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A magyar szent korona országainak Helységnévtárából legutóbb, aZ 1907. év 
.iJgusztus havában megjelent kiadás nemcsak majdnem teljesen elfogyott, úgy hogy 
: kézikönyv iránt folyton mutatkqzó keresletnek aJig lehetett eleget tenni, hanem 
. közigazgatás minden ágában, főleg pedig a községek és egyéb lakott helyek 

tekintetében történt igen nagymérvfi változások következtében annyira 
1 is évfllt, hogy szakségessé vált a Helységnévtárnak újabb kiadásáról gondos
:odni. Az új kiadás közrebocsátására legalkalmasabbnak látszott .a népszámlálás 
.táni időpont, mint a hogy már évtizedek óta rendesen a népszámlálást követőleg 
1~elenő Jielységnévtárak viszik szét a közönség .legszélesebb köreibe a népszám
ilás új adatait. 
•. Ennek az új kiadásnak tehát, melyet a magyar kir. központi statisztikai hivatal 
1ost bocsát a nyilvánosság elé, egyik legfőbb jellemző vonása az, hogy az 1910. 
ri népszámlálásnak új adatait tartalmazza úgy a lélekszámát, mint a . 
ázak számát, valamint a községek lakóinak főqb szerint való meg-
slását illetőleg is. 

Ugyancsak az új való tekintettel vétetett fel a 
évtárba ezúttal is az általános rész, a mely a községeket vármegyék, köz.: 
égi és körjegyzőségek szerint csoportosítva közli a lélekszám kit1Jntetésével, . sőt 
z 1902. évi Helységnévtárban megkezdett újftáshoz hfven minden egyesközsé nél 
özreadja a hozzátartozó fontosabb puszták, · telepek és egyéb · külterületi l ott 
elyek lélekszámát is. . . . 
' Már másodtzben történik m~g ez a gazdag adatközlés és Igy 'az 1910. évi 
redmények összeha.sonfitásából népességtörténeti ·· kutatásokra is alkalmas; kiváló-
épen azonban gyakorlati ·jelentősége van és közigazgatási tájékoztatás 

bir nagy fontossággal. · 
·. Oly kisebb jelentőségil vagy új alakulatot képező lakott helyek szerepel-
ek így lélekszámuk kitüntetésével együtt az általános. részben,· a melyek . 
ddig a Helységnévtárban egyáltalán nem fordultak elő, s a melyek a bettirendes 
~zbe most sem vétettek föl : minthogy azonban a népszámlálási községi gyűjtőív 
mlfti őket, az általános rész teljessége érdekében kivánatosnak látszott legalább 
da való fölvételük. A jövő mutatja meg, hogy az alakulatok olyan állandöbb 
~llegűekké válnak-e, hogy késöbb a betűrendes részbe is· bele kell kerülniök. 

A Helységnévtár általános részének ezen nagy bőviilése mellett feleslegesnek 
itszott a puszták, telepek és egyéb Jakott helyek lélekszámadatait a betűrendes 
~szben is közölni. A betűrendes részben csak a városoknál és községeknél közöl
!tik a lélekszám, a puszták és telepek lélekszáma könnyen megkereshető az álta
inos részből. 

Itt említem meg, hogy az 1910. évi népszámlálás eredményeiről kiadott I. 
ötethen a fontosabb puszták, telepek és egyéb lakott helyek népessége a főbb 
emografiai viszonyok szerint is részleteztetik (nem, családi állapot, anyanyelv, hit- . 
~lekezet, kor, műveltség). A pusztákról ilyen adatok ezúttal először dolgoztattak 
!l; ennek az új adatközlésnek igen nagy jelentősége van úgy gyakorlati, 
.épességtörténeti szempontból. 
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A Helységnévtár egyéb anyaga különben változatlanul maradt a legutoiso ki 
adáshoz képest, mert évtizedek hosszú gyakortata átlapitotta meg, hogy mily adatol 
közlése fontos és szükséges a Helységnévtárakban. Az újabb adatközlésekkel mári: 
eljutottunk addig a ·határig, a melyen túl további adatok már nem emelnék a Hely. 
ségnévtár értékét, amennyiben amily mértékben gazdagítanák azt egyfelől, oly mér 
tékben rontanák másfelől a kezelhetöségét és növelnék a terjedelmét és árát. Azér 
e helyütt is különösen hangsúlyozni kívánom, hogy a Helységnévtár a közigazgatás 
és forgalmi élet legfontosabb megnyilatkozásaiban ':'aló tájékoztatásra van hivatva 
Ritkábban előforduló és gyakorlati szempontból kevésbbé jelentős tájékoztató ada 
tok nyújtására igy kOlönösen a különböző igazgatási ágak középfokú hatósá 
gainak közlésére ugyancsak a magyar kir. központi statisztikai hivatal s.zerkesz 
tésében megjelenő másik kézikönyv, a Magyarország Tiszti Czím és Névtára szolga 
A kettőnek használata egymást kiegészíti, a községeket illető legfontosabb adatolal 
azonban maga a Helységnévtár is tartalmazza. . 

Meg kell még említenem, hogy a legutolsó Helységnévtár kiadása pta a köz 
ségi és egyéb helyneveknek az 1898. évi IV. t.-cz. alapján való törzskönyvezés 
tovább folyt és 1907 óta a következő ú jabb vármegyékben fejeztetett be: Alsó 
Fehér, Arad, Besztercze-Naszód, Bihar, Brassó, Csanád, Győr, Hont, Kis
Kolozs, Komárom, Krassó-Szörény, Moson, Nagy-Küküllő, Nyitra, Pozsony, 
Szabolcs, , Szeben, Szilágy, Szolnok-Doboka, Temes, Torda-Aranym 
Torontál, Turócz, Ugocsa, Veszprém és Zala. A míg tehát az 1907. évi Helység 
névtárban 30, most már az új kiadásban 59 vármegye új községi és egyéb hely 
nevei közöltetnek. Olyan tömegét vetette fel ez a névváltoztatásoknak, hogy ez m~ 
egymagában is szükségessé tette a Helységnévtár új kiadását. Ez idő szerint . a 
országnak még csak négy · vármegyéjében, nevezetesen : Árva, Liptó, Hunyad é 
Fogaras vármegyékben nincs befejezve a törzskönyvezés munkája. . ·. 

A névváltoztatások olyképen vannak a Helységnévtárban kitüntetVe, hogy ; 
községek és egyéb lakott helyek adatai az. új név alatt fordulnak ugyan elő, ; 

·régi név azonban utalásképen szintén közöltetik, úgy hogy a Helységnévtárt .. a1o; 
használhatják, akik a községet régi nevén keresik. 

Megemlítem végül, hogy a Helységnévtárnak Horvát-Szlavonországokra 
kozó része ezúttal a zágrábi kir. országos statisztikai hivatal összeállításábéll 
készült. A Helységnévtárnak ez a része is jelentékenyen változott, a mennyiben . 
horvát-szlavonországi helynevek helyesírása tekintetében a legutolsó Helységnévtá 

óta több fontos módosítás történt. A legnevezetesebb_ ezek közül az 
hogy az községneveknél nem a törzsnév iratik elöl, · és utána a jelztl 
mint eddig ·szokásban volt, hanem a magyarországi helynevek módjára a jelz• 
megelőzi a Igy például az eddigi : Miholjac-Dolnji név helyett ezentú 

· Donji-Miholjac szerepel. A horvát- és szlavonországi adóközségeket alkotó község 
részek, házcsoportok, ·stb. külön elnevezése. sok helyütt megszünt és az illető csopor 
tok egy k1'1zös gyűjtőnév alá foglaltattak. A régi nevek azonban ezeknél a változá 
soknál is J<.i vannak tüntetve utalásképen, úgy hogy a Helységnévtár kezelhetöségc 
ebben a tekintetben sem szenved. -
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elek és röviditések 
(Azon sorrendben, a a zihiclitúek ü jelet u •BJea kGuéaebtl el6forclulnak.) 

· Ulrvényhatóslgi jonai felruhlizott vlros. 
rendezett tanácsú város. 

Jnálló város (Horvá t-Szla vono1'8zAgokban). 
nagyközsq. 

. kisközség. 
politikai kOzség (Horvlt-Silavonorszqok-

ban). 
== adóközség(Horvlt-Szlavonországokban). 
• mezőváros (Horv6.t-Szlavonországokban)e 
helység (Horvát-Szlavonországokban) ; az 

utina következő név vagy nevek jelzik, 
hogy mely adó- ts politikai községhez 
tartozik. 

BJÓI!'Yfilrdő. 
hozzátartozik (valamely egyéb lakóhely). 
tartozik valamely községhez. 
hlzcsoport, nyárilak, uradalmi lak, enes 

ház, stb. (Horvát-Szlavonországokban), 
az utina következő név vary nevek 
jelzik, hogy mely adó és politikai köz· 
séghez tartozik. 

• várme(!'Je. 
árás. 
éleksz6.m. 
m. magyar. 
n.- német. 
t. == tót. 

· o.- olák. 
b. horvát. 
sz. szerb. 
r. rutbén. 

· ·>i nemzetisés kifrtL 

tllbbr6le anyanyel-rí! népeu6g a lOr-

' ugysip azerlnt állapíttatott mer. Az 
at tllbbtnígben eiéiforduló nacy bet{fyel jelGI

. l 

rómlli katholikus 
görög • 
reformitus 
lgostai hitv. evanrelikua 
gGrGg keleü 
unitárius 
izraelita 
római katholikus. 

. eGrGg · c 

• 

• 

ref. """ református. 
ág. 6.sostai hitv. evanplikus. 
kg. gGrGg keleti. 
unit. unit6.rius. 

• 

izr. ' izraelita. 
kb. =- katasztrilis bold. 
L 16.sd. 
kj. körjeryzc5sq. 
ak. állami anyakGnJVVezetc5sér. 
ak. kerillet • anyakOnyvi karillet. 
székh. székhely. · 
ideigl. székh. • ideiglenes székhely. 
tsz. =- torvényszék. 

• 

tsztk. törvényszék telekkGnyvi hatóságral fel
ruházva. 

jb. == járásbirósáif. 
jbtk. , járásbirósár telekkönyvi 

ruházva. 
fel-

ab. - adóhivatal. 
cs. G. =- csend6rörsi székhely. 

A csendlirörai székhely utan következi! araba (21, 11, 
atb.) a hadkiegészitéi kerlllet, a római ezim (V, XIV, stb.) a 
honvédezred éli honvéd kiegészit6 parancsnokság, az ez utáD 
All6 araba szám (10, 46, stb.) a n6pfölkeléel jirát a'mit 
jelzi, malyhaz a klhaég 

• 
• 

• 

=- vasut6.llomis. 

m. h. =- vasuti megállóhely. 

üJami és maránt6.viratok kezell§s6re fel
hatalmazott vasuti tbirdaállomb. 

=- tbbeszélc5. 
' kincstárilag kezelt postahivatal. 

~ =- postamester !Ital keaelt postahivatal. 
[8J =- postaaunGksér. · 
_[lll e. ..... A.llami t6.virdahivatallsl euesf-
_[lll e. tett postahivatal. 
u. t. utolsó t6.virdahivatsl. 
u. P• utolsó posta. 
p. u. pályaudvar. • 

(A vuatl él poelal jel utan ...Uer elllfordul6 nl-r azt a nnet 
jelzi, a mel:ren a V&811tillomú, llletilleg poetahivatal iame
retea. Az utolll6 tá"rirda- ú utolsó poataállomh mlnclig 
BTon a nhen Ulntettet.U ld, a melJ a poelal 

• 

•) A tilza6e neve eliitt elilforduló csillq azt jelenti, hon a tGzst!c neve u 1898. 6v11V. alapjiDa a. 
Altal v6JI81elan 6I tllnss.k.önpeztetett. 



• 

és röviditések 
• 

,:\IMI l!oTrcntlt•rn. 11 nlinl a rll'l'idit~s~k és jelek a~ Gl(Y~B kG:Aeér.'kn6J elftf, 1rduln~l...l 

lj v. = t~iJ·r~nrbj\ló!l:i«i jogqalleiruluizolt Y4ros. 
rLr. ·- rondeaolt ta.n.'1.c~.ni \'{rroc;. 
~·. '·'= i'•t~li 1 lf\ \"iar~s (110r\·lt-!:fxla~\·onol"S7.:\gakbam;. 
ol;. ....... ~,1\•.: ·tkliz·.&-. ' • Cft:'"J.\ . 
kt. :: · ki'·P~ ~Stt~l• . . 
1•1t. =- !'•~l;•;tni kfi1H3 •Horvíli-Salavonora,;ágok-

. ·. an). · 
~·i·~i: .• ·.. vonorR~Apk"an). 
111::. - mP.,6v:Aros :i!J(ikban). 
1:. - köz~.tg (Horvát..Szlavonoru.ft:nkban). 
~·. - lJ1Óf.)"ftl rdii. · 
X ,,..,. (valamely e17éb lakóhelJ). 
f"'\ -· ta.rb «ik valamelJ 
p. ,.,. pnsrl R. 

l. ·~-· t-"1'-i' 
• n:. "'l JUíQ••r. 

i. ""' itLYI!DJ. 
•nit. - ma.pnJOS. há& (Hon'it·S&Ia voaaorsr.Aanlt· 

· ban\. . . 
• •• 

vm.; ,...,. vA.rmf.'81e. 
, j; ..... jü.ms. 

! - Jélckazáru. .. 
ll. éa m. =- nlllfyar. 
N. és u. - n*meL 
T. i• t ...... tót. 
O. •:S o. == oláh. · 
H. '• b. bflrvó.t. 

· ~r.. i-s sz. == szerb. 
tisz. ~ hsz . ..;. hor\'át-uerb (ilorvál-Silavonor-
. · • ezagokbau). • 
R .6s r. == rut.h6D.. 

• 

• 

A. lGbbi nemzetilélt J.iina. 
• 

• 

• 

(Ha IIJY künégloen tGbbféle oanyanyelt'• atépea4c lakik, a SOF
reM a. ~kcll'tllaok alagpi~ ··~riol 411:.plltall>tl •er. Aa 
u.otut tObbléll*l olütonlulo\ 08lrll,eti!lé& nau lletilftl jellll· 

• telllll. i . . 
• 

-:> A ~~ ne\'fl uliu l!llell"' el6'orduló SÚftl ad az 
lll-J. hi l 'V. t.«. alapjtsa lll•a&alCISitl J8tlálla~la. 

• 

• 
• 

• • 

• • 

• 

-

kb. =- knlMl'.ftiolis hold. 
l. = L\ Sil, 
kJ. =- k(lric•nzt"'ér. 
n It. -- · anya.k.Onyv,·e.r.t~lú~i(t. 
ak. k~rilll.'!t - any.tk.6nJvi ke'l'Ol~l. 
székh. =- sz~Jrhal,. 
idcigl. :o;úk b. =- iJ&itrlenes 117.••kh;.l Y. 

l.st. - lörn1D)'!>"Jék. • 
j h. - jfl.r!t.• birós(&g. · 
ah. =- adóhivatal. 

• 

es. i'i. - ~'8end6rGr~i .ndkh$lf. · 

• 

Ali ad.'thitatRI atin lrli'letkfllfi• ara l,;. ·,,.;,. 
. ltlt.) a kerO)el, a Nmai IIÚIIQ ;V, Xöo 

bcnwéol41.ro:d ~ hanri-1 lli•tr.U.zi&a pDr.tl~o~utoór, ~ . 
6116· e.mbe .r.&•• uo, 40, •th., :. •tirftillreJW i'.,.: 
,ltbi, lllelyl\f'z a ~ tDrtozlk •. 

• 
•' • 

=- vuutaUomb. • • • • 

ut. b. - \'asqli megállóhely. 
=- lUanli és mapntáviratok . keute. ... 

\"UUti tlvirdttllolt'! 
- t&vbeaélö. 
.- tincstArilas keaelt 
- postan&t--lltar által pudala:\· 

=- postaOa'J'Ilöb~@'. • 
ti, i11ami táYirdahiYatall~ . -"· tett postabi nt al. 

u. t. - utolsó tátirdahbat.al • 
u. p. - utolsó posta. 
p. u ...... pályaudvar • 
~A. I'Uilli é8 (":'!!lal j.· l alotn ..U. 1Ift, tr· i ••"'' 

~l:si, a melfl:R & ~asalállORIÚ dlel31t& )"'lta'bh o\!:!· ....... 

r•lea. Az alt1ltó liwird~- e. aiol'!it · · . • &ilMitJ 
IZOII li lliftll ltblteWütl ld, .. MJ & ptililii .• '!:'"' 161·1111 

• 
• 

• • • 

• • 

• -
• 

• " 

• 
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• • • • • • • • • • • • • • • 
:1. Re1Ja4p6vtár bnl616re • • 

PótlUok. · • 

lC!;,roaaüt ala'\i 'tlrtéai Tálte•laok fe 

• italboa réHi ... ." ... • • • • • • • • • • &&Jll 
Kösig.l!latil.si a vároaok, k41z· 

aégP.k éa enéh lakóhelJttk 16\ebzt-
m~nat feltGntetés~vel. ' ... 

:tcsrorna\r . • • . • . . . o • • o • 

Abaui-Torna Yirroesye • • • • • • • • 
A!!ló· Feh.ir • • • • • • • • • 
Arad . » • • • • . • • • 
Arad t.jY.. • • • • • •. • • • • • • 
A t-:a YArm~ue • • • . • • • • • : ·: 
Ráts·Bodror mmce . • • • • • . • 
Daja lJ•. • • • • • • • • • • • • • • 
Ra:·aara virlatlife • • • • • • • • • • 
Bars • • ••••••••• 
BitkM .. • • . • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 
VUmeJ78 • • • • • 

B\ltar • • • • • 
• • • • • 

o 

• • • • • 

1 

21-8 
170 
173 
46 

188 
tOO 
191 
t«< 
Ul ~t lod 

'Btatl6 
RUt.iaPftl\ sákea • • • • • • • 1116 
Cs:uui.d virmea.rre • • • • • • • • 174 o 

raii. • • • • • • • • • 
C.oncdd • o 

Dtbreczen ••.• 
• • • • • • • • 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 

J•·jér • • • • • · • • • • 
Fiume vb• 6s terillete • • . • • . • 
}'oaaras vármegre • • • • • • • • • • 
GlimGr es Kis-Hont virmeiJe • • • • 
GJllr o • • • • • 

Gy~r fjY. • • • • • • • • • • • • • • 
Hajdu '"úrn .. tfJ8 • • • • o • • • • • • 

BrifOIIllzt:k 0 , , . , , • , , 

lfef'el ,. • • • • • • • • 
llódmez"-Vú&rhelr tjT. • • • • • •• 
Ho~at Tárru.,.Je • • • • • • • • • • • 
ftonya.t • • • • • • • • . • • • 
~-"'·Nan-\un..Szolnok vArm,.gye • • • 
.lateA tjv. • • • • • • • • • • • . . • 
Kt'l;&kft1U6t tjv. • • • • • • • • . • • 
fCis-U.k.Olld dl'Dltl)'l • , • • • • • • 
KoJr til ,. • • • • • • • • 
l l o ~'~ ozsvAr ljY. • , • • • • • • • • • • 
.Kotnlct'lm vtl'fOe>IJe o. • • • . • • . • 
Konui.rtllll tjv. • • • • • • • • • • • • 
kr:,s.r;tj..~zOréDJ • • • • , • 
l.it•!6 • • • • • • 
Y"':-amaro1 " • • • • • • 
!'la:aros Torda » • , • • • • 
A~ ... ~ Vuárhelr flv. • . . . . o • • 

lh....-koJez lj v. • • • • • • • • • • • • 
llusoo v&rrueay~t · • • • • • • • • • • 
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A HeiJsl!rnévtir két rl!szre oszlik, u iltalA
noa és betlirendes részre. 

Az ÁltaltJr&oB rlss a községeket közigazga. 
tási beosztá.suk szerint foglafja mn1ában, a vAr· 
megyéknek a szokásos földrajzi csoportosítás 
(Duna jobb partja, Duna bal partja stb.) szerinti 
sorrendjében, a vArmagyéken belQl pedig a járá
sok betúrendje szerint. 

Az . ec·en jirAs terllletén fekvő községek 
a szerint, a hon naiY- vagy kisközségi jelleggel 
birnak, két csoportra osztattak. A nagyközségek 
a jál'ás élén foglalnak hulyet, a kistözséget 
pedig törjeByzc5ségi beosztásuk uerint a nagy
községek utAn soroltatnak fel. 

o A községekhez tartozó, klllön elnevezéssel 
biró lakott helyek az t 910. év végi lélekssAmukkal . 

' egyiitt apróbb betOkkel, közvetlenlll a községnév 
után szedettek,o Klllön rovatban, a községnévvel 
eB'J foglaltatik a község összes (pÓI

. tiri él katonai) népessége az 1910-iki népszAm 
o lális eredménye alapján, MagAtól értetik, hogy 

ezen ölSzegben a községnek nemcsak belterlllete, 
hanem a községhez tartozó GIJéb lakóhelyek 
lélekszáma ia benfoglaltatik. A jitbok utin kö
vetkemek a rendezett tanácsli virosok. A vAr-

' 

• 

megyei adatokat a vlrmerJe o't'égén található 
•Osszesitésc zArja le. 

A mennyiben valamely vt.rme11e tertiletén 
törvényhatósáB'i felruházott vf.ros is fek· 
szik, az adataival e11lltt a vármeB'yei · Osszesités 

• 

. uttn fOBlal helyet. 
Hasonló beosztis szerint közöltetnek a hor-

tözséget is, a ktUGnbséB'· 
rel, holY a nagyközségek, körjegyzc5ségek és kis
tözséget helyett az ottani közigazB'atáai be
OBitásnak merfelelc5en a politikai községek 
közöltetnek, minden egyes politikai községnél 
ktU.ön rovatban mui'attatván ki azok u adók!Sz· 

, 
. sések, a melyekbc51 a politikai közsér ill, ésomin-

den adóközsésnél kO.lOn rovatban uok a helysé
gek, puszták, telepek stb., a melyek u illetc5 adó
kiSzaéget alkotják. Ha az adókiSzség altatréizét 
képezc5 valamely helység map is kO.lön eloeve
zéssel biró több kisebb terllleli részre oszlik, ezek
nek nevei mindjó.rt a helységnév utAn apróbb 
betilkkel szedettek. 

.A Beh2retatle8 rú1ben az összes t~zségek és 
városok s az ezekhez tartozó puszták, telepek 
stb. a horvát-szlavonországi részben az adó
tOuégek és u adóközségak altatrésieit tépezc5 

helységek 
tetnek. 

• 

110r01 betdrend szerint kGzOl· 

Hasonnevd községek a megyék belürendje 
szerint soroztattak a megelc5zik a hasonnevú egyéb 
lakóhelyeket (pusztákat, telepeket, majorokat, stb.), 
melyek viszont egymAl közt azon községek betd~ 
rendje· szerint kGvetkemek, melyekhez tartoznak. 

Az elc5névvel biró községek el6nevDk betll
rendje szerint foglalnak helyet s a törzsnévnél 
egyszeru utalás történik mindazon el~névvel biró 
kOzségnevekre, a melyeknek törzsneTilk eu és 
ugyanaz. 

A oz e g y e s k G n é g e k n é l a z a d a t ok 
a o r r e n d j e a k O v e tk e z c5 : A. község neve, 
jellege, az esetleg hozzátartozó lllrdc5k és egyéb 
lakhelyek ; virmeue, járás, a házak amma, lélek
szám, a divó nyelvek, a hitfelekezetek anyaegy· 
hé.zai és ·ftókegyh4minak hovatartozáR (a hol 
pedig valamelyik hitfelekezetbc51 egynél több anya
egyház fordul elc5, ott az anyaenhhak az 
anyaeo házi jel után zirjelbe foglaltatott), terOlet 
k&tuztr. holdakban, k!Srjegyzc5sér, állami anya
könpvezetc'Ssér, kir. tGrvény11ék, , 
telekkönyvi hatósiggal felruházott kir. tOnény
azét vagy járásbíróság, adóhivatal, caendc5rörai 
11ékhely, a hadkiegéazit~ kerlllet, a honvédezred 
él a népfölkelési járás lláma, tovibbA, ha van, 
a 16zhajózási, ·vasuü és vasuti távirdaé.llomás, 

utóbbi abban az esetben, ha állami- és ma· 
pn tá:viratok kezelésére is fel van 

távbeazélc5illomás, yérre az utolaó tbirda. 
posta és postailgyn!Sklér zirjelek közOtt -

. azon néven, a mint azot,· a kGzség nevétGl elté· 
rGies neveztetnek. ' 

A honit-szlavonorszigi mer,ie~Y&endc51 
hogy ott azon helységeknél, melyek nem képez- . 
nek önálló adók!Szséset, a politikai k!Szséren kivlll 
az adóközség is ki van mutatva ; a telekkönyvi 
hatóság kitOntetése pedig azért maradt el, mert 
ott a telekkc1nyvi hatósá1 kivétel nlilkO.l a Jirás· 
biróságnál. az esetben pedig, ha a Jb. a törvény
szék székhelyén székel, a tc1rvényszélnél van. 

A Helyságnévtár hasmálata elc5tt tanácso• 
a •Pótlások« czfm alatt elc5forduló változásokat 
·• sajtóhibákat ÚB'Y a betOrendes, mint u álta· 
lános részben megfelelc5en helyreiguítani . 

.A llilyslg'nértárba~' eZ6fordu16 Jelekre é8 
rötJiditésekre néstJe a mtZ elejin ialálht~td je lm~ 
gyaráe·rt nyújt felt:ildgo84t"st. 

o 

• 
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Kinyomatás alatt történt változAsok és sajt6hibák . 
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Oldal • • 

!!. Baranya Tm., hegyhé.ü j., Felsómirullletm Jii.-hez tartozó: GJtlmG1CI6DJ 6a K.iaha.jmb 
kt.-eknél az 1) jegyzet tGrlend6. . 

!1. Het"eheZgi kj.-hez ta.1·tozó: Kin kk.-n61 a ') Jegyset tGrlendc5 • 
l. . Bácskoeári kj.·b.c51 M~tényes kk. tGrlend6 6s átírandó a nk.-ekhez; a') j88Jzat tGrlendc5. 
4. Riklósi j., Diósvlzsló nk. helyett : Diósviszló nk. 
6. Szentlc5rlDczi j., Ourdi Atf.·bez tartozó : Piskó, SósverUte u Zalt.ta kk.-elmél az 

1) jegyzet tGrlend6. 1 

8. Fejtlr ".,m .... , székesfehérviri j., Gé.rdony nk.-hez tartozó Szerecseny lakott hely tGrlendG, 
a nk. lélekszáma: !1.1" helyett: 1.889. 

8. S.zékesfehérvári j., Seregélyes nk.·hez beveendG : Szerecaeny lakott hely !185 lélek-
kel; a nk. lélet.azluna: 4.364 helyett .&.649. . 

tO. 9Jir tm., sokoróaljai J., nagy\Gzsélleknél: Kispécz kk.-nél Jegyzetképen meremlitendc5: 
Kajé.r nk.-he1 beosztott kt. 

11. Tószigelcsilizkozi j., Btdo~&yi lj.-hez tartozó CaUimyirA.d kk. neve helye!Jen : 
· Csiliznyárad. l 

11. 

14. 

Tószigetcsiliztozi j., lj.-hez tartom kk. neve helyeten: 
Czakóhiza. 

magyarőTiri j., Moaonale~&tmikZdai lj.-hez tartozó: tk.-nél jenzet-
képen megemlitend6, hOJY ott a mosonazentmiklósi ak. p~huzamos B. anyakftnyn 
vezettet ik. 

t& Somogy tm., lengyeltóli j., L~~&gyelt6ti ~.-hel tartozó FonJód. kk.-n61 mér beveendG: 
Balatonfenyves és Bélatelep lakóhelyek. 

!!1. Tabi ·j., Vcíaárothit.i"lgi lrJ. u VúA.roshidvég kk. helyett: Vcirot1Kt.i"lgi '/V. és 
Városhidvég kk. 

!3. Sopron vm., csepreii j., - l1j7clri lrJ.-hea tartozó: Alsószopor, Fela&Jzopor tk.-ek neve 
helyesen: Alszopdr, Felszopor. . · . 

!3. Csornai j., Seillárká~&yi J:j.-nél SzilairUny kk. utin beirandó: Vágt ~., ehhez 
· tartomat: Ribasebes ée VáJ kk. -ek. · · · 

!5. 

Kapuviri j., V1tnyéd nk. atánl Garta kk. 1) jenzete avval egészitendG kl:. aDJa
könyvileg Kapuvár nk.-bez tartozik. 

Nagymartoni j., MárcefaJt1ai J:j.-hea tartozó: Fraknónádaad kk. tGrlend6 6I f.ti.rand6 
a nagykGzségek kGzé. . 

!7. Tolua ua., tGzponti j., M6ze nk. neve helyesen : MGa. 
!17. Ta.mási j., Ertény nk. nen helyesen: Értény. 

• 
• 

!8. VOigységi j.1 D6rypntlan nk. neve hl'lyesen: DGrypatlen. 
!9. Ta• tm., fP.!sőón j., · Felsólö"ói kj.-hez tattozó: Alsó1öv6 lrk. neve helyesen·: Alaól1'5v6. 
8:\, Fels6öri j., Pi~&kamiakei kj.-bez tar\ozó : Gyepüf\lzes k.k. neTe helyesen ; Gyepü.IQzes. 
'H, Kc5szegi j., Napye~~öm6tei lej. helyett: Nagypö1ei kj. 
31. Muraszombati J., Battyát&di Jij.-hez tartozó: Vasnyires kk. neve helyesen: Vasnyires. 
SJ. . SArvári j., · 8árfJárvid6ki Jii.-Ml PéntekfaJu kk. •• SAr kk. mint megszllntek 

u. 
tOrlend6lr, adataik Sárvár nk.-hez csatolandók. . 

Szent~rotthárdi j., . Bábakethelyi kj.-hez tartozó : Barombiz kk. neve helyesen : 
Hárnmbáz. . · 

• Szombathelyi j., Ya111~camyi kj. 48 Vasszécsény kk. helyett: Yruseicae~&yi kj. és 
Vasszéc&eny kk. · 

• 

Vasvári j., Ege,."ári kj.-hez tartozó Vasboldogasszony klt.-nél Gyepimajor neve: 
Au Kelama i or névre lett át változlat va. · 

·Vasvári j., Felaóoslkdi kj.-hez t111·lo7.ó: Oloszka. kk. neve helyelen: Olaszka .. 
Vu.svári j., Va&vári kj. minl me~rszünt törlendc5, kOz~égeiMl: Vasvár kk. átalakult 

nk.·gé; Kisruákfa és No.ll'ymé.kfa kk.·eknél lillYZetképen mege{lllitendc5, hogy: 
Vasvir nk.-hez beosztott kk.-et. 

88. Veszpr.Sm vm., yeszprérni j., Haj-málktri kj.-hez tartozó SolJ kk. neve helyesen: Sóly. 
89. Zir·czi j., 01ernyei. lj. helydl: Bakonycsernyei kj. 
Slf. Zala vm., alsólendvai j., .Alaólakosi kj. helyett: Zalaflyertyánosi 1-j. · 
40. Alsólendvai j., Zork6hrbtJi kj.-hez tartozó Lendvanyires tk. neve helyesen: 

Lendvanyirea. . • 

• 

• 

• 
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,1, Cúktornya.i j., MuralletJtmártoni ij.-he.z tartozó Orrnos kk. neve helyesen: Orm6s. 
U. Pacsai j., beveendli új kj.: Na,rryradai Tej. Kisrada és Nagyrada beosztott kk.-ekkel, 
41. Pacsai j., Orautonyi kj.·Ml törlendlik: Kisrada és Nagyrada kk.-ek. 
46. Zalaegerszegi j., Felsóbagodi kj. helyelt: .Alsóbagodi kj. 
4-8. Á."a Tm., námesztói j., Námesztó nk. utAn felsorolt Vavrecska 1) kk. Ulrlendő. 
'8. Námesztói j., Lokc•ai kj.-hez beveendö: Vavrecska kk. és jegyzetképen megemli-

tendő, hou : Anyakönyvileg Námesztó nk.-hez tartozik. 
Námesztói j., Veudei kj.-hez tartozó Jaszenicza kk.-nél a ') következiHeg módo-

sitandó: Anyakönyvileg Námesztó nk.-hez tartozik. · 
'8. 

61. Bara Tm., lévai j., Garamújfalui kj.-hez tartozó: Berakalja kk. neve helyesen: Berekalja. 
&1. Lévai J., Vámo,dad&nyi kj.·hez tartozó: Kisóvár kk. neTe helyesen: Kisóvár. 
65. Honfi tm,, Ipolysági j., .Als6terlnyi kj. (Székhely Teszér) helyett: Tes•lri kj. ' 
f>5. Ipolysági j., Drlgelypalánki kj.-b61: Hont kk. és Tesmag kk. 1) jenzettel törlendet 
65. Ipolysági j., Beveendö új klhjegyz<'lség: IpolyságtJitUki kj. (Székh. Ipolyság): .Hont, 

Pe1·eszlény, Tesmag beosztott kk.-ekkel. 
65. 
66. 

Ipolysági j., Ipolyviski kj.-blil törlendő: Pereszlény kk. 
Korpanai j., Felsódacsólámi kj.-hez tartozó : Alsódacsólam kk. neve helyesen: 

Alsódacsólám. 
· 58. Liptó "u·~ liptólijvári j., Do"alZ6i k,i.·hez beveend<'l: Királylehota kk. és jegyzetképen meg-

emlilendö, hogy : anyakönyvileg a matuzsinai kj.-hez tartozik. . . 
58. Liptóújviri j., Maluesinai kj.-Ml törlendő : Királylehota kk. 
58 Németlipcsei j.-nil az 1) jegyzet és a rózsahegyi j.-ban a NagysdtMcli ij.-hea 

öS. 
58. 
69. 

tartozó Hiromszlécs kk.•nél az 1) jeuzet törlendő. 
Rózsahegyi j., Gombási kj.-hez tartozó Sósó kk. törlendő. · 
Rózsahegyi j., Bóesahegyi fon6gyári Tej. helyett: Sós6i kj. és beveendő Sósó kk. 

Tm., balaSiagyarmati j., Magyarnándori kj. (székh. .Mohora), helyett: 
Jd. 

61. Losonczi j., Málnapatak nk.-hez tartozó : Litkapuszta 1) jegyzete utAn ') jegyzet· 
· képen megemlitendli : Onálló segédjegyz<'lség . 

63. Szécsényi Bussai kj.-hez tal'tozó Zohor kk. neve helyesen : Zobor. 
68. Nptra tm., j.,. Nadlányi kj. és Nadlány kk. helyett: Nádlányi kj. és 

Nádlány kk. 
69. j., TtlktrdjfaZui kj.-hez tartozó: Ap6.tkol01 

· tk.-ek lélekszáma felcserélendc5, a Ut község nevet cserélt. 
éa Naukolos 

69. 
69. 

70. 
70. 
70. 
70. 

70. 
70. 

Nyitrazsámbokréti j., Tóktsújfalui lj.-hez tartozó Nadlány kk. neve helyelem: Nadány. 
POatyéni j., Nagykosdolányi kj.-hez tartozó Besenyőpetőfalva kk. neve helyesen: 

Beany<'lpetőfal va. 
Privigyei j., Nagycs6tai kj. után beírandó: Privigye). 
Privigyei j., Nyitraftli, Tej. után beírandó: Németpróna). 
Privigyei j., Nyitrano"ákt kj.-hez tartozó kk. neve helyesen: Felsőlelócz. 
Szakolczai j., Felsőradosi kj.-b61 UII·Iendő : Kisdiós, Kiskovalló, Sziklabinya, 

Vészka; hozzáírandó: Farkashely, Vidovány. 
' Szakolczai j., SeentisttJánfalvai kj.-MI törlendő : Farkashely, Vidovány." 

Szakolczai j., Beveend<'l uj k<'lrjégyz<'lség: Vésdat ij.: Kisdiós, Kiskovalló, Szikla• 
bánya, V~szka beosztott kk.-ekkel. 

76. Pozsony tm., pozsonyi j., -- PouongligetfaZui kj. Ulrlendő ; Förév és Pozsonyligetfalu kk..-ek 
átalakultak nk.-ekké. · 

77. Szericzi j., Grincídi kj.·hez tartozó Limbach kk. neve helyesen: Limpak • 
79. Trencsén vm., illavai j., Bellusi kj.-hez tartozó Bellus klt.-hez hozzátartozik még: Bellus· 

fíirdó lakóhely. . 
8!. Pubói j., kj. helyett: BoZesdi kj. . 
82. Trencséni j., Bogosel6i kj. után beirandó: (Székh. Vágrévfalu). 
83. Trencséni j., Melcsicei kj.-Ml: Vigzsámbokrét kk. mint megszilnt töl'lendö, lélek-

száma Nemesmogyoród kk.·hez csatolandó. 
84.. Zsolnai j., Csiesmá.ny nk. neve helyesen: Csicsmány. · 
84-. Zsolnai j., Bellai kj.-hez tartozó Trencsénkopár kk. neve helyesen: Trent"sénladány • 
84. Zsolnai j., Harmatosi kj.-hez tartozó Zsolnatim ó kk. neve helyesen: Zsolnatarnó. 
84. Zsolnai j., Zsolnalitvai lrj.-hez tartozó: Bitérfal\'a kk. neve helyesen: Bitérfalva. 
85. Turócz tm., stubnyafürdöi j., Kiscsepcsényi kj.-b<'ll : Bodófalva kk. törlendő. 
85. Stubnyafiil•döi j., Mosóczi kj.-be beveend<'l : Bodófalva kk. 
87. Zólyom tm., nagyszalatnai j. Horháti kj.-hez tartozó Zsolna kk. ne\'e helyesen: Zolna. 
!JO. Bács-Bodrog tm., topolyai j., Kossuthfalva nk. neve helyesen : Bácskossuthfalva. 

' tot. Pest·Pllis·Solt·Kiskun vm., kispesti j.,·- Soroksá.r nk:.-hez tartozó Sorl.ksárpéteri lahóhcly· 
nél jegyzetképen megemlitendö, hogy ott jegyz<'li kirendeltség létesült, mely a soroksari 

lot. 
ak. párhuzamos B. anyakönyvét vezeti. 

Kunszentmiklósi j., beYeend<'l új nk : Csengőd nk., Buczka, Cseng<'ld. Deutsch páhi, 
Kisczebe, Kullér és Tabdipuszta lakóhelyek kel, lélekszám: 1909. 

Kunszentmiklósi j., Pihi nk.-nél tllrlendök: Buczka, Csengöd, Deulschpáhi, 
Kisezebe, Kullér és Tabdipuszta IaMhelyek; lélekszám: 4o. l 77 helyett: !a.~68, 

10~. 

10~ . Kunszentmiklósi j., Járasi üsszeg: U. 108 helyett: 44.180. 



• 

IX 

• 

106. A.bauj-Torna "JJD.., csereháti ., --- Cséc•' kj.-hez tartozó Bodolló kt. neve helyesen: Bodoló; 
Bodoló és Makrancz kk.-e nál az 1) jegyzet törlendl5. 

t06. Cserebáti j., Pertnyi kj .• hez tartozó : Him kk. neve helyesen : Him. 
106. Csereháti j., Szemerei kj.-hez tartozó : Fúlókércs kk. neve helyesen: Falókércs. 
106. Fftzéri j., .Abaújvári kj.-hez tartozó Zsujta kk.-nél a 2

) jegyzet tOrlendö. 
tOS. Szikszói j., Belyebi kj.-hez tartozó : Ahajúszolnok kk. neve helyesen: Abaújszolnok. 
113. Borsod tw.l edelényi j., Diun6•1&orváti kj.·hez tartozó Disznóshorvát kk.-nél bevendö 

még: Ruttolftelep lakóhely. , 
113. Mezcksli.ti j., nk. neve helyesen : Iriiczi. 
113. Mezóesáti j.,- nk.-hez tartozó Salamontanya neve helyesen: 

tatanya. . 
117. Qlmlr és Kis-Hont V. Rimautcai j. Urási székhely : Feled helyett: I. Feletli ;. 
ao. Rozsnyói j., Bt~rzétei kj.-bez tartozó ; VIgtelke kk. neve helyesen: Vigtelke. 
1.20. Rozsnyói j., Dernői A;;.-hez tartozó: Várhoszszúrét kk. neve helyesen: Várhosszúrét 
1!1. Összesités-nál: Rimaszécsi j. helyett: Feledi j. · 
tit. Dobsina rtv.-hoz tartozó: Középsóhámor és Rákóczytelep lakóhelyeknél jegyzetképen 

megemlitendó, hogy anyakonyvileg az Igló rtv. határában lév6 Iglóhollópataki ak.-hez 
tartoznak. 

tiCJ. Sáros t:m.., bártfai j., - kj.-hez tartozó Lénartó kk. neve helyesen: Lénártó. 
1.!3. Fe\sövizkOzi j., Kapis6i kj.-hez tutozó: Bele óez kk. neve "helyesen: Belejóez. 
1!+. Kiesze\leni J·• Monyhtitli kj.-hez tartozó Hrabkó kk. neve helyesen: Harapkó. 
1'16. Szepes 1 "'·' igl61 ·j., Bsepestamás(altJGi I:J.·hez tartozó Letántalva kk. neve helyesen:· 

· Lélánfalva. 
Késmá.rki j., Holl61omt&ic•i l:j.-hea tartozó: SepesazenlgJOriJ kk. neve helye-
~= . 

K6smá.rki. j., .I:J.-hea tartozó S6rkút kk. neve helyesen: Sllrkúl 
tt'l. . L6caei j. l:j.-hez tartozó Csontfalu kk. mint merszünt tGrlend6; 

h6.lfalva ~-hez csatoltatoll ' • 
• 

tt'l. ·$ze-pes6talui j., NtJgflháraGri 'J;j.-hez ~z6: Kriatilytalu kk. nen halJesen: 

• 

IC.riat6.lyfalu. . . 
· j., Btui"b(Giwai l:j.-hez tartozó : Ószel ea kk. neve halJesen : 

• 

helyuen: 

j., . Békésesaba Dk.-hez tartozó Nagygerendáspuszta lakóhelynél 

• 

megemlitend6. hon ott a békésesabai ak. párhuzamos C. 
(A. 6a B. a Uzségben.) 

• 

Szelhalmi j., - l'üzeacJ•rmat nk.·hez tartozó Csudakert lakóhely neve helJesen: 
Caukakert. · 

147. Blllar TJL, tenkei j., Feteteluitori l:j.-hez tartoz61'eketet6t kk..-llél a 
1ft0. t••~, dolhai j.,- A) Nagrközségek helyett: Körje~sépk. 

jegyz6segek törlenci6. · ' · 

t6rlend<'l. 
Jii. B) KOr-

• 
Tisz&völgJi. j. Nagrbocai6i lj.-hez tartozó Gyertyllllicet kk.-nél u 1) 

kauHeg módosltandó: Gyertyánlicet kt.·b•o a nagJboeakói at. 
anyakönyve vesettetü. Nagybocskó kk.-nél u 1) Jenzet t6rlend6. 

követ· 
B) 

Ss ... lca ,..., ligetaljai j., Nylrbeltek ·nt. neve helyesen: Nyirbéltek., · 
· J., - Ea•ettyi lj • .;hez tartozó T-iszaágtelek kk.· nél jegyzelképen megemlitend<'l, 

hogy ott az ak. B. anyakönyve vezettetit. 
160. Saatmár lj. helyett: Czégmytlá•yátli Jii. Caéfény kk. 

6a néven kk.·gé ene.;ültek. . 
tet. gyetri tartozó Gebe kt.-nél jeuzelképen meceltl· 

litend6, hogy ott a at. párhuzo.mos B. anyakönyve vezettetit. 
169. lJgeesa no., tiszé.ninneni j., nk.- hez tartozó telepnél meg· 

· emlitendö. hoiJ anyakönyvileg a fels6veresmarti kj.-hez tartozik. 
Tiszá.ninncnij.,- Bz6Ut1atJtga.f'tl6i l&j. helyett: Fatrcaikai ij., - Tiszasasvar helyett: · 

Tiarasás vár. • 

·170. j., Köitnyestli Jii.-hez tartozó kk. neve helyesen: Fert6salmás. 
171. Arad un., borossebesi j., Disnai 1-j.·hez tartozó Kisfeltele[alva kk. neve : Kis· 

feketefalo. 
• 

171. . Eleki j., Alsókamarás nk. neve helyesen : Almáskamarás. 
178. Irassú-Siöréoy vm., resiczabányai j., Delenyesi ij.-hez tarto ró: Del nJes kt. neve he

lyesen : Delényes. 
:178. Temesi j., KatJaf'citai· Jii.·hez tartozó Kavarán kk.-nél beveend<'l: Istvénhegy • 

• puszta lakóhely. 
179. Ujmoldovai j., Fela6po•ttgáai ij.-hez lnrtozó : Divecs kk. neve helyesen : Di\"ét•s. 
1~'1. Teaes 'ru., lippai j., Bigóll(tírtlói kj.-hez L"lrtozó Kisrókils kk. neve helyo-sen: ..Kisr,>kas . 
. \8'!. 'r~mesrekasi j., TelReski,-ci.lyfa.hlai J.-j. he\ye\.t: 1'emespéterH ltj. 
\St-. Torontál -.m., csenei j., BeYeks-z.onémeli nk. ne-ve helyesen: Bere"kst.óuémeli. 
187. · lij. és M&&Jyarmajdá.u kk. belJe\t: 

•tUtláftJJi lej. és . 
• 



• 

• 

• 
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• 

189 . .llaó-Peh~r manarigeni J, Boro•'boe•drtJs IJ.-n61 a: (Sz~kh. 
190. j. Felenyetit lj.-hez beveendó: NyírmeziS kk. 
190. Nagyenyedi j. Miriul6i ij.-Ml tOrlendiS : NyfrmeziS tk. 

tGrteudct. 

190. Verespataki j. 81art1aapataki kj.-nél a: (Székhely Verespatak) tOrlendl>. 
191. Besdercze·NasJód tm., jádi j., Kia11oltatJt kj.-hez tartozó Várhely kk. neve helyesen : 
· Óvárbely. 

• 

Jidi j. 8záut6rplnyi kj.-hez tartozó Sz~pnyfr kk.·nél jeuzetképen megemlitendc5, 
hogy ott a szásztörpényi ak. párhuzamos B. anyakGn)'ve vezettetik. 

193. Csík. "tm,, gyergyószentmiklósi j., Ditró nk. neve helyesen : Ditró. 
196. Háromszék tm., orbai j., Zabola nk.-hez tartozó Zabolapatak lakóhelyneU jegyzetképen 

megemlitendiS, hogy anyakönyvileg a papolczi kj.-hez tartozik. 
196. Orbai j. Zágon nk.-nél beveendö még: Karajestelep lakóhely és jegyzetképen mer-

emlltendc5, hogy anyakönyvileg a papolcd kj.-hez tartozik. 
198. Hunyad tm., hátszegi j. Bacealári kj. helyett: 8Jtrigyuentgyörgyi "kj. 
198. Hitszegi j., Kiticli kj.-hez tartozó : Bosorod kk. neve helyesen: Bosoród. 
199. Marosillyei j. .Als6csertúi kj. (Székh. V orcza) helyett: Vorceai lej. · 
!00. Marassillyei j., Guraseádai ~-·hez tartozó: Kimpenyszurduk kk. nen helyesen a 

Kimpényazurduk. · 
too. 
if)(). 

: !00. 
!01. 

Marosillyei ~-· Seirbi lj.-bez tartozó: Vilealunga kk. neve helyesen: Valealunga. 
Petrozsényi J., Lit1aeengi ~-és Lh•azeny kk. helyett : Mf1tJIItayi kj. és Livazény kk; 
Puji j., Puji kj.-hez tartozó : Fégyer kk. neve helyesen : Fégyér. 
Vajdahunyadi j. Rákosdi kj.-hez tartozó Bós kt.-nél Grós lakóhP.ly törlendiS és 

beveendc5 Zalasd kk.-nél. 

• 

!O!. -.:ts·Xilktlll6 vm., erzsébetvtu-osi j., DomáltJi ij.-hez tartozó: Oaatófalva kk. ·neve 
ll.elyesen : Csatófalva. · 

~- Iolozs tm., gyalui j. Hirleguamoai kj.-n~\ a.~ \S-,.~\.'n"\1 ~-,a.\u) \~-r\~n~~-
!06.. Kolozsvári j. Kajántói kj.-bc5l tllrlendó: Diós kk. és MagyarmacsUs kl::. . 
105. Kolozsvári j KoloiBggulai k;'.-btll tCir1end6: HosszúmaasláB .U. ds Szeatmtl.rtoa-

. • mac~tAs kk. . 
Kolozsvári j. BeTeendc5 mint \\j kJ.: kj. - Diós, 

Us, Magyarmaeskis, Szentmirtonmacakáa . . 
108. Maros·Torda Tm., marosi alsó J., Gyalakutai lej. és Gyalakuta kk. helyett: GyulCI· 

kutai J:j. és Gyulakuta kk. 
116. Szolnok.-Doboka Tm., magyarllposi J., - Karulyfalf1ai J:j.-hez-tartozó: D~16fa1Va 'kk. neve 

halJesen: Dlllöfalva. 

• 

• • • • 

• 

Horvát-Szia 
171i. Varasd inneci j., l •. lvanci pk.-hez tartozó t. Ivanci adók. • lvanei helység lélek 

azima: 6!8 és 4-.730 helyett 1.74-3 és 3.~1. 
Ivaneci j., · t. lvanci pk.-hez tartozó 3. lvanec!ka Kani!& adók. léletszflma 1.337 1'15. 

• 

· . 

: !.Hl, a hozzátartozó helysépkhes beveendc5: Ivane6ü Mac!kovec 665 
~"th\)"f~~ \é\ek.b\. 

• 

• 

• • 

• Betűrendes részben. 
• 

• 

• 
• 

• 

• AfnA.csk3 kk., rimaadcsl j. (székh. Feled), helyett: feledi j., · 
3'l!-l. Állo.miréT, r-. Czégény, helyett: Czégénydé.nyé.d; L P• Czégény, helyelL: Clégénydány6.d· 
326. Almágy kk., rimaszécsi j. (székh. to"eledl, b .. lyett: Medi j., . 
3'!6. Alna,Htanya, f"'t G01110rpélerf:tla. rímasiécsi j. (székh. Feled), helyett : feledi J., 
3~7. Alsóbagod kk., kj. és ak. Fel~c5hagud, helyett : helyben, · . · . . 

.llscibalog kk., rimas:téni j. (sz~>kh. Feled), heh ett: feledi j., . 
SSO. Alsócser1.és tk., (11lsócs• rtéai kj. és ak. kerület): tOrlenllc5. 
830 • .llsócsohánka&, f"'t Rimaszécs, r•masz-•csi j. (szék:h. Feled). helyett: felerli j,, 
830 . .llsócsuk:lpnszta, r-. Bátka, rima.-;zécsi j. (székh. Feled), h~lyett: feledi j., 
BS1. Alsódomhorn nk., bevePndc5: 

Alsófordulótelep, f"'t Mezőhodon, -· u. p. Mezc5szengyel. helyntt : Mozc5bollon. 
833. Al.sóhnragony kk., rimaszécsi j. (székh. Ft>led), ~aely~:tt: feledi j., 
3:!3. Alsóheucse, n Fadd. beve.,ndö : rk. K•stenl!ehcz, 
336. Abókurvacz, r'! Herencsvllll{y, u. 1. Krivany-Gyetva, helyett: Gyetva, 
335 • .llsó.kaznacs kk., - L 1. Má.rkaaz.ék, helyett: Sziláiyzovánf, 
335. Alsókocsoba nk., · u, 1. Tenke, helyett: 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

' 
• 
• 



• • 

• 
• 
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014al 
A.lsókUrUakény kk., beveendc5 : m. h. 

• 

386. Alsólakos kk., kj. és ak. helyben, : Zalanoerty6nos, 
337. Alsólupkó kk. cs. G. Berszbzka, helyett: helyben,, · 
339. Alsómocsolyá.s, n Harmaea, rimaszécsi j. (szekh. Feled), helyett: feledi f., 
339. Alsónándor, n Rimaszécs, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 
84~. A.lsóregmecz kk.. u. 1. Legenye-Mihályi. helyett : CsGrgd, · 

• 
• 

• 

• 

Mi. A.lsóroglaticza, n Bajsa, beveendd : m. h., 

• 

34.3. Alsósipék kk., (alsóterényi k,f. és ak. : t0rlendc5. 
3.14. A.lsószalmavá.r, n Vanyola, 11. p. Csót. helyett Vanyola. 

Alsószentmihály tk., u. t. Torda, hel'tett : , 
8,6. Alsótag, n Várgede, rimaszécsi j. (székb. helyett: feledi j., 
M6. AlsóterénT kk.. (alsóterényi kj. és ak. kerillet) : endd . 

. Andrenyászatelep után beírandó: Angelamojor, n Vasboldogasszony, Va1 vasvári 

• 

• 

• 

• 

j., ca. O. Baltavlr, u. t. Zalaszentiván, u. p. Egervár . 
. A.ngJalkamajor, n Vágvecse, u. t. Tornócz, helyett: Vligvecse, 

362. Annamaj or, n Csomatelke, rimaszécsi j.' (székb. Feled), helyett: feledi j., 
Brö. A.pátitmszta, n Guszona, rimaszécsi j. (székh. Feled), he~yett: feledi j., 
865. Apátkolos k:k.; Nagykolos kk.-gel nevet cserélt; adatai Nagykolos kk.-hez, - a Nagy· 

kolos kk.-nél lévd adatok Apátkolos kk.-bez tartoznak . 
356. A.ranyhegy, n Baranyabé.n, u. 1. FGherczeglak, helyett: Baranyabé.n, 
356. Arany hegy, n HerencsvOlgy, u. t. Kriva.ny-Gyetva, helyett: Gyetva, 

' 

• 

357. AranJmezö kk., u. p. Koesoládfalva, helyett: 1:8:1 p. u. 
. A.ranyosfÖ kk., helyett: nk., kj. FehérvGlU, ak. helyben (a fehél'I'Oiryi ak. 

B. anyakOnyve), helyett: ak. helyben • 
• Aranyoslóna kk., u. t. AranyosByéres, helyett : Aranyosgerend, · .. 

358. A.ranyosmórlcz kk., jbtk. Kékes, ah. Bethlen, helyett: jbtk. és ah. Bethlen. 
BöS. Aranyosszentmiklós kk., jbtk. Kékes, ah. Szamosújvár, helyett: jbtk. és ab. Szamosújvár, 

• 

A.raayouzohodol nk., helyett: r. u. t. éa: tGrlendc5. . 

Árkod. nk., után beírandó : ~ e. • • • 
• 

359. A.r.Jcos nk., : ~· ' 

' 

359. A.rnyékposzta, n GOmOrsid, rimaszécsi j. (székh. Feled) helyett: feledi j., 
369. Árokszállás kk., o. p. Pinkafc5. h~lyett : ~· , . 
36~. ! vasfalTa kk., u. t. Marzsina, helyett : Kurtya, 
863. Bábcza kk., •· t. Hadad, helyett : Bogdind, 
SM. Babostya1ianra, n Székelytelek, ."u. 1. Váradles, helyett: Biharsályi, • 

BácsgyulafalTa nk., · •· t. Kerény, helyett: 
365. Bncskádymajor, n Kolon, u. t. Nagylapás, helyett: Gbymes, · 
365. Bacskó kk., után heveend6: Bácsko•suthfaltJa nk., (Kossuthfalva nk., 8ö lap ój elnevez6se; 

Osszea adatai az uj név alatt irandók he). 
866. Baczalár kk., kj. és ak. helyben, helyett: SztrigyszentryOrgy, 
867. Baglpuazta, n Várgede, - rimaszécsi j. (sz6kh. Feled),. helyett: feledi j., 
870. Bakóháza, n Almágy, j. (székh. Feled), helyett : feledi j., 
871. Balassahuta, r'! Fels<'itiSS tú, u. t. Krivtny.Gyetva, helyeU: Gyetva, 

• 

' 373. Balatonederles kk., heveendc5 : 
873. Balatonendréd kk., után beveendii: Balatonfenrns, r'! Fonyód, Somogy' 11".,, lenryeltóti 

j., cs. o. Lenryeltóti, u. t. és u. p. Fonyód. 
· 873. BalatongyUriik kk., u. t. Vonyarczvasheu, helyett: • • 

878. BalatongyUrCSJd sz6111Jhegy, r'! BalatonryOrOk, u. t. Balatonederics, helyett : Balaton• 
gyOrO)t, . · 

873:Balatonmelléke, n 11liti, helfett: Balatonmelléke, r'! 
' 

• 873. Balatonszemes kk., -- r után: (Faluszemes) t0rlendc5 . • 

876. Balogfala kk., rimaszeesi j. (székh. Feled), helyett: feledi j;, 
876. 1Jalogipuszta1 n Derencsény, rimaszécsi j. {székh: Feled), helyett : feledi j., 
376. BalogiTanyi kk., rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., . 
876. Balogpádár kk.,. rimaszécsi J· (1Zékh. Feled), helyett : feledi j., 
876. Balogtamási kk., rimaazéesi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 
876. Balogújfalu kk., rimaszécsi j. {székb. Feled), helyett: feledi j., 
376. Balozs~&meggyes kk., a. p. Rum. helyett' Rábakovácsi. 
877. Bálványoscsaba kk., J"btk. Kékes, ah. Szamosujvár, helyett: jbtk. és ah. Szamosújválo1 
877. Báhányszakállas, n Keszegfalva1 u. t. CsallókOzaranyoa, helyett: KeszeiJfalva, 
879. Bankháza, n Pereg, u. p. Pereg. helyett: Kiskunla"zbáza. 

• 

• 

l 

Baranyabán kk., •· t. F6herczeglak, helyett: ©
-
' • • 

• 

38,, Barczalljfalu nk., L p. HOltevény. helyett : ::::;:: . • 

884.. Barczlgaz, n Dúlháza, rimaszécsi j. (székb. Feled), helyett : feledi J., 
' • • 

• • 

• 

' 



• 
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384,, Barczlb&za, f"'. Dúlhiza, rimasz~c!i j. (•zékh. Feled), helyett : feledi j., 
887. Ua.romlakpuszta, r-. Szér, a. t. Hadad, helyett: Bogdánd, 
387. Bnrslédecz kk., ·- u. t. Alsószelezsény, helyett: Ghymes, . 

. 889. Bataházn, l""'\ Ajnácskc5, rimaszécsi J. (szék. Feled), helyett: feledi j., 
38!l. Bntizháza kk., •· t. Marosbogá.t, helyett: Maroscsúcs, 
390. B:l.tkn kk., rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 
390. Bátony'kk., tsz. Dés, jbtk. Kékes, ah. SzawosújvAr, helyett: tsztt., jb. ~ah. Dés, 
391. Bátykon, f"\ Herencsr6l{.'y, u. t. Krivány-Gyetva, helyett: Gyetva, 

• 

391. Bá.t}'ll kk., beveendö : · 
898. Bégabalázad kk., u. t. Bé;;alankáa, heJyett: Tamud, · 

Bégalantás kk., a. t. Kossó, helyett : Tamásd, 
394. Békás, r"'l Zólyommiklós, u. t. Krivány-Gyet~, helyett: Gyetva, 
894. Békáspuszta, r"'l Göm01·sid, rimaszécsi .i. (székh. Feled), helyett : feledi j., 

• 

• 

395. Bekecs kk., u. p. Szerencs. helyett : ~- · 
·. 395. Bekecsffinlö, h Bekecs, •· p. Szerencs. helyett: Bekecs. · ·• 

398. Belezsér, r"'l Almágy, rimaszécsi j. (sz~kh. Feled), helyett: feledi j., 
899. Bellény kk., rimaszécsi j .. (székh. Feled), helyett : feledi j., 
399. Bellus kk., beveendii még:- X Bellusfürdc5, 
399. Bellus kk., után beirandó: BellnsfUrdö, f"'. Bellus, Trencaln 

u. t. és u. p. Bellus. 
-100. Béna kk., rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett : feledi 
.(()!!. Bene kk., a. t. Nagyborzsova-Nagymuzsaly, helyett: 
409. Benkötanya, r"'l Maroscsúcs. u. t. Maroslijvár, helyett ~ 
.(()5. Beregsom kk., - beveendö : 

l . 

' 
illavai j., cs. O. 

' 

lll~ va, 
• 

• 
• 

408. Beretiéi kk., •· p. Btnócz. helyett : • · 
.&16. kk., taztk. Nagy-'V6.rad, jb. NaiJ-'Vlrad vidéki (székh. Nau-'Váf&Cl) 

ah. Magyarcséke, helyett: tu. Nagy-Várad, jbtl. és ah. Magyarcséke, 
.&18. BlróTölgy., l""'\ Temesberény, cs. ö. Kedvencz, helyett : Lie~ling, 
419. kk., jbtk. SepsiszentgyörBJ, ah. Kézdivásarhely.'helyett: jbtk. és ah. Sepsiszentgyoru, 
.&19. f"\ Gorlvakisralud, . rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett : feledi j., 
'19. r'l Berettc5, •• p. Bánócz. helyett: Berettc5. 
'19. r"'l Falkus, u. p. Bánócz. helyett : Berettc5. 

Dódlhát 0 Tiszaigar, helyett : Bódlhát1 r"'l; u. t. Tiuaasc5116s, helyett: Tiszaigar, 
4!11. BodótaiTa kj. és ak. Kiscsepcsény, helyett: Mosócz, . . 
621. Bodollópnszta, l""'\ Zsip, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi J., 

. Bodoló kk., kj. Csécs, ak. Szepsi, helyett : kj •. és ak. Csécs, 
{.ft. Bodrogbalász kk., .tsztk., jb. és ab. Sátoraljaújhely, helyett: tlz. Sátoraljaújhely,· jbtk. 

Sárospntak, ah. Sátor.djaújhely, 
US. Bodzáshátltauya, .. f"\ Tiszanána, - u. t. KiskGre, helyett : 'fis,anana. 
U,, Bogdánd kk., u. t. Hadad, helyett : 

. Bolesó kk., kj. és ak. Péhó, helyett : h~.>lyben, 
4!9. Bondoraszó kk., 5!.777 kb., hPlyett : 5'l.956 kh., 

• 
• 

: ,30. Borcslcz kk., kj. és ak .. Péhó, helyett : Bolesó, 
Boró kk., u. p. Mez<'llaborcz. helyett : Laborozfc5. · 
Borosbocsárd kk., kj. és ak. Magyarigen (borosbocsárdi kj. és ak. keriUet), helyett: 

kj. és ak. Borosbocsá1·d, · 
637. Böczörpnszta1 r"'l Hedrehely, u. t. Lad-Gyöngyös, helyett: Németlad-Gyöngyöspuszta. 
.(.37. Böcl kk., jbtk. Kékes, ah. Bethlen, helyett: jbtk. és ah. Bethlen, · 
'37. Bödin kk., jbtk. Kékes, ah. Hethlen, helyett: jbtk. és ah. Bethlen, 
,98. DörUnd kk., kj. és ak. Felsóha rod, helyett : Alsóbagod, . 

• 

Bönely kk., 1:8] helyett : ~· . 
• 

'39. Brád, r"'l Zólyommiklóil, a. t. Krivány-Gyetva, helyett: Gyetva, 
489. Brállihtd, r'l Het·encsvOigy, u, t. Krivány-Gyelva, llelyctt : Gyetva,1 

'"· Bugyitfala kk., rimastécsi j. (székh. F~led), helyett: Medi j., 
'-"· llujatanya, l""'\ Uraj, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: felHdi j., 
447. Buza kk., jblk. Kékes, ah. Szamosújvá1·, helyett: jbtk. és ah. Szamosújvár, 
U7. Buzai r•uszta, n Buza, u. t. Katona, helyett; Buza, . 
.US. BUclöskt\ti tanya, n Sarud, u. t. Poroszló, helyett: Sarud. 
.U9. Bükkszék kk., u. t. Pétervására, helyett : Terpes, 
450. Hzovaposzta, r"'l Divényoroszi, u. t. Krivány-C}yetva, helyett: Gyetva, 
'!ll. Csabat\jfala kk., tsz. Dés, jbtk. Kékes, ah. Szamosúj\·ár, hely..tt: tsztk .. jb. és ak. Dés, 
.&5~ Csákánypuszta, r"'l Balogfala, rimaszécsi j. (székh. Feled); helyett: fdedi j., 
458. Csákvölgy, r"'l Uraj, rimaszécsi j. (szék h. Feled), helyett: feledi j., 
454. esanli.los, n Feled. ' rimaszécsi j. (~zékh. Feletl), helyett: feledi j., 
455. Csát•dahalom, r'l Tiszaigar, u. t. Tiszaszilll<'ls, helyett: Tiszaigar, 
~'). Csárclamajor, r"'l Sarud, u. t. Poroszló, helyett 1 Sarud. . 
4-56. CI!I{Lrilnp 11szta, f"\ Márkháza, u. t. Kislerenye, helyett: Tar, . 
456. Csitszári kk., jhtk. Kékes, :~lJ. Szamosújvár, hclyr:tt: jbtk. és ah. Szamo-;lijv~r, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 
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• 
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• 
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• 

• 

• 
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• 

• 

ólilal , . 
.&RO. Csekelaka kk., u. t. Marosboaát, helyett: Maroscsúcs, · 
461. Csencz, .h Feled, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 

• 

.. 
• 

X tit 

' 

• 

' • • 

•' 

. 
• 

. ' 
' • 

• 
" 

'61. Csengerhaza n Mlitraverebély, u. t. Nagybátony, helyett: '!'ar. 
46!. BeveenJö mint uj kOzség: *) Csengöd nk., X Csengöd, Kullér, Nauczebe és Tabdi- ·. 

puszta; P~st-Pilis-Solt-Kiskun vm., kunazentmiklósi j., hb !!83 :E 1.909, 11., n., · 
rk. Izsák, ág. KiskörOs, ref. Izsák és Soltvadkert, terQlelet l. Páhi, ak. helyben, · . 
tsz. Kalocsa, jbtk. és ak.· Kisköt·ös, ·cs. O. KiskörOs, 38, I, 93, . r. ~ i;, u •.. 

.&&J. Csengöd, n Páhi,. helyett: h Csengöd; r. ~ p. u. helyett : u. t. és u. P• ' 
Csengőd, ·. 

'61. Q.enyizpuuta..z n Gortvakisfalud, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyetl : feledi j., · ·, 
,66. Cseretes, n liortvakisfalud, · rimaszécsi j. (szék.h. Feled), helyett: feledi j., · 

• 

'67. Csernegyház nk., · cs,. o. Hidasliget, helyett: Szentandrás, : . ·, 
-667. Csernon, r- Rózsahegy, · . · . helyett: u. p. Rózsahegy. . 

' . 

.(.68. n Szabda, il. P• Terény. helyett: Szanda. 
'70. CsJge, n u. t. Tiszaszöllös, helyett : T~szaigar. 

• • 

'70. Csili:lóbánya nk., u~ p. Oraviczabánya. helyett : ·lZJ. • 
• 

' 
.671. Csiklófala nk., · u. p. Oraviczabánya. helyett: Csiklóblinya. 
471. Csik6shá.z, n Tiszaigar, u. t. Tis'la~zölliJs, helyett : Tiszaigar. · 
47!1. Calllag harangod, n Bekecs, u. p. Taktaszada; helyett: Bekecs. . 
4-76. Csókfaltpuszta, n Várgede,· rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j~ 
4-76. Csokmány kk., a. p. Kocsoládfalva. helyett: Aranymezc5. · 
-176. CsomaházimaJor, n Rábakovácsi, •· p. Ikervár. helyett : RlibakoYiicsi. 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
• .. 

• 
• • 
• 

'· 

• 

. 
• • 

~ 
• 

476. Csomatelke kk.. rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j.. · · 
. -176. cs,matelki köbá.nya, f""'' Csomatelke, . rimaszécsi j. (székhely lt'eled), hPiyett: feledi j., 
477. Csontfalu kk., Ulrlendö; helyette felveen~ö, mint utalás: Cs o n t fa l u l. MahálfalJ'a • 

' 

.&8(). Cs6rg6 kk., u. t. Sátoraljaújhely, helyett: . 
-180. Cs6rgöpuszta, n NagybArUny, u. t. Pásztó, helyett: Tar. · . ·· 
481. Csurgó, n Almligy, rimaszécsi j. (székh. J.t'eled), helyett : feledi j., 
681. Csuszka kk., u. p. Iszka. helyett r Repenye. . 
'-<8. Cuk6 kk., rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., · . . 

-
,. 

• • 

• • 
• • 

• 
• 

• 
• 

• • 

~. Czege kk.~ j btk. Kékes, . ah. Szamosújvir, helyett: jhtk. és ah. Szamosó.jTir, 
.683. Czégény kk., Dinyád kk.-gel egyeslilvén, Ulrlendö ; helyette beveend<5 : 

Czégénydányád kk., X Államirév, Jármytanya, Kistanya, Nagykert és Nagytanya; SetJtmár , 
"m., fehérl(yarmati j., ház 173, :E 966, M., ~, 2.093 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Szatmár
Németi, jbtk. és ah. Fehérryarmat, cs. G. Fehérgyarmat, 6, XII, 37, u.1;. Febérryarmat, ~· 

• 

C 1 é 1 é n y d i n y i d ·L Dányicl. utalás t~rlendö, helJette beveen46: C lé r é n J I. Czé-
rénydányid. . . 

48,, Czelna kk., kj. és ak. (magyarborosbocsirdi kj. 6s ak. kerftlet) helyett: k,j. 
és ak. Borosbocsird, . · · , 

~ Czente kk., jbtk. Irékes, ah. és ah • 
.f8j., Czenteháza, n Rakottyás, j. helyett: feledi 
4.86. Czlframajor, n Szigliget, a. 1;. · : NemestGrdemicz, 

• • 

• • 

• .685. Czlfrapuszta, n Feled, .rimaszécsi j. (székh. helyett; feledi j., 
· · Czlgánypuszta, n Vlirgede, rimaszécsi j. (székh. helyett: feledi j., 
(86. Czfkóhá.za, n Jéne, rimaszécsi j. (székh. Feled), : feledi j., , 

• • • • 

4-87. Czlnegés, n Alsóhangonr, rimaszécsi j. (székh. Feled), heirett: teledi j., 
Czuham.ajor, f"\ Vanyola, u. p.· Csót. helJett: VanJola. . 

• 

. 
• 

690. Dános nk., ~ p. u. helyett : . 
• • 

" . 
• • 

490. Danulesd kk., (alSócsertési kj. és ak. keriilet): tllrlendc5. · · 
690. Dányád kk., Caépnr kk.-sel enesill vén, tllrlendc5; helyette beveend6 s D á n 1 4 d l. Czégénf" 
. dányá1i. · · . · 
691. Darnya kk., rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett : feledi J., · • 
4-91. Dárompuszta, f"\ Bátka, rimaazécai j. (székh. Feled), helyett : feledi j., 

Debercsény kk., kj. és ak. Ma.ryarnándor, helyett: M.ohora. . 
Dellöapá.ti kk., jbtk. Kékes, ah. Bethlen, helyett: jbtk. és ah. Bethlen, 

4,95. Demeház, f"'' TiszaftUed, •· 1;. Tiszafüred, heirett: NaiJiván. 
. 697. Derczo. kk.,. L· t• Git. helyett : · 

• Dereaca6n kk., rimaszécsi j r székh. Feled), heirett: J., 
498. J)étér kk., rimaszécsi j. (szék . Fel~d), helyett : feledi j., 
flOO. Dézsmáspuszta, n Susa, rimaszécsi J. (székh. Feled), helyett: feledi j., · · 
1100. Dlnnyéshátltanya, n Tiszanina, u. t. Kisköre, he}}· ett: Tiszanána. · 
601. Diós kk., kj. és ak. Kaján tó, helyett : Magyarmacsk!s, ... 
502. Dlóspuszta, n Jánosi, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 
602. IHskapuszta, f"\ Kisapáti, u. 1;. Tapolcza, helyett: NemestOrdemicz, . 
603. DiTénybuta kk., a. t. Krivliny-Gyetva, helyett: Gyetva, · 
103. DITényoroszi nk. a. t.· Krid.nr-GJetva, helyett: Gyetva, . 

• 

• 

• 
• 

• • 
• 

• 
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- Oldal . 
603. Dobfenek kk., rimaszécsi j. (szék: h. Feled),· helyett: teledi J., 

, 503. Dobócza kk., rimaszécsi j. (székh. helyett: feledi j., 
50(.. Dobogóhát, r-. Tiszairar, a. t. helyett : Tiszairar, 
505. Dobra, rt Dobócza, rimaszécsi j. (székh. helyetl: feledi j., 
505. DobraJIUSda, rt Feled, rimaszécsi j. (székh. helyett: feledi j., 
505. Dobrapaszta, rt rimaszécsi j. (székh. : feledi J., 
606. Dobratanya, rt a. p. MezőszenJYel. helyett: 

Dobrocsna kk., a. p. helyett : Tt'Jrés. 
509. Dombos, ll Vizköz, L p. helyett: Maj danka. 
609. Domján János tanya, rt Tiszanána, u. t. Kisköre, helyett: Tiszanána. 
609. Domján Lajos tanya, rt Tiszanána, a. t. Kisköre, helyett: Tiszanána. 
509. Domonkostanya, rt Visznek, a. t. Jászárokszállás, helyett: 
609. Domony nk., a. t. Aszód, helyett : . 
609. DomonyTUiu, rt Domony, a. 1;. helyett : Domony~ 
610. Dónafala, rt Feled, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett:. feledi j., 
610. Dónapuszta, r't Serke, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 

. ' 

• 

• 

614. Dránszabolcs kk., heveendő : ! • 

6141. DráTatamási kk., beveendő: m. h., 
• 

616. D"dlháza kk., rimaszécsi j. Feled), helyett: feledi j., -
-

617. Dunadombó nk., L t. Gálya, helyett : ·-
• 

• 
. 617. Dunaorbtigy kk., cs. O. Orsova, helyett: 

618. nanatölgyes tk., u. t. Naszádos, helyett: 
619. Durendapuszta, rt Virgede, rímoszécsi j. (székh. 

, 619. Dúa kk., rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 
619. Dvornlcspussta, rt BaranyahAn, u. t. Fl'!herczeglak, helyett : Baranyahán, 
IH. •:~erszeg, rt Domony, L 1;. Aszód, helyett: Domony, · 

_ Egresház, rt Lazony, u. p. Bánócz. helyett : Berettő .. 
6!4-. Egyházasbist kk., rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 

helyett : feledi j., . 

Ekel nt.., u. p. Nemesócsa, helyett : . • 

• 

' 

• 

• 
• 

• 

6!6. EHapuszta, r't Kurityán, L t. Sajókaza, helyett: Disznóshorvát, • . 
. Embertelenpuszta, r-. Darnya, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 

• • 

-

• 

• 

l 

617. Emllhegy, rt Baranyahán, •· t. Főherczeglak, helyett: BaranyabAn, 
631. ErdömaJor, 0 Tiszaigar, •· 1;. helyett: Tiszaigar, 

• • 

Brdiszentgy8ru kk., helyett: nk., kj. éa ak. Csókfalva űeJyzői kirendeltsás helyben), 
helyett : ak. helyben. · 

Erdöszombaüelke kk., jbtt. Kékes, ah. Samosújvir, helyett : jbtk. és ah. 
ErzsébetldrálJD.~Uanatorlum, ~ , helyett: ~· 

. 637. rt Mezl'!telkes, iimaszécsi j., helyett : feledi j., 
· 687. Essöl rt Gyón. L t. Alsódabu, helyett; Tatárszentgyörgy, 

&W. Fabó rt Tiszanána, u. 1;. Kiskt'Jre, helyett: Tismnána, 

• 

Mt. Fuyal, rt u. t. Kunmadaras, helyett: Tiszat'Jrs. 
IS-t-t. FaJabúsp .. .ta, rt Várgede, rimaszéc!!i j. (székh. Feled), helyett: 

. Nt. Fal.ku t t.., •• t. Bánócz, helyett: Berettő, 

-

J., 

Falnbatty'n nk., a. p. Szahadbattyán. helyett : . ' 
643. F a l v a l. utaluokni.l beveendl'! : Bé.cskossuthfalva ; tOrlendcS : Kossothfalva, 
. &.U. Fancslka kk., kj. és ak. Szl'!llősvégardó, helyott: helyben, 
~. Farkashely kk., - kj. és ak. Szentistvánfalva, helyett: Fels6rados, 

• 

M7. Farkanölu, 0 Uzdbotjád, a. p. Sárszentll'!rincz. helyett: Uzdborjád. 
667. Fatmos, n Repenye, - u. p. Majdánka. helyett: Repenye. 
5-48. Fehéreserepes, rt Tiszaigar, u. t. Tiszaszl'!lll'!s, helyett : Tiszaigar, 
549. Fehérrlz, r-. Herencsvölgy, L t. KrivAny-Gyetva, helyett: Gyetva, 
61.9. FehérTölgy kk., helyett: nk., Jrj. és ak. helyett: ak. ,.1. 
650. Febd kk., u. t. Véménd, helyett: Ráczmecske, la'l 
651. Feketelak kk., jhlk. Kékes, ah. Szamosújvár, helyett: jbtk. és ah. Szamosíjvár~ 

• 
• • 

• 

• 

• 

• 

• 

65!. Ftrketetanyal rt Sarud. u. t. Poroszló, helyett : Sarud, - ! :. 
662. ]:'eketetót kk., kj. Feketebátor, ak. helyben (a feketebátori ak. pirhuamos:.._.,• anya-

kOny\·e ), helyett : kj. és ak. Feketebátor. i; ..,.~ . 
552. Felaranyospuszta, rt Ekel, u. p. Csallókt'Jzaranyos. helyett: Ekel. . 
653. Feled kk., rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., · .•. . 
653. Félholdpuszta, rt Várgede, rimaszécsi j. (szék.h. Feled), helyett: r~ledi j.,. • .. ,. 
655. Felsöb:&god kk., kj. és ak. helyben, helyett: Alsóbagod, '!.l. 
561;. Felsőbalog .kk., . rimaszécsi j. (székh. Fel~d), h·•lyelt: feledi j., .<\: 

• FelsócsoMnka, rt Rimaszécs, dmaszeesi j. (szék h. Feled), helyett: felt>.di j~ c 

667. Felsöcsukapo!:iztR, rt Bátka, rimaszécsi j. (székh. Feled). h··lyett: feledi j., 
560. Felsőhangony kk., rimaszécsi j. (sz6kh. Feled), helyett: feledi j., 
66i. Fels4ikarYacz1 rt Herencsvölgy, 11. t. Krivány-Gyetva. helyett: Gyetva, 
663. Felsiilakos kk., kj. és ak. Alsólakoa, helyett: Zalagyertyános, 
664-. Felaölupkó kk., cs. t'J. Szikesfalu, helyett: Alsólupkó, 

• 

• 
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666. Pelsömteslnye kk., helyett : 

• 

• 

• 
• 

. l' 
• • • 

• 

• 

. 
• 

· 666. Felsömocsolyás, r-. Harmacz, j. (sz~kb. Feled), helyett : J., 
51i7. Felsönú.nflor, n Rimaszécs, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 
568. Felsöpeczele, r-. Guszona, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 
670. Felsöroglaticza1 n Kossuthfal va, helyett: n Bé.cskossuthfalva; cs. G. é8 L t. é8 a. p. 

Koasu\hfalva b.elyett: Bácskossuthfalva. 

-• 
• ., 

' 

1)71. l'els6s\pék kk., (alsóterényi kj. és ak. kerO.let): tftrlendlS. 
1)11. 'FelsöszalmaTA.r, n Vanyola, u. P• Csót. helyett: Vanyola. 
l)'ll. 'Fels6szamos kk., kl- és ak. Gyalu (hidegszamosi kj. és ak. keriUet),, helyett: l;f. é8 ak. 

Hidegszamos, 
673. FelsöszentmlhAiy. U., - u. t. Torda, helyett: Alsószentmihé.ly, 
67 4. Felsösztamora kk., cs. G, Kedvencz, helyett : Liebling, 

• 

57.&. Felsóterény kk., {alsóterényi kj. és a~. kerOlet): tGrlendc5. 
675. Felsötöbör.zslk, n Nagylók, u. p. SArszentágota. helyett : Sárbogúd. . 
675. Felsöndaskert, n FelslSbalog, rimaszécsi j. {s.lékb. Feled}, helyett : feledi J" . 
678. Fényeslitke ·kk., után beveendc5 : .('l e. 
580. n Baranyabá.n, L t. Fc5herczeglak, helyett: Ba1·anyabAn. 

. n Barany &hAn, a. t. Fc5herczeglak, helyett : 
681. Ferclka, r-. u. t. Krivány-Gyetva, helyett: Gyetva, 

FerOTka, r"'\ Herencsvölgy, u. t. Krivány-Gyetva, helyett: Gyetva, 
58.f.. Flóramajor, n Domony, u. t. Aszód, helyett: , 
685. Fogastanya, Divényoroszi, •· t. Kri\'ány-Gyetva, : Gyetva, 
B. Foksántanya, r'\ GAbod, u •. t. Marosbogát, helyett.: 

. . 686. Fonyód kk., beveend6 még : X Balatonfenyves, 
ForrásfalTa kk., · a. t. Kosaó, helyett : Kurtya, ·. . 
Forráspnszta, r-. Zsélyi •· t. Balassagyarmat, helyett: Zsély, . 

687. Forrókút, n Mátraverebély, a. t. Nagybátony, helylltt: Tar, 

• 

l 

• • 

• 

Förév kk., : nk., kj. 61 ak. Pozaonyligelfalu, hel:rett•: ak. helyben, 
Fraknónádasd helyett: nk., kj. és ak. l'dárczfalva, helyett: ak. helyben, 
Frlgyeshegy, r-. •· t. Főherczerlak, helyett: Baranyabtn, 

l 

• 

' 

689. Frigyesmaj or, n a. t. Peszéra.dacs, helyett: Tat6rszentgyörgy, . 
-Fileháza kk., · kJ •. éa ak. Déda, helyett : kj. Marosoroszfalu Dk.-hu beosztva, ak. Maros-

oroszfalu, · 
59!. r-. G6mGraid, rimaszécsi j. (széth. Feled), helyett : feleeli j., 

· 1~4. Gi.bod kk., L t. Marosbopt, helyett : Maroscaú.ct. . · · 
Qidoros nk., 337 kb., helyett : 1.011 th., , 
Qalamboa Dánlel tanya, n Tiszanána, L t. KiskGre, helyett : TiszanAna, 

.198. Galóczás, n Gye.rgyóvárhegy, •· t. Maroshévíz: tGrlendc5. . · 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
. 

•• • • 

' • 
•• 

• 

. . ' . : 

.. 
• 

' 

" 

• • • 
• 

• 

• 

.. 

.. 

. • 600. Garamkovácd kk., . a. t. Garamszentbenedek, helyett: 1'· . .. 

nk.-hez tartozó Szerecaeny la.kott belJ tGrlendc5 ; ··- hu 187, e J.17,, helyell' . . 
hu e t.889. · 

D. Garta ·tk., ak. Vitnyéd. helyett : ICapuvir, · · · 
60(.. Gebe kk., · ij. é8 ak. helyett : tj. Nyfrmeggyea, ak. helyben (a 

ak. pArhuzamos B. anyakGnyve. · . 
608. GernJipuuta, r-. Dobócaa, rimuzécai j. {széth. Feled), helyett: feledi j., 
608. Gesztes kk., rimaazéesi j. {székh. Feled), helyett: feled1 j., · 
~. Gesztete kk., rimuzécai j. (azékh. Feled), helyett : feledi j., . . · 
609. Getfal u, rt Kolon, a. t. Nagylapás, helyett: Ghymes, · 
609. Ghymeskosztolány kk., •· t. Alsónelezsény, helyett : Ghymes, · . · · 

• 

' 

• 

611. blclbispuszta, ~ Rakottyás, rimaszécsi j. (1zékh. Feled), helyell: feledi J., • • 

611. Gojcsfalva kk., u. t. Kossó, helyett: Kurlya, · · . 
613. Gonda Pál tanya, n Tiszanána, u. t. KiskGre, helyett : Tiszanina. 

• 

613~ Gortisa k} .. beveendc5 : m. h. (Gordisa-Drávaszabolcs), 
61-l. Gorhúls · .la.d tt., rimaszécsi j. (szélih. Feled), helyett : feledi j., . . · 
614•. Gortupu~;ta, ~ Sc5reg, rimuzéesi j. {azékh. Feled), helyett: feledi j., • 
61'- Gticz kk., jbtk. léket, ab. Szamosújvú, helyelt: jbtk. és ah. Szamosüjvf.r, 
616. GUm:.r -péterfala kk., rimaazéesi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 
616. Gtim\r.o:did kk., rimaazécai j. (uékh. Feled), helyett: feledi j., 

Galyás András tanra, n Tiszanina, a. t. Kisköre, helyett : Tiszanána, 
6~0. Gulyás Ferenci tanya, n Tiszanána, •· t. Kisköre, helyett : Tiszanána, 
6!1. _ kk., rimaszécsi j. (székb. Feled), helyett: feledi 

• 

' 

GyeplmA,Ior, n Vasboldogasszony, tOrlendc5; elneve•éae 
6!5. Q)'ertyá.nliget tk., kj. cs ak. Nagybocskó, helyett: kj. 

bocskói ak. párhuza'alos B. anyakGnyl"e}, · 

lett i\YáltoJ:tatn. 
at. helyben (a nan· 

Greha nt., hveendc5 : 
. ' • 

• 

• 

" 

\ 

• 

., 

• 

• 

• • 

l 

• • 

GJoDáros.ftlrü.. n Ornahá!IJL - a • .._ Orn .. hi\IUI- helyett: (csak nyAron, télen : •· t. . 
• . -~' . . .' . . . -

'l .. ·-· . . . ~ . . . . .. . . 
• • 

• 
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.. ... . ·~:· .. •;;-_ 
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XVl 
,• 

• 

Oldal 
681. Gyulaháza, ~ Rabako'd.csi, u. p. lkerv,r. helyett : Ré.bakov!csf. 
632. Gynl~&tt•lke kk., u. t. Honczhitla, helyell: Szék, 

o 

• 

• 
• 
' 

633. Gyiimiilesény kk., kj. Fclsómindszent, ak. Bakóeza, helyett : kj. és ak. Felsómindszent, 
634. Haesipuszta, n Uzapanyit, rimaszécsi j. (szék h. Feled), helyett: feledi j., · 
631-. Hadad kk., beveendó : .(i' e. 

HadréT kk., u. t. Marosludas, helyett : Aranyosgerend, . 
635. Hagyáros kk., kj. és nk. Felsóbagod, helyett: Alsóbagod, 
636. Hajnaltanya, n Divényoroszi, u. t. Krivány-Gyetva, helyett : Gyetva, 
6lt1. Hajnalvölgy, ~ Várgede, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyetot: feledi j., 
1337. llájoldal, n 'Felsóbalog, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 

• • 

• 

637. H;\lá~hegy, rt Baranyabán, u. t. Föherczeglak, helyett: Bar&1JJ&bán, 
640. Hámostauya, n Dúsa, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 
641.1. llangonyi szállás, ~ Ajnácskó, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 
6.W. Hangos, n Gindlicsalid, beveendő : rk. Kistengelicz, 
6.(.(). Ha.Dgos, ~ Uzdborjád, u. p. Kajdacs. helyett: Uzdborjád. 
M3. Hari kk., u. L Marosújvár, helyett: Mnroscsúcs, 

o • -

• 

• 

6(.3. Harka, n Prónayfalva, beveendc5 : (Harkapuszta), 
' 643. Harkányfürdö, 0 Harkány, u. t. , helyett: , :f, 

• • 

• 

6-13. H;armaez kk., rimaszécsi j. (székh. Feled), helyell: feledi j., · . 
GU. Há.rmashegy, ~ Nemesgulács, u. L Badncsonytomaj, helyett: NemestGrdemiez. 
645. Hárosszlget, n Sziletszentmiklós, u. t. Szigetszentmiklós, helyett : Budafok, 
61ó. Hársas kk., kj. és at. Naucsóta, helyett: kJ. és ak. Privigye (nagycsótai kj. 6s at 

kerillet ), . 
Mö. HársasTölgy, n Vörösmart. u. t. Baranyavörösmart, helyett: VGrGsmart; 
64.7. llatártanya, r'l Tiszaigar, u. t. Ti!zaszöllós, helyett: Tiszaigar, 
662. HegyesbUklr, n Zabar, rimaszécsi j. (szék.b. Feled), helyett: feledi j., . 

.Hegylmajor, f""' Beregsom, a. t. Beregsom-Mez6kaszony, helyett: Beregsom, 
653. Hegymagas kk., v. t. Tapolcza, helyett: NemestOrdemieJ, 
663. Hegymege1.titanya, ~ Maroskoppánd, . u. t. Marosújvár, helyett : Maroscsúe~;, 
666. Herczegklit kk., tsztk., jb. és ah. Sitoraljaújhely, helyett: tsz. Sátoraljaújhely, jhlk. 

. Sárospatat, ah. Sátoraljaújhely, 
666. Heredély, helyett: Heré.ely, ~ Ratottyls. rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 
656. Berenesvölgy nk., u. t. Krivány-Gyetva, helyeott; Gyetva, · 

' 
• 

656. llerenosvölgyl tlveggyár, ~ Herencsvölgy, a. t. K1·ivány-Gyetvn, helyett: Gyetva, · 
661. Hideghavas kk., kj. és ak. 'Gyalu (hidegszamosi kj. és ak. kerlllet)' helyett: kj. és at: 

Hidegszamos, · 
661. Wdegszamos kk., ij. M at. Gyalu (hideguarnosi tj. és ak. terillet) helyett: tj. él at •. 

helyben, - . 
662. Wdja, ~ Gindliesalld, beveend6: rk. Xistengelicz, 
664. HodálJDI.ajor, ~ AlsószentmihA!y, a. t. Torda, helyett : AlsószentmihAly, 
665. Hodospuszta, ~ Várgede, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett : feledi j., 
666. Homapatak kk., a. L XOSBó, helyett : Kurtya, 0

, • 

667. Homolrpuzta, r'! Xeszegfalva, u. L Gúta, helyett: Xeszegfalva, . 

• 

669. Hont kk., kj. és ak. Drégelypalánk, helyett : kj. M ak. Ipolyság (ipolyságvidéki kj. és 
ak. kerOlet), . . . · 

669. Hontudvarnok· .tk.,·_:_, kj. és ak. helyben (alsótesJéri tj. és ak. kerület), helyett · · kj. és ak.· 
Teszér, 

· 678. Hosszúmacskás tk., kj. és ak. Xolozsgyula, helyett : Magyarmar.sllás, 
677. Huszttpuszfía, ~ Jánosi, rima&"Zécsi j. (szPkh. Feled), helyett: feledi j., · 
678. Hybbe nk., a. t. Liptóújvár, helyett; 
679. Igenpataka kk., kj. és ak. Magyarigen (magyarborosbocsárdi kj. és ak. kerület), helyett; 

kj. és at. Boros bocsá1·d, · · . 
68!1. Donamajor, ~ Ikervár, L p. Ikervár. helyett : RábakovAcsi. 
68(., Imremajor, ~ VAgveese, u. t;; Tomóez, helyett: VAgvecae, 
687. Ipp kk., beveendó: u. t. Sziláuzovány: 

lrtTánypaszta, r'l. MAtraverebély, L t. Nagybitony, helyett: Tar, 
IstTán háza,.~ ·Temesjen61 es G. Hidasliget, helyett: Temesrékas.· 

689. IstTánhegypaszta, f"'l Kavarin, u. t. Szákul, helyett: Xavarán, 
691. lvánfaJa, ~ Jé.nosi, rimaszécsi j. (székh. helyett : feledi j., 
69!1. bántanya, rt Divényoroszi u. t. : Gyetva, 
696. Ja:tabhegy, n Baranyabán, u. t. : Baranyabán, · 
696. lámbor, ~ Tiszafüred, •· L Tismfllred, : Nagyiván, 
697. Jinoshegy, n Baranyabán, a. t. helyeLt: Baranya.bin! 
697. Jánosi kk., - rimaszécsi j. (székh. Feled), : feledi j., · 
697, Jánosltanya, n Sarud, a. t. Poroszló, helyett: Sarud. ' 
698. Jú.nostelek, ~ Temesjen6, os. O. Hidasliget, helyett: 

• • 
o 

• • -
• 

-

• 
• 

• 

• 

• 
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. . 
• 

• 

699 • .Járóhá.P, ~ Csót, u. L Nagygyimót, helyett: Ugod, 
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• 

Oldal • • 

700. Jaszenloza kk., ak. Rabcsa, helyett : Námesztó, 
700. J aszlen ka, r-. Herencsvölgy, u. t. K1·ivány-Gyetva, helyett: Gyetva, 
7o·~. Jegestanya, r-. Tiszaeszlár, u. t. és o. p. Kisfá.c;-Fllldház. helyett: Kisrislanya. 
702. Jéne kk., rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 
703. Jenöhaza, r-. Temesliget, cs. ö. Kedvenez, helyett: Liebling, 
70.(.. Jeszte kk., rimaszécsi j. (székb. Feled), helyett : feledi j,, 
704!. Jóhegy, r"' Zólyommi.klós, n. t. Krivány-Gyetva, helyett; Gye~va, 
706. Józsefhegy, r-. Baranyabán, u. t. 1<'6herczeglak, helyett: Baranyabán, 
708. Júlinmnjor, r-. Simonmajor, heveendc5: rk. Kistengelicz, 
710. Kaozagóposzta, r-. Rimaszécs, rimaszécsi j. (székb. Feled), helyett: feledi j., 
711. Kajlntauya, r-. Uraj, rimaszécsi ,i. (azékh. Feled), helyett: feledi j., 
711!. Kalandos, l"'\ V6rllsmart, o. t. Baranyav6rllsmart, helyett: Vörllsmart, 

• 

• 

716. Kamocsa nk., u •. t. Gúta, helyett: . 
• 

716. ][án kk., kj. Hetvehely, ak. Ahaliret, helyett: kj. és at. Hetvehely, 
716. )[anak nk., beveend6: _[ll e. 
717. Kányá.sposzta, r-. Mátraverebély, u. t. Nagybátony, helyett: Tar, · 
717. Kapnrópuszta, l"'\ Várgede, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 
717. KaJICZI\ kk., kj. és ak. Alsólakos, helyett: Zalogyertyános, ' 
718. Kápolna, r-. Medina, u. p. Kölesd. helyett : Madina. · 
718. Kápolnahegy, r-. Baranyabán, a. t. Fóherczerlak, helyett: Baranyabán, 
718. IH! polnal szöllöhegy, l"'\ Medina, a. p. Klllesd. helyett: Medina. 
718. Kápolna.poszta, l"'\ Rakottyás, rimaszécsi j. (székb. Feled), helyett: feledi j., 
719. KaJ)Or kk., jbtk. Kékes, ah. SzamosújvAr, helyett: jhtk. és a~. Szamosújvár. 
7!0. Ká.ptalantanya, r-. Székelytelek, u. t. Váradles, helyett: Bihars6.lyi, -. 

, 

-
• 

7!!2. Karancs, l"'\ Erdőhegy, u. t. Kisjen6, ~elyelt: Nadab, 
7~~. Karaszó kk., u. t. Sólyom, helyett : KtshAza, · · 
72·f.. Kardó kk., u. 1.. Pllspllkfürdö ( c~ak nyá1·on ; télen a. t. Váradles), helyett: Oláhapáti, 
724. Karmazfnesd kk., (alsócsertési kj. és ak. kerlllet) : tl!rlendc5. 
7!6. Károlytalva kk., tsztk., jb. és ab. Sátoraljaújhely, helyett: tsz. Sátoraljalijhely-, jbt~ . 

Sárospo.tak, ah. Sátoraljaújhely, · 
716. Károlymajnr, n Zsély, u. t. Balassagyarmat, helyett: Zsély, 
719. Katallopnsda, ~ Gesztete, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 

·- 730. Kan.puszta, ·l"'\ Keszerfalva, '•· t. Komárom, helyett: Keszegfalva, 

• 

• 

780. KaTarán kk., a. t. Szákul, IZJ. helyett ; ~· l 
• 

· 730. lCazalos, r-. Uzdborjád, a. p. Kajdacs. helyett: Uzdborjád. 
730. Kazuk, n Vörösmart, u. t. Baranya.vörOsmart, helyett: Vörösmart, 
731. Kecsetkistalud kk., u. p. Székelypálfal va. helyett: Farkaslaka. 
783. Kékes kk., jbtk. helyben, helyett : Bethlen, 
733. Kékestijfalu kk., jhtk. Kékes, ah. Bethlen, helyett : jbtk. és ah. Bethlen. 
733. KekesTásárhely kk., jhtk. Kékes, ah. Szamosújvár, helyett : jbtk. és ah. Szamosújvár, 

• 

• 

786 Keményfok, fl Tamáshida, ·1. t. Nagyzerénd, u. p. Tamáshida. helyett : u. t. és a. p. 
Nagyzerénd. . 

736. Keménytanya, l"'\ Csekelaka, u. t. Marosbogát, helyett: Maroscsúcs, 
736. Keménytanya, r-. TiszaeszlAr, u. t. Kisfás-Fl!ldház, helyett: Kisfástanya, 
738. KenyereUenpuszta, f"i'l Darnya, rimaszécsi j. (székh. l!'eled), helyett: feledi j., 
739. Kerekgede kk., rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 

' 
' • • 

. 7(.0. Kerény nk., beveendc5: 
740. Kerepecz, r-. Derczen, u. p. Gát. helyett: Det·czen. 
744. KeszegfalTa nk., u. t. Orsújfalu, helyett: 
745. Ketel kk., jhtk. Kékes, ah. Bethlen, helyett : jbtk. és ah. Bethlen, . 
746. Kettös2 r-. Tiszaigar; u. t.; Tiszaszőllős, helyett: Tiszaigar, 
751. Klrálylehota kk., kj. és ak. Maluzsino., helyett: kj. Dovalló, ak. Maluzsina, - n. ·t. 

Liptóújvár, helyett: Hybbe, ' · 
751. Királynéréti paszta, l"'\ Keszegfal va, u. t. Gúla, helyett: Keszegfal va, 
751. Kisapáti kk., u. t. Tapolcza, helyett: Nemestördemicz, • 

76~. Kisapold nk., p. u. helyett: ~-
• 764-. Kistárkány kk., u. t. Kisterenye, helyett : Tar, . 

• 

756. Kishénapnszta, r-. Béna, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., · 
756. Kisbócs, r-. BerettyószentmArton, u. ,,, Berett)•óújfalu. h'!lyett : Berettyól!zentmárton. 
758. Kll!lesókás r-. Tiszaigar, u. t. Tiszaszllll6s, helyett: Thzaigar, · 
75~. Kisesóta h., kj. és ak. Nagyesóta, helyett : kj. és ak. P1·ivigye (nagycsótai kj. és ak. 

kerület), · • 
768. Kisesömöte kk., kj. és ak. NagycsOmllte, helyett : Nagypl!se, · · 
769. Klsde·veoser kk., jbtk. Kékes, ah. Szamosúj1•ár, helyett: ~btk. és ah. Szo.mosújv6.r, 
759. Kisdiós kk., ki. és ak. Felsöl'ados, helyett : V é8zka, . 
760. KiKérJmszta, n KörOscsl!ntt>, u. t. Kisjenő. helyett : Nadab, 
76!1. Kisgt~szt kk., u. p. Áh1·ah6.m. helyett: Mujlény. . 

• 

. . ' • • • • • ;,e, • 
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XVIII • • • 

014&1 
76':!. KfsgUmörl kk., rimas"écsi j. (székh. Feled), helyett; feledi j., 
768. Kishaj nuís kk., kj. l!'alsc5mindszent, ak. Bakócza, helyett : kj. és a~. Fels~mind!'tent, 
7M. Kfsluíza kk., o. t. Tenke, helyett: · 
764. Kfshegy, f'""'' Falubattyán, u. p. helyett: Falubatt y:! n. 

· 767. Kislralota kk., 11. p. Magyal'\'alkó. helyett: ~ p. u. 
769. Kiskopács kk., tsztk. Nagy-Várad,jb. Nagy-Várad vidéki (székh. Nagy-Várad), ah. Ma~yar-

cséke, helyett : tsz. Nai!'Y· V árad, jbtk. és ah. 1\fagyarcséke . 
770. Kiskovalló kk., kj. és ak. Felsórados, helyett: Vés:6ka, 
770. Kisköszeg nk., . beveendó : p e. 
771. Kiskunlaczbáza nk., beveendó: • 

771. Kislászlótnnya, f'""'' Köröscaente, u. Kisjenc5, helyett Nadab, 
778. Kism:tlom, r\ Uzdborjád, u. p. Sárszenll15dncz. helyett : Uzdborjád. 
777. Kispaphalma, f'""'' Tiszaigar, u. t. Tiszaszc5116s, helyett: Tiszaigar, 
n8. Kis}lÖse kk., kj. és ak. Nagycsömöte, helyett: NagypGse, 
778. KisJmlyon kk., jbtk. Kékes, o.h. Sza.mosújvá1·, helyett: j btk. és ah. Szamosújvár, 
779. Kbn;a(la kk., kj. és ak. Orosztony, helyett: Nagyrada, ·. 

' 

779. Kisrakasz, f'""'' Rakasz, beveend6: ak. Fels6veresmart, . 
780. Kist·étpuszta, f'""'' Gömörpéterfala, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi ~., 
78t. Kisszék kk., u. t. Szamosújvár, helyett : Szék. 
784. , f'""'' Tiszaörs, · u. t. Knnmadaras, helyett : TiszaGrs, 
787. kk., o. t. Sátoraljaújhely, helyett: Osörgd, 
788. Kisvár u. t. Lócse, helyett : Ruszkin, • 

794-. Kok&TS k\., u. t. Liptóújvár, helyett : Hybbe, • • 

795. Kolon kk., )( Gelhfalu, helyett: Getfalu; o. 
. 796. Kolozsnéma nk., o. t. Nemesócsa, 

Nyitra, helyett : Ghymes, 
• 

797. Komarócz, f'""'' Zólyommiklós, u. t. vo., helyett: Gyetva, 
· 797. Komjatna kk., - o. p. Rózsahegy. helyett: . . . 

799. KongóJmszta, f'""'' Szigliiet, u. t. Balatonederics, helyett: NemeslOrdemicz, . 
799. Ionyhadlllö, f'""'' Kiskunm:~.jsa, beveendc5 : m; h., 
80fi. Kossuthtaln nk., törlendc5 ; adatai Bácskossuthfain név alat t irandók be. 
805. Beveend6 utalAs: Kossut h fa l v a I. Bácskossuthfalva • 
806. Kót kk., kj. és ak. Alslilakos, helyett: Zalagy~1tyános, 
SOS. Kovászó kk., u. t. Nagyhorzsova-Nagymuzsaly, helyett: Btlne, 
809. Kózsa kk., (alsócsertési kj. és ak. kPrület): tör:endd. 
810. Kiibölkút~ r-. Newesgulács, Do t. Badacsonytomaj. helyett: NemrstOrdemirz. 
81 t. Kiikénye~~ f'""'' GömörjJéterfala, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyeLL : feledi j., 
813. Körismllzú, f'""'' Herencsvölgy, o. t. Krivány-Gyetva, helyett: Gyetva, 
814. Körilscsente nk., a. t. Kisjenc5, helyett : Nadab, 
816. Körtélyes, f'""'' Tiszaigar, · a. t. Tisznszóllc5s, helyett: Tiszaigar, 
818. Kf.tke kk., jbtk. Kékes, ah. Szamosújvár, helyelL : jbtk. és ah. Szamosújvár, 
819. KövMses, r-. Guszona, rimaszécsi j. székh. Feled), helyett: feledi j., 
819. Köncsespnszta, f'""'' Sopornya, u. 1. ornócz, helyett: Vágve~:se, 
8!0. l!öve.sdomb, f"'t Here~csvölgy, a. t. Krivány-Gyetva, helyett : Gyetva, 
8!10. Köveskö kk., kj. és ak. Péhó, helyett: Bolesó, 
8!U. Közé,,bencse, f'""'' Fa dd, heveendd: rk. Kistcngt>licz, 

• 

• 

822. KözépsöhiLmor, f'""'' Dobsina, heveend ó: ak. J glóhollópatak (Szepes vm.), 
Központitany a, n Tiszada helyett : f'""'' TJszadada; a. t. és u. p. TtsLada. helyett t 

Büdszentmihály . 
823. Krnllktanya, f'""'' Vejte, csákova'i j., helyett: csáki j., 

Krnssóbarlang kk., u. t. Szákul, helyett : Kavarán, 
Kri1tyor kk·., beveendc5 : 

• 
• 

Krivánr, "" Gyetva, beveendc5 : u. t. Gyetva, 
8~. Kullér, f'""'' Páhi, helyett: f'""'' Csen~c5d, 
880. Kurltyán kk., u. t. Sajókaza, ltelyt!tt: Disznóshorvát, 
830. Kartakeszi kk., u. p. 1rlarczelbáza. helyett: ~-
832. Krtthát, f'""'' Tiszaigar, u. t. Tiszaszc5llc5s, helyett : Tiszaigar, 
832. Kutyalpaszfia, f'""'' Rakottyt'ls, rimaszécsi j. (székh .. Feled), helyett-: feledi j., 
SS+. Kürpnd nk., u. p. Újegyház. helyett : [81. 

• 

• 

• 

835. Laborczfö tk., u. p. Nagycsertész. helyett : [8J. 
837. Lajosmizse nk., tsztk. és jb. Kecskemét, ab. Alsódabas, helyett : tsztk., jb. s ah. 

Kecskemét, . 
SU. Lászlómajor, "" Csomatelke, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett : feledi j., 
84.5. Lntlmmajor, f'""'' Zsére, u. t. Nyitra, helyett : Ghymes, 
8.f.5. Lá.tkapuszta, f'""'' Málna.patak, a járás utan beil'andó : önálló segédjeu.zöség, -

Krivó.ny-Gyetva, helyett : Gyetva, · 
815. Laudontnnya, r-. Zichyfalva, u. p. Nagymargila, helyett 1 Zichyfalva. 
816. J,azony kk., o. p. B~nócz. helyett : Beretlő. 

• 
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• 

Olaitol . 
• • 

847. 'Leánymezö, 0 Dobócza, - rimaszécsi j. (sztikb. Feled), helyett: feledi j., . 
847. Léczfnlva Ilk., jblk. Sepsiszt-nlgyörgy, ah. Kézdivá~á1·hely, helyelt: jbtk. és ab. Sepsl· 

szenlgyörgy, ' · 
sta. Léhipuszta r-. Gesztete, 1·imaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 
848. Léltltamástelke, r.. Jeszte, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 
849. Lejtős kk., u. p. Vágbesztercze. helyett: Viszolaj. 
851. Leonatelek, 0. Teme~jenő, cs. o. Vinga, helyett·: Temesrékas, 
85~ Lestyén kk., a. p. Divébudnó. helyett: Tarés. 

Letettpnszta, r\ Jánosi, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett : feledi j., 

• • 

• 

• • 

• 

SM. Lennyetanya, 0. Kákics, beveendő: ~ (Lcvenye), . . 
859. LohótdilllHtanrá.k, r\ Ke!'ZE-gfalva, u. t. Orsújfalu, helyett: Keszegfalva, 
865. Ludad kk., - kj. és ak. Nagycsömllle, helyett: No.gypöse, 
866. Luka kk., tsztk., jb. és ab. Sátoraljaújhely, helyett: tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. Siroapatak, 

. ah. Sé.toraljaújh.l' ly, · 
867. Lukácsháza kk., kj. és ak. Nagycsömöte, helyett: Nagypöse, _ 
867. Lu16ka, r\ Zólyommiklós, u. to Krivány-Gyetva, helyell: Gyetva, 

· 869. f' Guszona, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett : feledi 'J. 
869. kk., u. t. Zaguzsén, helyett: Kavarán, · 
871. Mad· r; Csekelaka, n. t. Marosbogit, helyett: Marosesúcs, 
87~. u. t. Nemesócsa, helyett: Kolozsnéma, 

• 

• 

87!. r\ Hert·ncsvölgy, u. t. Kt·ivány-Gyeha, helyett: Gyetva, 
874. kk., jbtk. Kékes, ah. Bethlen, helyett : jbtk. és ah. Bethlen, 
877. Jlagyarmaeskás kk., kj. és ak. Kajántó, helyett: Magyarmacskás, · 
877. kk., ca. ö. Széphely, helyett: Temessag, 
877. Jlagyarnó.ndor kk., kj. és ak. helyben, helyett: l'tlohora, 
880. Mngynrtanya, n Kamocsa, u. t. Gúta, helyett : .KamOl'Sa, . 
880. Maluílfalva kk., adabLi kelvetkezőleg módosulnak: biz '6~ i. 9t1, ·T., 5, 978 kh., 
889. kk., -- tsztk., jb; és ah. Sé.toraJjaújhely, helyett: tsz Sátoraljaújhely,jbtk., 
· Sárospatak, ab. ::::átoraljaújhely, · 
888. Jlakranez kk., - kj. Csécs, ak. Szepsi, helyett: kj. és ak: Csécs, 
888. Jlaksa kk., jbtk. Sepsiszentgyörgy, ah. Kézdivé.sárhely, helyett: jh!k. és ak. Sepsiszentgyon, 

lllalombázpnszta, r\ Nagybárkány, -- u. t. Pásztó, helyett: Tar. . 
885. Jlalonalótauya, r\ Uraj, rimasz~csi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 

r\ Zabar, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 
887. 0. Herencsvölgy, a. t. Krivány-Gyetva, helyett: Gyetva, · ' 
8~7. r\ Zsély, u. 'L Ballis:;agyarmat, helyett: Zsély, 
887. Mó.nylk kk., jbtk. Kékes, helyett: Bethlen, 

• 

' 

•• 
• • 

888. kk., ~ helyett : u. p. Kurlakeszi. 
Jlarczelhá.zapnszta, r; MarczeJháza, n. p. Mnt·czelháza. helyett: Kurtakesz~ . · 

· 898. Margithá.za, r\ Balozsameggyes, · u. p. H.um. helyett : Ré.bakovácsi. 
889. :Margitmajor, r\ Csomatelke, rimaszécsi j. (székb. Feled), helyett: feledi j., 

· r; Gömörsid, rimaszeesi j. (s7.ékh. Feled), helyelt: feledi ;., 
kk., . u. t. Kisterenye, helyett: Ta.r, · 

kk., u. L. Bonczhida, helyett: Szék, . 

• 

' 

• 

• 
l 89!!. • 

896. Marosborát kk., heveendeS : _r- e. · • • 

• 

894. Karoscsúcs tk., a. t. Marosújvir, helyett : • 

896. Jlaroskáptalan kk., n. t. Marosújvé.r, helyett: Maroscsúcs, 
· 895. kk., . u. t. Marosújvár, helyett : Maroscsúcs, 

896. Marosnagylak kk., u. 'L Marosújvir, helyett: Maroscsúcs, 
898. Jlartonpuszta, rt .Jánosi, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett : feledi J., 
899. nt., heveendeS : . 

• 

• 
• 

900. !latlá.rhá.za, r\ Hunfalva, heveend<'S : L- e. · · 
9LO. ll"átra, n Guszona, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j.. · · · · · 
900. Jlátravercbély kk., X Szentkút, helyett: Szentkútpuszta, u. t. Nagybátony, helyett :.Tar, 
001. Jfátyástelek, n Köröscsente, u. t. Kisjenő, helyell: Nadab, · 

Ilecsér kk., kj. és ak. Mosonszentmiklós, helyett: kj. MosonszenLmiklós, ak. helyben 
(a mosonszentmiklósi ak. párhuzamos B. anya~önyve), . . 

905. Meleg Bénl tanya, r\ Tisza11:í.na, u. t. Kisköre, helyett: Tiszanána, . 
905. legföldvár kk., jbtk. Kékes, ah. Szamosújvár, helyett: jbtk. és ah. .Szamosújvár, -

• • 

• 

• 

u. t. Katona, helyett : Huza, 
906. Melee:hegy kk., r~maSZ"ecsi j. (székh. Feled), hel~·ett: feledi j., · 
906; eleg Sándor tanra, n Tiszanána, u. t. Kiskö1·e, helyett: Tiszanána, · 
905. kk., kj. és ak. Gyalu (hidegszamosi kj. és ak. kerüle l), helyett: k:j. és ak. 

CJ!'SZRIDOS, 
905. Melegvölgr, ro Harmacz, rimo.szécsi j. (székh. Felell), helyett: feledi j.~ . 
901\, MélykastéJy nk., u. t. ,Varadia, helyett: Jám, · 
90a .M.érges, n Nuifyiván, u. t. Kunmadaras, helyett.: Nagyhán, 

!l* 
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XX · 

• • 

Oldal 
• 

911. Iezöbodon .kk., u. p. Mezöszengyel. helyett : 
91!. :Mez6kaszony nk., beveendö : 
913. Iezölali: kk., beveendö : , · 
9lS. nk., X Salamontanya, helyett: Salamontatauya, 
911). kk., rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi j., 

• 

916. :Mezöyeresegyháza kk., jbtk. Kékes, helyett: Bethlen, 
916.. kk., u. p. 1\lezókersed. helyett: Mezószentmihály. 
917. Jlihályházapuszta, n Balatongyörök, · u. t. Balatonederics, helyett: Balatongyörök, 
917. Mihályhegy, n Baranyabán, u. t. Fóherezeglak, helyett: Baranyaba.n, 

MU:óhá.za, n Uzapanyit; rimaszécsi j. (székh. Feled), holyett : feledi j., 
9!!. :Miratanya, r"' Temesliget, cs. ö., u. t. és u. p. Kedvenez, helyett: Liebling. 
9i4. r"' Jánosi, rimaszécsi j. (szék h. Fel ed), helyett : feledi j., 

· 9i.(.. . r- Divényoroszi, - o. t. Krivány-Gyeh·a,. helyett: Gyetva, 
!lU. r"' Alsóhangony, rimaszécsi j. (székh. Fdedj, helyett : feledi j., . 
9!!6. r"' Sámsonháza, u. t. Pásztó, helyett: Tar, 

r"\ Jeszte, rimaszt'lcsi j. (székh. Feled), helyett : feledi j., 
9'!6. · Kékes, ah. Szamos új vár, helyett : j btk. és ab. Szamosújvár, 

Ilobora kk., és ak. Magyarnándor, helyett: helyben, · · 
m. Monor nk., Zsiger : tGrlendő. · 
9!!9. llonyorós, r"' Orösmart, u. t. Baranyavörösmart, helyett: Vörösmart, 

. 93f.. Murarév kk!, kj. és ak. Alsólakos, helyett : Zalngyertyános, 
934. Muska kk., kj. és ak. Verespatak ( szarvospataki kj. és ak. kerület), helyett: Sznrvnspatak, 

. Nádaspuszta, r"' Kerekgede, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feiedi j., 
940. Nagybárkány kk., •· t. Pásztó, helyett: Tar, 

• 

• 

962. Nagycsány kk., beveend~: m. h., 
. ' 

MS. Nagyesóta kk.,- kj. és ak. helyben, helyett: kj. és ak. Privigye ( nagyesátai k.j. és ak. kernlel), 
9,3, Nagycsömöte.kk., kj. és ak. helyben, helyett: Nagypöse, 
943. Nagyczebe, r"' Páhi, helydt: ll Csengőd, . 
9.(.4. Nagytlencser kk., jbtk. Kékes, ah. Szamosújvár, helyett: jbtk. és ah. Szamosújvá1·, 
966. Nagygerendá.spuszta, r"' Békéscsaba, beveendő: ak. helyben (a békéscsabai ak. parhuza, 

. mos C. anyakönyve), 
9,9. Nagyiván 11k., o. t. Kunmadaras, helyett: , 
95~. Nagykolos kk., Ap1í.tkolos kk.-gel nevel Ossz.es adatai Ap:Ltkolos kk.·hez, Apát· 

kolos kk. adatai pedig Nagykolos kk.-hez tartoznak. · 
953. N:t~"Jkút, ll· Aposlng, · u. t. Apostag, helyett: Duna('gyháza, . 

. 960. Nagn,öse kk., kj. és ak. NagycsOJllöle, helyeft: helyben, · 
960. Nagyrada kk., kj. és ak. Oroszlou y, helyett: helyben, 

' 

• 

96&. Nagytálya nk., ~. f (Tálya) : törlendő. 
965. Nagytauya, r"' Beregsom, u. t. Beregsom-Me!ökaszony, helyett: Beregsom, 
!J67. Nagytoronya kk., u. t. Sátoraljaújhely, helyett: Csörgő, ' 

• 

o 

971. Naszádo« kk., heveendó : 
978. Nemesgalács kk.. u. t. Badacsonytomaj, helyett: NemestOrdemicz, 
97,, Nemesmartonfnl kk., rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: felt·di j., 
975. Nemesratluó1i kk., rimaszécsi j. (székh. Feled •, helyett : feledi j., 
980. NéYer kk., a. t.. Alsószelezsény, helyell: Ghymes, 
9~. Nnigyén tk., u. p. Divékrudnó. helyett: Töréll. . 

-
• 

• 

980. Névtelenpusda, n Darnya, rimaszécsi j. (székb. Feled), helyett: feledi j., 
98!. Noszoly kk., jblk. Kékes, ah. Szamosújvá.r, helyett: jbtk. és o.h. Szamosúivar, 
985. Nyárszegtanyák, r-. Székelylelek, u. t. Váradles, helyett~- Biharsályi, 
98il. Nyesésipuszta, ll Dúlháza, rimaszécsi j. (székh. Feled), helyett: feledi. }., 
988. Nyirjestanya, ll Divényoroszi, u. t. Krivany-Gyelva, helyett: Gyetva, 
989. Nyirmezö kk., .AZsó·lleMr vm. kj. és ak. 'Miriszló, helyett~ Felenyed, 
990. I(yltraborosznó kk., kj. és ak. No.gycsóla, helyett; kj. és ak. P1·ivigye (nngyca6ta\ kj. és 

ak. kerület), · · 
991. Nyitrator01á's kk., kj. és ak. Nagycsóta, helyett: kj. és ak. Privigye (nagycsótai kj. és 

ak. keriilet), 
993. Óas11zonyrét kk., u. t. Orsova, helyett : 

• 

• 

' 
• 

•• 
• 

• 

1()()4.. Orlód nk., u. t. Tamáslaka, helyett: Bótos, 
1005. Ormóspuszta, ll Disznóshorvát, heveendc5: r. . 
1007. Ortáspuszta, r"' Zsély, u. t • .Balassagyarmat, helyett: Zsély, 
1014. Öa·egltegypuszta, r"' Falubattyán, u. p. Szabadbattyán. helyett: Falubntlyán. 
lO'iO. Páhi nk., törlendő: )( Csengőd, Kullér, Nagyezebe és Tabdipuszta; ház 760, ;t 4.177, 

helyett: ház 4271 :E 2.268, 
• Palayiilgy, r"' Maroskoppánd, u. t. Marosújvár, helyett: Mnroscsúos, 

102!!. Paliagihegy után beveendó : Pallagpuszta, ll Debreczen, Hajclu vtn., cs. ö. Hajdusámson, 

' 

m. h., a. t. és u. p. Dehreczen. 
o 

• 

• 
• 

• 
• 

' 

• 



• 

• • 

• 

XXI 
• 

• 

Oldal • 
• • 

Pálos nk., beveendó : i1Q m. h., 
102(.. P.Q]otnújfala, r-... Rákospalota, bevef:ndc5 : 
1024. PáJtanya, r- Divényoroszi, n. t. Kriv;·my-Gyetva, helyett: Gyetva, 
1024 Páltelek, r-... Palotás, u. p. Apcz. helyett: tielyp, 
10!9. Pa:t"adiesommajor, r-... Gyula vé-ri, a. p. Gyulavári. helyett: [8]. 

• 

103!!. Pataespuszta, r-... Szigliget, a. t. Balatonede1·ics, helyett: Nemeslördemicz, · . · 
1033. Pat1m~;~zta~ r-... Marczelháza, a. p. Izsa. helyett : Kurtakeszi, 
10(.1. Peszerény, r-... Zsély, u. t. Balassagyarmat, helyett: Zsély, 
104.'!. Petegd kk., u. t. Sólyom, l;lelyett: Kisháza, · -
1051. Podbnnskó, r-... Koka va, u. t. Liptóújvál·, helyett: Hybbe; 
1056. Porcz kk, u. t. Berettyószéplak, helyett: J,ecsmér, 
1063. Prókai András tanya, r-... Tiszanána, a. t. KiskOre, helyett: Tiszaná.na. 
1065. PnsztadarabU, r-... ~arud, a. t. Poroszló, helyett: Sarud, 
1066. Pusztabidvég, r-... Sarud, u. t. Poroszló, helyett: Sarud, 
108!!. RAtkaitanyn, r-... Sa1·ud, a. t. Poroszló, he.yett: Sarud, 
1107. Sámsonbáza kk., u; t. Pásztó, helyett: Tar. 

• 

• 

111"4 Sárosoroszi kk., n. t. Tiszaújlak, helyPtt: Bene, 
1115. Sarud n'k., u. t. Poroszló, helyett : ~ . 
1Ul1. Seregél;res nk.-hez beveendó: X Szerecs~::ny lakott hety; - ház 611,!. 4<.3fi4o, helyett: hb 

64-3, :E 4.649, 
1130. Somosköújfala kt., beveendc5: 
1145. Szall\nez, r-... Herencsvölgy, n. vány-Gyetva, helyett: Gyetva, · 
1145. Szalatn11hegy, r-... Herencsvölgy, a. t. Krivany-Gyetva, helyett: Gyetva, 
1149. Szaoda kk., a. p. Terény, helyett : cgj. · 
1149. Szandaváralja, r-... Szanda, n. p. Tereny. helyett : S~nda. 
1150. SKánk, r-... Ht~rencsvölgy, u. t. K1·ivány-Gyetva, helyett: Gyetva. 
116tJ. Szedmeröezpnszta, r-... Kurtakes&i, a. p. Marczelháza. helyett: Kurlakeszi, 
118!!. Szepesadv111·d kk., a. t. Lc5cse, helyett : Ruszkin, 
118:11. Széphalom kk., u. p. Mikóháza. helyett: Sátoraljaújhely. 
1184. Szereeseny, r-... Gárdony, helyett: r"\ Seregélyes, 
U86. Szigliget kk., ' n. t. Balatonederics, helyett: NemesUSrdemicz, 

• 

l 

- 48, XX, után : Mez6· 
· kövesd tOrlendO. · 

1190. S:dlospuszta, r-... Marczelháza, u. p. Marczelháza. helyett: Karlakeszi. 
1~15. 1'asádfö kk., tszlk. Nagy-Várad, jb, Nagy-Várad vidéld (székh. Nagy·VArad), ah, 

Magyarcséke, helyett: tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Magyo.rcsélr;e, 
au. Temeskirályfalva kk., kj. és ak. helyben, helyett: Temespéte1·i, . 
1!!~2. '1'emespéteri kk., kj. és ak. Temeskirályfal va, helyett: helyben, 
1!!!!6. '1'ésfalu kk., kj. és ak. Temeskirályfalv a. helyett: Temespéteri, 
123~. Tiszauitna nk., u. t. Kiskiir&, helyett : 
1 ~42. Tóth Lnjos tanya, r-... Tiszanána, u. t. 
1245. Tölgyes hát, r-... Sarud, a. t. Poroszló, helyell: 

: Tiszanána, 
• 

lMa. Törés kk., n. p. Divékl'udnó. helyett: cgj. 
• • 

1 Ujasszonyrét kk., a. t. Orsova, helyetL : Oasszonyrét, 
1!60. Újgalambos, r-... Ráczalmás, beveendc5 : m. ll., 

• 

• 

1276. Vad4szla1dpuszta, 0 Kurlakeszl, u. p. helyett: Kurtakeszi. 
1!7~. Vághosszúfain kk., n. t. Tornócz, helyett: Vágvecse, 
1:180. Vágncse kk., a. t. Tornócz, helyett : 
1281. Yajda Bálint tanya, r-... Tiszanána, u. t. · helyett:. Tiszanána, 
1!!81. Vajda Istvfln tanya, 0 Tiszanána, ·- u. t. KiskOre, helyett: Tiszami.na, 
1!86. VanyoJa kk., u. p. Csót. helyett: cgj. · 
1!99. Velemér kk., u. p. Pártosfalva. helyett : SzentgyOrgyvGlgye. 
1831. ZoT,nyfürdö, r-... Szilágyzovány, u. t. Szilágyzovány, hel)'ett: Kémer, 
-1336. Zsély kk., a. t. Balassagyarmat, helyett: · 
13ll5. Zélyi sósárftirdö, r-... Zsély, u. t. Balassagyarmat, helyett: ZsélJ. 
1839. Zsóvölgypnszta, r-. Márkháza, u. t. Kisterenye, helyett: Tar. 

Horvá.t-Szla. vonországok ban. • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

146!. Innei adók. és pk., !. 4.736, helyett: 3.861. 
Ivanecka Kanl!a adók., beveendó: X Ivanel!ki Mal!kovec és Kaniilki Vrhoveo 

230 lélekkel, lakósság: 1.3ll7 helyett ; 2.2!!11, a !.~85 után beirandú : kb. 
14.6!!. Beveendö mint új: Ivanecki O, Ivanel!ka Kani~a adók., lvanci pk., Vm·asd vm. 

Varaidin, ivaueei j., cs. o. lvanci, u. t. és u. p. lvanci. 
1476. Beveendö ruint új : Kaniaki Vrhovec O, Ivanel!ka Kaniza adók., Ivanci pk., Varasd 

Yara.Zdin, in.neci j., es. G. lvanci, u. t. és a. p. Ivanci. 
Ma l! ko v e e l. Ivanci helyett: l. Ivanel!ki Mal!kovec, 

• 
• 

• • • 

• 
• • 

• • 

• 

• 

• 
• 

• • 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

l 

• 

• 

• 

• •• 

• 
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• 

I. 

a ános rész. 
• 

• 





' 

• 

Közigazgatási beosztaís a vai.rosok, községek és egyéb la.kóbelyek 

Járások, nagy
községek, körjegyző

k, kiskö7..ségek, 
tan. és tö•·vényh. 

-o j feh·. városok, 
.!:' egyéb lakóhelyek és 
& utóbbiak lélekszaroa 

l. Baranyavári j. 
Járási székhely : 

Dárda. 

..4.) N agykllzségek. 

l Csúza ............... . 

• 

Kar an cs ..........•... 
JS arancspuszta .. • 198 
P.áris • • . • • . • • • • • • 14 
Uj puszta .. . .. • .. 19 

Kisköszeg ...••••.••. 
Keng}iasziget • • • 182 

Laskó ........ : ...•... 
Keskenyordll • • • • . 261 
Keskenyardói m. • 185 
Köriserdó • • • • • • • • 18 
Kóriserdüi vadászi. 27 
Szigetcrdö • .. .. .. 89 
Tökiispuszta • .. .. 19 

Pélmonostor ........ 
8zudarázs ••••••• 141 

Se ps e ••.••.••••••••••. 
Vörösmart ......... .. 

Hársasvölgy • • • • • 141 
Kalandos . • .. .. .. 1 
Kucska . . . . • • . • • . 71 
Ráczokrévo. • • • • • . 2 

B) Körjegyzöségek. 

Bat·anyabáni kj. 

Baranyabán ........ 
Aranyhegy • .. • .. • 8'1 
Emilhegy • • • • • • • • ú 
Fcronczhegy • • • • • 5 
Ferenczpuszta • • • • 5 
Halászhegy • , . .. • 17 
J ak ah hegy .. .. .. • 17 
Jnno8hegy . . • • . • . 24 
Józsefhegy .. • .. • 18 
K•!P?Inalu•gy .. .. • 81 
M•halyhegy • • • . • 10 
tiinwnhe~:y . . . . . . . 80 

Sárok ...•.•.•......•• 

Bat·anyavcíri kj. 

Baranyuvár ......... 
Karasicza paszta .. 67 

11 Ivándárda .......... .. 
Bnziglic;xa . • • • • • • • 8 
l•'öhcrczeglak •).. . 887 
Gé ta • . . • • • • • • • • • • SS 
Halvan • . • • . • . • • • 91 
Kisluk ........... M 

Iélekszánuína.k f'eltilutetésével. · · 

Magya ro rszág. 

' ·-"'~ 
zö- ~ ~ 

. '(!) 
' ..... 
' 

a) Duna jobb partja. 

t. Baranya vármegye. 
Vármegyei székhely : Péos. 

Bellyei kj. 
Bellye .........••..... 

MeczeJlUSZta • • • • 88 
J enőfah•a ........... . 
Kopács .............. . 

Hullősziget .. .. .. 58 
Kisbajár • • . . • • . • . 4 
Nagybajár • • • • • • • 8 
Nagyhat ... ...... to 
Petressziget . • • • • 7 
Pólsziget • • • • • • • • 7 

Várdaróez ......... .. 
Dunaipuszta ...... 12li 
Sarokerd ó • • • • • . • 98 
Tököspuszta • . • . • 22 

·Bezedeki k.j .. 

16 Bezedek ............. . 
Erdilföld • .. • .. • • • 80 

Khilippó ..•.......•.• 
Kirol)•moJor •.•.• 852 

L . . 
I}lpo ••.....••.•.•••• 
Mariannamajor • • 64 

Dá!fdai k,i. 

DiLrda ..••..•.•. ·• .••••• 
Bezdán . • . • • . . . • • 52 
Einrangpuszta • . • • 188 
Ho~szlih;Upnszla • B 
'l'n]Jolikpuszta . • • • 8 
L'gl!!SJlllszta •••••• 288 
Veliknpolyepuszta 98 

Keskend ............ . 
Kisr1itrda .........•.•. 
Laskafain .......... .. 

(':sctuinicz • • • • • • • 8 
Uj Iaskafalu •••.•• 288 

He·rczegszóllósi kj. 

Albertfal u." ..•........ 
All1crti . • • • • • • • • • 182 
Mitvár • • • • • • • • • • ti7 
N '-""l"""S ""J l \,.; c\,; • • • • • • • • • • ...,. 

HerezegszőlUls ...... . 
IJoolol'fuk • • • • • • • • 18 
Bokro! hát ....... 142 
c~imyitanyu .. • .. 21 
Fril(ycsriild •••••• 31!1 
Jesszofiilcl .•••••• 288 
lhunr•eHföld ..... 165 
Scbcsér ...••••••• 68 
Scr•röshát • • • • • • • 20 
SzcHcshá.t • • • • • .. • 6 

• 

l{tj •••••••••••••••••••• 
• 

1. 

1 . 

• 

1 

• 

s 

• 

Járúsok. nagy· 
, kö•·jegyző

kisközségek, 
. tan. es törvény h. 

·o joggal felr. városok, 
.!:' egyéb lakóhelyek és 
& utóbbiak lélekszáma 

·al .. 
"' 

• 

• 

Kácsfalu& kj. 

Bolmány ..........•. 
Gakovácz • • • • • • • • 8 
Györgyudvar • . .. • 65 
Maiskamegye. • • • • 179 
Pr•!kofok .. • .. .. .. 11 
Táboristyo • • • • • • • lS 

Kácsfalu .......•...... 
Babinilrob • • • • • • • 27 

·Bród puszta....... 67 
Karns . . . • • • • • • • • • 4 
P rollinahada • • • • • 40 
Sztraroszelo • • • • • 49 

• 

Lócsi kj. 

Raranyuzentistvári. 
Benge ............•... 

Braida.föld .. .. • .. 190 
Ldcs .......•.•...••.• 

Magyarbólyi kj. 

Illocska .............. . 
Csaira • • • . . . • • • • 9 
Illocskai puszta... 48 

Lapáncsa ............ . 
Magyarbóly ........ .. 

ldl\mnj or • • • • • . • • • 205 
Magyarbólyi puszta 146 
Márokpusr.ta • • • • • 19 

Németmárok ........ 
lrtá$pttszt.a .. .. .. • 80 

Villányi lrj. 

Herczegszentmárton 
Szeutmárton ..... 108 

Villány ............•. 
V
,. • 
ll'~tgos .............. . 
Vir1ígospusztu... . • • 58 

' .... 
$ 
•Q) -

-·· 

t. 

• 

J árási. összeg: .-:-:::--:-: 

n Begyhá1l J. 
Járási székhely : 

Sás d. 
...4.) Nagyközség. 

Mágocs .............. . 
Gyiirgyi]mszLo. •• ; • 48 
Halá><zc~árda • • • • 'Jf1 
Horluialja • • • • • • • 81 
Kislak . • • • • • • • • • • 21 
Kispuszta • • • . • • • • 92 

' 

1) Fóherczc:tla.kon 
anyakönyve vczctlelik. 

az Ivándlirda kiskiizHéghuz bl'to~ó üt hkóhely részére a buanynv1iri ak. p1irhuzamos B) 
• 1 

• 
• • 

• 

• 

• 

-

• 

. . 

• 
• 

' 

• 

• 

• 



• 

Duna jobb partja. 1. Bar~u1ya vitrn1c~ye . 

Ját·ások, nagy- .~ 
körjegyzö- ,! 

~ , 
&i tan. és tö 
-o joggal felr. városo , 
~ egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

• B) Körjegyzöségek . 
• 

Abaligeti kj. 
Abaliget ............ . 
Bános ............... . 
Husztót .............. . 
Kovácsszénája ..... . 
Mecsekrákos ...... .. 
Mecsekszakál ..... .. 
Orfű ................. . 
Tekeres ............. . 

Bak6ceai kj. 
Bakóeza ............ . 

Alsókövesd .••••• 56 
Fels6kövesd.. .... 95 
Györgymajor .. .. • 55 
Kötörö ..... , . . . • • 8 

11 Ki~>besztercze ....... 

1 

~ka ......•...... 17 
Szágy .............. •. 

Szabás........... M 
Tortr1ás .............. . 

Sárgödre .. .. .. • .. 8 
Vörösakol • .. .. .. 1 

Baranyajen&i kj. 
Baranyajenő ...••... 
Baranyasz•mtgyörgy 
~zénás ......... 106 
Uj telep.......... 217 

Gödre ................ . 
Vidá.k: • • • • • • • • • . . 129 

17 Gödreszentmárton .. 
Palé ................. . 

Bikali 'kj. 
Alsómocsolád .....•. 
Bikal ................ . 
Köblény ............ . 
Nagyhajmás ........ . 
Nemerő .• ~ •.•..•. 116 

Felsómindszenti kj. 

Felsc'lmindszent ..•. 
Boródi puszta. . • • • 28 

Godisa ................. .. 
Vernyók ........ 4ó 

Gyümölcsényi) ..... . 
GyUmölcsényi p .. :· 71 

Kishajmás1) ......... . 

Háromház........ 74 
Szatina ............... . 

Szatinapuazto. • • . • G 

Hetvehelyi 'kj. 
Hetvehely ........... . 
Kán') ............... . 
Karáczodfa ........ .. 
Okorvölgy ..•..••..•.. 
Szentkatalin .•. : .... 
. Képespuszta...... 91 

• 

•<l) -

81 
1 

• 

1 
41 

Járások, nagy-
El községek, körjegyzö
·d ségek, kisközségek, 
ii1 rend. lan. és törvény h. 
·o joggal felr. városok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

Kapo.~szckcsói kj. 

Csikóstö ttl5s ......... . 
Bókntópuszt.a•) • • • 68 
Matildm11.jor...... 90 

Kaposszekcs6 ......• 
Homokmajor • • • • • 42 

Kisvaseari kj. 
• 

Ag ................... . 
Almáspuszta • . • • • 84 

Kisvaszar ........... . 
Szalato ak ........... . 

Istvándimajor • • • • 29 
Tékes . ............... . 

Magyarhertelendi 
ki. 

Barátúr ............. . 
Egyházbér .....•..•... 
Kisbodoly a .......... . 
Magyar hertelend ..• 

Magyarhertelendi m.81 
• 

Magyarseéki, kj. 
Kishertelend .•..•..•. 
Liget ................. . 

Ligeti puszta.... • 97 
Magyarszék ...••••.• 
MecsekpölOske .... . 
Németszék ........... . 

Mánfai kj. 

Kisbattyán ......... . 
Komló .............. . 

Gadán\ielep .. .. 28 
Mánfa ............... . 

Árpádtet 6. • .. • .. • 10 
V ágo t .... •.... 59 

51 Mecsekjánosi ....... 
Jánosipuszta .. . • • 82 

Pécsbudafa ........ .. 
Szopok .............. . 

Rácskoeári 10. 
Hegyhátmarócz •.•.• 

Maruczi puszta... 88 
Mekényes~) .......... 

Bettelmannpuazta 159 
Czifracsárda .. .. • 10 

Ráczkozár ........... . 
Szárász .......•...... 
Tóf•i ................ . 

Sásdi kj. 
FelsiSegerszeg ....•.. 

Egerszegpuszta • • • 115 
Hörnyék ............. . 
Oroszló ............. . 
Sásd ................. . 
Varga ................ . 

Csehország....... 41 
Vázsnok ............ . 

1 

1 

!41 

Járások, nagy-
E! községek, kör,jegyzó
. .,. ségek, kisközs 
ii1 rend. tan. és 
·o joggal felr. városo 
~ egyéb lakóbelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

Szász:vári kj. 
Császta. ...•........... 
K~ . arasz .............. . 
Magyaregregy .•..... 
S . . zasz\"a.r .....•......•. 

Bakbúzpuszta • • • • 8 
l:lzászvú.rbányat ... 288 

V ékén y ............. . 

Vásá·rosdomb6i lej. 
Ger~nyes ........... . 

Csalántelek .. • .. . 6 
Hábpuszta .. .. • .. 59 

71 Jágónak ........... .. 
Daruvár • . . • . . . • • 108 
Margitmaj or ...... 148 
N ycrgcs . . . • . . . • • 100 

Me zöd ............... . 
Mozüdi pusztR • • • 86 

Tarrós .............. . 
Vásárosdombó •..•••. 

Járási összeg: 

m. J. 
Jál'ási székhely: 

.A) Nagyközségek. 

1 Bab arcz ............. . 
B a barczi puszta. • 26 

Dnna.Szekcsl5 ........ 
Alsószállás. . • • • • • 104 
Barkás ...... ...•• , 7 
Csnnádikert...... 25 
Homokosd........ 67 
,J ózsefmitjor .. .. .. 29 
Kopárhát. • • • . • • . . 42 
Közúpszigeti tiLnyák 846 
Knta.s. . . . • • . • . . . . 64: 
Öregerdő .. • .. • .. 88 
Ráczszállás • • • . • 142 
Szcneskort • • • • • . 45 
Tolckpuuta. • . • • • 48 
\"'ár.............. 9 

Izsép ................. . 
Izabellaföld • . • • • • 2711 

Mohá.cs ............. . 
Billsöriba ·.... .. • 111 
Bóg.. . . . . . . . • • . . . 183 
~nda ........... 318 

· Mohácsi szöllöhegr 448 
PU~pökpn";zta .... 461 
Réti tanyák...... 88 
Sárhát .....••...• 886 

Németbóly ...•....... 
Békásptluta ..•••• :,111 

B) Körjegyz6ségek. 

Ba1·anyakis{alu.di 
kj. 

Baranyakisfalud ..• 
Nagybodolya . . ... 

1) An\·akönyvileg a bakóczal kj.-hoz tartoznak. · 
') Anyakönyvileg az abaligeti kJ.-hcz tartozik. 
•) Anyukönyvileg Dombóvár nk.-hez (Tolna vm., dombóvári j.) tartozik. 
•) M~keuyes kk.-ben a. rá~kozá.ri ak. páthuzamos B) anyakönyve ve~ettetik . 

• 

• 

• 

l 
• 



Dunn jobb partja. 

Járások. nagy
Ei községek. 
'"' sé k, 
fil tan. és t 
-o joggal Ceh·. 
~ egyéb lakóhelyek és 
~'« utóbbiak lélekszama 

Dályok~ kj 
. 

Dályok .............. . 
Al $<ibeda • • . .. .. 10 
Fel~öbéda ••.•.. · 4 

Udvar ............... . 

Darázs ............... . 
Rudz~!lk .. .. .. .. 28 
Karapáncsa . • • • • 214 

1 Herczegmárok ....... 
Csibogú.Lpuszta • • 10 .. 

Kölkedi kj. 
Bár .................. . 
Herczegszabar ..... . 
. Vaskaputelep..... 35 
Kölked .............. . 

Ktilkedi csárda ... · 80 
Püspökpuszta .••••. 111 

Láf14JCB6ki kj. 
Kisnyárad . .......... . 
Lánycsók ........... . 

BácsraJlUSzto. • • • • • '1ií 
Csataalja . • • . • . . • 19 

Majsi kj. 
Ma;s ......... : •...•.•• 
Nagynyárád .. " ...... 

J\ödvélyespuszto. • 40 
Sátorhely . • • • .•. 742 

.Rác•tóttósi kj. 
• 

Borjád ........... .~ ... . 
Pócsa ....... ~ ........ . 

Pócsa puszta.. • • • • • . 59 
RácztOttős ......•..• 

Sornberek~ kj. 
Cseledoboka •.......• 
Ráczgörcsöny ...... . 

Vittmajor .. .. • • ... 19 
Somberek .......... ~. 
S~uskipuszta • • • . • 58 

• 

Versend·i kj. 
Liptód .............. . 

Liptódpuszta • • • • • 87 
Szajk ................ . 

Szajkpuszta . • • • • • 86 
Versend ............ . 

Trislerpuszta • • . • 24 
Versendipuszta • • • 14 

J ár ás& ös u eg: 

IV. Péosl ,t. 
Járási székhely : 

Pécs. 
. .A) Nagyközséil'· 

Mecsekszabolcs •..•• 
Daniczpuszla, • • • • 12 

• 

,Járások, nagy-
8 községek 

-as ségek, 
~ renu. tan. és 
·o joggal felr. , -a P.gyéh lakóhelyek és 
IZ< utóbbiak lélekszfl.ma. 

. · Pécsváradi 
or3zágút ..•.••.• 61 

Szabolcsbimya- . 
telep .........• 2.005 

Széki országót • • • 63 

B) Kö1·jegyzdségek. 

Belvát•di kj. 
Belvárd ............•. 
Kisbudmér .•...•..... 
Kisgyula ............ . 

Gyulo.puszta ..... 111 • 
Nagybudmér ...... .. 

• Eget·ági kj. • 

B ... l lJ an ............... . 
Bereh•áspuszta • • • 10 
Józsefmajor • • • • • • 60 
Szenllászló...... . 10 

Egerág .............. . 
Kisherend ....... .... . 
Lothárd ............ . 
Szemel y ............. . 

Szentkúti puszta.. 74 

Garéi kj. . 

1 Bosta .............. . 
Garé .......... ;; ..... . 

Garépuszta....... 11 
Ócsárd .............. . • 

Ocsárdpnszta • • • • 114 
Regenye ............ . 
Szilvás .............. . 
Szöke ................ . 

Szontpál • ; .. • • .. • 91 
• 

Hosssúhettnyi kj. 
17 Hosszúhetény ....... 

Csokoládé • • • • • • 56 
Viktóriabányatelep 162 
Zobákpuszta • • • • • 105 

Kisújbánya ......... . 
Püspökszentlászló •• 

Keuiii kj . 
Gyód ..•••.••.•....... 

21 Keszil ................ . 
KOkény •.....•..•••.. 

Csontoscsárda. • • 6 
Köl;ényi 1mszta... 69 

Má.lom ............... . 
S:.~enfpétorpuszta • 21 

Kiskosári kj. 
KiskozAr ~ ...........• 
~iskozári újhegy 67 
u~zög ....... ...... 888 

Misleny ....... ........ . 
Pécsudvard .......... . 

Kóvágóssóllósi kj, 
C.serküt ....... ....... . 
Kövágószőllös ...... . 

!.71 

• 

1. Baranya v;'•rmcgyc. 

Jimi.sok, nagy- ~ 
községek, körjegyzó- ,!! 

kisközségek, ~ 
tan. és törvény b. ~ ~ 

~ joggal felr. városok, ga e 
egyéb lakóhelyek és ~ 1S 
utóbbiak léleks?.áma· < ~n 

•Ol 
N 
ln 

-o 
IZ< 

KövágólőWI::~ .•....•. 
Potöcz ........... 58 

H . . assagy ............. . 
l\lagynrsarlós ....... . 
N agyárpád ......... .. 
Nagykozár .......... . 

Z scm Cll r (l • • • • • • • • 16 
Püspökbogád ....... . 

PUspijkbogádi p. • 28 
Romonya ........... . 

Patacsi kj. 

Magyarürög ...•...... 
Mecsekszentkút. ..•.. 
Jt»lllfitJL«:S .•... , , ....•.... 

Szentjakabhel)'... 15 
Ráczváros ............ · 

PtlUi·di kj. 
• 

Gőrcsöny .· ......... .. 
Görcsönyi tmszta.. 51 

Keménygadány •.•..• 
Pécsaranyos ... ; ... .. 
Jt»ellérd .............. . 

}(eresztes .•••••••• 108 
• 

Ráczpett·ei kj. 
Kiskassa .....•........ 

IvánbaLtyánpuszta 134 
Pécsdevecser ...... .. 
Peterd .............. . 

Peterdipuazta.... 91 
47 Ráczpetre .......... .. 

Grlíczi puszta . • • • 611 

Somogyi kj. 
Hird ................. . 

Szontháromsq • . • 8 
Marton fa ............ . 

I.Mzlószerclme . • • 4 
Somogy ....•.•........ 

Kulcsoscsárda • . • . 8 
Somogybányatelep 802 

Vasas ............... . 
Vnsa9bányatelep •• 574 

Ssalántai kj. 
Áta .................. . 
Németi .............. . 
Pogány .............. . 

Nándorliget • .. .. • ll8 
Szalánta ............. . 

Eszterág .• , •••• •• • 185 
Szdkéd ............... . 

1.31 
• 

• 

• 

Szókédl puszta.... 25 
Tcle~:ör . .. .. .. .. • 30 __ _ 

Járás-i ÖBBieg:.;·· 
• 

• 

• 

3 

• 

• 



. 
• • 

Duna jobh partja. 

Járások, nagy
körj 

·O 

'k 
tan. és 

joggal felr. 
.a' egyéb lakóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 

v. Péoavára41 j. 
Járási székhely: 

Pécsvárad~ 

.A) Nagyközség. 
1 :Márinkéménd ....... . 

B) Körjegyzöségek. 

Be1·kesdi kj. 
Berkesd ....... l l •• l •• 

Berkosu]mszta.... 20 
Ellend ....... l ••• l •••• 

Ellondpuszta • .. • • 20· 
Pereked ............. . 
Szilágy .............. . 

Lajos puszta... • • • 8ö 
• 

Hidasl kj. 

• 

• 

Hidas ................ . !1.67 
Háromhid . • • • • • • • 19 · 
.Kislúdas . .. .. .. .. 94 
Keresztkorcsma • 8 
Rabenschwanz • • • 60 

7 Ófalu ...... l ••• l ••••••• 

Grttndlpuszta •• , • • 18 
Goldgnmd.. . • .. • • 24 
I{alkth!ll • • • • • • • • • lll 

Zsibrik ............ l •• 

Himeshá1ai. kj. · 
Himf!sháza .......... . 
Pftspökrnárok ....... . 

Püspökmároki p. 16 
11 Sz ü r .... l • l ••••••••••• 

Palotabossoki kj. 
P u lotahozsok ......• 

Palotabozsokpuszta 24 
Szebény ..... l l •• l •••• 

Gyulapuszta • • • • • • 11 

Ptcsváradi kj. 
Nagypall ............ . 
Pécsvárad............ !. 
Zensilvárkony •••••• 

_ Püspöklaki kj. 
17 Fazekasbod a ........ . 

• 

Fnzckasbodu.i p... 15 
1 t Geresd. l •••••••••••••• 

Kisgcre~d . . . . . . . . 129 
Maráza .............. . 

l'tlarázapuszta . • • • 8 
Püspöklak .....••••.•. 

Püspök.nádasdi kj. 
!1 Ú bánya .............. . 

Pllspöknádasd ..... .. 
llerokaljnpuszta,.. lí2 
BorckalJ&tclep .•.• 106 

• 

s 
•cd 
N 
rn 

·o 
~ -o 

r:. 

.Járások, nngy
községek, körjegyző

kisközségek, 
. tnn. és 

joggal felr. , 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

P·iispök-
. ssenterz.sébeti kj. 

Kátoly .-......... ~ .... . 
Kékesd ........•.....• 
P!ispökszenterzsébet 
Szell ó ............•.... 

Báczmecskei kj. 
A pátvaras d ........ . 

Apáh·arasdtelep •.. 41 
Lovászhetény •....... 
Lová~zhoténypuszto. !6 

Pusztakisfalu ••.....• 
Ráczmecske ....•.... 

Ssed~·ktnyi kj. 
31 Hidor ...... l. l •••..••• 

Monyoród .•.•......•. 
Nyomja .............. . 
Olasz ..... , .......... . 
Szederkény ......... . 

Vdmtndi kj. 
Feked .. l •••• l ••••••••• 

Véménd ....... l •••••• 

• 

VI. SlklóBI j. 

Jál'ási székhely : 
Siklós. 

.A) Nagyközségek. 
1 Diósvizaló ........... . 

Avaspuszta....... 9 
Nagyhal'sány ....... . 

Keskenypuszta • . • 61 
Siklós ................ . 

Akol . . . . . . . . . . . . ll 
ll omozdogn •••••• 
Gönlór •.....•..•. 
Homoki puszta ••• 
Kerektó ......... . 
Postaszállás .••.. 
Sári • ..•.....•.... 
Sömlény ........ . 

8 
27 
12 
29 
28 
9'2 .. 

B) Körjegyzóségek. 
Beretneueli kj. 

Beremend ......•.....• 
Blukú.nka .... , . . 8 
Grédn .. l........ 5 
Mu.ntnerpusztn. • • • B 
Ráczi.Jól:y • .. .. • .. 197 
Vöröscs;Lrda...... 15 
Uj major... .. .. .. • 88 
Zsill(l . . . . . .. . . • . . 28 

Kásó.d .............. l • 

Jeszt:'nik ... ••..• , • 11 
Zálogos .. 6....... 76 

Petárda . ............. . 
Bakíutka • . . • • • • • H 
Bis~cpnszta . . . . . . 7 
Piszkura • . • . . . . . . 64 

1) AnyakönyviJeg Diósviszló Dk.-hez ta1·tozik • 

• 

' 

1. Hamnyn ,·iu·megrc. 

Járások, nagy
községt·k, kürjt>gyző
s , kisközségek, 

tan. t!s töl'Vényh 
·o joggal felr. városok, 
,; egyéb lakóhelyek és 
~:>o< utóbbiak lélekszáma 

Repnylik • . • • • • . • 86 
Verbák .. . • .. .. . • 18 

7 Torjáncz ............ . 
Gre da . • • • • • • • • • • 18 
~odrovics •.••••• 17 
Pik . . . . . . . . • . . • . • 18 · 

Ú
Verbák.... •• . • • • . 22 
j hezdán ........... . 

EgyMsasharasstii 
kj. 

Alsószentrnl\rton ... 
· GyUríis . . . . • . . • . • 88 

Kl o kocsik .. • .. • • ·21 
Livada........... 48 

·Pikk puszta....... 6 
Egyházasharaszti ... 
Kist 11 pol ez a ......... . 

V öröspuszta...... . 19 
Old .................. .. 

• 

Eperjes . . • • . . . • . • 88 
Lanka............. 82 
Tagpuszta • • • • • • .. 6 
Tótokföldjo • • • • • • 4 

Siklósnagyfalu ...... 

Gyddi kj. 
Bisse .......... l ••••• l 

Hattelek • .. . • • .. 115 
Pusztamalom . • . . 189 

· Tenkes erd ös lak. • ' 
Csarnóta .......... ~ .. 
Gy üd .....•..... ~-..... 
Szava 1) ••••••••••••• 

Vaskapu ......... 158 
TUrony ............ l •.• 

Katalinmajor • • • • • 40 

Harkányi lrj. 
1 Drávasznbolc:t ; ..... 

· Dázsong .. • . • • . • . 88 
~sinkó........... 9 

Harkány .... • ...... l l. 
Lu] u .... l ••• ,... 87 
ldiskal1áza • • • • . • 27 
Psikpuszta • . • . . . . 20 

21 Ipacsfa .............. . 
Lajosháza........ '7 

llárfa ................ . 
Terehegy ............ . 

Herczegpuszta. . • . 28 

Kémesi kj . 
Czún ................ . 

AJsl,eztln .. l ••• , • 88 
Fch~öc·zlu1 ... , , . , 81 

Drávapiski ........ .. 
Kémes ............... . 

Ereszvény • • . • • • • 15 
27 Rádfalva ........... . 

Kissáros tó .. .. • • • 6 
Nagysáros tó .. • • • 26 
Tiiskés .... ...... 78 

Szaporcza ........... . 
La11kn ... l •••••• l ·l · 

' ,..,. 
Q) ..... 

•Q) -

Tésenfa . . . . . . . . . . . . . . · 
Tormástelek • . • • • B 
Z!'ÖUhöcz . • • • • • • • • 8 

41 

!3 

• 

• 



Duna ,jobb partja. · 

Ját·ások, nagy
körjegyzö

. kisközségek 
tan. és törvény 

-o joggal felr. városok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
r.. utóbbiak lélekszáma 

Kovácsl~idai kj. 
Drávacsehi ..•...••.. 

Csehipuszta...... BS 
Jégverem puszta • • • 1 

Drávacsepely ....... . 
Drávapalkonya ..... . 

Bobogypuszta . • . • St 
Palé .......... , . . 4 

Drá v.aszerdahely .... 
KaYácshida ....•..... 

Szödöny ..•••••.• 85 

Nagytótfalui kj. 
(Sz6khhely: Siklós). , . 

Gordisa ............. . 
• 

...\nos • • . • • • • • • • • • 103 
Altnás • • . . • . • • • • • ö 

Kis harsány ....•.•..•. 
.i.\Jatty .•..••.•••.•••.. 

Keselösra • . • .. • • 19 
!llatLypusEto.... . . . 80 

Nagytótfalu ........ . 
• 

Sámodi kj. 
Adorjás ............. . 

Monyoróska .. .. • • 2 
Szekerek ..... ,'.. 39 

Baranyahid v ég; ..... 
Kis ág . . . . . . . . . . . • . l 'l 

41 Kisszentmá.rton ..... 
Kórós ................ . 

Almás . . . . . • . . . . . 85 
Kigyóserdö . • . . . • 28 
Pn.l&j . . . . . . . . • . . . 81 

Sámod ............... . 

Vajsslói kj. 
B eseneze ............ . 
H 
.. 
lrlCS ...•..••••...••. 
Kelemenliget . , , , 268 

Lúzsok ............. . 
Páp1·ád .............. . 

Páprádi p1tszta... 118 
Vajszló ............. . 

1'3orostrán .. .. .. . Wi 
'T 't' "eJ 1 • ••••••••••••••••• 

Daróczihalma • . • • 99 
VeJtirév .. • .. • . .. 6 

Villcí.llykdvesdi kj. 
Ivánbattyán ......... 

Fáni pus1.ta.. . .. .. ú8 
51 Kisjakabfal va: ....... 

Németpalkonya •..... 
Némlltpulk.onyai p. 81 

Villimy.kövesd •.•... 

Vokányi kj. 
Kistótfalu .••..•.•... 
\r okán J ............. . 

Krucsi . . • . . . . . . . 61 
'frinitás • • • • • . . • • 22 
\'ókán}i hegy .. .. 18 

• 

J át•cí,si ÓN SZeg : !.....,....,,....".,.,.. 

Járások, nagy
községek, köijegyzö

kiskö:r.ségek, 
. tan. és törvényh. 

·o joggal feb-. városok, 
.a' egyéb lakóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 

VII. Szent
lörinczl j. 

Járási ·székhely: 

Szentlörlncz. 

A) Nagyközségek. 

Dencsháza ......... . 
Cser ......... , ••... 20 
Galambos .•••••••• 108 
Hamuház .......... 1'1 
Kárúszpuszta ..••. 438 
Ptiterra .......... 194 
Szenicgát ......... 109 

Szabadszentkirály ... 

B) K.örjegyzc'Sségek. 

Baksai kj . 

Babarczszőllc'Ss ..••..• 
Baksa ............... . 

Rádfa .. ,...... . . . 168 
Kis~l ér ............... . 
Siklósbodony .....•.. 
Tengeri ............ . 

Pálmajor. . • • • • . • • 42 
Téseny .............. . 

'l'ésenypuszta. , • • . 201 
• 

Ozinderybogácli kj. 

Alsóegerazeg ........ 
Pálmajor • .. .. • .. 28 

Czinderyhogád .... .. 
Hegyszentmárton .. . 

Két.ág . . • • . • • • . • • 8 
Monyorósd •...•...•.. 
Űzdfalu ............. . 

Kerekalja .. .. .. .. 64 
, Köris . . . . . . . . . . . . 85 

Ujmindszent ........ . 
Gáborpuszta., , •• , 4 
Cserömkata • • • . • • 7 

Gerdei kj. 
üerde ............... . 
Kisvarjas .......... .. 

1 · Pécsbagota .......... . 
1 .Rugásd .............. . 

Velény ............. . 
• 

Helufai kj. 

Bükkösd ............ . 
Biikkrminypuszta ..• 5 

Cserdi ............... . 
Dinnyeberki ....... . 
Gorieza .............. . 

Ratkóczalm&zta • • 115 
Helesfa .............. . 

Nádosytelep...... ~ 
Megyefa ............. . 

Kispuszta .. .. .. • 15 
Mcgye[apuszta • • . 82 
Szentdomján • , • • 161 

l. Baranra vármegye. 

Járások, 

.~ ségek, 
lil n d. tan. és 
·o joggal felr. 
.a' egyéb lakóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 

Ibafai kj. 

Csebény ............. . 
Gyúrúf1í ............. . 

SzenUólok .. ... .. 11 
Horváthertelend .... 
Ibafa ................ . 

Kisibala • .. .. • .. . 45 
Korpád ..... ~ ........ . 

Magyarmecikei kj. 
Gilvánfa ............. . 

Juliamajor , • • • • • • 29 
Hernádfa ............ . 

Dóczimajor. • • • • • • 51 
Kisasszonyfa ....... . 
Magyarmecske ...... . 

Lajosháza • . .. .. • 11 
Magyartelek ........ . 
Mónosokor .......... . 

Csobokapuszta • • • 245 
Okorág .............. . 
Rónádfa ............ . 

Kakaad.... .... .. 19 
• 

. Magyarssentiváni 
lej. 

Magyarszentiván .... 
Gusztá.vmUve .... 228 

Sumany ......... .... . 
Su~onypuszta •••• !al 2 
Vörosvölgy • • • • • • 56 

Vásárosazentl!ál .... 

Nagybicsérdi kj. 
Bakonya ............ . 
Boda ................ . 
Kisbicsérd ......... .. 

Fenyös .......... 107 
N agy bicsérd .....•... 

Nagybics6rdi m ... 120 
Pázdány ............ . 
Zók .................. . 

Beezefa ............. . 
Botyka .............. . 

Botykapusztn..... 48 
Kispeterd .•.......... 

Sebes puszta...... 96 
Nagypeterd ......... . 

Csut.alu:ly ........ 15! 
N yugotszentensébet 

::izenterzsóbetpnszta 99 
Rózsafa ............. . 

Bodorfa . . . • . . . . . • 6S 

Ossr6i kj. 
Kemse ............... . 

Három fu. • • • . • . • • 8 
Zohi ... , • . . • • • • • • 2 lG 

Kiscsány ............ . 
Nagycsány .......... . 

Cscjka . • . • • • • • . • . lS 
Sastyu. .. . . . . . . . . . 20 

• 

5 

• 
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• 

Duna joub partja. 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

57 Oszró .............. · .. . 

• 

Szilospuszla . • . . • 4 
Piskó1) ... 1 .......... . 

Hidegrév. , . .. • .. • 4 
Sósvertike1) ......... 

Znláta1) •••••••••••••• 

KilJlOlna. •••••.• , • • 48 
Korong . . . . . . . . . . 7 
Topolya ... :...... 12 

Bellyei lrj 
Bogdása ............. . 

Rnhizstelep .. .. • 6 
Ki irc ~ön y e . . . . . • • 14.9 

Drávaiványi ........ . 
Mocsári erdőslak 8 

Kakics ............... . 
. Levenyetanya • • • • 8 

SEilastanya • • • • . • 129 
Marócsa ............. . 

Alsólegenese ••• 1 
Felsőlegenese ... i 88 

• 

• 

• 

l ..... 
Cll -'GI -
tiQ 

'GI"' 
~e 
~11 
< .. 

621 

• 

• 

• 

.§ .. .. 
·o 
;.-. ....... o 

""" 

JáriLSok, nagy-
körjegyzc5-

kisköz!!égek, 
tan. és lörvényh 

Joggal felr. varosok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Sellve ................ . 
• 

Dobina . . . . . . . . . . 45 
Gllrilb~rck.. . • . • . . 60 
Nagys?.iJICI.t.nnyn.. 18 
Nanszállustauya. ó 
Uradalmi major . 221 

&entdienesi kJ. 
Bánfa ................ . 
Kat R.dfa ...•.•.•. l ••• ~ 

Elek puszta....... 80 
Szenldiones ........ . 

Ranódfapuszta. . • 1168 
Simonratelep..... 84. 

Bsentlórinczi kj. 
Csonkamindszent ..• 
Kacsóta ...... l •••• • .; • 

Pös7.ciripuszla • • • • 56 
71 Nagyváty ........... . 

Szentlórincz ...•..... 
l 

' 

l ..... 
Cll ..... 

'GI ..... 
ag 

•Q) "' 

~e 
10 
~ ·gJ 
<111 

• 

!. 

2. fejér vármegye. 

e 

• 

2. Feji•r vúrmc:~yl'. 

Já.rások, nagy-
k, körjcgyzó-
kisközségek, 

lan. és törvény h. 
joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

' 
Kcres;r.tes ..••••• 250 ! 
Koplalótanya .. • • • 8 · 
Tu.rcsa . . . . . . . . . . 306 ; 

l ..... 
Cll 
~ -
tiQ 
'Cll"' ~e 
10 •al ...... 
< .. 

J árási össze y: ! 37 

Összesités. l 
Baranyavári j ...... \ 49.1 
Hegyháti j .......... · : 
Mohácst j ........... . 
Pécsi .i· l. l l ••••••• l •• 

Pécsvát·adi ; ......... l 
Siklósi j. . .'.. .. . .. . .. : 37 
Blentlórinczi j ....... : 37 · . ' - ·- -·-
JláJ•tnegyei össz. : ' 

Pécs tjv .......... .. 
)Jc~zes .......... 72 
Pécs]Jímyatelcp •• 8.726 
Rácz v árostelep.. • lB'i 
Ullmanntelcp •••• 463 i 

• 

• • 

l 
• 

Vármegyei székhely: Székelfehérvár. 

I. A.donyt· J. 
Járási székhely : 

· A.dOIIJo 

l 

.. . 
.A) NagykOzségPk. 

l Adony .............. . 
Daja ......•••.•. 106 
Liviamajor .•••••• 158 
MáriamDjor- .. .. • · 8 
Szcnlmihúly...... 68 

Dunapentele ......... 
Babanicspuszta • 5 
Harczapuszta • • • • 27 
Boronka }·puszta • • 8 
Bruckjmszta . .... 82 
Dórapuszta vagy} 1 Pálhahnapuszto. 8 
Farkastan y a • .. .. 8 
Horváltanya...... 10 
Kollárlanya .. .. .. 8 
Lcitnertauya • • • • • 5 
Lukácspuszta • • , 8 
Mehádiapuszta . • • 6 
Nagy György lanya 17 
Nagy I~ereucz t. • 9 
Nyúltunya • • • • . . • 7 
OrosZllU~~la.. • • • • 97 
Sú.ndorházapuszta. 12-1. 
Szedrespuszta • • • • 78 
TilJOrálJiispuszta • 58 
Tól tanya. . l. 1 •• , l 6 
':föriilr.tanya • • • • • • 8 
Ujbányito.nya • • • • 1 
Zsebeházitanya • • 9 

Ercsi . ................. . 
Aggszentpéler .... 422 
Alsóbesenyő • .. .. BM 
Anasztázia. .. . .. • 88 
Felsöbeaenyli • • • • • 400 

-

. l 
Fe1 enczmajor • • • • 65 
Göböljárás ••••••• 581 
Istvánpu~zta .. .. 54 
Katalinmajor • • • • 81 
Kisbesnyö • . . . . . . 52 
Kolompos ••• o • • • • ll 
Malomtó .. .. .. .. . 71 
Ráczszontpciter •• 266 
-~· . "O ~JmonmaJor • . • • . -
Szinatclop •..••.•. 221 

. 'l'erézpusztn . . . • • • 69 
Erd .................. . 

Benta . . . . . . . . . . . 88 
Cs!lrhainl!lY[JUSZta 1 
CsJllagcsarda. • • • • 3 
Elvirapuszta .••• 125 
~lakovecz •••.••• 208 
Fülöpmaj or....... 28 
Feketesas . . . • • . • • 40 
llkamaj or . • • • • • • . 88 
KutyaviLr • • • • • • . • 14 
Simonpuszta •••• 2211 

I ván csa .............. . 
6 Kisperkáta ......... .. 

Bárám·járáspuszto. 100 
Barátlakáspuszta 181 
Belmajor .. .. .. .. 189 
Forrásmaj or...... 54 
Külsükispcrkálap. 211 
Parragpuszta • • • • 184 
!2elrcnmtDjor..... 28 
Ürgemajor . . • . . • 18 
V as taghalom JI • • • • 74 
Zsidókulapmajur.. 9 

Nagyperkáta ........ . 
Gccsegtan y u. • • • • • 82 
Györjll'major .. .. 41 
LasZ1Ón1aj or • • • • • • 4 
Mélyvölgy .. • .. .. 12-1. 
Simoutanya • • • • • 18 

Pusztaszabolcs .. .. .. 1 

• 

· Alsórzikola .•••.• 2 tS 
Csongrád .. .. .. .. 129 
Fulsóczikola .••.. 207 
Györgymaj or .. .. • 107 
Jánosmajor • • • . • • 68 
Ludavika • • • • • • • • 89 
Nándo1·major • • • • • 92 
Sílllczpuszta. . . . . • 58 
l:lzókcspart • . . . . . • 16 
Tivadal'major • • • • 88 

Ráczalmás ......... .. 
Bolsöu1ajor . . • . . . 88 
Csillagcsárda •• , . • 8 
Doboka .. . .. .. .. 9-l 
GalamiJOli . • • • • • • 297 
Han"os . . . . . . .. . . . 72 
Kád ártanya • • . . . • 9 
Kishalom • . • • • • • • 37 
Kulcspuszlo. • • • • • • 489 
Kreskaitanya • . • • 6 
Lipótpu~zta • • • • • 18 
Müllerhm)·a • • • • • • 8 
Radicsa ..• l 1 • • • • 5'1 
Róz~amnjor . . . . . . 45 
Szlatina ..... 1 l l. ö4 
'.falliánpuszta..... 19 
Ujgalambó.s ...... 207 

l Ráczkereszbir ...... . 
li'reundpuszta • . • • 198 
Legres ....... l... 7 
Ly kapuszta • • • • • • 19 
Ráczszentrniklós.. 100 
Sá.u dorszállás • . • 80 
Szcnlhi.>izló • • . • • • • 821 
Tivadarpuszta • • • 87 

• 

11 Százhalombatta ..... 
Fraucziska . ...••.. 169 
Pannoniavuszta • • 110 
Százhalom. • • • • • • • 82 
Zoli án puszta • • • • • 28 

• 

l 
') Zaláta kk.-ben u oszrói ak. párhuzamos B) anyakönyve vezettetik a jelzett 8 közsé11 rúszere. 

• 

o 



nuna .iohh p:u·tja. 

1 

1 

~ -. .., -
. tan. és 

1 
~ cll 

joggal felr. 
1 

!G El 
egyéb lakóhelyek és . ~ ·~ 
utóbbiak lélekszáma . < Ul 

B) Kötjegyz6ség. 
BaraC8i kj. 

BarRes ............... . 
Aligvári telep ..... 119 
Anna major .. .. • • . 82 . 
Banomtolop • • • • • • 128 
Baricz n. • • • . • • • • • • na 
Belamajor • • • • • • • 49 
DiLilielpuazta ••••. 245 
Fokjó .......... ·•• 18 
Forstarpuszta • .. • 17 
Idamajor ••••••.•• 108 
Irénmajor. • . • • • . • 58 
Mariskamajor ••.•. 72 
MatHdmajor...... lB 
lilatildpuszta • • . • . 84 
Rtizsahegy • • • • • . • 4B 
Sárga ház......... 12 
Templompuszta . • 148 
V"l" . 4'> 1 agasmaJOr..... :.. 
Virághegy.. .. .. .. 28 

Kisapostag .......•... 
Járása összeg: 

n J. 
Já1-ási székhely : 

Mór. 
A) Nagyközségek. 

1 Bakonysárkány ..... 
Györgymajor • • • • • 71 
István major...... 9 

· Jánosmajor....... 10 
Csákberény ........ .. 

Orondpuszta • • • • • 42 
Csák:\rár .............. . 

Badacsonymajor.. 12 
Gnrdimajor.. ... .. 4& 
Iotliklíosmaj or.. • .. • 1 OS 
Múriczmajor ...... 114 
Sznnyogmajor ..... 46 
',fórnnpuuta • • • • • 287 
Urgemajor........ 16 

Csókakó ............. . 
Csókakői belmajor 41J 

Fehérvárcsurgó ..... 
Csákvári malom • 9 
Gaja . • • • • . . . • . . • • 81 
lg;ar . ......• , ..... 100 
Iuari malom • • • • • • 10 
Kósan1alom . . . . . • 8 
Sziiva.kút .. .. .. .. 8 

Magyaralmás ....... . 
AlsúP,Ut:izla. • • • • • • • 88 
Felsopuszta...... 68 

1\lór ................... . 
Alsódobos ••••••• 24 
Árkipuszta • • • • • • • 170 
Felsödobos ....... 194 
Gézamaj ur • • • • • • • 61 
htváumajor • • • • • • SS 
Körmondypuszta.. 88 
Köl!:épdobus • • • • • • 64 
Süvénvkút .. .. .. • 79 
Timú.rimszta ••••• 251 
Tiiröspuazta...... 5II 

Nagyveleg ........... . 
Pusztavám .......... . 

Ménosmajor .. • .. 15 
Vórte~nána....... 86 

• 

• 

• 

• 

1 

1 

• 

• 

• 

1 

• 

Járások, nagy
körjegyzó-

sé kisküzségek, 
tan. és törvényh. 

joggal fclr. városok, l 
egyéb lakóhelyek és l 
utóbbiak lélekszáma 1 

B) · Körjegyzóségek. 
BodaJki k.i· 

Bodajk ............... . 
Tilrnok .•••.• , • . . 170 
Vnrjuvár • • • • • . • . • 9 

Söréd ................. . 

Gánti kj. · 
Gánt ..............•... 

Pusztakápolna ... 58 
V értes kozma ........ . 

Köhányáspuszta • • 95 

Isztimér& kj. 
Bakonykúti .......... 

Bo.konyk:útipuazta 58 
Balinka. ............. . 

Eszény . . . . . . . . . . 6 
Kisi)~ón . . . . . . . . . 4 
i\lecsér . . • • . . . . . . 93 
Na~ygyón . . . . . . . . 68 
Ubadpuszta • • • • • • 18 

Guttamási ........... . 
ÉgeUmajor.... ... 4 
l.(incses • • • • • • • • • • 14 
();;ut • • • • • . . . . • • • 85 
UJgút ...........• 109 
Vaskapu • .. .. .. • Illi 

Isztimér ............. . 
DUltfás ......... 20 
Kir.í.lyszállás • • • • • 16 
Kisiszt.ititér . . . . . . 44 
Lusztrét • . . . . . . . • 7 
Mellár . . . . . . . . . . . 7 

Já,·ási összeg: 

m. Sá.rbogá.rdl j. 
Járási székhely : 

Sárbogárd. 
.A) Nagyközségek. 

Alap ................. . 
Birkamaj or....... 6 
B01·llélymajor. .. .. 18 
Czltczák helsöm.. ó 
Czuczák kUisöm.. 1 
Elekmajor........ 9 
Herm~nntanya • . • 9 
Idamajor • • • • • • • • 105 
1stvánmajor • • • • • • 15 
Jánosmajor ....... 121 
K~ts:~:alnnya • • • • • • 9 
Laszlóma]or...... 89 
LenkemoLjor ·•••••• 62 
Móriczmajor ...... 111 
P~lm au~ aj !Ir • • • • • • 12 
Peter~zallas ••• , . • 1 
Ron~\·os. . . . . . . . • . .ti 
Sándormajor ••• , • 86 
Sörke . . . . . . . . . . • . ll 
Tivadnrmajor..... 71 
Zsófimajor • • • • • • • 81 

Alsószentiván ....... 
Alstilmngos....... 52 
BenedokpuszLa .•• 1BG 
EJ:}' házpuszta • .. • 95 
F.Jokpuszta. .. ... 117 
Felsőhangos. • • . • • 58 
Kálmánpuszta ... 17 
Kápolnapuszta • • • 18 

• 

t .... 
~ . ., -

---

8 
·c:! ... 
"' •O 
;:... -o 

r:, 

7 
2. F••jl•r vármegye. 

tan. és 
.i oggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma ; 

Sántlorpuszla..... 80 
ZedrDIIYPliBZI.a • • • 8i 

C ze eze .............. . 
Ali ga , . . • . . . . . . . . 2 
Alstihat·d .. .. .. .. 298 
Csillag~anya. • • • • • 26 
Diós . . . . . . • . . • • . . 4 
Dórahegy..... . . . . 2 
Fe!Röhnrd........ 88 
Gyula tanya ....... 211 
Kocsihegy • • . • • • • 6 
Középltard .. .. . .. 78 
Mt·uvöd . . . . . . . . . . 98 
Mohiársziget .. • .. 8 
Piros . . . . . . . . . . . . 8 
P .. .. 8 oros .........•. 
Hrjkás . . . • . . • . • . • ll 
Robuzhegy . .. .. .. 5 
Rózsahegy •••••• , 12 
~ozshc~J . . . . .. .. 5 
Salamo tegy •. , • • 6 
Vancsaytanya .. • 6 

Herczegfal va ..•.•.... 
Antalhegy ........ 222 
Antalmajor. • • . • • • 188 
Bárányhegy ...... 153 
Bernátkút..... ... 140 
Bibiczhegy • • • • • • • 129 
Damhegy •••••••• 468 
Előszállás.. • . • .. • 488 
Fat·knssib'lllánu •••. 100 
Felsövenyim • • • • • 117 
Gulrnrnajor ...... 1o.& 
Herczegfal va p .... 165 
Kelemenhalom • • • 182 
Kiskarácsonysr.ál. 181 
N agygyörgyszállás 10 l 
Kiskokasd.... •• .. 57 
K . . """-1S.Vcnylnl •••• , •• ~ 
Kokasd .......... 192 
~fárinmajor ...... 166 
Mélyk:út .......... 22 L 
liéuesmajor ••••• 142 
Nagrknrácsony-

szöllöheg)' ..... 280 
Nagy Pál SISmánd 106 
Nagykarácsony-

szállás • . . . . . . . . 878 
~a~·yYcnyimi sz6llö 818 
Oregliegy. • • • • • • • • 6S6 
Robert\'öli!Y. • . • • • 144 

Igar .................. . 
Dád ,r uszta .. .. • • • 246 
Galash·a • • • • • • • • • 87 
NyC<IáÍlpuszta.... 150 
V ami szöllöheBJ. • 258 
Vámpuszta ...... 280 

Káloz ................ . 
ÁgostmaJor.. • • • .. 1 
AntalmaJor....... 85 
Arauyóspuszta •••• 180 
Árvamaj or ...... , 35 
Bélliczmajor...... S 
Belmajor •••••• , • 26-l 
CsnH '!sár da , . . . • 8 
C . . . .. ~ Sirt p maJor • • • . • • o:.. 
Jonöfnlvn .. .. .. .. . 9 
Hllt1•anpu~zta • . • • 291 

· Kishörcsögpus:~:ta • 120 
l.'Ja::;yhörcsiill p .•• 8~ 
Odon puszta •••••• 199 
Otvenk.iloncz ..... 187 
Régilak . . . . . . . . . . 52 
Sárrétmajor...... 10 
Számadólak...... 18 

Nagylók ............. . 
Alsólöbörzsök .. .. 91 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

!.41. 
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Duna jobb partju. 

-o 
~ 

1 

-· 

1 

tan. és 
joggal felr. vát·osok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Annamajor _...... 100 · 
Bébkzmnjor. . • • • • 82 
Fclsökllrtvelycs ..• 181 
Fclsötiihörzsük • . . 170 
Józsefmajor...... 77 
Juhitsztauyo..... .. 82 
Károlymajor...... 68 
lüshnnlos •.•.•••• 118 
Kisitik . . . . . . . . .. .. . 226 
J\üzéphantos , • • .. 119 
Kt\lmajor.. .. .. .. • 68 
Nagyhantos ....... 507 
Nagyhantosierdő m. 13 
Számadómajor •• , • 20 
Világos . . . . . . . . . . 148 

Sárbogard ........... . 
Alsókörtvélyes • • • 194 

Sárkeresztúr ........ . 
Lászlótelke , .•••• 100 
Sándormajor..... 70 
Szentimrcmajor • • 189 
Zichymnjor ...... 189 

Sár zenlágota1) .... . 

Gárdamaj ur •••• ·~ fiS 
Küzépmajor ••...• 157 
t:zilfamajor ..•.••. 846 

Sárszentmiklós ..... 
Csirippuszla.. . • • • 4 
Hadnagypuszta . • . 185 
Mindszentpuszt • • 178 
Rétszilas ......... 483 
Sármollcíkpuszta.. 85 
Szarvaspuszta . • • • 187 
Tinódpuszta . . • • . 6 

V nj tn ................ . 
Belmajor. . • . • . . • • 90 
Fá•:zántanyu...... 2 
Körtvélycsmajor • 80 
TUskt!smajor , • , • , &2 

B) Körjegyzóségek. 

Báregt·esi kj. 

Pusztaegres ......... . 
Almajor • .. .. . .. • 128 
Bat~s . ...... .". . . . . 84 
b'áncs. . . . . . . . . . . . 191 
Kigróstanya...... 11 
~ ánclorpuszta .. .. 18 
l)rspnszta ••••...• 241 
Ors szöllöhe~rr. • . • 558 
Pu~ztacgrosi. ..• o. 

Tarnócza .... , . 7ú 
Sáregres ............. . 

-
8tif'08di kj. 

~· d · .... aros .............. . 
AnJormo.j or .. .. .. 12 
Csillagmajor...... 126 
Darumajor • . . • . . . BS 
llfáriamajo1 .... _ • 22 
Jakabszállás. . . • • • 809 
l'uszta.sárosd .. .-•• 261 
Szárnyasmajor. . . • 41! 
Tltkriismajor • • • • • 101 
Zsigmondmajor... 28 

Szolgaegyháza ...... 

!ID 
-q, al 

~e 
o.." 
,..od .. 

<rn 

• 

o 

• 

Göucsükmajor • , • • 6 
MáriamaJor _...... 25 
Trumbitasmajor . , 16 ~,..",...,..., 

Ját·ási öBS•eg: 

E 
.~ •• .. 
rn 

•O 
~ -o 
~ 

Járásuk, nagy-
kOzségek, kliljegyző-
ségek, 

rend. tau. és 
joggal feb-. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

IV. Székes
fehérvári j. 

Járási székhely : 

Székesfehérvár. 

.A) Nagyközságek. 

' 

1 Aba ...... ............ . 
Belsöbáránd .•••.. 471 
Bolondváli lan)·a. 49 
Csiháskjlor ...... 105 
Detricilu kajlor. . . . üO 
Domlllpuszta •..• , 67 
Fclsöszentivfm ..• 478 
FiáthkRjtor....... 74 
Hirsfddtanya..... 12 

· Kispuszta. .... .. .. 8 
KU!söbáránd • . • • • 167 
Sashalom. • . . . . . . . 8 
Sz\lcstanya....... 88 
TolnaiLI1llya • • • • . • 16 

Csór ................ . 
• 
Agnesmajor ••• , • • 8 
Baglyas szöllöhe~rr 16 
Belá.tó szöllöhegy. l 

· Gacsó szöllöhegy. 6 
Gusztus.......... 29 
Iszka szöllöhegy. 90 
Medtö . . . . . . . . .. . 5-& 

Csösz ........... : . .. . 
Dulaháza.. .... ... 21 
Sásréteipuszta.. • • 2 

Falubattyán .•••...•. 
.(i:ishegy ......... 108 
üreghegy . • • • • • . • 885 

Füle ........... · ...... . 
Fá.czántolep •••• , 45 
Kölestelek. . • • • • • 80 
Scindorka . ........ 16' 

Gárdony ............ . 
Agárd ... ......... 580 
Dinnyés.. . . . . . . . . 428 
Gárdonyi tanya... 25 
Szerccsen y. . . . . . . ~ 

Inota ............... . 
Boglyas szöllöhegr 54 
Felsótanya .. .. .. ö6 
Hajagospuszta.... 47 
Rúlipusztn • . • • • • 182 

Iszkaszentgyörgy .... 
Atytt ... . . • . . . . • . . • 28 
Blttó . . . . . . . . . . . . 90 
D1.1zzogófllrdó..... l 
Hos~zúhogy ...... ; 91 
Iszka ............ lö6 
Kincses . , . . . . . . . 42 
Lajosmajor . . . • • . . l \l 
Leányvá~ú •.• _ • • • 14 
Somosmal .•• ,.. • . 18 
Yörüshcgy........ 81 

Kápolnásnyék ....••. 
Adamajor • • • • . • • • 7 
Csekólye~ • • • • • • • • 88 
Csiktítanya • • • • • • • 5 
Felsőpettend . , •• , 27 
FereuC"zmajor..... 21 
Jánosmajor .••• , , • 24 
Koll<!giumtanya... 5 
i\léue.l'!i lauYa • • • • • 87 
Mércymajor • • • • • 47 
Náda~dnmszta ••• 245 
Pettend , ......... 841 

') Sárkeresztúr nk.-het: beosztott kk. 
• 

• • 

o 

• • 

l 
~ 

11> -·<ll -~ ...... 
~ 
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~al rn 
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10 >. ,...·d ... ...... o <rn r-~ 
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• 

1 

.Tá.rhsok, nagy-
körjcgyzö-

kisközségek. 
t. an. é;; törvén y 

joggal fell'. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Lovasberény .••..... 
Antalmajor _ •••• ,. 80 
Fáczánkert....... 2 
I...ás.zl,jhá?. . . • . . . • • 8 
Lujzamaj or....... 60 
Milriav"ölg)'i \'a-

dászkastély ••• , 8 
Sztb:vár.......... 4 

Moha .....•.......... 
Nadap .............. . 
Nagyláng ........... . 

Felsősárréti maior 12 
Kisló.ng •..••.•••• 2.328 
Lohbmnjor • • • • • . • SG 
Seiremmajor • • • • • -3í 
Tarnóczapuszta.,. 218 
Vázsony ......... 74 

Pákozd ............. . 
Börgl"nd. . . . • • • • • • 266 
Csa la ......•..... 280 
Kisfalud .•.....••. 165 
Világos . . .. . . . . .. 40 

Pátka . ............... . 
Bagirosi szöllö-

1 S" 1egr . . . . . . . . . . . " 
Belmajor ..... .. , . 14.6 
Fillüpmajor ••••• 156 
Gézamajor.... ... 8 
Köra.kás. . .. .. . . • . 42 
Máriamo.jor ....... 179 
Ságmajor.. .. .. . • • 87 

Polgárdi ............ . 
Alsúsomlyó ••••••• 181 
Bebnajor ......... 177 
Erzsébetpuszta ••• 145 
Felsőmajor • • • • • • 122 
Kis<:séri puszta. • • 71 
Lajosmaj ur....... 10 
Lászlómajor. . . . • • 118 
Nagycséri puszta. 171 
Polgánlitckercs... 58 

Sárkeresztes ...•...•. 
Belmajor •••• , •• , • 148 
Borbalapuszta • • • BS 
Halárimalom..... 12 
Kill"t'l o -J. 1HZ , , •• , , , , , ll 

M_argitmo.jor .•• , • • 9 
V1klormajor.,,... 10 

Seregélyes ......... .. 
Aligvár szöllöhegy 802 
Belmnjor ......... 105 
Csiramajor • • • • • • • 106 
~ömajor .•.••••• 66 
Erzsébetmajor. • • • 51 
Hippolitpuszta ••.• 280 
Utstdlomajor • • • . • 91 
Pálinkahazpuszta. 94 
Sándormajor ..... ltö 
Selymes puszta •••• 186 
Zichyújfalu ....... 860 

Soponya ............ . 
Sukoró ............. . 

Jfmosmajor... ... • 66 

Szabadbattyán ....•.. 
Antoniamajor • • . • 58 
Bolgár kertészet • • 1-& 
Csillugmaj or... .. • 9 
En1hckt . . . . • . • • . . 8 
Felsősomlyó ...... 60 
Kültls:tbda .. ,..... 4 
L~justelcp........ 81 
HuEs~unajor . . . . . . 68 
Sv.árhcgy ......•. , 457 
Tilos . . . . . . . . . . . . 8 

• 
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IJuna juub partja. 
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""' 

Jár;isok, nagy- ' .w 
kllt·jegyzö- Cl) ..... 

"4> ..... 
tan. és ~ 

"4>c;d 

fel•·. :A a 
lakóhelyek és ~-~ 

• <rn lélekszáma 

Tác z .................. . 
Bl'lmnjor.. . • • .. .. 125 . 
Fö\'BD)'JlUSZI& • • • • 887 
Középmnjor •••. , • 88 
P ütiHic.. .. • .. • .. • 148 
Számadóházi m.. . 44 
Vflágosmajor , ... 2n 

'r eleneze ........... . 
Bccklanya .• ,,.,.. 81 
Gurjál d ülö • .. .. • 11 
Kis,· eleneze .. .. .. 201 
KleinLBJl\"a .. • • • . • 5 
Pillitzlanya .. .. .. 88 
Szan·aspuszta .. • 6 
Szilfáspuszta • • • • 72 
Tutyimajor . • • • • • 28 
TUkrüs puszta •• , , 70 

Zámoly ............ .. 
Bclsömajor. • • • • • • 82 
Borbálo.puszta • , • • 91 
Fel8ömaj or • • • • • • • 20 
Gyulamajor....... lS 
Lajamajor • • • . • • • 48 

B) KOrjegyzösegek. 
Nádasdladányi kj. 

J en ö ........•........ 
Nádasdladány ..... . 

Csillérmajor. • • • • • 8 
nonamaJor • • • • • • • 1 
JuliamaJor .. .. .. ll 
M . k . ,,. ans amaJOl.... .... 
Méncsmajor...... 20 
Nádasdladány 

öreghogy • . . • • . . 156 
27 Sárkeszi .............. . 

Sárkoszi alsómaj or 80 
• (elsömajor 1-1 

Sárazentmihályi kj. 
Sál"Szentmihály ..... 

Herminamajor.. • • 28 
Liviapuszta • • • • • • 75 
Pálmajor .. .. .. .. 127 
Sárho~n·. • .. .. . . .. 571 
~árJlOnLele •• , •• , • 80S 
Vrl.Jidai malom... 26 
V cn del major .. .. • l•i 

, Zichvfalva ....... ·.41 
Urbid.a ............. . 

Járáai összeg: 

• 

V. Vá.ll j. 
Járási székhely : 

Vál. 
A) Nagyközségek. 

Alcsút ............... . 
BánvaYillt'Y .. .. .. 102 
Ginz'a............ 88 
Göbllljárás ....... 296 
Hatvan........... 168 
Máriavölgy. • . • . • • 48 
Szr.ntgyiirgy .. • .. • 5.'! 
\rtrt •.••• , • •• • • . • 17 

Baracska ............ . 
Alsószcnth·án •• , • 49 
Anmuuajo1· •• ,,... lOll 
Csontu~ta nyo. .••• , • 8 

. 1.01 

• 

') Etyek nk.-hoz bco~zloU kk. 
'l F'eles(ll uk.· hez hco~?.lolt kk. 
1) Szár nk.-hez beosztott kk. 

• 

•O 
>. -o 

""' 

1 

• 

.lát·ások, nagy-
. körjegyzö-

kisközségek, 
tan. és törvény h. 

Joggal feh·. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

GellérL • • • • • • • • • • • 29 
Knjászól<zcntiván. 68 
Ki!o;halom......... 19 
Nagrhalom ....... 146 
Robozl;nnya...... 22 
Szénayölgy •••• ,., 15 
SzlUslanyn • • • • . • 18 

Bicske ............... . 
Csordakút ........ 190 
Galagonyás....... 59 
Határhalmi 

vadászlak ••••. , 55 
Kisnémetegyház , . 49 
Mária te lor....... 10 
Nagynémetegyház 195 
Tornyó •••••• ,.... 89 
Tükrös •• •........ 186 

Csabdi ...•.•.......... 
Janesár • . • • . • • . . • 14 
Jósatelep .. .. .. .. 7 
Kisasszony....... 17 
Kossuthvölgy. .. .. 88 
Méhes . • • . . • • • . • • 81 
Télizöldes. .. • .. .. 48 
VaHztély • • • • • • • • • 289 
Zeketelep .. .. . .. • 8 

Diósd ....•.•.•........ 
Etyek ............... . 

Józsefmajor • .. • .. M 
Ödönmajor • • • • • • • 54 

Bot
1J ·~ ·~ ···~········ 

Dávidmajor •• , • . • 104 
liúromrózsa •••••• 118 
Kl emenUnmaj ot • • 26 
Paszkulinmajor •• , 47 
Richárdmajor •••• lll 
Sándormajor . . • • • 18 

Felcsót .. l •••• l ••••••• 

Bogyatanya • • • • • • 10 
Borbálapuszta , •• , 14 
ISolementanya • • • • 10 
Obarakpuszta • . • • 271 

. Vázsonypuszta • .. 171 
Ujbarok1J .......... .. 
Kajászószentpéter ..• 
Jenőmajor . • . • • . • 98 
V égbmajor ...... , 12 

M. y . a11 ••• l ••• l ••••••••• 

Alsóörspuszta • .. • 150 
Esztcrmajor •• , • • 16 
Febórszarvas-

csárda .•••.•••• 8 
Felsöörspuszta • • • 82 
Körh•élyesmajor • • 14 
Nándorpuszta • • • • 96 
Snjgrímajur , • • • • • 9 
Szontjános ~zöllc5-

hcgy • • • • • • • • • • • BB 
Marton vásár ........ . 

Erdöhát .. .. .. .. • 189 
Felsőmajor .. • .. 12 
GábomlD.jor....... 78 
Kismarton .••.••.• 800 
Lilmdöf&IÖ .. .. .. .. 10 
T!lkrii~major •.• , • 18 

Pázmánd .........•... 
Bájf)'Oill .......... 25 
GyulntBJlya • • . • • • 116 
Szunyogmo.jor .. .. 9 

Szár ........... ~ ..... . 
gsztcrhÍIZ)'l&n)'& 40 

Bodmér3 ) •••••••••••• 

• ..... • 
Cl) ..... 

"4> ..... 
~ 

•Cl) d "' . .. s 
IO,a: 

""'"' <rn 
• 

1 

2. FcjC1· ''ÍLI'IUegy•.~. 

~ 
•ol 

"' "' ·o 
:;.-. ..... o r=.. 
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1 

• 

Járások, nn '7 V-.,_ 
községek, kllt·jegyzö-
séaek kisközsé"ek 

o ' o ' 
t·end. tan. és törvényh. 
joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Tabajd ............... . 
Bélaru•ztn .. • .. . • 48 
Ktttnlinpuszta • • • • 56 

Tárnok .............. . 
Ana~ztáziapus:da. 132 
Berki •••••••••••• 197 
Kistarn ok .. • .. .. 9 
.Négy ház ••••• l... 42 
Szigfridmo.jor , • • • 51 

Tordas ............ l •• 

Erdömajur .. • .. .. 186 
. Káloz • • • • • • • • • • • 8'1 

,, ál .................. . 
Antalmajor ..••• , 65 
Farka~f•1puszta... 90 
G~-üriísnljapuszta. 54 
Máriarumapuszta • 14-! 
Pogányvár • . . • . . • 65 

Vereb . l •••• l l •••••••• 

Felslimajor ••. , • . • 22 
Vértesacsa ......... .. 

f!'élszermajor... • • 18 
Ujmo.jor.......... 28 

V értesboglár ....... .. 
Alsótanyn • • • • • • • 26 
Felsőtanya .. • .. 4 

V értesd o bo z ........ . 
Dobozpuszla...... 85 

B) KOrjegyzöségek. 
Gyúrói kj. 

Gyúró ..........•..... 
Gyúrói puszta •.••• 15-1 

Kuldó .•..... l •••• l ••• 

SósT.-úti kj. · 
Pusztazámor .••...... 
Barczapus~ta .. .. 44 
Bctlohemvuszta • • 18 

27 Sóskút .............. .. 
J á rási összeg: 

Ösazesités. 
.AdoJayi j ........... .. 
'711 • • • . 
.Lr:&.Ofl J. 11 ••• • •••••••••• 

Sárbagárdi j ...... .. 
SzéketifeMr'Dári j ... . 
Váli .i . .............. . 
• 

T'át•tnegyei Ossz: 

&zéke•fehérvá.r 
"tjv ................. . 

Almásaytelep !" •.• 867 
Dumkilhcgy , , • • • • 140 
llo~oksor •••.•••• 406 
Farkastanya • • • • • ó 
.láno~futás .. • .. .. 28 
MaroshOf&Y • • . • • • 668 
ÖreghCB] ........ 1.194 
l'alulavaros ..... 514 
Pén?.\"'OriL .• 1...... ll 
RácztemeLódUló •• 1-17 
Szú.razrt~tck ••• 1 •• 855 
Tcjlalcl.:p........ 29 

• 

• 

' -"" Cl) ..... 
-Cl) ..... 
!>o 

•Cll c.: 
:!e 
~-g( 
<"' 

1. 

M. 
54.!1 
46.1 
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• 

• 

• 
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Járások, nagy-
községck, kürjegyző-

kisközségek, 
tan. és törvény h. 

joggal felr. városok, 
egyéh lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

l. Puutal j. 

Járási székhely: 

Györszentmá.rton. 

.A) Nagyközségek. 

Bőnyrétalap •....••.• 
Balogpuszta...... 88 
Bothmcrpuszta. • • 46 
Csiripuszta....... 14 
G1·örgyhál':a . . . . • • 92 
Himg}"IÍ'I'"szta... 92 
Hodálypuszta ••• ,. 90 
Mayerpuszta ... ,. 119 
~llmelhpuszta.... 17 
Orkénypuszta • • • • 77 
Palaczk y puszta • • 83 
Pehöczpuazta . • . • 10 
Preslmyákpnszta.. 20 
Purglypuszta • .. .. 88 
Rétalap . • • . • . • • . • 509 
l::!áripuszta .. .. .. • 8 
SchrickcrpuMzta... 25 
Sel\'emtclekpuszta 58 
Sóskúterepuszta,. 88 
Tóthpuszt.a... • • • • 29 

• 

Győrszentmárton . . . . 
l~rema)or.... .... 17 
Janosbaza .. . .. .. 19 
Blsécs............ 7 
Paunouhalma ••.• 181 

Mezöörs ..... ~.. . .... 
Alsómajor... ... .. SS 
Józsefmajor • • • • • • 25 
~iudszentpuszta. 961 
Oregnémapuszta.. 61 
PüMpökkalnp .. .. • 18·7 

Pér .................. . 
Söptér • • • • • • • • • • 108 
Táplány ......... 291 
Tápiúnyimajor .. • 4 7 
Töltéstava ....... 842 

Ravazd ..............• 
Hármastarján p... 77 
Tarjánpuszta .•.•• 221 
Vad.aluui.s • • • • • • • 8 

Tá. p . .. . • . . • • • . • • • • • • • • • _ 
Borbapuszta".... 48 
Lapostanya . . • • • • 14 
TápipUBZIR....... 89 

B) Körjeg}zőségek. 
. ' 

Nagybaratfalui kj. 

Kisbarátfalu ........ . 
.,_lsómajor • . . . • . . 48 
Ujmajor .......... 94 

Kisbaráthegy ....... . 
Nagybarátfalu ...... . 

Alst·,major. • • • • • • • 44 
Felsőmajor....... 21 

Nagybaráthegy ..... . 

• 

• 

' 

• 

t 
.:.1 .e 
•C!J ...... 
Cll;) 

•Q) "' 

~e 
~·~ 
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• 
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Járások. nagy- t 
..!ol • községck, kü Q) 

E! -•Q) 
.... J ...... .. tan. és !lg rn -Q)"' 
'() joggal f'clr. városok gjs 
;:... ' 10 ·d egyéb lakóhelyek és - ..!o! N o <rn r:.. utóbbiak lélekszáma 

3. Győr vármegye . 
Vármt'gyei székhely : 

• 

Nagytesfalui kj. 
11 Nagyécsfalu .......... 

1 

1 

• 

• 

Nagyécshegy ..•••••.• 

Nyulfalui. kj. 
Nyulfalu .... .. ...... . 1 . 

Papnö\•eldcmajor. 84 
'fllzcstelekmajor.. 1 . 
Ujmajor.......... 50 

Nyulhegy ............. ·1 
• 

Pásmándfalui kj. 
Gy<"írság .. .. . .. .. .. .. 1. 
Nyalka .•.........••••. 

Csáknéma ........ 8 
Gugpuszta........ 28 
Kisnéma......... 11 
Kisnyalkapuszta.. 84 

Pázmándfalu ..•...•• 
Dörög............ 12 
Semjúnsuka • • . • • 84 

Pázmándhegy ....... 
Ságbalomalja .. .. 181 
Ságpuszta •••••••• 111 

Tápszentmiklósi ki. 
Győrasszonyfa .... .. 
Tápszentmiklós .... . 

Belsömajor.. .... 101 
Tuskösmajor..... 48 

J árási öslieeg ~ 

D. Sokoróa)Jal J. 
Járási székhely : 

Tét. 

.A) Nagyközségek. 

Csíkvánd ........... . 
Csikvánd.i major. 181 

Felpécz .............. . 
Felpécziszöllöbegy 80 
Hallpuszta .. .. .. • 88 

Gyarmat.............. 1. 
Csikórét • • • • • • • • • 9 
Jáno~háza ••••. , • 6 
Qhegytelep.;..... 66 
1Jjhegytelep , • • • • • 49 
l)jtelep ..••.•••••• 128 

Győrszemere •......• 
Gkzypuszta • • • • • • 16 
Győrszemerehegy. 218 
J6zseiházupuszta • 44. 
1\-Iut·gitpuszta..... 42 
l:iáudorháza • • • . • • 20 
Szedrcs!Juszta.... 12 
Szentpálpuszta... 188 
Zoltánházu ••• ,... 1!9 

E! 
•>.J 
N 
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• 

1 

1 

1 
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P.. ( ;yt·)r vi•rntt'g,·c . 
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t .lárások. nagy-
.!.ol 

kilzségek, körjegyző- Cl) -• kisküzségek, •Cl> se 
. tan. és Wrvényh. !IQ 

joggal felr. városok, 
•3) c:l 

~s 
egyéh lakóhelyek • ~11 t•s 
utóbbiak lélekszáma <:n 

• 

K .. a.Jar ................ .. 
Apát~!l-iur • . • • • • • 8~ 
Ki~kaJnr . • • • . • • • • 9a 
Miklósmajur.... •• 8ö 
S1il"li:ánymajor.... M 

Kispécz .............. . 
VilágospWlzta.... SB 

Tét ..................... . 
Bad.itzpus?.ta..... 20 -
Barczafelsömajor. 62 
BcUehempnszta .. 125 
C8an~ota • . • • • • • • 10"2 
Fam-vespuszta • • • 51 
JánÖsháia. • • • • • • • 6 
Pókvár ••.••••••• 171 
Szarka vár........ 88 
Szegénypuszta. • • • 18 
Szeu !.imre .. • .. .. 184 
Té ü Szcntkút •••• 225 
Tlitles,·ár .. .. . .. • 188 
Ürgehegy .. .. • .. • 89 

B) Körjegyzöségek. 

Oaa·nakhegyi kj. 
Csanakfalu .......... . 
Csanakhegy ......... . 
Ménfc5 .....••••••••...• 

Ménföpuszta • • • • • 196 

GyömÖ1'ei kj. 
Gyömöre ............. . 

C>;igipuszla....... 16 
Ilonkapuszta • • .. • 217 
Rigópuszta • • • • • • • 12 

Szerecseny . • . • .. . .. . 1.1 
Júliamajor • • • • • • • 29 

• • 

Koroncz6i lej. 
Gyirmót .....•..•..... 

Károlvháza .... .. 16 
Sebe,lmnjor • . • • • • 10 · 

Ko1·onczú ............. . 
Gáspárháza ....... 185 
Gézaháza • • • • • • • • 78 
Kiemontina-

halom . • • • • . • • • 8 
Nádaslak • • . . • • • • M 
Pn.mdic:sommajor. 18 
8ó.udorh{lza • • • • • • 28 
Zöldmajor .. .. .. . 62 

Nagymóricz/&idai kj. 
Kismóriczhida ..... . 

Ferenezhúza • • • • • 161 
Nagymól'iczhida .... 

Dombiföld .••• ,... 68 
Szcntk1ítpusztn.. . • 87 
Teke pusztu. •••.•.• 121 
Tiirllcmészpus;~ta. 17 

Rábaszentmiklós ... 

• 

• 

.-
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.Járás ok, nagy-
közsél!'ek. körjegyző-

' 
ki sk 

. tan. és 
joggal fell-. városo 

' egyeh lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Rcibacsicstnyi kj. 

Kisbabot ............ . 
1\férges .............. . 

K'l't,. 8"' a man niD • • • . • • a 
Rábacsécsény ....... . 

Fndipuszla. • . • • • • 54 
~zalacs~·puszta... 124 
Ujtelep........... 78 

H.ábaszentmihály ... 
Anllhely .. • .. • .. • 88 

Ttnyó(alui kj. 

Sokorópátka ....... . 
Pnsztapó.tka ..... 101 

Tényöfalu ...•........ 
Hollóalja • • .. .. • • 17 
Hollómajor ... : .. 78 

Té!Jyöhegy ......... . 
. Ujmalomsoki kj. 

Omalomsok ......... . 
• 

Uj malomsok ........ • 
Elöhegymajor . • • • 7 
Emilhaza ••.•••.• 188 
Pon}~V{ld • . . . . . . . . 179 

Jeirási üsseeg: 
l 

''L Tóazlget
oalllzközt j. 

. 

J árási székhely : 
GyGr. 

A) Nagyközsége~. 

l 

""" aJ ..... 
·l) ..... 
!lD 

·:u «! "' . "' e ro ·d 

""""' <"' 

• 

• 

1 G ön~ ü................ 10 
K.iSS:IlOll tjrUlOS .. .. 124 ' 
Lajosmajur.. .... • 44 
Majkszeuljános p. 18 
Mórirzmnjor • • . • • 19 
Nagyszeuljános .•• 271 

Gy6rszentl ván....... 4.01 
Erdeitanyák ...... 186 
Ji~csepuszta ••.••• 179 
lmnlm?.atan)'ll .. • 28 
Károlvhó.zalanya • 20 
KilShogy o •• o. o • o • • 61 
Kismegycr . . . . • . • l 90 
Kolostelek . . • . . • • 7 
KiilNi ló . . . . . . . . . . 35 
tikóc·s ....... o... 49 
Ore.11hcgy.. • .. .. .. 90 
Révbu::v•tag..... . 18 
fiashegy puszta .... 1()'2 
Ujmajor.......... til 

J~ ón y ...... o •••••••••• 

lJ) Körjegyzüségr•k. 
• 

Abda·i lrj. 

Abda ................ . 
K:'Lplalnmna.jor • • • 78 
Pillinl(érpuszta ••• !Sr. 
H•,mkkpuszla , • . • 112 
8zcmtk•:r·es7.t p.... 90 

• 

' 
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JáJ·ásolr, nngy-
községek, 

k, 
tan. és 

joggal feh·. 
egyéb lakóhelyek ' es 
utóbbiak lélekszáma 

B 6 res ............... . 
PIIspökmajor • • • • • 144 

P in ny é d ............ . 
Pll~pükcrdö • • • • • • 18 
Sornosmajor. • • • • • 17 

Bácsai k,f. 
Alsóvámos .......... 

Sárá.s • • . • • • • • • • • • 147 
Bácsa.: .............. . 

Szilástelep .. • .. .. 181 
GyOrszahadi •.......• 

Szuuyogház •••• , • 15 

Balonyi kj. 

Balony ............. . 
Jákerompuszta • • • 21 
P.Herföldimajor... 5 
Urtavai lak .. .. .. 4 

Csiliznyárád ........ 
Ag~~:erdöipuszta • . • 48 
Antóniamajor .. .. 18 

Medve .............. !o 

Sza p ................. . 

Osi_lierarhányi kj. 

Csilizpatas ........ .. 
:Milleniumpuszta.. 80 
Pá.sztómaJor . . . • • 9 

Csilizrad\'é.ny ..... .. 
Fllzespuszta ...... 2'27 

Kulcsod ............. . 
· Ncgyvondimajor. ·• 41 

Gyársövénykázi kj. 

1 Bezi ............... o •• 

F.rdöhely . • . . • • • . . 8 
Faluhclrpuszta... SO 
Hugolpusztll ...... 101 
Ki~karróspuszta . . 5 
Nag\·karrósvnszta 9 
Péttirházavuszta.. 80 
Pibentj........... 26 

Fehértó ............ .. 
Gvőrsövényhb ..... . • • 

Arankamaj or..... 150 
Ilonamajor....... 9 
Szapud.. ... • .. .. 58 

GyrJrzáJnolyi k.i 
Dunaszeg ........... . 

Boll!ánymajor • • .. 81 
Gynlamajor • . . . . • 115 

Dunaszentpál. ....... 
Istvánmajor...... 56 

Gy6rladamér .......•. 
Gy6rújfalu .......... . 

Márlonházapuszta 66 
GyOrzámoly .•.•...... 

Gyürüsvuszta..... 98 
PnLkányos,....... 118 
'föJ;j~ . .. . . . .. •• . . 181 

• l 

• 

• 

-

• 

• .... 
ll -•Q) ..... 
!lD 

•aJ d 
' ~ El 

rO ,<t~ 

""""' <"' 

41 

51 

e .,.J .. 
"' -o 
>. ..... o 

""' 

• 
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3, G yör vármegye. 

,Já•·ások, nagy- .ld 
községe k, körjegyzö- ~ 

kisközségek, ~ 
. tan. és törveny -~.., 

joggal feh·. \';irosok, ~ S 
egyéh lakóhelyek cs ~ ·~ 
utóbbiak lélekszáma < .., 

J{isbojcsi kj. 

K. b . lS aJ CS ••••••••••••• 

Nagybajcs ......... .. 
Szög}'e ............... . 
V ének ............... . 

Markotabödögei kj. 

Czakóház ........ : .. . 
Markotabödöge .. ." .. 

• 

1 
!il 7 

Bclsömajor .. . .. • 118 
St Rábczakapi ....... .. 

Tárnokréti ......... . 

• 
• 

Öttevényi ki. 

Kunsziget .......... . 
Öttevény ............ . 

• 

Miklósmajor • • . • . 29 
Só.ndorhó.zamajor. 168 

Rábapatonai lej • 

Enese ................ . 

Rábapatona ••.....•• 
Dénusháza . . . . • . . 55 
Ikrény ..•..•••..• 408 
.l).ósd.,mbitanya ••. · 9 
Oszhclylcsvár • • . • 182 
Sárdosmajor. • • . • • 17 
S:llcnüstYiinmajor. 85 

Bárói kj. 

Ásvány o •• o ••••••••••• 

Illoi erdéazlak.. .. 9 
Nagyerdői erdtiszl. 6 
Ercsédi erdeszlak 8 

Hédervár ........... . 
Károlymaj or...... 59 

Rá 1·ó . •••...•.•••..•.•• 
J án osmajor • .. • .. 50 
Zsrjkc . .. .. • .. • .. 121 

J árási 6sszeg : 

Összesités. 
Pusztai j ........... . 
Sokor6aljai j . ......• 
Túszigetcsilizközi ;. 
f'(trmegye·i üsn: 

Győr tjv . ........ .. 
G)'örszabaill1e~y 2.099 
(, ... , -g· .. . tyorsz•gc . . • . . . o. ol\) 

Róvfaln ......... 8.877 
••• 

• 

' 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
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• 

• 
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IJuna jobh part,ia. 

Ei 
>Cd .. 

!1.1 

, 

nagy-

·k 
tan. é!! 

-o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
t:.. utóbbiak lélekszáma 

' 

.Ját·á.sok, nagy-
E! községek, körjegyző · 
~ ségek, kisközségek 
rn l"end. tan. és törvény 
-o joggal feli·. városok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
::.:. utóbbiak lélekszáma 

4. Komárom vármegye . 

JáriLsok. nagy-
8 községek, körjegyzö
. .., ségek, kisközségek 
1il t·end. tan. és törvény 
-o joggal felr. városok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
::.:. utóbbiak lélekszáma 

• 

• 

Vármegyei székhely: Komárom • 

l. CsallókiSzi J. 
Járási székhely : 

Némesócsa. 
..4.) Nagyközségek. 

1 Apáczaszakállas .... 
Nagyszegpuszta • 14 t 

2 Csallóközaranyol ... 
Ali:Jállómajor..... 7 
Bökkpuszta . . • . • . 58 
NagyiCI ••• ; • • • • • • 175 
Ontopapuszla • • • • 84 
Rétimajor........ 12 
Tehehátpuszta • • • 28 
Uj lelek........... 18 

3 ~dlicsó· ............... . 
Gurdony......... 18 
Kécspuszta . . • • . • • 115 • 
Keresztmajor • • • • 49 
Odollómojor • • • • • 6 
Szunyogszállás • . • 8 • 

4 Ekecs ............... . 
Aszúdpuazta...... 70 
Bucsíduíü tanya • 14 
Túzokpuszta • • • • 85 

5 Ekel ................. . 
Fejémlrpnajor •• 
Felaranyospuszta. 
Gécs ..•••.••••••• 
Ma.r::itpUBzla •••. 
Piritanya ....... . 
Réti tanyák ..... . 
Húczházapuszta •. 
Viharos •. , ••••..• 

45 
142 
17 
82 
9 

s;, 
18 
24 

· 6 Gúta ................ . 
Csá~ztatncllék.. .. ll O 
c~örgö.... ... .. . . ö9 
l'i,~ziJ!eliLanyák .• 812 
Nag}·~zigctila-

uyák .. l • .. • .. • 778 
í Katnocsa ..........•. 
8 Keszegfal vu ......... 

Dálninyszakállas 115 
Homokpuszta..... 57 • 
Kavapuszta •••.••• 216 
Királynérc!tipUFzta 58 
Luhótdiilöi tanYák 59 
Hákóhátpuszla ·••• 43 
S~:öllö~dlll öi tanyák 46 
Vágbalp1uti la-

ll}'lÍ.k •••••••••• 241 
9 Kolozsnéma ........ . 

~lagnstelek •..••• 44 
Tilo si tanya. . .. .. 10 

10 KomáromfUss ....... 
Almá~puszta • . .. 19 
Erec:-opuszta •••• l. 8 
Kisfii~spuszta . . • • 88 
Ronkapuszta • • • • • 48 

11 Megyercs ........... .. 
Ekt()hát .. . .. .. • .. 85 
Ko•·v.ormnjnr • • . • . 27 
Ktlll<ipuFzta • . • • • . 23 

. 
Megyoresi rét .... UO 
Violl.npuszta...... 54 

Nagykeszi .......... .. 
l}érhidJa .. .. .. .. • 8 
Ersoklel • • • • • • • • • lM 

Nagymegyer ......... 
NagyrHirpuszta • • • 7 
Sárkánypu3zta . • 93 
'fájlak .......... l. 35 
Uj major. • • • • • • • • • 121 

1 bsap1) .............. .. 

Izsapi puszta ••••• 180 
1 Nemesócsa ......... .. 

Márokilázi és 
Lögörréti tanyák . Hí9 

1 OrsL~jfalu .......... .. 
Cserhátpuszta ... 169 
Dunaörspuszta .". . 82 
Ki.J;gadóczpnszta. . 15 
Nagygadócz(JUszta 76 
Szontpálpuszla • . . 95 
Tamáspuszta • • . . 15 
Vadaspu~zta ..... 1116 

17 Szimii ............... . 
Tany ................ . 

Márokháza • • • • • • • 4 
Rakottyáspuszta . 99 
T " .. ta 6'> o1·ompusz • • • • • -

B) Körjegyzöségek. 

Bom1ai kj. 
Alsógellér ........... . 
Bogya ....•........... 

Zsemlékespuszta 84 
.21 Felsögellér .......... . 

Lakszakállasi l.:j. 
Lakszakállas ........ 

Laks2mkálla'i rét. 68 
Szilas ........•........ 
Túriszakállas ...... . 

Madéréti major .. 151 

J át·ási ÖSI!Ze{): 

ll. J. 
J á1-á.si székhely : 

Nagyigmánd. 

..4.) NagykOzségek. 
1 Ács .........•.•••..... 

C.sillapuszta • • • • • 75 
Czon~zóhát •.•••.. 109 
Botnakmajor .. . .. 16 
J~gl!SJlUSZt:l ...... 178 
Likocspuszta..... fl 
Lovadpuszta .. .. 17 
Vas),uszta •••••••• 29S 

') :Vat.r{megycr nk.-hez beosztott kk. 
') Etc nk.-hez boosztott kk. 
•) Nagyigmánd nk.· hez beosEtott kk • 
•) Szenel nk.-hr.ll beosztott kk. 

• 

5) Anynköny1•ileg Komárom tjv.-hoz tartozik. 

• 

1. 

2 
7 

1 

1 

5. 

Ászár .............•... 
Ászári keményitö· 

gyár. . . • . . . • • . • • 48 
Ászári téglagyár. • 17 
Köharaszti szöllök ll 

Bana ................ . 
Bábolnai kismajor 180 
Bábolnai nagy-

major • . . . • . . . . 165 
Belsobábolnapusr.~la576 
Csemerházimajor 178 
Farkaskútimajor •• 2:10 
Istvánházimajor.. 58 
Jégermajor....... 124 
Kaján d........ . .. 95 
Ka.rabuka • • • . • • • • 9 
Lászlómajor...... 27 
Pulaymnjor.. .... • 16 
Zámorymajor.... • 98 

Bokod ....•.•.•.•.... 
Csaszár ....•......•... 

Kárpátuspuszta.. • 51 
Makkpuszta •.•••• 177 

Dad •.•..•..•.....•..• 
Als,) puszta • . . . • . • 77 
Kisharasztpaszta • 64 

Ete ................... . 
ApátipUBzta...... 59 

Csép2) ••••••••••••••• 

Kisbér ............... . 
Battyánpuszta .. • Uo 
Nagybérpus?.ta.... 20 
Pulapuszta .. .. • . 171 

Ko cs ..............•••• 
Giírényvárpuszta • 22 
Kocsi ke~eruvizt.. 5 
JCocsi tnajor ••••.• 144 
Kisharaszt • . • • • • • 7 
Nagyhnr1111zt • • • . • 6 

Köml<5d. ......•..•••••• 
Mihályialsópuszta 48 
Mlhá.l yifelsöpuszta 28 
Nagyparnakpuszta 69 

Mocsa ............... . 
Boldogassl'lony p. • 188 
Csémpuszta •..•• 229 
Diiglödpus:.~ta • • • • 12 
Tömördpuszta •••• 266 

Nagyigmánd ........ . 
]4"'ác.zlinnlnj or • • • • • 82 
ljjscsanak ••••••• 66 
Ordöghegyimajor • 80 

Kisigmánd3) ........ 
!'!zen tmihálypuszta 808 
Ujpuszta . • .. .. .. • 58 

Szend ................• 
Alajo>~major •••••• 196 

Szák ") ...•••.••••...•. 
Sz ö ny .....•.......... 

AlmásfUzilö ••..• 162 
Bélapuszta •• , .••• 178 
Csillagváreröd3) • 4 
Füzitöpuszta • • • • • M 
Göbölkútpuszta • • 18 

.... 

• 

1.1!11 

4. 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Duna jobb partja. 4. l{•Jmúrom vármcgre. 

-... 
"" .. 
"' -c; 

""' 

• 

. Já•·ások, nagy-
kllzségek, kö1·jegyzö-

kisközségek, 
.lan. és törvény h . 

joggal fel r. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma • 

Hathalompuszta • 04 
lgmáncli várorild1) ll 
Jüsh:LI"k:i.J)"' o • • • • • • , 55 
Ki~szőuytelep •••• 577 
Nngylmrkály .... • 209 
Pörjé~puszla. , • • • • 50 
&óspusztn • .. .. .. • 10 
Uj~z{~Lláspus.zta... 76 

Tárkány ............. . 
~ihályházapuszta 87 
Olböpnszta ....... 174 
Vasdinnyepuszta • 6t8 
Vasdinnyel azöllö-

llctlv .......... 114 
Vérteskethely ...... . 

Járási összeg: 
• 

• 

DI. Tatai j. 
Járási székhely : 

Tata. • 
.A) Nagyközségek. 

• 

1 Baj ................... . 
Agostyán2) ......... . 

Bánhida ............. . 
Bánhidai major. • • 80 
Körtvólyespuszta • 50 
RigóJnaJor........ 7 
Sikvölgyi vadaskert 84 

Dunaalmás ...••..•••• 
Adámmajor .... :. 27 
Bart!znmajor. . . . . • 8 

·Körösi malom • .. • 18 
Mihálymnjor. • • • • • 17 

Héreg ............... . 
Körn.1.e .............. . 

Erdotag.)'ospu.szta. 62 
Kispatárpuszt n.... 5 
Kistagyospnszta... 58 
Nagypatárpuszta.. 79 
Nagytagyospuszta. 117 
Sscnlgyörgypuszta 169 

Naszály .............. . 
Biilcgpu~zta •• , • • • 88 
Grél>icspuszta • • • • 157 
Naszályi major... 71 

· Pu~ztaalmás • • • . • 78 
Neszmély ........•••.• 

Ksza\·érmajor • . . • 86 
Sárt,·anypuszta... 28 
V ár hegyalja .. .. • 12 

Orosziany ........... . 
Dubinalanya • . . . 1 t 
Majkpuszla. • • . . • • 97 
Mindszentpuszta • ll 

Szomód .............. . 
Fcrenczmajor • .. • 40 
Máriamagdolna p. 28 
Szilánvölgypuszta. 42 

11 DutHoszentmiklós8) • ·r .. arJan ............... . 
Tata ................. . 

Diéoqpuszta . , • • • • • 45 
Mr'triaJ•uszta • • • . • • 46 
Mikló~pnszta • • • • • 72 
Paulamujor • • • • • • 41'í 
'fyuktunj .. r ... , . . . 7 

...:, 
CD -·eu -!>D 

·eu "" .". .. e 
10 ·al 
-"CN 

<"' 

i.91 

• 

e 
"" N 

"' 
·O 
:;..., -o 

;:.:.. 

1 

1 

• 

• 

Júrúsok nagy-
községek. 

k. ki 
tan. és 

joggal Jelr. , 
egyéh lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Tóváros ............. . 
Bertamajor....... 17 

Vértesszőllős ........ 
RcJnetes:(·g . . . • . . • 44 

B) Körjegyzc5ségek. 
Felsógallcti kj. 

Alsógalla .......... .. 
Suligói telep ...... 699 

Felsőgalla ........... . 
Keaelöbanya ••••• 1.049 
Mutahetll'bánya .6.002 

Tatabánya') ......... 
• 

Gyermelyi kj. 
Gyermely ........... . 

Gyarmatpuszta . • • S l 2 
Gyermelyi ~zesztiVá.r 74 
Jancsannnjor..... 89 
Kablásmnjor...... 61 

Szomor .............. . 
Kistelep . . . . . . . . . 29 
Somodorpuszta • • • 110 

• 

Keeslcéai Tej. 
Kecskéd ............. . 

Kiskccskéd tanya • 6 

V értessomló ••••••.•. 
GeAZtespuszta .... 8'i'7 
Kapberek . . . . • . • • 5 

Tardos .............. . 
Vértestolna ......... . 

• 
-"C 

CD -'CD -~· 
"CD as 
ga e 

10 ·<d 
..~~o~ .. 
<"' 

1 

9 

. 8. 
• 

l
J d rási összeg: 

\ . 
IV. Udvardi J . 
Jarási székhely : 

Ógyalla • 
.A) Nagyközségek. 

Csúz ................. . 
Bachópnszta . • • • • 8ö 
Csúzi major. . • • .. 49 
Ko pánk!tl • • • • • • • • 4 7 
Leányhaza ••••• , 6 
Ligetimnj01: • • • • • • 29 
Mihitlymnjor • • • • • liS 
Űriimhegypuszta.. 70 
Péterháza • • • • • • • • 45 
Sz~nt-Miklós-

puszLa ......... 188 
Vaskapnpuszta • • • 81 

Dunaradvány~ •••• , •• 
Balo::pusztn . • • • • • 87 
Dománypuazta.... 57 
V értpusztrL .. .. • .. 260 
Zsitvalöpusztu •••• 189 

Für .................. . 
PusztafUr .. .. .. • 86 

Hetény .............. . 
~ KolosmujoJ:f....... 42 

Lántlorpuslza ..••. 18-1 

'l Anyukönyvileg Komárom tj\·.-lloz tartozik. 
• j Baj nk.·hez bcosY.loLL kk. · 

e 
·<:! .. 
"' ·o 
:;..., -o r:. 

J árások, n agy- • l .... 
kll k, körjegyzö- eu· .... 

kisközségek, 'CD -loD tan. és törvényh. "CD as 
joggal felr. városok, ~= 
egyéb lakóhelyek és 10"" 

.~~o~ .. 
n tóbhink lélekszáma <"' 

Imely ................ . 
Betyárpuszta .. .. • 9 

Izsa .. ................ . 
BokrOR[IUSzta ... ., 44 
Harcsá.~puszla.... 45 
Örs pusztu. • . . . . • • 80 
Leányváritelep ; • 9 

KomAromszentpéler 
Bccsnlic~á.rda • • • • 78 
G)"!lamnjor .. • • .. 65 • 
K1sharcsás l) • , • • 4 
Laposimajor .. .. • 11 
Miklcismajor • • • • • 27 
Várföldpuszta .. • • 152 

Újgyalla 6) ........... . 
Kövágópuszta .. .. 12 
Rcikalyukpus?.ta • • 7 
Salamonmaj or. . • • 2I5 

Kürt ................. . 
Czoglédtanya • • • • 18 
Szontistvánpuszta 217 · 

Madar ............... . 
• 
Ujpus~ ......... 18 

Martos ............... . 
Agyagospuszta ... 188 
Gyótvapuszta. .. .. 88 
Kingyespuszta • • • 47 

Naszvad ............. . 
Anyalapuszta •••• 805 
Boldoghá.zap11szta 10 
Csalavármujor . • • 40 
Ogntapuszta • .. .. 50 

Ógyalla .............. . 
Balázstag • .. • • .. • 116 
Ghyczypuszta .. .. 54 
Hampuszta .• , • • • • 42 
Kiskonkoly • .. .. • 20 
Kovácspuszta .. .. 81 
Mihálymujor .. • • • 17 
NagYkonkoly ..... 112 

1 Réyaypuszta • • • • • ts 
Szcszélves ...... .-105 
Y~k~ns~la .... : .. 182 
Zu l dállas .. .. .. .. 92 

• 

l. 

• 

t 4 Perbete . ............. . 
1 Udvard .............. . 

1 

Kisbaromink 7) ....... 

B) Körjegyzc5ségek. 

Bagotai lej. 
Bagota .............. . 

Margitpuszta . • . • • 18 
Pálpuszta .. .. • . .. 187 

Bajcs ................ . 
B<Ljcsharaszt . • • • 177 
E!letöpnBl!:ta ••• , 87 
Kigyóspnszta • • • • 7 
Kishara.~zlpus7.ta • 182 
Mihúlyvárpuszta.. 88 
Széllmlompuszta 9 
Szcntmihálypuszta 222 

Koltai T..'}. 
Jászfalu ............. . 

A~:ynjtOB(lliSZIIl .. • 25 
13altyil uyipusda .. 86 
Etelknptislda . . • • • ll 
FU?.espus~tn...... . 5 

1. 

• 

•) ~zomlocl nk.·hcz beosztotL kk. 
•) Onitll" scgt•<ljci!Yziíség, mt~ly a fclsú~o'llllni nk. fJÍLrhuzamos B) anyakönyvét \"ezati. 
'J Anyaltiíny\'ilt!g Komárom tj\·.·hoz 1urtozik. 
") Konu'troutslwutpátcr nk.·hez bco~ztott kk . 

• 'J U cl v;• rt.! n k.-hcz bcuszlult kk. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Duna jobb partja. 

é 

Járások, nagy
községek, k 

, ·<"d .. 
11'2 tan. és Hi 
-o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
& utóbbiak li!lekszó.rr. a 

J;i.rások, nagy
községek, kiirjegyzó

, kisközsé;~ek 
tan. és 

-o joggal felr. 
.;" egyéb lakóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 

------------------.--

• 

• 

• 

Gergyepilli zia ••••• 
lionkapuszta ..... 
Jzbékpuszt:J. .•..•• 
KisáldiLspuszta • :. 
Magyoróspuszta •• 
ZákányOS}liiS7.ta. , , 

70 
7 j 

89 ' 
24 l 
4 
ll l . 

! 
Kol ta ..............•.. i 

Árvapuszta • • . • • • • 6 ·
1

· 

Betlehempuszta . • 88 
Emmapuszta • , , , • 89 : 

• GyUkipnszta • . . • . • 40 ; 
J5árolyhalorn • • • • • 84 1 
O falupuszta , .. .. • C·B . 

• 

OJhányospuszta.. t! l 
Pl_nczopn~1lta • • • . • ~ i 
RoZSaJmszta • • .. • 25 · 
~zigett puszta • . . . • 22 ~ 
Uj puszta. .. .. • .. • 20 1 

Vadalmás .. .. .. • ó ! 
• 
l 

• l 

• 

j,l) 

Járási székhely. 

Jlagyaród.r. 

.A) Nagyközségek. 
• 

1 Halászi ............ .. 

• 

Szücspuszt& • • • • • • 7 
Lébény ..••.••....... 

Barátföld ......... 118 
Bortnász ........ ; 158 
Dunamajor .. .. .. • 12 
Kis~ilas. . • • • • • . • 70 
Máriamajor • . • • • • 81 
Ottómajor..... ... 81 

Levél ...........•..... 
Magyaróvár .......•. 

Fenyömajor .. • .. • 49 
Jánosmajor....... 7 
Máriamajor .. .. • • 19 
Miksamajor .. .. .. 18 
Paulaudvar • • • • • • 52 
Terézn1ajor. • • • • • • '1 
Udva1·rét......... 60 

Moson ....•........... 
Izabellamajor • • • • 167 
Károlyházmajor • • .76 
Kisudvarmajor... 26 
Kozlilnnajor...... 14. 
Krisztiuamajor • • • 126 
Rabimajor .. .. .. • 45 

Mosonszentjános ... 
J.essemajor").. • • • • 288 
Ujszajdnmajor'l •. 168 

Mosonszentpéter .... 
c~ászárrét . • • . . . • 220 
Cselleimajer • • • • • ó 

Moson~zolnok .....•. 
Frivyesmajor .... ~ 41 
Rónaföpuszta , • • • 266 

Mosontarcsa ........• 
Albertföld ••.•• , • • 287 
Rohrerról d ....... 224 

3.31 

• 

K . . l 
otnaromszemer•·a : 

kj. 
!! 1 Komáromcsehi ..... 

Hasztergán. • • • • • . ó8 
Jurossmajor . . • • • • 9 

2t Komáromszemere •. 
Bnehipuszta...... 29 
Harnszüpuszta • • • 85 
Lapospuszta • • . • • 86 
Nagypuszta • • • . • . 80 
Neumannpuszta • • 26 l 
Pálpuszta .. • • .. .. 44 , 
Sscmorchnras1:t p. 571 
Vörösmajor....... 14. 

Marczelháli kj. 
!!3 Kurtakeszi ......... .. 

~zedn1cröczpuszta 142 
Vadásslakipuszta . 28 

• 

1.1 

• 5. ·Moson vármegye • 
V árni.egyei székhely : 

Mosontétény •••••••.• 
J;lelsömajor .. • .. • 8ó 
Ujmajor.......... 65 

11 PusztnsomorjA. ....... 
Eszterházypuszta. 91 

• 
• 

• 

B) Körjegyzc5ségek. 

. kj. 

Horvátkimle •.•....• 
Lujzamajor .. • • .. 86 

Magyarkimle ..••.•... 
Máriamajor •••• , • 86 
Novákpuszta ..... 185 

Máriakálnoki kj. 

Arak1) •••••••• , •••••••• 

Máriakálnok ......... 

Mosomzentmikldsi 
kj. 

Mecsér .....•..•.•••... 
Liszképuszta .. .. • 1110 
Saroltapuszta • . • • 49 

Mol<onszentmiklós .. 
Belsörnajor • • • • • • • 5ó 
Külsómajor. • • • • • • 182 
Jánosházapuszta •• 178 
Pálmaj or • • • • • • • • 58 

Ptlskii TrJ. 
Dunaremete ••••••.•• 
Kisbodak ...•..•..••. 
Lipót') ............... . 

Bokrospuszta..... 49 
Mosondarnó') ....... 

At tipuszta. • • • . • • • líO 

1.0! 

• 

' 

• 

•) A tP.rUlctileg idetartozó Fekctcerdö kk. u raJkai járásnál szcrcpel. 
•1 Anyakönyvileg Féltorony nk.-hez (nell:sidcri J.) tartoznak. 

•• 
• 

.Jú.rások, nagy-
közst!gek. köl'.iegyz0-

. ~ ségek. kisközségek, 
1;i rend. lan. és lörvén 
·o joggal feh·. vá1·osok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 

' • 

' .... 
~ .... 
·~ .... 

Marczelháza ...•••..• 1 
Pati major . .. .. .. 60 i 
Palkányosmajor • , lG 
Putpuszla ....... , 400 l 
Szilospnszta.:.... 104 :....,..,~~ 

Já1·ási összeg:; 

Össze~itéa. l 
Csall6közi. j . ........ 136.31 
(} t . . l 

881 881, .1· ••••••••••• ; 
Tatai j . ..•....•••.... ; 
Udvardi j ..•.••••.•.• i 

Yát"Jnegy~ iJas*:: 
' 
l 

Komárom tjv .... 'i 
Pusztamonostor • . • • 506 

, 

Mosondamói puszta 29 
Némethypuszta. •• 18 

Püski ............... . 
Kalappuszta...... 45 
Pállfysziget • .. .. • ll 
Tollnerpuszta • • • • 4 

Zseli'}' ......... l l •••• 

Zselizátony .. .. .. · 18 

· Jártisi összeg: 

u. J. 
Járási székhely : 

Nezsider. 
.A) Nagyközségek. 

Barátudvar ..•.••.••.. 
Ödönmajor • • • • • • • 163 

Boldogasszony ..... . 
Birkás1najor .••• 1... 71 
~lagtármajor • • • • • 10 
Öregpuszta .. .. .. • 'B 
St;ícziómajor .. .. • 8 
Téglásmajor...... 10 
Vilmosmajor • • • • • 6ll 

Császli.rk(ibánya ••.•• 
Bükkvo1lgybanya.. IS 
Erdóbánya. ... • .. 80 
Királ vndvar . .. .. • 96 
TálJOrbánya . • • • • • 12 

Féltorony .......... .. 
Albertkázmér p ... 898 

· Keletitanya .. .. .. 18 
Wittmanmajor • • • 226 

Gálos l •••••••••••••••• 

lllmiez ............•.•• 
Ulmiezi pus1:t&. • • • 406 

Királyhida .......... . 
Harrachmajor •••• 108 

Mosonbánfalva ..... . 
Mosonbá.nfulvi 

Pálmajor....... 71 
Mosonbt\nfalvl p. • 70 

• 

l 

•) Anyakönyvileg Hahi~zi nk.-llCZ 1artozik. 
') Mosondarnó kk.-ben a pUskii ak. párhuzamos 8, anyakönyve vezettetik Lipót és Zseli lr.k-ek részére i:1. 

' 

• 

• 
• ' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Duna jubb p:orlja. • 6. Sumogy \"{mnegye. 

• 
l .w 

Q) --~ , -
tan. és to !lg 

"G> (d 

-o joggal felr. városo ~s 
~ egyéb lakóhelyek és lO-e! - ..tol &J o 
~ utóbbiak lélekszáma < 

{: Mosonszentandrás.. 1.!6 
Nyugoti n d var .. • 2' 

Nezsider .............. · 
Mokszlkószöllöt. • 21 

11 Nyulas ............... . 
Rigótelep......... 88 

Pándorfalu .. .. .. • .. . i. 
Haidhofmajor • • • • 70 
Nádliget .......... 189 

Pátfalu .............. . 
Pomogy.............. 1.05~ 

MekszikópusztiL • • 204 
Sásany . .. . .. .. .. .. .. • 1.091 

HidegkúLibánya • • 48 
Kiró.lyhegyibánya. 29 

Valla ................ . 
V~deny .. ......... : ... . 

lljDlajor ••••••••• 58 

• 
B) _Körjegyzöség. · 

Mosonújfalui kj. 

Lajtafalu ........... . 
Búbánatpuszta • • • 9 

Mosonújfalu ......... 

• 

Jái·ások, nagy-
községek, körjegyző-e kisközségek, ·al .. tan. és törvény h. lr2 

-o joggal felr. városok, 
;.-. egyéb lakóhelyek és -o 

c:, utóbbiak lélekszáma 

m. j. 

Járási székhely : 
Rajka. 

.A) Nagyközségek. 

1 Bezenye ............. . 
Paprét ••••••••.•• 177 

Dunakiliti .......... .. 
Antúniamnjor.... 68 
Bel~ömajor .. .. .. 119 
,Józsefmajor .. .. .. 56 

Feketeerdő 1) •.•.••••• 
Hegyeshalom ....•... 

Kleylcmaf"or ...... 264 
...... li ''68 ... , .. aria ge . . . . . . . . ... 
Ujteh~JI.... .. . . . . . 80 

Köpcsény ........... . 

· Durvaytóglagrár • 88 
J.o'áczánkcrt .. .. .. 159 
Köpcsényi újmajor ·liM 

6 Lajtakáta .......... .. 
Héthold ......... 48 

7 Miklóshalma ........ . 
Fáczános . . . . . . . . 6 
Károlyardó •••••• 5 

Németjárfalu ........ . 
Károlypuszta .. .. 110 

Rajka ................ . 

' .!ol 
Q) -'"Q) -e:g 

•Q) d rJs 
10 ·al 
-"'N 
-l!lllr2 

1 

1 

• 

e 
·cd .. 
lr2 

-o 
~ -o 
~ 

.Táráso 
községek, 

k, 
tan. és 

joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 

utóbbiak lélekszáma 

Zurány ............... , 
Frigyesmajor ..... 20ö 
Zurányi dynamit-

gyár ••••••••••• 82 
• 

B) Körjegyzóségek. 

Lajtakiirtvdlyesi kj. 

Lajtakörh·élyes ...... 
SnLthyfl.nyitnnya,, 81 

Nemesvölgy•) ....... 

OrosstJári li;j. 

Dunacsún .... ....... . 
Horvátjárfalu .•.•..•• 
Oroszyár ........... . 

Lauramajor .. .. .. 72 
Ü rgód puszta. • • • • • lM 

Járási. összeg: 

Összesités. 
• J .•.•.. 

• 3· ........ . 
R 'k .. aJ at. .1· ....••..••.• 

' .lod 
Q) -..., -bD 

•Q) "' 

~= 
~11 
<on 

--

11. 
Járási ÖBBZeg: 81. 

Modrovicspuszta • 8 
Zichypuszta • • • • • • 85 Vát•megyei ösn.:. 9U, 

l 

• 

• 

I. Barosl J. 
Járási székhely : 

Barcs. 
.A) NagykOzségek. 

Barcs ................ . 
Jaminapuszta .... 17 
Kertésztanya .••• • 51 
Körkemoncze ..... d 
Nagyordópuszta • , 185 
Ohi.hújlelcp •.• , •. 109 
Sánczpuszta • .. .. 171 
Sv.ilonicspuszta... 58 
Viktor}Juszta • • • • • 61 

Drávapá.lfalvaa) .... ,. 
Belcsapuszta • • • • • 261 
Feketesátor • • • • . • 28 
ZáLontalep .. .. • .. 18 

Somogytarnócza 8) .. 
Alsórigó ez. .. .. .. • 12 
Antalpuszta . • •.• • • 87 
Aranyospuszta • , • 178 
Fánirnajur •• , , • , • 120 
Fel~örilíócz....... 8 
FerimaJor •••••••• 1n 
Kistnrnómt:a , • • • • • 107 
Közópri.gócz .. .. • 17 
Tarcsa . . . . . . . • . . . 98 . 

• 

6. Somogy vármegye. 
Vármegyei székhely: Kapoavár. 

Tarnóczagyörgyös 180 l 
V a das pu11zta • • • • • 8lí 

Darány ........ ; .... . 
Fdsöszentmárton •• 

TIÍllorpuszta...... 28 
Zánospuazta • • • • • 8 

Istvándi. ............ . 
Csillagcsárda..... 8 
'rotövárpuszta • • • 89 

Szulok ................ 
1 

B) Körjegyzóségek. 
Babócsai kj. 

Babócsa . ............ . 
Halastópuszta .... 127 
J,.ókapuszta ....... 156 
Uj major.......... 82 

Bolhó ................ . 
Lászlómajor.. .. .. 72 
Terézmajor. . • . . • • 55 

Rinyaújnép ......... 
Bakházapuszta • , 208 
Rinyaújnépipuszta 8!1 

1 
• 

E,·dócsolconyai lej. 1 

11 Et·,Iócsokonya ....... 
Aleksznndrnpusztu. 218 1 

~-

• 

1 

1 

• 
• 

l 
' Felsögyörgyös ••• , 122 l 

Kútröpuszta ••••• , 109 i 
Lajosmajor.. .. • .. 'li l 

Rinyaújlak ........... '! 
Alsócser • • . • . . • • • 88 
Felsócser • .. .. .. • 5 1 
Gézapuszta • .. .. • 191 · 
TeróHmajor . . . . . • 52 

Somogyvisonta ..... 

Kálmáncsa~ k j. 
Homokszentgyörgy • 

Belsómajor • . • • • • 101 
Csikóskuttanya... 18 
Dénesmajor •••• ,. 117 
Köblüspuszta .. .. 16 
Jánosmajor....... 63 
Lacziház • . . . • • • . 10 
1\fa.riotta.puszta • • • 198 

Ká.lmáncsll. ..•.••••••. 
Emlékmajor. • • • • • 91 
Erdóstllnj•a....... 5 
HlllMtóipuszta • • • 42 
Lajoshá?.a ........ 817 

KasUlgosdombói kj. 
Drávagárdony ...... 

Loukapuszta .. .. • 45 · 
l . 

•) DunakiliLl 11k.·hez beosv.tott kk .. mely tortiletileg n magj·aróvári járáshez tartozik. 
l) Nemesvölgy kk.-ben a. Lajtukörtvélye-i ak. píu-lnummos B) anyakönyve vl!zcttetik. 
') Barcs uk.-hoz l10osztoU kk.-ek. 

• 

•• 

• 

. . 

• 

-

• 

• 

• 

' 

• 

• 
• 
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Duna jobb J>artja. 

s 
"" .. 
Ul 

-o 
;:... .... o 

"" 

Járasok. nagy-
községek, körjegyzl5-
ségek, kisközsP.gek, 

tan. és torvényh. 
joggal felr. varosok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Drávatamási ........ . 
Etelkapuslila • • • • • 45 
7.álonypuszta • • • • 51 

Kastélyosdombó ....• 
.N ngyágpuszta • • • • 2 

Komlóstli kj. 
Drávaszentes ........ 
Komlósd ..••..••.•..• 
Péterhida .......... .. 
Somogyaracs1) •••••• 

· Lakócsai kj. · 
Lakócsa .............. . 

Kálmánmajor • • • • 52 
Pulkovapuszta • • • 75 
Siópasztn .. .. .. .. líO 

Potony ............. . 
Potonypuszta .. .. 118 

Szentborbó.s ...••.••• 
S.!!:cntborbiLspuszta 85 

Tótújfalu ........... .. 

l 
.ul 

Cl) -•Q) -!IQ 
•Q) d 

~= 10 ·al ...... 
~cn 

1. 

Lankatanya ..... 8 -=-~....,-:-
Járási ·összeg: 

• 

D. Oaurgói j. 
Járási székhely : 

Csurgó. 

.A) Nagyközségek. 
1 B erzencze ......•..... 

Csánktanya • • • • • • 22 
Gal'icspuszla .. .. • 86 
Györgymajor • • • • • 2 
Keresztfai puszta.. ö9 
Lanliúrzpuszta • • • 66 
Lankóev.tanya • • • • 21 
Perdóczmnjor ..... 151 
Perdóczianya .. .. 80 

Csurgó .............. .. 
Avaspuszta • . • • • • 72 
Csek1:mnjor • . . • . • 46 
Kishomokpu&Y.In.. 8 
Kökényospusz·n.. 26 

Gyékényes ........•.. 
Gyékónyesheg)' • • 77 
Vazsonypa>zta... 59 

Somo~yudvarhl'ly2 t. 
Kétnyárpuszt& •.•• 172 
Nyárospaszta.. .. • 80 

B) Körjegyzc5ségek. 

.Alsoki kj. 

Alsok ................ . 
Csert.anya . . . • . • . 7 

Cs~rgónagymuton. 
Csurgósurkad ....... . 
Szenta ............... . 

Bükkpuszta . • . . • • 9 
Nucyhomokpuszta 8 
Pu~Y.Iag{Lt......... 51 
Szcnla.újnujor .••• 216 
Vörös akol. • • • • • • • 8 

E! 
-al .. 
ln 

-o 
;:... -o 

"" 

Járásnk. nagy-
községek, körj 

• 
. tan. és 

joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

Iharosberényi kj. 
Ih a ros .............. . 

Czipercserdi:ls • • . . 9 
Kani v.saberek .. .. 74 

Iharosberény ..•.... 
Gímunpuszta .•••• 172 
Hatnulláz • • . • • • • • 6 
Istvánmajor • • • • . 72 
Pádpnsztu. • • • • • • • 124 
Terézlak • .. .. . .. • 9 
Tuskósp11szta ••.. ·. 22 

11 Pogányszentpéter . . , 
~ag-asd •.••...•.• 118 ' 
Ujmagasdpm:zta • • 16 

• 

1 

Somogycsicsó ..... . 
Csicsópuszta • • • • • 242 
Józsefmajor • • • • • • 69 
Lajosmajor • • . • . • 88 
Vastugnyirmojor.. 6 

Inkei T..;j. 
Inke ........•......... 

Alivár , . • • • • . • • • • 68 
Csödpuszln .. .. .. 50 
DarvaspUBlilla •••• 278 
Rinyapuszta • • • • . 178 
Tt\glaszintanya... 5 

Inkeyantalfa ........ 
Fazekasden cs • • . • S l2 
Felsöáguáspuszta 24 
Jolánlapuszta .... 152 

Mihcíltli lrj. 
Miháld ............... . 

Csennezö . .. .. .. • 38 
Papneveldemajor . 64 

Pat ................... . 
Sand ................ . 

Porrog .............. . 
lklúlanya......... 8 

Porrogszentkirály .. 
Porrogszentpál .... . 

• 

21 Somollybükkösd ... . 
Katalinmajo r..... 27 
Na:"•ybcrllkpuszta • 82 

• 

Sotnagyszentmiklósi 
kj. 

Bagolasáncz .. .. .. . . . 
Kisfakos ......... 126 
Látóhegy. • • • • • • . • 16 
Nagyfakos ........ 116 

L
. . 
ISZO •••••••• , •• • • • • • • 
Súgpuszta ••••••• l~ 

Somogyszen tmiklós. 
Móriczhcly ....... 202 
Sza p hí ny o!!. • • • • • • 18 

Surdi kj. 
Belezna ............. . 

Jankapusztn...... 87 
Kakunmpusztn... 12 
Sáudo1:pu~zta • • . • SS 
SzP.nt.harom8ág p.. ll 

1
) Anyakllny\'ilog az Erdöcsokooyai kj.-h~z tartozik. 

2) Berzeneze nk.-hez bcol!ztott kk. 

• 

l 
.ul 
Cl) -•Cl) -
~ 
'Cl)"' 
gg e! 

10 -~ ,Ul' 
~rn 

2.14 

• 

6.· Sumov:y várme:,rye. 

s 
·d .. ... 
·O 
;:... -o 
r:. 

,l;'triLSOk, nagy-
kiizségek, körj 

. tan. és tör 
joggal fP.lr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Nemespátró ......... . 
Sttrd .................• 

Fekct.usárpuszta. 28 
Jáuo~mujor • • • • . • 57 
Pctn'1cspuszta . • . • 28 

Zákci.nyi kj. 
Úrtilos .............. . 

Asszonyvár ....... 121 
Földvár.......... 81 
Szcntnúhályhegy • 288 

Zákány ............. . 
Kápolnahegy • . . • • 15 
Magashegypuszta. 49-l 
Perecsonypuszta.. 7 
Tölöshegy. • • • • • • • 562 

...:.. 
Cl) -'Cl) -eJA) 

•Q) 
..,." 

"'e 10 ·::1 .lilii.! 
<cn 

• 

Járási összeg: -::-::--:-:-: 

m .. Igali j . 
' 

Járó.si székhely : 
Igal • 

Kö1-jegyzöségek. 

.Andocsi kj. 

Andocs .............. . 
Abrinr~ospuszta.. 45 
l\lekszikúpuszta .. 81 
Némotsiiríipuszto.. 1[)7 

Somogyacsa ........ . 
Geré~d ••.•••••••• 282 

.Aitalai kj. 
-

Attala ............... . 
C:sökcpuszta • • • • • 51 

Csoma ............... . 
Csomai alsómajor 15 
Csomai felsömajor 46 

Kapnspula .......... . 
Kapo~pulai }IUB~ta 7 

Szabadi .............. . 
Kisgálpusdn • • • . • 41 

Büssüi kj . 
Büssü ............... . 

Gaalmnjor........ 21 
Hársa~1najor • • . • • 8 
Papordómajor • • • • 8 

Fonó ........... ~ .... . 
Kazsok .. : .......... . 

Fclu!rhiLzpuszta • • 8 
Kazsuk]lll~Zta • • . • 98 
Putukipnszla..... 9 

Felsómocsoládi lej. 
Ecs()ny ............... . 

l!'ii~tiis,•iilgy . . . . . • 40 
11 Felsörnocsolád ...... 

ErösJnajor. . .. • • • • • 49 · 
Kisbalmpnszta • • • 42 
Mihill )'Ul<ljor • .. .. 19 
Sándorpuszta. • • • • 78 

1 Polún)' .............. . 
Au talpuszta .. • • • • 48 

o 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Duna jobb partja. 

El 
•c.! 
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"' 
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Járások, nagy-
kllzségek, kürjegyzc5-

kisközségek, 
• tan. és lörvényh. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• Göllei kj. 
Gölle ........... ., . ~ . ~ .. 

Al•lthclóny ....... lill:! 
Bol~ötnajor . ..... ; . 205 
C$ókcpussr:ta...... a4 
Felsöhclóny...... !:!8 
Inámpuszta •••••• 401 
Kispu~zta ......... · 75 
Marsipuszta ••••• , 48 

· Sivapltszta ••.••.• · 88 
l:;EoHLi\·Anpuszta .•. · 98 
l;zentpélerpnszta. 25 
Uzdpuszl.a..... •.• • • 55 

K_i.sgy alán ....... ~ ·. ~. 
• 

Igali· kj. 
• • 

Igni l l • l l l •••• l l •••••• l 

Dadapuszta • • • • • • 98 
Igali puszta • .. .... 70 

Ráksi ............. l. l 
Ráksi puszta ••• ,. 58 

Szentgáloskér •.•.. •. 
Diú~ pussda. .•.•• , • 84 
Lapai csárda .... , 28 
Lapapuszta •••• , • • 299 
lláczörs ••• ~ ••• ~·· 124" 

Kisbárapátii kj. 
Bonnya . l l ••••••••••• · 

Bonnyapuszta •.•• 116 
~,i ad ............ l •• l • 

Kisbárapáti ........ , • 
Bá~ipuszta .. .. .. • 79 
Lucznpuszta • • • • • 8 

Magyamtáai kj. 

• ..... 
Q) .... 

•(l) -!ID 
..... ." [(le 

. ro . .., 
.!d N 
< ... 

• 

!1 Magyaratád ••••.••.. 

' 

BirkaháEmajor • • • 82 
Buvármajor • • • . • • 18 
Tálompuszta .. • .. 76 

Patalom ........ , ... . 
GálinH j or ••.•••.••. 42 

Somodor ... l •• l •••••• 

Középmajor ...... ·217 
Malomház .. .. .. • 56 
P.tL<;!ltasomodor. , • 89 
Uj major;.......... 16 

Zimány . l ••••••• ~ l ••• 

HácEcgros, ....... 247 
Szélesmajor • • • • • • 10 · 
ZimÍin)i puszta.,. 44 

Mernyei. lej. 
<íeszti ·~·············· 

Alsó!Jcroc~ka • • • • • 82 
Felsöborccska •••• 109 
J6skam.jor .. • .. • 14 
MatiltiJJuszta..... 12 

Mernye .............. . 
Mcrn yesEent-

urlklós . .. . . . . • 167 
Somogyaszaló •..•... 

Autalmajor ••..••• 216 
Déshida.......... 7 

Somagyasili kj. 
Gadt\cs ...... l ••• l •••• 

Sotnogyszil ......... . 
Als.-.major •• , • • • • • 14 

8 
.~ •• 
"" "' ·::> 
;.... -o r-, 

.J tli'ÍLS Ok, nag-y-
küzségek. körjegyzö-
s kisközségek, 

tan. és tiirvényh. 
joggal t'elr. vit.rosok. 
egyé h lakóhelyek és 
ulúhhiak lél~kszáma 

Csérihegy ,.. .. • .. . 91 
FelsomaJor....... lll 
ltódé •..•.•..•...• HO 
!\1nl(yaródpuszta • • 81 
1\:ln•·o"'ll'usztn •• , • 24 
Örcghe~.:er......... 10 
Patu.kpuszta. . . • •.• 18 
fjzanácsitolcp • • • • 14 
Ujtnajor. . . . . . . • • . 18 
V ürii:.:n1ajor. . . . • • . 15 

Törökkoppányi kj. 
Kára ................ . 

Pa uli n a puszta. 1 • • 40 
Miklósi .. · ........... . 
SomogydOröcske .. .. 
Szorosad .......... .. 

SEoros;Ldi puszta. 19 
Törökkoppány .•..••• 
c~csEmcmajor.... 11 
Kápoluaihegy..... 29 
Lac~:ipuszta .. .. .. 18 
Tata.Jihcgr. • • • • • • • lS 

Jár,i,,i össseg: 

· IV. Kaposvári j. 

Járasi székhely: 
Jrnposvá.r. 

• 

.A) Nagyközségek. 
1 Bardudvarnok ....... 

• 

• 

AlsóKsippú . . . . . . . 27 
Bárdib!ik:k ........ 185 
Fclsöz~ippó . . . . . . ö4 
KisEsippo .. .. .. .. 28 
Kapa!! Y. hegy . • • • • • 78 
Magányos puszta.. 19 
Qlajhegy ......... 183 
Orcg!~ippó . . . . . . . 142 
:;á,·okpuszta • .. • .. 12 
!:;zen d puszta .. .. • 65 
Ujssippó .. .. .. . .. 4 · 
Vótapuszta ....... 106 

Nagybajom ..... · .... . 
Alsokakpuszta.... 19 
B~l~o;k?puszta •••• 140 
Bödt.~CStlk:. . .. .. • .. 14 
<;:siko tapuszta • . • • 97 
Egetlakol .. .. • .. • 69 
Fchértópuszta ... • • 62 
Felsökakpuszla ••• 447 
Földhid puszta .. .. 82 
Galnhál·d .. .. .. .. 90 
Hnla~gátpuszta... 12 
HomokpusEta • • • • 194 
Knlu<>~agátpuszta. 14 
Klllsölók . . . . . . . . 16 
Lencsóspuszta •••. 264 
Líokp_us~tn ........ 108 
Mndál"!'arapuszla. 16 
N11grbulogdpuszta 145 
Pálu1o.j or .. .. .. . • 28 
Sápupuszta .. • .. • 76 
Sáritag . .. . .. .. . . 16 
Setétkerékpuszta • 97 
Visipuszta •• , • • • • 15 

B) Körjegyzc'lségek. 
Gálosfai kj. ·. 

Bőszénfa ............ . 
Kisböszéufa • • • • • • 248 

• 

' ..... 
ep ..... ..... -
~ 
... cll 

~e 
::;l -~ 
<"" 

•• 

• 

• 

8 
.~ •• .. 
"' •O 
;.... -o 
~ 

1 

1 

• 
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6. Somo:{y varmegyc. 

,Jimí.so k, nagy-
községek, klll'je[!yzö-

kiskö?.ségek, 
tan. és törven 

joggal felr. • va ro so 
egyéb lakóhelyek és 
nlúhbiak lélekszáma 

Hókamalom •• , • . • 8ii 
f;zon tt:.míutpuszta 110 

Gálosfa .............. . 
Jstvánviilgypuszta. 9 
Kt~hítváros .. .. .. 74 
~agrllolvárus..... 56 
S.Zcnt.lukapuszta.. 99 

HaJmás .............. . 
Ivánkapuszta..... 82 

Kaposgyarmat .••••.• 
Yörö~almapuszta. 22 
Tábon·.öigypuszLa. 54 

• • 

• Hedrel~.el-yi kj. 

Hedrehely .......... . 
Biir.ziirpuszta..... 14 
Lapusc~crpuszta.. 28 
&ro! ta puszta..... 92 

Visnye .............. . 
A!soihegy .......... 51 
Kápolnásvisnye •• 189 
Pacsérvi~nye..... 75 
Yi•nyellrcghegy • • 98 
Visnyeszéplnlt •• ,. 245 
Visuyeújhegy..... 17 

· He_tes~ kj. 

Bqdrog . ...... ~ ....... 
Allá~ktlt .. .. .. .. • SO 
Alsóbü ..... . · ..... 187 
Felsöbii ...... ·.. . 128 
Hidegér . . • .. .. .. . 94 

Csombárd ........... . 
Csombárdújfalu • • 179 

Hetes ............ l •••• 

Jó!Scfmajor ••••••. 109 
Patpuszta.... .... • 57 

Jttta ............... 1 •• 

· Alsómaj or........ 26. 
BúK~autajor . • . . . . 64 

Karlarkúti kj. 

Hencse ............. . 
Alsótapa~:d.... • .. 158 
Fclsötapud...... 97 
KökúttapJ.Ed .. .. • 848 

Kadarkú t ............ . 
Hoidospuszta ..... 100 
Kcnú'l~puszta . . . . 04 
Kerékgyúta....... 84 
Kerék puszta...... 12 
Kiirmcmlpnszta .. 117 
::iomoboyszenlimre. lt!O 
Sásképuszta...... 713 

Kaposmérói kj. 

Kaposmérc'l .......... 
c~ o portos tanya .. 14 
E!Jé<lvcslltöpuszta 54 
Gyulapuszta.. • .. • 54 
Kaposméröi sEöllö-

llegy ......... l • 20 
'fokajpuszt.n ...... 125 

Kaposszenthenedek. 
K;q>osdada ....... 174 

Kaposújlak .•••••••••• 
H.úr.~amajor • • • • • • 14 
Sznrkavilr........ 78 

! . 

• ..... 
Q) ..... ..., ..... 
!:to 
... cll 
gje 
::;l~ 
-<ll"' 

• 

• 

• 

• 

• 
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18 
• 

Duna jobb partja. 

Járások, nagy-
' körjegyzö

kisk 
tan. és 

-o joggal fek 
~ egyéb lakóhelyek és 
- utóbbiak lélekszama 

Magyaregt·esi kj. 
Magyaregres ..•..•••. 

Putripuszta • • • • • • 181 
V á.rda ............. ••.. 

Kisalbertpuszta • • 41 

Mez6csokonyai kj. 
M ezöcsokonya •.•.•.. 

Alsónyires .. • .. • • 16 
Felsőnyires ...... 120 
}S:öEépn y i res.. .. .. 185 
Ujakol . . . . . . . . • . • 72 

Jt Somogysárd •......•. 
Sörnyepuszto. .... , 297 
Sr:övócspuszta .... 111 

Újvárfalva ......... .. 
Kispuszta .. • • .. .. 9 
Koroknynpuszta •• 109 
Miklóspuszta •• , • • 46 
Nadalos . ......... 278 

Nagybet·kii kj. 
Baté ................. . 
Kaposkeresztúr ..... 

Pusz\amezötelep • 4.1 
Rákópuszta • • • • • • 158 
Teksspuszta.. • • • • 72 

Kercselige t. ......... . 
Bükkpuszta • • • • • • 89 
Parragá.t . . • . . • . . • 186 
Szederjesillegy • • • 68 
SEiivástanya ; • • • • 86 

Kisberki ............ . 
M.osdós ...... ~ ••.•... ~ 

GáBlópuazta...... 611 
Jajvölgytelep. .. • • 1 
Sárkímyt.ipuszta. • 121 
TUskésmaJor • . • • • 9 

Nagyberki ..••...••... 
Katahegy ........ , 28 
Szalacskapnnta • • 40 

Simonfai kj. · 
Simonfa ............. . 

• 
UrhegyipuBZta.. • • 18 

Töröcske .............. . 
Ropolpuszta •• , •• , 85 

81 Zseliczkislak ......... 
Zseliczszentpál •..••. 

Zseliczszcntpáli p. 24 

Bzermai kj. 
Patcza .............. . 

Jegfatelep .. • .. .. • 14 
Szenna .............. . 

• 

Deunapuszta . • • • . 8 
KapossBcrdahely • 486 

Ó
Kisclenna......... 8 

telekpuszl11 • , • • • 78 
Szilvásszentmárton. 

Szcntivá.rrpuszta.. 1 
Zseliczkisfalud ...... 
Kardo~ra. . . . . . . . . • 82 
Márc~adi) . . . . . . . . 180 

Bzentbalázsi kj. 
Cser~ n fa . ............ . 
Kiskeresztúr ........ . 

• 

• 

8 

• 

Járások, nngy
községek, körjegyzö

' kisközségek, 

' .!4 
~ •c» -

lan. és tül'Vényh. 
•c joggal feh·. varosok, .a egyéb lakóhelyek és 
r.:. utóbbiak lélekszáma 

·d .. 
"' 

S&ntos ....••...•.•.... 
Szentbalázs ........ . 

Páprágnmszta • • • 161 

Bzomajoms kj. 
41 Jákó ................. . 

Cserebúkpuszta • • BO 
Jajga.túpuszta..... 9 
Józsefmajor ••• ,.. 45 

Kisasszon d .......... . 
Kiskorpá.d ........... . 

Hl'rtelcndipuszta • ll 
Ki.\posszéplnk •••• 109 
Lokpnszta • • • . . • • 22 
Pöröspuszta •.••• , 62 
Suheitlpuszta..... 82 

· Zoltánpuszta ...... 10 
Szomajom ......... .. . 

Alsókaposfö ••• , • • 89 
Felsökapos!ö.. • • • 11 
Póstelelt ......... 109 

Taszári kj. 
Kaposhomok .••...... 
O rezi ................ . 

Tömörkepuszta.,. 84 
Taszár ....... 't •••••••• 

Dábópuszta • .. • .. 67 
Palotapuszta .. • .. 22 

Toponári kj. 
Ka posfilred .. . .. .. . . . l 

Bánkutapuszta • • • 61 
Körtélyespuszta • , 12 

Knpo!'SZentjakab .. .. 
Toponár ............ . 

Fészerlakpuszta • • 212 
. Kisiváumajor..... 22 
Répá.~puszta , ••• , 872 
Zn.ranypuszta..... 92 -;:::-:::-::-: 

Já-rási összeg: 

V. Lengyeltóti j. 
Járási székhely : 

• 

Lengyeltóti 
A) Nagyközség. 

Gamás .... ........... . 
Gamástuskcis. • . • • 140 
Gárdonypuszto. .•• 241 
lclapusztn • • • . • • • • 10 
Jav.viuapuszta • , • 124 
Külosdpnszta..... 65 • 
Mélykútpuszta.... 12 
Ssriivásmajor . • • • • G 
Vatlépuszta .. .. .. 97 
Vitrapuszta ...... 284 

B) Körjegyzöségek. 

Balatonboglári kj. 
Bala to n boglár .• • •.... 
Balatonlelle .•..•.•.. 

Kishegyszöllö . .. • 181 
Magyalpuszta , . • • 19 
Pentekhel y....... 88 
Villatelep ••••••. , 66 

• 

6. Somogy vármegy~ . 

Járások, nagy-
8 községek, k<1rjegyzö

·::: ségek, kisközségek, 
ill t·end. tan. és törvényh. 
·o joggal feb'. városok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
""' utóbbiak lélekszáma 

Balatonszemesi kj. 
Balatonszemes ..... . 

Ö 
Csillagpuszta • • • • 18 
sziJd .•....•......•.. 

Buzsák ............... . 
Buzsáki major .... 117 
Csisr:tapusztl\ • , • • 91 
Czeriaszóllö • • • • • 4G 
Jldapuszta. , , ••• , • 7 
Kékapnszta .. • .. • 12 
Ki~tatlLrvár ..••. ,. 84 
Kundpuszta .. .. • • 10 

Öreglak ............. . 
Barátipuszta • • • • • 80 

. Qarátiszcilló .. • .. 191 
Oreglalqmszta. , • 210 
Vasad puszta. • . • • • 12 
Vasadsr:öllö .. .. • 14. 

Táska .... ............ . 
Fehérvizpuszta , • 84 

Látrányi Tc;. 
LB.trány ............. . 

Rádpuszta • • • • • • • 187 
Somogytúr ......... .. 

Berenesepuszta. , , 88 
Kisbab<idpus?.ta • • 112 
Nagybal11ídpuszta. 181 
Rákipuszta •• ,.... 18 
8zil váspuszta. .. .. 9 
Tard puszta •• , •••• 187 
Turihársas • . • . . . • Si 

11 Visz .................. . 

Lengyaltóti kj. 
1 Fonyód .............. . 

Fonyódi major • • • 20 
Szentpetcrhalász· 

telep' ......... , 88 
Zichy\elep........ 6 

Háes ................. . 
Farkaspuszta... .. 4 

Kisherény ..... ...... . 
Gyulapuszta...... 6 
Lippapuszta...... li 

Lengyeltóti ......... . 
Fehérbézsény. .. .. 81 
Fekctullézsény .... 106 
Jmrétl[JUSBta,.,,,, 9 
Luda'lpuszta ••. ,,, 40 
Mobácsi szöllö.. • 47 
Nagytatán·ár • . . . • 91 
Pu~zlabl'rény ..... 258 
PusztaszentgTcörg1· 248 
Zsigmond ma. or ... lóS 

• 

Somogyjádi kj. 
16 Eddt:J~ ........••........ 

Alsóbogát .•.•.•.• 208 
Csollnuyospuszta. 84 
Felscibogát ....... lM 
Lászlómajor • , • . • 1 

Osztopán .......•.... , 
FclsÖ1nalon1...... 20 
Herrninamajor ••.• 166 
Istvánmajor .. .. .. 21 
.Kl·ájapuszla . . . . . . 24 
Pálmajor......... 12 
Visi!akpuszta..... 58 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Duna jobb pat·Lja. 
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Járások, nagy-
k«'\zségek, kllrjegyzil-

kisközségP.k, 
. tan. és tör\•ényh. 

joggal r .. lr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Somogyjád ......... .. 
Galamb!'9JlUBZta. , , 25li 
MngyiU'nvlllgy ..... ·186 

Somo gy1Jári kj. 
Pamuk ............... . 

Laskapuszta • • • • • ll 
Muczip.tszta . • • • • 88 
Pamuki Jllajor • • • • 80 
Sr.okoláshegy • , • . 55 
Tiikörpuszta • , . • 10 

Somogy vámos ...•.•. 
Gilye . . . . . . . . . . . ·eo 
Ihászpuszla. • • . • • 48 
Rcmetepnszta • • • 82 
Vinezemajor •• •... 14 

21 Somogyvár .......... . 
Kupo.várhegy ••••• 189 
t,táriapuszla .. .. • 156 
Ujhegy .......... 125 
Vadaskert........ 64 
Váraljapuszta .. • 81 
Vidámházpuszta • 178 

Szo1lósgyöröki. kj. 
Balatoncsehi ...•...•. 
Gyugy ............. . 

Béndekpuszta. • • • • 190 
CsillamJUszta • • • • 8 
Gesztonyésiszöllli. 49 
Harsányszöllö • • • • 20 
Pettendpuszta ..... 146 
Lipóc:~:pus:.:ta • • • • • 10 
fiándipuszta • • • . • • 82 
Ujpuszta . . • . . . . . . 28 

Orda ................. . 
Szőllősgyörök •....••. 

KisbányásEóhegy • 4 
Nagybányászóhei!Y 29 

SzőlHiskislak ........ . 
Bánomhegyszöllö lfi9 
Janushegy. .. .. .. • 118 
Jóv.sefpusEta....... 14 
Landordpuszta • • • 20 
.H6xsapuszla • • • • 61 

J árási ös u eg: 

VI. j. 

Járási székhely: 
M:arczall. 

.A) Nagyközség. 
Marczali ............. . 

Cse r hátpuszta • • • • 54 
Gylitapuszta • • .. . 999 

Nagygomba l) ........ 
B) Kö1·jegyz6ségek, 

Balatonszentgyör-
gyi kj. 

Balatonherény .....• 
Balatonszentgyörgy. 

Barihegy .. .. .. .. 9Ja 
Barimajor .•.•••• 108 
Hattyúnyimajor •• 1112 
Diúspuszta •••• , • 86 

Fönyed ............. . 
Győtapuszta • • • • • 64 

l 
,.brl 

Q) -"G> -!ID 
"GICI! 
gJs 
l() ·<"IS ...... 
<"' 

l 

• 

1 

• 
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1) Marczali nk.-heE beosztoU kk. 

• 

-• 

• 

J ár.á.sok, nagy-
községek, körjegyzil-e kisközségek, ·..S ,. 

tan. és Ulrvényh. 11.1 

-o 
~ -o 

""' 

• 

• 

joggal feb·. ·városok, 
egyéb laki'Jhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Hollád .............. . 
Tikos ................ . 
Vörs ................ . 

Böhönyei kj. 
Böhönve ............ . 

• 
Dávidpaszta ••••• 220 
Felsöakol • • • • • • • • 60 
Festeticsterebezd. 296 
Illéspuszt a .•••••• 820 
Kisbalogdpuszta • 24 
Pósapuszta .. • .. • 10 
Töriikrótpnsl'lta • • 45 
Vaskotapuszta • • 84 

Nemeskisfalud ..••... 
Szenyér ............. . 

Aradpuszta • • • • • • 60 
Szonyéri paszta... 57 

• 

Csákányi kj. 

1 Csákány ..•..•..•.••.• 
Hertelendypuazta 18 
Lohncrpus:r.ta .. .. :.!B 

Felsőzsitfa .......... . 

• • 

.tri 
Q) -"G> .... 
!ll;) 

•C1.> "' 
~e ro..., ....... 

<11.1 

• 

Sr:öcsénypuszta .. 411 · 
Szókedencs ........ .. 

Barcsapuszta • , • • 8 . 
SznlasEtópuazta • , 12 

Kéthelyi kj. 

Balatonkeresztúr ••.. 
Máriatelep .. . .. .. 587 

Balatonújlak ........ . 
Kéthely ............. .. 

Bajapuszta • • • . • • • 15 
Kulupuszta • • • • • • 106 
Marótpuszla •••••• 258 
Sáripuszta ••••• , • 861 

Mesztegn.yói lrJ. 
Bize ................ . 
Gadány ............. . 

Négyföldespuazlo. 256 
Keleviz ............. . 

Baramajo r........ 6 
Lehnerpuszt.'l • • • • 58 
Liliomhegy • • • . • • • 96 

~1 Mesztegnyő ........ .. 
Búsvár .......... , 10 
Ho~sl'lúvizpuszta 218 
Landipus~ta. • • • • • 87 
I,ászlmnaJor ..... , 7 . 
Oroghogy ...... , . 47 
Soponp1puszto. . • • 19 
S6Hgátpus?.tll •.••• 100 
Vajchihomokpuszta 15 

Nagyszakácsii kj. 
N agyszakácsi .•...... 

Cs erhí1lpuszta • . • • 182 
'fapsony ............ . 

Káptalantcrebezd. 98 
Kiscnlöpuszta • . • • 20 
Mc1·kepuszta. • • • • • 78 
Móricy,fapu~zta .. , &l 
Töllöspu~:.:ta...... 06 

• 

l 

• 

91 
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6. SomiJg\- Yármcgrc • 

• • 

-o 
~ -o 

í-1 

Járások, nagy-
körjegyzö-

kisközségek, 
tan. és törvény h . 

i oggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 

utóbbia.k lélekszáma 

Nemesdtdi kj. 
Nemesdéd .......... . 

Harkányház • , • • • 8 
Kis d é d ••••••• , • • 68 
Tátiimpuszta • • • • • 4 
Vöriisakolypunta. 12 

Varászló ............ . 
Patihiripuszta • • • • 58 

V és e •..........••.••. 
I.P. rwzipuszl11. ..... 44 
Mnrtonpns?.ta ••.•• 215 
Merkepuszt:l .... 157 

Nemesvidi kj. 
27 Nemesvid ........... . 

Kisvid puszta .. .. • 195 
Somogysimanyi .... 

G<~rdospuszta ••••• 127 
Irmapuszta • .. .. • 61 

Niklai 'kJ' • 
Boronka ............. . 

Alsópicspuszla • • lil 
Felsogaiespuszta • 54 
Salemnntelep.. ... 8 

Csömend ........... . 
Kosv.ódpuszta • • • • 1 

91 Nikla ................ . 
Belsöpu~zta • • • • • . 87 
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GurdonCapnszta • • 7 
:Nagyálláspnszta •• 120 
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Sziágypuszta •••• , 121 
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Simonmajor...... 5 

Na!JIJatcídvidékt kj. 
(Székh. Nagyatád.) 

Bodvicza ............ . 
Barapuszta....... 84 

Henész .............. . 
Felsögörön<lpuszta 7 · 
&imongát.. .. .. .. • 800 
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Ki v adár ............. . 
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Hobol ............... . 
Belcnru~~:itnn\·~ • • 8 
HolJO!puS?.ta ...... 1ö6 
Kishobol •.•• , • • • 142 
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Birságtanya • . • • . . 8 
Elekpuszta....... 167 

Csertő ...... ~ ........ . 
. 

Gsertöi szi\llöhegy 85 
Híu·~fnpuszta • . • • 48 
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Szentmihálypuszta. 16 
. riltv:ínypuszta • • • 44 

Patosfa .............. . 

· Somogyapatii kj. 

• 

Basal .... ~.~ ...... ·~ ... · · 
Pata .... ·~ ............ . 
. Antalfüldpuszla .. 20 

Flórapuszta •.• , • • 39 
PoklOS l ....•..•...•.. 

Somogyapáti ......•. 
Adotján puszta .... H8 

Somogyhatvan .... .. 
Vandapuszta .. : .. 135 

Somogyviszló ....•.. 
&mogyv.i~zlói p .• · 75· 

• 
• • 

Somogyhárságyi kj. 
. . 

Magyarlukafa ...•.... 
Vitorág .......... 49 

-

SomQgyhárságy .. .. . 1 
Betlehempuszta • . 88 
Kishársá~n• .... ·, • 487 

Y ásái'Osbécz. . . . . . . . . . t 
Dióspuszta· •••• :. 282 
Hitme~pt1szta • , • • 21 
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utóhbiak lélekszáma 

'föthegy ...••....• · l ö 
Ujhegy . . . . . . . . . . . 81 

Nagybábony ......••. 
Szentimrepuszta.. 42 
Világospnsztu. • • • • 7 

Nagybertnyi kj. 
Nagyberény .......... · 

Nagyberenyi puszta 127 
Som ................. . 

Daránypuszta • . • • 110 
• 

Nagycsepely' kj. 

Nagycsepely ........ .. 
Tekerespuszta.. • • 68 

Teleki .................. . 
Kisteleki puszta... 24 

Ságvári kj. 
Nyim ................ . 

Kásipuezta .. . . . • . • 88 
Ságvár ............... . 

Belsörnajor ....... 101 
Gamipuezta .. .. .. 90 
Kuglimajor....... 8 
Ságv~ szöllöhcgy 98 
&entlú.szlómonos-

tora ...........• 16 

Tabi kj. 
Tab .................. . 

Csabapuszta...... 81 
Csibchcgypuszta.. 12 
Gyurgyórapuszta.. 81 
Hölyeghegy....... 8 
Irónmajor .. .. .. .. 20 
Ugajpuszta ....... 150 

Torvaj ............... . 
Csillagrn aj or .. .. • 86 
Lullahegy .. • .. .. • 204 

• 

• 

' .... 
eu --eu -

• 

7. Sopron vármegye . 

• 

Vármegyei székhely: Sopron. 
Felsőszatony ....... 

Naplopúpuszta.... 26 
Gyalóka .............. . 

Szökoföldrnajor... 5 

Ben ki. 
B ö ................... . 
Csernelháza ......... 
Damonya ........ l •••• • 

Mesterháza .•....•.... 

Horvátzsidányi kj. 
Horvátzsidány ••..... 

JóJ:sefrnaj or • • • • • • 81 
11 Németzsidány ....... . 

Ólmod .............. . 
Peresznye .......... . 

lt~áni kj. 
Iván . l •••••••••••••••• 

• 
• 

7. Supron \'árm~gyc. 

Járások, nagy-
~ kllzségek, körjcgyzö-
-~ , kiskiizségek, 
rn tan. é~ lllrvény h. 
-o joggal felr. VIÍ.l'osok. 
.!:' egyéb lakóhelyek és 
& l utóbbiak lélekszáma 

L tillapuszta • .. .. • 140 
Rubonya......... lS 

Zala ............. l ...... . 

Bútapuszta ....... t 15 
Stirsek hegy.. .. .. . 126 
St:öllöspus?.ta ..... 165 

Vá.aároshidvlgi kj. 

Faluhidvég .......... 
Oroszimajor • • • • • 61 
Pélpuszta. ........ 218 

• 

Szélesmajor • .. • .. 77 
Szabadhegy . . . .. . .. .. !1 

31 Vásároshidvég.. ..... 1. 
Fánimnjur......... 26 
Nándormnjur .. .. 121 

'Rebeczpuszlll. • • . • 15.'1 

Járási össug: 

x. 
. ••.• 107 

6ss:t:~8ités. 

Bat•cai j. . ......... . 
Owrgói j. . ..... l ••••• 
Igali j ............ , .. . 
Kapo811ári j . ...... .. 
Lengyeltóti; ...... .. 
Marceali j . ........ , 
Nagyatádi j. .. .. .. 
Szigetvári j .. ....... . 
Tabi ,· ............... . 
KapoliVár m . ..... .. 
Vá'l•megye1. iJss:~:: 

Csérimajor .. .. .. • 100 
Erdöla.ll: .. .. .. • .. 20 
Károlymajor • .. .. 48 
Lúc~intn.jor........ ll 
VisztanULj or. • • . • • 184 

Pusztacsalú.d1) ...... . 
Giv.ellamajor ...... ; 11 

Pit\·erJnaJor . • • • • • 45 
Szoib'llgyor . . • • • • • 80 

1 Répczeszemere1) •••• 

Lövót kj. 

Dasztifalu ......... .. 
Kontmajor... • • . • • 48 

Löv6 ..... l •••••••••••• 
Nemeskér ........ l ••• 

Széchenyipusztu... 18 

Nagygeresd' kj. 
Berektompaháza .... 
Csér ........... l •••••• 

-=:--::-= 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

1
) Anyakön)'Viletl Csupod nk.-hez (kapuvú.ri j.) tartozik. · 

1
) Il;épczesllcrnore kk.-ben az iváni ak. párhuzamos B) anyakllnyve !'ezetteük Répczecsáford éa Répc·zeJ'a'nuslia • 

kk.·e.ll: reszere ls. 

• 
• 

• • 

• 
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Duna jobb partja. 
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• 
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• 
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• 
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l 

Járások, nagy-
körjegyzö-
ltÖZRégek, 

lan. és törvény h. 
joggal feb·. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Kisgeresd ........... . 
Nagygeresd ........ .. 
Pórládony .......... .. 
Répczecsáfordl) .. .. 
Répczejánosfa1) .... . 

Karolinamajor.... 24 

BajtoBkáZi kj. 
Felsőság ............ . 
Iklanberény ....... .. 
Lócs ....... · ......... . 
Nemesládony •·• .. .. 
Sajtoskál .......... .. 
Simaház·a ........... . 
• 

Újkéri lrJ.. . 
Alsószopor .......... . 
Felsőszapor ........ . 

Veremsr:eri major; 17 
Keresztény........... · 

Jór:sefmajor .. .. .. 37 
Maklroshetye ........• 
Újkér ................ . 

Felsömajor.... ... 58 
MnrgHmajor...... 41 
Ságikút . • • • • • • • • • 8 
Zsigamajor • • • • • • • 2S 

Völcseji kj. 
Egyházasfalu ....... . 
IOsgógánfa ••••• · •••• 
Kislédecz ............ . 
Sopronhorpács .... . 

Imremajor ••• , • • • 61 
Papmajor .. .. .. .. 8 · . 

"ölcsej .......•....... 

ZBirai kj. 
Gyftleviz .. ~ .......... . 
Káptalan vis •••.••••.• 
Nemesvis ... : ... .-... . 
Salamonfa .......... . 
Und .................. . 

Undi major....... 22 
·Zsira ................ . 

Zsirai major.. .. .. 17 

J áráBi ÖBBIIg : 

D. 08014&1 j. 

Járisi székhely: 
Csorna • 

.A) Nagykclzségek. 
Csorna ............. . 

CsaLárimajor.. • • • 144 
Földsr:iget .. .. .. • 210 
Gyön~ösmajor .... 44 
Högyesr:ymajor • • 28 
Hosszúdombmajor 1 
Királytómajor • • • • 5 
Kisházmajor • • • • • 16 
MátyáBSZ1110& .. .. 89 

• 

l ...... • 

Q> -•Q> -
~ 

"G>..s 
~s 10-as ........ 

-éll"' 

s 
.:-j 

"' rn 

-o 
l» -o 

ro:. 

. tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Pálmajor ......... 118 
Pistakitt • . .. • • • • • 21 
Potyondymajor... 80 
Sánrlorháza...... . 7 
Strilágyimajor .. .. 9 

Farád ................ . 
Hannibálmajor... ·s 
OsLITymajor • • • • • • 41 
Prépostmajor. • • • • 14 
Sarlnymajor...... 29 

Szan y ................ . 
1\fiklóspaazta • • • • • 88 

Szil .................. . 
Bándhegye . • • . • . • 26 
Szili puszta. • • • • • • 71 

1Cistata1) •••••••••••••• 

B) Körjegyzőségek. 

Bogyoselói kj • 
Bogyoszló .......... .. 

Hidászmajo l . .. 17 
Petlond .. .. . . .. 1'1' 
Ssálasmajor .•• , • 45 

·Potyond .... · ......... . 
Sopronnémeti •••••• 

BóBárkányi kj; 
Acsalag .............. . 
Barbe.cs ............ . 

Barbacsi major... 14 
11 Bősárkány .......... . 

• 

• 

Nyir.kamajor •••• , 55 
.Maglócza ............ . 

Egyedi kj . 
~~~4iuel .............. . 

Kálmánmajor .... 16 
Egyed ............... . 

Belsömajor.... ... 60 
Emmamajor...... 58 
Lásr:I6major...... 50 

Rábaszentandrás"') .• 
Vincr:efömajor .. • 68 

So bor ............... . 
Kürtvélyesmajor .. 117 
Sárdos~najor •••••• ll 
Tuskösmajor..... 58 

MagyarkeresetVr-i kj. 
1 Magyarkeresztúr .... 

Bárnavolnamajor. ll! 
BUbenm~or , • • • • • 19 
Fölerdömajor..... SO 
Pityermajor • • • • • • 82 

Vadost·a ............. . 
Zsebeháza ......... .. 

Bábapordányi lej. 
D6r6) •••••••••••••••••• 

!at Rábapordány .•.• 1 ••• 

Kölesmajor •• .. .. • 18 
Ror:ália111ajor. • • • • 14 

BábaBIOVáti lej. 
Bágyog ....... ....... . 

• 

• 

' ~ 
Q> --al -!lg 

•Q> cd 

~s 
10-as 
..... N 

-éll"' 

1 l ' • 

7. Sopron v1írmegye. 

s 
~:.-.; 
N 
rn 

·O 
l» -o 

ro:. 

• 

nagy-

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek c\s 

• 

utóbbiak lélekszáma 

Bodonhely ..•......•• 
Esztcrházymajor • 26 

Rába~zovát ........ .. 

RábatarnáBii kj. 
Johaháza ........... . 

Borsonymajor • • • • 5ö 
Törökmajor .. .. .. 5 

Rábatamási. ........ . 
Perlakymajór • • • • 4 

81ilsárkányi kj. 
'J.7 Pásztori ....•.•..•..• 

Bozzaymajor.. ... 82 
Hógyészymajor... 5 

Rábacsanak ....•.••.• 
Jánosmajor....... 60 

!9 Szilsárkány ••....•• 
Badiczmajor • • • • • 14 
Csalimajor • • • • • • • 18 
EJ.lllrjesimajor.... 17 
Kápolnaimajar .. • 16 
Mászárosmajor... 17 
Pálmajor......... 2 

• 
• 

Rábasebes ......... .. 
Kissebes . . . • . . • . . 156 

91 v ág .............••.... 

Jár4Bi ÖBBIB{J: 

XII. Fel•öpulyal j . 
Járátri szákhely : 

Felsöpulya. 
.A) Nagyközségek .. 

Császárfalu ........ .. 
Locsmánd ......... .. 
B) Körjegyzőségek. 

.AlBórámócsi kj. 
• Alsórám ó ez •.•...•••. 

· Fokmajor. .. .. • .. 20 
Felsö1·ámóez ....... .. 
Kisostoros ........... . 
Répczehónya ....... . 
Répczefő ............ . 

0Bávai kj. 
Csáva ..........•.•.... 
Nemestelek ........ .. 
Sopronújlak ....••.•• 

Fe"lBópulyai kj. 
11 Alsópulya .......... . 

• 

Felsöpulya ......... . 
Középpolya ........ .. 

Fillesi kj . 
Föl es ................ . 

Ja~~~;bma~or .. .. .. 52 
ManamaJOr • .. .. • 89 

Gyirót ............... . 
Sár~ajor ....•..•. 57 

16 Malomhaza ......... . 

l ..... 
Q> --Q) -!lg 

•Q> "' 
~a 
10 ·<'<l ....... 
<"' 

1) Répcr:eszemere kk.•ben az iváni ak. párhuzamos B) nuyakönyve ,·ozcttetlk Répczecatifurd és Rlipclojánoara 
lü:.-ek részére is. 

1) Szil n.k.-hez beosztott kk. 
l) Anyakönyv ile~: a szárröllli kj.hcr. (kaJ!UVÍiri j.) tarlozlk. 
•) Aayakönyvilog Szany nk.-her. tartovJ.k. 
1) Dör kk.-ben a riÜ!upordán1·i nk. piuhuZILmos B) anyakönyve vozcUetlk. 
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Duna jot.b partja. 
• 

.Járások, nagy-
községek, körjegyzö-

8 kisközségek, -cl .. tan. és törvény h. tlll 

joggal feh·. városok, -o 
>. egyéb lakóhelyek és -o 

rz.. utóbbiak lélukszáma 

' 
Répceel.:et1lelyi kj. 

Alsólászló ......... .. 
· Borsmonostor ..... . 
Répczflkethely ...... . 

Répceekó!Jalmi kj. 
• 

Dérföld .............. . 
Felsőlászl ó •..•••..• · .. 

• 
Répczekökalom ..... 

• 
• 

Sopronset-ntmárto ni 
. kj. . 

Kishál'Sfalva ........ 
Lil.nzsér · ........... . 

Vir{Lny ·, .. ·...... 6~ 
Lánzsét•újfalu •....... 

26 Sopronszentmá.rton 
• • • 

• 

• 
• 

• • 

Sopronudvm·tli kj. 
Pervány .. _ .. _ ... _...... . 

Nic!l;k)·kastély • • • • 13 
Niczkymajor...... 76 

Répczemicsk~ .· ... ~. ~ 
Répczesarud ........ . 
Sopronudvard ...... . 

• 

Szabatlbá,-ándi kj. 
• 

31 Borisfalva .......... .. 
Ligvánd .......... : .. . 

Belanovamajor • • 9 
Langaló ....... , • 2'16 

Szabadbáránd ..•..•. . . 

Vámosderecskei kj. 
Borosd ..... ." ....... . 
Répczekároly ...... . 

36 Vámosderecske ... .. 
J árási összeg : 

• 

' 

IV. Kapuvárt ,1. 

Járási· székhely: 
K&JtUTár. 

. A.) Nagyközségei. 
1 Beled ................ . 

• • 

• 

Bélamajor .. .. .. • 66 
Bru·sostuajor . . . . . 21 · 
Gizell:unajor .. , .. 24 
.J óz~efmajor • • • • • • 69 

Y lCZa •...•.• , ••.• , . , ~·· l) 
•• <.tsa pod ............. . 

Borokmajor ._ .. .. 58 
Giibösnto]or . . . . . . 57 

Fertöszentmiklós ..•. 
. Bregcnczu"mjur • • • 96 
Bogá.J·mnjor .·.·· ,·,·. . · · 8 
Lesvármajor • . • • • 12 

Kapu ''ár-. .... · ........ . 
Gsollányosmajor •• · · 18 
Földvárpuszta .... 112 

. Iho.ru.slllilJor, • • .. • 44 
• 

l 
.011 
Cll -•Cl) -
lill 

'Cll c! 
~8 
:o •<ll ....: ... 
<rn 

• 

66 
851 

• 

• 

1 

• 

1.1 
1 

• 

!.71 

3. 
• 

• 
') Beled nk.-ller. beosztott kk. 
t) Vitnrécl nk:-hez beoHztott kk. 

• 

• 

• 

8 
·c.'d .. rn 
-o 
>. ...... o ::. 

• 

Jó.rások, nagy-
kll•j•!gyzö-

' tan. és 
joggal felr. 
egyób lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Indiamajor .• , • • • • • 187 
~istiilgyfapuszta.. 88 
Ontósmu.jor ...... 812 

Kisfalud ............. . 
1\fihályi · ............. . 
Páli.-...... ·.· .. · .. ·.· ..... . 

!Jeákföldpuszta.. • 6 
1\lalompus?.t.a·..... 6 

Vitnyéd·, ............ . 
c~crimajor. !' ••••• • 83 
Hál1nrútmajor • • • • 101 
Tölösmajor....... 15 

Garta !:l) •• · •••• · ••••• · •••• 
• 

• . . 

B) KOrjegyzőségek. 

Babóti kj . 
• 

11 Babót ... ~ .. · .-......... . 
Io'aluhelyhnajor... 16 

V eszkén y·.· .. ... ~ ..•... 

. 

C zi rák ............ ~ · .. 
Dénesfa ........ , ..... . 

László!öldbnajor • 23 
Gyóró ............... . 

Rozáliamajor •••• ·• 45 
Tatárlöldimajor .•• 

• 
• 

l 
.Oli 
Cll -•:V -
!:g 

•Cl) ~ rn •• 
N 8 

10 6~ ..oo:;.., 
<rn 

• 

• 

• 

kj. . 

1 

• 

• 

ESzterháza .· ... ~ ..... . 
PereghiLz . • • • • • • • 14 

Fertt5széplak ....... .. 
Sarród ............... . 

Lászlómajor •••• ;, 102 
Nyárosim3jor. . • • • 149 

• • 

Fert611ergényi kj. 
(Sllókh. Ar;ragos) 

Agyagos ............. . 
Fertöendréd ..•..... 

Endrédújmajor ••• 
~l Ft•rtc'lszergény ....... 

• 

• 

Himodi kj . 
Himod .............. :. 
Miklú~majur...... 27 
'fölUstnajor .... .... · 15 . 

Hö,"ej ............. .... . 
Vincze major .•••• , 28 

• • •• 
• 

Rábakeczóli kj 
Erl\'e ................. . 
Rá.bakeczOl • ........ . 

Aran)·oslmajur • • • 6 
?tlik.lósmajur •.••.•• 78 
Ujlúdmajur .. ,.... 6 

Vásárosfalu ......... . 
• • • • • • 

Röjtöki kj .. 
Ebergőc z . ; . ; . ~ ...... . 
Muzsaj .... .. ~ .... ~ · ·• · 
Röjiök ...... •· ....... · 

Ilmamajor........ 68 
Kislcsvármajor... 15 

• 

• 

• 
• • 

• 

1.1 

• 

• 

• 

• 

8 
·cS 
N 
112 

·O 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

7. SllJli'On Y n l'lncgyc. . 

Járások 1 nagy-
kllzségek, körjegyzö-

kiskii1.ségek 
. tan. és törvén 

joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbink lélekszáma 

• 
• Sitttari. kj. . ·:, 
Petőhá~a · .. · .. · ......... . 

l'clíihár.i .. czukor-. ~ 

g)·ar:a"'., •, • ~. • •• _ ()' 
· Süttör ................ . 
· Esz~rhiv.ymnjor • 110 

Seárföldi kj. 
• 

. Osli ....... ~ .......... . 
• 

Gt}~ztavpuszta: • ; • 26 
H~tzhr.ly1puszta.... 29 
Töliisl\ljaipn!;!zta • • . 18 

Szárföld ............ .. 
• 

l 
.Oli 
Q) -•Q) -
!lg 

'!!"' :oa ·d ....... 
<"" 

• 

• 
• • 

• 

Maeskarnajor..... 27 -'-=---,,-

J á rási összeg : 

v. 
·· Járási · • • 

j. 

Kismart on. 
.A) Nagyközségek . 

Alsókismartonhegy. 
Darázsfalu ........... . 

Horcz<3gimajor.... .U 
Párizsimalom .. .. ll 

Feketeváros ......... . 
Fertőfehéregyháza .. 

Fertómajor • • • • • • 41 
Fert<'lszéleskút •....... 
Lajtaújfalu .....•..... 

Lajtaújfalu~i juta-
. 500 Kyar •.•. , •..... 

Oka .................. . 
Szarvkö ............. . 

Szarvköújmajor... 55 
Szentmargithánya .. 
· EBI!terházykülsö-

niujor . . . • . . • . • . 48 
Vulkapordány ...... 

:B) Körjegyzöségek. 
• 

· Büdüs'kúti k}. 

• 

• 

• 

11 Büdöskút ........... . 

• 

• 

• 

Biidöskútbánya ... 211 
Gallórház ; • ; .. .. • ·40 

V öl gy fal va .. : ....... 
"BI' .. · "O e SOlll.aJOr • , , • • • -

.Margit major...... 80 
l:l.udolfutujor ..... , dl., 

Czin{ alvai k;". 
Czinfalva ........... . 

Czi nfalvi ozukor-
gyár ...•...•.•• 128 

Czinfal vimajar • • • 7 
Czinfalvipuszta. • • 25 

Zárá.ny .............. ~ 
. . . . . 

Felaölcismarton-
he!fi.Ji · kj. 

F elsőkismartonhegy 
Kishöflány .......... . 
Kismarton váralj a .. . 
Lajtaszentgyörgy .. . 

• 

•. 

• 

• 

• 
• • 

• 

• 

• 

• • • 
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• 

• 

• 

• 

• 
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Duna ,jobb partja. . 

,Jiirások, nugy
körjegyzö

kisközségek, 
tan. és törvény h. 

~ joggal feh\ Yárosok, 
'O egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

• 

Lajtapordányi kj. 
L aj lapordá.n y .....•.• 
Vimpácz ............ . 

• • Lo'rettomi kj. 
• 

!U Lajtaszék ....•.....•.. 

• 

• 

• 

• 

Lorettom ............ . 

· Nagyhö(W.nyi kj. · 
N agyhöfl,á'ny ......•.. 

Herl!zcgimajor:;.. · 9 
Száraz v·ú.m .. . . . . . . . .. . 

Eszterluizymajtir.. O 
Szó.razvámi kréta

gy(lr •.•• ·;.l.... 2 Í 

Béresi kj. . . . - . . 
Oszlop ............ ~ ... . 

Romismajar...... 19 

• 

• 
• 

"Ját-ási összeg : 
Sércz ..... -...... · ..... . 

1---

• 
. . • • 

VI. ·Nagy
martoni j. 

• 

Járási székhely : · 
• 

Nagymarton. 

.A.), Nagyközségek. · 

1 Lajtaszentmiklós · >.: 
!! Nagymarton · ...... .. 

Pecsenyéd ........... . 
Rélfalu .. ; ..........•. 
Savanyúkút·. ·. ·.; ..... . 

• • 

B) Körjegyzliségek. · 
· Fraknói kj. 
• 

Frak.nó ............. . 
• 

7 Uj telek ...•........... 
• 

. . 
• Márcsfalvai kj . 

• 

Fraknónádasd ..... . 
Máreztalva ......... . 
Szikra .-.. ·, ...... · .... . 

• 

• P.etó{al'IJD.i kj . . 
ll Borbolya .......... .. • 
1! Petőfalva •. .-..•..... ·.. · 

. . 
13 Zemenye ..... ~ ...... 

· Kisboldogassv.o~IY. . 86 
• 

• 

Selegdi kj:. · 
U Darufalva ..... ; . . . . . 1 

Selegd ....... :.: ..... . 
Helogdilllajor..... 45 

• • 

Selegszántó. ~ •......• 

.Tárások, nagy
köt·jcgyzö-

, 8 
•Cll .. 
lll tan. és tör 

·o joggal feb·. 
~ egyéb lakóhelyek és 
& ulóbhiak lélekszáma 

• 

Tormafalui kj. . . 

Félszerfal va ...•........ 
Siklós d .............. . 
Tormafalu .•.......... 

Járási össse.r1: 

VIL Soproni j.~ . 
Járási székhely : 

• 

· SOJlron. _ 
• 

A)' Nagyközségek, 
Fertőmeggyes •..... 
Fertőrákos .......... . 

Ktihid .. ; ........ ~ . 28 
Piusmajor •••••• •. 88 
Virágos major..... ló 

Heg.ykö .. ~ .... ~ ..... _ .. 
Cseraljapuszta •••• 181 

Sopron bánfal va ...• 
Soprórik~resztúr .... 

·Pálmajor......... 58 
·Savanyúkúttanya. B · 
Sopronkercsztúri· 

vár ····•·•····· 214 
Küllö 1) ••••••••••••••• 

Hermanmajor • • • • 20 

B) Körjegyzőségek. 
, 

:.Agfalvai ki. · 
• 

Ágfal ''a . ; .........•.. 
Lépesfal va ••........ 

Soproni major.... 8 

~ Hirkgstgi kj. 
Fertdhoz .. ; ..••..•.• 

• • • 

Fertőhomok ... ~ ..... 
11 Hidegség ...•....•.... 

Ilonamajor.. • • • • • 8 
Kiserd ö . . . . . . . . . . 8 

Kaboldi kj. 
Felsőpéterfa ; ....... . 
Kabold .............. ~. 

. 

Kópl&ázai kj. 
• 

Balf . .... ~: .......... . 
Harka ll) ......•... .... l 
Kópháza .. ~.l ....... l. 

• 

Lakmnpaki kj. 
• 

Lakompak ..••....... 
Réczény ...... .. . · .... : 

H.úczéuyi. köszónb. 169 

Lóki kj.. 
D h 

. . . 
o o.rJan ..•. ; ...... . 

Lakfal va· . . :· ~ .. · ...... . . 

Lók . ................. . 

Nagyczet~ki kj. 
N~~;gyczenk · ......... . 

Uj Ingmajor. . • • • . . 87 

' 
"""' Q) ...... 
-Q; -

• 

1 

• 

-

• 

91 

1) Sopronkorc•Hzlúr nk.-hcY. IJcosY.loLt ~k. 
2) Harka kk.·hen n k•"•pházai ak. pí1rhmmmos B) anyaköny\·e veY.etlctik. 

!5 : 
7. Sop1·on \'ármegyc. 

Járások, nagy-
El községek, köJ•jegyzö
·~ ségek, kisközségek, 
til rend. tan. és törvény h. 
·o joggal felr. Ylirosók, 
~ egyéb lakóhelyek és 
r.:. utóbbiak lélekszáma 

Pereszteg ........... . 
Csoirgctömajor', • . . \3 
Dénesmajor . . . . . . Bú 
Köblösruajor • • .. • Si 
Vej ko............ 22 

Sopronszécseny .••.. 

Nagylózsi kj. . 
Nagylózs .. ,.; ....... . 

KislóKs . . . . • . . . . • 70' • • • Pinnye ........ ~ ...... · 
Sopronkövesd ..... , . 

Francv.iskamajor • gg 
Lajosmaj· or ••••••• · 72 
Péter ma or •••• , . • 20 . · 

• 

• 
• • 

: SomfaltJai kj. 
Kelénpata.k ......... . 
Somfal va .. l. l ••••• , •. 

Untenpuszta...... lm 
So p ronkertes , . , ..... 

• • • 

Sopronnyéki. k}. · 
31 Alsópéterfa-; ....•.... 

Lajosmajor; ; ••• ; • · 9 
Haracsony .•......... 

Tóu1o.jor.......... S 
Hasflilva· ~ ......... · .. . 
Soproilny~k.; ....... . 

• 
• 

Veperdi kj. 
Csóronfalva ......... . 

• 

Mészverem ...•.•..... 

• 

• 

• 

Veperd . ; . ~ ~. ~........ -=-1 .::..:.: 

• 

• 

• 

Járári összeg: 
• 

V 111. Kismarton 
ztv ... ; ..... ; ...... . 

IX.: 
• 

uszt. rtv .... 1 

•• 

Csepreg i j. . ....... . 
Osol'flai .i. . ......... ~ 
Felsópulyaj j . . ... . 
Ka.puvcít·i j. :. . . . . . . 42 
K ismat·toni j. . :.. . . 33 . 
NamJmattonij ....•.. 
So-pron i j. . ........ . 
Kismarton rtv. . ..•. 

• 

Russ t t· tv ............ . 
Ji'á1•tnegyei össz: 

• 

Sopron tjv ....... . 
Brunnbcrgbánya • 1.95-& 
Csalánkor-t • • • • • • • B 
Harkaimaj ur., •.• , lB 
KisLó111alom . ... . . . 4 
l{óplui.l!imnjor . • •. . 7 
Kühhltclcp .. ; .• · .. 9TS 
Knrm,zolomh ••• · •• · lOU 
Nn:trtoimnlo m • • • • 10 
-Nyu~~li major.;.. l-l 
SoprmU p us~: to. • • • ll S 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

. 
• 

. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• , 

• 

• 

• 

-

• 

' 

• 



• 

•• 

• 

• 

• 

• 

• 

\ 

• 

• 

!fl • 

Duna jobb partja. 

.Járások, nagy- • 
..lll 

községek, körjegyző- ~ ...... 
kisküzségek, ·~ ...... 

tan. es töl·vényh. lll) 

~= joggal felr. városok, N E! IO....s egyéb lakóhelyek és ..loiN 

utóbbiak lélekszáma <rn 

• 
• 

• 

l Dombóviri j. 
Járási székhely : . 

• 

DombóTár. 

.A) Nagyközségek. • 

.lárások, nagy- l .... 
krizségek, körjegyzó- Cll 

E! ...... 
ségek, kisközsógek, ·~ 

·al ...... 
N rend. tan. és tö1·vényh. !IQ 
rn ·Cl) ." 

joggal fel r. városok, [!l E! ·o 
:>. oc.." egyéb lakóhelyek es ...... ..lll N o 

""' utóbbiak lélekszáma <"' 

8. Tolna vármegye . 
Vármegyei székhely: Szegzird . 

II. Duna
vári j. 

Ját•ási székhely : 

Paks • 
1 Dombó,•ár ......... .. 6. 

.A) Nagyközségek. Kotkodó.cs........ 5 
Döbrököz ........... . 
Gyulaj ............... . 
Kocsola .... .......... . 
Kurd ................. . 
Csibrák1) ............ . 

Viddht •.........• 176 
Mucsi ............... . 

Lár:i vadiszlak... 12 
Sándormajor .. • .. 14 

Szak cs .... ~ ......... . 
Újrlombóvár ....... .. 

Alsúborjád•) ...... 147 
Alsólepord') ...... 207 
Csáblónyt) • • .. .. • 88 
Csermaj ort) • • • • • • 10 
Csurgó4). . . . • • . • • . 65 
Dombóváli major. 889 
Felsöborjátl•) •• , • • 9 
Felsöleperd•) ..... 442 
Gunara.s . ••.••• , . • 17 
Hltngj'álos•) •• , •• , 18 
D1aros1) • • • • • • • • • • 88 

. Kakukmajor...... 6 
Keskenytanya • • • • 7 
Kis.konda......... 82 . 
Kislepcrd•) • • • • . • • 18 
Kozmándtan1·a .. • ll 
Kökút•) •...• 1.... 81 
Mál;zlony .. .. .. .. 299 
Nagy ko n da .. • .. • 828 
Nakunajor5) • • • • • 19 
Németdalman d•). • 24 
l'Sosztányt) ....... 879 
Odalmand•) .. .. .. 242 
Sütvénvt) ......... 247 
Szakesimaj ort) ••• 189 
Szarvas d•)........ 201 
SzilfásS) ..••...••• 171 
Tü.rkány ••••• , , .. 140 
'füsko ........... 408 
lJjbiródl) .. • • .. .. • 9 
lJ j csermaj ori)..... 7 
Ujdalmand•). • .. • • 11!8 
Ürgevár • • • • • .. .. • 194 
Vörösog]•báza•) ••• 18!1 

B) Körje8}'zc5ség. 

Naki kj. 
Lápa.fc5 .....•....••... 

Kéglitanya .. .. • .. 29 
Lápaföpuazta..... 46 

Nak .. l ••• l ••••••••••• 

VA.rong .••.•••••. ·~.l. 
V árongpuazta .. .. 78 

J árási 688leg : -::-:--:-:-:: 

BikD.cs ...•............ 
Bölcske ............. . 

Folhágó..... ••• .. 18 
HUllö . . . . . .• . . . • 15 
Korinó . . . . . . . . . . . 9 
Szentaudrás ...... 418 

Dunaföldvár ....... .. 
Barótapuszta • • • • 79 

Dunakömlőd .....•... 
Dunaszenti}'örgy •.• 

CsapóliUszta .. .. • 21 
Ferenczipuszta • • 14 
~serdö .......... 105 
Otvöspuszta.. .... 9 

Fadd ................. . 
Alsóhencse •••••• 155 
Bagóhegyi telep • • 289 
Bibiczhegyi telep. 79 
Cserepesmajor • • • 80 
Dombori puszta • • • 4 7 
ErzséboLmajor.... 78 
Felsóhoncsei telep 175 
Györgymajor ..... 121 
Közephenese .. • .. 74 
~agyalos ••.•••••• 221 
Ugrcícz . . . . . . . . . . . 'l 
Vajka • . • • . • • • •• • 47 

Gerjen ............... . 
Alsókovácsmajor • 18 
Balitanya . .. .. . . . 8 
Darúczymajor • . • • 8 
Ferenclilimaj or.... 4 
Gábormaj or • • • • • • ll 
Galgócznyakl örh. 4 
Gebhardtmaj or .. • 16 
Györgym!ljor • • • • • 51 
Jánosmajor....... 16 
Koleszártauya • • • 4 
Kovácskismajor • • 7 
Kovácsmaj or • • • • • 96 
Lajosmaj or....... 84 
Mariamajor .. .. .. l 
Teréziamaj or..... 88 
Várad ....... ~ ..• 16 
Vettlcpuszta...... 44 

Györkö~y ... : .. ...... 
Hangos1 tanyák; • • • 26 
Pincsohegy. • • • • • • 16 

Kajdacs ............. . 
Délimaj or·........ 12 
Érimalom . • . . • . • 2 
llosszúdülö •••••• ll 
I1nre•najor .••••••• 190 
~skajdacs • .. .. .. 170 
()regsziget •••••••• ll 

Madoesa ........... .. . 
Porong........... 10 

') Kur1l nk.-hez beosztott kk, · 
•) Anynkön\'Vileg Szakcs nk.-hez tartoznalr. 
'J • Kocsola nk.-hez tartu!!uak. 
•1 • DöbrököK nk.·hez tartoznak. 
•1 • n Naki kj.-hez tartoznak. 
•) • Gyulaj nk.-hez tartozik. 
1i Németkér nk.·hez beosztott kk. 

i. 

e 
·d 
N rn 
·o 
~ 

'Ö 

""' 

• 

• 8. T ul na ,.á1·megre. 

JáriLsok, nagy-
községek, körjt>gyző-

kiski:izsfigek, 
tan. és törvény h. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Nagydorog .......... . 
Alsúsl!:igcti major. 95 
Hczzegimajor •••.• 101 
Csereszigeti major 15 
F1öldes ••••••••.•• 557 

Németkér ............ . 
~agyalos .•...•.•. 4ö 

Kislápé7) .•.....•..... 
Dohánymajor • • • • 111-2 
Györgymajor • • • • • 61 
K~st.ipómaJor ••••• 148 
TolgyfamaJor..... 15 

Paks ................. . 
Akatacs '.......... 88 
Hiritci .. • • .. .. .. .. 180 
Csámpa .......... 296 

l 
..lll 
~ ...... 
·~ -bg 
'Cl> al 
rA a 
10.." ........ 
<"' 

• 

CSeresnyés .•••.•• 222 
Faluholy .. .. .. .. • 18 
G)·apa ...•..•..•.. 896 
llegycs........... 84 
Kanaes........... 65 
Lúhegy........... 24 
Magyali.......... 24 
Vörösmalom .. .. • 18 -=:-::-:~ 

Járá81 68ueg: 

11 1. Központt j. 
Já1·ási székhely : 

Szegzárd • • 

.A) Nagyközségek. 
1 Alsónána ........... .. 

Alsónánai Mauss-
csárda......... 18 

1 Alsónánai Lajvér. lU 
Alsónyék ............ . 

Csikúmo.jor....... 48 
Betoltincspuszta • 66 
Nyéltifusz ta...... 65 
Pörbö . . . . . . . . . . . 52 

Báta .................. . 
Furkó............ lí9 
Nagysriget • • • • • • • 48 

Bátaszék ........... .. 
Dolina. . . . . . • . . . . . 98 
Kövesd .•........ 488 
Laj'\rér • , , •• , .•.. , 282 
Lcpt'rd . . • • . • . . . . • 75 

Decs ................. . 
Cscngöhát. .... • .. 52 
CsereneK ••• , . • • • • 2G 
Gyöngyösoldal • • • 75 
lsztára........... 18 
Keselöi tanyák • • • 16 
Lanka . • . • . . • . . . . 128 
Nyirágy . . . • . . . . . . 88 
Sárbáta .. . . . . . . . . 88 
Sáros •••••••....• 26 
Pariu~.. ....... .. 112 
Siluonóla ...... ,.. 80 
Szomfovu. .. .. .. .. 84 
Túladlmatanya • • • 55 
Uj berek • • .. .. . .. • 97 
Zsákmánygörlind • 14 

• 

• 

• 

' • 
• 

• 
• 

• • 

' • 
• 

i 
l 
• • 

• 

• . 

• 

• 

• 
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Duna jobb partja. 

s 
-al 
N 
l7l 

-o 
....... -o 

""' 

tan. és 
joggal feb·. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Gindlicsalád • . • . . . .. . . 
Alsúhidvóg •••.••• 226 
llangos ....••••••• 40 
Hidja ......•..••. 861 
Jánosmajor ...... 179 
Jegonyós •.••••••• 245 
Katalin. . . . . . . . • . • 189 
Kishidja .. • • • • • • • 100 
Középhidvég ••••• 128 
Nyulas........... 26 
Pusztaapáti • • . • • . 286 
Tengelicz ....... 1.999 

Harcz ........ ........ . 
Janyapuszta •••••• 281 

Mözs ...........•...... 
Öcsény .............. .. 

Annamajor ••••• , • 8 
Ebesimajor ••••• , ·lll 
Gáborpuszta •••• ,. 81 
Józsefpuszta •••••• 121 
Keleti l szállások. • 61 
Kesclyiis ... , . . . . .. 20 
:!Syugati sv.á.llások 66 
Ozsákpuszta • • • • • 866 

Sárpilis ............... . 
Orbó . . . . . • . . • . . • • 97 
Ó berek........... ö 'l 
Szökeszlillás .. .. • 12 

Sióagárd ............ . 
Ágoston puszta.... 11 

Tolna ................ . 
Szigct ...••••....• 821 
V ajko. •. .- ••..••••• 102 

S. . l) tmonm&Jor •••••.. 
Jfigóniamaj or.. • • • 111 
Emmamajor. • • • • • 84. 
Középmajor •••• ,. 69 
Júliamajor ....... 114 
Pusztakajmád •••• 484 
Pusztafáczán.kert • 864 

·Simonmajori telep 104. 
Vadászmajor • • • • 41 

Szedres1) ........... . 

Várdomb ............ . 

• 

J át·ási összeg : 

IV. Simontor
nyal j. 

Járási székhely : 
Gyönk. 

.A) Nagyközségek. 
1 Diósberény ......... . 

Szandthal........ 11 
Felsőnána ......... .. 

Nagytormás • • • • • 236 
Onána. • . . • . • • • • • • 41 

Gyönk .............. . 
Geranyás • 1 • • • • • • 42 
.\5.islui.znsszöllö .•• , 10 
Oregerd ö......... 8 
Szabaton ••••••••• 175 

Hligyész ............. . 
Cser n yéd ......... 152 
Csfc~ó . . • • . • • • . . • 20 
Szállás •. , . . . . • • • 85 

Dúzs 2) .......•.•.•.... 
Kalaznó ............. . 

Pusztakalaznó., • • 50 

' ..!ol 
CD --G) -
llD 

"GGCI! 

~= ro ·Cl! 
.W N 
~ll'l 

•• 

• 

.T árások, nagy-
körjegyzö-s kiskö:r.ségek, .... J 

N tan. és illrvény h. l7l 

-o feb·. jogbral városok, 
....... egyéb lakóhelyek és o 

"""' 

1 

1 

• 

• 

utóbbiak lélekszáma 

7 KPszöhidegkút ..•...• 
Hidegkúti pnszta • 42 

Két y ................ . 
Kisszékely ........... . 

Csókás........... 92 
Hegyhát.......... 41 
Vadkert.......... 25 

Kistormás .......... .. 
• • 

Kölesd .............. . . 
Bikádpuszta.. .. .. 49 
Fr.lsöhldvég • .. • .. 149 
Köle>di major.... 96 

Medina ...... ........ . 
Rápolna •.•.••••• 168 
Kápolnai ~<v.öiJö-

licgy ......•.... 282 
Modiuai szöllöbogy 84 

Miszla .............. . 
Alsóbikád ...... ; • 77 
Bibortelep • . • • • • • 6i 
Fe lsöbikatl .. .. • • 16 
Kör:epbikád • • • • • • 84 
Ludmillamajor • • • . 8 

Murga .............. . 
Forcnczkút....... 89 

Na~székely ......... . 
Csillag.. . . . . . . . . . 42 

Pálfa ................ . 
I;latalaház.. • • .. • • ll 
Ujn1ajer ... ·... .• • 71 

Sárszentlörincz ••.•• 
lláczegres •.•••••• 880 

Simontornya .....••. 
Belmaj or ......... 268 
Irénmajor .••••• , • 9 
Jánosházamajor • • 81 
Númediumjor..... 16 

Szakadát ......... ; .•• 
Sz árazd ............. . 
TolnanémPdi ••••••• 

Szentpéterszöllö-
hery .....•••... 195 

Udvari .............. . 
AlsópeL......... 184 
Felsopól ......... 126 
Ifigémiam aj or • • • • 42 

Uzdborjád ...•.•••..•. 
Farkasvölgy...... 81 
ltangos .......... 155 
Kazalos . . . . . . . .. • 8 
Kistnalom........ 8 
Sas os • • • • • • • • • • • 7 

Varsád ......... "' .... . 
lludolfmajor • • • • • 188 

B) Körjegyzöség. 
Belecskai 1c;. 

Belecska . ; ......... . 
Belecskapuszta... 185 

Görbö1) ............. . 

J árdsi. össeeg : 
V. 'l'amá.al j. 
Járási székhely : 

Tamási. 
.Á) Nagyközségek. 

Ertény l l •••••••••••••• 

Elcdón\'i szöllöhogy f.lB 
• 

' ..... 
CD - El •CD - ••• 1!.1) ... 

•Q) d l7l 

~= ·o 
10 ·d ;>, ........ -o <ll'l 

""' 

1. 

• 

• 

' 

• 

• ,. 

!!'i 

~- Tolna várme"\"e. ... 
Járások, nagy-

• 
köJ·jcgyzó-

kisközségek, 
tan. és törvény h. 

joggal felr. Yárosok, 
egyéb lakóhelyek és 
uttihbiak lélekszáma 

Felsőireg ........•.... 
1\lntpuszta ...... .". 277 

Kánya ............... . 
KilR.tt'• • • • • • • . • • • • 46 • 
Reruete . • • • • • • • • • 89 

Koppányszántó ..... 
Barnahát .. • .. • .. lll 

Magyarkeszi .......•. 
Gubnrcz .. .. • • • • • 49 

Majsamiklósvár ..... 
,\dorjánpuszl;a. • , • 126 
A lsógyánt•) • • • • • • 50 
Alsómnjsa ....... 213 
Alsómeggyes • • . • • 261 
Boucr:epuszta • • • • 91 
Bogaras ••••••••• 166 
Csollányos • • .. . • 95 
Döbrönte•) ....... 921 
Elodény ......... 18 
Fclsögyánt•) ..... 864 
Felsömajsa ,..".... 86 
Folsömoggyes , • • • 72 

- Fornád. . . . . . . . . . . 289 
Károlymajor •• , • • 97 
Kecsego . . • . . . . . . 820 
Koszi ..•.......• 159 
Kistád . . • . . . . . . . . G 
Kistava ........... 158 
KomlósD) ••.••••• 112 
Kulcsárn,tajor ..... t 26 
Martinc z& • • • • • • • 208 
Miklúsvár ....... lll 
:M.obartolek .. • .. • 45 
Obiród . . . . . . • . . • 10 
Okrád . . • . . . . • . . . öl 
Ráczvölgy .. .. .. • BB 
Ság • • • • • • • • • • • • • 45 
... "JI' •) ·'" ~am as . . . . . . . . 'lu 

Uj major .... • . . • . 87 
Zsigmondmajor... 74 · 

Nagykóoyi .......... . 
Nagyszokoly ........ . 
Ozora ............... . 

Alsóhegy ......... 127 
Döbrönteihegy • • • 821 

Pári .. l ••••••••• ~ •••••• 
• 

Pinezehely .......... . 
Kisgylint ........ 148 

Regöly .............. . 
Csárdamalom •• , • 2 
Potyogamalom • • • 1 

Szakál y ...... l •••••••• 
Szemcséd ........... . 

AvaR ••••••••••••• 156 
Bántava . . . . . . . . . 17 
Csehipuszta. • , , •• 145 
Csehi szöllöhegy • 299 
Gonozd ........ 1. 85 
Hékut . . . • . . . • . . . 67 
Iregpuszta •.•••.•• 221 
I.oukádiapuszta • • 7 
Okrád............ 67 
Simonmajor ••••• 165 
Szemesei sr:öllö-

hegy .......•.. l 42 
Szemcsepuszta ••• 267 
Zardóka •...•• 1.. 22 

Tamási .............. . 
Tengöd ......... , l •••• 

Bátimalom , • , ••• , 4 
Nyúrimalom , • • .. 6 

' ..... 
CD -•Q) -1!.1) 

"GGal 
:Js 
!: ·a 
<"' 

~-

• 

1) Tolna nk.-hez beosztolt k.k.-ek. 
t) HögyéHz nk.-hov. beosztott kk. . 

•) Anyakönyvileg Ozora nk.-he;o: tartozik. 
1) Anyakönyvileg n bedegi kj.-hez tartozik. 

•) Anyakönyvlieg Pinezehely nk.-hez (tamási j.) tartoznak. • 

• 

• 
• 

• 

• 

-

• 

• 

• 
• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

l 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Onna Jobb partja. 

Járások, nagy-
k, kllrjt>gyzd
kisközségek 

. tan. és 
-o joggal feli-. 
~ egyéb lakóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszama 

• 

• 

• 

• 

• 

. B) Kllt·jegyzdségek. 
Bedegi kj.' 

• 

Bedeg .... ~ .......... . 

• 

Magyarkér : ......... . 
. . 

Fclsó11yéki' kj. 
Felsdljyék ......... : .. 
Fürge d ............. . 

· Bclfiirgca .. .. .. .. 818 
Horhi ............ 126 
.Júliamnjor • • . • • • • l O 
Ko.rlát ... ~ . . . . • . • 58 
l):ülfiirgcd .. .. .. • 217 
OnJndiLr •• ·• • • • • • • 41 
Potol\' .. .. .. . . ... 74 

. '.fükrlis ~ . . • . . • . • . 8 
U jaladár ..... ~ • .. 'T 

• 

J árá8i összeg : 

VL Völgylégi J. 
Járási székhely: · 

Bonyhád . . 
.A) Nagykllzs~.gek. 

1 Bátaapáti ........... .. 
Dömörkapu •••••• 109 
~oz~clás~crpcnyö • 38 
l.:ivc~lmla .••••••• 158 

Bonyhád ...... _ ..... • 
Határm3jor....... 1 
lsh~iinnu.tjor . . . • . • 57 
~stabód . . . . . . . . . 75 
Ole 1·-~ 1 gv .......•.•. 
SEépÜ1.k • u • • • • • • 26 
Tohms1~ordahelr . 47 

Börzsöny1) •· ....... .. 

Al~úhiirESöny • • • • 911 
Kishön:~öny . • .. • 40 
Nnnkovicspuszto. • 81 

Dörypatl11n .......... . 
Alsö.,snrgó • • • • • • • 15 
Al~ópatlan ....... l 15 
Andormajor ; • ; • • 72 
Angynluomb • • • • • 82 
Farknsvölgv • • . • • ijiJ 
Felsöcsurgo • • . . . 84 
F'clsöpntlnn .. ; •• · 28 
Gricwnhl • , • • • • • • 9 
Juhú ............ 117 
Lászlómaj or ....... 81 
:'!tihálydomb •• , • . 28 
l)dány .. .... .... 71 
Qdányi szöllöhogy 82 
Ur<lügumlum..... SO 
PuradicRompusxla 151 
Söt<itvölgy • • • • • . • 7 
s~eutgá.l.......... 70 

• • 
• 

' - ' . • 

• • 

• 
• 

• 

• 

• 

1.3 

• • 

• 

• 

Járások, nagy
kllzségek, körjegyzd

kiskö7.st'!gek, 
tan. és tllrvényh. 

·o joggal feli·. városok, -3' egyéb lAkóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 

8 
~ 
"' 

• 
• 

1 

• 

• 

' 

• 

Szcntgáli SEÖIIÖ· 
hogy .......... 180 

}la j os ................. . 
Márágy .......... l ••• 

Kismórágy ••••••• 882 
Tevel ............... . 

Pusztapél • • • • . . • 8 
Kovácsil) .......... .. 
Váralja l •••• l l •••••• l. 

Zomba...... . ....... . 
• 

B) Kllrjegyzdségek; 
• 

.Apari kj. 

Apar ................. . 
Hant ..... l •• , •••••••••• 

Nagyvejke ........... . 

. Oeikói · kj . 
Czikó .. l •••••••••••• l • 

Esztori pllSzta.. • • 18 
M ticsén y .. ........... . 
Palatincza .......... . 

Rozsdásserpenyö • 8 

Ieményi' kj. 
Izmény. l •••••••••• ~ •• 

Annamajor .• .. ·. . . 7 
Pörkölödcsárda • • 8 

Mucsfa ............... . 
Józ~ofmajor • • • • • • 96 

• 

• 

Kakasai lrj. 
• • 

Belacz ... l •• l ••••• l •• • 

Paprikamalom • • • 5 
Kakasd .... l ••• ~ ..... 

Bálimalom ••• ; • • ll 
Ráczmalom • • • • • • 7 
Schneidermnlum • 7 
Schuslcrma.lom. • • 4 
Széptölgyes .. .. .. 127 

Ladomány .......... . 

Kisd01·ogi kj. 
Bonyhád v arasd ..... 

Scltonfrohpuszta.. 38 
Kisdorog ........... . 
1,abód .............. . 

Forsterpuszta • • • • 85 
Scblichterlopunla :<2 

Kisve}kei kj. 
Kisvej ke .............. . 
Lengyel ... · .. . -.·l •••••• 

• • • • 

• 
• 

• 

• 

• • 
• • 

• 
•l Bonyhád nlc.·heY. beoaztott kk.-ek. 

• • 

• 

' 

1 

• 

71 
1 

95 

9 

• 

8. Tnhm vármegye. 

Jarru10k, nagy
köi:jegyzö-

tan. és 
• 

joggal feh·. 
egyéb ·lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

.Júbor ....•....• , • 15 
TcróKmajor. • • • • .. l22 
Tézsla . 1 •••• : • • • • 27 

ZH.vod ..... ~.-........ . 
• • 

Ga.!{pitz • .. .. .. .. 11 
Kovácsirósr; • • • • • • 28 
Miklósmajor ....... ·19 
P n. p d. . . . . . . . . . . . . .. 6 

. . 
: Mcieai kj. 

Györe ..... ~ ........ .-... .. 
Szontgyürgy • • • • • • 95 . 

Máza ... l •••••••••••• l l 

Nagymányoki' .w . 
• 

Kismányok ........ .. 
Nagymányok· ......•.. 

Mányoki bánya.- · 
telep............ 98 

Vndvízpuszta..... 42 
• 

Seálkai kj. • 

GrábócZ ... ~ . l •• • •••••• 

Szálka ................. . 

• 

• 

• 

· Járási össeeg: -=a=-7.-= 
• • • 

: rtv . ........ . 
• 

B'!-r'!-nyavlilgy ••• , 8 
Baranyfok . • • • • • 22 
Bodzás.:~........ 10 
c.~a.tiLritelep • • • • • • 286 
Czinka. ~......... 19 
Fehérsár .. .. .. .. • 11 
Gyliill!:ilv'ölg)· .. • .. 11 
Hitlas .. l • • • • • • • • • ll 
Ivánvölgy........ 'Ti:!· 
Leány\1Ír.. ... .... 41 
· Lisztos. ~ ........ , 6ö 
Palánk .......... l 188 
Paráczfo. .. .. .. .. • 40 
Porkoláb.;....... 28 
Sötétvöl:~y........ 11 

• 

Összesités : 

Dombóvári .i ........ . 
Dunaföldvári j ..... . 
K ö spont·i j .. .......... l • 

Simontornyai j ..... . 
,,. #' • • •• 

J. anz.an J·· ....... l ••• 
V ölgységi j .......... . 
Seekseárd rtv. . .... . 
,,. á·1•m eg1Jei Ossz.: 

• 

• 

. . . 

• 
. 
• 

• • 

• 

• 

• 

• • • 

. . . 

.. . 
• • • 

• • 

• .. 
· . 

• • • • 

• • • • • 

. . . . . . - . . . 
• 

• 

• 

• 

.. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 
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Onna johh parlja. 
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• 

. Járások, nagy-
községek, körjegyző-
sé~?ek, kisközségek, 

tan. és törvényh. 
jl)ggal felr. városok, 
egyéh lakóhelyek es 
utóbbiak lélekszáma 

• 

• • 

• • 
• 

L Ozelld6m61ki j. 
• 

. Járási székhely : 
• Czelldömölk . 

A) Nagyközségek. 
Czelldömölk ........ . 

Marczalimajor.... 80 
Radúmnjor .. • ... • 25 
Riur~atuajor ,. • .... • • 46 

Jánosháza ......... .. 
Körtvélyes major •• 198 

B) Körjegyzöségek. 
• 

Alsósági 'kj. 
Alsóság .............. . 

Kismesö . • . . . . . . . 46 
Sándorháza • • • • • • 48 

Izsákfa ....... ' ....... . 
Bokod . . . . . . . . . . . 72 

• 

• · Bobai kj . 
• • • 

Boba ................. . 
Kl'menespálfa .•...• 

Marczalrtízsa m... 18 
Martonfapusm ••• 180 
SEomeroymajor... 11 
Turda..~iújmajor... 26 

Nemeskocs ..... ; ..... 

Ceelldömölkv·idéki kj. 
(Székh. Czolldömölk) 

Kemenesmihályfa_. .. 
Sándormajor ••••• ··10 
Vidosmajor • • • • • • 22 

Kemenessömjén .... 
Cserfásmajor..... 6 
Tón1ajor . . . . . . . . • 15 

Tokorcs ............. . 
• 

Ujmihályfa •••••• 119 
• • 

Egykáeaskeezói kj. 
Egyházaskesző ...... 
Kemenesszentpéter . 

PinkócEpusr.ta • • • • 52 
Várkesző ........... . 

Kosr:öi vár . .. .. . 8 
Liliommajor • • • • • 58 
Malomház • • • • • • • 18 

• 

JánosMeavidéki kj. 
(Sr:ékh. Jánoshá.Ea.) 

Dttka .. ............... . 
Göncsegmajor • • • • 64 

Karakó .............. . 
Keléd ................ . 
KiRsomlyó .......... . 
N em esk eresztúr •.•.• · 

Balol!Sitmojor..... 11 

9. Va~ vnrm~f!rc . 

' .Járások, nagy- ' .Já rások. nagy- r 
~ ~ -"'= a: körje~yz6- Cl> , kö•·jegyző- Cl> ..... s ..... e -. .., .." , kisk6zségek, .." ..... ·:d - ·d -' t>g N tan. és t>g ,... 

tan. és törvény h. !lg 

""..s "' ·~ cd "' ·eu al 
"' !:l -o joggal felr. ,... = ·C joggal felr. városok, ga a 
N- ro-
~·gg » egyéb lakóhelyek és: ..!4 ·C'IS >. cgy6h lakóhelyek és ~-:1 - -o 

,... 
o 

<"' - utóbbiak lélekszó.ma; <"' rz. utóbbiak lélP.kszáma <"' ..... 

• • 

9. Vas vármegye. 
• • 

. ' . 
' 

• 
• • 

Vármegyei székhely: Szombathely. • 
• 

• 

l 

1 

•• 

4.61 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Kemenesmagasii kj . 
KemenesmagasL .... 

Apátipuszta • • • • • • 8 
Bodamnjor ....... ·95 
Cserhátimajor.... 7 
Csermaj or........ 8 
Kemoncspus?.tó.... 76 
Zong01·mnjor •.••• - 8 

Szergény .......... .. 
Lovászmajor • . • • • 86 

' 
Kisköcski kj. 

Borgáta.............. · 
Egyházashetye ....... 

ijekonypusEta • • • • 88 
Uj major.......... 19 

Kem:eneskápolna .. . 
Kisköcsk ............ .. 
Nagyköcsk .......... . 

. . • • 

Magyargencsi kj. 
• • 

Kemeneshl!gyész .... 
Bagolyvárpuszta.. 7 
Kajtnát . • . . • . • • . • 78 
Komcncspuszta... 16 

Magyargencs ........ . 
Hcrtclendimajor.. 41 
fiándormajor .. .. • 28 
Ujmajor ......... 89 

:Nagy.!imonyii kj. 

Alsómesteri .....•..•. 
Felsö m este ri ..••••... 

Intapuszia .. .. .. • 119 
Nagy~imonyi ........ 

Lásr;lómnjor •• , • • 1 

Ostffyasszonyfai kj. 

• 

• 

• 

Csönge . . . . . . . . . . . . . . 1. 
Cserimajor • • • • • • • 11 
Csöngei puszta.... 8 
F•' . 6 orencsmlaJor •••• 
Horvátmajor • . • • • 7 

Ostfl'yasszonyfa •.••.• 
Kárnlymajor...... 86 
Nab'Yjáno~mnjor • • 18 
aadóhftzBJlliSZÚl, • 80 
Rózsamajor . • • • • • ll 

Pápocei kj. 

Kenyeri ... ~ .......... . 
Jól!sefhár:........ 18 
Királykút .. .. • .. • 25 

Pápocz .............. . 
Deszkabázn1ajor • · 10 

Rábakecskéd ...•.... 
Szentmiklósfa ....... 

• 

• 

• • • 

· V önöceki kj. 
Kemenesszentmár- · 

ton ............... . 
Mersevát ........... .. 

Dánosmajor .. .. •• 28 
N cilimajor . • • • • • . 19 

Vönöczk . . · ........... . 
Bodamajor • • • • . • • 8 1--~ 

J át'ási össeeg : 
• • • 

• 

IL Felsötirl j. 

JárAsi székhely : 
Felsöör. 

.A) . Nagyközségek. 
. 1 FeLCllSör ............. . 

• 

Pink af ö ............. . 
Grangen tanya.... • 66 

B) Körjegyzöségek. 
Alhó-i kj. . 

Alhó ................ -:. 
Ó ri tükkösd ........ . 

• 

..AlsóÖt"i kj. 
Alsóőr ............... . 
Németeziklény ..... : 
Űrállás ............. . 

• .Át'okszállási kj. 
Árokszállás ........ .. 
Hidasrákosd ••.•.•.. 
AJ~óerdöd •.••••• 85 
Erdei báromháE.. 28 

Kiczléd ............. . 
Lapineaújtelek ..... . 
Lipótfalva .......... . 

Felso1övöi kj. 
Alsóló\'Ó ............. . 

Brukpmzta....... 6 
Borhegy ............ . 
Felsólövö ........... .. 
Hamvasd ........... . 
Határfő ............. . 
Tarcsa ............. , . 

Világosmajor..... 10 
V illámos .... u .. ••••• 

Máriafal1Jai kj. 
Fehérpatak ........ .. 
Grodnó ............. . 
Gyimótfalva ....... .. 

• 

• 

• 

• • 

• 

-

• 

• 

' 

• 



• • 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

a o 
lJuna jobb partja. 

'() 
>. -o r:. 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

Máriafal va .......... . 
-'t AnmUhltanya .... , 84 
uri bánya ............ . 

Antimonbánya ... , 29 
Sóshegy ............. . 
Szalónakújtelek ..... . 

Naggszentmiluílyi lrj . 
Kisszen tm ih ál y.... .. · 
Mérem ............... , 
Nagyszentmihály., .. 

Pinkafó,.;idtki k,j. 
(Szókh. Pinkalö) 

B uglócz ............. . 
Pinkadombhát ... ,. :. 
Rödöny .............. . 
~zépúr ............... . 
Ujrétfalu ............ . 

Pinkamiskei kj. 
Gyepüfüzes .... "" .. 
Jobbágyújfalu ..... .. 
Kiscziklény " ..... ". 
Kiskarasztos ........ . 
Nagykarasztos ..... . 
Őridobra ..... -....... . 
Pinkamiske ....... .. 
Pöszöny ............ . 

Wetterbachlpuazta 14 
Sárosszék .......... .. 

Sámfal"ai kj. 
Pink aóv .ir~ .......... . 
Sámfalva.,,, ........ . 
Várújfalu .......... .. 
Velege ............... . 

Vároaszalónaki kj. 
Drumoly .... " ..... :. 
Felsc5kethely ........ . 

DornópuHzta."", 57 
Károlymajor •• ",. 26 

Góborfalva" ..... , .. . 
Úszalónak " ....... .. 
Óriszentmárton ..•.• 
V árasszalónak .. ; ...• 

· Söuautanya ".", 88 

Vaskomjáti kj. 
L6dös ................ . 
Vasfarkasfalva. " .... 

Vasfarkasfalvi m. 47 
Vaskomját .... " ..... 

Va811Öt"óBt1ári lrj. 
Oláh c ziklény ". " .. . 
Őrisziget ............ . 
Vasjobbágyi """ ". 
Vasvörösvár ";" ... 

l ... 
Q) --Q) -!IQ 

-Q) al 

:l e 
ro ·<ll ...... 
<rn 

!t. 

Járási 6ss•eu: l-:-~,.:. 

e 
..." 
N rn 

'() 
:>-. -o 

""' 

• 

• 

,Tát·ások. nagy-
• 

k~zségek, küt·,iegyzö-
kiskiizségek 

lan. és tör 
j oggo.l felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

lU. Körmendi j. 
Járási székhely : 

A) Nagyközség . 
Körmend ............ . 

Nagymajor • , , , , , , 181 
Tilalmasi major.,. ü8 

B) Körjegyzöségek. 
EgyháZflH·ádóczi kj 
Egy házasrádúcz . " " 

Kisrádócc ••••••••• 61 
Kissároslak •..•• , , , • , , 

Ujn1ajor.......... 58 
Nemesbollós ........ . 
Rádóczújfalu ...•..•.. 
Rempehollós ...•..•.• 

Felsömat·ácei kj. 
Felsc5marácz •..•..... 

Himfnmajor """ 
Tótfalupuszta. , • , • 22 

Heiyhátszentmé.rlon 
NémeLfalumajor , • &2 

Iváncz ... ............ . 
Kláramajor , , • , , , 25 

Viszák ............... . 
LlllOSPuszta •••• " 40 

. Hor'Dátnádalja( kj. 
11 Alsóberkifalu ........ 

Felsőberkifalu ..•.•.. 
Horvátnádalja ..... .. 
Kemesmál ........... . 
Magyarnádalj a ...••.. 
Vasalja .............. . 

Pinkaszentklrú.ly 91 

Kiskölkedi. kj. 
17 Harasztifalu .• " ... .. 

• 

• 

Kisklllked .. " ....... . 
Nagykölked ........ .. 
Pusztarádócz .. , • , •. , 

Mol11aseecs&cli kj. 
Egyházashollós,., ... 

Dobogómajor •••• , 24 
Egy házasszecsőd ... . 
Hidashollós ... ,., ... . 
Molnaszecsöd ....... . 

Urndnlnrimajor... 48 
Németszecsőd .•••..• 

Nádasdi lrJ. 
Daraboshegy ........ . 
Halogy ............... . 
Hegy háthadász ..•.•. 

Hegyhi1tho<lászi m. 12 
Hegyhátsál ....... :" 
Katara ............... . 
Nádasd .............. . 
1\lacdaimajor ".. 14 

l ... 
Q) - e -Cll - ·al 
!IQ N 

-G.IaS rn 
gjs '() 

~~ >. -<rn o :::.. 

• 
• 

• 

9. Vas ,·iu·mrgyc. 

.Ji'u·ítsok, nagy-
közaégek, köt~egyzö-

k, kisközségek, 
tan. és töl'Vényb 

joggal felr. városok, 
egyéh lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Na.'}ycsákányi. ki. 
Na~ycsákány .... " .. 

Domhimajor •••• ,, 88 
Fclsömuzoimajor. 15 
Hl~~ajor ......... 58 
l\lagyarbUkstelep , 68 
Rétimajor........ 49 

Rábadoroszló ...•.•.. 
Taródfa ............. . 

Bcsfa • • • • • • • • • • • • 72 

Nagyrákost k,j . 

Ispánk ............... . 
Kisrákos ............. . 
Nagyt·ákos .... · ..... .. 
Pankasz ............. . 
Sza t ta ................ . 

Szattapuszta • , • , , 5 

Órimaggar6sdi kj. 

Felsőjánosfa ........ . 
Hegyhátszentjakab .. 
• Boldogasszony m. 22 
OJ,:imagyarósd.,., •.• 

Orimagyarósdi m. ll4 
S1..aknyér ............ . 
Sz6cze ~ ............. . 

Rimánymajor • • • • 25 

Pinkamindszenti kj. 

Karácsfa .• " " .. " ". 
Lovászad ............ . 
N agysároslak •...•... 
Németbükk.lls ....... . 
Pinkaker tes ..... "" 
Pinkamindszent .... . 

Alsómaj or •• ".", 22 
.li'elsömnjor .. "... 47 

, 

Szarvaskendi. kj. 

Döbörhegy ....... " .. 
Döbörhegyi major. 44 

Döröske ............. . 
Halastó ..... ~.· ....... . 
Nagymizdó .......... . 

Festetichmajor , , , 56 
Szarvaskend ... , ..... 

• 

KU!sömajor " .. " 67 

J árásl összeg: 

IV. Köszegl j. 

Járási székhely : 
Köszeg. 

A) Nagyközsé~r. 
Rohoncz ............ . 
· Alsúnus.jor........ ll 
likapu~zta ••••••• , 18 

• 

• 

l ... 
Q) --Q) ..... 
!>D 

•Q) ~ 

:se 
~1! 
<tn 

1. 

• 

-=-=--== 

4. 

• 

l 

\ 

• 
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nagy-

kö 
lan. és 

jo~rgal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

B) Klh·jegyzőségek~ 

.A.lsószénégetói kj. 

Alsószénégető .•.•.•. 
Fehérpataktelep • • 12 

Felsl'íszénégető ..... . 
Bllklrösd major. • • • 7 

Gyöngyösfő ..•..••.•• 
Szt~.lónakhuta •..•..• 
V ágo d .............. . 

Fehérpataktelep. • 80 
Langnutelep. • • • • • 18 

Bándoli kj. 
Bá.ndol .............. . 

Bándoltslep • • • • • • 80 
Istvánmajor • • • • • • 25 

Barátmajor ......... . 
firnid.major • • • • • • • 11 

Füsthegysirokány •.• 
Há1·masfalu ••....••• 
Kulcsárfala .•••.•.••• 
Polányfalva .•••..•.•• 
Rumpód ............ . 

lJMostyánk6i kj. 

' ..... 
Cll ....... 

•Cll ....... 
IX;> 

•Cll 
rncl! 
NE! ro..., 

,.!>( ... 

<"' 

• 

• 

Borostyánkő .•••••••• 
Alsómagyarós • • • • 51 . 
Borostyánkői vár 22 
Felsőmagyarós. • • 88 
I,.angautelep. • • • • • 86 
Uj major.......... 18 

• 

Ede háza .......... .~ . . . 
Hidegszegtelep • • • 84 

Hiuarnsátor ...••••.•. 
Malternicsárda • • • 10 

M.encsér ............. . 
Huta .... , .... 1... 68 

Új\·örösvágás ....... 

CsaJtai kj. 

Csajta ............... . 
Lichlonlurtmajor • 1" 

Inczéd ............... . 
Kláramajor... ... • 48 

KóseegBJe-,·aahelyi 
kj. 

Bozsok ............ ~ .. 
C zák ................. . 
Kőszegszerdahely •.. 

Eresztvénytanya.. 8 
Fclsöfcitelekimajor 51 

Kőszegdoroszló ••..•• 
Velem ............... . 

Lékai lrJ. 
Hámortó ........... l. 
Hosszúszeg ........ .. 
HosszúszP.ghuta ••••. 

• 

' 

• 

• 
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Ja1·ások , nagy-
kc1rjegyző-

kisközségek, 
tan. és törvényh 

joggal felr. városok, 
egyéb. lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Léka ................. . 
F..sr:lerháp;y\·adász

kastély......... 8 
Rendek .............. . 
Rc5tfalva .............• 

Nawcsömötei kj. 
KiscsOmöte ...•.•.••• 
Kisp6se ............. . 
Ludad ............... . 
Lukácsháza .....••.•. 
N agycsOmöte •.•..••• 
Nagyp6se ............ . 
Perenye ............. . 

Fütelekimojor • • • • 96 
Seregélyhaza .••.••.• 
Bessenyőimaj or... 5 

Nemescsói kj. 
KőszP gp aty •.•.•.•••. 

Cserhátmaj or..... 57 
41 Nemescsó .....•...... 

Pusztacsó ........... , 
BenkeháEa. • • • • • • 75 

Tömörd ............. . 
Alsómajor • • • • • • • 22 
Nándormajor..... 84 

• 

Pörgölényi kj. 
Kópatak .........•.•.• 

Ha tárdpuszta. • • • • 88 
Kúpfalva ........... .. 
Lan tosfal va ....•..••. 
~étér ................ . 

Irtú.spuszta • • • • • • • 48 
Németgyirót ........ . 
Pörgölén y ........... . 
Salamonfah·a ••.••... 

Városkotláse-i kj. 
51 Óhodász ............ .. 

Szabar ............... . 
V á ros h od ász ..••••••. 

J árási össeeg: 

v. 
batlj. 

Járási székhely : 

Körjegyzdségek. 

Battyándi kj. 
Battyánd .......... .. 
HalmosfiS .......... .. 
Lehomér ........... . 
Márk us háza .•••....•• 
Rónafö ............. . 
Vaslak .. .... ·~ ....... . 

• 

• 

' ..... 
Cll ....... 

•Ql ....... 
e.IOl 

"Cll cl! 

=a -o 
ro . ." ~ ..... ... ....... 
<"' o 

'"" 
1 

• 

• 

81 

9. Vas vármegye. 

Járások , nagy-
. körjegyzö-

kfsközségek, 
tan. és törvény 

joggal felr. városok, 
egyéh lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Vasnyires ........... . 
Vaspolany ......... .. 

Bodóhegyi kj. 
Bodóhegy ........... . 
Borostyán ......... .. 
Buzahely ... ......... . 
Pálmafa ............ . 

• 

SO.rüház ............ . 
Tiborfa .............. . 

. Zoltánháza .......... . 

Csenalaki kj. 
Birószék ............ . 
Borhida ............ . 
Csendlak ...•........ 

Galibacsárda..... 8 
Ferenczlak ......... .. 
Ivánfalva ............ . 
Köhida .............. . 
Murafüzes •... ~ .•...•• 
Murapetrócz ••..•.... 
Muravárhely .....•.•• 
Szécsénykút ......•• 

Kóssavanyóvfr:-
forrás ...• , , . • • . 16 

V ég hely ............. . 

Felsólenavai fi. 
Alsócsalogány •...•. 
Felsdcsalogány ...•.. 
Felsőlendva .....•..•. 
Kuzma ............... . 
Radó fa .........•..... 
Vaskorpád ......... ; 
Vaskovácsi .......... . 
Vidorlak ............ . 
Völgyköz .......... .. 

Mártonhelyi kj. 
Alsóroarácz ••.•••••• 
Andorhegy .......... . 
Kismálnás . ......... . 
Lendvakislak ...... .. 
Lukácsfa ........... .. 
Mártonhely ......... . 
Mezövár . l ••••••••••• 

Szárazhegy. • • • • • • 206 
Szanthibor ......... . 
ÚJtölgyes ... .-....... . 

Muraseombati kj. 
Falu d ............... l 
Kisszomba t •..•.•.•.. 
Lendvanemesd .... .. 
1\lurahalmos ....... .. 
Muraszombat ...... . 

Alsómajor . • • • • • • 26 
Folsömajur • • • • • • 96 
Muzgaimnjor • • • • • 4 

' .... 
Cll 

"Cll ....... 
IX;> 

•Ql Cl! 

== 10-as 
.... .. 
<"' 

' ' 

• 

• 

• 

• 

• 

, 

• 

• 

• 

• • 
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Duna johh partja. 

k • 
lan. és türvényh. 

·o joggal felr. vá1·osok, 
~ egyéh laklihelyek és 
:z. utöhbiak lélekszö.mn. 

Muraszombatvidéki 
k,j. 

(Székh. Muraszombat.). 

Barkócz ....•......... 
Battyánfal va ..•...•.. 
Koron g .............. . 
Muracsermely ...... . 
Muraszentes •..•..... 

Párlosfalvai. kj. 
Alsójánosfa . . . . . . . . . . · 
Berkeháza .......... . 
Cseket·a .............. . 
Gödörháza ......••... 

Métnokpuszta • .. • .48 
Kisfalu .............. . 
Kisszerdahely ...... . 
Magyarszombatfa .. . 
Pártosfal va ......... . 
Velemér ............. . 

Perestói kj. · 

Görhegy .............. . 
Kismáriahavas ..... . 
Mottolyád ..•....•...• 
Perestó .. ......... ~ .... . 
Rétállás ............ . 
Vasvecsés .......... . 

Ptterhe!JYi kj. 
Andorháza .......... . 
Borháza .............. . 
Gyanafa ........... .. 
Kerkaszabadhegy .•. 
Lak háza~ ............ . 
Nádorfa .. : .......... . 
Ottóháza ........... . 

• 

Péterhegy .......... . 
Sandorvölgy .....••.. 

• • 

· Ssan;aslaki kj. 
• 

Dióslak ... · .......... . 
Gedöudvar ........ .. 
Határfalva .......... . 
Hegyszoros ........ .. 
Sereg háza ........... . 
Szarvaslak .......... . 
Vizlendva .......... l l 

81entsebestgtni kj. 
Bokrács l l •• l ••••• l •• 

Kölesvölgy .......... . 
Matyásdomh ...... .. 
Musznya . l ••••••• l ••• 

Őrfalu ............ l •• 

Pálhegy ............ . 
Salamon ............ . 

• 

•• 

1 

• 

: 

• 

69 
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. Jái·asok. na gy
községek, köi·jegyzö

' kisközségek 
tan. es w 

-o joggal feh·. 
-5' egyéb lakóhelyek és 

• 

utóbbiak lélekszáma 

Szentsebestyén ..... 
Völgyes . l •••• l ••••••• 

• 

Tótkeresitúri .kj . 
Felsőszenthenedek .. 
Geröháza ........... .. 
Gesztenyés ....... ~ .. 
Kosárháza ........... · 
Petófa l l .......... l •••• 

Tótke1·esztú.r .•......• 
Újkökényes .......... 
Úriszék. l ... l •••••• ••• 

Úrdombi k.j. 
Alsószentbenedek .. 
Nagytótlak ......... . 
Rátkalak ......... ; .. . 
• Urdomb ............. . 
Zsidahegy .......... . 

Vasl&idegkúti kJ. 
Dombalja ... l l. l ••••• 
Jegenyés ........... . 
Károlyfa ............. . 
Királyszék ....•...... 
Lendvakiralyfa ..... . 
Szécsényfa ......... . 

Polánczrnnjor.... 41 
Vashidegkút ........ 

• 

Járási összeg: 

VI. NémetúJ
várt j. 

Járási székhely : 
Német6jvá.r. 

. . 

A) Nagyközsé~r. 

Németújvár ......... 
Hosszúsor .•..... · 272 
I . . or. 
..o~UJOSIUnJOr, , 1 • • , • ...._, 

LipóLmnjnr ••• , • • • 87 
u .. . rJ> 
.Lli.UZOnlaJor....... uu 

Hólisahogy major •• 1S9 
Sánkóházuuajor • • 28 

B) Klhjegyzősé~rek. 
Ktckméri. kj. 

Felsőújlak ......... .. 
Hárspatak ........... . 
Kisvaskút .......... ~. 
Kukmér l l ••••••• l ••• 

Németszentgróti kj. 
Bányácska ......... . 

• ..... 
Cl) -•Cl) -

-:-::,....."...,:-: 

• 

Németszentgrót ... .. 
Özgödör ......... l .... • 

Sóskútfalu .......... . 

• 

• 

· 9. Vas vármegye. 

Jár{tsok, nagy-· _.:s 
S községek, kiirjegyzcj- ~ 
. ." ségek, kiskiizsé . :=l 
iil 1·end. tan. és ,: 111 
·c J. oggal felr. városok, gJ ~ 
;:.. ·:::> '" - egyé h lakóhelyek és· .:..C~ 
~ utóbbiak lélekszáma < "' 

N émettí.jt,árvidék i k.i. 
(S~ékh. Númetújvilr.) 

1 Alsómedves ........ .. 
:11 Békafalu ............ . 
1 Borosgödör ........ .. 
t Felsörnedves ........ . 

• 

Kiskolozsvár . : .... .. 
!:jándorhcgy ......... . 
Ujtelep ............. .. 
V árszentmiklós ..... . 

Pá.yztorházai kj. 
Baratfah·a ......... .. 
Magashegy ........ .. 
Pásztorháza ... ; ..... . 
Vághegy ........... .. 

22 Vörthegy ........... .. 

Pu,,ztaszentmikályi 
kj. 

EgyhazaslJizes ...... . 
Ganócs ............. l. 
Hovárdos .......... .. 
Pinkócz ... ~ .......... · 

. Gabimaj or ........ 114 
Pusztaszentmihály .. 
Rábort ............. l. 

D6ramajor. l • • • • • • 18 
Salafa ...... l, ••••••• 
• Ujhe_gy . ............ .. 

Fclsömajot....... ll 

St·rémi kj. 
31 Horváthásos •........ 
B! Lipdcz .............. .. 

• 

Lipóclli maj or • .. • 18 
Nemesmedves ...... . 
Némethásos ......... . 
Orbánfalu ........... . 
Stt·ém ........... l ••••• 
Szentkút .... ......... . 
Szombalfa ............ . 
Zsámánd ... ~.l ........ . 

Szenteleki kj. 
Baksafal va .......... . 
Burgóhegy .......... . 
Nád ...... l •••••••••••• 

• O hér ..... l •••••••••••• 
Szénltsgödör. , ....... 
Szeutelek .. .. .. .. .. .. ~.8.· 

Tobaji kj . 
Horvátcsencs ....... . 
Németcsencs ....... .. 
Pónicz ............... . 

Bnttyánymajor.... 16 
Druskuvicsmajor.. 51 

Vasnyulfalu .....•...• 
Taródcsencs ....... 
Tobaj .. l •••• l ......... . 

Járási összeg: .. 
• 

• 

f 
• • 

l 
• 
• 
• 
! 
! 
• 
• • 

' f 
• 

• 
• 

' i 

' 
l 
• • 

l 
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l 



• 

• 

Duna job-b parlj4. 

e 
·al .. 

110 

-o 
~ -o 

"'"' 

Járások, nagy-
községek, kö1jegyző-

, kisközségek, 
tan. és lörvényh. 

joggal feh·. viLrosok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma . 

VII. Sárvári j. 
Járási székhely : 

SárTáro 
.A) Nagyközség. 

1 Sárvár ............... . 

• 

Ht>rponyöcsárda • 10 
Középmalom • • • • • 18 
P leszkácstégla-

gyár ...... ·, .. ·,. 12 
Trombitásmalom 29 
Végmalom • • • • • • • 14 

B) Körjegyzőségek. 
Felaópatyi kj. 

Alsópaty •.•..••.•.••. 
Fels,)paty ........... . 

Bogártómajor. • • • • 7 
Sándormajor • • • • • 6 

Jákt"a ..............••• 
Rábabogyoszló ..•... 
Rábakövesd ...•.•.... 
Terestyénfa •....•..•• 

Géresei. kj. · 
Gércze .. ............. . 
KiLld .. l ••••••••••••••• 

Hidegkúti vadász· 
• 

lak,............ 2 
Józsefmajor • • • • • • 52 
Lajosmajor....... 88 
Pusztaláncz • • • • • 1!18 
Sósmajor. • • • • • • • • 55 

v a sárosmiske ••••••• 

Hegyfalui kj. 
11 Gór .................... . 

Miklósmajor. ;. •• • 19 
Négyesmalom • • • 8 

Hegyfalu •••••••••••.•. 
Rózsamajor...... 82 
Seregélyházi major 60 

I vánegerszeg ••.••••• 
Káriktapaszfa p... 6 
Tuloktapaszfa p. • 48 

Keményegerszeg •.•• 
Répczeszentgyörgy •• 
Zsédeny ............. . 

lket"tJári kj. 
17 Balozsameggyes •••• 

Margitháza. • • • • • • 99 

1 

Ikervár .............. . 
Antóniamajor • • • • 75 
Ikervári villany-

telep........... 27 
Honamajor • • • • • • • 16 
I;'ótcrfa • • • • • • • • • • 219 
Urszegmajor • • • • • 58 . 

Rábakovácsi .•••.••.• 
CsomnháY.imajor • 80 
Gyulaháza. • • • • • • • 112 

Nyógb'i kj. 

Bejcz ..... ~··········· 
Hegyhátgyertyános. 

' -"' Q) .... 
•Q) ...... 
llQ 
·a. "' rA e 
10-coj 
....... 
-<!lm 

!.11 

6 

e 
·al 
N 
<12 

·o 
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Járások, nagy-
kö1.ségek, körjegyző-

, kisközségek, 
tan. és törvény h. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

NyiSgór .......... · ..... . 
Sótany .............. . 

Ölbői Tej • 
Alsószeleste ....••.... 

Lásv.lómajor...... 54 
Felsőszeles te ........ . 

• 
Uj1nnjor...... .. •. 52 

Ölbö ................. . 
Csermaj ur........ 86 
Lörinczrnajor..... 68 
Tegetmajor • .- • • • • • 88 

Pósfa ................ . 

Pecsöli kj. 
Bögöt ......... ~····: .. 

Bögöti major • • • • • 86 
Csénye .............. . 

Csónyeújmajor •••• 218 
Füztü .. .............. . 
Kenéz ............... . 
Me gyehid ......•..... 

Lipoldamajor..... 60 
Peczi)l ................ . 

Pcc:r.ölrózsamajor 147 
Pókháza ......... 7 

Porpácz ............. . 

lUpezelaki kj. 
Csánig ....... ; ...... . 

Putrimajor • • • • • • • 16 
Niczk ................ . 

l 

-"' Q) 

-Q) -bg 

•Q) "' 

:~e 
~~ 
<<12 

• 

1. 

Árokhátimajor • • • 50 
Tölösimajor • • • • • • ll 

Répczelak............ 1. 

Sárvárvid ék i· kj. 
(Székit. :)árvár.) 

Kissitke .. ........... . . . 
Bajtimalom • • • • • • 12 
Battyánmajor • • • • 77 
Kurczonmajor.... 85 
Saroltamajor • • • • • 70 

Nagysitke ....•...•... 
Földvárpuszta.... 08 
Kanotapnszla • • • • 88 
Lánkapusztu. .• • • •.• 95 
Ostffya.sszonyfa 

va.qnti állomá.s.. 85 
Péntekfalu ..•........ 1 

• 

Sárvári ezukorgyár 171 
41 Rábasömjén ........ . 

Estomajor;.... • • • • 96 
Repülöpuszta. • • • • 1i 

Sár .............. , ... . 
Haraszttanya... • • ll 

Ut·aiújfalui l.j. 
Szenti vánfa •••.•.•••• 

• 

Uraiújfalu .•••••••••.. 
Mocsáripuszta.... 10 
Rngyo~:ói gátőrház 4 

V ámoscsaliul .•.•.•.. 
Keresztmajor. • • • • 58 -~ 

Járáai ÖBBleg: 98 

• 

8 ..., ... 
<12 

·O 
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9.· Vas vármegye: 

Járások 
' 

nagy-
községek, körjegyzö-

k isközségek, 
tan. és törvény h. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

VIII. Szent
gotthá.rdlJ. 

Járási székhely : 
Szentgottbárd. 

A) Nagyközség .. 
Szentgotthárd .•.•.. 

B) Körjegyz6ségek. 

Apátiatvánf al ?Jai a- kj. • 
Apátistvánfalva •.... 
Büdfalva ............ . 
Orfalu .............. . 
Permise ...... ~ ..... . 
Újbalázsfalva •..•...• 

Oaörótneki lej. 
Csörötnek .•..•.....• 

Huszászimajor • • • 76 
Kondorfa ....... ...... . 
Rábagyarmat. ...... . 

FelaiJszölnöki kj. 
Felsőszölnök ..•..•.•. 
Kerkafó ............. . 
Magasfok ............ . 
Marokrét ............ . 
Ritkaháza •••••.••.... 

• 

Ercsenye ............ . 
Gyanafalva ....••••..•• 
Köröstyén ••..•.•...•. 
Raks ................. . 

• 

Keresai ki-
Dá vidháza ....•••...• 
Domonkosfa .•.•....• 
Kercza ............... . .. 
Orbajánhl'lza .••.•.••. 
Senyeháza .....• : . ..• 
Szomorócz ....... ... · .. 

• • • 

Libai ~j; · 
Kistótlak •..••.•..••. 
Liba ......... ,. ... , .... . 
Rábac5r .. ............ . 
Szentmátyás •••..•.. 
'fóka ................. . 

Nagyfalvai kj. 
B adafal va ........... . 
Horvátfalu ....•...... 
Nagyfalva ...•.. ~ •.... 
Németlak ............ . 
Lapineaolaszi,:: ...•. 
Pócsfalu ............. . 

8 

• 

l ..... 
Q) .... 

-Q) ...... 
llQ ...,., 
:~e 
~-:! 
<00 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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Járások, nagy-
községek, k6rjegyz6-

, kisközségek, 
tan. és törvény h 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Ókörtvtlyui kj. 
Királyfal va .......... . 
Ókörtvélyes .•........ 
Patafalva ............ . 
Újkörtvélyes ....... .. 

• 
- Orihodosi kj. 

Kapornak ..••....... 
Kisdolé.ny .......... . 
Katormány ........••. 
Nagydolány ....... .. 
Őrihodos ............ -
Sal .................. . 

Órisssntpt!teri kj . 
• 

Kerkáskápolna •..... 
Belsőmajor.. .. • .. 62 
Külsömajor.... ... 10 

Óriszentpé ter .....•.. 
Böjtuimajor • .. .. • 4 
Csl'.rtarnajor...... lll 
Pörilsföldek ·•• • • • • 4 

Szalat ö ...... a •••••••• 

Szalafilmajor • • • • 7 

Bábafüesai kj. 
4~ Felsörönök· ..•........ 

Jakabháza ...••....... 
Rábafilzes ........... . 
Rábakeresztúr ...... . 

Rábakethelyi kj. 
Farkasfa ..••......... 
Haromhiz .......... .. . 
Magy ar lak .••••..•.... 
H ábakethely ...... .. 
Rábakisfalud ...... .. 
Talapatka ........... . 
Zsida ................ . 

• 

...- Bába-
seentmartoni kj. 

DObör ..... -.... 1. 1 •••• 

Farkasdifal va ....... . 
Rábabattyánykas-

tély .•.. 1 1 •• 1 •• 1 lB 
Gercse .. l·-· •• l l •• ~· ••• 

Rábaszentmárton .. 
KJementmalom. • • 27 

Velike .............. . 

Bábatdtfalui Ttj • 
Alsószölnök ..•..•... 

Szapáryfürész .. • • 18 
Rábatótfalu ....•...•. 
Szakanyfalu ........ . 

Badafahmi kj. 
Dobrafalva .......... . 
Nádkút .............. . 
Némethidegkút .....• 
Radafalva. l l ••••••• l. 

• 
• 

• 

l 
.:.t 
Cl) -"41 .... 
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.:.IN 
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Járá sok, nagy-
községek, körjegyz6-

k, kisközségek, 
tan. és törvényh 

joggal feb-. váa·osok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Vasdobrai ·1rj. 
Békató .............. . 
Bónisfalva ......... .. 
Malomgödör ....... .. 
Mészvölgy : ........ .. 
Vasdobra ............ . 

Vassssntmihályi kj. 
Alsórönök ........... . 
Ga sz tony . ........... . 
Rátót ................ . 
Vasszentmihály ..... 

Járás& összeg: 

IX. Szombat
helyl J. 

Já.rási székhely : 
Szombathely. . 

Körjegyz6ségek. 
.Acsádi 1rJ. 

1 Acsád ................ . 
Ablánczi malom.. 10 

Alsószilvágy ........ . 
Fels6szilvágy .•.••... · 

Nyirosimajor .. .. • 7 
Köveskút ........... . 
rtleszlen .............. . 
Balf a ... .............. . 

l!'clsócsatári kj. 
Alsócsalár .......... . 
C:sén1 ••••••••••••••••• 
Felsőcsatár .......... 

Nagyjápláni major 109 
Kisnarda ........... . 
Magya1·keresztes ..•.. 
Nagynarda .......... . 
Németkeresztes •..•.. 

• 

Jáki kj. 

Alsónyirvármajor. 60 
Annamaj or....... 27 

• c~illa.gmajor • • . • • 8 
F'clsönyirvármajor 47 
Kismímzso. . . • • • • lB 
Klizépr_ry~rvá.r m.. • 28 
NagyháJ ú.& l .. l.... 18 
Nagymánzso.,. .. .. 62 
Sándormajor • • • • • 86 
Sósimojor . . . . . . . 5 

. Sötétmajor .. .. .. • 19 
Szópvölgy .. .. .. .. 14 
ZerllemaJor....... 15 

N• ral· a ... l •• l •••••••••• 
• 

Kisunyami kj. 
1 Balogfa .............. . 

Húrttháza •••.• 1 • • 12.2 
1 Kisunyoln ....... l ... . 

Er~ebetmajor.. • • 44 

• 

,..:., 
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ú. Vas vármegye. 
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Járások, nagy-
körjegyz6-
községek, 

tan. és törvény h 
joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lelekszáma 

Nagyunyom ..••••..•• 
Sarokújfalu ........ . 

Gézamajor •••• , • • 111 

MOflyot·dkeréki kj. 
Alsóbeled ........... . 
Felsőbeled ,,., ...... . 

Buja.1najor •..• ,,.. 44 
Kólon1 .............. . 
Monyorókerék ..... . 

Pinkaúj major • • • • 19 
Pinkatótfalu ........ . 
Szentpéterfa ........ . 

Csencsiherokmajor 77 
Tamásmajor... ... 74 

NemesMai kj. 
Nemesbőd ........... . 

Ignáczmajor... ... 5 
Vassurány .......... . 

Lajostelck........ 78 
Pereczmajor. • • • • • 75 
Vassurúnyi majOl'. 185 

V t\ t .................. . 
Annauiajor • • • • • • • 8 
Emiliamajor..... • 49 · 
SzenU.útmajor. • • • 84 

Zanat ................ . 

Nlmetlövói kj. 
Abdalóez ...••..••••.. 
Csejke ............... . 
Horvátlöv6 ......... . 
Németlövd ......... .. 

Erdödymajor .. • .. 49 
Pokolfalu .......... .. 
Pornóapáli ........ .. 
.]!'ors~major.... ... 19 
O maJor ...... , . . . • 57 

Pósaszentkatalin ... 

&ptei kj . 
Gyöngyösapáti ....... 

Besonyömajor • . • 86 
Kisasszonyfal va .... . 
Nagyasszonyfalva .. . 
Nagygencs .......... . 

41 Söpte ................ . 

• 

Bárnevolno.major. 99 
Konrádmo.jor..... r.o 
Kozárpuszta •••••• 141 

Szombathely
vidéki kj. 

(Szókh.Szombathel y rLv .) 

GyöngyöshermAn ... 
Hatlábú csárda • • 14 
Károlymajor . . • • • ú1 

Gyöngyösszöll6s .... 
Bnlh~tvár......... 60 
Klspityer ....... 1. 7 
Na~o:n>lLyor .. • .. .. 10 

Ilerény ...... ~ ....... . 
Sztoese ·········~ 56 

l .... 
Cl) .... 

•Cl) .... 
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•Q) d 
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Járá.sok, nagy-
községek, körjegyzó-

kisközségek, 
. tan. és törvény h. 

jogg:tl felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Kárnon .... ~ ......... . 
Perint ............... . 

Sorokpuszta •••••• 197 
• 

Táplánfai kj. 
DOmöt(lri ............ . 
Gyöngyösszent-

kereszt ............ . 
Edehasapuszta . • • 60 
Lujzamajor... ... 46 

Szentkirály ........ .. 
'fáplánfa ............ . 
· Annamaj or.;..... 16 

Bakófa ...•.•..••• 150 
Lengyelmajor. • • • • 85 
Rnngkút •. , • • • • • • 59 

Zarkaháza ........... . 
Bogátimaj or ...... 168 
Ferdinándmajor • • 60 
Mohácsmo.jor..... 7 

Toronyi Tcj. 
• 

Bucsu ............... . 
~yestemajor •••••• 44 
Ujordömajor...... 40 

Dozmat ............. . 
Já pia.............. 41 

Olad ................. . 
Kelemenmajor. ... 42 
K~!ómajor..... 4 
Zselimajor. . • • • • . • 84 

Ondód .............. . 
Niilsstymajor • • • • • 24 
Pelesk e . . • . • . . . • • 7 

Sé .................... . 
Tqron7 ............. . 

Ujm&Jor •• ,·....... 86 

Vasazleadnyi Iri· 
Csempeszkopá.cs .... 

Békasmajor • • • • • • 14 
Kajd .... ~ ............... . 

Kiskajdmajor..... 91 
Lipárt . ; ............. ·. 

Sárdimajor .. .. .. • 16 
Tana ................. . 

Ilonamajor....... 21 
Vasszécsény ......... 

Lesvárimajor..... 45 

· . Vlpi Trj. 

Bárdos .............. . 
Bozzai ....•.......... 
v ép ............. l l l.. • 

l ..... 
Cll 

-Q} -
!la 

-Cll aS 
fr.ie 
10-c.! ....... 
~cr. 

Bánmajor. • • • • • • • 160 
Csókakömajor .... 157 
Dombhátimajor... 17 
Ferenczmajor • • • • 65 
Sándorházimajor • 45 ~~;:; 

Járási össeeg: 

• 
• 

• 

• 

Járá.sok, nagy-

s községek, körjegyzö-

""' kisközségek, .. tan. és törvényh. 11.1 

·O j o gg:tl felr. városok, 
p.. - egyéb lakóhelyPk és o 
~ utóbbiak lélekszáma 

• 

X. Vasvárt J. 
Járási székhely : 

Vasvár • 
Körjegyzöségek. 
B altavtft·i kf. 

1 Baltavár ............. . 
A vasierdeimajor.. 17 
Miksamajor • • • • • • 42 

Hegy hátkisbér ...•••• 
Benzihercr.egnö m. 41 

Mikosszéplak ....... . 
Botkaháza ....... "109 
Endrédpuszta • • • • 140 
1\Ukosdpuszta • • • • 65 

Nagytilaj ........... . 
Egonmajor •••• , • • 62 
ij.ózsamajor • • • • • • 48 
lJjinajor •••••••••• 29 
VIIdormajor • • • • • • 69 
Viktorinmajor • • • • 89 

Osehimindssen.ti kj. 
Csehi ... ·~.l. l l •• l l ••• 

Jóssofmajor • • .. .. 19 
Csehimindszent .... 

Farkaserdei puszta 20 
Kishegy . . . . . . • . . . 58 
Potypuszta • • • • • • 154 
Po ty rózsamajor. • • 90 

7 Csipkerek ........... . 
Csipkereki hogy .. 116 

• 

kj. 
Déneslak •.••••.•••••. 
IC Lakheg)•ipuszta.. • 7 
Egervár ............. . 

Halcsontmo.jor.... 26 
G<5sfa . . . . . . . . . . . . . . . . · 

11 Vasboldogasszony .. 
f,Z:pimajor ....... 98 

slómajor •••••• 47 

Felsóos1k6i Iri· 
Alsóoszkó ......... .. 

Alsóoszkói major: 15 
Felsőoszkó ......... . 
Kozmafa ............. . 

15 Oloszka .............. . 
Istvánmajor • • • • • • 28 

1 Pácsony ............ . 
Pácsónyi mo.jor... 29 
Pácsónyújmajor • • 170 

Gersei kj. 
1 Gerse ............... . 

Gersei p11szta..... 80 
Ssállásbolyi major 89 

Karátföld ............ . 
Sá.rflmizdó ........ .. 
Telekes .............. . 

Klsmajor......... 79 
Nagymajor • • .. ... • 48 
Pálmajor.. .. • .. .. 48 

GyÖf'tJári kj. 
21 Andrásfa .......... .. 

l ..... 
Q) --Q) -
!la 

-Cll al 
gj e 
10 •al ...... 
~Ul 

• 

1.01 

• 

• 
• 
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9. Vas vármegye. 

~ .. 
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ségek, 
d. tan. és 

joggal felr. 
egyéb lakóhelyek. és 
utóbbiak lélekszáma 

. 

Gyárvár . l l ••••••••••• 

Kalocsamajor .. .. 47 
SzUkhatfLrimajor.. 18 

Ht'gybátszentpéter .• 
Hegyhátsuntpé- . 

tori major ...... 102 
Petllmihályfa ...... . 

Hosssúperesetegi lej. 

Bögöte .............. . 
Alsómajor .. .. • .. 79 
Folsömajor .... ·.. 110 
Forcncr.:major .. .. 84 

Hosszú pereszte g •..•. 
Dénosdmajor..... 86 
Kisgecsonymajor • 14 
Nagygocsonymajor 142 
Pt>resstogta.cskánd 100 
Ssajk.irnalom • • • • 18 

Vashosszúfalu· ...... 
Szentódorfa • • • • • 128 

Kámi kj • 
AJsóUjlak ..•..••.•..• , 

Alsóújlaki kincslik 8 
• " koponyis 27 

" maj or .. 62 
" puszta. 6 

· Istvánmajor .. .. • 19 
Egervölgy ............ . 
Kám .......••.•...... l. 

J elipuszta .. .. .. • 44 
Kuslosmajor • .. .. 2 

B l Szemenye .......... . 

• 

• 

Bábakidvtgi . kj. 
Rabahidvég ....... .. 
•. Bertamajor .... .. 6 

Kolomposmajor... 4 
Rábamolnári ........ 

Rállamolnári mo.jor 66 
Rábapüspöki ...... .. 
Rábaszenttamás ... . 

Rumi kj. 
Gutaháza ............ . 
Rábatóttlls ........ .. 

Kisl6tteismo.jor • • • 14 
Rttm ....... l •••••••••• 

Harasztmo.jor • • • • 105 
Zsennye ........ l •••• 

Sarkikisfaludi ~j. 
Geregye . l ••••• • •••••• 
Gyanó~···~······~···· 
Nemeskolta ..... u .. . 

Sorkikápolna ...... . 
Sorkikisfalud ..... .. 
Sorkipolány ....... .. 

Karolinamaj or.... 28 
Sorkitótfalu ......... . 

Csctoháu .. .. .. • 87 
Szentléránt ......... 

TaródM a .. .. .. 145 
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Járások, . nagy-
közscgek, körjegyző-

kiskiir.súgek, 
. tan. és ltirvényh 

joggal felr. Yárosok, 
sgyéb lakólwlyek és 
utóbbiak lélekszáma 

V asrári lrj. 

Kismákfa ........... · .. 
Nagymakfa ......... .. 
vas,rár .............. . 
Go~ztonyéspuszta 25 
Györgymajor • • • • • 48 
Ssentkerosv.tmajor 82 

Járási összeg: 

· XL Köszeg rtv. 
Köszegfal va •• , ••• SilO 

' -"1 
Ql .... 

•Ql ....... 
e.g 

•Q) al 

:l e 
10 ·CIS 
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Járások, nagy-
községek, k 

, kisk 
tan. és 

joggal fpJr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

XII. filzombat-
hely rt.v. 

Diósn1ajor ••••••• 28 
TUc~ökmajor , , , , • 86 

.. 
Os szesit és. 

Czelldömölki j • ..... 
F1l 

•• . • 
e soo1·z. :J• .•..•.•..•• 

4 Körmendi .i· ...... ··· 
K

• . . 
oszeg& ·J. . •......... 

• 

• 

l . 

-"' Ql .... 
·Q) -e.g 
•:lJ 
gj al 
oS 
~ -~ 
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10. Veszprém vármegye. 
Vármegyei székhely: Veszprém. 

• 

• 

• 

1 
1 

. I. De\reoserl j. 

Járási székhely : 
Devecser. 

.A) Nagyközség. 
1 Devecser ........... :. · 

• -
• 

Sandlmajor....... 7 
Sándormajor , , • • • 24 
S!lékpusl'.la • .. .. .. 71 
!'Jzórtctópuszta, , , , ll 

·B) Kö1jegyzöségek. 
~~ai kj. 

Ajktt ................. . 
Ajtai Uvegtn•ár ••• 161 
AJka<'Singcrvölgy • 8IW 
Gizellamajor , , • , , IOil 
Pálmajor ••• ,,,.,. 16 
Vinczemajor .. .. • 21 

Bódé ........... ~ ..... . 
Kolontár1) .......... . 

Cséita •• l ••••••• l. 88 
Lörinte . . . . . . . . • . 152 

Tósok ..... ."........... · 
Tósokberénd ........ 

Kisberéndpuszta.. 41 

Csöglei kj. 
Adorjánháza ........ . 
Cs6gle ........ ." ...... . 
Egeralja ............. . 
Kispirit ............. . 
Nagypirit ... : ........ . 

Kertai kj. 
Ker ta· .•.....•. ~ ....... . 

Vúrcsallt· ...... ; , 107 
Kiskarnond ......... . 
Nagykamond ...... .. 

Dobróka .. • . .. • .. 15 
Károly há~ ..... , 170 . 
Na.r&yberzileuy • • • • 49 

Kislócli kj .. 
Ajka1·endek ......... . 
Ba konyg.yepes .. : .. . 

• 

• 
• 

• 

-Folsörnajor •• ,,,,. 101 
Kcrosr:tmajor.,... 57 
KisHídi \'&~hámor 45 

Középiszkáei ~; . 
Alsóiszkáz .......... . 

Nyirospnszta...... 88 
Felsőiszkáz ........ .. 
K. s· lS C OSZ ••••• , . , •.••• 

Kisszöllös .......... .. 
K<lzépiszkáz ......... . 

Nagyalásonyi kj . 

Dabrony ............ . 
Nagyalásony ....... .. 

Barczamajar .. .. • 2G 
Somlóvecse ........ .. 
Vid .................. . 

• 
Noszlopi Trj. 

Bakonypölöske ..... 
Elemérmajor ••• , • ~ 
Pityómajor ••• ,,,, 97 

Magyarpolány ...... . 
Borso<lpuszta.,,,. 1117 

Noszlop ..... _ ........ . 
Ferencztelek .... , 21 
Kisbogdán y • • • • • • 80 
Nag1·bogdáuy • , • , . ll~ 
Palluímpuszta •• ; • 27 

Padragt kj. 
Csékút ............... . 

Cservárpuszta . • . • zr 
Csingen·ö!gytelep 81 

:u Halimba ............ .. 
Cserhátpuszta .. .. 7 
ltowecsepnszta.,, 6 

Öcs· .................. . 
Padrag .............. . 
Pusztamiske1) ..... .. 

Alsókig1·ó~i major 21 
Erz~i!!Jctmujor.... 44 
Fclsökigyó•wmjor 29 
Határvölgypuszta 5 

• 

1).AnyakönyvHec Dorecser nk.-hez tartozik. 

• . . . 

•• 

• 

• 

1. 

1. 

• 

• 
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10. V es1.prém vkrmegye.-
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Járások, nagy-
községck, kö•·jegyzö-
ségek, kiskö1.ségek, 

•·ent.l. tan. P.s töl'Vényh. 
joggnl felr. vál'Osok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

.llluraszombati j .... . 
NérlletrJ:jvári j . ..... . 
Cf , , • • 
uat"an J ............ . 
Seent[/OtfM1·di j .... . 
Seombatfu:lyi. ; ..••..• 
V as cári ,; . . .......... . 
KöszerJ 'rtv . .......... . 
Szombathely · rttJ • ..•• 

V á1• mf!yyei össz.: 

• 

• 

' 

Somlósz6ll6si kj. 
Doba ................. . 

FerencEmajor , , , , 75 
Kajctimháza • .. .. 8 t 
ltlcréto . . . . . . . . .. . 5 

. Somló\·ár .. .. • .. 17 
Oroszi .. l l • l •••••••••• ~ 
Somlószóllós ........ 

Tetövárpu!zta • , • , 6 

'Soml6r:ásárhely·i kj. 
Borszörcsök ........ . 
Somlójenő . .. . .. .. .. 

VárdnpnFzla •••• ,, 15 
Somlóvásárhely ..... 

Lovaspnszto.. ; .. .. 92 
Som ló hegy . ~. • . . • 54 

Tüskevcíri lej. 
41 Apáczalorna ....... . 

• 

Karakószörcsök .... . 
Csipánháv.a .. .. .. 4 

Kisberzseny ....••... 
Tüskevár ........ ..... . 
Veszprémpinkócz ... 

J4rási össztg: 
- • 

U. Enying l j. 

Jál'ási székhely : 
Enying • 

A) Nagyközségek. · 
1 Balatonfökajár ...... 

• 

-

Balal.onalifi(U. •• , , , 40 
Balalonvilí•gos • , , 288 
llalntonviliLgosi 

rnr.tötclcp . . • • • so 
Tokoru•i csárda , , 2-& 

l3n.latonkenese ..... . 
Altarattl-a , ••••• , u;a 
Hu. latonkenesel sz. Ilii 
Hus~zumozÖplll:IZia. 18 
l\JiLJIIIIJlUSzliL , , , , , 3fi 

D~g ..................... . 
Agostonpu~zta., •• 21 l 
Alitalmajor .. .. .. H!5 

l .... 
Ql -•Ql -
~ 

• ., d 

g,j 8 
IO..s 
....... 
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Járltsok, nagy-
, körjegyzö-

kisközsPgek, 
tan. és törvényh. 

joggal feh·. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Ecsimajor • • • • • • • • 266 
Etelkn1mszta • • • • • 168 
Filninlnjor . . . . . • . 45 
Fckctopuszta ..... 868 
Folsöbogárd ••••• 200 
Gnrasmn.jor • • • • • • 45 
U unyorospuszta.. 72 
ösztolok ......... 162 
Pálmajor ........ 171 
P.inkóczpuszta .... 100 
Ujkútpuszta .. .. • . 17 

Enying ............. . 
· Enyingi bolmajor. 159 

Kabóka puszta • • • • 78 
Loshegy ••••••••• 118 
Nagykustyán .. • • • 179 
O hodospuszta • • • • 87 
Öreghegy .. .. • • • • 84 
Pát."tpuszta •••••.• 187 

Balatonbozsok1) .... 
Alsótekeres • .. .. • 8 
FelsöLekeres • .. .. 41 
Kisboz~ok • • • • • • • 8 

Lajoskomárom ..... . 
Középbogárd • • • • • 867 
Paulamajor • . • • • • 76 
f?Ennyogpuszta • .. 174 
Ujbogárdpuszta... 45 
Újhódospuszta .... 149 

Lepsény ............. . 
Bartacsárda • • • • • 24. 
Bosuyömnjor.. ... 48 
Kinja puszta • • • • • • 6 
Kök'útpaszta • • • • • liO 
Lepsényi belmajor 285 
Rikímajor. • • • • • • • 70 

Mezökomárom ......• 
Kenyérmcr.:öpuszta 56 
PusEtaszent-

mih'ályfn ....... 800 
Mezöszentgyörgy ... 

J.,áslllópuszla..... 16 
Új puszta • • . . . • • • • 80 

Siófok ............... . 
Szilasbalhás ........ . 

• • 

Ahóbollárdpuszta. 264 
BecsalipusEta.·.... 18 
Belsösári ... :. .. • 78 
Belsötlikrós • • • • • 64 
Gyönködpuszta • • • ll 
Hulontpuszta..... 58 
Hangászlmszta • • • 60 
Hordóvö gypuszta 16 · 
H~s~rp'!szta..... 6S 
Külsosán . . . . . • . . 208 
Külsötükrös .. ... 41 
Kulnpuszta. . • • • • • 70 
Miklós {Ó. r • .. . • .. 7 

•.. . 88 
•••••••• 48() 

.......•. 59 
• • • • • 128 

....•.•. 57 

B) Kötjegyzöségek. 
Csajági kj. 

Cs!ljág .................. .. 
UjpllSEta .. • .. .. • 64 

Küngös .......... ~ ...... . 
Árpádmajor • • • • • • 2S 

Fokseabadi' kj. 
Fokszabadi ......... . 

Belmajor •• , • • • • • 107 

l . ...... 
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_'8·~ 
<112 

4. 

• 

• 

s 
oal ... 

112 

-o 
>. -o r.:.· 

1 

• 

• 

.Járáso!;:, nagy-
községek, kö1·jegyzö-
ségek, kisközségek, 

t·end. tan. és törvény b. 
joggal fell'. városok, 
Pgyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

GamásEa • .. .. • .. 187 
Sostói major...... 12 

Siómaros ..... : ...... . 

' ...... 
Cl) -•Q) -
1:1;, 

~ol ... s 
Lag -~ 

N 

-~ 112 

Bclmnjor . . . . .. • • 85 
JórOIIIJ:U)"pUBZta , , 95 
Kiskri"sLyím • . • . • • 87 --::-::-::-: 

J árási össeeg : 30 

m. Pápai J. 
Járási székhely: 

Pápa • 
.4) Nagyközségek. 

Adásztevel. ......... . 
Simnhár:apusBta • • 4S 

Bakonytamási ...... . 
Lovászpatona ....... . 

Agymajor ........ ll G · 
. Górépusr.:ta....... ll 

H eitormajer • • • • • • 40 
Kanászmajor..... 9 
~ss zeglepuszta • • 9 
Oreghe&y ••••••••• 68 
Sr.:eglepusEta • • • • • 81 
Vicscpuszta ..... ,· 91 

Marezaltö •••.•.••••.• 
Antnlföpuszta. • • • • 91 
Fnrkasdpuszta • • • 76 
Ihász .............. 193 
ZsigmondbáEa p •• 125 

Ny;irád ............. · .. . 
KörtvélrespusEta. 5 
Nyirespuszta .. • .. 16 
Vurjuvölgy....... 411 

Takácsi .............. . 
Gyulamajor .. .. .. 18 
~arolyhár:a....... 6 
Orimaj~r......... 17 
Peretakácsi • • • • • • 269 

Tapolezafö ... , ....... 
. Döbrés . . . . . . . . . . . 1 Ul 
Ugod .............. ,. ... 

DióspusEta • • • • • • • 158 
FrancEiavágás.... 70 
GerencEepuszta... 1>7 
Huszárokelöpusr.:ta 22 
Ugodi új major.... 78 
Vadkertpus:.~ta .... 180 

B) Körjegyzöségek. 

.Alsógörzsönyi kJ. 
Alsógörzsöny ....... . 

Mulittarnajor • • • • • 8 
Felsögörzsöny ...... . 
Nagyacsád ......... .. 

Kisacsádmajor • • • 95 

Bakonyjákói kj. 
Bakonyjákó .........• 

Járicsárda. • • .. .. • l R 
Járiföld • • . .. .. .. • 86 
Al'llapuszta...... •. 16 

Farkasgyepü ..•...... 
Farkasgyepüpuszta 11. 

IharkU.t .............. .. 
Németbánya ....... .. 

~. 

• 

t .. i, 

• 

1) Enying nk.·hoE buoulott kk. 
1) Anyakönyvileli a pápatouéri kj.·hoz tartozik. · 

8'1 
• 

10. V r.sznrém vánnt'gye. 

s .. ,; ... 
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• 

Járások, nag-y-
kc1zségek, körjegy:.:ö-
ségek, kisközségek, 

mn.d. tan. és törvény h 
joggal felr. \'árosok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Osóti kj. 
Bakonyság1) •••••.•••• 

CsárdapusEta. .... 19 
Kisdém ... ....... 78 

Csót ................... . 
G_y~rtyámospusEf.a. 4 
Jiuoba u ......... 144 

Nagygyimót ...•.••... 
Gyulamajor • • • • • • 21 
PuszLagyimót .••.• 211 

Pápanyőgér ........ . 
Vanyola .............. . 
AlsősEalma vár .. • 85 
CEuhamajor...... BS 
Felsöszalmavár • • 42 

Dákai kj. 

• 

21 Borsosgyőr ........ .. 
I5i~borsosgyör • • .. 18 
U. ta ~ .. JJlUSZ , • , , • , , , , HJ 

D:i.ka ............•..•.. 
Belsöumjor ....... 168 
KispiJdárpuszta... 68 
NngypodarpusEta. · 92 

Kéttornyúlak ...••.•. 
Pápadereske ... , .... . 
Pápasalamon ...... . 

Kisölvöspusft& • • • 2S 

Homokbödögei kj. 
• 

Homokbödöge ....•.. 
Kistevel.......... 4 

Nagytevel .......... .. 

lrj. 
Békás ................. . 
Mezöla.k. ............... . 

AssEonyra... ..... 66 . 
Kamondpusr.:l.a • .. 7 
Ki'3mátyushár:a •••. 15 
Mátyusháza •••••• 169 
Sóspuszta .. • .. .. • 18 
SE6lmczöpuszta • • 65 

Mihályháza ........ .. 
Bcr~m•Jor....... l~ 
CsöGlmaJor....... la 
Kistbna . .. . . • . • . . . 128 
Öregt.i.ma......... 29 

Nemesszalóki lrj. 
31 Külsövat ......... _ .... 

Bánhalma ........ 118 
FUztöpuszta...... 62 

Marczal gergelyi •.••.. 
Nemesszalók ........ ; 
Pórszalók .......... .. 

Antulfaimajor • .. • 2S 
Vinár ................ . 

Pápakovácsii kj. 
Döbrönte ............ . 

Ilkupuszta .. • .. .. 58 
Kisganna ........... . 
Kup .................. . 

Kupi ntajor .•..•.• 
Nagyganna .......... . 

• 

• 

...:. 
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88 

• 

Duna jobb partja. 

tan. és 
joggal feb·. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

.fO Nóráp ................ . 
41 Pápakovácsi ..•...... 

Attyamajer ...... , 21 
Gyulamajor .. .. .. 86 
Középm11jor • • • . • 87 

Pápatesztri lrj. 
4! Bakonyszentiván ... 
43 Nagydém1) .......... . 

Hillegvölgymajor • 11 
LámJiásmajor • , • • 25 
Répasmajor~.. ... 76 

l 
.!A 
Qj 

:al -
~ 
'G)"' 
~rA a 
OO...s 
.!AN 
<111 

s . .., .. 111 
-o 
:o-. -o ..,.. 

• 

nagy-

' tan. és 
joggal fel r. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Gombáspuszta. ... 14 
Hárságypuszta ••• 460 
Iharospuszta .. .. • 7 
Khnnezö . . . . . .• • • 15 
Kálmánberek.. • .. 8 
Körisgrör . • • • • • • • 190 
Magyarósdomb • • 11 
Romete • . .. • • • • • 46 
Róklllj•ukak...... 11 
Sl!énégetöpuszta.. 28 
Tobílnypusztll . • • • 7 4 

Szentkirályszabadja. 
lll eggycspuszta • • • a a 

.44 Pápateszér .......... . 1.7 Tt'ltvázsony ......... . 
Ágoslonmajor.... 14 
Csárdamajor • • • • • 22 
c~atárpusz ta. • • • • 81 
Lebujmajor • • • • . • 81 
Kijvcsgyür ..•.. ·. . 209 
SóspU!=Zta •• ·• , , , , , 10 

JJalmczö • • • • .. • • • 70 
Új major.......... 29 
Zsörki . • . • • • • . . . • 4:1 

SziJcsi kj. 
45 Bakonykoppány ..... 
46 
47 

48 

Béb .................. . 
Fenyc5fó ....... , ..... . 
Ki.~ssépalmapb.sda 8 

Szücs ................ . 
' Rókapuszta • • .. • • 16 

Vaszari kj . 
• 

49 Gecse ................ . 
• 

Gecsei ssCSllöhegy 161 
50 •••••••••••••••• 

' 

• 

IV. Veszprémi j. 

Járási székhely: 
Veszprém. 

.A) NagykOzségek. 
l Balatonalmádi ..... . 
~ Gyulafirátót ........ . 

BUdöskú\major... 11 
8 Kádárt.1. 1) ••••••••••••• 

Alsómajor. • • • • .. • 75 
Gelemórimajor .. • 7 

()si .................. . 
Alsómajor........ 88 
Birórét .. , •..•.. ,. 51 
Bullintanya .. • • .. 11 
Lebujtanya .. • • • • lll 
Szigetpussta • • • • • 28 

ö Oskii. . ............•.... 
Bintópus.llta...... 16 

6 Peremarton ........ .. 
Belsómajor.... • • • 117 

7 Szentgál. ............ . 
Alsóerdöpuszta... 56 

. Antalhál!:a • • • • • . • 74 
Bugllyakö.. • • • . • 22 
Cscrdonlb . . . . . . . 8 
Csojányospusztll.. 20 
Dobkoreke • • • • .. • 18 
Ecsegvár • . • . . . • • 8 . 
Fthdlap .......... 8 

61 
Ul 

• 

• 

1 
1 

• 

• 

Kishidegkúl3) •••••••• 

Nagyhidegkút 3) ..... 
Várpalota ••.••....... 

Pé t fürdö ......... ·207 
V OrOsberény ...... .. 

Budatava • • • • • • • • 21 
Ffiztöpuszta • • • • • 21 

B) Körjegyzóségek. 

Berhidai kj. 
• 

Berhida ............. . 
Bezerédjmajor • • • 15 
Csil111gpuszta. • • • • 9 
Dénesmajor • • • • .. 90 
Fodorpu~~ta • • • • • 21 
Lakatmajor • • • • • • 12 
Hong·;ospuszta • • • 9 

Kiskavácsi ......... . 
Kiskovicslpuszta. 94 

• 

Hajmáskit-i k.j. · 
Haj Itláskér ......... . 
Sol y ..................• 

Herendi. lrJ • 
Bánd ................ . 

Menyeke ..••.•.•.. 15 
Herend .............. . 

Ambrus tanya..... 6 
Márkó ............... . 

Csabborok.. .... .. 71 
• 

Litéri kj. 
Királyszentistván ..• 

Bánompuszta. • • • • 22 
Litér ................. . 

Bondo!ilpuszta.... 10 
Dnkupuszta • . • • • • 22 

Mencshelyi lej. 
Magyarbarnag .... .. 
Mencshely .......... . 
Németbarnag ...... . 
Vöröstó ..•...•...•... 

• 

') Anyakönyvilog Lovásspalona nk.-hez tartom 
t) Gyulafirátót nk.·hez bcosztatott kk . 
•) Totvázsony nk.-hcz beosztott kk.-ek. 
•) AnyakiinyVileg a városlödi kj.·hez tartozik . 

• 

l 
.!A 
q) -"G) -
IJ.g 
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~E! 
~-~ 
<111 
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10. V cszprbm vtrmcgye. 
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Járások, nagy-
kOzségek, körjegyzc5-
ségek, kisközségek, 

t·end. tan. és törvény h. 
joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Nagyvázsonyi kj . 
Nagyvázsony ....... . 

Felsöcsepely • • • • • 17 
Hermanmajor • .. • 44 
Kabhegy: • • • • • • • • 6 
Ssenlm1hálypusztll 16 
Zsófiamajor •••••• 176 

l'jemesleányfalu .... . 
Urkút") .............. . 

Nems8Vámosi kj. 
Nemesvámos ...... .. 

Bulácsapusl!tll.... 88 
31 Veszprémfajsz ...... . 

• 

Papke1eii kj. 
Papkeszi ....... : . ... . 

Felsómajor • . • • • • 59 
Ish·ánmajor ••••.• · 28 
Kastélrmajor.. . .. 15 
Körtvó yesmajor.. 2 
Manómaj or. . • . . . . 16 
Rostáspuszta..... 96 
Sáripuszta • • .. • • • 47 

Vilony~ ............. . 

Városlődi lrJ • 
Csehbánya ......... . 
Városlód ............ . 

Csehbányai major ll 
!:jzéplábi major... 10 
Ujmn.jor.......... 14 
Vámosmajor • • • • • 50 

l 
.!A 
q) -"G) -1111 
'G)"' 
~s 

00 • .., 
.!A .. 
<lll 

• 

Járási tisseeg: -:-: 

V. Zlrozl j . 
• 

Járási székhely: 

.A) NagykOzségek. 

1 Bakony bél ......... . 
Somhogypuszta ... 125 

Réde ................. . 
Lesaljamajor • • • • 44 

Súr ............... • .. . 
Frigyesmajor • • • • • 44 
Súrcsatár • • . • .. • • 118 

Zircz ................ . 
Aklipuszta ....... 197 

B) Körjegyzóségek. 

.Ácstes.eéri kj. 
Ácsteszér .......... .. 

Ácstcs:~:éri puszta. 98 
Aka .................. . 

Akapuszta • • • • • • . 196 
Far.liastorokpuszta 88 
Kecskopuszta... • • 24 

Csatka ............... . 
Koromla ,. . . . . . . . . 77 
Vadaspuszta.. •• • US 

• 
• 

• 

1. 

• 

• 

• 

• 

l 
• 

• 

• 
• 
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Duna. jobb partja. 
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;.-. -o 

ll« 

Járások, nagy-
k6zségek, körjegyzlí-

kisk6zségek, 
tan. és törvény h. 

joggal feh·. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak léleksztí.ma 

Csernyei kj. 
Bakonycsernye .•.... 

Dolosd . . . . . . . . . . 23 
Inotnpuszta •••••• 148 
Sikátorpuszta • • • • 100 

• 

11 
':Ql -
lll.l 

·G> ~ 

~e 
10 ·1:1! 
..~oo~ .. 

<"' 

Szápár................ · 

1 

1 

1 

•• 

Bakony
asentlásslói Trj. 

Bakonygyirót.:: ....• 
Bakonyszentlászló .. 

KenyP.rimajor • • • • 80 
Vinyosándormajor 44 

Bársonyosi kj. 
Bakonybánk ...•••.•. 
Bársonyos .......... . 

Kátpuszta • .. .. .. 57 
Pervatpuszta • • • • LOO 

Kerékteleki ........ . 
Alsóbörcsluim.... 4II 
Felsöbörcsháza... 4f 
Kistarcspus~:ta ... 117 
Mihillyfapuszta... 28 
Nagytarcs • • • • • • • • 227 
lllyeskenya • . .. .. • 45 
Otarcspuszta • •.• • • 54 
Szolga.györ .. • .. .. 108 
Tqházpusl!:l.a .. • • 21 

Dudat•i kj. 
Bakonynána ....•.... 

Alsópere . . . . . . . . . 66 
Felsopere ........ 147 

Csetény1) ....... ; ••••• 

Vilmamajor •••• • • 21 
Dudar ............... . 

Kisdudar • . • . • • • . . 92 
• 

Magyar
Slent királyi kj. 

Bakonyszentkirály •• 
Bakonyoszlop .•..••. 

Köhegypuzta • . • • 10 
Csesznek ............ . 

Gé~:allázapuszla , • 58 
Imrmnajor ... , . . . 52 

• 
• 

• 

• • 

• 

•• 

• 
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1 

• 

E! 
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Járások, nagy-
k6zségek, körjegyzö-

kisk6zségek, 
tan. és törvény h. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Magyarszentkirály .. 
Hajmáspus~:la.... 69 

Magyarazombat- · 
helyi kj. 

Bakonyszombathely 
Hánta ............... . 

Á(íozatpnszta .. :. 84 
Nadasdpnszta •• , 71 

Magyar::~zombathely 

Olaasfalui. kj. 
Lókút.' ..... :· ........ . 

G
6
,ycrtyánkút ...... 174 . 
bányapuszta • • • 154 

Pénzcskút •••••••• 481 
Olaszfalu ............ . 

Eplény .•••••••••• 227 
Veimpus!:la ...... 127 

Romándi kj. . · 
Bakonypelerd •.•..•• 
Gic z .................. . 

Akáczásmajor .. • • 17 
Bertalanffymajor • 2l 
Geroncsérpus:da • 60 
GicEpaszta ••••• , • 220 
Hathalom • • • • • • • • 148 
Istvánmajor. • • • • • 69 
P,áltelek .. .. .. .. • 54 
Ujmajor.......... 9 

Románd ............. . 
• 

Püspökmajor .. • • a 
• • 

• Tési kj • 

Jásd .....•...••.......• 
Csöszpuszta ...... 205 

1rés ..••.•....••••.••.• 
Kistéspusllta • • • • • 81 
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Veazprmnvarsányi 
kj. • 

r.tzi ...••.•••.•..•.... 
Jántnajor......... 88 
Leányfalupuszta • 5 

• 

• 

11. Zala vármegye. 

• 

E! 
-~ 

"' •O ..... -o 
~ 

• 

Vá.rmegyei székhely: Zalaegerazeg. 
• 

I. Allólendval j. 

Já.1·ási székhely : 

Alsólen d n. 
A) Nagyközség. 

• 

1 Alsólendva ........ .. 
Bakóalja .. • • • .. • • 24 

. 

• 

l 

• 
• 

:Sömhéc~:heay • • • • 98 
C8erhegy ..•...•.• 60 
Hármasmalom ••• 251 
Ivánkóez . . . • . . . • • 9 
Kurtnhogy ••••• , • • 81 
Mél )·völgy.. .. • • .. 70 
~?.ontháromsáehegy 19 
l]Jhef:Y .. .. .. • .. .. 49 
lJjtamáshory • • • • • 84 
Vadkert ..•..••.. , 49 

/ 

• 

1) Csotény",kk.·hcn a dadari ak. párhuzamos B) anyakönyve vezottetik. 

• 

89 

11. Zala vl\rmegye. 

Járások, nagy-
községek, kö•·jegyzc5-

kis 
tan. és 

joggal felr. , 
egyéb lakóhelyek é~ 
utóbbiak lélekszáma 

Sikátor .............. . 
Vecseny .•......•• 154 

Ve.szprémvarsány ... 
Uj1najor • • • • • • • • • 48 

• 
Zirci'!Jidéki kj. 

• (Szokh. ZirCI!.) 

Borzavár ............ . 
Alsótündérmajor.. 12 
FelsöLündérmajor. 95 

Nagyesztergár .... :. 
Flórama)or • • .. • • 82 
Kardosret ••••••• SOS 

Porva ................ . 

l 
..lool 

Cl> -·eu -
lll.l ...,.., 
gje 
~-~ 
<fil 

• 

Pálihálás . • • .. • .. 8I5 
Szépalmapuszta • • 100 -:-::-=:-::' 

J áráai öaaeeg : 

VI. Pápa dv . .... JO. 
Antalházapuszta.. 26 
BánóCilimajor • .. • 60 

. Baróczlleeyi újm.. 5 
Dörl!:cménypuszta. 78 
Földmivcsu;kola.. 68 
Gyulapuszta...... 18 
Hódoska •... , •• . 48 
Iplöreghell"f .. .. • 18 . 
Nagyhanta .. .. .. • 19 
Pálhár.apuszta • • • 200 
Sávolypuszta • • .. • 64 
Törl!:söklleli:Y • • .. • 60 
Várospnszta...... 51 

V*'· Ve1zprém 
rtv ......... ........ · 
Csatárpnszta ..... 278 
J,.utas. . .. • • . . • • • • • 26.6 
Uj major •••.• , . • • 84 

• 

D6Vecser·i j ....... ~ .. . 
Enyingi j .. ..•••..... 
P . . . 

apa t J· ....•........ 
··veszprhzi j . ....... . 
Z . . • . 

t.rCZI J. • ........ , .. . 

•• 

Pápa rtfJ............. 2(1. 

Veseprém rw ... ... ·.. 14. 

• 

• 

Vá1•megyei Ölls:e.: ==-= 
• 

• 

• 

• 

• 

B) Körjegyzilségek. 
• 

.Als6lakosi 1rj. 

Alsólakos .......... .. 
Felsólakos .......... . 
Ko. p ez a .........•..... 
Kót ................•.. 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 



• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• -

Duna jobb pnrljn. 

e 
-~ .. 

,Tárasok, nagy
ki.irjegyzri

kisközsr~gek. 
. tan. r\s l.iirn!n y h "' ·O j o g gal !'el r. \'á ros ok, 

;;-. o· egyl~b lak6helyek és 
~ ut.ói.Jhiak lt'!lckszíuna 

• 

• -

Muro.rév, ............ . 
Gyula major .. .. .. 28 

Zalagyertyáuos ..... . 

Als6lendt:avidéki kj. 
(S:-.ékh : Alsillendva.) 

BántJ ta ............. . 
Csentevölgy ......... . 

Bánhegy .. . .. .. .. 2 l 
Csonlehc~....... 5S 
Fodorrena ........ 114 
Kulcsárrcnd...... 84 
M~?-jorka ......... , IlO 
Malóhegy .. .... .. 16 ..,. t• <)tl t-:JV.llCSC OJ8 , • , • , , , ,..g 

Zaknyak . . . . . . . . . 7· 
?,{tgti •• l l l l l l l ••• l l 6 

Lentlvahidvé.r ... ; .. . 
11 Lendvahosszúfalu .. . 

Belsőhogy .. .. • .. • 07 
Btikkhegy . . • . • . • . 1 r .t-i 
Hidegkút ......... 2t'i5 
Kishc(ly . . . . . . . . . . SO 
~zénégctö . . . . . . . . Hl . 
Ujhcgy........ • . . s..q 

Petesháza .......... .. 
E~zt~rházymajor •• 187 

Völgyifalu ........... . 
Bakonrend .. • .. .. 19 
CserLetö. . . • • . • . . . l O 
D.. -1 .t:} lOS VO gy ..•.• , • , .,~ 

Gara. . . . . . . . . . . . . 7 
GyepUhogy .. • • • .. 39 

. Tamáskút • .. .. • .. 29 
V ölgyipuszt& .. • .. 5 

Bagonyai kj. 
Bagonya ............ . 
Bakónak ............ .. 
Fil ó ez ............... . 

Fi!óczi szöiöhcgy 40 
Filóczi pu~zta.... 84 

Ór·szentvid .......... . 
Zalaiván d ...... -.... .. 

Bántornyai kj. 
Bántornya .......... . 
Kislippa ... ·.: ........ . 

Anas:.:tlizinmajor. • 8 
!U Lendvaerdc5 .......... 

Lendvaszentjózsef .• 

· Belat·i.ncei kj. 
Adorjánfal va ...... .. 
Be Iatinez ........... . 

KoJlSCMÍikmajnr... 10 
Hcnnviczamajor . . 16 

Muramelenc1e ...... . 
Mmasziget .......... . 

Ncmscsáknmjur • • U7 

Cs~t·(öldi kj. . 
Alsóbesztereze ..... . 
CserfiHd ............ . 
Felsöbcszlercze .•... 
Középbeszlercze .. .. 
1"üskeszer ........... . 
Zsizsekszer •...•..•••• 

• 

• • 

• 

1 

• 

1 
1 

• 

1 

• 

.Tár[LSok. nugy
_kii:l".sr~gek, köt·jegyzö
st•gek, 

tan. és 
·= joggal fel r. v 
-~ egyéb lakrHtPlyek és 

ullihbiak lt:·lckszáma 

Csesztre,qi ki. 
Alsószenterzsébet .. 
Csesztreg .... · ........ . 
Kerknkutas .......... . 
Kerkanémetfalu ... . 
Kerkapéntekfalu .. .. 
Kerkaújfalu ......... . 

!'tlihompusv.ta..... 18 
Pusztaszeni péter .. . 
Ramocsa ............ . 

Lemlvav4sát•lttlyi 
kj. 

41 Bödeháza .......... .. 
Gaborjánháza ...... , . 
Göntérháza ......... . 
Kámaházn . ......... a • 

Kebeleszentmarlon . 
Landmvásárhely .. . 
Rnd~tnos . ........... . 
Szentislvánlak ...... . 
Zsitkócz ............. . 

Murabarátii lrJ. 
Hársliget ............ . 
Lendvarózsa völgy •.. 

HasicEamaj or.. .. • 88 
l\1 urabaráti .......... . 
l\Iurahely .......... .. 

• 
Rédicsi kj. 

Belsősárd ........... . 
Külsösárd ......... .. 
Lendvadedes ...... .. 
Rédics ............... . 

Bolsömujnr •.•••• 189 
Dcdccskee.qkés .. • t Hi 
Lcndvakcwskés ... 126 
Sv.ab<.Iakospusllla. 92 

Szijártóháza ........ . 
Zalaszombatfa ...... . 

Nynkashli..Eapusllt& 48 

Reszneki kj. 
. Baglad ................ . 
Lendvajakabfa ....•.. 
Resznek ............. . 

Gr'•liczamajor • • • • 86 
Halastó·.......... lll 
Ktivecsr.~. . . . . .. . . 9 
Külsöbtlrkiordö... 8 

Seentgyör!JYVölgyi 
. kj. . 

Felsőszen terzsébet .. 
Magyarföld ........ .. 

Hari c~ u pusr:la. • • • 22 
Márokföld .......•.... 
M • 
.1.~emesnep ........... . 
Szécsiszen tlászló .•. 
Szentgyörgyvölgy •. 

• 

1 

1 

ll. Znla vármrgye. 

.Tárúsok, nagy- .W 
községek, kürjegyzö- ~ 

kisküzsc\gek, --c: 
·o:! 

"' "' 
~g 

. tan. és WrvP.nyh. ·3: ~ 
joggal felr. városok, · ~ 5 

~ egyéb lakühelyek cis ,!oj -~ 
r.:. utóbbiak lélekszáma < "' 
·-

Zalabaksai kj. 
Cztl p .. ............... . 

Czupi csárda • .. • 46 
K álóczfa ..........•.. 
Kerkabarabás ....... 
Kozmadombja .....• 
Jí~lmmpusv.la..... 80 

Pórszombat ..•...... 
Gyilri\kháll& .. .. • • 6 

Zalabaksa ........... . 
Koplalómajor..... 12 

Zorkd házai kj. · 
• 

Kispalina ........... . 
Lendvanyíres ....... . 

77 Nagypalina ......... . 
Nagrpalimü mnjor 7 

Zorkóháza .......... . 

II. 

J á·rás i össaiJg : 

• 

járu.·· 
Járási ssékhely : 

Balatonfüred. · 
.A.) Nagyközség. 

1 Balatonifired ........ 
Ba.latonlüredfilrdö 880 

B.) Körjegyzoségek. 
· .A1sddörgicsei kj. 
Akali ............... . 

Istvimhegy • .. • .. • 12 
Ságpuszta........ 50 

Alsódörgicse ........ . 
Bcescrpuszta..... 9 

Felsildörgicse ..... .. 
Kisdörgicse ........ .. 

.Asedfói kj. 
AszófiS ..•.•........•.. 
Balatonudvari. ... · .. . 
Örvénye~ ............ . 
Tibany ............. . 

Tihanyi rév...... 17 
• 

Csopaki. kj. 
Balatonarács ...•.... 
Balatonkövesd ....... 
Csopak .............. . 

NoszloripuHzla • • • 12 
Paloznak ....•........ 

Felsóórsi kj. · 
Alsóörs ......... · .... . 
Felsöörs ......... · ... . 

Köv•JSkútpusst& • • 52 
1 Lovas ................ , 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
l 
' 

' 
• 

• 
• 

l 
l 
l 

• 



• 

• 

Duna jobb partja. 

Jár<\sok, nagy-
községek, kürjegyzö

~ S1;gck, kisközségek, 
~ rend. lan. és törvényi 

•O joggal felr. VÓ.fOSOk, 
~ egyéb lakóhelyek és 
ez. utóbbiak léleks1.áma 

Nemespécselyi kj. 

Balatonszilllös .... .. 
Nagypécsely ........ . 
Ne111t>spécsely . .. .. .. · 

Nemespécselyi p. 51 
V ászoly ............. . 

Ssentantalfai kj. 
!ll Balaloncsicsó ...... . 

• 

• 

Óbudavár .......... .. 
-

Sz e il tan t alfa ..•••.... 
Szentjakabfa .•........ 
Tagyon .............. . 
Zánka ............... . 

Járási öss11eg: 

Ill, Csákto&nyai 
járás. 

Járási székhely: 
Csáktornya. 

.A) Nagyk~zségek. 
Csáktornya ........ .. 

Battyán .. -........ 848 
Busás ........... 849 
Globetkapuszta... 28 
Zvernyákrnajor... 28 

Drávavásárhely ..... 
Dusholl'. .. .. .. .. • 846 
Puszta a . . . . . . . . . 420 

B) KOrjegyzöségek. 
Beliceai kj. 

Belicza ............... . 
Muragirdony .•...... 

• 

Bott&rt~yai kj. 
Alsóferenczfalva ... . 
Bottornya .......... .. 
M ur aszi! vágy ••...... 

OsáktornyatJiUki 
kj. 

(Székh. Csáktornya.) 
Drávaszentiván .. ~ ... 
Drávaszentmihály .•. 
Felső vidafal va ...... . 
l<'elsöpusztafa ....... . 
J án os fal va .......... .. 

Sz on tr.ikusmaj or. • 82S 
Nyírvölgy ........... . 

Gyöngymajor • • • • • 40 
Százk6 ................ . 
Szentilona .......... . 

S!!:enl.ilonamajor. • 68 
Zalaújvár : . ......... . 

Drávacsányi kj. 
Cseresnyés ....•..•... 

• 

.:J 
-~ -
~:>g 

·::> 
rn "' "' "" 10 "' ..w ....... 

N 

<"' 

' 

!. 

•. 

1. 

• Tárások, nagy-
. klizstigek, körjegyztl

S -~ k, kiskiizségek, 
rn • tan. 6s törvén 
-o j oggul felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
ez. ut6hbink lélekszáma 

Drávacsány ......... . 
Györgymajor, • . • • • 50 

Drávamagyaród .... . 
Miksavár ............ . 

• 

Drávanagyfalui 
k:j. 

'!1 Drá-vanagyfalu ...... 
Facr:árniczapuszta 18 
Sv.éprnajor •••••••• 91 

Drávaohid .......... . 
• 

Edeskút .............. . 
F.gcrszc~puszta... 2!1 
Grobjepuszta..... 82 

Tótfalu ............... . 
Zrinyifal va ........ .. 

. . . Felsó
mihályfalvai lrj. 

Delejes .............. . 
Fa.rkashPI!'Y ........ .. 

Uj hegy •••.••••••• 207 
Vargahegy .•••.•. 282 

Felsődomboru •...... 
Felsömihályfal va ... . 
Hétvezér ............ . 
Károlyszeg .......... . 
Király lak ..•....•..... 
Mártonhalom .•...... 
Zalabárd os .......... . 

. kj. 
Banyavár .. .......... . 
Felsőkirályfalva ..•.. 

Ómajor . . .. . . . . . . . 64 
Uju1ajor . . . . • . . . . 52 

Kristóffnl va ......... . 
Murasiklós ......... .. 
· Brodecz ......... 86 

Uradalmimajor. • • 86 
Muraszentkereszt ... 
Zsidény ............. . 

Bcgnyecll .. .. .. .. 28 

Mura· 
aeentmártoni kj. 

.. ~1 Békásd ................ . 
Hétház ............... . 
L"pány ......... ....... .. 

Ujnd\•arrnajor •••• 157 
Majorlak ........... .. 
Muranyirád ......•.•. 
Muraszentmárton ... 
Orrnos ............... . 
Szenttnargilhegy .... 

F1•lsövéghegy .... 196 
Göröghegy ••••••• 188 
Györgyhr.gy ...... 844 
Mar boi UIC gy • • • • • • 222 
Várhegy ...•••... 227 

TOndérlak .......... . 

• 

• 

l 
.!<l 
.!! 
-~ -

• 

!91 

• 

1 
1.1 

8 .•• 
"' rn 

.&1 

11. Zala vármegye . 

Járások, nagy
községek 

, k 
t.nn. és 

l 
.!<l 
Gl 

•Q) -
·o joggal felr. vá » 
0 együb lukóhelyek és 
ez. utóbbiak lélekszáma 

• 

1Jiu1·aseerdahelyi kj. 
Bocskaihen ........ . 

Alsi.llid~ghen •••• 251 
Felsőhideghegy. • • 251 
Hidegfalu .••••••• 1114 
KopllSzhegy • • • • • • 175 
Mor1n~ahogy. . . • . • 205 

Muraréthát .......... . 
Muraszerdahely .... . 
Szelenczehegy .....•. 

Alsóvóghcgy • • • • • 216 
Bükkösd ......•.. 285 
Faluhcgy ......... 816 
Foketetómajor.... 77 , . 
Paphegy ......... 254 ·· 
Szelencr:r. ••.••••• 825 
Szelenczehegyi 
. bányatolop ..... Ui 

Stridóvári 'Aj. 
Bánfihegy .......... . 

Gibinscsákhogy • • 5U 
Kisbánfihegy. • • • • 20 
Ráezknnizsahcgy. 96 
Ráczkllilizsavöln 96 
Snffarcsókhegy • • • 75 
Stridóhegy .. .. .. • 55 
Vescsicl!:ahegy.... 71 
Vusivcsákhogy • • • 198 

Erzsébetlak ........ .. 
Gáborvölgy ........ .. 

Csalfadomb • • • • • • 811 
Kisédesd ......... 108 
NUllVérlesd .. .. .. • 82 
Ron1vár . , , . . • . • • 51 

• 

57 Határörs ............ . 

• 

Kismagyaród •.•....• 
Ligetfal va .......... .. 
Murafüred .......... . 
Ráczkanizsa ........ . 
Robádi hegy ....•..... 

Globokóhcgy ..... 870 
Korcsehegy ••••••• 145 

· Kerpcczhcgy .. .. • 102 
Koprivahegy • • • • • 84 
Les~~:kovcsecz-

hegy ........... lll 
Sprinczhegy ...... 116 
Sze lszcsákbegy. • • 54 
Tkáleczhogy .. .. • 7 

Stridóvár ........... .. 
Szentorbánhegy ... :. 

Goricsir.zahegy • • • 89 
Kozlovcsákhegr • • 118 
Martiuusevccz-

hegy ........••. 154 
Pornyákhegy • • • • • 77 
Rimscsákhcgy .... 147 
Santavocr:hegy • • • 27 
Stanet.inPczbegy • • 2U9 
Verboviczahcgy .. 129 

Vashegy .. ........... . 
Bnv.iuscsákhegy • • 41 
Hcrnyakovcsina· · 

hegy . . .. . . . . . . . . 96 
Lohoveezhegy • . • • 227 
Orchovcsákhcgy •• 129 
Prckupnhcgy ..... 100 
Tcrnov csakhegy •• 252 
Z se lc7.lll\l,:Orahegy. 28 

Végfalva ............ . 
• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

-



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

Duna partja. 

E! 
·:::! ... 
rn 

-~ 

""' ..... o 

"" 

Járúsok, nagy-
községek, kör,iegyzö-

kisközsegck, 
lan. és törvényh. 

joggal t'clr. városok, 
egyóh lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Virissentgyörgtji 
k]' • • 

GyO.mölcsfalva ....... 
GyO.mölcshegy ..•.... 
Kismihályfalva ..•..• 
Nyíresfalva ........ .. 

~ ..... 
•Q) ..... 
Cg 

•Q) 
gjt"4 
108 
..tol ·::! 

N <11.1 

71 Viziszentgyörgy .... . 
.B;inyahegy .. .. .. • 825 
Fcrcnczhei,'Y ••••• 279 
Kedveshegy •••••. 48-! 

• 

Kerek h r. g)" • • • • • • . 296 
Lapáthegy .. .. .. • 462 
Oskolalwgy •••••• 403 --::-:-.,.-

Já1'álli összeg: 46.47 
• 

IV. Keazthelyl .J. 
Járlisi székhely : 

Keszthely. 
A) Nagyközségek. 

Keszthely .......... .. 
FentikpuRzta .. .. • l SO 
Georgikon major ••• 102 
Ujtnnjor ..•.•.••.. 1:66 
Vadaskert ..... • .. 5 

Rezi ................ . 
Bakonycsor .. .. .. 7 
Csornakútipuazta. 15 

Zalavár ............. . 
Balatonhid vég p.. • 97 
Lcbujposzta.. .. .. 49 
Űrmüspuszta • • • • • 82 

B) Körjegyzc5ségek. 
Alsópál,oki kj. 

Alsópáhok .......... . 
Gizellamajor ••• , 110 
Hévizgyógyfiirdö.. 18 

N emesboldogasz-
szonyfa ........... . 

Szentgyörgyvár .... ; 
Alsómándpuszta..; 72 
Felsömándpuszla.. 62 

..d.lsózsidi kj. 
Alsózsid ............ . 
Felsözsid ............ . 
V áll us ...••.....••.••. 

Büdöskútpuszta... ll 
V áll us major.. • .. • 88 

HttJizsSIJntanrlrási 
kj. 

Egregy .............. . 
Felsópáhok .........• 
Hévizszentandrás .. 

:Négyszegmajor • .. 55 
Zalaköszvényes ..... 

Karmaesi kj. 
Karmacs .. , ......... . 
Nemesbük ......... .. 

Nemesbükhegy • • • 79 
• 

• 

• 

1 
96 

nagy-

E! 
·ol 
N . tan. és rn 

jnggal felr. ·O 

""' egyéb lakóhelyek és -o 
~ ut.óbbink lélekszáma 

1 Vindornyafok ..... .. 
1 Zalaköveskút ..... .. 

Kiskeszthelyi kj. 
Cserszegtomaj ..... . 
Kiskeszthely ••....... 

• 

Dobogómajor..... 88 
Jt'olsöma.jor ....... 196 

SármelUki kj. 
Egenföld ........... .. 
Sármellék ......... .. 

Förnajor ......... 86 
Kálmánma.jor • • • • 18 
Középmajor • • • • • • 58 
Lajoshá?.lpuszla.. 27 
Zalamajor... • • • • • 58 

• 

Vonya,·czt~asl,egyi 
ltj. 

BalatongyOrOk •..•.. 
Bnlatongröröki 

~zöllöhcgy.. .. .. 88 
Alsócsulény • • • • • • 82 
Bocze . . . . . . . . . . . 17 
Felsöcsetény • • • • • 67 
Mihályházapuszta. 15 
Zsöllobát . .. , . . . . . 81 

Gyenesdiás ..•........ 
Vonyarczvashegy ... 

· Zala.ssántói kj. 
Vindornyalak ......•• 

~6 Zalaszántó ......... .. 
Bödemajor • ~ • • • • • 18 · 
Cf!erhátmajor..... 54 
Gorgoly1nnlorn.:.. 12 

• 

~ 
•Q) ..... 
bg 

•Q) 
gJ <4 
tO 8 
,.!ol 'il 
<11.1 

1. 
1.901 

• 
• • 

l 

Ln. pos mozö. . . . . • . 48 
Tír.tikahi!logkút... 16 ----

Járási t5sszeg : 

V. Letenyei ,1.1) 

Jál'ási székhely : 
Letenye. 

Körjegyzóségek. 
• 

B ánakszemgyörgyi 
. kj. 
Bánokszentgyörgy .. 

BUkkiház .. • .. .. • 19 
Kisla.kpuszta...... 7~ 

B u cs uta ...•.•••..•••• 
Oltárcz .............. . 
Várföld;~ ............ . 

• 

Becsehelyi kj. 
Becsehely .......... .. 

Szurdapusv.ta..... 86 
~nskóspuszla .. .. ól 
Ujrna.jur . ...•• -.. . . 86 

') JQgyzetet lásd a. szécsislligel.i kj.-nöl. 
') Bördöcze kk. terqJeüleg n nova.! járásba. tartozik. 

• 

• -

11. Zala vlirmcgye. 

nagy- ~ 

s 
·Cll 
N lan. és "' joggal felr. ·o 
""' egyéb lakóhelyek és ....... o 

""' utóbbiak lélekszáma 

P ola ... l l ••••• l •• l •• l l 

Anna1najor .. l •• 1, 91 

Bor11{ai kj. 
Báza . l l l ••••••••• l l l •• 

Bá!!!ai puszta..... 81 
Borsfa ............... . 

Györffyborsra ••••• 169 
Kerett y e ............. . 
Kislolmács ...•••••... 

11 Vulkonya ........... ~. 

1 

Fels6szemenyei kj. 
Alsószemenye .....•• 

Aligvármajor. .... 00 
Csernecz ........... . 

1\lurisamajor ••• , • 80 
Csörnyeföld ......... . 

V örcsökpuszta .. • 88 
Felsószemenye ..... . 
M n rarátka .......... . 

Murarátka.i sr.:5llö-
hegy ........... 418 

Zsindol yes{lnszta • 86 
Szentmarg1tfalva .... 

Kerkaszentmiklósi 
kj. 

Dobri ... l. l ••• l. l ••• l l 

JózsalakpU8zta... 74 
Kerkaszentkirály.... · 

Korongmajor .. .. 89 
Margitmajor • • • • • 148 

Kerkaszentmiklós ... 
Kútfej .... l. l.~ •• l l •••• 

L end va új falu .....•.. 
Bónya ........... 17 
Londva.újfa.íui 

major .....•.... 164. 
L . . 

ovasz1 .....•...•..... 
Pineze .... l •••• l •••••• 

Pinczei major • • • 25 

Letenyei kj. 
Bécz .. l •• l •• l ••••••• l • 

Egyeduta ........ l •••• 
Korongmajor • • • • • 80 
Nagyerdőmajor • • 10 

Letenye ........ l ••••• 
Körmöcset.égla-

gyAr •••••••••• l 16 
Zajk .............. l ••• 

F1ntafil .•.•.. l •••• 45 

Pusztamagyaródi 
kj. 

• ••• 
Alsómajor • • . • • • • 24 
Karajpnsztn...... 28 
INlvándrnajor,.... 41 
Nádaspuszta • .. .. l:S 

Sze n tliszló .......... . 

Ssécsisz~eti kj. 
91 Börd<'lcze1) ......... 

• 
• 

Q) 

oQ) ..... 
Cg 

oQ) • 

gj~ 
108 
.w-~ 

N 

<"' 

• 

l 
• 

l 
• 
• • 
' ' • 
l 
' ' ! 
• 
• • • 
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·Cll .. 
"' o .... .... o 
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Járások, nagy-
községek, körjegyző-

kisközségek, 
tan. és lllrvény h. 

joggal feb·. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Kerkaiklódl) ........ 
Kerkateskánd ...••... 
Kerkatólfalu .•.....•. 
Kisla.kos ............. . 
Szécsisziget... .. . .. .. · 

Csokmapuszta • • • 82 
l'ctrócv.puszta • • • 81 

Tormafölde ........ . 
VétyenpusEta .. .. 28 

Szentadorjáni kj. 
Erd éi hát ........ · ..... . 
Kányavár ........... .. 

Gncsháza.puSEt:l. • • 20 
Kiscsehi ............. . 

Budafapuszta .. .. 56 
Pelibill[kmajor • • • 9 

Lasztonya . ...... :· . .. . 
Lasztonyatag..... 56 

Lispe ................ . 
Marócz .. -............ . 
Szentadorján ....... . 

Tótseentmát·totii kj. 
Molnári ............. . 

Gyurgyú.nczi tégla· 
égetö ........... 19 

Molnári téglavetil 9 
Petrivente ........... . 

V cutoi pajtamajor 20 
Vontcpuszta ..... 158 

Semjénháza ........ . 
Tótszentmárton .... . 

Nagrmozöpuszta.. 18 
Tót.szeutmártoni 

1najor.......... 88 
Tótszerdahely ...... . 

Járási összeg: 

VI. 
z•al,j.!) 

Járási székhely : 
Nagykanizsa. 

.A) Nagyközség. 
. 

1 Légrád ............... . 

B) Körjegyzőségek. 
Galamboki kj. 

Galambok ..... , ..... 
AszópusEta.. .. • .. 86 
Kiscserpaszta • • • • ll 
Nagyvölgy........ 4 

Garabanez .........•. 
Garabonczpu~zta. 71 

Zalnkaros .......... . 
Zalakarosi puszta. M 

Gelsei kj. 
Alsórajk 3) ...... : .... . 
Gelse ................ . 

Búslakpuszta .. .. 15 
C.'!ádépusEta . • • • • 29 
Golsoi szöllöhegy. 29 
Vörösbaczkópussta 89 

• 

l .w 
Q) 

"Cll -
Illi 
"Cll." 
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Járások, nagy-
községek, körjegyzi'S-
ségek, kisközségek, 
nd. tan. és törvényh. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Gelsesziget .•••....... 
Kilimán ............ . 
• UjudvaT ............. . 
Ba.gotnpu~zta..... 44 
Kámáncspuszta • • 47 
Korülöpuszta .. .. 8 
Morglinypuslrla... 75 

HosszútJölgyi lrj. 
Füzvölgy ........... .. 
Homokkomárom ... . 

Zsigárdmajor..... 66 
Hosszúvölgy ....... .. 
Korpa vár ............ . 

Förhém:zhegy • . • • 21 
Kámánl'~puszta. • • 6 
Lazsnakpuszta . • • 24 
Palin ...........• 296 
Vajdimmjor • .. .. • 49 

Magyarszentmiklós • 
O bornak ........ ~ ... . 

K·iskotnáromi kj. 
Balatonmagya-ród •.. 

F~II)'V.esm.ajor • • • • 68 
HallasunnJor ... , .. 17 
Kolonmajor • . • • • • 98 
IJovolesi csárda • • 8 
UJ major.......... 7 
Z11nányitanya • • • • ló 

Kiskomárom ........ . 
Bohiákpuszta.. • • • 78 
Csalitmajor . • • • . . 22 
Kó.polnapuRzta ••• 109 
Kiskomáromi hogy 6 

Komárváros ........ . 
Csöntemajor .. .. • 71 
Ormánclpuszta. • • • 246 

Murakeresetúri kj. 

Fityeház ........... : . . 
Murakeresztúr ..... . 

Apátság ..•...... .; 80 
Apátsáb'Í major. • • 46 
Kollá.tszeg ........ 927 

Nagybakónaki kj. 
Nagybakónak ....... 

Tótmajor.. • .. • .. • 7 
!2 Zalamerenye4) ..••..• 

CsikótilospusEta.. 7 
Zalaújlak ........... . 

S01·mási kj. 
Eszteregnye ...•...... 

Habatóglagyár.... 59 
Ri~~tyácz ........ , ... . 

Valériamajor..... 60 
!6 Sormás ............. . 

Fülöpmajor ....... 118 

Szepetneki kj. 
!7 Bajcsa .............. . 

Szepetnek .... ; ..... .. 
Bánfamajor....... 100 
Cseresmajor...... 47 
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11. Zala vllrmene. 

Járások, nagy-
községek, kö1jegyzi'S-

kisközségek, 
tan. és törvény h. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

Gyótamajor .. .. .. 156 
Vllrüshegy ........ 120 

Zalasárszegi kj. . 
Csapi ............... . 

AligváEhen .. • .. • 4 
Badacsonyherr... 2 
Qreghezy......... 24 
Uj hegy • • • • • . • • • • 15 

Kisrécse ............ . 
Sándormajor . . • • . 88 

Nagyrécse ........... . 
Ádán~hogy • • . • • • • 12 
Bac~ouakhogy. . • • 22 
Bartnlaho~&y...... \4 
Gaspárheg1· • .. • .. 70 
Gosztenyehogy • • • 78 · 
litáriahegy • .. .. .. 18 
Petcmlpuszta •••• 106 
Pé torlapuszta • • • 4 
Rózsahegy .. .. • .. 4 
Róllisamajor .. .. • 18 
'füsk.eviLri major • 211 

· Virághegy. . . . . . . . 90 
Zalasárszeg ......... . 
Zalaszentjakab ... .. 

Zalaszentjakabi m. Ol 

Zalaseentbaláen kj_. 

Bocska ............. . 
Börzöncr.e .......... . 

Sándormajor .. .. • 15 
Kaczorlak ......... .. 

Tökeháv.pusEta • • 8 
Magyarszerdahely ..• 

f;famusziumajor • • 28 
Ujnéppuszta .. .. • 189 

Pölöskefö .......... .. 
Dusnok ...... , • .. 1-16 
FohérbacKkó m... 41 
Ilonamajor....... 17 

Zalaszentbalázs ..... 
Pataikürtös • • • • • • 86 

J árási. összeg : 

VII. Nov&l J.6) 

Járási székhely : 
· Nova. 

Körjegyzc5ségek. · 
Os(mkahegyliáti kj. 

Barabásszeg .....•... 
Csonkahegyhát •.•.. 
Gombosszeg •...•.... 
Győrfiszeg ........... . 
Kislengyel ......... . 

Vargaszeg ••••••• 100 
Kustánszeg ..•.•..... 

Parasza . . . . . . . . .. 80 

..:. 
Cll 
~ 

•Q) -
Illi 

is 
10 • ." ....... 
<oa 

1.41 

• 
• 

' 

7 Milej . ................. . 
Németfalq ........... . 
Pajzsszeg ............. . 
Pálfiszeg ........... .. 

') Kcrko.iklód kk. lerl\lotllcg a novai járásba tartozik. · 
') Jegyzete\ l. 1\ gelsei kj.-nól. 
3) Al~C.rajk kk. Lerlilctilcg a. pacsai járáshn tartozik. 
') AnyakönyvileK n llillhuubold kj.·hez turtoúk. 
') A tllrli\1!\ih:K o járásba larluKó Böruöc111e és Karkaiklód kk.-ek a letenyei járás 

beoutva. - EKenkivlll l. a nqylonKyoli kj.-nól levő jegyzeteket.' 

• 

aE6csiszigoLi kj.-éhor.: vannak 
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-
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• 
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Duna jobb partja. 11. Zala vármegye. 

.Járások, nagy-
községek, körjegyzö· El kisközsrgek, -~ N . tn.n. és törvt'•n l1l 

joggal fclr. v '() 
1>-. egyt\IJ luk ó helyek és -o 

r.:. utóbbiak lélekszáma 

Gutorföldei 1rj. 
11 Csertalakos ........ .. 
1 Gutorfölde ........ .. 

Füzes puszta , •• , ~ 26 
Gir. ell a major • • • • • 20 
Görloopuszta.. .. .. 5~ 
Rádiluir.npuszta , , 66 

Náprádfa .......... .. 
llimföld.. .. .. .. .. 82 

Szentpéterfölde ..... . 

Letatii kj . . 
Barhely .......... · ... . 
Gosztola ............ . 
Kerkaszen tmihályfa. 

AlsósArdpuszta .. , 10 

l 

:!l 
•QJ -
lal.l 1lc;l , ..... s 

. ·~ ·d .. 
<'Jl 

Lenti................. 1 
Lentikápolna ....... . 

Lcntikílpolnai m.. 88 
Lentiszombathely .. 

Gálosmajor....... 56 
Máhomff\ ............ . 

Bedölakosmajor , , 88 
Mumor . ~ ............ . 

Nagyletlgyeli kj. 
Ba,bosdöbrélel) .... ,. 

Ujavaapuszta..... 12 
Zelefapuszta .. .. • 24 

Bazital) ............. . 
Dobronhegy') ....... . 
Gellénházai) ........ . 
Iborfia .............. . 
Liczkóvadamos .... . 
Nagylengyel ........ . 

SimonsY.erpuszta , 18 
Ormándlak .......... . 

Jánosmajor.. .. .. • 24 
Petrikeresztúr ...... . 

Csúsltih~fY .. • • .. • 42 
Rózsásszeg .......... 

Novai kj. 
Barlahida ........... . 
Karácsonyfa ........ . 
Mikefa .............. . 

Zágorhida .. .. .. .. 61 
N o''a ................ . 

Farkaslyuk ...... , 18 
lDlreDlajor ••••• ,, 29 
.l}rl~zlinawnjor •• , , 45 
Ujholyi[luszta .... , 59 

Szilvágy ............ . 

Pákai kj. 
Csömödér .......... .. 
Dömefölde .......... . 
Hernyék ............ . 

Z..-..jdaDlnjor....... 16 
Kiss zi get ............ . 

latvánmajor...... 81 
Ortaháza ........... . 

'fu.gin1ajo.r .•.•. , , 62 
Páka ................ . 

• 

8 
-~ 

"' l1l 

·O 
>. -o 

rz. 

J árások, nagy-
községek, körjegyz6-
ségek, kisközségck, 

rend. tan. és Wrn\nvh . • 
joggal felr. városok, 
e" v é b lu.köhcl v ek • es e~ .. 
utóbbiak lélekszáma 

Pördeföld e ......... . 
Kámaluiv.apnszta • 66 
Knrjamajor ..... , 46 
Ynlérinmnjor..... 45 

Zeheczke ... .-........ 

Zalatáf'noki lrj. 
Baktüttös .......... .. 

Turódmajor • , •• , , 80 
Szentkozmadombja. 

Vilmamajor • , , , , , 46 
Tófej . ................ . 
Gánihc~y......... 17 
Honesc... . . . . . . . . 65 
Kisfnlndpus:da .. , 20 
I.oránLhar.a •• , ••• 102 
Szompár:~pusz\8. • 44 

Zalatárnok .......... . 

l 
,..!<~ 

~ 
•:1) -
lal.l 

•QJ 
1!l c:! 

10 s 
,..!<~ ·a 
<rtl 

1 
o Aszuvölgyimajor,. 58 

Oroklán , , ........ 182 
R6kahá:r.amnjor • , 57 
Tc~résntn.jor • . • • . • 4 
Vnkola .......... , 119 ,-::-,.-

Já,·ási összeg: 

VDI. Pacsai j.•) 
• 

Jál·ási székhely : 
Pacsa. 

· .A) Nagyközsé(!'ek, 
• 1 Hahót ................ . 

Alsórakos • • • • • • • • 62 
AlJátmajor .. "',., 19 
Felsórakos ....... 187 
Lajosnmjor •• , •• , , 28 
Lá.sY.Iómajor ..... , 5 
&írkánysltigot .. .. 10 
Vb:vármajor.. .. .. 9 

Zalaszabar ....•..... 
Folsömnjor ••• , , , , 88 

B) Köt•jegyzt'Jségek, 

Buc8U8~cntltíszl6i kj. 
Bucsuszentlászló .. . 
Kisbucsa ............. . 

SEenLtamáspuszta 100 . 
Nemeshetés ........ . 
Nemessándorháza .. . 
Nemesszentandrás .. 

Di6skáli kj. 
Dióskál ............. . 

Jeuömajor ...... , 9 
Kálihogy ........ , 21 
Palkourn • • • . • . . • 86 
Pogányvárszöllö-

hcgy .. .. .. .. .. • 159 
Sl!:cgfalusihoay • • • 4G 
Ungjaknbfa ...... 108 
U o 97 ngniUJOr • • • • • • . .. .... 

Egeraracsa .......... . 
Grúrhog.y . • • . . . . • • 6 
Kishorvátimalom. 2S 
l'jliuiahcgy •• , ••• , , 20 
Ujhcgy .. .. .. .. .. 19 

N agy horváti ......... · 

El 
·:-:l .. rtl 
·o 
~o-• -o 

r.:. 

1 

1 
1 

.lárások, nagy-
körjegyzö-

k1sküzst\gek, 
tan. és törvényh. 

joggal felr. városok, 
cgyób lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Zalaszentmárton ... 
Alsóbúberek • , , , • 18 
Zalaszontmárton-

mn.jor • • • • • . • . • 88 

• Felsót·ojki kj. . 
Felsőrajk ............ . 

Fel~ötöllöspnsEta. 44 
Gurdonrunjor , , , , 19 
Rajldlómajor .... , 18 
Rózsamajor , • , , • , 7 
Várhelypussta •• ,, 99 
Vicsorimajor , , , , · 17 

Pötréte ............ .. 
Alsótöllösmajor , , 22 
Gyertyánosmajor 8 , 

Nagykapornaki kj. 
Misefa ............... . 
Nagykapornak ...... . 

Forintoshásn· 
pus.ct..1. • • • • • • • • • 81 

Orbányosfa ........ .. 
Padár.· ............... . 

• 

Orosztony& kj . 
Kerecseny ........... . 

Kispuszta . . . . . . . • 4 
Kisrada .............. . • 

Ujmnjor . . . . • . . • • 86 
N agy r ada .......... .. 

Alsóloark6c.zás .. • 49 
~1 Orosz~ony ... : ........ 

Felsolonrkóczas... ll 
Löriuczmajor .. .. 14 
Nyirosimalom.,,, 16 
Vajdakútmu.jor , • 10 
Vasfurkó . , ... ·.,. 21 

• 

• 

Pacsai kj. 
Pacsa ............... . 

• 

Andorházamajor •• 158 
Felsöbűberek • • • • 22 

Pacsatüttös .......... 

kj. 
Gétye ................ ~ 
Nemesrádó · ........ .. 
Nemesszer .......... . 

• 

Szentpéterúr ........ . 
Rokolány •• , • • • • • 2S 

V örrü ................ . 
• 

Zalaigricze .......... . 
TulipánDlajor .. .. 8 

Zalaapátii kj. 
Esztergály ........... . 

Bánindpuszta .. .. 128 
31 Zalaapáti.. .......... . 

Förkonupuszta .. , tB 
V örösmu.zö • .. .. • 118 

Zalahosszúfalu ...... 

'l Babosdiibrétc, Bazita, Dobronhogy ús Golléuhá.za kk.-ek lerUlol.ilcg a v.nlaegenl!:ogi járásba tartosnak. 
•) A ter!iletilea: e járáBba tariolló Alsórajk .kk. a nagykanizsai járás a:elsei kj.·éhe.z van btlosztva . 
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J árások, nagy-
községek, körjegyzü-

ki sk özségck. 
tan. és törvény h. 

joggal leb·. városok, 
egyéb lakóhelyek .~s 
utóbbiak lélekszáma 

Zalaasentmikályi lej. 
Pölöske .............. . 

Alizmajor • • • • • • • 82 
Bnrátokfapuszta.. 17 
Barnnkpu~ztn • • • 165 
Bélnmajor. .. . . . . • . 99 
Kaszálómajor • • • • 70 
Kclléuk .. .. • .. .. 79 
KismcY.öpuszta • • • 84 
Petendhegy • • • • • • 24 
Váliczkatanyl\ • . • 29 

Zalaszentmihály .... 
Alsócserpuszta . .. lS 

· Behcspuszta .. .. • 78 
Blikkpuszta • . • • • • 42 
Felslicsorpuszta .. 22 
tolóriesmajor • • • • • 7 

. J áráai öaseeg : 
• 

IX. J. 
Járási székhely : 

Pérlak. · 

A.) Nagyközségek. 
Alsódomboru .....•.. 

• 

Kotor ................. . 
Muracsány ........... . 

Gorenrákpussta.. 11 
Murnbidi csárda. • 6 

Mura vid .............. .. 
Perlak ............... . 

Ottok ..••..•..•.• 168 

B) KOrjegyzc5ségek. 
DekánfaltJai lej. 

Damása ............... . 
Podnnvapuszta. • • 22 

Dékánfalva .......... . 
Muraújfalu .. ; ...... . 

Drá'l:adi6ai lej. 
Drávadiós ..•••....... 
Drávaollár ......... . 
Drávaszilas ........ .. 
Szeutkeress~puszta 222 

Kisatabadkai lrj. 
Dezsérlaka ...•...... 
Drá vaszentisl ván .... 
Felsc5pálfa •.•...•..... 
GyOrgylaka .......... 
Kisszabadh ••..•••• 
Muralövc5 ..... i .... .. 
Zalabenkc5 ......... .. 

Ligetvát•i kj. 
Drávafllred ..••..•...• 

Piroskö . . . . . . . . . . 8 
Drávasiklós ••••••••• 

• 

• 

• 

l 
.lod 

Q) -. .., -
~10) 

•;11 
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...... <:! 
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Járások, nagy-

s küzsc\gek, küt:jegyzc)-
kiskl>zsC:•gck, ·::! 

"' lan. t;s llirvényb. "' -o joggal fP.lt•. városok, 
~ 

egyc~b lakM1elyek • 
~s -o 

""' utöhhiak ll~ lekszáma 

21 Henisfalva ..... : .. .. 
Ligetvát• .•..•......... 

Mumkirályi k,j. 
Drávae~yhéz ........ 

Porlicsártla • • • • • • 6 
Murakirály ...... ; ... 

Muraaeentmáriai 
kj. 

Alsómihályfalva .... 
Muraszen tmária ...•. 

Tüakeasentgyifrgyi 
kj . 

Alsópálfa .......... .. 
Alsópusztara .•...... 
Csehlaka. ........... .. 
Harastyán ......... .. 

81 Hodosány ........... . 
Báloviczamajor • • ll 
Inkeymalom • • • • • 2 

Törökudvar ...•...•.. 
Tüskeszentgyörgy ... 

J áráai ösaeeg : 

x. J. 
Járási székhely : 

A) Nagyközségek . 
1 Csabrendek · ......... 

c~abpussta .. .. .. 76 
Robajmajor .. .. .. 18 
Kistárkánypuszta. 6 
Nagyl.árkanypnsl'lta 72 
Nyiresípuszta .. .. 7 

Siimeg ............... . 
Ilonamajor .. .. .. 7 
Jánosmajor .. .. .. 62 
Kis malom........ 8 
Mojl!:ermajor .. .. • 15 
Pitycmajor • • • • • • 8 
Sarvalypussta • .. 18 
Sümegibazaltbánya 88 
Vörösmajor ...... 21 

.B) KOrjegyzöségek. 

Basaii kj. 
Bazsi ............... . 

Máriamajor ...... 114 
Öreghegy. .. .. .. .. 82 

Silmegesehi. ........ . 
Deréki s"zölllihcgy 46 
Paló.11kosmajor • • • 26 

Silmegprága ...••..•• 

Gógánfai kj. 
Dabroncz ........... . 

Qorgocs ...•..• , • l 08 
Otvüs ............ 22' • 

...:. 
Q) 

~ 

biOl 
•:l> 
gj:g 

•:J ::::: 
,.bd ·d ... 
<rn 

1 

• 

• 

11. Zala várlnegye. 

Járitsok, nagy- l ..... 
körjegyz•i- Q) 

s -•Q) 

kisközségck, -·a ~ "' tan. és törvi•nyh :n ... 
l!J'"" joggal feh·. városok, ·O ,o e 

~ egyéb lakóhelyek és .:.d -~ -o N 

""' ut.übbiak lélekszáma <rn 

Gógánfa. ............ . 
Hetyefö ............. . 
Zalaerd il d ..•..•..•••. 

Káptalanfai "!Q. 
Bodorfa ........... .. 

Kophllási csürda. 7 
11 Gyepfikaján ......... . 
1 Káptalnnfa ....•...... 1.171 

Barátfnpussta • • • • 47 
Jenlitelek .. • .. .. • 18 
Sárosfömajor..... 14 

1 Nemeshany ......... 

• 

Ki8görbói kj. 
DObrOcze ............ . 
Kisgörbc5 ........... .. 
Nagygörbő ........ .. 

Gyepsimajar. , • • • • 27 
Vindornyaszőllős .... 

Jjükkhegy .. • .. .. • SS 
Oregilegy. . .. .. . .. 5i 

Mihályfai kj. 

Kisvásárhely ........• 
Fintalosmaj or.... 19 
Tótvármajor .. .. • 79 

Mihályfa ............ . 
• Csillagmajor • • • • • B l 
Ohid ................. . 

Erenyeipuszta •••• 166 
Szala pa .............. . 

Nyirádi kj. 

Nyirád ............... . 
Deákipussta •••••• 
Piispökimajor • • • • 88 

Szc5cz ............... . 

Ukki kj. 
• 

Me gyer .............. · 
Sárkánypuaita • • • 5 

Rigács ............... . 
Ukk .................. . 
Zalagyöm0rc5 ........ 

Nrlria.k .. .. .. .. • • 102 
Zalameggyes ••.....• 

Zalagalsai kj. 
Hosztót ........... l ••• 

Józsefmajor .. .. .. 82 
Szentimrefalva •••... 

Cscrimalom ...... 20 
KöntaloJn ..•• 1 •·•• 22 

Zalagalsa ........... . 
Snss tan y a. . • • . . • • 9 

• 

Zalaszegvár •.•...••• 
Kohárima.!ou1 .. .. 9 
Zalusl!:Cl,'YÍU'i m ... 101 l----1 

Járási öaseeg : ... 

• 

• 

•• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

-··- • 

' 

• 

• 

Duna jobb pnrtja. 

nagy-

e 
•d 
~ . tan. és 
~ joggal felr. v 
c; egyéb lak(Jhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

XI. Tapolezal J, 
Já.rási székhely : 

• Tapolcza • 
.A) Nagyközségek. 

Badacsonytomaj ..•. 
Ba.dacsonylltlfi:Y

község ••••••••• 498 
BamltbánJalolep. 140 
KisörsMzól öhogy • 611 

Tapolcza .. , ......... . 
Halastópuszta.,.. 65 
Magyoróshegy .... 150 
Véndekhegy...... 7 
Vist:lópuszta , • • • • 6 

B) Körjegyzőségek. 

Balatonederic:Bi kj . 
Balatonederics •.... 
Nemesvita ....••..... 

Nagyhámmajor... 11 
Törekpuszta ••••• 

Dis.rel&. 1rj. 
Diszel •...........•... 

BácsptlSMta....... 25 
Doboapusida • • • • • 88 
Ráskápuszta .. • .. 6 

Sáska ......••.....••.. 
Zalahaláp ......... .. 

Qdörögrlpuszta • .. 117 
Ujdörögdpuszta. • • 41 

Kékletiti kj. 
Kékkút .•.••.•...•••.• 
Mindszentkálla ...... 

Kurok.ipuszta..... 41 
Szontimrepuszta. • 41 

Salföld ............. .. 
Ábrahámhegy ••• , 849 
Aligvármajor • • • • 26 

Kóvág6örai kj. 
11 KóvágóOrs .......... . 

• 

Ecsorpuszta •••••• 64 
KncsajtosszlSlUI-

hogy • • • • • • • • • • • 28 
KisörspusJt:ta • • • • • 98 
Rétsarokmajor •• , 25 
FtévffilGp ••••••••• 276 

Rendes .....•........ 
Belsöú.brahámhegy 67 
Roudosi nöllllhcgy 61 

Sze p ezd . :·.·· .......... . 
Öroghegy ••••••••• 66 
V égmáluöllöhegy 68 

Köweskáli kj. 
Balatonhenye ...... . 
Köveskál .......... .. 

HorollPuszta... ... 82 
Monoszló ..........•.. 
Szentbékkálla ....•... 

Lesencietoma.ji lej.· 
Lesenezeistvánd ••.. 

Uzsapuszta ...... 144 
Lesenczenémetfa!u • 

Hosszúberek • • • • • 18 
• 

~ 
-~ -

' 

!. 

!6 

• 

Járások, nagy
községek, kOrjegyzö

ki 
lan. és 

~ 
•Ql -

·o joggal felr. v -a egyéb laktihclyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

• 

20 Lesen'czetomnj ...... 
Billegopuszta • .. 76 
Cseripuszta • • • • • • 25 
Gyilrpus~:ta....... 41 

Monoatorapátii kj. 
~1 Hegyesd ............ .. 

• 
Sátormapuszta • • • 9 
Szcgfüpuszta • • • • • 28 

~~ Kapolcs ............ .. 
Den t • • • • • • • • • • • • 15 

!aS Monostorapáti. ...... 
Kinlódpuszta..... 2 
Nemesgulácsi kj. · 

1 

1 

• 

24 Gyulakeszi ......... . 1.1 
Csobánczhegy • • • • 89 
Tllskésmajor • • • • • 68 

25 Káptalantóti ...... .. 
Kisapáti ........... .. 

Diskapuszta...... 8 
!7 Nemesgulács ........ 

Netnestördenaicsi l;j. 
!8 Hegymagas ......... 
!9 Nemeslördemicz..... · 1 

Bazaltbányatelop. 51. 
Badacsonylábdi h. 402 

SO Raposka ...•....•..... 
St Szigliget ............ . 

Cl!l!framnjor • .. .. 46 
Kongópuszta • • • • • Bt 
Pata.,spuszla..... 14 

· Szigligot.i major, .. 58 

Taliándörögdi kj. 
B~ Pula ................ . 
sa 
B 4 
Só 

Taliándörögd .••.•... 
Vigán t .........•...•. 
Zalapetend ......... .. 

1 

• 

• 

1 
431 

Csórompuszta • • • • 54 
Mú.riapus~~:ta...... 15 
Szontmlhál ypuszt.a 12 ~:-:-::-:: 

Járáai Ö88Seg: 87 

XII. Zalaeger
szegi járás.1) 

· Járási székhely : 
Zalaegerszeg. 
Kö1jegyzóségek. 
.At~dráshidai lej. 

1 Andráshida .......... 
Hidegmajor • • • • • • tO 
Szeutmlirtonmajor 9 

l Apátfa ....... , ....... . 
S Ebergény .......... .. 

Ebergényi major • 50 
4 Szenterzsébethegy .. 
ö ·Vorhota ............. . 
6 Zalaboldogfa ••...... 

Károlymajor • .. .. 15 
!{urgóvölgy •••••• 8 

• 

Bocs/ölelei kj. 
7 Bak ...•........••.•... 

Baki sJt:öllöhegy • • 26 
Csalitmajor • .. .. • 7 
FejérmaJor ...... 79 
Hannamajor.. •.• • • 64 

• 

1 

·o 
>. -o .... 

1 

' 

11. Za1a va'umcgye. 

Járások, nagy
kc1í'.scgek, k<irjegyzö

k" 
lan. és 

joggal f'elr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak léleks1.áma 

Boczfölde .......... .. 
Kettöstclop....... 49 
Hármnstclep .. .. • 20 

Sárhida ..... , ....•... 
. 

Felsőbagodi kj. · 
Alsóbagod .......... . 
Börönd .........•••... 
Felsóhagod .... , ... .. 
Hagyáros .......... .. 

Hagyárosi major • 45 
Ozmánhük2) ........ . 

Vitenyédszentpál. .. . 
Zalaszentgyörgy .... . 

ZélJiliSZta • • • • • • • • 48 

Nemesapátii kj . 
Nemesapáti ......... . 
Vöczkönd ............ · 

Ságodi kj. 
Kaszaháza ..•....•.•.. 

Góbárt • • • • • • • • • • • 69 
Ncsf:ele ••••••••• 129 

Kiskutas ............. . 
Káloczfapusr:ta. • • 7'J 

Kispáli ....•....•.•... 
Nagykutas ........... . 
N agypáli ............ . 

Nyiresmajor...... ll 
Ságod •••.•.••..••.... 

Dekebáu. .. .. .. .. 120 

Salom"ári kf. 
Bttdafa .....•••....... 

Csihajmajor...... 5 
Kemén fa ....•••...... 

Kerosztúr puszta •• · 88 
Tikmonyastalu •• 12 

Salomvár ............ . 
Apátipuszta • .. .. 98 
Czigány hogy .... , 54 
Dózsahegy .. .. .. • 80 
Erdcifalu •••• ,.... 84 
Györkefa • .. .. .. .. 7 
Harkályhegy .. .. • 87 
Hosszúmagyo m.. 4 
Kurta.major • • • • • • 69 
Mlluil yfaJiuszta • • 18 
Ssélgyöpmajor.... Si 
Zsuphcgy .. • .. .. • 88 

V as pör ...••••.•...... 
. }S:olontiLri lap • • • • 12 

Uj hegy • • • • • • • • • • 15 
V eloneze ........ 108 

Zalacséb ............ . 
Gcs.:lcn\•ésmajor. 57 

Zalaháshágy ........ 
Belsómajor • .. .. • 88 
Slbrikmajor • • • • • • 79 

Böjtöri kj. 
Pusztaederics ....... . 

Miklusmajor .. .. • ·18 
Válic~~:kapuszta ••• 102 

Pusztaszentlászló ..• 
Söj tör .•.....•..•••.•.. 

AlsúszénásvillllY.. 55 
Börsönpuszta .. .. 26 
Csurt,:ópuszta..... 72 
l.l'olsosr:ónásvölgy 70 
Haraugospus.11ta • • 20 
Kispussta .. • .. .. • 22 

• 

• 

• 

') A ternlelil~g o járáaba tartozó Ballosdöbréte, Bazita, 
lengyeli kl .-boJt: vannak: boos:dva. · 

Dobronhegy és Gellénhíu:a kk.·ek a novai járás nll&T-

1) Anyakönyviltlfl: a s&lomvári kj.·he.ll tartozik • 

• • 
• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

l 

! 

' • 
• • 
l 

l • • 

' l 
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Duna· jobb parlja. 
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Jarások, nagy-
községek, körjegyzc5-
ségek, kisközségek, 

•·end. tan. és törvény h. 
joggal feb·. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Seepetki kj. 
Gyúrús ......•........ 
Kemendollár ....•..•. 

Ollárpuszta • • • • • • 110 
Ol!á1ujmajor .... • 94 

Pókafa .............. . 
Szepetk ...••••.•.••... 

Hcr\·adtfa • • • • • • • 80 
Pcttemlmajor • • • • !.7 
Tasziló maJor..... 62 

Zalaistvánd ........ .. 
Teskándi lej. 

Bonczadfölde ...••.. 
KeUiistelop....... 49 
Hármastelep • • • • • 20 

Böde .•.•....•...•..••• 
llottó .....•.•.......•. 
Kávás ••••••••••••••••• 
Teskánd .........•.•.. 
Zalaszentmihályfa .. 
PergyásElőhegy... 1B 

Zalabesenyó& lrj. 
Botfa ................• 

• 
Uj major.......... 29 

Csflesbozsok ......... 
Csatár ..••••••..•••... 

Kiscsatár •••• , •• ·• 89 
Zalabesenyő .... · .... 

Búslakmajor..... 17 
Gálafej major • • • • 41 

Zalalövói M· 
Csöde ..........•.•.... 

Páczod........... 8 
PusztaBl!:entmür-

ton • • • • • • • . • • • • 'l 
Zalalövő ............ . 

Irsa puszta.. • • • • • • • 18 
Sötétmajor •.••••• 101 

ZalamindszE:nt •..... 
Pacsapussta • • • • • l B 
Pörgiiiény........ 48 

Zalapataka .......... . 
Fernckág. • • • • • • • • 282 
Nag\·!JegyiJusr.:ta.. 79 

Zalaszentiváni kj. 
Alibánfa .•.•..•••..... 

Csengetmajor.. .. • 82 
Ördöghenye ........ . 
Petlihenye ......... .. 
Pózva ••••••••.•••••••• 
·zalaszentiván ....... 

Kisfaludpuszta . .. 48 
Nagyraludpuszta • 161 

Zalaszentlőrincz .... 

J árási össeeg : 

XIII. Zalaszent-
gróti j. 

Jluási székhely : 
Zalaszentgrót. 
A) Nagyközség. 

Zalaszentgrót •••••••• 

l ..... 
Q) 

"Q) -
tali 

"(!)"' 
~] ........ 
<17J 

• 

611 

• 
• 

5 

• 

• 

e 
·<ll ... 
Cll 

-o 
>. -c 

""" 

• 

Já 
községek, 

nagy-

kisk 
tan. és 

joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbink lélekszáma 

Csalitmajor .. .. .. 77 
Nádasmajor .. .. • 155 

B) KOrjegyzöségek. 
.Aranyodi kj. 

Aranyod ............ . 
Arnnyodi sziillö· 

hegy • • • • • • • • • • • 80 
Csáford •.•.....•...... 

Almáscsáford • • • • 49 
Alsódabrony • • • • • 89 
Alsóhegy. . . • • . . • • 462 
Aranylyuk .. .. . .. 5 
Búnbánya • • • • • • • lll 
Felsődabrony • • • . 62 
Felsőhegy ....... 102 
Fényesháv.imnjor. 16 
Közcpdabrony ... 82 
Zrinyi major...... 10 

Tüskeszentpéter ..•.. 
lrinarnajot ••••••• 27 

. 

Kisseentgróti kj. 
Kisszentgrót ........• 

Husl!:onyu!Jogy .... 218 
Zalaudvarnok ..... .. 

Jnnhhá.zamajor.. 77 

Tü.rjei kj. 
Tekenye ............. . 
Türje ......••........ 

Adolfmajor....... 58 
ApsamaJor .. .. .. • 97 
Vmczemajor ..... 127 
Zsigmondhá.ra , , , 57 

Zalabéri kj. 
Batyk ..••............. 

Csapó............. 85 
Hármusmalolll • , • 81 
IstvánDlajor. • • • • • 39 
Pinkóczimajor.... 17 

Dötk •....••......•... 
11 Pukod .•••.••....•.... 

Barabáspuszta • • . !BO 
Delelőmaj or...... ll 
EmlesmaJor • • • • • • 00 
Nímdorntajor • • • • . 102 
Tiilcsé.nymajor .•• 178 

Zalabér ............. . 
Lopotypttszta..... 98 
Vicsorimajor • • • • • 49 

Zalavég ••..•...•..... 
'fótiinajor ........ ~2 
Uj major.......... 51 

Zalacsányi kj. · 
Bókaháza .......... .. 

Zalaújfalu. • • • • • • • 06 
Tilaj .·............ . . .. 

Bölcsföldpuszta .. JS 
Jó?.sefmnjor • • • • • • 4.1. 

Zalacsány ......•..... 
Sv.öllöspuszta..... 72 

Zalanémetfalu .•..... 
•• 

OrvényC!!hcgy •••• 169 

Zalakoppányi kj. · 
Almásháza .......... 

.t!. 
Q) -•Q) -
tali 

. "(() "' 
~= ..... -~ 
~17J • 

461 

1 
1 

• 

• 

• 

E! 
·<ll 
~ 
·o 
;;.-. ...... o r.:. 

,, 
11. Zala vármegye. 

Járások, nagy-
községek, kürjegyzt'S-

kisközségek, 
lan. és törvényh 

joggal felr. varosok, 
egyéb lak6helyek és 
utóbbiak lélekszáma 

AlmásbáBai szöllii-
hegy ••••••••••• 17 

Almáshíu:11i pussta 80 
Barátszigl't ...•....... 
Bezeréd ............ . 

Cseroldaldül ö • • • • 77 
Külsömajor • . • • • • 69 
V ergyálomdülö • • • BO 

. Kallós d .............. . 
~n talhegy • • • • • • • 59 
O reghogy.. • • .. .. • 22 

Ke hida .............. . 
Kchidal sziillöhellY: 62 

Zalakoppány ........ . 
Avas sv.ölliihellf.. 69 
Vergyiliomi 

szollöhogy..... • 48 

Zalaszentlászlói kj. 
Gyülevész .......... .. 

Gyülevészi major. 20 
Kustány ....•......... 

Alsókustány; • • • • • 142 
Sén y e ................. . 
Zalaszentlászló ..... . 

• 
~ -eg 

~"' •::: e 
..... ·<ll ... <17J 

• 

• 

Szontmihálypuszta 51 
Vörösinajor .. .. .. 18 -::-::-:.::-:: 

Járári össeeg: 

XIV. lfagyk&Dl-
zaa 1 tv ......... . 

Csorrö .•••••••• , • 82 
Ferenczmajor • • • • 14 
Póterfai újmajor • 86 
Sánczimnjor ..... 112 
Sl!:nbadhegy • • • • • • 61 

XV. Zalaeger-
szeg 1tv . ...... . 
Darányiszölliitelep B 
.Egersseghogy ...... 512 
Geval10gy .. .. .. .. 2ö 
Homokdombtelep 6 
Jánkahogy ....... 185 
Jánosmajor....... 28 
Nekeres dmajoz • • 47 

Öaszesité8. 
..4.ls6lenclvai .; ...•.••. 
Balatonfüredi j . .. . 
Osákt01-nyai j. . .... . 
Kesetll.elyi j ........ .. 
Letenyei j ........... . 
Nagykan·iesai j ... .. 
-..T • • 
.L1'01iat 3·· .•......••... 
R 

.. 
acsa-z J ............. . 

Perlaki j ........... .. 
Sit-lnegi j . ..... · ...... . 
Tupolceai j ......... . 
Zalaeget·seegi j .. : .. . 
ZaZaszentaróti j . .. . 
Nagykcmizsa rtv . .. . 
Zalaege1·seeg rtv . .. . 
Vát•m.egyei öaaz.: 

• 

• • • 

• 

50.71 
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Duna bal partj a: • 

8 _., ... 
l'll 

-o 
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.Járások, nagy-
községek, köt:jegyző-
ségek, kisközségek, 

t·enu. tan. és törvény b. 
joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

1. Al•ókublDl j; 
Járási székhely : 

.!lsóknbin. 
.A.) Nagyközség 

Alsókubin ........... . 
1\ledzihradne 1) ...... . 

Zázri , .. a ...•........... 
BieL"l •••••••••••• 241 
Demkovszke • • . • 141 
Dolina • • • • • • • • • • • 240 
Gruno • • • • • • • • • • • 181 
Ha vr anya • • • • • . • . 840 
Koncsitá • • • • • • • • • 168 
K(lzinszka. • • • • • • • 287 
Petro\"8. • • • • • • • • • • 225 
P lesi va. • • • • • • • • • • 288 
Rft.sztokr. • • • • • • • • 801 

. 

B) Körjegyzőségek. 

Felsőkubini kj . . 

Felsőkubin .•......... 
Jaszenova ........... . 
Lesti n .......•........ 
Maiatina ............ . 
Oláhdubova ......... . 
Oszádka ............. . 
Pokrivács ........... . 
Szrnyacze .......... .. 

Medzibrogyi kj. 
Bezine ....••••....... 
Knyazsa ............. . 

Jelsavapuszta , . • • 88 
Medzibrogy ........ .. 
Mokragy ............. . 
Pribis ............... . 
Puczó ................ . 

Nagyfalui kj. 
• 

Benyólehota ........ . 
Kisbisztere ez ....... . 
Nagybiszterecz .... .. 
Nagyfalu ........... .. 
Poruba .............. . 

Geczelpuszta..... BB 
Revisnye ............ . 
Záhrezs ..........•.... 
Zászkal ............. .. 

Jelsava .... ...... 28 

Párniczal kj. 
Isztebne ............. . 

l Já1·ások, nagy- l ...., ...., 
Q) kllzségek, kö1·jegyző- Q) ..... e -'4I -~ - k, kisközségek -IX) -~ ~ tan. és tö1·vény '41"' l'll •Q) 

rn! .Se •O joggal feh·. városok, 101::: 
.!lll •Cl ;:.. 

egyéb lakóhelyek és ..., ·d -.. o N 

<"' utóbbiak lélekszáma <"' r:.. 

b) Duna. ba.l partja. . 
• 

12. Árva -
Vármegyei székhely : Alsókubin. 

Stl 
s 

+l 

1 
1 
1 

Pá1·nicza . .. . .. .. .. .. . 1 
Buto1·ópuszta..... 1 

Zsaskó ........••...... 
Járási összeg: 

II. j. 
Járási székhely : 

Námesztó. 
A) Nagyközség. 

Námesztó............. 1 
Vavrecska 2) ......... . 

B) Körjegyzöségek. 
Bobrói kj. 

Bobró . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 
Kl in ................. . 
Szlanicza .......... .. 
Zubrohlava ......... . 

Hrustini kj. 
Babin ....... l ••••••••• 

Hrustin .............. . 
Zábava........... 15 

Vanyovka ........... . 

KruaetniC"zai kj. 
Benedikó3) .......... . 
Breza ...........•..... 
Krusetnicza ......... . 
Lomna ............... . 

Lokczai kj. · 
Lok c za ..... l ••••••••• 

Tyapessó ............ . 
Vasziló .... ~ ........ .. 

Babcsai kj. 
Polhora ............. . 
Rabcsa ................ . 
Rabesieze .......... . 
Szihelne .............• 

Veszelei kj. 

1 
1 

!t l Jaszenicza~) ........ .. 
llutne ............... . 
Veszele •..... · ..... · ... . 

Zákameneklit&i kj. 
Erdőtka ... ~ ......... 
N ovo ty .............. . 

71 

~7 Kralován ............ . 
Novotydúló • • • • . • 61 

Zákameneklin ....... 
Sutóriekapuszta • • 14 

a Alsókubin Dk.-hez beosztott kk. 
• Námesztó nk.-hcr: beosztott kk. 
• Anyakönyvileg a venelei kj.-her: tartor:Ut. 
• Anyakönyvile& a rabcsai .kJ.·hez tartozik. 
•> A.Dyaköayvilel Trsa\ena nJt;,·atl ar~llk. 

Já1·ás' összeg: 

• 

12. Árva várill"egfe. 
• • 

JáriLsok, nagy-
községek, k1jrjegyző e aégek, kisközsége ·d 1111 N rend. tan. és rn '41"' 

-o joggal fel~,". VÓ.l'OSO ~a 
>. egyéb lakóhelyek és ...,~ -o 

utóbbiak lélekszáma <rn r:.. 

ID. Tr•ztenalj. 
Járási székhely : 

Trsztena. 
A) Nagyközség. 

1 Trsztena ........... .. 

-

B) Körjegyzöségek. 
.Alsólipniczai kj. 

Alsólipnicza ........ . 
Felsőlipnicza ....... . 

Felaózvbricsai kj. 
Alsózubricza ........ . 
Felsözubricza ....... . 

HladotJkai ~j. 

Hladovka ........... . 
Szuchahora ........ .. 

• 

Jablonkai kj. 
Chizsne .. .. .. .. . .. .. . 1.1 

Bugajtalep ....... UO 
Jablonka............. !:! • 

Bori .••••••••••••• 818 
Djub.tova .. • .. .. • 88 
DEsolok.......... 91 
Szalasz • • • • • • • • • • 68 
Vicsanyov.ta .. .. • 95 

Lieszeki kj. 
·s . •) rezoVlcza ....... .. 
Csimhova .......... .. 
Lj eszek............... 1.1 
Vitanova .. . .. . .. .. .. 81 

Oraviczapusr:ta... 11 

Pekelniki lrJ. 
Bukovinapodszkle .. 

Bukovina. .. • .. .. • 171 
Sz tudjenki .. .. • .. 48 

Pekelnik ........... .. 

Podvilki kj. 
Harkabúz ........... . 
Oravka •.•••....•...•. 
Podvilk .... • ......... . 
Szárnya ............ .. 

u 8 ztyei kj. 
H

. . . . amr1 .•....•......... 
Oszada .. ; .........•.. 
Usztye ............... . 

Járási összeg: ... 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

Duna bal partja. 

Járások, nagy-

e körjegyzö-
OY.ségek, . .., .. tan. és törvény h. "' -o 

;..,. 
joggal felr. \'árosok, 
egyéb lakóhelyek és ...... o 

""' ul!"tbbiak lélekszáma 

IV.Várl j. 

J áras i székhely : 

Tnrdossl~. 

Körjegyzöségek. 

Dluhai kj. 

1 Chlebnicze ......... .. 
• 

Dlul1a .. , ............. . 
Kriva ................ . 

Felsólel1otai kj. 
Alsólehota .......... . 
Árvaváralja ......... . 

Árvai var . . . . . . . . 5 
Prieszlop •••••• ,.. 10 

• 

• 

. 1. Aranyo•ma-
rótl j. 

Járási székhely : 
Aranyosmarót. 

.4) Nagyközség. 
1 Aranyosmarót ..•.... 

B) Körjegyzöségek. 
.Alsóseele~~sényi kj. 

Alsószelezsény •..... 

• 

Bristyemajor .•• , • 8 
Felsőszelezsény .. • .• 
Hecse ................ . 

Hecsei major.. • • • 28 
Velsécz .............. . 

Kla.caányvadász-
lnk'............ 2() 

Zsitvaszentmárton .. 
Zsitvaazentmár-

toni major • • • • • 89 

.Aranf/osmarót
tlidéki kj. 

(Székh. Aranyosmarót) 

H .. 1zer ................ . 
Hizéri major..... 40 

Zsitvaapáti. ..••..•... 
Fökáptalani major 21 

Zsitvakenéz ••.•..•.. 
Fridamajor....... 10 

Barsbersenceei lrj. 
Barsherzeneze ..•..•. 
Magasmart .....•••... 
Oromfalu ........... . 

lt'orgáestolep .... , 16 

• 

• 

!ID 
-G>"' 
~6 
.... ·a! .. 
<"' 

• 

l 

• • 

e 
•..S .. 
"' ·O 
» ...... o 

1'<1 

Járások, nagy-
községek, kör,icgyzl!-
ségck, kisközségek, 

rend. tan. és törvény h. 
joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Raczibor . . . . . . . . • 7 
Rncsova . . • . . • • . . 22 
Sh·okapuszta. , , . , • 57 

Felsőlehota .......... . 
Parasztdubova .... ,, . 

Habovkat Ttj. 
Bjelipotok ........... . 
Habovka ............. . 
Zuberecz ............ . 

Niesn.ai kj. 
1 N cmesdedina ........ 

Nizsna ............... . 
Podbjel ............. . 

Turdossini kj. 
Alsóstepanó ........ . 

Lavkópuszta , • • • • 49 
l 

• 

!>/;) ..... 
gj "' oS 

,:.1-<d .. 
<"' 

13. Bars vármegye. 

• 

• 

18. Bars vármegye. 

e 
·Cll 1:11 .. tan. és "' 

.,., 
111"' joggal felr. ·O oE! 

>o egyéh lakóhelyek és ,:.d·~ -o <"' ""' utóbbiak lélekszáma 

Felsöstepanó ........ . 
Krasznahorka ...... . 
Medvedze .......... .. 

Podvelini . . . . . . . . 25 
Turdossin .......... . 
Zábidó ............... . 

iJsszÜités. 

Alsókubini j......... 15. 
Námesetói j ......... . 
T-rsztenai j. . ....... . 
TT• " ,j ,. ar1 J •• •••••••••••••• 

Yát•tn.egye'{ öss:e. : 
• 

• 

Vármegyei székhely: Aranyosmarót. • 

• 

• 

• 

Barstaseári kj . 
Barskisfalud ....... :. 

Betekint.<wslirda • • 10 
Kismdökastól y .. , 15 

Barstaszár ........... . 
Barektanya....... 86 
N ó.daspuszta .. .. • 91 . 

Malonya ..•........... 
r ... domérmajor . .. ll 

Szelepcsény ........•. 
MikóCalu ...... :. . 85 

• • 

. Bdládi "kJ. 
Barslédecz .......... . 

Hajnalgyep •• ; •• ,. 24 
Béli.d ............... . 

Csektiny .. • • . • .. • 60 
Jancsovithmajor.. 18 
Világos ......... , 18 

Kisherestény ........ . 
Nagyherestény ...... . 

!l Néver .......... l. ... . 

• 

Finta ........... ·.. 70 
Gacs ó .......... , . 27 
Pusztahatár, ..•• , 151 

Ebedec6i kj. 
Ebedecz . .. . . . . .. . . .. . 1.00 

Ebedeczi üveghuta 4 
Keresztúr ............ . 

Zsófiamajor...... 9 
Maholány ........... .. 

Maholányi fü.rész-
M:l'ár • • • • • • • • • • • 18 

Fengókoselolá·nyi 
kj. 

Fenyőkosztolány ... ~ 
Alsóluc~nó , , , , • , , 29 

• 

• 

Boriszk6 . • . • . . • . . 70 
Bosiák . . . . . . . . . . . 17 
Drienk:itunya , • , • , 67 
Folsölucsn6 • • • • • • 56 
KazimirLanya , , , , 15 
Lcvaszovszkitelcp 14 
Lu.kácstclep ...... 187 
lt1ódos . . . . . . . . . . . 87 
Nemcsektanya.... 28 
Nyírtelep ........ 114 
Vlktoriaköszén-

bánya. •...• , • • . 8 

26 Kisülés .............. . 
Adamecztanya •••• 112 
Blnskntanya, .• , •• , 187 
Borostanya... .... 12 
Debnártanya •• , • • 160 
Domesektanya • , • 150 
Hubaestanya . • . • • 71 
Hugyecztlmya , • • • 44 
Jazvinszkitanya. • • ló . 
Konyártau)·a . . • • • 18 
Kopauiczata.nya • • 21 
Paczolaitn.nya •• , • 81 
Puleniktanya..... 28 
Pa.ulovtanya...... 26 
Petlustanya . , .•• , 88 
Rajnohatanya , , , . 227 
Bajbutanya • . .. . .. 28 
Szmiknyartanya , • ll 
Tomata.nya....... 59 
U dicskatanya , , , , 18 · 
Závoztanya..,,,,., 20 

27 Nagyülés ............ . 
Czudeniczetanya • 6 

Garamkovácsii kj. 
28 Garamkovácsi ..•.... 

Korli1tpuszta •.• , • 84 
Mu.cskurévcsárda • , 6 
S~~:oulilonamajor • • 88 
V i~ ~~:tr kómajor , • , 20 ~ 

Peszér ............... . 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • 

• • 

' 

• 



• • 
~ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Duna bal partja. 

·o 
~ -o 

""' 

nagy-
egyzö-

tan. és 
,ioggal felr. varosok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Garamszentbmc
deki kj. 

Csárad ............... . 
31 Garamnémeti ....... 

Garamnemc~i huta 41 
Garamszentbenedek 

Ges.etótli kj. 
Gesztód ............. . 

Bolkómajor .. ... • lB 
Krásznópuszta • • • 11 

Kisaranyos .......... 
Roszkospus?.ta • . • 17 

Kislócz .............. . 
Mankócz ............. . 
Zsikva .............. . 

Auausztamajor • • • 211 

Kihtapolcsányi kj. 
Kic z" ................ . 

ezerina vad!Í.l<ziak 8 
Inczo\·ölgyvadász-

taoyn. . . . . . . . . . . 8 
Károlyvölg1·i va

c.iú.f!zlak • . . • • . • • 10 
Mát)·ásmajor • • • • • 18 

Kistap olcsany ...... . 
Posliüonkapu~zta G 

• 

kj. 
Feketekelecsény .... 

1\-ligazzipus;r.\o. •••• tor. 
Kisvalkócz ......... .. 

Kisvu.lkóczi pussta 6 
Nemcsény ......... .. 

Szállasmajor .. .. • 4 
Per lep .............. . 

Feket.evölgy ...... 100 
Felsömajor .. .. .. • ll 

Újpetend ........... .. 
~ártontac........ 4 

Valkócz ..... · ......... . 

Illi 
-<U 
"' d .ss 

.tol '"' .. <rn 

Lukó pus1.ta •• , • • • 8 
Szlanczcpuszto. . • • ·14 ~~----= 

Járási összeg: 

· IL Garamazent- · 
kereaztt járás. 
Járást székhely: 

Garam· 
sze n tk ereszt. 

• 
.A) Nagyközség. 

1 Vihnyepeszerény ... 
J.anovszkóirtvany. 44 
Ou.nlalbi.rna ..... 215 
Vihnyoflirdö ...... 207 

B) Körjegyzöségek. 

Barskapi'Onczai kj. 
Barskaproncza ..... . 
Mogyorómál ........ . 

• 

• • 

• 

• 

El 
·<d 

"' "' 
•O 
;.... -o 

""' 

• 

Járások, nagy-
községek, kötjegyzö-
ségek, kisközségek, 

t·cnd. bm.·és törvényh. 
joggal fell'. városok, 
el{yéb lakóhelyek és 
utóbbink lélekszáma 

Felsőhámori lrj. 
Dórzyfürésze •....... 

Búritanya • • • • • • • 84 
HúsZlJ\n)·n........ 47 
Lal'zkó tanya .. .. • 88 
Miskálctanya • • • • 40 
Pistanyn . . . . . . . . . 89 
Skarbatanya • • • • • 41 
Sirbaliget • • • • • • . • 41 
Unter!ranczto.nya • 49 
Volftnnya. .... .. • 68 

Felsöhámor ........ . 
Bródlanva........ 14 
CRonlusfmgy ••••• 108 
Mai~zniár~nyu • • • 31 
Pajort.'lnya • • . • • • • 57 

Felsózse&tlcínyi kj. 
J.t'elsötámok ...•...... 
Felsézsadány ....... . 
Kel 6 ................ . 
Mailáth ............... . 

. 

Garamladomtf1•i kj. 
1 Fels11apáti ... ~ ..... 

l'ri~inamajor.... 12 
11 Garamladomér ...... 

ijUkköslesL .. .. .. • 18 
Ozlcst............ 9 
Vóglcst ..••.•••.•• 14 

1 Garammindszent.: .. 
Jó~~:sefmajor • • • • • • 18 

1 Saskőváralja ........ . 
~ómdorCíírész • • • • • 100 
!<'d. 17 ~an ormnJOr ..... 

Garamréili kj. 
Alsóhámor •......... 

Szandrik . • • • • • • • • 395 
'fóvülgy ......... 863 
Ujanlalui.ró....... 75 

Garan1rév ........... . 
Garamrudnó •........ 
Irtványos ............ . 

Kakasvölgy • .. .. • 20' 

G aramsze11tkereszti 
kj. 

Garamszentkereszt.. 
Kupapuszla • • • • • • JIU 
.N ámloraknu .. .. .. li 

Lutilla . .............. . 

Ó 
Csolnokpuszta ·•.• 16 
kö1·möczke ....•...• 

Geletneki lrj. 
Alsózsadány ........ . 
Apáthegyalja ....... . 

~szler gumi fökáp-
• talnni llltLjor.... 25 

Bükkö::;kút .......... . 
Alhcrlfomis .. . .. 6 

Geletnek ........... .. 
Szénásfal u ......... .. 

Szénasfalvi hegyhát 100 

• 

!ID 
-<U~ 

.Ss 
JA ·'ll ... 
<"' 

1 

1 

1 
86 

• 

18. Bal'll vármegye. 

Járások, nagy-

s kllzségek, körjegyzó-
kisközségek, •1.'J 

tan. és törvény h. "' joggal feh·. városok, ·o 
;.... 

egyéb lakóhelyek és -o 

""' utóbbiak lélekszáma 

• 

G?jertgánfai kj. 
26 Erdősurány ......... . 

Pctöirtvány. • • • • • • 117 
27 Gx.ertyánfo. .......... . 

Onlögtau'y!l.. .. .. • 77 
28 Madaraso.lJa .....•.... 

J án OB,fJ1Ja1'mati kj. 
29 .Tánosgyarmat ...... . 
30 Koszoríts ........... .. 

• 
St Uj gyarmat .......... . 

, Ka·nudyi kj. 
S~ Dartos ............... . 
33 Dallos ............... . 

Dallosbukovina • • 21 
34 Karvaly ............. .. 

Lazimajor • • • • • • • 11 
35 Tormáskert ......... 

Kiszelfalui lr;i. 
36 Bezeréte ............ .. 

J . '"' egszc1n. . . . . . . . . • iTU 

KincsLárhá7.a • • • • 72 
37 FelsőbesenyiS ...... . 

Garumberzenczo • 101 
BB Jálna ................ . 

Nyires . . . . . . . • . . . 20 
39 Kiszelfalu .... , ...... . 

Kiszolralvi kli-
bányo. . . . . . . . . .. 68 

Kurucv.tolcp • • • • • 48 
V ö lgrtolop .. .. .. • 114 

40 Snskilkelecsény ..... 
Malmozók .. .. .. • 14 

Körtnöcebányai kj . 
(Ssékh. Körmöczbányo.) 

41 FelsiStóti ............ . 
42 J áno~egy .....•...... 
43 Jánosrét ............ . 
44 Kékellö .............. . 
4f> Körmöczliget .•..... 
46 Knnosvágása ...... .. 
47 Sváb ................. .. 

• 

Nagylócsai kj. 
48 Alsótárnok .......... . 
4!:1 Garamkürtös ...... .. 
50 Kisiócsa ............. . 
51 Nagylócsa .......... .. 

Sskletzófürdói kj. 
52 Kllvesmocsár .••..... 

Behanovutanya... 19 
Br"vocv.ovo.tuuya • 115 
Hmdkovatan)"a... !3 
Kanumovotan ra. . 20 
Liskovatanya .. .. 12 
Rubát·skatanya • • IB 

53 Repistye ........... .. 
Vcndtolop........ 95 

54 Sasköszékel:y ........ 

' 

• 

• 

• 

Illi ... 
gg "' oel3 

..... •d 
N 

<"' 

• 

' 

• 
• 

• 

l 
l 
• 

• 
• 
• 

• 

' • : 
• 
' 
' 
' ,. 

' 
' • 
l 
• • 



Duna bal parlja. 
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N 

"' -o 
,'!!;-
o 
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Járások, nagy-
körj 

' tan .. és 
joggal fell'. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Szklenófürdö .••..... 
Sr:alnstelep • • • • • • BO 

TeplaC45 .............. . 

Zsarn6ceai Tej. 
Revistyeváralja •.... 
Zsarnócza ........... ·. 

Okrutmalom • • • • • 7 
Prosznótanya..... 86 
Zsamóczafurész • • 11 
Zsamóczatelep •• , 265 

Zsarnóczakohó •.... 
Járáai 6ssesg: 

• 

' ' '· Lévai j. 
Járási székhely : 

LéTa. 
.A) Nagyközség. 

1 Nagysalló .......... .. 

• 

t 

· Papmajor • .. .. .. • 14 
Zálogos . . . . . . . • . • 56 

B) Körje[l'yzöségek. 
Alsóseecsei kj. 

Alsószecse .......... . 
Felsőszecse ....••.••. 
Naryod ............. . 

.Als6váradi Tej. 
Alsóvárad ........... . 
Felsövárad ......... . 
Tc5re ................ . 

Garamveszele .... 81 
~Jstöre........... 78 

Barsendrddi Tej. 
Bajka ............ l~ l •• 

Barsendréd ......... . 
Alsóand •.. 1..... 20 
Csurgómajor. • • • • 66 
Felsöand......... 10 
Középand .. .. .. .. 48 

ll~lvény ........... .. 
Erseltirnajor.. .... 29 

ll Kissalló ............ .. 
Bimbula ..... ,; .. • 65 
HidlliJII&jor .. .. .. 88 

Csatai Tej. 
Csata ..••........•.... 

Csudapuszta • • • • • 84 
Józsefházamajor.. 18 

Oroszka ............. . 
Garamvölgyi czu

korJyár ••..... l 208 

Garamseentgyörgyi 
kj. 

Garamszentgyörgy • 

• 

llQ 
•Q) 

"'"' .. e 10...., ....... 
<"' 

----.,..,. 

• 

1. 

• 

e 
•<d 

"" "' 
-o 
:>-. -o 

""" 

,. 
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Járások, nagy-
községek, körjr.bryzö-
ségek, kisközségek, 

rend. tan. és törvényh 
joggal feb·. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

Garamszentgyörgyi 
pusr:ta .... ..... 77 

Zsemlér ...... , ...... . 

Garamseóllósi Tej. 
Csejkt5 ............... . 
Garamszöllós ....... . 
Garamtolmács ..... ~ 

Garamújfalui _kj . . 
Berakalja .......... .. 

Llobómnjor .. .. .. • 68 
Garamapáti ........ . 
Garamkeszi , •....... 
Garamsolymos ..•... 
Garamújfalu ........ 

Kamenycczmajor • 28 
Pusztaszentko-
reszt ............ 156 
Zábrod •••••••.• l 9 

Lekdr' kj. " 
Garamdamásd ...... . 
Garamdamá.~di p.. 211 

Garamvezekény .... . 
Lekér ................ . 

Lekéri p11szta , . • • 1118 

MáZasi lrj. 
Ág6 ..... . · ....... l l ••• 

Málas .. l.:. l ..... l ... • 

Alsóánna . . • . . . . . ú8 
Kismálas......... 121 
Peres . . . . . . . . . . . . 79 

Nyir ................. . 

Naf!1Jkálnai kj. 
Garamlök ........... . 

Garamlöki puszta. 181 
Garamlöki szesz· 

gyár ...•...••.. 49 
31 Kiskálna ........... .. 

Nagykálna .......... . 
Levatlespuszta • • • 47 
Nagykálnai szesz-

IYár . . • • • . . . . . . 70 

Nagysárói kj. 
Kissáró ........... l ••• 

Nagysáró ............ . 
Folslífllzék •••• , • • !liO 
FlórapnszLn .. .. .. 15 

N emesoraszi ....... . 
Nelmcsoroszi major 122 

Szodó ........ l l ••••••• 

Óbarsi lj. 
37 Garamkelecsény ..... 

Knrtahegyibarlaug 5 
Kurtahel,')'major • • 6 

Nagykoszmály ....... 
Óbars .......... l •••••• 

Kotormány • • • • • • 10 

• 

llQ 
'Q) a! 
~ El 10...., ....... 
<"' 

47 
1 

\ 

1 

1 

1 

• 

• 

e 
·:d 
N 

"' ·o 
:>-. -o .... 

&í 
19. Bars vármegye. 

Járások, nagy-
községek, körjp,gyzö-
ségek, kisközségek, 

liO d. tan. és töt·vényh. •Q) 

~"' joggal felr. városok, 108 
egyéb lakóhelyek és ..... -= 
utóbbiak lélekszáma <"' 

Újbar11i Tej. 
Kiskoszmály •....•... 
Marcsfalva ...... , ... . 
• Uj bars .... l •• l. l •••••• 

Sándorhalma ..... 247 

VátnosZadányi Tej. 
Kisóvár ............. . 
Vámosladány ...... . 

Dobogó .•......•.. 190 
,• 

. Zselisi kj. 
Garammikola ......•. 

46 Zseliz l ••• l ••••• l •••• l • 

Albertmajor • • • • • • 52 
Árokmajor .. .. .. • 42 
Dombimajor...... 14 
Karolinnmajor • , • • 91 
Gereblye ........ 8 
Kerekudvard ..... 28"2 
Rozinamajor • • • . • 89 

Járási össeeg: -=-=-= 
• 

IV. Oszlányi j. 

Járási székhely : 
Oszlány. 

.A) Nagyközségek. 
1 Oszlány ..•..•...... 

Bridairtvány .. • .. 41 
G)'Urisirtvány. • • • • 59 
Snszterirtvány.... 21 
Szlukairtvány .. .. 15 
Tornairtvány .. • • • 17 
Volfirtvány.. • .. • • 30 

Pálosnagymezö ..... . 
Gáspártanya .. : .. 108 
lslóktanya........ 44 
Miklóst..1.nya...... 28 
Urbántanya .. .. .. 158 

B) Körjegyzöségek. 
Besetef'esffiyi kj. 

Alsókemenecz ...... . 
Czcrovairtvány. • • 10 
Hrieh6irtv ány • .. • 9 

Besztercsény ...... .. 
Cserenye .......... .. 

Fancsovatelep .... 118 
Felsökemenecz .... . 
Nemeskosztoiliny .. . 

'l'rubni&tyecsárda • 9 
Nyitraszeg ......... .. 
Oszlánykisfalud .... . 

Nagyugt·dcsi. Tej. 
Kalacsno. .......... .. 

Andrásovairtvány 40 
Diclirlvány .. .. .. lS 
ffibokcirtvány • • • • 58 
Sznlnsirt\"ány • • • • 22 
Valahejeirtvúny.. 41 

11 Nagyugrócz ........ . 

• 

Belanovirtvány... 41 
Bencr:olirtvány... 22 

. ... 
• 

-
' 

• 

• 

•• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

-

• 

• 

• 

-.. 
• 

• 

• 

• 
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&t 
Duna bal pat·l,ia. 

Járások, nagy
körjegyzc'i

kisközsé~ek, .. 
11.1 tnn. és törvény 
-o joggal feh·. vát•osok, .a egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

Brezovairlvány') • 187 
Falinairtvány • • . • 67 
Hntntelop •...•••. 197 
Pozsdolirtvány • • • 18 
Hepalrtvány. • • • • • 8 l 
Sípokirtvány • • • • • 89 

1 Úfelfnlu ............ .. 

• 

Pnczovidvány.... 51 
Rudiczair~vány... 85 

Pázsit ••. .' .••........• 
Radó ez •••••••...•.•.• 

· Si tnonyi k;. 

B 
. 1 rogy an ............ . 

Kiskeresnye •........ 
Kisugrócz ......... .. 

BeljlinszkyirLvány 15 

Nagykeresnye ....... . 
Dolinapusztn. • • • • 7 

J'árási összeg: 

• 

V. Verebélyi J. 
Járási székhely: 

Verebély . 

.A) Nagyközség. 

1 Verebély ........... .. 
Betlcho1n • • • • • • • • 42 
Földvármalom • . • 8 
Hechtmajor .. . .. • 15 
Köröspuazta...... r,s 
Munkacsima!om.. 5 

B) Körjegyzc5ségek. 

.Alsógyóf'órli kj. 

Alsógyllröd ......... . 
Patyi.. • • • • • • • • • • • 7 

Ény .•.............•... 
Jnnicsokpusztu. • .. 6 

Felsögydröd ........ . 
Galibamajor. • • • . • ll 
Hladnómajor • • • • • 24 

Kisgyéké~yes ........ 

Alsópéli Tr.f. 
Alsópél .............. 1 

Lászlómajor.. .... 42 
Barsbaracska ....... . 

B n rak............ 46 
Cseresnyés •• , . . • . 75 
Kisbese ......... 27 
Vörösmaj or....... 84 

Felsc5pél ........... .. 

• 

• 

. tan. és 
·o jollgal felr. 
-a' egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lelekszáma 

• 

Barsbesei kj. 
Barsbese ............ . 

K nllnntl• • . • • • • • • • 4.9 
Sctútkút."......... 57 

L nl e ~ ................ . 
KislUlo........... 57 
Koplalo).......... 2 
Somo:,:yft\ • • • • . • • • 12 
SomogyfnszöUö • • • t 7 

11 Pozba ................ . 
Kispozba. . . • . . • . • 28 
Na~ y berek·.. .. .. . 6 

1 Töliöl ................ . 

• 

Bárcz............ 12 
Kavácsimajor •••• 100 

Barsfüssi kj. · 

Barsfüss •.....•..•...• 
Bélatanya........ 51 
Bes•evölgv • • . • • • • 80 
F'clsöerdii". . • . • • . • 4.0 
Kisdombó"z...... t 9 
N agydombticz • • • • 47 
Papharaszt. . . • • • • 26 

Kisbelleg ...........•. 
Szencse .............. . 

Dolinamajor. • • • • • BO 
Valkház ............. . 

T.ászlómajor...... SS 

Csiffát·i. Trj. 
Csiffár ............... . 
1\lohi.................. . 
Tild ....•............. 

Tildimajor • .. • • .. 28 

Fak6vesektnyi ki. 
Cseke .•.............. 

Kopcczmajor • . • • • 12 
Fajkürt ............ .. 

Alsómajor • • • • • • • 82 
Foglármajor • • • • • • 24 
Komlósmajor. • • • • 85 
Peresmajor. • • • • • • 82 

Fakóvezekény ...... . 
Dombaymajor.... 20 
Felsöá.rma • • • . • • • 5S 
Kelot"Sényimajor • B 
Legyesmajor • • • • • 88 
Leveled • • . • • • • • • • 6 

Kisvezekényi kj. 
Barsvörösvé.r ....... . 
Kisvezekény ........ . 

Eteimajor........ 'n 
Nagyvezekény ...... . 

Nándorpnsztn • • • • 10 
Néved .•.•............ 

• • 

• 
• 

l ..... 
Q) 

~ -

471 

13. Bars vármegye. 

Járások, nagy-
e küzségek, körjegyzc5-
-~ ségek, kisközségek 
rn ··end.t.an. és 
-o joggal fe h·. városo , 
~ egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

Ohaji kj. 
• 

Hull ..•................ 
0 haj ................ . 

Herminapuszta... 112 
Rendve ............. . 

Lagánymn.jor·. • • • • 8 
• 

Zsitvabesenyői ki 
• 

Ujlót2) ·•••••••• • •••••• 

Máriac~alád. . • • . . t 87 
Ürgemajor....... 17 

31 Zsitvabesenyc5 ..... . 

• 

Nagyvölgypuszta. 4.8 

Zsitvagycet·tnati kj. 
Mellek ............... . 

'I• "t " . O lllUV8 , , , , , , , , 

Nagymánya ......... . 
AJsógürliir • • • • • • • • 16 
Folsögiidör .. .. .. • l 4. l 
Kisvalkház • • . • • • 12 

Zsit vagyarrnat ...... . 

Zsitvaújfalui kj . 
Aha .................. . 

VI. Körmöcz
bánya xtv ....... 

Tómajorság .. • .. • 26 

VII. Léva· x tv. . -
Gényo •.•••••••••• 270 
Lászlómüve •••••• 216 
Márklymajor • • • • • 4. 
~zentjánospuszta. 15l 
Ujmajor .......... 92 

viiL Újbánya 
rtv ................. . 

DUkkös •••••••••• 265 
Hegyalja • • • • • • • • • 223 
()huta •••••••••••• 2U6 
Ujbányai irLváuy 1.629 

Összesités. 
.Aranyosmaróti j .... 
Garamszentke-reszti . ' . :J(t/ras • •. • ••••.••••••• 
Ldvai j .............. . 
Oszlányi j . ......... . 
Verebélyi.;. ... ; .... .. 
J{öt·möczbánya rtv. 
Léva t·tv •............. 

• Ujbánya rt11 •........ 
Yár1negyei össz.: 

l ..... 
Cl> -•Q) -

• 

•) J).nyakilnyvilcg Pálosnagymezö· nk.· hoz tartollik. 
•1 Ujlót kk.·bon a zsitvabesenyöi ak. párhuzamos B) anyakilnyve vezcttetik. . - • 

• • 

• 

• • • 

• 

. . 

• 

• 

• 
' • 
l 
• • 
• 
' • • 
• 
l 
l 
• 
• • 

l 
' • 
• 



• 

• • 

Duna bal pnrljn. . . 

.TárAsok, nagy- .ld Jilrások, nagy-
Cll 

községek, körj - községek, körjegyzil-•Cll 

El ségek, • - e ségek, kisközségek, •:,1 111:1 ••• 111:1 nd.tan. és törv .. nd.tan. és törvényh "' "3lcd "' •Ql 

"'"' joggal felr. j o g gal felr. városok, ·O .a a •O ,as 
;... 

egyéb lakóhelyek és -"' •d ;.., 
egyéb lakóhelyek és '"""""' - .. - N o <"' o <"' ro:. utóbbiak lélekszáma ~ utóbbiak lélekszáma 

. 

14. Esztergom vármegye. 

• 
• ··; •• 

J. E1ztergom.l j. 

Járási székhely : 
Esztergom. 

A) Nasyközsések. 

J Bajna ................ . 
HRntospusl:ta •.• , 6 
NagykabláspusE~a 15 
Nyi.ll:avadászlak • . ll 
S 
.. 
a.ra.s • • • • • • • • • • • • 7 

Bajót ................ . 
Péliföldszent-

kereszt ........ 12 
Szarkás • • • • • • . • • • 25 
Vadaskert........ 15 

Csév .••••............. 
DömOs ...•.... .....•... 
Lábatlan .......... .. 

Lábatlani czement-
g)"á.r • • • • . . • • . • • 228 

Nagysáp ............ . 
Domonkospuszta , l tO 
K~ekdomb • • • . • • 27 
Orisáp . . . . . . . . . . . tts 
Rommapuszta.... 10 

Nyergesújfalu .•...... 
Cservölgy • .. .. .. • 24 
Eternitgyár ...... , 67 
Eternitmüvck-Nyer

gesújfalui cY.emcnt 
nár............ 78 

Nyergesújfalusi 
kósl!:énhli.nya • • • 24 

Ny~rgesúj.ralusi 
tég l agyar. .. . • .. 171 

PusztiLmarét .. • • • f1T 
Szentjózsefpuszta 66 

Pilismat·ót ~ ......... . 
Basaharcz .. .. .. • 156 

Piszke ............... . 
I•:minkostu.nya.... 6 
Gyünispust.la .. • • 11 
JSokasorrtanya • • 8 
Örcghegyszöllö • • • 4 
Piszni ezebán ya-
tel~P:·········· 8 

Szágodotanya .• .. 8 
Vaskapukóbánya. 6 

Sárisáp .............. . 
Annavölgyibánya • 825 
Paulinamaj or ••• ; 84 

Yirmegyei székhely : 
• 

' 

' l •• 

B) Körjegyzöségek. 
• 

Csolnoki kj. 
1 Csolnok . : .. ........ .. 
1 Dág .................. . 

Kiscsévpuszta ••.• 122 
Kucscrapuszla , • , 9 

• 

Dorogi kj. · 
1 Dot·og ..... : . .......... . 

ÁrpádköszénbiÍll~·a 51 
J;>orogi pusy,ta • ·.. lS 
Qbán~·a .......... 129 
Ujbánya .......... 6~2 

Leányvár ............ . 

Kesztölczi kj. 
17 Kesztölcz ............ . 

Káptalani maior .. 16 
Klastrom p us z ta • , 84 

Pilisszentlélek ...... . 
Mexikói erdöörlak 4 

Táti kj. 
Mogyorósbánya.l) ... . 
Tát .................. . 

_Únyi kj. 
21 Epöli) ............... . 

Epöli puszta .. .. • 21 
Kirva ................ . 
• Krival puszta.,.,. 28 
U ny .................. . 

Járási ÖBBzeg: 

ll. Párkányi j. 

JárAsi székhely : 

Párkány. 

.A) Nagyk6zségek. 
Bart .......... ........ . 

Barti puszta ..... , 185 
Bátorkeszi .......... . 

11 Silttö ............... .. 

Audorlclek • , • , , , . 16 
Autnllláza. ••••.•.. 213 
Bcll'ÖmajOI ..•• , • , 93 
Eredménypuszta , 12 
Fclsönm)or .•.• , • 311 
~klósha?.a ...... , 117 
Oriá~Jmszta ..••• , tO 
Rifiltpus;r.ta • • • . • • 5 

t 

Alsóvadács. , , •• , • 9 
Bikol ............ 117 
I•'elsövadács.. .. .. ll 
Gerocso . . . . . . . . . 8 
SIILtói kóbánya t. 19 

Tokod ............... . Somlyópuszta • • . • t l 
BP.n1 ................. . 

• 

~~ilsl':önybímya.... 65 
(ltokot!hányu. •.•• 255 
Oröklárnabáuya • 86:! 
'J.'ukodi fiveggyár .. 828 
Uj Lokodbánya • , • , 78 

Lcu.nd . .... , . • . . . . 18 
BíiCS ..•........ l ••••• 

Búcsi pu~zta • • • • 58 
BúcspercNJlii&Zta;. 81 

• 
') Anyakiinyvilcl! Bu.jftt nk.-hc:r. tartozik. 
•} Anyakönyvileg Bajna nk.-hez l.arlo:r.ik. 
~):Dm1auu•cs nk.-boz beosztolt kk. 

• 

•• 

• 

• 

t 

1 

t. 

• 

s. 

t 

.t 

s ·cd .. 
u: 

-o 
;..., -o 

ro:. 

1 

1 

• 

14. E87.lergom vl\rmegye. 

Ját·ások, nagy-
kö kö1jegyzil-

' tan. é,; tör 
joggal felr. városo , 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

Finitzertanya.,... 14 
Katu.lintanya .... , 16 

Dunamocs ........... . 
Szentjánospnszta • · 58 

Kar\'R. 3 ) ••••••••••••••• 
Fclsö puszta .. .. .. 14 

· KispuszlR • • .. .. .. · 2 
Máriamajor ...... 117 
Nag~·pus11ta .. • .. . 86 
Saudormajor • • • • • 85 

Ebed .. ............... . 
Ebodi pusl!ta.. .. • 40 
1Apospuszta .. .. • 10 
Ürgnpuszta .. .. .. 16 

Érsekkéty .......... .. 
ÉrsckpusEta ..... , 121 

Ic.,arnad ......... · ..•... 
Ikladpuszta . • • • . • 14 
Mácsépuszta • • . • • 81 
Motosiczk~·tanya • 5 
Perespuszta .. .. .. 51 

Kéménd ............. . 
. Kóméndi puszta.. 189 
Kisújfalu ............ . 

Aradpuszta • , • . • • 71! 
Szélhordtapuszta , 8 

Köhidgyarmat ...... 
Kékitöpuszta •••• , 18 
Kistatapuszta • • • • 98 
Rigótanya .. .. .. .. 9 
Tcknyösmalom • • • 4 
Vadastanya ...... 8 

Kural ............... . . 
Kurali major • • • • • 89 

Muzsla ............... . 
Alsóc&enke .. • .. • ll 
Csenke •••.•••.•. 146 
Kengyeles .. .. .. .. 11 
Kismuzsla •• ,..... 141 
Papmajor .. . .. .. • 11 
Szentgyörgybalma 88 

Nagyölved ........... . 
Hide~völgyi puszta 2 
Rótfölllimajor.. . • • 26 
Zsigmondháza m., 16 

PB:I·kány ..... ........ . 
Ersekuradalmi m. 8 

Köbölk1íti kj. 
Gyiva ................ . 

Macskáspmi:da , • • 84 
K6b6lkút ............ . 

Belsömnjor ...... 176 
Pari~spusEta • , , • , 45 
~zodrcspuszta • , . 6 

Sárkányfill va .. : .. ... 
Kaparáspuszta , • • 7 

Libádi kj. 
néla ......... l •• l l •••• 

Kisblilapnssla • • • • 20 
.Li had ................ . 

Libádi major.. .. • 58 

. 
' 

• 
• 

• 

~ 

'Cll"' l!Sa 
:fl11 
<"' 

• 
• 

• 

• 

1.801 

8.07 
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• 

• 

• 

• 

• 

• • 

' ..... 
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• 

• 
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Duna bal parl.fn. 

' 

. tan. és 
joggal felr. vit 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak léleki!Záma 

Magyars1ógytni kj. 
MagyarszÖI!yén ...... 

Fcuaték • .•••••••• B 
Funktanya •• , , • • • B 
Ivú.nhalutapusBta. 102 
M.ányntanya .. .. • 8 
Kunpuszla • • • • • • • 7 
RcndoskúLpuszta. 7 
Berostanya . • • • • • • O 
Várhel ypuszLa.... 12 

Németszőgyén ..•... 
Aisóhidog,·ölra .. • 19 
Felsöhídogvö gy .. 9' 

• 

• 

I.· Bitl j. 

Járási székhely : 
Bá. t. 

.A} Nagyközség. 
1 Bakabánya .......... . 

Bakasilenes • • • • • • 625 
Brezhmmajor • • • • 79 
Teplavoda. ...... , 40 

B) Körjegyzöségek. 
• 

Alsóbakai kj. 
Alsóbaka ........... .. 
Derzsenye ........... . 

Mahópuszta .. .. • ll 
Pore~pu~zl.a • • • • • • ó4 

Felsőbaka ........... . 
• 

Ba!}1Jani kj. 
Bacsófal va .......... . 
Hagy an .•............. 
Kalászi .•.•..........• 

· Báti lj. 
Alsózsember ...•.••.. 
Dolinapu~zta .. • • 15 
Köhatú.rpuszLa.,.. 7 
Pl"nihoGy • • .. .. .. 48 

Bát .................. . 
Di,;znúspuszLa.,.. 79 

Elesfalu ............ .. 
Felsőzsember •..•. ; .. 

Mocsárpusda ••• , 86 

Dalmadi kj. 
Bori .......... , •...... 

Rárómajor .. .. .. • 19 
Dalmad .•............. 

Herczegpuszta • • • 20 
Lil.asmajor • • • • • • • 6 
Szegrétmajor • • • • • 40 

Hontnádas ......... .. 
Klhuunajor....... 1::1 

Romyapuszta • • • • . o 

tw 
oa> rnas "' a 
~~ 
<Iti 

1 

3.14 

1 

• 

• 

• 

• 

Ját·ások, nagy-
községek, körjegyzö-

El k, kisközségek, "" b.O "' tan. és tOrvény h . Iti oa>"' 
·o joggal fel r. városok, :le 
>. egyéb lakóhelyek és 

.a.." - ....... o 

""" utóbbiak lélekszáma <Iti 

Nánai kj. • 

!4 Kicsind ....••.•.•..... 
25 Nána ................. 

B1Jlsómajor •••••• 161 
Pai.rka.uy-Nú.na 

vasuü állomás • 155 
Ronnertéglagyár •• 81 

• 

Újn1ajor •••••••••• 120 

Járás& összeg: 

ID. Esztergom 
rtv ........ ......... 17 

- 15. Hont vármegye. 
• • 

Vármegyei székhely: Ipolyság • 

15 Kálnahorfö .......... . 
HajlósJ>nszta .. .. • 4 
KöhalRrmajor .. •.• 24 

16 Tegzesborfő ........ . 
Jánospuszta...... 6 

Felsőalmási kj. 
(Szekh: Alsöahm\s) 

17 Alsóalmás .......... . 
Kaliw'•puszta • • . • 7 

18 Felsőalmás ......... .. 
Szógcnyopusr:ta.. • 18 
Vinárpusr:ta • • . • • 4.8 

19 Hontbagonya ...... . 
20 Jlontbesenyőd ...... . 

Hegybányai kj. 
21 Gyöklis .......... ~ .. .. 

Kc'ipatakpuszta , , • 20 
Varl.apuszLa...... 5 

2!a Hegybánya .......... .. 
23 Magaslak ........... .. 

Ilontvarsányi. kj. 
24 Csánk ............... . 
!:!!5 Hontkiskér .... : .... .. 
"l6 H l _ on varsány ........ 

Csudapuszta • .. .. 22 
Kozárhogyszöllö.. 8 

27 Horhi ............... . 
28 Kiskereskén y ....... . 

MaJláthmaj or..... 40 
Nyul\'ülgypuszti~ • G 

29 Nagykereskény~ ..... 
Jákubimajor...... 9 
Rqvnyapusr:ta • • • 15 

Járási összeg : 

Il. Ipolynyéki j. 
Járási székhely : 

Ipolynyék. 
Körjegyzőségek. 
AlsójJalajtai kj. - . 

1 Alsófehérkút ......... 

• 

• • 

e !'ll' 

• 

liS. Hont vármegye . 

e 
"" "' Iti 

·o 
>. ..... o 

""" 

• 

Járások, nagy-
kllrjegyzö-

kisközségek, 
tan. és tOnény b. 

joggal felr. víu·osok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Kcndoros ...•••••• 18 
Kcnyérmozómajor 204 
Kcroktó • • • • • • • • • • t l 
~ioxikó ••.••••••• 10 
Sátorkötanya ••••• 15 

·"f 
- 6sszesités. 

. Esztergo11'i j . ....... 
Pá·rkcínyi j . ......... 
l!J.yztergom r tv . ...... 
J'á1•meuyei üss#.: 

• 

• ' • • 

Kóa.laLU erdööri-
Iak............. 7 

Ti11anyipuszta.... 11 
Alsópalojta .......... 

Buroszkótclep •.• • • 22 
Hai.jpuszl.a • • • • • • • • 15 

Félsöfehérkút •....... 
Cseh~puszta • • • • • • 4 
s~akalpuszta..... 8 

FelsOpalojta •........ 
KOzéppalojta ........ . 

HrudzónypuszLa • • ll 
LllZakpuszta ••• , • 39 
NyireapuBEta ••• ,. 18 

Bátorfalui .k}. 
Apátújfalu .. ·, •....... 

]>álháznpuszta. • • 28 
Zalluskapuszta • • • 12 

Bátorfalu ........... . 
El'dc5szelestény ..... . 
Alsópodln~sány • • 6:! 
.llolsöJ,>Odlur:sány • t 17 
Otödresromnjor.. .. 10 

Lukanénye .......... . 
<.:surgópuszLa •••• , 62 
SUlykpuszta...... 40 
l:izöczemajor.. .. .. 16 

Csábi kj. 
Apafal va .•..•...•.... 

11 Csáb .... \.~ .•....•.... 
Bikkpuszta. . • • • • • 44 

Csall ................. . 
Beleipuszta .. .. .. 88 

Dacs6ke.szi .......... . 
Bikkpuszta.. .. .. • 16 
Na.~:yszcgpuszta... 0 

Inám ................ . 
Húros puszta ••• ,.. 2 

[ polynyék ........... . 
Huszárházmajor.. 1 
Józsefmajor .. • .. • 21 
Leklincromajor.. • • 88 

\ 

!>Q 

1las .as 
..... ·~:~ 
<"' 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 
l 
l 
l 
' 
' l 
• • 

• 

( 
l 

• • 
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Duna bal partja. 

JÍlrások, nagy-
községek, kör,iegyző-s k, kisk ·al .. tan. és .., 

-o joggal feb·. 
l» egyéb lakóhelyek és .... 
o 

""' utóbbiak lélekszáma 

Magasmajtény ....•.. 
Brakkmajor ••••• , 8 
H us sármajor .. .. • 2 

Ipolyszécsénykei kj. 
1 Ipolyfödémes ........ 

Katinkapuszta. , • • 5 
R aj puszta... .. • .. • 4 

Ipolynagyfalu ....... 
Csillagpu~zta. •.• , • 8 
Mosszelátúpnssta 15 

lpolys~écsényke .... . 
Kelenye ............. . 

HárRkútipuszta • .. 4 
Kisbikkpuszta • • • • 5 
Köreipuszta • • • • • • 8 

Kókessii, kj. 
GyO.rki .............. . 

Patópuszta...... •. 16 
Ipolyharaszti ........ . 
Kiscsalomja ......... . 
K15keszi ...... : . ..... . 

Nagymesöpnszta • 7 
Telekipuszta • • • . • 6 

Leszenye ............ . 
Sirak ................. . 
Szelény .......... : . .. . 
· Ereszténypuszta • • 7 
Te1·begecz ........•... 

Naf}'IJCsalomjai kj. 
Ipolybalog ......... .. 
IpolykeRzi ......... .. 

B 1 Kc5vár . ............... . 

• 

• 

Szubokpu!zta • • • • 41 
Nagycsalomjo. ....... 

Kapaszmajor • • • • • ll 
Vörüsharas11t • • • • • 85 

J árási összeg : 

"'· Ipolysági j.· 
Járási székhely : 

Ipolyság. 
.A) Nagyközség. 

·Ipolyság ......•....... 
Hangyásmajor.... 15 
Po.rassapuuta. . • • 44 

B) Körjegyzös~gek. 
.Alsótet"éfttJi k.;. 
(Sz•\khcly Teszér) 

Alsósipék .......... .. 
Alsóterény .......... . 
Felsősipé-k ......... .. 
Felsöteréu y ......... . 

Bábapuszta • • • • • • 7 
Hontudvarnok ...... 

Mat·~;ilhogy..... • • ó 
l'atkúijr•uszla..... 12 
Patocsmmajor • • • S 

Teszér ............... . 
Ais!{>pérpuszla • • • • 21 
l<'elsurn!rpuHzto. • • • 2 
PelllllkeptUIZla. • • • 7 

' ,.bd 
eu --eu -t:g 

"CUd 

~= 
10 ·~ 
,.bd .. 
<11'2 

• 

• 

• 

s 
·cd .. 
"' ·o 
l» -o 

""' 

• 

Járások, nagy-
községek, kö1j 

' . tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

Dt~mtnai kj. 
Deménd ............. . 

Darosspttazta • . • • • ~ 
Csárdamajor , , • , • 7 
Gizellamajor ••• , • 5 
Giidriikpuszto. • .. • !i 
HébeczpusKta ... ; 17 
Kisirlvunypn~zta • 12 
Kómájpus:<la • . • • • 8 
NagyirLI'á.nypu~zta 8 
Pinczéktelep • • • • • 18 
Ravonpussta .•• , • 29 

Hévmagyarád ......• 
l)obsonypuszta • • • 6 
l,JjmaJor.......... 7 
Ujvilag ...•..... ,. 8 

Szántó ............... . 
• Ujmajor.......... 4 

11 Százd ................. . 
Galagonyáspuszta. 17 
Kakasdomb .. .. .. 7 
Paulapus:~:ta.,.... 48 
fSzellÖI'ár......... 18 
Ujlak . . . . . . . . • . . . 28 

• 

Dt·égelypalánki kj. 
Drégelypalánk ..•.... 

Babo.tmajor , • • • . • 16 . 
Deszkáspuszta • • • 6 

góll·agaY.......... 5 
• <>o rcgnULJOr. • • • • • • • ... 

Szondymo.jor • • • • • 59 
Hont ................. . 

Kúlborokpuszla... 8 
. Ipolyhidvég ...•...... 

Szurdokaljapnszta 86 
Ipoly-veeze .......... . 

N yircspusl!ta .. .. • 76 
Tesmag1) ••• , ........ . 

Gsipkóspussta..... 5 
r,ipóczpuszta • .. .. ll 
Ol várpll!!ztn • • • • • • 5 

Egegi lej. 
1 Egeg ................. . 

Hugómajor . . . . . . . 4 
Korbasz puszta.... 88 
Nagypo.llagpus~;tn. G 

Gyügy·~·············· 
]{ere ....••........•... 

Pánkhogy .. .. .. .. 8 
Szalatnya .......... .. 

Kisakolmajor. , • • • 4 
S.zulatuyufiirdó •• , 4 

EgyMimat·óti' kj . 
J t Apátmarót .......... . 

Mucskáspuszta • • • 87 
Egy házmaró t ....... . 

IQ-zsebctmajor • • • 80 
Lissó ................ . 

Koplaló.......... 8 
Küvér!tegypuszt.1.. ll 

Ösöd ................. . 
Szúd ................. . 

Klewontino.puszla.. 1 

Fe1sórakm1c1ai kj. 
Alsóra.koncza ..•••... 

• 
• 

1) Anyakönyvileg Ipolyság nk.·hCZ tartozik. 
• 

l 
..tool 

Cll .... -eu -e.g 
·eu "' 
~= IO.d 

..~o~ .. 
<11'2 

• 

• 

-o 
>. -o 

""' 

• 
• l!í. Honl vérmcgye. 

. tan. és 
joggal fell·. v 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Felsörakoncza •...... 
Méznevelc'l .......... . 

• • 

Ipolyviski lej. 
Alsószemeréd .....•.. 

AmnyospusEta • • • 15 · 
PcrcspuHzta •• ,... 4 
PusY.tn.~zemerecl • • M 

I polyvisk ............ . 
B . k' l • 9 an -u"m8Jor..... .... 

~ 
~ 
•Cll .... 
e.g 

'lll as 
~a 
!!-a 
<11'2 

Jp_oly_vlski m_njor •• 100 
Ki~varosmaJOr • , • 17 

31 Pereszlény .....••.... 

• 

• 

Pereszlényi puszta 87 
Tésa ................. . 

• 

Kemencsei kj . 
Baráti ............... . 

Adollmajor. • .... • 24 
Szarvn.skorcsma ..• 7 

• 
Bernecze ............ . 

Csitáripusr;ta •. ,.. 18 
Kemencze ........... . 

Királyháza . • • • • • • 50 
LászlópusKla; .... , 8 

Kistompai kj. 
Felsöszemeréd ...... . 

Annamaj or....... 7 
K.irályfiapu~Eta • • • 65 
Patakpussta...... 80 
Vilmamajor • • • • • • 88 

Gyerk ......... -....... . 
Szóvádpussta • • • • 28 

Horváti ............. . 
Hidegvölb'Y' • • • • • • • 8 
Szarvasmajor • . • • 5 

Kistompa ........... . 

Palásti kj. 
Felsőtúr ............. . 

Bodoripussta... .. • 87 
HollóspuHzta •• , • • 1 
Perespusztn...... B 
Szölczpuszta .. .. • 10 

Kistúr ............... . 
Középtúr ............ . 
Palást ....... • ....... . 

~r~zópusr.tn .••••• 18 
Cs!Y.~érpnszta • , , • 4 
IszkornyapusZUI • 42 
Jalsópus11ta • . . • . • 8 
Kö21épolvár....... 4 

• 

1.71 

• • 

Litvnpuszta . , .. .. 42 
Ol vát·pnszta .. .. .. 6 
Oszlkópuszta...... 18 
SopaJ!USZÚ;I·:..... 4 
Szállasolvar .-.... • 20 .--

Járási. össeeg: 
• 

IV. Korponal 3~ 
Járási székhely: 

Kor1101111. 
Körjegyzöségek. 

Berencsfalui kj. 
H éld ................... . 

' • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

• 

• 
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Duna bal partja. 
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cn 
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Járások, nagy-
körjegyzö-
községek, 

tan. és lörvényh. 
joggal feh·. \'árosok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Koburgmajor • • • • • 2 
Szélesrét .•••••••• 20 

Berencsfalu .......... . 
Gyo~vantanya • • • • 23 
Invan}·ostanya • • • 6 

3 Hontkirályfalva ..... 
Rigóvölgyi malom 2 

Kormosó ............ . 
DórallÖZfUrélz • • • 22 
Hocy!Jtnra .. .. • .. 11 
Má.na.qt.'lnya • • • • • 5 
Szélespagonytanya 4 
T,cplicskepu•Y.ta • . 8 
Ultctvénycstanya. 2 

Szitnyaligel ......... . 
Scbueczv ölgyl 

1UalOID • • • • • • • • • 3 
• 

Bozóki kj. 
6 Alsó Iegénd ......... .. 
7 Bozók l ................ . 

Bozókalsók ......... . 
Csákócz ............ : •.. 
Kecskevar bók ....... . 

1 Uny ad .......•... l l ••• 

Csábrágvarbóki kj. 
Alsóbágyon ......... . 
Csábrágsomos ...... . 
Csábrágvarbók ..... . 

Csábrítgváralja ••• 100 
Konszkó ......... 86 

Felsőbágyon ........ . 
1 Szelencz ............ . 

F elsódacsólámi kj . 
1 Alsódacsólam ........ 

• 

Cziframajor. . • • • • 5 
Csillagpuszta • • • • 4 
Piliskapuszta • • • • 5 

Felsódacsólám ...... 
MalOJll\"ölgy • .. .. • 8 
Mocsár •• l....... tO 
N ov ina. • • • • • • • • • • 2-:1 

Szuhány ........... .. 

Hontnémetii kj. 
Devicse ............. . 

!U Dömeháza ........... . 
Vastugerdötunya • 14 

Hontnémeti ........ . 
Holczorpnszta • • • 99 
Zsali~ly~apuszta • • 24 

Hontrákócz ......... . 
Hontrá.kóc1.i puszl<t 12 

Litooi kj. 
• 

Cseri ................. . 
Duhenyeczpnszt.a. 50 
LiLvaihutár.. • .. .. 24 
Polyantan y11 .. • .. 27 
s,·osótauya • • • • • • 42 
Turnis tc tanya. • • • 88 

László d ............•. 
Lit va .••.•.••..••••.•. 

Perespuszta...... 4 

-

.>ol 
l» ..... 

-Q) ..... 
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31 

21 
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,Járások, nngy-
községck, körjegyzö· 
ségek, kisközségek, 

l. tan. és tö1·vényh. 
joggal i'elr. városok, 
egyéb lakó helyek és 
utóbbiak. lélekszáma 

Terpén y ......•..••... 
Nándorhalma p. , • 19 

S.eebellébi lrj. 
Darázsi .............. . 

Háji.kpusl!ta ••••• , 4o 
Harmadi.kho;y • • • 5 

Kisbácsfalu ......... . 
Ledény .............. . 

J;'aphogy .. .. .. • .. 27 
Ujmajor.......... IB 

Szebelléh ........ ; ... 
Szcntmihálypu~zta 87 

Sztnavth·i lrj. 
Felsőlegénd . ." ...... 

l'olichnó......... 82 
Nemesvarbók ....... . 

• 

!IQ 
·ev 
gj ~ 
oc c: 
.,Ltd •i.J .. 
<len 

1 

61 

Dubrava......... 18 
Sslal.ina .. .. .. • .. ll 
Vinyicskepussta. • 5 

Szénavár .............. 1 
Jlivor • • • • • . . • • . • • 67 
J ... ahos. • • . • . • • • • • • 55 
Lopatapuszta • • • • ll 
l\iocsár • • • • • • • • • • 45 
Polomatanya..... 65 
Trp!necz • . • • • • . • • 29 

. ZsJar • • • • • • • • • • • • 140 

S.eentantali kj. 
Illés .....•.......•..•. 

Szitnyamnjor...... 7 

-

Szentantal ........... 1 
Rovnyapuszta.... 6ó 

Szitnyatö ........... .. 
Herilnekmajor • • • • 7 
Vozárovamajor .. • 17 

Tópatak ............. . 
IGsiblyo .. • .. ... .. 42 

Zsibritó ....•......... 
· Járási összeg: 17 

V. Szobl j. 
• . r árá si székhel y : 

Szob . 
• 

.A) Nagyközségek. 
N agymaros .......... . 
Szakolya ............ . 

Hitleghclly .. • .. .. 9 
Jáuospuszta. • • • • • Hifi 
K . . !'l lSlllOrgCJ •••••••• • ,.. 
Nar,;wnorgó •••••• , 15 

B) Körjegyzőségek. 

GaramköveiJai kj. 
B nj ta .......•.......•. 
Garamkövesd .•..... 

Garamkövosrli p. • 82 
Kovácspatak • . • • • 20 · 
Uhliszkómalom... 7 

Leléd .•.••...........• 
• -

4.681 
1 

e 

·o 
>. ..... o 

j::. 

1 
• 

• 

• 

15. Hont vármegye • 

.Járások, nagy-
k<l!jegyzö-

isközségek, 
IMI 

lan. és törvény h. -:al 
joggal felr. városok, ~e 

..!14 ·ol egyéb lakóhelyek és .. <cn utóbbiak lélekszáma 

Ipolysealkai kj. 
Ipolyszalka........... 1 
Fcnókpu~zta • • • • • 40 
Szckorosdpuszta.. 88 

Letkés ............... . 
Dávidrév puszta... 28 
Galla.~aljapuszla.. 8 
Lehidh~&uszta • • 28 
Széppa .... • .. • 48 

Márianos.ettai kj. 
Ipolydamásd ........ . 

Malomviiigy...... 15 
K6spallag .......... .. 
Márianosztra .. .. . .. . 1 

Szobi k.j. 
•• 

11 Helemba .. .. .. .. .. .. . 1 
~omo:;ipusztn • • . G 

l Szab . . . . . . . . . . . . . . . . . t 
Bö~xob • • • • • • • • • • . 8 

1 

1 

Csákhogy.. • .. • .. • 72 
1\lalomkcrt .. .. • .. 12 
Ujviilg)imajor • • • ll 

Zebegény .......... .. 
-::::-= J árási össeeg : 17 

VI. Vámot
mikolai járá•. 
Járási székhely : 
VámosDúl ola. 

KOrjegyzöségek. 
Garamsallói kj. 

• 

1 Garamsalló........... 1 

• 

.. 1. . . 65 l.,. anatnaJor •••••• 
Kislll ved ............. . 

Hontfüeesgyat·mati 
kj. 

Alsófegyvernek ..... : 
Felsöf'egyvemek .... . 

Berekpuszta • • • • • • 17 
Pezorn}·epuszta... 81 

Hontfüzesgyarmat .• 

Ipolypds.etói kj . 
Ipolybél.:-: .•...•..... 

Rozmaringmajor.. 51 
I poly kiskeszi ..•...... 

Kitptalunmajor • • • 98 
Ipolypásztó .......... . 
Is~vánmajor ...... 121 
Vihuosmaj<•r • • • • • .ug 

Ipolyszakcillosi kj. 
Ipolyszakállos ....... 

Csántdpuszta..... 10 
Szakállosi major • 68 

Lontó ................ . 
Sz:ete •••••••.••••• ~ ••• 

Karolynmjor...... 9 
S:t:otuharaszt .. .. • l 09 
'felekhíbpuszta.. • • 25 

"1.16 
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• 
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Duna bal par~ja. 
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Járások, nagy-
körjegyzö-

k, , 
bD tan. és h. 1lal 

joggal felr. .~ 8 
egyéb lakóhelyek és ..... ·al .. 
utóbbiak léleli:száma <"' 

Kisgyarmati kj • 

Garampáld ......... .. 
Garampáldi puszta 27 1 

5!!1 

Kisgyarmat ......... . 
Zalaba ............... . 

• 

Nagybörzsönyi Aj. 
• 

Ipolytölgyes . . . . . . . . . 61 
Nagybörzsöny .. .. .. . 1 

Irláslolop • • • • . • • • 21 · · 
Ki~irtás . • • . • • • • • • 17 

Tergenyei k;. 
Kispeszek ............ ! 

Jat(lmajor • • • • • • • • 6 
Nagypeszek ........ .. 

Ágotamajor. • . . . • • 86 
Vadalmásmajor • • 27 

Tergenye .......... .. 

V átnostnikolai kj 
Peröcsény ............ l 

• 

l 

e 
·lill .. 
Ul 

·O 
;.... -o 

""' 

• 

• 

• 

Jfu·ások, nagy-
kö , köt·jcgyzö-

kiski.izségek, 
tan. és törvényh 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Dodipuszta·....... 6 
Poröc"ényi puEzta 84 
Puszt.al.Ji'inra • • • • • 12 
"Pusztahara8zt • • • 68 

!!l Vámosmikola ....... 

. . 

Harmospn8zta.... 7 
Huszármajor . • . • • 80 
Orzsányliget..... 7 

Járási összeg: 

"VII. Korpona 
· rtv ................ . 
Ali!Ókopanicza . • • 145 
Bjarecz •.. .,. • • • • • 47 
Cservennbora • • • • 259 
Dolni Briacs • • • . • 58 
Fclsökopanicza ••• 288 
Ficzbcrg .. .. • • .. • Ol 
Ha vra n........... 00 
Hozuik. . . . • • • . . • • 82 
Liska ............. t18 
~admesztó • • • • . • • 89 
N ovnhora.. • • • • • • • • 78 
Pujivölgy • ; .. • .. .. 8-l. 
Polo ma • • • • • • • • • .. 82 
Sv~~ 45 a.JI •••••••••••• 

• • 

8 
~ "•" ... ·:1> Ul gjal 
10S ·O 

>-.... •al 
~ .. o 

<"" .... 

• 

-'---

• 

• 

• 

57 
16. Liptó vármegye . 

.Tárások, nagy-
községek, körjegyzö-
sc\gek, kisküzségek, 

t·end. tan. és töi'Vényh. 
joggal feh·. városok, 
egyéb lak,jbelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Sirokabika • . • • .. • 77 
SEtarahora . . • • • • • 112 
Sz tarihaj • • . . . • • • 92 
Szlrázsavár...... 1'>8 
Vlcsok ..••••••.•. 45 

Öss:eestté11 

Báti ;ártis ......... . 
Ipolynyéki járás .. . 
Ipolysági járás ... . 
KorpoTuti já1·ás ... .. 
S, b. . . z o l J ara.~ ........ .. 
V ám osmikolc'i Ja t· ás 
Korpo1m t·tv . ...... .. 
Yármegyei össz.: 

Selmeoz- é• Béla
bánya tjv ....... 

Folsör•\na .•.•.•• 1.0-.10 
Hodrusbánva .. • !.986 
lstvánhá1.a:..... 1.61!1 
Klsbánya........ 518 

~ 
•Q, 
0'2al 

~e 
..:4-gi 

<"' 

• 

=-== 

15.1 

• 

• 
• 16. Liptó vármegye. · 

Vé.rmegyei székhely: Llptószentmlkló• • 
• 

• 

1. Llptószent
mlkló•l j. 

Járási székhely : 
Liptószentmiklós • 
.A) Nagyközségek. 

t Liptószentmiklós ... . 
Verbicz .............. . 

• 

B) Körjegyz<'lségek . 
Kispalugyai kj. 

Bodafalu ............ . 
Deménfalu ..•........ 
lllanó1) ............ .. 

Kispal ugya .......... . 
Paucsinalehota ..... . 
Plostin .............. . 

• 

Nag1Jbobrócei kj 
Andrásfalu ....•...... 
Jalócz ............... . 
Nádasd .............. . 
Nagybobrócz ........ . 

Nagtjpalugyai kj. 
(Székit. NagyiJalugya és 

Gátfa u) 

1 Andaháza .......... .. 
14 BPnicz ............... . 
15 Csemicz .••........... 

• 

3.26 

1. 

16 Laziszkó · ........... .. 
17 Nagypalugya és Gál-

falu .................. . 
l Szentkereszt ........ . 

Okolicm6i kj. 
(Székh. Okolicsnó. és · 

SzLosháza) 

Okolicsnó és Sztos-
háza ............... . 

Szélporuba .•......... 
Szmrecsán .......... . 
Vitálisfalu ........... . 
Zsár· ................. . 

Seentandt·dsi lej. · 
Benedekfalu ......... 
Hóra ................. . 
J aknbfalu ............ . 
Konszka ............. . 
Szentandrás ........ . 

Bzmtiváni Aj. 
Magyarfal u .......... . 
Németporuba ....... . 

31 Szentiván .......... .. 
• 

Tarnóc•' ~-j. 
Alsórásztok és Felsö-

rász tok ............ . 
• 

•) Anyakönyvlieg Verbicz nk--hez tartozik • 
• 

• 

1 

~'.' 
at 

• 

Behárfalu ........... . 
Bunik háza. • . . . • • • 27 

Benyusháza .........• 
Kisbobrócz.; ........ . 
Pálfalu .............. . 
Tarnócz .. , .......... . 

Járási ösueg: 
• 

II. Llptóú.jvirl j. 

Járási székhely: 
Liptóúj\·ár. 

Á) Nagyk6zségek. 

1 Csorba ............... . 
Csorbatói fürdö .. • 17 

H y bbe ......•......... 
Pribilina ....•........ 
Teplicska ........... . 

Benko\·ntolcp • . • • 7 
It'chérpatak.tclop • 6 
Kolcszárkilelep... 8 
Rónatelep.. .... .. 5 
z~djarlelop .. ·.. .. • 8 

Vázseez ............. . 
V ágfalva vasutállo· 

Jnás •• ~....... •• 17 
Vichadna .......... .. 

F'okolcvilgtolop • • • 46 
l:izvarint.clop .. .. • 35 

• 

!.l 
1 
1 

• 

!j, 

• 

• 

• 

• 

• 
' 

• 

-

• 

' 
• 

• 

• 
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Duna bal partja. tB, Lipl6 v6.rml'b'YC-
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1 

lan. és törvény 
joggal feh·. varo'sok, 
egyéb lakóhelyek. és 
utóbbiak lélekszáma 

B) Körjegyzdségek. 
Dovallói kj. 

Dovalló .............. . 
Kokava .............. . 

Podbanakó • • • • • • • 4 

Liptóújvári kj. 
Kisporuba ........... . 
Liptóújvár .......... . 
~lassa ............ St 
• • Oduztanya....... ll 
Podupnó , . . . • • • . • 7 

Pottornya .......... . 
Prckáska ......... 117 

Malusainai kj. 
Király bocza ....•••..• 
Királylehota .••....•• 
Maluzsina ......... .. 

Szvidovópuszta • • 14 
Szenti vánbocza ....•. 

Szentpitet-i kj. 
Jamnik ............. . 
Szentpéter ......... .. 
Vavrisó .............. . 

J át·áai összeg: 

IlL llémetllp
oael J. 1) 

. Járasi székhely: 
Németlipcse. 

.A) Nagyközség. 
Németlipcse ......... 

Magurka bányatc-
Jep') ........... 186 

B) Körjegyzóségek. 
Bobrovniki kj: 

Bobrovnik3) ••••••••• 
Nczsitbázllpuszta. 71 

Bukovina') ........ .. 
Hlinik3 ) ............ .. 

Izsépfalu . ; .......... . 
Jánosháza') ........ : 
Páriaháza ........... . 
Szentn.nna .......... . 
Szentmária ......... . 
Tvarozsna3) ........ . 

• 

Hutti i 1rJ. 

e.g 
oQ) 

:!"' 108 
..... ·o! .. 
-Cll"' 

1.1 
. 1.11 

8 
·o! ~ N tan. és oQ) ... 

"' al joggal feb·. ~s •O 
l» egyéb lakóhelyek és ..>41'S -o 

""' utóbbiak ltllokszá.ma <"' 

• LiptótejJlai kj . 
Besenyáfalu ...... . 

M.itosin ............. · 88 
I vachnófaln ..•....... 

Lazipuszt.a • • • • • • • 11 
Kisolaszi ............. . 

Demcsénpuszt.a.. • 27 
Liptótepla ........... . 
Patak ............... . 

• 
• Szentmihlily ...... .. 

Verbó ................ . 
• • 

LucET..·ii lrJ. 
!U Kelemenfalu ....... . 

Lucski ............... 1 
Lucski ffirdötelep. 12 

Madocsá.n ......... .. 
• • 

Nemealubella·i kj. 
Harommalatin ...... . 
Kelecsén ........... .. 
Királyluhella ....... . 
Körmös . . . . . ....... . 

• 

Nagyolaszi .......... . 
Nemeslubella ....... . 

• 

Szielniczi kj. 
Alsómattyasócz .•... 
Berni ez ............. . 
Felsömattyasócz ..... 
Hosszúrét ...........• 
K v ac san ............. . 
Prószék ............. . 

Bölc_:~h:izapuszt.a.. 11 
Fclsozadjul .. .. .. 38 

Szielnicz ............• 

Szakolcai kj. 
Dec h tár ............... . 
Dubrava ............. . 
F

. . 
IaCSJCZ .• , • , , • , , •.• , , 

Guotfalu ............ .. 
41 Szokolcs ............ .. 

• 

J á1·áai összeg : 
• 

IV. 
Járási székhely: 

Rózsahegy • 

A) Nagyközség. 

1 Háromrevucza •...... 

• 

• 

8 
·o! 
N 

"' 
-o 
>. -o 

""' 

Járások, nagy· 
községek, kiiljegyzll· 
ségek, kisközségek, 
nd. tan. és törvény h. 

joggal fell·. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

B) Körjegyzöségek. 

Gombási kj. 
Gombás ............. . 

Fonyöházatolep •• 8'12 
Sósó .............. .-.. . 
Sztankovim .•....•... 

Fcdorovótolcll. .. • 88 
Fcnyöházalc ep • • 58 
Líu:lclop • .. .. • • .. 40 

· Podsiptclop.. .. • .. 61 
Rojkótclep ....... 1129 

Likavkai kj. · 

e.g 
'<ll 
rt.l Cll .as 

..... ·al 
N 

<"' 

• 

7 Likavka ............. . 

• 

Szentmárton ..•.•...• 
• 

Liszkófalui kj. 

Liszkófalu ........... . 
Turapatak .......... . 

Nngyaeln~eczi kj. 

Háromszlécs~) ......• 
Kisselmecz .....•.... 
Nagyselmecz ........ . 
Nemesludrova ...... . 

Rózsahegyi {onó
gytí.t'i k j. 

Hrboltó .............. . 

• 

• 

-

Komjatna .......... .. 
SztudnicskatcleJJ • 78 -:-::-=:= 

Jcít·áai összeg: 

v. 
1 tv. . ................ . 

Bis~:trótolop..... 4 
Ctlernova ....... 1.269 
Fohórpatnk ..... 1.0.78 . 
Fcluh·patakipapir-

gyár . . . . . . . . . 24 
llózsabel!yi fonó-

gyár .......... 2.228 
Vikoli nu ez .. .. .. • l!57 
Villaludrova ..... til 9 
Zábnvu. .•......•. 

Ös.t~%esités. 

Lipt6szenttniklós·i _j. 
L·ipt6zl.jvári j. ...... . 

• 

• . 

11 Hutti ................ . LUzsna .............. . 
~.07 
2.41 

N émetlitJcset j • •.•... 
Rózsalwfjyi j • ....... 
Rózsahegy r tv . ..... 
Yá1·meyye·i öss~. : 

Kisborave •........... Korytuicza!Urdö • • 12 
NaGyborove ......... . 

Joóbrásztoka • • • • • 85 
Oszada ............... . 

Kotytuicza!Urdö • • 14 
• 

1) Területileg e járá~ba tartozik mi-g Hilromszlct·s kk. (róY.sabec\·i j., na~:yselmeczi kj.) 
•) Ar~yakünyvilrg Luzsna llk.-hcl! (rózsahegyi j.) tartozik, . 

. ") Hlmik és Tvarozsna lélekszlimn Bobronlik kül!:sé&li!CI Cfn'Uit van kimutatva, a lilirom közsúG Oi\'8sitéB 
folyamalban van. 

•) .Jáuosbiza 161ekszáma Bukovina közséuel enutt van kimutatva a 2 kllzsés sayesitése folyamalban van. 
1) Ter!lletilas a németlipcsei J.-ba tartozik. ' 

• 

• 

• 

• 

• 
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tan. és 
joggal f'eh·. 

• 

egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

• 

I. Balaasa
gyarmati j. • 

J árási szék hely : 
Balassagyarmat. 
.A) Nagyközségek. 

Balassagyarmat ..... 
Baintnerpuszta.... 24 
Czerinapuuta • • • • 20 
lllósipus!!ta • • • • •.• 151 
l'jyiros .......... o ~ 

" Ujhegy . . . • . . . . . . • fAJ 
Ersekvadkert o o •••••• 

Göröczpuszta..... 46 
Hajdúárokpuszta . 88 
Hltraszlaljapuszta 5ó 
Mogy6róspuszta • • 22 
Szentjú.nospuszta • 186 
Szenüörinczpuszta 121 

LP.st .................. . 
Túrmezc5 ............ . 

Cslgénytauya..... 10 
Hasmoslelcp..... 72 
Hobcrszkaitilnya • B 
Hrabcsatan ya • .. • 2G 
Mulomvölgy .... , 9 
Mélymalom.. .... 10 
Ördögvölgy ......•. 88 
Sántatelep •••••• o 47 
Vörösviiigy. • • • • • • 45 
Zich y puszta • o o •• o 7 

B) Körjegyzőségek. 

.Alsóes•tet·gálgi kj. 

Alsóesztergály ...... o 

Pttsztakaproncza o 9 
Csalányos ........... . 

I?usztavát........ 19 
Ujvllágtelop • .. .. 28 

Erdőszele ......... , .. 
Bukóczpuszta •• o • 18 

Felsilesztergály ..... . 
Nógrádszentpéter .. . 

Pusztaháj • . • . • • • 9l 
P.usztuszalatnya • 44 
Ujpuszta......... 9 

Cserhátsurányi kj. 
Cserháthaláp ......... 

Dol!söpuszta...... !i 
~:rdöpuszta ... ,. . . 8 
Görbegypuszta • • • 2 
Lazanyapuszta • .. 8 

Cserhátsurány .... o •• 

Hodó1·ölgy........ 48 
Na~;ypata.k • • • • • • • 48 
l:iKilvágypusl'lta o. o 19 

Herem~sény: ........ . 
Al~óbikk • .. .. .. .. BO 
Alsóliszkó ........ 122 
Bfkktópuszta .... o 10 

• 

• 
• 

l Jfmísok, nagy- l 
.tol .tol 
4I községek, körjegyzd- 4I - e -~ ségek, kisközségek, -Q) 

·d -
bD .. t·end. tan. és törvényh. bD 

-G> (d "' -a> cd 
tri 8 ·O joggal fe h·. városok, ~= 10 • .., ;>.. egyéb lakóhelyek és 10 ·d ........ - ........ o <"' <Ul ~ utóbbiak lélekszáma 

• 17. Nógrád vármegye . 
• 

Vármegyei székhely: 

3. 

1 

• 

' 

1 

• • • t J 

l • t 

• 

62 
61 

F..gl"eSJlU8Zta •• o • • • 12 
Felsöbikk . .. • .. .. 12 
Felsölisv.kó....... 4ó 
Harasztipttszta • o. 84 
Kutassói puszta o o 25 

Dejtári kj. 

• 

l Dejtár ............... . 
Nyáras. . . . . . . . . . . 27 

t Patak ................. . 

1 

1 

Hugyag ... ........... . 
Burospuszta ••• ,.. 68 

Őrhalom ... t ........ . 
Drahipuszta...... 47 
Kisszallásoki p... 82 
Liviamajar • • • • • • • 10 
Máriamajor • o o •• o 79 

Ipolyvarbói kjo 
' 

Ipolykér ..... o •••••••• 

Kéripuszta • • • • • • 65 
Ipolyvarbó ......... . 

Bikamájpus2ta o. o 21 . 
Borházpusl'llo. • . • • 18 
Erdíialatti puszta. 6 

Szécsénykavácsi .... 
Csercspuszta • • • • 10 
Gelfén tan y a • o o • • • 7 
Hársastanya • • • • • 8 
Koplaló.......... 6 
Petöpus:da • • • • • • 180 
Putr1pusr:ta . • • • . 9 
Rongyoscsárda • • U 

Kékkói kj. 
Kékkö ............... . 

Ravnya ... . ·...... 81 
Récska ..... 1 1.... 79 

21 Kishalom1) ......... o 

• 

Kiskürtös .......... .. 
N~gyhalom1 ) ••••••••• 

Ödönpuszta • • • . • • 6 
&rollapttSEta .. .. 7 
Szemcl"epuszlu. . • • 18 

Nagykürtös .......... 
J;lorhálabánya • • • • 86 
Evab{m ya • • . • • • • • 21 
Gyulalui.z......... 49 
Paltclek.. .... .. ... 6 
P"rsdolina •••••• o 146 
Tilalmas .... l... 8 

kj. 
(Szókho Mohora.) 

Debercsény ........ .. 
Magyarnándor. o o •••• 

Csikorpusv.ta ••• o • . 28 
Csólapuszta .... o 6 
Kolocsénypuszta. • 187 

• 

1 

• 

59 
17. NógrAd vArmcgyc • 

Járások 
' 

nagy-
községek, kö1·jegyzri-

Ei ségP.k, kfsközségek, ·:ll .. nd. tan. és törvény h. "' ·O joggal t'eh-. városok, 
;>.. egyéb lakóhelyek és -o 

::.:. utóbbiak lélekszáma 

• 
• 

• • • 

• 

Kispuszta o • • . • • • 65 
'J.7 Mohora .............. . 

Bagi yaspuszta • . • 27 
Cselenypuszta.... 8 
Dalinkapuszta • o. 5 
Ki~< puszta .. • .. .. 8 
Kökapu . . . . • • • . . • 8 
Vercspuszta .. • .. 114 

Nógrádmarceali kj. 
Csitár . ............... . 

FiLyepuszta .. .. .. 8 
Gú.rdun ypuszta . .. 270 
Mosszohi.tópuszta. 4 
1'elek . . . . . . . • . . . . 18 

Iliny .... ~ ............ . 
Nógrádmarczal .... . 

Hegyipuszta. .. .. • 5 
.Hegymegipuszta. o 5 
IlonknpusEta • • . • 12 
l vanpuszta •.•••• o 15 
Lajostanya .•• o o. 7 
Sándormajor • • • • • 81 
Söjpuszta • • • • • • • • Ol 
Százölpuszta. • • • • • 10 

• 

B1iigyi 1rJ. 
31 Bakó .............. , .. . 

Miklósvöl:n- .. .. .. 4 
Szalatnyn .. • .. .. 21 

Csesztve ............. . 
Galibapuszta o •• o 84 
Kú.lnaytelcp • • • • • 5 
Kincscmtclep..... 65 
Miklósvöl:;ytolep • 7 

Ipolyszög ........... . 
Madáchtelep ••• o • 8 

Patva1·cz ............. . 
I<'ekeleviztclep •. o. 19 

Szftgy ................ . 
Dezsötelep • • • • . • • 64 
Somlyótol op • • • . • 5 

Zsélyi kj. 
Ebeczk ............... . 

Berk • • • . . . • . . • . • 2 
Ebeczki malom... 7 
Szakálaspuszta • • 10. 

37 Kürtösúji"alu .... o o •. o 
:Mikszáthfal va .. o ..... 

• 

• Bástyatanya...... 9 
Jt'elsópeszorény • 40 . 

Óvár ................. . 
Cserespuszta ••• o 10 
Ilkatér1puszta .• o 85 
:Marakodó .. .. .. .. 6 
Templompns:da .. 81 

Zsély ................ . 
Biklun1i.j.. .. .. . .. 7 
F'orráspusllta • • • • 17 
Kál"olyma~or .. .. • 50 
MankodUló o ••••• o 5 
Ort.áspuszta...... 1" 

l ..... 
Q) --Q) -
II.D 

•Q) "' 

~Ei 
~'i.'! 
<"' 

• 
• 

• 

•) Kishalom lis Naayhalom k..k.-ok anyakönp·ilel.l· az alsúosztergtilyi kj.-bez tartoznak. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • 

• 

• 

• 

-

• 

• 

• 

• 
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Duna bal partja. • 
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. Járások, nagy-
községek, kö1·jegyzö-

k, kisközségek, 
. tan. és törvény h . 

joggal feh·. vát·osok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Peszerény • • • • • • • 'Ul 
Zsélyi sósárfö"l'dö. 8 

Járási össug: 

n Ftilekl j. 
Járási székhely : 

Salgótarján.. 
.A) Nagyköz9é~ek: 

1 Fíllek ................. . 
Jakabvölgypuszta. 10 
Kalajvölgypu.qsla • ll 
8zentralip1szta • • 21 

Mátraszöllös ........ . 
Csontfalu •• :. • • • • 69 
Dohospuszta .. .. • ll 
Kistepke .... ..... 7 
Kövicsespliszta... ll 
Nt.uasdpus:r.ta. • . • • 41í 
Potyporos • • • • • • • 48 
Rigóeödlir.. .. .. .. 6 
Szomjas.......... 6 
Terke............ 102 
Zsüra . . . . . . . . . . . 20 

SaJgótarján ......... . 
Bal(lyasrakodó • . •. 81 
Csikókerités.·..... 7 
Foreáchakna • • • • • 274 
Józsefakna ...... 221· 
Józsefrakodó. .. .. 74 
Kispónyipu~zta • • 26 
Krotschpuszta • • • 88 
Kutaspuszta ... .. 86 
Oregjozsertclcp... 78 
Nugypónyipaszto. • 84 
Pécsköpuszta • • • • 41 
Salgóbanya • .. .. • 590 
Salgópu•zlo. • • • • • • 08 
Snlgótarjáni acr.él-

ifár •••••.•••• 2817 
Sale?tarjáni kö

szenbánva •••• 1058 
SalgótarjaÜi pa

laczkgyár •••.•• 568 
Salsótarjáni vas-

öntö ........... 308 
Sástápuszta .. .. .. 5 
Somlyóbú.nya.:... 186 
f!zigetpuszta. .. .. • 6 
Ujakna .......... 215 
Vadaskertpussta • 4ó 
Zagyvai nikodó. .. 189 

B) Körjegyzöségek. 

Czeredi kj. 
C ze red . ....... l l •••••• 

Baratonypu~zta • • 20 
Hármo.skutpuszta. 8 
Lészegpuszta • • • . 6 
Takácsházapuszta 21 
Tótújfalu .. • .. . .. 80 

Med\•eshidegkút .... 
Alsóutaspuszta •• , 15 
FelsöutaMpuszta • !OS 
Hideekúii puszta.. 8 

Ó b ás t ................ . 
Pogony .............. . 

Hidalj puszta • • • • 84 
Kisköaljaposzta • • 8 

Vecseklő ........... .. 
Er~ó.szlnklelep • • 10 
NylrJospnszta .. • 6 

• .w 
lll .... 
'lll -
!ID 

•lll 

"'"' ~e .w ·cd .. 
<m 

• 

• 

•• 

• 

l. 

s 
-~ 

1111 
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Járásnk, nagy-
községek, körjegyzö-

k, kisklizségek, 
. tan. és tö1·vényh. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhf!lyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Fülekkelecsényi kj. 
Fülekkelecsény.: ... . 
Fülekkovácsi ....... . 

Kurtán\·puszta ••• 165 
Ipolygalsa ........... . 

Lipótszállás ••• , , • 51 
Ipolynyitra .. ; .. .. • 

Füleksávolyi kj. · 
13 Bolgárom ........... . 

Bolgáromköbánya;. 88. 
1 Füleksávoly: ........ . 
t Korláti') ............. . 

CziSve kl ah· a •••• ; • 86 
Korll\tiköbánya ••• 814 
Romctepuszta ..•• • 10 

1 Perse ................ . 

-

Bozitapuszta • • • • • 162 
f!Képhlkpnssta.... 28 
Ujszli.!lá.~......... 81 

Homoktet·tmyei kj. 
t 7 Homokterenye ...... 

-
t 

Kürtoviilgypuszta • 54 
Malntótclep .. .. • 14 
1\Jizsorfabli.nya •• 880 
ll1izscrfapuszta • • SO 
Pótervölgypnszta • 16 
Szárazvillgypus:da 14 
V erebaspuszta • • • 10 

Mátranovák ......... . 
BaglyasipusBta • • • 6 
Gá tasrétpuszta • • • 18 
Nyh-meevipuszta • 41 
Szépfapnsv.ta • • • • • 15 
Szoroslápapuszta • - 7 

• 

Kazári 1-j. 
Kazár . ............... . 
Aranyospu~zta • • • 8 
Lajostároa ....... 811 
Székvölgybánya • • 17 

• 8zöllövuröpus:da • ll 
Szörösipusl:la • . • • 62 

Mátraszele .......... . 
Csibajbli.nya. • • • • • 89 
Darazsikpuszta • • 12 
Jánosalma • • • • • • • 820 
Percspuszta • • • • • 6 

911 Vizslás .............. . 
l):aparópuszta • • • • 25 
Ujlakpuszta • • • • • • 77 

· Kiste1·enyei kj. 
Kisterenye ....•.....• 

Bikkvölgy .. .. .. .. 55 
Do1·ogkopluló • • • • • 15 
Kaparcipuszta • • . • 9 
KoLyháza •.•.•••• ; lll 
Kökéuyos . .. .. .. • !l 

.r:. 
lll -'lll -!ID 

•Cll m..s 
~e .w ·cd 

N 

<m 

• 

• 

t. 

• 

• 

t 
64 

Na;:yrót , . • . . • . . . . 87 . 
Nyarjasvlllev • • • • • 4 
PusY.tamárkháza.. 7 4 
Havaszlyuk . • • • • • 18 
Vihigos . . . . . . . . . . 72 

Nemti ................ . 
Nemtibánya •••••• 191 
'l'ökóspuuta..... . 20 

99 

• 

•) Anyakönyvile; a vá rsedui kj.-hcz (Gömör vm., rimaszeesi j.) tartor.ilt • 

• • 

17. Nógrád varml'gyc . 
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Jarások, nngy-

körjegyzö-
kisközségek, 

tan. és löJ·vény 
joggal fel1·. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Lapujtói kj. 
Karaneaalja ........ .. 

Bodabanya .. .. .. 18 
Bikóbikkbánya • • • ·407 
GyertyánospusBta. 5 

Karancsapálfalva .. . 
Karaneaberény ..... . 

Feripuszta .. .. • .. 21 
Kisaranyi •••••• ,.. 16 
Nal(ynran yi. • .. .. • 12 
Nngylaposipns'ta. 8 
Scisk útpusBta • • • • • 8 

Lapujtö ............. . 
Baksaháza ••••• : • 8ii 
BobonyiÍI'lliiBZta • • 7 
Kisbaksaháza • .. • 49 
Viz\•ölg~·puszta .. ll 
Zsodáuypuszta • • • t 

MátraiJerebélyi kj. 
• 

Kisbárkany ........ .. 
Márkháza .......... .. 

Csárdapuszta .... ·• 16 
Mátraverebély ...... . 

Cseneerl1áza .. .. • 51 
Irtványpuszta .. .. 19 
Káuyáspuszta • • • • 60 
Szontkútpuszta • • • 87 

Sl Nagybárkány ........ 
Csörgö\mszta • . • .. 18 
Malom lázpuszta • 7 

Sámsonháza ........ . 
Mogyorúsipun:ta.. 10 

Szúpatak ........... . 

Ragyolesi kj. 
Csákanyháza ........ 

Cscrvülgypusl!ta • • ·6 
Farkaskutplt~zta.. 10 
Ga11unbapuszta • • 20 
HudáCSllllSZta • • • • 10 
Ratkapuszta • • . • • 75 
l:iikópus:~:ta .. .. .. 5 

Fülekpüspöki ...... . 
Ragyolcz .......... .. 

Abroncsospuszta. • ll 
Csörcpnsr.ta • . • • • • Sli 
GyörkvölgypuszbL 15 
Kányásbórcz!Jányu 22 
Kányáspuszta . • • • 5 

· Monoszapuszta • • • 2T 
l "'•t b . 116 .,.. oros 1m va ..... 

Sátorospusztu • • • • 18 
Völgylitpuszta.... 10 

Somoskóújfalui. kj. 

Somoskő .......... .. 
BrenztJuszta...... 4 
Ercsldevónybánya 98 
Kispuszta . .. . .. .. -l 
Macskalyukbanya 206 
M odvospuszta • • • • 29 
Hónapatakpuszta 12 
Somosköi puszta.. 15 

Somosköújfalu ..... . 
AnltLlpus:~:ta . • • • • -l 
Blikkrétpuszta • • • 7 
Gcliöczpuszta , • • • lll 

• 

• 

.1.1 
Q) 
~ 

'lll .... 
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Duna hal pnrljn. 17. N6gré.d vármegye. 

Járások, nagy- 1 

~ körjegyzc5- -
l • sközségek, ~ 

tan. és törvény h. -~as 
·o joggal felr. vái'Osok, ~ S 
~ egyéb lakóhelyek és -"~ -~ 
~ utóbbiak lélekszáma < "' 

!j .. rn 

ZagyvapálfalfJai kj. 
Baglyasalja') ......... 

lla.glyusaljapuszta. 81 
Károlyo.Jnwh:i.nya. 244 
S6shipnpuszla • • . • 18 

· Szó.nasip.1szta .•• , 14 
Zagyvapálfal va .•..•. 

Csótás puszta, • • • • 22 

Zagyvarónai lrj. 
Bát·na. · ............... . 
Zagyvaróna ........ . 

Inaszelbánya. . . . . . 609 
Rónabánya....... 407 
Vizválasztó ...... 110 

Já:rási össeeg: 

"•. Gá.o1l. j. 
Járási székhely : 

Gács. 
• • 

.A) Nagyközsét, 
1 Divényoroszi •......• 

Bzovapus,;ta • • • • • 229 
Fogastanya • • • • • • 96 
Hajnaltanya .. • .. 29 
Ivántnnya ........ 146 
Macsártanya ..... 19'J 
N,Yirjostanyp. .. .. • 10' 
Paltanya ......... 266 

B) Körjegyzöségek. , 
.AbeZfaZvai kj. 

Ábetralva ........... . 
Agyagosirtvány • • 58 
Forgáchirtvány... 8 
Pázsitosirtvány... 88 
Sziklairlvsiny..... 24 

Lentö ............... . 
Madáesi ............ .. 

-::-:~ 

1 

• 

Antalirtvány • . . • • 21 
Bánirtvány .. .. .. 75 
Hosszúrét • .. .. .. • 9 
Hódirtvány. • . • . . • 17 
Kopaszirtvány.... 18 
Kövesirtvány..... 22 
Lejtösirtvány.. .. • 87 
Mocsárosirtvány • 9 • 
Pálirtvány....... 17 
Péterirtvány.. .. • 66 
Rckettycirlniny . • 2) 
Ré !.irtvány....... ~ 
llövidirtvany.. .... 18 
Sikirtvány • • • • • • • 19 
Sziklli.sirtvány.... 19 
Világosirtvány • .. 18 
V ölgyirtvúpy .. .. • 16 

Nederes ............. . 
Luká<:sir~vány.... 24 
Tiszairtvány .·.... 82 
Zichyirtvány • • • • • 38 

Parlagos ............ . 
7 S011ye2) ............. . 

Mocsártanya . . • • • ll 

.Alsósztreg()f)ai kj. 
Alsósztregova .•.•... 

Bik.kos........... 29 

e 
Járások, nagy

közstígek, körjegyzc5-
ségek, kisközségP.k, ·al .. 

rll d. tan. és törvény h 
-~ joggal feh-. v(u·osok, 
0 egyéb lakóhelyek és 
j;:., utóbbiak lélekszáma 

1 

1 

1 
1 

1 

Dobrovás . . . • . . . . 9 
HáJ . . . . . . . . . . • . . . to 

. Vyskttlclcp....... 8 
Erújfalu . ............ . 

Csongöd ......... 7 
HnrtyAn ............. . 

Pnsztahart.yán. . . . 88 
Kislibercse .......... . 

Csendlakpuszta .. 7 
V ada. q puszta • • • • • 7 

Nagylibercse ....... . 
Tótkelecsény ....... . 

Podluzsánka • . • . • 14 
Tótkisfalu .......... . 

• 

Divinyi kj 
Budaszállás ......... . 
Dl. ·n " ve y .............. . 

Zichymajor • • • . • • 50 
Fu·r· esz . ...........•... 

Bosznatelep .... ·.. 187 
Ht·onyecztelep.... 47 
OláhtoleJ? . . • • • • • • 82 
Ruzsidintelep • • • • 29 
Sulyántelcp • • • • . • 87 
Závogyantelep • .. 67 

Rózsaszállás ........ . 
Tugár . l. l •••• •••••••• 

Forgáciluuszta • • • 18 
• • 

• , 
Fels'ótisztáai kj. 

Alsótisztás .......... . 
21 Ui vényhuta ....... .. 

• 

• 

Csrhla .. : ........ 171 
Klukovka......... 21 
Pod Jávor........ 50 
Pod S:.~kalu.... .. • 61 
sterano\•kt\....... 62 
SzihJn ....... ,.... 68 

Felsötisztás ........ . 
Balassahuta. • . . . • 95 
Buhanovó • • • • . • . • 67 
Csrjcpkov .. ,..... 81 
Frankovó .. .. • .. . 50 
Holivrsok .. .. • .. • 69 
Jaszenova. • • • • . • • 84 
J ., "' as:zenu1: . . • . . • . . • ~ 
Kosztolna • • • • • • • • 78 
Leona ......... ,.. 24 
T • • 49 .n zar ••••••• , •••• 
Med7jvroke .. .. .. 76 
Mcrnvecz .••.•••• 18 
Muhovó ......... 89 
Pod Brezia ....... · 11 
Pod Szulszkó • • • . 8:3 
Povojnó.......... 58 
Ragacsovó . . • . . • • l O 
Szlovakovó....... 50 
Sztrtno •.•• , •••••. 107 
ZO.j)Q.CS........... 1 

Veres ............... . 

Gcícsi kj. 
Gács ................. . 

Józseftelek • . • • • • . 65 
Ráezknpusl!tn • • • • 10 
Szepinkpuszta • • • 18 

Gácsfalu ........... .. 
Dolinalelep .. .. .. 15 
Gásptlrknbányu.. • • 4 

..!i ... -.... -

1 
1 

• 

1 

261 

• 

1. 
• 

Járások, nagy-
e községek, körjegyzc5-
·d ségek, kisközségek, 
~ renu. lan. és törvenyh 
-o joggal fell·. városok, .a egyéb lakóhelyek és 
::... utóbbiak lélekszáma 

Gácslápos ......... .. 
Florinvndászlak • 4 

Gácsliget ............ . 
G. . acspraga ......... .. 
Maskófalva. .......... . 

Máriavadászlak.. 6 
• 

Losoncztamásii kf. 
Gergelyfalva ....... . 
Losoncztamilsi ..... . 
Patakalj a ............ . 
rrósár .. ............... . 

Hallertéglagyár • • 57 

Nógrádszennai kj. 
Borosznok ........•.. 
Felsősztregova ..... . 
Nagylám .... : ....... . 
Nógrádszeuna .... .. 

Milctinczpuszta • . 9 
Parócza ............. . 

Imrcdombpuszta.. 83 
Perény es ............ . 
Száraznylrjes ...... . 

Pul!:o~lalchota • • • • • 5 

l ..... ... -.... -CG 
.... <ll 
g.js:; 

10 .. 
..... ~ 
<"' 

Ját·ási összeg : l-=-:,-, 

• 

IV. LOIODOZl j. 

Járási székhely : 

Losoncz. 
.A) Nagyközsér. 

Málnapatak .......... 
Alsóhmclna p.•) • • 86 
Alsópolyánka p ••• 258 
Brlozsnólelcp • . • • 6 
Csebánkapusztaa). 196 
Csortyá:.~lelcp..... St 
Farkasvölgypus!lta 245 
Felsöpolyti.nka p.a) 217 
GrappateleJl")..... 16 
Hamortelep • . • • . • 260 
Hidegklitpussta... 181 
Hrozinovótolep • • • 60 
Ipolypusl!lta ...•... 282 
Júpatakpuszta • • • • 295 
Lancsikovotelep.. 16 
Látkapuszla•) •••. 525 
Lineapuszta. • • • • • 18 
Lubcak;qmsr:ta... 81 
Malajkapuszta • • . 65 
1\iiszlinapuszla... 50 
Mlú.kllpuszta3) • • . • 922 
Paszekapusl!lta .••• 459 
PctrovapusY.ta3) . . 197 
Podhradlelcp..... 8 
Podtányovótulep. •. 18 
Prodzaklüki • • • • • • 1 
Pric~spuszta • • • • 86 
l:iirokatelep . • • • • . . 18 
Strbácska • • • • • • .. 00 
Szálláspuszl.n • . • • SO 
Szlari vrsok...... 24 
Szuroviua... . • • • • 89 
Tanyovúpusv.ta ... !97 
l)"jalpuEZta • • . • • • 6 
Ujvilágpuszta•) • . • 275 
l:izamotcrcspuszta. 2B' 

• 

1) Anyakönyvileg Salgó~arján nk.·hc:r: tnrt•,zik. 
1) Anyakönyvilul& ~ n6"t·allsv.ennni kj.-huz lurtol!lik. . . 
1) A Jcgyl!lcttcl ellátott ll puszta ré>~zéru Látkavusztlin a málnapataki ak. párhuzamos B) anyakönyve ve1ettetik. 
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Duna bal parl,la . 
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Járások, nagy-
kö1·jegyzö-

k1sközségek, 
tan. és törvényh 

joggal fell'. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

B) Körjegyzőségek. 
lpolymagyat·ii kj. 

Ipolybesztereze ..... . 
Ipolymagyari ....... . 

ezerinapuszta • • • • . 4 
DoliuapuSEta .... • 8 
Drávcczpatak..... 7 

Ipolyróna .......... .. 
Pusztagaráb ••••• , 10 

Kiskorna ............ . 
Os zicsina . . . . . • • . 2 
l'!lycklcn.......... 56 
UJvilágpussla .. .. 84 
Zavadapusl!ta .. .. 4 

Ozdin ................ . 
Sutovapuszta.. ... 8 

V árkút .............. . 
Hrallovszkapuszta. 87 
VárkútirLv:áuy •••• 282 

L6nyabányai kj. 
Dabar ............... . 

Dabarhegyirtvány 1.018 
Kotmány ............ . 

Kotmányirtványok 280 
Lónyabánya ........ . 

Fafaktclop • • • • • • • 88 
Udvarház ............ . 
Vámosfalva ........ .. 

Alsóbzovatolep • • • 184 
Berecztelep .. • .. • 55 
Szanasirlvány • • • '18 
Zsellérirtvány .... 114 

Losonc r. 
apátfalvai "fd. 

(Székb. Losoncz.) 

• 

Lol!lonczapátfalva ... 
Csurgóvilctpuszta. 49 
Felsömajorpuszta. 66 
Poszt6gyártelop • ~ 140 
Próuayszállás • .. • 87 
PusztaszaJalna. • • 76 
Törökvölgypuszta. 4 

Losoncznagyfalu .... 
Perespuszta • • • • • • 16 

Miksi ................ . 
Videfalva .......•..... 

Bolondtópuszb.. • • 28 

Pineli lj. 
(Székb. Losoncz.) 

Bolyk ................ . 
Alsónyírjes ...... , 20 
Felsőnyírjes • .. .. .. 5 
Pokomypuszta .. • 6 

Kálnó ................ . 
Agyagospuszta •• ,. 8 
Alsómocsé.rpuszta 22 
Boglyáspuszta.... 16 
Felsómocsárpuszta 5 
Káluói téglag\•ár.. 94 
Közópmocsár · p .. , 5 
Ligetpuszta. • • • • • • 20 
Németbérczpuszta 114 
Sóspuszta .. • • .. .. 7 

Kálnógaráb ........ .. 
AlsópotrlpW!zta.·.. 19 
Fcls6~otrlpuszta.. 28 
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Járásuk, nagy-
községek, körjcgyzö-

k, kisk 
. tan. és 

joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Kétkeresztúr ...•..... 
Alsó\·eselénypus?.ta 16 
Cscviczepnsztn. • .. l G 
Fclsövesclény p. • 6 
Kiskercsztlirpuszta 5 
Lapospnsztn • . • • • tO 
Rózsáspuszta.. ... 17 

!11 Nagydarócz ........ .. 
D. . r.1 ora puszta....... ,J 

Flilö]Jszálláspuszta 77 
Zálogospuszta • • • • 5 

P in ez ................. . 
Szél hegypuszta .. • 7 

Pol~ri kj. 
Csehberek ......... .. 

CschsY.álláspn!zta Ili) 
Mogyoróspuszla • • 14 
Zlalnói üveggyár. OOO 

Ipoly berzeneze ..... . 
Ipolyszele .......... .. 
Poltár ............... . 

Alsópcrcnnapuszts 6 
Fulsöpercnnn. p. • • 28 
Jank•lpusztn.. • • • • • 84 
Károlypuszta •••• , 2 
Kispoltár......... 91 
Kilzóppcrenna p. , 14 
Makliospuszto. • • • • 8 

Sósliget ............. . 

Rappi lj. 
Fillekpilis ........... . 

Bagó............. 11 
ErzséboLszállás •••. • 9 
Kisromhány .. .. .. 79 
KoplalóLclop...... 5 
Lovélszö~telep • • • 28 
Nagyromnány p ... 119 

Kalonda ............. . 
Kisbikktclop •••• ,. 8 

Kismúlyad .......... . 
Mucsény ............. . 

Eilriszópuszta .. .. 11 
Telkipuszta ••• ;, • 18 

Rapp ................ . 
Demecserpuszta • , 71 

Terheléd ........... .. 
AlsóbábiJ?uszta • .. 41 
Felsöbáb1puszta , • 81 
I.ázipuszLa • • •••. 158 

Ssin6bányai kj. 
Etrefalva ............ . 

Zicbymo.lom.. .... 8 
Nemesfal va ........ .. 
Szinóbánya ......... . 

Bcziukatelep •• , • • 15 
Bucsnyiktclop.... 19 
Duclástelcp. • • • • • • 270 
DudorovHzkóLelcp. 9 
HrucRárkapuszta • 12 
Ka talinhuta • • • • • • 670 
KrL yinitelep .. .. .. 88 
Láztole p. . . . . . . . . . 55 
PrJerázwlep • .. • .. 22 
Szmlobányai vas-

• Gr, A gy ar . ........... Oii'W 

Zlatnótelop ••••••• 29 
Zsebonylnatelep.. 16 

• 

· Anyakönyvileg a rétsql kJ.-hez tartol!lt. 
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17. Nógrád vármegye. 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Vilkei kj. 
Jelsócz ............... . 
Pnnyidarócz ......... 

Gellénpuszta • .. .. 5 
Kohliripuszta • • • • • 8 
Lukapuszta ••••• , 14 
Macskalyukpuszta 8 

T 
•. ortncs ............. . 

• 

Rárospuszta...... 11 
Vilke:-: ............ ~ .. 

Nagydályópuszta • 118 
SáripuRzta........ 11 
Verosípuszta .. .. • 5 

.... 
Cl) .... 

•ll) ..... 
bQ 

oQ) 
rn al 

~13 
,.!4 •d .. 
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Járási összeg: ·-::::--:.":.--::: 

v. 
Járási székhely: 

Rétság. · 
A) Nagyközségek. 

Kos d ................. . 
Cselötepuszta • • • • 150 

N agyoroszi .......... . 
Deszkáspuszta • .. 7 
Erzsébetmaj ol'.... 21 

Romhány ......... .. 
. Kismajor. . . . . . . . . 6 
Nagymajor • • • • • • • 9 
Világospuszta. • • • • 87 

B) Körjegyzc5ségek. 
.A.la6petdngi kj. 

Alsópetény ......•.... 
Bánkvö!gyipuszta. 6 
Cserespussta..... 46 

· Hajdúárokpuszta • 80 
Verböczypuszla... 21 

Felsőpetény ......... . 
1\fóriczpuszta ••• ,, 9 
Ujvilágpuszta • • • • 12 

Keszeg ............... . 
Huszárvlllgypuszta 24 
Szálilskapuszta... 7 

B orsosbe1·ényi. kj. 
~orsosberény ....... . 

Koplalópuszta.... 7 
Szomolyapuszta , •. 15 

Horpács ............ . 
· Almilspuszta • • • • • 7 
Pusztaberki ......... . 

Di6ajen6i kj. 

• 

• 

Diósjenő ............... U 
Alsómajor... .. • .. 87 
Fclsömajor ...... , 10 
Kámorpuszta •••• , 8 
':\.'ótipuszla • • • • • • • 28 
Ujknslóly .. .. • .. • 8 

Tolmúcs1) ...... ...... . 

H er:&foldmajor • • • 68 
lllésmo.jor........ 45 
Illéspuszta....... 10 
IrtiLs puszta. •••••• , 18 
Lókospuszta ..... , 10 
Sziluskapuszta .. • 88 
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Duna bal pn~ljn. 

Járások, nagy-

s , körjegyzö-
·al kisküzségek, 
N . tan. és löt·vényh. "' -o joggal fclr. városok, 
""" ..... egyéb lakóhelyek és o 

r... utóbbiak lélekszáma 

• 

Felsősápi k;. 
Alsósáp ............ .. 

Vizí•lltipuszta • • . . 10 
Felsösáp ............ .. 
Legénd . . . . . . . . . . . . . . . 

Csurgóhogy. • • • • • • 7 
Gyulamajor , • • • . • 6 
Margitpuszta ••• , • 8 
Ninamnjor • • • • • • . 6 

Nézsa ............... . 
Parlagpusr.:ta..... 7 
Szontiván}ipnszta 11 

• 

Kétbodonyi kj. 
1 Kéthodony ......... . 

NeliiRdpusztn..... 8 
Sz nl ó ka puszta. • • • 16 

17 Kisecset ........... .. 
Ilonapuszta • • • • • • 66 

Szécsénkc ......... .. 
Tölgyr.~puszta.... 12 

Szente .............. . 

Nógrádi kj. 
Berkenye .......... .. 

Udvarhelypuszta • 82 
21 Nógrád ............. .. 

Nógrádveróczei kj. · 
Kismaros ........... ·. 
Nógrádverócze ...•... 

Kipliház.......... 8 
Migazzikastél y • • • • 8 

Nótincsi kj. 
Nlitincs ...... ~ ....... . 

Kapáskútpuszta • • 10 
Lókospuszf.n...... 22 . 
Zsnkmapuszta.... 5 

ŐSagárd ............. . 
Galambosmajor . • 12 
Sándonnajor • • • • • 25 

Szendehely ......... . 
Katalinpuszta • • • • 1GB 

. Peneli kj. 
Penc z ............... . 

Barinapuszta. . • • • 20 
Jóvizpu,;z ta .. .. .. 9 
St~álhi.skóri tanya. 6 

Rád .................. . 
Cseke... . . . . . . . . . 5 
Dm).Jkópussta . • • . 50 
Körtvél yespuszta. 18 

JUtsági kj. 
Bánk ................ . 
Rétság ............... . 

JászlelokpuHzta • • 146 
PuHztaszuntó.. • .. 170 

Tet·eskei kj. 
B :l Szátok ............... . 

• 

Alst.szálok • • • • • • • ú4 
HarugospWizta • • • 4 
Rákóczypusztu... 19 

., 

tG 

""= ~= ....,.....s 
N 

<"' 

• 

6 
1. 

• 

1 

' • 

1. 

1.1 

' :l 
1.001 

• 

s 
·d 
N 

"' ·O 
» ..... 
o 

r... 

Járások, nagy-
kö 

kl sk 
to.n. és 

joggal fek 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Tereske .............. . 
Dennekpuszta • • • . 18 
Farkasvölgypuszta 84 
Ilonkapuszta . • • . • 24 

lll;) 
•4> 
[!l al 
oeS .ac ·..S 

N 

<"' 

86 

Ká1·ol y puszta . • • . • 5 
Kennospuszta . • . . 4 7 ----:-: 

Járási összeg : 29 

Bzéo1ényl j. 

Járási székhely : 
Szécséuy • 

..4.) Nagykö~~gek. 
l K aran cs k eszi ....... . 

• 

Bányapuszta . . • . • 48 
J:lctckincspusztn.. 11 
B!idüskút)>usztn • • 14 
Galambpuszta • • • • 10 
Holyapuszta...... 11 
Kölui.ztelep.. .. .. • 4 
Kutaspuszta...... 184 
Lá!'zli>völgypuszta 14 
Lyukvölgypuszta. , 4 
Marakodipusl!lta . • 48 
PoklyospU8lda.... r. 
Siitétlá papuszta .. BO 
Szöllökaljapuszta 5 
Ti>partpuszto... ..• • B 
Tu lucskapuszta • • 19 
Völgyföpusztn.... 46 

Szécsény ............ . 
Belatanya • .- ...... , 19 
Farkasnlmas ..••• 202 
Fehérhegytanya • • 21 
H~rminamnjor.... 141 
Kápolnatanya • • • • 18 
Kenderföld;...... 8 
Kisgécztanya • . . • • B 
Medvehogytanya • 5 
~agykáprás • • . • • • 5 
.O reghegytanya • • • 6 
Szankóhegytanya. 4 
~zojkahegytanya • 4 
Ujhegytanya...... 2 

B) Körjegyzpségek. 

Bussai kj. 
Alsózellő .......... .. 
Bussa ................ . 
Csalár ............... . 

Holyatanya • • . • • • 8 
lpo~ykflrtpuszta ••• 129 
Nyarjastauya • . • • 20 

Felsözellö ........... . 
Lécsénymn.jor.... .75 
Malomvölgytelep • 18 

Galábocs ........... .. 
Gyurkavölgytanya BO 

Zohor ................ . 

Endrefalvai ~j. 
Dolány .............. . 

Gnl"ipns:da • . • • • • • 82 
Kisgécz .......... 5 

Endrefalva .......... . 
Baromúlpnszta • • • 10 
Maglítrlelep • • . • • • 84 
Szivadalpuszta • • • , 82 

• 

' . . 

• 

1'7. N6gr6d vármt'gye. 

.Járások, nagy-

s , körjegyzö-
kisköz~égek 

"1:1 tan. és "' joggal felr. -o » ....... egyéb lakóhelyek és o 
r... utóbbiak lélekszáma 

11 Piliny .............. .. 
Másistenibércz •• , 17 
Tckeitöspuszla... 25 

1 Szécsényfelfalu ...... 
• 

1 

1 

1 

• 

• 

Nyergospuszta • • . • 4 

Karancsaági kj. 

Albertakna .•. · • . • 459 
AJsósz!Lnaspuszta 68 
Etesi akna .. • .. .. 68 l 
Fclsöszánaspuszta 43 
KatinkalJuszta ••••. 148 
Kotroczópuszta . • • 29 
lylikótelck • • • • . • • • 14 
Uj tc lop.. .. • • .. • .. 2« 

Karancsság ........ .. 
Bedevölgypuszta.. 10 
Csomapuszta • • • • • 99 
Lófa"rpuszta • • • • • • lG 
Telekpuszta • • • • • • 15 

Kishartyán .......... . 
Hadászópuszta • • • 82 
Kökútpuszta. • • • • • 76 

Ságújfnlu .... ; ....... . 
Lnpásdpuszta • • • • 10 

Szalmateres ......... . 
Beretváspuszta • • • 2 

Litkei kj. 
lpolytnmócz ........ . 

Bánpus!ta........ 8 . 
Botospuszta • • • • • • 6 
Húlyapuszta .. .. • 5 
Kisdályópuszta • • • . 28 

Kisgerge ........... .. 
Liptagerge .......... . 

Nagyvölgytelep • • • 12 
Litke ................. . 
Mihálygerge ........ . 

Ludányi kj. 
Ludé.ny .............. . 

Endremajor . • • • . • 7 
Szécsényhalászi .... . 

Apátipuszta ...... 191 
Mocsarpuszta. • • • • 16 
Pösténypuszta • • • 264 

Nagylóc•i kj. 
Hollókö ............ .. 

Kecskédpilszta. • • • 20 
Nagylócz ............ . 

Alsúzsúnypuszta.. 70 
AP.ál~Z~'\pusr.ta..... 82 
B1kkfopuszta . . • • • 6 
Cserbérczpuszta . • 70 
Felsözsúnypuszta. 44 
Hársvülgypuszta.. 18 
Kalmárpuszta • . . • 7 
Középzsúnypusll:ta 68 
Mocsolya,•ölgy p.. 12 
Nagyoldalpuszta • • 8 
Szadellöpu~zta • • • .lB 

N6grádmegycri kj • 
!!7 LiJczfnl v n .......... .. 

• 

Kiskoresztúr • • • • • 54 
N~ykeresztút • • • 114 

!IP 
•Q) 

!!l "' oeS 
.!A ·cd 

N 
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• 

• 
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1.84 
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Duna bal parl.in. 

s 
-al 
N 

J át·itsok, nagy-
kl! köt·jegyzó · 

•• 

• .w 
Cll ...... 

'Cll .... .,... 
.Tát·ások, nagy-

k, kürjegyzö
kiskl1zségek, 

'"' 
k sközségek, 

. tan. és törvény h 
felr. városok, 
lakóhelyek és 

lélekszáma 

c:: 
·~ 
N 
rn . lan. és törvényh 

·o joggal felr. vát·osok 
~ egyéb lakóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 

• 

• 

Pogányvár • • • • • • • 5 
V ágáspusl!la. • . • • • 10 

28 ~lagyargécz ......... . 
J{nrpcgécz •••••••• 148 
Kisgécz . • • • . • • • • • 61 

29 Nógrádmegyer ...... 
Alsólapá~dpuszta. 42 
Bedepuszta . • • • • . 115 
Borókás puszta.... 23 
Felsölnpásdpuszta 11 
Halyagospusr.ta • • G 
Rudasn.ljatnnyn • • 5 
Szigethytnnya • • • • 8 

30 Sóshartyán ......... . 
Kisf:1ludpusKta • • • 80 
Kmkk.-.puszta..... 69 

Nóg,·ádseakáli kj. 
31 Nógrádszakál ........ 

• Csabapuszta...... "10 
Feljlirúpuszta..... 9 
Furenczkárt...... 17 
Kincsespuszta ·.... 16 
Nyergespuszta • • • 20 

32 Rárósmúlyad ....... . 
Hamosmajor...... 11 
1\illlompu~zta..... 5 
Pallagpuszta • • • • • 14 
Ponodalja........ 8 

Bim6c1i. kj. 
SS N ógrá.dsipek ....•..... 

Egresipu$ZhL • • • • • 5 
Nagyparlagpuszta. 25 

84 Rimócz .............. . 
Bátkapuszta...... 28 
Farknskútipus:r.ta. 7 
Fehérföldpusztu • • 8 
KercsztipusY.ta • • • 10 
Körtvélrcspusl!ta • 12 · 
Rózsáspuszta ••• :. 8 
Súspuszta ........ 17 
Szarkavölgypuszta 48 
V árpatakpuszta .. 8 

36 Varsány ............ .. 

• 

1.47 

• 

Almáspuszta • • • • • 84 
Havaspuszta • • • • • 14 
Köforráspu~zta • • • • 9 
tiajgúteleJJ ........ · 7 
Tábpuszta • • • • • • • 150 --:-::-::-:: 

Járási összeg: 

VU. Szlrá.kl j. 
• 

Járási székhely: 
Szirá.k. 

.A) Nagyközségek. 

1 Csécse · ............ · ... . 
Bélahalompuszta • 184 
Bopraspuszta.... 12 
Erz~cihcLpuszta • • • 41 
Hosszúviilgypuszta 7 
Rózsásalmáspu~zta 58 
Széphalompuszta • 2II 

Szirí1k ............... . 
. Csurgópuszta .. • .. 6 

Cziframajor .. .. .. 72 
MO!.')'oróspuszta .. 19 

• 

1 

1 

• • 

B) Kürjegyz,jségek. 
Berczeli kj. 

Becske .............. . 
Délktitmajor. • • • • • R 
Eperjesmajor..... 13 
Juliamajor • . • • . . • 22 
Kiskt!lccsénymajor 21 
Lajosmajor....... 19 

Berezel .............. . 
BUdöstripusztn.... 17 
Czolluínypu,ztn... 80 
Farkasbnrckpu"ztn i 
.Fogncspuszla • • • • • 79 
Forráspuszta • . • • • 8 
Jákotpuszta • • • • • • 37 
Macskaárokpuszta 88 
Ordaspus?.ta.. .. .. 14-l 
S:.~álláspuszta • • • • 42 
Ürgóspuszta... • • • 12 

Galgaguta .......... .. 
Adrionnepusztn... 20 
Fundusalja . • • • • • • 12 
Szügr.csmajor..... 81 

Nógrádkövesd ...... 
K~istófmaJor...... 8 
LászlómaJOr •••• ·, • 20 
Malmosl.olop...... 6 

Bujáki kj. 
Bokor ....... -........ . 
Buják ................ . 

Aranykúttelep • • • • 6 
Galambostelep • • . 1-i 
Heuyelpusl!ta •••• 257 
Nádasd~clep • • • • • 8 
Szamkótolop .. • .. 7 

Cserhát8zentivcíni kj. 
Alsótold ........... .. 

Bn!Jlevesmo.jor • • • 22 
Súst!Ípuszta . • • • • • 8 

1 Cserhátszentiván .... 
Cserkúttelep • • • • • 4 
Szá1·a~ré t • • • . • • • • 9 

11 Felslllold ........... . 
1 Garáb .. ·· ............ . 

Kutasó ............... . 
• 

Ecsegi kj. 
Ecseg ...... l ••••••• l • 

Keresztvülgyp11szta 69 
Világospuszta • • •.• 15 

Kozárd .............. . 
' Nagymezö........ 47 

Poganyvárpuszta • 67 

Herédi kj. 
Heréd ............... . 

l'jlnlomsipp11szta • 51 
Ujmajor ......... 129 
Vorcssáppus:dn • • 62 

17 Nagykökényes ...... 
Albertmajor ••• , • 61 
Nagytamuta • • • • • • 27 
Pa.Lk;invos . • . . . . • 23 
ÜrcöspÜszta...... 89 

1) Anyaküuyvilcg Szirák nk.-bez tartozik. 
•) Anyakönyvileli a kli.llói kj.·hez tartozik. 

• 

• • 

• 

• 

• • 
• 

• 

• 

17. Núgrád vimn~gye. 

ki>zst'"ek ·~ ' 
~·.J ségek, kisklizsP.gek, 

. tan. és törvény h. 
·o joggal felr. vát·osok, 
~ egyéh lakóhelyek és 
r:. ulóbhiak lélekszáma 

N 

"' 

• 

Jobhágyii k,i. 
Jobbitgyi ............ . 

Kisjobhá~o'Yi • • • . • • 60 
l Szarvasgerle ....... .. 

Aranrospuszta • • • 71 
Szuhapuszta...... 4a 

Kállói kj. 
Erdőtarcsa ......... .. 

Boiliipuszta • • • • • • 7 
Cscplycpusztu • • • G 
Hanca.,spuszta ••• 
1.\oliklósmajor .. .. • 29 
Pusztaálmosd • • • • 45 
Teczlaktanya • • • • 91 
Tyukospuszta • • • • 8 

~ 1 Kú.lló ................ . 
Daróczpuszta .... ~ 17 
IlknmaJor • . • • • • • • liO 
Pilspökmagralos •• 1211 

Lórinczií kj. 
LlSrinézi ... l ••••••• l •• 

Csohbs. .......... 8 
Hogrmegettipuszta 170 
Keroktú . . . . . . • . . . 4 
Pernyepuszta • • • • 146 
Selypi czukorgyár 814 

Zagyvaszántó ....... . 
Gy!irpuszta....... 88 

Palotási kj. 
Egyházasdengeleg .. 
Harkányipu~zta... 40 
Plachypuszta..... 4-l 

Héhalom ............ . 
~láriavülgypuszta. 49 
Uj major .......... 182 

Kisbágyon .......... . 
Palotás ............. . 

Pajtapuszta ...... 158 
Páltolok. .. .. .. • .. 20-J 

• 

Terényi kj. 
Szanda ......... , .... . 

Cservölgypuszta • • 21 
Perospuszta • • • . . • 4 
Szandai ordóirtvány 9 
8zanda\"áralja •••• 215 
Tú~::Upuszta • .. .. 19 

Terény .............. . 
Pusztakiskér • • • • • 168 

Vanyarcei kj • 
Bér1)............... • • 

Alsóegrespuszta • • 8 
Csárdapuszta • • • • S 
Csobánkapusztu • • 85 
Fclz;Öog-rospu:-::ztn • 59 
Ncmtipus:d:l...... 92 
Virágospuszta .. .. 27 

SI Erdökürt2
) ......... .. 

Almuvülgypusz~a. ú5 
Doliuapu~7.ta . • • • • 88 
1\lor:,;úspuszta •• , • 204 
Sajvöl:!ypnszta.... 8 

• 
• 

• 

• 

• 
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Duna bal partja. 

. J ó.rások, nagy
körjcgyz6-

ki sk 
tan. és 

·o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
rz.. utóbbiak lélekszáma 

'· • 

• 

• 

8 
-<ll 
~ tan. és 
·o joggal felr. városo 
~ egyéb lakóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 

• 

Betérpuszta .. .. • • 11 
Busbakpuszta .. .. 15 
Czi ri;í.k l•uszt.a. .. .. 29 
Egvhoí.zpuszla • • • • 4~ 
Fa"biankapuszta .. 260 . 
Gellénpuszta..... 9 
Hava.apuRY.ta • . • • . 45 
LosonczkiRfnlu ••• 572 
Losonczi szi\llöhcgy 16 
PapharaszLpuszta 60 
Pokoroypuszta • • • 60 

-si mapuszta • .. .. • 56 
Szónf1egypuszta , • 12 
V ágópuszta . . . . • . 20 . 

• 

• 

• 

• 18. Nyitra vármegye. 

• 

• 

• 
• 

• • 

• 

L Érllekújvirt j. 
Járasi székhely : 

Nagysurany. · 
.A) Nagyközségek. 

Andód .............. . 
Lapossqpuszta • • 11 

Bánkeszi ............ . 
Disznósfogadó m.. 85 

K. . "l 
lS .l eSZI ) .•.•..••• • .• 

Komjat .........•.•. :. 
~sót.arány ....... 125 
QdUgös ••••••. • • • • • 4&4 
Uj dögös • . • • . • • • • • 252 

Nagysurány ........ .. 
Akolmánypuszta.. 19 
Annamajor • • • • • • • 176 
Becsalamajor .... 5 
Kaparáspuszta .... · lU 
Kiscsikcpuszta • • • 7 
Kislászlútolcp • • • • 29 
Lajosmüvc . • • • • • • 265 
Lás7.lótelcp ••••••• 129 
!dorgúpuszta ••••• 117· 
Náclaskútpuszta • • 12 
Nagycsikepuszta •• 162 
Pongráczpuszta. • • 5 
Tolmáczpuszta • • • 77 

NyitJ·auagykér •...•.. 
JattópllSzto........ !17 
Virágoshalom • • • • 81 

Nyitrakiskér2) ...... . 

Tardoskedd ........ .. 
Alsójnttó ......... 282 
Apollómnjor...... 9 
Feketepart • • • • • • • 74 
Jánosházapuszta • 144 
Hal~szmaJor .. .. • 88 
JuhaszmAJOr • • • • • · 41i 
Kenderes......... 9'.! 
Kisjattó ••••••• ;.. '12 

Tótmegyer .••.•••..•• 
Alsókercsztúr ••••• 169 
Alsószentgyörgy • • 45 
Fáczános . . . . . . . . 48 
Felsökorcsztúr •.• 250 
Folsöszcutgyörgy ; 00 
Kisk•JroszLúr • • • • • 17 
Lajoshalma ...... 1o-a · 

• 

• 

• 

'· . 
1.01 

• 

• 

• 

• 

• 

1) Bánkoszi nk.-hez beosztott kk. 

Vlmnegyei székhely: 
• 

Pikópuszta....... 62 
Sándormajor .. .. • 48 

. Zsófiapuszta .. .. • 98 
• 

B) Körjegyz6ségek. 
OsO'Tnoki kj. 

Alsószóllós • .. .. .. .. • · 
Csornok ............. . 
Felsőszóllős ••••.•..•. • 

Ujntajor.......... 4 
Völgyimajor...... 5 

Özdöge ........•..•... 
Bimbókmajor... • • 5 

Zsitvafödémes •..•..• 
Agacspuszta .. ~ ... 11 

Egyll.áz-nagyszegikj. 
E~yháznagyszeg ....• 
K1svárad ..... , ....... 
Nyitr·aQ1alomszeg •.• 

Elekmajor.. .. .. .. 42 
Ondrohópuszta • • · 278 

Bzentmikályú.ri lej. 
Gyarak .............. . 
Kismánya .. .........• 

Kismányai cserép-
gyár • . • . • • • • . . . 49 

N emt>sd i cske ..•••.••. 
Jókelmajor....... 20 
Máriamajor .... .. 6 
Sós1•ölg)'major.. .. 14 

Szentmihályúr ...... · 
Diússymajor...... BS 

V aik .........••....... 
Ki•-vnjk .. .. • .. .. • 78 

Zsitvamártonfalva .. 
Járári ÖBI/zeg: 

U. Galgóazt j. 

Járási székhely : 
Galgócz. • 

A) Nagyközség • 
1 Galgócz .............. . 

Tokajka........... 9 

•) Nyitrana~ykér nk.-hcz br.o~ztott kk. 
J) \'öriiscrtlomajor anyakönyvileg az udvarnoki kj.-hez tartozik • 

• 

• 

• 

• 

18. Nyitra vármegye . 

Járások, nagy-
közsé klh'jegyz6-

tan. és 
~ joggal felr. 
- egyéb lakóhelyek és 
& utóbbiak lélekszáma 

l 

1 
1 

Öst~ze&it~s. 
B nZnssagyannati j .. 
Fülek·i ; ............. . 
Gácsi j .............. . 
Losm."csi J . ......... . 
Nógt·ádi j . ......... . 
Széc.~ényi j ......... .. 
Seiráki j . .......... . 

• 

kscmcs rt11 • .•.•.•.•• 
Y á'l>tnegyet öss~. : 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• • 

B) KOrjegyz6ségek. 
. .tUsórécaényi kj. . 

Alsórécsény ......... . 
Besenyömajor • • • • 8I5 
Genyömajor • • • • • • BO 
Szvetlópuszta .. .. .4 

Décskelecsény ••••... 
Décs puszta....... 28 

Elecske . .............. . 
Hanczómajor..... 10 
Kislebeny ....... 108 
Szilvásmajor .. .. • ll 

FeJsörécsény ........ 
Ujmajor.......... 10 

Ság ............. · ...... · 
Kissállpuszta • • • • • 8 
V öröserdömajo~). 20 

Fe lsdatraki 'kj. 
Alsóatrak ... ~ ....... . 

Al iKmajar •• , ..... · · 'T 
Árdó.nfalva ........ .. 

Dvoreczpnszta • • • 22 
Felsöatrak ......... .. 
Szerbócz ............. . 
Tótdiós ........•...... 
Tótsók ............... . 
Tököld ..•.••...••• ~. 

l'els6zéllei .kj. 
Alsózélle ........... .. 
Felsözélle ........... . 
Szilád ............... . 

Karkóc•i kj. 
Bucsány .......•..•... 

Ilonamajor.. .. .. • ' 22 
Karkócz ............. . 
Ma n iga .......... : . . . 

J.uluíszmajor .. .. • 91 
Ujmajor .......... 69 

KisMbi kj. 
Kisbá.b ............... . 

GéJ~amajor • ...... • • 67 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

6 

• 

• 

• • 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• -· • 

• 

• l 

' 

• 



• 

-

• 

• 

o 

• 

• 

• 

.. 

• 
• 

-

o 

.-.-

• 

• 

• 

o 

-

• 

66 

• 

Duna bal partja, 

Ei . ." 
"'l lan. és rn 

joggal feh·. •O 
l» egyéb lakóhelyek -·O r:. utóbbiak lélekszáma 

il Nagybáb ' .......... .. 
. Elemérpuszta ••• , 151 

Sándormajor .. • .. 157 
Pusztakürt ......... . 
Románfalva ... ; .... . 

Lakácsi kj. 
Alsóvásárd., ..•..•..• 

Gellénfal va .. • .. • J 40 
Podlukapuszta • • 58 

Lakács .............. . 
Püspökimajor • , • • 118 

MerlScze ....... · ..... . 
Káp •••••.•.••..• 27'8 

Nyitrapásztó ....•.••. 

Udvarnok' kj. 
Bajmócska ........ .. 

Dnbo'Vyháj • .. .. .. 10 
Nemeskiirt ........ .. 
Salgócaka ........... . 
Szolgagyélr ••••.•....• 
Udvarnok ........... . 

Beregtelep .. • .. .. 88 
Borodhegy • .. .. .. 52 
Csahidpuszta • • • • 29 
Dulinimajor •• , o • 12 
Kuzmaheif .. .. .. ' 

· Máczadhegy ... o .. 22 
Pannóniatelep .. • 18 
Polányhegy o .. o.. 57 
lUióhesy .. .. .. .. 87 

Újvároska' ki o 

Beregszeg ......... .. 
Kisterézmajor o •• o 81 
Lukábpusztao .. .. 77 

• Torézpus:~:ta , , • , • 98 
Ujvároska .......... . 

Lipótvár' . . . . . . . • • 204 
Lipótvárfegyház , , 905 

VágszentpttBf'' kj. 
Fels<'ivé.sárd ........•. 

Vajdavamajor.... 8 
Fornóazeg ........... . 
J alsó . ................ . 
Kaplat .............. . 
Vágszantpéter .... .. 

Vágvörösvári kj. 
Ratkó ez ~ ... ~ ........ . 

41 Vágmedencze ....... 
KoloszLina.major.. 6 

Vf&~rvörösvár ........ 
Zsúk ........•........ 

Vaniiapuszta..... 16 

J árán ös.,eg: 
• 

• 

'''· j, 

Járisi székhely : 
M:lara. 

.A) Nanközaégeko 

1 Berezó ...•...•.• , ....• 
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• 
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Já1·ások, nagy-
kOrjegyzó-

isközségek, 
. tan. és lörvényh. 

joggal fell-. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Alsókos ara~ • • • • • 804 
Alsóslveruik • • • • • 70 
Baiutrek . . . . . . • • • 7"' 
Baükovt\ .. .. .. .. 70 
Blatnáék .. .. .. .. BO 
Dauechihegy • , • • • 88 
Felsőkosaras • • • • 864. 
Felsöstvernik • .. • 112 
Galikék . . . . . . . . • . 80 
Hosszúhegy •• , • , • 165 
Hrajnohaék • • • • • • 62 
Jandechvölgy. .. .. 36 
Karikék ....... , • 88 
Kopeczkiék • • • • • • 85 
Kovacsiniék • • • • • 46 
Középstvernik • • • -'4 
Markötelep .. .. .. 97 
lrlihocskóék • • • • • • 46 
Minarcsiniék • • • • 82 
Mlnarovúvölgy • • • 71 
Mocznacsekék.... 118 
Petruchaék. • • • • • • 118 
Podosztrizs •• , • • • 28 

. ...... 188 
. ...... l. 42 
...•.•.•• 84 

Trvajovávölgy •• , • 99 
Zsidóvölu ....... 145 

Miava ................ . 
Atlászekldvány. , • 81 
Blahóirtván y • • • • • 88 
Borikirlvány • • • • • 88 
Borovszkyirtvány 11' 
BrlUlóirtvány..... 84 
Bnezalairtvány • , • 84 
Breztívölgy ...... 810 
Devanirtvány • • • • 60 
Dinzsilirtvány ••• 1-'4 
DoliniirLvimy..... 89 
Dolaa-Poljánka .• , 48 
Dubravcsikovinv.. B8 
))ugoviairtvány. • • 5ll 
DuroczirLvó.ny • • • • 8..l 
Erllósor ... , , . . . . 562 
Fidrichirtvány • • • 48 
Follioirtvány • ; .. 85 
GuziczeirtviLny • • • 128 
Havlovairtvány • • 107 
Hl ubiirtvány • • • • • 85 
Hopkicsirtvány • • 87 
Hornác•ekirtvány. B-l 
Horili Vihon • • • • • 258 
Hvozsdalainvány 45 
Jakuheczirtvány • , 85 
Kavlczkyirtvány. • 48 
Klbucska.irlvimy. • 108 
Klhnkovirtvány. • • t 80 
Ko?.olkairtvány • • • 81 
KrbkóirtviLny • • • • 71 
Krz~leirLvá.ny • , • • 149 
Kubikirlvány •• , • , 86 
Liestyeirlvány • • • ól 
Lipárovalrtvány .. 31 
Ma.jHáuil'tvány • • • ól 
Maliarikirtvány. • • 68 
Maranirtvány ..... 85 

. Martoniuirlvány,. 76 
Ma.tuskzürtvány. • 82 
Mizoráczürtvány. , 90 
M.oczkóitvárny • • • 85 
O.miava. ..••..•••• 288 
PaiAn.ka.frtvány. • • 125 
Po.nicziirtrány .. • 70 
Peczeuirtvá.uy •• ,. oiO 
PeknikirLvány.... 89 
Petrá.sii1 tvány. , , • 84._ 
Piatovairtvány • , • 89 
Pod Koliwka. , .. 88 

• 
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18. l'\ y i tra vbmegye • 

.J áráttok 
közeégek 

k, 
lan,. és 

joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Pod Pa.~ionki • , • • 2II 
R apa~ lirtvli,ny. .. • 54 
Rudn1k .•••.••••. 860 
SpankovDirtvány • 69 
Stembergirtvány • 128 
Suriniirtvánv..... 1!8 
Svancv.nrairtvány. 171 
Szadákirtvány,. • • BS 
Szalasírtván 'l: ..... 100 
Szivác"koviantv. • BB 
Szladeklrtvány • • • 81 
Szmetanairtvany • 82 
Szovinecmtvány • 50 
Szdnárkiirtvány.. 48 
Szvitckírtvány.... 48 
Tihácsekirlvány,. 112 
Triancsikirtvó.ny,. 48 
Uliczairtvány ••• , B8 
U ainkirtvány ••• , • 62 
VdovjáczürLvány. 14.7 
Vicsicv.iirtvány • • 4.0 
Vihonlrtvó.ny • • • • • 120 
Vleskoviairtvány , 63 
Zemnilirtvány • • • • 65 
Zmckóinvány .. .. 45 
Zsabkairtvó.ny •• , • 28 

• 

B) Körjegyzöségek. 
Karaj' kj. 

Karaj ................ . 
Chvojniczalrtvány 51 
Dobramarirtvány • 129 
Halnlllirtvány • • • • 78 
HJnvncsirtvány •• 
Hodovcczirtvány • 22 
Jeruzsálem .... .. 98 
Kahunovairtvóny. 81 
Kon.k:usova dolbia 79 
Lusuovicza...... 108 
Mátételop ........ ll ll 
Mitaloveczirtvány 51 
Muzoláczirtvány • 51 
Nebojsza • • .. .. .. 56 
Osmekirtvó.ny • • • 25 
Oszikovczoirtvány Gil 
Podkilavairtvány. 91 
Podprehorairtvány 26 
PodronjeirLvány •• 187 
Podvrchirtvány... 97 
Prehorkairtvány .. 125 
Szichrúirtvány.... 85 
Sztanovaliolina... 91 
TalJimirtvány • • • • 82 
U Foranczov i.. .. 88 
V áponkP,rLvány .. 119 
Vlda.remlulolina • • 92 
Zajuc~iczcirtvány. 55 
ZJ.ndliirL\'{Lny ; • • • • 98 
Zsadovicza ••••• ,. 168 

82 akad ék ............ . 
Bendáczilrtvány.. 78 
Budnirtvánr...... 6 
Hinc zu v nirtvány.. 118 
Hlavácsirtvány •• , 88 
Fundácziinvány. • 50 
Janczoveinvány • • 29 ·· 
l!rloszniirtvliny • .. oi8 
A1osznóczi •••••••• 117 
PagácsiirtvR.ny... 57 
ParnikiLrkairLvány 88 
Sin<leliLcziirLvány 108 
U briczürtvány.. .. 80 
Uszakovirhány... 89 

Nc~gye!!JJhásasi. kj. 
Alsóvisuyó .......... 

• 

• 
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Duna bal pnrljn. 

lan. és 
i oggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Borsós .•.••••••••••••• 
Nagyegyházas ....... 

Bobuli~l'lhc:y ••••• 
Dulóhe~~· ......... 218 
Huc:skóck • • • • • • • • 87 
Kvosv.tkaék .. .. .. 87 
Mcdvcdiirtvány... 74 
Mihnlikék ...... , 29 
Pollákhlll!Y • .. .. • ll O. 
Rásnyahegy ...... 119 
StclicziirLvá.ny • • • 49 
Tomisiirtvány • • • • 61 
U Mnlkov ........ 26 
U l'odhajszkich • • 20 
U Rumankov.... • 44 
U Taranovó .. .. .. 24 
U Tizsikov .. .. .. 84 
U V~avisov .. .. .. 88 
U Zabujnik.ov .. .. 87 
Zsadoveczlrtvány. 71) 

Vagyócz ••••••••••.••• 
VaiiYóczi alsóirlv. 189 

·• felsöirtv. 19 

Túrr~lei lrJ. 
Berencsbu.k.ócz ...... 

Basnáriirtvány • • • 89 
Brokácziirtvány • • 9 
Kachliclriirtvány.. 19 
Czabekirlvány. • • • 16 
Kubicziirtvány.... 82 
Pavliczürtvány • .. 8 
Marusnicziirtvány 82 
RazcsicziirLvány.. 27 
Tulácziirtvány • • • 26 
Zimácziirtvány .. • 19 

Túrréte .............. . 
Belánszkiirtvá.Dy • 188 
Duháncsicziirtvány 24 
Jandiklrtvány • . • • 82 
Junácziirtvány.... 87 
J orczairtvány..... 60 
Juriczii rt ván v • • • • 82 
Klebovirtvány • • .. 66 
Keritárkairtvány.. 22 
Krizsaniirtvány. • • 29 
Majdleniirtvány • • 24 
Majtimiirtvány .. • 88 
Malcjovirtvány • • • 66 
Omasztairtvány. • • 40 
Piliirtvány •••••••• 
Pod1ámszkürtvány 
Polakovirtvány • • 42 
Simeczirtvó.ny.... 24 
Skaritkairtvítny... 19 
Stefcsácziirtvány , 24 
Stveruairtvó.ny • • • 80 
U Chorvatov.. ... 28-
U Durisov • .. • .. • 80 
U Mikszada... ... 28 
U Zimov • • • • • • • • • '-l 
Vaczuleirtvány .. • '1:1 
Vachule hom1 ..... 24 
VachuleLat.illzovaj 26 

Járári ösueg: 
• 

IV. Nagytapol
o•ányij. 

· Járási székhely. 
Nagytapolcsá.ny. 
Á) Nagyközség. 

Nagytapolcsány .. : .. 

ca 
•Cll 
cn al 
~6 ..... ·g~ 
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.Tá1·á.sok, nagy-
körj 

lan. és 
joggal fell·. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Palandatelep .. .. • 268 
SzlgeLmajor .. .. .. 2II 

B) Körjegyzöségek. 
FelsóboiloT.;. kj. 

Csermend .......••.. 
Torntá~ptt~zta • .. • 24 

Felsőbodok .......... 
Pu~ztabodok .. .. • 185 

Felsilcsitár .......... . 
Kisvicsáp ......•..••• 
Paczola •..........••••• 

7 Szulány ............ .. 

1 

• 

K01:arczi kj. 
Appony .. : . ........•• 
Családka •••.•.•..••• 
Kovafez •... , .•••.••• 
· Gödöll öpuszta .. .. 9 

Terézutivar....... 11 · 
Nyitrazerdahely .. .. 
Szalcsány ......... .. 

Hubertabrunu • • • • 6 
Szul()cz .....•...•.... 

Betlehem. • • • • • • • • BB 
Podluzsánymajor. 81I 

Nagyrtpdnyi ltJ. 
Bófalu .....••••.•....• 
Kisrépény ......... .. 
Nagyrépén y •••..•.••• 

Elsvészka ••••••• 105 
Mogyorósmajor ... 110 

Püspökfalu .••...••.•• 
Sarlóska .•.•.......... 

Nyitt·abajnai 1tJ. 
Belesz .........•..... 
Kisudvar ........•.•.. 

Al!lricsizóczmajor • ll 
Felsöcsizóczmajor 6 

Lipovnok .......... .. 
Nagyudvar ......... . 
Nyitrabajna .••...• : . . 

Felsömalom...... 87 
Hradna • • • • . . • • • • 6 
Liszkovapatak • • • 8 
Pa pirgyá.rLelep .. • 17 
Sörösvadászlak... 81 

Nyitrateszér ; ........ 
~kas fal va .. .. .. • 61 
Ujmalompuszta... 26 

Nyitrakorori lrJ. 
Alsóhelbény ..•..•.•• 
Felsőhelbény .••..••. 
Kishölgy én ........ .. 
Nagybölgyén .. , .... . 
Nyitrakoros ........ . 

Várimajor ...... , 40 
Onor .................. . 

31 ka ... · .....•. 

•• 

Nyitraludányi lej. 
-Far·kasudvar ........ 

Hiresn1ajor ••••••• 24 
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18. ~ yilrn vármegye. 

• 

tan. és 
joggal fr!lr. 
egyéb lnko'I!Ielyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Kálmánfal va ....•...• 
Nyitragaráb .....•..... 
Nyitraludány ........ 
VámhAza ......••..••• 

NyitraperBFzldnyilrJ. 
Belincz .... ~ •.......•. 
Nyitrakörtvélyes .. .. 
Nyitrapereszlény ... . 

Péterpálmajor.... 62 
Szomorlovászi ...... 

Nyitrrrperjdsi l'j. 
Kdvárhely .......... .. 

Gyertyánpuszta .. IS6 
N emecske •••..••..•.. 
Nyitraperjés ........ . 

Dubonka ........ 87 
Erzsébetmezö .... 100 
Halgaska .•.•••• ,. 12 
OkMmalom .. .. .. 79 
Oszikovpotok..... 12 

4 t Nyitrazávod .......... 
Vizekpuszta • • • • • • 8 

· Závárkert • • • • • • • • 125 
Tordnmécz ....••..•.. 

Lehelpuszta ... ,.. 7 
Velc5s •••••.••.• ~ ••••• 

Radosnai kj. 
B·od ••••••••••••••••••• 

• 

Kartol ez ..•.••••.•••.• 
Alajostnajor ••••• 99 

Nyitrasárfil ......... . 
Radosna ............ . 

51 Szeptenczújfalu .... .. 
Steigermajor • • • • • 288 

V égvezekény ........ 

Tavamoki kj. 
Jácz •.............•..• 

Rostélymajor..... ó 
Nyitrakozma ......•.• 

Vitkel cE • • • • • • • • • • 142 
Nyitranémeti ..... .. 
Nyitraih·mény ..... .. 

Károlymajor .. .. • 58 
Pusztakelecsény • 189 

Tavarnok ............ . 
Tavarnoki czukor-

v. 
• 

Járási székhely : 
Nyitra. 

KOrjegyzdségek. 
.Alsóelefánti' ltJ. 

Alsóelefánt ......... ; 
Irmamajor .. .. .. • 17 
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Duna bal pnrtjn. 
• 

bD 
tan. és 

-o joggal fell·. 

• 'Q) 

"' "' 
~ egyéb lakóhelyek és 
rz. utóbbiak lélekszáma 

• 

1 

1 

1 

Béd ...•............. : 
Felsőelefánt ......... 
Menyhe ............. ;. 
Szalakusz ............ : 

· Assaktlrti ki. 
Assakürt ............ . 

A pá tipuszta .. . .. • 45 
ezerovinamajor • • 89 

C.abh ........ ........ . 
Nagylebeny • .. .. • 154 

Nyitraszil ........... . 
Surányka ............ . 

Miklósmlvar .. .. • 20 
Mogyorós •••.•••• 65· 

• Nemesperk....... 88 
Ujlacska. ; .. ; ........ . 

,'BcJdorkamajor • • • • 88 

O•aba)i kj. 
. 

Csápor .............. . 
Kör~vélyespuszta. 110 

Czabaj ............... . 
B agármaj or • • . • • • 86 
Búspörös ••••••••• 181 
Felsöpörlis • ; .... , 79 
lltlzes. •. . . . . . . . . . M 
Kakasmajor • ; .. • 12 
Kisvölgymajor. • • • 46 
Középpörös....... 89 
Nagyvölgymajor • • 49 
Peskodát . . . . . . . . 84 · 

• • 

Ghymesi kj. · 
GhymeS .. ~ .......... . 

Elemitage vadász-
lat ....... l..... 19 

Mogyoróskapuszta 2 
Ghymeskosztolány .. 

Fenyvesmaj or.... 9 
Kolon .............. • .. 

Bémajor ......... 18 
Getfai u ~ • . • • • • • • • • 65 
Koloni major ••• , , 

Zsére ................ . 
, Latkarnajar , , • , • • 86 

. . • 

• Kalássi kj . 
• 

Babindál ........... . 
· Szlávymajor ...... 115 
Kalász .............. . 

Dicskevölgypuszta 46 . 
Pulztakalán...... 4 
T6völgypu~zta ••• , 60 
Vörösmajor .. • .. • 8 

Kis h ind .............. . 
Nagyhind ... .-....... . 

• 

Nagycsittnyi TrJ, · 
Kisezétény ...... , .. . 
Nagyezétény •. : . ••.•. 

Primásm'ajor • .. .. · 26 
Nemesr,ann ......... . 

Són·ö npuszta • • • 82 
Ztdprdpuazta • , , • 86 

• 

• 
• • 

• 

~E! 
.!ol •Cll .. 
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,Járások, nagy-
községek, 

k, 
tan. és 

joggal felr. 
egyéb laki'Jhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Nagye1nókei kj. 
Kislapás ............. . 
Lapásgyarmat ....•• 

Botlehemmaj or.... 18 
Csomlespuszta .• , 81 
PerespuszLa...... 9 

Nagyemőke ........ .. 
Reginamajor , •• , • 49 

Nagylapás .......... .. 
Pancsavapuszta • • 10 

Nyitracsehi ......... . 
• 

Ny-itraegerszegi lrj. 
Csekej ............... . 

Kéklöpuszta...... 44 
Lajos ................ . 
Nyitraegerszeg .....•• 

Pusztapork....... ll 
Vicsápapáti ....... .. 

Emödpuszta .••. ,. 61 

· Nyitraivánkai kj. 
Alsóköröskény ..... . 

Jánoskút......... 4 
.Mikófalupuszta... 18 
Ohaj puszta....... 8 
Újhegy-........... 10 

Berencs ............ . 
Bárzsapuszta..... lB 

Lükigergelyfalu ..... 
Nyitraivánka .....•.• 
Nyttranagyfalu ...... 

• 

Nyitraú;Za.ki lrJ• 
Abaszállás .......... . 

Huszármajor ••• , • 86 
Nyitraújlak ......... . 

E.o;zLerházymajor • 10 . 
Kaoczapuszta , • • • 82 
Tiltványmajor.... 81 
~gárdpusz~ ••••• 120 

Űreg ................ . 
FábiánviiilY...... .12 
Kósamajor·....... 27 

NyitrafJidéki kj. 
(Székh. Nyitra) 

Felsőköröskény .•... 
Könyök .............. . 
Molnos .. -. ~ .......... . 

Mulnosi téglagyár. 59 
Nyitragerencsér .. .. . · 

Alsómalánta • , , • • 61 
Folsömalánta • • • • 75 
S6lyomhe11y .. • .. • 10 
Tibitanya ..• .... ·. 6 

Tormos .............. . 
-Kisemöke. ....... 67 
Tormosi uöll6-
. helY .•..•..• :.. ·sa 

• • 

· Pográ.nyi kj. 
Alsóbodok .......... . 

ÁKostonhalma ; • • 80 

• 
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18. Nyiira vármegye . 

tan. és töt·v 
joggal feb·. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Alsócsitár .......... .. 
Zámojszkymajor.. 84 

Család .............. . 
Henrikmaj or .. • .. 25 

Nyittageszte ........ . 
Pográny ............ . 

Egori............. 98 
Po.rrányi major • , 6 

kj. 
51 Salgó ................ . 

H unyn.d ypörös .. .. 68 
Károlyi erdömajor 17 
Langfelderpörös , . 72 

Ürmény ............ . 
Alsóbrandinlpl!rös 27 
Alsódobrandinl v. 81 
Boronkaymaj or... 16 
Csikóspörös . • • • • • 114 
Józsefmajor .. .. .. 58 
Mezökcszipuszta.. 496 
Nagyvölgypuszta. • 261 
'faranypuszta ..... 155 
1Jj~ajor .....•...• 81 

• 
• 

• 

• 

Kisan.daes ........... . 
Sarlókajsza .......... . 

KaJsza .•••••. , .•• 187 
Tekenyös . .. . . . .. 85 

Ű~bég ... · ............ . 
Ersoki•najor • • • • • • 44: 
KalinaipusEta •• , • 88 

Zobordarázs ........ . 

1 
1 . 

Jóköpuszta .. .. • .. 21 
Zobori zárda .. .. • 21 ~:--:-o-: 

Járási (Jssseg: 
• 

• 

j. 

Jál'ási székhely : 
. Nyitra· 
zsámbokrét. 

...t) Nagyközsél!'. 
Kinorány .... ...... ·-

• 
• 

B) KOl'jegyzöségek. 
Béla'IM1fJarnoki kj. 

Alsóvesztény •.•..•... 
Bélaudvarnok ....... 
Felsővesztény •.•..... 
Nyitraszucsány .... . 
Rákosvölgy ......... ~ 

Nadlányi kj. 
7 Apátlévna .......... .. 

Apátm.ajor........ 80 
Lévna . ~ ............. . 
Nadlány ............. . 
Rajcsán y ............. . 

• 

• 

• • 

• 

~-

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Duna bal partja. 

• 

e";, tan. és 
'~"' joggal felr. -o lOE! ;... egyéb lakóhelyek """1S -o . -cll I7J 

""' utóbbiak lélekszáma 

Nagybiliczi kj. 
11 Nagybélicz •..•••••.. 
1 Návoly ............... . 

• 

Nyitranádas ....... .. 
Botlelt em. . . . . • • • • 5 

Sziklavárhely ........ 
Szkacsány ..••.•••.•.• 

Nagybossáfi!Jii kj. 
Bacskafal va ..•••.••.• 
Kerencs ............. . 
Kisbossá.ny ........ .. 
Nagybossány ...... .. 
P rázn ó ez ........... . 

:Nyitra
IIBámbokriti lej. 

Kisbélicz .......... .. 
BéliczfUrdll....... 6 

Nyitrazsámbokré~ ••• 

. 8is86i lej. 
Aranyesd .......... · .. 

iulhányyuszta • • • 77 
Qregerdopuszta... • 48 
üreghuta puszta. ••• · . 8 

Kisvendég ......... .. 
Libáka .. ~ ........... · .. 
Nagyvendég ........ . 
Pohába ....... lll •••••• 
Sissó . ................. ~ 

Alsórédek .. .. .. .. 97 
Felsörédek • .. • .. • 72 

Új illés ................ . 

T6ktsújfrilui kj. 
Apátkolos .•..•••••••• 
J !nosújfalu ........ .. 
Jaskafalva ....... .. 

• 

• 

N.adláti)'. . .. . · 
Nagykolos .......... . 
ÓSzéplak ............ . 
Tőkésújfalu ........ .. 

Czibajka .. • .. .. .. 14 
Szádok ..•....•••. 79 

TurcBánJ ........... . 
Járári iJsueg: 

VD. Pöstyéni J. 
Járási székhely : 

Pöstyén. 
.A) Nagyközségek • 

Jók ö ... t •••••••••••••• 

Jókői gyártelep•... 88 
Hál'iástelep....... 20 
Rovnatelep...... • 28 . 
Sirokatelep .. • .. .. 14. 

Pöstyén.............. 7 
Erdődymajor .. • .. B 
RcmiBzmajor .... , 12 
Scheibnermajor... 84 

~ ... 
I7J 

·o 
;... ...... o 

""' 

• 
• 

tan. és 
j o g gal felr. , 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Kis c5rvistye1) •••• ; •••• 

N nB'Jc5rvistye12 ...... . 
V ág~ebród: ........ ~. 

Aisovogycrad..... 154 
Felsövogrerád . • • • 76 
,Józsefházamajor •• 211 

Vittencz ............. . 
Domccz... .. . . .. . 5 
Obora ..•... , •. . ~. 9 
Szentrókus • • • • • • • 7 
Vitkatelep........ 15 

Alsórados1 J ••••••• • ••• 
Pnulatanya....... 4.7 

Nézsnafal va •) ........ 
Pálrfytanra....... 2 

B) Körjegyzóségek 
.Alsólopassói kj. 

Alsólopassó .....•.... 
Józsefmajor ... ·... 68 

Cseteröcz ........... . 
Puszta vész ....... 186 

Köcsény ............. . 
Lancsár .. ~ .......... . 

Bankai kj. 
Banka ............... . 
Dnczó ............ ..... . 

Duczól major..... 28 
Hubafalva .......... .. 

Gonola.kma.jor • • • • 88 
Szarvasgödör .... , líS 

Maraván ............ . 
Vola vecztelep , • • • 5 

Ratnócz ............. . 
V ágszakaly •• ; ••••••.• 

Alsómajor •••••••• 58 

Nagykoatltolányi kj. 
Alsódubovány .••.••• 
Beseny6pet6falva ... 

KWsömajor....... 16 
Felsödubovány .•.... 

Zámojszkymajor.. 89 
Kiskosztolány .•.••.. 
Nagykosztolány ..... 

ltrdömaJor •••••••• 69 
Vieszkapuszta. .. • 19 

Vigvári kj • 
Kismikosfalva ...... . 
Koszorány ......... .. 
Rákfalu ............. . 

Erdömajor; • • . • • • • 86 
V ágbori ............. . 
Erdődymajor .. • .. 10 
SpringermiP.jor.... BB 

Vigvár ............... . · 
J árári 6ss11eg 

v III,PrlvlgyelJ.3J 
Járási s~ékhely: 

Prlvigye. 
A) Nagyközségek. 

1 Németpróna ........ . 
Privigye ..... . · ....... . 

• 

1) J>östy6n nk.-hez beosztott kk.-ek. 

• 

E! 
111:1 "" .. .,., 

"' :i"' 
oc E! ·O 
..... ·cd 

.,.., ... -<17J o 

""' 

• 

• 

• • 

• 

..."-.::--:-::-:: 

• 

• 

. . 69 

18. Kyilra vármegye. 

.Jitrások, nagy-
körjegyzc5-

kisközségek 
tlD 

tan. és a"' joggal felr. ~~ egyéb lakóhelyek és 
<17J utóbbiak lélekszáma 

B) Köl'jegyzc5ségek. 
JJajmócsi kj. 

Alaósujtó ........... .. 
B . ' 8JMOCZ •••••••••••••• 

Bajm6czflirdli .. .. 14. 
Kútiinajor ........ 100 
lJkerniszkómajor • '14 

Bajmt'lczapáti ...•.••. 
Bajmócztölgyes ... .. 
FelsóSUJtó .......... .. 
Koczurány ••••.•••••• 

• 

. Bilapatakai kj. 
Bélapataka .......... . 

Agnusinirtvány. • • lí6 
Benyóirtvány..... 15 

· Bunátirtvány. • • • • 28 
Bukovás ........• 
Chmmkairtvány. • 89 

• 

. Csikóirtvány • .. .. '15 
Csugalrtvánl..... 20 
C;dgánikirtv ny .. 12 
Duttiirtvimy • .. .. 4.1 
Duvaneczlrtvány • 28 
FaláUlirtvány • • • • 14. 
Gácsikirtvány • • • • 20 
Gyurákirtvány. • • • 21 
Gyurcsekirtvány.. 21 
Hiresirtvány .. .. • 4.2 
Hubkóiltvány..... 55 
Javorcsekirtvány • 88 
Kapusirtvány. • • • • 81 
Kisfa~kóirtvány • • 14. 
Ko hanirtvány • • • • 5'1· 
Kopileczirtvány • • '19 
Kozineczirtvány • • 21 
KristófU't\'liny • • • • 62 
Kriviirtvány .. • .. • 82 
Krsákirtvány .. .. • 26 
KucsornlrLvany... 44 
Knpkairtr.lny •• , • • 56 

· Knriczirtvány .. .. 57 
Kútniirtvimy .. .. • 21 
Kvasovszkiirtvány 55 
Laginirtvány .. • .. 49 
La.J?~ói:tvá.ny •••• , 46 
Mabcs1rtvany .. .. 19 · 
Malomkorcsma... 58 
M:ufincsairtvány • 28 
Maszl.ákirtvány. .. 16 
Matusikirtvilny • , lí6 
Miehóirtvány..... 28 
Mihálrirtvány.... « 
Miha.Ikairtvány... 88 
Moczikirtvány •• , • 15 
MokrisirLI·ány • • • • 46 
Moravr.sikirlvány. 15 
Nagyraskóirtvány. 88 • 
Nomesikirtvány • , 88 
Ondrcjkóirtvány.. 78 
Űfl&~Sl~air~v.ány • • 24 
Pamsztrt\"any • • • • 68 
·Penyáz;rtvány.... 12 
Poteluhirtvány • • • 64 
Pistyckirtviny • , , 84 
Puesikirtvány ... ; 19 ' 
Racskóirtvány.... 78 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

•• 
· Repkairtvány. • • • • 49 

Revistyelrtvány • • 88 • • 

Rusznyák: ....... 117 
SimontrLI·any ..... BT 

• 

• 

· Snopkóirtvány. .. • 12 . · 
. Szmolenicnirtv. • ,84 
StachovUczaidv.. 20 
Stihkóil'tvit.ny... .. 84 

• 

• 

!) Vitl.cncz nk.-hez beosztott kk.-ok. · 
•) Div6krudnó közsé1ben szolgnblról kirendeltséK székel, 

cllvékrudnói körjegyzöségck 19 községére terjed. 
melynek hatásköre a bélapntnki, divóktijfnlul 61 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 
• 

• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

• 

. • 

-

• 

-
• 

• 



. 
• 

' 
• 

• 

• 

. 
! 

l 

' 

• 

• 

• 

• 

• • 

-
• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

70 

Duna:bal partja. 

-o 
;:.., -o 

r.:. 

• 

• 

Járásuk, nagy~ 
körJegyzö-

, kiskllzségek, 
. tan. és tü rvény h. 

joggal feh-. \'árosok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Szamkciirln\ny .. • 45 
Szebedruskairtv... 80 
Székclyirh·ány • , • 88 
Szenkóirtvánr.... 46 
Szlávikirtvány.... 34 
Szlezl\kirh·ány • • • 101 
Szlalllikirt"l'á.ny • • • 78 
Sztraf.t1nii11niny , • 41 
Topoli_rh·~ny • • • • • 31 
Trhamrtvan\'..... 82 
Trepácsirh·ány •• , l-& 
Vleskóirlvá.ny • • • • 46 
Zelanákirtvány • • • 52 

Csavajó ............. . 
Biola.vodairt1·ímy • 51 
Kosknlrtvány..... 00 
Krpelanirtvány , • • 60 
Kucserairtvó.uy... 22 
Petriszkairtvány. • 41 
Sindelárovszki i.,. 211 
Sznnreg11irt1·ány.. 4II 

Divéktemes ......... .. 

DitJél'7'Udttói kj. 
Delzsény .......•..... 
Divékrudnó ........ .. 
Divékszécs . ; ....... .. 
Dobrocsna .......... . 
Kisegyházas ........ . 
Lestyén .............• 
Nevigyén ............ . 
Rudnószabadi ...... . 
Terestyénfah-a .... .. 
Törés ................ . 

• 

DitJéktljfalu.i kj. 
(Székh. Nyitradiv.llk) 

Bélamácsó .......... . 
Divékbanka ......... . 
Divékjánosi ......... . 
Divékújfalu ..... ; ... . 

PusztasEomorlalu 84 
Nyitradivék ......... . 

Bastyánkapuszta. • 11 
Beznáklalupu~zta ó 

Verbény ............... . 
• • 

Nádaséri lj .. 
Bajmóczlaz~ ......• 
Bensen y ............ . 
Erd ö rét .............. . 
Kányahegy.; ........ . 
Kispróna ............. . 

Klacsanpuszta ••• ~ 56 
Moboa ............... . 
N ádasér .............. . 

Nagycs6tai kj. 
llársas .............. , 
Kiscsó ta ......•...... , 
Nagycsóta ........... . 
Nyitraboro~znó ..... . 
Nyitratormás ...... . 
Parlag, .............. , 
Rásztony ... · ........ , 

• 

• 

• • 

• 

e 
!ID ·:.l .. 
':la~ "· 
~= 

. ..., -.tol • ." ;:.., -.. o <"" r.:. 

• 

• 

-

• 

1 

• 

• • 

• 
• 

• 

Járások, nagy~ 
kö k, körjegyző-

kiskilzségek 
. tan. és törvén 

joggal feh·. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Nyitrabányai kj. 
MorovnQ •.........•. 
Nyitrabánya ......... 

Nyi#'afói lej. 
Csék .............. l ••• 
Fels<'lpróna .•......... 
Kovácspal ola ....... . 

Kirchgrund....... 9 
Nyitr11fenyves .•..••.. 
N y i trafc5 . ...•..•...... 
Nyitraszalka ......... 

Nyitta'f&011áki kj. 
Istvánszabadja ...•.. 

• 

Keselőkő ............ . 
• ••• l •• 

• l •• •• l • •••• l • 

Nyitralaszkár ...... . 
Nyitranovák ........ . 

Alsólelócz. • • • • • • • 101 

lrj. 
(Székh. Privillye.) 

Czégely .............. . 
Kishit. tár ........... .. 
l{ós .................. . 
Nagyhatár .......... . 
Nyilraneczpál ....... . 
Szebed ............... . 
Váracska ............ . 

. J árási öBBeeg : 

IX. Bzakolozal j. . 

Jál'ási székhely : 
Holl es. 

.A) NagykOzségek. 
ER" bell ............... . 

Adámmajor .. • ... 118 
Benaolairtvány • • • 9 
Czuninpnszta ••• ;. 189 
Egbelli nm j or. • • • • 6 

Gázlós ................ . 
Holics ............... . 

Bresztimajor ..... · 51 
Jókút ... l ............ . 

Jenicsekmalom .. 17 
Polákmalom .. • .. 47 

• • • • • • • l l • • • 

• • • 14 

B) Kll1'jegyz6sérek. 

. Felsóradoai lj. 
Felsől"opassó .......•• 
Felsőrados .......... . 
Kisdiós .............. . 
Kiskovalló ......... .. 

• 

• 

• 

• 

• 

~ 
'gj cd • 

.se 
.tol • ." .. 
<"" 

• 

8.1 

• 

18. Nyi Ira vármegye. 

.Já•·ások, nagy~ 
kllzsP.gek, kö1·jegyzö-e k, kisk üzségek, ·~ tiD 

lan. és törvény h, "' ·eu 
rllcd 

-o joggal feh·. városok, ~= ;... 
egyéb lakóhelyek és .tol ·~ -o .. 

r.:. utóbbiak lélekszáma <!lill 
• 

Sziklabánya .•........ 
11 Vészka. .............. . 

N agyúnyi kj. 
1 Nagyúny ........... -.• 
1 Radimó ............. . 

Budková.ny!JUliZta. ll2 

• • 

Pétet"laki kj. 
Letenőcz .....•....... 
Péterlak ........... . 

Uradalmimajor .. 88 

Seenwtvánf altJai kj. 
Czoborfalva ......... . 

Horvátpuszta. • • • • 4 · 
Farkashely .......... . 
Szentistvanfalva ... . 
Tövisfalva .......... . 
Vidovány ....... -... . 

Yárkösi kj. 
Horvá.tberek .•..•...• 
Kátó ... l •••••••••••••• 
Kispetrös •.... : ...... . 
V é.rköz .............. . 

J áráBi össeeg : 
• 

:z:. Bzenlozel j . 
Jánisi székhely~ 

Szenfeze. 

·.A) NagykOzsérek • 
Dócs ................ . 

Bistava.. .. ... ... 10 
Stetinatelep • • • • • 84 

Csépá.nyfa~.l va ....... . 
Boskutelep ••• ,... 81 
Hrichntclep • • • • • • 81 
Tomsattel ep...... 28 

Sas\Tár .... ·.l •••••••••• 

Szenicze ............. . 
Arpádtelep • • • • • • • 147 
Bresztavamajor • , 82 

Verbócz ............. . 
Bohusirtvány. .. .. 28 
ChodurürtvW!y .. • 78 
Éleshegyirtvány • • 89 
Ha.treirtváJil'..... 20 
Hurnákirtvány.... 86 
Homyú.czürtvany, 84 
Istvánhei!Yirtvany 111 
J&I!Osirtvány. , •• , • 82 
Kal.kairtvány ••• , , 20 
Klvacsirtvány • • • • 27 
Kupánkiirt\·ány... 40 
Koz~ic:Mirtvány • • 40 
KrcsirLvány .. .. .. 72 
Krsliczai rtvány .. 59 
Kutalekimány • .. 84 
Kútirtvány .. .. • .. 51 
Lestyuirlvány .. .. 47 
Malejovir1•ány.... 61 
Mart:csekirtvány.. 415 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 



• 

• 

Duna bal parljn. 

~ .. .... 
'O ..... -o 
ro.. 

• 

• 

1 
' 

Járások, nagy-
k6zségek, kllrjegyzö-

kisközségek, 
tan. és töa·vényh . 

joggal feh·. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbink lélekszáma 

-
Matulairtvány. • • • 115 
Mohnürlvány. • • • • 44 
Misikirlnlny • .. .. 89 
Omasztnirlvány • • 50 
Pánikirtvim y • • • • 31 
Pcczkovairtvány • 27 
Plesnirtvány • • • • • 85 
Plánavairtvány • • 50 
Povalácsiirtvány • 20 
Privratzkyirtvány 80 
S,;abolcirt\·ány • . • ú8 
Sztmkeirtvány.. • • 22 
Sztrycsekirt,•ány. • 20 
Turan u> mlin L.. 22 
Turlmirh·ány • • • • 82 
ID1liszkairtvány • • Bo 
Vúlusi irtvány .... 106 
Vapcnikirtvány • • (>8 
Zlochirlvány . • . . • 58 
Zsabipolokirtvánr 21 
Zsalosztinairtvány 20 

• 

B) KOrjegyZ<'isegek. 

Csáesdi kj. 
• 

Büdllskö .. ; ......... .. 
Csácsó •.... _ ...•....... 
Nagy ko valló ......... 

Jabláncei lr,i. 
Aszós ........•..•..... 

Gáspártelep • • • • • • 40 
Hurádics ............ . 

Szuchanka • • • • • • • 10 
JaJ>láilCZ ••••••••••••• 

Gusztávmajor •••• 106 
Halászmajor • • • • • 72 

· Korlátkdi lrJ. 
Korlátfal va ...•.•..... 

Bojkovairtvány.. • 8 
Kanichirtvány • • • • 28 
Mihulcsikirtvány • 22 
Obuh\nyiirtvány.. 12 
Trnavkairtvány... 12 

Korlátkc5 ............. . 
Alfrédmajor • • • • • • 86 
Nyinnajor .. • .. .. 94o 

Sándorfa . : . ......... . 
Szarkapuszta..... 18 
V rabloveirtvány • •. 10 

?j Lubokai kj. 
Lu boka .. ............ . 

Vadvéd .......... 24 
Nagypetrós ......... . 

Alsócljapás....... 89 
Bulánürtvány • • • • 15 
Dobornikirtvány.. 51 
Felslicsapás • • • • • 128 
Hegyvéd ••••••••• 130 
Plostinairtvány... 15 
Rehusuirh•ány • • • 66 
Szlauiirtva.ny • • • • 18 
Zuzcsicziirtvány.. 16 

Morvaóri kj. 
Csári . ................ . 

LajoRudvnr • • • • • • 5 

• 

~ 
Q) --Q) -tili . .., "' :Je 

Q ·c:! 
..!Ol .. 
< .. 

• 

1 

~ 
Ul 

'O 
>· -o 

ro.. 

• Táa·ások, nagy-
kllzségek, klh:iegyző-
sé kisközségek, 

tan. és tllrvényh 
joggal felr. városok, 
egyéb lakóhel y ek és 
utóbbiak lélekszáma 

M.orvaór ............. . 
Gólyatelep .. .. • .. 48 
Sörházn1ajor • • . . . 42 

Szomolánka .... ; ..... 

Óseombati kj. 
Berencsváralja .•.... 

Alsóviiigy .. .. .. .. 850 
Bukovinapnl.'zta.. ll 
Drinovapuszta . • . 52 
Fehérmajorpuszta 27 
Felsővölgy • • • • • • • 288 
Hulkpuszta • • • • • • 68 
,Jnnászpuszta..... 21 
Kubicskupnszt.n • • 49 
TC?má!•tmszta • • • . ~ 
Vnra!Jalrtvány .... · ö4 

21 Császkó ............. . 
Fcny\'"Csd • • • • . • • . 126 
Hollósd .......... 85 
Jánosmalom • • • • • 84 
Szalasirtvány .. .. 20 
Tramkairtvány • • • 21 

Ószombat ........... . 
Chvojniczairtvány 64 
Cscrna.k.uirtvány.. 4'l 
Filkuirtvány • • • • • 51 
Halabrinairtvány. 69 
Bnvranirtvány.... 59 
Horne Mlini puszta 100 
Jávortelep ........ 128 
Kadlcr.sikirtvány .• 101 
Kutalkuh1.vány • • • 79 
Lipov;drtván)' • • • • 10 
Marecsknirtvány.. 18 
Petritkirtvány • • • • 14 
Polákirtvímy .. .. • 47 
Siskuirtvány . .. .. 27 
Uchanekirtvány • • 88 
Valchairtvány ••• , ól 

Seotinafalvai. l;J. 
Berencsróna •.•...... 
Halasd ............... . 
Kunó ~ ............... . 
R ohó ................ . 
Szotinafalva ......... . 

J árási össee.g : 
• 

• 

XI .. V ágsellyel J. 
Járási székhely : 

Tornóez. 
.A) NagykOzségek. 

1 Mocsonok ........... . 
Barázrlnmajor.... 8 
Felsómajor. • • • • • • 116 
Gar:uldapu~zta • • • 168 
Kismezömnjor • • • • 17 
Körtvélyesmajor.. 84 
Lnpospu~~la...... ll 
l:!zekimajor • • • • • • • 58 
Ujvilágmajor • • • • • 14 

"Kirt..lyi-1) •••••••••••••• 

Csehmajor .. .. .. • 10 
La.cziháza........ 68 

Negyed .............. . 

1) Mocsono"'k nk.-hez beosztott kk. 
1) iVilgHellye nk.-be,; beosztott kk. 

• • 

• 

• 

, 
..!Ol 
Q) -•Q) -!ID .., "' 
:le 

Q 
..!0113 
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18. Nyitra vármegye . 

.Tárá.sok, nagy-
, körjcgyzó-

kisközségek, 
tan. és tlla·vényh. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

Sempte .............. . 
Sándormaj ur...... 51 
8zcutharnszttelep 114 

Sopornya ............ . 
Kocskertpuszta... 12 
Kövecso~pnszta • • 246 
1\lesterrélpuszta • • lB 

Tornóc z ............. . 
· Alsútnnjnr . . .. . . . 52 
Felsöjattó .. .. .. .. 865 
Kulc:sím·ölgymajor 181 
r,iárinmnjor .. .. .. 67 
Uj majo!". • .. ... . • .. 110 

l ..., 
<U ..... 

•Q.I -
"' e 
-~ 

<"' 

!. 

7 V ágfarkasd ......... . 

• 

Batonvamajor • • • • 40 
Burflunajur....... 88 

Vágsellye ............ . 
Amerika ..... ." ... 10 
Bili ez pu~zta • • . . • • 8 
Hctménypuszta... 170 
KilicspuszLa...... 14 
Sebespu~zta...... lJ. 

Vágkirályfa 1) .... _. •••• 

B) KOrjeg:yzóségek . 
Magyarsóki kj. 

Magyarsók .......... . 
Szelöeze .............. . 

Bábpusr.:ta .. .. .. • 218 
Kajlaráspuszta • . • 10 

Vágpattai lrj. 
KöpOsd ............ · .. . 

Erdömajor........ 48 
Vágpatta ........... .. 
~ppelmajor....... 14 
Ujmajor .. .......... 71 

Vágvecsei kj. 
Vághosszúfalu •••••.• 
Vágvecse ....•........ 

• 

• 

Angyalkamajor • • • 24 
Imremajor ••• , • • • 89 (-..,.....,-=-: 

Járási örseeg: 

XII. Vág· 
újhelyi j . 

J~rá.si székhely : . 
• 

Vágújhely. 
.A) N agykOzsé~tek • 

1 Csejte ................ . 
Csejtei major ..... 193 
Kouui.rnó,........ 170 
Zsolnafalu ...•..•• 544: 

Ótura .. ... ·........ . .. 
Bjelcsikovirtvány. 57 
Bjeszlkovirtváuy.. 24. 
Blannrch vrch • • • 82 
Brczovkairtvány. 27 
Bunovirtvány • • • • 85 
Buzlkóirtvány • • • • 280 
Chudakovirtvány. 110 
Csernuhovirtvány. 127 
Drconovádolina •• 18!5 
Dubravuirh•ány... 74 
Gasováirtvány. • • • 54 

6. 

• 

• 

-

• 

• 

• 

.. 

• 

• 

-

• 
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• Duna bal llllrlja • 

8 

-o 
l» -o r:. 

• 

• 

• 

• 

Járások, nagy-
k, kü•·jegyzó-

· kisközségek, 
tan. és lörvényh. 

joggal feb·. v:i.rosok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Hlavinnirtvnny . , • 159 
Hracho\·i~zkrurtv. 25 
Jarkuirtvány . • • • • 28 
JazviniirLvany ... 217 
Kostyú.JirLvány • • • 72 
Kntp,ovh:tvány .. • 69 
Lazurtvany .. .. •.• 117 
Mikulczovirtány .. 170 
Mocsárirtvti.ny.... 47 
SnrczicirlVány • • • 188 
Nemc~ovirtvány . • 44 
Palenikech Radck 

irtvány. . . . • . . . . 114 
Paprádirtvány. • • . 148 
Poalipovczomirtv. 52 
Podjazvinlirtvány 21 
Szadlonovirlviny. 28 
Szadlonováirtviny 78 
Szala.~irtvánr. • . • • 85 
Szamkovirivany • , 88 
Szúcsirtv!fJ . • . • • 842 
Ta polesk vány. 501 
Travnikiirtvány • • 98 
Uklimucskovirtv. • 57 
Uvankovirtvány • • 28 
Volarovirtvány • • • 88 

Vágújhely .......... .. 
Verbó ................ . 

Bajovárirtvány ... l~ 
Bor~rtvány,...... 101 
Dunsirtvaur. • • • • • 44 
Fajnorirtvány •••• 185 
Grucsairtvány • • • • 51 

.· H ratkóirtvány.... 19 
Ková.csirtvány .... 101 
La j elairtvány . .. .. 68 
Marusiczirtvány • • 84 
Noszkóirtvány .... 89 
Prnsnikirtvány • • • 815 
Rubanszkürtvány. 41 
Vo!aveczirtvány .. 57 
Zbchiirtvány ••• , • 84 

Csipkés1) .......... .. 

Csipkésmajor.. ... 51 
., • • ... 

. . . . ----=--
B) Körjegyzőségek. 

· Felstfleszétei lr.j. 

6 Alsóleszéte .......... . 

• 

Alsólc~zéLei irtv •• 211 
Császtó .............. . 
Felsöleszéte ......... . 

Felsöleszétei lriv. BIS 
Ocskó ........•......• 

KrakotJányi kj. 
Krakovány .......... . 
Osztró ............... . 
V ágör . ... ~ ........... . 
Vágterhete .......... . 

Lobongai ~· · 
Alsóhotfalu ....•..... 

• 

Brezinnirtvány .. • 14. 
ChovanczovairLv.. 24 
Hlnbikovairtvány • 12 
Rrzavkairtvány... 29 
Szubrovirtvány. •. · 67 

• 
• 

bD . .., 
"'"' ~El 

..... •Cll 
N <rn 

' 

• 

• 

• • 
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•• 

1) Verb 6 nk.-hez beosztott kk.· 
• 

• 

• 

• 

• 

-o 
l» -o 

""' 

1 

1 

• 

.Tárások, nagy-
köt·jegyzö-

kisközségek, 
tan. és törvény h. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Felsőbotfalu ......•.. 
O;ctunairtvány • • 77 
Gulánlrtn'\DY..... 60 
Hrevusovairtvány 61 
.Mazácziirh·ány... 64 
Rrznvk•Lirlvány... 77 
Szlávicziirivány .. 77 

tohonya ....... .,_, ... . 
Barinnirtvány • • • • 16 
Bohu!1cchirlvány.. 25 
Brezovnirtniny .. ll 
Csicsalcehirt\'liny 20 
Dubrawnirh·ú.ny... 28 
Frantcd1irLvány • 18 
Galkúhirlvímy • • • . 'l 
Gasparikchirtvány 26 
HBl'nstyákirh•á.ny 41 
Hmboveirtv:iny .•• 188 
Hornyácsirtvány.. 2-l 
Hramyirtvány • • • • 49 
Hrucsárovéirtvímy 18 
Klacskéhirtvány • 77 
Kopcst;llirtvány... 44 
Kopczovéirtvány.. 17 
Kovácsovirtvány.. 70 
Konicskéhirtvány 58 
Kruskovszk)irlv. • 10 
K~<bovichlrtvány • 16 
Licskéhirtvány • • . 88 
Lukac~éhirtvány.. 44 

· Majorirtvány . • . • • ú6 
Miskéhirtl•ány .••• 189 
Misk6hs.zállás í. • 80 
Pavlovichirtvány • 40 

· Pagácscséhirtvány 21 
Podkozlnczeirtv .•• 196 
Rulllminszkyirtv. • 71 
Sapkéhirtvány,... 18 
Sidlatehirtvány • • 9S 
Szkulczechirtvány 70 
SzoloviczirLvánv.. 54 
Szusárszkyirtvány 84 
Vadászlakirtvim y. 22 
ValencsikirLvány • 89 
Zábrnd~zkáirtvány 70 
Zsabkéhlrtvú.ny. • 72 

Russó ............... . 
Jankéhirivány • , • 27 
Plasenkairtvány • 14 

Pobedinyi kj. 
Bassócz ............. . 
Felsőszerdahely .•.•. 
Pohedény .......... :. 

8ze11tmiklósvölgyei 
kj. 

. . 

21 Szentmiklósvölgye .. 
l)omintelep .. .. .. 87 

. Uj1najor. . . • . . . • . • 15 
Újszabadi .......... ,. 

Bednárirtvány.... 74 
Dasztintelep...... 82 
Dolinatelep .. .. .. 1116 
Kosármajor ..... ~ 18 

Temetvényi kj • 
Kismodró · .......... . 
Nagymodró ........ . 

. TemetYény...... . . :. 
• • • 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

8 
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18. Nyiira vármegye . 

,J árások, nagy-
k, klirjegyzó-
kisközségek, 

tan. és törvényh. 
joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszama 

Dolinni irLvú.nyuk. 1117 
Szokolímymajor • ; ll 

Vághorka ........... . 
Dolinai irh•á.nyok 182 
Medsihori irtv. • • 85 

Vágluka .. ........... . 

Vágszentkereszti kj. 
Brnnócz ............. . 
Patvarócz .......... .. 
Somszeg ............. . 
V ágmosócz ....•...•.• 
Vá~zentkereszt ..... 

J árási összeg : 

XIII. Érsekújvá.r 
rtv ................ . 
Ambrusmajor .. .. 11 

· Csikemajor. . • • • • . 24 
Forcnc.~major. • • • • 7 
Gyárvárosmajor • , 88 
lllésJna.jor........ 9 
Jánosmajor....... 47 
Júliamajor .. .. .. • 15 
Margitmaj or...... 9 
Máriamajor • • • • • • 86 
Papmajor.... .... • 17 
Rózsamajor .. .. .. ll 
Sztrázsamnjor .... · 18 
TormásmajO l'. • • • • 9 

XIV. rtv. 
Csermányherr •••• 139 
Erdömajor ....... 175 
Györgymajor .. .. • 9 
Lukamajor .. .. .. • 186 
Medvepuszta •• , • • 8 
1\logyoróspuszta • • 40 
Tasnakpuszta.... 4 
Vizkeletpuszta.. .. · 46 
Zoborhegy.... .. .. 182 

XV. Szakoloza 
rtv ................ . 

• 

Összesités. 
• 

j." •••••• 

Galgócsi j . . ~ ........ .. ,. . . 
~•avat J· ........... . 
Nagytapolesti nyi. i. 

·N gitt·ai j . ......... .. 
Nyitras5ámbokréti j. 
l~östytfni j .. ........ .. 
Pt•it•igyei j .......... . 
Szakolcsai j ....... .. 
Beenicsei j . ...... · .... . 
Vágsellyei j ........ .. 
V ágú j helyi. i·. ;· ..... . 
Érsekújvár f'tv . .... . 
Nyitra rtv ......... ~· 
Sze&kolcsa rt·u . ..... . 
Yá1•megyei Ossz.: 

. .. 
• • 

• 

• 

1111 
•Cll 
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l Duna bal partja. 

• 

Járások, nagy
körjegyzői kisközsPgek, 

v• tnn. és törvényh. 
-o joggal felr. városok, 
.a' egyéb lakóhelyek és 
r.:.. utóbbiak lélekszáma 

• 

• 

• 

1 

1 

• 

L Danaazer4&
h.el~l j. 

Járási székhely : · 

Dunaszerdahely • 
• 

.A) Nagyküzségek. 

• 

• 

·Bós ................. . 
Foketoordömajor • 71 
Telkcpuszta...... 8 
Tréfa puszta. • • • • • 8 
Ketlibamajor .. • .. 27 
Varjaspuszta ..... 108 

Dunaszerdahely .... . 
Adonymajor...... 6 
Irmaháza . .~, • • . . • 18 
Langhymajor..... 10 

. Somogyimajor.... 18 
Pozsonyeperjes.: ...• 

Mihálymüve m. • . 56 
Szigetimajor .. • .. , 9 

B) Körjegyzóségek. 
• 

• 

.Albári kj. 
Albár ................ . 

• • 

. Kisbár ••• ,1' , , • • • • 6'l 
Balázsfa .............. . 
Csenkeszfa ..••.•••.•. 
Hegybeneéte •• · •....•. 
Nagymad .......... , .. 
Pódafa ............... . 

Ziildfatelep • • • • • • 21 
TöMréte ............ . 

• 

.Al·istáli ltJ. 
• 

Alistál ............... . 
Mikustelop .. .. .. 5 

Bögellő ............. . 
Karibpuszta • • • • • 49 

~elistál .............. . 
Patlány .............. . 

Pu.dányréU major. 5 
PeténypuszLa ••. · •• 125 

Tc5nye .......... , .... . 
Papszigetimajor • • 6 
Tönvcpuszta • • .. • 72 

Alsdnyárasdi lrJ. 
Alsónyárasd ........ 

Béllepuszta .. • .. • 112 
Disznóskót .. .. .. 6 
Jánostelekmajor.. 188 . 
Lapohasimajor .. • 11 

Felsőnyárasd .•.••.. 
• 

• 

Osall6kösnádasdikj. 
• • 

Baka ... • ............... · 
GytUvész .. • .... .. 10 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

,Járások, nagy

e körjegyző· 

tan. és 
-o joggal fell-. 
.a' egyéb lakóhelyek 

'"' .. 
"' 

r:. utóbbillk lélekszáma 

• 

19. Pozsony ·vármegye . 
• 

Vármegyei székhely: Pozsony. 

• 

• 

-
• 

Hnloms?.élmajor • • 9 
Kajtovamajor . • . • 7 

Csallóköznádasd .... 
Dercsika ............. · 

• • 

21 Felbár ............. · .. 
Józsefmajor . • .. ... lb 

Nagybodak ......... .. 
Királytétpuszta • • 19 

Süly ................. . 
Öregszigel • .. .. .. . 85 

Csallóköst1yéki kj. 
Csallóköznyék .... ~ .. 

Höllyostariya .. .. • 8 
Körtvélycspuszta • 4B 
Pélcrfapu~zta ·. • • • 7 

. Lidértejed ... , ....... . 
Oliélejed ......•...•.. 
V llrkony .........• ~ ... 

Akolhelytanya.... . b 
Bendöpuszta .. .. • 47 
Csérepuszta • • • ... • 29 
Malomllelypuszta. 114 ·· 

- Remesztanya .. .. 5 

Etrekarcsai kj. 
Amadékarcsa ..•...•. 
Egyházkarcsa .......• 
Erdőhátkarcsa .•...•. 

D arnazér i. • • • • • • 85 
itrekarcsa .......... . 

Dobormajer • • • • • • 9 
Gönczölkarcsa .•••.. 
Királyfiakarcsa •...• · 
Kulcsárk arcsli •....• 
Móroczkarcsa .....•.. 
Pinkekarcsa .•......• 
Solymoskarcsa ...... 

Nagyudvarnoki lrJ. 
Dunatókés ......... .. 

• 

Kisudvarnok ..•.....• 
• 

Berbécsimajor.... 18 
Nagyudvarnok ...... . 

Búslakmajor .. .. • 52 
· Kisszigotmajor .. • 29 
R6zsumnjor ·.;... 11 

Sikabony ............ . 
Ádoripuszta .. .. .. 5 
CsótCapuszta • ; • • • lill 
Rényi puszta...... 81 
Sárkánytópuszta.. 81 
T(lpospuszta • • • • • 21 

· Nemesabat1yi lrj. 
Nemesabony ........ _ . 

• 

Csibatanya .. .. .. 5 
Galambosmajor.. • 7 
Kisbáránvos .. .. • 8 • • 

• -
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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19. Pozsony vármegye • 

Járások, nagy- 11 
körjegyző· .~ 

tan. és 
·o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
r.:.. utóbbiak lélekszáma 

• 

• 

• 

• 

• 
' • -

Molnárháza .. .. .. 6 
Szellemajor .. .. .. 10 

Nemeshodos ........ 
Bödörimajor...... 8 
Czuczháza . . . . . . . 2 
Kenderesimajor • • 7 
Szigetimajor.. .... 14 
Völgyhátimajor... 8 

• 

Ógellei Trj. 

BeketfA. ............. . 
Csallóközpósfa ...... 

Pósfapuszta .. .. .. 8 
Cséfal va ............. . 

Komloraspuszta • • 6 
Csentőfa ............. . 
Dunakisfalud ...... . 

Sárrétitanyák • .. • 18 
E~yházgelle •••••••••• 
Ktsbudafa .......... .. 
Kislúcs .............. . 

Jatómajor .... ; .... 18 
N agyhudafa.~ .•.....• 
N agy l ú cs •.••.••..• .-•• 

Antlminmajor .... 14. · 
Nádaslakpuszta • • 40 
Nagysilmajor .. .. • 18 

Ógelle .............. ' .. 
• 

• • 
Szentmihályfai kj. 

Benkepatony ....... 
Bögölypatony ••••••• 
Csecsénypatony .... 

Koritésmajor • • • • • 25 
Diósförgepatony ••.. 
A.~erdöpuszta. • • • 58 
Barányosmajor • • • 6 
Vilmosmajor .... ; 88 

Lögérpatony ... ~ .••.• 
Nab'Yhcgymajor • • 7 

Szentmihályfa .. ; ... 
Országiatimajor • • 50 
Rétimajor • .. .. .. 10 

• 

• 

Vásáriiti ltJ • 
Csallóközk üt· t ....•••. 

Sószigqt.......... 71 
Kürti Ujmajor .... 116 

Felsővámos ........ . 
GölJiilmezöpuszta • 6 

Vásárút~ ............ . 
Csunádmaj ur..... 8 
Szihom·csárda.... 7 
Szihon)·major • • • • 24. 
Szigetmajor .. .. .. 41 

. · J <írási ösueg : 
• 

• • 

• • 

• 

• • 

• 

tili ...,"' =a 10.." ........ 
-011110'1 
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7f 
Duna bal partja . 

tan. és W1· 
-o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek 
ro.. utóbbiak lélekszáma 

• 

n j. 

Járási székhely: 
Galánta. 

.Á) Nagyközségek. 
Alsószeli ............ . 

Újmajor.... ••• ... !lb 
Versendtanya .. .. 72 

Alsószerdahely ....•. 
JCárolyznajor •••••• 19 

Deáki ................ . 
Gelcnczepu~zla... 41 

Felsilszeli ........... . 
Dögösimajer • • • • • 144 
Körtvélyesimajor. 117 
Szigolimajor. .. .. • 182 

Nádszeg ............. . 
Porbokapnszta.. • • 11 
Vörsönd ... ,... .• • 8 

Királyrév1) ......... .. 

Nagyfödémes ...... .. 
Hajmú.spuszta.... 9 
Kapostyán .. • .. .. 8 
Lencsehelypuszta. 67 
Szögyénpuszta., , • 107 

Pered ............... . 
Pozsonyvezekény •.•. 
Pusztafödémes ..••.•• · 

Gyurcsymajor • .. • 57 
PótiUajor......... 7 
PoroszmaJor • • • • • 6 
Rétimajor ....... , 17 ol 
Szarvasmajor.... 19 

Taksonyfalva •... , ... 
Pallóczpuszta , , , , 1'1'2 

Tallós ............... . 
Gulyamez6 • .. .. .. 188 . 
Je11enyésmajor-... 17 
Urlöldpuszta •• , • • 2S'T 

V ága.................. · 
V árrétpuszta.. .. • li) 

Zsigárd .............. . 
trsekmajor ••••• , 45 

B) Körjegyzöségek. 
Galántai kj. 

Galánta .............. . 
Galántai BZOZI· 

&tár . • • • . • • • • • • 29 
Garasdmajer • .. .. 45 
K6rószegmajor • • • 10 
Külsömr.ijor.... • .. 21 
Terézmajor .. .. .. 18 

Hódi.................. · 
Nemesnebojsza ..... . 

• 

· Hitlaskani Tej. 
Feketenyék ........ .. 
Hidaskürt ........•... 

Alsórétipuszta . , • 25 
Sorjákospu!l:l;ta... 15 

Magyat·tli6szegi kj. 
Kismácséd .......... . 

• 

• 

t. 

8.! 7 

') Nádszeg nk.-hez beosztott kk. 

• 

e 
•cd 

lil tan. és 
·o joggal feli'. 
~ egyéb lakóhelyek és 
ro.. utóbbiak lélekszáma 

M~J.gyardiószeg ..... . 
Ujholypuszta, ••• , 165 

Németdiószeg ....... . 

Nag~,tmácsltli kj. 
Barakony ........... . 
Gány ................ . 
Nagymácséd ........ . 

Nemeskajali kj . 
Nemesk~ial ......... . 
Ónypu~zla ..• , • • • 65 

Tósnyárasd ........ .. 

Viekeleti kj. · 
Hegy ................. . 
N emeskosut2) •••••••• 

Vizkelet ............. . 

1 

1 
1.1 

Dunaevemajor.... 5 
SzigeLilanya ...... • 5 
Zúgómajor .. . .. .. 20 --:-:-:-,..., 

Járási. össeeg: 

ill_ j. 
Járási székhely : 

.A) Nagyközségek:. 
Búrszentgyörgy •.... 

Csemymajor • • • • • 7 
Husekpus::da • • • • • 188 
Tomokpuszta., ••• 124 
Wallapuszta .. • .. 47 

Búrszentmiklós .... . 
Bilkaudvard ..... 57-& 
Habánustelep •.• , 22 
Mú.ria Magdolna.. 3 
Szokoldmajor .. .. 8 

Búrszentpéter ...•... 
Királymajor . • • • . • 488 

Detrekócsütörtök .... 
Kopcsapuszta .. .. 12 
Kozanekpusztn • • • 12 
Olsapuszta. . • • • • • 18 
Plonkupuszta..... 19 
Tancsibekpuszta • 14 
Valehovnapuslrta. 18 

Gajar ................ . 
Kukló ............... . 

Marczink:ftelep • , , 19 
Láb ................... . 
, Q maj or ..... , . .. . 22 

Ujnua.jor... •• . • • . . 85 
Malaczka ............ . 

BrachfcldpusKta.. 60 
Fáczányospuszta • 84 
KaroUmmhot. • . • • 6 
Marhl!Csckpuszla. 29 
Pusllto\ich krizs • 87 
Rakarnapuszt11 • • • 45 
Vinehradekpuszta 224 
Vöröskereszt p.... 5 

Morvaszentjános .... 
Hosszm·étmajor • • 76 
Pisecsnamajor • • • 17 
'frajllneltpuszta ·• • 1515 
Ujmajor . . . . . . . . • 88 

• 

5. 

• 
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19. Pozsony vármegye, 

,J árások, no.gy
körj 

, 
tan. és 

-o joggal felr. 
~· egyéb lakóhelyek és 
ro.. utóbbiak lélekszáma 

1 

Nádasfő ............. . 
Bagyarnpuszta. • . 9 
Oborapuszln .. • .. ll 
V j . . " a auua,ror. . . . .. . u 

Pozsonyzávod ...... . 
Pricsnémnjor ...... 98 

Székelyfal va ....... .. 
Hohenlohr.major.. 4 

Szentistvánkút ..... . 

B) Körjegyzóségek. 

Detrekó
Beetztmikl6si k;. 

Detrekőszentmiklós.· 
Újmajor.. • .. • .. . • l 7 

Detreköszentpéter .• 

Egyházhelyi Jd. 
Egyházhely ........ .. 

Külsómajor .. .. .. 41 
Nagyjakabfalva .....• 

Homokmajor • .. .. 17 

Konyha ............. . 
Miszniczopuslltn.. 16 
Modorivlilgypuszla 88 
Scl1weinsbachvölgy 7 
Vivrahivölgypuszta 14 
Ujmnjor .......... 119 

Pernek .............. . 
Bazinivölgy .. • .. • .. 10 
Jahodnisk6....... 8 

Laksárújfalui 'kj. 
Laksárújfalu ... , ..... 

Trnyipuszta. . • • • • 21 
Zelenkntelep .. .. • 12 

Paltrytelek .......... . 
Szentkút .. .. .. • .. 8 

Loeornói Tej. 
Lozornó ............. . 

Kömalomtelep.... 7 
Otrubákitelcp .. .. 16 
Rusznyákt.elep .. • 8 
~EkabateleJI...... 12 
Uj malom le ep . • . • 7 

Pozsonyalm~ ...... . 
Fenyvestelep, , , , • 7 
Gasparovichtcrep. 18 
Prachovnatclcp... ll 
Skroczovczitolep • 25 
Szarvatelep • • • • • • 29 

Ma!JYat·újfalui hj. · 
Dimvár ............... . 

Károlyhú.za....... 99 
Magyarfalu ......... . 

NagyU"d.rtli ltJ. 
Kislévárd .......... .. 

llradahnimajol' • • 89 
Nagylévárd ......... . 
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t) Nemeskosút kk.·ben a vizkeleti lik. párhuzainos B) anyakönyve vezettetik. 
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Jó.rások, nagy-
, körjegyzö-

kisközségek, 
. tan. és lörvényh . 

joggal feb·. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

DUe ordészlak.... ll 
Mikohal erdtiszlak 14 
Nyivkimaj or...... 67 

Belleskúti kj. 
Deirekciváralja ..... . 

Báhorskctclep • • • • 8 
Detrokömajor • • • • ö2 
Oboramnjor • • • • • • 6 

Széleskút ............ . 

-
!ID 
·:v 

1.!3 crl 
10S 
-"' ."." 

N < .. 

Dubravamajor.... 22 
llolu1dtelcp •••••• 12 
Gschiolltolep .. . .. ll 
Spellitzlak • • .. .. • 18 l-:-:~ 

Járá&i összeg: 

IV. lfagyazom
batl j. 

Járási székhely : 
Nagyszombat.· 

.A) Nagyközséjiek. 
• 

Gerencsér .......... . 
Is páC za ............. . 

Pálmdve . . . . . . . . . 58 
-Szered ... · ........... . 

llerczegudnr • • • . l'26 
Kiserdőmaj or..... 82 
Szcrediczukorgyár 158 

Alsócsöpöny1) ••••••• 

KözépcsOpöny1) ••••• 

B) Körjegyzőségek. 

.Alsókorompai kj. 

1. 
1.7 

• 

• 

Alsókorompa . . . . . . . . -1 
Annamajor.. . . • . . · 1 

· Irmamajor .. .. .. • 171 
Magyaradmajor.. • 128 

Felsőkorampa ......• 
Rezsömojor .. .. .. 16 

Nahács ...... ~ ........ . 
• • • • . 18 

.ApátBSefltmihályi 
lej. ' 

Als61lombó ..........• 
Apátszentmihály ... 

Ferenczmajor •• , , 6 
Jászló ................ . 
Pagyé.r .............. . 

Bélaháli kj. 

Bélaház .. l •••••• l ••• l 

Policskópuszta • • 60 
Sárkánypuszta • • • 39 

Bogdáuy ......... .. 
Istvánlak .......... .. 

Paulintanya.. .. .. 28 
Selp6cz .......... .. 

Nomecsénypllllzta. 86 
• 

• 

• 

e 
·:ti .. tan. és .. 

joggal felr. városo ·O 
1>. egyéb lakóhelyek és ...... o 

""' utóbbiak lélekszáma 

Odferi kj. 
1 Czffer .... · ........... . 

Balázsház. • • .. • .. 16 
~u.rgHmajor.. .. .. 14 
Ujmajor ........ l. 71 

Dajta ................ . 
Pusztapát .......... .. 

Saroltamajor. '" , . 9 

Dejtei kj. 
Dejte ................ . 

Alsóskolova • • • • • • 8 
Erdómnjor • • . . • • • 4 
lt'elsökolova .. .. . 34 
Macskavármajor • öO 
Szegedin . . . . • . . . . 40 
Szentkataünpuszta 14 

~1 Felsödombó ........ .. 

• 

• 

• 

Kátló ........... l • l l •• 

Felsódióai kj. 
Alsódiós ............. . 
Felsödiós ............ . 

Parinatelep.. ... .. 19 
Szmutnava.dász-

lak. ... l • l • l l • • • 18 
Valdl1ofmajor .... 25 

-
Gidrafai, k,j. 

Gidrafa ...... l •••• l ••• 

Fancsalmajor • • • • 84 
J,.inllavamajor • • • • 87 
Omajor ... 1 ••• l l •• 117 
Topolymajor • • • . • 1 T 

Halmos .............. . 
Halmosi major. • • 21 

Istvánkirályfalva .•.. 
Pusztamaj or....... 5I0 

• 

Majtényi l(j. 
Ábrahám ........... . 

Nádszegpuszta • , • 81 
Kisgeszt ............ . 
ldajtény .•.••......... 

Ferencsmajor ••• , 187 
• 

Nagymi kj. 
Felsőcsöpöny ...... . 

SI Nagysúr . · ............ . 
38 Nemessur .......... .. 

Valtasúr ............ .. 
V árassúr .. ........... . 

Siczn1ajor • .. . . . . . . · 18 
Vágontúlimajor... 4 

• • 

OttótJölgyi kj. 
Felsöhosszúf'alu .... 

Dolinapul!zta · . • • • 78 
Matildudvar...... 24 

Ottóvölgy ....... ; .... 
Otlóvölgy.i llveg. 

ltuta ..... 1 ••• 1. E 

•) Szered nk.-hez beosztott kk.·e~. • 

• 

• 

• 

~ 
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oe E! 
.:.d ..... .. • 
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19. Pozsony \'árme~n·e. 

·--1>. ...... o 

""' 

• 

k 
lan. és 

joggal felr. 
egyéb lakóhelyek c\s 
utóbbiak lélek::~zámn 

Poz.~onynádasi k,j. 
Bikszá.rd .. l •••••••••• 

Bikszárdi irtványok 68 
Bilaboramajor • • • 9 
Brezinamajor..... 27 

Binócz ....... l •••••••• 
Pozsonynádas ...... . 

Prekáskapnszta... 8 
Rakovavadászlak lG 

· Ro&ohovtclcp ..... 110. 

• kj. 
41 Fenyves ........... .. 

-

Pozsouyfehéregyház 
Rózsavölgy .•..••..... 

Ssáraspatald kj. 
Gósfalva , ........... . 

Bórimajor ", , , • • • 87 
Blankamajor , • , , 29 

Harangfalva ........ . 
Kuc~~:u.rkoveb1ajor. U 

Szárazpatak ...•. ~ •.. 
Bórmajor ... l.... ' 
NsgyszombaU. 

szöllöhegy. • • • • • 119 

. Sselincsi kj . 
Szelines ..... : .. ..... 

Ólineapuszta •••• , 61 
Vágmagyarád .....•.. 

Seomolányi kJ. 
• 

Jánostelek .......... . 
Kislosoncz ........ .. 

Óbohatatclep • • • • ll 
Polamrmtolep .. .. 14 
~1.nmkovatelep • • • 15 
J,TJbohntatelep .. • 1 
UJha?.nktelep .. .. 21 

Szomolány .......... 
Karpákpuszta , • • • 16 
Mákospuszta • ... 14 
Móric2:udvar .. .. • 6 

Vágkeresztúri kj. 
Apaj ................. . 
Farkashida· ....••...•• 

Erdömajor .. .. • .. 4 
Macskavármajor • 50 

Vágkereszt•ir ........ 

Vedróai kj. 
Ptld . l ••••••••• l. l •••• 
Vedrdd ........... . · .. l. 

Józsimajor . .. .. .. ll t 
Kláramajor. . . .. .. · 6 

Vedrődújfalu : ....... 
Körtvélyes ház· 

csoport......... 78 
Pál!fymajnr . , , •. , 54 
Zlchymajor ..••.•• 25 

• 

Zava ri kj. 
Alsólócz ............. ; 

• 

Alsószil ... .-... l l ••••• 

• 
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..S egyéb lakóhelyek és 
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Felsőlócz ............ . 
• 

Fels6szil ............ . 
Zavar ................ . 

Márinház ........ , 89 
Puszlagrörgy· 

háza . . . . . . . • • • . 87 
Járári ösueg: -:6:-::-6~ 

• 

• 

1 
1 

• • 

' 

• 

V. Pozaonjt j. 

Járási székhely : 
Pozsony. 

.A) Nagyközségek . 
-

Dé\Tény ..........•... 
Dévényi köbánya. lll 
Károlyfalutelep. • • 490 

Nagymagasfalu ...... 
Fnrko.storak p. • • • 11 
Dubravapuszm. • • 125 
Mandinhá~n. .... ,. 144. 
fjzálláspuszla •• , • 8 
Uj világpuszta .. .. . 5 

Récse .. .............. . 
Miklósmajor...... !l1 
Pokolcsárda •• , • , 41 
Pozsony rendezel-

. pályaudvar.... • 468 
Stomfa ............. ~. 

Erdör.skemajor • , • WT 
Károlymaj or...... 1'1 

Zohor ............... . 
Maczejkovics p. • • lS 
Zsernldinpuszla • . 1'10 

B) KOrjegyzőségek . 
Oseklései kj. 

. . 
Cseklész ............ . 

Dézsmaház . ••. ·. . . 7 
J;.övetét.. .... .. .. 11 
~ráczányos....... 8 
Ujfáczú.nyQs ..... .. 12 · 

• 

~ . 
' 

Horvátgurab ........ 1. 
Alsómajor.. .. .. .. 89 
FekelevizpllSzta • • 98 
Felsömajor,...... 12 

• • 

Dtv~nyújfalu,i k:J: 
Dévényújfalu .....• , . 

Dévénytó......... 49 
Dévényújfalusi kö• 

bánya.......... 68 
Dévé n y új falusi 

Jnészgyár ••••••• 126 
Dévényújfalusi 

téglagyár.. .. .. • 201 
Ón1ajor •. , , . • • . . • 188 

Lamacs, ............. . 
Kolomo.ntnnya.... 7 

Pozsonyhidegkút .... 
• 

Másiti kj. 
Mász t ••••••..•.• l ••••• 
Pozsonyborostyánklf 

H orvátka .. 1.. . . . . 12 
Rézhámor ••.•. , • • 78 

• 

t 

• 

1) Jóka nk·hflz beosztott kk. 

• • 
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Járások, nagy~ 
köt:je s 

-~ ... tan. és 
-o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 

1 

Pozsooybess t~rcsei 
kj. 

~áriavölgy .......•.• 
Pozsonybesztereze .. 

Fe ren Cllmajor • • . • 4. t 

PoiS<W&yitJánkai kj. 
Papfa ................ . 

Kú.ptnhmimajor... 16 
Nahácspuszta • , • • 19 
Préposlszog • • • • • • 24 

Pozsonyivánka ...... 
Pozsonyszőllós ..•... 

Sprinzlmajor ••• , , 202 

Pou.onyligetfalvi 
kj. 

Fdrév ......... ....... ; 
BrennerpRsztn.. . • • 28 

. Farkastoroktelep •. 81 
Hechlermo.jor • • • • 16 
Zabostelep . , . • • • • 62 

Pozsonyligetfalu .... 
:Káptalanrét , •••• , 6 

• 

• 

1 
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Járári össseg: -==-= 

• 

• 

• 

-· 
VL al j. 

Járási székhely : 
Somorja. 

• 

.A) NagykOzségek • 
J ó ka ........... • ..... . 

Alsi.bú.csmajor .. • 88 
Felsőbácsmaj or... 20 
Giirföllanya • .. .. • 6 
Hls~ziget ..••••••• 12 

Újhelyjóka1) ......... . 
Erecspuszta .·, • • • • '1 
Oraljamajor...... 24. 

Somorja ....... .- .... . 
Gancsluiza , .•• , , , 29 

· Naayszigettanya • , 2-J 

B) Kö~jegyzöségek • 
Oritörtöki kj . 

Béke ................. . 
J ózsefntaj or , • • • • • 28 

Cslltörtök .... ; ....... . 
Annamaj or • . • • • • • 89 
Erzsébetmaj or.,., 142 
Németsók . . • • • . • • 120 
Vörösmajor .. :.. • 42 

Pozsonycsákány .... . 
Úszor ............... . 

Fakópusztll, .. .. .. 55 

Dinesdi k;. 
Csölle ............ -.... . 

Szel).tpóterpusztn • 20 
Dénesd ...... " ....... . 
Gutor ................ . 

Kisgutorpuszta • • • 11 
Szigettanya....... 2 

• • 

19. Po1.sony vármegye . 

·d ... ... tau. és 
·o joggal fclr. 
..!:' egyéb lakóhelyek 
& utóbbiak lélekszáma 

11 Misérd .............. .. 
1 Szeme t .............. . 
1 Torcs ................ . 

1 

• 

-

Fili k.j. . 
Dunahidas .......... . 
. Dunahidasisziiet • 58 
Eber bárd . ........... . 

Alsólökés • • .. • • • • 4 
Felsötölrós • , • • .. • 6 
Györgymajor • • • • • 82 
ICözéptökés ••••••• 10 

Fél ................... . 
Lujzatnnya ...... , 11 
Majorháza • , • • • • • 121 
Tamá~hám.. • • • • • 74 

Hideghét ........... . 
Kismadarász ..••..••• 
v ök ............. l. l •• 

• 

Kismagyari kj. 
Bél vata ............ .. . 

Rónyapuszta • • • • • 10 
Illésháza ............ . 

Ki aszigetmajor • • • ll 
Sorjákmajor .... ,. 8 

Kismagyar .....•.... -.. 
Tonkháza ......... ; • 

Csondor ...•...•. • -' 
Dunaszeg . . • . • . • • 18 
Méncsakolmajor.. 80 
Vitténypuszta , •• , 26 

Vajasvata ........... . 

Nagymagyari kj~ 
Alsójányok .•...•••..• 
Bústelek ............. . 
Csenke .............. . 

Csörgepuszta .. .. 82 
Felsöjányok .••••.•..• 

Szigotimajor.,.... 14 
Nagymagyar ........ 

E;zigchnajor . • • • . . 50 
Ujvwuirpaszta .... 127 

Nemesgomba ••..•... 
Olgya ................ . 

PoiBonypti.spökii. kj. 
PozsonypilspOki ...•• 

Bélamajor .• ,, •• ,. 5 
Gall!óczmajor .... , 8 
Je;,:ou yóspus:~:tu, . • 61 
Kovácss:d11e~ • • • • • 4 
Kötólszerpuszta • • 28 
Mogyoróspuszta~. 8 
Tét!.hlház puszta .. 12 

Szunyogdi .......... .. 
Vereknye ............ . 

Köruajo1· • • • . • • • • • · 6 
PállTymajor • .. • .. '16 

· Sárosfai kj. 
. . 

Csallóköztárnok ..•• • 
Előpatony· ........... . 

SárrétpWizta .. .. • 86 

• 
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Jarások. nagy-
kOrjegyzö-

kisközségek, 
tan. és törvény h. 

joggal felr. városok, 
egyéb lak<ihelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

KislPg ............... . 
Maczháza ........ .-.. · 

• 

NRgyl .. 'g ............. . 
Elindpuszta .. • • .. 21 
Fojcst<ipuszta , • . • 7 
Gálhár.t.anya •••• , 9 
H6tmímypuszta • • 5 
N agy hegytanya • • • 7 
Sárrétpnszta. , • • • • 22 
V örösbuzo.bely p.. 9 
Tösepu11zta ••• , • • 98 

Sáros fa .............. . • • 

Ujfalnpuszta .. .. • 88 
.11 szasz .....•........... 

Tejfalui kj. 

Bucsuháza ..•.•...... 
Sárnotpuszta •••• ,, 75 

Csölösztő ............ . 
Cslllösztöszicet , • • 29 
Róvkö1·Lvélyes p... 29 

Csukárpaka ......... . 
Király fia. ~ .......•.... 
Kis p aka ............. . 
Nagypaka .......... .. 
1,ejfalu .............. . 

Csibamajor,. • • • • • 28 
Tejfaluszt~:et') , • • • 172 

• 
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Járások nagy-

tan. és 
.i o g gal fel r. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

B) Körjegyzőségek. 

Osesstei kj • 
Cserfalu ............ . 

• 

Cseszte ..... ~ ......... . 
Vöröskövár ....... 158 

Gidrafűrész ........•. 

Osajlai kj. 
Csukárd .............. . 
C zajl a . ................ . 

Antimonbánya •• ,. 8 
Bo.umvaldmajor • , 119 

Terlény ............ .. 

Grinádi kj. 
G1·inád ............... .. 

GrUnfeldmajor .. • 8 
Limbach ............ . 
Szentgyorgyújtelep1) 

• 

Hattyúpataki kj. 
11 Hattyúpatak ......... . 

Tótgurab .......... .. 

Igrámi lrj. 
Báhony .............. . 
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!!As 
10"" 
.>4"' 

<"' 

1. 

Erzséhetkápolna .. , . _ 

• 

• 

• 

• Vajkai J:j . Igrám ............... . 
• 

Bacsfa .............. . 82 Királgfai kj. 
S.zentantalkolostor 10 
SzentgyörBYÜr • , • • 88 1 Dunajánosháza...... .. 

Dohorgaz ............ . 
. Doborgazslriget•) • • 198 

Keszölczés ......... .. 
Sérfenyöslriget•) , • 897 
V ágotterdötelep... 8 

Najl'yszarva ..••.•...•• 
Kisszarva ... , . • • • 4I5 
lrövocsesrnaJor ••• 58 
Lászlómajor...... 22 

V~k'l: ................ . 
sentepuszta •• ,.. 17 

,:, :;-- Czikolasziget". 885 
,.~~~ ~ Galambos sz., UB 
?.if Nagyszi&et '{. 121 
l> "' .Nyárassltige • 28 

J árá si össsefi: 
• 

VU. Szeaozl j; 

Járási székhely : 
• 

Szenez. . 
• • 

..á) Nagyközsétr. • 

• 

,-::-:--"--

• 

Szenez .... ,........... 8.91 
• 

AJsómajot:•.• ...... 22 
Antalmaj or....... 25 
Erzsébettel ep..... 56 
Felsömajor ...... , • 45 
Kerénypuszta • ... lll 
Olgyaimajor • .. .. • 25 
Sze n Imárton • .. • • 17 

• 

1 E~yházfa ........... . 
Mahollinypuszta.. SIS 

t Hegysúr ............. . 
1 Királyfa ............. . 

Alsómajor ........ 82 
Bodóháza .. • • . .. • 64 
FoJsöfáczlinyos • • • 11 
J án os házpuszta • • 54 

Nal!'yhorsa ......... .. 
Kisborsa , ·.. • .. • 148 

~l Papkörmösd ....... .. 
Pénteksúr ........... . 

• 

Magyarb~li kj. 
Dunasi p ............. . 
Dunatorony ........ . 

Sóvotöpus2:ta • • • . • 9 
DunaúJfalu ......... . 
M&!!JBl'hél. ~ ......... . 

Konst:mUnmajor • - 24 
Németbél. ........... . 
Zon ez .... · .. ~ .... :. ..... 

Sóvet6pus.zta • • • • • 4 

Magyargurabi kj. 
Csataj : . ............. . 

Csaudalpuszta ·, •• 267 
Magyargurab ....... , 

Tárnokpuszta . • • • • 161 
Bt Réte ...................• -

Pörlismajor ••••• , 69 
• 

• 

1) Anyakiinyvilug a vo.jkaszfceti ak.-hör.: tartov.ik. 
•)-•) A vajkaazigeU ak. kerlll<!Lhoz tarLolmak. 
•) Anyo.kOnyviJe11 SzentBYörBY rtv .-hoz tartozik. 

• • 

• 

• 

• 

881 
161 

20! 
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• 
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19. Po1.sony vármegye • 

Já1·ások, nagy-
kürjegyzö-

' ' . tan. és törvény h 
joggal félr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Nagysenkóczi ki· 
Kárpáthalas ..•.....•. 

Fo.jdalpuszto. ..... lö4 
Szilárdpuszta •. , . 117 

Kissenkilcz .....•...•. 
Nagysenkc'lcz ..•...... 

Pot.'1ony,árfói kj. 
Pozsonyholdogfa ... . 
Pozsonysárfil ....... . 

!ID ..... 
.. ci! 

.ae 
.>4 •:d .. 
<"' 

Amszterdamimajor 25 .---

Járása ötJsseg : 
• 

V'''· Bazln x tv ... 
Bazini téglaBYá-

rak ........•...• 848 
Bazini vasfürdö • • 4 
Natáliamajor..... 18 

IX. m ... 
Fövenytolep ...... 1 88 
Harmónia nyaraló-

telep .•..•...... 18 

x. 

• 

r tv . . ~ .......... . 
Barátföldpuszta • • 98 
Bertamajor. • • • • • • SO 
Bolmuthpuszta • .. 50 
Edemajor • .. • .. .. 28 
Ernamajor • , • , •• , 19 
Erdöközpuszta • • • 98 
Jánosmajor....... 25 
Józsefmajor • • • • • • 15 
Keresztespuszta.. 77 
Kocsisi'öldpuszta • 61 
Petlápuszta .. .... 9 
Rózsamajor .. ; • .. l~ 

u. 
l'tv • ......... 

• 

Összes'ités. 

Dunasze,·dakelyi j. 
Galántai járás ...•. 
Malacikai ját·ás ... 
Ragvssombatijárás 
Possanyi járás ..... 
Somorja i járás .•••• 
Ssencsi .............. . 
Basin rlv ........... . 
Modor rtt1. · ......... . 
Nagyseombat rtv ... . 
BzentgyörgiJ r tv .... . 
Yát•me(Jyei Ossz.: 

• 
Poz&OIIJ' ~v .... . 
Elysium .......... 172 
Mnlornliget ....... 172 

· Mctzengrund ••••• 289 
Poz~ouyi .dinamit-

gyár ...•...••.•. 65! 
Tó~:Iamezö ....... 818 
Uj telep ........... 207 

• 

• 

• 

• 

•• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

-
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•• 

• 

• 

• 
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• 

Duna bal pnrlja. 

.Járások, nagy
köz~égek, kö•·.iegyző

' kisközségek, 8 
·~ 
lll tan. és törvény h 
-o j fell-. Vál'CISOk, 
.?: egyéb lakóhelyek és 
& utóbbiak lélekszáma 

• 

• 

• 

• 

l. BáDI Já.ri•. 
Járási székhely : 

Bán. 
.A) Navrkozaég. 

Bán ............... · ... . 

B) KGrjegyzöségek. 

.Alsóclraskócsi kj. 
Alsódraskócz ...•.... 
Bánruszkócz •........ 
Csuklász ............. . 
Felsődraskócz ...... . 
Kisradna ............ . 
Nagyradna .......... · · 
Trencséntölgyes ...•• 
Új viz ................. . 

Bánf:icltki lrj. 
lSzékhely Bán.) 

Alsóozor ........... .. 
Bánnyires ........... . 
Bánudvard ......... .. 
Felsőazor ........... . 
Kishel vény ..••.....•• 

Eifesdpuszta..... 51 
Poroszi .............. . 

Alsómajor ........ 19 

Bercséftyi kj. 
Bercsény ............ . 
Mitta ................. . 
Nemesmitta ...•...... -Ol ved ................• 

IhliCI!jepuszla • . • • 44 
Roz~onymitta ...•.... 

Vörllscsárda...... 12 

• 

Dezstri kj. 
Bánluzsány ......... . 
Bobót ............... . 
Bobótszabadja ..•.•.. 
Dezsér .............. . 
Farkasta ........... . 
Hornyán ............ . 
Ll'tó . • • • • • • • • • l • l • • • • • l 

kj. 
Alsómotesicz : ••...•• 

. Zavodjepuszta.... 8 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

8 k 
•d 
!;l tan. és tör 
-o joggal fch·. 
..!::' egyéb lakóhelyek és 
& utóbbiak lélekszáma 

20. Trencsén vármegye. 
Vál'megyei székhely: Tren011én • . 

• • 

Bánpetri ........... .. 
Bosányneprőd ...... . 

Lucskipu11zta..... ll 
Felsőmolesicz ....... 

Letnimajor • • . • • • . 6 
Péterszabadja ...... . 

Mahnácspuszta... 16 
Rozsonynepriid ..... . 

Felsós1alatnai kj. 

A l sószalaina ....•..• 
Bancsipkés .......... . 
Bánkaraszna •........ 

Sáncz............ 24 
Csarnólak .......... .. 
Felsőszalatna ....... . 
Terbók .............. . 
Timor hAza .......... . 

Kissándorii kj. 

41 Borcsány ............ • 
Kissándori .......... . 

Csalticzpuszl.a.... 67 
Trcbasóczpuszta.. SIS 

Na~ysándori ........ . 
Peres ................ . 

Betlehemmajor • • • 4 
Ribény ............ ~ .. 
Viszocsán y ......... . 

• 

Jerikómajor .. .. .. 8 

NagyhdfJinyi kj. 
(Székhely : Bán.) 

• 

~lsóneszte ......... .. 
Bánpecsenyéd ..... .. 
Esztercze ............ . 
Flalács ............... . 
ll(llZpli.spGki .. ' ..... . 
Napyhehrény ........ . 

• 

• Budosail' kj . 
• 

Bánzabos .....• • ..... 
Dlheirtvá.ny • • • • • • 41 

. Filoirt\'imy • .. .. .. 17 
Sebonirtvá.ny .. .. • 88 
Zelezuyetelep • • • • 8 

Buzás ................ . 
Buzá.sUveahuta • • • 15 

Csermely ............ . 
Kesnyc5 ..•............ 
Ra.closa ... ............ . 
Zayváralja .......... : 

• 

-

• 

47 

1 

• 

• 

20. Trencsén vármegye • 
• 

Járások, nagy
küzstignk, köl'jegyzc5-

k, kisközségek, 
tan. és törvény h. 

·o j o g gal felr. VIÍ.I'osok, 
..a' e~;tyéb lalróhelyek és 
r.:. utóbbiak lélekszáma 

• 
• 

• • 

• 

Zayugróeli lj. 
59 Bán tölgyes ..•........ 
60 Felsőneszte ......... . 
61 Latkócz ............... . 
62 Mézgás ............. .. 
63 Zayugrócz ........... . 

. Járási ösa~eg : 

U. Oaaozai J . 
.Tárási székhely : 

Csacza. 
A) Nagyközaégek. 

1 Dombelve ........... . 
Balala . . • . . . . . • . . 80 
Bo.lo1a . • . . • . •• . . . 29 
Bednú.r. ~. • • . . . • . • !JS 
Benkó . • • . • . . • • . • 91 
Birka . . . . • . • . . . . . 21 
Bucsek .. ... , . • . . . • ll 
Bunó ......... ,... 28 
Cservienka . . . . . . • 55 
Czabuk . . . • . . • • . . 80 
ezeniga . . . . • . . . . . 25 
Ditkovia.......... 23 
Dudkó • • . • • • • • • • • 12 
Filovia ........... · 16 
!4, ro Jó. • • • • • • • • • • • • 84 
Gaczó.. • • . • . . • . . • 2Cl 
Gahó............. 59 
Gábor. , . . • . . . . . . • 40 
Go lisz • . • . . . . . . . . 45 
Griecsi........... 50 
Hancsák . . . . . . . . . 6 
Harvan. . . . . . . . . . 88 
Hazsik........... 88 
Helesi . . . • . . . . . . . 'Iri 
Helovia . . • . . . . . . . 18 
Hlinova . . . . . . . . . . 24 
Hlobik . . . . . . . . . . . 24 
Holovi . . • • . . . • . . . 159 
Hrcska........... 45 
Hrosi ............ 181 
HurdaJa.......... 8 
Hntirn . . . . . . • . . . . 25 
.Jaknbi . . . • • . . . . • • 59 
Kavicsár • • • . • • • • • 41 
Kicsera . . . . . . • • . . 48 
Klukov......... .. 77 
Komák.. .. .. . . . . . ll 
KonLrik • • • • • • • • . • 4:7 
l[orbas ••••..•••.• 98 
Kordis • • • • • • • • • • • 79 
Krá.tki • • • • • • • • . • • 89 
Kukova . • . • . . . . • . 28 
Lunka. ..••.••...• 
Lubodás • . . . . . . . • 28 
Martyák. .. • .. • .. • 46 
Ma.z.ur • ..• . . . • • • . • 28 
Novák............ 78 
.Pauluss. ~.. . . . . . . 28 
Pecz.ár...... •. . . . 10 
Pleazkó . . . . . . . . . • 82 
Polje\rka ....... , . .&9 

• 

!!. 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 
• 
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Duna bt\l partja. 
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községek, 
ki sk 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

. Pa.pis .••........ , 
Rascsá.k ......... . 
Rct>cslk •••••••••• 
Ridzik ••••.••••.• 
Riaova .•........• 
RoJnán •••••.••.•• 
Scsúri .•... , •..•.. 
Sennró ••.•..••••• 
Skripek ....•...•• 
Szopkovia ...•..•• 
Sztancs6 ........ . 
Sztarinohf .••••••• 
Sztraka ••.••••••• 
Szuchár ....•.... , 
Tarabi .........•. 
Tru.kov .•......•.. 
Tutko,ia ........ . 
Vavró .......••••• 

81 
IB 
öli 
54. 
28' 
l ü 

152 
28 
24 
BO 
66 
40 
88 
81 
4.8 
16 
-ü 
29 

Zjavka . . . . . . . • . . . 95 
Ócsad ............ · ..... . 

Beszkidek .. .. .. • 80 
Dodova. • . . . . . . • • . 78 
Fumtanecz. . . . . . • 2 
Haladoji ..... ~. .. 88 
Hanzlov. . . . . . . . . . 12 
Komanov ki. • • • • . • 81 

- Kosariszka • • • • • • • 41 • 
Kuhanka. .. . . . . . • 86 
Kubus .....•.• '~.. 82 
Laliczi........... 84 
Magura . . • . . • . • . • 14 
Bdoszkali ..•...••• 107 
Pinaczi . . . . . . . . . . 20 
Rovnye •••.•••••. 145 
Svanczari .. .. • .. • 181 
. Tertez ...... ·..••• 29 
Tilla . . . . . . . . . . . . . 4 
Vrestyovka....... 87 
Závoz............ 90 

Trencsénrákó .•...... 
Alsókurajka .. .. • 49 
Alsópetrova .. .. .. 84 
Bahane . • . • • . • • . • 26 
Fels ökuraj ka •• ; • 11 
Felsőpetrova • .. .. 80 
.Furmanik . . . . . . . • 28 
Hromadova.. .. • • • 81 
Korchan . • • • . • • •• 70 
Krizskov ..•.. , • • • 28 
Kuhriszka~ ..•.. • ·• 50 
Kukolanka .. • .. .. 28 
Lucsiszkó .. • .. .. 22 
Micskó., .... ', ... , 84 
Posztatka • .. • .. .. 00 
Prolacs • . . • • . . . . • 48 
Rafaj . l.......... 25 
Skolnik . • • . . . . . . • 40 
Skrabák.......... 80 
Szk!lkali .. .. .. .. • 49 
Szmrccsek . • • • • • • 80 
Szor;lov . . . . . . . . . . 19 
Sztr1kova ..• , ... ,. 8 
1'rsztycna ........ 185 
Za Bahana.. .. .. • 26 
Za Gron......... 21 
Za Mikulu • .. .. .. 87 
Za VaJoniszka ... 27 

Turzófalva .......... . 
Felsövéili vlllgy • • 1169 
Jávorava ....... ,228 
Hlaviczevölgy •• , 994 
H Jinenevölgy . • • • 415 
Hrubikukvölgy • • 147 
Klitl .... 1 • • • • • • • 67 
KornlczavölllY,.. 616 
Kornynvölgy ..... 2201 
Kosnriszka • • • • • 92 

• ..... 
Q) -oQ) -
tiD 

"Cl)." 

=s ro.." ....... 
< ... 

e 
-d .. rn 
-o 
l» -o 
~ 

• 

• 

• Járások, nagy- • 

kOzségek, körjegyzll-
sé le, kisközsé · 

. tan. és 
joggal felr. 
egytib lakóhelyek és 
utóbbiak lélP.kszáma 

Prodmérvill&Y .. • 561 
Ribarovölgy • • . • • 204 
B i.ccskivölgy .. • 418 
Vrhprcd mórvöln 428 

B) Körjegyzóségek. 
Csacsai k1. 

Csacza .•.••.•••••...• 
Bukova . • . . . . . . . . 92 
Burai . . • . . . . . . . . . 25 
B uti . . . . . . . ..... . . . . 48 
Czapka .......... lM 
Drnilosauka • • • • • • 170 
Felsöpatakvölgy • • 191 
Galambos .• , • • • • • 882 
Határvölgy • , •• , • • 888 
Hnszárdomb .. .. • 81 
Istvándomb • • • . • • 155 
Kadlub .......... 106 
Kraczuganecz • • • • 88 
Kultana...... . • . . 82 
Kicserka .. .. .. .. • 80 
Ki1.kova .•• •••.•. ·• 25 
Lazi . . . . . . . . . . . • • 48 
Liski ....... ,..... 88 
Mancsi • . . . . • . . . • 42 
Murcsa........... 87 
Najaha .. .. .. .... 28 
Navrok , . • • . • . • . . 81 
Tarvölgy ...... ; .. 819 
Vlesák:a. . • . • . • . . . 27 

Orló ez ... -........... ·. 
Kicseratele p.. . . . . 122 

8zaniszlójal114i kj • 
Berekfalu ........... . 

Bobczi .•..•••••.• 168 
Cservenecz • • . • • • 118 
Gajdosi . . . . . • . • . • 48 
Hronst.ye . . • . • . . • 126 
Járosi . . . . . • . . . . . "-
Kl in . . . . . • . . . . . • • 49 
Kudlacsi . . . • . • . • • 25 
Lovászi . . . . • . . • . . 81 · 
Maszlovenka • • • • 46 
Potocski ......... 519 
Priloka .......... : 9 
Rovnyani • . . . . . • . 275 
Shnn.nczi......... 110 
Skulnvcai • . .. • .. • 88 
Tinyak .•..•••...• 87 
Viglis. . . . . . . . . . . . 958 

Határújfalu ......... . 
Szaniszlófal va ....•. 

Bahana ••• , • • • • 72 
Kolanka • •• • . • . • • 89 
l{opanicza .. • .. .. 47 
Kozsác:d .. .. .. .. 14 
Kuhriszkó .. .. .. • 87 
Kusov ki . • . . . • • • . 27 
Lazi . . . . . . . . • . . . . 52 
Mravczovia .. • .. • 86 
Le to . . . . . • . . • • . . . 88 
Polcrun .. • . • • . . . 28 
Rozervana • . . • . • • 58 

Beiklassorosi lej • 
Cserne ........ , .... . 

11 Fenyvesszoros ..... .. 
Sziklaszoros •.....••. 

J árási össseg: 

• 

• ..... 
Q) - E! ..., - •d !ID .. 

•Cll al rn 

~s ·o 
l() od :>.. ........ -o <rn r:. 

-

• 

• 

79 
20. Trencsén vármegye . 

Járások 
' 

nagy-
kllzségek, köJ:jegyz15-

kisközségek, 
tan. és törvény h • 

joggal feb·. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

m. lllavai j. 

Járási székhely: 
Illava. 

Körjegyzóségek~ 

.Alsómo,qyorótli leJ. 
Alsómogyoród .. .. • · 
Fels6rnogyoród .. .. 
Lejtös .............. . 

lAz . . . . . • . . . • • . . 81 
Szolopna ........... . 

BarosaMsai lej. 
Barossháza .......•. 

Dolinki .. .. • .... 17 
Gyuronka • • • • • • • 18 
Hmeliszkó • • • • • • 120 
Mlinistye . . • . . . . • 28 
Piln[ürcsz .. .. .. • 7 
Podszkalki • .. • .. 19 
Padsztrázsje ..... 17 
Predhorje .. .. .. • 292 
Radatyina .. .. .. • 6 

. Ritka • • • • .. • • • • • 11 
SzUa •••••• , • • • • • . 10 
Szkalna ... . . . • • • 8 

Beresztény • .. ... • .. . 
Egyházasnádas .... . 
Gerglifal va ........ .. 
Térnádasd ......... .. 

' 
Bel k;. 

Alsókocskócz ........ 
Bellus ............... . 

Krnjcsiláz • .. . .. • 12 
Malenicza ••••••• 11 

Szentjánosháza •.•.• 
V ágerdöalja ....... .. 
Viszolaj ............. . 

Krskovirtvány. • • • 81 
Markovirtvány • .. 80 
Papczovirtvany... 22 

Felsótölgyeai lej. 
Bé rezes ............ . 

l[úty ....•......• 120 
Szuéhy ......•..•• 65 

Felslitölgyes .. , ..... 
• 

Busa .... l........ 18 
Haczkó . . . . . . . . . . 25 
Martis . . . . . . . • . • • 12 
Szmrcskó • • . • • • • • 16 

Kaszakisvá.ralja ..•..•• 
Háj . . . . . . . • • • . • . • 40 
Szokol ..• , • . • . • • . 78 

Tólhalom .......... . 

Hólaki ~-
II~Jak ···~···~········ 

Siuatelep ••••••••• 25 
J ólak ............... . 

• • • 

Illavai kj. 
Illa va ................ . 

• 

• 

• ..... 
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Duna bal partja. 

• 

tan. és 
j o gg al felr. városo 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak · lélekszáma 

J)uhan}iva....... 5 
Opodvázs • •• • • • • • 22 

Kisléva ....••••..•••• -. 
Klobusicz .... , ...... . 
Peréte .. ~ ............ . 

HJota • • • • • • • • • • • • 7 
Viszirkó .. • .. .. .. 149 

• 

. Kassai kj. 
Kasza ..........••..••. 

Kaszai festékgyár 88 
Nozdrovicztelop • • 43 
Podhorkulelep.... 10 

Kaszanagyváralja ... 
Chaluplilt .. .. .. .. 58 
Mrazniczapuszta • 7 

Lédecz ........•..•.... 
Lédeczi czement-

I)Tár • , ••••••••• 280 
Podlavicski .. .. .. 9 

Tunyogfalva ........ . 
• 

• 

Máriatölgyesi kj. 
Kiskelecsény .•...••.. 
MáriatOlgyes ... , ••... 
Narykelecsény. ;, ... . 
Vármogyoród ..... .. 

• 

Treticsmteplicsi kj. 
• 

Nagyniklás ......... 
liaracska •..•••.• 28 

Trencsénteplic z •••.. 
' 

• 

· Zsolti kj. 
Hegyesmajtény') ... 

Uliszkó . • • • • • • • • • 4 
Kaszaróna .......... . 
~trednairtvány.. 46 

Zsol t .•....•.. · .•••.•... 
Cselkova •• ~. • • • • • T 

1.61 

· Villabánya .. .. .. 497 -=c-:-:-: 

Járási (isseeg: 

• 

IV. 
. újhelyi j. 
Jb&ai székhely : 
Jilszu.eza'djhelr. 

.A) N agy kOzség. 
Kiszuczaújhely ...... 

Dubje • • • • • • • • • • • 75 
• • 

BJ Korjegyzc5ségek. 
Budatini kj. 

Borodnó ..••.••...•. ·• 
Budatin •.•.•...•.•.. 
Hámos,;,,, .••.•.....• 
Havas •..•...•.•.••• ~. 
Ókert · .••••.. · •. ~ ..... . 
Tölgyesalja ......... . 
Varjad .: .• ~ ......... . 

• 

• 

• • 

• 

!.O 

• 

.Járások, nagy
küzségck, körjegyzö

' kisközségek, 
tan. és törvény h. 

-o joggal felr. városok, 
~ egyéb lakóhelyek é& 

utóbbiak lélekszáma 

Felsővadasi kj. 
• 

Alsóvad as .•..•....••• 
Felsövadas .......... . 

, GtUléros •••••••••• 200 
Jiosarns •.•••••.•. 8~1 
Kub~isi........... 88 

11 Kaszásrét ............ . 
Pázsitos .••.....•.... 

• 
Gerebesi 7rJ • 

(Székh. Kiszucsaújhely) 

1 Gerebes ......•....... 

• 

• 

Bolanovcze.... ... 85 
Kamadusovcze • • • 48 
Szidortelop·. • • • . • • 18 
Tatári • • • • • • • • • • • 79 

Lodnó . .• : .•...••.... 
Radola ....... -. ...•• -.. 
Újhelymogyoród •.•• 

Ú
Samaj . . • . • • • . • • • 88 
jhelyszabadi .....• 

Karássnői kj; 
Felslizboró ......... . 
Karásznó .•.•......... 

• 

Bar11.necz ••• -~·. • • • • 29 
Blaskó ••••• ~ ••••• 142 
Bohovics • • • . • . • • 21 
Bojacz • • • • • • • • • • • 29 
Czapek • • • • • • • • • • 48 
Drozd .•••• ~ •••••• 58 
Gala. ••••••••••••• - 2.fl Ga.só............. 95 
Oavlacz.......... 78 
Grapa ••••• , 1., •• 1. 46 
Gnnclas 1 1 •••• 1 1 • 1 86 
Haczkov .••• l l... 45 
Jantó •••••• l •••• l 51 
Jarnhiczo. l ... l l l. 82 
Jedlicsnik .. .. .. • 67 
Juzefika ..••• 1 •• 1. 19 
Krí\l ••••••• l •••••• 17 
Kuliovszky .. .. .. 58 
I.asztovicza ... ~.. 27 
Lehocz.k.y .. .. .. .. 18 
Luk:aj. • • • • • • • • • • • 12 
Mal~ura , .•.••• ·.. 65 
Mu.hut •• , • • • • • • • • 18 
Maszlák: ••• , •• ••• • 26 
Mihálck •••• ,..... 17 
Ot~ ..•.....•. ~ 58 
Postek ........... 27 
Rafata •• l •••• ·~··... 26 
Sadlak...... ..... 29 
Surin •••••••••• ·•• 18 
Susztka l • • • • • • • • 7 4 
Szikorn. ..... ; • • • • 81 
TuttlLk: • • • • • • • • • • • 84 
Vany.-.h~BY ...... 75 
Vanyóvol;y •.•.•• ;. 58 
Vlesov ••••••• , • • • ·26 
Zbin ...... · .. ~; ... 17 

Nagydi'IJmvi. kj. 
Kisdivény ....... ! ••• .-
Nag~~iv~ny .... ~ ..... 

Balurtvan y....... 49 
c~ambaleirl vliny • 26 
Jllohiiafrtvány .. ·, 16 
Hos~zútclep') •••• 811 

Szedernye ......... . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

20. TrcncRén vármegye • 

Járások, nagy
k6zségek, klll'jegyzlí

kisközségek, 
tan és törvényh. 

·o joggal feh·. városok, :.-.. 
0 egyéb lakóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 

• 

l 

Neaelényi kj. 
Neszlény ............ . 

Balosaék......... 18 
Cservec e......... 81 
Csuláczi ...... ~.. 44 
Druda6k ••••••• 1. 29 
Gresá.czi • • • • • • • • • 24 

. Hutczovczi....... 80 
Jetty.~··········· 89 
Liszkóék ••••••••• 89 
Neszlényaszód • • • 71 
Neszlényelesd •.• 180 
Neszlényhejas ••.• 241 
Ne~;zlénykiserdód. 117 
Neszlóni'JUajtény. 42 
Skrovanék • .. .. .. 89 
Tabankov • • . • • • • 58 

Rezsőfal va ......... .. 
Csambnlov • . • • • • 9 
G)·urigov •••••••• , 29 
Hirlkov •••••• l. • • 'J3 
Kopanicza ... •.... 28 
KrhO\" ••••••••• , • • 19 
Lahmanov • .. • .. • 18 
Meliherov .. .. .. • 12 

'Pccsalkov .. ..... 24 
Flapanov •••••••• 20 
Stefank.ov. • • • • • • • 40 
1?arabó ••••• ~····· 88 
Urhanov ••••• l... 28 
V ahanov . • • • • • • • • lS 

R11das "" ••.•••••••••••• 

Óbeseterceei kj. · 
Kelebény .....••.•.•.• 
Ló tos ......•.. ~ .•..•.• 

Adnmov •••••••• l 89 
Cserven i . . . . • . . . . 87· 
JezsUlov ••••••••• 57 
Kravarka • . • • • • • • 12 
Kuhena •••••••• •• 48 
Kubov • • • • • • • • • • • 4.5 
LukácSi • • .. • • • .. 29 
Malich · ...... ·.... 41 
Martiliesek ••••• · • 64 
MeJisik.. .. .. • .. .. 7'1 .. 
MellsoV ~ .. • .. • • • • 58 
Misov............ 22 
Oszilinytelep..... 911 
Skrobu.k .. .. • .. .. 87 
Szamcsikov .. .. .. 45 
Sziblovecz • • • • • • • 6S 
Szkalicsan • ; . • • • • 89 
Turcsanov ••••••• , 44 

Ó besztereze •....•.•. 
Blatólelep ...... _. 21 
BolgusiLol~_ll.. .. .. 21 
HarvelkavlilBY •• •. 568 
Unyi .••••••••••• 829 

Radoska. ........... .. 
Ra.doskasztiplak.. 285 

. . • 
• 

•• 
Osvtngeri lrJ • 

Dttnajó . · .••.••.••..••. 
Os vényes ...•..... .". • 

Beh~luki •••• ~ :. • • • • 78 
PetriLnkl") ......... UB 
Szucha..... •.• • • • • d 

• • 

• • • • • 

Újbesllt81'ceei ·lrJ. 
Újbesztereze ......... 

• 

• 

• 

1) Hegyesmajtény kk.-ben a zsolti ak. párlmzamos B) anyakönyve vezettetik. 
· 2) AnyakönyvileB Turzófalva nk.-hez (csaczaj j.) tartozik. 

•) Anyakllnyvilea Dombelve nk.-hez (csaczai j.) tartozik. 
• 

• 

• 
• 

• • 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

l 
i 

l 
• • 

' • 
• 
l 

! 
• 

• 



• 

• 

81 
Duna bal partja. • 

20. Tnmc.;én vármegye. 

Jará.sok, nagy- l .T l ,Járá.sok, nagy- l 
.od """' ..od • 

községek, körjegyzö- Gl községek, Cl> községek, kö•·jegyzö- <» • 

5 - s - 5 - . 

, kisközségek, "Q) kisk "Q) 
ségek, kisk 

"Q) 

•Cll - .. :,-; - ·<ll -.. tan. és törvény h • 111;1 .. tan. és !lill .. rend. tan. és !lill .. "<»..s rn "<»<ll rn •CD Cl! 
•O joggal fek városok, :Js -o joggal feb·. ~8 ·o joggnl feh\ :Js 
.t' egyéb lakóhelyek és ~-~ ;.-, 

egyéb lakóhelyek és ~-~ ;.-, 
egyéb lakóhelyek és 10 ·<'! - o ..od~ o o 

""' utóbbiak lélekszáma -<ll .. 
""' utóbbiak lélekszáma -<!lm t;:;, utóbbiak lélekszáma < .. 

C1nnmatelep • • • • • !20 Kn.p1is. . • • • • • • . . • • 488 VI.Puhól J. Podriczerovalelep '18 Obrnr.zanikirlvány 68 
Vichilovkatelep •• 1.181 Pa Lakvölgy. • • • • • • 4'8 Járási székhely : 

Veselény ............. • 
• • Puh ó • 

Járátri 
• ö1s:eg: 

B) Körjegyzöségek •. Klhjenzőségek. • 

Nawbicscsei kj. Alsórétfalui kj. 
• • v. !fagyblo•· • 

• • • 
• KishicacsA ........... . 1 Alsórétfalu .......... 7 0181 j. • 

• • Bonyótolep....... 72 Fehérhalom •••.••••• • • 

Járási székliely: MikosfaJvatelep • • 242 Dosnairtvnny. • • • • 82:1 
Nagybicscse ......... 

· Nagybicscse. 
• Gábikirlvány. • • • • 85 

• Vágagyagos .......... 81 Holczuvcirtvány • • 'Z1 
• Krohóirtvímy..... 26 • • 

.A) Nagyközségek. • • • Krementovairlváuy 89 • 

Nemeakutasi kj. Ltivöldl!i.rtvány ... 800 
He11,yeshely •••••••••• s. Luljilkirtvány • • • • 28 • 

Nemeskutas •••••••••• 77 DibalkairLvány .. • 16'2 Maloveczirtvány • 12 • 

Trencsé nk utas ...... 56 Ducskovirtvány • • 60 • Okra! eitirtvány .. ·, 29 
Huszlovirtvány • • • 28 Ondricskairtvány. 82 

' Jedlovnikirtvány • 62 • Polankairtvány • . 84 
'J.'trencsénhosssd-Kelcsó ...•.•... , •. 545 ~uhot~ó~1·Lv~ny.. .. 194 

Mihálkairlvány.,, 16 • Sziklikirlvany.... 100 • 
mfJIIÓi kj. • 

Pok1ivkilrtvány... 18 Závorszkyirtvány. 28 
Polanairt\•ány.... ú8 Köhlös .......... · .... • 
~e~aU:tvá.~y...... 24 Doflányi kj. 

• 

11 Trencsénhosszú-1::!aüna1rtvank •••• 183 mezc5 ............... Bezdédfalva •••••• , •• Skradn ei r t v y. • • 42 
Szemotesirtvány .. 271 • Dlhavöl:;r> .... · .. e9o 

• 

Donány .............. 
Vareho\irtvány... 54 Elöhogye .. .. • .. • 560 . Laziirtvány. • . • . . . 146 Vrhriekairtvány • • 245 Forba<:ziirtvány • • 20 Hadas ................ Zátoka ...•..•.•.• 286 Kicsarkairtvány • • 24 • 

lladasdül6 ••••••• 117 
• 

Ziamanairtvány •• 80 Kl ukaneirt\·ány.. • 26 
Igriczte .............. • 

• Kolarócz ............. Smrdlovnirtvány • 28 
Sztolecsneirhány~ 46 Ledniczhidas •••••••• 

-
BabisiahlliY ••••• 74 ' Turkovvöli'Y') .... 640 Brsliczahegy ••••• 56 • • 

Csjákóbogy ••••••• 122 ••• 
Fehóeároai kj . • 

Danisi a hegy •••••• 18 • 

Trencst!npéterii kj. Facbovhegy •••••• 24 • • 
Alsózboró ............ Horeczkyhegy ..... 16 Legelővölgy ••• ~ ••••• 1 Dolinkiirlvány • • • 80 Ko ritnéltegy •••••• 41 

1 Trencsén péteri •••••• Lazavirtvány. • • • • 10 Krizso\•ahegy ••••.• 18 
Felsőzáros ........... Lucskihegy ••••••• 25 Erdötelep •••••••• 161 .. 

Ploskóhe~:y ••••••• 104 ~agastelep ••••••• lll Bt·et:ova ....••.... 1 • 

Podja\•ornikhegy • 142 Petrovszkatelep.. 19 Kleczenpez ••••••• 96 
Potokyhegy •••••• 76 Visszhang ............ Ledniczkisfalu •••••• •• 

Sz1opkovhegy .... 79 
•• 

Bukovinitelep •••• 85 
Viszokabegy ••••• 11 Háj : . ..•...•..•.. 1 • 

Nagyróna ........... 8.91 . 'J.'tr~ncsénselmecsi Vidomya .... ......... 
Bachróniirtvány • 189 kj. Dolinki ........... 89 
Bu.kovkiirtvány.. • 64 Ga:oiko\·cze .•..•.. 29 

Fúrészfal u .... ; ...... Csepeloirtvány • • • 82 Lí.zi .............. 26 
Csrmnáirtvány ••• 186 Prasnic2:opnszta •• 26 Lieszkovcze •.••.• ll • 

Holiskovirtvány • • « Ozimovcze ...•..• • 

Trencsénselmecz ••• 19 
h·orirtvány .. .. .. • 42 l'as.:decska .•..... 21 Bruankovirtvány • 21 JnrosovirLvány. •.• • 42 Szlatinaol dal ••••• 7 • 

. Bernyo,·oirtvány • 26 .. • 

Klopusnétolep • • • • 20-1 
Bot:~inczovirtvány 29 

• 

K yeserairtvány. • • 188 Lási kj. BrJozsneirlvány •• 69 Madzintelep ...... 247 • 

Cserneirtvány ; ••• S5 ~~ l •••••• l •••••• ~ • l •• 

• 

Medvediirlviiny • • • ~ !1. Csernemirtvány • • 28 M.inicziirtvány.... 60 ~csovecs ........ 24 Gro.snaruvem i.. • • 25 • 

Oszubitéi.rtvány • , 53 Csertő ........... 285 .1-h•urkeirtvány • •.• 48 • 
PodlubiirL\·ány ••• 280 Dul1il1 .........•.. 19 • Jasztrabjeirivany. 109 Pod1·eklóirtvány.. 84 Görbeirtvány ••.•• 105 Kiadlvovirtvány •• 105 Potokürl ván y.. • • • 190 Ja,·orove .•......• 85 Kvartachirvlány.. 85 Rásztokitelep .... 112 I .icszkovecz 19 ~nlinncil·tvány... ö9 l • l • • 

Szolnóirlvány .... 178 Matusov ......... 52 McdvmlicirLvány • 82 Uhclnélclel...... 120 Miklusov •........ 68 Putocl!cirtvá ny .. • 85 Zábattelcp_ .. • • .. 87 Mladonov ••.•••• 114 Hasz lokairiván y.. 87 Zsernovirtvány .. 189 OIH<\rtvímy • . • • . • • 22.j Steingrundirtvány .26 Trencsénmakó •••••• 
• 

Patakirtvány ••••• 142 Suchoirtvány..... '1 
Bükkös .......... 176 Rásztoka......... 46 • Sztrakosiirtvány. • 28 
I•'ekelcvlilgt ...... &WI • Rókairtvány ••• ; • • 288 Visnyóirtvány •••• 126 
Hánnashatár. • • • • 868 Sirokac. • • . . . • . . . • . 90 

J árdsi iJsaseg : • Jávorirtvány ••••• 48 Szktllic~i ....... _ • 10 

a ') Anyaklluyrilee Turslófalva nk.-hea (csaczai j.) \artoznak. 
·6 • 

• 
• 

• 
• 
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• 
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• 

• 

• 
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Onna bal partja, 

1 

1 

tan. és 
joggal feb·. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

. Szurl •• a•••••••••• 16 
Tiszairtvány • • • • • 288 
Zabitc ... ,, ~ •• . . .. 44 

Lázalja ..... ." ....... . 
Boro h . ••.•..••.•• 
Brczo .. ,· .....•• , . 
Dancsov .....•.. , 
Hamri . .... , .. , .•. 
Huboko ..••.•.... 
Kresle. . .. , ..... . 
Laracs ....••••.•. 
Pa joszek: .•.... , • 
Rezakov ....... , , 
Szvecskov .••••.•• 

Ledt~icli kj .. 

64. 
18 
91 
18 
69 
10 
81 
8 

18 • 
7 

Felsönyiresd ....•...• 
Kopisirtvány..... 17 
Oscsatkairtvány. • 14 

K vassó ..............•. 
• 26 

l • l 54 
Lednicz ............. . 

• 

· Bilicmajor • • • • • • • 12 
Ledniczvaralja ..... . 

Ómajor . . . . . . . . • . 29 
Trencsén fogas ....... 

Arhánirtvány • • . • 49 
Bcctnárirtvá.ny.... 87 . 
BelánirLvi,ny .. .. • 415 
Hnmalairtvany . • • 19 
Hovaneczirtvány. • 97 
Jezs~ir~~·ány...... 74 
Kacs1kurtvu.ny.. .. 22 
Kan<le1·kairtvany • 80 
KrKselirtl'liny .• , • 47 
Marticsirtvány . • • 81 
Majorirtvány • . . • • BO 
Mildo\·cziirtvány • 29 
Pavuczirtvány.... 18 
Poioneczirtvány.. 25 
PrileszjeirLvány • • 25 
Szl&byirtvány • • • • 20 

Lednicirónai kj. 
Alsónyíresd ....••.•.. 
Horócz .............. . 
Kiaerdó .......... .... . 
Ledniczróna ........ 
Magasi ............. . 

Rezjnama.jor • • • . • ·8 
ltledne .............. . 
Perecsényszabadí ... 

• 

Liborcsud11ardi Tej. 
Felsöszernye ......... 

Csákányos....... 47 
Fla.jkovecz •••••••• 18 
Szentszidónia .... ·25 
Vláravölgy • • • • • • • ll'l 

Kulcsos .... ~ ......... . 
Libaresudvard ....... 

Antalvöln • , • • • • • 12 
Vágudvard ....... 104 

N ems ó ............... . 
Trencsénzávod ..... 

• 

. Péh6i .kj. 
Bolesó ............... . 

• 

• 

80 

• 

• 

68. 

El 

• 

Járások, nagy
községek, köi·jegyz6-

k, kiskö:r.ségek, ·<d 
N 

"' • tan. és lOrvény h. 
·o joggal felr. varosok, 
,!:;> egyéb lakóhelyek és 
& utóbbiak lélekszáma 

-

• 

Borcsicz ............ . 
Köveskc5 ...... .-...... · 
Pé hó .... ............. . 
Szaloncza ........... . 

Ágnesmajor .. • .. • 7 
·Erdöalja .. .. .. .. • 04 

Szedmeröez .......... 
Pominóczpuszta.. 48 

Poroszkai !rJ. 
Dulóújfalu ......... .. 
Po1·oszka ........... ~-

Dúzsn.vimajor • • • • 26 
Széppatak .......... . 

Hrasztkova....... 27 
'fo hány ............... · 
Vágbánya ...... .-... 

Bélaudvar........ 9 
Vágpart ........ ; ...... 

PuMi kj. 
Béla gyertyános •..... 
Felsöl!.ocskócz ..... . 
Kebeles ............. . 
N emc5cz ............. . 
Puh ó .... ~ ........... . 
Vágormos .... . · ...... . 

• 

Vöröskói ki. 
Mikosfalva ......... . 
Oroszlánkc5 ......... .. 

V lámtelep .. .. .. • .81 
V Oröskf5 ............ . 

i<'crenczvölgy .. .. • 48 
Nebrova,......... 28 
Polamszke • • • • • • • 7 
Polo1ne ...... , . . . 15 
Te ho limirtvány. • • 8 
Trokanova • • • • • • • 42 

• 

Járá.ai ösBseg: 

VII. 'l'renoaént j. 
Já1·ási székhely : 

Tr en~ sén. 
A) Nagyközsér. 

Felsc5szúcs .......... . 
Alsóhegy hát •••••• 199 
F' ar k_ashcay •• ; • • • 820 
FelsohBiyhát •••• 194 
Rónalak. • . • . • . • • . 440 . 
Széptölifyes .. • .. • 228 
Tüskebuza .... , . . 429 

• 

B) K01jegyzöségek. 
' 
ÁÜÓSIÚCSi kj, 

Alsószúcs ........... .. 

• 

GIÍllCSÍl'LVIÍIIY..... 47 
O!Jurairtváuy.. .. • 18 
Polyvásirtvim y... 65 
Töl&~ye~irLváuy • • • 95 
V árusibUkkös .. .. 19 

• 

• 

• 

• 

'C)O'f"'. L ~ . reneMen v .. rmcgyc • 

E! 

Járások, nagy
községek, körjegyz6-

' kisközségek, ·:<l .. 
"' . tan. és törvény h . 
·o joggal feb·. városok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 

Nemesújfalu ........ 
V Íl!llostelep • .. • .. 6 

Szúcsgyertyáno3 ..•. 
Vágsziklás .......... 

Szkalkapuszta.... 1 
V ás utas ............ . 

Beukói lej. 
Beczkó .............. :. 

Dlho<lj eli .. • .. .. • 19 
Sornos . . . • • . . . . . . 8 
Szalas . . . . . . . . . . . 12 

Kalános ............ . 

Bogouldi kj. 
Bogoszló ............. . 
Gallyas ... .- .......... . 

GallynsirLvány .. • 40 
Vágcsütörtök ...... . 
V ágrévfalu .......... . 

V ásrévpuszta • • • • 2215 
• •• 

Bosáe1i kj. 
Bosác z .............. . 

Dolna Kamenicsnc-
irLvány .......... 196 

Gnmivtvány • • • • • 898 
Haj darovairtvimy. 86 
Homo Kamuuicsne-

irtvány.. . .. . . .. 28 
Krivekútiirtvány. • 60 
Mravczovoirtvány 60 
Nuvahora.irtvány • lU. 
Ochodnic~ari i... • 108 
Predbosaczki i. • • 168 
Predpolom a i ..... 264 
Rad1•ányirtvány • 106 
Roliuczovairtváoy 88 
Su.ncsnrirtvimy •• 151 
Spaniairtvány • • • • 1~ 
Vn.lustovairtvány. 18 
Zábudisová i..... 29-l 

Nemesváralja ....... 
Krn.uszszállás • • • • 10 
Molcsekovicze i... 14 
Oszlroluczkyszál-

lás ..... l...... 8 
Zbechovairtvány • 21 
ZsuchaUtvány.... 1 

Drétomai kj. 
Alsózáros ........... . 
Drétoma ............. . 

Antalvölgy .. .. .. • 91 
Bokro~........... 72 
Za\'aroa • • . . • . . • . • 64 
Zaarnó . . . • . . • • • • • B' 

Kistarajos .......... . 
Nagytarnjos ....... .. 

li'ilméulak. .. • .. .. 60 
Mac.ziszállás • • • • 98 
Nyires ........... 118 

Vágegyháza ........ . 
Velcsc5cz ............. . 

Kocs6c1i kj. 
Beczkókisfalu ....... 
Kocsócz ............. . 

• 

• 

• 

• 

• 

t 
' 

• 

-

l 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Duna bal partja. 

E 
·gg 
lll 

-o 
!>-, -o 

""' 

tan. és 
joggal feh·. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

Vágrá"kó ............ . 
Vágújfalu ...... .-.... . 

Melcaicli "kj._ 
Ádámfalva ......... . 
Ivánháza ........... . 

Osztroluczkyszál-
Jás ••••••••••••• 19 

M.elcsicz ............. . 
Molcsiczi irtvány. 1f2 

Nemesmogyoród .... 
Jurakov . . . . •• . • • 20 
Szilvaymajor .. .. • 1l 

Váifkohány ........ .. 

l ..... 
Q) --Q) ..... 
!ID 

-Q) al 
~a 
~-~ 
<"" 

Vágzsámbokrét ..... \!) 

. 

MonJamog1JOt"6di kj. 
81 Alsószernye ......... . 

Morvamogyoród .... . 
Morvamogyoródi i.2148 

• 

TrencalntJidtki kj. 
(Székh. Trencsén.) 

Barátszabadi •.•••... 
Csákfalya ... : ...... .. 
Cs ik háza ...... :: ... . 
Czobolyf<~lu .••••••••• 
Hámoros ........... . 
Tornyos ............. . 
Trencsénpiispöki ... . 
· Bélatolop.. .... .. • 91 

Bobrótelep .. .. .. • 86 
Nozdrótolep • • • • • • 89 

V ágapátfal va • ; ...... 

VághidtJBi lrj. 

I>iósfalu ............. . 
Trenesénjánosi •.••.. 
V ágaran y os •.••••••.. 
VAgbékás ............ . 
V ág hitlas . ........... . 
Vágszabolcs ........ .. 
VárzamArd ... ...... l 

Vágasálláai kj. 

Bodóka .. l •••••••••••• 
• 

Kisszaniszló •.•.•..•. 
Nagybirócz .......... . 
Nagyszaniszló ..... .. 
RozvAd ........... ~l •• 
Szelecz .............. . 
Vágapáti ........... .. 
Vágszállás .......... . 

J áráai ösueg : 

• 

• 

s ..., .. .. 
·o 
!>-, -o 

""' 

• 

• 

JII.J·ások, nagy-
kllzségek, kö1:j 
ségek, kisk 

t•end. tan. és 
joggal feh·. 

' egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lelekszáma 

VID. VáS"beBz-
terozel j. . 

Járási székhely: 
V ágbesztereze • 
Körjegyz6ségek. 

Als6tics6i kj. 
Alsóricsó ..... ......... . 
Bicscseszabadi .... .. 
Felsllmélyesd ....... . 
Felsllricsó .......... .. 
Juhászi .............. . 

• 

Pásztorzbod ..•...•. 
Ricsóváralja •.••••••. 
Szurkos ............. . 

· Demdn71i kj • 
Cselkószapadja •.•.... 
Demény .... l ••••••••• 

Doménytelep .. .. • 71 
Hodony • • • • •• • • • . 7 

Kardos . l ••••••••••• l. 

Kislednicz ... · ...... .. 
Szádecsne .... ;-.... .. 

Kisudvai · lj. 
Kisudva .. l ••••••••••• 
KOlesfalu .••..•••..•.. 
Nagyudva ...•..•..•.. 

Uhrl Zákloptelep. 68 
17 Sárosfalu ............ . 

• 

V ágkllre ............. . 

KosárfaltJai lej. 
Boronás l •• l •••••••••• 

Kosárfal va ......... .. 
Csiszovairtviny • , 18 
Doliczkiirtvány... 10 
Grunikirtvány.... 65 
Holi VrsekirtváDy 77 
Hullocsirtvány. • • • « 
Ja\•orniltirtvány • • 161 
Kocskovoczirtvány 81 
Kosiárilrtvány.... 26 
Krizsovecv.irtváDy 18 
Krzsellrtvány. • • • • 80 
Macsiarovairtvány 17 
Majorirtvány ••• , • 28 
Male Bruszne i... 16 
Medvedieirtvány • 66 
OsY.traviczalrtvány l' 
Podzsiarlrtvány • • 102 
SzkalairLvány .. .. 18 
Sz ullairtvány. • • • • 68 
Zslhlaviirtviny. • • 18 
Zsiünirtvány • !o' • • 11 

• 

Marlkdi kj. 
Hatna ............... . 
Kelestény ; .......... . 
Marikó ..... :· ... l ••••• 

AlsóvJkav .. .. .. .. 22 
Bclujov .•.. a • • • • • • 18 
Besznc ... l ••••• ,. 682 
BrafiTolno • • • • • • • • 78 

• 
• 

• 

• 

• 

l ..... 
Q) 

E •Q) ..... ..., 
!IQ .. 

•Q) "al .. 
fJS •O 

10 •al >. ....... o 
<"" r:. 

• 

• 

• 

tiB 

20. Trenr.R~n vtí.t·megye. 

Járások, nagy-
községek, körjegyz!'S-
~égek, kisközségt~k, 

t·end. tan. és törvény h. 
joggal fell!. vll.ro1ok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Felsóvlkov ••••••• 146 
Ficzov . . . . . . . . . . • 46 
Figlovdubnilr ••• ; • 9 
Hapov ••..•••• 1.1 89 
lireben.~···~····• 55 
Hnboke 1 ......... 119 
Jurokov ••.•••••• 1 70 
Kadnbov .. l •••• l. 49 
Katlina ..... 1 • • • • 281 
Kohutov ....• l... 88 
Kotlo\•ina • • • • • • • • 18 
La1nosi . . • . . . • . • • · 42 
Marikóbukovlna • • 6 
Mnrilrórásztoka ••• 269 
Medvozinecz.... ... 82 
!dodJatün ••• ~····~ 842 
Paga..nov . • . . • • • . • WI 
Pnszek.i ....... , .. 12 
Pobocskov .. • .. .. 116 
Prieszeki......... 81 
Rovnepatak .. .. .. 827 
Sztolecsoe ••• , • • • 68 

· Ugyicska ......... 8715 
Zemanov. , .. l , , • • M 
Zsnove. l ••••••• ,. 242 

PelytJási kj. . 
Kisfarkasd .......... : 
Kosfal u .. ... l ••••••••• 
Pelyvás ...... l •••••••• 
Sziklahát ............ . 
Vághéve ......... a ••• 

Záluzspuszta ••• ,. U 
Vágsomfalu ....••••.. 

Peredmdri lej. 
Almásfalu .......... . 
Alsómélyesd ••••••••. 
Marsófai v&. ......•.... 
Peredmér . l •••••••••• 
Rab ó ...... a •••••••••• 

Szulyóváralja •.•••••• 

Soltdazperecadnyi kj. 
Bogyós . l ...... l ••••••• 

Fela6héve ........... . 
Nemeslak .... ~·l u. l l 

Paraznó .... ~ ... l ••••• 
Pocsaró ............. l 
Podmanin .......... . 

Matuskeirtvány. ; • 815 
Pehovszkeirtvány. 18 

Soltélzperecsény ••.• 
• 

V ágbeBJtercui kj. 
Alsóhidas .•••.•.•.•.• 
Felsllh i das ......... .. 
Milohó~ ......... ..... . 
Nemeskvassó ....... . 
V ágbesztereze ..... .. 

Galanoveczirt\·ány 26 
Kunoveczirtvány.. 2f 
Kvassóirtvány.... 41 
Szi1etmajor • • • • • • 79 

• 

VágváraZjai kj. 
Kisjeszencze ........ . 

• 

A 
G) ..... 

•Q) ..... 
!IQ 
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• 

• 
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• 

• 

• 
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• • 

• 

.... 
84 

Dunn hal pnrljn. 
• 

J á.rások, nngy- l _;.. 
kOzségek, körjegyzc'l- ' :! 

kisközségek, -
tnn. és töl'vényh .. 

-o joggal felr. városok, 
-á' egyéb lakóhé\yek és 
r:.. utóbbiak lélekszáma 

Nagyjeszencze ....... 
Osztop na· .........•••• 

51 Sebestyénfal va ..... . 
5~ 'r ága lj~ ............. . 

V" . )' ag vara Ja ......... . 
Vágzsigmondl.áza .. . 

Járási össeeg 
• 

. 

IX. Zsolnal J. 
J á.rási székhely : 

Zsolna. 
A) Nagyközségelf. 

1 Csicsmúny .......... . 
Vrhovaui ...• • •• ~. 97 

RajP.CZ .............. . 
Rajcczi posztóayár 72 

B) Korjegyzc'lségek. 
Bellai kj. 

Della ................ . 
BélnhnU.r ,.. .. .. • 9 
Bélamól)·csd .. .... 97 
Bé1uzug ...... ." ... 450 
Bellovia.......... 18 
Chmclni<:ze·...... 9 
Jlnja~zovJa....... 18 
Kubrtkovlll. .. .. .. • 89 
Ma zR gut .. .. .. .. • 87 
Cojkovja .. .. • • .. 12 
V t~lhora ........ , • · 81 

T• enesénkopár ..... . 
Chnbado v j a • • • • • • 46 
Oyur1~.sovja..... ... 86 
Kramarovja •. • • • • • 37 
Podrnhom ... ~ .. .. 21 
Szvot.lov. . . . . . . . . . 92 

Facskói kj . . 

!. 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Facskó : .. · ........... . 1.351 

• 

• 

Frivaldnádas ........ 
Gyö·rkehcítai kj. 

\Székll. Rajecz.) 
Gyorkeháza ......... . 
Jeszen)·e .... .......... . 
KaJacsány .. .......... . 
Kiscserna .......... . 
Na!;rycserna ... · ...... . 
St1ja .................. . 
Zebény ........... ~ .. . 

Harmatosi lej. 
Felsöosztorány ..... . 
Felsövisnyó; ••....... 
Hnrmatos ............ . 
Hú.romudyar ......... . 
Majosmezö ........ ,. 
Sztrecsény .. .. .. .. .. . · 

Vágaranyostolep.. 86 
z~olualárnó ...... ; .. 

Ztiolnalámói telep 40 

R.aject{ü7·dói kj . 
Alsóoszlorány ....... 

· Rajcczftirdói rész-
Jet . • • • • • • • • • • • • 80 

• • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Járások, nagy
községek, kliJ•jegyzö

kiskllzségek, 
tan. és tOi:vényh 

-o joggal feb·. VáJ'OSOk, 
.t;> egyéb lakóftelyek és 
& utóbbiak léleksz.-í.ma 

• 

• 

• 

• 

• 

Kenyered .......... .. 
Kc5vigás . ....... ~ .... . 
Kunfalva ........... .. 

RajeczfUrd5 • • • • • • 218 
Pal, snya ............ . 

Tet·helyi kj . 
Felsőtizaény ........ . 

Bogyova.. . • . . • . . . 78 
Dauiholka........ 10 
Gnjdö:.:ik . • . • • • • • • 84 
G1·urá~:ökovia...... 77 
Hodony . . . . . . . . . . 12 
Hurtovja . . . . . . . . . 51 
Jnnkovja......... 99 
Kncscrovja....... ·85 
Knsnyár.......... 4 
Ko~turovjn. . . . . . . . 26 
Lal u hova • • • • • • • • 11 
M!lteJicskovja.... 88 

· 1\hc•Janovja...... 10 
Noguvjn. . • . . . • . • • • 85 
Novo~zadovja • • • • 78 
Pfncsjftr. .. .. .•. . . 15 
Hu!'znnkovja • • • • • 76 
Sztanovja .••• ,·... GO 
Sz lan yovorieka • • 17 
Vnlohár.......... 4 
ZllZvor........... 9 

Terhely ............. . 

-

Alsúberesovja • • • • 67 
Bnllii.tovja........ 80 
B·akr· v ina . • • . • • .. • 67 
Cabadajuvia...... 57 
Chalupi .......... 40 
Chan·atovja • • • • • • 28 
Da.v i<likuvja. .. .. • 85 
FeböiJero<uvja • • • 48 
Gn~sovja . . . . . . . . 41 
Gr~g~so~J·n....... 47 
HaJaszov a·.. .. .. • 67 
Hanzoluvja .. • .. • 87 
Hol~th~'!VJII.. • • • • • 62 
HuJu:cJarJ •..• , • • • 29 
Hnlcsovja . • • • • • • • 24 
Hrizdnkovja ... , :. 2:~~ 
l!ott\·anoTa • • . . • . . • 82 
Jauosik .. .. .. • .. • 1:16 
Kicst•ra . . . . . . . . . . 20 
Komncskovja.. .. • 20 
KritJloük ..•..•••• 109 
Kvursk0\1&·...... 46 
Li-zicsanovja •••• 07 
Lulisauovja . • • . • • 88 
Martincsoko\•ja • • 20 
Martvou .. .. .. • .. 16 
Maru-.zo\·ja • .. .. • K6 
Miho\rja •.••• ,.... 57 
Mladahora .. .. .. • 59 
Ob!"iVU.Il\"......... 87 
Paolakovja..... • • 80 
Podcsiszto.. .. • .. • 81 
Podhatye. • .. • • • .. 

8
40
7 Podhorszky , ••.•• 

Put! kupecz . .. .. .. 82 
Podulinou • • • • . . • 96 
Pudrll!;zndocz..... 88 
l:opallovja ....... 02 
RL·pannvial'lkov . • • 27 
Rognlo\rjn . . , , . , . . • 22 
Ruvil·nki .... , . • • . 19 
SipL.uva ,"; ....... 108 
st .. raukovja • • • • • • 27 
Su~uLovja . . . • . . . . 19 
Szmr()kov ja . .. .. • 25 
Szoli~zkó.. ....... 89 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

20. Trencsén vármebryc. 

Jád.sok, nagy
községek, kOrjegyző

kisközségek, 
tan. és lOJ·vényh. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

. 

·Tizsinkovja .. .. .. 11 
Vnngorovja .. • .. • 24. 

Várnai kj. 
Alsótizs?ny ......... . 

Bacsin . . . . . . . . . . 52 
B~lrikn ...... l l. 1. 45 

Egbelény ........ l. l •• 

Konyhora .. ,..... 8 
Karaszny!n ........ . 
Majosralva .......... . 
N em esd r ............. . 
Óvá~alja~ .. l l •• l ••••• ,· -· 

Ó vártolep .. .. • .. • 12 · 
Vághegyes ........ .. 
V ágnedec21 ......... . 
V áglapolczn .....• : •.. 

Roszinkatelop.. • • 84. 
Várna . l ••••••• l •••• · •• 

Zsolfiabánfalvai Tej • 
(Székh._ Zsolna.) . 

Bicscsefalu .•......... 
Lit.vailló ............ . 
Őr lak . . . . . . . . . . . . . . . . · 
Szentistvlinpatak ... 
Túrirtovány •....•... 
Zsolnahinfal va ..... 

Zsolnalitva·• kj. 
• 

(Székh. _Zsolna.) 

Babkó-............. l ••• 

Bitérfalva .: .... ; .. .. 
Litvauerzseny ..... . 
Litvaszinye ........ . 

Papszabadi •••••••. 81 
Szunyogfalu ...... .. 
Zsolnaberkes ...... . 
Zsolnaerd öd ........ . 

öl Zsolnalit va ........ .. 
• 

• 

Járá$?. összeg: 

:X. Trencsén rtv . 
:XI. Zsolna xtv ... 

Co ll uiosogyártelcp 719 
H li ui kllllolck.... l 
I;Iuugúria.grártolop 288 
Uj1.sulnu .•.••..•.. 887 
Zsolnai posztógyár 19-2 

•• 
Osszesités. 

Bánijarás .. ....•.... 
Os acsai járás .• ; •..•. 
Illavai járás •••..... 
Kiszu.czaújl,elyij •• 
Naw'·icscseijárás .. 
Puh.óijá1·ás ......... 
T1·encstni járás .. .•. 
Vágbeseterceeijá1·ás 
Zsolnai járás .......• 
Trencsén rtv. .. ..... 
Zsolna rtv • .......... 

J'á·I'11UJU1/ei iJssz: 
• 

• 

• 

• 

1~ 
1 

1 
' 

• 

• 

• 

• 

• 

l 

• 

• 

• • 

-
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• 

• 

• 

• 

Duna bal pal'!.ia. 

nagy-

s 
·::S ' 1ii tan. és 
-o joggal felr. 
..!:' egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

• 

• 

• 

• • 
• 

• 

• • 

L 

• 

J árási székhely : 
StnbnyafllrdlJ. 
K(hjagyzdségek . 

Felsőstubnyai kj. 
Alsóstubnya · •.•..•••• 

Kolba • • • • • • • • • • • •. 18 
Felsóstubnya •..•..•. 

K~csepcsényi kj. 
Bodófalva............ . 

Vahotfalva • • • • • • • 1 
Borezfalu ........... .. 
Ivánkafalva •..•••••.. 
Kevicze ...•••..•..•... 
Kiscsepcsény ••..•... 

Hrbipuszta • • • • .. •. 61 
Lászlófal va ..•.•..... 

Trhanovapuszta. • 12 
Márkfal va ........... . 
.Moskócz .•••••••••.••• , 
Nagycsepcsény ...... 

Zsabinpuszta..... 18 
Turóczdivék .•....•.. 
Turóczudvard •.•..••. 

• 

Kisraksa .......... ~ •... 
Mosócz .•••••••••.•••. 

Ferenczmajor •••• , . 61 
Pétermajor • • • • • • 18 
Zsarnúczaerdö •••• 17 

Sze n t mária .......... .. 
Szon~mó.riatelep. • 87 

Szoczócz ... t ••• t •• l • l l 

Turóezbalázsfal va .... 
Tu ró cznád asér ..•.•. 
Turóczszentgyörgy .• -

. .. 
• 

8tubnyafürd4i. kj. 
Bodorfalva •..••.••.•. 

Paraszkaföl d • • • • • 2 
Stubnyafürdd .•.••••. 
Turóczkisfalu ••..•••• 
Turóczligllt .. · .•••..•• 
Turóczmeggyes ••••. ; 

Bartos.ka.puszta... 10 
Turóczszen trnihál y .• 
Turócztölgyes •.•••.•. 

Halnkszék.... •.• • • 16 
Jór;sermajor • • • • • • 86 

Zorkócz .•• l. l l l l •• l. l 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

s . .., 

• 

,J;í.J'ások, nagy
községek. kö•·.iegyzd

ki ... 
"' tan. és 
·o joggal fell-. 
~ egyéb lakóhelyek és 
"""' n tóhbiak lélekszáma 

• 

• 

- 21. Turócz vármegye. 

• 

. 21. Turócz vármP.gyc. 

s 
Járások, nagy- .,.:.. 

községek, kü•·jegyzt'f- ,.! 
. ." kísközségek, ~ . 

tan. és torvény h .~ ." 
·o joggal f~lr. vá1·osok, = El 
~ e~,'-yéb lnkúhelyek és ~ ~. 
>=- utóbbiak lélekszám& "'!j "' 

.. 
"' 

• ! 

• 

Vármegyei s1ékhely: 'l'ur6oz•zent~nárton. 
• • 

• 

• 

• 

• 

• • 
• 

Tó~prónai kj. 
Bet•estyénfalva .••.. ~. 
H ed vigfal va. . • • • . • . . • . 
Mezópatak .•..•..•.. ; 
Tótpróna ............ . 
Tur6czábrahámfal va 
Turóczandrás fal va .. 
TuróczbOJ·kú(. ....•.. 
Tm·óczerddd ........ . 
Turóczj eszend ...... . 
Turóczkelemenfal va. 

Hájmajor ..... 1 ... 7 
Turóczrudnó •..•..•.. 

Saroita•ürész • • • • • 26 
• 

Turdcendmetii kj . 
Alsóturcsek •..•..•.•. 

41 Felsőturcsek .••.•.... • 
J.ózsefgözntrész • • • 58 
Ujrnnjor.......... 15 

Turócznémeti ....••. 

Znióvára{jai kj. 
. 

Lazán y l •••••••• l. l. l 

Lézsa .... l l ••• l. l ••• l. 

Turóczremete .•.•.... 
Prodoriczkópuszta 8 

Turócztótfalu ..••.••. 
Valcsa •• l~.~ l ••• l ••••• l • 

Znióváralja ••.••.•••. 
Pazsitye .... l..... 17 

Járási ÖBBleg: -=-:--::-::-: 

/ 

• -
U. 'l'ur6ozazent
má.rtonl. j árá•. · 

' 
Járási székhely : 
Tnróczszentou\r• 

ton. 
' 

A) Nagyközség . 
Turóczszentmárton . 

Borova. 1 ••• l •• l l. 40 

B) Körjegyzdségek. 

Kostyáni kj. 
Epres ... : .... ··~·~~··· l 

Kistorboszl6 •..... · .•. 
Kostyán·~. l., •••. l .... 
1'arlló •..••.••.. l. l l. l 
TomcsB.ny. l l ••••• l ••• 

Turóczbe:~ztarcze .•.• 
• 

Turóczszentpéter •..• 
• 

\ 

• 

• 

' 
• 

• 

• 

Nagy,jeseeni kj. 
Alsókálnok ..•........ 

1 Deákfalu ............ . 
11 Draskóczvölgye .•.... 

Boilunkaföl d...... 14 
· K:í.rol ytelok....... 48 
Szentilonapu~zta • 14 

Felsilkálnok ........ . 
Ivánkaföld •.••....... 
Kisjeszen .••... l l •• l •• 

Nagyjeszen ..•........ 
Szklabinya .....•..... 
Szklabinyaváralja.,. 

Simonmajor • , • • • • 50 
Zábor .. l •••••• l •• ,. l. 

Na,qyturányi kj. 
Kerpelény .......••.•. 
N agytur án y.. . . . . . . . . · 

Nagyturányi göz·· 
• fitrész l l •••• l •• l 190 

!1 Nolcsó.· .•••••.....••.. 

• 
• 

• • 

Su tó l , l •••• l ••• l •••••• 

Sutórieka... • • • • • • 41 
Vigratkó ...•.•....... -

• 

Neczpcm kj. 
Folkosfal va .....• ; ... 

Zsirópuszta • • • • • • 8 . 
Gyulafal va •.•. ~ •••.•• 
Neczpál •..... l ..... l ••• 

Tamplompuszta • • 81 
Yülcypuszta...... 41 

Turócz béla ...••..•.• 
OcskaypnsBta • • • • . 29 

Zsámbokrét •..••. ; •.. 

Pt'ib6Cii "i· 
Bálintfalva • : ••• ~· ••• -
Benefalva ••..... l ••• l. 

Blatnicza .......... .. 
Szoboszlópaszta • • 95 

Deánfalva .•• ;.~·· ..• ,. . 
Laszkár ...• ~ ••• ~·~ ••••• 

• 

Nagyrákó •..•••••••••• 
. J vánmajor. .. • .. • • 28 

Kisrákó ....... ~ 1 • 18 
Prib·ócz .•••••.•. · •• l ••• 

Turóczkárolyfal va •.• 
• 

• 

Ruttkai kj. 
Kossuth •.•• l •• l l •• l l. 

• 

Lamosfalva ......... . 
Révayfalva •••.... , .. ;1 

• 

• • 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• • • 

' 

• 

• 

• 

• 

l 

• 

.. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

• 

• 

• 

l 

... 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

-

• 

• 

' 

• 

• 

• 

.. 

• 
• 

• 

• 
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Duna bal partj:\. 

Járások, nagy- _w 
községek, köt~jegyzd- Q) 

:al kisközségek, -
tan. és törvényh. .!~§> <'4 

-o joggal felr. városok, gg S 
.!!:: egyéb lakóhelyek és ~ -~ 
~ utóbbink lélekszáma ~ "' 

l 

• • 

• 

• 

• 

' 

,Járások, nagy
körj 

~ 
~ tan. és 
-o joggal fell-. városo 
.!:' egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

l 
.w 
Q) -•Q) -

22. Zólyom vármegye. 

• 

Zólyom virmegyl!. 

J1á1•m.eguei üssz.: 
' 

• 

• • Vármegyei székhely: Be1zterozebánya. • 

• 

• 

• 

• 

• 

-
l. Buzteroze

bányal j. 
Járási székhely : 

Beszt.erczebánya. 
A) Nagyközségek. 

Dóval ......•.•........ 
Bull 6 •••••••••••• 174 
Jánoska •••••••••• 108 
!desterhely ••••••• 180 
)ltsód, ••••••••••• 118 
!docsár........... 5 
Palánka......... BH 
Szal a cs • , • • • • • • • • 72 

Libetbánya ........ .. 
Benlitanya ...... , 'l 
Fürész •• , • • • • • • • • 12 
Háromviz........ 5 
Hársalja • • • • • • • • • 80 
Huczovje....... •• 10 · 
Kovnesovje....... 9 
Libetbányai vas-

kohó ....... , • • • • 71 
Vigadó~.......... 85 

Póráz1J ••••••••••••••• 
Seb61) •••••••••••••••• 

Pó n ik ................ .. 
Kispónik • • • • • • • • • • (()() 

Pónikkohó1) ...... .. 

ÚrvOlgy ....... ; ... : .. 
Homokhegy .. • .. • 59 

Zólyomlipcse ........ 
• 

B) K~l'j\gyzdségek. 
Beastercsebányai kj. 
(Székh. Beazterezebitnyu.) 

H~rmánd · ...........• 
Hormanaezi · pa!Jir-

cyár ••••••• l •••• 481 
Kisélesd ..•.........•• 
Olmányfalva ....... .. 
Rudló ............ ~ ..•. 
Szeutjakabfalva ..... 
Zólyomszászfalu ...• 

Erdőbádonyi kj . 
Erdc5bádony ......... 

Ortúttelop........ 10 
Tridubipuszta • • • • 27 

1 

• 

• 

Farkaspetöfalva ....• 
Boniczkymajor •• , 4 

Garamszeg .•......... 
H rabovatanya • • • • 14 

Rakolcz ..•.....•.•... 
Feketesár .. .. .. .. 12 

Felsőtnicsínyei lej. · 
Alsómicsinye ..••••• 
Becsó .......•..••.•••. 
Csécsény •.••••.••••.• 
Cserény .....•....••. ~ 
Dubravicza ........ .. 
Felsömicsinye .... .. 
Lukócza .............. , 
Oróez ......•.•••••.••. 
Zólyommócsa .•..•. :. 

Lipcseutcsat lej. 

Garamsálfalva ..... . 
Lipcseutcza : ...... .. 
Luczatő ..•....•.•.•... 

• 
Mos6dt kj. 

• 

81 Hédel ................. . 

• 

Mosód .••••••••••••••• 

Óhegyi lej. 

Martalja .•.•.• ea •••••• 

': Bükkös • • • • • • • • • • 62 
· Dúvó............. 19 

Györsy6 ....... · ... 156 
llócz ••••••••••••• 60 
Stubny6.......... 98 

Óhegy ...•••••••••..• 
Alsószarvas ...... 250 
AJsótörök •••••••• 158 
Balinttelep ....... 108 
Biró tP lep......... 96 

·. Fol~öazarvas .. .. • 148 
Felsötörök , · ...... 168 
R.iu:tnlja • • • • • • • • • • 71 
Parasnyó......... 95 
Ribó............. 81 

Padk6cei kj. 
Bp.lázs .•.•••••.••••.• 

• 

• 

1) Li!Jctllúnya nk.·hcz IleosztoU kk.-ck .. 
•) Pónik nk.-hoz beosztott kk. 

• 
• 

• 

• 
• 

• • 

• 

lCallós ...•••••.....•.. 
Padkócz •..•...•.••.•. 
Perhát ......• · ....... . 

• 
• 

Pallósi kj. 
Imréd ...•...•.•••••.•• 
Királyka ....••.....•• 
Kordéháza .......... . 
Pallós ...•.••••••••••• 
Récske .........•••.•• 
Szakbény ..•..••••••• 
Taj ó .••..•••••..•.•••• 

BadtJányi lej. 

Felsőperesény ...... . 
47 Garamkirályfalva .. . 

Dlésfalva ••••••••• 189 
Kerentcse .••....••.•• 
Malakóperesény •.•.. 
Radvány ........... . 

Szelelei lej. 
61 Gönczölfalva ....... .. 

Majorfalva ......... . 
Szelcse ....•......•••• 
Szénás .•••..•••.•••.. 
Zólyomnémeti ....... 

Járáli 688eeg: 
• 

• 

ll. 
bányai j. 

Jál'ási székhely : 

Breznóbánya. 

.A) Nagyközségek. · 

Felsőszabadi ........ 
Brézóvöii:J • ; .. • .. 78 

Garamolaszka ....•... 
Henriktelep , • , , • , 64.0 

· Károlytelep ...... , 26 
Rezs6pu.rt .. .. • .. 859 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

' ' 
• 

' • 
! 
l 

' ' 
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Duna bal parl,ia. 
• 

Zólyom vármegye. 

e 
·~ 112 
-o 
1>-. -o 

rz. 

Járások, nagy-
községek, körjegyzd-

k, kisközségek, 
tari. és törvényh 

joggal feh·. városok 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

B) KOrjegyzllségek. 
. 

.A.Zs6seabadU. kj. 
Alsószabad i .•...•.•. 
Lopér ............... . 

FejérkiS . . . . . • . • . . 48 
Lopéri köhánya • . 289 
Vajkaitelep • . • • • • 65 
Zólyomhrózó') ••• , 789 

Ben esbál& ......... , . 
JBabos •••..•.•••• 177 
Baraczka • • . . . . . • 687 
Flil6p .......••.. 847 
Gáspárd •... , . • • . 425 
Havasalja • , ••• , • 149 
Szorkö.... . . . • . • . 79 

Bikás') .............. . 
Vaczok .. ............ . 

kj . 
ErdökOz .............. -. 
Mibálytelek •.•••.•••. 

F~ketebalogi kj. 
Feketebalog •••..•..•. 

[)obrocs .•••••••• 965 
Fa\tli . . . . . . . . • . . . 4.40 
Jer e . . • . . • . . . • . . 187 
Kamó •.•..•. 1 •••• 860 
Karlim •.•. 1 • • • • • • 580 
Krupkapuszta , • , , 6 
Latt.s ....... 1 • • • • 78 
Mcdvés ..•••. 1 ••• 402 
Pusztás . . • . . . . . . 446 
Salingvöln .. • .. • 9 
Vidrás ......... , 1•0 
Völgyes • .. • .. • .. 188 
Zavaros • • • • • • • • • 129 
Zólyomjánosi , • , , 885 

' "kl 3 Szl a J ..•..•••••.... 
Feketepatak...... 7 
Klementka .. • .. .. 5 
Obrubovanecz , • , 7 

Garamntmet( altJai 
kj. 

Ge,ramhidvég ....... 
Garamnémetfalva .•. 
Garamszentmiklós •• 
Ráaztó ........ ...... l l. 

Garampdterii J;;. 
Garampéteri ....•..•• 
Jeczenye . l •• l •••••••• 

Klskapocs •••••••• 68 -
Garamsuntandrtts• 

kj. 
Borosznó ............ . 

Borosznófilrdll ••• , B 
Gal'amszentandrás· .. 

Buk.ócz • .••• l... . 160 
Mezóköz ...... l. l .•..• 

l ..... 
Cl) 

~ -
bg 

•Cl) "' 

!!le 
10 ·cd ...... 
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•• 

• 

,. 

-1, 

1. 

• 

• 

E! 
·<d 
N rn 

•O 
1>-. ...... o 

rz. 

Járások, nagy-
községek, körj 

kis 
. t:m. és tö 

joggal feb·. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Kisgarami 'fd. 
Cserpatak ........... . 
Kisgaram ........... . 

Vámosi 'kj. 
Jarabó ......... ..... l. 
Sebesér .............. . 
Vámos ............... l 

• 

J ár riBi 6aa~eg: 

m . 
j. 

Járási székhely : 
N agyszala tn a. 

.A) NagykOzségek. 
1 Gyetva .. l •••••••••••• 

Krivá.ny. 1 •••••••• 679 
Sulyok •.......• ~1.779 
Szilánk .......... 1.617 
Toknös ..•....... 02D 

HerencsvOlgy ....... 
Alsókarvacz ••••• 1.980 
Aranyhegy • .. .. .. 142 
Bátykova •• , •• , • • 6 
Brádihid ........ , 12 
Feluirviz .. • .. .. .. 252 
Felsökarvacz ••• , 2.498 
Herencsvölgyi fU-

résztelep ••• , , , • 97 
Herencsv61Kvi. 
üveg~Jár • , ••• , 589 

Jaszienka • .. .. .. • •o 
Körismezö .. .. • .. 269 
Kövesdomb • .. .. • 8 
Magura ... 1...... 29 
Mansód ........ ·• 1/i6 
Szalatnahen ..... 197 
Szaláncz ......... 798 
Szánk ....•.••• 1 •• 298 
Ullszkó . . . . . . . . . . 61 
Zahors11ka •• , • , • , , B 

NagyócSa .. ..... l ••••• 

• 

Bogárhát ..... ; .. 9. · 

•• 

Borzakna ••• , , , • , 14 
Bá tova .... l..... 9 
lvánszállás ....... 182 
Izabellamajor , , , • 95 
Kanyargó........ 20 
Kálnás,. 11.... •• • 5 
Királyhágó • • • • • • • 28 
Kisliget . ... : . . l 1. 6 
Kókényes • .. • .. .. 68 
Leshely ......... 6 
Ludas ..••• 1...... 7 
Mll.lomárok •• ,.... ' 
Mátyástelke , •• , • 14 
Mólytelek ....... , 9 
Miklósmajor.,, •• , UB 

· Móknsszirt ..... , B 
Nngyócsa.i gözftl-

rész .....•..•••• 72 
Szó.rnzhen. .. .. .. 12 
Szikesrét •.• .. • .. .. 6 
TUrjes ••• 1 ••• 1.,. 10 
Vi1almas. ... •. .•• 2 
Völ~oryike ..... , .. • ' 

Kisócsa ') ........ 1 ••• 

Nagy&3..'\latna ....... . 
• 

• • 

l .... 
Cl) -·eu -
bg 

•Cl) <':l 

~= .... -~ 
<"' 

7.41 

• 

• 

El 
•ol .. 112 
-o 
1>-. 

Já1·ások nagy-
községek, 

. tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhHlyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Borovi ni . • • . . • .... • 84 
Kravnik.......... 41 
NagrszRialnni i. .. 671 

Kisszalatna 6) ....... . 
Végles~) ............ . 

Frigyesmajor ..... 801 
Yóglcshajnikova .. lOB 

Zólyommiklós ... , .. 
Dókás ..•.. ,,.... 161 
Brád ......•• .•••• 408 
Feróka........... 5 
Jóhegy ........... 170 
Komarócz .•.••••. 800 
Luló.k.a • • •.• . • • • • . 90 
Zabos •....... l l.. 80 

B) KOrjegyzőségek. 

Horháti 'fd. 
Horhát .............. . 

Horhátvölgy va-
dászlak: ; ...... , 21 

Szebedény .......... . 
11 Zsolna 8) ............ .. 

Aladármajor • .. .. 28 
Margitmajor...... 9 

Vlgles1&utai lrJ. 
DomhszOg ......... .. 

Csrhlairtvány • , • 8 
Frurluljakovczi l.. 11 
Konopkovcziirtv. • 109 
Kratkovczürtvány 28 
KunJakovcziirtv... •t 
Kunairtvány ..... 101 
Malntinkovairtv... 81 
Plzsikovcziirtvány 67 
Sakovcziirtvány • • 84 
Szliacska polana i. 122 

Hegyhát ......... l ... . 
Végleshuta · ......... . 

Banylszkóirtv..... 82 
Chovane~mvairlv • 16 
Cservenavodalrtv. 42 
1\ledokisirtvány... 48 
Narimánirtvány • • n 
Podkorenyirtvány 42 
Podliszoc?.irtvány, 76 

· Rebriczldjarok i... 89 
Végieskálnok ....... 

Járáfl 688leg: 

-
IV. Z61yoml·j, 
Járási székhely : 

Zólyom. 
A) NagykOzségek. 

Bábaszék ...• ; ...... .. 
Dobronya ... l., •••••• 

Királytolek • .. .. • 81 
Ugrintclek .. • .. .. 89 
Zsigaszállál.,.,,, 84 

Tótpelsli ez .......... . 
Aintás .•..• 1..... 48 
Alsóbllkkös •• ,,,., 98 
Annatel ep ....... ,. 27 
Avaros ..... , . . • • 6 
Bcgyósrót , , , , , , , , 2 
Bükkliget ... ,. .. • U 

• 

1) Anyakönyvileg a kisgarami kj.-hez tartozik. · 
1) Anyakiinyvlleg Bmznóbául'a rtv.-hoz tartozik. 
1) All)"nklinyvilcg a flli'1(Íoc"ru vni kj.·hoz (Gömör· ÓR Kis-Hont vm., rlmasr.umhati j.) l.artor.Jk. 
') Nagyócsu nk.-hcz bco~zlott kk. · 
l) NnK}'S7.alaLna nk.-hcz hGosztoLt kk.-ok. 
') Auyak6uyvllus Nu11y6csa nk.-hoz tartozik. 

• • 

• 

l ..... 
Cl) 

•Cl) -
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Duna-Tisza kiiz<!, 
• • 

Já"rások, nagy- l 

1! kiirjegyzö-s ..... 
·<V 

kisközst\gek, -·al bo .. . tan. és törvény "' ·<V 

"' "' joggal felr. városok, l~ 8 ·o 
1>-. ,!oli-a! - N egyéb lakóhelyek és o . <11 11.1 

""' utóbbiak lélekszáma 

Dústelep .. .. .. .. • 15 
Gyökeres. • .. • • • • • 57 . 
Halasvölgy .. • .. • 82 1 

Já.vorhogy.. .... .. 86 
Jávoros ..•.•••••• 171 
Jóvilág .•••••••••• 148 
Kénhegyalja • . • • • . 77 
Kisirtvány • .. .. .. 98 
Kölm lom • .. • .. .. • 159 
Lapát . • • • • • • • • • • 7 . 
~alom hát ........ 124 
Orömvölzy .... • .. 85 
Patkó • • • • • • • • • • • 68 
Pálgödör • • • • • • • • 12 
R imán y • .. .. .. .. 124 
Sornosdomb • • • • • • 1 O 
Szarvashegy •••••• 116 
Szarvaspatak ••••• ~ 
Szekér . • • . • • • • • • • 28 
Szencslejt .. .. .. • 51 
Templomvölgy • • • 124 
Töbör ••••••••••• · 18 
Tölgyes • • • • • • • • • • 14 
UU&k ••••••• ~ •••• 12 

• 
B) Körjegyzőségek. 
Dobróváraljai kj. 

• 

Dobróváralja ........ . 
Zólyomberezna ..... . 
Zólyommihályi .... . 

· Hajniki lej . 
Garamhalászi ....... 

Láposmajor .. .. .. 15 
Szlió.csfilrdö • .. • • 54 · 

Hajnik .......•........ 
lBerkenye •••••••• 10 
Cserhalom .•••••• · . li · 
FarkiLII,·ölzy. . • • • • 2 
Sándormajor • .. .. 29 _ 

rqa~ét ........... a ••• 
1 Szám por ........... _.,. 
11 Szélnye . o: ••••••••••••.• 

• • - -
• • 

• 
• 

• 

• • 
• 

• 
• 

L ApatW j. 
. · Já1·ási székhely : 

Apatin. . 

Nagykö!ségek. 

• 

Apatin .......•....•.•. 
Apa.l.ini téglagvár 182 

Bácskertes ......... .. 
Ábrahámszállás • . 9 

Bácsszentiván ••.•.•. 
Doroszló ..•.• , ..•.••.•. 
Gombos ....•.••...•.. 
.M onostarszeg ••...... 

• 

Bortán y.. • . . . . . • • 4 
FtllciouesziLllás , • . !17 · 

• 

' 
. -

' 

5.41 
!1. 

• 

• 

• • • 

• 

• 
• • 

• 

• 

• 

s 
·o:! 
N 

"' -o 
1>-. -o 

""' 

1 
1 
1 

.l 

Járúsok, nagy-
körjegyzci-

k 1sküzsl>gek, 
t an. és Lcirvényh • 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhP.lyek és 
utóbbiak lélekszáma -

Osetrolukai kj. 
Baczúr •...... , ..•••.• 
DO})Óa~••••••••;••••••• 
Osztroluka .......... . 

Gundapuazta ... ; • 15 

Szászpelsócei lej 
Bozókszabadi ...••.. 
Szászpelsöcz ......•.. 

Szarvas,·ölgy • • • • • 83 
Széh~üJgy • • • • • • • • 80 
Sziklatö ........ , • 110 

·. 
Zólyomi lj. 

. (Székh. Zólyom.) 

Dobrókirályi .....•.••. 
Királ }i • • • • • • • • • • 86 
Nyires •• , •.•••• : • 22 

Mátyásfal va ......... .. 
N yereszniczetole}l 46 

• Szekérvölgytelep. • 61 
Ujmogyoród ....••. •. 
Zólyomlukó ....•..•.. 

• 

Zólyombúcsi kj. 
Garamberzencze .•... 
Kovácsfal va .....••... 

• 

Zólrombúcs ......... 
• 

lmr.,major • • • • • • • 19 
· Zólyomkecskés ..... . 
Zóiyomtúr •••••• ~ •••• 

Zó lyómtet-nyei kj. 
Budás ......•.... _ .... . 
Vaséget<'i ............ .. 

Kohótclep .. .. .. • 62 
• • 

• 

• 

l 

11 -·<V -
bD . ., 
"'"' ~8 

,!ol! •al .. 
<l"' 

• 

• 

• 

c) Duna-Tisza. köze. · 

23.· Bács-Bodrog vármegye . 
•• 

Vármegyei székhely: Zombor. 
-

l 
• 

Ferenezcsatomai l 
gl"árielep....... 61 

Lugomier •••••• , • 16 

7 Sz il ágyi •. ~ •.•••...••. 
8 Szond ............... . 

noJalapcsovói t.-ák 48 
Fernllachpuszták. 358 
Greda· és Pupo-

váczi tan yáli:.. • 19 
Kis· és na~y ka· 

szálói tanyak • • 21 
Kt-uskováczi t.-ák 26 
I .. rLgovacsa. • • • • • • • 19 
Lapcsm•ói tauyák 85 
Maln-ada tanyák. 20 
<)drozsák ••••••• ,. 12 
Ofalu ...... -~ ..... 101 
Silmvác11i tanyíLk • 76 

• 

• -' • • 

• 

• 

e 
.:;j 
N 
11.1 

·o 
>o ..... o 
~ 

• 

• 
• 

2fl. lláe~-llodrog v:\rmcgvl! . 
• • • 

Járások, nagy- l 

~ kllrjr.gyzci- -•<l) -' = fan. és ·a. 
~"' joggo.l ff'lr. IC E! 

cgyc\h lakóhelyek és .... ·:d 
N 

<Ul utc'lbhiak lélekszáma 

Zólyomszabadi ..... . 
Zólyomternye ; .... .. 

Gyertyános.. .. .. • 87 -.."".-=-: 

Járási ÖBBleg: 
• 

V. Beszteroze
bánya ztv ....... 

VL Breznóbánya 
rtv ............... . 
Babiuef':z. • • • • • • • • 7 
Csachovói tanyák 58 
Földmívesiskola • • 58 
filinka .•••...•••• 
Horuielazi tanyák. 
Kriványtanya .•••• 
Kubiczka gazlllrész 
Lucsk)1anya ..... 
Siasovóta.nya •••• 
Zarobomói tanyák 

88 
14. 
26 
81 
15 
21 
4o9 

VD. Zólyom rtv. 
lBakóbegymajor • • lll 
Madarll.Spuszta • • 7 
Nyeresznicza • • • • 65 
Sztrázatanya .. .. • 10 
Zólyojllfilred.... ... 2 
Zólyomi vu.sayár • 674 

' 

Bessterceebányai j . . 
Breznóbányai j. .... 
NafliJBZalatnaij;. -· 
Zólyomi j ........... . 
Bes;terczebánya rio. 
]Jreenóbánya rtt1 ... . 
Zólyom rtv ........ .. 

• 

• • 

· Vát•meguet iJsn.: 
• 

• 
• 

-

• 

• 

• 

' 
• Ul gombos .. .. .. ... 50 

'"' cindlpuszt.a • • • • 67 
• 

9 ~z ta pár .............. . 
Relr.ti tanyák • • • • 608 

• .l\yugati tanyák ... 266 

. Jártisi ön1eg: 

D. J. 
Járási székhely: 

Bácsalmás. 
. Nagyközségek. 

1 Bácsalmás .......... . 
· .Tuz~of~y,ó.JJns • • • .. 60 

Juliskuluíza . • .. .. 89 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. -~-

• 

• 

-

-

• 

• 

• 

• • 



• 

• 
• 

• 

• 

Onna-Tiszn köz11. 

Ját·ások, nngy-
községek, köl·jegyzc'J. 

.§ ségek, kisközségek; 
~ 1·end. tan. és lOrvény h. 
·o joggal felr. városok, 
-3' egyéb lakóhelyek és 
""' utóbbiak lélekszám11-

• 

Runbaja , • • • • • • • . 8Sú 
• • • • • • • 47 

··········485 
• • • • • • • • • 788 

• • • • • • 161 
•••• 587 . . . . . 1' 

•••••••••••••• 
Borota .....•.....•.... 

Borolai tanyák, .. ·.711 
Dzsidai tanyák ... 99'2 
D zsid ai major.. .. 151 
Weidingerpuszta •• 128 
Zágrúbi bank }l., , 68 

J ánoshalrna ......... . 
Bogitri tanyítk .... 250 
I<'el~öterézhalmi t. 808 
Halomi tan rák .•. 209 
Horgy~vic,~ai. t.-ák 5~4 
Kecskess:tollo •••• 7 c 9 
Kélcs .••••.••••.• 155 
Kélesiszllll5 ••• , • • 67 
Kiserdei F:tllllö . • • 478 
Parczelszllllö .. .. 2~ 
Terézhalom •••••• 100 

Katymár ............ . 
Kisszállás ........... . 
Alm~ or •••••• : ••• 216 
Alsúkovácsgyöp • • 24 
Bcbuajor ......... 484 
Bibic·z ••••••••••• • 12 
F.detanya......... 88 
Felsökovácsgyöp • 14 
Imreszállás .. .. .. 19 
Ivánkcunajor ••••• 150 
Jánostelek ••••••• 108 
Kápolnamajor • .. • 17 
Közcípkovác:sgröp ll 
Mátyásmajor..... 18 
Odougókút • • • • • • • 16 
Sömlék........... ll 
Tompamajor • • • • 005 
T~rnm.tanya ..... • 106 
'füskö~.. .. .. .. .. • 168 
l)jclongókút ....... 121 
Uj:rna.jor.......... 5 
Zsindelres .. .. • .. 18 

Kunbaja~ •.......... l. 
Madaras .••••••.••.••• 
Mátételke .......... .. 

I.lmamajor..... • .. 118 
Q regmajor ••••••• · 118 
Uj major •• 11 l..... 67 

Mélykút ............. . 
Tinójárás ..... ~ ... 761 

11 Rém····~···~·~·~····· 
Tataháza ............ . 

• 

• 
.Tárási lisaeeg: 

• 
• 

DL Bajal_j. 
J árási székhely : 

Baja. 
Nagyközségek. 

1 Bácsbokod ........ .. 
Bácsborsód ,.'.,., .. . 

Csöszhit.zpuHl!la • . 28 
Frigye~puHzta • • . . 198 
Lajospuszta ••••• 185 
I,.ulba.chpuBlll!L.... 62 
Olc~:y!m . . . . • • • • • 260 
Ma.dará~zpuszta . • 589 

• 

!. 

.. 

4. 
1. 

• 

!. 
6. 

• 

• 

!.71 

-= ·<:1 

Járasok, nagy-
kö kürj 
ségek, 
od. lan. és 

·o joggal fe)r. 
~ egyéb lakóhelyek és 
ez.. utóbbiak lélekszáma 

N 

"' 

Sclmlunachcr p.. • 57 
Válaspuszta.. .. .. 494 

Bátmonostor ....... . 
Béreg ........ l. l •• ~-· l. 
Csátalja . l •• l l •••••••• 

Csávoly l ••••••••••••• 

Csó.,,nlvi tanyák • 157 
Akáczp"u~v.La • . • • • 76 

Dá ''Od • l •••••• • •••••• l 
• 

Felsószentiván ...•.. 
Gara ................... . 
Herczegszántó .. : . ... 

Bas11tina ••.••.••• 872 
11 Nagybaracska ....... 

Gy1111!\1lUSzta .•••• 510 
Regöeze l •••••••• l •••• 

Vaskút ... -~· .... l ...... 
• 

, J árási liss•tg : 

·IV. j. 
Jiu·ási székhely : 

Hódság. 
.A) Nagyközségek. 

Bács ...........• ~ ..... 
Ji:rsekflíld........ • 47 
Tomori • • . • • • • • • • 40 

Bácsordas.... . ..... . 
Bácsújfalu ...... , ...• 

Szelencse .. .. .. .. 14 
Dernye ............•.. 
· Nlidmezö......... 98 
Hódság .............. . 
Liliomos .•...... ~ ... . 
Militics ...... · ....... . 
Pari p ás ...•...•..•....• 

Bukovácz •••••••• · 9 
Csákovú.cz ...... , 41 
Gollosr.:elistye • • • • 87 
·Pusztalegelll •••• ;, 58 

Pinczéd ........... .. 
Szentfülöp ......... .. 
Szilberek ....... ! ... . 

Prokájo.puszta ••• , 18 
Taraczkpuszta ~.. 88 

B) Körjegyzc5ség. 
V ajsekai kj; 

Bogyán. ......•..•.. l •• 

Bogyáni zárda. • • • 26 
Elöszig11t ••• , • • • • • 60 

Vajszka •........•....• 
Alpár • • • • • • . • • • • • 68 
~1vattyútclep. . • • 12 
Ujmajorazállás • • • 80 
Zsivajsziget • • • • • 40 

Járáai ös.< eeg: 

v. K.ulat j. 
Járási székhely : 

Kula. 
Nagyközségek. 

Bácskeresztúr ••••.•• 
• 

' • 

3. 

• 

• 

• 

• 

89 
2R. ll:\.r.~-nollrog vármr.gye. 

Cservenka ......... : .. · 7.67 
Kiskér ........•...... 
K uczora •....•..•...• 
Kula . . . . • . . . . . . . . . . . . . 9. 

Bé lu puszta ••• , • . 884 
Alsótanyák .. .. .. 421 

· Felslitanyák ..... 204 
Óverbasz ............ · 

Alsótanyálc ....... 46 
Felsö!Hnyák., •••. 461 

Torzsa ............... l 
Péklapuszta. • • • • • 405 
Torzsai tanyák ... 109 

Újverbász ......... .. 
Hungária kender-

• 

gyAr ••••••••••• 229 
ZsiHp •••••••••••• · 68 

Veprdd ..... l ••. • •••••• -:--= J át·ási ósseeg : 48: 

• 

VL Óbeoilel j.· 
Járási székhely: 

Óbecse. 
N agyközségek. 

1 Bácsf6ldvár: ........ . 
Bácsföldvári szál-

Iások • l •••••••• 908 
Óbecse .••..•••..• l ••• 

Alsórét .••••••••• l 408 
Al~óugnr • . .. .. .. . 75 
Botra •..•••.•••.• 208 
Csikériaúti. száll.. 466 
Felsőugar •.••••.• 184 
Ha.tármonti száD.. 66 

• 

Hegyesúti száll .•• 484 . 
Iskolaitli szállások 65 
Járás (.Jo,ok) •••• 860 
Kiscsikériai úti 

sz á ll ás ok • . • . • • "253 
Kh;rót............ 12 
Kisszcnttamáb'Úti 

szállások ....... 180 
Perleg ...•• l..... 17 
Szabadkai úti szál· 

lások ·······~·· 816 
SzenUamáaúti 

• 

• 

SZÍ\Ilásuk • ,. .. • J 88 
Topolyai úti száll. 920 ·-

Péterréve ........... . 
Belslitanyák.. .. .. 204 
Rétpart • ... ... .. 55 
Savóhegy .. • .. .. • 1~ 
V ásárú.llás .. .. • .. 41 

Szenttamás ......... . 
Kutaspuszta. • • • • M 

·Turja . l •• l. l •• ~ •••••• 
Bácsszöreg ••••.•• 121 

Járást öllseeg: 

VIL Palinkal j. 

• 

• 

Járási székhely : .. 
Palánka. 

N agyközségek. 
1 Bácstóváros ......... 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

-
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

• 

• 

• 

•• 

• 

• • 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 
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• 

• 

• 

• 

• 
•• 

• 

• 

• 

90 
• 

Duna-Tisza köze. 

Járások, nagy
községek, kürjegyzö

kisközségek, 
rn tan. és törn~·nyh. 
-o joggal fel r. városok, 
~ egyéb laklihelyek és 
r... utóbbiak lélekszáma 

• 

• 

Jál'ások nagy-

s 

• 

2S. Bács-t3oclrog vármegye. 

Járá.sok, nagy- ~ 
községek, kiirjegyzö- ~ 
s(~gek, kisklizsúgek, ·:ll ... 

"' tan. és törvényh . 
-o joggal fclr. városok, .a egyéb lakóhelyek és 
r... utóbbiak léleks7.áma 

----~----~-- ---------.--- _....; __ .;..· --------

• 

• 

Bácsújlak .......... .. 
Csehszállás .. • • .. 87 

Boróc z ....•.....•.... 
Bulkeszi ............. . 

v 111. 'l'ltell j. 
. Járási székhely : 

Titel. 
Nagyközségek. 

Alsókabol .......... . 
Kaboli zórdu. • • • • M 

Dunagárdony ....•... 
Felsökabol ........ .. 

Giirö& keleti érsek
ségi pttszta.. .. • u' 

Káty .......••.••••••• 
Mozsor ....•..•.•.•... 
Sajkáslak ........... . 
Sajkásszentiván ... . 
Tiszakálmánfalva •. 
Titel ................. . 
Tündéres ...•.•...... 

Járán öaBseg : 

u:. Topolyat j. 
Járási székhely : 

Topolya. 
• 

Nagyközségek. 
1 Bácsfeketehegy ..... . 

Bajsa ....... l l. l ••• l. 

Alsóroglaticza • • • 808 
Duboka • l •••••••• 848 
fizegényteJep .. .. • 59 
Ujfalu •••••••••••• 174 

Csantavér .•...• l •••• 
Pl ágapuszta • • • • • 288 

Kishegyes •.....•... : 
• 

• 

• • 

t. 

1 

• 

Kossuthfal va ......•.. 
Fcl~öroglu.ticza •• 677 
Nyugati tanyák •• 257 

Pacsér .............. . 
Szeghegy ......•. ~ .. . 
Topolya ............ l l 

~möclrmszta...... 168 
Ujpussta • .. • • • • • 164 -:-:--:-~ 

Járáai. összeg: 53 . 

:z:. Ujvldékl J. 
Járási székhely : 

UjTidék •.. 

N agy község ek. 
1 Begecs .....• l •••••••• 

Dunagáloli ......... .. 
Kiszaes l ••••••• • ••••••• 

Knlpény ...••.. l •••••• 
Járáspuszta • 1. • • • 9 
Méncspuszta • • • • 28 
Ópuszta.......... 77 

Ófutak .... l ••••••• l. l. 
:ije.zsömajor . • • • .. 118 
Ujmajor .......... 272 

Ókér . l ••••••• l ••••••• 

Ósóvé ·· ..•.. l l •••• l ••• 

Petrc5cz~ .. l ••••• , l. l •• 

Kisirmova. 1 ••••• -. 18 
Piros .........•.....•.. 
Temerin ............. l 

Antalhása •••••••• 100 
Jeárolymajor ••.••• 12 
1\liklósháza • • • • • • 1 
Uj major ... .. . ... 18 

Tiszaistvánfalva ••..• 
Újfutak ............. :. 

Henri ka .......... 1117 
Ir1nova l.. . . . . . . . . 808 
Klenovács • • .. .. • 66 
Máriamajor ....... 185 
Nagyalpár... .. • • • 288 
Ottómajor ........ 195 

, Vizics • l • • • • • • • • • • 181 
Ujsóvé ................ . 
Úrszentiván ........ . 

• 

• 

• 

Járári 6sBeeg: -=:-=::-:: 

• 

XL Zentat j. 
Járási székhely : 

Zenta. 
Nagyközségek. 

Ada l • l • l. l l l l •• l •••••• 

Goitcinfalva • • • • • • 155 
Macsed ó nia • • • • • • 17 
Oromvée......... 50 
Sztricsevicsfalu... 91 
Tornyos •.•••••••• 589 
Törökfalu • • .. • • • • 185 

Martonos ............ . 
Homok tanyák • • • 878 
Köröspart tanyák. 

• 

• 

• 

• 

6.31 

• 

• 

• 

Ostorkn .......... 912 
Szalatornya •••••• 524 
Székek tanyák ••• 680 

Mohol ..•. l ........... l 

• 

GunnraH •• l •••••• 514 
Nn~cyvölry ........ 610 
Oromi szállások .• 1866 
Töviske. .. • .. • . • • 577 

-=J át· ás& ÖBBleg : 
i . 

• 

:Z:IL Zombori J, 
Járási székhely: 

Zombor. 
N agyközségek. 

1 B~csgyulafalva ...... 
Bezdán ... l ••••• l l •• l. 

Baracaka téli lr.i-
kütö •.•••••• l.ll 60 

Sárkánytanya • . .. 111 
Tatárrév és zöld- . 

halmi tanyák ••• 820 
Csonoplya ........... . 
Gádor ...... l l ••••• l. l. 

Kerény l l ••••••••••••• 

Alsópusztakula... 116 
Kortés .. l •••••••• l l l •• 

Külliid .......••. l •• l •• 

Nemesmilitics ....... 
BurátdUlö • • • • • • • • 404 
Jegyzödülö .. • .. • • 172 
Kajcsdillö ........ 815 
Papdlilö.......... 126 
PostadUlll ........ 208 

óSzivácz ......•••..•.. 
Alsótanyák • .. • • • 48/í 
Folsötanyá.k •• , ••• 389 
Kisaztapar • • • • • • • 128 

Ól'szállas •. l ••••••• l •• 

Orszállási száll... -448 
Sáripus;da • . . • • • • 285 

11 Újszivácz ............ . 

• 

Alsót anyák. • • • • • • 84 
FelsiStanyák... • • • 89 __,...,· -:-::-::: 

JáráBi 688zeg: 
• 

XIIL Z•abl,-&1 j. 
Járási székhely : 

Zsablya • 
Nagyközsége . 

1 Boldogasszonyfalva. 
Csttrog ....•.••... l ••• l 

Nádalja •....•.•.••.. l • 

Sajkásgyörgye ......• 
Zsablya .... l. l. l l ••• l l 

J áráai iJBazeg : 

XIV. 
kanbsa 

Adorjt'in • l ••• l ••• 1~846 
Buniúti tanyák •• 5111 
Bic~koiúti tanyák. 457 

• 

• • 

l 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
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Jarű.sok, nagy~ • 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Carija............ 157 
Domonkosúti L .. 228 
Fohúrúti tanyák. . 468 
Fel~iíc!!flc~öfc ..••• 128 
Járásszél ......... 464 
Kisúti tanyák .... 849 
Mélykútii•ti t. .... 182 
Mé~zárosúti t..... 857 
Molnárúti tanyák. 680 
N ugyúti tanyák ••• 656 
Oromhegyes. • • • • • 988 
Tóth Andrásúti t. 212 
Zentai csücsök... 64 

XV. Zenta .. 
Adaka ........... 118 
Bogaras • • • • • • • • • 57 
Felsőhegy •••••••• 1.902 
Jirásszél •••••••• 862 
Kalocsa • • • • • • • • • • 267 
~evi ............. 1.007 
Közép1ökertek .. 1.909 
Likas ............ 110 
Munkástelep ••••• 2.146 
Orompart • .. • .. .. 851 
Tornyos •.•••••••• 888 
Zentai tanya .. .. • 528 

• 

• 

r. C•oDgri41 j. 
Járasi székhely : 

Csongrád. 
Nagyközségek. 

1 Csanytelek ........ .. 
Felgyő ........... 615 

Csongrád ........... . 
Mentettrét.. • • • .. • 406 

• 

Nagyrét • • • • • • • • • • 891 • 
Tömörkény ..... ·~ ... 

Bánomhegy • • .. .. 858 
Bogárzó .......... 740 
Fehértó .......... 94 

• 

• 

' ~ 
•Q) -

• 

1111 

""'"' .~ s 
,1>11 .,.;~ .. 
..;1."' 

• 

Kápolna •••••••••• 557 
Pnazta .......... 1.187 -::-::~:-: 

Járcúi ÖS8Seg: 

• 

D. 'l'lllziDIDnenlj. 
. Jru.-ási székhely : 
Klskundo:rozsma. 

Nagyközségek. 
Algyd ..•.••.••.•...••. 
Horgos· .....•......... 

Budár •.•••••••••• 228 
Budl!sák .. • .. .. .. 67 
Buzogány .. .. .. .. 26 

· Császár Mlklós-
dUlö ···········280 

F'odordlllö ........ 2L7 
Gunaras.......... DS 
Horgosi kir'ollyha-

lont. • • • . . . • • • • • 760 
Kalvá.ria • • • • • • • • • 81 

• 

• 

• 

• • .. 
• 

Járű.sok, nagy-
küzsc\geli:, kürjegyz6-

E! kisküzségek. ·cd ... . tan. és lürvényh • rn 
joggal felr. városok, ·o 

;... egyéb lakóhelyek és ...... o 
utóbbiak lélekszáma ~ 

Összesités: 
.Apatini járás . ..... . 
Bácsalmási .iárás .. 
Bajai járás ........ . 
Hódsági járás ..... . 
Kulai járás ........ . 
Óbecsei járás ....... . 
Palánkai járás .. .. 
Piteli járás ........ . 
Topolyai járás .... .. 
Uj vidéki járás ... .. 
Zentai j ar ás ...... .. 
Zombori járás .... .. 
Zsablyai járás ... .. 
Magyat·kanilsa t·tv. 
Zenta rt" .........•.. 
Ji' ártnewei iJss~. : 

• 

a 1;jv •.••.••..... 
.. 248 

Bzabad.ka tjv ... .. 
Bajai szöllök ... 1.468 
Bucskai s~~:öllök • 881 

• 

, 

' • 
-

...:. 
4) 

·Cl> -
1111 

•Q, 
~a! 
ooS 
,1>11 ·d .. 
<"' 

• 

46.31 

17 
~9. 

24. Csongrád vármegye. 

• 

• 

Vármegyei székhely: Szente•. 

Kamaráserdö..... 56 
Kishorgosi major. 201 
Körüsoldal ....... ,832 
Közsé:,:földje. • • • • • 286 
MolnárdUlö • ~ .... 245 
Nagyállás ....... 187 

• 

Nagymajor ., ..... 856 · 
Pörlis •••••••••••• 228 
Rózsaháza • • • • • • • 46 
Sashalom • .. • .. • • 85 
Szelevény ....... ; 17 
Szentpéter .. .. .. • ll 
(Jjrnajor •••••••••• 85 

Kiskundorozsma .... 
Atokháza , •••••• 2.126 
Bábahegy .. • .. .. • 502 
Baromjárás ...... 517 
Bordáuydülö .•••• 1.287' 
Dlinehalom ..... ,., 22 
Faragódül ö....... 48 
Forráskútdl\16 • • • 887 
Göböljárás ••• , • • • 862 
Gyapja.sdülö ••••.• 437 
Haloszhogy. • • • • • • 28 
Ipardlll.ö...... .... 48 
Lápastóhegy ...... 214 
MártákdtUö •••••• 224 
Nagyszék.. .... ... 19 
Öreghegy. • • • • • • • • 119 
Rózllalaposdl116... 16 
Seregélyes •••••••• 826 
Siadülö . • .. • .. .. • 128 
Su!Jasahugr .. .. .. 5 
Széktóihegy • • • • • • 49 
Üllés. • • • • • • • • • • • • 80-l 
Vöröshomok...... 28 
Zsombó •••••••••• 960 

Kistelek ...•.•.•..••.. 
Felst'lfliiSKtal!l!er .1.266 

• 

• 

• 

17.71 

• • 

• 
• 

• 

• 
• ... 

91 
• .... 

24 .. Csongrád vé.rmcgye. 

Járásuk, nagy- ...:. 
· körjegyzö- 4) 

:al E kisközségek, -·d !ID ... tan. és lilrvényh rn 'Cl> 

1'4 "' ·O joggal felr. városok, oE ;... 
egyéb laklihelyek és ,1>11 ·~ ...... 

o 
~ uttibbiak lélekszáma <"' 

• 

-

• 

Györgyén ....... 1.817 
Halas1 s~~:öllök ••. 1.580 
Kelehia .......... 4.764 
Luda.'1 •••••••••• :t.4.74 
Mwjsu.i s~~:öll6k •• 1.568 
Napkoleli ugar • .. 626 
Nnpnr,ugati ugar 2.144 
Nall')'flin y .. ; .... 2.082 
Pnlicsfllrdö. .. .. .. 802 
Radanovác~~: ••••• 1.225 
Sebesies •.•.•••.• 4.186 
S~~:ogedisl'löllök ••• 1.00.'> 
Tavankút •••••• 4.112 
Tompa .•.• , ••••. 6.867 
Vám telek •••••••• 1.478 
Ventsir.s ••••••••• 4.497 
7..obnuticr.a ••••••• 1.294 

'Uj vidék tjv. . .... 
Darányi szöllö t.. 741 

Zombor tjv ........ 
Binát •.•••••••• 2 .. 468 
Bukovácz • • • • • • • • 921 
Cservenka ••••••• t. 738 
Csicsova ......... 946 
Oradína .......... ·ottO 
Rancse vo • .. • • .. • 476 
Sáponya ......... 762 
Sibra •••••••••• ,1.558 

• 

• 

6 Sándorfal va ........ .. 
Feketetanyák ..... 488 
Homoki tanyák • • 426 

6 Sövényháza ......... . 
. ' Aleyó. • • • • • • • • • • • 128 

Anyás •••••••••••• 189 
Bak:simajor ....... 009 · 
Baksi rét.. .. .. • • • 127 
Baksi szöll6.... .. 986 
Baktó . • • • . • • • • . • • 78 
BjbicEhá.i ••••• , , • 24 
Csontos -......... 74. 
I>ócz ••••••••••••• 140 
Ens é bettelep • • • • 155 
Farkimajor... • .. • 158 
llarkirét •••••••••• 481 
Hantházimajor ••• 527 
Homokimajor.... • 109 
Irmamaj or .. , .... "182 

• Károlymajor ••••• 168 
JüS-zcr .•••••••••• 471 
Levelényimajor ... 186 
!4énesjárás •••••.• 28 
Nqyfa .•••••••• ·•• 68 
Percsoraimajor • • 287 
Pitriesont •.•••••• 171 
PusldasBer •••••• 881 
Roboda • • • • • • • • • • Y 
Sorkód •• ... • . .. . • 48 
Singertanya .. • .. • 47 
Siróhegy .. .. .. .. • 185 
SzojkatQ.Ilya .. .. • 81 
Tóhajlat .. .. .. .. • 48 
Tömöikényi major 106 
Uj major .••••••••• 100 
Vasasbí1.t......... 28 
Wim.mertanya .. .,. 114 

7 Tápé .................. . 
Tápéi rét ......... 749 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• .. 

• 

-

• 

.• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• -• ..... 
• 

• 

. . . 

• 

• 



•• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• -

• 

• • 

/. 
l 

• 

• 

• 
• 

-

• 

• 
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• 

• 

• 

• 
• 

• 

-

• 

• 
• 

• 

• • • 

• 

' 

9! • 

Duna-Tisza köze~ 

• Hmi.sok, nagy
községck, kürjcgyzö

kiskö7.ségek, 
. tan. 1\s Wn·únyh. 

·=> joggal felr. városok, 
~ egyéb lakó.ltelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

• 

• 

• 

• 

• 

B) KOrjegyzőség. 

Pusetamt1·gesi Tej. 

öttomos ............. . 
Pusztamérges ...•.... 

Ját·ási összeg: 

• 

lll, 'l'IBzántúll j. 

Ját·ási székhely : 

.A) .NagykOzs~ek. 

Derekegyház ...•..•.• 
Csere~zentlászló • 257 
Istvimhegyes ••• , 45 
Ist ván maj or.. .. .. 60 
KonyP.rctéglás • • • • 148 
Kiskirályság ..... 141 
Kisújváros . . . . . . . 106 
Kbira~~tnjor....... 63 
~a:n•nJ\'aros ••••• 129 
Orllöngös ......... 8)7 
Paptelek ........ , Ol 
Terehalom .. • .. .. 2-l 
Tompallát ••••• ,,. 298 

• 

Mindszent ......... .. 
Bclsöszöllök...... 17 
IUcge ..........•• 410 
·Kosxorús. . . . . . . . . 660 
Kurczaoldal.. .. .. 118 
Kurczurét . . . . . . . . 27 
Ludas .......... 1.179 
Mindszenti maj or 18ó 
Nyomás ......... 100 
Telekiszöllök... • • 89 
TófeJlók. . . . . . . . . . 29 

Nagymágocs ........ 
Áil(líulhalom ••• , , , 572 
BoJtártelek • • • • • • • 21 
Cserebökény , , • • • 4 
Csúcstelep ....... 1411 
Disznóhnlom..... 10 
Györgykirályság .. 191 
Héthalom ........ 214 
Józsefszállás.. .. • 139 
I.ajoshalom • , , .... 114 
Lajosszállás •• , • • 838 
Lajosl!mya ....... 219 
Lászlátolek ....... 168 
l\'fágocsmajor ..... 650 
Otompa • • . • • • . • • • 892 
Szomlrcymajor • • • 210 
'l'ibortelep .. .. .. • 82 
.Ujtomp~l. .•...••.. 207 
Zoltán tor ......... 222 

Szegvár .............. . 
Cziczkazug • , , , •• , 65 
Kápolná"berck •• , 148 
Kontrn •..••• ,., •• 124 
Kórogyoldal .. .. .. 499 
Kórcigyszenl.györn 26 
Nagypusztn ....... 810 
Orom ....••. , .•.• 158 
Rét .. -· .......... 221 
S.'ip ............... 216 
Szöllökal~a ...... , 58 
Zsigerháti oldal.,. fí86 

• 

.. 
• 

. ' 
• 

• 

• 

3. 

• 

• 

7 

• 

• 

s 
·:'l! 
N 
rn 

• 
• 

.Tárások, nagy
kiizségek, köt·j.lgyz,i

kiskft1.s{:gck, 
• Lan. és lörv1\nyh . 

joggal fell-. városok, 
:-. 
0 egyéb lakóhelyek (!S 

·o 

~ utóbbiak lélekszáma 

• 

• 

• 

• 

• 

B) Körjegyzösél!'. 

Fábiár~.sebestytn
ma,qyarUsi kj. 
(Székh. Szentes.) 

Fábiánsebestyén ••• 
Bolsöd!\lö ....... , 4ií5 
Csárclai major. • • • 96 
Jánosmajor....... 81 
Kül"ödi!lö • • . • • • • • 289 
Nagj•nmjor • • • • • • • 201 
O rumi naajor...... 96 

Magyartés ........•... 
Svábnmjor •••••• , lll 

:Járási ös_seeg: 

IV. Szente• 
r tv . ............. . 

Alsórét ........ 1.216 
·Alsóréti munkás t. 988 
Bol~öecser . . . . . . . 834 
Bcl~ötehenes..... 28 
Berek .....• ,., •.•. 812 
Berekhát ......... 816· 
Berekinpos ••• ,, •• 12J 
Bökény .......... 161 
Derekegyházioldal 821'í 
Donát ............ ·696 
Eperjes .. .. .. .. .. 180 
Felsörét...... .. • 180 
Fert ö ..........•. 108 
Jiékéd ...•....•... 70 
Jaksor .. : .. ...... 119 
Kaján .... l •••• l •• 284 
Királyság •••••••• 293 
Kistö)co .......... 1.889 
Kiilsöecst~r •••• , • • 221 
I..apis tó •. l • l • ~ • • • 804 
Mucsihílt.,, •• ,.,, . 899 

· Nngrhogy •••••••• -882 
Nagj•királyság • , ; • ó59 
Nagynyomás •• , •• 575 
Nagyooke ......... 298 
Pnukotn .. l • • • • • • • 81 
Szenthí.szló •••• , , , 208 
Vck~rhát .... • .. .. • 86 
Vekerzur~ ... l. i-.. l 291 
Vercscgyhál:...... 97 
Znlota ... 1 • • • • • • • 90 

Ösa~esités.' 
Csongrádi járás ..... 
Tiszánimumi ját·ás. 
Tiszántúli járás •..• 
&entes r tv .. .. ; ...... • 

Yármeuyd össz.: 

Jlódmez6· V iBir-
hely tjv ......... . 

Apróhalom •••• , •• 114 
Aranyá:,: .......... 385 
Aran}'oa ..... ~., •• 827 
Aranyodhalom ..... 279 
Burnczkos ........ 818 
Barattyos ........ 289 
Boros~zók ........ 162 
Bi;vehalom ....... 161 
Csárpatt,lck . • . • . • 823 
CHicsatör. . • . . . • . . 828 
Csöki'uJ •.... l •• l • • 184 

• • 

• • 

·. ' • 

• 

. . 

1.~ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

24. Cscmbrrád 'vármegye . 

JárttSok, nngy
kürj 

tan. 1!s 
joggal fl~lr. 
együb lakcíhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

. Csomorkán y.... .. 105 
CsomorkánYi oldal 448 
Cziriák .•..•.•...• 804 
C1dnkus. • • • • • • • • • BB6 
Dnrvnszék ........ 274 
Erzsébettelek.... • (78 
Fecskés ..••..••.• 878-
Feketoltalom p .... lll 
Fekehalomtnnya .. 581 
Férgll(l .. • • .. .. .. 124 
Fiildeákszól .. .. .. 170 
Gorzsa.puszta .••• 8.997 
Hatabraki kápolna 486 
Hatron:;yos ....... 281 
Kan.-í.szhalom • • • • 20.P 
Kápolna ... 1 •• 1 • .-. 284 
Kurdoskút •.•••••• 265 
KA.trnszól ..... 1 .. 112 
'Kenycretéglás ... 550 
Kisllogárlló .. .. .. • 267 
Kistúvölgy. • • • • • • • 565 
Kutns .. l......... 470 · 
Kútvölcy .. .. • .. .. 898 
Kútvölgyszókér ... 118 
KU!söerzsébet •• , • 1174 
l.aczitelek ........ 100 
Leb u ki. . . . . . . . • . . 134 
Mágucsoldal ••• , , 22(1 
M.ú.rtél y 1 • • • • • • .. • 711 
Mútyáshnlom ..... 1'1'1 
Mózcshalom.. • • • • 261 
N agybogúrBó . . . . • 242 
Nn;vtatársáncz ... 191 
Nyek ..........•.. 416 
J:jyomÍISSZél .. "" 174 
Othnlom. . . . . . . . . . 265 
Pccsórczéshát • • • • 888 
Pú!' almlom •• , , , • • 187 
Rú.rós ....••••• 1 •• 888 
Sarkalj ér ......... 121 · 
Solt-Pnlé ......... 924 
Sóshalom •....•.. 702 
"o' to' 228 u s ············ 
Sóstóparti halom, 18!1 
Székhalom •••••• , 187 
Szenlerllsebet • • • • 808 
Silentesi útfél • • • • 862 
Szikáncsnldal .... 281 
Ssökehalnm • • • • • • 165 

· Szöllös 1 •••• 1 •••• 1 819 
SHörluí.t ..... 1 • : .. 577 
Tánl.'lmshalom ..... 104. 
Tanyaszcíl •••••• ,. 818 
Tagchalom ••••••• 299 
Tompahát •. , •. ;, . 379 
Vereshalmi d!Uö , 580 
Vereshalom ...... 191 
Vilröskutns ....... 419 

Szeged tjv. . .. .. .. t 
Atokhása. , ••• , , • 4.260 
Buktól11nya. • , .••• 408 
Bálíu~tvn. . .... ; ... 1.584 • 
C!!~ engelo . •••••••• 2.204 
Csorvn ........ . 2.829 
Domaszék ...... 2.251 
Fehértó •••• ; ..••. L. 921 
Fakuteföldek •• , • • 659 
Feketc~llól ..... , .8.805 
Gnjgon y a ••••••• 2.586 
Királ j• halom .•... 4. 7 41 
M<irahulom •.••• 2.691 
lY allrsrc:é~sós ••.•• 2_.560 
Osszesilek ...... 1.6.25 
llöszlwszentmi-

húll'tdck ..... 8.491 
Szr1Lymaz ••• , • , •• 2.21:1 
Z ákán y ••• , , , • , •• l!.078 

• 

• 

. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

' • 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
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Duna-Tis;r.a kii;r.c. 

E 
-~ t ' • "' an. es 
·o joggal felr. 
-5' egycb lakóhelyek es 
r.:. utóbbiak lélekszáma 

-

s 

• 

;Járásuk, nagy
kClrjegyzö

k1skö:t.s1\gek, 
tan. és Wrvényh. 

·o joggal fclr. Yárosok, 
-3 egyt"~b lak«'ll•elyek t's 
r:.. ulllhbiak lélekszáma 

• • 

• 

25. Heves vármegye . 

• 

• 

• 
'· 

l. Bgrl j. 
Járási székhely : 

. Eger •. 

' 

..4.) Nagyközségek.. . 
Aldebrö .............. . 

Balpüspökipuszta 280 
Csalitanya • • • . • • • 45 
Cseri erdö5rL-tk • • 6 

Besenyőtelek ..•.•.• 
Tepélypuszta ..... lll 

D . . • elllJen ........•...... 
All:lortmajor.... .. 97 

Dormánd1) .......... . 
Budahúttunya"". • • • 10 

.Egerszalók ......... . 
l3elsörnajor ••.•••• 192 
Kócspuszta •••••• • 2-2 
Móheskert .. .. .. • 5 

Egerszólát ......... .. 
Barthytanya...... 8 
Borytanya........ 16 
Brezovaytanya .. • 5 
Dutkatanya .. .. .. 16 
Grosztanya. ...... 15 
Han~:ostunya . • • • • 48 
Ha.mravölgytanya. 18 
Kislóvölgyitauya • 8 
Kovácslanya • . • • • 19 
MP.hestanya .. • .... 2 
Piacsek tanya..... 1 
Plathrtanya.... •.• 4 
Ruzsintanya • • • • • 12 
Simonyitanya..... 5 
Vecseytauya ·••••• 12 

Feldehrö . ~ ........ ~ .. 
F!irdö~tauya ••• ,. • 177 
Kígyóstanya. • • • • • 58 
Nngyrétit:mya.... 9 

Felsötárkány ...••... 
Koronás.......... 10 
Tagikút . . . . . . . . . . 7 

Fü~esahony ......... . 
Jankavicstanya • • 7 
Küsbudu.. . . . . . . . • 4 
Pusztaszikszó •••• 820 

Kál ...... ' ............. . 
Kálitag .......... 188 
Nagyút ..••.•....• ~ 

Kápolna ............. . 
Kerecsend .......... . 

n(~ruk . . • • • . . • . • • 18 
Kisnána .......... ~ .. 

Perlakitunyn..... 15 
Kompol t. ............ ; 

Kisn ssY.onytér. .. • 187 

Maklá.r ............... . 
Vöröskt"ttitanya... 5 

• 

• 

• 

• 

3. 

1 . 
1 

• 

• 

Vármegyei székhely·: 

• 

Mezőtárkány ....•..•. 
Bársonytanya • •.• • 4 
~hLjzik~lep •••••• • 112 
Mátyustanya . •• • • 8 
l'IUinkótan y a .. .. • 5 
Németh Antal t. • 8 
Nérnoth Béla t. • • 14 
Poczikt:my11... • • • • 7 

Nagytálya ......... .. 
Tófalu ..........•.... 

Honvédhalom • • • • 15 
Vécs .................. . 

Harnsztii>uszta. • • 46 
Majkatanya .. • .. • 27' 

Verpelét ............. . 
Albcrkitnnya.... • 8 

. . Alsíuungyalos • . • • 28 
Felsőmagyalos • • • 88 
JaknbdomhHauya. 63 
Malomitanyn • • • • . 2 

' 

1\látradtanya...... 4 
Hozsnakitanya.. • 9 
Sztárartanya .... 6 
Tölgycslanyn .. .. 8 
Turómcr~:ö........ 70 

Tarnaszentmária2) • 

Dollipuszta. • • • • • . 88 

B) Kö1jegyzöség. 
. Felnémeti kj. . 

Felnémet ..........•.. 
Szarvaskő .......... . 

• 

. . Ját·ási össeeg: 

ll. j. 
• • 

Járá~i sz~khely : 
GyöngyiJs. . 

A)· Nagyközségek. 
1 Abasá1· ............... . 

Pálos v ö ösmart1) .... 

Adács ................ . 
Hordástunya .... , 7 
L~ l v áuLanyu • • • • • . 16 
,J{uwst&u'ra.... .. . 4 
l{enyén·úr . • • . . • • 267 
Mouos lordorobi t... 6 
Olgamajor .. .. .. • 850 
Szabólanya. .. . .. • 7 

Atkár ................ : 
Faragólu.uya .. . .. ó 
Fodortau y a • • . • • • 25 
Fölsingertanya .. • 28 

· Gyürffrtauya .. .. • 81 
Koltorta nm .. .. .. 1!! 
Klirthytali)'a • • . • • 29 
MalaLinszk y alriót. 19 
Malatinfi!Y.ky felsőt. 6 

1) Anynklinyvileg Be~enyöLelek nk.·hez tartoKik. 
•) Verpelót nk.-hul! beosztott kk. 
•) Abuár nlr..-bell beosztott kk . 

• 
• 

• • 

• 

• 

• 

l 

• 

•• 

• 

• 

• 

93 
21l. Heves vúrmcgvr.. 

• • 

8 
·:-:1 

Jiu·ilsok, nagy
községck, körjegyzti

kisközsPgP.k, 

o 
..Lol 
ep . ., -

"' 'll . tan. és törveny 
·o .iol!gal fr.Ir. Yárosok, -3' egyúh laklilJelyck és 
r.:. utóbbiak lélekszáma 

1 
• 

• • 

·1 

• • 

• 

• 

• • 

MalatinsKky lsözópt. 8 
Oláhtanya • • • . • • • 5 
Sur.i.n)itanya..... 25 
Tas: ............. 141 
Tassitanya....... 15 
V árkonyitanya .. • 8 

Domoszló .......... .. 
Gyöngyöshalász ...•. 

Aranrositanya .... 148 
Galagonyá~..... •.• 19 
Kis ta n\"'& • • • • • • • • • 6 

· Ravaszpartitanl-a 4 
Gyöngyösoroszi .. ; .. 

Bagol)'vár........ 56 
Mátraaranybánya-

llá.z • • • • . • • • . • • • 9 . 
Világos . . . . . . . . . . 14 

Gyöngylispata .... : .. 
Baloghtanya...... 12 
Beütilytanya . • • • • 8 · 
Csákbotcktanya • • 61' 
Csúrdatmszta.. • • • 27 
Cv.óhtanva . . • • . • • 5 
Elekt.an}=a........ · 7 
Medgyes tanya • •.• • 8 
Nagy parlag....... 6 
Ormóditanya .. .. • 9 
Os várttanya...... 4 

• 

• 

Gyöngyöspiispöki ... · 1.1 
Gyöngyössolymos .•. 

Határkorcsma • • •.• 81 
82:alnjkaluu:...... 7 
TokárhUt......... 20 

Gyöngyöstalján ..... 
Agyagipartelep .. : 28 
Borhytanya . • • • • • 52 
Kecskéstunya • • • • 7 
Kisdomb......... '12 
Kispataka .. .. .. • 6 
Mátyáshogyalja • • 53 
PusztofajY.at...... 91 
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Hegyespuszta • • • • 8 
S:alandJ& ••• , • • • • • 6 
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Korlát • . • • • • • • • • • 98 
Kosjárá.9 • • • • • • • • • 72 
KoLróluí.t .•••••• ~-.. 28 
Laposhalom...... 74 
Lipcsey kistanya • 69 
Lipcsey nagyianya 36 
Lukashalom...... 8 
Malmo~tanya..... 68 
Mas8zatanya • • • • • ·52 
Megygycs .•••••••• 41 
Mcilyhát.......... 12 
Miklóshnlom • • • • 17 
:Morotvaköz .. .. • • 7 
Moro\vap!llt. • • . • • 10 
Nagj•allas........ 10 
Okolicsányi t.-ál!: • 71 
Pat.kós • • • • • • • • • • • 92 
Pipagyújtó • .. .. .. 6 
H.ökalul t • • • . • • • • • 98 
Sarkad tanya...... 8 
Sáro~érpa:rL • • • • • • 14 · 
SároshíLt • • • • • • • • • 40 
s~eleshát • .. • • • • • 55 
Szigcthát ......... · 15 
SKikér............ 5 
Szikérhát.... .... • • • • 29 
Tag .••••••.••• ;.. 65 
Ttlhát............ 61 
Töviskcs ......... 108 

• Vnda.s •••••••••••• ·11 
Viu·osberog.. • .. .. 22 
Viilou gó.. .. • .. • • Bt 

Tiszaigar ...... · ....... . 
Bódihát • • • • • • • • • • 4 
C!'! ige .• •• • • • • • • • • 2 
Csikósház........ 5 
Dobogilhát •••.• , • 18 
Erdőmajor •••••• , 15 
F~hércscrepos • • • 18 
Hatú.rt:mya... .. • • 2 
Kuttös . • • • • .. • • • • .. 60 
Kiscsúkí~s........ 6 
KL.,pnphalma;.... 4 
Kö.rtvél)·ets • . • • • • • 46 
Kútbát........... 49 
NaBYcsókás • • • • • • 6 
Pnptnnya. . • • • • • • • 8 

• 

' 

• 

1 

' 

' 

• 

• 

' 

26. Jász N ngykun-Swlnnk vérmegye . 

s 
·al ... 
cn 

.Járások, nagy
községek, körje 
ségek, kiskö 
nd. tan és Lé 

·c joggal fclr. 
-á' egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

• 

RéUtnnya .... , • .. 6 
· S~ilraztng • • • .. . • • • 27 · 
f;izékymajor • .. • • • 19 
Ürmöshát • • • • • • • • 6 

Tiszanána .......... . 
DinnyésháLitanya 288 
DumJán János t.. 20 
Domján Lajos t. • 12 
Fabó Mihálytanya 8 
Galambos Dániel L 12 
Galambos Imre t. 10 

· Galambos LaJos t. 8 
Gulyás Anrlrns t.. 8 
Gulyás Fcrencz t. 1 
,J en Simdor tanya 7 
Kovács István t. . 9 
Meleg lléni tanya 6 
Tcith Lajos tanya. 10 
Vajda Bálint t. • • 9 
Vajda István t. .. 9 
Vajda Károly t... 7 

Tiszaörs .•.•.••......• 
. V, agy ul • . . • • • • • • • • 2 

Orsipuuta. • • • • • • • 81 
Pléhania tanya.... 15 

Tiszaszőllős ...•...... 
Arnnyos.......... 4 
Aszciilnnya . • .. • • 58 

' Gellérhátitnnya... 15 
Kispánczélos..... 86 
Kiemtan y a....... 48 
Nugy{lánc~élos • • • ú9 
OszkarmaJor ••••• ·176 
Pusztadomaháza • 150 

Ú
SI!iget............ 58 
Hórinezfal va .. ~ .... 
O halltsz • • • • .. • .. • J 8 

Járási ÖBB/169 .' 

rtv .... 

vm. Gyöngyös 
rtv ................ . 

Encspuszta. • • • • • • 89 
Mátrafüred. • • • • • • u,g 

Összesítés : 
Eg,. . . 

" 3· .••. .......•••. 
Gyöngyösi j ....... .. 
H ••. 'o • awa·J., t J ........... . 
Hevesi j ..••.......... 

o 

3· •••.•.• 
Tiseafüredi j ....... . 
Eger riv ....•••....... 
Gyöngyös rltJ ....... . 
Yár·m.egyei üss:~.: 

' 

• 

l ' 

• 

• 26. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye. • 

• 

Vármegyei székhely: Szolnolr. 
I; .Jáusi.gl alsó J. l. l Alsószússborok. • • 428 1 

Bolsiiszouti ván ... 159 
Felsiisv.á~sbcrek1 ). 6!18 Járási székhely : 

Jászapáti. • 
l4'okorú .••••••••• • 448 
Hontorszüg ••••••• 841 

Nagyközségek. Pn~~taszenüván •• 629 
Tenke .•.••••••••• 848 

1 Jászalsószentgyörgy 4.867 " J' át" !! B ., aszap 1 .. • .. .. .. • • • • 1 
esenyszög . . . . • . . . . • 4 801 A illónyomás •••••• 624 

. ' l 
1) Anyakönyvileg ~Jsllász nk.-hu (Pest vm., abonyi j.) tartozik. 

' ' • 

• ' 

• 
' 

• • 

• 

. l 
• 

Felsö•!Y<!más • • • • 728 i 
Hcvcs1vany ••.• .- 1.185 

Jászkisér .•.•.•......• 
Illósmajor •••••••• 208 
Ispánka.......... 36 
László major ••••• 180 
Miklósumjor ••••• 172 

5 Jászladány .......... . 

. ' 

• 

• 

• 

' 

' 

·• 

' 

• 

o 

• 

• 

' 

•• 



. . 

• 

• 

• 

• 

11 '1" j_ .. . . una- . 1s1.a Kn1.r.. 

Járások, nagy-
8 kö:r.ségek, ki\rjr.gyz•'i
·~ ségek, kiskö7.st~gek, 
"' t·end. tan. ·és lü1•vényh. 

' -~ joggal felr. városok, 
~· egyéb laklihelyek és 
r.:. ut.cibbiak léleks1.áma 

Jászszentandrás .... . 
Kötelek .............. . 

Doc1n8'r;ög ••• , • • • • 17 
Hunvndfnlva ••••• 200 • Kcsoríikút........ 29 
Kigy{IRh:1t, • • •, • •, 16 
Kigyósinpos • • • • • • 00 
Kisbögre ........ • 68 
Laposhalmi tanya 119 
Nngybögrc .......• 146 
Nagyfortötnnya. • • • 6 
Rnvnsz . •..•••• ,. 14 
Róssam!ljor...... 4 

Nagykörü· ........... . 
Csataszög . • • • • • • • 288 
Berok és Szakállas-

ele)o . . . . . . . . . . . 7 
Forraspart • • • • • • • 159 
Pernyéshát....... 57 

Tiszasüly ........... ~ 
Csillagosmajor • • 55 
Göt•bomajor •••••• 200 
Halomtanya • • • • • 66 
Keresztcsmajor.... 9-& 
Koloptnrdö • • • • • • .W 
Nagy1ui.z ~........ 78 
Sülyi na~rmajor .. 270 
Sze n tkira y • • .. • • 85 

l 

""' Q) -·<:.> ..... 

~-

. . 

• 

• 

• 
• 

Tamás hát........ 19 
Túzokolimajor ..... 77 
Vallyontelep .. • • 81 
Virágoshát • • ••••• 190 
Vqrösmajor ...... 168 -=-::----

J árási .össseg: 

• 

• 

• 
• .. 

• 

D . .J:á.azságl felsö 
járás. , 

Járási székhely : 

. Jászber~uy. 
• • 

Nagyk6zségek. 
• 

1 Alattyán ...•..•• ; •.•• 
Flödnigmajqr • .. • . 18 
Prépost!lági. járás. 82 

Jákóhalma ......... . 
Jánoshida ......... l •• 

Lebujmajor ••••• , 44 
Pusztarnizsa • • • • • 484 

Jászárokszállás .•...• 
Ágó .....•..•.••. 698 
Bikahalom • • .. .. 728 
Csörszárok ....... 618 
Erd ö alj a és belső-

rét. . .......... 608 
Négyszállás ••••• 500 
Tokodilapos...... 656 

Jászdózsa ........... . 
Jászfelsőszentgyörgy 

Puszlakcrokndvar 169 

Jászfényszaru ...•••.. 
Jásztelek ............ . 
Pusztamonostor ..•.. 

Ját·ási · össseg: 

• 

• 

.. J ;,"m'tsok, nagy
ko7.sügek. körjegyzö
ségr.k, kisközst',gek, 

d. tan. és tíilTényh. 
·o joggal felr. városok. 
.!:' egyéh lakóhelyek 1\s 
& nt6bhiak lélekszáma 

• 

III. Tlsz.al alsó J. 
' Járási székhely : 

Tisza 
Nagyk6zségelc. 

Csépa ................. .. 
Csépai szöllök •••• 175 

Czibakháza ..•....... 
Bánomszöllö •••• 221 
Bú.tOisr;öllö ..... 250 
Gyiigér .••• , ..... 275 
~ispuRzta • • • • • • • 81 
Urogszöllö • . • • • • • 275 
~.~sr;ö~ussta. • • • 448 
UJssöllo .......... 214 

Kunszentmárton .... 
• Erközi tanyák .••• 828 

Jaksor tanyák •..• 511 · 
Koplaló tanyák ... 2711 
Kiittön tanyák. • • • 289 
Sik aj ti tanyák • • • 28 
Székháti tanyák.. 89 
Telek tanyák.. • • • 202 
Ugar lanrák .•••••. 292 
Vekcr tanyák ••••• 882 
Zsombék tanyák.. ű1 

Meaterszállás ....... . 
Nagyrév ..... ~ ....... . 

Bolsösáp ......... . 105 
Kiilsösáp • • • .. • • • 100 
!)T agyrévi szöllök.. 71 
Ujtagi tanyák • • • • 15 

Rákóczifal va •.•...•.. 
Alsóvarsány p .... 276 
Felsővarsány p... 828 

Szelevény . l •••••••••• 
Gyalupuszta •••••• 566 
Halossssöllö • • • • • 884 
Istvánházapussta. 828 

Tiszaföldvár .•..••.•• 
Csorcsán .... .-.... 46 
Homok........... 88 
Hók.............. 26tl 
Jókút .....•.. l l •• 177 
Kincsomszöllll • • • 158 
Kispussta .. .. • .. 75 
Kunhalom ••••••• 182 
Kurá,;si s.r:öllö. • • • 268 
Martfü ....•••... 702 
Nagy hát .......... 129 
Óssöllö ......... 1.840 
Özénhalom ••••• , 149 
Réti . . . . . . . . . . . . . 55 
Virághegyi ssöllö. 858 
Zsiger ..•••.•.•••• 187 

Tiszainoka .......... . 
Andorhám . . . . . . . 9 
Csámpa. .. .. .. • • • SO 
Hangacs . . . . . . . . . 52 
Inoko.i tanyák.... 84 
Szöllösszigot • • • • 2b 

Tiszakürt ........... . 
Bngi.telcp • • . • • • • • 40 
Buv.assztgot • • • • • • 29 
Cv.ukross v. ö ll ö .. • 78 
Göbölyjárás ...... 110 
l{isasszonyhegy •• 1611 
Kisass~~:nuypuszta 162 
Homtik (Nyomás). 180 
~úlévölgyo •••••• 57 
~ us.r:iljszöllö • • • • 228 
Nyárjas • • . . • • . • • 05 

• 

l 

• 

• 

' 

• 

• 

26. .J !'1 st.-N agykun-Smlnok várm~gye . 

.Tftrítsok, nagy-
Ei községek, kllrjcgyzri-

·::l st\gek, kisklizsP.gek, 
fil rend. lan. és törvényh. 
·o ,ioggal ldr. városok, 
~ egyéh laklihelyek és 
r.:. utóbbiak lP.lekszáma 

1 

Tisl'mkiirt.i korhány-
szöllü .......... 178 

Tlsl".akllrti öroz-
szöllö ...•..•... 179 

Tilpart •.......... 140 
Villong•íszölló • • • 28 

Tiszasas ............. . 
Kol om • . . • • • • . . • • 24 

Tiszaug .............. . 
Bunda·száritó m... 10 
Felsömnjor....... r,s 
Hisbokros ••••••• 27 
Nagybokros • • • • • • 41 
Svaj ezer ..• ~ . . . . . 61 

Tiszavárkony ....... . 
T ismvárkonyi 

szöllök . ...... ·.• mKl 
Vezseny ............. . 

Bökönyemajor • • • 55 
Vezsenyi szőllök •• 815 

• 

1.0 

J árári össseg : --.::-~ 

• 

• 

• 

• 

IV. 'l"lszal felsö j. 
Járási székhely : 

Kunhegyes. 
Nagyközségek. · 

1 Ahádszalók ......... . 

• 

Abádi rét • • • • • .. • 68 
Aranyospuszta ••• 166 
Bánomkert • • • • • • 15 
Batnpuszta....... 70 
Csákáspuszta •• :. 86 
Csordásfertö...... 12 
Félixmajor. • • • • • • 100 
J{ecskés •.•••••••• 153 
Iqsgyócs . • • • • • • • • 160 
LászlómaJor • • • • • 248 
Nngygyócs ••••••• 76 
Paphalom •••••••• 188 
Pusztahomok .. • • 82 
Pusztatomaj • • • • • 286 
Sznlóki rét ••••••• 118 
Szállomkert • • .. • 24 
Vinczemajor • .. • • 58 
Varja~puszta ..... 175 

Dévaványa ........ .. 
Árkosssiget • • • • • • lOB 
Bajnócz.......... 47 
Bogáros.. . . • . • • . 81 
Cserepes •••••••• 249 
Cseto ...........• 105 
Doszta • . . . . . . . . . 92 
Fudér-Réhely .... 208 
Kérszige t.. . . . . .. . 006 
Kótér •....•••.•.• 2()6 
Kéthalom • .. • • • .. 175 
Kisvarsányhát ••• 197 
Ködmönös • • .. • • • 205 
Köloshalom .. • .. • 220 
Pusztaocsog. • • • • • 862 
Réholy........... 80 
Sártó-Gabonús • • • 118 
Szigotszáss....... 10 
'fála.~y l.......... 14 
1Tarsany ••••••••• 178 

Kenderes ............ . 
Dánha.lma. ••••••• 562 
Hosssúhát ••••••• 004 
Kakat .....•.....• 858 
Kaknti tanyák •••• 144 
Tökuföldbeli ta-

nyák ••••••••••• 

• 

• 

• 

7. 

• 

18.51 

• 

7 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

~· . ·- . 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

98 

Duna-Tisza kö~c. 

. tan. és törvény h. 
-o joggal felr. városok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
""' utóbbiak lélekszáma 

Kunhegyes ..••••••..• 
• Aranyos •••••••••• 881 

CEibak • • • • • • • • • • • 4.51 
Gyolcs •••••••••• ~ 486 
Kolbász • • • • • • • • • 491 
SrJgot •••••••••••• 684 

Kunmadaras ........ Ajtós............. 86 
Berek ••••••••••• 142 
Hárutas • . • • • • • • • • 2()4. 
NqymeiÖ ........ 142 
Pincz:és • • • • • • • • • • 8 
Pusstagacsa ..... , 78 
SEiMet • • • • • • • • • • • 19 

Tiszaderzs ......... .. 
DerE.~tomaj... ... • • 771 
Lödmajor .. .. • .. • 51 

Tiszaszentimre .•.... 
Köhér............ 60 
Pusztner!:l!ébet .. 179 
Pusstahugat. • • • • • 68 
Pusstaka.tymárd.. 81 
Puutakettl!s • .. .. 149 
PusztakilencEos .. 88 
Pusztalekehalom. 87 
Pusztasorhát és 

Szederjes ... ·.. .. 154 
Pus.:taszentgyörcr 54 

• 

l 

~ 
•QI -

Rózsa p us.: ta . . . . • 78 
Újszentgyörgy .... 812 -:-:::-:::-:::-: 

Járási össeeg: 

• 

V. 'l'laza.l kiSzáp j. 
Járási székhely: 

Nagyközségek. 
Fegyvernek ........ . 

Alsómajor ........ 188 
Áltossytanya .. • .. 47 
Bú.lint •.••••••••• 149 
Bánhalom..... ... 17 
Bartatanya.. .. .. • 21 
Csikós • • • • • • • • • • • 28 
Csobánka • • .. • .. • 20 
Ernesztanya...... 18 
Eperjeshalom • .. • 89 
Feketobalom • , , , 84 
Felsömajor ....... 211 
GH.bris • • • • • • • • • • • 60 
Hillér......... • • • 15 
Kétárok. • • • • • • • • • 60 
~ocsordos........ 97 
eáuó.rtanya .. .. .. 20 
Orménrespuszta .. 642 
Párosdlllö .. • .. • .. 15 
Pi q logótanya .•. , • 26 
Polgártnnya ...... 145 
Rebmautanya .. .. 61 
Szakállustanya... 124 
Szapárfalu • • • • • • • 629 
Vnda.s •••••••••••• 170 

Kunesorba •. l.~··· .. 
Szajol ...... l ••••••••• 
Tiszabd ............. . 

Fischbelntnnya... 12 
Gal;unbos .. • .. • .. 146 
Kiilsögyepi tanya 6 
Polgártanya • . • • • • 84 
St'haultanya. , • , • , 16 
Tamásbáb tnnyu, 8 

Tiszabura ...... l ••••• 
• 

• 

• 

·-

26. .Tál'z-N'agykun-Sr.olnok vármr.gyc. 

JH.rások, nagy
körjegyzlí-

t.an. és 
-o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

E 
~ 
rn 

· Alsónyakas .. .. .. 27 
Bibiczhát • .. .. .. • 41 
Dobogóhát • .. .. .. 81 _. 
Folsönynkas .. .. • 40 
Gyolcs •••••••••• 1 8'2 
Hegye~ hát........ 85 
Pusztalovászhát.. 280 
Puszta.taskony ..• 1160 
Szöllöskert .. .. .. 8 

Taskonyi csárda. lD 
Tiszapüspöki ••...•. 

Farkasdomb ..... 128 
Tiszaroff .....••.•... 

1.1 

5.4!1 

• 

· Ajtóshát .. • .. .. .. 19 
Akolhát •••••••••• 880 
Borshalom ....... 189 
Garahalom és 
· Lakbalom ...... 158 
~endn •••••••••• 1.029 
Gyolcstanya, • • • • • 156 
Kormó • • • • • • • • • • • 51 
Lejtö .•••••••• l. • 18 
Mihálytanya .. • .. 96 
Nyakashát ....... 88 
Telt'k • • • • • • • • • • • • 64 
Verestnnya .. , .... 167 

Törökszentmiklós ..• 
Barta. •••••••••••• 1.024 
Derzsigát • • • • • • • . 80 
Fclsötnnyák ..... 1.014 
Pusztnba.lla ••••• 827 
Pusztakengyal ... 2.828 
Pltsztussukallu.s • • 549 
Pusztnszonttnmás1.540 
Pusztaszuri ••• , • , 78 
Pusztntonyö ..... 1.0.55 
Ré,itnnyák 

(Alutka) , • • • • • • • 818 
~urjány .......... 482 
Ujkút ............ 185 1_ 

J árá-si ösueg : 

Já.azberény 
rtv . ............. . 

AlsómusEáj ••• , , • 450 
BoldogháEti. , •••• , 924 
Caik6s ••••••••••• 848 
Folsllmesö....... 147 
Hajta .••••••••••• 842 
Jukab ••••••••••• 228 
Köslegelll ... ·..... 807 
Kutyinapunta .... 220 
~úcsö .•..•••••••• 185 
Nógyssállás. .. • .. 548 
Pel". . • • • . • • • • • • • • 205 
Peres .•••.•.••.•• 799 
l> ortelek • • • • • • • • • 868 
Rekettyés .. • .. .. 2112 
Rét ••.•••••••••. 611 
Szenthnre •.••.• _ •• 175 
Tú.piúpussta ••••• , 460 
'föltovény ........ 490 
Uj erd ö ...... , • , • 1.182 

VII. Karozag rtv. 
Bácsai és varjasi 

t:m yü.k . .. • .. • .. 789 
AP.n v arn ..... _.. • • • 509 
L1balC«elö •.•••••• 662 
Réti és legelöi 

tnnyák ........ 1.507 
Tilalmasi tanyák 1.810 

vm. 
azálláa rtv •... 

Ba.bó ••• , •••••• ,. 1 122 

!9.6 

• 

.. ···-----·-
,JiLJ•ások, nn.gy

ki'trjegyzc'l· 

. lan. és 
-o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
""' utóbbiak lélekszáma 

Békás............ 80 
Bognras • • • • • • • • • 44 
Csorba ••••••••••• 848 
DanczJca • • • • • • • • • 85 
Göröngyös. .. .. • .. 170 
Halns • • • • • • • • • • • • 64 
lgarió ............ 170 
Karahát .. .. .. • .. 49 
Karajános.. • . • • • • 45 
Kerülölapos .. • .. • 58 
Konta ••••••••••• 1 858 
Kurvn.há.t. • • • • • • • • 94 
Ludas .•..••••••• , 29 
Lukácsfenék • , • , • 125 
Mólyérlnpos ..... 125 
Nug:ykerr. • • • • • • • • 86 
Porosállú.s ........ 149 
Pázsitsl!i.gc~ .. .. • 88 
Rakonczás .... , .. 81 
Ravaszlyuk ..... , 45 
Ssejkö ........... 189 
Szarfü •.•••. , •••• 1 80 
T11rgony ... , .... ,, 169 
Varjas • • • • • • • • • • • 58 
Vasaslapos ....... 188 

D:. rtv. 
A.lsórészi tnnyák.2.149 
Felsöré.~zi tanyák 1.470 
Nyomási tnnyák.8.881 
Pusztabálll'éve , , , 141 
Pusstnkúria ••• , • • 481 
Pus.1tnpó ••••••••• 928 

x. Szolnok rtv •. 
AlcsipusEta , • • • • • 680 
Csöbörér • .. .. .. .. 97 
&isszanda........ 60 
Oszanda. • • • • • • • • • 868 · 
Szan da i szilllilk. • 775 
IJilll.ri tányák .... 1.597 
UJsEanda ......... 288 

XI. 'l'úrkeve rtv. 
Fehértó .. .. .. • .. • 197 
Bimesdilapos .. .. 71 
Knba •••••••••••• 462 
Malomsug ........ 112 
Móricz ••••••••••• 175 
Póhamnra •••••••• 269 
PusztatúrpásEtó , • 892 
Széchenyikl'rt ... , 44 
Ssclo~hát ........ 54.1 
Tököshát... ..... • 80 
Túrkedd .. • .. .. .. 17-l 
Túrkevei csorba,. 218 

• 

Ösnesités. 

Jásesági alsó j ... .. 
Jásesági felsó j .... . 
Tis11ai alsó j. .. .. .. 
Ti.~11ai felsó j. .. ... 
Tiszai köeép j. .. .. 
Jászbe-rény rtv ..... . 
Ka.rczag rtv .. ..... .. 
K-isúJszállás rtv .. .. 
Mezótúr rtv ........ .. 
Szolnok rtv ........ .. 
Túrkev8 rtv ......... . 
Vá1•megyei iiBBII.: 

• • 

60.7 

49. 
46. 

• 

• 

• •• 

·-

• 

l 
• 
• 
' • 

i 
• 

l 

• 



• 

.. 

• 

D ·r· k'' una- JSza oze. 

. tan. és 
-o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek P.S 
ló:. utóbbiak lélekszáma 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • 

' l. Aboayl j. 
Járási székhely : 

Abony. 
NagykOzségek. 

Abony •............•.. 
Csordnkút........ 101 
Deákhalom... • .. • 254 
Dohányosér .. .. .. 75 
Feketehalom .. .. • 29 
FUEeaér.......... 18 
Gereczeszék. . • • • • 40 
Karaér •••••.• , • • • 48 
Kismihálytó...... 58 
Kunér............ 88 
Lengenádas • • .. • • 27 
Mikelaka ........ , 48 
Muszájerdli....... 79 
Nagyjarás. ... .. .. 75 
Rókalyukas ••• , • , 55 
Sashalom •••••••• 418 
Táborhegy ....... 247 
Tatárhányás .. • .. 79 
Telelöpnrt •• , • , , , • 88 
Turjános ........ , 4.7 

· Zsombékos •••••• , 82 
Jászkarajenő •••••... 

Alsóka.ra ...... , •• 1.698 
· Felslikara. .... 00 .. 1.107 

Jenö .•• , ••••••••• 1.241 
Tetövár • • • • • • • • • • 188 

Ko csér •.••••••••••••. 
TápiógyOrgye ....... 

I>öghát ••••••••••• 24 
Fárndtanya .... •oo 64 
Görbcszék, ••• ,... 12 
KétkOrtösta.nya. oo 19 
Kismt!gycr •••••• , , 26 
Kispnskoin ••••••• 28 
Na&n·paskom .. .. • 10 
Nagytelek • • • • • • • • 42 
Pocsogós......... 4 
Pokoltanya , • • • • • 462 
Pronaytanya .... , 86 
Pusztamener ••• , 94 
Rókalyuk ... .. ... 17 
azllröspnszta .. o. o 91 
Ujmnjor .......... 169 
Urbarium • • • • • • • • 87 

Tápiószele .......... . 
Ábrahámtelek • , , , 888 
Benedictytanya •• 188 
Gombostnnya ..... 122 
llalesz •••••••••• 1.887 
Monoritanya • .. .. Gl 
Reinletanya ...... 185 
Sz őröspuszta •• , , , 267 

Tószeg .••....•.•..... 
Cs6restanya... ... 62 
EZestanya •••••••• 76 
Gorjéstnnya • oo • .. 68 
Hajtótanya. ...... 60 
Pákratanya , .• , , , 79 
PaláclicHpusztal) 761 
Perjetanya •• , , , , , 44 

Törtel ..........•••••• 

~ ...... . .., ..... 
to.g . .., 
~ "' :oS ..w ·d ... 
<"" 

Járások, nagy
körj 

tan. és 
·o joggal felr. .a egyéb lakóhelyek és 
ló:. utóbbiak lélekszáma 

• 

119 

27. Pesl-Pilis-Soli-Kiskun vármegye. 

• •• 

Járások, nagy
kö 

!;l tan. és 
·c joggal felr. 
~· egyt!b laköhelyek és 
r.:. utóbbiak lélekszáma 

• 

27. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye . 
• 

Vármegyei székhely : Budaput. 
• 

Czakói dülö...... 46 
Ernyöi dUiö ...... 176 
Fehértói dUlli .... 266 
Kákási dül ö ...... 846 
Ludasi d ü !il.. .. • • 262 
Nádasi dül ö.. • .. • 68 

ÚYiz~árási tanya , • 288 
JSzasz •••••••••••••• 
Kisgöbölyjárás • , • 46 · 
KisrózSiisi tanya , 106 
Kor~óstanyn.. .... 88 
Nagygóbölyjárás .. 248 
Nagyrózsási tanya 00 
Porjési tanya 00.. 6 
Rákos............ 66 
Szörös • • • • • • • • • • ll 
Tápiómajor....... 120 

Zagyvarékas ••••....• 
Püspökitanya • • • • 2 

Járási ösBZeg:. 55. 
• 

11. Al•6daba•l J. 
Járási székhely: 

Alsódab H. 

NagykOzaégek. 

Alsódabas ........... . 
Alsódabasi szóllök 424 
Alsóbabád .. .. .. • 61 
Felsödélegyhát:a.. 164 

Alsónémedi .•.•. • .... 
Alsón6Inedi plls· 

pökmaJor ..... : 80 
BelsóinaJOr.. .. • .. 9 
Csárdamajor ..... 10ö 
Folsőpakony ..... 1'12 
Felsöráda .. • .. .. 82 
Gyáll!uszta. , , , , • , 226 
Külsomajor .. .. • 94 
Nagymajor .. • .. .. 169 

B~~~é1~i)."b~:::. 205 
Alsóráda .. .... .. 112 
Alsóván y • • • • • • • • 68 
Bouashegymajor • 76 
Csali puszta. .. 00... 12 
Fulsóváuy ....... 201 
Halásztanya., •• ,. 7 
K.isvá.ny. • • • • • • • • • 7 
Nen1csráda ....... 180 
Szalaitania .. .. .. 4 
~ándorha roatanya 7 
Ürböpuszta....... 187 
Telekmajor....... 86 

Felsódabas ......... . 
Karvasytanya -; .. , 8 

Gyón ..•......•....... 
Csárdai tanyák ... 111 
Essói Inajorok .... 128 

Kakucs .•••••••••••••. 
Csik:ós ••••••• , •• , S'lli 
F'uchsmajor •• , • , • 72 
Inárcs • • • • • • • • • • 886. 

Ladánybene ...•• 

• 

3.47 

1. 

• 
'·· 

• 

Lajosmizse .•.••.••••• 
Alsóbene •••••••• 1.480 
Als6lnjospuszta •• 976 
Alsóutirdlc. • • • • • • • 886 
Felsöbene....... 1528 
Felsőlajospuszta • 852 
Felsómizso ..... 1.816 
Körös • • • • • • • • .. • • 7M 

Ócsa ..•..•..•.•.••...• 
Alsópakony .. 00 .. 217 
Aranyhegy .. • .. • • 7 
BaJuszhegy ••• , • • 2 
C1nrják......... •• ll 
~elsöbabád • .. • .. 182 
Q regben......... 25 
Uj erd ö • • • • • • • • • • • 98 

Örkény ...•.....•..... 
Csurgaymajor •••• 442 
Ilonamajor ...... 818 
Istvánmajor .. • .. '12 
Göbölyjárási t.... 64 
Orkényi szöllök .. 214 
Lőtértábor .. .. • .. 6 
Tinójárási sz61löt 670 
Tinójárási tanyák 118 

va cs ••••••••••• 
•••• 165 

• • • • • 67 
• ••• 105 

Bocskoros .. .. • .. 18 
68 

••••••••• 12: 
Erdölak .......... 15 
Fülöpmajor • .. • .. 4.6 
Kisnándormajor • • 16 
Kiemantina m .... 198 
Klotildinajor , • , • • 49 
Kutvaszoritómajor 72 
IJp6tDlajor....... 88 
Lu_jEamajor .. • .. • 16 
Máriamajor , • , , • , 280 
Nándormajor • • .. 94 
Péterma.jor....... 81 Pu.tri............. 57 
&rgaház .•• ,,,,,, 48 
úJhii.Emajor ••••• , 180 
Viktóriamajor , , • • 184 

Sáti ...••....••••...... 
Alsóbesnyli.... .. • 60 
Bclslimántt!lek • • • 24 
Czibak........... 87 
Felsöbesnyli ..... , 19 
Kaparás .......... 81 
Külsömántelek , • 22 
Vinczetér .. • .. .. • 8 

Tatárszentgy01·gy .•. 
Földvárymajor •• , 88 
Gombaymajor .. .. 10 
Haláslimajor • .. .. 68 
Donamajor • , • , , • , 86 
Sarlósár ......... 888 
Suhvarcztelep .. .. 114 
8eruberymajor.... 69 
Vlirösmajor .. .. .. 78 

Újhartyán •••••••••••• 
Gizellamajor .... , BO 

v···, Hernád ......... , 698 
LenByelfalva .... , 428 

l) Anyakönyvll'l Abony JLk •• haz tartedk. 'b'\ P. 
t:: 

• ~ K~'u""1 '·~ ••• .~ "''·~··.~! "' ' . . ·-> 
' ' l ·, . . ... 
• • .. 

• 
• • 

• •• .. ' ,. 
.A' • . . . 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

•· 

• 

- .. 

• 
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100 
Duna-Tis:t:l köze. 

nagy-

s 
•«! 
N .. . tan. és 
·o joggal felr. 
;? egyéb lakóhelyek és 
- utóbbiak lf~lekszáma 

• 

1 

• 

SE en torbánhelY .. 49il 
.V atya ........... 5.'>9 

Jálrási ÖBBleg: 
l 

Ill, Aszöli J • 
Járási székhely: 

Aszód. 
Nagyk6zségek. 

Aszód •...••.....•.•... 
Bag .................. . 

Csintovány .. .. .. 28 
KisbaBpossta..... 28 

Boldog .............. . 
Fáytanya .... oooo• 87 
Nngrtclek • • • • • • • • 290 
Rétszélpart •• , , •• 
fiándormajor • • • • • 70 
Ujmnjor.. .. .. .. .. 109 

Domony ............. . 
Domonyvölgy oo... 92 
Ege1·szeg • . • • • • • • • M 
Feketeerdő . .. .. • 17 
FlóramPjor • ·oo... 61 
Zöld ház.......... 10 

Galgai!'Yörk oo 00 ...... 

Alsó Tahito.n\"ft .. 17 
Fáytanyn. oo ... oo. 25 
Felső Tuhit:mya • 18 
Horváttanya • • • • • 29 
Rozáliatanya..... 8 

Galgahéviz ......... . 
1\lonostorliset .·,:. 112 
Teréztelep. • • • • • • • 87 

GalgamácM ......... . 
Antnlmajoroo oooo. 46 
Ecskend ......•. , 19 
Korannmajor ••••• 106 
1\tegyerko oo ..... ~ 81 

Hévizgyörk ........ 00 

Tófalu . . . • . . . • . . . 28 
Szilosalja • • • • • • • • 42 

Iklad ................ . 
Cservölgy • • • .. • • • 79 
Juharos . . . . . . . . . • 28 

Kartal ............... . 
Emsepuszta • • • • • • 140 
Erz~ébetliget.,,.. 15 
Fánimo.jor • • • • • • • 67 
FclsönnLjor ..•••.• 197 
Horváttanya .. .. • 77 
Kis tn nyn . . . . . . . . . 60 

. Nagymajor • , • • . • 264 
Tura ................. . 

Alsórét... ........ 7 
Fekete .... 1 • • • • • • l 68 
Harc1szt ....... 1 1. 819 
Margit.mljjOroo.... 52 

Verseg l ••••• l •••••• l. 

Berlmnajor . ... ·. . . 24 
Fenyöhnrns?.t..... 90 
Gu.zos ... l........ 46 
KúroJyhalma • • • • • 57 
Kerekharaszt.. .. • 90 
Kishartal 00.. .. .. 141 
Mindszont ........ 100 

' .!ol 
Cll ...... 

"Cll ...... 
bQ 
•:u 

~"' :o 8 
.tol ·gJ 
<"' 

....,.. 

• 

J. 

1 

. Sznrkás.. .. .. .. . • 109 
Varsánypuszta ••• 416 
Zol tánmnjor • , oo • 78 -:;-::,...."...,:-: 

Járási 6Bs!leg: 

• 

• • 

• 

• 

• 

s . .., 
N 

"' -o 
1>-. ...... o 

r:. 

Járasok, nagy
kürjP.gyzö

klsk<1zsr"•gek, 
tan. és türvtinyh. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

IV. Blal j. 

Járási székhely : 

· Bia • 
.A) NagykOzségek. · 

' ~ ...... 
•Cll ...... 
CD 

"Cll 
.. rS 
~s 
.to~ -d 

N 

<"' 

1 Albertfalva .......... 1.1 

1 
1 

• 

Bia ......... l ••••••• ••• B. l 
Alsómajor • • • • • • • 60 
Csonkatebe .. • .. • H 
Herc>.cghulom •••• 228 
Hosszíuét. . . . • • • . 98 
Iharos . • . . • . . . . .. . 2 
Ko záro lll •••••••• , 14 
Móriczmajor • • • • • 42 · 

Budafok .............. . 
Budakeszi ........... . 

Erzsébetkirálynó 
sEanatorium .. • 198 

Máriamakk 00.... 21 
·Budaörs ............ . 

Csikicsárda... .. • 12 
Kamnrnerdö .... oo 207 

Kistétény ...... , .... . 
Nagytétény ....... oo. 

Baross Gábor telep 512 
Diósvölgy .... oo.. 85 
ISailylapos... .. .. • 66 
úhegy •..•........ 17 

Páty .... · ... l 1 ••••••••• 

Bállomtunya .. .. • l 
Erdötelek oo ...... 4 
Kuszkótaurn • ;. • • 6 
1\tézeshlllrfl kö-

hH.nyn.......... 4 
Perbál .... l •• l l •••••• 

T.innye ~ ....... l •••• l 

Garnncsi csárda.. ll 
Jü.szfn lu . ••.•• , . • • 55 
Szil ra~.::fa l ••• l • l • , 6 

Torbágy~ .......... l •• 

H.áezgug ... 1 • .. .. 61 
Tök ............. ~.~l •• . 

AnyiLcsu. · •••••• l • • 97 
Törökbálint ......... . 

ldJhof •••••••••••• 81 
Zsámbék ............ . 

B) Körjegyzc'Sség. 

Budajen6i kj. 
Budajenö .......... .. 
Telki l l •• •••••• l •••••• 

• 

Jcirúsi összeg: 51. 

V.Dvnaveoaelj. 
Járási székhely; 

Dunavecse. 

Nagyközségek. 

Apos~g ·:·.·········~.· 
l-IeflylmaJ~r • • • • • • 28 
Juh;kO.IIlllJOr,,,,, 18 
Lajo~:.unajor •••• , • 88 

• • 

• 

• 

• 

27. Pc~l-Pilis-Soll-Kiskun \'ármcgye. 

El 
-~ 

"' "' -o ... ...... o r.:. 

• 

1 

.Járások, nngy-
• k ürjcgyzri-

k 
!.an. és 

joggal fclr. 
egyéb lakóhelyek • es 
utóbbiak lélekszáma 

Nagykitt oo .. .. • .. 102 
Tnbanyitelek..... IB 
Vilállosrno.jor..... 15 

Dab .. l •• l ••• l •••••••• 

DömSöd l •• l •••• l l •••• 

Apaj. l •• l l •• l •• l. 195 
S:o:örhalom .. .. .. • 86 
SEunyog ......... 180 

Dunaegyháza .•.•.... 
Dunaegyhál:ai 
komp··~······· 9 

Dunapataj ..•........• 
Alsójárás .... .... 5 
Bödbnkod ........ 169 

.. Húsfoka. ...• l..... 8 
Józsefmajor .. .. .. al. 
~piun. . . . . . .. . ... l • l O 
()rjog l ••• l •••• ,.. 97 
Paptava •. l...... 15 
PatnJimikla...... 86 
Szell d ... l •••••• l 61 
Siontkirály oo ..... 158 

Dunavecse ......... .. 
Csanádfehérelrf-

hAztL •• 1 ••••• 1 •• 728 
Harta ............... . 

Állampuszta .. oo. 87 
Darányimajor.... 64 
))una tetéti en • • • • • 779 
r::rsokihnrta • • • • • • 862 
Ersckiszentkirály. 128 
Hartuibojár .. oo oo · 84 
Hnrt:limikJa. •••••.• 158 

' .w 
Cll 

"Cll -
CD 
·a> 
.. rS 
~e .w ·cd 

N 

<"' 

• 

• 

Hnuermnjor • • • • • • 4.7 . 
Helónyimajor •••• 104 
Ottóhalom .... oo. 20 
Sósér ..... ~ ...... 56 
Vejtcpuszta oo.... 81 

Ordas ....... l •• l l •••• 

l1nsós ..... ...... .- 10 
Zádor............ 69 

Ekllt •.••.•••.• l •• tlltlt 

Bakóhalom... .... Sl 
Fllzhnlom .... oooo 7l 
Hotónyimnjor • • • • 46 
Hn,hUy........... . 16 
Közópmajor ••••• ; 22 
Máriaháza .. .. .. 160 
Miskahalom. • • • • • 79 
Nagymaj ol' ....... 187 
Remanonclllill • • • • 141 
IlCvbér .•.•• ~.~·~· 208 
Salinimajor •••••• 81 
Tótmajor ...... oo. 115 

Szalkszentmárton . . . 8. 
Csal, on y .... l •• 1 • 21 
Homokszentlörincz 576 
Ki~vadas .. .. .. .. 91 
Nagyvndns ....... 118 
Szalk .......... 1 • 10 

Tass ....... l •• l ••• •••• 

AlsósKenttamás • • !76 
"~ge esc . . . . . . . . . . • 54 
Fohél'ló . . . . .. .. .. 40 
Fcl~ösxenttnmás • 189 
Halásstolnk .. • .. • 27 · 

• 

Hlirmnház. . . . . . . • 15 
Kinnszék .. .. .. .. 24 
Küzépszenttamás. 110 
1\toggyes ... 00 .. .. 122 
Pus:o:takomárom.. 57 
Pus:o!ltnszeutgyörgy 150 
Tas~i t:uL yák .. 00 • 2i5 -.:-::--:-: 

Jú.rási össeeg: 

• • • 

• 

' 
l 
! 
l 
• 

' 
i 
' l 
• 

i 
' 

• 

• 

• 

• 
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Duna-Tisla kö;,;c. 

s 
-d 

"' "' 
~o 
;... -o 

r:r.. 

• 

• 

Járások, nagy-
körjegyzü-

k1sközségek, 
tan. és törvény h. 

joggal fclr. városok, 
egyéb lakúhelyek és 
utóbbiak lcleksziuna 

VI, GödiSllöl J. 
Járási székhely : 

Gödöllő. 

.A) Nagyközségek. 
CsOmOr ....•.•...••••• 

Kisszentmihályi p. 14 
l).özóphcgy • • • • . • • 58 
Ohcgy •••••••••••• 179 
l.l~hegy ••••••. ·•••• 24 
UJlnnjor .•••••••• , 24 

Czinkota ...•......... 
Corvintelep •••••• 274 
Eluuanntelep ••• 8.080 
Forrás major...... 25 
Huszkato[ep .••••• 165 
Ilonatclep. • • • • • • • 427 

· Lnczkómajor.. ... • 46 
Lucskamajor • • • • • 47 
Mát)·iLsföld..... • • 685 
Zsellértelep • • • • • • 227 

D&ny ••.••••••••..•••• 
HossKútisstiLs • • • • I' 
:Nagyhlí."anya • • • • 7 
üregmajor • . • • .. • ll 
J?nsT.tuszentmihály 20 
Ujmaj~r. • • • . . • . • • ~62 

Gödöllő .. · .••..•...•..• 
Alsómujor. • • • • • • • 17 
Antalhl'gy •••••••• 206 
~at ..•......... 121 
Fenyvesi szöllö t.. 221 
llaraszt •••••••••• 109· 
Királytelep • • • • • • 86 
K~s~ontimajor ••• 166 
Mannbesnyö • • • • • 880 
Szárító • • • • • • • • • • • 107 

Isaszeg .............. . 
Belsőmujor....... 88 
llknmajor •.•••••• 142 
'fápiószontgyürgy.. 211 
Urgemajor • • • • • • • 42 

Mogyoród ...••.....• 
Pusztaszenijakab. 20 

N agytar csa .•.....••.• 
Annamajor. • • • • • • 28 

Péczel ........ .-..•... 
Cziczkatanya..... 26 
ErdeyL·mya •••• ·~ • 48 

· Fáytanya . • • • • • • 64 
Kelecsényimajor • 6 
Lebukirósz • • • • • • • ll 
l) l.". 17 a.wnrcsz ••.••••• 
Madarns nyaraló.. 18 
Pekárytanya • • • • 5 
Pusztaforró • . • • • • 100 
Pusztalacsod. • • • • 78 
Szirmaytanya • • • • 72 
Vadalmás tanya.:. 5 

Rákoscsaba .•..•.•.. 
Kuczorgótanya • • • 14 

Rakoskeresztúr ••..•• 
Rákosliget ...•..••... 
RAkosszentmihály •. 

Annalalop. • • • • • • • 2Ul 
Árpádtelep ••• •... 98 
Kissl!lllllmihál y.. • 41 

Szadfl ......•.•....••. 
Margitta • • • • • • • • • b2 

V áczszen tlAszló ••.... 
Csoukás • • • • • • • • • lS 
Fúrjes • • • • • • . • • • • 12 

• 

...:. 
Cll 

·a> ...... 
e.tJ . .., 
!!A"' 
=o e 
,.101 -~ 

<"' 

• 

• 

!.89 

• 

• 

• 

• 

c: -·;g 
"' ·o 
;... -o 

!'<. 

1 

• 

1 

-

• 

• 

Járások, nagy-
, körjegyzll· 

kisközségek, 
l.an. és Wrv1lny h. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek tls 
utóbbiak lélekszáma 

Koronaligat • • • • • • 24 
Tarsmnjor • • • • • • • 87 
Viktormujor...... 19 

Valkó ....•....•. · ..••.. 
Csákói t11nya • • • • 24 
Kisharaszti • • • • • • 88 
Rudolfvölgy. •• • • • 10 
Simon tanya • • • • • • 11 
Törökúti tanya... 5 
Zsigmondmajor • • 102 

Zsambok .....•.••••.• 
Bcnicz.!tymajor • • • 10 

B) Körjegyzöség. 
Kerepesi k.i. 

Kerepes ............. . 
Felsőmajor .••• ~.. 65 
Fiutó •••.•• ~ ••••• 52 
Héb~zilvá.s • • • • • • • 9 
Husztinn • . . . • • • • • 9 
Ökörtolck . • • . . . • • 9 
Zsófia kertváros. • 9 

Kistarcsa .. : .•......•. 

l ...... 
Cll ..... 

•<l) -
-~ 
rnd 
~e 
.!ol ·d ... <lll 

!.51 

• 

• 

Szarvasvölgy. • • • • 88 --:-:-::-

Járási össeeg: 65.97 
• 

. . -
VII. K.aloosat j. 

Járási székhely:. 
Kalocsa. 

· Nagyközsége"k. 
Bátya .............•... 

Alsószálll\sok • • • • 578 
Felsőszállások ••• 287 
M unitás tolep • • • • • 168 
Oreszpuszla...... 95 
Ti ra pusztu. ••••• ; • 29 

Bogyiszló •...••...... 
Beldoromlás • • • • • 99 
Dokomlás • • • • • • • 107 

· Gén1es • • • • • • • • • • • 7 
Gó ga • ~ ••••••• '.. • 70 

. Hátr ó ••••• , • • • • • • 22 
Knru.sz........... 18 
Klilbogyiszlú • • • • • 217 
~lildoro mlás • • • • • 15 
Osztövér • • • • • • • • 2 
Tuplós • • • • • • .. • • . 7 

Dunaszentbenedek- • 
Biskói rév • • • • • • • 10 
Sza.k:márpussta').. 1• 
Szilágy ••••••••••• 28 

Dusnok •••••••••••••.• 
Borsoshát •••••••• 101 
Halásskass. • • • • • • 19 
Izsákpuszta • • • • • • 70 

• • • • • 26 
• • • • 6 

•••••••••••• 14 
• • • • • • • • • • • • 2 

Jrajsz ••.••••••••••••.. 
Várssq ••••••••• 187 

Foktd .•.•••.•.•••.••.. 
Baráka........... 7 
lüsfuktö........ •• 64 
Kiskecskeméf&Y •• ; 47 
Kör1ne • • • • • • • • • • • 20 
~oszes ...•......• 81 

Géderlak ....•••..•••• 
Pé torföld. • • • • • • • • 6 
Pus~~;totlnk • • • • • .. 16 
•rorhol • • • • • • • • • • • 21 

s. 

• 

l) Anyakönyviles Szaklllár ulc.-hes tartodk • 

• • 

• 

101. 
-· 27. resl-l'ilis-Soli-I<iskun \·ármegye. 

s 
·:"j 

"' "' ·c 
;:... -o 

r:.. 

1 

Járások, 

k 
tan. és 

j o g gal fel r. 
egy6h lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Homokmégy ...•..... 
Alsómégy •••••••• 676 
Csillagos. • • • • • • • • 24 
Drngsl!lél • • • •.• • • • • 506 
Halom •••.••••••• 291 
Hillye • • • • • • • • • • 588 
h.isr.sertö • • • • . • • • 422 
~ÖácsrL ········•·· lll 

regcsertö • • • • • • • 968 
Kalocsa •.•••.•••...•• 

Borko............ R 
Csoma........... 186 
Negyvenszállás.. • 871 
N. ana.. • • • • • • • • • • • • 12· 
Papssállás • • • • • • 1 
Újdrágszél ••••••• 181 
V ádéi csárda • • • • 15 
Vörösszállás • • • • • 80 

Miske ..•........•.•.. ~ 
Sznkmár ....•.•.. • .... 

Alsóerek • • • • • • • • • 178 
.A.ndrássl!lállás.... 70 
Boiváriszállás • • • 29 
Csepeg........... 6 

· Felsöerek • • • • • • • • 355 
Gombolyac .•••••. 286 

l ..... 
.Cll 
"<ll ..... 
tQ 

-~ "' 
~8 ...... ~ 
<"' 

11. 

• 

• 

l(arczag •••••••••• 24 
KeserUtelek • • • • • • 259 . 
Kisülés •••••••• .". 188 -
Kistény .• ·•••••••• 40 
Ludasszállás •••• , 92 
~alomér • • • • • • • • 17 
O regtény. • • • • • • • • 182 
Pécsismllás • • • • • 66 

• Résztelek • • • • • • • 481 
Bsaion tal ssállás. 28 

Uszód ..•••..••••...•. 
Kenyértelek • • • • • • 26 
Nána............. 14 
Pálföld •• ~ • • • • • • • • 86 
Tösemöge • • • • • • • 56 

• 

• 

'furmöge • • • • • • • • • l!O 
Uj major.......... 74 _·:..___ 

Járári ÖBBleg: 44.97 
• 

vm. K.lsk&rld j. 
Járllsi székhely : 
. Kiskörös." 

• 

N agy község ek. 
Akasztó •••••••••••••• 

Ács • • • • • • • • • • • • ·98 
Alsódöbrl!gecz. • • • 112 
1\'elsödöbrögecz... 18 
Ökördi • • • . • • • • • • 62 
Pusztaszenümre .1.078 

Bajaszentistván .•••• 
Aligvárda • • • • • • • • 45 
Koppány......... 27 
Pandur • • • • • • • • • • 65 
[>" b'"l "" · or o y • • • • • • • • • i.:AJ 

ItazéL ••••••••••• 80 
Bócsa ...••.•.••••••.•• 

Kisbócsa • • • • • • • • lí86 
Zöldhalom ••••••• 416 

Császártöltés •••••..• 
Csn.la. •••••••••••• 2G6 

É 
Polgárdi • • • • • • .. • 18 
rsekcsanád •••••••• 
Kéklu~gy • .. • • • .. • 18 
Verú.nka • • • • • • • • • 5 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• • 

• 

• 
• 

• 

• -• 

• 

• 

• • 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• • 

• 
• 

••• 

• 
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• 

• 

• • 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

•• 

• 

10! 
Duna-Tisza köze. 

N 
U'l 

-o ..... 
'O 
r:.. 

Járások, nagy-
, körjegyzó-

kisközsógek, 
tan. és törvenyh 

joggal felr. varosok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

H~jós ................ . 
E:rsekhalom • , • , • • 251 
Hit d •..••..••..•• 189 
Kall .... <~········ 19 
KU!söszent4ryöl'BT. 127 
Vadaspuszta • • • • • 5 

Keczel .............. . 
Beköstilk • • .. .. .. 45 
Berektanya.... ... liO 
Kenderesmalom • , 87 
Polgárdi .. .. .. .. • 281 
Szarkás .......... 270 

l 
.!ol 
~ ·:u -
~ 

~cd 
.~e 
obi -~ 
<Cll 

Szilo11tanya .. .. • 28 
Kiskórös ............ ~ 11 

Alsótabdi . . . . . • . • 586 
Czebe ............ 651 
Erdötelek .. .. .. .. 461 
Feketehalom .... 195 
Nagyezebe ....... 878 
Oregszöllök: ••••• , 6.2 

Nemesnádudvar .... 
Szántó , .... , , , , . 65 

Prónayfalva ........ 
Harkakötöny') •• 755 

Saltvadkert ......... 
lBöszér ..•...•. , •• 84 
BUdöstó .......... 002 
Csábor .•.•.• , • . 1.179 
Czebo............ ·59 
Kú tágu • • • • • • • • • 249 
Na.gyerdó......... 89 
Szarvaskút ••••••• 582 
Zsotnbort.ó • • . • • • • 182 

Sükösd . . . . . . . . . . . . . . 4. 
Gcn1encz • . • . • . • • 14 
Józaertelek .. .. .. • 18 
,!S:orpád ......... ; 8 
Os U kösd . . • . . . . . . 60 
Vajastorok .. .. .. 17 

Szeremle ......... -.. . 
Alsópörböly .. • .. ' 
Erösalj .....• ,.... 9 
Gyürüsalj .. • .. .. • 15 
Hatsziget . . . • • . • . bO 
Réti . . . . . . . . . . . . . 66 "7::-=:-:: 

Járási össseg: 
• 

:m. .KiakuDfél· 
egyházal J. 

Járási székhely : 
JUskunrélegyhiza. 

NagykGzségek. 

.Tál'ÚHok, nagy-
kilrjegy1.r".i-s kisközségek, 

-~ tan. PS törvényh !1.1 

-o joggal felr. városok, .... egyéb lakólu~lyek és -o 

""' utóbbiak lélekszáma 

Pálmonostora ....•.. 
Geltér ............ 648 

Péterrnonostora l) .. . 
Szank ................ . 

Móriczgát ...... 1.829 
Szöllösor ......... 002 

Tiszaújfalu ........ .. 
· Istvánújfalu...... 168 
• Nagymajor • • • • • • • 116 

Ujkécske ............ . 
ÁrkusolUlö •.••• ,,. 184 
Bögi dUlö .. .. .. .. 494 
Korckdomb ....... 703 
Oláházi d!Uíí.... • 669 
Peregibahiú d ülő 1.100 
Sárhalmi diilö.... 424 
Szóphalmi dülö • • 622 

• 

J árási össseg: 

lt . .Kiapeatl J. 
Járási székhely: 

'Kis pest. 
Nagyközség ek. 

t Csepel ............... . 
Királymajor...... 88 

Dunaharaszti ........ 
Rákitcziliget • , • • • 592 

Erzsébetfalva ........ 
Beortanya........ 54 

Kispest ............. . 
Állami munkást. 8.814 

Pestsz en tlllrincz ....• 
Saroksár ............ ~ 

Bolgárkertészet , , 88 
Millenniumtelop • • 82 
Oleatelep • .. .. .. • 10 
Boroksárpéteri .. 1. 989 

Járási össseg: 

ltl. .Kunazent
mlklóal J • 

Járási székhely : 
'Kunszentrulklós. 

N agyközségek. 

1 Fülöpszallás ...••••.. 

1 Alpár .............. .. . 

Ániádszöllötelep • 55 
Bn1áv.si . • .. .. .. • • 411 
Fillilp'k:orekegy-

' 

Jászszentlászló •..... 
Kiskunmajsa ........ 

Aranyhc;y .. • .. .. 106 
Banódlllo . ...••... 222 
Erdös~öllö ••••••• , 16 
Halesz .... ,...... 25 
Ipar .•• .•. , . . • . . . • 69 
K.isyós . ••• ••••••• 1.146 
KonyhadUiö.,., •• 1.088 
Kökut .......••... 887 
Kümpöcz ••••••. 1.049 
Kuna,nscgyháza.l.006 
ltlajsaJakabs~á.U•) 1.891 
"'ariss:&állaa .•••• 740 
OregsKöllö .. • • • .. 448 

Ó
Pálos . ....... , .. . 1.201 
kécske ............ . 3. 

há!!:a ......... . 1.828 
Hárumsköruyék • • lll 
KurJanto ........ 4!4 
Ugrlszöllök .. • .. • 55 

Izsák ................ . 
Gedeontel op • .. .. 850 
Matyótelcp ....... 800 
RovJCzkytclep .... 674 
Ssnjortelop , , • • • 604 
Uzovicstelep ..... 101 
Vicziáutolep • , • • • 161 

Kerekegy háza ....... . 
Kunszentmiklós ••.• 

B{\.]Jony .••..• , . , • 472 
Bodakút .. .. • • . . • 815 
Bösztt;r .. . • .. • .. . ll D 
Elöhcgyok ...•... 

1) Anyakönyvileg Kiskunhalas rtv.-hoz tartozik. 
•) Anyakönyvileg Kiskunfélegyháza dv.-hoz tartozik. 
•) Pálmouostora nk.-hez beosztott kk . 
•J Anyakönyvileg Kerekegyháza nk.·hes tartozik. 
•1 Anyakönyvileli Orcováuy nk.-hoz tartozik. 

..!t ,eu, 
•Q> -
Illa 
~<11 
~8 

,..1101 ·<11 
N <Ul 

1. 

B. 
.. • 

• 

• 

95.67 

8. 32 

27. Pc~l-l'ilis-Svll-1\iskun vármegye. 

s 
·<11 ,.. 
!1.1 

•O ..... -o 

""' 

• 

• 

Járások, nagy-
kö1.sége kilrjCIJYZll· 

. t.an. és . 
joggal felr. 

' együb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

LoRhogy. . . . . . . . • . 242 
Pupri•t •....•••••• 142 
Partosszék • , • • • • 11í4 
Pozsáros ......... 148 
Pusl!takorek-

ei{Yháza4) ....... 660 
Szed ri a • • • • • • • • • • 102 
Szilos ...... ..... 861 

Orgovány ......... .. 
Páhi ................. . 
Buc~:ka . . . . . . . . . . 209 
Csengöd. . . . • . . . . . 210 
Deutschpú.hi ...... 150 
Kaekantyá •• , •••• 688 
Kisczebe ...••••.. 118 
Kispáhi .. • .. .. .. lí81 
Kullér ...•. , , .•.. 120 
Nngypáhi ..... ;. 1.042 
Tabd1pnszta • • • • 192 

Peszéradacs ........ . 
AlsÍlpcszér • •. , • • • 252 
Alsóadacs ........ 219 
Eteimajor ••••• ,.. 21 
Felsöadacs. • .. .. • 184 
Felsőpeszér .. .. .. 9ó 
Fri:,;yesmajor. , •• , 55 
HJsadacs .•.•••••• 284 
Középadacs • , • • • • 257 
Kilsóppeszér • • • • • 289 
Peregadacs ....... to-J 

Szabadszállás .•..... 
Arnnycgyáza • • • • • 596 
Balázs puszta ..... 5ó9 
C~intovn.tanvák .. , 469 
Fekototanyák ..... 596 
Sznbndjakabszál-
·liLs5) ••••••• !" ••• 1.7'40 

Járási összeg: 

ltll. j. 
Járási székhely : 

.A) Nagyközségek. 
Alberti .............. . 

Dánszentmiklós. 1.576 
Czeglédberczel ...... 

Csorö .•.•••••.••• 121 
N agyállás .. .. • .. • 6 

Ecser ................ . 
• 

Gom.lJa ..........•.... 
Dohányosmajor • • 72 
Furka~rlpu~zta ••• 280 
Harczviilgymajor • 99 
Tetapuszta ••••• , , 77 

Gyömrő ............. . 
Gyömröl góztt\1!111-

gyár . . . . . . . . . . . 05 
Gyümróymnjor .. .. 5 
Kuczántanya ..... 124 
l' ö vesmajor ••• , •• 117 
Ujmajor ...... ,,.. 14 

Irsa ............... _ ... . 
Bergertan va.,,... 49 
BluierLun);a .. .. .. 72 
Ir~ al alsuttmya... 1115 
Irsai felsőtanya.. 81 
Mikobucla .. .. .. .. 717 
Mt1zsiktanya •• , , , 280 

Maglód .............. . 
HtHa.mnjor........ 18 
Klárimaj or •• ,., •• 129 
Kó.,zántanva..... 49 
Tltzberck : . ..... . 

,• 

• 

• 

~ 
'"' ~s 
..... ·::1 

N 

<"' 

• 

6. 

• 

• 

• 

• 

• 

l 
• 
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• 

• • 
• 

• 
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Duna-Tisza közP.. 

.... o 
r:.. 

• 

• 

• • 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek P.s 
utóbbiak lélekszáma 

Mende ............... . 
Pusztabille • • • • . . 241 
PusJ!taszonUstván 178 

• .w 
~ ..... 
llD 
'4>"' ga e 
~~ 
<"' 

Monor . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Brendn!lllljor ••••• 148 
Kertekaljai dülö .• 128 
NyárPgyhál!li dlllll 441 
Pé te ri dlllll.. • .. .. 85 
Szárnzhentelep .. 172 

1?éteri ............... . 
Pétericsárda •• , • • 5 

Pilis ................. . 
• . • • 84. 
• . • • 72 
... 170 

Liebner alsómajor 184 
Nyárimajor....... 6 
Rózsahlll!yi szölllik 81 

Tapiósáp .......... .. 
Jnknbszállás • • • • • 125 
Kisoszlár ...••. , • 87 
Nagyoszlár ••••••• 178 
Sándorszállás • • • • 7 
Szirákimujor..... 20 

Tápiósüly .......... . 
Kistanya .. • .. .. • 18 
Rónatanya .. .. .. 4 
Süripuszta .. .. .. • 11 

Úri ................... . 
Czövektanya .. .. 10 
Tahymajor ....... 102 

Űllc:5 e e e e e e e e e e e e e e e e e e 

Pusztalllb ••••• , • • 297 
Vecsés ............... . 

A1sóhalom • • .. .. • 28 
. Erzsébotmajor .... 110 

Felslihalom •••• , • 246 
Feriben • .. • .. .. • 26 
HalomegyháBa • • • 280 

• 

B) Klbjegyzc5ségek. 
Btnyei kj. 

Bénye ............... . 
• • UJ major • . . • • • . . • 188 

Káva ..........•...•... 
••••••••• 41 . 

•••• 70 
••••• l. 7' 4 

Nyáregyhámi kj. 
Nyáregyháza ••••••••• 

Pusztacsé v. • • • • • • 786 
Pusztapótharant. 807 

Vasad ................ . 
Pusztavasad ..... '169 __ _ 

J árási 688leg : 

• 

Járási székhely : 
NagyUta. 

NagykOzségek. 
Farmos .............. . 

Frledmantanya •• 147 
Kallll br. tanya... 70 
Lebuj01ajor ...... 117 
Malolesitanya .. .. • 4'1 

e 
·ss 
rtJ 

·O 
.!!' 
o 

""' 

• 

Járások, nagy-
körjegyzö-

kisközségek, 
tan. és törvényh. 

·joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Nyárvesztli.. ..... 74 
Rekettyés ........ 188 
Szegedi fil ld...... 98 

Kóka ...............•. 
ltllrtefalapos • • • • • 5 
öregmajor .. .. .. • 56 
I?nsknm.......... 4 
Uj major ...... ,, .. 178 
VárokpusKta • , • • • 2 

Nagykáta ............ . 
Egreskáta • .. .. .. • 680 
Erdösszöllök • • • • 418 
Erekköze ........ 197 
Fek:eteerdö ....... 1 '14 

Pánd ................. . 
llársas .. • •••••••• 88 
Mérgcspart •••••• 78 
Szopók&s.. • .. • .. • 88 

Szentl«'irinczkáta .... 
Szen tmártonkáta .•.• 

For.ró . . . • • • . . • . . • 145 
Homokerdll....... 95 
Kllzéperdö • .. • .. • 5 
Smbótanya • • • • • • 49 
S.~:ékes.. . . . . . . • . . 44 
Szun.yogos .. .. • .. 50 
Tamáskáta ... , ... 166 
Tápió............ 29 

Táp1óbicske •.••..... 
Alsótápiói tanya • 86 

!;'Aranyosi sr;öllo .. 28 
13erekvölgyi tanya 82 
Erdövölgyl tanya.. 66 
Felsőtápiói tanya 94 

;T SalamonszliUII.... 67 
·.[ Sr:élmalomkert • • • 6 

Szentpálhe~~:yi l.. 41 
Tápióság .......... .. 

Zsigerpuszta • • • • • 148 
Tápiószecsc5 ••••••••.• 
'!J Annamaj_or • • • • • • 84 
·y BelsömaJor.. ..... 78 

Gáborkúti major • 46 
· Kláramajor ....... 178 
Tápiószentmárton •• 
~,B ertalanmaJor. • • • 211 

ErzsébetmaJ or .... 129 
G6bölyjárás ...... BBB 
Józsefmajor .. .. .. 66 
Kubinyitanya .. .. 1' 

t Manarytanya.... 85 
. SöregpusKta •••• , 879 
Szab6pusr:tai l. . . 49 
Szentkirályitanya 1'1 

11 Tóalmás ........... .. 

• 

Birótanyn .. , •••• , 88 
Boldogkáta ••••••• 106 
Katona Ferencr: t. 124 
Katona. Lajos t .. , 84 

:J 1J'árári 688leg: 

XIV. J. 
Járási székhely:· 

Pomáz. 
.A) Nagyközségek. 

Békásmegyer ........ 
Csillaghegy .. .. .. 828 
Kisslngpusr;ta • • • • 8'16 
Kőbányatelep .... 11' 
Péterhegyi té"la· 
~Jár ........... 401 

• 

• 

• 
~ 
•Q) ..... 
Cll;) 

'4>"' ga El o..., ....... 
<"' 

101 

27. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye • 

e 
.", ... 
rtJ 

·O 
.!!' o 
r:.. 

Já.rások, nagy-

l 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Budakalász ........ .. 
Ho.rnpovács kll-

bánya •••••••• , 9 
Szérdskerttelep... 48 
Tregele .•....•• •. 12 

Csobánka .......... .. 
Garancs •••••••• ,, 1 
Kovncsiczntnnya • 8 

Dunabogdány ....... 
Csiodihcgyl. kll-

bá.ttya • • • • • • • • • 80 
Paprét............ ' 

Kisoroszi ...... , ... , .. 
Nagykovácsi ....... .. 

Julil\nno.mo.jor.... 80 
Pesthidegkút ........ 

Augusztatelep • • • 257 
Lusztcsárda. .. .. • 20 
Malomcsárda .. .. 6 
Márlaremete .. .. • 27 
Parschklibá.nya... 22 
fjzunyogköbánya • &2 
Ujtelep .......... 71 

Pilisborosjenc5 •••.•.. 
Smrvastéglanár • 48 

Piliscsaba ......... . 
Klotildtelep ...... 219 

Pilisszan tlászló •••••• 
Siklros ........ , • 8 

Pócsmegyer •••••.•••• 
Leányfalu • .. .. .. lí02 

Pomáz ............... . 
Bük ki puszta • , .. • 17 
Klskovácsi .. .. .. 64 
Margitliget .. .. .. 11 
NBBYkovácBi • • • • • 45 

Sol y már ............. . 
Ba er festékBYár.. • IKl 

. Mósr:égetö bánya-
tolep . . . . . . . . . . 4 

Rozália lllztécla-
IJár ......•.. , • 188 

Sturm téglanár.. 26 
Szarvascsárda. .. • 20 

Szigetmonostor •••••• 
G6dsr:lget .. .. .. .. 8 

Tahitótfalu ........ .. 
Tahi ..•.....•• , • 

Orom ................ . 
Rókahegytelep • • • 9 

17ise~d-............ . 
Bulgária......... 8 
Gizella telep .. .. • 28 
Le penezepatak • • • 14 

;._ Sr:entgyllrn p .... 

• 

B) Körjeczc5ségek. 

.w 

.eu. 
"Q) 

!.., 
"'8 ~ ..... ... <li) 

!1. 

Pili11eántdi lj_ • 
Pilisszántó........... 1.71 
Pilisszentkereszt .... 

Pili&tJ6f-68t1dri ki. 
Pilisszentiván ....... 

Bányntolep .... •~· 862 
Pilisvörösvár •••••••• 

Bányatelep ....... 675 
lárári 68seeg; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

·• 

• 

• 

• 

• 

•• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

, . . , 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Duna-Ti~zu k(ize. 

Járáso k. n agy
közsrgek. körjegyz(í

kisküzségek, 
lan. és törvényh. 

·o joggal felr. városok, .a egyéb lakóhelyek és 
r:.. utóbbiak lélekszáma 

1 

XV. Báozkevelj. 
Járási székhely: 

Ráczken. 
Nagyközségek. 

Áporka .............. 
Pusztaszentkirály 140 

Kiskunln.czbáza ...... 
c~óknkátó ••••••• 408 
Kiskunluczházai 

Bankháza' ••••• 107 
Lórév ................. 
Majo! háza ........... 

Ordacsháza ...... 10 
M.akád ................ 

Bokros ........... 5 
Jc,arkasb8.t •.• , •. ,. 49 
Gyála ...... ~ ..... 5 

Pereg . ................. 
Baukiniza • • • • • • • 2()9 
Szontiván ........ 851 

Ráczkeve ..... ......... 
Angyaiszigat • • • • • 22 
Bálv;ánroshugyé.. 44 
Goduny. ••• .. .. •• 29 
OroghQb'}'...... .. • 50 
SomlyósEiget .. • • 46 
:S:zula ••..•.••• ·• • • 82 
Ujhcgy ..•.....•. 199 

Szigetbecse ..... ; .... 
Királ}·rét • • • • • • • • 59 

Szigetcsép .......... . 
Fáczános . . . . . . . • 41 

Szigetszentmárton .. 
Szigetszentmiklós ... 

Alsólmczk:1 ••• , • • 99 
Felsötag .. .. .. .. • 57 
Háromsl!:il!et • • • • • ffT 
Lakihogy~ •••••••• 009 

Szigetújfalu ......... . 
Taksony ............. . 

Dwmkisvnrsány .. 879 
Dunanagyvarsány 282 
Tuksanyi major •• 219 

Tököl ................. . 
Alsómiko. .. .. .. .. 22 
Árpádlmlom. • • • • • 229 
Ballapuszta • • • • • 8 
Fordimíndmajor • 70 
Gyükérpuszl.a..... 10 

• 

4. 

• 

1 

s. 
• 

H ugripuszta • • • • • • 14 
Jósknmajor • • • • • • 88 
:Márthtclop .. .. .. 10 
Marlyintanya..... 28 
Ofuorpuszta •• , • • 27 
Pesl.iut kiiltolek • 21 
Szilágyitolup • • • • • 1116 -=:-::-:::-:-.. 

J á1·ási összeg : 84.97 
• 

XVl. Váozl j. 
Járási székhely : 

Vácz. 
A) Nagyközségek. 

Acsa ................ . 
Gábormajor • • • • • • 1 t 
Sajvölgyi csöszlak 4 
Sápivölgyi major. 43 

·-

• 

') 4csa nk.-hez beosztott kk. 

1 

J ár:ísok, nagy
kiizségek, köi:jegyzü

k, kisküzségek, 
lan. (·s liirvényh. 

j n g gal fel r. v:'u~osok, 
egyt':h luk6helyek és 
utóbbiak lélekszú.ma 

Csllvá1· 1) ............ .. 

Kifurli major..... 18 
Klokocsimajor.... l O 
Veresmajor .. .. • • 6 

Al ag .......... ." ... ." .. 
Csomád ............. . 

Károly major .. .. • 4ó 
Dunakeszi ........... . 

Htnúnvi ro\vátkelö 1 
lmroháznmujor... 7 
Kisalng ••..•.•..• lá.=i 
Viv.mülulcp • • • • • • 14 

Fót ...... : ............ . 
Neákiház ........ 9 
l.,ark ............. 104 
Sikátorpuszta • • • • 282 
l'jzerbtelep • • • • • • • 211 
Uj major.......... 78 

Ól'szentmiklós ...... . 
Kvassnykastély • • 11 
Nyárastunya • • • • • 26 
Nyiresszöllötelep • 68 

Vá,czbotlyán2) ....... 

Uj1najorr......... 81 
Pestújhely .. ~ ...... .. 
Püspökhatvan ...... . 
Galambospus~:tn.. 69 

Püspökszilágy ...... . 
Károlymaj or...... 20 
Kiss1.ór ........ ·.• 8 
KI:. pkamajor • • • • • 11 
Közöpszí,r........ 4 
Nngycscr.:,s....... Dl 
~ugyszór ......... 50 

Rákospalota ........ . 
Irinyipuszta • • • • • 71 
lstvtíntolek •••••• 815 
Káposztil.smogyer'. 542 
Körösi telep • • • • • • 8 

Szöd ................ . 
Árpádmajor .. .. • • 111 
CsörögJ szöllök... 4S 
li'clsögiitl .. • .. .. • r.ss 
Götl. . . . . . • . . . . . . . 3:N 
Illatmajor •••••••• 116 
Jüsgöd ........... 208 
Pus?.tncsörög • • • • • 178 
Szödrákos ••••••• 188 

VeresP-gyház ...... .. 
Fokctcerdö ...... 114 
Kútföoldali tanya 28 
Rohcimtelop ..... 115 

B) Körjegyzóségek. 

Vácsaukai kj. . 
Kisnémedi .......... . 

Konstans.z • • . . . . . 6 
Süstó • . • • • • • • • • • • 42 

Váczduka ............ . 
• 

Vác:shartyáni kj. 

17 V áczhartyán ; ....... . 
!dogyorós. ...•..• 2 

Váczrldót ........... . 
Kióshogy .. .. .. .. 8 
Páliukuház....... ll 
Váczharaszt ...... 180 
Vác:t:hosszlivölgy • 46 

1 
87 

• 

!5. 

' 

8.6 

• 

• 

1 

•) llrsBP.nLmiklús nk.-hoB beosztott kk. 
•l Anraküuyvite:: Kiskunmajsa nk.-he11 (ki~:~kunfóletrrhú.zai j.) tartozik. 

• • • 

• 

.. 

• 

• 

s 
-~ .. 
"' 

• 

• 

Pesl-l'i lis-Soii-Kislwu \·ármr>gyr., . 

J{mísok, nagy
közsf\gek, kr.rjc~f.!yzc:í
~(·g~~k, ki skü1.s!•gek, 

•L lan. r!s Wrv~nyh. 
jof.(gal fclr. városok, 
egyéb lakr'thelyek t\s 
ulóbbiak léleksziuna 

Váczkisúj{alui kj. 
V áczkisújfalu ....... 

Csillagmajor •••• ; 8 
Kéripns2iLu ......• 125 

Zsidó ................ . 
Bi ... ótunya ..•.... • 8 
Rgn~~tnnyn .... ·. 2ó 
Zsidóligut .. .. .. • 185 -=:~~ 

Jút·ási összeg: 

XVII. Ozegléd 
~~- ........••.... 

Rendo............ 84 
Csentö . . . . . . . . . . . 91 
Csengeri szöllök.. 71 
Cserhátalja .. .. .. GO 
Czigli.n ~·sztik • .. .. 202 
Qurnhalom .... ;.. 411 
li:rtcln............ 60 
Fcrtlilylöldek ..... tr.s 
Ger j e . . . . . • . . . . . . 2. ":t 4 
Gerjetunyák vidélto liO 
Homokpuszta .. .. 97 
Hoss~úc~omö 

HY,t)lHlk .•••.•••• 218 
Intóv.etpuszta • • • • 42 
I sk o Ini és ta ni tói 

fiHdck ............ 217 
KiLI.mán • • • • • • • • • 1 80 
Kappanhnloin •••• 219 
Kcnderfüldek ••••• ·163 

· Kengyal . . . . . . . . . 23 
Kistolck .......... 477 
Nyársapát.. ...... 166 
Nyomási földek •• 270 
~yomási földi t .• 549 

8rcgcscmövidékc. 244 
l . ""'l reg l egy ......... -. uu~ 

Orktinyi i1tmonte. 415 
Pul.risnrok • • • • • • • 8 
Hé:.litanyui száutó-

föhlek ......... 1.049 
S~~:ökchalom...... 46 
~,zü~s~!ep .. .. .. . 5ll 
IehcnJams....... 27 
Tölgyes ....... -. . . J &4 
·~;,rgrer ........... GöB 
Ujerdö ..... , .... 127 

xv••x. 
fél egyháza. rtv. 

CRólyos•) ........ 1.897 
Alsúgalambos ... 2111 
Belsiígalmnbos •• 698 
Fol>:~ögulambos ••• 884 
HalesK .......... 107 
KiskunfélegyiH\zai 

Jukabsznlhis .. 1.8:111 
Páka ............ 1.587 
H inghegy.. .. .. .. • !51 
Seh-mes. . . . . . . . . . 165 
Sz1lbóhegy ....... 149 

• 

XIX.· Klskunha
la.a rtv . ........ 

Akoltik . . . . . . • . . • 40 
Alsókis telek ...... 154 
Alsós~:állás .. .. .. Bf'.5 
Bo,log]ár., .•. ~ ... 848 
Bugá.rzó. • . . . • • . . . 84 
Halo ta •.•.•••.••• 1.485 
Debeák .......... 402 

• 
• 

.. 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
l 

' • 
i 
i 
' 
l 
i 

• • . 

' 

.. 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-
• 

• 

Ti:;;r.n johb partja. 

·o 

• 

,J(Lrások, nagy
kíizsc\gek, kürjegyzü

kisküzségek, 
l.an. és tön·ényh 

.i o g gal felr. vá \"Osok, 
egyéb lukóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

Eresztő . . . . . • . . . . ü4.1 
Fchért6 . , ••••••.• 7!lfl 
Fcl~ökisoolck ••.• 1.295 
F\~l~ü~zálhis .... 1.0j2 · 
Fii~es ............ 051 
Göböljáras • • • • • • • 491 
lnokn . . . . . . . . . . . . 78 · 
líalapos •••••••••• 27 
K.isPik . . . • • • • • • • . 81 
OrogsEöllök •••••• 1.250 
Pirtó .......•..... 700 
R!!kcttve ••••••••• ·207 
Tajó .. ....•..•. .. 1.209 
Zsann •••.•••••••• 811 

• 

XX. 
rtv . ............... 

1 

Tetétlen') ....... '184 

. 

XXI. Szentendre • • 

rtv . ............. . 
•• 

Izhé1 ............. 804 
• 

• 

XXU. Újpest rtv. 55. 

XXIII. Váoz rtv. 
Alsópencz •••••• ·• • 24 
Alsópuszta.-...... 9 
Belgatelep • • • • • • • 12 l 
Buki............. ó . 
Deákvir ......... 116 ' 
1<-:t&yhúEmegye • • • • 10 
Gombhid......... 2 
Gró n ár........... 18 
Hermány ..••.••••• · 16 
Hétkápulm~ • .. • • • 2 
Huborpusztu. . • • • • 'lll 
Kalvária. . . . . . . . . 6 
Katalin puszta.... 00 
Klárabáza........ 25 
Kúty(.ilgy ..... ~... 42 
Köbíd .•.••••. ; •.• SO 
Látóhegy... • •. • • • • 28 
Máriamivar • • • • • • 112 

• 

Sej ez o . • . . . . . . • . • 45 

• 

' 

• 

• 

s 
·::! 

• 

JáriLsok. nagy
községck, kiir,iegyzö
ségek, kisközségek, 

l 
,.!.ol 
.s ." -

~ re111i. tan. és ti.irvényh. 
joggal felr. \"árosok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

·-;.... -o 

""' 

• 

• 

• 

PaJWiilgy......... ll 
SUgyipuszta...... 84 
Szcntmih:í.lv...... 54 
'féglaluí.zipias11ta... 69 
Tcntt:~Löút......... 2 
'l'örökhegy • • • • .. • 27 
Ürgehogy......... 9 

•• Osszesités. 
Abonyi j. . . . . . . . ... . . 55. 
Alsódabasi j. . . .. . . . 48.1 
Aseódi j . ........... . 
B

. . . 
~a" 3· .... ···-~· .... . 

Dunavecsei j. :·~-... . 
Gó"élöllói j . .......•.. 
Kalocsai J· •...••..••• 
Kisl.:órösi j •.......• 
Kispesti i., ......... . 
Kiskunfélegyhcízaij. 
Ktínszentmiklósi j .. 
MonOf"i .i· .......... .. 
Nagykátai j . ...... . 
P ' .. 

0111az" t1·· .......... . 
n 'czk --.; .o u evet. J • • •••••••• 

Vác zi j ......... : .... . 
Osegléil rttJ .. , ...... . 
K:iskunfe1egyháea 
• rlv ................ . 
Kisku;nltalas rt·v .••.. 
Nagykörös rtv. . .... 
Bzentend1·e rt v. • .•.• 

' . 
UJ pest ,·t-v •••••••••••• 
V ác1 rtrJ ••.•....•..... 
Vármegyei lJssz.: 

Budapest székes · 
föviros . . . . . . . . 88037 

1. líorUlét • • • '11.501 
II. · • ••• 41.429 

• 

• 

• • 

• 

• 

. d) Tisza jobb partja. , 
• 

-

s 
• • • .! ... 
'" 

• 

• 

• 

• 

• 
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28. Ahall·J-T"riHL \"Úl'meorv~. . n, 

J(trlLSOk, nagy-

tan. és 
jo:rgnl felr. 
egy(,b lnk(•hclyck és 
utóbbiak lélekszáma 

Ill. KerUlet 
IV. " v. • 
vr. " 
VII. " 
vm .• 
IX. " x. • 

••• 49.412 
••• 25.268 
... a:t700 
••• 156.284 
••• 181.868 
••• lö1.845 
••• 88.085 
••• 51.084 

Kecskemét ~J v ... 

Als6monostor ·. • • • 858 
Ágns!!gyhál!:a ..•• 1.801 
Alsúcsamí.lós • . . • '17 

l 
.!ol 

Q) 

." ....... 

Alsósillik tó ....... 651 · 
Alsószontkirály •• 945 
Arpád~zállás • • • • • 101 
Bolsöball6sEilg •• 1.ö40 
Bolsönyir •••••••• 863 
Borbás. . . • • • • • • • . 57tJ 
Rudai hegy • • • • • • • 622 
Fcl~öalpár ....••. 428 
Felsöcsanálos .••• 186 
Fclsömouostor .• J.~ 
Io'elsöszéktlí •••••• 603 
F'clsösnutkirály 2.219 

. Hclvéczia •.••.•• 1.891. 
Hotényob')'háza • • • 689 
Kndafalva. . • • • • . • 285 
Katonatclep. • • • • • 185 
Kisalpár .. ·. . . . . . . 886 
Kisbngacl!: •••••••• 801 
Kisfái. .......... 975 
Köncsög. .. . . .. . .. 871 
Körö~iheiJY. • • • • • • 409 
Kt\lsöballoször •• 1.030 
KUlsönyír ••..•••• 851 
Máriahegy • • • • .. • 276 
Matkó •.••••••••.. 681 
Mántelek •.•••••• t.4r.o 

· Nagy}Jugacz ...... 854 
Szarkús ••.•••••• 1.195 

• 

Szikm ..... , .... . 1.278 
Szolnokihegy. • • • • 204 
Taf~ju:: ••••••••• 1.8!4 
'förokf1u ••••••••• 958 
l}ri~1cgy •••••••••• 447 
Ura·ot ....•••.•.•• l.ló8 
Vacsihegy , •••••• 1.1 09 
V árosfölli •••••••• 2.288 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• • 

• • 

• 

• 

• 28. Abauj-Torna vármegye. · 
• 

• 

• 

1. Oserehátl j. 
• 

Járási székhely : 
Szepsl. 

; 

.A) Nagyközségek. 
1 Felsőmeczenzéf ..... . 

Lucúalní.n yu • • • • • 590 
Meczenzéf •.••...•.•• 

n~Jd.enlosz gyárt. • 10 
Frindt göv.Wrész • 18 

• • 

• 

• 

Vármegyei székhely : Kassa. 
• • 

Suglivöl:.:yi bámurt. · D 
Viktóriatclop..... 12 

3 StósZ .........•.....•.• 
· Portsehámor • • • • • 9 

4 Szepsi · ............... . 
Aran rosmalom • • 0 
Fclsömalu 111. • • • • • 8 
Széchényif!lrdö. • • '1 

B) Körjegyzősógek. 
Buzitai kj. 

5 Buzita .............. . 

1) Anyukönyvileg Já11zkarajcnö uk.-ho11 (abonyi j.) tartozik. 

• 

• • 

• 

• . 

BuromlakL:mva... ó5 
Csebitanya . . : . • . . 12 
líccY.el:.Iyu ha. • • • • • 45 
Mélyvol:,:ytanya • • 12 
Hózs1"tstanya • • • • • 41 ! 
SEentimreytanya • 80 i 

6 Komarócz · ........... l 
7 Reste ............... . 

Szodlecz ••••••••• lD 
8 Szeszta .......... · .... . 

Uozsötanyu....... 81 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.. 

' 
• 

• 

• 

• • 

• 

' 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 
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• 

• 
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Tiaza jobb pat·l,ia • 

El ...., 
N cn 
·o 
.!:' o 

""' 
• 

• 

Járások, nagy-
községck, körjegyzó-

kiskü1.ségek, 
tan. és tlirvényh. 

joggal felr. városok, 
egytib lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Osdcsi kj • 
BodolW) ............ . 

Mollyoróska .. .. .. 9 
Csécs ............... . 

Szöllósko • .. .. .. • 68 
Makrancz1) .......... . 

Csekajpnszt11 .... , 78 
Csorépszin.. • . .. • 5 
Szegénytaura .. .. 6 

Pány ................ . 

Felsógagyi' lej. 
Alsógagy ........... . 
Csenyéte ............. . 

Kcllö .......... , . 48 
Ke1nény .. ,........ 8 

Felsőgagy .......... . 
Darliszállás , •• , • , 62 

Gagyapáti ........... . 
Gagyvendégi •..•..•. 

Jássói lej. 
Jászó ...••...••••..... 

Ferencztelep , , , , , 61 
Jászóváralja ........ . 

Perdnyi kj. 
Alsóláncz .......... .. 
Felsilláncz .......... . 
Hím ................. . 
Perény .............. . 

Bélat.:mya ••••• ," 97 
Gombospuszta .... 250 

Rudnoki lej. 
Jfl.szómindszent .... . 
Jászóújfalu .......... . 
Rudnok ............. . 

Rékamalom ••• , , 7 
Rudnoki ftlrdli • • • 6 
Sze n tanna . . . . . . • S 

Somodii lej. . 
Debrőd ............. . 

Hetény............ 78 
Vinyicske • • • . • • • • 8 

Somodi ...... , ....... . 
Somodi lllrdli.. .. • 8 

S6em6rei lej • 
Büttös ........ , ...... . 

Ftlrtöslyuba ... ., • 44 
Jánosvölgy ...... , 86 
Kolompostau.ya.,. 18 

~~ •• l ••••• l • l ••••••••• 

Alsópapi .. .. .. .. • 82 
Felsöpapi .. .. .. .. 7 

Fúlókeres ........... . 
Bánatos........... 8 
Fúlókéresi tq.... 8 

Litka ................ . 
Pusztaradvány ...... 
r .Felsörudváuy..... lU 
Szemere ............ . 

J árási (Js u eg : 
• 
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bg 
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.!ol ·gg 
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Járfl.sok, nagy- • 
kö1.ségek, 

k 
. tan. és 

joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

D. l'ilzérl j. 

Járási székhely : 
Hernidzsada\ny. 

.A) Nagyközség. 
Telkibánya ......... . 

Alsómass?.n.malom 7 
Alsótörö... ....... 6 
F'olsötörö.. .. .. • • • 2 
Gunyamajor • .. .. 6 
Potácsház.. • .. .. • 18 
Zöld máj.......... 27 

B) Köl'jegyzdségek. 
.Abaújucíri kj. 

Abalijvár ........... . 
Alsókéked .......... .. 
Felsökéked ......... . 
Pányok .......... , .. . 
Zsujta:t) ............. . 

.Alsómislyei lej. 
Alsóhutka .......... . 

Kotnocsó • • • • • . • • • 00 
Parti ....... ,..... 14 

Alsómislye .......... . 
Szajkó . . . . . . . • • • • 18 

Felsőhutka ........ .. 
Bogár . . . . . • • • . . . • 88 

Felsdmislye ....•••.. 

Faztrleomlósi kj. 
Filzér ............... . 

Aranyortás .. .. .. 12 
Lászlótanya • • • • • • 25 
Ligot. . . • . . • • • • • • • 2!5 
V eroMliogy. .. .. .. • 12 

Füzérkomlós ........ . 
Hollóháza .......... .. 
Nyíri . ................ . 

Kápolna. . . . . . • . . . 48 
Koplnló . . • . • . • • . • ll 
Senyö.......... . . 6 

Pusztafalu ........... . 
Izrató . . . • • . • • • . • • 6 

FflzdrradfJáttyi kj . 
Fllzérkajata .......... 

Erzsébettanya • • • • 4 
Füzérradvány ...... . 
Kovács vágás ......... · 
Vásáshuta ......... .. 

Garbócebogdány·6 kj. 
Abaújrákos ........ .. 

Kálmánpuszta.... 7 
Alsócsáj . , .......... . 
Balogd .............. . 
Felsdcsáj ........... . 
Garhóczbogdány ••.. 
Ósva ............... ,~ .. 
Regeteruszka •••••••. 

') Anyakönyvileg S&opai nk.-hez tartoznak. 
•) Anyakönynles Göncz nk.·hez (sönczi j.) tartozik. 
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28. Abauj-Torna vármegye. 

Járá.sok, nagy-
k1irjegyzö-

tan. é!:! 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Mnlompuszta..... 8 
Regeto .....•.•• , • 18 

kj. 

'Abaújnádasd ...... .. 
Eszkáros ............ . 
Hernád~sány ...... .. 

' ..lol 
,!l 
•Cl) .... 
1111 
•QI 
gjal 
o El 
,!Al 'i1 
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• 

Köolajfinomitó • • • 21 
MáriamaJor . • • . • • 56 
Mlímalm1 telep... 81 
7.supapáti........ 4II 

Hernádgön.ytl ... : ... 
Hernádzsadány...... · 

Magyat·bódi lej. 
Alsókemencze •...••• 
Füzérnádaska ....••.• 
Györgyi ............. . 

Györgyimajor .. • • 67 
Koplaló ......... , 15 

Györke ............... . 
Kelecsenyborda .... . 

Borda .••.•...••• , 88 
Mohnács .. , , , ... . • 'l 

Magyarbdd ...•.•.•.•. 
Petőszinye .......... . 

Nagysealáncri lej. 

Kalsa ...... l l ••••••••• 

Kisszaláncz •••.••.•• 
N agyszaláncz ........ 

Aliklóspuszta..... 7 
Teroblyo ...•.•.• , 4 

Szalánczhuta ........ 
• 

Irntnszog .... ,, •. , 4 
Szalánczúj város ..... 

Józsefpun ta .. • .. 81 
Újszállás ............ . 

Pálkáeai lej. 

Filkeháza ........... . 
Kisbózsva ......... .. 
Kishuta ......... l l •••• 

..;.. Kemencspata.k •• , 156 
Kökiflli .......... 7 
Ros 16 •••.•• ,,.. 8 

Nagybózsva ........ . 
Nagyhuta .......... .. 
Somhc;~y ....• ••. , 9 · 

Pálháza ............. . 
-

Bánkfaredi lej. 

Bátyok . . . . . . . . . . . • . . . · 
FelsiSkemencze ...... 
Ósvacsákány .•••.••.• 
Ránk ................ . 
Rú.nkfüred .......... . 
Zs ir ..............•... 

Járási lis8ieg: 

( 

·, 

• 

• 

• 

l 
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Tisza jobb parlja. 

Járások, nagy-

s koirj 
-~ .. tan. és l1l 

joggal felr. -o ;:... egyéb lakóhelyek és -o 
~ utóbbiak lélekszáma 

m. j. 

• 
Já.rási székhely : 

Abaújszántó. 
A) Nagyközsél!'ek. 

1 Abaújszántó ....... .. 
Göncz ... l ........... l. 

Ere~ztvény. • • • • • • 45 
Hársasi malom • • 7 
Malomhely....... 9 

B) KOrjegyzóségek. 
AbaúJkét·i kj. 

Abaújalpár ........•. 
-·Arnnyosfürd6 • • • • 8 
Aranyosi malom. 6 

Abaújkér .. , ......... . 
Aranyos ......... 108 
Sós tó • • • • • • • • • • • • 70 
Túzsa............ 28 

ezekeháza ••.•••..••• 
Sima ................ . 

Boldogköváraljai kj. 
Arka ....... · .......... . 
Baskó . . . . . . . . . . . . . .. 

Baskói ~anya • • • • 14 
Boldogkótíjfalu ....•• 
Bold•Jgkővára.lja. ..•. 

Pukhncz........ 29 

Felsődobszai kj. 
Felsődobsza ••.•.•••. 
Hernádkércs .•.•••.... 
N agy kinizs ......•.••• 
Szentistvánba.ksa. •. ~. 

Boksai tanva..... 18 
lllés~nya:...... 6 
Thomkatanya .. .. 24 

Fonyi kj. 
Fon y ................. . 

Fonycson.k:ás • • • • 4 
Fonyi malom .. .. 8 

liejcze ........ ....... . 
Mogyoróska .•.••••.•• 
Regécz .............. . 

Halastó ...•... ,., 6 

Gibárti kj. 
Gibárt ............... . 

S:&epessytanya •• , 6 
VillnnJlelep...... 81 

Hernádhífd ...••.••.. 
~1 Pere . l •••• l •••••••••••. 

Balog~nya....... 18 
SlivegosLanya • • • • 67 

YiZmányi kj. 
Gönczruszka. .. .. . .. . · 
Vilmány ........ l l ••• 

-
o 

.!;j 

! 
-~ rncd 

~= ..... ·o:! .. 
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• 

Vilmányi major.. 14 
Vilmánykisfalu...... · 

s 
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N 
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Járások. nagy-
kiirjegyzö-

tan. és 
j o g gal feh·. 

• egyéb lakóhelyek es 
utóbbiak lélekszáma 

VissoZyi kj; -
Alsóezéeze ......... ; . 
Felsöczécze ......... . 
Korli\t ............... . 
Vizsoly .............. ~ 

Járási öss1eg: 

IV. Ku8al J. 
Járási székhely: 

Kassa. 

A) Nagyközség. 

Nagyida ............ . 
Dobogópuszta • • • • 41 
FerenczLanya • • • • 146 
GynJntanya....... 8 
Rezs6tanya....... 78 

B) Körjegyzőségelr. 
.Abaszéplaki kj. 

_Aba~zéplak •.•...•... 
Hujnnltanya...... 82 

Beszter . l ••• l •••••• •• 

Izdoba ........ .... l ••• 

Lengyelfal va. •..• • .... 
Szépla.kapáti •...•.... 

Lebenyemajor. • • • 10 
Telekipuszta • • • • • 15 

Aba?Jjssinai kj. 
Abaújszina. ......... . 

BocsárdHanya •• , 40 
LánczyLanya • .. .. 14 

BOlzse .............. . 
Hernádszurdoki) .. .. 
Hidasnémeti!) ..... .. 
Kenyhecz .......... .. 
Miglécznémeti ..•.•.• 
Tornyosnémeti!) .... 

Apátka ...••.......... 
Aranyida ........... .. 

Hutnutolep....... 65 
KonczuvesEka.... 95 
~szkatelep. • • • • • 189 

Enyiczkei kj. 
Abaújszakaly .•.••••• 
Bocsárd ............. . 

• 
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Enyiczke ............. 1 
Jakabháza .. .. • .. 87 
Krajczár .•.. , . . • . 54 

Zsebe1 ............... . 
• 

Hilyói kj. 
Alsótőkés •....••..... 
Felsötökés ......... .. 

• 

• 

t07 .. 

28. Abauj-Tornn \"Ílrmcgyr.. 
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~ -o r.:. 

Jó.rások, nagy-
községek, körjegyzö-
ségek, kisközségek, 

rend. lan. és törvény h . 
joggal feh·. VIÍI"OSOk, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Hilyó ................ . 
l\lekszikóhámor • • 89 

Idabukócz ........... . 

Kas,ctabélai kj. 
Kassabéla ........... . 
Kassahámor ........ . 

Kassamindsset~ti Trj. 
Bárcza ..... l ••••••••• 

l<oksó ..•..•.•• l •• 15 
VilágoNpuszta • • • • 78 

Bernátfalva ......•..• 
Búzafalva ........... . 

,li'ilzi • • • • . • • • • • • • • 8 
Csontosfalva ........ 
Hernádgecse ...•..... 

Malom\luazta .. .. 18 
31 Kassammdszent .... . 

Koksóbaksa ........ . 

Kassaújfalui kj. 
Benyék. ............. . 

BcnycikpuszLa.... 7 
Hernádtihany ...... . 
Kassaüjfalu ........ .. 

Htu1yadimajor • • • 8 
Rás .................. . 
Sz il vásapáti. ........ . 

Kisidai kJ. • 

Baska ............... . 
Kisida ........ l ••• l ••• 
Miszlóka ............ . 

41 Pólyi ............... l. 
Peros .. l ••• l • • • • • 4 

Szentlőrinczke ..•.•.. 

Bozgonyi kj. 
Abaújharaszti •.••..• 
Alsóolcsvár ......... 
Felsőolcsvár .•••...•. 
Királynépe ......... . 

Endropusz.ta •••• , , 8 
Rozgony ............ . 
Tarcza.vajkócz ..... .. 

Betnsei kj. 
Buzinka l. l ••••••• l. l 

Hatkócz .............. · 
51 Sacza .. l ••••••••••••• l 

Lajosháza........ 68 
Semse . l. l l. l ••••••• l l 

• Járási öss.leg : 

v. Szlkazól J. 
Járási székhely : 

Szlkszó • 
A) Nagyközségek. · 

t Alsóvadász ......... .. 
Frunkultanya.... • 89 
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Tisza julJb partja. 
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Járások, nagy-
k1jzségek, ki.it·jegyz1i-
s(•gek, kisközségek, 

rend. tan. és tcirvényh. 
joggal felr. városok, 
egyéb lak6helyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Aszaló ............... . 
Káptalantanya • • • 146 

Onga ................ . 
Alsó tan \'a • • . • • • • OB 
Hárezaytanya .... 141 

· Csanálosújfalu • . • 5 
Guttmnnnlnnya... 57 
Kakastanya • • .. • • 58 
Kóczáulanya..... 83 
Més:danya . . . . . . . 6 
1\lunktnnva....... 14 
Ongaújrain ...... !57 
SY.a.laytanya...... 52 

Szikszó ............. . 
Frenkeltauya •• ,., 50 
I.ászlótanya • • • . 105 

B) Körjegyzőségek. 
Baktai kj. 

B akta ............... . 
Bnesótanya • . . • • • 4 
likaháza ......... Bt 
Lcsolall\'a,....... 76 
Tóbiástanyu ..... , 2 

Beret ................ . 
Detek ............... . 

Tengori tanya.... 4S 
Szárazkék ........... . 

Csobádi kj • 
Csobád ............ · .. . 

Palaki ....... l • • • 4 
Spirkó ...... .... . 7 

Hernádszeutan d rás. 
Bereknljapu~zta . • 81 
Berclc:nljatun):a • , 41 
Gólya tanya....... 9 

t 1 Ináncs ..... l ••••••••• 
Kiskin i zs .... l ••••••• 

. Encsi kj. 
Alsófüglld ........... . 
Encs ................. . 
Felsörügöd ......... .. 

' 
Felsőmérai kj. 

Alsóméra ........... . 
Alsószend .......... . 
Felsliméra ... · ...... .. 
Felsőszend ......... . 
Szala ................ . 

Felsóvadásei kj. 
~1 Abaújlak ........... .. 

Felsővadász ........ . 

• ...., 
<V ...... 
·~ ..... 
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1. 
-
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• 
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5 

Krajczárostanya.. 4 
Gadna . . . . . . . . . . . . . . . . · 
Kupa ~ ...... : ........ . 

Foc'l!l.otanya...... 78 
Lencséstanya • .. • 94 

Forrói k,j. 
Abaújdevecser ...... 
Fancsal ..... l •••••••• 
Forró ................ l 1 

• 

J :'LI'lLSO k, nagy-
községek1 köt·jegyzci-

~ - ségr.k1 kisküzstlgek, -·::! ... d. lan. és ICn·\'énvb. al • 
• ·':l joggal felr. városok, 
;.., egyéb lakóhelyek • ...... es o 

::z. utóbbiak lélekszáma 

Garadna·~ kj. 
Alsónovaj ........... . 
Felsőnovaj ....•.•.... 
Garadna ............ . 

Szobcnyo.... . . • . . 29 
31 Idrány ............. .. 

. 

• 

He·mádvt!csei kJ. 
Hernád petri ....... . 
Hernádvécse ....... . 

Berokaljapltszta.. lll 
Borckaljulanya.. . 41 
Gúlyatanya;...... .9 

Howwogd·~ kj. 
Homrogd ... ··~· ..... . 

Bagolvtanya.. .... 5 
Kishhl . . . . . . . . . • . 12 
l?ocsajtanya...... 114 
Uj tanya.......... 88 

Monaj · ............... . 
llnbozytanya .. .. 16 
Kendipns?.ta...... 70 
Leányágtanya • • . 18 

Tomor .............. .. 
Búzsvapuilzta • • • • 27 

• 

Léhi kj. 
Ahaújsá p ........ .-.... \ 
Alsókázsmárk ....•.. 

Hogyfarki Csoma t. 1 
Felsőkázsmá.rk ..... . 

~1ogyorós •••••••• 8 
Halmaj .. l •••••••••••• 

• 41 Léh .................. l 
Magyoróstanya... 10 

Rásony ............. . 
Szárazberencs ...... . 

Lajostanya....... B 

Selyebi kj. 
Abajúszolnok ..... .. 
~yésta .............. . 
Selyeb .......... ...... . 

• 

l ...., 
Cll ...... 
·~ -eo 
-~d 
·- E ·-,!.4 ·a:S 

N <<ll 

Járási iJsseeg: 9 
• 

• 

VI. Tornal J, 
Járási székhely : 

Torna. 
Körj egyzc.'lségek. 

Bód·vaseilasi kj. 

Bódv.aszilas ......... 
Ko·mjáti, ....... l •••••• 
Tornanádaska ...... 

Gau11bátor·i. kj, 
Gagybátor ........... . 

Kn.rci.csnnd . 1 • • • • • 25 
Keresztét e .........•.. 

1
) AnyakGnyvi101 St6sz .uk.-bez (csereháti j.) tartom. • 
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28. ALauj-Torna vármegye. 
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JárfLsok, nagy-
körj 

l 

l.an. és 
joggal feh·. 
egyc\h lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Krasznokvajda .•.... 
KII\SY.JlOk .. .. .. .. 117 
8o1eztanya .. .. .. 5 

Pamlény ............ . 
Szászfa ..... l. l •• l •••• 

Hiavéga,·dói kj. 
Becskeháza ........ .. 
Bódvavendégi ...... . 
Hidvégardó ........ .. 
Tornahorváti .....•.. 
Tornaszentjakab .... 

Ant.'llmajor ••••.• 105 
Katalin major..... 68 

Jánoki, lej. 
Jánok ....•............ 

Pallukúti tanya • • 9 
Kány ................ . 

Kácsikpuszta.. .. • 18 
Péder .............. l l • 

Perecse .............. . 
Zs arn ó .............. . 

Jó81Ja(ói kj. 
19 Jósvafö .............. . 

Zaboshegy •• , • •• , 2 
Szinpetri ............ . 

21 Tornakápolna ..... .. 

Ssádalt~~ási kj. 
Derenk ............. . 

Vidomajpuszta. .. 4 
Jabloncza .......... .. 

Zsedenkút........ 8 
Körtvélyes ......... .. 

Evetesi malom... 5 
Szád almás .......... . 

Seini kj. 
Dobódél ............. . 
Perkupa ............. . 
Sz in ........ l •• l l ••••• 

l .... 
Q) -·:u -
lll) 
-Qid 
gjs 
10-d 
... 1Jl 
< 

• 

1 

S:.~elcl!:opuszta • .. .. 6 · 
Szögliget ........... .. 

KúUoj ordészlak , 5 

Seóllósarddi kj. 
Égerszög ........... .. 
Szőllősardó ....... .. 
Teresztenye ..•.•..•.• 
Varbócz . ..... .... 1111 

LásEipuszta.. .... 66 
Uugályi borház •• , 4 

Tot-nai kj. 
llj ......... llllltltlltltltltl 

Ájfalucska .... ~ ...... 
. Bodóknpuszta')... 16 

rrorna ............... . 
C8igntunya . l • •• l. 6 
Miglincl!:pusztll... 15 

Tornaújfalu ..•.••.••• 
• 

l 

• 

l 

• 
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1'isza johb Jmrlja. 

Járások, nagy
községek, körjegyzö-

~ k, kisközgégek, 
~ tan. és törvény b 
·o feb·. városok, 
~ lakóhelyek és 
""' IClekszáma 

• 

-

Tornagörgői kj. 
Méhész .............. . 
Szli.delc5 .............. . 
Szadudvarno k ...... . 
Toa·oagörgő ..•...••.. 

Pötorházapuszta • 5 

TornaseentatadráBi 
. kj. 

Bódvalenke ........ .. 
Bódvarákó ....... ~ .. 

• 

• 

l. Aleóvereozkel 
járá1. . -

Jirás1 székhely: 
Alsóvereezke. 
KOrj ~:~gyz~sek. . 

Alsóverecske-i kj. 

• 

l Ábránka .............. · 
Alsóvereczke ......•. 

Bilasr:ova. . . . .. . . . 2 
Felsővereczke ...... . 
Jávor ............. ~ .. . 

Pudholicska ...... : 10 
Rekesz .............. . 
Timsor ................ · 

• 

Besekifli kj. 
- (Ssékh. Als6voreczke.) 

Bagolyháza ......... . 
Borzfalva ....... : . .. , 
Csendes ..... · ........ . 
Katlanfalu .......... : 
Latorczafő .......... . 
Medvefal va .; ...... .. 
Miskafal va ......... .. 
Rákócziszállis ...... . 
Sebesfal va ........ .. 
Újrosztoka .......... . 
Verebes ............. . 

Szarvasháli kj. 
Alsóhatárszeg ...... . 
Beregbárdos ... ; •...• 
Beregsziklás •......• 
Felsőgereben ....... . 

Poliscse . . . • • . . . . os 
Rozgyila . • • . . . . • • 28 
Slog . . . . . . . . . . • • . 56 

Felsőhatárszeg .....•. 
Hidegrét . , ........... . 
Izbonya ............. . 
Nagycserjés ......... . 

• 

• 

31 

• 

' 

1 

1.4 
1 

• 

1 
87 

• 

~ ségek, 
iil d. tan. rs löJ· 
-o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
""' utóbbiak lélekszáma 

Tornabarakony .....• 
Torno.szentandrAs .. 

Kovácsipai~Y.tu. . .. . 95 

• 

Világosrusv.ta.... o -:-::--:-::-::-
Járási összeg: 

ÖsszesUés. 

Csereháti j .. ; . . . . . . . . ~4.68 
Ft.'tsé'ri j . ........... . 
Göncs·i j . ........... . 

• 
• 

• 

29. Bereg vármegye. · 
Vármegyei székhely : 

Pereháza ............ . 
Szal'Vasháza ....... .. 
V ezérszállás ........ . 

. . 

Volócei kj. 
Kano1·a .............. . 
Kisszolyva .; ......... . 
Volócz . .............. .. 

Almnmezö ........ 148 
~án\·ka ..... ·. ·..... 02 

• 

~ú gó ............... l •• 

Ját·ási össeeg: 

·II. Felvidéki j. 
• 

Járási székhely : 
•• Ilosva. 

A) Nagyközség. 
. 

1 Bilke ................ . 

B) KOrjegyzőségek. 

Hátmegi kj. 
BábakUt ...........••. 
Beregpapfal va ...•.. : 
Dubi .................... . 
Gálfalva ............. . 
Hátineg ..... .: ....... . 

Kelemenfal va .... 288 
S!wtdákfalva .. .. 176 

lváskót"alva ......... . 
Kisábránka ......... . 
Nagyábránka ...... .. 

Roncsai kj. 
• Iloncza· .............. . 

11 Szajkófal va ......... .. 

Ilosvai kj. 
Beregkisfalud ....... 
Fnzesmező ...•.•..... 
Ilosva ............... . 

• 

•• 

4. 

• 

4.31 

109 
• 

29. Rcrrg Ytl•·•nr.gyt~. 

Járások, n agy- ,.t!t 
e klizségek, körjegyző- ~ 
. ." k, kisküz;;égek, 7o 
iil tan. és ~örvényb 'ál ." 
·o joggal felr. városok, ~ 8 
~ eg}:_éb lakóhelyek és -"'·a 
r:>:. utóbbiak lélekszáma <: rn 

1 
1 

4 -v 8 •• ..ll..a.s n., 3 . ........... . 
5 Szikszói j .......... .. 
6 Tornai j ........... .. 

Yát•megyei ös". : 

. 

Kassa tjv.... .... .. U. 21 

• 

Cr:oinigomnjor.... 16 
Huv.áliamnjor..... 7 

· Sl'lllmnjor • . • • . • . • 14 
Schwnt·c~mnjor... 14 
TéglugyÍirLelep • • • 2-U 

• 

• 
• 

' ' 
• 

. . 

Medencze ........... . 
Szombati ... ; ........ . 

• 

Komlósi kj . 
Beregkövesd ........ . 
Beregpálfal va ...•...•. 
Falucska ............ . 
Kissarkad ... : ...... • .. 
Komlós ......... , ... . -.. - . 

· Miseticzei kj. 
Cserhalom ........••• 
Gázló ................ . 
Lukova .............. . 
Miszticze .. , ......... . 

• 

• 

Dercn. . . . . . . . . . . . '128 ' 
H . . . Q<)'> 
arr.~OVICZa. .... "·~ 

Zac nuka .... , . . . 40o 

T6kéafalui l;,j . 
Boród ... _ ..... ~ ...... . 
Deskófalva .......... 

• 

Kenézpatak ..•..•....• 
Oláhcsertész ........ . 
Tőkésfalu ....... , .. .. 

• 

31 Végmártonka ........ . 

• 

J árási összeg : 

m. Latorozd j. 

Járási székhely: 
Oroszvég. 

KOrjegyroségek. 

Bet·egt•ákosi kj. 

• 

1 Beregrákos ....•..... 
Vicleki ordll •••• ,. 1!2 

Csapolcz ............ . 
Ivá11yi .. ............. . 
Orosztelek .......... . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• . 
• 

. . 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
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TiR7.n jobb partja. 

e 
'fl 
"' -o 
;.." -o r:. 

tan. és 
joggal feli'. 
egyéb lakóhelyek tls 
utóbbiak lélekszáma 

Bc-regsá'ITiti kj. 
Bereghalmos ....... . 
Beregsárrét ......... . 
Beregszilvás ...... .. 
Fagyalos ........... .. 
Oroszkucsova ....•..• 
Patakos ............. l 

• 

Beregssóllóri kj. 
BallósfalYa ....••...• 
B eregszllll<'ls ...•••... · 
Borhalom . l •• l •••• l. 

C!er ház . l l ••••••• l l •• 

Gombás l ••••••••••••• 

Ilkó l •• l • •••••••• : • ••• 

Kismagyorós ....... . 
Nagymogyorós .... .. 
Szerencsfalva ......•. 

Szerencsralvi m. • 16 
Zsukó ... l •••••••••••• 

Felsdvieniceei kj. 
(Szé.kh. Nyár&lldomb) 

!1 Alsóviznicze ........ . 
Erdőpatak ••.•••••..•. 
Fedelesfal va .•.•..... 
Felsöviznicze ••.•.... 
Hegyrét .............. . 
Kiscserjés .......... . 
Lakatosfal va .. .-..... . 
Nádaspatak ......... . 
Nyárasdomb ..•...... 
Szarvasrét ......... .. 

31 Szidorfalva· ........ .. 

Kajdandi kj. 
(S zókh. lgnécz.) 

Benedeki ............ . 
Cserlenti ........... ~ . 
l~écz ............... . 

ErdöpusEbl ••••••• 87 
Klnlodj .......... 102 
Ma~yartelep ...... 109 
Sztarapad • • .. .. • 100 

Kajdanó ............. . 
' Dombokp11szta • • • 222 

Oroswtgi kj. 
Klacsanó ............ . 

Fláronrukép •••••••• 72 
Klastromalj a ...•....• 
Lók a ................. . 
Ódávidháza ........ . 
Orosz,' ég ..... l ••••••• 

• 

Órhegyaljat kj . 
Frigyesfal va ........ . 
KOlcsény ..... : . .... . 
Kustánfalva ........ . 
Őrhegyalja ........ .. 

• 

• 

• 

• 

l ..... 
Cll 

e 'Ql ..... 
~ ""' N ·eu '" ~~~~ -o 109 

..... ·a! ;.." -N o 
<"' c.:, 

1 

• 

• 

• 

. Tárá.sok, 
községek, k 

kis 
és 

joggal feb·. 
Pgyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Rónafal u ............ . 
Széles tó ......•... .-l •• 

Járáai öaseeg: 

IV. 
nyl j. • 

Járási székhely : 
.llez6kaszony .. 

.A) Nanközség. 
Mezőkaszony .••...•.• 

Batka............ 6 
Borsószeg. • • • .. • • ll 
Fulótanya...... .. 5 
Harsányitanya • • • 6 
Hosszúgorond • , • • 7 
SQrütanya........ 14 
Szádok........... 6 
Szádokalja....... 5 
Uraytllnya .. .. .. • 80 

B) Kö1jegyzdségek. 
Barabási kj. 

Barabás .... l •••••••• 
Kun tanya. •..... l • 4 
l.ónyayto.nya .. .. • 7 
~nrócsn ···~·~··· 28 
PetlenpusY.ta..... l!l 
Tisgutnnya: .. ,... 86 
'furóczitanya..... 10 

(}eléiLes ............. . 
Vámosatya ....... ~·· .. 

Bagiszeg. 1 .... l.. 4 
BúYLanya ••••••• , 97 
Kis tanya......... 10 
Koncz tanya • , • • • • 29 
Lucskasl!cg • .. • .. 184 
SimondlLanya .... 2G 
f)ulyoktnnya ; .. .. 2 
U j tanya • .. . .. • .. 54 
Veresstanya .. .. • 7 

Bat·kasetH kj. 
Barkaszó ......... l l. 
Csongor ........ l •••• 

Dávidházai major 28 
Szernye ..... " ....... . 

}(aastanya ••••••• 82 

Beregaomi kj 
Beregsom ........... l 

Hegyimajor .... .. B 
NnQyl.lmya ....... 182 
Vadustnnya...... 98 

Csonkapapi ......... . 
Fendrichtanya.... 68 
Lcínyaytanya .. .. • 181 
Tiszatanya....... 127 

Kisharangláb ...... .. 
Zé.pszony .. ........ • .. 

Knponyu . . . • . • • • . 21 
Mezöterebesi tanya 8 

Bótrágyi kj. 
Bátyú ...... l •••••••••• 

M.nlomtanya... ... 18 

l ..... 
Cll 

•Cll -
~ 

'Ql 
rn..S 
~= ....: . .., 

N 
<rn 

• 

• 

1. t 
1 

1 

1 

')!J B . . w • creg varmegyc . 

9 . .., .. rn 
·o 
>o ..... o 

::;.:., 

Járások, nagy-
körjegyző-

kisklizségek, 
tan. és töl'\•ényh. 

joggal felr. vítrosok, 
egyéb lakóhelyek lis 
utóbbiak lélekszáma 

Bótrágy ..... l •••••••• 
Tóordö l.......... 16 

Rafajnaújfatu ....... 

Nagydobronyi kj. 
Kisdabrony ......... 

I.igotkeíiirdú • .. .. 15 
.Revízió.......... 9 

1 Nagydobrony ....... 
Csirnkort .. • .. • .. · 8 
Bojdukort .. • .. • • 4 
1\lolnárkcrt., ••.• , • 9 
Tamsiséger , . 1 • • • • 5 
V n.rgilkert •.•• l • • • 9 

• 

Nagylónyai. kj. 
KislóiLya ........... .. 
Nagylónya ......... .. 

Bugolyszállás .... 109 
Csarondahát ..... 172 
Hosszúgorond ••. , 24 
Kisbakos ......... 75 
Köl!épsójárás..... lOB 
Long~. tanya....... 99 
Nagybakos ...... 189 
Patárhomoka..... 94o 

• 

Tiseakwecsenyi kj. 
Hetyen .............. . 

Csa:rondallát. .. .. 18 
N agy!!zeg .. .. .. .. 18 
Palajhát • .. .. .. .. 19 
Papi tas ......... B 

MátyttS .............. l 
Mátyus! homok •• 208 

!al Tiszakerecseny ..... 
Biróhomok •• , • • • G 
Paptagtanya .. • .. 8 
Uszkaytany11 .. .. 8 

Tissasealkai kj. 
Tiszaadony ......... . 

Kisderenyil....... 9 
~togyorós •••••••• 41 
Nagyderenyil • • • • • 9 
Si!idó ............ 110 

Tiszaszalka ......... . 
Bng ...•.•• , ••••• 165 
Ln poshad .. .. .. .. 100 
Nag) homok ...... 114 
S:.:ipazsilip .. .. .. 16 

Tisza vid ............. . 
Ballatanya .. • .. .. 9 
Lólliertanyo. .. .. .. BS 
Löbörszeg... ..... 68 

Járási össeeg: 

v. j. 

Járási székhely: 

A.) Nagyközség • 

Nagylucska ........ .. 
Grúli nagymajor.. lll 
Magyaróska ••• , , 9 
Pó le • 1 • 1 • , • • • • • • B 

~ 
~ 
~ 

"41111 
:Je 
~11 
<"' 

• 

-

• 

l 
l 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Tisza jol)b partja. 

e 
-gJ 
"' -o 
po., ....... o 

""' 
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• 

,Járások, nagy-
k, körjegyz,j-

, kisk1izségek, 
tan. és törvényb. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

B) Körjegyzöségek. 

Beregkisalmási lej. 
Beregkisalmás •..... 
Beregnagyalmás .••• 
Dávidfalva .......•... 
Makarja ........•..... 

Csányitanya ••.•• 148 
Romocsafal va •••.••. 

Ber~ g leányfaltJai kj. 
Bárdháza ....•••.•..• 
Bere11fogaras •...••.. 

Fogamsi major... 12 
Beregleányfalva •••• 
Kisrétfalu ••••••••.•• 
Nyirhalom ••••.••••• 
Pisztraháza ••••.••••• 
Szánfnlva .......... .. 
Zsófiafal va ....•••••.• 

Dereteni lej. 
Alsóach6nbom ...... 
Derezen ............. . 

Hid Iigottanya • • • • 8 
Hodályi csélnház. 9 
Kálln.ytanya...... 5 
lrerepecz ......... 860 
Nnnreszcs6szház 8 
Vereskorcsma • • • 5 

Fornos .............. . 
Fornosi tanya. • • • 85 

Drágabártfalvai lej. 
• 

Árdánháza ...•••••••• 
Drágabartfal va •••••• 
Maszárfalva .....•••.. 
Nyiresújfalu ..••.•••• 

Felsókerepecei kj. 
(Sdkhely Repede) 

BeregMkkös ••••.••• 
Felsőkerepeez ••..•.. 
Kendereske ••••....•• 
Kisléczfalva •••.•••.• 
Németkucsova ...•••• 
Ormód ............... . 
Repede .............. . 

Go'l'ondi kj. 
Gorond .............. . 

Gorondi major ••• lOB 
Izsnyéte ............. . 
Mezőlerebes ....•...• 

Kasuptói vadászink 8 
Knzuptói gyártelep 40 
Lepke............ 97 
Lo1nusó . . . • . . . . • ll 
!dorgó ..••••...••• 12 
N ugyégertanya • • • 14 
Sofránkntanyn.... 12 
Vidékerdö ........ 168 

• 

!IQ . .., 
rr4 "' ·o e 

.... ·Cll ... 
<"' 

• 

-o » ..... o 
""' 

' . tan. és 
fel r. 
lakóhelyek és 

léleks:r.áma 

V áfllalánkai lej. 
Munkácsváralja •.••. 
Pósabáza ............ . 
Újdávidháza .•....... 
V árkulcsa. ...••..... ~. 
Várpalánka ••..•..... 

~ 
-G.> d 

~= .!111 ·d ... 
<"' 

Munkácsvár • • • • • 15 ----,::-=-:: 

J árási ös ~eeg : 

VI. Szolyval j. 
Járási székhely: 

Szolyva. 
K6rjegyzc5ségek. 
Galambosi kj. 

1 Bányafal u •.....•.•• ,_. 
Galambos ...•••..••• 
Királyflszállás •..•... 
KishidYég- ...••.•••••• 
Szuszkóújfalu •.••••• 

. Polenai kj. 
Aklos ................ . 
Beregforrás .••..•••.• 

KÍCSCl"B.Vágás ... •. 65 
Dombostelek ...•..••. 

Verkolnivágás • •• 10 
9 ForrAshuta ••.•••.. ; .. 

Kispálos ...... . · ...... . 
Jakuszkl •••••••• 61 

11 Kisvad as .........•••• 

1 

1 

Luhi erdlivágás... 7-i 
Polena .............. . 

Falepárolótelep.,. 88 
Szarvaskút .••.•••..• 

8eentmikl6si kj. 
Alsógereben ••..•.••• 
Dunkófa:va ••.••.... 

Csabina.......... 91 
Dubina. . . • . • • • • • • 317 

Kékes fO red •...•.....• 
Koczkaszállás ••••.•. 
Pásztorlak ..••.•.•••• 

• 

Szentmiklós •••••.••• 
Beregvár .••••••• 16 
Dubrovapuszta • • • 54 

Seolyvai k.j. 
Hársfalva •.......•••• 

Hársfalvai fUrdli t. 1 
Kisann a ............. . 

"-lss:r.atelep • • • • • • 65 
Vocsite1op ••••• •• 59 
7.srliruirtclep • • • • • 15 

Szász ó ka ............ . 
Swlyva .............. . 

Frigyes Károly fa-
.. nártnlep •.••••• 808 
Uv~ghuLa • . • • • • • • 811 

Új tövisfal va ..••••••• 

• 

111 
29. nr.reg VIÍI"lllf'gyl\ • 

Járáso nagy-

e 
·Cll .. tan. és "' ·o jolrgal felr. , » egyéb lakóhelyek és ..... 
o 

""' utóbbiak lélekszáma 

Zajg(Ji, kj. 
Havasalja ........... . 
Ko p ir ............... . 
Lombos ............. . 
Malmos ............. . 

Csemektelep • • • • 189 
Mártanka ........... . 
Zajgó .. ~ ............. . 

81 Zsilip ................ . 
Járási össeeg: 

• 

Vll. Tt•za"bátl J. 
Járási székhely : 

Beregszász. 
.A) Nagyközségek • 

Nagybereg ..........• 
Beregitanya • • • • • 29 

Tarpa ............... . 
Bnksnmajor •••••• 28 

. Kélriserdömajor ••• · 5 
Kötistanyn • • • • • • • ll 
Téberdömajor • • • • 6 

Vári . : . .............. . 
V ásarosnam P-ny •.••. 

Eötvöstag • • • • • • • • 92 
Fntelep • • • • • • • • • • 85 
HugyóhllllY • • • • • • 8 
Kirli.lytn~r • • • • • • • • 67 
Lónyaytanya • • • • 74 
Lttdanyos • • • • • • • • 70 
Tisznhid • • • • • • • • • l O 
Vár . . • • • . • • • . • • . 4.7 
Vaskapu • • • • • • • • • 10 

B) Körjegyzőségek. 
Benei kj. 

(Székh. 

Bene ................. . 
Csetfalva ............ . 

• 

ltuczotg6 ........ _ 2 
Kovászó ........ , .... . 
Nagyborzsova ....•.. 
Nagymuzsaly ....•... 

CSicsóben ••••••• 181 
Csipi . . . . . . . • • • • • 84 
Kisbak ta......... 80 
Kuklyabánya. • • • • 188 
Nngybnkt."l • • • • • • • 161 

Sárosoroszi •••.•••••• 

Beregstm~nyi kj. 

11 Asztély .............. . 
1\:lermelstointo.nya 58 

Beregsurány •..••••. 
Kélhnlom......... 66 

Csaroda ........ , .... . 
Baytanya . . . • . • . • 64 
Buzinkn~·tanya... 10 
Csipkúss~e1...... 15 
Egrnstnnyn. . • . . • • 60 
Ivánkatanya..... • 81 
N antanya • • • • • • • 98 

• 

,.1<1 
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·:U ....... 
~ ..., 
"'"' ~E! 

..1<111 
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Tis1.a jobb • pnc1Ja. 

El -..: ' N tan. és . 
Ul 

joggal fel r. ·O 
~) egyéb lakóhelyek • 

'O es 
.rz., utóbbiak .lélekszáma 

Horváttanya . .. .. 89 
15 Márokpapi ......... .. 

Szalaitanya • .. .. • 9-J 

Bere.qszássvidéki kj. 
(Székhely Beregszász.) 

l Beregardó .... ~ ...... 
Szen1yemocsár t.. ll 
Tq~nádtanyn..... 95 

17 Beregdarócz ....... . 
Bulcsu ............... . 

Kerillcttnnya ••.•• 14!1 
Téglagyártelep • • • 88 

Kfgyós ............... . 
Zselénszkytanyn • 18 

Makkosjánosi .•..•... 
Csákymnjor...... 27 
1\tiklóstanya.... .. 19 

Beregújfalu·i lrj . 
j1 Alsóremete .........• 
22 Beregújfalu .......... 

Felsőremete .••...•.. 
• 

Gáti kj. . 
(Siókhely Nagygót) 

Gát.... . . . . . . ....... . 
Csikósgnrond.. .. • 271:! 
Gátimaj or........ 9ú 
Ny1\rn~gorond •••. 262 · 

, 

Kisgút ............... . 
Nagygút ............. . 

narajnamnjor • • • • 26 
• 

Gergelgli . kj 
Gergelyi. ............ . 

:Mak,\csn tanya. • • • 80 
Ontsós • • • . • • • • • . • 78 

Jánd ................. . 
Dometorsl!egi t. . . 51 
Györitag ...... -... 40 
Jz\ndisEegtanya... 24 
Mánditnuya • • • • • 2 

• 

I.Edelényi járá•. 
Jú.rási székhely : 

Edelény. 

.A) NaBykOzséBek. 

• 

-

1 Edelény ............. . 
Csás~la •.••..••• 108 
Cserestanya ... · .. , 8 
Hodálytanya • • • • • 74 
Kisc>UÍsl!:tatanya • 2 
Kispincze\anya,.. 4 

• 

-
• 

l 
,!A 
Q) -•<ll -
~ 

•Q) 
~ :ll cs 

.... ·::! 
N 
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1.08 

• 

1 

• 

·1 
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J árások, nagy-
kllzsl•gek, ki.lrjeg-yz•'í-

sügek, kisközsc'Jgek, 
rend. lan. c\s tiirvényh. 
joggal felr. \'Íl.rosok, 
egyéb lakdhfllyek ös 
utóbbiak ltJleksz:.í.mR 

Tákos ............ ~ .... . 
Boc:r.kurekitnnya • 42 
Horváttan)a .. • .. 59 
Simontanya • • • • • • 7 

Ugornyn . ~ ~ ......... . 
Korektnnya .. • .. • 118 
Mak(u~sa • • . . • .. • • • 20 

Gulácsi k,j. 

Fejércse . : ........... . 
Gula cs ............... ~ 

Dessewffytanya • • 8 
Dúkatnuy n • • • • • • • 2 
Farkastanya • ; .. • ö2 
Gnlá1·sy J. tan y a. 2 
Gult!f'•sy Il .. tanya 10 
Kisme~ószogi t. .. 2 
Sza1·ka I. tanya.. 18 
Szarka II. tanya. 8 
Ura.ytanya • • .. .. • ll!l 
Vastanya ......... · 6 

Hete . , .. ~ ............. . 
Umytnnya .. .. .. • 20 

Tivadar ............. . 
• 

Badaló .............. . 
S.r.arko.útny:t . •• ~ • • 10 
Vaktyúktanya .. .. 8 

Haláhor .............. . 
liacsal a ............. . 
· Futzchetanya .. • • 18 

Páltanya • .. • .. .. • 7 
Mezőgecse . : .. ...... ·. 
Tiszacsoma ..•..•.... 

1-Iod~ct..'\n)·a •••••• 1ó2 
Tyukostnnyu • • • • • 22 

• 

Nagybégány·i lr.j. 

Balazsér ... ·........... . 

l 
,boj 
Q) -•J) -
bO. 

•Q) 

t!! "' N E •::l .:.4 .... .. 
N 

<"' 

1. 

Beregdéda ... .-....... . 
BiLrczyLanya... •.• • 81 
I.élaytanya....... 15 
Szunynghtanya • • 1~ 

30. Borsod vármegye. 

Vármegyei székhely: 

Mogyoróstanya ••• 
Nagyvölgy tégla-

8 

gyár ........... 11 
Múcsony ............ . 
Sajókaza ..... ..•••... -

Csibortanya .. .. • 12 
Kaczolnbanya ••• 802 
Kaczolnpusztn. .. • 21 

Szendrö ................ . 
BUdiiskillpnsztu • • 49 
Cschipu~:dn...... 88 
Garadnapuszta , • • 87 

. Ivánkapuszta.. .. • 12ö 

• 

• 

• 

s 
·d 
"' "' ·o • ..... -o 

:--·l 

• 

• HO. ll" rs o d \'lii'ITHJgye, 

. 

JáJ•ítsok, nngv--. 
közsc\gek, kilrjegyző-
Sflgek, kiskih~S{Jgek, 

cl'. tan. 6s tiirvlJnvh. 
• 

joggal fel r. városok, 
egyéb lakóhelyek c'•s 
utóbbiak léleksz..i.ma 

Kisbégány ...... · ..... 
Kulint~•nya .. , .. ·• ~q 
Bótht.anya .. .. .. • 9 

Mezóhomok ....... .. 
Lónyayta.nya .... 10 

Nagybégány ....... .. 
Bodítkyln.nya. .. .. 22 
Isivántanya • • • • • !!9 
Pogc\ny tn.nya .. .. .(:; 

J át·ási ös.~seg : 

VIU. Beregezúz 
r tv ................. . 

Bá.botka .•••••.•• • 21 
Csiga1.ug . . . . .. • . . • 10 
Csiz al ycr!lö .. • .. • 88 
Darócziúti tnuya • '"' 
Sl!arkahcgytauya • li 

IX. rtv. 
Ervintanya....... 22 
Kallustanyn...... 12 
Komecseylanya • • 8 
Lipnicze .. .. .. • .. 14 

· . Nagyhory . . • . . . . • SO 
No;áktanya. • •• • • 2 
Pal,hcgy ••••••••• \ 2 
Pá hogy. .. .. .. • .. 12 
Rilz:~ástanyf!, • • • • • 57 
Szafirtanya ........ , 8 

-.. 
Osnesités. 

• 11 -·Q) .... 
bO 

·:L> rnos 
.~ s 
,!A -..: ... 
<"' 

-~,-

• 

.Als6verecskei járás. 17 
Felvidéki j .......... 31 
Latoresai j. .. .... .. 
Me1ókassonyi j .... . 
Munkácsij • ........ 
Ssolyvai j ........... . 
Tissaháti j ......... . 
Bet·egssász rw •.• : •. 
Munkács rt" ......... 
Yá·J•meuyei öst~z.: 

• • 

• 

B.) KOrjegyzóségek . 
• 

.Abocli kj • 

• 

• 

5 Abod.~ ............... ~ 
Blltlüskútp<tijzta • • 21 
EmmiLIUaJor...... 57 i 
Kirítlykút ....... 802 

6 Gal v ács .. ..... ,. ....... . 

7 
PisLwölgytanya • • 8 

Meszes .............. . 
Karolnmajor ..... · 80 
Katnlintunya. , • , • 18 

• 

l 

l 
' l 
! . . 
• 
• 
• 

• • 
i 
• 
' • • 
. 
l 
l 
• • 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Ti~>za jobb parlja. 
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Jarások, nagy-
, körjegyzö-
kisközsége 

. tan. és törvény 
joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Boldvai kj. 
Boldva .............. . . . 

Bli.sthytnnyn • • • • 8 l 
Bnttatanya ••• ; • 81 
Nugytnnya_.... • • • 58 
Sú.Skás . . • . • • • • • • 7 
Szepossytnnya.... 18 
Szöketanya • • • • • 22 
Vajdatanya . • • • • • 46 

Ziliz ................. . 

Borsodi kj. 
Balajt ............... . 
Borsod .............. . 
Ll\dbesen1 ö ......... . • 

Andrástanya .. .. 8ö 
Szendrőlád ......•.... 

Annatan y a • • • • • • 8 
Bordatetőtan y a • 8 
Gabriellanum. • • • • 4 
MaJ$o~tctötanrn • 8 
Palikutbnya • . • • • 4 

DisenóshorfJáti kj. 
Disznóshorvát ..•... 

Dudvásta.nya • • • • • 14 
Kazinczpuszta.... 21 
Mákvölgytanya • • • 15 
Mogyoróska .. .. .. 10 
Ormóapuszta • • • • • 224 
~ubogóta.nya .. .. • 1 O 
Ujbáuyatelep ••••• 529 

Kurityán .......... .. 
Ella puJOzta • • • • • • • 65 
Kismaj or • . . • . . • . . 24 

Szuhak álló ......... . 

Felsőnyárádi kj . . 
Dövény .............. . 

Varcsópuszta • • • • • 6 
Felsőkelecsény ..•.• 
Felsőnyárad ........ 

Tövises . . • • • . • • • • ll 
Jákfalva ........... .. 

Jákvarcsótanya... 17 
Tultótanya • • . • • • . 8 

Finkei kj. 
Borsodszirák ....•..• 
Fin ke ............... . 

Miklóstanya...... 94 
::iá.ppuszta ....... 110 

Hangácsi kj. 
Damak . .............. . 
Hangács ............. . 

Dnloglanya....... IH 
Csikt;wya .. • .. .. 10 
Die .z háza . . . . . . . . 8i 
Hajna!oslauya.... 74 
Hirlegvölgytanya.. 22 
Kór<="ik ú U.an y a .. 4 
Kcreszlp11taktnnya. 7 
lSr.liuurnál . • • • . • • • 71l 
bimeJU viiigytanya • 80 
Y.álngusL~nya..... 42 

N)'ou,ar ..... ........ . 
Kökéu yvölgytanya 35 

t>Q 
-<~>as 
t!! a 
~11 
<. 

Járások, nRgy-

E! 
, körjegyzc5-

kisközségek, ·C'I! .. tan. PS törvény h . "' ·o joggal felr. városok, 
l» egyéb lakóhelyek és ....... o r:. utóbbiak lélekszáma 

Laki kj. 
Hegym_eg ... ......... . 
Kn~n)ignzlanya • • 16 

Irota ................. . 
Trucztanya.... ... 18 

Lak . . . .. · ........... . 
Ágyústanyn .. • .. • 11 
Bodvölgytanya .. ó 
Nyilastanya • • • • • • 6 

Szakácsi ........ ~ .... . 
Dedellatanya • • • • 5 

.Rakaczai kj. 
Debréte ~ ... "' ...... ~. 

81 Rakac:r.a ............ . 
Gulybántanya .. .. 1 'l 

Rak aczaszend •...... 
Gócspuszta....... 14 

Viszló·~ ... l •••••••••••• 
Köbli ....... ... 1.. 48 

.Rudabányai kj. 
Alsótelekes ........ . 

Czinegéspuszta • • • 7 
Felslitelekes .....••• 

Jt'elsötolekesi · 
· bányatelep ••••• 142 
Telekestanya • • • • 42 

Rudabánya ......... 
Dei1yö.......... . . 6 
Rudaba&nyai bánya-

'clep .......... 1.287 
Sárhidpuszta • • • . • 24 

Sz uh ogy ............ . 
Bolhatanya....... 7 
Kazincztanya..... 10 
Lucskatanva. • . • • • 7 
Mltszkatanya .. .. 18 

Szalonnai kj. 
Martanyi ........... . 

Köbülkúttanyn. • . . 65 
Szalonna ............ . 

Járási összeg: 

IL t1 j. 
Járási székhely : 

Mezöcsát. 
.4) Nagyközségek. 

Árok tó .............. . 
Fá~~rtnnyn... . . . . . 8 
Káptalnni kis t... 41 
Kápt.1lani nngy ~.. 24 
PapLauya •.•••.• ·, 7 

Emőd ..... l ••••••• l ••• 

Adorjnntnnya ..... 117 
Bakótanyn . .. . . . 85 
IsLváumajo1· ••...• 137 
Karolatanya • • • • • 68 

Gelej .................. . 
ft'orrayLrmya • • . • b 
Harangitanya .• • • • 7 
Kornieslau )':t..... 8 
Mujl<myitanya.... 4 
Souuonst"IICin t... IG 

bD 
•Q) 

t!!"' lOE! ·o 
l» .>d • .., .. ....... 

<"' o 
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30. Borsod vármegye 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Igricze ............ ~ .. 
Hoffman tanya •• ;. 87 
JegyBötanya...... 8 
Szi!vú.sy bel sö t.. 10 
Slrilvásy külsö l.. · 8 

Mezőcsát ............ . 
Buzlistanya. .. .. .. 15 
Gajlatrmyn....... 85 
Imolyi1!!tanyn..... 19 
János6rtanya. • • • • 29 
Kisjakabtanya • • • 1 
Kispottornya t.... 17 
Kiszelytnnya • • • • • 88 
Matotntauya .. .. • 6 
l\lókatunya....... 14 
Nagyjakabtanya.. 11 
Pa preLitanya • • • • • 6 
Paptag.. . . . . . . . . 4 
Pottornvatanyo.... 65 
Szikostanya.... . • 16 

Mezőnagymihály ... ; 
Almásytanya • . • • 11 
Barta tunya....... 2 
Egyeslanya....... 5 
E:pcrjestanya..... 82 
FayLanya .. .. .. .. 6 
Fenduda tanya.... 11 
Gólyástanya....... 24 
Gyikin yestanya. • • 7 
Gyulaszállás • • . . • 24 
Keuyérvilrótan yn • 4 
Ki~ocsértanya.... 15 
Kupertanyn • • • • • • . 6 
Márktanya • • • • • • • 18 
Nagyocsertanya • • 87 
Nllb'Yháv.tnnya.... 7 
N D.!,')'" tan y n • • • • • • • 91 
Salamon tanya.... 51 
Seráktanya....... 28 
SBnkálla.slanya .. • 11 
Sznluytanya...... 86 
Szomollúlanya • • . 28 
TcpperLanya ... .. 21 
Zsintlclyostanya!.. 46 

Tiszabábolna .••.•.•• 
Coburgtanya ••• , • • 80 
Montáji pnptng... 12 
Szilpusztn........ ll 

Tisindorogma .•• : . .• 
BáróháEIImya . • • • 26 
(;sctrcnglunyn.... 6 
Hajdatunyn • • • • • • 15 

· Hcn:btanya . . • • • • 4 
Kh;:,ryékénros t. .. 6 
Kiilcsháttanva. • • • 7 • 
Nagyangrr.lus t... 18 
Nnb')·apacstanya • . 9 
Nngyfn tanya...... 8 
Pt>ugyoml.unya .. • 7 
S!!:ánlóhulomtanya 5 
Pi:~)·pusr.~ta . • • • . • • 18 
Sl!el;:lapostanya... 12 
V~ju~tanya....... 1 

Tiszakeszi ........... . 
BáróLnglnnya..... 67 
Csurnaróvtuuya • • 88 
l)e{lktanya. . .. . . .. 21 
UerY.~tanya ....... 119 
ErtlöLonyn........ 29 
Fá!;C,rtunya....... 26 
Gnrastunya....... 8 
Gá!Juri.·n .. klunyn . 8 
Ho~szlidiilöi tanya 14 
Kurac~atanyu ••.. 180 
JSumji1thyt:mya... 18 
O•·~'gLauyn........ 6 
Pú.ltnuya. .. . , . , 1. • 5. 
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•Q) 
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Tisza jobb parlja. 

i 
ln 

-o 
.e-o 
l1o:t 

nagy-
körjegyző-

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Pipisdombtanya • • 11 
Szabótnnya • • • • • • 16 
Szelostanya •••.•• 185 
Ssikórháttanyn... 18 
Vndnnyto.nya..... 4 
Veres tanya.. • • • • • 5 

B) Körjegyzőaégek. 
Hejókeresltúr·i kj. 

Hejőkeresztúr ..•..•• 
Szakáld ............. . 

Hejöpapif, kj. 
Hejőpapi ....•.••..•. 

T6tli.tanya ••••••• , -' 
Veresta.nya....... -' 

Hejőszalonta ..••...• 

N agycsécsi kj. 
Nagycsécs ........... . 

Grossnumtanya,.. 2II 
Herczegtanya , , , , 89 

Poga ................. . 
Keng,·oltót.anyn... 86 
Lásziómajor..... • 106 

. L6gertanya....... 67 

• 

Sajószöged .......... : 
Anna.tanya ...... , 12 
Lászlótanya ••• , . 15 

• 

Nenlesbikki kj. 
Hejőbába ........... . 

Bükktanya • • • • . • 44o 
Nemesbikk .......... . 

Pus1taparasztblkk 006 

Tiszapalkonyai kj. 
'fiszaoszlár . ......... . 
Tiszapalkonya ...... . 

Kukoriczahát-
tanya . . . . . . . • • . 21 

SEállásháttanya • , 24 
Tisznkisfu.lud •• , • 112 

Tiseaszederkényi 
kj. 

!1 Saióörös ............. . 
Gézaháza . . • • • • • • 12 
LógP.rmnjor. . . . . • • 715 
Rólsnmalom . . • • • 9 

Tiszagyulaháza .•.•.• 
Tiszaszedertény •... 

Bakraktanya • • • • • 18 
Inórhú.ttanya • . • • • <il 
Ki~sulymoshát- • 

tanya ..... 11. 1. 82 
Körtitunyn •.•••• , 12 
Mártatanya • • • • • • 25 
N~ysulymoshát-

tanya ... l ••• l. 29 
Paptnnya •.••.•. , ?.8 
PuszLatámokhát • 171 
Tanitútnnya...... 10 

7\szatt.Wjáni kj. 
Hejőkiirt ............ . 

SBöllösytnnya • • • 21 
Tiszatarján .........• 

l ..... 
Q) -•Q) -
~Cll 
rrAa 
~~ 
~ln 

l) Tard nk.-hez beosztott kk . 

• -

-o 
""'" -o 

""' 

• 
• 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

Kisderzsitnnya... 1 
Tisztatótanya • • • • 178 

J árári ÖBSSBg ; 

m. 
járás. 

Járási székhely : 
Hezökövesd. 

.A) Nagyközségek. 
Bogács l l. l. l. l •• l ••• 

Pazsag~. 1 1 •••• 1.. 68 
Borsod~~:eszt. ••.•••.•. 
Fn1ekn~tnnya • • • • 12 
Pusztamocsolyás. 15 

Borsodivánka ...... . 
Mnr~ittunyn...... 6 
Szegnntártnnya... 16 

Borsodszemere: ..... . 
BngJyostnnya • • • • 1 

Bükkzsércz ......... . 
Cserépfalu ..•....•••. 

7 Egerfarmos ........ . 
Laskói réss • • • • • 87 
Prónaytanya. .. .. 81 
Szöketanya • • • • • • 17 

Egerlövő ........... . 
Prónaytnnya • • .. • 21 

Keresztespüspöki .... 
Pi16pöktanya •• :. • 181 

Mezőkeresztes •..•.. 
Baglyostauyn • • • • 1 
Csincsetanyl\.,... 52 
Dobriktnnya • • • • • 21 
Hofmnntunya • • • . 50 
L:1jostnnya....... 4 
Lengyelt.11.nya. • • • • 90 
Nngyla.nya .•• , , • • 5 

11 Mezőkövesd ......... . 
1 Mezönyá.rlid ...•• ~ .. . 

Géza.tnnya • • • • • • • oi2 
Karolatanya • • • • • 15 

N . egyes ..... l. l ••••••• 
Noszvaj ............. . 

Bertamajor.... • .. 6I5 
N . 
.1 O VaJ ••••••••••• , • , ••• 
Gnlln~yalsótanya • 10 

1 
Gallnsyfclsötanya. 28 

Ostoros ............. . 
Csárdapuszta • • • • 6 
Sávóspuszta .. 1.. 2 
Sil pa.szöllö • • • • .. G 

1 Sály ................. . 
Csákómalom • • • • • <i 
La.tor•ít . • • • • • • • .. 175 
Leányfalu........ 10 
Tnrir;~apuszta • • • SS 
Tövisi; estanya • • • 9 

Szen tistván .........• 
Bac:sóházn. . • • • . . • 84 
Batuzpll8l!tn. • .. • • 88 
Fehérlócsá.rda.... 5 
Kiucslytanya . • .. 6 
Montaj........... 24 
Nyárja.~ pnsl!ta.. • • ll 
'filajpiiSZta .•••• ., 85 

Szihalom .......... . 
Káptalantan va • • • 18 
Sósrévpuszta.. • • • 7 
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30. Borsod vármegye . 

Járásoki nagy-
községek, körjegyző-a ségek, kisközst\gek, ·Cll 

N rend. tan. és törvény h. ln 

-o joggal felr. városok, 
.e- egyéb lakóhelyek és o 

""' utóbbiak lélekszáma 

Szomolya •••..•.•••.• 
!1 Tard ................. . 

~máliatanya • .. • • 12 
Agostontanya..... 56 
Flllöptnn ra . • • • • • 85 
Klemen tinatanya • 99 
Klotilcllnnya . • • • • 28 
Nagymajortnnyn.. 95 

Cserépváralja1) •••••• 

1,isza. valk ........ ~ ... . 
V atta ................ l 

Cserjeitanya • • • • • 1 
Margittanyn ••••• 210 
Szepcssytanya • .. 1 <i 
Testilalmitanya • • 6 

B) Körjegyzóségek, 
.Alsóábrányi kj . 

Alsóábrány ......... . 
Káptalantanya • • • 86 
Sándort.-mya • • • • • 9 

i 6 Felsőábrány ........ . 

• 

Koplnlótanya..... 2 
Lásr:lómajor • • • • • O 

KiBtályai kj. 
Andornak ........... . 
Kistálya ......... ~ ... . 

Tibolddar6cei kj. 
Kács. l •••••••••••••••• 

Barátréttanya • • • • 8 
Bóko.hnzatanya... 5 
Kácsfiirclö •••••• ;. 14 
Kecskokömnlom.. 12 

Tibolddarócz .•...••• 
Alajosházatanya • 156 
:Qillmaztanya..... 7 
Egottmnlomtolep • 10 
Gubnkallótelep.. • 5 
Irmutanya •••••••• 100 
Kálmán tanya..... 19 
Kismalomtelup •• , 16 
Nagyleányfalu t... 80 
Rétimalomtelep • • 5 
Ró~~:s;i.slanya • • .. • 56 
Tizedosmalom t.. 9 
Várhegylelep • • • • • 41 
Villnfrnnkatelep , • 4 

l 
,lill 
<P 
~ .... 
!lll 

"<ll 

lll 
10 
,lill 

~ 

i. 

J árás·i össeeg : -.-::-:. 

IV. J. 
Járási székhely : 

.A) ·Nagyközségek. 
Alsózsolcza ......... . 

Kaparósitanya .. • 54 
Kemelypuszta .... 191 
Silnárclpusztn • • • • 57 

Bükkaranyos ....... . 

• 

J<:rtlödy Fú.ytanya.. 16 
Diósgyár ........... . 

Ágó . .•........• l • 9 
Baráthegy........ 18 
Uiósgyiiri papir~:y. 98 
Dió~IJ}"Öri vnsgyu.r 
ó~ Ujoliúsgyör ••• 7771. 
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, 

• 

' 
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Tisza jobb partja. 

tan. és 
-o joggal felr. 
..!:' egyéb lakóhelyek és 
& utóbbiak lélekszáma 

Dió~;györi téglngy. 
Elöhegy •.•••••••• 
Ercnyöi téglahás. 
Hámori malom ••• 

28 
61 
18 
7 

JónáH • • • • • • • • • • • • l li 
Nagybakos • • • • • • • 6 
Nagycsormely • • • • 18 
Porocze.'!bánya- . 

telep •• , ••••••• 2.812 
Szarkaalja .. • • .. • 5 
Ssarkahegy • • • • • • 49 
Tatárárok .. .. .. .. 82 
To.tárdomb ....... 155 

Felsözsolcza ...•..•. 
JenkepusJ!io.. • • • • • 80 
Kartács-Alomzug • 7 
Simárdpuszta • • • • ll 

Görömböly .••.....•.. 
Lapoczka • • • • • • • • 19 
Up pa............ 4 
Luk.hegyimalom.. 7 
Pusztatapolcsa. • • 26 
Verebespusl!lto. • • • 24 

Harsan y ...•.....••.•. 
Hejócsaba .....••..... 

Mádnytanyo.. .. .. • 10 
Martintelep • .. .. • 498 

Kisgyör .•............ 
Bekényerdlí•). • • • • 14 
Ké.krnezö. • • • • • • • • 5 
Mocsolyástelep1) • 99 

Ónod •.........•....• 
Erdődytanya • • • • • 88 

Sajókeresztúr .••.•••. 
. 
• 

B) Körjegyzilségek. 
A.rnót·i kj. 

Arnót .........•.•..•.. 
Zbuska •••••••••.• 178 

Sajópálfala •.••.•..•••. 

BelsóbócBi kj. 
Bels !'í bő cs ....•...••.. 

Klementinatanya. 7 
Külsőbőcs ........... . 

Hámori kj. 
Hámor ............. . 

()r.nassa •.•••••••• 167 

Ó
Ujmassa .. .. .. .. • 11 

1 huta 1) ••••••••••••••• 

Mezónyélci kj. 
Ládháza ............ . 

Rákos puszta • • • • • 88 
Mályi ................ . 

Nyil:Lsipusl!lta • • . • 25 
Vukarár:spuszta • • 99 

Me~önyék ............ · 
Kaszil.loít.an yu • • • • 8 
Peres puszta...... S 
Tulluspus:.~la • • • • 48 

8a.i6bábonyi, kj. 
Sajóbá.bony ....... .. 

!1 Sajóecseg ........... .. 

• 

' 

• 

s 
.. d 

~ . tan. és 
·o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 

Sajóládi kj. 
!! Sajólád ............ .. 
23 Sajópetri .......... .. 

Jonkepuszta •••••• 168 

Sajó."ámosi kj. 
24 Sajósenye ........... . 

Máriássitanya • • • • 48 
!5 Sajóvámos ......... .. 

Dióstanya........ 44 
Kökosártnnya • • • • 68 

8ei1·mai kj. 
!6 Kistokaj ............ .. 

!7 
Deszkásmalom. ·•• 15 

Szirma ..............• 
Ójenkepuszta..... 28 
&irmaimajor ..... 288 

Seirmabt8enyói kj. 
!!8 Sajóbesenyő ......... 
!9 Szirmabesenyó •.... 

• 
Ujkutai kj. • • 

00 Répáshuta .......... . 
Pénz pa lak .. .. .. • 8 
Tobepuszta....... 8 
Üveghuta • • • • • • • • 51 

31 Újhuta: .............. . 
Járási ÖBBZeg: 

. -
• 

V. Ózdi J. · 
• 

Járási székhely : 
Ózd. 

.4) Nagyközségek. 

1 Ózd ............ · ...... . 

• 

Deákferencztelep • 107 
Farkuslyuktanya. 6 
Karu!Jányutolep • • 202 
Kisordóalja • • • • • • 422 
KjsCalurl ••••••••• 256 
.yázál'telep • • • • • • • 690 
Qzdi vasgyár .... 1.870 
Uj telep ........... 710 

Sajóvárkony .•....... 
Báns:.~állásbánya • 836 
Knptld •••••••••• ; 17 
Káptalanmajor • • • 58 

B) Körjegyzöségek. 
A.1'1ói kj. 

Arló ..............•... 
Bagólápapuszta • • 8 
Douru!l)u.puszta • lB 
Ivánkapusztu .. .. 17 
l.l!lsupnszta •••• , • • 77 
1.\'lihidyvölgypusll.t.a O 
Nú.dubércr:tauya.. 6 
Sll.olwnypusv.ta • • • J 7 
V unyicspuszta • • • 2 l 

VnJd.ag •••••••••• · 12 

1) Anyakiinyvilog ~iLly nk..I}cK;(muY.ökövosui j.) tarlmmak. 
l) Aupkiinyvilo,g n:.~ újlmtln kj.·hmr. lar.loY-lk. . 
3) J\nyltkiiuyvih•g a Rátai kj.-hcl'- larlozlk. 

1 
1. 

1.95 

cl Anyakiiuyvilug a snj•'•ui"u·''~i} ~j.-hoz IIH~!•Y.ik. • • , • 
lj Any~tkönyvilcg a bánhorva.ll.:.kJ.-hcl!l (B&JIJS:<~cntp~ter1 J.J tarloltk. 

• 

Uli 

SO. Borsod \'át;mcgye. 

tan. és 
~ joggal feh· . 
0 egyéb lakóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 

• 

• 

Disznósd .....•.• ~ ..•• 
Gubonnapuszta... 6 
Lukácstanya ..... 8 
Mocsoláspuszta ., 10 
Palinapuszta..... 8 
Sonkiszigottanya • • 6 

Járdánháza ......... . 
Vajácsbánya ..... 878 

Borsodnádasdi kj. 
Balaton .......•.•... : 

Frenrcisztnnya • • • 4 
lllúsvölgypuszta. ~ B 
Magoshegyitanya 8 
Remenyiktanya • , 14 
Tárcsapuszta • • • • 28 

7 Borsodnádasd .•.•.•• 
Borsodnádasdi lo-

tnez«1·ár •••••••• 888 
Budaberkopuszta • 9 
Karácsonylova p. 6 
Kótberekközi p.. • 4 
Mocsolyáspuszta • 16 

kj. 
Bükkmogyorósd ..... 

Csigapuszt:J... .. .. 14 
Csernely ............... . 

HorsóJluszta...... 15 
Lénárddarócz . l ••• , • 

Domaházai kj. 
11 Domaháza ......... .. 

C!!obánkópuszta_;. 14 
Kissikátor ..•. • ...... . 

HodoscBipányi kj. 
Bolyok .............. . 

Kányakútpuszta.. ll 
Vasvárpuszta •••• l.OSi 

Hodoscsépány ..... . 
Kovácsbükkbánya 00 
Sulllsálybánya ••• 591 

Sajóntmetii kj. 
Czenter .....•.......... 
Királd ............... . 

Királdi bánya • • . • 688 
Sajónémeti ......... . 

Sajóvelesdi kj. 
Bóta 3) .••...•••••••••• 
S . . 4) . aJomercse ....... .. 
Sajóvelezd .......... . 

Kntnlintauya..... 17 
· Ortástauya. 1 ..... 114 

21 Uppony&) .......... .. 

Bátai kj. 
• 

Csok,ra ......•...•...• 
Kisme!'löpusEta... 27 

Nekézseny .........•.. 

• 

Köt.Agútauya • • • • • 8 
Snla\'iilgyitunya.. 10 
S:.:nrdukföitauya • • 2 
Tóthtanya • • • • • • • 8 

s• 

• 

!. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Tisza jobb p:u1ja . 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Omány .............. . 
Gárdonytanya • , , • 8 
Tólápatonya .. .. • 7 

Sáta ................. . 
Csópányberek t. • 7 
Nagyománytanya • 7 
V ndkoléstanya .. • 5 

Járási ösSieg: 

VI. Sajószent
péteri j. 

• 

Járási székhely : 
Sajószentpéter. 

.A) Nagyközségek. 
Bélapátfalva ......... 
Borsodszent-

mát·ton 1) ......... .. 

Mónosbél 1) ••••••••••• 

Sajószentpéter ...••. 
Alsótan y a . . . • • • • 82 
Dúzsnakpuszta • • l 71 
F.rzsébetbanya t .• 776 
Kis falud-euszta ... 21l0 
PutikaszóUö t.... 21 
Sajószentpéteri 

üvczgyár .....•. 85( 

B) KOrjegyzöségek. 
.Alacskai kj. 

Alacska .............. . 
Csomópatuk.i t.. .. 5 
Hosszúvölntanya 5 
Kökös\·ölgyitanya 5 
Kutyástanya .. .. • 85 
Prónaytanya • • • • • 5 

Berente· ............. . 
Bd .. nlwn:át·i lej. 

Bánfalya ........... . 
Ortá~pnsztn ••.• , • 9 

Bánhorvát ......... . 
Nagyharcza ....... .. 

.Kisbo.rczn • • • • • • • • 87 

bD 
•Q) 
rnal .. e ro...s ....... 
<112 

• 

,T árások, na gy-

e körjegyzll-
kisközségek, •al .. lan. és rn 

joggal felr. -o 
:.-.. egyéb lakóhelyek és -o 

r.:. utóbbiak lelekszáma 

Dédesi k,f. 
Bántapolcsány .... .. 

MalomLolep ..... , 8 
Máriamajor , • .. .. 20 

11 Dédes ............... .. 

1 
1 

Csillngpus~~:tn • • • • lS 
V á.rcrd óput~zta .. • 4 

Mályinka .......•.••.. 
Tardona ............. . 

Laciilitanya ...... · 8 
Lófuztanyn. • . .. .. 5 
Rózsatn.nya • .. .. • 10 

Ko n dó .............. . 
Ludnnpussta .. .. 4 
Mencsekútitanya • 12 

Parasznya ........... . 
Barossakna . . . . . . 24 
Bikkcstelcp • .. .. • 6fi 
Gyertyánvölgy.... 19 
KözópvölgysUrl\ • , 27 

Varbó ............... . 

Sajókápolnai kj 
Radostyán ......... .. 
Sajókápolna ...... .. 
Sajólászlófalva .... ; . 

Széphegytanya • • • 9 

lJajókazinczi kj. 
• • 

Barczita ............ . 
Szelestanya • , • • • 6 
VccsataUanya.... 98 

Sajóivánka .......... 
Alsóivánkai tanya 18 
HarnóczpusEta ... 114 
Vaspataktanya .. • 10 

Sajókazincz ....... .. 
Herbolyabánya ... 587 
Izbon y o tanya.. .. • 15 
Knkastnnyn • • • • • • 30 

• 

• 

bD 
"gjctl 
.:::a 
,M-al .. 
<"' 

1. 

81. Gömi'lr és Kis-Honl vármegye. 

o .... -o r.:. 

• 

• 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Ssilvásváradi lej. 

Nagyvisnyó ........ .. 
Boroszlótn.nyn.. • • • t O 
Eskcrenat:mya • • • 12 

Szilvásvárad ........ . 

Vadnai kj. 
• 

Dubicsány .......... . 
B orzásEVölgy.... • 9 

Sajógalgócz .......... 
Hosssúrévpuszta • 22 

Vadna .............. . 
Jeirási összeg: 

(j88zUitéB. 

EdeUnyi j. .. ..... .. 
Mezócsáti j ........ .. 
Mezókövesdi j. .. .. . 
Miskolczi j ........ .. 
Ósdi j . ... • .......... . 
Sajószentptteri j . .. 
Yá1•naegyei üssz.: 

• 

t.Jv • ......... 
Babányibőre z .. .. 19 
Botlegvölgy. • • • • • • 84 
Csattüstanyu .. .. • 55 
Fccskésszög •••••• 24 
Filketanya . . • • • • 22 
Kallúszer . . . . . . . . 12 
Mltl'tunlf\·tnnyn .. 28 
Mu~zkásoldu .. .. ~6 
Nn;yavus . . . • . . . . 88 
Tatár ............ 887 
Várositanya...... 88 
Veresbugyik...... 27 

bD 

li= 
~-~ 
<fil 

31. Gömör és Kis-Hont vármegye. 
• 

• 

L j. 
-

J át·ási székhely : 
Nándorvölgy telep. 
.A) Na.gyközségek. 

1 Garamszécs .......... 
FaiJOvnpuszta • • • 4 
Lujzahutn ........ 128 
l'odbruhvfliré~z .. 5 

Kii·itly l. egyalj a ....... 
IsJrarnópuszlu- • • 4 
Naudorhuta ..... !47 
Nándorvölgy ••..• 158 

Vármegyei székhely: 

• 
Svabolka ......... !66 
Voreskö ... .•..... 109 
Zlutnó .......... , ~2:1 

Koháryháza ........ . 
Pohorclluvtlsgyilr 240 

B) Körjegyzllségek. 

Garamfái kj. · 

Garamfő ........... .. 
Belin~Y.k•; ••••••• ·• 1 t 
Pusztamező...... 16 

Vernár .............. . 
Puntanllll'lÖ l • ••• 8 

') Bélapálfalva nk.-be:~: be011zlott kk.-uk. -

• 

·--

t . 
• 

• 

Helpai kj . 
6 Ágostonlak ........ .. 

Klatna ......... ·~· 4 
7 · Helpa ................. · 

Járáai üsseeg: 

D. Nagyröozel j. 
Járási székhely : 

Jolsva. 
Kör.i egyzt1sé gek. 

Gice ei, l.;j. 
l Gic ze ................ . 

• 

-
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Tisza jobb pat•lja. 
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Járások, nagy-
községek, kllr:i 
ségek, kisk 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

Gömörné.nás •....•.• 
Li eze ................ . 

Dolinka.......... 10 
Szarka........... 8 

Mikolcsány ••..••.... 

Kisróceei kj. 
Kakasalja •••••.•.•... 
Kisróeze . ............ : 
Muré.nyhuta .•••••.•. 
'

1 ízesrét .... ~ ........ . 

Kövii kj. 
Gömörrákos .•...•... 

Rákosbánya. • • • • • 880 
Kövi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

• 

!ID 
~al 
.as 
obi •CIS ... 
<ln 

11 Nandrás .......... ; ... 

Lubinyi kj. 
Baráttelke •••........ 
Hizsnyó ............. . 
Korpás .............. . 
Lehelfal va •••..•.... 

Polhorai cvár • • • • 88 
Lobény .............. . 

Hizsnyóviiiri vasgyár16ó 
Major............ 11 
Márványk6gyár ••• 115 

Murdnya7doi kj. 
Murányfllja . . . . . . . . . • 1.11 

Paszekimnjor . . • • 8 
Murányhosszúrét ... . 
Murányszabadi .... . 

Sa v etei kj. 
J olsvatapolcza ...... . 
Kisperlász •.•.•.•.... 
Miglészpatak a ..... . 
Süvete ............... . 

Járási ÖBSBt'(J: 12 

• 

s ...s 
N 
17> 

-o ...... .... o 
r:.. 

tan. és 
joggal f'elr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Hét .................. . 
Málé ................. . 

Bélatelep. .. • • • • • • 84 
Lódombpusztn. • • • 68 
Pogonyi pu!lztn. • • 120 

Sajó lénártfal va •.... 

Osle-i kj. 
Csiz ............ ...... . 
Sajópilspöki •.••..••. 
Velkenye .•••...•••••. 

Keleméri kj. 
Gömörszőllős ..•...•. 

11 Kelemér ••......••••.. 
Budavölgyitanya • · 8 
Cserjetanya. • • • . • 10 
Malomszögit.&nya 4 
Piroskatanyn. • • • • 26 
Pócspallag • • • • •.• • ll 
Sáritanya •••••••• · 88 
Szöllöitanya...... 8 

Nap1·ágy ............. . 
Láztanya • • • • • • • • 7 
Székipuszta.... • • U 
Szelestanya • • • • • • 6 

Ragályi kj. 
Imola ................ . 
}(álló ................ . 
Ragály .............. . 

Dobrasótanya • • • • 6 
Nyolczrendes 

tanya . . . . . . . . . . 18 
Ravuszreszpussta 42 

1Lrizs .........••.••.•. 
Hidegvizpuszta. • • 7 

Zubogy ..... ......... . 
Bi.ka.kútpusztn.... 17 
Zubogyi tanya. . . . 16 

• 

Zádor{al"l)lli kj. 
Alsószuha •.......... 

R6na............. 82 
Hubó') .............. . 

Hubói puszta. • • • • 7 
Siuhaf6 .............. . 

21 Zádorfalva ....••.•.. 

~ 
•4> 
wal 
.as 
obi ·Cll ... <ln 

• 

r*'· P11tDokl J. 
Járási székhely: Latrántanya.. • . • • 9 ......,...,,_..,...,-. 

Járási összeg: Putnok. 
.A) Nagyközst\g. 

1 Putnok .............. . IV. Batkól j. 

Járisi ez•·khely: . 

• 

Dienesfilia ••• , • • • 5 
Grófimajor • • • • • • • 4' 
Putnoki fiirdö . • • • l 

B) Körje~yzöségek. 

Bánrévei kj. 
Bánréve ............. ·. 

Ózdit.elep • • • • • • • • 81 
Bzarvaspusr:ta
·rurduhi......... 66 

lia n va ............... . 
Hidegvrileyt&nya • 7 
Kirz~ú.n • • • • • • • • • t 2 

• 

• 

Ratkó. 
.A) Nagyközség-

1 Ratkó ............... . 
Prt,zsn . ....... , . . 9 
SEraKi.. . • . . • • • • • • 18 
TisKtvisl'lótelep . • 13 

• 

B) KOrjegyzőségek. 
B-:&logt·msói kj. 

Bo.logrussó .••.•...•• 

') Anyn.kiinyvilu:r 'fnrnalju nk.-hc•Y. (tornaljai j.) lartov.ik, 
•) Anyakiinyvileg llalkó nk.·heY. lu.rl<Jzik . 

• 

• 
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31. Giimör és Kis-Honi vármegye. 

E! 
·d ... 

17> 

-o ...... .... o 
r:.. 

tan. és 
joggal felr . 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Baradna ............. . 
Dobrapatak •........ 
Eszterézs· ....•..••... 
Gömörlipócz ......•.. 
Szele.s:te ............. . 

l 

Rónapataki kj. 
Balogér ............. . 
Dombosmező ....•... 
Gömörhegyvég •..... 
Kopá.rbegy ..... : •...• 
Ratkószuha ........ . 

Ratkószuhahegy.. 81 
Szuhabánya...... 89 

Rónapatak ••••.•..•.. 
Burdapuszta • • • • • 4 

Beirki kj. 
• 

Fillér ............... . 
Gerlicze ............. . 

Fiserpuszta • • • • • . 12 
Poloszkó •.•....•.... 
Ratkósebes •..•.•..•. 
Szirk ................ . 

Szirkvashegy. . • • • 508 
Szirkvörösvágás. • 48 

Turcsok ............. . 
Turcsokvashegy • • 168 

Új"ásdri kj. 
Gömörispánmező .•• 
Gömörrépás2) •••••••• 

Kisborosznok ••.••.. 
Ratkószahadi. .•..• : . 
Szász a ... " ........... . 
ÚjvásáJ· ...... .. : .. , .. . 

Járási Osueg : 
• 

v. j. 
Jairási székhely : 

Feled. 
Körjegyzóségek. 

.dlmágyi kj. 
• 

1 Ajnácskő ..•....••.•.. 
Batahása • • • • • • • • 87 
Biktet6puszt& • . • • 10 
[>ósl'a . .••••••• , • • 6 
Sasbikk.......... 7 

Almágy ............. . 
Bakóbán........ 82 
Beler.sér • • • . . . • • • 31 
Cserbükk . . • . . • • • 80 
Külsömajor • • • .. • 82 
Szekrény ke • • • . • • 8 

Dobfenek •.......•.. ; 
Egyházasbást ...... . 
Gömörpéterfala .... . 

Almástan ra...... 27 
Halya~uspusztn • • O 
Kisrétpuszta • • • • • 16 
J\ökényoM .. .. • .. • 6 

• 

~ 

""as .Ss .w ·d .. <ln 

19 
!U 

----",..-:-::-: 
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• 

• 
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Tisza jobb }>:Irtja. 

tan. és 
-o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

RépáspusEta .. .. • . 18 
SEokeresbikk. • • • • lJ 
Tnmilstr.lke .. .. .. '1 

Tajti ................ . 
Vilmospuszta ... . 10 

Zabar .... ~ ........... . 
HogyosbUkk.. . . . • 26 
Malomút......... 7 

.Alsóhangony·i kj. 
Alsóhangony .•....•. 

Czincgés .. .. .. .. ll 
Ková.kpuszta... • • 4 
~ocsolyás ....... 8 
Ragrloc~ ...... , . ll 
Sóspart . . . . . . . . . . 9 
Szercdnye........ 9 
Szilakszó ........ 
Tartolczipuszta .. 10 

Felsöhangony •.•..• 
Felsökövölgy .. .. . '1 
Mihályvölgy...... 4 
V ereezepad .. .. .. 5 
v öJgyfö • . • • • . • • . • _5 

Szentsimon ........ . 
Szentsinionpuszta 49 

Bátkai lrj. 
11 Balogtamási ....... ~ 

Bátka ......... ; ...... . 
Alsócsukapuszta • 6 
Dnrompuszta..... 8 
Fotsócsuka)JusztR . 5 

Dúlháza ............ . 
Baré!igaz .... ·.. . 7 
Barcl!lihú.zn. • • . • • • 24 
Nyesésipuszta.... '1 

Rakottyás .. : .... ." ... 
Góbispuszta • ., • • '1 
Horeidoly .. .. .. .. 26 
Kápolnapuszta . ~ • IS 
Kutyllipuszta • • • • 10 
Vaskapu . . . . . . . . 4 

~sip ................. . 
Bodollópuszta • • • 46 
Zsipi pnszta •.... 

• 

Dúsai kj. 
Dúsa ................. . 

Szelestanya ••.•• · 8'1 
Guszona ............ . 

Apátipuszta • . • • • M 
Baromúti puszta • 6 
Lyukvapuszta • • . '19 
Mátra. • . . • . . . . . • • 18 
Or tás pusgta • • • • . • 4 
Pccv.elo ... , . . . . . 17 
Puszlucsonte .. .. 19 
Puszlarákú... . . . . 4 

Kisgömöri ......... .. 
Mezötelkes ........ .. 
Erz~óbcLvölgy • • • IS 
Pusztamaj sa • .. • 22 
PusztuteresEienyo '1 

Felsőbalogi kj. 
Alsóbalog .......... ; 
-Pes zé tc . . • . . . . . • '19 
Felsőbalog ......... . 

Felsóvadaskort... 8 

• 

• 

• 

Há.Jolunl......... !l 
l,raja . . . . . . . • . . . . 18 
UjpusP.:ta • • • • • • • • 11 

Perjése .............. . 
Uzapanyit ........... . 

Hacsípuszta. . • • • • 7 
Karku~zpuszla • • • 5 
Liczkopuszta . • • • 14 
Mikóháza .. .. .. • 50 
Puhaháza • • • • • • • 10 

Gesetetei ~:j. 

Détér ................ . 
Szalonkú.s........ 10 
Szénú.gpussta. .. .. 12 
ViEállópuszta • • • • 5 

Gesztete .. · .......... . 
Katnlinpuszta • • • • 20 
Y')' ta 'll Le upusz . . . . . . . ... 
SEolcspuszta • • • • ll 

J eszte . ............... . 
Léhitamástelke • • 18 
Magyoróspuszta • • 4 

Gömörsidi kj. 
Béna1) ••••••••••••••• ·• 

Kisllónnp\lszta • • • 8 
Csomatelke .....•... 

Annamajor • .. • .. ll 
Csomntolki · kö-

bánya .......... 197 
Margitmajor • • • • • '1 

Gömörsid ........... . 
Árnyékpuszta • . • • 28 
Margitpuszta • • • • • 5 

Sd reg ............... . 
Gortva.puszta. . . • • 102 

• 

Jánosii kj. 
Bellény .... ." ........ . 

Gugyepuazta • • • • • 6 
Jánosi .............. . 

Dióspussta ; • • • . • 8 
HusEtipuszta •• , • 9 
nonatanya. .. • .. • 28 
IvánCnJa • . . • . • • • . 8 
Letottpuszta . . . . . '1 
Martonpuszl.a • • • • 82 
Macsárpuszta .. .. 8 
Potrnspuszta • • • • 4 

· Sárközytan y a .. • • 75 
SEelcspusztn • • • • • • 8 

R im a pálfala ........ . 
Szútor .............. . 

Téhánypuszta .. .. 8 

Jmei kj. 
Harmacz ..... l •••••• 

Alsómocsolyás .. 12 
Felsómocsolyás • • 5 
t,iolcgvölgy . • • . • • 20 
Ujpuszta . .. .. • • • 5 

Jéne ....... l •••••••••• 
CBikóluiEa. .. , .... · 8 

Susa .................. . 
Uraj .... l ••••••••••••• 

· Bujatanya........ 6 

• 
• 

Kajlatunya • .. • .. 5 · 
Patak\,ülgy .. .. .. 18 · 
Szénna ....... ,... 24 
Szivacspuszta • • • ll 

1 

1
) Anyakönyvilog a ratlYOlczi kj.-hez (Nógrád vm., ft1lckl j.) tartozik. 

• 
• 

31. Gömör és J\is-llonl \'ármcg!'C. 

a 
·Cll 
1il tan. és 
·o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
& utóbbiak lélekszáma 

Melegl&egyi lrj. 
Ba1ogpá.dár .. · ..... .. 
B u gyikfala ......... . 
Derencsény ....... .. 

J!~j\)USZ ta .. , , , , • . 25 
'I nv1~pnszto.. • • • • • 9 

Gesztes ............. . 
Meleghegy ......... .. 

Nemesrad11óti kj. 
Balogiványi ....... .. 

Tökcispuszta • • • • . 9 
Balogújfalu ........ . 

Ágostpuszta.. • . • • 88 
Czakó ............... . 
Nemesradnót ....... . 
Zádorháza .......... . 

• 

Rimaseiesi kj. 
• 

Dobócza ...... '# ••••• 

Dobra............ 6 
Gernyápuszta • . • • 88 
Leán ymezö. • . .. .. 26 

N empsmartonfala .. . 
Rimaszecs .......... . 

Alsócsoblinka • • • • 8 
Alsónándor • . • . • . 9 
Folsöcsobanka ... 124 
Felsönándor ..... 108 
KaczRgópuszta • • • 26 

Berkei kj . 
Darnya ............ ~. 

Embertelonpuszta 4 
F..röspnszta • • • • • • 8 
Kenyorotlonpuszta 9 

Feled ................ . 
Czifrapuszta • • • • • 28 
Dobrapuszta .. • .. 8 
Dónafa la .. .. • • .. 83 
Vizesbikk .. .. • .. 2 

Rimasimonyi.. ~ .... . 
Serke ............... . 

Dónupuszta .. .. .. 19 
Petrespuszta • • • • 48 
Telekpusztu . .. • • 5 

Várgedei kj. 
Balogfala ......•...... 

Csákánypuszta • • 28 
Vilú.gosi pusEta • • 41 
Vizesvöl'-'Y . . . . . • 8 

Gortvakisfalud ...... . 
Csenyizpuszta·. • • • 18 
Csorctc1:1 • • • • • • • • • 4 
BiBófala. .. . • .. .. . 82 
Teddrú.telop . • • • . . 40 

Kerekgede ... : ....... . 
Nli.daspusz(a , • • • • 6 
flr:igctpnsEtiL •• ; . . 4!1 
Ujvigyor~ó... ... .. 2 

Várgede ........ ;._ .... . 
Alsótal . . . . . . . . . . 8 
BagyipusEta...... 41 
Csókralipnsv.tn .. . 12 
Cl!ligimypusz~ • • • 12 

• Durondnpnszta.... '18 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

Tisza jobb partja. 

Járások, nagy
körjegyzö-.! kisközségek, 

~ tan. és törvényh. 
-o joggal felr. városok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 

• 

Falahúspusr:ta • • • 8 
Félholdpuszta.... 8 
Hajnalpuszta • • • • 85 
Hodospuszta • • .. • 44 
Kn.P.aropuszta • • • • 79 
Szollövölgy.. • • • • • 9 
Verecr:kopusztn.. 5~~~ 

J árási össseg : 
• 

VI. 
batl ~· 

Járási székhely : 
Nyustya. 

.A} NagykOzségek. 
Klenócz · ............. . 

Bánovó • . . . . • . . . • 9 
Császárpatak ••• ·•• 24 
Csorno szkala.... 10 
Csromos . . . • . . . • . 14 
Feketopatak...... 15 
Haragrnovo • • • • .. 9 
Havritovo .. .. .. • • 14 
Hlinanecz........ 18 
Hrbky .•.••••• ·.•• 10 
Javorina • • • • • • • • • 50 
Mocsártelep...... 25 
l'avlinka.~ ....... 15 
Pragyidovo.... ... 14 
Poljan a !' • • • • • • • • 7 
Rasztocsno....... 14 
Szkornisna.. • • .. • 77 

Rimakokova.; •.••.•• 
Bélatanya........ 8 
Császárpatak • • • • 117 
Cseremcs . • • • • • • • 47 
Csiszárszkó • • • • • 60 
Djelpuszta • • • • • • • 48 
Drahova . . . . . . . . • 142 · 
Gi~nilapuszta • • • • 58 
Grónypuszta • • • • • 85 
Háj . . . . . • . . . . . . . . 22 
Havrilló ....... ~ • 72 
Jaszeninka.. • • • • • 81 
Kálmánka .. .. .. • 87 
Koka v ka ........ 72 
Kremenovó .... •• 12 
Lichópuszta...... 11 
Liesntcza • . . . . • . . 127 · 
Jlocsár ...•...... 184 
Perestanya....... .18 
Radoska......... 88 
~oviuku ......... 81 ui· antalvölgy..... 811 
17 kovú ..••••.•••. 66 
Vrh Drahova .. .. 17 

Tiszolcz ............ . 
Da sr: lis ty e • • • • • • • 12 
Koczichrba t, •• • • • 20 
Gömörvég........ 21 
Pelovc:zovo....... 21 
Podjel . . . . . . . . . . . 10 
Rejkovo. • . . . . • • • . l '1 
lioveny .......... 19 
Stroroplova .. • • • • 12 
Szrieborna • • • • • • • 17 

B) Körjegyzőségek. 
A.Zsóssiklási kj. 

Alsőszikiás ...••.•.•.• 
Felsőszikiás ..••. , •••. 

-

• 

• 

• 

• 

Járások, nagy
körjegyző-.! kisközségek, 

~ tan. és türvényh. 
-o joggal felr. városok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 

1 

1 

• 

OrlajtOrék .........•.. 
7 Tóthegymeg ....... . 

Tóthegymegi P·. • • 51 

Forgács{al'Vai lej. 
Darabos ............. . 

OtLilin ........... 207 
Polyánkapuszta • • 28 

Forgácsfal va •....... , 
Banszki gruny.... 10 
Chlipnácskapuszta 85 
Dolinapuszta..... 27 
Jayorinapuszta... 49 
Komondovopuszta 4 
Ploskova • • .. .. .. ll 

• 

Kókegyi kj. 
Babarét . .-........ · ... . 

Szécsipuszta • • • • • 81 
Eszterény ........... . 
. ForrásP.uszta..... 6 
Karaszkó ........... . 

Karaszkópuszta • • 27 
Mér:eamajor. ..... 5 

Jtiéte ................ . 
Kadlubatanya.... 5 
~skó............ 8 

Köhegy .............. . 
Uegyitanya....... 8 
Ojvilágpuszta • • • • 14 
Váczitanya....... 6 

Pápocs ....... : . .... . 

Nagyszuhai kj. 
Cserepes ............. . 
~Y8JOS.......... 2 
~astuocz ........ 25 
Uj puszta .. • .. .. • • ll 

Nagyszuha .......... 
Alsókoplaló • • .. • 5 
Felsökoplaló.. • • • 2 
Filipjákpuszta.... 9 

Susán y .............. . 
Jelene .........•. 57 
Nyunyukpuszta... 87 
Szenttomya...... 25 

Telep ............. • .· .. 
Válykó ......... ~ .... . 

N'!Jtfstyai kj. 
Hacsó ............... . 

MaKnesitcyár ••• : 218 
Likér .............. ,. .. 

Likérkohó ........ 642 
Nyustya ........ ~ .... . 

Burázdtt........... 14 
Nylrjcs........... 85 
Nyustyai vasöntö. 19'2 
Peterpuszta . • • • • • 82 
Péterpusztai mag-

nesxtgyár ....... 195 
Rimabrézó .......... . 

Hegykort......... 54 
Rimafilrész ......... . 

Osgyáni kj. 
Fazekaszsaluzsány .. 

• 

• 

• 

• 

• 

119 
31. Gömör és Kis-llont vármegye. 

tan. és 
~ joggal felr. 
0 egyéb lakóhelyek és 
""" utóbbiak lélekszáma 

• 
• 

Alsóborókás.. .. • • 5 
Felsöboróká.s..... B 

Magyarhegymeg ...•. 
Osgyán ........•...... 

Bábavölgy .. .. .. • 14 
Bálinez . . . . . • . . • • 42 
lt,eketorót • • • • • • • • 20 
Istenkútja........ 6 
Kerekrét • . . • .. • • • . 18 
Kishcgymeg...... 17 
Pást . . . . . . . . . . . . • 78 
Szépbokor • • • • • • • 62 
Zabzó............ 86 
Zsidó . . • • • . . . • . • • 51 . 
Zsíharvölgy •••••• 5 

Bimabányai lrj • 
Pribó ............... . 
Rimabánya ......... . 

Uhlistyelanya • • • • 6 
Rimaszabadi .......•• 

Za pacsfarkas-
völgy . . . . . . . . • • 40 

Rimazsaluzsány ..•. 
Rimócza .. ~ ......... . 

llánaor .•.•..•.... 14 

· BimaráMi kj. 
Bakostörék ......... . 

Kelecsény.. .. .. • • 11 
Széplnk . . . . • • . . . . 50 

Keczege ............. . 
Rimaráhó ......... ;. 

Zmeskáltánya;. • • 10 
37 Rimavarbócz ........ 

Bottótanya • • • • • • • 9 
Dobrostanya...... lll 
Oskótanya........ 8 
Vilá(os .. ·.. . . . . . . 19 

• 

• 

• 
Bimatamásfalvail.;i. . · · 
Alsópokorágy .....•.. 

Bol)ikpuszta • • • • • 9 
Cserencsény .....•... 

nlágospusr:ta··'.. • 9 
Felsőpokorágy ...... . 

41 Rimatamásfalva .... . 

• 

Mnjsapusr:ta • . • . • 7 
Méhcspusztn • • • • • 85 

Zeherje .............. . 

Újantalfal'Vai kj. 
• 

Ujantalfalva ..•.•.•. 
Vágó .....•..••....... 

• 

Szikla . ..... ·. . . . . . 5 ...,.-,~:-:: 

JáráBi Ö8816{} .. 
• 

• 

V''· Bozanyól j. 

Járási székhely : 
Rozsnyó. 

.A) Nagyközségek. 
Csetnek .............. . 
· Concordi11gyár.. .. 108 

Nyirjespuszta • • • • 4 
Rézgyártolop • • • • • 29 

• 

• 

• 

1.47 

• 

• 

• • 

• 

• 

' 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

-
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• 
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• 

• 

• 
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Tisza ,iohh pnrlja. - 31. Gnmör é~ 1\is-llonl ,·in·megyc. 

E! 
~ 
"' -o 
;... 
~ o 
!O;, 

nagy-
z ö-

kiskö 
tan. és 

joggal felr. 
egyélJ lakóhelyek és 
utóbbiak. lélekszáma 

Pelsc5cz ............. . 
Mi.klÍ>ssygyárielep 84 
~ngybogy .. . .. .. . 8 
Ohárnori aczéhnü. 9 
Polsöczi mászgyár 9 
Pelsöczi olvn~z~ó 

vasgyár.; .•.•.• 108 
Veczkipapirgyár.. 78 

B) Körjegyzóségek. 
.AnnafaZvai kj. 

Annafalva ......... .. 
Geczelfalva .......... . 
Kisszabos ........... . 
Márkuska . ..... ~ ......• 
Pétermá.ny ........ .. 
Restér .............. . 

Barkai kj . 
(Székh. Lucska) 

Barka ................ . 
Kisi.ovácsvágása •.•. 

11 Lucska .............. . 

Bereitei kj. 
Berzéte ............. . 

Alsó Lan n .. .. .. . 7 
Bakipusi:ta....... 64 
Berzahorka . • • . . • 8 
Berzétei vasgyár • 4 
Bérczipusz~n • . • • . 15 
Gencsipuszta .. .. • ll 
Hnrangnv.ópusEta. 57 
Nyergespuszla . • . • 27 

Berzétekőrös ........ 
Nagyhecypuszta. • • 8 

Szalócz ............... . 
Felsőbámor .. .. .. 8 
GombasEög....... 48 

Vigtelke ........... .. 
• 

Betltri kj. 

Alsóvasgyár • • • • • 81 
Csapá si major .. .. 8 
Felsöv:~.sgyár .. .. 12 
Kopán erdésv.Iak.. 7 

Csucsom ........... ~ .. 
Demutbányatelop. 80 

Henczlófalva l) ....•. 
Sajóháza ............ . 

Alsómezö......... 4 
Oldal ka.......... 5 
Roxerpapir;yár •• , 15 

Der-nOi lrj. 
D ern li ................ . 

21 Hárskút ............. . 
Hegyi tan y a . • . . • • 6 

V árhoszszúrét .....•. 

Gócsi kj. 
Alsósajó ............ .. 

Etelkavasgyár • • • 40 
Gócs ................•. 
Kisfeketepatak ....•.. 

bD 
·~ gar:.s 
10 El 
...... d 

N 

<"' 

• 

1.17 

it 

El 
-~ 
"' 
-o ;... -o r:. 

• 

Járások na"r-' e 
községek, körjegyző-

ségek, kisközségek, 
rend. tan. és törvényh 
joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Oláhpatak .......... . 
Károlygrlirtclep. • • 2f. 
Szulova vadászlak 7 

Kt·asmalwrkrwáral
.iai kj. 

And1Ui .............. . 
Dénes1) •••••••••••••• 

J ó lész . ........ · ....... . 
Krasznahorkayáralja 

Gombástnuya..... 6 
Krasznahorkn vára. 4 
l'rlálhcgyi bánya • • 20 
Nyil·jcspusztn • • • • 7 

Kuntapolczai kJ. 
Gacsalk .............. . 
Hámosfalva ....... .. 
Kuntapolcza ........ . 

Concordiavosgyár. 42 
Páskaháza ........... . 

• 

Nagyssabosi kj. 
35 Martonháza ........ . 

Dubmvnrezgyár • • 8 
Hradeki telep • .. • 7 
:Nyirjespusztn . • • • 12 

Nagyszabas ........ .. 
Hirsch pnpirgyár. 17 
Mnsznikói • 42 
Naayszabosi • 209 

Rozsfalva ........... . 
Junoviczugj·ártelep 5 

Szibado:~ .......... .. 

N agyveszveris·l k,i 
Henczkó ............. . 
Kisveszverés ......•.. 

Sztrakovapuszta • 6 
Szulovn . . . . . . . . 7 

Nagyveszverés ...... 
Hátnor . . . . . . . . . . 6 
Huta erdés!!lnk . • 16 
!vágyó erdészlak . 8 
Szulovn erdészlak ll 

Nyilas1) ••••••••••••••• 

Sajórédei lrj 
Berdárka .......... .. 
Felsősajó .... ~ ...... . 

Gyula tol op .. .. .. • 5 
Sajór·éde ............. . 

Sebespataki kj. 
Kisgencs ............ . 
Rekenyeújfalu .... .. 
Rozsnyórudna ...... . 

Ko lelnia ...•.•.• , • 100 
Sebespatak ........ .. 

. Bziliczei kj. • 

Szádvárborsa ....•.. 
Szilicze......... . .... 

Ardócska. . . . . . . . • 82 
Kls!Lllu........... 7 

Járási össseu: 
• 

s 
•::l !:R N •Cl> "' "'"' .~ s ·O 

.... ·:-:! ;... -N ~ 

<"' ~ 

• 

• 

1 

• 

• 

'J An~·.·~~.n}-:''_i.log 1\!~rúuy nk.·h~z (Szepes vm., iglói j.) .tari~ zik.. . 

Járások, nagy-
körjegyzö-

kisközségek, 
. tan. és törvény 

joggal felr. városok, 
egyélJ laklihelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

vm. Torm,aljat j. 
Járási székhely : 

Tornalja. 
A) Nagyközség. 

Tornalja ............ . 
Foglnláspusr:ta. . • 8 
Lupsapuszta . • • • • 41 
Ura.spuszta....... 15 -

B) Körjegyzőségek. 

Bejei kj. 
Beje ................. . 
Ló kiSs ................ . 

Hámszári tó • .. • .. 4 
Otrokocs ........... .. 

Zsóripuszta .. .. .. 5 
Zsór .................. . 

Fe'lsó?Jályi kj. 
Alsókálosa .......... . 

Da.psipuszta. .. .. 21 
Téske .•.........• 58 

Alsóvály ............ . 
Butkapusztn • • • • • 4 

Felsókálosa ......... . 
Pusztafalusi p. .. 5 
PaphnrasEti...... 8 

Felsővály ............ . 
Emherhegypuszta. 8 

Gömörmihályfalva . 
Ablonczi . . . . . . . . . 12 
Morhópusz~a .. .. • IS 

Kisgergelyfalva .....• 

Giimörhosssúszói kj . 
Aggtelek ............ . 

Szederváripuszta • 00 
Gömürhosszúszó .... 
Kecsó ................ . 
Pelsöczardó ..•.....•• 

G6mtirpanyiti kj. 
Beretke .............. . 
Csoltó ............... . 

Teresztenye...... 8 
Gömörpanyit .....•.. 

Harkácsi kj. 
Deresk ............... . 
Harkács ............. . 

Saul puszta....... 81 
Lévárt ............... . 

Kövespatakpuszta 10 
Levárti fürdö . • • • 6 

Sánkfal \'a ........... . 
Höserdöpuszta . . • 7 
Perpos puszta..... 10 

Mékii kj. 
Méhi ............... .. . 
Keropec~:puszl.a .. 94 

111:1 ·:v 
mal ..... l= c:: 

,.!.d -~ .. 
..S:rn 

• 

1 

• 

1
) Au!,lk~n!~}lcg 87:omol~ok nk.-lwz (Szepf"s nn., gllhnczbanrn• j.) tartozik. 
l Anyakonyvdl'g I:dohollopntakhoz (Igló rt v .-nak, Szepes vm., önálló nk. kerllletet képező rúszéhoE) tnr~ozik • 

• 

• 
• 

• 
• 

' l 
' • l 
• • 

• 

• 

• 

• 
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Tisza jobb parlja. • 

s 
·:d 

"' "' ·o 
~ ...... o 
~ 

Jarások, nagy~ 
kllzségek, k llrjegyzö-

kisközségek, 
tan. és tOrvény h. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Sajókeszi. .......... .. 
S,;outdemeter t. • 85 

Sajókirályi ........ .. 
Sajólenke .. ; ........ . 

Oldalfalai k,j. 
Baracza .............• 

Baracv.ai puszta., 51 
Gl!mörfüge .......... . 

ArnnysEékpuszta. 28 
Köhidpuszta .. .. 2 

Oldalfala ............ . 
Vidakisfalud .. .. • 45 

Runya ............... . 
. Madzugpus~~:ta.... 17 

Potykepuszta •••• , 8 
Szurdokpusll:ta • • • 7 
Temetöaljapus11ta 9 

Özörtnyi kj. . 
St Lekenye ............. . 

Melléte ...•...•...•... 
Barnatan y a • • • • . • 8 

Özörén)r •..•.•...•... 
Ivánkapuszta • , • • 24 
Sósipusztn .. .. .. • 6 

Sajótiba ............. . 

Sajógömöri kj. 
Sajógllmör .......... .. 

Hetekintspuszta • 7 
Dobratanya • • • • • • 46 
Köves puszta •• ,... 6 

Sajószárnya ......... . 

Sajószentkirálgi lí:j. 
Abafalva ............. . 

Abatrypuszta • • • • • 6 
Erzsébettanya.... B 
Miklósfalvi puszta 11 
Vigyorgópus11ta. • • 21 

Kövecses ............ . 
Sajórecske .......... . 

• 

r. j. 

Járási székhely: 
Bártfa. 

Körjegyzdségek. 

.Alsópagonyi kj. 
• 

1 Alsópagony .......... 
! Horókás ••••••••••.•. r, k.. a a· ocse &J ••••••••• 
3 J.t'elsöpagony ........ 

•• 

• 

~ 
•:ll 
I7J cll 

""ta 10-CI! 
..to= .. 

-Olim 

-

• 

St 
!1 

s 
-Cl! 

"' rn 
'O 
~ ...... 
o 
~ 

Jarások, nagy-
kllzségek, kélrjegyzd· 

kisközség ek, 
tan. és tl!rvényh. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Sajószentkirály •.•... 
Jolánpuszta • • • • • • 11 
LócEipuszta .. .. .. 10 

· Nylilh:söpuszta • • 14 

Szkárosi kj. 
Alsófalu ............. . 

Bertespuszta • • • • 6 
Ilonahalma •••• , • 45 

Felsőfalu .......... .. 
Felsiirás .....••....... 

Pusztarás • . • • • • • 54 
Kisvisnyó ....•...... 
Szkáros ............. . 

· Osdókútitanya... 6 
Papkútitanya •• , • 7 
Salamonvölgyi t.. 7 

Járási összeg: 

IX. DobBID& &tv. 
Alsóhámor .. .. .. • 11 
Belsővasgyár •• , • • 20 
Csuntava •• •• • •• • 2 
Felsőhámor • • • • • • 54 
FUrésztelep •• , • • • 72 
Gölniczvölgyi vas· 

.gyár •.••••••••• 248 
Jánostelep .. .. .. • 168 
Kölllépsöhámor • • • 57 
Lányihuta ........ 181 
Rákospatak .. .. • 46 
Rákócqtelep • • • • 68 

Z:. Jol•va rtv ... 
AlsómB.l,rnezit(yár 6 
Cseresnyés....... 8 
J olsvai fürdö • .. • fí 
Mezniklelep.. .... 28 
Mclegvizi magnezit-

gyár •• •• • • • • • .. • ll 
Za.voda • • • • • • • • • • 14 

• 

z:r. lfaa;yr6oze 
rtv ....... .. . 

Bartovavasuár • • 10 
Kiesvölgyi vasgyár 54 

• 

~ 

~"' ~s 
..!4 •al .. 
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32. Sáros vármegye. 
Vármegyei székhely: • 

Htttás ....•........... 
Miklósvölgye .•..... , 
Ondavaf6 .......... .. 
Szemelnye .... : .... .. 
Váradka ....•••• .-.... . 

• • 

Bártfavidéki kj. 
(Szúkh. Bártfa ) 

Alsószabados ..... .. 
Bártf1~újfulu ........ .. 
Bélavézse ........... . 

• 

s -..: ,.. 
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l>-> ...... o 
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• 
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32. Sát·os \"ármcgyc . 

• 

Nagyröczei her· 
czcgi fürésv.telep 12 

Nngyrőclllei városi 
fürdö ••••••••••• 18 

Rudnavasgyár.... 2 
• 

.X D. 

t>/,) .... 
"'~ .. e 
~15 
<"' 

r tv....... 6.91 
Alsóbaktipuszta • 226 
F'elsöbaktipuszta. 22 
Horvátpu!<zta.. • • 25 
Kisr-ákospus:o~ta.,, 4 
Kurinczpltszla •••• 91 
Möcsénypnszta... 5 
Rózsipusztn...... 12 
Szabadkapuszta • • . 79 
Tarnóczpuszta • • • SO 
Világospuszta.,.. 22 

z:m. 
rtv .... ..... . 

Bányaoldal . • • • • • 86 
Gyuri tanya ••••• ,. 6 
Hevessytanya • • • • 16 
Ro:.~snyóbáoya. •• , • 698 
Ro:.~snyói vasaa-

fitrdó • • • • • . • • • • 80 
Szilvássytanya • • 8 7 

(Jsszes'ités. 

GaramtJölqyi j . ... .. 
1:v agyt·óczei. j. . ..... . 
n..t k''-.eu no., 3·· ....•....• 
Ratkói j . .......... ·. 8. 
lJ,imaszécsi . .j.. • • • . . • . S! 
Rimaseombati j .. •.. 
Rozsnyói; ......... .. 
To1·naliai j . ........ . 
Dobsina rt" ........ .. 
Jolava rt'D .. ......... . 
Nagyrócze rtv ..... .. 
Rimaszombat r tv .•.. 
Rozsnyó rtv. . . . . . . • . --=,:..:. 

J'á'l"megyei iJss~.: 
-

Endrevágása ....•.•.. 
Felsőkomarócz ..... . 

Lislllkovoczpuszta 7 
Felsőszabados ...... . 
Hosszúrét ........ , .. . 

Bártfai gy ó gy fürdö 
hos~:o~út·éti része 28 

Kislankás ........... . 
Tapolysárpatak ..•.•. 

Erdóvcigtisi kj. 
Boglárka ... ~ · ..•. .a ••• 

• 

• 

• 

' 
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• 

• 

• 

• 

-
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Ti~zn johb partjn. 

ls 
l-as .. tan. és rn 
-o joggal felr. 
>. egyéb lakóhelyek és ....... o 

utóbbiak lélekszáma 

Erdővágás ......... .. 
Albócz . . . . .... • . . . 8 
Rónavölgy , • • • • • • 12 

Hervartó ........... . 
Ht?rvnrtói ftvcg- · 

gyár ••• l l ••••• l 5 
~1 Kiskereszt ..... ,, ..... 

• 

Sáros,:~örbény ......•. 

Ferest5i k;. 
Alsótnrócz .......... . 
Aranypataka ......... · 
Felsotarócz ......... . . 

Ferzsó .............. . 
Rokitó ................ . 
Tapolytarnó •...•...• 

Galbatői kj. 
Czigelka ............ . 
Felsófrieske ...•.. .i .. 
Galbatő ............... . 
Kuró ..... -......... , .. . 
V éape! ri .... · ........ . 

Harsli.ni kj. 
Berezóka .......... ; .. 
Hazslin .............. . 
Ortu tó ............... . 
Rabóez .............. . 
Sasó •...•.....•.•..... 
Tapolylippó ......... 

Het·tneki kj. 
• • 

Alsófricske .......... . 
Bartosfal va ..•....... 
Hertnek .. l •••••••••• 
Oszikó .............. . 
Szekcsöalja .......... 

• 

. L6falui lej. . · 
Bérczalja ........... . 
Kolossó ...... l ••••••• l 

Zabavatelep .. .. • 98 
Lófalu .... l •••••••••• 
Résc5 ................. . 
Trocsán y .. l ••••••••• l 

Lukói kj. 
Gerla ............... l • 

Kavicsos .......... l l • 

Kótelep ............. .. 
Sárosmáriavölgy • 178 

Livóhuta ........... . 
Lukó ........... · ..... . 

Malomvölgy...... 15 · 
Venécz~ .......... l ••• 

Malce6i lej. 
• 

Geréb ....... · .. l ••••••• 

• 
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Járások, nagy-
körjrgyzo-

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Lénartó ............. . 
Malczó ............... . 
Szánkó ............... . 

T6trtJSslavicsai lrj. 
Ábrahámfal va ....... 
Buczló .............. . 
Iványos ............. . 
Magyarraszia vic za •.• 
Tótraszlaviczll, ..... . 

Zborói kj. 
Biharó . . . . . . . . . . . . . . . · 
Esztebnek ........... . 
Esztebnekbula ..... . 
Komlóspatak ..... .' ..• 
Regettő ............. . 
Zboró ........... · ..... . 

Járási ÖBIIBtg: 
. . 

IL Eperje•l j. · 

Jál'ási székhely: 
Eperjes. . 

• 

A) Nagyközség. 
Nagysáros ........... . 

Baktnköz ...•.•... 102 
J{ánás ........... 161 
Lazi .. l.......... 61 

B) Körjegyzösél!'ek . 

Alsósebesi kj. 
Alsósebes ........... . 

Ma.gya.rislnrurdö .. 8 
Felsosebes .......... . 

Szénégcta .. .. .. .. 75 
Finta ................ . 

Huda.cskapuszta.. B 
Magyoróspuszta • . 6 

Kellemes ..... l. l. l l •• 

Sebeskellemes •....•. 
Sebesváralja ........ . 

Eptrjesvidéki. kj. 
(Székhely: l!:perjes.) 

Aranybánya ...•••.•. 
tízigordpuszta • • • • 4 

Delnekakasfalva .... 
llradova ....... , 1 6 

Har~ ág ...... l •• l ••••• 

Blih11rkapuszta ••• · 6 
11 Kende .............. .. 

Mocsármany ....... . 
SósgyQI vész .......•.• 

Puspkapormalom. 4 
Tarczaszentpéter .... 

Kajátai lej. 
1 Kajáta ···~·· ....... ~ .. . 
16 Kissáros.· .......... .. . 
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32. Sáros vllrmcgyc. 

. tan. és 
joggal felr. 
egyéb Jakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Czemtíterürdö • • • • 20 
Ortase .•....•.••• 7 
S 

.. 
" avanyu\·lZ •. · ...• 
Szosnye ......••. , 

4 ' 
B 

Vidumanyecs •••• 
Zabinna ........• 

59 
8 

Lászka ............... . 
Luzsány ....... ;, ... . 
Sárosbuják .......... . 
Szinye ............... . 
Szinyeújfalu ........ . 

Fcnyvcsháv.a • • • • •. 70 
Zsebefal va ......... .. 

Pod Bilu Hlinu • • 60 

Kapii kj. 
Ka pi . . . . . . . . . . . .... . 
Ka pi németfal u ..... . 

Hidegkút......... 7 
Tiklyka........... 71 

Ka pi vágása .......... 
Lipnikpusr:ta ·~ • • 45 

Kiskökény ......... .. 
Kiskórösfó ....... ~ .. . 
Láda .................. . 

Kelembirl kj . 
Főnikszhuta .. · ....... 
Kacsány ........ ~ .... . 
Kelernbér ........... . 

Imrepuszta....... 9 
Miklósvágása .•.....• 

Zsófipuszta • .. • .. ú 
Scirosizsép . .......... . 
Szedlieze ... .- ..... ~ .. . 

Szopotnyicza. • • • • 8 

Sáf'osssef&ti.mrei kj . . 
Baj or ....... · ......... . 
Berki ......... •- ....... . 
Be;rzenke .... : . .. l. l l. 
Janó . l ••••••••••• l •• l. 

Lubócz .............. . 
Pillerpeklén •........ 

F'arknsvölgyi ha·. 
lastú ......•• l •• 18_ · 

Hraczkamnjor • • . • 11 
Radács . l •• l •• l •• l •••• 

Domak6~ ...•.... l Bö 
Gyurkovecz • • • • • • 4 

Sárosszentimre ..... . 
LuboYm·sckmnjor ·B 

Szárazvölgy ......... . 
Szopotnyicza. • • • • 7 

T6ts6vári kj. 
Eperjesenyiczk.e .... . 
Németsóvár ......... . 
SebessaJgó ........ .. 
Sóbánya ... l •••••••••• 
Sósújfalu ............ . 
Terjékfal va ........ .. 
1'ótsóvár ............ . 
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tan. és 
joggal felr. 
egyéb. lakóhelyek és 
utóbbtak lélekszáma 

Tdltsrtki lrJ. 
Ásgút ............... -.. ~ 
Deméte ............. . 
Fulyán .............. ; 
Szedikert ..•...•.•... 
To.polykomlós ..... . 
Töltszék ..... ~ .. -..... . 

J árási össeeg : 

m. :Fe1•6vizklzl 
járá.•. 

• 

Jfuási székhely : 

Felsövízköz. 

Körjegyzöségek. 
Alsókomárnoki kj. 

Alsókomárnok ..••.• ; 
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Bátorhegy ........... ·· 
Felsökomámok .•••.. 
Kisgombás .•.•.••...• 
Körm ös ............. . 
Meredély ....... : .. .. 
Mérfalva . ~ .......... . 
Peszternye ••...•..••. 
Rózsadomb .. ; .... .. 
Sz á ra z hegy • ; ....... . 

Felsókunkdczi kj. 
• 

Fels ö hunkócz ~ ..•..•• 
Kiswedvés ......... .. 
Korócz . .............. . 
Ladomérme:~.c5 ..•.•.. 
Sarbó. ·········~······ 
Végcsarnó ........... , 
V égortovány •.......• 

Felsóodori kj. 
• • 

Alsómeree . .; ..... ~ .. . 
Alsóodor ..... : ...... . 
Cseres ......... ~ ..... . 
Czigla ............... . 
FelsömP.rse •..•....•. 
Felsőodor .......... . 
Kecskc5cz ............ . 

Kuchtúczpuszta".. 8 
V é grosztoka ......... 

Felsóvieköei kj: 
Alsófenyves ; ...•.... 
Alsóvizköz •.••.•.•.•. 
Felsőfenyves ........ .. 
Felsórákócz ......... . 
Felsc5vfzköz ......... . 

• 

Györgyfölde ...••••.• 
Kishely .... . , ........ •. 

. 

Kap~sdi kj. 
Bele· ócz ............. . 
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Járások, nagy-
községek, körjcgyzö-

k, kisközs~gek, 
• tan. és törvény h. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

Dolgonya ... , .• : . ... . 
Kapisó ....... ., ...... . 
Kisfagyalos .•........ 
Kishollód .. ~ ........ . 
Mészéget{l ..•......... 
Ruzsoly .............. . 

• 

Ladomérvágásai kJ. 
Alsóhímes ..•••....... 
Dobroszló ......... .. 

• • 

Felsőhímes ........ .. 
Felsc5vargony ....... . 
Kisolysó ........... .. 
LadomérvágAsa .... . 
Szem es .............. . 

• • 

.Rónai kj. 
Csarnó ........... l ... .. 
Felsöcsernye .•...... 
Gyertyánpatak ......• 
Ki sk u rima ....... ; ... 
Molnárvágása .•...... 
Róna ...... , ...... , .... , 

• • 

. Beorocsányi kj. · 
Bánya völgy ..•...•... 
Kisvajszló .......... . 
Körösény ....... : . . , •• 
MérgesvágAsa ••..•.• 
Pa ta ki .. , ..... rtJ/1 • ••••• 

Szorocsány ~ ........ . 
Tizs~ny .... ~.; • ..... . 

Podhuru • . . . . • . . . 14 
Vidurna . . . • . • • . . 4. 

Viskó ........ . · .... l •• 

J áf'ási össseg : 
- . 

IV. Girálti j. 

Járási székhely : 
Girált. 

. K örj egyzöségek. 
Girálti ~· . 

1 F
. . 
1as •.••..... ; ....• : . . .. 

Girált.: ..... l ••••••••• -Fcrenc:zvágásn. • • • 59 
· · Furcsapuslda.. • .. 88 

Kabalé.s ............. . 
Kálnás ....... ~ .. ~ ... . 
Long ............. ~ .. . 
Mátévágása .... ; .•.•• 
Mikevágása .....•..•. 

Felsötarbnj. • • • • • • 25 
Nyírjes ........ l •••••• 

Bi.mynJmsztn •• ·••• 23 
Rónapuszta .. ... • 14 

.Szobos . ........ , ... , .. 

• Koml6sket·esztesi kj. 
• ' .......... . 
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32. Snro!l vármcgrc. 

tan. és 
-o joggal felr; 
>. egyéb lakóhelyek és -o 

r:. utóbbiak lélekszáma 
• 

• 

11 Cselfalva .... ' ........ 
Ka pipál vágása ......• 
Keczerpálvágása ..•• 

Hársalja . . . . . . . . . 15 
Komlóskeresztes ..•. 

Borokints .. .. .. .. 16 
GyerLyánnlja • • • • • 14 

NádfiS .. l ••••• l •••••••• 
• 

Po ró cs .. · ............. . 
Pósfalva ............. · 

· Tapolyradvány .... .. 

Kut·imai 'kj. • 

Felsököcsény ...... .. 
Kozsány ............ .. 
Kurima ...... l.·.~ .... . 
Tapolylengyel ...... . 
Tölgyed ............ .. 

• 

Kitkemezói kj. 
Dukafalva ........•... 
Karácsonmezö ... , .. . 
Kükt!mezö ........... . 
Tapolylucska ....... . 
Vaspataka ........... . 
Zsálmány .......... . 

Magyarkap,·onczai 
kj. . . 

Kisk o hany .... · ...... . 
Sl Lapos ..... ·.~·····;··· ... 

Me.gyarkaproncza ... 
Szentandrú.ssy p.. 48 

Orsós ............... . 
Varjufaha .......... . 

• 

• 

Margonyai kj. 
Hankvágása ......... . 
Herhely ............. .. 
Istvánd ... ~ .. :. ........ . 
Krucsó ....... ~....... · 
Lászó ....... ......... ~ 
Marganya .......... . 
Tapolynémetfalu .. .. 
Tapolyorto ván y .•... 

• 

Radomai kj. 
Benedekvágása ..... . 
Kerekrét ........... .. 
Radoma. .... .......... . 

llradiszkó •••••••. 184 
46 Sápony .............. . 

Sósfüred ......... .... . 
Vajkvágása ... ...... , .· 

• 

Remenyei k,i. · 
Györ~yös ............ . 

Grodzinpuszta ••• , 15 
Vidutnu . . . . . • • • • • 6 

Kisszabados ....... .. 
51 Lc5l'inczvágása ...... . 
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Tisza jnhh partja. 
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Járások, nagy-Járások, nagy
k e . a községek, körjPgyző-

·:0:: lXI .:-:: kisküzségek, 
tan. és ~ 111 1il tan. és 1l a: ~ tan. és törvényh. 

'O joggal felr. .s e ·o joggal felr. .a e -o joggal felr. városok, 
~ egyt\b lakóhelyek és ..bd ·::i ~ egyéb lakóhelyek és ..bd ·~ -3' egyéb lakóhelyek és 
r... uló)lbiak lélekszáma < "' ~:::;. utóbbiak lélekszáma < "' r... utc)bbiak lélekszáma 
-----·-----.-- ----------------------

Má.tyáska .. ...... , ... . 
Lukácstanya .... , 8 

Porszáes ............. . 
Remenye ............ . 

Tapolyha'fiUB{alfJai 
kj. 

Balázsi .............. . 
Pétervágba .. : . .... . 
Tapolybesztercze ... . 
Tapolyha.nusfalva .. . 

Bólatelepo........ 80 
Tapolyhermany ..... 

D ub ra Tn • • • • . • • . . 8 
Tapolymeggyes ..... . 

J árcisi. lJ ss zeg : 

v. j. 

Járási székhely : 
Héthárs. 

A) Nagyközség. 
1 Héthárs ............ .. 

B) Körjegyzőségek. 

BerzetJiczei. kj. 
Alsószalók ........ : .. 

• 

Balázsvágás ..... · .... 
Babi.zsvölue ••••• 198 
Csertész .. .. .. .. • 88 

Berzevicze .......... . 
Feketehegyi major 10 

Csendespa tu.k ....... . 
Hámbor ............ . 
Magas ................ . 

Csircsi kj. 
Abronesos .......... . 
Csércs ................ . 

Budzova. •• . . . . . . . 7 
Garnucsova . . .. . . 55 

FelsOkanya ......... . 
Puslltmnezö , , , • , 69 

11 Poprádökrös ........ 

• Daróc1i kj. 
1~ Bajorvágás .......... . 

Darócz . .-......... , ... . 
Olysó ................ . 
Polany ............... . 
Széprét ; ............. . 
Tarcza ............... . 

Héthársvidéki kj. 
(SEék:hely HéLhárs.) 

Déesc5 . ............... . 
Fazekasrét .......... . 
Kij ó .................. . 

11 Krivány ............. . 
Kriványpusztamezö 78 

• 

-
• 

• 

1 

1 

• 

Lenn re zik.,...... 5 
Podhradek .. .. • .. 8 
Putnov........... 21 

RoskoYány .. ........ . 
Tarczadobó ......... . 

Pétormozö . • . . • • • 108 
Zahnrapuszta •.• , 6 

Tarkó ................ . 
Potlmikaleczpuszla 5 
Potokipusl!ta..... 7 . 

KisT,ársi k,j. 
Hos~zúvágás ........ . 
Kishárs .............. . 
. Máté ................. . 
Popridófalu ......... . 
Szulin ............... . 

SEulinforrb.,.... 7 

Lubotényi. kj. 
Lubotény ............ . 

Brodkitanya •.••• , 12 
81 Orló .......... .- ...... . 

• 

Endro6ka • • • .. .. • 168 
Korcsin . • . • . • . • • 49 

Palocsa .............. . 
Györkvágása .• , , , 140 
Pnlocsapasztov-

nyik .......•... 56 
Paloc!lllpodpilu... 42 
Palocsaváralja • , • 118 

Pusztarnezd ..... : .. .. 
• 

Palonczai. kj. 
Feketekút •........... 
Hajtóka ............. . 
l{ormos ............. . 

Kormospuszta.... s:a 
Paloncza ............ . 
Sárosújlak ......... .. 

Ját·ási összeg : 

VL Elaszebent j. 

Járisi székhely : 
Kisszeb en. 

Kllrjegyzc5ség .. k. 
Be-rtóti k,i. 

Bertót ... .._ ....... : ... . 
Deléte ............... . 
ErdOmocsolva ...... . • 
Hedri ............... . 
Isvánvágás ......... . 
J ern y e ............... . 
Sztankahermany ... . 

Kisszebenfljlsóttidék-i 
kj. 

(Székh. Kisszeben.) 
Bodonlaka ........ .. 
Gombosszentgyörgy 
Magyarjakalifal va .• 

• 

• 

• 

Ratvaj ............... . 
Tótselymes ....•..... 
Uszta l va ............. . 

Kisszebenvidéki kj. 
(S111ékh. Kisszoben.) 

Felsősom .......... .. 
Nyársardó ........... . 
Orkuta .............. . 

Knmcncze Nyár-
szeg • . • • • • . • • • • 9 

1 Pusztasalgó ......... . 
1 Szinyefll ............ .. 
l Úszpeklény ......... . 

Monyhádi kj. 
Andrasvágás ........ . 
Hrabkó .•............. 
Jakabvágása ........ . 
Monyhád ............ . 
Szentkereszt ........• 

Ptcsújfalui 1-j. 
Hiinig .... , .......... . 

Milpospusztn.,.,, 812 
Jakabfölde .......... . 
Jékórésze ........... . 
Litinye .. : ....... ~··· 
Olajpatak ........... .. 

Ambrusfalu...... 91 
Baranya . . . . • . . . . " 
Majdán ...••..... 115 

Pécsújfalu ........... . 
Vörösalma .......... . 

• 

Sirokai k.i 
Frics ................. . 
Kisvitéz ............. . 

Kövöigypuszta ... 16 
Lacsnó .............. . 
Nagyvitéz .......... .. 

Hegyimajor.. .... 6 
Kövöigy. . . . . . . . . . 2-l 

Sing l ér .............. . 
Sir·oka ............... . 

Bruuyiszk6 ..... ·• 77 
Szinyelipócz ........ . 

Szalvátorforrás... 29 

Bze'fl.tmihályf a l·vai 
kj . 

Gergelylaka .....•.... 
Me gye ............... . 
Osztópatak ......... . 
Szentmihályfalvn .. . 

Ternyei !l..i. 
Ádámfölde.-........ .. 
Balpataka .......... . 
c~ergózá.vod ...... .. 
Gellért ............... . 

• 

• 

• 

l 

• 

l 
• 

-

• 

• 

-
• 



Tisza jobb partja. 

Jú.rások. nagy-

i3 
, kllrjegyzö-

kisközségek, ..." ... tan. és törvényh. rn 
-o joggal felr. Yárosok, 
;.-. egyéb lakóhelyek és -o 

""' utóbbiak lélekszáma 

4 7 Kisszil va .•...•..•..•• 
Nagyszilva .......... . 
Radoskö ., •........... 

l'm;ztamalom • • • • 7 
Ra!losköalja...... 85 

Ternye ......••....... 
51 Zsetek .............. . 

J' árási összeg : 

VU. Lemesi j. 
Járási székhely : 

Lemes. 
Körjegyzöségek. 

Herfládseenttstt1áni 
kj. 

Hemádszentis L ván .• 
Hernádszokoly ...••. 
Kavocsán ........... . 
Sároskisfalu ...... ; .. 
Tapolcsány •.••.•••• 

Keczerpekléni lej. 
Bolyár ....•.....••..•. 
Bunyita ......••..... 
Keczerkosztolány ••• 
Keczerlipócz .......•• 
Keczerpeklén ...••.• 
Modrafalva ........•• 
PatacskiS .••....•..•• 
~izsite ............... . 

Lemesi ·'frd. 
Böki ................. . 
Budamér ............ . 

• 

L Gölntoz
bányal j. 

Járási székhely: 

• 

Gölniczbánya. . 

A) Nagyközségek. 
1 Svedlér .............. . 

Folsögcrob .. .. • .. 211 
Gorcbfürósl(...... 60 
Hámortolep • • • • • • 24 
Svctlhiri gyufagyár 28 
Svedléri papirma-

lotu •••••• ,... •• ll 
! Úvizt) .•••.•.•.•••••••• 

Elzalclcp ••••• , • • 18 
3 Szepesreme te ........ 

e:g 
•Q) 

112 C'3 
~E 
..bll •cd ... 
< UJ 

·• •) SvcilllÍr uk.-hoz bcus:lltott kk. 

El 
•fS tili 

tan. és -G> rn 112cd 
·o jo~nl felr. N i3 

10_." >. egyéh lakóhelyek és ...... ........ o <112 r:. •ttóbbiak lélekszáma 

Jánoska •••••••••••• 
Lemes ............... . 
Sárosb ereltc5 .......•. 
Senyék .............. . 
Som os ..........•..... 

Girnos puszta ••• ; • 8 

Sárosbogdányi lej. 
21 Alsómérk .......... .. 

Boroszló .••.•.••• ~ ••• 
Ft> lsélmérk ....• , ..•.. 

Lovagháza .. • .. .. 81 
Szenicsdubrava • • 74 

Lapispatak ......... . 
Or tás • • • • • • • • • • • • 29 
Osicscmajor.. • .. • 11 

Sárosbogdány ...... 
Vargony .....•....... 

Bároilcószegi kj. 
Abos ••••.•••••••.•••• 
Kisiadna ........... . 
Licsérd ..............• 
Nagyladna ....... , ... 
Óruzsin ••...•........ 

Kassahámor 
vasuti állumás • 54 

Sáros k ilszeg ....•...•. 
Abos vasuti li.Jlo-

tná.s. • . . • . • • • • • • 8() 
Máriaforras .. .. .. 11 

Sornosújfalu ....... .. 
Terebö .............. . 

.Thrinai lej. 
Ábrány .............. . 
Erdöcske .......... .. 
H il vész ............. . 

• 
• 

• 

33. Szepes vármegye. 
Vármegyei székhely: LÖoBe. 

•• • 

Szomolnok .......... . 
Szomoluoki bánya 44 

Szomolnokhuta...... 1. 
Sz om o lnokh u ta i 

bánya.......... 44 
Szomolnokhutai 

íüresz •••••••••• 57 

B) .Körjegyzőségek. 

Gölniczbányai kj. 
(S:.~;ékb. Gölnic.zbánya) 

Nagykunczfalva ..... 
Mátyá!!Lelcp...... 26 

P rakfal va ........... . 

• 

33. Szepes vármegye. 

•O 
;.-. 

• 

. tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

Sárosófalu .......... . 
Turina .............. . 

Kecsertanya. • • • • • ll 
P odu ve z • • • • • • • • • 7 

Vörösvágás ......... . 
Opálbánya .. .. .. • 81 

Zsegnye ............. . 
J árási össeeg : 

v•••. rtv. 
BártfagyógrfUrdö. 181 
Bártfauúhalyó •••• 149 
Bártluzaba va ..... 200 

IX. Bp erJe• rtv .. 
Borkút........... 18 
Kerokcrdrj ••••• " • • 4: 
Malkcíkút •••• , • ; • 114 
SEidiovecE .. .. • .. • 4 
Szurdok.......... 16 

X. Kisszeben 
rtv ............... . 

Kisssebeni major-
• 2líO sag •••••••••••• 

Som • • • • • • • • • • • • • 80 

Összesités. 

• • • • • • • • • • 
• • 3· ..•.•• 

Girálti j ............ . 
Htthársi j,. ........ . 
R isszebeni j ....... .. 
Letn~si j . .......... . 
Bártfa rlt1 ......... .. 
Eperjes rtv ........ .. 
Kisssebm rttJ ..... .. 
Vá'l"megye4 ifssz.: 

• 

• 

PrnkCalvi benger-
gyár • • • • • • • • • • • 60 

Cili 
-G> 
112cd 
""13 10_." ......... 

<112 

. -:-::-="" 

-==c:-.: 

• 

• 

• 

8 Zakárfalva .. .. .. .. .. • 1.37 

Jekelfal-oai lej; 
• 

9 Jekelfalva............ · 
10 Kissolymár ........ .. 
11 Margitfalva ......... . 
1~ N agyaolymár ....... . 

Kojsdi kj. 

13 Kojsó ..... .- ......•..•. 
14 Szepesapátka ••.•••.. 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • 

• 

• 
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Tisza jobh parLjn. 

• 

El 
·<d 
N 
lll 

'() 
» 

'Ö 

'""" 

nagy-

tan. és 
j o g gal fel r. városo 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Korompa11itUki kj. 
(Székh. Korompn.) 

Alsőszalánk .••..... 
Bányatelep.. ..... 75 
Hernádvölgyi vas-

Jnú. • . • . . . . . . . • • 4f"~ 
Rimamurán-Sal

gótarjáol nsmü 
r. t .....••.•••.• 812 

Felsöszalánk •........ 
Gyónfalva ........... . 
Kluknó ....... , ..... . 

Istvánhuta •••••• ·~ 114 
Rihnó ............... . 
Szepeskárolyfalva .. 

Jártiri öss;,eg: 

D. Iglói j. 

· Járási székhely : 
Igló. 

A) Nagyközség • 
Merény .............. . 

Feketehegyfllrdll • 22 
Hámor ....•.....• 226 
LassúiJataki völgy 76 
Merényi filrósz t.. 110 
Reiszmann fllJ,'ész-

tclcp........... 88 
Semmolsberg •••••.. 48 

B) Körjegyzöségek. 
Iglóvidéki kj. 

'(Székll. lgl6.) 
~-

Hernádtapolcza .•... 
Leszkovány ........ .. 
Pálmafal va ......... . 
Szepessil meg .......•• 

Bienhaus......... 5 
Cs~g6............ 5 
Egors ....... , . , . . 5 
Derfinpuszta .. .. • 4 
Szopessümeci vas-

IJár . . . . . . . . . . . 27 
Zenófilrész telep • • 61í 

KáposztafaltJai kj. 
Betlenfnlva ......... . 
Káposzlafaha ..... .. 

Ágostimajor...... 17 
Bélavölgytelep • • • 81 
Erllöalju. . . . . . . . • • 6 
Káposztaralvili 

vámtelep....... 21 
Malomllomb...... 18 

Védfalu ............. . 

Márkusfalvai kj. 
Dénesfalva .......... . 
Haraszt .............. . 
Márkusfal va ........ . 

l<'clsöbllbinn...... 14 
FulsöszUéziai bá

nvaház......... 29 
Kontnyú .. • .. .. .. 24. 

• 

l 

~ 
-G) -
C&l 

•Q> 
~ ll! 
ooS ,.toj':J 
<"' 

41 
1.16 

~ .. rn 
·O 
~ -o 

""" 

•• 

Járások1 nagy-
községek, körjegyzc3-

kisközsügek, 
tan. és törvényh . 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Ros.t:tok.......... 6 
Szon tagvölgy • • • • • 92 
Szunyogos .••••••• 51 
Svinszke .•••••••• 80 
Vitkoviczi bánya-

ház . • . . • . . . • • . • 7 
Szepesedelény .•••... 

CsákypusiPlta • • • • • 72 

MBf'ényvirldki ki. 
(Székh. Morény.) 

Görögfalu ........... . 
Lassúpatak ........ .. 
Szepespatak .••••....• 

Bindtbánya ...... 198 
Fordimi.ndka .. .. • 8 
Kisgölnicz • • • • • • • 88 
Polnnn............ 42 
Pusztapolo • • • • • • • 68 
Rosztoka. . . . . . . . . , 82 

Ötösbányai kj. 
Hernádmáté ....... .. 
Ötösbánya ........... . 
v ........ t ••• 

Vereshegypaszta • 18 

Bzepestam ás
. falval kj. 

Arnótfalva ........ .. 
Edösfalva .......... . 
Letánfalva ........ .. 
Sze pestamásfal va .••• 

Majerik.......... 4 
1ibeháza •••••.••• 82 

Bltraceenai kj. 
Imrikfalva .......... . 

Imrikpuszta...... 88 
Hosszmalom • • • • • 4 

Kisistvánd ......... .. 
Sztraczena .......... . 

Jártiri 6sszeg: 

'''· Kéamárkl j. 
JIÍJ:ási székhely : 

Késmárk. 
.A). Nagyközségek. 

Duránd ............. . 
Ménhárd ........... . 

B) KörjegyJőségek. 

Busóeli kj . 
Busócz ..... • ........ . 
Keresztfalu ..•....... 
Mal d ur .......•....... 
'l'oporcz ............ . 

Mngurtt. . . • • • . • • • • 2 
PusBtaegyház • • • • 88 

1 Anyakönyvileg Daráod o.k:.-hez (késmárki j.) tartoznak. 

• 

l 

~ 
-G) -
C&l 
~." 

~El 
,.boj ·d 

N 

<"' 

as. Szl!pcs vármegyr.. 

,Járások, nagy-
körjegyzö-s sküzségek, ·d .. . tan. és törvényh . rn 

joggal felr. városok, ·O 
.E:? egyéb lakóhelyek és o 

""" 
utóbbiak lélekszáma 

Hollólomnicei kj. 
7 Hollólomnicz ....... 

Hol lólomniczi 
csárda......... 5 

Maj or ka ............. . 
Százlelek ............ . 
Sepesszentgyörgy ... 

• 
Hunfalvai kj. 

Felsőerdőfal va •.....• 
Hunfalva ............ . 

Matlá.rlu\za....... 16 
Izsákfal va .......... . 
Kakaslomnicz ...... . 

Tátralomnicz ..... 186 

Késmárk'Dirldki kj. 
(Szókb. K6smárk.) 

Kisszalók ........ , ... . 
Nagyór .............. . 
Róktis ............. . 
Tátraalja ............ . 

Bzepestótfalui kj. 
Krig ................. . 
Lándok .............. . 

Kottintelep. • • • • • • 19 
S6r.kút ............... . 
Szepestótf~~:Iu ........ 

· Zári kj. 
Javorina ............ . 

Bilavodaerdészlak 11 
Podmurány " 10 
Zugó ......• ....... 30 

Zár .................. . 
Já,·ási összeg: 

IV. Löosel j, 
Járási székhely: 

Löcse. 
.A) Nagyközség. 

Ruszkin ............ . 

B) Körjegyzöségek. 
Csatörtökhelyi. kj. 

Csütörtökhely ....... 
Meesoclolpusgta • • 52 
Pilatolep .. .. • .. .. 12 
Sik~uya. . . . . . . . . 11 

Lengvárt ............ . 
Szepesuarócz ....... . 

Bukovinatelep • • • 72 

Lócsei kj. 
(Székh. Löcse.) 

Illésfal va ..••......... 
Kiskerény .......... .. 
Kiskunczfalva1) .... . 

K. . l) 1svar .......•..... 

• 
• 

l 
.boi 

Cll .... 
'Cll .... 
C&l 

•Cll 
~d 
ooS 
,bol-d 

N 
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Ti!lza jobb partja. • 

~ 
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Járások, nagy-
községek, körjegyző-

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak léleks~ma 

Kőperény ••••••.••••• 
s~epesudvard .•...••• 

Mahál(alfJai kj. 
Ábrahámpikfalva ••• 
Csontfalu •...•••.••.• 
Farkasfal va ••.•.•.•. 

Honmsl!ka • • • • • • • 12 
Lókpuszta........ 42 

Mahálfal va .....•.•••. · . 
Szepesjánosfalva ••.. 

NemesBányi kj. 
Dolyán .............. . 
Dománfalva ........ . 
Görgc5 ............... . 

Piszarócz . . . . . . . • 2 
Kolcsó ............... . 
Nemessány •••.•.••••. 
Roskfalva .•..•••.••••• 

Tarcsafői kj. 
Alsól'épás ........... . 

Liszanytelep • • • • • 60 
Felsöl'épás .......... 

Griger-Liszony-
1 maloJ.a . . • . . . • • • 7 

Ll'lcseszentanna •••• 
Tarczafő ............ . 

JárMi ÖBBieg: 

• 
• 

v. Ólubl6l j. 

.Járási székhely : 

Ólubló. 

l 

i1 
•Q) -
e.;, 
"<U"' 
~Ei ..... ·~ 
-<!lll.! 

• 

• 

• 

• 

• 

Á) Nagyközségek. 

Gnézda .............. . 
Nagyszulin ••.•••.••••• 

Dostyana .. .. .. .. 20 
H utitelep • .. .. • .. 99 
Scserbovka .... .. • . 18 

Ólubló .......... ...... . 
Podolin ............. . 

· B) Kö1jegyzdségek. 

Berkenyédi. kj. 
Berkenyéd ......... . 
Hársád ............. . 

GntzdavitUki kj. 
(Szókh. Gnézda.) 

Kövesral va .. .. .. .. .. UU 
I~aczkvágása ••••.•.. 

Milo.va ... , 1, ••• 1. 'l 
Poprádfal u •...•..•••• 

a 
·Cll 
N 
11.1 

-o » -o 
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Járások, nagy-
körjegyző-

tan. és 
joggal felr. 
.egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Ólublói kj. 
(Székh. Ólubl6.) 

Kalé.cs ............... . 
Komlóskert ..•.•.•••• 

Gyól)'flirdc'ltelep • 8 
Lublóváralja ......... . 

Lublóvó.r......... 84 
!larDlon •••••..•. 51 

~zepesjakabfalva .. .. 
Ujluhló .............. . 

Podolinvidéki kj. 
(Székh. Podolin.) 

Alsózúgó .......... .. 
Felsilzúgó ••.•.•.•••• 

Felsc'lzúgórtlrdö • • • 9 
Kislomnicz ...... ·~ .•• 

Poprádrenletft kj. 
Határhely ..... ; ..... 
Luhlókorom pa .•.••• 
Pilhó ....... " ........ . 

!!1 Poprádremete .... · ... 
]{acsás ... ~ ...•.•• 156. 
Kanyargós•) .. • .. • 40 
Mészköz') • • • • • • • • 116 

l 

i1 
"Q) -
bg 

-a.>"' 
~s ..... ·= N 
-<!lll.! 

• 

Patakel vo')....... 67 -:-:""":"'::-: 

Járási össseg: 

• 

VI. Szepe•
ófalvl J. 

.Járási székhely: · 
Szepesóta lu. 

Köl'jegyzdségek . 
Frigye81JágáBai kj. 

1 Bélakorom pa •••••••• 
Dercsény ............ . 
Frigyesvágása ...... . 

Jrulstün ....•...••• 208 
Újbéla ............... . 

Nagyhársasi kj. 
Erd«5s ................ . 

Barák .... .... -.. .. 7 
Erdöshuta.. ...... 29 

Heli vágása .......... . 
Kl'istálytalu ..••.•.••• 

Jávortolo)J • • • • • • • 82 
N agy bársas ........ .. 
Nagymajor ..•• : ..... . 

• • 

Nedeczi lrJ, 
Alsólápos .......... .. 

Kolcluicsuótelep.. 6 
Felsőlápos ......... .. 

Zabrestolep • • • • • • 6 
Kislápos ............. . 
N ed ee z .............. . 
~Bdcczv~r ....... 95 

1) Anyakünyvilel! NaB'{iiZulln nk.-hez tarloznl\k. 

• 

127 
SS. Szepes \"ármegye • 

Ei 
·~ 
rn 

·o » ...... o ;:z. 

Járások, nagy-

tan. és 
joggal felr . 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Szentmindszenti T.'j. 
Kisfrankvá.gása .•.... 
Nagyfrankvágása.• ... 
Osztomya ...... l ••••• 
Szentmindszent •.•.• 

SsepeBmátyáB(alvai 
kj. .. 

' Gibely ............... . 
Hági ................. . 
Hanusfalva ....... ~ .. 

it Relyó ........... ..... . 
.2.2 Szepesmá.tyásfalva .• 

Lenl)'elpatak..... 84 
Tavas ................ . 

• 

· Beepesófalui kj . 
Alsólehnicz .......... 

Vörllsklastrom .. • 21 
Hóka .................. . 
Lehnicz ............. . 

Koronahegyflirdll • l 
Tordamész filrész-

. telep .....•.•.. l 119 
Ómajor .......... l •••• 
Szepesófalu .. · ...... .. 

HarmiczadLelep... 40 
Rosmann~elep.... 4ö . 

Tarhegy ............ . 

Újterebesi kj . 
Feketebércz ......... . 
Répásfalu ......... .. 
Szepesgyörke •...•.• 
. . b UJ tere es ............ . 

JárMi öss1eg: 

VD. Szepea
azombatlj. 

Jál'ási székhely : 
Szepesszombat. 

Á) NagykOzségek. 

1 Felka ................ . 
Cseten ye • • . . . . . . 46 

Mateócz ............. . 
Strázsa ......... . -.... . 
Szepesszombat •.....• 

Grébpark......... 2 
Majuukc gözfürósz 2 

Szepestapolcza ••.... 

l ..... 
Q) ...... 

•Q) -
~"' ~= ..... •Cll 

N 

-<"' 

• 

Stoknva . • . . . • . • . 9 . 

B) Körjegyzdségek. 

Batizfalvai lrj. 
Batizfal va. l •••••••••• 

Gerlahfalva ......... . 
Dnnielloknslél y.. . 5 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

\ 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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Tisza jobb partja. 

J 
. S községek, 

ségek, 
1 rend. tan. és 
-o joggal felr. i egyéb lakóhelyek és 
- utóbbiak lélekszáma 

• 

Tátraszéplak • • • • 121 
Lu esi v na ••.•••••.••.• 

Lucsh·naffirdö.... 2 
Menguszfal va ....... . 
Stóla ................ . 

Alsóhági ......... 8 
FelBöhági • • .. • • .. tO 

Felsóseépfalui kj. 
Alsószépfalu ....... . 
Felsöszépfalu ...... . 

HemádfaZui. kj 
Erzsébetbáza . . • .. . .. · 

Bisztre........... 4 
Lubosova ••.••••• , 8 

Hernádfalu ......... . 
Tökölypuszta ..... · 4 
Viazava •••••• , • • 6 

Heruádfó ..•••...... ,. 
Descsankl. • • .. . • • 4 
Lopusna •••••••• ; 8 
Maj erszka. • • • . . . • 7 
Szmrecsini kastély 4 
VágLelep ..... ... 5 

· Naqysealóki kj. 
Alsóerdőfalva ...... . 

Alsótátrafüred.... 7 
Tarajka . • • • • • • • • • 7 

Malompatak ......... 
Ótátrafllred .. .. .. !UO 

N~yszalók.. .••.....• 
UjtátrafUred...... 74 

Bvábfalvai kj. 
Filefal va ............ . 

File,·ahi mészk6-
bánya • , ••. , • • • 1 

Gánóc z .•••••••••••••• 
Gánóczfllrdö • . . . • 8 

LándzsásOtfalu .....• 
Ú sze}( ez ••••••••.••••• 
l:ivábf<ol\o"ll .......... . 

Puaztepolo • • • • • • . 7 

BzepeS'f)eghelyi kj. 
Savnik ... ~ .......... . 

Sa vnikTár. . • . • • . • 153 
Szepesvég hely ..... . 

Dubina........... 61 
HáJnor. • . • • • . . . • . 7 
PUspiikháza . • • . . 7 

• 

• 

Járási össeeg: --:-:~:-:-

Szepesvár-
alj at j. 

Járási székhely : 
Szepes váralj a. 

A) Nagyközség. 

1 Korompa............. 6 

• 

Já.rások, nagy
küzségek, körj 
ségek, · 

lan. és 
·o joggal felr. .a egyéb lakóhelyek és 
r:.. utóbbiak lélekszáma 

Bányavölgy .. • • • • 11 
Hernú.dtelep •••••• 674 
Korompai vasgyár 724 
Korompai régi vas-

vnsgyár •••••.•• 80 
!destertclcp •••••• 70 
Nemessortanya... 51 
Provlzorátvasgyár 556 
Szövetkezeti telep 222 
Tisztitolep .. .. • • • 511 
Tq.rzóhelly • • • • • • • 87 

B) KOrjegyzc5ségek. 

.Á.gostháeai kj. 
Ágostháza •...... ·c .. 

~gosttany11.. • • • • • • 82 
Ujlak • • . • • • • • • • • • 7 

Detrefalva .......... . 
Katloily ..........•... 
Szepesilá.dasd ....... 

Szepesnádasdi p.. 96 

Korot'IUJki kj. 
(Székh. Polyánfalu} 

Beharócz ............ . 
Sarvanyecz •••••• 6 

Harakócz ........... .. 
Korotnok ............ . 
Polyánfalu ........ .. 
Szepestöl~n·es ....... . 

Halas ............. 8 

Bagyóczi kj. 
11 Hidegpabk ......... . 
1 Lazonpatak ........ . 
1 Nagyolsva ........... . 
1 Ragyócz ............ . 

Hazovecz . • • • • • • • 8 
Mnrgcesan y • • • • • • 4 
Nndoliuyc........ 5 
Orlovecz ... .. ... 4 

1 Szepesszentlc5rincz .. 

Bzdptskörtt:élyesi kj. 
SzPpesárki .......... . 
St.P{l~skörtvélyes ... . 

Murmt.auya.. .. • .. 6 
Vitfal va. .••.••..•.•••• 

Bzepesmindsze·nti. kj. 
(Ssékh. Sv.cpesváralja.) 

Felsőszalók ......... . 
Pongráczfalva ...... . 

~1 SzepPsmi_ndszent •.. 
Pt!terJnnJur. . • . • • . 5 
Vadrét • • • • • • • • • • 8 

Bzepesvára ljat-idéki 
kj. 

(Székh. Szopesváralju.) 

Bnldócz ............•.. 
Baldó"zflirdó .. .. 6 

Göbölfalva .......... . 

•) Öuillló uk. kerUictet képez. 
•) .-\nr•·kün~·\ilcg a marényvidéki kj.-hcz •.iglói j.) tartoznak. 

-

• 

• 

• 

• 

• 

33. S1.r:pes vármegye. 

'"' .. rn tail. és 
-o joggal felr. 
.!:' egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

• 

• 

Szepesalmás ••••.••.. 
Szepeshely •••••••..• 

Hibuyicsek....... 28 
Zsibro. •••• ~..... 8 

S-zepesrét ........•..•• 
Szepessze n lpál ..•••• 

Zsigrai kj. 
(Szék.h. Szepeso!aui) 

Garancspetrócz ...... 
Kisolsva .......•....•. 
Kolinfal va .......... . 
Szlatvin ...••......... 
Vojkfalva .......... . 
Zsigra ............... . 

Ssepesújvár • • • • • • 106 

J ár ás i össeeg: 

IX. GölDiozbá.uya 
r tv .. ....... · ..... , .. . 
GoreY.telep ••••••• 199 
Gölniczhuta • • • • • 86 
Grcllcnzéf •••••••• 187 
Márinhuta ........ 179 
Matiluhu ta • . • • • . 19 
Papudvar •••• , • • 8 
Tursófüred • • • .. • 9 
TurKőhegy • • .. • • • 2 
Üherschaar .. • • • • 81 
Zendorlinll .. • • • • • 17 

X. Igló rtv ...... . 
Iglófehérviz • • • • . 89 
Igl<'>il0llópatak1) • • 248 
Igló huta ....•••••• 578 
lglóroszt.ok1}.. .. • • 2ii6 
lglóvas\JatakiJ .... 459 
Iglóvég tel y ••••••• 828 
Palcunauhuta • • • 62 

XL Késmárk 1 tv. 
Késmár ki Itató • • 16 
Nagyerdiiblln • • • • • 15 
'fú.tru.hár.;n.. • • • • • • 102 

XU. Lelbloz rtv. 
Leibiczkénfilrdö •• 448 

XIU. Löose rtv •. 
lt'elsömajOT ...... 155 
Kohlwalu ........ R 
Iloualak.......... 6 
Kuti • . . • • . • • • • • • • 10 
I~öc~erurcd • • • • • • • 5 
Máriah"gy ••••• : • 2 
Ot..loritz • • • .. • • .. • 14 
Pokol............ 7 

XIV. Poprád rtv. 
Hur:;zpnrk . .. • • ... 19 

XV. Szepesbéla 
rtv ................. . 
Bnrlaugligot...... 9 
Sárborek .. .. . .. .. 42 

__".....,..."..,.. 

• 

-

2. 

• 

l 

l 
' • 
• 
• 

• 

l 
• • 

• 

• 

• 

• 
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Tisza jobb partja. 

Jil.rások, nagy
körjegyzó-

tan. és 
-o joggal felr. 
~ egyéb lakó helyek és 
r.:. utóbbiak lélekszáma 

1 
1 
1 

• 

• 

XVI. 
ola• zi 

Gellértrnlva • .. • • 120 
Hcgymögiitt ••••• • 28 
Pozevicatelep... • • . 8 

XVU. Szepea
vá.ralja rtv . .... 

• 
• 

• 

• 

• • 

• •• 
• 

• • • 
• 

• 

l. llagyb~rez. 
· Dal j. 

Já1·á.si sz.ékhely : 
Nagyberezna. · 

· Kötjegyzóségek. 

kj. 
t Fenyvesvölgy ..••.•..• 

Határhegy ......... .. 
Malomrét • • • • • • • • 42 

Kiesvölgy .......... .. 
Patakófalu ........ .. 
Patakújfalu ........ .. 

• 

Hajasdi kj. 
Erdóludas .•....•. • .••• 
Hajasd ................ . 
Határszög ............ . 
Ligetes .. · .......... · .. 
Szuhapatak ........ . 
Uuok ............ ~ ... . 

• Havasközi. kj. 
Havask.Oz ........... . 
Ti ha ... '!' ••••••••••••• 
Viharos ;· ...... ~ ...... · 

Kisberezna·i kj .. 
Alsópásztély •..••••• 

Malipatak .... ~ .. 15 
Kisberezna •......•.. 
Mércse .......... ~ .... . 
Nagypásztély ........ · 

Volikipatak .. .. .. 66 
t9 Szénástelek ...... ;., 

Nagybereznai k.j. 
Felsl'lpítsztély ...•••• · 

21 Nagyberezna ......... 
Berczno.\'IÍilhely •• 209 

Oroszmocsár ••..••.•. 
Hévhely ............ . 

• 

. . .... ··--· 

• 

• 

• 

• 

3.1! 

• • 
' . 

• 

-

• 

• 

Járások, nagy- -~ 
községek, körjegyző- ·Q) 

-~ kisközségek, ...... 
:il tan. és törvényh. ~ 
-o joggal felr. városok, ~ ~ 
~ egyéb lakóhelyek és ..>o~ ·~ 
1':. utóbbiak. lélekszáma < rn 

<JsszesUéll. 
• 

1 Gölnicebányai j ..... 
Iglói J. ········~·~··· 
Kt!smárki j ......... . 
Ló . . . 

cse' J .. ........... . 
Ólubl6i j. . ..... , .... . 
Szepesófalúi j ..... .. 
Szepesszombati j . .. . 
Beepesváraljai j • •... 

• 
• • • 

• • 

• • • 

-

• 

1. 

• 

!. 
t 

• 

• • • . . 

• 34. Ung_ vármegye. 
. Val·megyei székhely: 'Ungvár • 

• 

86háti kj. 
Sóhát ............... . 
S zeme1·ekö ~ · ......... . 
U ngbllkkös .. ; ..... .. 

86slaki kj. 
Csillagfalva ...•. ; ... . 
Csontos .............. . 
Domafalva .......... 

· Járási összeg: 
• 

' • • 

IL o•l j. 
Járási székhely : 

• Nagykapos. 
Körjegyzőségek. 

Csapi kj. · 
l 1 Csap ................. . 

• • 

Győröcske ..••...••..• 
Földvártanya • • • • 192 

Tiszaásvány ........ .. 
Hermu.nta.uya • • • • ·· 7 

Tiszasalamon ••••••.. 
Záhony .............. . 

Zií.honyszög • • • • • • 188 

Dobót·uszkai kg~ 
Budabáza .......... . 
Dobóruszka ...••••••• 
Kisszelmencz •••.••• 
Nagyszelmencz .... . 
Palágy .... ;.~ ........ . 
Pulágykomo1·ócz ..•. 
Szirénfal va ......... . 

Ezsdéber ••• , • • • • 25 

Mátyócz·i · kj. 
Bátfa ................ . 
Gálocs .............. l 
:Mátyócz .......... ~ .. . 

. . . . l • . . . • -

• 

•• 

• 
• 

• 1!9 
34. Ung vármegye. 

e 
•al 

:il tan. és 
-o joggal felr. 
,e. egyéb lakóhelyek és 
& utóbbiak léleks1.áma 

., 

• 

(}ölniC6bánya t·fltl ••• 
Igló rtt1 . •... l •••••••• 
JUsmárk rtv .... .... .. 
Leibicz rtf1. . ...... .. 
LÖIIse t·tv .. ......••... 
Poprád rt" .......... . 
Szepesbéla rt·v ..• .•••• 
Szepesolaszi t· tv . •••• 
Szepesváralja ""· .. 
JláJ•meg_yei. össz.: 

• • 

• 

• 
• 

• 

. . 

Palló ......... l ~-•.••• l •. 

Vajkócz ...• l •••••••••• • · 

Nagykaposi kj. 
Kiskapos . l ••• l l •••••• 

Magyarkelecsény ••. 
Magyarrnocsár ..•.... 
Nagykapos ........ .. 

Leleszi rév .. , .... 18 
Ungcsepely ......... . 
Ungnyarád .......... . 
Veskócz ..... l ••••• l. l 

Pálóczi kj. 
Bajánhaza ........ ··~ 
Feketemezc5 .•....•.. 
Magasrév ..... l ••• ~ ••• 

Prcipostsálli tanya 150 
Pálóc z ... l ............ . 
Maloml:1~t :. .. . .. 28 
Mnlom ya ..... 7 
Ortó ...• l ••••• l • • 184 
Pálóczi czigány t. 218 , 

Tegenye .. l l.......... . 
Ungmagyorós ....... 

• 

• Pályi~i JJ: -
31 Kisszeretva •..•••••.• 

• 

Kráska ........ l ••••••.• 

Nagyszeretva .•.•.••. 
Pályin .............. . 
Rebrény ......... l~ ••• 

Troganó .. .. .. . .. 18 · 
Ungszenna .......... . 

l;lrallótanya .... .. 26 
Ujvilág .......... 85 

• 

Szartei kj. 
Kis rá t ... l. l •••••••••• 

Nohrcbeczkytnnya :?n 
Zöhlúg .•.. 1. ... • • • 8 

Kisleg!ás ..••••....... 
Nagyrát .. l •• l •••• l •• • 

Szfu·te .. l l •• l ••••• l l l, 

. . 

• 

2.4 
3.1 

• 

. ·~ ·-
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Tisza jobb parlja. 

tan. és 
'() joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és -
~ utóbbiak lélekszáma 

Vajtini kj. 
41 Bés ........... , ...... . 

Csicser ........ . 1 ... .. . 
Iske ................. . 
1Cerész ....•..••.•..••• 
Mokcsa ....•.......... 
V aján .............. .-. 

• 

l 

~ 
~ -
~al 
~a 
,!ol ·c:! 

N 

<"' 

Bemáttanya .... ,. 6 ---l 
Ját-áBi ÖBBJeg : 

• • 

-

• 

' ''· Pereo1enJ1 j. 

Járási székhely : 
Perecseny. . 

KÖrjegyzőségek • 

Bercatnyifalt·ai kj. 

Bercsényifalva •..••• 
Dru~retháza ........ .. 
.Kispászté~y ......... . 

Szoiorina ..• l • • • • 18 
Újkemeneze ••••.••••• 

• 
Kiatvrjaseögi kj. 

Egreshát ............ . 
Hárs ................. . 
KisturjaazO g ......... 

Kuruczvár • .. • • .. 176 
Oszlop ........... 161 
Rónafilred • , , • • • • 204 

N agytul'jaszo~r ..•...• 

Pereeaenyi kj. 
KapuszOg •••.•.•.•.•• 
Oszernere ........... . 

11 Perecseny ........... . 
Potásnya. . • • • • •.. • 107 
Szirovatetö....... lll 

Újszemere ........... . 

Poros1c6i kj. 
Mezc5huta ..... : . •.••• 
Mokra ............... . 
Poroskó ............ . 

AfajorlJI ...•.•.•.• 180 
Turjamezc5 .......... . 

rolyánlra ........ 217 
Turjasebes .....•.•... 

Szvalyavka ...... lll! 

Tw'}aretnetsi lrJ. 
Rakó ................ . 
Turjaremete ........ 

'l'urjatllDya.. .. .. • 641 
Turja vágás .......... . 

• 

Kistar . . . . . . . . . . . 214 __ 

J árási ösaseg : 

. . . . . . . . . . .. • 

a 
·ol 
N 

"' ·o 
~ -o 

r.:. 

1 

• • • 

• 

• 

Járások, nagy-
községek, körjegyzö-

kisközségek, 
tan. és törvényh. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

IV. Bzerednyel j. 

Járási székhely : 
SzerednJe. 

KOrjegyzöségek. 
Bacaói kj . 

Andrásháza ......... 
Ba csó ....... l •••••••• 

• 

Ungsasfal va ....... .. 
Uogtölgyes .......... . 
R~gi mnsina ... ; .. 14 
R tiklitanya .. .. .. • 7 
Szekveszttanya. • • '1 

Horlyói kj. 
Anlalócz ............ . 
Felsőszlatina .... ~ •.• 
Horlyó .............. . 
Ungcsertész ........ .. 

Korláthelmecei kj. 
Alsőszlatina •••..•••• 

Derenóf!irdö • • • • • 16 
Korláthelmecz ••••..• 

Gorond........... 8 
Kendeföld •••••••• · 60 
Molyv:a • . . . . . . • • . 18 
Oroszkert . • . • . • • • 26 
Visnyó........... 85 

Mélyút ............•... 
Nagyláz ........... l l. 

Náuclortanya • • • • • 64 
Oroszkomo ró ........ 

Sserednyei lej. 
Lehócz ........ l •••••• 
Szerednye .. ......... . 
Ungordas .......... .. 

UnggesJtet~.yési lej. 
KlSblér ............... . 
Nagygajdos .......... 

• • • • • • 
Járási öaaseg: 

V. Szobrá.Dozl j; 
Járási székhely : 

Szobrá.ncz. 
KOrjegyzöségek. 

Als6l&unlc6czi kj. 
1 Alsóhunkócz ....... .. 

Tibaváralja ........ .. 
Unglovasd .......... . 
Vadászfalva •••••••••• -

• .Alsókányai kj. 
· Alsókánya ......... .. 

. ... . .. - ... - . 

~ 
"Q) -
eG 

•Q) 

:.9"' 10S 
,w-aS 

N 

<"' 

• 

27 
1.27 

El 
·:d 
N 

"' •O 
l» -o 

""' 

1 
1 
t 
1 

• 

84. Ung varmegye. 

Járások, nagy-
körjegyzö-

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

Kisverbócz •••••••••.. 
Solymos ... ......... l. 
Zuhogó ............... . 

• 

Felsőhalasi lrj. 
Alsóhaskócz .•....•.• 
Felsóhalas ......... .. 
Hegygombás ....•••.. 
J eszenilremete ....••. 
Remetevasgyár ••.••• 

Fels&rócaei lej • 
Bunkós ...•........ l •• 

Felsöt&ise .......... ~ 
Sá..rosmezc5 .......... . 
Sá1·osremete ....... .. 
Sáros ró cse . : ........ . 

J6slai kj. 
Hajagos ....... · ..... . 

Szkalkaerd6. • • • • • 86 
Hanajna ............ . 
Harapás ............. . 
Jósza .....••••.• ~ ..... . 

Bikavölgy. • • • • • • • 271 
Jószai fllniö.,,... 8 

Németvágás ......... 

Poroaet6i kj. 
• 

Eles ........ · ......... . 
1Cereszt ....•.......... 
Porosztó ............. . 
Szenteske · ........... . 

Beobráncei kj. 
Alsóhalas .......... .. 

' Katlan os ••. : . ...... . 
SzobránczrtJrdiS... 27 

Szobráncz ........... . 

~." 
~8 
..to~11 
<rtl 

• 

St Szobránczkomoró •• 

Tibai kj. 
Hillcsc5s ...... . , ...... . 
Dióska ......... ~ ..... . 
Kapás ............... . 
ÖrdOgvágás •.•..•• :. 
Tiba .... ., ..... l ••••••• 
"ajiLa ............... . 

• 

• Ubreeai lej • 
Fekésháza ......... .. 
Jeszenő .............. . 
Kisgajdos .......... .. 
Törökruszka ....... . 
Ubrezs ............ l ••• 

Vinnai kj . 
LaborczszOg •...•.••• 

Rubáncz ••. , . • • • • 41 

- ... . ... . . . . . . 

• 

• 

' l 

l 
• 

• 

i 
• • 
• 

• 

• 
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Tisza jobb parlja. 
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Járások, nagy-
küzségek, köt·jcgyző-

kisközségek, 
tan. és türvényh. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Zabava........... 6 
Zsal•ján • • • • • • • • • 77 

Tarna ............... . 
Ungtavas . .... · ....... . 
V inna ............... . 

Dráveczkitanya • • 6 
Várkond ......... 22 

Zalacskai · kj. 
Fogas ........... ~ ... . 
Gézsény ............. . 

CsörgcSpuszta..... 84 
Nagyzalacska ........ 

Veresmajor • • • • • • 14 
Vámoslucska •...•••• 

61 Zalacska ............ . 
Lazsn yán • • • • • • • • 99 

• 

l ...... 
Cl). -•Cl! -
Cg 

•Cl) 

~ "' 10S 
...... -~ 
~rn 

J árási össseg : -=-=~·-· 

VI. Ungvárt j. 

Já1·ási székhely: 
Ungvár. 

KlJtjegyzőségek. 

·.Ároki kj. 
Á1·ok ................. . 
Czigányos •••.••..•••. 
Rahoncza .......... . 
Sztl'ippa ............ . 

Bezői kj. • 

Bezö ................ . 
Potocskitanya • • • 8 

Ungpinkócz ........ . 
Molicstanya .. .. • 12 

Zaha1· ................ . 

Jenkei kj. 
Alsónémeti ........ .. 

• 

• 
• 

Járások, nagy-
kö1.ségek, kör;]egyzü-s kiskiizségek, -<':! 

N tan. és Wrvényh. rn 
joggal felr. városok, •O 

l» egyéb lakóhelyek és -o 

""' utóbbiak lélekszaroa 

Jenke ............... . 
Szék ó ............... . 
Tasolya .............. . 

Karcsavai kj. 
Felsőnémeti ....... .. 
Karcsava ........... . 
Ko romlak ........... . 

• 

Ungludas .......... .. 
Ungpéteri ........ .. 

Nagygejócz·i lrj. 
1 Császlócz ........... .. 
1 Kisgejőcz ............ . 

Egritunya .. • .. .. 5 
Latorczaremete • • 44 

N agygejőcz ........ .. 
Unghosszlimezc5 ...•. 

Neviczkei kj. 
~1 Felsődomonya ...... . 

Neviczke ............ . 
Óke~encze ........ .. 
Unghuta ...... ~ ..... . 

kj. 
Botfalva .. l ••••••••••• 

Trask............ 84 
Konczháza ......... . 
Lakát·d .............. . 
Órdarma ............ . 

• 

Bozos · ........... 147 
Huhancz . . . . . . . . . 8 
Morgó. ... . . . . . . . . . 61 

Sislócz ..... l ••••••••• 
Ungtarnócz ••••••••.• · 

Ungda1·óczi kj. 
Bt Ba1·anya ............ l • 

.t!! 
Cl! 

•Cl) -
Cg 

•Cl) 
rn as 
N s 
~-al 
~&i 

• 

1.1 
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85. Zemplén vármegye. 

Járások, nagr- ..!. 
körjegyzö- lll 

~ 

tilOl 
tan:. és """' joggal felr. ~Ei 

egyéb lakóhelyek és. ...... ~ 
utóbbiak lélekszáma ~ ... 

Börvinges • • • • • • • 18 
Kendcta.nya • • • • • • 22 . 
Tolvajjáro • • • • . • • 22 

Gerény .............. . 
Vasuti telep ...... 488 

Hegyfark ............ . 
Kereknye ............ . 

Káinoktanya .. .. • 4 
Kincsestanya .... 110 
Subostanya .. .. .. 1 

U ngdarócz .......•... 
Bervinkespuszta • 7 

• 

UngvártJidéki kj. · 
(Székh. U nzvár) · 

Alsódomonya .•.••••. 
Homok .............. . 

Ketergényi telep • 25 
Ketergény . .......... . 
M·n . 1 aJ . ...••••••.•.••.• 
Radváncz ........... . 
BoloL~a ......... 520 

Járcisi ö_ss18fJ: 
• 

--·-

VD. 'Ongvá.r rtv 16.91 
Bor~ólázi tanya • • 75 
Szepesitelep ••••• 149 
Ungvári teglagyár 67 

(Jsszmtés. 

Nagybereznai j. .. .. 25.'! 7 
Na!Jykaposi j . ...... . 
Perecsenyi j ....... .. 
Szerednyei j . ....... . 
Szobránczi i .. ....... . 
Ungvá1·i .i . .......... . 
Ut1gvá·J' rto .......... . 
Yát"megyei öBSz.: 

• 

-
• V árm~gyei székhely : aújhely. 

• • 

L j. 

Járási székhely : 
Klrá.lyhelmecz. 

.A) Nagyközség. 
1 Királyhelmecz •••.••• 

Fejszéstanya • • • • 191 

B) Kö1·jegyzóségek. · 

Bélyi kj. 
BacHka. •..•.••....•••• 
Battyán ............. . 

2. 

1 

Bély ................. · 
Kis.dobra ............ . 

BodrO!JsZentes·~ kj. 

Bodrogszentes ........ 
Szöllösl.elcp...... 22 

Bodrogvécs ........ .. 
TerézlWlya....... 28 

Kisgér.-s ............. . 
Kr.:rosztúrpuuta.. 54 

Kis újla~ ......... l •••• 
Szomolor1) .......... . 

1) s~omolur kk.-IJOil a bodroi{SI!:OJltesi a.k. B.J anra.köny\'0 vezetlctik. 

• 

• 
• 

Ozigándi kj. 
(Székil. Kisczizánd) 

11 Kisczigánd .... ~ ...... 
Bélatanya • • • • • • • 147 
Ligetszögtanya • • • 22 
l\láriatnnyn • • • • • • 14 
Nagyhomoktauya • 10S 

N . . d agycz1gan ......... 
Erzsei.Jelltmya. • • • 176 
GorsUtanya....... 50 
1\iediumt.anya •••• 160 

Kiskövesd·~ kj. 
Ka.l'Ct'n . ...••.........• 

9• 

1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-
• 
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' 

• 

• 

l 
• 
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-• 

• 

• 

• 
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Tisza jobb partja. 

nagy-

tan. és 
·;:, joggal fel r. 
~ egyéb lakóhelyek és 
ro:. utóbbiak lélekszáma 

1 

Arnnytó •• ....... 11 
Bocsked.. . . . . • . . . 277 
Bélahomok....... ll 
Bihnrom . . . . . . • . • '15 
Górós . . . . . . . . . • . . 96 
Nylrtanya • • • • • • • • 196 
Szarvaskót . . • • • • • 4 
Telektanya ....... 208 

Ka I'OS . •••••••••••••••• 
Árpás . • . . . • • . • . • • 9 
Epc!jesszög .. • .. • 27 
Fáb1ántnnv1\ ..... 198 • 
l ,a ta. ll ó . • . . . . . • . . 7 
Zsidóhomok,.. . • • • 28 

Kiskövesd .......... ; . 

Kistárkányi kj. 
• 

Agcsemyö ......... .. 
Kistárkány .......... . 

Petriktanya . ; .. .. 40 
Nagytárkány.; •....•. 

• 

Láczai T..j; 
Cséke ................ . 
Lá.cza . ..... ·, ......... . 

•••• 7 

R,utluhomok ...... 207 
Uj tanya . . . . . . . • . . 148 

Leleszi kj. 
• 

Bodrogmező .....•... 
Viihány.......... l5 

Kapanya ............ . 
Lelesz ............... . 

llkö .. l ••••• l • l • • • 5 
Szolnocska .• ·~ ....••.• 

• 

Nagygéresi kj . 
Kisrozvágy .......... . 

Csirkéstanya ••••• 
Határtanya. .. ... 29 
Lejtötanya....... SS 

Navygéres .......... . . 
Czifratanya .. .. .. 75 

Nagyrozvágy ........ 
Belsőtililya • • • • • • 108 
Bodolya ....... , • 17 
Cserje • • • • . • • • • • • 17 
Meszeske ..•••••• 75 
Papgát. . . . . . . . . . . 2 
SárosHanya ·...... 80 
Szajánször....... 12 

Sem i én .............. . 
Viktortanya • • • . • • 64 

Nagykövesdi kj. 
81 Nagykövesd ......... . 

Rózsatanya . • • • • • 88 
O ras ................. . 

Bukótanya .. .. .. • 14 
BúsLnnya • • • • • • • • 4 

Pác zi n ............... . 
Bálinttótanya • • • • 29 

' 

• 

• 
' -

• 

' 

1 
1 

1 

1 

' 

Júrások. nagy-· 

~ 
l;l tan. és 
·o joggal felr. v 
~ egyéb lakóhelyek és 
ro:. utóbbiak lélekszáma 

Bclsötanya....... 116 
Felinkcrt......... 99 
Hasastanya • • • • • • 12 

. Helletanya....... 52 

]ladi kj. · · 
Bodrogszentmária .. 
Boly ................. . 

Szirmaymajor • • • • 128 
Pálfölde ........••.... 

Lecse . . . . . . . . . . . . 4 
Rad .................. . 

Körtvélyes ....... 109 
Szinyér . ~ ........... . 
Véke. l ••••••••• l l l •••• 

Csikóska .. .. ._. . . . 18 
Darvas .... , . . . . . 4 

Zétény ............... . 
Fuehsmajor •••••• '181 
Marsiltanya ... , .. 5 

Zemplénagáreli kj. 
41 Dámóez ............ .. 

Mulas............ 87 
Révleanyvár ........ . 

• 

Korcsótanya .. .. • 29 
Mokcsntanya.. ... 8 
Vár ..... ·-· .. l l.. 5 · 

Zempléna11árd....... 1 
Bara ti tanya.. • . • • 28 
Darvas ..... •..... 82 
Korcsó ... 1 ••••• 1 46 
Knroska ... l...... 10 
Lyu.kMmozö .. .. • 15 
Nyilaktanya. • • • • • 68 

• 

• 

R uszk~L l • • • • • • • • • 6 ...,..,,...,..-
J círási összeg : 

• 

• 

II. Gálszéosl j. 
• 

Járási székhely : 
Gálszács. 

·.A) NagykOzségek. 
1 Gálszécs ............. . 

Alllinpu.~Bta...... 41 
Ghvt·zymnjor..... 52 
Molnármajor • • • • • 6 
Vcrbócz.......... 17 

Tőketerebes ..••..... 
Cserjemajor.. • • • • 89 
Csikóstanya...... 77 
Hocsatanva ...... 174 • 
Kornncsmajor.... 87 
Molyvatanya .. ·... 19 
~zadimajor....... 50 
Ujkoroncsmajor • • 65 

B) Jörjegyzőségek. 
Gálszécsvidéki kj. 
(Székhely Gálszécs.) 

Bacskó .......... l •••• 
Dargó ......... ~ ....... . 
Kohány .............. · 
Tarnóka ......... l •••• 
Zehegnyó ......... .. 

- • 

• 

4. 

• 

35. Zemplén varmcgye. 

E! 

Járások, nagy- ~ 
közst\gek, körjegyzö- :al. 

-~ 
kisközségek, ~ 

tan. és törvényh. gj "' 
·o joggal felr. városok, 10 a 
~ egyéb lakóhelyek és .J>JI ~ 

utóbbiak lélekszáma < rn 

• 

Magyarizsépi kj. 
Cselej ............... . 

Cselejtanya...... 10 
I)u.binn . .... 1 ••• 1 • 14 
Uj tanya.......... 16 
Veresmajor .. .. .. 18 

Isztáncs ............ . 
Kozma .... l •••• • ••••••• 

Danczpatnk •• ; • • • 79 
Hc~y·alja . • . . . . . . . 5 
KoLaj . • • • . • • • • • • • 84 
Torkospuszta .. .. 8 

11 Magyarizsép ........ . 
Szilvásújfalu ....... .. 

Bércz............ 40 
UpOl" ............. : ... l 

Zemplénkelecsény .. 
• 

Nagyazal'i kj. 
Kisaza r .. ..... l ••••••• 
Nagyazar ........ ~ ... . 

Némethytanya • • • 21 
Vinyicska. l...... 6 

Pelejte. l •••••• l.~ ••• l. 

. Andrá!lsymajo:r • • 10 
Szécsegres ......... .. 

Nándortanya ••••• · 22 
Szécskeresztúr •..•... 

Parnói kj. 
Kisbosnya ........... . 
Pa1nó l ••••••••••••••• 

HunkócEtanya.... 5 
Kincsespuszta • • • 179 

Szécsudvar .......... . 
Barkóegymajor · ... · 15 . 

'fusa .............. .... . 
Tusai major .. • .. 5 

Tusaújfalu ......... .. 
Tusaújfalui major 50 

Szécsmesói. kj • 
(SEékh. Visnyó) 

Csábóc z ............ . 
Kereplye ...... '!' •••••• 
Szécsmezö ........... . 
Sztankócz ........... . 

'
7' • 1snyo .. l •••••••••••• 

Tóketerebes'r:idéki 
k.j. 

(Szskh. Töketerc.bes.) . 

Hardic sS. ....•....... 
Molyvatanya.. ... 88 
Otnlil.s . . . .. . . • . • . 81 
Szücspatak....... 18 

Kazsó ...... • ........ . 
Kisruszka .......... . 
Nagyruszka ......... . 

Rókás . . • . . . . . . . . 28 • • 

Vécsei kj. 
Gerenda ............. . 
Hó1· . .... l l •••••• l l •••• 

' 

' 

' 

• 

1. 

• 

1 

•• 

• • 

• 

• 

· .. -
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Tisza jobb partja. 85. Zemplén vármegye. 

. Járások, nagy- l Já1·ások, nagy- l nagy- l ..... ..... ~ kö1..ségek, körjegyzö- .: községck., klirjegyzö- G) 

~ a •<l) El kisküzségek, - kisközségek, - -
!IQ ·~ !lg -~ !lg 

tan. és türvényh. tan. és törvényh. tan. és törv •<l) "' 
•:lJ "' 

•Q.J 

1!3 "' ~~ r:i"" joggal felr. városok, joggal felr. városok, ·o joggal felr. -o ·o e ·o ro E >- egyéb lakóhelyek és ..... ·::! ::-.. egyéb lakóhelyek és ...c-~ ::-.. egyéb lakóhelyek és .W1i 'O - -"' o o 
<"' <"' <"' ro.. utóbbiak lélekszáma C:r.. utóbbiak lélekszáma r:. utóbbiak lélekszáma 

~------~--~--------i----------~.--

• 

Dadatan-ya • • • • • • • 18 
Gézatanya ....... 102 
Liszokmajor.. .... ll 

Miglész .............. . 
Vécse ............. ... . 

Járási összeg: 

m. 
Járá.si székhely ~ 

Homonna. 
.A) Nagyközség. 

j. 

1 Homonna .......... . 
Hájmajor • • • • • • • 10 
Hornonnni tégla-

tel op. l .... l.... 44 
Szárar:árokmajor • 77 
Vizen~úl ••••••••• 188 

B) KOrjegyzőségek. · 

Gpröginyei lij. · 
(SKékh. (Jorzó) 

Alsócsernye ....... .. 
Felsőbaskócz •..•.... 
Gorzó ................ . 
Gliröginye ••......... 

Vitér;vágás ••• , • • • 542 
Jánosvölgye ......... 

Géza tanya. •• , • . • • 42 
KislikrOs ............ . 
Lukácsi ............. . 
Szopkócz .......... .. 
Turczócz ............ . 

Homonnavidtki kj. 
(Székh. Homonna.) 

11 Alsóberek .........•.• 
Felsőkohány .•.. -...•. 
Helmeczke ....•....• 

• 

1 

Körösmo.jor • • • • • • · 88 
Zajacskova. • • • • • • 'T 

Kisortovány •...••••. 
Kuruczfalva .••.••.••• 
Petiese ............... . 

Fltírn l nk • .. .. • .. • 8 
SzirLaljafiirdó.... 14 

V árjeszeniS ....•.•.... 
Barthostanya • , • • 40 

Homonnazávodi kj. 
Barkó ............... . . 

Hegedúsfal va ....... . 
Homonnazávod ..... . 

21 Kiskáma •.•.•.•..... 
Mislye ............... . 
Magyorósfalu ...•.•.. 

. Topolóka ............ . 

Koskóczi kj. 
Dadafalva .......... . 
Görbény.~ ........... . 
Homonna1·okitó .•.. 

• • 

• 

l 

52 
1 

Izbugyarokitó ..... .. 
Jánosvágása ....... .. 
Koskócz ............. . 

Erdei mnnkás-
telep........... 46 

31 T...aborczmező ...... .. 
Tótalmád ........... ~ 

Csingilingicsárda 2S 

Nagykemencsei kj. 
Kisgézsény •••••...•.• 
Kiskemencze •••• ; •• 
Lé.czfalva ........... . 
Modra ............... . 
Nagykemencze ...... 

Udvai lrJ. 
. 

Agyidócz ............ . 
Alsólá~zlófalva .. • : •. 
Felsőkörtvélyes ....•• 

Miklósmajor .. ... 19 
Felsőlászlófalva .••• 

Kroszna • • • • • • • • . 21 
Maskócz ............ . 
Szélesmezc5 •.•••.•••.• 
Szerelmea ......... l •. 

Udva ................ . 
Jarcsik...... .. . .. .. 10 

Zemplénróna ....... 
J árási összeg : 

IV. 
járás. 

Járá.si székhely : 
r ez. 

KOrjegyzüségek. . 
Felsőcsebényi kj. 

Alsócsebény •••.•.. ~ . 
Felsőcsebény ...•.•.. 
Hegyescsaba ......•.• 
Laborczrév ......... . 
N y á gó ..............•.. 
Rokitócz ............ . 
Roskócz .. l •••••••••• 
Szukó ................ . 

• 

Havaji kj; 
• 

Alsóladács ......... .. 
Felsőladé-cs ....•...• 
Ha vaj ................• 
Hegyesbisztra ••.•.••. 
Kisderencs ..•....•..• 
Kispolány •......•...• 
Kistavas ............. . 
Mák.os ...........•...... 
Mikó ................. . 
Nagyderencs ..•••..•. 
Nagytavas ........•.•. 

• 

• 

-

Homonnaolykai k.j. 
GödrOsoly ka •...•..•. 
HegyvPg ............ . 
Hegyzávod .•........• 
Homonnaolyka •• , .•. 
,Jobbos .............. . 
Oroszkánya ..•......• 
O ros z v ág ás ...••.•... 
Repejc5 ........ ~ ...... . 
Sztropkóolyka ..•.... 
Variháza ............ . 

.V ariházi filrész t. 50 

Izbugyarad'IJányi kj. · 
lzbu~yabéla ....•...•• 
Bálmtpusz~ ••••• 122 
Mászótanya • • • • • • 15 
Schustertnnya.... 17 

31 lzbugyarabócz ...... 
Sztnniszlovecz • • • 18 

Izbugyaradvány ... . 
Laborczbér ........ .. 
Laborczrad ván y ....• 
ÖkriSske ............. . 
Rubó ................. . 

• 

• 

Laborcs{6i kj. 
B 

. . 
01'0 ••••••• ••••••••••• 

Laborczfő .......... . 
ChvauU6tnnya... 94 
Rákócztelep .•• , , • 4 

Nagycsertész ..• ; ...•• 
• 

Metólabot·c•i kj. 
Kalenó ............... . 
Mezőlaborcz .•••.•••. 
Palota .............. . 

43 Vidrány ........... .. 

Viravai kj. 
Csabaháza .......... . 

l{ertésztelep ••••• 284 
Meggyfalu ........... . 
Ű hajna .............. . • • 

Uj bajniL ............. . 
Világ ..... · ........... . 
V ira va ............... . 

,Járási össeeg: 
• 

v. 

Jál'ási székhely : 
Nagymihály. 

.4) Nagyközség. 

• 

1.56 
41 

Nagymihály.......... 6. 
Györkoho(!y •••• , , 26 
Mogyópus~:ta , , , • • 201'• 
Szerelmospuszta. • 160 

'"' .. 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

•• 

• 

• 

-

-
• 
. , 
• 

• 

• 

• 

• . 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• • 
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Tisza jobb parlja. 

Jarások, nagy
községek, körjegyzö
ségek, kis 

tan. és 
fel r. 
lakóhelyek és 

lélekszáma 

B) Körjegyz<'lségek. 
.Abarai lej. 

Abara ...•.....••.•..... 
Kisráska .........••.•. 

Ligetimajor .. • .. • 5 
Mészpest ........•.... 
Imregnagyerdő • • • 7 

Nagyráska ......... .. 

Bánóesi kj. 
Bánó ez ......••.•...• 
Berettó ............. . 

Barlógtanya .. .. .. 16 
BlattnmaJor...... 17 

Falk us .........•..... 
Bluttlimnjor .. .. .. 10 

Kácsá.nd ••...•.••.•.• 
Blattákmajor.. ... 22 

Lask ...........••..... 
~dníssymajor... 8 

11 Lazony .•••..• l •••••• 
E'..,"''csház • .. .. .. • 18 

Vásárhely ..... , ..... 
lt~ILUótanya .. .. .. • 61 
. Uj háztelep .. .. .. • 10 

Butkai li;j. 

• 

1 

Butka . . . . . . . • . . . • . • . • 1 
Alsóerd6 • • • • • • • • • 55 
Vorosmajor ...... 4 

Dénesújfalu ......... . 
Deregny6 .........•..• 
Dobróka ............ . 

Krunonya .. .. .. .. 188 
<latály •....•....•••..• 

Ridzinapus2:ta •••• 120 
Szalók .......•..••.... 

Málceai kj. 
Hegyi ........... ." ••.•. 

Malomás...... •• • ll 
~álcza ............... . 

Knrt11tnnya.... ... 8 
Szegénytanya • • • • 4 
Trinkely ......... 6 

Márk •...•...••...•.•.. 
Zátnosta.. • • • • • • • 82 

J>etrik •••••••••.••••••• 

sári kj. 
Fftzesé1· •.••••.••••••.• 
Karaszna ... ; ........ . 
Mocsár •............•. 

Betlenpuszta ..... 167 
Nagycseb ............ . 

Sz trázspuszta .. .. 17 
Pazdics ..••....•.•.•. 
Sámogy ..•....•.. l •• l. 

• 

Nagymihályvidéki 
kj. 

(Sz6kll. N agymihii.ly) 

Lasztomér. l •••••••••• 

861 

Járások, nagy
községek, ki.irjegyzö

kisközségek, 
tan. és tün·ényh. 

-o joggal felr. városok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

Petrócz ...........•... 
Ortáslanya • • • • • • • 99 

31 Topolyán ........... .. 

Nátafalva-i, kj. 
Laborczfalya ....•.. 

5:-.tankócz • • . • • • . • 107 
Márkcsemernye ..... . 
Nátafalva .......... .. 

Ó 
M.lirkusháza...... 105 
rmezö ............. . 
Plán y ••• 1 ••••• 1.. 87 

Bákóesi kj 
Alsókörtvélyes ..•.••. 

Ki ó·. • • • • • • • . • • • • • 42 
• 

lliC!ÍÓ ••••••••••• 17 
Sirj u va........... 6 

87 LeszÍla ..........•.... 
Fundus •••••.• l • • 6 
Rovcny • • • • • • • • • • ll 

Mo1-va .••••.• l ........ . 

Lucskóczpmíztn .• 106 
Sll.rkánytvnya • • • • 14 

39 Rákócz ............. .. 
Dubnyiktanya. .. .. ló 
Szadkútunya • • • • • ö 

Zemplénszuha ....•.. 

Setá,·ai kj. 
41 Gödrös ..... ;: ....... . 

Izbugya .............. . 
Ordasfal va ......... . 
Sz tára ............... .. 

Alsómajor........ 12 
Felsómajor....... 14 

1. 

Járási összeg : -:9::-::5"'"'. ::-::-:: 

VI. Sárospatakt 
Járás. 

Járási székhe-ly: 
• 

Sárospatak. 
A) Nagyközsége.fr. 

1 Sáros·patak... ... .. .. . 9 

• 

Apróhomok ...... 165 
Baksa • ...••••••••• 188 
Balázsla.pos...... 14 
Bálványos ....... 189 
Biri. • • • • • • • • • • • • • 69 
IJoskó •••••••••••• 85 
Csclehowok...... 18 
Czirkáló.... ..... 12 
Cziróka • • • • • • • • • • 15 
Ilorkó •••••••••••• 866 
Felsögát .. • • .. • • • 4ö 
Fürdös........... 88 
Füzes ••••••••• •• 82 
Fü~cssér • • • • • • • • • 81 
Györgytarló .. .. .. 852 
Hulás?.homok • • • • 861 
H ' I" 6' arsc o •••••••.•• 
lúi.c:o:á.rd •••••••••• lll 
Kiseperjes .. .. .. • 18 
Kisgyön~trös...... 18 
KúiJ.lataka........ 14 
Lápló l ••••••••••• 187 

• 

• 

l 

• 

35. Zempltin vármegye. 

.J ár;'1sok, nagy- .:!1 
kiirjcgyzö- ~ 

1\olúriatan}·a....... 7-l 
Megyor ....... l... 19 
Mondorsug....... 10 
Nádhomolt....... 46 
l'ármwska . • • • • • . 81 
Rózsahomok • . . • • 98 
Sirály-•••••••••• 1. 14: 
Szotnor ••• l....... 16 
Sv.ophomok .. • .. • 196 
V ágottér .. • .. • • • • 22 
Várhomok ........ 258 
Verün............ 61 

Tiszakarád ........ .. 
Cscrrnely • • • • • • • • 227 
.Tcízsertnnyn ...... 228 
Kökényestnnya •.• 2f:O 
Na'y!wmoktanyn, !1.22 
~ynrjnstnnya..... 54 
Urszemlanya.. • .. 111 

B) Körjegyz!'lségek. 

Sárospatakvidéki kj. 
(Székh. Sárospalak.) 

Bodroghalász ....... . 
Kengyeferd ö. . • • . . 29 

Herczegkút ........ .. 
Károlyfalva ........ . 
Makkosbotyka ...•.•. 
V é gard ó ............ . 

VajcláC8kai kj. 
Luka ................. . 

Árpástanya....... 19 
Doborérhát .. .. .. 21 
JósikatunJa .. .. .. 184 
Kengye Itanyn , • • • 9 

Vajdácska ......... .. 
Nyergestanya •• , . • 127 
Tenketunya , • • • • • 4 

J árási összeg : 

VII. Sátoralj&• 
újhelyi j. 

.Jarási székhely : 
Sátoraljaújhely. 

Kötjegyz<'lségek. 

Bocli'O!JSZe9'ilalielyi 

-

. kj. 
1 Alsóbereczki. ........ 

Át:óc?.puszta...... 9"2 
Zsarútanru....... 60 

Bodrogszerdahely ... 
Annatanya ••••• , • 18 
Katrontanya.. • • . • • 6 
Ritkástanya • • • • • • 5 

Bodrogszög ......... . 
Fels<'lbereczki ....•... 

Bodzásújlak-i kj • 
Barancs .••........... 

Komó.r • • • • • • • • • • • 9 
Bodzásújlak .....••••.• 
Gal~any l •••••••••• l ••• 

• 

• 

• 

' 

• 

' •, 

• 
• • 

i : 
• 

"i 
• 
! 
• 

' 

• 
l 
• 

• 

! 
• 

' • ' l 
! 
l 

• 



.. 

Tisza jobb partja. 

Járások, nagy
körjegyzö-

tan. és 
-o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

Ladamócei kj. 
l • 

Járások, nagy-

tan. <is 
·o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

ICiszte ••.••••••••••••• 
41 Velejte .............. . Csa1-nahó ........... . 

K . b .. 
IS at•! ••••••••••• • • • Máriatrmya ... ~ • • 9 -:::-::-::-:::-::: 

Járási össseg: 
15 

Blltekincs csárda. 18 
Ladamócz ...••....•.• 

Bábahegyi mésr:· 
égotö .•••••••••• 18 

11 Nagybári .......... .. 
1 Szöllöske ............ . 

Ha tfarürdö • • • • • • • 18 
1 Zempléil ............ . 

Sajc6. . • • • . . . . • • • . 1 
• 

Legtmyei lej. 
Alsómihályi .•••.••.• 
Felsc'!regmecz ...... . 
Legenye ......... ! •••• 

17 Mátyásháza ........ .. 
Koczoepuszta. • • • • 12 

Magyarsari lej. 
C zék e •.•••.•••••••••• 
Imreg ................ . 
Magyarsas .......... . 

!U Szürnyeg ........... . 

Mikóháeai kj. 
Alsóregmec z ....... . 
Mikóháza ........... . 
Széphalom ......... . 
Vily .................. . 

Vilyi puszta •••••• 129 

1fib!Ily ··············· 

Nagykáemdri Tej. 
!7 IJiste ................ . 

Bistefürdötelep... 4. 
Kiskázmér .......... . 
Kolbása ............. . 

Hegyalja • • • • .. .. • liS 
Rakattylis.... • • • • 18 

Lasztócz ............. . 
Dringacstnuyo.. • • • 59 

81 Nagykázmér ........ . 

Sátoraljaújhely- . 
vidéki kj. 

(Ssékh. Sátoraljaújhely.) 

Borsi ............... . 
Csöl'gc:5 .•....•••...•.• 
Hosszúláz .......... . 
Kistoronya ......... .. 

Fiserk e .....•... , 15 
Nagytoronya •.•••••.• 

Toronyafiirdc'l .. .. 6 
Rudahányácska ..... 

Velejtei kj. 
<Jercsely ...........•.. 

Ugró .•••••• ••• , • • 9 
K~ó1) ••••••••••••••• 

• 

1 

VIII. Szereno•l j. 
Járási székhely : 

Szeren cs. 
.A) NagykOzségek. 

Gesztely ..... -........ . 
Ida tanya. • • • • • • • • • 86 
Irsnn.tanya •• • , • • • • 52· 
KistaK . . . • • . . . • . • 9 
Margittanya. • • • • • 60 
Hőssástanya • • • • • 84. 
Szelestanya • , •• , • 12 
Tercsimajor., ... • 58 
Teréztanya....... 10 

Hernádkak~) .••...... 
Kakl;~elegrád .••••• 164 
Kóczánsashalom • 109 
Potoczkitanya • • • • ~ 
Sisárpuszta • • • • • • 55 

Hernádnémeti ....••. 
Gyömrői tanya.... 85 
!;!c~ádnémetltanya 29 
vsmkn. ........ "'. 124 
Uj sinka ..•..•••.• 102 

Kesznyéten ...••....•• 
Györgymajor • • • • • 106 
K1sahony......... 9 
Nagyállás • . . . . . . . 8 

Mád ............. , .... . 
Megyaszó ............ . 

GyörGYmajor • • • • • 206 
Harangod • • • • • • • • 294 
Majos .•. , •••••••• HiB 
Oláh tanya........ 4 
Topolyku.tanya.... 5 
Uj világ .......... 904 

Mezőzombor · .••••.••• 
Borsayborház .... • 7 
Csomaborház • • • • 10 
Fccskéstu.nya • • .. 17 
Kazinczyborház • • 8 
Miklósborlui.z • • • • 4 
Nagylajosborház • 5 
N agytanya . . .. . . • 9 
Patayborház ••• , • 8 
Szendreitanya.... 7 
Ssentimrei tanya • 84 
Wiudischgraetz-

horház . . • . . . . . '1 
Zichytanya ...... ·• 7 
Zimmennann 1:. • • 10 
Zscrcztanya • , • • • 70 

Monok ............... . 
Jíaptár .•..••...•• 91 
I,.örinc:t..ke • • • • • • • 182 
Ujkaptár .. • .. • .. 66 

Szeren cs ............ . 
F'ehórtótanya..... 12 
Malomtanya • • • • • 78 
Mohos ..........• 124 
Szorencsi czukor-

gyár ....••.••.• 582 
Taktaföldvár • • .. 16 
Viuczetunyn...... 16 

Taktaharkány ••••••• 
Bazsipuszta .. • • • 91 

. Belsömajor ....... 141 

1) Anyaktinyvileg a mugyn.rsasi kj.-hez l.a1·lozik. 
1) Geutely nk.-bez beosztott kk. · 

. . 
• 

1. 

• 

• 

85. Zemplén varmegye. · 

Járúsok, nagy
~ községek, körjegyzlí-
.~ kisküzségek, 
~ . tan. és törvényh. 
~ joggal felr. városok, 
'O egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

1 

1 

• 

Dohánymajor .. • • 198 
Homokluít........ 16 
.Jajhalom ••••••••• 857 
Ronal1á.t .. • • .. • .. 108 

Taktaszada •••....•..• 
Bolhás........... 89 
Disznós . . • . . • . . • . 212 
Fchértó •. . • • . . . • . 5 
Miklós • • • • • .. .. • 85 
Ottó • . • • • . • • • • . • • 66 
Szeles .......•..• 44 
SY.énaú.rok • • • • • • • 1 

Tállya .. ; ............ . 
Tiszalúcz .•........... 

Csattrmya • • • • • • • 60 
Gnbriolla ......... 158 
Salkad ....••..••. 292 
Vadvizes •• ~ • • • • • • 180 

B) KOrjegyzőségek. 

Girincsi kj. 
Girincs .............. . 

Girincsi Abony... 89 
Kiscsécs ............. . 

Csürke.rt • • • • • • • • • 7 
Kö1·0m ..•••.•.....•..• 

Legyesbény~ kj. 
Bekecs .............. . 

Csillagharangod • • 280 
Rosssmalom • • • • • 86 

Legyesbénye •...••..• 
Alsógiüp.. •• •• .. 6 
Felsögilip • , • • • • • 45 
Istvántanya • • • • • • 48 
Józseftanya • • .. • • 9 
Kismajos......... 6 
Pehovlcstanya •• , 12 
Puchlintanya • • • • 19 

Ondi lej. 
Golop ................ . 
Ond ........ · .......... . 

Kreslltanya. .. .. .. 17 
Rátka ................ . 

Mailáthmajor..... 80 

SajóhidtJégi kj. 
Berzék ............... . 

Molnártanya..... 9 
Potoczkitanya .. • 84 

Sajóhidvég .......... . 
Munkmajor • • • • • • 89 

Újcsanálosi k;i. 
Alsódohsza ......... . 

Bnyertnnyu....... 7 
Cserjetunya .. • .. • 56 
Kádastanya .. .. .. 81 
Szelestanya .. • .. • 89 

Sóstófalva ••••.••••.•• • 
Uj csanál os ........ .. 

l-Jan gyás .. .. .. .. • 5 
Ocsa.nálos. . . • . • • • 255 

• 

• 

Sós tó •••••••••• , • 95 -:-:~-:-:..! 

Járási össeeg: 

~-- -·-- -... . 
. ··---

.. 

• 

• 

• 

• 



• 

-
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Tisza jobb partja. • 

Járások, nagy- ~-~ 
községek, kilrjegyzö- ·~ 

kisközségek, ..... 
ta.n. és tilrvényh. -~ 

-o joggal felr. \'Úrosok, ~ e 
~ egyéb lakóhelyek és ~ ·~ 
· utóbbiak lélekszáma ~ rn 

IX. 
• 

J • 
Járási székhely: 

Szinna. 

Körjegyzéségek. 
Oeirókaófalui kj, 

Czirókaófalu •.•.•.... 
Da1·a .•••••••••••.•.•.• 
J arrnos ............... . 
Tispereszlő ... : . .... . 
Takcsány •.•......... 

6 Zuhatag ................ . 

Keleni kj. 
Barkóczháza. .......•. 
Berezócz ............ . 
Kálnarosztoka ...... . 
Kelen .................. .. 
Kiskolon ............. . 
Kismihály ......... .. 
Ladomér· ................. . 

Mél&esfaZ'Oai kj. 
Csukaháza .......... . 
Juhos ................ . 
!ll éhesfal va ......••... 

Sztavlinecz . • • • • • 14 
TO.skés ••.••....•.•.•. 
Vendési ............ . 

Nagypolányi kJ. · 
Juhászlak .......... .. 
Nagypolány ......... . 
Szedreske .......... .. 
Újszoni.olnok . ~ ...•.. 
Zelld ...•... l •••••••••• 
" l' . u em p enorosz 1 •••••• 

Papl&áeai kj. 
Alsóalmád .......... . 
Felséalmád ......... . 
Papháza .........••... 
Szinnamezc5 .. ; ; .•... 
Telepócz ............ . 

Pod Kobulka..... 25 
TOlgyeshegy ..•....•. 

Seinfiai kj. 
81 Czirókabéla ......... . 

Czirókahosszúmezö . 
T risztvölgy • • .. • • · 4 

Pásztorhegy ........ . 
Szinna .............. . 

Józsolhátnor •••••• 501 

- Ugari lej. . 
Éralja l ••••••••••••••• 

Kisgereblyés ..•••.•.. 

• • • • 

• 

• 

• • 
l 

Júrások, nagy- .!.. 
--~ küzségek, körjegyzö- ·11.> -8 

od ..., 
rn tan. és 
·o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
r.:. utóbbiak lt'!lekszáma 

Kistölgyes ........•... 
Nagygereblyés....... 71 
Oroszsebes........... 81 
Sugó ...••..•.......... 
Szirtes ••............. 
Ugar •••••.•..•••...... 

• 

Utceási. kj. 
• 

Görbeszeg .......... . 
llarczos . . . . . . . . . . . . . . 1 

Beszkid • • • • • • • • • 60 
Kistopolya ......... . 
Qroszpatak •..•..•..•.. 
Ujszék ••••••.•••..... 
Utczás ............... . 
Véraszó .••.....••...• 

--=-=-~ Járási. összeg: ~.17 

X. 8ztropkólj. 
Járási székhely : 

Sztropkó. 

Körjegyzöségek. 
Kelesei kj. 

Bodzás ••.••.. l •• ~ •• l. 
Detre ................ .. 
Giglócz ....•.• · ..•..•.. 
Holcsfk .... l •••••••••• 

Lengyeltelep • • • • • 68 
Kelcse .......... l •••••• 
Kisgyertyános •..•••. 
Kispetőfalva ..• ; ..... 

BorUtómajor • • • • • 8 
Kisvalkó ............. . 
N agydomása ........ . 
Turány.; ...•..••••••.• 

• 

• 

Kisbe·1·ezsnyei k.i. 
(Székhely Sztropkó.) 

11 Erfalu .......•........ 
1~ 
1 
1 

• 

Kisberezsnye ....•... 
Kisbukóc z ........... . 
Nagybukócz ......... . 
Pusztaháza ......... .. 
Szálnok .......•••.... 
Velkö ......•....••.... 
V ojtvágása ...••.••... 

Kosároágásai. kj. 
Alsóvirányos ..•..... 
Barátlak . l ••••••••••• 

Felsévirányos .. · ..••• 
Fíirkaste!ep ...... 127 

Gerle!'al va. ........... . 
Gyapár •............ l. 
Királyhegy ......... .. 
Kosárvágása ••••.•••• 

• 

·-- . . . . . .. • 

• 

• 

---

85. Zemplim Yármegye. 

Járások, nagy
községek, köt~egyzö

kisközségek, 
tan. és türvényh 

·o joggal felr. városok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
r.:. utóbbiak lélekszáma 

Máriaköt ........•..•. 
SáJ.·tó ..•....•••.•.•... 
Zemplénpálhegy •... 

Minyevágásai kj. 
Alsóolsva ........... . 
Borosnya ........... . 
Dér ........•....•.••.. 
Fels<'Jkruesó •.•.•••..• 

• 
Felsőtokaj .•..•....... 
Felsöolsva .......... . 
Jakab v lllgye ........ . 
Kisvölgy ........... i. 
Köves •... • ............ . 
Lomna ................... . 
Minyevágása ...••.... 

• 

Setropkói kj. 
Boksa ................ . 
Hocsa .................... . 
N agy berezsnye · . ~ ..• 
Sandal ... ~ •....•...•• 
Sztropkó ••• , ..... : . ... 

Sitnyik • • • .. • • • • • 147 
1-:-:---::-=-;; 

J árási üsseeg : 

• 

• 

XI. Tokaji j. 
Járási székhely: 

Tokaj. 

.A) Nagykllzségek. 
Bodrogkeresztúr •... 
Erdőbénye ..•........ 

Erdöbényerurdö • • 6 
LigetmaJor • • • • • • • 14 

Olaszliszka ......•.... 
Káptalanitanya • • 27 
Mcszesmnjor • . • • • 86 

Tarczal .............. . 
Állami közúzó t.. ---!fr 
Bálintcsere . . .. . . 22 
Csere ••••••• l •• l l 4 
Fej ö ••• l l.~ l l.... 19 
Füzesér l l l ••• l l. l 41 
Hártyás. l. l ••• l l l ló 
Hódosköze • • • • ... 89 
Kenyéztó. .. • • • • • 22 
Kishomokos ..... • 124 
Kissulymos . • • • • • 12 
Puptnura ........... 9 
Tarczali vinczellér-

iskola.......... 47 
. Tavaszföld....... 6 
Valn.d............ 42 
Zsorczhú.t • • • • • • • • 7 

1.,okaj ...•........... · 
Tolcsva ................ . 

Kistnn'\"'a .. • .. • .. • 15 
Kisiolcsva csárda. 20 
Nagytanya • • • • • • • 65 
Tila hnasfllrdö.... 5 

Vámosújfalu ........ . 

• 

• 
• • 

• 

• • 

• 

-
• 

• 

' 
• 

• 

• • 

• 
• • 

. . 
• • 

• 

• 

• 

. 
• 

• 

. ' 

• 
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Tisza jobb parljn. 

Ei 
~ 

• 

1 

• 

,Járások, nagy-
községek, körjegyzö-
ségek, kbközségek, 

tan. és törvényh. 
joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utubbiak lélekszáma 

B) Klh:jegyzöségek. 

Bodt·og'kisfahtdi kj. 
Bodrogkisfal u d ..... . 

S.IP.gi.pnszta ...... 428 
Szegilong ........... . 

• 

BodrogolaseH 'kj. 
Bom·ogolaszi .•••.... 

Vilmatanya .••••• lll ö 
Bodrogzsadány ....•. 

....• 12 
Sára ................. . 

Erdólwrrátii kj. 
Erdóborváti ..•...•.• , 

Korlátkntanya. • • • 6 
Szöllömájtanya ••• 

Háromhuta ......... . 
Komlóska ........... . 

J árási össseg : 
• 

• • • 
• 

• 

ltD. J. 
Járási székhely : 

Varannó. 

Körjegyzöségek. 
• 

.d.lsógyertyáni kj. 

Alsógyertyán .•••. : .. 
Alsóköcsény •••. : ... 
Henczfalva •••.••••.• 
Klazány ............. . 
Kolcsmezö ......... .. 
Pósa ................. . 

• 

Osemernyei kj. 
Bányapataka ..••.... 
Csemernye .•.••..•... 

Lomnicza • • • • • • • • 116 
Ortás . . . • . . • • • . . . 66 
Polovina , . . . • . . . _67 

Dá vidvé.gása ........• 
Józsefvölgy •.•..••••• 

• •• • 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• • 

, 
~ -•Cll -
!IQ ·a ." 
roS 
.tool -~ 
< .. 

' 

• 

• 

Járá.sok, nagy-

s kiil~egyzö-

-~ ' tan. 1is . .. 
joggal felr. ·o 

1>-> egyéb lakóhelyek cs -o .... utóbbiak lélekszáma 

11 Kövágó .............. . 
li SzacsU r .............. . 
1 Vehécz . ............. . 

Nagydobrai kj. 
Alsónyírjes .... · ..•... 

Domácska........ lB 
Kisterebes .......... . 
GőzCUrész telep . . • ó8 

Nagydobra .......... . 
Felsöpusv.ta • • • • • 5 

Nagykőpalak ........ . 
• 

Sókúti kj. 
Agyagospatak ••• • •.. 

Aranyospuszta • • • 5 
Aranyospatak •..•.•.• 
Qsáklyó .............. . 
Erezfal va ........... . 
Opálhegy ........ ; •..• 
Sókút ........ · ........ . 

• 

Tapolyizsépi kj • 
Felsőfeketepatak .... 

Passeki ........ , 15 
Felsőmihályi" ...•.... 

LengyeltelepciC ••• 281 
Petkes ............... . 
Tapolybánya ....... . 
Tapolyizsép ......... . 
T.apolymogyorós .. .. 

' • 
Tdekháeai kj. 

Benkőfalva ......... . 
H_egyház ... .. • ... 4 
Suokatanya... • • • 88 

31 Felsőkázmér ••.....• 
Majoros ............. . 
1.,a varna .......... , .. 

Barkóczymajor • • • 4 
Csendőrpuszta • • • 7 

Tavarnamező •••..... 
Telekháza ......••.••. 

Csicsvaalja. • • • • • 182 
Fenyöalja • .. .. .. • tl 

Varannőmező ...... . 
Je ce n y és . . . . . . . . . 14 

' Lázipuszta ..... ;. 10 

• • 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

l ..... 
Cll -'Cll -
~-
ga ." 
:oS 
.tool ·= .. 
<rn 

81 
1. 

7 

• 

• 

• 
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35. Zemplén \'ál'ml)gye. 

s 
·:-:l .. 
rn 

·o 
>· -o .... 

Járá.sok, nagy-
körjegyzc3-

tan. és 
jnggal felr. 
egyéb lak1íhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Ú.iszomotori k.i-
Istvántelke .......... . 
Jeszenőcz ........... . 

Mocselnek • • • • • • • BO 
Polomluíza ••••••• liO 
Tol'czenke • . . . . • . 65 
\r elcsetó ...•.. .; . . 28 

Kisdomása ........ .. 
U•. t 

JSZODlO or ......... . 
Zemplénmátyás .... . 

Behanó . . . . . . . . . . 58 
Petróc.~puszta .. , 7 

V at·annói kj • 
Alsókomarócz ....•.. 
Csicsóka ............. . 

Lengyeltelep .. .. • 87 
Magyarkrucsó ...•... 

· Me részpatak .••..•... 
' Hricztanya • , • • • • 7 

NémeLtolcp....... 84 
Varannó ............. . 

l ..... 
.: .... 
!IQ 
·:u 
13"' 
10 s 
,.boi ·= ... 
< .. 

• 

Csiszártanya • • • • 88 
. Cziburtanya...... 9 -::::--:-:::-: 

J árási összeg : • 

• 

• 

• 

XUI. Satoralja
újhely rtv . ...... 
Bessenyei tanya... 49 
Bulgártelep....... 10 
Fuchstnnya . • • • • • 65 
Kiskal'iutanyn. • • 6 
Nagykarla.tanyn .. 107 
Tilditanya .. .. ... 81 

Összesit és. 
• 

Bodrogközi j ........ . 
• • • Gálszécs?. J. .. ...... . 

Homonnai j . ....... . 
Mezólabot·cz.i j ...... . 
Nagymiluíly·i j .... .. 
Sáros-pataki J ....... . 
SátoraljaUjhelyi j ... 
Bzerenesi j . ........ . 
cr • • • ,..,ztnnat J . .......... . 
Sstropkói i· ........ . 
", k ... 
.L o ·a31- J. . .......... . 
Varannói j . ........ . 
Sátoraljaújhely t•tv. 
rá'l•megyei össz.: 

• 

• 

• 

-

• 

• 

• 

41.01 
2\L76 

• • 

• 

• 

• 

• 

•• 

• 
• 

• 

• 

• 

,· 
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Tisza bal parlja. 

a 
-~ 
fl.l 

-o 
>. -o 

ro.. 

• 

nagy-

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

I. j. 

J arási székhely. 
Békés. 

Nagyközségek. 
Békés ................ . 

Bélmegyer . • • • • • • 002 
Bcrkemajor • • • • • • 248 
Borosgyán • • • • .. • 8.54 
Böfok ...•...•..• 107 
Cserormány... • • • 26 
Déli ö . . . . . . . . . . • • I:SS 
Fchérhát ••••••••• 55 
Fóltö ...•.••••••• 2DO 
Földváridlilö • • • • • 225 
Gyurirét • • . . • • • . • 188 
Gyuritanyl!.k ..... 906 
Hidashát. • • . • • • • • l 00 
Hosszúsziget •••• 167 
Kan1ut • • • . . . . . • • 407 
Knmnti gazdasác. 104 
Kast:áló . . . . . . . . • -
Kás";mú.ny • . • • . . • 144. 
Kögyescsntár.. • • • 270 
Ludad ........... 236 
Maksári tanyák • • 200 
!4aró ............. 115 
Megyori tanyák • • 496 
l\lurvallely •.••• ,. 8 
Pcc~o ........... 678 
Rosszerdő ....... 1.015 
Soványhát ....... 177 
s~ilaa............ 22 
'l'arnfü . . . • . . • • • • • . 5() 
Turhos. . . . . . . . . • • 849 
Töröksziget • .. • • • 112 
1,örzsükös .•.••••• 12 
Vadaamegyer. • . • • 187 
Vizesbánom ...... 467 
Zsiresi tanyák .. • 82 
Zsírosmegyor ••.•• 188 

Köröstarcsa ..•....... 
Csárdalapos •.•••• 56 
Csárdatanya • • . • • 215 
C.'Jukas • • • • • • • • • • 51 
Edeles . . . . • • . • . • . SO 
Felsöföhl........ 167 
Karolinnmajor • • • 115 
Kis n térgos . . . . • • • 35 
Köz~ptanya ...... 126 
KúLimlom • • • • • • • 14 
Nagyfenék .. • • • • • 70 
Nagylapos. • • • • • • • 127 
Nagymérges...... 94 
~émetjárás . . . . . . 77 
Okcrt •.••••••••• 117 
Pntkósziget...... 12 
RakeszháL . . • . . . . 28 
Sirnaihát . . . . . . . • 50 
'l'erézinm.ajor..... GS 
Ujkert . . . • . . . . . . • 40 
Ujtanya . . • . . . • . . 42 
Ormöshát • .. .. • • 18 

Mezöberény .•. .-•••••• 
Belenc~:éres • • .. • 8 
Belonta .•....••. 148 

l 

~ 
~"' ~El 
.... •Cl! 

N <IJl 

' 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

~ Járások, nagy-
községek, körjegyzö-a -eu 

kisközségek, -·al flD .... tan. és törvényh . fl.l ~"' -o 
>. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 

.as 
.... •al 

'O 
ro.. 

N 

utóbbiak lélekszáma Cll. fl.l 

• 

e) Tisza bal partja . 

36. Békés vármegye. 
Vármegyei székhely: Gyula. 

Blanknmn.jor .... 86 
Búdishát .. • • • • • • 89 
Rnngösd ......... 140 
Felhalom •••••••• 248 
Hathág .......... 818 
Keraki ......••.. 722 
Kérhalom ••••• ~.. 56 
Körtélyosi mnjor • 8 
Me~őberényi t. ••• 241) 
Nagyhalom •••••• 8G4 
Nyulas . . . . . . . . . • C 
Sapcsi szántók • • • 67 
Tr.sedizug.. • • • • .. 69 
llgar ............• 8ij4 
Zsellérföldek • • • • 54 ---Járási összeg: 

IL J . 
Járási székhely : 

Békéscsaba. 
Nagyközségek. 

1 Békéscsaba ......... . 
Belic:~aymajor ••• 288 
Felsőnyomás • • • • 877 
Fónycs .....••... 517 
Fürj cs •..••••.•• 922 
Gerondlis .. • • • • .. 489 # 
Inkeymajor • • • • • 887 
Kanálisi és kastél}i 

;gzöllök. . . . . . . . . 288 
Kerek .•••••••••• 1.899 
Kisrnegyer • • • • • • • 488 
K . 't ~-~ 1sre ••.•••••••• 1a 
Nagygcre~dás p .• l.471 
Nagymegyer.. .. • • 270 
Na;yrét ••••.•••• 1.219 
Nagyszontmiklós 

"t 9~9 p~ts~ a ......... w 
Sik.kony. . .•..... 129 
Sop1·ony .•.•••••• 2.160 
Szalayrnajor ..•••• 890 
Telekgerendás • • • 972 

Ú 
y andhátpuszta •• 274 
Jkigyós ............ . 
Apá Li... . ....... 152 
Jozsofmajor •••••• 386 
L1úpuszta........ 68 
r,takkoshát • • • . • • 87 
Okibryós • • . • • • • • • 605 

. l>aptanya • • • • • • • • 7 

Járási összeg: 

m. j. 

Járási székhely : 
Gyoma. 

Nagyközségek. 
1 Endröd ............. . 

Bacsalapos ....... 176 

• 

1) Anyakönyvileg Békésesuba nk.-he.r.: (béltéscsabai j.) tartozik • 
., . . 

- M •••·--·· ooO oO o•• . . ' - . . . ·-··- ........ ____ .. ___ :: 
• 

• 

Ei 
-cd .... 
fl.l 

-o 
>. -o 

ro.. 

' 

SS. Békés vármegye. 

. tan. és 
j o g gal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
ut6bbiak lélekszáma 

. l 

~cr~k . ~· . . . . . . . . . r,o \ 
Görog<JZallás • • • • • 82 j 
Kcvicscj t puszta • • 820 1 
Kisá.llási maj or .. 28 ! 
Kisrét . . . . . . . .. . . 02 
Kot:sorltogy .••.•• 890 
Knudorosi t.-ák. 1.276 
Koplaló .. • .. • • • • • ('.0 
Kuriaszlillő ••••••• 152 
~~-yinros ••••••• 211 
Örcg~zollő • • • .. 1.484 
Örménykút •••••• 102 
Paskumi tanyák • 582 
Peres ............ 808 
Polyákhalom .••• 227 
R.i.ga.j ós . . . . . . . . . . 84 
S. ' '" 1ma1 zug • • • • • • • .... 
Simapuszta • . • . . • 80 
Sscntmiklúszuc • • 178 
Sztronda • • • • • • . • • 786 
Udvarnok •.••••• 148 
U gn.ri tanyák. .. • • 844 
Varjas .•..••••.•• 80'6 

Gyoma .............. . 
Bánomkert • • • • • • 2i0 
Bc~senszög • .. • • . SS.'í 
Gyepüskert • • • • • • 89 
Csudaballa.. • • .. • 895 
Czirrakcrt........ 54 
Egoihnlom........ 76 
Elöhalotn . . . . . . . . 7 
Fúlhalom •••••••• 152 
Görögállás .. .. • .. 17 
Gyom.11i régi ·t .... 145 
Han toskert .. .. . • 89 
K~selyilsi tan1·ák 61~ 
Kisnyilas ........ ll r> 
Kölesfenéki tanyák 115 
!!Ilag tárlapilS. . . . . . 60 
Matnkort •.••••••• 448 
N {ulnsszige t • • • • • • 98 

. Nngyá ll ás . . • . • • . • SS 
ljénu~tzug......... 9 
ÜY.cdma~or ·•...••• 82 
Paskunn szöllök. • 206 
Poczoskert • • • • • • • lll 
Póitalont . . . . . . . . . 185 
Rév lapos......... 10 
Rit·aló?.ug......... 18 
Telekmajor •.•••• 159 
U guri tanyák.. • .. 76 
Vidó és Görbekút-

l .... 
JI 
~ 
!ID -cu..., 
.~ El .w ·:d 

N 

<17> 

• 

lapos •••••••••.• 151 
Zöldlaposi tanyák 71 
Zsdl~rföld ••••••• !62 
Z,11úl.inmajor ·••• • • • 282 1--::-:::-:-:; 

J'drási öss1eg: 

IV. Gynlal j. 
Járási székhely : 

Gyula. 
Nagyközségek. 

1 Doboz ............... • 

• 
. . -··-

Bolgártelep....... 17 
Dobo.:megyor') • • • 821 

. . . . - . - .. • .. - . -.. -- -- . . . -' 

~-
' 

l 

l 
• i 

• 

• • 

• 

• 

• 
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Tisza bal partja. 36. BékeR vármegye. 

~ .. .. 
•O 
;:.... -o 

""' 

• 

JáriLsok, nagy- • 

kör,jegyzó-

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak leleks?.áma 

• 

Faluholy......... 4 
Fü,;szcg. . • . . . . . • . 189 
Gorln ........•... 4'1 
Kt:•kfü.. .. . .•... ... 6 
Mnksár . . • • • • • . • • &1 
Nubrygürge. . • • • • • . 2ü 
!'oistclck ••••••••• 481 
Rikatanya........ 4 
RudolCmajor ••••• 2'26 
S.zc."l nnaEUg • • • • • • • 2S 

Gyulavári .......... . 
Dencsmajor • • • • • • 829 
Mályvád ......... 14 
Paradicsommajor. 181 
Selymesmajor .... !98 
Szigclmajor • • • • • • 161 

Kétegyháza ....... , .. 
Kétegyhá:~Jai t.-ák. 22t 

Járási összeg: 

V. Oroaházl j~ . 

Járási székhely : 
Orosháza. 

Nagyközségek. 

• .>4 
Cll 

'Cll 

1111 
•Q) 

!!4 "' ooS 
..... ~ 
<"' 

• 

• 

8 
'i9 .. 
·o 
1>-. -o 
~ 

• 

Járasok, nagy-
községek, körj 

• 

tan. es 
joggal felr. vá 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Monori tanyák •••• 862 
Sz ik luiL • .. • .. .. .. 189 

Pusztaföldvár ....•... 
Szenietornya •...•... 

Eötvösmajor ••••• 240 
Erzsébetmajor.... 126 
Ju1·cnákmajor • • • • 151 
JustuuJj or . • . . . . . • 41 
Laposimajor .. .. • 148 
Svabmajor ••••••• IJ'>...S 
Szánthómajor .... 99 
Székácsmnjor .... 486 

l 
.>4 

~ -
1111 
'Cll"' 

~= ..... ·al .. 
<"' 

Tótkomlós . .. .. .. .. .. 10.5~ 
• 

J árási össteg : 
• 

VI. j. 

Járási székhely : 
Szarvas • 

Nagyközségek. 

1 Békésszentandrás .. 7. 

8 
·c::! .. 
"' ·o 
;:.... -o r... 

Járások, nagy-
körj 

tan. és tör\' . 
joggal felr. 
egyéb lak•jhelyek ·és 
utóbbiak Mlekszáma 

V ''· Szeghalmi J. 
Járási székhely : 

SzeghalODlo 
• 

NagykOzségek. 
Füzesgyarmat . ~ ....• 

J.Utasztó •••••••••• 174 
Barnasziget •• ; • • 78 
Bogárzó•) .. .. .. .. 5 
Bucsatclop') • ....,_ .1.419 
Csárdakert.. • .. .. 97 
Csudakert .. .. .. • 21 
Divikizug<)....... 82 
Farkasszíget . • • • 27 
Gara ......••..... 166 
Görbesziget ... •).. 182 
Hosszúsziget ••••. 106 
Honamajor • • . • • • • 45 
Kát.asarok. l...... 9 
Kecskés......... 6 
Kortúszsziget') • • • 228 
Kiritó') .. .. .. .. .. 68 
Kisbncsa•) • . • . • • . 87 
Kisesikér ....... 1 8 

l 
.>4 
Cll 

'Cll -
CD 

'Cll 

"'"' ~~ ..to4 •• .. 
<"' 

• 

1 Békéssámson .••.•... 6. 87 
Bclsökát .. .. .. .. • 19 
Csubl\csüdS) .... 1.288 
Fortöszé l . . . . . . . . 29 

• 

Kishl4lymás • • • • • • 94 
Kismonostor..... 10 
Kunérsziget • • • • • 80 
Macská.s ..... ~-l. l l 12 
Nagybu1·sa•) • • • • • 91 
Nagvcsikér.. ..... öl 
Nagyhagynui.s •••• 106 
Nagymonostor.... 12 
Papszigcl • • • • • • . • 21 

• • 

Belsilmaj or ....... 188 
Erdötelek . . . . . . . . 85 
Cserepes •••••.•.• ö2S 
Csomorkány • • • • • 21 
Györ~ymaior • • • • • 69 
Gynlamezo • • • • • • • 285 
Ilonamaj or')...... 58 
Kaná~zat . . • . . . . . 129 
Ki!unujor') ....... lll 
Kisszöllös........ 9 
Lá~zloimajorl) •••• 476 
Melindamajor .. .. l 06 
Nagymajor•) ...... 854 
Putrisor.......... 88 
Pálmajor•) • .. .. .. 55 
Viktormaj or...... 14 

Csorvás ............. . 
Almádymnjor..... 46 
Fischertanya..... 51 
Károlymajor ..... 238 
Kismaj or ......•.• 224 
Ladicsmajor .. • .. 52 
Na~ymnjor ....... 828 
Prugmajor........ 76 
Rudolfmaj or_. ••••• 248 
Singermaj or.. .. .. 117 
Sztojanovicspuszta 79 
Szucsuml\j or .. .. • 85 

Gádoros ............ . 
Nagyszénás ......... 

(:zifra............ 72 
Ert'art . :. . . . . . . . . 40 
LI\JOSSBenás •.• ,,, 875 
Maiinos. . . . . . . . . . 288 
Mihálytelck ...... 298 
Nyulas.. . . . . . . . . . ti 
PiLlmat.ér ..•.•...• 220 
~zékes ........... 114 
Ujpllszta •••••••• um 

Orosháza ............ . 
Alsótanyák ...... 848 
Oáspártclcktj ••.• 240 
Gyopárhal rna • • 1.!145 
Kllkas~Y.{,k . . • . • . . 25U 
Kéthosszúsori t.-ák 421 
Kiscsákó~) • • • • • • • ó!l8 

• 

Járandó. . . • . • • . . • 28 
Nádasoldal ....... 161 
Nyo1nás ...•....•. 146 

Kondoros ........... . 
Apponyiföld ...... 496 
Balá~.:;tanya. . . . . • 88 
Bulzacsákó • • • • • • 248 
Bol.-.nmujor •••••• 180 
Dórczyföld • • • • • • • 145 
Erzsebcttér •••••. 289 
Gchtzlcsákó ...... 454 
Gezamnjor .. .. .. • 78 
Ilkatér . . . . . . . . . . . 4 
Istvánmajor ...... lll 
Ká.rolyiföld ....... 895 
Kiskondoros • • • • • 254 
Lujzatanya • • • • • • 4 
Meránffild. • • • • • • • 120 
Sza.•nek . . ... . . • .. • 50 
Tomcsányiföld • • • 67 

Öcsöd ............... . 
Puszlabáboczka •• 870 
Pusztahorga ••••• 18l 
Telek . . . . . . . . . . • 55 
Veresegyháza .. .. 020 

Szarvas . ............. . 
Balczóhalom ••••• 200 
J;lozinai szöllök ... 879 
Erparti szöllök ••• 859 
Décs.. . . . . . . . . . . . 550 
Ezii~tszöllök.. • • • • 725 
Galóhalom •••.••• 252 
Halászlelek •••••• 442 
Káka . .......... . l. ó Hl 
Kondoresi holdak 859 
Közephalom ••••• 444 

•Mnczólnpos • • • • • • 97 
~otyózug • • • • • • • • 00 
Ormónyzug ....... 649 
Oszölló l l • • • • • • • • 260 
l{ózsás ••••••.•.• l 282 
Hó~o~sási szóllök • • 209 
81rató ....•... ~··· 788 .., .,-oZilppnnoszng • • • • -o 

Ját·ási össeeg: 
. 

• 

Pá~t:ntán . ... , .... 1 165 
Rakoncsás•) • • • • • 229 
'"'·' . . -., oa.rs1ngc. l ••• l l • l u ... 
Tó tszige t') .. • .. .. 49 
Varga pál......... .58 
,;nrgazug .••.••.• 81 
,; eresmajor') .. .. • 214 

Körösladány ......•. 
Bíkasziget ••••••• 142 
Fl\S ............ l 194 
Kihikcrt .. .. .. .. • 19 
Korhány ...... l .. 129 

1 
Sárrét~ ......... l. 27 
Sárosér ......... l 75 
Sebcsér .. .. . .. .. . 271 
Tenkérpart •••••.• 814 
VerJnos . l........ 29 

Szeghalom ........ .. 
Hangókort. .... . .. 48 
Cséf1i.n ........... lS.q. 
Csikér ... l....... 19 
Fokköz .......... 121 
Halassirnándi ••• 105 
Károlyderék...... 54 
Korcksziget ...... 169 
Kem·ye l. l ••••••• l 4

-

Kisfás .......•.. l 87 
Kistílltokürös . • • • • 27 
Körtvélysnrok • • • 8 
Koplalókert ..... 191 
I k . ~>·l .. u aczu .... l.... -
1\IU.gor ..••.• l • l • • 8ö 
~ngyl'!-pos .. ~..... 9 
Na:,')·tulukörus.... 44 
Palalcl .... ~.····· tS 
Pusztatorda • • • • • 1öll 
Simasziget • • • • • • • 178 
Sisckás .. l ..... l.. 47 
Sznhnnrú .... , .•• , 16 
Sv.uka . .... ,., l • • • • 2~ 
Tckoröhát. . . . .. . . 8 
T!lviskes ......... 247 

• 

• 

1) A jc!l!ett és egyiitt Szöllöspusv.tát kópcv.ö ;; major anynkiinyvilog Pu~stalöldvár nk.-hoY. tartozik. 
•) Ki~<'S{tkó-n GáHp:irlolek részérc ls a;" orosházai nk. pt\rhmmmcs B.) anyakönyve vezettetik. • · 
a) AILy:tkiinyvileg Sznrva~ nk.-hoz tarto~o~ik. 
•, l.l•w• ,,tr·lo·p·<:a a lit.•'W:L!\· jr.liilt luk.'olo<!ly ré~::érfl n filz~"l',)"nrrnalt :1k. párhnzl\mo~ ll.) anya11:önyvn velf!l'tt,..tik. 
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Tisza bal partja. 

El 
-~ 
ln 

'O 
l» ...... o 
~ 

k 
tan. és tö 

joggal felr. 
egyéb lakóhelyek ís 
utóbbiak lélekszáma 

Várhely.......... 22 
Vnrjns . . • • • . . . . . . 85 
Zsellérföldi t.·ák 105 
z~ombékos....... 8 'r ész tó ............... . 
Bádogos . . . . . . . . . 18 
Biknzug.......... 29 
C.zigoró . . . . . . . . . . 9 
Fitely............ 20 
Földházzug • .. .. • 110 
Gálfizug .......... 119 
Göröghalom • • • • • 81 
lrnérilul.t .. • • • • • • • 40 
Keresztér • • .. • • • • 7 
Kortmeg • .. • • • .. • St 8 
Konyh~zug • .. • • • • 2~ 
Koplnlo ...... ,... to 
Mágor ............ 248 
Malompusztu..... 10 
Nngyormágy •• ; .. • l 2 
.Né.Jncti . ...•• ·•• . . • 49 
Pereczcs . . . . . . . . .18 
RéLitnnya • • • .. •• 00 

• 
• 

• 

• 

L Belényesi J. 
Járási székhely: 
. Belényes. 

..4) Nagyközség. 
1 Belényes ............ . 

Bankota........... 2 
Csermály.. ...... 15 
Csonkásmnjor ... ·• 47 
Püspöki major • • • 15 
Túlkörösi szöllök. 24· 

B) Kl!rjegyzilségek. 
l·. 

Beldnyesújlal~;i kj. 
Belényesforró ......• 
Belényesújlak ......• 
Belényesvalány .... . 
Borz ................. . 
Gyepllpataka ....•.... 

• 

Biharkabai kj. 
Biharkaba ........... . 
Gorbolyfalva ........ . 
Mézged ............. . 

Bil~a·1-poklo~i kj. 
Belényesszent-

márton ........... . 
11 Biharpoklos ........ . 

Fenyéres . ........... . 
Pontoskil ............. · 

l 
.>4 
• Cll 
•Q) -
!lD 

•QJ 

!!i"' 
tO El 
.>4-al .. 
~lr.l 

8.9 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

8 
·al .. 
l1l 

'O 
l» ...... o 

""' 

• 

nagy-

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

Szecsó . • . . . . • . •. . 99 
fjzilndmajor .. .. • 196 
Urszeg ..••... , • . 17 
Otrnös . .. • • . . • . . . r,o 
Vndas •.••••.•••• , 21 

• 

l 
.!4 

Q) 
•Q) -
!lD 
oQ)"' 
~El 
.!ol ·d .. 
~ln 

Verespéter.. ..... 14 ___ ... 

Járási ö.sseeg: 

VI**· 
rtv . .............. . 

Ajtósfal va., •••••• 276 
Ardnyág ...... , ... 244 
Biczere . . . . . . . . . . 254 
Farkashalom • • • • • 518 
Gyulaoperjes1) .... 871 
Gyulas!l:abadka .. 1 504 
Józsefbonodek .... 413 
Knlvárta . • • • • . • • . 42 
~agyfenék ........ 150 
Okörjárás. .. • .. • 152 
Pcjrét .. , •.•. ,., .. 486 

• 

• 

• 
• 

37. Bihar vármegye . 

8 
·d .. 
ln 

·o » ...... o 

""' 

·-

Vármegyei székhely: Nagy-Várad • 
• 

Biharrdsai kj. 
Aszóirtás ............ . 
Biharrósa .......... . 

Pojánatelep ••••• 144 

Bcmdot·aszói kj. 
Belényesszeleste .... 
Biharszenes .......•. 
Bondoraszó .....•... 
Száka .......•......... 
Talp ....... .-......... . 
Telek ................ . 

• • 

Bcmtesdi kj. 
Alsópojény .......... . 
Bontesd ............ . 
Felsöpojény ....... .. 
Fericse .............. . 
Lelesd .............. . 
Szód ................. . 

Df'ag(ínfalvai kj. 

Belezsény .. ~ ....... . 
Czigányesd ........ .. 
Dragánfalva ........ . 
Kisnyégprfalva .... . 
Körl'lsse b es .......... . 
Mézes . ........... · · · · · 

• • 

• 

• 

1) Anyakönyvileg Újkígyós nk.-hcz (békú~csabai j.) tartozik . 

• 

• 

• 

• 

' 

37. Bilmr ,·ármcgye. 

Járások, nagy-
küzs(;gek, kiirjegyzú-

k isküzségek, 
. tan. és . 

joggal felr. 
egyéb lakóhelyek ('8 
utóbbiak lélekszáma 

Retncte . . . . . . . . . . 205 
SándorhelY • • • • • • 252 
Siórót ............ 557 
Szcntbonedek •••• ?.71 
Szentpálfalva. • • . . 506 
Szerogyháza ••.•.• 240 
Törökzug ••..••••• 148 

• 

Összesítés. 

l 
.!4 

Q) 

•Q) -
11.11 
-Q)"' !!is 10""' .l-4,. 
~11) 

Békdsi j .............. 45.81 
Békéscsabai j . ...... 46 
Ggo1nai j. . ....... .. 
Gyulai ,i· .. · · · · · · · · · · 
Orosl1áei j . ........ .. 
Szat·vasi j . ........ . 
Szeghalmi j ......... . 
Gyula rtv . ......... . 
T'át"lnegyei üssz.: 

Körösiát·lccinyi kj . 
Körl'lslárkány ....... . 
M .. e rag ............•... 
Tárkányka ........ .. 
Tatárfalva .......... . 

Magyarremetet kj. 
Drágota .......... ,. .. . 
Gyalány .... :: ....... . 
GyepOsolym.os ..••.. 
Magyarremete ..... ~ 

Bobogányt lrj • 
Fehérlak ............ . 
Hegyes ............. . 
Kosgyán ............. . 
Papmezőszeleste ... . 
Robogány ........... . 
Szokány ............. . 

Tisztásfalvai T.:j. 
Borda ................ . 
Kereszély .......... .. 
Kisbelény es ......... . 
Nyimesd .......... . 
Pócsafalva ......... . 
Tisztásfal va ......... . 

Urszrídi J.:j. 
Belényesöl'l·ényes .. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•- ...._ .... 

' 

• 

• 

1 

' • 
' • ' ' 
' ' l 
l 
i 
• • 
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Tisza bal partja. 
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·Cl! 

"" "' -o 
~ 

o 

""' 

• 

• 

• 

Járások, nagy-
kürj 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Belényesszentmiklós 
Havasdombró· .•..... 
Sólyom ............•.. 
Urszád ............... . 

Várasfmesi kj. 
BPlényessonkolyos .. 
Füzegy ........ · ...•••• 
Körösjá.nosfalva ...• 
Várasfenes ........ .. 

l 
,.!.ol 
4I 

•4) -
~ 

·~ = 
10S 
,:oc ·al 

N 

<"' 

Papkútfllrdö...... 5 -:-::-=-.,

Járása öss1eg : 49.71 
• 

D. j. 

Járási székhely : 
• 

Bél. 
· Körjegyzöségek. 

• 

Bélát·kosi kj. 
Barzafal va ......... . 
Bélárkos ............ . 
Bélmár kaszék ....... . 

Poklosiczairtás... 28 
Hévizkaránd......... · 
Ne1·megy •.••.•..•••• 
TOnköd .•.. ·.: .•••.•.• 

• 

• 

B{li kj. 
Bél ........•.....•..••• 

Kondáshalom • .. • ll 
PU~pökmezö . • • • • 147 

Bélmocsolya ......•.• 
Cseripuszta. .... • 14 
Nádast11n ya .. • .. • 100 

Benyefalva ......... .. 
Boklya .... , .....•..•• 
Tagadóroadgyes ••••• 

• 

B~lkit·álymesői kj. 

Bélkaroly .......... .. 
Bélkirálymezc5 ...•.• 
Bélrogoz •..•••...••.•. 
Kislaka ......... ~ .•.•. 
Sajád ....•.........•.. 

Bélnagymarosi lej. 
Bélkismaros ......... 
Bélnagymaros ...•.••. 
Csontaháza .......... 
Fels ilszakács ...••..•• 
Havaspoklos ........ . 
Pusztabodos ... , .... . 

Kománfalvai kj. 
Bélegregy .......... . 
Bélhagy más •..•••... 

l'uslllak!Ht .•••••• 178 
Bélörvényes ........ . 

• 

• 

1.11 

/ 

• 

• 

85 

') Furtlt nk.-bos bcosr:toU kk. 

e 
·d 
N rn 

·O 
?> -o 

""' 

• 
• 

Járások, nagy-
községek, körj 

tan és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszaroa 

• 

Botfej ................ . 
Lncndlertelep • • • • 45 

Ko mánfal va ......... 
• • 

• 
• 

Olcsai kj. 
Bélkalocsa ......... . 
Olcsa .......... · ...... . 

• 

Ökrösi lej. 
Bántolmács ......... 
Bogy ..•....•.......... 
Ökrös ..........•...... 
Pusztaszuszág ••..•.• 

Jcirá~i összeg: 

11 l. Berettyó
újfalui J. 

Járási székhely: 
Berettyóújfalu. 

Nagyközségek. 
Berettyószent-

márton ....•..•.... 
Bacsótnnyn .• •• 1... _ ll 
Bokoritanyn .. .. • 11 
Czigánylapos..... 85 
Kisbőcs ......... 28 
Kisbidkös ........ 27 
Kodormány • • • • • • 18 
Nagybócs 1 ••••• 1 • 28 
Nagyhidköz • • • • • • 10 

· :NafYlapos •••••••• -22 
Nyartó . • • .. ...... 51 
Pentckhalom..... 17 
Rekettyés .. .. .. • 19 
Ssolnoktó . • . • • • • 20 
Ssomolyom • • • • • • 227 
Tölyvösttmya • • • • 18 

Berettyóújfalu ...... 
Andaházapusstn.. 48 
BUdöstó .•• 1 1. 1. •. 19 
Dá bútanya • • • • • • • 20 
Disznúkúttanya • 12 
Egyhásssigot. .. .. ll 
Görcsöstn n y a.~ • • • • 5 
Istvántolek ........ 100 
KoLtöstanya .. .. .. 81 
Kiskl·ttöstnnya •• , 19 
Korhánysv.iget.... 47 
1\iirt.v(,Jyu~t:m~·n.. 10 
Kuruttyolótanyn.. 10 
Nagykottöstanya • 16 
Nésö.tomb........ 81 
Somutatanya..... 20 
Szcntkozma • • • • • • 140 
SzikLnnya • • • • • • • BS 

Csökmö . l •• l ••••••••• 

Bar~ntanya • • • • • • 18 
Ctirkó .••• l ••• 1. 1 292 
Daruszigct • • • • • • • 146 
HaJas puszta...... BS 
Kúrú~szigut ...... 140 
NyíLrfás •••••• , , • 18 
Szöc~köd •.••••••• 114 
VeroRmajor....... 16 

Dnrvns ....•.......... 
CsiffiLanyák ...... 117 
Fekcletunyo....... 4 

• 

• 

~ 
'Gl .... 
CG 

•4) 

:.!"' oS 
,:oc~ 

<"' 

91 
'] 

• 

• 

• 

• 

• 

E3 
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rn 
-o 
~ ...... o 

""' 

' 

• 

1 

• 

• 1-&1 
• 37. Bihar varmcgye . 

Járások, nagy-
községek, köt·jegyző-

kisközségek, 
tan. és törvényh. 

joggal felr. városok; 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Gáltanya ........ 4 
Kisborsa •••• 1... 61 
Kisbozsód ••••• ; • • 42 
Kocsordos.... .... 10 
NagyboJO:sód...... 48 
Pagettanya • • • • • 18 
Szörfütanyo. .. .. .. lB 
V nrgazug. • • .. • • • • 7 

Esztár ..........•.. l l. 
Korhimytanya.... 7 
Körtvélycstanya.. 20 
Nagylápos........ 17 
Viráglapos ....... 117 

Furta ...... l ••••••••• 
~yékbá.t .... • .. .. • 9 
PerP.spusEta • • • • • 79 
Tclck1puszta • • • • • 96 
Virágos tanya..... 11 

Vekerd 1 J. l ••• l •••• l ••• 

Oiasztanya.. • .. • 21 
Gáborján· ........... . 

Leszkaytanya .. .. 26 
Henczida ............ . 

l;' listanya .. .. .. .. 50 
Evnakla 1........ 27 
GyürüsBOJ-······· 20 
Kossuthter •• ; • • • 15 
Ködomb .••••••••• 186 
Magyaritanya • • • • 6 
Sárkánytanya • • • • 8 

Pocsaj ........... l ••• 

Istvántanya .. • .. • 58 
Kaszapuszta ..... 119 
Nagybaj onta ...... 148 
Sándortanya .. .. • · 89 
Tövises tanya..... 18 

Szentpéterszeg ...... . 
Csompesmajor •••• 168 

Váncsod ............. . 
.F<inyad ttnnya • .. • 9 
Gyapáros.. ....... 88 
Km~ertanya ...... · 18 
Olnsztanya....... 8 
PásEtorhuztanya • 20 
TóthLanya........ 11 
Vajdatanya • • • • • • 15 

Zsáka ............... . 
Biczópusztn •• ; :. 20 
Dózsa{'uszta • • • • • 269 
Fejértuttlll')'ll • • • • • 16 
Hos~Y.í1pusztn • • • • 16 
Kigyóspusztn .. ·... 68 
Mustópuszta • • • • • 16 
Nagynyomás ••••• 1112 
Oros puszta....... ó8 
llédeyoros ••••••• 198 

J árási összeg: 
• 

IV. Biharkereu-
tesi járá&. 

J ál'ási székhely : 

lllbar keresztes. 
.A) Nagyközségek. 

Ártánd ..... l ••••••••• 
Fiiliipt~~nya....... 15 
Kistanya •• 1 •• 1... '18 
Kiszomlinpusztn.. 17 

H ed ö ...... l. l ••••••••• 
BcdöLanya;....... 56 

,. 
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Tisza bal partja. 

·o ..... -o 
r:.. 

nagy-

tan. és törvény 
joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Berekböszörmény ... 
Csahostnnya.. .. .. 71 
Nadányit.."lnya .. .. 66 

Biharkeresztes ....... 
Fokct.ckistanya . • • 18 
Feketenagytanya • 28 
Feket-etanya • . . • . • 18 
Jámbortanya • . • • • 18 
Koresztúritan)a • 7 
Perjéstanya...... 8 

·Biharszentjános .... 
Bolgii.rtclep . • • • • • 9 
Gizellamajor • • . • • 88 
Irmatértnnya..... 57 
Szebonpuszta .... · 12 

Bojt ........ · .......... . 
Kékes tunya. • • • • . • 81 
Lányitanya .. • .. • 78 

• Tokajtanya .. .. .. ló 
Bors .... ~ ............ . 

Nagyzomlinpnszta 275 
Komádi .............. . 

Dobaipuszta ..... 148 
Hercsogl'öld • • • . • • 164 
lbráz ............ 21 l 
Iszappuszta ••.••• 167 
Kendergyártelep.. 98 
Kötpuszta ....... 274 
Móriczföld ••••••• 161 
Olaytlmya • .. .. .. • 46 

Körösszakál ....•...•. 
Gaáltanya .. . .. • • 80 
Jolenesiktanya .. • 14 
Mártonffytanya . • • liO 

KOrösszegapáti ...•.. 
Hcrkó.ny . . . . • • . . • 80 
Kürmösdpuszta. • • 81f! 

11 Magyarhomorog ..... 
K!lll~zpuszta ••••• 190 
KistotipuHzta..... 41 
Mogyoróspuszta • • 99 
Nagyn~·ésla ....... 199 
NBiYtútipuszta .. , 125 
Telekipuszta .. • .. 18 

)lezősas ............. . 
Nagykereki. ..•.••••.. 

Ádámpuszta ... ;.. 14 
l3ley~r~nya...... 66 
Éva.~arJatu.nya • • • • 14 
Lakatostanya .. • • • 55 
Platlhytanya .. • .. 51 
Papszásztanya. • • • 48 
Péchytu.nya....... 12 
Tormo.tanya...... 45 

B) Körje~ryz~égek. 

kj. 

Mezöpeterd ......... . 
Etelkalanya • • • . • • 124 
GusztiLvtanya .... 116 

ToJd ................. . 
Jelenesiklanya • . • 40 
Kettöstanya .. .. .. 9 
Puskártanya •••• , li 

Nagyszánt6i kj. 
Kisszántó ........... . 

Kisszántói ma.jor. 17 

• .lod 
Q) 

'4) ...... 
!ll.l 

'4) <d 
!!is 
oo.." .w.., 
<al 
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o 

o 
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') Geszt nk.-hez beosztott kk.-ek • 
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a 
·cd ... 
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r:.. 
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Járások, nagy-
kö1.ségck, kötjegyzö-

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóblJiak lélekszáma 

Nagyszántó ......... . 
Mol!'gyostan)a.... 14 
Veresbmva....... ö 

• 

J árási össug : 

v. C1éft'al j. 

Jál'á.si székhely : 
Cséffa. 

A) Nagyközségek. 
Biharugra ..••.......• · 

Peszore·.......... 50 
Peterdpus11ta ..... 106 
Szilaspuszta ••••. 197 
Zöldhalom • • • • • • • 18 

(;eszt ......•.•........ 
Bnglyospuszta.... 68 
Bogecspuszta..... 24 
Szikpuszta • • .. .. • 9 
Tiszuradván y.. • . • 298 
Vátyoupuszta .... 121 

Atyás1) ••••••••••••••• 

Marcziháza l) ...... .. 
Kövértanya ...... 62 
Pántpuszta.. .. .. • 175 

. Gy apj u ............... . 
Kisoroszipuszta • 885 
Móhesipnszta. .. .. 25 
Pankotapuszta • • • 144 

KOrösnagyharsány .. 
Tamásipuszta. • • . • 64 

Körösszeg ........... . 
8 :.dk puszta • .. • .. • 118 
Sztrimba......... 18 

Mezögyán ........ ~ .. 
Kézapuszta. . . . . . . 8 
N1tgygyanté • • • • • • 426 

• .!ol 
Q) ...... 

•:l) ...... 
0101 

•Q) 
~cd 
:o s 
..IIC ·cd ... <al 

1 . 

Okány .............. . 
· Bahí.zspusz.ta..... • 79 · 

Bá11. . . . . . . . • . . . • • 10 
Democseres • .. • .. 87 
F.bUllöpuszta..... 66 

: Fokpussta. • • .. .. • 60 
Futas . . . . . . . . . . . . 16 
Gabonás , . . . • . • . . 25 
Hnládpuszta. .. • .. 4 
Kilrösbspussla. .. • 115 
Lápoldnl.. • • • .. .. 208 
lltLjvcis........... 14 
~yar!áspussta •••• 154 
Ormenyzug.. • • • • 80 
Pásl!loromány •• ,. 18 
Romogypuszta • • • 94 
Sxila.s. . . . . . • . . . . . ll 
TóhPgy ........... 126 
Vargasziget .. .. • • 9 
Varjaspuszta ••• , • 6ö 
Vorcsgyürüs.. .. . . 27 

Oláhszentmiklós .. ; . 
Lib:i.rd . . . . . . .. . . • 28 

Sarkadkeresztúr .... 
Györpuszta.... ... 54 
llei'J'n ......••...• liS 
Jonopus~:ta • • • . • • • 82 
Kí"Lnyó . . . • • • • • • .. 170 
Kishe~pa...... .... 4t! 
Kisuyek .......... 191 
Val'Sltnyhely .•.... 215 
V crosgyürfis.. • • .. 87 

Vizesgyán ........... . 
• 

• 

El 
~· . .:: 
N 

"' • 

•O 
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1 

Si. Bihar vármegye. 

.Tárások, nagy-
körjcgyzö-

tan. és 
joggal fclr. 

' egyéb lakl\helyek és 
utöbbiak lt!lekszáma 

Vizesgyán-Bosenyö 
major.......... 97 

Zsadány ............. . 
Rölcsipuszta ••••• 287 
Fancsikapuszta ••• 247 
Ül"Osipusl'ltn...... 87 

B) Körjegyzőségek. 

Cséffai lej. 
Cséffa ............... . 

Csé!Topuszta., •••• 151 
Pitspöltro.Ldvány ••• 1111 

Inánd ................. . 
Kistclekpus~:ta ·, • • 82 

Mezóbikácsl kj. 
Mezt5bikács .......... 

Káptalanpuszta •• 125 
Nyárszeg .......... .. 

Káptalanpuszta... 16 

Bojti kj. 
Felsőbarakony .•..... 

Szentlászlómnjor • 180 
Rojt .................. . 

• .loll 

~ -
!>D 

•;!) 

~d 
·o e 
.lod ·ol .. 
<lll"' 

1. 

Klip talanpuasta. • • 46 -::-;:-:-;;~ 

Járási összeg: 

VI. Dereo•kel j. 
Járási székhely : 

Derecske. 
N agy községek. 

1 Derecske ............ . 

• 

Bakhalmitanya •• , 8 
Boldogasszony-

völgye . . . . . . . . . 95· 
ErcsY.kcdöhát..... 18 
Hármashalom • • • • 8 
Kengyeles........ 7 
Kocsilapos • • . . • • • 8 
1\Iuslkzás .. , • .. .. 4 
Pergel ö . . . . . . . . . . 8 
Sósvölgye ...... , • 15 

Hajdubagos ....... .. 
Hosszúpályi.. ....... . 

Brrnáttanya...... 12 
Csikónyomás.. • • • 1 
Dozsötnnya • • • • • • 8 
Fehértó . . .. . . . • .. . 98 
Frátertanya • • • • • . 49 
Hcdvignuljor • .. .. 70 
Kul'llcztanya .. • , O 
Lédlgtanya. • • • • • • 1 
Mnrimnnjor • • • • • • t 16 
1\lt~~~Z(\látó, .. .. , . 120 
OJ!.tnt .. !l~p • • • • • • • • 18 . 
ReinHrLanya. • • • • • 10 
Sá.tulnruwjor •.... 165 
Sza.bóü~ztu....... 67 
Szalaytanya .. • .. • ll 
s~.almást.mrya • • • • 76 
T ok" . '"' o -oz . . . . . . . . . . . UJ-' 

Konyár .........•... · · 
Monostorpályi ...... 

Csonkú.s . . . . . .... . . 4 
É11ctlakol • .. .. • • • 42 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

o 

• 

• 

• 

• 

o 

• 

• • 



• 

• 

• 

• 

• 

• -

• 

Tisza bal partja. 

tan. és 
~ joggal felr. 
'O egyéb lakóhelyek és 
lioo utóbbiak lélekszáma 

1 

• 

Kisgözhát • • • • • • • • BG 
Küvesditnnya..... 80 
Ligctitng ......... 198 
Mézoshalom ••. ,.. 63 
Paksytanya. • • • • • • 48 

Sáránd ............... . 
Frátertanya • • . • • • 89 

Tépe ................ . 
V értes ~ ............ · .. . 

1.1 
!.6 

Gorovetanya .. • .. 140 
Kövcsdytanya • • • • 102 
Lédigtanya....... 19 
Libuczkert ••••• ; • 1 
Nagygözhát •••••• 287 
Nagymalomzur • • • 80 ~:-7::-,: 

Járási öaseeg: 
• 

• • 

j. 

Járási székhely: 
:g lesd. 

.A) Nagyközségek. 
• 

Csarnóháza ••••..•••• 
Remetelórév ........ 

Jádre01ete ••••••• 914 
Köröalóró ...... ; • 901 
Körösponor • • • • • 1.820 

B) Körjegyzőségek. 

.Alsólugosi kj. · 
• • 

Alsólugos ........... . 
Gümej • • • • • • • • • • 81 
Hajó .....••. , • . . • ZI 

Felsőlugos ••..•.•••.• 
Hutapatak ••••••• 196 
Lelapatak... • • • • • 57 

Kövesd .............. . 

Barátkai kj. 
Barátka ............. . 
Erdődámos .......... . 

Faipartolep • • • • • • ~ 
Körösbánlaka ••••••.• 

Körösbánlakai 
ordö ••....• •.••. 217 

Báródbesnyei kj. 
Báródbeznye ....... . 
Felsőpatak ........ .. 
Nagyfeketepatak .•••• 

Ceécekei kj. 
Czéczke ......... , .... . 
Izsópallaga ......... .. 
Köalja ............... . 

~lesdi, kj. 
• 
Elesd ................ . 

llonibrovicza •••• , 17 
Körö&iJD.rt ........ 121 

Sólyomköpestes ••..• 

1 
1 

1 

1. 

6 

61 
1 

!. 

1 

Járasa 
községek, 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 
• 

Bethlentelep1) ••• 1.272 
Gözfiirészgyó.r .. • 117 
Fmhszin. .. .. .• . • 82 
Hodislelep • .. .. .. 42 
Muset.......... .. 17 
~fustyot •••••••••• 26 
Nemeslelep .••• , • 40 
Sólyomkövár • .. .. 11 

Tinód ................ . . 

DombroVicza..... 7 
Mclye.. .• . ... . . . . . 6 

• 

Kisbát·ótli .lej. 
Cs~klye .............. . 
Kisbáród ............ . 
KörOsgégény ••••.••• 

21 Köröstopa .......... .. 

-
Körösbarlangi ki. 

EskOlilS .............. . 
Tövisvölgy ....... 182 

Kalota ................ . 
Keszteg .............. . 
KörOsbarlang .•.••••. 

Körösfeketetói. .kj. 
Király hágó ......... .. 

• 

Pon yicza. . . .. . • . . 49 . 
Tóttelep ......... 114 

• 

Körösfeketetó .•••••.• 
Alszeg . , .....•.•. 569 
F,olszec . . . . . . . . . . 586 
Nyágrapatak .. , .. 74 
Prekup .•... ••...• 195 
B1t11ri ..•..•••...• 119 

Nagybát·ódi kj. 
Báródsomos ....... .. 
Nagybáród .......... . 

Falpartelep • • • . • • 100 
Köszlinbányatelop 186 
Maguries •••••••• -. 558 
Bárán ••••••••••• 498 
Zhoristye . . • • • . . • 858 

Ö"'éntli 'kj. 
Czigányfal va ••••••••• 
Mezőtelki ........... . 
Örvénd ............ ~ .. 

Bm kj. • 

Bertény ..... l l ••••••• 

Rév ................. l. 

Sergesi, kj. 
36 Élesdszurdok • ; .... .. 

Sergcs ............... . 
Kárpénypuszta!.. 2 

V árf'ancsika .••••••••• 

• 

l) Ak. helyben, az élesdi ak. kirendeltsége. 
• 

• ···- . . . 
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87. Bihar vármegye. 

Járások, nagy
küzségek, köljegyzö

kisközségek, s 
·~ 
"' . tan. és törvényh. 
-o joggal fel r. Yárosok, .a egyéb lakóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 

Friodmanntanya • '}!( 
Pojánatanya .. • .. 50 

V ércsot·og ........... . 
r.ázártanya....... 27 

Beásefalvai, lej. · 
Doborcsány ....... • • 
Gálosháza ....... l •• l. 

Kiskakucs .......... . 
Krajnikfalva .•••••.•• 
Nagyka!mcs ••• ; •••••• · 
Rikosd ...... l. l •• l •• 

Szászfal va ...•..•••.•• 
Űrgeteg ............. . 

Tőtösi kj. 
• 
Elesdlok · ...... l •••••• 
Kisc5si .......... . -~ ... l 
Töt~s ..... ~ ..... : .... ~ 

Járási, össeeg: 

ym. Érm.lhá.Jy
falvat j. 

• 

Járási székhely : 
i!r mibályfalTa. 

Á) Nagyközségek. 
Bagamér l •••• l •••••• 

Csákpuszta • • • • • • 49 
Cson.kafüz.. .... .. 81 
Ligetitanya .. .. .. 44 
Majortan y~ ...... 187 
Töréspns:&la • • • • • 90 

Eradon y l ••••• l l •••• l 

• 

Asztaghely .. • .. .. 54 
Béllyeytanya • • • • • 8 
Hnlo01tanya .. .. .. 18 . 

• 

• 

Kistanya ....• l. 1 1 · 4 
Májertag .. .. .. .. 10 
l';agytunya .. .. .. • 88 

. O föld l 1 •• l. l..... 82 
Erk es erd .......... .-. 

Budaytag • .. .. .. • 26 
Czigánytanya • • • • 18 
Frátertag .. .. .. .. ll 
Komoróczytac • • • 110 
~yárfástanya .. .. 17 
Qdöntunyn .. .. .. • 85 
Ordöghtanya .. .. • 10 
Repástag~ ........ 11 

. V angunheimtag .. 52 
E:t:mihályfalva .... .. 

AgosUelep.... .... 8 
Diunestanya • • • • • • RB. 
Feketotnnya ... , • • 79 
Fnrkót.anyu. • • • • • • 48 
GcncsiCcketotanya 85 
Gencsihomok t. .. 19 
Gerovohomok t ... 105 
'Lovas Dániel t... 80 
Loi'&S Sándor t... 65 
Nagylapos........ 80 
Nim:seu~í~r-o~.tanya. BO 
nooscgl!tanya..... 47 

. TiV<LJlartanya • • • • 51 
Ersemjén .. l •••••••• 1 ' 

Rakost.yai telep • • 49 

• .. • • • . . . . 

• 
• • 

• 

1.51 

..... 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 
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• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

t .U. 
• 

Tisza bal pnrtjn. 

tan. és 
-o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
r... utóbbiak lelekszáma 

Batkatanya·....... 89 
Dobozitanya...... BO 
Feketefillel ....... 119 
Frátertanya • • . • •.• 48 
Homoki tanyák... 64 
Kistanya.. . . . . . . . . 88 
Kincsctanya • .. .. 53 
Kr~jmiktanya ..... 187 
Lova'!stanya...... . 75 
~ agytanya •...• ; • 88 
Reismanntanyn... 32 · 
Szuuyoghtanya... 58 

. Urszinl·itanya ••• 152 
Ertarcsa ............. . 

Tyultszer.~páti .. • 13 
Érvasad ............ . 

Kupóczpuszta ••.• 12'7 
Zsigmondmajor.. • Ul 

Gálospetri .......... . 
Dn1veczkylanya • • 1 'T 
Frátertanya .... .. 
Sz öketanya ....... 87 

Ottomány ............ · 
Buzoréttanya.. .. • 11 
Horgos~ya...... 55 
Szen tdemetertanya .U 

Piskolt .............. . 
Bárdossytanyn • • • 14 
Fokotetag.. •• .... .. 184 
J . . l'"' llD.O!;mO.]Ol • • • • • • u..:o 
t1i{rettanya. • . . . . • • 10 
Ordögárok ........ 93 
Szcntmiklós p. • . 125 
Szolgabirótanya ••• 27 
Zöldrész .. .. . .. .. 14 

11 Szala es .............. . 

• 

• 

• 
Eriülgy . .. .. . .. .. 17 
Kupóczpt1szta .... 217 
Kocsordpusz.tu • , . 100 

• 

B) Körjegyz6ség. 
Érseléndi. kj . .' 

Érkenéz . . . . ........ . 
. Sldávytauya .. .. • 198 · 

Erselénd .... .,, ...... 
. Járási óss1eg: 
• 

• 

IX. Központi J. 
Járási székhely : 

Nagy· Várad. 

.A) NagykOzségek . 
1 Bihar ............... . 

Bcnárdtanya .. .. • 14 
Bihari szöllöhery 40 
Bústanya ...... ,.. 8 
Iklódtanya....... 18 
Kumocsótanya. • • • 77 
KUrtilstanya...... 47 
Rí:gonypuszta •••• 184 
SziJ!ctitanyu,..... 10 
Szóketanya . • • • • • 27 

BiharpüspOki ...... . 
l'áczányuslanya • • 8 
Micskcpusztu. • • • • 285 
Vulkán tcglag; úr. 42 

Hegyközkovácsi .... 
Mezöfalva .•• ,.,.. 44 
Szücstonya:...... 14 
Rétitanya........ 4 

• • 

• 

•• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Jimí.sok, nagy- ~ 
küzségek, körjegyz6- ~ 

kisközségek, . : 
. tan. és törvényh. 'Q) cd 

-o joggal felr. városok, .a a i egyéb lakóhelyek és ~ ~ 
- utóbbiak lélekszáma < ~n 

11 

1 

• 

HegykOzújlak .. ; ..... 
Mogyoróhogy • • • • • 58 
Szitváshegy •••• , • 78 
Tókerét .......... 17 

V áradsz6lléls ........ . 
V áradszöllösi sör· 

gyár . . . . . . . . . . . 88 

• 

B) KOrjegyz6ségek. 
Biharszentand-rási 

kj. 
Biharszentandrás .. 

•klódpuszta ••••• ; 454 
• Ossipuszta • • • • • • • 259 

Ujpalota ............ . 
O palota .. • • .. .. .. 107 

' . Fugyivásár~Zgi kj • . 
Alk.ér ................ . 
Felkér ............... . 
Fugyi ............... · .. 

vásárhely .... . 
tanyák.... 17 

• . 50 
...... 715 

.. ~ 7 
• ••••••••• 

Hegykör.pcílyii kj. 
HegykOzp;Üyi ....... . 

Kápolnavölgy .. .. .W 
K.istanya......... ·7 
Nng}hegy . .. • .. .. 4,'; 
~agy~ya •••••••• 85 
Pált1mya .. ,...... 5 

HegykOzszáldohágy . 
Bodonhogy • • • • . • • 4 
Fulkert .••.• ,..... 10 
l~tenl!ogy. , •••• • • • 

· Korpasa l dal • ••••• 
Köhormány •..... 
~agyhogy ........ . 
Uj hogy ••..•..•..• 

85 
16 
87 
18 
14 

Köröskisjenöi kj. 
KOröskisj en ö ...••••.• 

Káptalu.n tanya ..•• · 50 
Köröskisújfalu .... .. 
Mezőbottyá.n ..... : .. . 

Telecelitanya • • • • • l O 

. l,rti'röstarjá~·i. kj. 
K~r~sgyéres ..••..... 

Alcsipuszta •••••• 288 
Mácsapussta •• , •• 290 
Verestanya....... 8 

KOröstarján ......... 
c~cropespuszta ••• 178 
Gugrori csárda... ö 
Miudszentpuszta • 21 
Nagybesenyö • • • • • 188 
V orgyccsardo. .... , 7 
Vergye tanya ...... · 9 

Mezf$telegdi kj. 
Kabaláspatak ••...•. 

• 

• 

• 

• 

1.81 

• 

• 

• 

. 81 
• 

• 

. . . . . . . .. . .. . - -· . . .... - - ............... , .•.. -·· ..... . 

• 

37. Bihar vármegye. 

nagy-

E! 
·<ll 
1il tan. és 
-o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
r... utóbbiak lélekszáma 

• 

Mezótelegd ..• ; •....•. 
Bihnrszilágyi olaj-

gyár ........... 288 
Bundatanya .. .. .. 82 
H~gópus7:ta . . . . . . 5 
K1svarrlmtanya.,. 18 
Lindeurehlgyar • ... 84 
Mezötolegdi asz-

faltgyár ...... ·.. 62 · 
Sápitanya........ 9 
Sártúrigyár....... 84 
Tűrnoktanya • • •.• • 8 

Mezőszaholcs ........ 
Stornberg~ya •• ·• 82 

Pósalaka ............ . 
Pusztaújlak ..... , .... 

Hágó............. 16 
Nagyhegy........ 9 
Oszlás ....... , . . . 4 

Mezt5seakadáti kj. . 
Borostelek ; .. ; ....... 
Kegyek ............•.. 
Mezélszakadát ....... . 

BrUllt.anya ....... · 29 
l'arobekl!mya..... ll 
Telegdi Ujtanya • • 84 
Töl~o')'bspuszta.... 88 
Váraditanya...... lll · 

Szar án d ............. . 
Telkesd ............. . 

• 

Nagyiirögdi kj • 
Kisürögd ........... .. 
NagyürOgd ........ .. 

Bodoif.anya ........ 108 
. Csapótauya ...... , 8 

Erdélyitanya .. • .. 41 
Kullcstanya .. .. .. 7 
Pa.ptanya......... 4 
PUspökségi tanya. 180 
Udvard\tunya..... 9 

• 
• 

Nyárlói kj. · 
• 

Almarnezd .......... . 
· Vadás!!:puszta .. .. 6 
Harangmező ...•••.. 
N yá1·ló ...........•.... 
Váraduzsopa ......... 

• 

: Oláltapátii kj. 
Kard ó ............. · .. . 
Oláhapáti ........... . 
V áradcsebi .. ........ . 

Abriluiza.... .... • 98 

• Vdmfllesi kj. 
Váradles ............ . 

Balogtanya....... 9 
Gü.ltan )·a.. . . . .. . . 4lJ 
Gondapuszta .. .. • 8 
Kispm1kota ••••• ~. t 
Vajnapnsztl\...... 85 

Váradpósa .......... . 

• .. . . . . . . . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

l 
l 
• 
i 
• 

' 
• 
• 

' 

• 

• 
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tisza bal partja. 
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!l'« 

J árti.sok, nagy-
kö1.ségek, körjegyző-
ségek, kisközségek, 

rend. tan. és törvényh. 
joggal fclr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

V áradseentmártoni 
'kj. 

...:t 
Cll 

•Q) .... 
!>Q 

·a> 
!13"' 10e 
~·:d .. 
<"' 

41 Betfia .......... ;...... 461 
Hájó ................. . 

· Püspökfilrdll .. • • • .17 . 
Rontó ............... . 

Bakótanya .. • • • • • 8 
Váradszentmárton .. 

.Fólikszfúrdö. • • • • • 72 1_ -· 

Járást: össug 
• 

x. 

Járási székhely: 
Magyareséke. · 

'Körjegyzóségek. 
Bihardobrosdi 'kj. 

. .. "' 
Bihardobrosd........ 1 
Lankás ............. . 

, Drágcsékei. 'kj. 
• 

Bok"onány ••••..•.... 
Drágcséke .•....•.••.. 

Vale banku •• ~... 78 
Isztrákos •........•.. 

Dumbravatelep • • 116 
Kntliget ........ -..... . 
Tőkefalva ; .......... . 

FtJr'krupata'ki kj. 
Alsópatak ......... .. 
Farkaspatak •.••••• , • 
Forrószeg ........... . 
Káptalanhodos •.•.. 
Kisdombró ........ .. 

• 

Kispapmeeói kj. 
Kiapapmezl'l ........ . 
Nagypapmező, •..•••• 
Papmezővalány .. .. • · 
Szitány .............. . 
Tc5sfalva ............ . 

'kj. 
Cseszvára ........... . 

· Dusafalva ..... .-..... . 
HollósZP!r .......... . 
Magyarcséke ........ . 

KordaLalep ...... 515 
Toposd ............... . 
Törpefalva ........ .. 

• 

' 
.Mikl6irlári kj. 

Dékámos ........ .. • 
Hoss:r..úliget .....•.... 
Jancsófalva .....•... 
K iskárán d .......... . 
Magyargyepes ..•.•.. 

E! 
·•.J ... Ul 
·O 
;:., .... o 

"" 

• 

• 
• • 

Járások, nagy- ' .!ol 
körjegyzö- Cll 

•a> 
kisközségck, .... 

bll . tan. és törvlmyh 
joggal felr. városok, 

•<l) 
rn CIS 

"'e •o 
egyéb lakóhelyek és .!ol ·d 

t<l 

utóhhink lélekszáma 

Méhelc5 ............. . 
Miklóirtás .......... . 
Nagykáránd •.••..•... 
Pusztabikács .•... ; ... 

Nagyl,egyesi kj . 
Alsótopa ............ . 
Felsótapa ........... . 
Karáncsfalva ...... .. 
Nagykerpesd •••. ." ... . 
Nanhegyes .......... .. 

Seon,batsági kj. 
Csékehodos ....... .. 
Kapocsány ......... . 
KP.rekesfalva ........ . 
Szoinbatság ........ .. 
V eresfal va . .. .. . .. .. . · 

Tasádfdi kj. 
Biharszentelek .... .. 
Kiskopács .......... .. 
Tasádf<5 . ~ ........... . 

Venteri 'kj.-
Körllsszáldobágy ... . 
Pusztahollód ........ . 
Venter ............... . 
Venterrogoz ...... ·~ . 
. Járári össeeg: 

• 

tt&l j. 

Járási székhely: 

• 

..4.) Nagyközségek. 

lllbis ................ . . ' Jl'ancsaltanya..... 2t 

<Ul 

V édimnjor .. .. .. • 49 
Berettyószéplak .... !.!61 

Cserpatak... • ••• 109 
. Fogás .......... : 29 
E1·ho~yoszló ....... . 
Mn rg1tta ............. . 

Báránykamaj or ••• 147 
Belsőmajor •••••• lU 
Csongurytanya.... 2G 
Kondástanya .. .. 42 
Nagyhl'IY ..... ; .. 40 .. 
Rokolya • . • • • . • . • lS · 
Sándormajor ••••• 111 

Mi~ske . ........ ~...... 1.551 
Sánczipusr.:La •.• • • • 81 

Ma nospetri • . • . . . . . . . 1.07 
Farka.skúto~....... 79 

'l,óti................... 1 . 
Kör:mezöl tnuya. • • 75 
Rétimalomtanya •• 182 
SsintayLanya. • • • • • 4II 

• 

• 

i& ö 
37. Bihar vármegye . 

E! . ._,: .. 
rn 
-o 
>.. .... o 

"" 

• 

Járások, nagy-
községek, körjegyzö-
ségek, kisközségek, 

rend. tan. és törvényh. 
joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

B) Kllrjcgyzdségek. 

Bályoki kj. 
• • 
'Bályok .............. . 

Ern maii go t • . • • • • • 88 
Ferihegymajor. .. • 12 
Móg•\hogymajor ... 106 
Nagyhegymajor,.. 22 
Ócskatanya •••••• , 11 
fiínnozömnjor.... 69 
Újhegymajor ••• , , 21 

Kozma:tlmás · .•...... 
Sármeza ..•. :. . . . 80 

Szaldobágy ......... . 
• 

Cséhteleki kj. 
11 . Bozsaly .. · ....... l ••• l 
1 Cséb telek ...... · ..... . 

Beimezöhon ..... 102 
Dódtanyn. •••••• , • 18 
R ára tanya ..• ,.~.. 82 

Sebesújfalu ........ .. 

Érábrányi Tej. 
Bisztraterebes ..... :. 

Bisztrab>.rebesi 
. csárda ..•...... 21 
Eráhrány ••••..•.•.••. 
. Vasp11tak • • .. .. • • 7 
Széltalló ............ ;. 

Kai!Í!IZO"'JJuszla... 68 
Újbártfalva ......... . 

Dólyapuszta ...... 112 

'kj. 
Alsóderna ........... . 

Baranyitanya • • • • 67 
Felsóli~>rna .......... 

Felsódernai aszfalt- • 
gy-ár •••••••••••. 9()6 

' ~ ..... ..., .... 
• 

"' E! 
•cl 
N <Ul 

. . 

Shslt-'lek . ... .. ....... . 
Bartostanya • • • • • 28 

Terje ................ . 
!dolnárbu1ya...... 41 

Köeéperi 'kj. 
Baromlak .......... . 

B lAprét . • • • • • • . . 9i 
Fordulé.1) ••••••••••••• 

Füves .... ~- ........... . 
Knz~pes ............ . 

Fl•ketcerdöi üvec-
gyár ....•••.... 626 

V árvíz .............. . 

Magyarkécei kj. 
Genyéte ............. ·. 

Goruvotanya • • • • • 18 
Magyat·kP.cz ....... .. 

Fancsalmajor· ..... 58 -
Papfalvai kj. 

!9 Almaszeg .......... .. 
Almaszeghuta 1) •••••• 

Bodonos ............ . 
Bodonosi kössén-

bánya •••••••••• 284 

•-1) Anya'kilnyvilec a11 élesdi {kj. élesdi j.) bothlentolopl ak. kirendoltsécéher.: tartoznnk. 10 
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.. 
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-

' 

• 

l Í-fi 

l 
l 

Ti~za hal partju. 

Játások, nagy-
község-ck. kiirjP!,Cyzri-

-~ ségck, kiskiizsr;~owk, 
:;j t•cnrl. tan. és t.1r\'r\nyh 

jo~;gal fclr. Y<Í rnsok, 
egyr:~b laklihelyek és 
ntóhbiak lélekszáma 

Papfalva ........... .. 
Hözsástanya • ; • • • 49 

Pnklo,qfclel.·i ·~j. 
}-)(1kP • , ••• , , .......... . 

Poklostelek ......... . 
. ·\lsÖI~II\'11.,...... 211 • 
i\1edr-~.: lan ~·a • • • • • • 2ií 
\1ns~c,.(iklunva • . . 2i 

Sárszeg .... : . ........ . 

Szzmyogcl i l;j. 
Rcrettyóúéda ...... . 
Be1 etlyókohány .... . 
Dizst· r -............... . 
L ü ki ................ . 
~zunyogd ... · ......... 

Vtímo.~ltíti kj. 
Berettyók irií.lyi ..... . 

Barcsnyianya • • . . 10 
Ber••ttyökirnlvi l. 80 

Sze n tlázár .. : ...... .. 
Vámosláz .......... .. 

S?.akadátpuszta... 86 
• 

Vedresábl'tinyi kj. 
Apátkeresztúr . . . . . . . 

l? ál tanya .. • . . .. .. Il 
. Ujl:mya • .. .. .. .. • i'tl 

Errancsika ......... . 
Báliutlilll yu .. .. .. ;;9 

Vetlresábr;~ny ....... . 
c~etetanya. . . . . . • 68 

• 

J át· asi ö~sug: 
---:..,----. 

• 

' 

• 

xn. Nagy
·•zalontal j • 

. .Timi.si székhely : 
Nagyszalonta. 
NagyküzségPk. 

Ant .................. . 
Csipkéspuszta.... 42 
1\liltinmajor...... 60 

• :Xngymezópuscta . 62 
Arllád ................ .. 

i\ ed\·espus:>:tn.... 88 
. 1\liskokEit.nnya . . . 85 
Erdőgyarak ......... . 

• 

C!:lcgöd. • • • • • •.. • • • 277 
Czárli.uumyn...... 17 
Hnriudzsapusztu • lf>ll 

.Irbí.•puszta.; ...•• 144 
Királydnrócz p .•• ·S5 
Viktorhilzap'ussta. 94 

1 ll ve ................. . • • 

Vildburgpu!l!t.1 ••• 200 
Kötegyán, ........... . 

Baglyospusztn . • . 20 
Borged • • • • • • • . • • 50 
Csipkéspuszi a.... 44 
Csókáspuszta .... 146 
Fitcrpuszta. . . . . . • Hl!) 
Kustyánpus!lta ..• 116 
Sármi\~Ór . . . . • . . • 4G 
Tarjánpusztu . .. • 19 

• 

• 

!. 

' 

• 

.. --.:j 

• 

·J ti:ríLsok, nagy
község-ck, körjegyző
ségck, kisközségek, 

~ rcnrl. hm. ,;s Wrvényh. 
joggal felr. városok, 
egy,;h lakóhelyek rs 
utóbbiak lélekszáma 

·O 
~. -o e:. 

• 
' 

Madarász •..• , ..•••. .'. 
Boros tanya....... 8' 
Halastó tanya..... 8 
Mndnrászi puscta. 25 

Méhkerék ........... . 
Rokszluesperes-
~nszta .. , .... ,.. 48 

Sz1I tarcsa ........ · l O 
Mezőbnj ............ .. 

Nagytelekmajor •• 122 
Peresmaj or....... 89 

Nagyszalonta ........ 
Andncspusl!ta •.••• 189 
Atyáspuszta.. .. .. 116 
Csorepospuszta ... 118 
Barmódpus:>.tn •••• 481 
Kölcsérpusztn •••• 152 

Oláhhomorog ........ . 
Csobánhid • • • • • • • 108 
Kisnndacs........ 87 

11 Sarkad ............... . 

• 

Csákisziget.. • . • • • 24I) 
Fokcteér .. .. .. .. • 261 
lt'enyesitanyák.... 50 
Herpatanya .. .. .. ll 
Jenllpuszta ••.•••• 259 
Meggyespuszta • • • 126 
~yékpus:>.ta ••••••• 47 
Remeteház....... 49 
Sarkndöslpuszta •• 149 

Tamáshida .......... . 
Csikóstanya...... 21 
Fehértanya.. .... • ll 
Keményfok ........ 185 
Kistanya......... 40 
Ladiktanya • .. .. • 19 
Somonta11uszta. • • 67 
Tamáshidai nagy-

major , ••••••• , • 105 
Tulka ................ . 

Dasr:kapuszta. • • • • 46 
Dombrovapuszta • 46 
Kispata .......... 88 
!:istulknpusl!ta • • • 8 
O si pata •••••••• , • 2 
Patapussta ....... ll ú 

Járási összeg: 

X*''· Sárréti J. 
Járási székhely : 

Biharnagybajom. 
A) Najl"yközségek. 

1 Bakonszeg ......... . 

-

Dánsziget • • • • • • • • 5 
Harsányipuszta .. ó l 
1\lirugyipusztu. • • • 86 
Pusztakovácsi • • • 51 
Sámitpusstn • • • • • 22 

Báránd ............. . 
lt'arkasvölgyi fürdö 2 

Biharnagybajom ... 
Csillagtanya .. .. • 170 
Lovassytanta. • • • • 179 
~emesit!l.llbutok.. 50 

Nagyrábé ............ . 
Ásvány tanya..... 47 
l<"~stpu~zta ••••••• 249 
K1srabétauyu. ..... 180 
Pernyestanya .... 405 
Rétszentnúklós.. • 222 

• 

• 

• 

l 
..lool 

.: -

1.1 

1 

1 

' 

37. Bihar vármtiYe . 

Júrások, no.gy-
közs,~gek, körjegyzö

.§ ségek:, kisküzs(•gek, 
:ll •·end. tan. és türvt;nyh. 
·o j o g gal fel r városok, 
~· egyéb lakóhelyek PS -r:. utóbbiak lélekszáma 

Sáp •.•......•....•.... 
Sárrétudvari .•....... 

Lörinczmajor .... J.94 
Páltelek ......... 149 

Szerep . : . ........... . 
Csereposzódon y .• 157 
GatályP.usztn ..... 172 
Hosszuhát •..••.. 288 
Kem•'nytanya • . • • 72 
Kistanya ......... 110 
Kiszódony • • . • • • • 18 
KöEépér ... :. .. .. • 71 
JYagykrutzálöianya 25 
Osvénytö ••••••••• 71 
Sáodoros......... 57 

B) Klhjegyzc'lség. 

Biharlm·dai lrj. 
Bihartorda .......... . 

Pálfoka...... ... • . 68 
Dancsháza ........ .. 

Halomszar . • • . • • • 12 

.. 

Kurtaszor . • • • • • • 14 __ _ 

J árási össug : 
• • 

' 

XIV. Szalárdl J. 
Járási székhely : 

Szalárd • 
' 

.Á) Nagykllzségek. 
1 Biharfélegyháza ...•. 

Ágostmajor .... ·... 45 

• 

FUlektó. .... • .... 60 
Gyapoly ........... 860 
Kozmapussta. • • • • 6 

Biharvajda ..•.••..... 
Bektanya .. .. .. .. 57 

Hegyközszentimre •. 
Jákóhodos .......... . 

Alsóbartos .. .. .. • 41 
Eporjespu~zta • . • • 8 
Felsllbnrtos • • . • . • 7 
SUvegd........... l 
Száru.zerdö·.. • • • • • 46 

Kismarja ............. . 
Andortanya... . . . . 80 
Kistanya .. .. .. .. . 14 
Na(lYmarja •••••.• l~ 
I?ótertanyn. . • ..• . • 40 
Uj marja •••..•••.• 214 

Paptamási ......... .. 
Benkapussta .•••• 144 
Kisújfnlupusl!ta . • 76 

SZalárd .............. . 
Bodajótanyn • .. .. 204 
Csillagoatanya • • 41 
Hátrét • • • • • • • . • • • 6 
Sa. van yúkút • • • • • • 44 

• • 

B) Kllrjegyzóségek. 
. .Álsotó tf a Ztii kj. 

Almésfellyvernek .. 
A Isotótfalu ......... .. 
Szalárdal·más ....... . 

11 Szarkó ............... . 

' . 
' . 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

-

• 

' 



• 

• 
-

-

tina bal 11artja. 

El ' ·= iN 
::n 

. ·--
i >. ·-l~ 

Járások. nagy-
kürjegyzó-

kisközségek, 
tan és törvényh. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

BerettyócsohaJi ki. 
BerPttyócsohaj ..... . 

Szontjobbilanya • 100 
Berettyófarnos ..... . 

• -
Borsse{/i Tr:j. · 

Borszeg ................ . 
Csurgópuszta. • • • • 188 

Kövé.g ................ . 
Kl!vágl. tanya..... ~ 

HagymcídfaZva.i kj. 
Csujafalva ........ , .. . 

Szilágyittmya • • • 51 
Görbesd ............. . 
Hagymádfalva ...... . 

F.tolkavölgy; ..... 119 
Kövesegyháza ..... .. 
Nadántelek.; .....••.. 

Hegy"kö1csa.tári lrj. 
Hegyknzcsatár ••.... 

Latabárpuszta.... 56 
Nagyhegypuszta • , 55. 

Hl' IlY k öztóttel•k ..... 
Xelemenpad...... 2 

• 
• Nyiiloedi kj . 
Nyftved ...... ~· ...... . 
· Gálborytanya • • • • 8 

Grámtanya....... 6 
KUeypuszta.. • • • • • 188 
Miskolczytanya • • 6 

Pelbárthida •••....•.• 

' 8St6ri Tej. 
Siter ....... : ......... . 

Bangétamajor • • . • 4 
H arasdpuszta. • • • 108 
Kústava.......... 8 

Si tervölgy ......... ; .. 

Tatarosi kj. 
Felsc5tótfalu ........ . 
SzóvárhPIJY ~ ....... -.. 

Eresaytanya • • • • • • 88 
Orviseltanya ••••• 149 

1,ataros ............. . 
Orviseltanya • • • . • 72 
Tatarosi aszfalt-

nlr ....... l ••• 516 
Varaszótanya .... 190 

Járási összeg; 
• 

XV. Székely
hldl J. 

• 

Járási székhely : · 
Székelyhld. 

A) N111Jyközségek. 
Álmosd ........... , .. 

l 
.tol 

Q) -•<1) -
lll) 

~"' ro e 
..!ol ·;:<~ .. 
<"' 

1. 

• 

• 

• 

1.1 
• 

1) BihardiószeK nk.-hcz I.JooszLoU kk. 
l) Szontjobb nk.-hc1. beosztolt kk. 

e: 
·Cll .. 
rn 

·O 
;:... -o 

""' 

• 

Járások na"'y-' . ~::~. 
közsc\gek, körjcgyzC1-
sc'•gek, kisközségek, 

rend. tan. és 
,joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

_ Ba.lkótanya....... 21 
Bnrgerl'nnya .. • • . • 49 
Detriktanya • : . • • • 15 
Fényestanya .... : 10 
Szigettag. .. .. .. . • 9 
Sziavy tanya..... 12 

Asszonyvására ..... . 
Cscndovapusztn . . 2 
Poptag........ ... 10 

Bihardiószeg ....... . 
Baromállás....... 7-! 
Cserépszinpnszta . 5 
Egyedmajor • • • • • • 20S 
Ferenczmajor .... 164 
Hérnekmajor .. • • . S.5 
Hidegvöl~maj~r. • 8 
JózsefmaJor .... ,· 17 
Kerektótanya . • • • . 5 

Jankafalva1) ......... 
Guná.rkert ... ; .. .. 17 

. Kisjanka .. .. • • • . • l &3 
Erköbölkút ......... 

Csergo •••••••• , • . O 

--

l 
..!ol 

Q) -•QJ -
~ 

·a> 
rnd 

~= ..!ol •d ... <rn 

\ 

Cseraldel .. .. . .. • 42 _ 

' 

Kecskehlt........ 7 
Kerekt6 .. ., ...... G 

É 
Somkerek . .. • .. .. 8 

· r olaszi ........... · .. . 
Balo~tanya .. .. • .. 8 
Kistanya......... 8 
Kövesitanya ••. ;.. 8 

7 Hegyközszent-
- miklós ........... . 

Kiskereki ........... . 
· Irtás tanya ...... ::· 17 

Rózsatanya....... 8 
Varsaszeg ...... :. 28 

Kokad ................ . 
Homokimajor • • . • 88 
Kokadi major...... 6~ 

Nagyléta ........... .. 
Cserekert ........ 167 
Kiscsákó .. :.. • .. . 16 
J,igettanyák .••••• · 82 

· Nagycsákó • • . . • • • ö8 
11 Székelyhid ......... . 

Blhlöstó.......... 4 
Csikostó . . . . . . .. . 4 
Gyalokaytanyi • • • 80 
HorómaJor • . • • . . • 20 
Józsefmajor • • .. • • sr; 
Paptag .•.•...... l 2s· 
8 veiezermajor . .. • 117 
Várostag......... 2ö 

1 Sz~ntjobb ........... . 
Nyulas tanya...... 82 

1 B 1 harcsanli.los2) .. : .. 
1 Újléta ........ l •••••••• 

B) Körjegyz•'íségek. 

. 91 

-

Csokalyi kj. · 
1 Csokaly ............ · .... . 
1 Kiskágya3) .......... . 

. Kólyi kj. 
17 Kóly ................. l 

Nagykágya ......... . 

• • 

• 

s 
••• ... 
rn 

·o 
;:... -o 

""' 

1 

1) Anyakönyvileg Szókelyhid uk.-he~ tartozik. 
') Feketetót kk.-ben a fekctl!bátorl ak. pó.rhuzamns B) anyakönyve vezeLtolik. 

-
-• 

i 47 
Si. Ri har vármt-gye. 

Járások, nagy-
küzségek. kürjegyzö-
ségek, kisközségek, 

d. tan. és türvényh . 
joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Csiha la11 y n . • • • . • • 23 
Farkastanya . • • . . ll 
Ponl!'áczlanya. • . . 48 

Ját·ási összeg: 

• 

XVI. Tenkel J. 
.Tárási székhely : 

Tenke. 

.A) N111Jyközségek. 

• 
~ 

Q) -•Q) -
1:1;1 

•<1) gqg 
::l -
..:../. .--· .. 
<"' 

-
• 

Alsókocsoba......... · 
Jánosd .............. . 

Gyémá.ntpus•la •.• · 8'~ 
llusr.árpuszta • • . • dll 
Lovastanya • . • • . . 2'i 
llfngyartclep . • • . . 62 
Uj telep .. .. .. . . • . 35 

B) Körjegyzöségek. 
· Bél{eJ&yiri kj. 

- . 
Bélfenyér ........... . 
Feketegyőrös ....... . 
• • -

Biharhossstíaszói 
kj. 

Biharhosszúaszó .. .. 
Oláhgyepes ......... -
Rózsafalva .......... . 
Vasand .............. . 

B·il,arsályi·i kj . 
Biharsályi .......... . 
Székelyteh•k ......•.. 

Babostyatanya • • • 14 
Fülöpbázapuszta • 84 

Feketebáto1··i kj. 
•• 

Feketebátor ......... . 
JS,isbator ......... 172 
Ujbálor ........... 102 

Feketetót ') ........ .. 
Illés tanya. • . • . . • • 16 
Köte.le~tnnya..... 18 
Nadányitanya . . • . at! 
Sebostanya;...... 10 

• 

Gyantai kj. 
FckPtekápolna ...... . 
Gyanta .............. .. 
Tenkeszéplak ....... . 

Kishásai kj. 
Karaszó ............ , . 
Kisháza ............. . 
• Alsótanya .. .. • .. • 47 

Felslitanya • • • • • . • 4 
Petegd ................ . 

• 

Tenke,q&rbcdi kj. 
Kávásd ...... ....... .. 
Tenkegörbed ....... . 

Gyulamajor .. .. .. ll7 

• 
10~" 

• ' -

1.7 

• 

• 

-

• • 

-

-
•• 

' -

• .. . 

• 

• 

• 

-

·- -
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. 148 
Tisza bal partja. 

Járásnk, nagy
körj 

tan. és 
·~ j ug~ornl tel r vár . 
~ e~yéh lakc'lhelyek és 
r:. utohhiak lélekszáma 

Tenkei kj. 
!1 , K ll r/\,. mart ......... .. 
!! Tenke ............... . 
!13 Tenkemocsár ...... .. 

• 

-::--=-Járási össeeg: 31 

• 
• 

Vaskohl j. 
JArási székhely : 

Taskoh. 

Körje§ryz~sé(l'ek. 

Belényes,rtási kj. 
1 RalalPny ••......... ;. 
! Belényesll't.ts ....... . 
B HP.nkeres .•.•....•.•.• 
4 l\a.ku,·s·1ny ..•••••...• 
5 KOszvényes .......... 

Bi arkristyóri 'kJ. 
6 , RihRrkristyór ...... .. 
7 Bih~~ormezc5 ......... . 

Lebe1·sény .......... . 
9 VaskohszeleSte ..... . 

Biharlonkai kj. 
10 Berhény ............ . 
. 11 Riha•lunka ........ .. 
1~ Határ ............... . 
J3 ~us•f ...•.•••...••.• · •.• 
14 ~zerbesc.l ...••........ 

Dombrooányi kj. 
15 Alaófeketevöl~ .... 

• • 
• 

• 

• 

• 

• 

L HaJdu- · 
b6az6unényl J. 
Já.fási székhely: 

• 

. Hajdub6szörmény. 
• 

A) Nagyközségek. 

1 Hajdudorog ........ .. 
DiMznókúti tanyák 77 
Gáti tanyák.. .. .. 86 
Görö:;kúU tanyák 2119 
GyulAsi tanyák • • 62 
KiJlesföldi uwyák 49 
Loknrti t.·myák.. • 58 
Szallasföldi ln nyák 955 

Hajduhadház ........ 
Rocska\·kert...... 64 
FeketefÜl d . • .. .. • !22 
HadhA:.:vid • • • • • • • 448 
Kiapall~~~r .. .. .. .. 880 

• 

• 

' 

• • 
• 

• 

1 

• 

51 
1.0! 

• 

. . 

Járások, nagy- ~ 

8 
községek. kiirjegyzö- :al 

..,: ségek, kiskör.st•gek, "; 
&l rentl. tan. és lörvényh. ·QJ ., 

-o joggal l'elr. városok, ~ 8 
~ e~yéh lakóhelyek és -"'~ ~ 
r:.: ullibhiak lélekszáma < "' 

Ribarf>'nyves •• , ••••• 
Bihammgura .: .. .. . 
Domhrovány ........ . 
FelsöfeJt,..tevölgy .. . 
Ki;ah~kafalva ...... .. 
Kiskob . . . . • . . . . . . . . . . 1 

&locgest ••••••••• 41 
Pangyest......... 84. 
Todocsest........ 71! 
Zsulest. .. .. • • ... 17· J 

Kerpenyédi kj. 

Fel-öfnvl's ......... .. 
Kal ugy Pr •.....•....• 
Kerpeuyéd ........ .. 
Vaskohaszód ...... .. 

B~yi kj . 
GyP.gyes~ny ........ . 

Varatyikl telep .. • 61 
Ki ss. tat) r~s ....... · ... . 
Petrelény .••......... 
Rf)JlV ••••••••.••••••••• 

• 

SztA~tyesrl ••••••••••••• 
31 Vaskuh!:!ziklás ....... Ö· 

• 

B~bányai kj 
AlsórnP1c5s .......... . 
Felsömezc5s ......... . 
Fonóháza ........... . 
Herzafalva .......... . 
. K •IUtzegyi'Sol ~ .••.••.•• 
Rézbánya -· •..•......•. 

Vaskohi l;j. 
Alsófil ves ........... . 

38. Hajdu vármegye. · 
VármPgyei székhely: . 

· Debreozen. 

• 

• 

Mer.a· •••••••••••• 896 
Tolckl'öld • • • • • • • • 100 

Té~ Jás •••••••••••.•••• 
Cs,.repes ker( • • • • • 1:' 
Gynbili11lom .. .. .. 2511 
Kisannakert • • • • • • 4 
Nyá.rjus .• ·:....... 4 
Szd •klöldJe • • • • • • 8 
Venkurl.......... 'l 

.. 

• 

B). KOrjegyzc5ség. 

Felsőjóssai kj. 

Alsójózsa ............ . 
Felsli j ó zs a ........... . 

Hajduszentgyörgy 881 

Járási összeg: 

• 

• • 

• 

--::-:-=-~ 

e ·= N 

"' 

iiajdu v6rmegye. 

Járások, naif- ~ 
közsógek, körje(lyzö- ~ 

kiski.lr.séiek, ""' 
!IQ 

. lan. és törvény -~ <d 

·o joggal felr. várnsok, 10 8 
.;- egyéh lakóhelyek és .w -: 
1'1:. ulóhbiak lélekszáma < "' 

K'llafalva ........ .... 607 
Vaskoh .............. 1 !170 

41 V askohmezc5 ....... . 

• 

• 

• 
• 

• 

Vasas.kófalrai kj. 
F,.lsc5kocsoha ....... 

• 

6ss::esi.té8. 

Relén'!/esi j . ....... .. 
Béli :J· ••••••••••••••• 
B'"rettl,óúj{alui j .. . 
Riha•·ket·esztesi j .. .. 
r.,éfl"ai .i ....... ~ .... . 
Deref!sk~i j ......... . 
F;lP.Rdi j ......... · .... , 
Ermil1ályfaJ.vai j ... 
K Ozpnnti j ........... · 
lllag?1arcsékei j ... .. 
.11 argittai j ......... . 
Na•11J8zalontai j . .. . 
Sárréti j: ........... . 
Szaltirdt j .......... . 
Bzékelyhidi j ....... . 
Tmkei j ............. . 
Vaskohi. j .......... .. 
Yrírmeoyei lJss:~. : 

Nagy-Várad • 

tjv •................ 
Fo.rkaRtlllep • .. .. • 1!14 
TOrltömerö • ...... IllU 

• • 

• 

-

' 

D. Baj4u
azoboulól J. 
Járási székhely : 
Bajduszoboszló. 

Nagyközségek. 

FOldes .•...•••••••.... 
Csatlat ........ , • 15 
Eperj ,s • .. • ..... • 18 
Gyiláo• • , ••••••• , 88 
Kispuszta • • • • • • • • ll 

Hajduszavát ......... 
Báshnlom • • • • • • • 84 
Heuhalom .. .. .. 18 
N1\jl\'lll8ZÓ • • • • • • • 220 
Pán);ZU(......... 16 
Szöröshaloru • • • • • 65 
TemelÖsl'ligot .. .. 16 
Zsiphalom .. .. .. • 56 

49.711 
t: 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• • 

: 
• 
• • 
• 
• • 
• 

' • • • 
• 

' ' 
• 
' ; 
• 
• 

' . 
i 
l 
l 



• 

• 

•• 

' 
Tiszo. bo.l pnrlja. 

• 

Járas k. nagy-
községek körjegyzö-

~ ségek, kis 
&l rend. tan. és t ö 

·O 
;... -o 

"'"" 

• 

• 

JOggal Jelr. vár• 
egyéh laklihPlyek és 
utóhhiak lélekszáma 

• 

• 

Kaba ... ~ .•••.....•.... 
Csonkapál • • • • • • • 25 
Dögöstanya • • • • • • 54 
Gorzsás .. • • • • • • • • 58 
Hordóskút • • • • • • • 10_. 
Hollós • • • • • • • • • • • 52 
Kiskaba ••• , • • • • • ~kl 
K.ist.a.n ya • • • • • • • • • 51 
Kotaikút_ • • . • .. .. 2B 
1'örökkút......... 21 
Vajaskút......... 4I 

Nádudvar .......•.••. · 
Bodazug • • • • • • • • • 17 
Bojárhollós • • • .. • 5 
Borzas........... 81 
Cs'lkoföld • • . .. • .. 21 
C1cr~pes ...•••••• 19 
Discnó.lr:út;. • • • • • • • 2 
Eperjes.......... 77 
Fat kaskút ..... :. 4 
FR.stanya......... 80 
Foketetac .. . .. .. • 10 
Flúri .....••• , • • • • 14 
Füdasmc........ 10 
GazdagLelek • • • • • • lll 
Hahnnzuc • • • • • • • • IS 
Haneács • • • • • • • . • "' 
Hármasok ••• , • • • ll 
Hollós ........... 100 
Kékhalom ....... e 
Kisalomzuc • • • . • • 5 
Kisboj ir .. . • .. .. • 45 
Kisrnakkod.. .... .. 211 
l.isri ta . • • . , • • • • 25 
Kisszel ••••• : • • • • 27 
Kocsordo11 .. .. • .. Uli 
Kortymtó • • • • • . • 21 
Lóré ••••••••••••• 122 

· Mihályhalom • • • • 88 
Náda•szec .. .. .. • 70 
Nacybojár. • • • • • • • 106 
Német•zicet...... 112 
Nyárzug.......... 22 
Rendekkú\ ........ ·to 
Sindorok • .. • .. .. 57 
Sárosér • • • • • • • • • • 81 
Sitei- . • • • • • • • • • • • • 46 
Serzuc . • • • • • • • • • • ll 
l:!örehiU • .. • .. .. .. 77 
Szabaditanya ·•••• 8 
Szelonczés • • • . • • • 86 
Széphatar • • • • • • • 114 
T ölthalom .. • • • .. .. 29 
Töröltlaponyac • • • 10 
VáiÓZUI ......... 18 
Varrólapos • • • • • • 16 
Virá1uszuc • .. .. • 115 
ZOdes. • • • • • • • • • • • . '1 

Püspökladány .. . .. .. 1 
Álomzur......... 15 
Bá.n6. .. • .. • • • • • • • • • 89 
Battonyás • • • • • • • 5 
BudiJtanya •••••. , 6 
Csi!lactanya • • • • • 5 
Farkasuiget • • • • . 10 
Fu tak •.••••••• , • 4 
Hajnalzuc • • • • • • • 88 
HaDlY.. l........ 69 
Hiri J áh •••• , • .. • • • 68 
Itaszál 6 ... , ••• , • • • 85 
K.elP.ncz •••• , • • • • 5 
Kerek tiszta ••• ,.,. 170 
Kettö~érsziget .. • 12 
Kisf•·hérLó:....... 52 
Kismakkod .. .. .. 41 
Ki!IJtac • .. • • • • • • • • • 16 
K6r6sérhát • • • • • 14 

• 

• 

• 

• 

• 

8 
·d 
N rn 

• 

• 

-

.Járásuk. nagy
községele körjeg-y7.ö

kiskö;r..st·~gek. 
lan. és törvc•nyh. 

joggal relr. városok. 
egyPh lakúhelyek és 
utuhhiak lélekszáma 

Kövl16 • • • • • • • • • • tO 
KözcpluU ........ 114 
KuuJa.pus ••••••• ,, l U 
Mér~c~érhát .. .. • 47 
P..luszi.ly · ..... ,.,.. 6 
l'lagvfchértó • • • • • • 12R 
Na~,:ymakkud . .. .. 8 
Nagymudgyes ; . . . 76 
Nagysörufüld . • • • 10 
Nagyszökeszico\. • · 70 
Révzug . . • • • • • • • •. 14 
Salanwnpuszta • • • 7 
Sánd.,r~zi:,:tst • • • • • 49 
Sr: en tá&m.t.a • • • • • • • 20 
Tilalmus .. • • • • • • • • 86 
Űnnö..;h8.L •••••• ,. 150 
Zó~lon ........... i. 18 

6 Telétlen ............. . 

• 

Aranyosc~árda . .. 18 
El ~·!eum •••• · •• ,.. 5 
Fec-enczrnajor • • . • 17 
Kistan ra .. .. • • . .. BS 
Nac"~"Diujur . • • . . • • 22'7 

Járási összeg: 

m. Központi j. 
Ját·iisi :;zékhely: 

Debreezen. 
Nagyközaégek. 

1 B1•lmazújváros ...... 
Andrásháza •••••• · 116 
Bakócz .•••••. •.... 8 
Bán um kert • . • • • • 22 
Bollaltáza • .. .. • . • Btl 
Darassa. • • • • • • • • • 51= 
Dinnyés.. • • • • • • • 4 
Erclóqziget • . • . • • • 6 
Ferenczmajur • . • . 2S 
Föld ház.......... 7 
Giirö:,:tanya • • • . • • 248 
Hort .......... , ••• 144 
Jenöhli.za. • • • • • • • • l9H 
KishurtobácY..... ll 
Kónya ........... !25 
Licsdúhar:n .•••••• lt!tl 
ML;.lB.totn......... •>.5 
Na~rhli.t ......... 298 
Nagy hort ••••••••• 140 
Nagyszc1 ........ , 5 
Nagytanya .. .. . .. 178 
Nal!)'vólr.onya..... 27 

Ú
JlapréL ••••••••••• 21 

jkert •••••• , • • • • 192 
Virágoslr.út •• , •• , • 69 

.EgyPk.,.,,,,,,,,,.,,,, 
l<'élhalom .•••••.•. 205 

· lslván rnaj11r .. . .. 8 
Korczováb'Y. • • • • • • 7 
Saruka ...•••• ;-. • • 6 

Hajtlusámson ...... . 
Alsószálláll • • • • • • 40 
Azokiré t • • .. • • • • • • 10 
Csukás •••••• , • • • 68 
D'ó . 7~ 1 sva.r..... . . • . -
Kiscserollrdö ..• , • 27 
Lencsés •.•••••••. 127 
Ligllt,P'IS~ta •••••• 809 
Mart1nk:t. • ••••••• 192 
Melegoldal ....... 109 
Mu:,:yurós • • • . • • • • 4R 
Sámsnni k.crl ..... 21 á 
SöLélerdö • • • • • • • • JOli 
Vénlr.ert.. ...... .. 17 

• 

-

• 

l 

J 
""' -

• 

.. 

• 

• 

-

• 

• 

• 

5.17 

E .•• 
N 

"' . -->. ---
"'"" 
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38. Hajdu vármegye. 

J árások, na:.ry
kilzsf>gek. körjegyzö

kiskö:~::;l·gek 
lan. és törvén 

ju~gal felr . 
egyéb lakóhelyek c>s 
uluhhiak lelek:;ziuna 

• 

4 MikPJIPI'CS .......... .. 

• 

Budailuiza • • • • • • • • 56 
N .. ~)'lllUI.Ö •••••••• 15:! 
Vokt:umlö........ l-l 

ó Ti :-o za• ·~e.:. e •••.••••••. 
C:o~crepes ••••••••• 2t$O 
Erd ö............. 4 
Haluj .•••••••• .".. rrT 
Kac.:sOház • • • • • • • • 20 
K,:ctSkós. • • • • • • • • • 29 
Kismujor .•••••.•• 864 
I\ugymajor ....... ~· 
Papra. va.......... 47 
Surkad........... 51 
Sú~káshit........ 8 
Szi18.gy •••••••••• 194 
Vargi~halorn. • • • • • 9 

6 Vamu:;pt>l"l"S ......... . 

• 

Bocska1kert...... l_!! __ __J 

• 

J árási ö.~ szeg : 

IV. Haj du böször-
mény rtv ....... .. 
Brasó • • .. • • • • • • • • • 64 
Boda.qzöllö • • • • • • !48 
Depau li . . . . . . . . . . l h 2 
Gátmo!!e......... 107 
Kerlatja ......... 178 
Középkerl ••••.•.. 1003 
Ktilvaros ......... 717 
Lut.·Y.erná.s •••••••• 212 
Nadrá~os kert •• , . . 4 
Nyomas •••••••••• 209 
Prlld .............. 480 
Rét • • •••• .., •••••• 1.67~ 
Szig(!tor .• ~....... 98 
Tl!!ckföld •• , , • , •• 274 
u,a.. . . . . . . . . . . . . 75 
Venl:::crt • • • • • • • • • • 969 
V. 1 -··s lf • • • • • • • • • • • • • o . 
Z•Lbnskert , , , , • , • 27 
Zelcmér ••. "'' •. • .. • 184 

V. Bajdunánis 
rtv ..................... . 
Telloly • • • • • • • • • • • 82d 
Vid .••••••••••••• t :at 
Zajptó. ... . ..... 81 

VI. Hajdu-
8zoboazló rtv .. 
Aranyszeg. • • • • • • • 898 
Ár kszug......... 21 
c .. ip~és .•••.••••• 71 
Czitrahát .. . .. • . • 87 

• Délkeleti Tilnlrnns 470 
Delnyugati Tilalm. 817 
Kulodi.s.......... 19 
Kendorllild .. , • • • • 14 
Keringö •••••••••• 16:1 
Kornyö ••••••• , • • 7 
Korpád .......... t 15 
KiHeles ..... .. .. • • 24:! 
Kunpálhát • .. .. .. 76 
Kút\'Üll!Y......... 100 
Némettelek • • • • . • 21 
Pnptt•lck • • • • . . • • 85 
l'usv.I!Langralháza ()9 
SEi&:,rot •••••••••••• lll 
V oajdaY.\IK , • • • • • • • 66 
Z so l dos •••• l ••• 1 • 8:i 

• 

16.781 

.. 

• 

• 

• 

• 

• • 
• 

• • 
• 

-• 
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• 
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• 

• 
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• 

• 

• 

• 
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Tisza bt1l Jll'll'ljll. 

!3 .... •• "' "' lan. 1\s 
. ·o joggal feb·. 
~ egyéb lakóhelyek es 
~ utóbbiak léleks7il.ma 

-

• 

-

· Összesitú. 
H ajduböszöt'1nmyi j. 
Hajduszaboszló-i j .. 
Központí j .......... . 
Hajdub(Jsl.öt-mtny . 
~ rt u •. ..• .- •.......... 
H~dwnán(~ rt" ....• 
Hajdt~zoboszZó rt·v. 
J'á1•megyei öss:e. : 

-- --··· ~ -·-Debreozen tj'v .... 
ÁlCJJilZilg . , , , , , . . . 46 

~ Apafájn ......... _. G 
Balogtelep • • • • • • • 88 
Bánk •••••••••••• 1.14-tf 
Barcsu.iLolep ••••• 709 
BckoC'iL4!1op •.••.• l 84 
Bihuritolep ..•••• , 5117 
BojerleJep ........ 246 
Bolclogfalvni kert. 447 
Boiizaitelep .. • .. • &3 
Csapókert ••••.• 8,870 

• 

• 

• 

I. Dolhai j. · 
Járási székhely :' 

Dolha. 
A) Nagyközség~k. 

-
Dolha ................. . 
Zárn y a .............. . 

B) Körjegyzöségék. 

Ket·eczket kj. . 

Bereznek .......... ., . 
Kereczke ............. . 

Csónak. • • • • • • • • • • 81 

Kooács1·tti kj. 
Kovácsrét ........... . 

Vorpole.......... 20 
Rókamez6 ......... .. 
Szuhaba1anka ..... .. 

• 

Lipcsei kj. 

Lipcse ................ . 
Unrázsvölgr. • • • • • 207 
Há.rspatak ·.. .. .. • 872 
Kállü • • • . . • • • • • . • 140 
Kiinyás .. .. .. .. .. 98 
?!iP 11ocsko .. • .. • .. 51 
Pálhegr. .. .. .. .. • 129 
Rigórét ...... : • . • • • 41 

Lipcsemező 1) •••••••• 

25. 

28 
16. 

9!!. 

• 

• 

• 

s 
·<ll 
~ tan. és 
·o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és 
~ utr'lbbiak lélekszáma 

Csigekert .. .. .. .. 278 
Czucza •••••••••• 195 
Debreczeni Mo-

nostor ••• :. • • • • • 5 
ltbes ••••••••••••• 620 
Elep ••••••••••••• 969 
Emetichtelep. • • • • 268 
Fnncsikn.. • • • • • • • 940 
Ferencz József ú\. 156 
Gazdnsági tan· 

intér:et •••••.•.• 821 
Garébytelep ••.••• , 980 
Haláp .......... 1.017 
Halnsitelep ....... 185 
Hatvnnutczni kert 224 
Homokkert ••••• 8.986 
Kolónia ••••••••• : 267 
Kónyatelep • • • • . • 82 
KönUiskert ....... 261 
Kösélyszeg ••• ; • • • 487 
Léi!BZeszgyártelep 120 
Libakert ......... 918 
Macs ............. t .058 
MártonteleJl· •• , • • 197 
Márton Kalmím- · 

telep .......... 511 
!\láta............. -
Nagycsere ...... 1.874· 

• -

• 

• 

• 

,. 
• 

39. Máramaros vármegye . 
• 

Vármegyei székhely: 

• 

Csónakos .. • .. .. • 89 
Kerektetö. ;·,., ••• 182 
~ngnstotö •.•••••• 50 ---Járási összeg: 19. 

II. :BusztiJ. 
Járási székhely : 

Hu& t. 
A) Nagyköz~~gek. 

Herincse . l ....... l •••• 

Alexandra .. .. .. • 44 
Dub 13 ra.va ••••••• ll 
Gyilak.. ... ... ... 62 
.Hiiliesa •.. l • .. • • • ~ 
Hnrb •••.• l.,..... 17 
Krajnyi .... l .. l... 26 
Kutlás l ••••••• l l. 5:2 
Medvessi .. . .. .. • 28 
Monostor . • • • • • • . 691 
P n llLcsak ••. , • • • • • 154 
Perohad • .. .. .. .. t 94 
Poszic11 .. .. .. .. .. 168 
Sányova ......... 16 
Supu .•.. l l. l..... 88 
Szerodnyi .. .. .. .. 2t! 
Tankoj ..•. ~.... • • 67 
Tapnlin ••.•• ~ • . • • 49 

'Tovsztej • • • • • • • • • 65 
V. , o• lSAB • • • 1 •••••• 1 ':It 

Vurlovocz • • • • • . • 88 
Huszt ... l ••••••••••••• 

Husztbaranya •••• 1.218 
Husztcsebrény ••• 211 
Kllrllsös .. .. • .. .. 2tlt 

Visk·····~····~~~~-~·~ 

, 
. 

39. l\-Iáramaros vármegye • 

s 
·<ll ... 
Ul tan. és 

·o joggal felr. .a egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

' 

• 

Nagyerdö ......... ·tB 
Nagyhegyes .•• , • • 808 
Nagyhortobágy • • • 69 
Nag{ József telep 244 
Oha 1) ........... 989 
Olaj U til ......... 566 
Ondód ••••••••••• 2.026 
Pacz .•••• -....... , • 184 
ParlngJliiSZta, . • . . 478 
Pataitelep .••• , • • 282 
Postaltert .. .. • .. . 887 · 
Screstelep........ 58 

· Sestakort .. ; .. .. • 120 
Simonylút ••• , • • 805 
Sz'!]Ja~os~~lep • • • 41 
Sl!lechenyikort • • • 880 
Szepes •••••• ·• l l 1 688 
S?.otyoriteJep ..... 648 
Téglavolötolep • • • 612 
Tóczóskert. .. • . .. 777 
'furasko~~ ·• • • • • • • 258 
Ujkert •••• l. l l l. l 815 
Vargakert ....... 1.684 
Vecseitelep ...... ·198 
Vekerdpuszta .. .. 9-l 
Vénkert .. l l l l. •1 l 858 
VIdatelep • • • • • • • • 266 
Zám •••• l ••• l l. 1. 6 

• 
• 

B) KOrjegyzőségek. 

Alsóseelistyei kj. 
(S11ékh. Gernyés) 

Alsószelistye ....... . 
Gernyés ... l • l l l • l l .. ; •• 

Gernyésmezi:i • • • • 97 
Husztköz l ••• , • l l l l l l l 

• • 

Bereznai k,i. 
Alsóbisztra ......... . 
Berezna .... l •••••• l l. 

Bereznai !i'irész-
telep .......... 128 

Forduló .. .. .. • .. • 299 
Gu.uczos •••• l •••• • 86 
Gérg_ya ••••• l.... 100 
Kuzi • l ••• l, •••••• SH~ 
Mntics6 .. .. .. .. 'J:I 
Rápod ... l • ~ • • • • • 75 

HttsztsófaltJai kj. 
Hul!ztsófalva ........ . 
Mihálka ............ .. 
' 11 Osándorfalva ........ 

bai kj. 
1 Iza .. l. l l l ••• l ••• l l l ••• 

1 Keselymezö .. : ....... 

Kövesligeti lrj. 

• 

• 

-
• 

Kövesliget ...... • .... 3. 

, 

1) Auyakönyvilog Enek nk.-her.: tarludk. · 
•) T.ipc!!omezö kk.·ben a llpc~oi ak. pirhm:amo1 B) anyakönyve VIIZttleUk. • 

• • 
• 

• 

-• 

.. 

! 
• 

. l 

. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

, 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• Ho1 

T sza IJal parlja. • 39. :\hi.ranwru~< \"Úl'lllel:(y•~ • 

·El 
' ·:d 
' N 

'"' 

1 
1 

Járások, nagy
községek, körjc~yzö

kisközsl'>~ek, 
tan. és törvénYh. • 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyP.k és 
utóbhiak lélekszáma 

É'ennezö ') • • • • • • 415 
Gazló . ........... 140 
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11 l. IzavOlgyl j. 
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Csuszka') ............ . 
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V. Bugatagi J. 
Júrási székhelv: • 
A.knasngatag. -

Aj Nagyközség. 

1 Barczánfalva ..... :. 
• 

B) Körjegyzös<!gek. 

.Aknasugatagi kj. 

• 

~ Aknasugatag.. .. .. .. . . 1 
a B1·éh ........ .......... . 
.1- Hotinka .... : .. ; .... . 

• 
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5 Bárdfalva ........... . 
6 Farkasréy ........... . 
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Sajó . ................. . 
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Sajómezó . ........... . 

117. j. 
Járási székhely : 
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Alsóhidegpatak .... . 

Patakvölgy ....... 141 
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Alsókalocsa ......... . 

F'clsöláz.. .. .. • .. • 977 
RókaréL .... ...... 21 ü 
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1 ·cserjés .......... ~ .. .. 
Folsövég .. .. .. .. . 442 
Szupkú.. • .. .. .. .. 240 

Ökörmező .......... . 
Dezsötelop .. .. .. . 71 
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P~ta_kv~l~ ....... 296 
Rakocz1völgy. . • . . 20 
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Veresrét ......... 82-2 

19 Vizköz ............... . 
Dombos • .. • . .. .. 84 
l:lzarvash~>gy . .". . • • 75 
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14 Hernécs ............ . 

• 
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16 Múragyuluful ra .... .. :l 
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n~ --• • 

l l 

20 Váncsfah•a ........ .. 
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kisközségek, 
tan. és törvényh. 

joggal felr. városok, 
egyeb lakól1elyek és 
utóbbiak lélekszáma 

VL Bzlgetl j. 
Járási székhely : 

:Márama.rosszlget. 

.A) N agyközségck. 
t Aknaszlatina ...... .. 

H ossz ú me z ő ........ . 
Szaploncza .......... . 

V örösfornis .. .. .. 58 
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• 

Alsóapsa •........... 
Boczk6 • 1 11 •••••• 141 
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• 

. Falusilatinai kj. 
Falusziatina ......•.. 

Pávelsósfürdö.... 14 
Tiszafejéregyház •.. 

FelBórónai kj. 
Alsóróna ............ . 
Felsöróna .......... . 

Rónatája1) ........ 555 
Rónaszék •.•...•.•••. 

Kösépapaai kj. 
1.,t Felsöapsa .......... . 

Almáspatak ••••• 1.146 
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Középapsa ........ ; .. 
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t Kökényes ........... .. 
Hluboka .. • .. • .. • 119 
Szokoluvölgy •••• 618 
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B) Körjegyzöségek . 
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Bedőháza .......... .. 
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Alsókálinfalva ....•.. 
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Dombótúlviz •.•• 1.520 
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Gányai lej. 
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Gyil ••••••••••••• 489 
Plosa • • • • • • • • • • • • 61 
SzoloDl •••••••••• 826 

Pelesalja ... l ••••• l ••• 
Tereselpatak · ........ 

Irlzóc1i kj • 
Irhócz .............. . 

BálintdUl ö ••••• , • lll 
Cscrjésdülö • , • • • • 20 
DúndUJö • • • • • • .. • 43 
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Hora • • • • • ... • • • • • 41 
K.icsurka • • • • • • • • 49 
KörisdUiö .. .. • .. • 21 
Köszi rt d Ul ó • • • • • • 20 
Kötidülö • • • • .. • .. 16 
Lonkap:ltak • • . • • • "90 
MarkosdUl ö .. .. .. 4!14 
MugyorósdUlö • • • • 51 
Pogánydülö ..•• , • 15 
Szálláspatak • • • . • 69 
Vurnej .......... 189 

Kerekhegy ......... .. 
NY.ágova ••••••••• l •••• 

Öbucs •••••••••••• · 28 
LRrku •••••••••• 1 21 

Királyme1ói kj. 

.:!1 
Q) --Q) 

tag 
•Q) 
rnC'II .as 

,.toC ·<:':! 
N 

-<!lm 

• 

Brusztura .. .. .. .. .. . t 
BiR?.trik.......... 82 

· Felvég ••••• , • l • • • 240 
llorb •• ~·········· 174 
Pn\Ska ••••• 1 •••• 108 
~zupnniczki . . • • • 48 
Uj falu ........... 167 

Királymez6 ..•••.••.• 

•) Anyakönyviloe Terebesfejérpatak nk.·h611 (Uszavölni j.) tartozik . 

• 

• 

• 

89. Máramaros vármegye. 
• 

é 
·::l 
N 
lll 

·O 
:>.. ..... 
':) 

r.:. 

. tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Nmetmokrai kj. 
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Nagykirva .... ·~ l ••••• 

!t Taraczköz ......... .. 
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.A) Nagyközség. 
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Naayláz .. • .. .. .. 578 
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Erdötelop .. .. .. .. 86 · 
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FHróv6l" .•••.•.•• 809 
Dombhat. • • • • • • • • 885 
Fcketetisu ••••• 1.569 
FürésEvölgy • • • • • 791 
Ha vasalj a.. . . . . . . 605 
Kevcle .....•...• 698 
M ezöhát •••••••• 1.630 

Terebesfejérpatak .. ; 
HidtP.lep • • • • • . • • • 10 
Kismezö .. , . . . . . . 28 
KomJós .• ,;, ..•... 292 
Körtelep • :. • • • • • • 7 4 
Nagymező •••• , •• 281 
Strán yitelep • • • • • 76 

Tit~zabogdány ..... .. 
BorviEvölgy • • • • • 488 
Fnrkasvö!I!'Y •••• ". 405 
L&posmezo •••• : •• 8 U> 
Pá! völgye • • • . • • • • 492 
Vidráspa.tak •••••• 289 

• 

B) KOrje8Jzóségek. . 

Lonkai kj. 
Kaszómez6 ...... .... . 
Lonka ............... . 
Rászócska ~ ......... . 

Nagybocskói kj. 
Gyertyánliget') ..•••• 

Antal telep.... • • • • 17 
Kát:mérvölgy. • • • • 8 
KYaszni . . . . . • . . . 15 
Lászlórét . . . . . . . . . 2 

Nagybocskó1) •••••••• 

. BaMi kj. 
Bilin ................ . 
Rahó ...... · .......... . 

Barnabás •....... .t94 
Kiscll8rjés • . • • • • • 822 
!dezöret .......... 279 
Na&ycserjés . • • • • • 190 
Némettefep. • • • • • • 261 
Nyilaa ....•...... 687 
Rahóújfalu ••••.•• 491 
Tislakliz •......•. 408 
Zátony ........... 159 
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X. Vl•ól J. 
• 

Járási székhely : 
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Felslhlsó. 
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1 Alsóvisó ............. . 
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Borsa ................ . 
Bagolycsúcs.. • • • • 80 
Bércztelep ..... ·•• 126 
Borsabanya • • • • • • 889 
Borsakispatak. • • • 87 
<:sizla .........•.. 584 
Delszak ••••••••.. 4:18 
El!_ösvölgy . • • • • • • 63 
Elospalak ........ 186 
Erosvölgy •.•.••.• 151! . 
Forrasvölgy •••••• 162 
Girlea ....•.....•. 222 
Grujulunc •• ~..... 80 
Gyál .. . . . . . . • . • . • • 54 
Határvölgy • • • . • • • 61 
Irénvölgy • • • • .. • • 98 
Kissebespatak ••• 128 · 
KövOI!völgy. • • • • • • 842 
Lapályvölgy •••••• 147 
u-· . 5"'1 •~ezo~eg .......... _ 
Nem.,spntak •••••• 174 
Pappfal va •••••••• 462 
Podur ............ 2l7 
Pol yána. • • • • • • • • • 248 
Betund .• ...•.... , 116 
Runk . . . . . . . . . . . . ö2 
Sebespatak • • • • • • 75' 
Se!lzura. • • ; •. , • • • 49 
Sikvöln '. • • • • • • • • 116 
Styt.~cj . .. . . • • • . • GU 
Szitka ........... 277 
Szarospatak .••••• 162 
Tatárviiigy . • • • • • • 58 
Visoncz . . . . . . . . . 4.'1 

M . ·n aJSZl ••.•••.•.••.•• 
FeketoJ.latak: •.••• 560 
GnraVOJpörös ••••• 1108 

Petrova .............. . 
HrihoreczLelep • • • 250 
PetroviLbisztrn. • • • 862 
Petrovakraszna ••• 498 
Szvinetelep • • • • • • 804 

• 

-B) KOrjegyzc'lségek. 
• 

FelscWisói kj. 
• 

Felsővisó •............ 
Faj na . . . . . . . • • . . . 58 
Hajnalvölgy • • • • . • 441! 
Juhászvölgy •••••• 805 
Suli"uli.. . • • • • • • • 49 

KOzépvisó •........... 
Vulea vinuluj ••••• 180 

Havasmezói kj. 

• 

• 

• 

• 

• 

'· 

Ha vasmezó. . . . • . . . . . . 5.~~ 
Arsicza . . . . . . . . . . 89 
Cs'lrecsenka. • • • • • 6 L 
Cseretov • . . . . . . • . i 8 
ll es ka . . . . . . . . . . . 89 
K VBBznicza. • • • • • • 229 
Luhi ..•......... '560 

• 

• 

• • 
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Luzsina . . . . . . . . 50 
)tis;l'.ika •• , • • • • • • • 152 
Moha .••. , ..... , • 82 
Pen tája • • . . • . . • • 120 
Szolutxán ••• , • • • • 161 
Vancsikó. • • • • .. • • 178 

Oroszkő ............. . 
Csalár • • . • . . . • . . • 24: 
Horve . . . . . • . . • • . 16 
Lapuskll.. • • • • • • • • 166 
Luhi . . . . . . . . . . . • . 27 
Miklóstelep :. • • • • 171 
Plaik .••.•..••.•• 112 

••••••••• l 19 
. •••••••. ~. 148 

Leewelinai ld· 
Leordina .. i ••••.••••• 
V . . "l) lSOOrOSZl , , , , •••• , 

Botuártelep • • • • • 806 
Dubuva . . . . . . . . • . 91 

• 

• 

F&rbspatnk •••••• 102 
JCeresztvölJY • • • • • 16 
Pereliszk. • • • • • • • • 162 . 
Podviszoki • • • • • • tl9 l--:--: 

.Tárdsi összeg: 

u. 
•ztget rt 'l' .. ..•.. 

RácsiTáz . • .. . .. .. 116 
Dobonyos • • • .. • .. 111 
Feketemezll • • • • • 897 
Kerekb!l kk • .. .. • 181 
La. pal y • • • • • • • • • 485 
Magyarpatak • . • • • 488 
MélyPatak ........ 881 
!docsir .. ..••.••. 79 

. . . • • • • . 81 
. .... 541 

••••••••• 17'7 

· Oss~esités. 
DoZkai j.' ........... . 
Huszti j.· ........... . 
Izavölgyi j........... ~7 
ÖkJt·mezöi J·. • • • • • • • • "1 ... 
Supatagi j ...... , ... . 
Bssgeti j . ........... . 
Taracevizi j ........ . 
Ttcsói j. . .......... . 
Tiszavölgyi j .... .' .. . 
TT' Ó' ' r IB l J· . , . , , , . , , . , , , 
MáramarQssziget 

rW. . .............. . 
Yát•megyei ii8s~.: 

• 

• 

• 

' 

1
) Nagybocskó kk.-bon Gyertyánliget kk. résl!:ére "is a na&ybocskói Ilk. párlml!!amos B) anyakönyve v,ezetLoUk. 

1
) Visóoroa?.i kk.-ben ~ leordinai ak. párhuzamos B) IUlfilkönyve vezetl.otik • 
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Tisza bal partja. 40. Szabolcs \"ármcgrc . 

Járások, nagy- l Járasok, nagy- l Járások, nagy- l 

~ ~ """ körjegyzö- kllrjegyzö- közst\gek, klirjegyzö- .!l 
•:l) -s 'Q) s •Q) 

kiskiizs,>gek, - - kiskllzs(•gek, -
~ ·c.! b&> ·d 

~-tan. és tör\'ényh. .. . tan. és .. . tan. és tiirvénylr. "<ll"' rn •q) rn . .., 
l1l "' [!l !! joggal felr. városok, gj e •O joggal felr. ~E ·o jogg11l fclr. városok, •O J:j t: 

>. l» egyéb lakóhelyek és ...... ~ egyéb lakóhelyek és ...... -~ egyéb lakóhelyek és ..... ·a - -<rn o <"' o <"' utóbbiak lélekszáma r;.;. utóbbiak léleksz.-í.ma r;.;. utóbbiak lt'lekszáma 

• • 
• • • • 

• • 40. Szabolcs vármegye . • 

• 

Vtirmegyei székhely : ll'ylregyház&. 

• 

• 

• 

1. Dadal als6 j . 
Járási székhely : 

Tiszalök. 
.A) Nagyk.Ozségek. 

1 Büdszentmihály..... 7 
Eliihátt:\llya. • • • . • . 24 
Forgács hát ...•... 249 
Függö tanya........ 51 
.Tózsetháza.puslltaj .. 884 
K:Lshalma • • • • • • . . 214 
KincscstrumL • • • • . 113 
Laur.lháza." .••••.• 12~ 
Paulaligat • . . • • • • • 92 
Szorgalmatos t. . . 60 
Szöllölapos • • • • . • 10 
TakaroH .......... 228 

Polgár ............... 11 
Bncsóház......... 17 
Bágyhalom.. .. . • . 121 
Bltsatanra .. . .. .. 106. 
Bctlohomtanya... 82 
Bival\'halom • • • • • 28 
Boiláthalom • • . . . . 24 
Bödönhát • • . . • • • . 161 
C~ttrt:óhát. . . . . . . . 48 
Deliház . . . . . . . . . . 06 
Dinuyéshlit....... ll 
Erdősllllágy • • . . . • 29 
Feronczihá.t • • • • . . ll 
Fövényeshát ••••.. 214 
Folyás ........... 885 
Görbeházpuszta .. 165 
Giirbottitanya..... 4 
Hortitanya • • • • • . . 207 
Kengvolköz. • • • • . . 889 
Kisbciroczkás.. . . 2á 
Kiscserepes .. .. .. 19 
K.iskerccec:. . . . . . . 24 
Koponya .. • .. • .. 18 
Középkarecse. • . . . 98 
Lipcseihú.t .. • .. .. 169 
Lopóhát .. : ....... 124 
Marcitaardó .• , . . • IH 
~adastö .......... tsu 
Nagybagota .•••... 158 
Nagyborocz.kás ••. ·.uo 
Nagrhortitan ya.. . ii9 
Nagykapros •.•.•• 205 
Nagykasziba ...... 128 
NÖ~ agyszögt_an ra . • . 106 

n·ónyszog ...... 208 
Pálhlás .......... 28 
Rózsatanya • • • . . . 85 
S:.:<mtmargiLa p... 405 
Szilhút ........... · 45 
Tik . 9<) 
, os~nya .... ... ~O 
ruktu~Zlla~y ...... 158 
Verebestanya .. .. 70 

Tiszabüd ............ . 
Borsikhá t........ 82 
Dankótanya • . . . . . 67 
Ferencztanya. . . ... 187 
I!onatanya 1 ••••••• 172 
Komisskisbmva . . 9!1 
K-1mi~smajor · .... 109 
Oláhmajor ....... 106 
Pu11kást.·mya • . . • • 10 

• 

• 

•l Jhlsa nk.-lu.•z boosP:loU kk. 

• 

• 

Tiszadada .......... . 
Irmatanya........ 46 
Kálvinházatanya . 178 
Kollógium tanya . . 126 
Központitanya.... 84 
Verebestanya ••..• 210 

Tiszadob ........... .. 
Farkashát........ 104 
Katllhnlma • • • • • . . 158 
Kocsordos .••••••. 116 
Ligettanya . . • . • . . 84 
Rejo .......... : : . 234 
Szeleptanya...... 72 

Tiszaeazlar .......... . 
Bashalom ••.•.•• 5l0. 
Erdőtanya. . . . . . . . 80 
Hangác11tanya . . • 185 
Jo11estanya • . • • • • . 87 
Jonömajor ...•.••• 136 
Keménytanya • • • • 108 
Kisbashalom • • • . . 81 
Muszájtanya ••.•. · 16 
Onodymajor. • • • . • 28 
Sóstótanya .. .. .. 119 
Szurkostanya ... 171 
Zol\Utanya ...... 158 

Tiszalök ............. . 
llaP1alos •••...•.• H26 
Képhalma. • • . . . . . 9-! 
Kisfáitanya . . • . • 97 
K.övG&telok.. .. .. . l T 

. Lajostanya ...... 282 
NILIIYfástan\'a •••. 211l 
Rázompuszta. . • . • 74 

B) KOrjegyzöségek. 

Csobaji. kj. 
Báj .. ................. . 

Szarkatanya .. .. • ll 
Csobaj .............. . 

Koplalótanya_ • • • • lU 

~·agyi kj. · 

Prügy ............... . 
Bakosór ...... , .. • 129 
Márl&tanya • • • . • 7 
~neycseeor .••..•. 262 
Pótovaháttauya • • ll 
" "ll.. ·"h· • 100 ... z.o omaJ a, ..... 
Urrétianya • • • . • • 159 

11 Taktakenéz .......... 
I!éke~oJ.nóka..... . 15 
Okcnmntlln\·a • • • • U 
Bubóhomolr: • . • • • 177 
Szir:ettanya .. .. .. lll 

,í.!. ·- • 

Tisealaclányi kj. 
Tiszaladány ..•....... 

Nagy.homokos . • • . 849 
Tiszaturdos ......... . 

Járátri össeeg : 

• 

• 

!.70 
• 

• 

• 

• 
• 

U. Dadal fel•& j. 

Jál'ási székhely : 
• 

Gáva. 

.A) NagykOzségek . 

1 Balsa ............... . 
Csombóktanva.... 5 
Dossewfl'ybuiya ..• 884 

Szabolcs1) ........... . 

Muszbektanya.... 15 
Veresstanya...... 88 

8 Buj ................... . 
Bi~teytanya • • • • • • 18 
Bogli.Lktihei)'tanya 12 
Gávaitauya....... 8 
Kisrakott}·ás • • . • • 94 
K.óborlólilmya..... 66 
Nádastó\an,-a . . . • 98 
N&&YrllkotLyás.... 48 
Pereltod tanya..... 44 
Szántóhalmitanya 87 
Szállásszisct t.... 11 
Szincsetauya • . • . • 16 
Tok116shalom..... 26 
Törikszakadcsárda 147 
TUudérhalom . • • . • 61 
Zelamiklapos t.. .. 107 

Gáva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bodzafalaposi· 

bokortanya..... 52 
Farkasakasztói

bokortanya..... 22 
Hosszúviiltr!·i· 

bokortanya .. .. • 57 
K.isasz6itanya ·• • • ll 
Méhespartibokor-

tanya...... . . . . 8 
MassziláLótanya •• 118 
Préposttanva ••••. ·141 
Remotoilak" .. .. .. ll 

5 Ibrány ............... . 
Bodzástanya ..... 194 
C1ibtanya ........ 179 
FekeLohalom t. . . . 288 
I<'ekotevár • • . . • • • 55 
Jalapár ••••••••••. 187 
Jásztelep •.••••.• 252 
lászlótanya • . . . • 81 
Nauerdötunya • . • 848 
Na:;ytanya ..•...• 145 

6 Paszab .............. . 
. Bo!>rtanya .. . .. .. 24 

Gondatae......... 12 
Gruáktag .. .. .. .. 45 
Nagyterebetanva. • 86 
Pósatanya ...• ·.... 28 
Sulymoslapos t.... 17 
Tiltőtelop • • • . . • . 18 

7 Rakamaz ........... . 
Aranyostanya. . . • . 241 
FUrésztolcp ••••.. · _28 
Két.kúttanvn. '·.... 15 
)S:ülvti::-tanya. • • • . • 15 
Orhcgyta.nya.. .. .. 67 
Tiaztkortt.anya •• , 9 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

Th;za lml pal'lja. 

Járások, nagy
községek, körjegyzö

kisközségek, 
tan. és törvényh 

·o JOggal felr. városok, 
-3' egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

1 

• 

• 

• 

• • 

Timár . ~ ............. . 
Vadássszállás . • • 68 

Tiszaberezel .......•• 
Asstalostanya • • • • 24 
Csűrpartitanya • • • 52 
Déri tanya .• ,.,... 10 
Fáczányos . . . ... . . 21 
Hernünatanya •••• 187 
Horváttanya • . • . • 22 
Hnmicskútanya • • 19 
Kovácshegri t. . . . 20 
Körtvtilyestanya •• 129 
Bzincseiprépost t. 26 
Tiltótelep • . • . • • • • 8 
Tiszántúliprépos t· 

tanya ......... , 49 
Volencze.. .... ... ó 

Tiszauagyfaln .. . . . . . . 
Csomatl~g • • . . • • • • 108 
Vaskapu .. • .. • .. . 198 
Virinyos •••••..• 481 

Vencselló ........... . 
• 

Erzsébettan y a .. • • 78 
PaszKbcaúcs • . • • • 129 
Itózsás •••.••.•.•. 262 · 
Tóterdőtanya • • • • 28 

Viss ...... : . .......... . 

B) KOrjegyzöség. 
• 

Kendslói kj. 
1Ce11ézl~ ·············~ 

Alsótanya • • • • • . • 1150 
Felsótanya • • • • • • • 76 
Kastélytanya • • • • • 6 
Szarvastanya .. • • 118 

Zalkod ................ · 
Járási összeg: 

m. Kln·árdal j. 
• 

Járási székhely : 
Kisvárda • . 

.A) Nagyközség-ek. 
Donilirád ........... . 

Baraczkos .. ; .. • • • 29 
Baranyore • • • • • • • 46 
Bol"',:aszka .. • • • • • 257 
Daróczúla. • • • • .. • 15 
Karkhalom • • .. .. 178 
Kisdombúcz • ; • . • 29 
Kistiszahát....... 76 
Nagydombos • • . . • 78 
Notóla •·········· 107 
Rokehomoka • • • • • 1811 
Szalmástanya • . • 61 
Szerelrne11. • • . • . . • 70 
Zsöczetanya...... 58 

Gyulaháza ........... . 
Ki11g~·ulaluiza • • • • 62 
Weiuborgeruurjor • 6R 

Kisvárda ............. . 
Cserepostany11... 181 
Daruszigot • • • • • • • BG 
Herczegmajor • . • • 71 
Kismczö • . . • . . • • • lill 
KiMtanya • . . . . . . . • 22 
Liptaylag •••••••• 
Nagytanya •••••.• 119 
Ro~ztunya.. . . . . . . . 6 

• 

• 

• 

' 

• 

1. 

s ·a N 

"' 

Járások, nagy
körjegyzö· 

k1sközségck 
. tan. és t.örv(~n 

··= jogb'lll felr. városok, 
~· egyéb lakóhelyek· f.s 
~ utóbbiak lélekszíuna 

· Szakadlistanya • • • 18 
Szontlászlótanya • 24 

Ny irkarász ......... . 
Leveles tanya ••••• 181 
Lóréttanya • .. • • .. 16 
Márkytanya • • • • • • 116 
Nagytanya • .. .. . • 114 
Sui ymostanya • . • . 64 
~zeszgynrtanya • • 207 
Ujtanya . . . . . . . . . . 14 

Ny irtass ............ . 
Jármytanya....... 71 
Kisszeszrrártanya 80 
Leichtman kis t.. 11 
Leichtma.n nagy t. 19 
Perlstein kis t .... " 42 
Poristein nagy t.. 49 
Itoizmnntanya.... 15 
Si~ettanya ••••• ,. 11 
Szikszaytanya • • • • 77 
Vnyldstanya • • • • • 28 
Vayto.nya .•••.. ,.. ül 

• 
• 

B) Korjegyzoségek. 
.Ajaki kj . 

6 Ajak .................. . 
Cseresziget • • . • .. 104 
Fehérlóhegy. • . • . • 7 
Foroncl!itanya • . • 22 
Somo11~itanya • • • • 46 
Takácstanya • • • • • 86 

7 Anarcs .............. . 
Harsányitanya . . . 51 
:K:i:Qcsestanyu • . • • 9 
Kistanya . . . . . . . . . 81 

• 

Dögei kj. 
8 Döge ................. . 

• 

Hodvigtanya..... • 109 
Kapo8tanya .•••••. 25 

9 Szabolcsveresmart . 
Hozsálypuszta • • . 105 
Tögyesszög •••••••. 186 

Fényeslitkei kj. 
10 Fényeslitke ......... .. 

Eroszvénytanya • • 122 
E1·östanya • • • . • • • 110 

1:1. Komoró ............. . 
Csókoscsárda • • • • 18 
Szalánczylolcp •••• 72 

Papi kj. 
12 Jéke ........... .- ...... . 

Liptaytanya • • • • • . 24 
13 Pap .................. . 

Juhtanya • • .. .. • • 7 
Kotyormajur..... 41 

Pátrohai kj. 
14 Pátroha ............. . 

Kárwvatanva..... 8 
Ko,•ácstany"11 . • • • • 22 

• Kuklástau)·n...... ~ 
Lencséstanya. • • • • l 81 
Malumér ...... , . . 55 
Sigórtanya. . . . . . . . 18 
SP:övotent.nm·a .. • 20 

15 Rétközberencs ..... . 
V cro1tnnyn .. .. .. lll 

• 

-

1 

1 

• 

• 

s --•• 

l • 

• 
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40. Szabolcs vó.rmcgre.· 

Járások, nagy
községek, körjCbryzö
ségek, kisküzségek, 

~ rend. tan. és Wrvényh. 
·~ joggal felr. Yárosok,-
0 egyéb lakc"lhelyek (•s 

utóbbiak lélekszáma 

• 

• 

TiszaktJnyári kj. . 
Kékcse ........... '\!... 1.14 

Ligettelep ...... ·• · 60 
Tiszakanyár ........ . 

Viktortanya • • • • • 86 __ _ 

Ját·ási össeeg: 39. 

IV Ligetaljal j. 

Járási zsékhely: 
Nyíracsád. 

.A) NagykOzségek. 
N y lrábrány .......... . 

Hinházapuszta . • 601 
Bernátpuszta. .. .. 110 
Dalláripnszta..... GS 
Dossew.ITytanya... 94 
lleszkástnnya • .. • 108 
l(eslllertanya • • • • • 87 
Kisfülöppuszta .•• 106 
Nagyrtilöppuszta .. 449 
Szcntannapuazta •. 202 
Tótfalupuszta • • • • 84 
Vindispuszta .. .. 77 

N Y. Iracsád .......... . 
Artánházápuszta • óO 
Asszonyrészpuszta 2Bö 
Balkányi t;wya .. • 62 
Buzitatanya .... ;. 165 
Csilkostanra •.•• , 9 
Csonkás • • . .. • .. . 62 
Fridl.an)•a • • • • • • • 20 
GAnás............ 19 
Jónásrész •••.•••• 88 
Kohnertanya •••.•• 110 
Pokácsyré11z • • • . . 52 

Nyíradony .......... . 
Aradványpu~ztn .• 828 
Gcncsymnj or . . . • • 26 
Kistivorány ...... 105 
Na:ytivorány. . • • • 26 
Jiáró .•..••....... 148 
Szakolvikurt •••••• 216 
'famáslpuszta .••• 649 
Uj tanya·......... 14 

Nylrbe tek ........ , .. 
Czifraszáll ás • • • • 286 
Erdötanya........ 76 · 
Fr á tortan y a • • • • • • B 
Há&ótllnya • • • • • • • 25 
L••bujtany~ ••••••• 187 
Lejtlitanya ~ •.•••• 127 
N agy aszastan yn • • 165 
Szurdoktunyn • • • • 6 

Nyirlui:fos ........... . 
Szennyespusz&a •• 258 
'fatostauya • • . • • • 17 
Ujtnuya .... , . .. . 8 

Nyírmartonfalva .... 
Bagospuszta • • • • . 641 
Balkányitanya •.• 120 
Gútpuszta • • • • • • • OOO 
Krucsatelep • • • • • • 90 
Vécseytauya •••••• 151 

B) Körjegyzöség. 
Ngtrmihtílydii lt:j. 

Nyfl•gelse .....•....... 
B•u•.omlakbln~·n •• , l t 7 
Hurvú.thblll}"il • • • • 86 

• 

• 

1 

• 

• 

-

• 

• 

• • 

• 

• 
• 
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• • 
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Tisza bal parlja. 

E! ·= N 

"' 
·O 
;:.. -o r:. 

Jarások, nagy-
községek, körjegyz6-
ségek, kisközsegek, 

renu. tan. és törvenyh 
joggal felr. varosok, 
egyt:•b lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Mezöss y tanya , • • • '18 
Rácztanya ••• , , • , 58 
Szalmadpuszta ••• 814 

Nyírmihálydi ....... 
Feketatq . . . . • .. . 5S 
Gyács • . . . . . . . . • • 40 
Hetoytag • . . . . . • . • ll 
Homok tag • .. .. .. 1 B 

J ártisi össeeg : 
• 

v. j. 
Já.rási székhely : 

Nagykálló. 
A) Nagyközségek . 

Balkány ............. . 
.. ... . 1.154 
• ~ •.•.• 26 

••••.•••• 880 
. . . . . . . . . . 186 

G?rénypuszta •••• 812 
K1serdotanya • • • • B"l 
Kismogyorós •••• 105 
Lónyaitag .. .. .. • 90 
!ladardS ·····~··· 48 
Nagymogyorós ... 191 
Perkedpuszta • • . . 898 
Szakolyiszegtelep 209 
Szökoföld ••••••.• 105 
Tormástanya • • • • • 288 

l 
..boi 
~ 
·:U -
Cg 

•Q> 
gj..S 
10S 
,:.! • ." ,.. 
<UJ 

• 

1 
• 

----=-==-= 

6. 
• 

Verébsár ........ 193 . 
Verebsártanya .. • 5l! 
V fgnyá.r • • • • • • • • • 10 

Bököny ..... l. l l. l ••• 

Aranyostanya • • • • 21 
Balnehtanya • ; • . • 15 
C!elerósz . . . . . . . . 20 
Cqillagt.anya •• , • • 10 
Goldsteintanya... 78 
N~~CYrnic~kcpuszta 169 

. Veszpr•·mitanya • GS 
a Kallósernjén ......... 

Bucsujirtás .. .. .. 215 
Forrástanya • • • • • 18ö 
Fli voskerttanya • • 09 
Imolyástanya • • • • 18 
Kisbaromlaktanya 17 
Kiscsore .. . .. . . . . 190 
Mohostanya • • • • • 98 
Ncrnoserdota.nya • 108 
NémuLhaza .. .. .. 85 
PéLerhalomLanya • 194 

Na[!ykálló .......... . 
Cqászárszá.llás ... 829 
GáLtanya • .. .. • .. 177 

·-- Görbetanya • • • • • • 50 
Halomtanya • • • • • 52 
Jíumitanya ...... 118 
Kisgörényt~;zta • tG-' 
Kisbutylta. ya •. 107 
Lászlólanya • • • • • 44 
NanbutykatanJ:

8
• 264 

N~~CYkallói V • 
puszta ..... 1 ••• 212 

Szirond .. .. .. . . . 182 
Szom:{!~át • .. .. .. 1!14 
Új1or ya ...... 89 

Kiskálló' ) ............ . 
Szomjúháttanya • • 9 

Napkor . l •••••••••••• 

B lautanya .. .. .. • 88 
Bodortanya .. .. .. 226 
Fodortan-p .. .. .. 149 

• 

• 

• 

• 

s 
··.J ,.. 
Cll 

·o 
>. ...... 
o 

""' 

• 

• Járásuk, nagy-
községek, körjegyzil-
ségek, kisközsP.gek, 

rend. Lan. és törvényh. 
j ug gal rel r. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóhbiak lélekszáma 

Harapót.-\nya • • • • • 11 
• HPrt..<ltliumajor... 191 

Ilunatanya • , , • , • 91 
Kállaytanya • .. .. 5 
M.-•udllltanya • • • • • 40 

, Maoduludvar ••• , 89 
Ujfehértó ............ . 

Balsailapos ...... 5.'10 
Bnknrhugy , , , , • , 16!1 
Bátiszálhis .. • .. . 18 
F.rzsélK•tlag • • • • • • 29:1 
KiLlmá.nlui.za • • • • • öiiB 
Kisszug.,gyháza • • 26:i 
Kis\·ndastanya , • • 28 
Lapu~hcrr ........ 120 
Maszling ....... 2ö2 
Nagyuroszvény ... 21 t! 
Nagykörtvel yes t. 107 
Nagymic~knpuszta :!22 
Nu.gys-.ugt'gyháza • 8113 
l'!lagyvadastanya • 3ü5 . 
Otclck •.•.•.•.•. 84~ 
PAzmány. . . . . • • .. . 42 
Szárhcgy • ; • , •.• , 181 
Szilashát .. .. .. .. 40 

• 

B.) KOrjegyzc5ségt;k. 

• 
Érpataki kj. 

Érpatak ............. . 
ijarnacsere • • • • • • 48 
ErpataktWlya • , • • Wi 
Föveny.,stanya • • 76 
Kisvadaspuszta... 61 
Zsindelyostanya • ll:íO 

Geszteréd ........... . 
Fényestar.. .. .. .. 22 
Gene sy tur ........ 247 
G - - h l'" yurus egy . . . . . • ou 
Kalmánczhelyi-

tanya • • • . • • • . • • 86 
Kislag ...... l.... 62 
Nylritag .. .... : ... 217 
Szondyt.ag........ 9ó 
Szökeheif.. .. .. .. 98 

• 

-. 

Bea kolyi lej • 
B 
.. 
1r1 ........... l ••••••• 
Bcc!all........... 18 

• 

Fehc'•rhát: •. l •••• l. 9· 
Fekutcház •..••. , 9 
Kálluytanya ...... 205 
Klcint.-.nya ....... 188 
Telekoldal .. . .. .. 15 

11 Szakoly .............. . 
Fehérbát:......... 9 
Fekoti'Crtlö....... l!l 
FekuLct•mya.... • . 87 
Jt'iczfá~tao,ya • • • • • 68 
Gencsylag........ 28 
Gutliebtar........ 20 
Görbetag .... "... SO 
Kakasvártanya... 18 
KisduJIÓianya • • • • 22 
Kistanya .. .. .. .. 7 
Mikllissytanya •••• 130 
Nagyerdötelep.... 10 
Ortlas tanya....... 61 
l'ás~~:tortur • • . . • • • 18 
Sárgödört.anya .... 111 

' ...... 
<ll ...... ·:U ...... 
1>1.; . ., 
UJ = .as 
~ .. d ,.. 
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• 

1. 

• 

• 

Tiszatanya ...... 170 
Vcrcshceytanya... 17 --,-::-:-:-: 

Járási ö&szeg: 

1) Nagykálló nk.·hoz beosztott kk • 

• 

• 
• 

• 

• 
-40. Szabolcs vármegye • 

Járli.sok, na~y-

a közsP.gek, körjegyzt'l-
ségek, kisközségek, -~ 

"' rend. tan. és tllrvt-nyh. Cll 

-~ joggal felr. városok. 
;:.. - egyéb lak1jhelyek és o 

• 
~ utóbbiak lélekszáma 

• 

• • 

• 

VL :Nyírbaktai j. 

Járá.si székhely : 
Nyírbakta • 

A) Nagyközség. 
1 Apa.ry .· .......... ~ ... . 

Bamatar......... 22 
F.mmatanya...... 60 
Györkc hegytanya . 95 
HamsY.lL1mya..... 70 
Kistanya . . . • . . . . 00 
Peczkéstanya..... 89 
Puskástanya ,.. .. 19 
Zoltán tanya...... 91 

• 

B) Körjegyzc'lségek. 
' ' I.aeleki lej • 

l Levelek .......... l. l •• 

Bera:! tanya . . . . . . . 127 
Csúpai.nb\nya...... 42 
Feketeház........ 11 
Félc;.'!házapnszta 28 
Kisbmya ••••••••• 109 
Miglakomtanya... 89 
Pukahcgy ......... 101 

S Magy ................. . 
Csnngörét • • • • • • • 6 
Fiilöptiszta •••••• , 55 
Kauzsa.ytanya •••. 149 
Kulintanya .. .. .. 10 
l!folnárla.llYI\,..... 58 
Urr,:éstanya • • • • • • 6 

Nyf.rbaktai lej . 
Lóránthaza ........ .. 

Kistag . • . • . • • • . . • 58 
6 Nyirbakta ........... . 

Paptac ••••• l •• l. 12 
6 Nylrjákó ............ .. 

Blautanya........ 47 
Kendetanya • .. • .. 84 

7 Rohod ............ l. l 
Cserotanya • • • • • • • 21 
Kai. l mánczy.tanys.. • 88 
Siropusz ta • . • • . • • 26 

Nylrmada ........... . 
Buytanya .. 1. 1 1... 6 
Cscrepest:mya.... 101 
FénycsLanya ...... 180 
Hunyadyk.istanya 18 
Hunyadyua'-'Y" . 

tanya. . . . . . . . . • . .4() 
Klein L<Ulya • .. .. • 70 
KiiziiYtanya. 1 ••• 1. 17 
LegyO!ltanya...... Hl 
Mogyoróst.anya • • • 50 
l'lltaytanya • .. • .. 26 
l?tichyt..-ul ya •• , • • • 92 
Uj tanya •••••• 1 • • • 46 

9 Pusztadohos ........ 
J:í.rmymajor • , •• , , 75 
Vayma]or •• , • , • , • 91 
Zsindelyestanya. • 60 

Ófehét·t6i lej. 
10 Besenyőd ............ . 

Kislloscnylí"dtanya. 98 
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Tisza bal partja. 

'O 

: ""' ,,...... 
'O 
~ 

~ 

Járások, · nagy-
' kürjegyzö

kiskü?.ségek, 
tan. és törvényh 

joggal felr városok, 
egyéh lakóhelyek és 
utlibbiak lélekszáma 

• 

·<d 

• 

' 
• 

Járá.sok, nagy
körjegyzd-

iil tan. és 
·o joggal felr. városo 
..; egyéb lakóhelyek és 
r:. utóhhiak lélekszáma 

-~ rn oS 
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10-d ........ 
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• 

• 
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40. Szabolcs vármegye. 

Járások, nagy
községek, 

. tan. és 
joggal felr . 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

• 
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TiO:<zn ha 1 partja. 

tan. és 
•O i oggal fel r. 
;.., 

egyP.b lakóhelyek és -o 

""' utóbbiak lélekszáma 

NyúUti kj. 
1~ Nyfrtét ............... . 

Klihiditanya • • • • • 5 
IY!asinutanyn , , . • • 72 
Ujkcrttnnya • . .. .. 81 

13 Székely .: .......... .. 
Özepus?.la.. .. .. .. 84 
Zöld~tanya • • • . . 28 

Ny,rttwai kj. 
14 Nyfrtura ............. . 

Hajnalhágó..... .. 91· 
'l'amásfájatanya • . 19 

15 Sényö ......... ·~ . ..... . 
Kisharaszttanya • • 49 
Szerolmesta.nya • • 1 G 

Vasmegyeri kj . 
16 Tiszarád ............ .. 

Fenektnnya·. • • • • • . 6 
Szigetto.nya.. • • • • • Pó 

1 Vasmegyer ......... .. 
· Bónist.'\Ilya. • • • • • • 26 

Csellingtanya..... 10 
Hástanya ...••.. ,., 84 
Kistanya ... ~ . . . . . 91 

l 

~ 
-~ -. • 

~ 
~.., 

~s 
..t.4 -~ 
<on 

1 
• 

1 

· Nacvtanva .. • .. .. 850 
Vastanya ....... ~ 28 -==-=,

J árási összeg : 

• 

IX. Tlazal J . 
Já.rási székhely : 

Mán dok. 
• 

A) Nagyközségek. 
1 Mándok ............ .. 

Erzsébetmajor .... 116 
L aj os maj or. • • • • . . . 40 

Tornyospálcza ...... . 
Forgáchtanya .. . 18 
I,ászlótunya...... 81 
Ujfalusitanya • • . . ii8 

B) Körjegyzllségek. 
Eperjeskei kj. 

Eperjeske ........... .. 
E,Perjesketanya... 6~ 
Jarmytanya .. .. .. 5o 
Ktlrtöst:mya ..... ·; 5ü 

4 Tiszamogyorós .... .. 
Tiszamogyorósi tag. 28 

5 Tiszaszentmárton ... 
Czudartanya • . • . • 17 

6 Zsurk ................ . 
For&úchtanya • • • • 284 

Eszeny~ kj. 
7 Eszeny .............. . 

. A boifalanya .. .. • 77 
Butortany a. . . ·• • 27 
Csarondaküzi-

tanya • • . • • • • • • • tO 
Caarondaióvl-

tanya . . . . . . . . . . 52 
Gólyaazállás • .. .. 7 
Fövlmyszö; .. .. .. 7 
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Járások, nagy-
községek, k1lrjegyzó-

kisköZSIÍgck, 
tan. és törvényh. 

joggal felr. városok, 
egyéb laklihelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Kápolnatanya • • . • 44 
Kiseszony ........ 226 
Ludastanyn • • • • • • 47 
Ojvárostanyn. .. .. 56 

Szalóka .............. . 
Tiszaligtelek ........ . 

Rajcsurtanyn..... 18 

Gyat·ei. kj . 
Gemzse ....... .... :· .. . 

Csonkástanya • • • SI. 
Fohórtnnyn • • • • • • 22 

(..;.y1ire . ••.............. 
Zsindel;estanya.. 71 

Kisvarsány .......... . 
Frenkcltanya .. .. 40 
KubinyiLanyn • • • . 14 
Lejtötnnya ........ lOt 

Nagyvarsány ...... .. 
Bárótanva .. .. .. . 17 
Ezredesianya • • • • 208 
Szeszifártelep . . • 69 

Kopócsapátii kj. 
Kopócsapáti ......... 

Apáti szegtanya • • 6 
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~ 
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N-
10~ 
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81 

Révaranyos ......... . • • l 

Fenéktanya .. .. .. 79 
, Zékánkort.... .. .. O 

UJ'kenéz ............ .. • • 
Okt"né?. . • • . . . . . . . 82 

Meeóladcíny& kj . 

• 

BAnk . . . . . . . . . . . . . . . . . · ó 77 
Baráterdötanya • • 14 
Máriaszállás. • • • • 87 

Mezöladány .. .. .. .. . 991 
Endespuszta • • • • • 61 

SeaboZcsbákai kj. 
Szabolcsbáka .. .. .. .. 1 

Nagybákai liget • • 167 
LöviSpetri .. · ......... . 
NyiriOvll ........... .. 

Tiszabeedédi kj~ 

Tiszabezdéd . . . . . . . . . 1.3~ 
Hidegtanya • • • • • • 25 

Tuzsér....... . . . . . . . . . .. 
Kálongatanya • . • . 416 

Járáai üsszeg : -=::-::cc:-c 

X. Nylregyhá.za 
rtv...... . . . . . . . . . . . . SS. 

Alsóbadurbokor • • 96 
Alsópázsi t • • • • • • . 428 
Alsósin1a •••••••• 248 
Alsósóskútbokor . 140 
Jlntnlbokor .•..•.• 127 
Bálintbokor • • • • • . 1118 
Bánfibokor • • • • • . • 78 
Bedöbokor • .. .. .. 198 
Belográdpuszta •.. 2:38 
Dollib.9kor .. .. .. . 48 
Denköllllkor . . . . • . 185 
Bundásl.10kor ..... · 269 
Czi~,tánybokor •... 169 . 
Czugosr6az ••••. ,, 126 
Dankóbokor ...... 178 
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40. ~zah .. lrs várrnl'gn•. 
• • 

' Járú.sok, nagy-
~ községek, ki.irjetorrzö- •:1) 

ségek, kiskiizségek, -
!lll 

rend. tan. és '41"' 
~s joggal felr. 

• .w ·d cs ... egyéb lakóhelyek 
<"' utóbbiak lélekszáma 

• 

Dobröb,Jkor .. .. .. 186 
Elsö mándiboltor • 285 
Folsöbadur .·.. .. .. 204 
Folslipázsit •••..• 499 
Felslisima ....... 1058 
l<'elsösóskútbokor 20!) 
Feronczbokor • • • . 86 
Fe reneztanya . • . • t 69 
Fiizesbokor • • • • . . 185 
Gerhátbokor ..... 140 
Görögszállás .. .. • 226 
Gyutatanya ...... 175 
Hnlmosbokor..... 70 
Harmadik mándl-

bokor . . . . . . . . . . . 68 
HorvátboW'or ..... 106 
Istvfmbokor...... 88 
.Jakusbokor ....... 128 
János bokor •...••. 102 
Kazárbokor • • . • . . til!! 
Királytelekpusv.ta 689 
Királytelki s?.ölllik 6611 
Kisteloki ókcrt ••. 194 
Kistelekibokor . • . 71 
Kisteloki újkert •• 278 
Kordovánbokor. • • 120 
Kovácsbokor .. .. • 95 
Lakatosbokor .... 1811 
Lóczibokor. • .. • .. 50 . 
Magyarbokor. • • • • 184 
~larkóbokor •••••• 125 
Második mándi-

bakor . . . . . • . . . . 1li8 
.Mohosbokor...... 45 
Nádas bokor'...... 56 
Nádasibokor .. .. • 198 
~ngylapos •.••.••• 106 
Orökösföldek ..... 582 
Polyákbokor . • • • . 128 
Puposhalom • • . • . 14-'> 
Rók.abokor •••..•• 109 
Rozsréti bokor • • • 280 
Rozsréti sz ölilik.. 281 
Salamonbokor.. .. 156 
Si posbokor. • • . • • . 225 
Sóstó~óltYCürdö.. 10 
Sóstól erdö • .. • .. 82 
Sulránhokor ..... 177 
Svábbokor ....... 108 
St:ekeresbokor • . • 150 
Szelcsbokor .•••.• 8( 
Szó lsöbokor.. .. .. 280 
'fauuí.sbokor .•••. 161 
Ujtclekibokor •.•• ?.?..5 
Vadasbokor ...... 107 
Vajdabokor . . • • . • 128 
Vargabokor ..•... 209 
Varjulapos. . . • . . • 217 
Verböczibokor. . . . 82 
Zomboribokor . • • . 104 
Zöldbokor........ 46 

.. 
Ossusités. 

1 D adai alsó j .. ..... . 
2 Dadai felső j ..... · · 
3 Kisvárdai j ....... .. 
4 Ligeta~iai j . ....... · 
ó Nagykdllói j . ..... .. 
6 Nyít•baktai j ....... . 
7 Nyírbátori j ....... .. 
8 Nyírbogdányi j .. .. 
9 T

. . . ts sat J . ............ . 

•. 

• 

10. Nyíregyl&áea rtrJ .•.. 
· Vá7•megyei iiss:e.: 
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·' 

' 

• 

• 

• 

.. 

• 



.. . . ' 
Tis?.a bal parlJa. 

Járások, nng-y
körjcgyzö-

tan. és 
·o joggal felr. , .a egyéb lakóhelyek és 
""-' utóbbiak lélekszaroa 

• 

.. 

• 
• • 

• 

· L Avaal járás. 
Járási székhely : 

A.nlllljTárol. 

KOrjegyzöséiek. 
A'!Jasfelsófalui kj. 

1 Avasfelsllfa.lu ....... . 
Lunaforrás • • • • • • • 9 
PásztorHanya • • • • ~ 
Turvlllgrtnnya:... 2-.l 

Avasújfalu .......... ·. 
LajosvOl gy .......... . 

Po11culviitrr• • • • • • 18 
Mózesfalu ........... . • • 

A'Oa M1jvá.,.osi lj. 
·A vas uj város .•....... 

Cséres •••••••• ·••• 16 
Kocsolya......... 89 
Nagyhpgy •••••••• 21>4 
Pusztaben • • • • • • • 82 

Ráksa ................ . 

Bikszádi lrj. 
Bikszád ............. . 

Zárdatanya • • • • • • 15 
Buiánh~a .......... . 
Terep ............... . 

Bikszádfürdö • • • • 184 

Káfl.yaházai Tej 
A vaslekeneze ..•...•. 
Kányaháza ..•.•••.••. · 
Köszegremete 1) •••••• 

Komor.rdni kj. 
Komo1·z:'ln •........... 
,'artolcz ............. . 

KistartoleE. • • • • • • 180 
Trautma.nntanya , 7 

Vámfalui kj. 
Rózlila pallag ........ . 

Feketetanya.. • .. • ·ll 
I.ázártanya....... 8 
Paptany-" ......... · 9 
Pecsurlicstanya • • 7 

1 Túrvékonya ........ .. 
Pásztoritanya.... 87 
ulllerecsiatac. • • • • • 41 
Tubatclep • .. .. .. 8 

1 Vámfalu ............ .. 
BlldössárfllTdó • • • ll 
Boromisszatanya • 44 
li'aipartclcp. . . • • • • ~ 
Fllrószl{yártelep • • 88 
Gáborszáll á• ..... 100 
Lászlótanya .. .. .. 14 
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.l árások. nngy
l.:üzs•.;gek, ken·j('gyzö · 

kiskiizsi~gek, ·o:! 
N rn u. tan. t;R törvén 
·o joggal feh\ .a egyéb lakóhelyek és 
~.":.c utóbbiak lélekszáma 

• 

41. Szatmár vármegye . 

• 

• 

41. S1.almár vármeg~·c. 

•O 

Járások. nagy-
k ii rjcgyzö

kisküzsPgek, 
tan. és törvényh. 

joggal felr. városok, 
:,..... .. 
0 egyéb lnkóhP.lyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 
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Vármeuei székhely: Nagykároly. 

• 

• 

• 

•• 

Mitriavülgyfiirdil.. 18 
Molnármalom • • • • 7 

· Vámfalvitanya.... 2 

J árási összeg : 

D. Caengeri J • 
Járási székhely : 

Csenger. 
..A) NagykOzséll'. 

• 

1 Csenger .........•.... 

• 

Bergertanya • . • • • • ·7 
Groszmantl'n ya • • -46 
Juhoskerlllóhaz • • 2 
Katztanya. •.• • • • • • 16 
Kunkerülöház • • • 8 
Némettanya .. .. .. 48 

· Szuhányitanya. .. • 106 
• 

B) KOrjegyzdségek. 

Oaengef'simai kj. 
Atya ...............•.. 

Bodótelep.. • .. .. • 47 
Pálmalom. • • • • • • • 20 
Pálb•nya • • • • • • • • 88 

Cse~Old ............. .. 
Vecseycsárda .. .. 22 
Vécseymajor ..... 28J 

Csengersima .•..•••.• 
Kürthytnnya...... 16 
Vécseytanya...... 82 

Nag.ygécz ...•......•.• 
Kisgécz • • . • • • • . • • 125 

Pete ...•............... 

Gacsályi ki. 
Császló ... ~· ..........• 

Barkóczvtanya. • • • 6 
Madaras1tanya. • • • ll 
Elácztanya........ 4 
V écsey tanya .. • .. .&8 

Gacsály •••..••.•••••• 
Marótitanya .. .. • 67 

Rozsály .............. . 
Rozsályi azöllöskcl't 12 

• 

Koml6ilt6tfalui kj. 
Komlódtótfalu .....• 
Szamosbecs ......... . 
Szamosdara •.•..••... 

Aranyoatanya ... ~. 85 
Kosárhát •••••• ~·. 150 

Porcsalmai Tej. 
Pátyod ......•.•.....• 

Hirschfcldtanya • 8 
Porcsalma ........•.. 

Balo11h Pál tanya. 00 

• 
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1 
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1 
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• 

Balogh Sándor t.. 48 
Groszmanianya •·• ll 
GulyakiJ tilanya. . • O 
GyeiUl ls L vim L. • • ·44 
Gyene Pill tanya. 19 • 
Nádastanya • . • • . 8 
Szaplonc~~:aytanya ll 

Szamusangyalos .... 
Domahidy Pál t. . 18 
Domahidy Viktor t. 12 
Oros,;ihát .... :.. • fl 
Pusztnjánosi • .. .. ti 
Sápszeg ••.••••••• lS 

Seamosilobi kj. 
Csengerbagos ....... . 

Czirkó • • • • • • • • • • • O 
Foglártelek. • • • • • • 116 
Sch wareztanya • • • 8II 

Szamosdob .......... . 

Seamosscílyii kj. 
Hermánsz'eg ........ . 

.l U.nkikert ....... : 9 
Sznmossályi ........ . 

Baloghtanya • • . . • 18 
. .l<'ogarasytunya • .. 7 
Gyenotnnya .. .. .. 10 
Köserdőtanyu • • • • 14 
JS:ovácstanya • . • • . 27 
lJjsályi .••••• ; .••. 88 
Veret~tanya. • • • • • • 15 

Szamostatárfal n .... 
Szigettanya .. .. .. 14 

81atmárököritói kj. 
Rápolt ............... . 
Sza tmá.rököritó ..... . 

Gerecse. se • • • • • • . • 8 
Jókeyhm)a....... 17 
Lankakert .. • .. .. 2 
ndácsa •••••••••••• 54 
Murll'nlytanya .. .. 6 
Pusztaluk •••••••• 105 
Szöket;m va.. • .. .. 42 
Telebzoi.. .... .. 5 

Tyukodi kj. 
Csengerújfalll ....•... 

Astomriiti pásztor-
lak •.•....•• l • • 8 

Hercr.eg].terUHiház 5 
Jeueytan y a. .. .. . . B 
Pongráczianyil • . • 10 

Tyukod •....•....•••. 
Földváritanya.... 8 
Herminn tanya·;... 5 
Ilmatanya .. • .. .. • 6 
Ilonamnjor....... 109 
Kálmánmajor .••.• 12-l 
Karolinatunya.... 09 
Mánuytanya...... 2II 
Margitmajor...... lS 
Mariwkat11nya • , • • 52 
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Ökröstanya....... 18 
Ritoóktanya . • • • • 1 
Szentmihlilyitanya 8 
Tótlitanya. .. • • • .. 86 
Uraytanya........ 28 
Vöriistanya....... 9 

Mezöpetri ..........•• 
Boert.anvn. • • • • • • • 25 
Dégcn!eidlanya • • 22 
Vonháztanya . • • • • 18 

Reszege') .......... . 
Dohányostelep • . • 105 
Feketetanya • • . • • • 98 
Homoktu.nya...... 12 

Mezöterem ......... . 
Klirolyialsótag .••• 215 
Károlyifelsőtag •• 190 

Penészlek ...•......•• 
Csiritanya • • • • • • • 88 
Epsteintanya . . • • • 86 
Horváthtanya..... 18 
Hos.•riviztauya • • 22 
Lovastanya. . . . • • • 85 
Szihi.gyitanya • • • • 11 

Szaniszló ............ . 
Búrthtan ya • . . • • • 9 
Falncrdiil kerillö-

ház . .. • • • • . . • • • • 9 
Fekete tag • • .. • • • • 8 
Fiilomc~~:lii major • 10 
Gtm.senyita.g • • • • • 18 
Gyilkostan y a . • • • • 18 
Júzsicstanyn...... 8 
Kar ul Y' • .. • • • .. .. • 862 
Karulyi belsömajor 20 
Kozmatnnya...... 8 
Mácsabiz .. • • • • .. 17 
Ménesakoli major 15 
Ömbölymajor • • • • 19 
Pállimnjor . • • . • • • 48 
Pailiukabázi major lll 
Petricsere • . • . • • • 7 
Porttókástanya.... 99 
Veisztanya . • • • • • 5 
Zsuzsannamajor • 887 

1
) Szamosk~;l' kk.·ben a. szarnosszeri ak, párhuzamos B) anyakönyve vezottetik. 
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Tis1.a bal partja. 

.a 
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Já.rások, nagy-
községek, körjegyzö-

, kisközségek, 
• . tan. es 

joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

B) Körjegyzőségek. 
Börvelyi kj. 

Börvely .............. . 
Aserdöi lápitlmya 27 
Bodokytanya • • • • • 8 
Halmostanya • • • • • 220 
Körteszigatt tanya 21 
Pannoni• kender-

IJ&r •••••••••••• 2G 
Veréhtanya....... 75 

Kálmánd ... ......... . 
Erzsébettanya • • • • 2 

Kapion y ............. . 
Zsenimajor • • • • • • 125 

Csanálosi kj. 
Csanálos ............ . 

Feketeerd6....... 2 
Ridepuszta • .. .. • 9 
Nagyardll ........ 148 

Mezc'lfény ............ . 
Kidopuszta .. .. • • 10 
Vada............. 2() 

• 

• 

Csomaközi kj. 
Bere ................. . 
Gug~·oripuszta • • • 12 
Ruzsny•mszky-

puszta .•••••.•.• 11 
Csomaköz ........... . 

Bogdántanya . . • • . 8 
Buttyántanya •.••• · 12 
Dapsitanya....... 10 
Foltetetag ........ 1-'7 
Homokitag .•••••• 166 
:O asszútanya • . • • • 9 
Ömböly.......... 80 
Pouyvaspuszta • • líO 
Solymosytanya • • • 18 
SzlláiYitanya..... 10 

Érdengelegi kj. 
Érden~eleg •.••...•.•. 

Balás1tag.... ... .. 27 
Diószesftas....... 25 
Goro\·etac . . . . . . • . 9 
Jasztrabszky!Qe... 22 
Kisdanseleg • • • • • 240 
Komoróczytag • • • 2 
Szintaytag .. .. • .. 10 
Töröktanya .. .. .. 89 
V onháztlmya .. .. • 6 

Iriny ................. . 

KismajUnyi kj. 
Domahida ........... . 

Csahatanya •••• · ••• 
Domahidy Elemér 

Dot;;;"ah~cij' P'ii' · · 
o!!t'iciy. Vlltt~~. M 

tallya.......... . 24 

ll 

Pétorll'ytanya • • • • 75 
Ilöktanya.; •••.••. 82 
V aisztanya . • . . . . . 9 
"eres~g ......... 20 
Zür~tetq • .. .. .. • • liS 

• 
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Járások nagy-

tan. és 
.i o g gal fel r. 
egyt\b lakóhelyek és 
utóbbiak lelekszáma 

Ki!Jmajtény ••. · ••..... 
Okismajtény • • • • • 1-' 
Tagypuszta. • . . . . . 06 

Kras:'1UJ8unt
mikl6si kj. 

Esztró ................ . 
. Veres tanya....... 1 

!1 Krasznaszentmiklós 
Károlyimajor ••• •.· 140 

• 

Na.ggmajté~i kj. 
• 

Gilvács .............. . 
Gilvácsi fdrész-

telep . . . . . . . . . . 78 
Károlyitan1a.. ... 4 

·Nagymajtény ....... . 
Kopaszparltanya.. 21 

Vállaji kj. 
Mérk ................. . 

CsicsóstllDya. • • • • 1 
Tiborszállás .. .. • 210 
Vadaskert ........ 221 

Vé.llaj .... . · ........... . 
Ágerd6major ..... 142 
Cs obaháza .. • • .. • 56 
Ludállásmajor. • • • 27 
N anfcnék • • • • • • • 215 
Pórháza . • . • • . • • . 201 
Sár13ház • • • • • • • • • 1 -'1 
Torern ••••••••••• 418 

· . Vesenai 1rJ. 
• 

P:ortelek ............ , . 
.Sznbótag •••••• , • 6 
Zanathytag....... 52 

Vezend .... l. l ••••••• ~ 
Ját·ási öss.seg: 

• 

vm. 

Járási székhely : 
Nagysomkút. 

.A) Nagyközség. 
Nagysomkút ......... . 

B 1 Körjegyzőségek. 

Csolti kj. 
Bucsanfal va ........ . 

Kodrulytelop ..... 178 
Csolt ... l ••••••••••• l. 
Havord .............. . 
Törökfalu ........ ~ .. 

Szilvá.stelep...... 62 
• 

H aggmásláposi kj. 
Hagymáslápos ...... . 
Kisbozinta ......... .. 
Kolczér ............. . 
Nagybozinta! •.•••.••. 
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41. Szalmár vármegye . 

Járáso nagy-

s 
•:-:! ... l.an. és "' 
·O joggal felr. 
;.-, 

egyéb lakóhelyek és -o 

'"" utóbbiak lelekszáma 

Jeaeri kj. 
Jeder ................. . 

Bosánezytanya • • • 7 
11 Nagykörtvélyes ... .. 

• 

1 Somkútpataka ...... . 
Szilvástolep .. .. • M 

Szamosfericse ...... . 

Kooási kj. 
Karuly ............... . 
Kovás ................ . 

Hegyalja .. .. .. .. • 158 
I.áposkl!z .. · ...... 127 

1 K<'lvá.rremete ........ . 
Kisremct<J • • • • • . • • 287 

K61Járgarai kj. 
Durusa ............... . 
Jóháza .............. . 

Valeamoritelop ... · 22 • 
Kőváralja .......... .. 

MalomvöJ.sy. • . • • • 28 
. Kóvi.rgara ........ ~ .. 

· Kóvárhosuúfalui 
kj. 

!1 Kisfent<'ls .......... .. 
Kővárhosszufalu •... 
Magosfalu .......... . 
Pusztahidegkút .... . 

Maggarberke8:i kj. 
Berkeszpataka •..••.• 

Köv ár............ 49 
Meszig . . . • • . • • • • -4:5 
Verespatak ....... 110 

Magyarberkesz .... .. 
Nagyfentős ......... . 
Pusztafentős ........ . 
Szappanpataka .... .. 

Gyökeres ............ . 
Jávorfalu ........... . 
Nagynyíres .......... . 
Szamos tölgyes •.•.••• 

Priblk{aZvai kj. 

Dánfalva ............ . 
Fehérszék .......... . 
Pribékfalva ........ .. 
Szamoslukácsi. .... .. 

Szamoslukácsi t. • 89 

S.sakállas{alvai kj. 

Erdőaranyos ....... . 
IColtó ··········~······ 
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Tisza bal partj a. 

Járitsok. nagy· 
községek, kiirjegyzü

Jj ségek, 
1;1 tan. es törveny 
-o joggal f'elr. városok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
""' utóbbiak lélekszaroa 

KiSvár kölcse ......... . 
Szakállasfalva .•..... 

Járási össeeg : 

IZ:. Szatmár
németi j .. 

Járási székhely : 
Szatmár-Németi. 

.A) Nagyközség. 
Szatmárzsadány ••••• 

Jézustársasá&-
tanya ....... .-. 78 

Szarkatnnva • • • • • 85 
Világossytunya • • 6á 

B) Körjegyzőségek. 
Batizi kJ .. 

Batiz ................ . 
Bodnnyawny11 • • • 56 
Darabántanya .. .. 14 
Garanhát .. • .. • .. ti 
Gombástanya ••••• 287 
Helmccr.:ytnnya • • 18 
Herc:o~egtanya • . • • 25 
Sárhidtanya .• ,... ll 
SchhLg~<ttertanya • 15 
Vacványtanya .... 42 

Batizvasvári .••..... 
Streichertanya .. • .48 
Szöketanya....... 28 

. Kiskolesi kj. 
Dobrácsapáti ........ 

Csür6skertitanra. 10 
Kiskolcs.-... ......... . 

Óberendszeg • • • • • 46 
Nagykolcs ........... . 

Böszörményi t. ; .. 18 
Grósztanya....... 9 

Szamuskóród ........ 
Csonkai tanya. • . • • 12 
Nagyirtásitanya .. 9 

Kispaládi kj. 
Botpalád ..••.•.••.••. 

Czinegérestelep • • 9 
Eszotanya. . . . . . . . T 
Kocsorhát........ 22 
Kürlöszeg.. .. .. .. 5 
Oroszéger •••••••• 8 
Serusllgot . .. .. .. • 21 

Kispalád ............ . 
Angyalositanya • • • 2 

Magosliget ......... .. 
Erauntanya • • • • • • 'fi 
IJgeterdö ••.••••• ll 
Svarcztanya...... 22 

T.deárii kj. 
Kiapeleske ......... .. 
Lázári .............. . 

Apaitnnya........ 4 
CSü~tanyu.. . . • . . • 9 
Horvattanya...... 5 
Kanizsaytanya.... 8 

• 
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Já 
klizsflgek, 

kisk 

• 

• 

tan. és 
·o j o gg al f' el r. 
~ egyéb lak{ihelyek és 
""' utóbbiak lélekszaroa 

1 

Lengyeltanya .. .. 29 
Nn:ytanya . . . • . . . 29 

Pusztadarócz ........ 

Mikolai kj. 
Egri1) ••••••••••••••••• 

Hornyisztanya • • • 4 
Sepsitanya • .. .. • 84 
Veiaztanya .. .. .. 82 

Mikola ........ , ...... . 
Bnbir.só.ktanya.... 11 
Bnucrl.anya ..•••• , 18 
Bcrliuyitauya • • • • 6 
Bogáthvtnnya. • • • 20 
Bogdíuitanya . • • • • 6 · 
Butlykaytanya • • • 1011 
Csás:.~ytanya .•••• 149 
~a~ytanya....... 81 
Kadart.anya • • • • • • 4 
Kerekestanyn • • . • 12 
Kovácstanya .. .. • 4 
Kölcseytauya..... 12 
MtlllertanyL>...... 12 
Paptanvu . • • . . • • • 18 
Sülyösfunya . • . • • • 16 
Szatmárytanya • • • 5 
'f6thtanya........ 7 
Ujhó.r.:yl.anya...... 17 
Veisztanyn....... 4 

• 

Nagypaládi kj. 
Kishódos ........... . 

Kovácstanya .. .. • 26 
Nagyhódos ........ .. 
Nagypalád ......... .. 
Tisztaberek ....... .. 

Szobotozlaytanya.. 42 
Turhátitanya • , • • ó4 

Nagtjpeleskei kj. 
Nagypeleske ......... 

Elemértanya .. .. • 22 
Friedtanya •. , •• , • 16 

!!
1 

Tatárerdeitanya • 16 ZtJta .................. . 
nrráshátitanya , 6 

Ombocli kj. 
(Székh. Pottyén) 

Ama ez ........ -..... ."~. 
Ombod .............. . 

Iréntanya . . . . . . . . 34 
Petty én .............. . 
Szatmárpálfalva .•.. 

Sárkösújlaki kj. 
Adorján .... ~ ....... . 

Sopsitanya. .. .. .. 15 
Sar köz . .............. . 

Bark6cza .. • .. .. • 15 
Barküczavadáaz-

lnk . . . . . . • . . • . • 8 
Fel~öligei • • . . • • • . 59 
Felsömujor. • .. • • 42 
Folsömnlom...... 12 
Görb~d~zcg. • . .. . 118 
Józsefmajor ..•••• 140 
MajdioHztanya . • . 59 
Miklósnm~r. • . • • 89 

• 

• 

• 

• 
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41. Szatmár vármegye. 

,Jár[tsok, nagy
klir;jegyz6-

. tan. és 
;joggal lel r. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Muzsdai korUlö· 
ház . • . . . . . • • . . . B 

Sárkiizihegy ...... 288 
Szakadályi kerUlö-

há"; • • . . • • • • • • • • . 6 
Sárközújlak ......... . 

Berandytanya .. .. 15 
Bodort:m)-a. • • . • • • 12 
Kiszelytnnya... • • 64 
Mártontanya .. . .. 8 
Pócsyhatház . . • . • 2 
Pécsytnny~ .. .. .. 44 
Ri!UI:ln}·n. • • . . • • • . 15 . 
Schönpflugtanya., 10 
Szökotanya .. .. .. 16 
Verescsárda. ... .. lJ 

Seamo8krassói kj. 
SzamoskJ·as>ó ..... .. 
~zampslippó ........ . 

f.nnka . . • . • • . • • . • 85 

Seáraebereki kj. 
Garbolcz ............ . 
K. . 

lS Sal' , •.•• , • , •..••..• 

Méhtelek , ........ · .. ' .. . 
Gocstanya ..•••. ,. 15 

Sándorhomok ........ 
Gödénytanya • .. .. 12 
Kovács tanya • • • • . 54 

Szárazberek ......... . 
Mandeltanya. .. • • 52 
Mándyt.auya ... .. 88 
Pataytanya .. .. .. • 7 

Seatmát~dvarii kj . 
Berend ............. . 
Kak ................. . 
Kakszentmárton ••... 
Schwar~ztanva ... 80 
Tegló.ssytanya.... 14 

Szatmárudvari .... .. 
Gombáserdö ...... 188 

• 

Gombássárpart . . • • 17 
Jeremiásl.auya . • • 12 
Kovác~tu.ny•• .. . .. 81 
Kölcseytanya. • • . • 12 
Madarassytanya • • 8 
Morotva ... ... ... ll 
Papptanya . • .. • .. 6 
Szoketanya....... 18 -::-:-~ 

Járási össeeg: 

• 

x. 
a.JJal j. 

Járási székhely: 
Szlnéná.ralja. 

.A) Nagyközség •. 
Szinérváralja ...... 

Atyimtnnya .. • .. • 8 
Dupabálta........ BS 
Fúnye~tunya • .. .. 9 
Kác.amitnnya...... ll 
KáviLsytanya • • • • • 98 
Kleintan y a • .. .. • 18 

• 
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Th:za bal partja. 
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• 

• • • 

nagy-
• 

tan. 1\s 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Mándytanya...... 41 
Papolczytanya .. • 40 
ZUIÓ • • • • • • • . • • • • 98 

B) Körjegyzóségek. 
. .Apai kj. · 

Apa ••.•••.•.••••••••• 
Erd5moz6házcso-

port •••••••••••• 76 
H erbcnyágdomb •• · 21 
Ko T ácstanya • • • • • 58 
Lanka ••••••••••• 258 
Rózsás......... . • 20 
Szentiványitanya. 89 
Tóbél . • • • • • •• • • • • 88 

Apahegy .......... · ..• 
Elöhegy .. • .. .. .. 157 
Kiskökincshcgy • 151 
Nagykökincshegy. 187 
Zugóhegy. .. .. .. .. 96 

Szamostelek ••••.•••. 
Kortalj a........... 8 

.Aranyosmeggyesi"/ej. 
Aranyosmeggyes •.•• 

Aranyosmeggyesi b.251 
Borostanya .. • .. • 88 
Böszörmenyitanya 88 
Etény •••••••.••• 198 
Gombás •••••• ~ • • • 556 
Gróaztanya .. .. .. 51 
J akótanya .. .. .. .. 85 
Jungreisztanya • • • 10 
Ö rét ••••••••••••• 124 
Selyebytanya .. .. • 84 
Streichertanya.... 59 
Svoiczertanya • • • 14 
Wesselényitanya. 71 

Józsefháza ..... , .... 
Gémestanya • • .. .. lí 
Józsefházai szölUI-

hegy .••••••.••• 181 

l 
,.!.C 

Q.) -·:v 
• 

-e.o 
-Q.) a! 
r!ls 
~~ 
<ltl 

Keresr.:teságtanya ·7 · 
Papolczytanya • • • 52 
Weisztanya ..... 16 

Patóháza............. 1 
Degenfeldtanya... 48 
Lanka ........... 169 · 

• 
• • 

• 

• • 

• 

• 

s 
•d 
N 
ltl 

-o ;... -o 
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1 

• 

• 

• 

nagy-
• 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Szamosberencze ..• 
Kovacsháztanya • • 8 
Kovács! anyák .... 150 

Szatmárgörbed .... .. 
• 

BorválasztUi kj • 
Alsóbuta ........... .. 
Borválaszút ....•...•• 
Papbikó ............•. 
Sze Iestyehuta ••.••••• 

• 

nobai Trj. 
Iloba ....••.•.......... 

Ilobabánya • • • • • • • 888 
Kissebespatak .. ~· .... · 

Nagysikárlói kj. 
Busig .....•......• ~ .. 
KissikárJ ó .•..•..••... 
N agysi ká1·ló ....•...•• 

Knlimánszöllll • • • • 126 
Károlvitng........ 5 
Ptyikiúszöllll ..... 214 

Szamosmonostor •••. 
• 

Remetemesői TrJ. 
Barlafalu ........... .. 

Kár.olyitanya .. .. • 2 
Remetemező ........ • 

Uj falusaytanya • • • 28 

Beamosborhidi kj. 
Mogyorós .......... .. 

Károlyitanya ... .. 4 
Szamoshorhid ... ~ ... 

Epleint3.1:......... 20 
Jégertanya , • .. • .. SS 
I..anko. • • • • • • • • • • • 88 
Lövito.n y a • • • • • • .. • 19 

Szamosveresmart .•. 
· Járási össeeg: 
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42. Szilágy vármegye. 
• . · Vármegyei székhely: ZUah. 

• 

• • 

L j. 
J árási székhely : 

Kraszna. 
. .A) Nagyközség. 

1 Kraszna .•............ 
• 

B) Körjegyzőségek. 
.Alsóbáni kj. 

l Alsóbán ......•.••••• 
B Felsőbán ............ . 

• 

• 

Kvsznahosszúaszó • 
Elozsatanya....... 8 
Szilvatunya ••• ~ • • • 5 

Máron ......•..•...•.• 
Pecsely .•..••.•......• 

.Alsóvalkói kj. 
Alsóvalkó .......... . 
lt,elsővalkó ......... .. 
Füzespaptelek .... .. 

Knliuluuyn • .. .. • 14 
Ktasznai"Qzes ....... 
Újvágás ...••.....•..• 

• 

• 
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42. Szilágy nirmegye • 
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N 
ltl 

·c » -o 
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,]árusok, nagy-
közs(•gek, körjegyzö-

. kiskö:t.ségek, 
tan. és lüi'vényh. 

jog~:,>al felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

XI. Felsöbánya 
rtv ................ . 

x u. 
rtv. ~.· ........... . 

Borpatak ••••••• · 809 
Feketepatak ..... 1112 
Köhlinya • • • • • • • • • 481 
Szilas •.••.••••• 1. 181 

XIU. Nagyki-
fOly rtv ........ . 

Epreskort • .. .. .. • 59 
Kláramaj or .. • .. • 220 
Korparét • • • • • • • • • 98 
Lilitanya •••••••• 56 

l ..... 
Q.) -•Q.) -
tili 

•Q.) 

:l"' roS 
,.!<j·~ 
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• N1ires •• l....... . 84 .... 

• 

Pnpokszállása.... 4 
Somoserdö .. .. .. • 10 
Szentjánosmajor. • 194 

• 

• •• 
Oss:resités. 
• 

• 

A . . . 
1J(I.St, 3. • .••••••••••• 

Osmgeri j ........... . 
Erdádi j ..... l ••••••• 
Fehérgyarmati j .. .. 
MáNszalkai j . ..... . 
Nagybányai j ..... .. 
Nagykárolyi j . ... .. 
11.T k 't • • .nagysom u ' J .... .. 
Seatmárntmeti j . .. . 
Be-inérvá1·alj ai j. .. . 
Jielsóbánya rtt1 ... .. . 
Nagybánya riv . .. .. 
Nagykároly rto • .... 
rármegyei ÖBSZ. : 

• 

Szatmár-lfémetl 
'tjv • ...•............ 
Sv.atmárh~ ••• ; .2.121 

• 

• 
• 

• 

• • 

• 

• 
•• • • 

• 
• • • 

B·,gdcilzháeai kJ. 
Hl Bagolyfalu .... : . .•••• 

Totyitanya .. • .. • 1 
1B Bogdánháza ... ~ ..... 

Polyánntanya .. .. 49 
Tuszntnnya....... 24 

• 

14 Boronamez6 ....... .. 
16 Paliczka ............. . 

Osf.eéri kj. 
16 Boján ...............•• · 
17 Csizér ........•....•..• 

· 011tyána.. • • .. .. .. 27 

-:=-::-=-:,-;:: 

• 

• 

• 

• 
• 
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• 

• 

• 
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Tisza bal partja. 
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Járások, nagy- • ..... 
kürjegyz6- Cl) -•Q) -

bg 
tan. és ~ 

l~ s joggal felr. városo 
rt< ·d • es .. egyéb lakóhelyek 
<ll"' utóbbiak lélekszáma 

Perje . ................ . 
Putoronka........ 50 

Fels6s1dki kj. 
Ballaháza ........... . 
Felsős zék............. 1 
Krasznatótfalu •.•...• 
Tuszatelke .......... . 

Gyllmölcstnesi kj. 
Gyilmölcsénes.. . . . . . 1 
Krasznajáz ......... . 
Magyarpatak1) ...... 1 
Valkóváralja ...... .. 

KrtJBertal1orváti kj. 
Krasznahorvát ...... 

Tompatanya .. .. • ll 
Petenye ............. . 
Ráton ............... . 

Rátonblikk.... • .. B'l 
Sereden ............. . 

Magyarkec1eli kj. 
31 Magyarkeczel ....... . 

Oláhkeczel .......... . 

Varsolce.: l:j. 
Krasznarécse ....••.• 
v arsolcz ....... e •••••• 

JártÍBi öss1eg: 

IL 
o•eJal 

Járási székhely : 
SziiAgycseh. 

Körjegyzóségek. 
..4.ls6?Járceai kj. 

Alsóvárcza .......... . 
Felsővárcza ........ .. 
Középvárcza ••..•...• 
Mutos ..... ; .......... . 

BikácefalfJai kj. 
Bikáczfalva _ ....... .. 
Bilkktótfalu ......... . 
Somfalu ............. . 

Bogdár&di 7cj. 
Bábcza .............. . 

Paptanya • • • • • • • • 27 
Reichtanya .. .. .. ~ 

Bogdánd ............ . 
Szér .................. . 

Bm-omlakpuszla • • 91 
Szilágykorond ...... 

Farkasóra . . • . . . . 5 

B~sháeai kj. 
Benedekfal va .•••.... 
Bósháza ............. . 

s 
-ctl .... 
Ul 

-o 
~ -o 

""' 

Jíml.sok, nagy-
kiizségek, körjcgyzü-

kisküz:;égek, 
t.an. és törvényh . 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszaroa 

Szilágyújlak ........ . 
Vicsa ................ . 
Völcsök .............. . 

• 

Égerháti ki. 
Alsószivágy ...•.••..• 

Rogyina .. , . , . . . • . 112 
Égerhát. ....... ; .... .. 
Felsőszivágy ....... .. 

Bomemisst:a 
szeszgyó.rLclep. • 59 

Bornemissza va
dí.szkastélytelep 118 

Felsóberek816i k.i· 
Alsóberekszó • . . . . . . • ' 

21 Felsliberekszó ..•.•... 

Hadadi kj. 
Hadad ............... . 

Apó.czatanyo .. • .. 60 
Daróc~:tanya • • • • • 40 
Hosszúágtanya.... 7 
V • • " " asanuozo . . . . • . . o 

Hadadnádasd ....... . 
Szegényág.. • .. .. • M 
(!jtal!tanya • • • • • • • 58 

Szüágynyíres ••..••. 

Lelei kj. 
Hadadgyőrtelek •••.• 
Lele .................. . 
Menyó ......... , ..... . 

Harast:tpnsr.:ta .. • 11 
Sándorházapuszta 10 

Mos6bányai kj . 
Bükkörményes •••.•• 
Mosóhánya ......... .. 

HutaLlllep ....... , 46 
Potokt.anya.. ... .. 17 

Vadafalva .........•.• 

Billelmedi kf. 
Keleneze ............ . 
Sillelmed ............ . 
Szamosardó ...•...•• 

Boytanya • .. .... 4 
Fodortanya . • • • • • • 1fT 
Kll.rolyitanya • • • • 9 

Szamosczikó ..••...•. 
Szamostóhát .•......• 

8tlélseeg& kj. 
G ardánfal va ......... 

87 Monó ................ . 
Hidegkúttanya • • • 87 
Juhtanyu. . • . . . . . . . 7 
Kövtcsestanya... • 18 
Wesselényitanya. 80 

Szélszeg .............. . 

81ilágycsehi kj. 
Oláhhorvát .......... . 

Bornemisszatanya 61 

l ..... 
Q) 
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42. Szilágy va1·megye. 

JíLrások, nagy-
küzségek, körJegyzü-
ségck, kiskllzségek, 

d. tan. és törvényh. 
joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Szilágycseh ......... . 
MihálybUkk ••• , , 82 
~orctanya •••••••• 11 
Pojláktanya .. • .. • 4 7 

l .u eu 
·eu -
ll&) 

·eu 
"'"" .~e 

-"" -~ 
<rn 

41 Szilágynádasd ....•. 

• 

8eilá!l1JilldsfalfJai kj. 
Kecskésfal va ......•.• 
Szilágyegerbegy ..... 

Moldová.ntanya... 19 
Szilágyillésfalva .... 

Glodánl.anya • , . • • 86 

Beilágyseegi kj. 
Désháza ............. . 
N agyszeg ............ . 
Nyírfal va ............ . 

Nyírfogadó •• ; • • • • 74 
Szilágyszeg .......... . 

Benkötanya ... .. • 82 
Böx1yo............ 1 
Gáborói tanya • • • • 26 -:-::-:: 

J' árási Ö b BBe g : 

l i'· 
lyói . 

Járási székhely : 
Szilágysomlyó. 
..4.) Nagyközség. 

Kémer................ l. 
A !'llTiyospuszta .. • 109 
ErdöaljalakoUyás. 21 
Nádns . . . . . . . . . . • 1 
Fileset . . . . . . . . • • 6 
Karjosnagyhen • • 11 
LUKOBitag • .. .. .. • 6 

B) Körjegyzőségek. 

Halmosdi kj. · 
Detrehem ...... r • •••• 

Elyüs ................ . 
Halmosd ............ . 

Tufertalep...... .. 186 
Ulyutelep ........ 1114 

Hármaspatak ...... .. 

Kárássteleki kj. 
Doh .................. . 

Bethlentanya • • • • 8 
7 Kárásztelek ........ .. 

Aranyos •••••• ,... 29 

Kraserta11idf}égi kj. 
Krasznahidvég .....• 
Somlyógydrtelek .... 

Hollósviilgy • • • • • • 22 
Mauurahun • • • • • • 94 

Lecsmdri kj. 
Lecsmér ............. . 

• 

• 

') Magyarpatak kk.· ben a gyilmölcsónosi ak. pll.rhummos B) ·o.nyakönyve vozettotik • 
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• 
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Tis~a bal partja. 

Járások, nagy
kür.i 

tan. és 
-o joggal felr. 
~ egyéb lakohelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

1 
• 

• 
Porcz ................ . 
Eklnnály ...... ; ....•... 

Márkaszélei kj. 
Alsókaznacs ..•.•.... 
J:t,elsőkaznacs ...... .. 
Márkaszék .......... . 
Szilágycseres ....... . 

NagyiWresidai kj. 
Nagyderzsida ....... . 

Budafogadó. • • • • • • 42 
Janc!!ikó &özmalom 24 

Szilág ydomoszló ..••. 
Zálnok .............. . 

Hágó............. 8() 
Hatló . . • • • . . . . . . . . 8 
Kistag .••..... :. • 12 
Mezsetanya • • • • • • 28 

8elyme8ilo'"'ai kj. 
Selymesilosva ..••••• 
Som l) ómező ...•.••.• 
Szilágylompért ••...• 

BomlgdúJ1aki kj. 
Kerestelek ........... . 

• 

Borbálntanya. .. .. 9 . 
. . . . . . . 8 

. . . . ll 
Maladé ..........•..... 

Albachtanya...... 21 
Bindertanya...... 11 
Szoros . . . . . . . . . . • 69 

Somlyócsehi •••.•••.. 
Bnlogmnlom • • • • • 22 
Ellefalu • .. .. .. .. 10 
Ujréttanya • • • • • • • 84 

Somlyóújlak .••.•••.. 
Hollósvöli'J.. .... 19 

-· 
Ssildgybagosi kj. 

Szilágybagos ........ 
Pupospatak • • • • • • 12 
Rátonvölgytanya • 78 
Szilvatanya. • • • • • • 21 

Szilágyborzás ....... . 
• 

Seilágynagyfalui k.J. 
Bürgezd ............ . 
Szilágyoagyfalu_ ..•.. 

Berektanya • • • • • • 9 
Kaczúr . . . . . . . . . . 6 
h.orláttanya • • • • • • 85 

Ssilágyperecseni kj. 
Somlyószées •...••.•. 
Szilágybadncsony .. . 
Szilágyperecsen .... . 
Drílgo~ilanyn..... 12 
Kispcrer.:sontanya. 77 
V ovcrú.n tanya .. .. 17 

• 

• 

• 

• 

1 

• 

s 
·..S • 
lil tan. és tö 
-o joggal felr. városo 
~ egyéb lak6helyek és 
f':< utóbbiak lélekszáma 

• 

• 

Bsilágyt~oványi kj. 
Ipp ................... . 

Faragótanya...... 22 
Korokdomb. . . . . . • '1 
Mondyta.nya.. .... i 7 
Nyires tanya.. .. .. • . 11 
Rédelep ......... 97 
Scbesstanya...... 81 

Szilágyzovány .•..... 
Zoványfdrdö .. .. • 11 

Ját:ási összeg: 

IV. Tasnádi j. 

Jé.rási székhely : 
Tasnád. · 

.4) Nagyközségek. 
Szilágypér .•.•••..•... 

Dógenfeldtanya .. • 18 
Dengelegitanyil • • • 41 
Etepuszta .. .. .. • 184 

Tasnád .............. . 
Csákóhegy .. .. • .. 25 
Ezredestanya .. .. 64 
Kaufmanntanya • • 21 
Kaufmann telep ••• 190 
Kenditóhegy ..... 19 
Rózman tanya • • • • 18 
Stárnatanya • • • • • • 16 
Szélhogy .. • .. .. .. 18 
'fasnádmalomsze,g 228 
Ujhegy........... 29 

B) Körjegyzőségek. 

.Ákosi kj. 
Ákos ................ . 

Kaulmanntag. • • • • 75 
Kunyhótelop • .. .. 78 
Pálinkástnn-ya • • • 64 
Szomoldytag • • • • • Sli 

Krasznaczégény .... 
Bránmalom • • • • • 20 

Krasznamihályfa.lva 
Dégeurold tag • • • • • 49 

Alsóseopori kj. · 
Alsószopor .......... 

Pálinkastanya • • • 51 
Újnémet ............ . 

• 

Alsó~ánáspuszta • 4S 
Felsogánáspuazta 20 
Lörytanya .. .. .. • 22 · 

Érkávási kj. · 
Ergirolt ............ .. 

Lnizatag . . . . . . .. . 40 
Nagytag.. . . . . . . . . 86 
~~a~~~ ......... 82 

Érkávás ............... · 
lll é d . . . . . . . . . . . . . 5 

É 
KilviL,.ytnnya • • • • • 58 
rmindszent ....... . 
Bcrkovicstanya • • ll 
Bo:unistunya...... 12 
M.olnárt.auya....... 84 
Nngyln.nya. • • • • • • • 15 
l'aptanya • • • • • • • • 12 
Rlir;soytunya...... 28 

• 

• 

• 
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42. Szilágy vármegye. 

tan. és 
·o joggal felr. 
;>, 

l 

~ 
•Q) -

'O egyéb lakóhelyek és 
f':< utóbbiak lélekszáma ~ 

1 

1 

1 

1 

Érssakácsit. kj. 
Érszakácsi ......... .. 

Ba.l~s!!Ytanya..... 81 
Blilonitan)& ...... 109 
Csögvége. . . • . .. .. · 16 
Rásólanya........ 84 

Kegye ...........••••.. 
Csikoskertpuszta. 19 
Góbeltanya....... 29 
Hutnpuszta....... 74 

Tasnádszarvad .•.•.. 
Bankpuszta • • • • • • 66 
Csögta.nya.. .. • • .. 11 
Kékecz........... 16 
Orbó.............. 26 
Elaeztanya ••••••• 53 
Terebesitanya .. .. .CO 

• • 
Erst~et1tkirályi kj. 

CsOg .......•.•.•••.... 
. Bonwárttanya • • • • 17 

Erkisfalu .......... .. 
Fisertanya .. .. .. • SS 

Érszentkirály •.•.... 
Bngossytanya • • • • 18 
Dalássvtanya •• • • 20 
Dégenfeldtanya • • 68 
Érkliziku.izlertanya 29 
Felsókaizlertanya 19 
Méhitanya. • • • • • • • 18 
Rajká.tkaizlertanya 14 
Sa.jtéerdó......... 21 

Érszőllősi kj. 
Csekenye ........... . 
Érldsazőllős ........ . 

Kispacznlfii...... 18 
Szentilonamajor.. 81 
Zöldfasor. .. .. • • • • 'l 

Érszc'illős ........... .. 
Ibarostanya • .. .. • 12 
Kerekttiitanya .. ·•• 28 
Kisrédetanya..... 18 
Nagyréde tanya.... 14 
Rór;satag ..... _. ... 19 
Vasstanya........ 6 

K1·asznaháza .••••...• 
Szolnokháza ...... .. 
Tasnádbajom ..... .. 

Hu ta telep .. • • .. • • 192 
Istvántelep. • • • • • • 86 
Korbolyatell•p •••• 168 
Ruzsa ta:......... 81 

lJsztató .............. . 
Boriskatu.nya • • • • • 14 
Dány la........... 25 · 

Felsőszopori kj . 
Felsőazopor •......•. 

Kozma.tanya • • • · 49 
Ma.gyru-telep. • • • • • 80 
Szekorostanya. • • • 82 

Girókuta ............. . 
Pacsirtástanya .. • 11 

Kisderzsida •......••. 

Magyarcsabolyi kj. 
MagyareRaholy •.•... 
Oláhcsaholy ......... 

·-
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Ti,;za hal parlja. 

• 

l .lárilsok, nagy
kö7.sl\gek, kiirjeg'yzü- ~ ·ev s -·<ll 

N u: t.an. és törvény 
·o joggal fclr. városok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
r:. utúhhiak. lélekszáma 

. 

Tasnádhalázsháza ... 
Hangyástanya ... 13 
KordaihCI,!y....... tS 
Zülmr.ctelcp....... 10 

Tasnádcsány ...... .. 
31 Tasnádorbó ........ .. 

• 

Seödtmeteri kj. 
Keszi ................ . 
Pele . ................. . 

Jólseftanya .. • .. • 6!1 
Papszásztanya • •.• 80 

Peleszarvad ........ . 
Sződemeter .......•... 
Tasnádszilvás ....... 

T~ .. snátlseántdi kj. 
l!:rhatvan ... : .. ...... 
. Csontostanya • • • • 29 

Erkörös ...... , ....... . 
5 . ·- . ., v.unnpusz"" • • • . . ... 
Törökszállas • . • • l 1 

Ért<zodoró .. . .. .. .. .. . · 
N~gyérhát........ 17 
Tov1scd . . . . . . . . . • 184 

Tasnádszántó .......• 
Annatag. . .. . .. .. 118 
Erdiíaljpu~ztn • , • • B 
Erdöpuszta. • • . • • • 4 
Ernszttanya...... 1.8 
Fül.,ptanya ••••• •. 25 
ltnrctag. ~ . . . . . . . . 83 
Kistag . . . . . . . . . . . 64 
Nagyola!lllitai • • • • 89 
~zik tag .. .. .. .. .. 52 
Ujialutag......... 49 

Jártisi össeeg: 

V. Zllaht j . 

Járási székhely: 
• 

K01jegyző~égek . 
Alsóerwgyi kj. 

Alsóegregy .......... . 
Blagit..'Ulyu .. .. .. • 18 

Alsónyárló .......... . 
CsOmOr ló ............ . 
Egregypósa : .. ..... .. 
Felsőny:í.rló .......... . 
\'as kapu ............ . 

Diósadi kj. 
Diósad ........ · ....... . 
Magyarbaksa ....... . 

Eg1·espataki kj . 
Egrespatak .......... . 

Miczopatakpus?.ta 1 
Gurzót'al va ......... . 

Xyisztorpuszta . • • ö 
11 Haraklányi) ........ .. 
1 Szilágypanit ........ . 

• 

• 

1. 

s 

• 

• 

.lárítsok. nagy
kiidegyzri

kisközségek, 
tan. és tllrvi!nyh. 

·o -jog-gal felr. vitrosok, 
.t' egyéb lakóhelyek és 
ri: utóbbiak lelekszaroa 

·= .. 
"' 

Kusalyi k.1-
Kusaly ............... . 

ezelitanya .. .. .. • 11 
Szilágyerked ....•... 

Kcrokliget........ 84 
Szilánkirva •.•...... 

Nywtridi 1t.j. 

ErdöalaLt ••.•••••• 94 
r .azuri .....• : . • . . 51 

1 Mojgrád ............. . 
Dun1Iyn ... ·....... 15 
Fácze •..... ·.... 7 

Nyírsid ............ .. 
Bál tn............. 27 · 

Vártelek ............ . 

Ördögkúti kj. · 
Felsi'Segrejry ........ . 
Ördögkút .......... .. 
Pusztarajtolcz ...... . 
Szentpéterfal va, .... . 
Szilágy hogya ........ . 

Sarmasági kj. 
Ököritó ............ · .. . 

~6 Sarrnaság ........ : .. . 
• 

• 
Moji"Ld •••••••••••• 10-' 
Mojádcrdö .. .. .. • RS 
NagyerdötanyP.... 14 
Paulatanya . . . . . . 98 

Seilágyballai kj 
Bádon .............. . 
Ma~yargoroszló ..... 

Banffytnuya .... , 60 
Oláhbaksa .......... . 
Szilágyballa ........ . 

SeilágyfdkeresstúJ-i 
kj. ' . 

31 Czigányi ............ . 
Czolltanya .. .. .. • 80 

Szilágyfökeresztúr •. 
Szilágygl.lrcsl!n ..... 

Bánom........... 28 
Csontpasz . . . . . . . 5 

&-ilágykéJvesdi kj. 
Sz il ágykövesd ...... . 

Fiirjpadt:mya • • • • 96 
Knrnvisortm1va. • • 9 

• • 
Ml\v.sarétjo . . • • • • • 28 
Pnrkorosztanyn • • 4 

Szilágysziget ........ . 

Ssilríoyscímsoni lj. 
Mor.solya . . . . ... . . . . . . · 

Annafiirdö....... •• . 6 
Szil:\gysámson ...... 

Römlöttmya. • • • • • • 8 
Juhásl!:tanya...... S 
KcndorágtWI)'IL • • • 28 
Máxsntanya ........ 16 

') Anyakönyvileg a. !lzil!igrballa.t kj.·hez tartozik. · 
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42. Szilágr vármegye. 

s 
.Járások, nagy- ..w-~ 

küzségek, körjegyzü
·d 
N 
rn tan. és 
·o joggal fel r. 
~ egy(·b lakóhelyek és 
r:. ut.óbbiak lélekszáma 

• 

Ssilágyssentkit·cílyi 
kj. • 

Debren ............. . 
Kendervölgyitanya 11 

Kisdoba ............. . 
Nagydoba ....... : .. . 

Zobort:mya....... 18 
Szilágyszentkirály ... 

Vát•tneeoi kj. 
Kásapatak .......... .. 

Csákylijralu ...... 148 
Meszesszentgyl!rgy .. 
Dombaljnpu~zta • • 45 

Nagyrajtolcz ...... .. 
Peclllpu'!zta ....... 158 

Vármez6 ............ . 
Jál'ási össeeg: 

VL Zatb6t j. 
Jál·ási székhely : 

Zsibó. · 
• 

KbrjegyzösP.gek. 
.Almásbaláesllásai 

kj. 

:!l 
!ID 

•:l) 

~e 
.tol ·;g 
<lll 

• 

Almásbalázsháza ..•. 
Almásrákos .. .. .. • .. . -
Galponya ............ . 
Kendermezt'l •..••.... 

Dabjoni kj. · 
Dabjon .............. . 
Dabjonújfalu ........ . 

7 Szilágysolymos .... .. 

Karikai kj. 
• 

Egregyborzova .... .. 
Farkasmezö ......... . 

Egregyviiigyl kö
s.zónhánya,..... 15 

Karika ....... . • ........ . 
Lunkapuszla...... 72 

11 Romlott ............. . 
Somróújfalu ........ . 
Zsákfal va ........... ." 

Kettf$smezói kj . 

• 

Almásgalgli . . . . . . . . . 1. 
Ke t tösm ezé! .•........ 

16 Szarnosc'lrmez6 ..... .. 
17 Tihó . ................ . 

Kucsói kj . 
Fürményes .......... . 
Kucsó ............... . 
Szilá.gypaptelek ..... . 

• 

Nagygoroszlói ~'-3·· 
21 Hosszúújfalu ........ . 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

-• 

Tisza bal parl,ia. 

e 
Járások. nagy

község-ek, kör 
kisk 

tan. és 
·o joggal felr. 
..!:' egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

'"' N 

"' 

• 

Kisgorosz ló ......... . 
Nagygoroszló .•.....• 

Náprádi Trj. 
Köd .................. . 
N á p rád .............. . 
Szamosdebreczen .•. 

S~amoaudvarhely~ 
kj. 

Inó ............ · ...... . 
Szamosszépllck ...•. ;. 
Rzamosudvarhely ... 

• 

Cserotalja • • • • • • • • 15 
Miczaianya •• ;.... 29 
Osokerit . .-. . . . . . . 7S 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

L Tlaz&n
J. 

Járasi székhely : 
N agyszöll6s. 

• 

• 

• 

. .A) Nagyközségek. 
MagyarkomjáL:..... · · 
Nagyszóllős ......... . 

Aczéltanya .. .. .. • 45 
F&F6bi\kk ........ 118 
Feketebegyi kll-

bá.nya . . . . . . . . . . 91 
Perényitanya;,... 72 
Rátonyitanya .... ·, 31 

Rakasz ............ l •• 

Kisrakasz .••• ."~ • 2114 
V crtepa 1 ~ • • • • • • • • 848 

SalAnk ..... · ..... l ••••• 
Tiszaújlak ...•..•...... 

Kóroditanya...... 26 
R~lhtanya. • • • • • • • 74 · 

• 

B) Köiiegyzóségek. • 
.Alsókaraszlói kj. 

Alsókaraszló ........ . 
Felsökaraszló ...... .. 
Szőlli>srosztoka .•..•. 

Felsóveresmat·ti l:f. 
Alsóveresmart ....... : 
Felsóvet·esmal't ..... . 
Felsőveresmarti 

I•'akóbtikk ...... 

Nagycsongovai kj. 
Ilonokújfalu .•.•...•. 
Kiscsongova ..•.••... 
NagycsonKova .••..•• 

• 

1 

1 

• 

-~ •• ... 
"' tan. és 
~ joggal felr. 
0 egyéh lak6helyek és 
r:. utóbbiak léleksr.íuna 

Vérvölgyi kj. 
Nagytnon ..•.•.....•• 
Nagymonújfalu ....•• 
V ér völgy .•.....•.•••• 

·Zsib6i kj. 
Csiglen .............. . 
Prodánfalva •.••.•••• 
Szilágyróna ......... . 
Turbócza ............ . 

97 Zsibó.· ....... ~ ....... . 
Járási össze.'!: 

VII. SzUá.gy-
aomlyó rtv ...... . 

• 

• 

' 
• • . . 

l 

$ 
•.:J -

43. Ugocsa vármegye . 
. V átmegy ei székhely : . 

• 

• 

Nagyrákóczi kj. 
Kisráköcz ........... . 
Nagyrákóez ......... ·. 

Sárdik • • • 1 e • • • • • • 421 

Öl'!Jf'ösi kj. 
Alsósárad •.•..••••• ~ 
Felsősárad .......... . 
Ölyvös ................. . 

• 

Szóllósegresi kj. . 
Feketepatak ..•.••.••• 
Szóllösegrés • ...... .. 
Verböcz ............. . 

ErdlliLanya... •• • • 15 
Keresztútitanya • • 18 
r.aphílllanya...... . 5 
Nagyidaitanya.... 17 
Sillótanya.. .. .. .. 10 . 

Szóllósvigarddi kj . 
Fanesi ka . ; ....... · ... . 

Fischertanya..... 29 
Willingertanya... 55 

Tiszasasvár .•••....•. 
1
,. . 
tsza.szn·ma ...... ; .. 

Szöllösvégardó ..... . 
· Horthytanya.. .... ~ 

Tiszaújhelyi lej. 
Ka1-ácsfalva ....•••••. 

• 

Mátyfalva ........... . 
Tiszakeresztúr •...... 

• 

• 

Nagyidaimajor .. • 42 
Tiszaújhely .......... 

:Slaskovichtanya • 51 
UjhC'Iyi Monyhcrtt. 21 --,.,,-

Já-rási ös.~zeg: 44. 

1 ) Hnlmi nk.-hez heosztlltt kk. 

• • 

• 

e 
•LJ 

"' "' 

• • 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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48. Ugocsa vármegye. 

tan. és. 
joggal felr. 
egyéb lakóhe~'ek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

B Ukkpuszta • :.. .. 41.1 
Huborts7..állás • , • , 42 
M. kir. Rildmive!!-

iskola ..•....... 107 

V • n. Zilah rtv .. 
• 

. Összesité.~ . . 
Kt·asznai j........... 31 
SEilágycsehi j. .. .. .. 42. 
Szilágysornly6i j .... 
"'~" 'd . • t _l#Ona t ,~ .. .....••.•. 

ZSlahi ,; .............. . 
Zsibói j ............. . 
Szilci.gysomly6 rw .. . 
Zilah 1·tv .. ........ : .. 
Vát~tnegyei öasz.: 

• • 

• • 
• 

• 

• 

• • 
• 

• 

D. Tlazá.ntúll J. • 

Járási székhely : 
Halmi. 

.A) NagykOzségek. 

• 

1 Feketeardó .......... . 
• 

Halmi ............•... 
Halmihegy ....... 117 
Ny írestililya .. .. • 26 
Paptagtanya...... 8 
Rátonyitanya • • • • 25 
Sepsitanya .. .. .. • 40 
SzentpálytMya. • • 97 
Túrerdeitanya • • • 12 

Kishábouy~ ) ......... . 
Kisbábonyiú~le~ 81 

Király háza .......... ." 
Turcz ..... l l. l ••••••• 

Turczi bányatelep 115 
Túrterebes ........ .. 

Alsóerdötanya. • .. 110 
Dobrihát tanya .... 115 
H6do~tl>nya .. .. • • 126 
Ligettllllyn .. .. .... 54 
Túrterebesi szöllö-" 

hon .. l .. l...... 82 

B) Körjegyzóségek. 
Osepei kj. 

Csepe . . . . . . . . . . . . . . . . · 
Fogarassytanya.,. 86 

Csom n fal va: . ........ . 
Blank1\lanya • • • • • 107 
Ligettelep • • • • • • • • B 

Szllllilsgyula .•.••••.• 

• 

• 

• • 

10 Tiszahetény ........ . 
• 

Kisgérc1ei. kj. 
Kisgércze ............ . 
Nngygércze ........ .. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• ·-
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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Tisza-Maros szöge. 

El ...s 
N 

"' 
'O 
~ 

'O 
ro:. 

• 

nagy· 

tan. és 
j o g gal fel r. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Kökt!nyesdi kj. 
Csedreg ........ ._ ..... . 

Fogarassytanya... 45 

Fertőalmás ••......... 
Kökényesd ..•...•... 

Buttykaytanya •••• 111 
Kosánláztanya . • • 28 

kj. 
Avaspatak .•..•....•.. 
Bocskó .............. . 
Kistarna ............. . 
Nagytarna .......... . 

NagytarDal rurdö • 6 
•• huta.. 64 

Rátonyitanya • • • • 2Al . 
Vá&ástanya ••••••• 502 

NeuetWn:falui Tej. 
1lkli .................. . 

Ak! l hegy.. • • • .. • 85 
Akli tanya .. .. • .. 117 

Batár ............... . 
Ba tári tanya...... 84 

Dabolcz ............. . 
Nevetlenfalu •.•.•.... 

' 

L Aradi j. 

Járási székhely : 
Arad. 

.A) Nagyközségek. 

• 

.. 

1 AradkOvi .... ........ . 
Gvorok .............. . 

• 
Zaouibékos~ya.. 7 

Kftrtos ............... . 
Almásiratos • • • • • 177 
ltutas ........ ... 640 
Sofronya • • .. .. .. • 763 
SzentpiU . . . . . . . . . 802 

Mácsa ............... . 
ÁhránypuszLa • • • • 970 
Fáczányos • • • • • • • 12 
Topilla .. .. .. .. .. 988 
Ű j falu . . • . . . . . • . 20 

Mikelaka .......... .. 
Öthalom ............. . 
Szabadhely ......... . 

Sánczipuszta.. .. • 6 
Szentleányfalva ..... 

Posblkcrt ...•.... 44 
Új:panád ............. . 
Zs1~mondháza ...... . 

• 

KekcsteloP, .. • . .. 76 
Nagybuzsak •.•••• 199 

• 

• 
-"'1 
Cll ..... 

'Q.) ..... 
1M3 
'Q.)"' 

~El zo...s 
.J:o!N 

<"' 

4. 
!. 

' . l 

••• • 
' ' . ' 

• 

• 

• 

El 
·«< 
N 

"' 'O· 
~ 

'O 
""' 

• 

Járások nagy- l 

~ 
'Q.) -
~ tan. és ·~ 

joggal felr. . ~ s 

• 

fJ 

egyéb lakóhelyek P.s .1>4 •CIS 
N 

utóbbiak lélekszáma <"' 

Tekeházai kj. 
Gődényháza .•.•...••. 

Újgödlmybáza • • • • 82 
Tekeháza............. 1. 
TiszRSzászfalu . • . . . . 1.61 

Aczéltanya....... 18 
Fogarassytanya. • • 6 
Kövórektanya. • • • • 14 

• 

Tiszapt!terfalvai. kj. 
Forgoláuy ...........• 
Tiszabökény ......•. 

Blaskovicstanya • 21 
Kozányitanya .. • • 14 
StarklMya . .. .. .. 14 

Tiszafarkasfal va •.... 
Dögöstanya • • . . • • 7 

Tiszapéterfal va .•... 
Györ;ylnnya...... 54 
Komaromitanya. • 12 
Sznbótanya....... 12 

Tivadarfal va •..•..... 

Ugocsakomlóri kj. 
Batarcs ............... . 
Hömldcz .... , ....... . 

.. sz o ge . 

~. Arad vármegye. 
Vánnegyei székhely: Arad . 

1 

B) Körjegyzőségek. 

Fakerti kj. 
Fakert ....... : ....... . 

• 
tvenes Alsó m.. 199 
tvenos Klára m. 171i 

Otvenes László m. 711 
Zimándköz .......... . 
Zimándújfalu .•.••... 

Újpuszta .. .. • .. .. 00 

Mcmdorlaki kj. 
Maroscsicsér ........ . 

Hada ..... .-....... 89 
Mondorlak ........ .. 

Hada............. 95 
J árási Ö IBZ~g : 

u. enöt j. 

Járási székhely : 
Borosjeuö. 

.4) Nagyközségek. 
1 Alsóbarakony ...... . 

Arisztiapuszta.... 8 
BelénSZf.'g. • . • • • • • 20 
Supapus;t;ta....... 21 

• • 

• 

-
44. Arad vármegye. 

,J nagy-

E! 
•CIS 
N . tan. 1\s rn 
-o joggal felr. 
~ egyéb lakóhelyek és ..... o 

""' utóbbiak lélekszáma 

Tamásváralja ...... . 
Ugocsakomlós .... .. 

Velt!tei lrj. 

Tiszakirva .......... . 
17eléte ............... . 

Vert!csei kj. 

Csamatc5 ........... . 
Tölgyosfahatelep. 4 

Rákospatak ........ ; 
Sósfalu .............. . 

41 Verécze .............. . 

• 

J árási össseg : 

ÖsneHités: 

Tiszáninneni j ..••.. 
Tiszclntúli j. . ., .... 
Jl'á'l'megyei iJBsz. : 

• 

Apatelek ........... .. 
Apateloki kastély 70 
MokrahOBY • • • • • • • 49 
Pintlakpuszta •••• 101 

Apáti ... ·········~·· . 
Belényszes....... 6 

. N~tanya...... .. 114 
R6t1tauya • • • • • • . 64 
Sándortanya .. .. • 19 

Borosjen6 ........... . 
Ant."J.lháza • • • .. .. 17 
Barika . . . . . . . . . . 9 
FUzespuszta. • • • • • 112 
Istvánháza • . • • • • 284 
Józsefmajor . • • • • • 50 
L . zi' . ~~ as UIURJOr •••• ,. UO 
Pálospu.szta...... 8ö 
l:izalmáspuszta ••. 198 
Szénáspnszta.. ... 81 
Tatnánd. . . . . . . • . . 240 

Csermd .......... : ... . 
• 

Csbimöi Ujtclep .. 902 
Csó.iJ:áspuszta • • • • 18 
Dohányosmajor •• 174 
HódospnsY.ta . • • . . 97 
Korapuszta • • • • • • 38 
Kispuszta . . . . • . . 8 
l'Uspökpuszta • • • • lll! 
Szénáspus:;~ta.. .. • 24. 
Tölgye~ puszta . • • 14 
Varjuspuszta . . • • • 8 

Csigérszöllős ........ 

• 

l 
.!<! 

Cll 
:Q1 -
f., 
~e 
..!ol ·:ll .. <rn 

,...,..,~ 

l • • 
l 
• 
• ' 

• 

• 

• 

• 
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Tisza-Maros szöge. 

Járások, nagy-

s . ." 
N 

"' tan. és 
-o j o g gal fel r. 
-a' egyéb lakóhelyek és 
t:. utóbbiak lelekszáma 

Malompuszta..... 11 
Ösclénd.......... 42 
Tasnikpuszta • • • • 60 

Garba ................ . 

8 
·::3 

.Tárásc..k, nagy
ko'izst~gek, körjegyzii· 

, kiskü1.st~gek, 
tan. és ftirvP.nyh. 

·o joggal felr. vát·osok, 
~· egyéb lakr,helyek es 
t:. utóhbiak lélekszáma 

Kertes ............... . 
Tóltelep .. .. .... . 92 

KOröskocsoba ...... . 

Décsei kj. 
Borosrósa .... , ...... . 

Csizmástanya • • • • 8 
Ladánka ......... 45 
SzásZl'rdöpuszta. • 59 
Tibormajor. . • . • • . 64 
Víznek •••.••••.•. 158 Décse . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 

Sikula . . . . . . . . . . . . . . . 8.61 
.1\.czé_lháza •••••••• 2~ 
ÉralJapuszta. .. .. • 62 
Nagyrétpuszta • • • 58 
Pajszapuszta • • • • • 87 
Vizesfalumajor... 4 

Somoskeszi .....•...• 
Istvó.nhizapuszta. • 80 

B) KOrjegyzőségek. 
Bareai kj. 

Áldófalva ........... . 
Ba~ a ................ . 
KOrOsvajda •...•.•.•.• 

. Bokssegi kj. 
Bokszeg ........... .. . 
Kon~raló ......... 181 
Rokszinpussta • • • 126 

Monyoró ........... . 
Beraria . • • • • • • • • • 26 
Emmamajor .••. ·• 87 
Máriam~Jor • • • • • • 48 

Repszeg ............ . 
Komyesütanyo .. 17 
RepsEegpusztu • • • 87 
Un~yeczpuszto . • • 51 
Wmnbergertanya • 28 

Maróti kj. 
Csigérgyarmat ....•.. 

Dajka ..•..••. , . . 41 
Marót ................ . 
-
' 

• • 

' ' '· Boro•
sebe•t j. 

/árási székhely : 
Borossebes. 

A) Nagyközség. 
1 KOrOsbökény •.•.••. 

Lajosmajor....... 7 
Mahlerpuszta..... 19 
Péterdomb • • • • . • 5 
Vör!lscsárdapuszta 8 
Zsonkahen • • • • . • 5 

B) KOrjegyzdségek. 
Borossebesi, kj. 

Borosberend ........ . 
Borossehes ...••.•..•. 

Kurjantó ......... 154 
Gósd ...•..•.....•..•. 

1. 

, 

• 

• 

Zcmf'rd . . . . . . . . . . 6:3 
R ékes ................ . 

Détfiai kj. 
Bajnokfal va •.••...... 

Arankapuszta ••••. 28 
Dézna ............... . 

• Tózsefbánya ..... 221 
ZngóteTep • • • • • • • • trií 

Déznaláz ........... . 
Kisfeketefalva .•..... 
Kisróna ............. . 
Menyháza .......... . 

.Menyházagyártcll!p 188 
Mikószalatna ....... 

Háromalmási k.i· 
illesil ............... . 
Bozósd .............. . 
Róz~av!llgy •••• •. • • 6 

Háromalmás ...•••... 
Kc5karó .............. . 

21 Mosztafalva ...•..... 

• 

• 

Honcetói. lj. 
Alsószakács ....•..... 
Bonezafalva ......... 

Mustos ..... l •••• -. 7 
Honczér l •••••••••••• 

Hontköz .. l 1 ••• l l 20 
Honcztó .. l. l •••••••• l 

Honcztöi csernent-
gyár . . . . • . . • . . . 60 

Kopársár..... ... 8 
Potockitelep...... 69 

Madarsák .......... .. 
Madárszállás..... 8 
Mosdonyoolep .. .. 6 

Raj ............ l •••••• 
Solymosbucsa ...... . 
Zöldes ............... . 

Erd6háztanva • • • • 85 
• 

J dstáshelyi ~j. 

Báltflllva .......... .. 
Borosztok ........... . 
Édeslak ............. . 

esetelak • . • .. • . • • 7 
Jószáshely ..••........ 
Zarándpl.tak ...... .. 
Zombrád ........... . 

Keseendi lrj. 
Keszend ............ . 

CsolLpnszta • • • • • . 27 

1) AnyiLkiinyvilog F:Jek nJ...-hez tartol!lik. 
•) An yakiinyvilog Mudncs!Jodzás nk.-hez hLrtov.ik. 

• 

' 

6 

• 

. ---·::3 ... 
"' ·o 

• 

• • 
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44 A d . . ra varmcg~·e. · 

Já.rások, nagy-

Hurozvölgy....... 00 
Vadvölgy .. .. .... 18 

Pajzs ................. . 
Csertelep...... .. • 9 
Kiscsurgópusztn. • 4 

Vészalja ........... .. 
Korlátpuszta .. .. • 18 
Mapspuszta • . • . • 52 

Koroknyai k,j. 
Holdmézes ......... ;. 
Jószás •...•••.•....... 
Koroknya .......... .. 
Körösfényes .•....... 

Iará1si kj. 
Dancsfalva ••••.•••••• 
Ignafalva ........... . 
Menyéd ............. . 
Nádalmás ........... . 
Parázs ............... . 
Susán y fal va •••....••• 
Szelezsény .......... . 

• 

Sselezsényi major 10 "7:::--:-c::-:: 

Járási öaseeg: 

IV. j. 

Járó.si székhely : 
Elek. 

,1;., .~Nagyközségek. . . . . -

t Alsókamarás ......... 

• 

Elek . ........... l •• l. l • 

ánhidymajor • • • 86 

akocspuszta • • • • 189 
Lllkösháza • • • • • • • 415 

Gyulavarsánd .•...•.. 
Golvácsmajor • • • • 65 
JánoshP.zo.puszta 1) 2~ 

Medgyesbodzás ....•• 
EnsélJetmajor. • • • 215 
Görbedpuut.a..... 18 
Kllllllimaj or . .. .. • 421 

Medgyesegyháza ..... 
Telbisstanya ••••• 

Nagykamarás ...... .. 
Bánkút ......... 1.275 

Nagypél ............ .. 
Ottlaka .............. . 
Meggyespuszw~). 1.188 

Sikló. l •••••••••••••••• 

Alsókéthalom p... 18 
Bokrospuszta..... 21 
Botos . . . . . . . . . . . 198 
Kéthalom • • • • • • • • 160 

Szentmá-rton ....... . 
J árási lisszeg : 

V. Kla,ten6l j. 
Járási székhely : 

Kisjen ö. 
N agyközségek. 

Ágya ................ . 

4.31 

!. 
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Tisza-Maros s:f.ligc. 

E 
·Cl! 
N 
lll 

-o 
:>-. ..... o r.:. 

Jimisok, nagy-
körjegyzö-

kisközst>gek, 
tan. és Wrvénvh. • 

j oggnl fel r. Yín·osok, 
e~_ryf>b laköhelyek • es 
ut.óbbiak lélekszáma 

A lsósimá.nd ....... .. 
Alsósimándi tanyák 94 
Csapúszó ll ö • • • • • • 12 
Kinczigllllljor ••••• 806 
Ki~pél . . . . . . . . . . . 67 
N·yók............. 62 
Tnkli.csymajor • • • • 218 
Tövisogy háza ••••• 2S8 
V áSIÍ.rhcl }i csárda 9 

Erdőhegy .. •.: ... ," .... 
Kara.ncs. . . . . . • . . . 18 

Feketegyarmat ..... . 
Bedöszog ••••• ,... 9II 
Fcset ...•........ 146 

Felsősimánd ....... .. 
Ellamajor ...... ·• 21 
Folsösimándi tanyák7T 
~ics~major •••• ~ . • 18 
yma)or • • • • . . . . . .. 89 
Ujmajor .......... 188 

Kerül ös ............. . 
Nnt~ytanya ........ lll 

Kisje1iö .............. . 
Biikönypuszta ... lll 
Kli.posztáskerttP.lc;p 1815· 
Korhány • .. .. • • .. 49 

Köröscsente ......... 

• 
.bd 
Q) ...... 

·:U ..... 
til;) 
·:v 

~~ ""' -~ 
<~ 

• 

i.S! 

1.78 

E! 
·Cl! .., 
lll 

·o 
:>-. -o 

""" 

l 

1 

1 

• 

,Járások, na~y-
" községek, kür,jegyzú-

kisközsügek, 
. tan. és tiirvényh. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lúlekszáma 

Rekotyóspuszta.. • • 57 
Sáros •.......... , 7 

'falpas ............... . 
Kis talpas......... 61 
Kistanya......... 28 
Körtvél yessy-

tanya ... •...... 14. 
::S agy~IUI ya , , , • , , , 19 
Osilanya . . . . . . . . . 86 
Sánuc-zö. . . . . . . . • . 22 
Talpasi cserépgyár 47 
Tarnándisor. • • • • • 208 

Tőzmiske ........... .. 
Auguszlamajor ••• 116 
Halmosordö...... 10 
Józsimajor • • • • • • • 90 
Levelosordö...... 18 
:"11\dasumjor • • • • • • 98 
Tömösdomb...... 9 
Zsófiamajor • • • • • • 14 

Vadász ...•.......... ~. 
KiSrösmajor • • • • • • 19 
Tilikörösi tanyák. 109 
Vadé,szpuszta .... 002 

Bélzerénd ~) .....•.... 
Bös&ör . . . . • • . • • • . 80 
Fényest6... .... .. 16 
Sutpus11ta........ 26 

• 

' ..boj 
Q) ..... 
-~ -
Cl&) 

~.., 
.~ s 
...od ·Cll 

N 
<lll 

• 

-

3. Kisérpuszta • • • • • • 4 
Kislászlótanya ••• 142 
Mátvú.stelck • • . • • • 5 

N ad. ab .............. . !. 

i l Zaránc.l ......... : .... 
ljarkály.. .. .. .. .. 280 
Ostelek • .. .. • .. .. 85 -=:--:::-:::-

Járiísi összeg: Borzadás ... ·· • . . . . 11 
Dohányos ........ 128 
Horgostó•) ••••••.• 148 
Sásér . . . • . . • . . . . . 10 
Somhid . • ..... , . . 94 
Somo~ . . . . . . . . . . . 18 

N nnovzerénd ........ .. 
~~ -Os1puszta ••••••• 129· 

• 

• 

VI. 
pécskal 

• 

11 Sepzős ............... . 
Jál'ási székhely: 

• 

Bunigus. .... .. . . 44 
Darva! tó . . . . . . . . 63 
Dorongos.·. ... . . . . . 18 
Dumbravapusllt:a • 71 
Gyllszimár}JUsz1a • 98 
Holumlmrpuszta.. 61 
.JánosmaJor. • • • • • • 77 
KopacsoJpuszta ••. 141 
Li váda .......... 116 
Lunkapuszts • • .. • 179 

Simonyifalva ....... . 
Szapá.ryliget , ........ . 
Székudvar ........... . 

Birkamajor • .. • • • • Hí 
Buzdula .... ; .. • • IB 
Csatorna ........ 26 
Csikos .•........ 160 

· Fo kér............ t 5 
Gyürke ........... 20 
L f'

• 
. 1m J>Cg)"'e •••••••• 

Nagyluilom ..... ;. 28 
... 'i agyrút . . . . . . . . ... 40 
Hiknmajor • • • • • • • 118 
sv..,ntmár~on . • • • • 18 
Szilbukor .. .. .. • • 2-l 
Tatnász . . . . . . . . . . 19 
'I. .. 86 rtLJan ••••••••.•• 
Zábrány •.•..••••• · 10 

Szineke .............. . 
Fojdli.stanya...... 4 
lrLás. . . . . . . . . . . . . 19 

Szinte ........ , ...... . 
Mondokrét • • • • • • • lB 

!. 

• 

• 

.A) Nagyközségek. 
Kispereg ........... .. 
Magyarpécskli. ...... . 

Magyru-pécskai ta
nyák és sr:5IIök.2808 

J'S'émetpereg .•........ 
Opécska .....•........ 

Gsálaerdö ....... , 45 
Csálatolop • : ..... 885 
Xyo1nás ••••••.•.. 277 
Ól'ócsk:ti tanyák .1184 

Ó 
Pccskaszenttamús 109 
bodrog 3) .......... . 

Hódosbodrogi 
zárdn. • • • • • • • • • • 14 

Szemlak .............. · 
Dibóktanyá.k .. .. • 94 
Gallótanyák • ~ ... 243 
:\iáriapuszt11 ••••• 498 
J 'ományi tanyák. • 72 
Snn yatanyák • • • • • 288 

B) Köt·jegyzöség. 
Nagyiratos·i kj. 

N agyiratos ......... .. 
Bohnajor. . . . • • . . . 008 
Hatháza . .. .. • .. • 164 
lrmamajor .•••• , , 6ó 

• 

1) Anyakönyvileg Szinle nk.-hcll tartozik. 
•) y,.Já~K nk.-hev. bf~.szLolt kk. 

• 

• 

• 

.. 

• 

1.61 

• 

• 

44. Arad várlllcg\'c • 

Járások, nagy- ' ,!<li 

körjegyzö- Cl) 
·:Q! s:: ..... -~~.: !l8 N . tan. és Ul '<ll <d 

~= ·o joggal felr. 
;:... egyéb lakóhelyek és ,:.~-al ..... .. o -<!lill 

""" 
utóbbiak lélekszáma 

N agyvarjas ..•..••.... 
Kisvarjaspuszta • • 281 
Szederhát .... •... • 819 
Szederháti tanyák 178 
Sl!öllösha.lmipuszta 94 ----,~::-:: 

Jrírási összeg: 

VII. á.rla
racbla\ járiB. 
Járási székhely : 

Má.riaradna. 
.A) Nagyközség. 

1 Máriaradna ......... . 

B) Körjegyzösé(rek. 
Marosborsai kj. 

Marosborsa ......... . 
Nádastelep. .. • .. • 15 

Konop 4 ) ••••••••••••• 

Aranyostelep..... 108 
• 

Mat·oskapronqzai Ttj. 
Alsódombró ........ . 
Bátyafalva ......... .. 
Garassa .............. . 
Maros kapron ez a .... . 

· Marosmonyoró ..... . 
Marasszalatna ..... .. 

Marospetresi ~j. 
lltc5 ......... ~· ........ . 
Maroshollód ......... 
Marospetres .•........ 

A mástelep • . .. .. • 12 
Marosszeleste ..•..... 
Ó borsa ...... ~ ....... . 
Rósa ................. . 

Ménesi. kj. 

17 Ménes .............. .. 
• 

ÓpálfJsi kj . 
Óp!los ............... . 
, t·'álnsbanu!zka. . • . J 28 

Uj pálos .............. . 

• • 

-Soborsitli kj. 
• 

Aldásos .............. . 
Felsököves ...•. · .... · .. 
Pernyefal va ........ . 
Sohorsi n ............ . 
rremesd ............... . 
'l, ok .................. . 

"'6 T ., ~ orJu ............... . 
!27 Vám ............... ··· 

' • 

1.1 

1 

3J Opecska nk.-hez bonslitoU kk. 
•) KoncJp kk.-ben 11 marosborsai ak. párhuzamos B) anyakönyve vozcttotik. 

• 

• 
• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

.. 
• 



• 

• 

• 

. 
• 

• 

• 

• 

1.. ., .. 
ISZtl-:.· aros szogc. 

• 
Járások. nagy-

községek, körjegyző-s kisközségek, -as 
N · tan. és törvényh. "' -o joggal felr. városok, ,.... 

egyéb lakóhelyek és ..... o 

"" utóbbiak lélek~záma 

BolymoSf'ári kj. 
Milova 1) ............ .. 

Odvas1) ••••• •••••••••• 

Solymosvár ......... . 
SolymosviÍl'i puszta 10 

Tótváradi kj . 
81 Alsóköves ........... . 

• 

1 

Farkasháza ....... , .. 
Gyulatc5 .............. . 
Kisbaja .............. . 
Szarvasilg ..... ...... . 
Tótvárad ............ . 

Járási ÖBBZeg: 

• 

VI'*· 
• 

Járási székhely: 
N 

Kih·j egyzőségek. 

HalmágycB'ÚCai kj. 

Ácsva ............... . 
Csúcsmező .......... . 
Halmágycsúcs ...... . 
Halmágygórós .... .. 
Irtásfal u . ........... ~ . 
Kismaglód •••.••.•••. 
Vidra ................ . 

Kiahalmágy" kj. 
Csohosd ............. . 
Fazt!kastarnó ••.....• 
Halmagymező ••....• 
Hosszúsor ............ . 
Kishalmágy ......... . 
Szerb ................ . 

N agyhalmá!I1J' Ir j. 
KOrOsivánd ......... . 
Martfal va ........... . 
N agy h almá gy .•••••.• 
Ocsisor .............. , 
Olcs ............. ·-· ... . 
Tiszafal va •.•....•..•. 

Peleake(alt:ai Aj. 
Ácsfalva ............ . 
Bngyfal\'0. •........... 
KOrOsdombró ....•••• 
Peleskerah•a ........ . 
Rosztócs ............ . 
'l'alács ............... . 
Vajkaháza .......... . 

• 

' ..!ol 

: 
lll;) 

'3! a! 
N d re-

..b41!i 

<"' 

1. 
1. 
• 

• 

1-::-:c-:-:::-:: 

• 

• 
• 

• 

nagy-

. tan. és 
·O joggal felr. 
;.., 

egye:\ b lakóhelyek és ..... 
o 

""' utóbbiak lülekszáma 
• 

Zarándbányai kj. 
Bogyafalva ........ .. 
Keresztespatak ••...• 
Kisles ............... . 
Mermesd ............ . 
Páfrány os ........... . 
so,·ényes .. .......... . 
Zaránd hánya •.••.... 

. Jc&rási öeazeg : 
• • 

IX. Tomoval j. 

Járási székhely: 
Tornova. • 

.A) Nagykozségek. 
1 Almásegres ........ .. 

Dúd .... .............. . 
Fels ö tanya .. .. .. 22 
Lugospatak • • • • • • 58 

Kurtakér ............ . 
Subtójn • . . . • . • . • • 93 

Tornova ............. . 
Hirtyikpuszta • • • 52 
Szá~tuspuszta •••• 116 

B) Köt·jegyzőségek. 

Doroazl6(alvai kj. 
Doroszlófalva .. ; •.•.• 

Bogdánf!ytanya • • 18 
Felsótanya • • • • • • • 22 
Lugospatak....... 58 

Székesaranyág .....•• 
Józsefvölui fürósz 4'1 

lt~elt6ti kj 

l 
..!ol 

Q1 
•Q1 ..... 
lll;) 
-~ 

"' "' ~e 
.,!.ff ·c:S 

N 

<"' 

• 

• 

J. 

Felmén es .. . .. .. .. . •• 1.1 
Feltót ........... .- •• ;. !.91 

Csimorcsa. . . . . . . . 5 
Paráznya • .. • • .. 56 

KtJvedi kj. . 
Köved ........... • ~ .. . 
Zarándhódos .....••. 

Belénili kj · 
11 Dezsőháza ........... . 

• 

Kávna ............... . 
Lugozó .. , .... l ••••• t. 

Sei én d l •• l •• l ••••••••• 

Sclóndliget. • • • • • • 227 
Új(lrkos .............. . 

Ujárkosi puszta • • 224 

Zarándnáda&i kj. 
1 Alménes ........... .. 
1 Zarándnádas .. .. .. .. !. 

Fürészgyártclcp • • 58 . ~~ 

Jli,rúsi összeg : 
• 

s 
·c:S 

"' "' 

• 

• 

17B 
44. Arad vármegye. 

Járás ok. nagy-
küz~égck1 kürjegyzö-

kisközs,\gek, 
tan. és törvényh 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
u ló bb i ak h\lekl:lzárna 

X. Vllágosl j~ 

Járási !!zékhely. 
• 

Világos. 

.A) Nagyktszségek. 

l ...... 
.: ..... 
lll;) 
-~ 

"' "' ,gs 
...., -~ 
<cn 

• 

1 Erdőskerek ......... . 
Bata.tnrapuszt.1. • • . 18 
Erdöskorcki p. .. • t 17 
Styibeipuszta... • • 46 

Kovászi ........ t ••• t. l 

Magyarád .......... ". 
Ószentanna .••....•. 
Pankota ............ . 

Abfaltanya • • • • • • • 40 
Králilztanya;.. • • • 85 
Malertanya ...... 199 
Sulkovszkytauya • 4'1 

Újszentanna ....... .. 
Világos .............. . 

Bru-na.!!IZél • • .. .. .. 89 
Barn ól . . . . . . . • . . . 86 
Liváda .......... 40 
Világosföldvár ... 16'1 

B) Ktsrjegyzöségek. 

' Galsai kj. · 
Galsa ....... t ••••• · •••• 

Zsimbolya. • • • • • • • 65 
Muszka ........ ~ .....• 

Óvarsándi kj. 
Ó 

. ' 
varsánd ........ : ... . 

Újvarsánd .......... . 
Alatka . . . . . . . . • . . '18 
!dorócz t•••····· 14 
Sírhalom......... 91 

J áráai ösaseg : 
• 

Összesités. 
. 

• 

Aradi j. . .... _....... 39 
Boroa,jen6i j .... :... 37 
Borossebesi j. . . . . . . 86 
Eleki j . ............ . 
l(isjetaói j . ......... . 

· Magyarpérakai j ... . 
MMiarad11ai j .... .. 
Nagyhalmáqyi j . .. . 
Tornor:ai j. .. ..... .. 
Jrilá~si i··········~ 
Jlártnegyei össz.: 

Arad tjv. -~~....... 68.16 
Ar~di vár .. • .. • .. 148 
Gáj ••.•. l ••• 1 ••• • 4:.05l 
Poltura •• , •• , , •. , CAJS 
Ségn ••••••••••••• 2.8t42 

. 

•) Odvas kk.-!Jeu jolr;ctt 2 kür.ség részúro a solymosvá•i uk, párhummos B) anyukönyve vczettutik .. 
• 

• 

• 

• • 
• 

• 

• 

• 

• • 

' .. 

• 

• 

• 

• 

• • 

-
• 

• 
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• • 

• 

• • 

• 

•• •• 

• 

• 

• 

17-f. 
Tisza-~Inro~; szöge. 

s 
-~ 
rl2 

-o 
J:: o 
~ 

• 

Jat·úsok, nagy-
körjegyzö-

kisközs1\gek 
tan. ús lörvényh 

joggal fel r. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lólekszáma 

L j. 
Járási székhely : 

• 
Battonya. 

• 

.A) Nagyközaégek. 
Battonya ...... ~ ••.••. 

Czikóbalom .... . 
Szionda •••••••••• 
Tompapuszta • • • • 4 711 

Kevermea .........•.. 
Kevermesi puszta 72 
Vizespuszta...... 62 

Kisiratos ............. . 
Mezöhegyes ...••....• 

Bel8öCecskés p.. . . 767 
BelsőkamaráS p. • 587 
Belsömezóhenes· 

P'uszta ••••••••• 1.058 
Belsöpcregpuszta. 555 
Kovilcsháztpuszta 4.74 
KiilsöCccskés p. • • 4.68 
Külsöknmarú.s p. • 681 
Klllsömczóhegyes-

pu~:tzta •••••••••• 628 
ltUlsöperegpuSBta 612 

Torn1•a ..•........•... 
Justiltanya. • • .. • • 169 

B) Körjegyzöség. 

Dombegyházi kj. 

Dombegyház ........ . 
Balhncsú.rda • • • • • 10 
Birópuszta ....... 217 
Glacztauya • • • . • • 88 
Heimanntanya ••• 109 
Irmamaj or........ 52 
Kisdombegyház •• 857 
Lásr:lí•ma,ior.. • • • • 78 
Lebukicsarda. .. . • 12 
Lonovics nagy m. lt4 
Montigcsirda • . • 2tl 
Montágkista.nya • • 117 
Montú.gnagymajor. 2f:.7 
Nyékykistanya ••• 161 
Nyékynagyt.anya • 611 
Vagyonbmya • • • • • 188 
\'o:rziLrtanya. • • • • • 158 

Magyardombegy ház. 
Jc,rási össseg : 

IL Központi j. 

Járási székhely : 
• 

NagykOzségek. 

Ambrózfalva .•••••.•• 
Apátfalva .••••••••••• 

eag 

ld 
10S 

,.1111 ·a! .. <Cll 

18.01 

B. 

!Ul 
7.97 

• 
33. 

• 

Ját·ások, nagy-
kiit:legyzö-

kisközségek, 

~al tan. és törvényh. 
-o joggal felr. városok, ~a 
~ egyéh lakóhelyek és ,.!ol ·a! .. 

utóbbink lóleksz..í.ma <Cll 
• 

45. Csanád vármegye. 
Vármegyei székhely: 

Csanádalberti ..••••• 
Földeák ....•••..•.... 

Annamajor • • • • • • • 15 
Gajdospuszta •••• 822 
Karabttkamajor • • • 50 
!té thalom •••••••• 107 
Kistanya .•••••• ,. • 82 
Ködmiinös • • • • • • • 87 
l'j~\g\'!!iktanya • • • • 76 
Oföldcákouszta • • 200 .. . 
Urmö~tanya •••••• 146 

Királyhegyes .•.••.•• 
Magyaresanád •••... 

Bökény •••••••••• 142 
7 Nagymajláth ........ . 

• 

Püspöklele ...••..... 
Dezsómajor •••••• 188 
Kiskopáncs 1) ••••• 184 
Nagykopáncs') • • • 170 
Sándormajor ••••• 187 

Pitvaros ..•.•.•.••... 
Járási 6ss1eg: 

m. 
há.zl j. 

Járási székhely: 

MezökovAcsháza. 

. Nagyközségek. 

Csanádapáeza •••.•.• 
Gazdasáai munkás-

tolep .......... 181 
Gulácsitanya..... 24 
KisPpác?.apuszta • 848 
No.gyapáczapuszta 260 
Neumanntanya • • • 87 
Szabótanya • • • • • • 29 
Székácspuszta • • • 9 
Vilmanuljor •••••• 127 

Domhiratos ......•.•• 
Ráthpuszta ••••• :. 245 

Kunágota ..........•• 
Birótanya • • • • • • • • 224 
Jakabffytanya •••• 274 
Logolll . • • • • • • . • • • 186 
Mulnárpuszta • • • • 89 
Nágcl Károly t. • . 71 
Nágol Vilmos ~ • 218 
Báth tanya • • • • • • • 242 
SármczeyLanya • • • 91 
Szilágyitanya • • • • 188 
Telbisztanya • • • • • 184 
Urbánpuszta kis-

tanya •••••••• , • 52 
Urbánpuszta nagy-

t..~nya •••••••• , • 288 
Vajdatanya •••••• 471 
Vásárhelyitanya • 141 

Magyarbánhegyes .•. 
Háritanya • • • • • • • 821 
Mandeltflllyo. • . • • • 154 

• 

') Anyakönyvilog .Nagymajláth nk.-hez tartoznak. 

• 
• 

.a 
·:ll 

"' Cll 
-o 
>. ...... o 
~ 

• 

• • 

l 

• 

• 

45. Csanlid vármegye. 

l 

tan. és 
joggal felr. 
egytib lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

Telbisztanya ••••• 191 
V ertántanys • • • • • 95 

Mezőkováesháza .•.•. 
Bélamajor. • • • • • • • 252 
Nágol Henrik tanya 168 
Nágcl Vilmos t... 182 
Puiglytanya • • • • • 180 

Nagybánhegyes ••... 
Kaszallorpuszta •• 2.11'5 
Nagybanhogyesi p. 993 

Református
kováesháza ......•. 

!IQ 
"4)111 

~a 
.lol -~ 
<rn 

Végegyháza ••....•.•. i-::-;:-;;-;;; 

Járási öss1eg: 

IV. j. 

Járási székhely : 

Nagylak. 

Nagyközségek. 

Csanád palota ..•.... 
Nagykirályhegyes

puszta • • • . . • . . • Slí9 
Kövegy .•............ 
Nagylak ••.•..•..•... 

Psnnonia kender-
gyár •••••••.••• 257 

Sajtény ..•.••........ 

v. 

Járási össseg: 

rty ...... • 
Bogárzú és 

Somlyéktanya .1.194 
Csókásitanya •••• 1.11!8 
Dálitanya • • • • • • • • 26:1 
Dáliugar • • • • • • • • • 818 
Ga1:!.'ibatn.nya .... 887 
Hatronr,;yos1tart ya. 279 
Igásitanya • • • • • • • 560 
lboásiullar • • • • • • • • 508 
ltonyérváró .••••• 4S1 
Kopán~s-~nya :. . • 700 
HákoH Jnrando • . 396 
Rákosit;myl, ••••• 565 
Rákosiugar •••••• 148 
Sovány:. • • • • • • • . • 265 

• 

dsszesitú. 
Battonyai j . ....... · 
Kösponti .i· ........ .. 
Mezókovácslláei j . . . 
Nagylaki j. . ...... · 
Mak6 rt., . •..•.....•• 
J'át•mcgyei üssz.: 

• 

as. 
!3. 

• 

• 

• 

• 
l 

! 
• • • 
' • 
l 
• 

' • • 
• 
• 
l 
• 
• • 
! 
• 
' • 
' • 
• 

i 
• • 
' 
• • 
• 
• 
• 

' • 
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• 
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. Tisza-ll:uo;; szöge • 

1:11;1 tan. és tan. és "<l> aS 
joggal felr. gjs joggal felr. -o ·O 

l» :s~ l» l!gyéb lakóhelyek és egyéb lakóhelyek és - -o <"' o r... utóbbiak lélekszáma ""' utóbbiak lélekszáma 
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!lll 
tan. és "<l> aS 

joggal felr. ~El 
egyéb lakóhelyek és ..... ~ 

<"' utóbbiak lélekszáma 

• 

46. Krassó-Szörény vármegye. • 

I. j. 

Járási székhely : 
Bállncz. 

• 

.A) NagykOzségek. 
Nagybodófalva •••••• 
Szapáryfalva ••••••••• 

B) KOrjegyzllségek. 

Bálincei lej. 
Bálinez .............. . 
BégakOrlés •••••.•••• 
Fagymag ..•......... 
Vásáros ........... .-. 

BarafaltJai kj. 
Barafalva ........... . 
B • • • • • • • 

• • • • • 5 
Bégapa ta ..••.•••••••• 
Dobrosd ............ . 

1 Radmanó ez •••.••••• 

BdgamonoBton kj. 
Bégamonostor! •••.•• 
LOkOsfal va •••••••••• 

Bdgassederjesi kj. 
Bégaszederjes •••••.• 

Bégaszederjesi p.. 28 
Bégaszuszány •••.•.. 
Zsuppány •••••.••.••• 

Bethlenházai kj. 
Bégakalod va •••....• 
Bethlenháza •.••••••• 
Gutonya ............. . 
Hosszúszabadi. •.•.•. 

HoBBsúremetej kj. 
Hosszúremete .••..•. 
J erez e ............... . 
Rek ettyc5 •••••• ; ••••• 

KlicstH kj. 
Béga.bosszúpatak .••• 
Klicsó ............... . 
Lugosegres •••••••••• 
Nö1•incse .....••...... 

G lan fa ••.•.•••••• 108 
Hosszúvölgy • • • • • 94 

Járási iiasseg: 

Vármegyei székhely: Lugos. 
• 

• 

D. 
. bí.Dyal j. 

Járási székhely: 
Boksá.nbánra. 

.A) Nagyk6zségek. 

Bukaánbánya ••••..• 
Óboksán .•.••• , • • 50 
Knlczá.n . ..• , . • • • . 15 
~zxnida ... ~ .. ~.~~~ 88 
lJjbokaán ••••••••• 289 

Vnsk61 
•••••• ,.~······ 

Dánie bányatelep 69 
Vassafalva 1) ••••••••• 

Dognácska .•.••..••• 
Királykegye .....•••• 
Krassófüzes •...••..• 

Morintanya....... 9 
Tmmertanya...... 45 

V árbokaán. •• • • . . • . • . 8 . 
Zsidovin .... l l l • l. • • • 1 . 

• 

B1 K01jegyzőségek. 

Dokld-nyi kj. 

Bényes ....... l •••• l •• 
Bogsánvlilgy . • • • • 79 

Doklén v • • • . . • • • • • • . • 1 • 
11 Nagyszurdok......... 1.11 

Gólyapuszta. • • • • • 15 
JSagypojáua .. • • • • 10 
Qregtanya. . • • • .. • 12 
UjLanya .......... 17 

• 

li"urluki kj. 
Dezesd ... l ••••• l •••••• 91 
Ft1rluk l. l. l. l.-....... . 

k;. 
1 Erszer .............. . 
1 Izgár . l l •••••••••••••• 

1 Krassóvertnes ....... J.S1 

Rafnai TU. • 

Bar b os ..•............ 
Rafna ............... . 

• 

Valeapáji kj. 
Dulló ................ . 
Pogányosvölgy •••••• 

Járási össug: 
'l Boksánbánya. nk.·hoz beosztott kk.·ek • 

• 

• 

III, j. 

Járási székhely : 
Bozovics • 

.A) Nagyközség. 

Bozovics ............ . 
Pouyászkatelep • • 66 

B) KOrjegyzc5sége'L 

Bányai Tej. 
• 

Bánya ...............• 
Gerbócz ............ . 
Ógerlistye ......... .. 

DalbosfaltJai kj. 
Dalbosfalva ••••••••• 
Mocsáros ....••.•.... 
Nagylaposnok ...... . 
Ósopot ..........•..•.. 

Ntrahalmosi kj. 
Nérahalmos .......•. 
Putna ............... . 

11 Újborlovény •••.••••• 

1 
1 
1 

Perebói kj. 
Nérapatas ......... .. 
Óborlovény ••.•••••. 
'Perebd .............. . 

Porhói lej. · 
Cseherdős •••.•••.•••. 
Kisla posn ok ..•.•.••. 
Porhó ......... l •••••• 

Komanda.. .. . ...• 5 
Kriva ....•• 1..... 18 
Lunka . . . . • • • . • . 9 
Stanesti ......•..• 27 
V igáros .......• , • 6 

Újsopoti Tej. 
Almásróna ••...•••••• 
Újsopot ............. . 

Dris\ye........... 82 
Kcrsia Rosi e. • • • • 86 
Pujonile Bojni • • • 72 
Rakittapuszta. • • • 88 
RnkittavölKY • • • • • '18 
Rosievölgy •••••• 159 
SztancsUova p.... 408 
To ma • , , • • • • • • • . 24. 

• 

• 

Urku ..••...•. . ·... 99 ·-::-::-=::-
Járási össeeg: 

• 

-. 

• 

• 

• 

-

• 



176 

s ...s 
1'1 
11.1 

'() 
l» -o 
~ 

• 
• 

o 

•• 
• 

• • 

• 
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Járások. nagy-
. körjegyzö-
k 

tan. flS 

joggal felr. 
egyt!b lakóhelyek és 
utóbbink lelekszáma 

IV. l"aosádl j. 

Járási székhely : 
Facsád. 

A) Nagyközségek. 
Facsád .............. . 

-•Q.• -
!lg 

'IV"' g,j 
•o S 
.boi ·= ,., 
< "' 

• 

Facsád kistelep. • • 89 
Facsáupuszta .... , 20 

Igazfal va. . . . . . . . . . . . . . 1 

B) Körjegyzőségek. 
Boesori kj. 

Bottyánfalva ....... .. 
Bozsor .............. . 
Bukovecz ........... . 
Kisszurdok •..••.•.... 
Kisszécsény ..•••.•.•. 

Ambrustanya..... 13 
Görbetanya .. .. .. 6I! 
Királ y tanya • • • • • • 24 
Pék tanya......... 14 
Székelytanya .. .. 46 

. Tóthtanya........ 29 
Vargatanya • • • • • • 18 

• 

Facsáckidéki kj. 
(Székhely Facsád.) 

Avasfal va ........... . 
Bázos d .............. . 
Kisbékés ............ . 
Porzson ............ ~ 
Vadpatak ........... . 

Galadnai kJ. 
Drágfalva ........... . 
Ferde ............... . 
Galadna ........... .. 
Galadnabánfcl. .... .-. .. 
Hegyeslak ..... t t t.· .. . 

Kismutnok ......... . 
Zold ................. . 

Ko~só1 kj . . 
Felsőkastély •....... 
Homapatak ........ . 
Kiskossó ..... t ••••••• 
Kossó ...... t ••••••••• 
Marzsina ........... . 
Nemcse ............. . 
Zorány .............. . 

Kurtyai kj. 
Béganyiresd ........ . 
Felsligörbed ........• 
Forrasfal va ......... . 
Kőfal u .............. . 
Kurtya ..... t ••••••••• 
Ruszkatc5 .... ... ~ ..... t 

Lunkalárga • • • • • • 14 
Ruszkatötelop .. • 29 

• 

• 

• 

• 

• 

s 
·..S • 

. tan. és törvP.nyh. 
·O fel r. joggnl varosok, 
>. együlJ lakóhelyek és 

o 

• 
utóbbiak lélekszáma 

Tamásdi kj. 
Bégabnlázsd ....... .. 
Bégalankás ......... . 
Gojcsfalva ......... ". 
Rumunyest .......... -
'J,amásd ... : ......... . 

Tamlisdl ftvoggyiÍl' 188 
Zsupánfalva ......... 

Járási ösS~eg: 

V. Jáml j. 

Járási székhely : 
Jám. . 

.A) NagykOzségek. 
1 AJsóvarány ..... ~ .. •· 

Felsövarány •..••.••• 
Rakasd .............. . 

• 

B) KOrjegyzöségek. 
Berlistyei kj . 

Berlistye ............ . 
Mirkócz ...........•.. 
Ó I'Uszolcz •.•.•...••• ~ 
Újruszolez · .......... . 

Illyédi. kj. 
Illyéd ...........•..... 
Szakal ár., ........... . 

• • 

Jámi kj. 
Csorda ............. l. 
J á lll • •• t •••• t • t •••••••• 

Krassószombat ..•.... 
Udvarszállás ........ 

Emön1ajor t • • • • • • 84 
Nándormajor . • • • lló 
Rusnyák"mya .. • 9 
Sándo:maJor .. .. • 58 

. SzuhaJmajor .... ; 5 
• 

• 

Mercstnyi kj. 
Hévér .... l •••• l. l l •• l 

Me resény ............ . 

Né-ranádasi kj. 

!lg 

ll d 

~= .boi .~ ·-1'1 

..r."' 
' 

• 

1 Néramogyorós ...... 1.11 
1 Néranádas .... .. • .. .. !. 

Nbaaelatinai kj. 
Bogorfalva ........ .. 
Harampatak ........ . 
Néraszlatina ....... . 

! l ~zászka. l •••••••••• l •• 

Szás;ekabányai kj • 
Máriahavas ....... .. 
Szászkabánya ..••••.. 
Szenesfahi .......... . 

• 
• 

• 

:::: -·..S ,., 
"' ·O 
» -o 

í·, 

• 

46. 1\t•ast;Ú-Sir.üníny vármeg~·c . 

Járások, nagy-
kii r j egyzd-

k isklizségek, 
Cg 

tan. és törvúnyh . -<~>., 

joggal fel r. városok, l!! zoe 
.!A-~ 

Ol egyéb lakóhelyek és 
<fil utóbbiak lélekszáma 

o 

Tyukói kj. 
Mákosfal va ........ .. 
Miklósbázn ......... . 
Petrilo va ............ . 

Járási össeeg ; 

VL Karánsebesi 
j. 

Járási székhely : 
Karánseb es • 

KOrj egyzóségek. 
Borl6i. kj . 

Borló ................ . 
Csiklény ........... .. 
Dálcs ....... • ........ . 
Sebesrom ........... . 

• 

Sebestorony •.••..••. 

Bisetertt kj • 
• • 
Bisztere ............ . 
Korcsona ~ .......... . 
Mál .................. . 
Novákfalva •.......•.. 

Glimbuknvlilgy .. • 81 
Merisor . . . • • • • • • . 24. 
.Nagyzaevi........ Iili 

• 
• 

Bi1etranyiresi kj. 
• 

Bisztranyíres ........ 
Csuta ......•..•....... 
Jász ...•••.•.•••.. · .•..• 
V ár . . . . . . . . .. . . . . .... 

Bökényi kj. 
Bokos ............... . 
Bökény .... l •••••••••• 
Galacs .. l ••••••••••••• 
Perestyén ........... . 
Petreslal va........... · 

o 

Körpai. kj. 

• 

• 

Bolvás .. l l. l ••••• l. t •• 

Körpa .... l l l l •••• l... 1 
Temesvölgye ...... .. 1. 
V arcsarO l ••• l ••• l.... 1 

. Almafa. ... l •••••••• l l 

Almafatelep ...... IU2 
Bisztracseres ..... .. 
Bisztranagyvölgy .. . 
Náodorht'gy ....... .. 

i'ilindorhlllfYI)'ár . 511 
Závo~y ........ l. l. l •• l 

.. 

• 

• 

o 

• 

• 

• 



• 

Tisza-Maros szöge. 
~ 

1 

Busskabányai kj. 
Márga •.•••..•.••••..• 

Azzola faszén-
telepe.......... 68 

Ruszkabánya .•.•..•. 
Ruszklczatelep • • • 558 

Szl!rény balázsd •••••• 
V ámosmárga ....... . 

Újkaránsebesi kj. 
Karánberek ........ . 
Sebesmezc5 ........ .. 
Szalakna ............. . 
Szarvesd ...•.•••.... 
Újkaránsebes •.••.••• 

Járási össseg: 

V 11. Lugo•l J. 
Járási székhely : 

• • Lugos. 

R örjegyzc5ségek. 

Boldori kj. 
Boldor ..•..•....•••..• 

Ecklltein tanya • • • 85 
Gáspárypusata • • • 9 
Gáspárytanya , , •• 8 

Krassóhódos ........ . 
Fllldényitanya • , • SO 

Zsá,hár •••••••••••••••• 

Bojtorjánosi kj. 
Bojtorjános ......... 

Suedojevtanya • • • 4II 
Dragomér ..••..••.... 
Pogányosremete •.•. 

Daru.t~ári kj. 
Daru vAr ••....•.•••••• 

Zsigmondpuszta • 7 
Istvánfal va ••••.•••••• 

Herm Tej. 
Her~s ............•... 
Lugoskisfalu ....... .. 
~étermajor. ...... 9II 
u'jlugosldsfalu 

telep ••••••••••• 
Veisztanya....... 81 

Ollóság •••••••••••••• 
Bálintpuszta •• , • • 88 
Gyula tanya....... ll 
Todoreszkutanya • 65 

• 

kj. 
~rú11y •••••••••••••••• 
Kiskastély .••••••••••• 
N agy kastély •••••••••• 
Szilha •...••....••.••• 

.. 

1 

• 

Seárasányi ~-
Barnafalva ......... . 
Borzasfalva ........ . 
DerenyiS •..••• ~ .•..••• 
Gy6rösd •.••••••••••• 
Pogányfal va ..••.•••• 

~1 Szárazány .......... . 

• 

VecseMsai 'kj. 
Honoros .....•••••.••. 

Frekatpuszta • • • • 87 
Huszárpuszta • • • • 61 
Schneiderpuszta • 85 

Krassóviszák ••••••••• 
Elek háza. • • • • • • • • 102 
Faczapuszta...... 18 
Vladonye......... 6 
V örö a puszta • .. • • 17 

Vecseháza .......... .. 
· Járáai ÖBBleg ." 

v•••. j. 
Járási székhely : 

es. 
Körjegyzc5ségek. 

BaUai kj. 
Batta ........•.•...•. 
Bulcs .•.••.•••••••..•• 
Czella .••.•••..•..•.•.. 

Antalmajor. • • • • • • 50 
Fizon • • • • • • • •• • • 4 
Zon6major .. .. .. • 87 

Btgaszet&teri kj. 
Bégaszentes ......... 
Bulza .......•••.•••.. 
Marosgórós ......... . 
Teme res ...••..•.•..•. 

Dobosdi kj. 
Dobosd .....•.•...•••• 
Maroserdc5d •••••••••• 
Ráczszahadi •.••••.•• 
Topla •.•••••••••••••• 

Kaprevári Tej. 
Kaprevár •..•••••••• · •• 
Marosnagyvölgy •••. 
Pozsga .....••..•.••.• 
Szolcsva .•..••.••••••. 

Marosberkesi Tej. 

•• 

Kipolnás ..••.•••••••• 
Marosberkes ......... 

Maross1igeti Tt;j • 
Bakamezc5 •••••••••••• 
Bunya ......••••••••• 
Bunyaszekszé.rd ••••• 

• 

' 

• 

• 

.. 

1 

• 
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Marossziget ......... . 
Szád v örösmart .... .. 

Bsabálesi kj. 
Laláncz ..•.••••.....• 

Mészkomencze-
teiep........... 84 

Marosborosznok .•••• 
Szabál cs ...••••.•.••.. 

Járári össseg: 

IX. Oravtoza
bány&l j. 

Járási székhely : 
Oral'iczabá.nya. 

·.A) Nagyklbségek. 
1 Csiklóbánya ........ . 

O;iklófalu .......... . 
Gerócz ••.•••••••••••• 
Krassóborostyán ••• 
Nagytikvany ....... .. 
Oraviczabánya ... .. 

Marillavölgy .. .. • 18 
Stájerlakanina ...... 

Alsógerlistyetelep 101 
Als6thinloldtolep. 74 
Brennertelep • • • • • 842 
Csollniktolep ..... 714 
Felsőgáttelep ..... 270 
Felsőgerlistyetelep 94 
Felsöthlnfeldtelep 98 
Gábrieltelep: ..... 285 
GerlisLyetelep .... 105 
Gusztávbaraklt ... 29 
Gusztávtelep.. •• • 48 
Kápolnatelep ..... m9 
Kiischatelep • • • • • 88 
Kolonovátztelep. • 85 
Kolovráttelep • • • • ll7 
Kübektolep........ ill 

· Nándortelep ..... 1.()"..8 

8lajgyártelep ..... 449 
tháztulep • • • • • • • 11111 

Pataktelep .... , .. 18 
Schluchttelep ••• , 108 
Té eJasor • • • • • • • • • 287 
Terezvölgy • .. • .. 1111 

hinfeldtelep •••• 68 

ebr lop ••••••• 

B) Körjegyzc5ségek. 
Osu.dafalvai kj. 

Csudafalva ..... · ...... 
Lissava ••••••• ~.. 21 

Dicsény •••••••••••.•• 

Kák6falvtú kj • . 
Kák.ófalva •••••••••••• 
Kistikván y ••••••••••• 

Komornoki kj. 
Rársonyfalva ....... 
Forotik •...•.•••••••.• 

lJ 

• • 

• 

1!. 
• • 

• 

• 

' • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

• 



• 

• 

l 

• 

.. 

• 

• 

·-

-

• 

• 

• 

• 

·t iS 
• 

Tisza-"nros sziigc. 

Járások, nngy-
k ÖJ'jo-Jjyzc~

kisktizst•gek, 
lan. és türvényh 

-c joggal felr. \•árosok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
""' ulóbbiak INekszáma 

• 

Kernyécsa .......... .. 
Komornak ......... .. 

Krassóseékást kj. 
Galonya ............ . 
Karasszentgyörgy .•. 
Kras!\ószékás .•.....• 

. 

Majdáni lrj. 
Agadics ............. . 
Majdán .............. _. 

Oravicza(alui kj. 
ll Rak i tó ...... l._ ••.•• -. l. . 

Ora viczafalu ........ . 
Járási daseeg: 

X. Onoval j. 

Járasi székhely: 

Orso' a. 
.A) Nagyközségek. 

1 Mehádia ............ .. 
Szénbanyatolep. • • 45 

Orsova ......... l •••• l 

• Orsovai vasuti 
telop~·········· 508 

S 
. . Zlnicze .... l •••• l ••• 

Povaiinatelep •••• 127 

B) Körjegyzőségek. 
• • • 

· Bélajablánczi kj. 
Bélajabláocz ........ . 
Kiskirálymezö .... .. 
Pet nek ....... l •••• • •••• 

Csel"n.ahdr;izi · kj.' 
Börzény ....... ~···, ~· 
Csernahévíz ..•.•.... 

DullaO'I'báfJyi lrj . 
Dunam·bágy .......... . 
O asszon\ rét ..... ~ .. .' • • 

11 Ujasszonyrét ......... 

Ekési kj. 
Bolvá;völgy; ........ . 
~kés ................. . 
Golbor .... l •• l ••• l ••• 

. 

Herkules.riit·dói kj. 
Csernabesenyő ...... 
Herkulesfnrdö ...•.•• 

Nagyzsupá11yi kj. 
Koromuok ........ l •• 
Nagyzsupány ........ 
TutTás ..... 1, •••• l. l •• 

• 

• 

·e.o 
·~ rnd ... s IC 
.... ·:ll .. <<ll 

. -
• 

5. 

1 

. 55 
!1. 

• 

• 

• 

s .... ·-"' "' 
'O 
;:.. -o 

""' 

Jár;isok, 111\gy-
k k. kiir,iegyzö-

kisktiz~u:•ge k, 
. lnn. és !tin·i!nvh. • 

joggal fel r. városok, 
egyéb lakóhelyPk • es 
utóbbiak ltHekszáma 

Alh·utclep.... .. • • 78 
On:ovni pctroleum-

b'Yá.r . • • • • • • • • • • 75 
Vodic,;a ..... ;.... 89 

• 

B) Körjegyzőségek. 

Delényesi kj . 
Apádia . l ••••••••••••• 

lY. láztelep ... .. .. .. 7 
Del nyes .. l •• l ••••••• 

Mnu:uratnnya • • • • • 7 
Kiss1abadi ....... ~ .. 

Goronyi kj. 
Gerlistye ............ . 
Gorony .............. . 
Kengyeltó ........... ; 

Kiskrassói kj. 
. 

11 Kiskra~só .......... .. 
1 KrassócsOJ•gő ...... .. 
1 Vizes··············~·· 

• 

Kölnöki kj. 
·1 Kölnök .............. . 
1 Krassócser ......... .. 
1 Monyó ...... l l •••••••• 

· Krassóvári kj. 
Krassóalmfls ........ . 
Kt·assóvár. l •••••••••• 

Nermed ........... l •• 

Perlc1i lrj. 

-•ll) -
bg 
·~ 
rll ~ 

~s 
~·d 

N 

<"' 

• 

~-

17 

1 

PeJ·lc5 ...•....•....... l t 
Váldény.~ ............ ' 1.06 

.l 
• 

• 

• 

= .... 
•• 
N 

"' -o 
;:.. -o 

""' 

• 

46. K rn R:il-Rzörén y \'ármegyc. 
• 

Járitsok, nagy-
• ktir,jegyzll

kisk 
tan. C!S 

joggal felr. 
egyéb lakóhelyP.k 
utóhbiak lélekszáma 

Resiceavicléki. kj. 
(Székh. Resiczabánya) 

Domliny.............. 1.19 
Kemenczeszék., .. ·... t 

· Bzócsán.i kj. 
Ezeres ............... . 
Szócsdn ............. . 

• 

Já1·ási össecg: 
• 

• 

• 
• • 

XU. Teme•l j. 
• 

Járási székhely : 
Szá.kul. 

Körjegyzősége'k. 

Csukási kj. 
1 Csukás ... l ••••••••••• 

ij.égi tanya .. .. • .. • 8 
Ujtanyu........... 24 .• 

Gyulatelep .......... . 
Szilváshely .......... ·. 

Ga~ OliCUrri kj. 
Gavosdia ............ . 

Arthurtanya • . • • • IYl 
Garlnertanya.... 24 
Kcményttuwa • • . • 50 
Kl•rt.os tanya .. • .. • ll 
~:hr ábpnsz ta l •• , .. 2 

Lugoshely .. .. .. .. .. . 1 
Gudonusztanya • • 75 

Zséna ................ . 
• 

Kavarán.i kj. 
Kavarán.... ...... ... .. 1.11 . 
Krassóbarlnnif ...... . 
Mác~ova .~····~······· 

Kra..osógombúsi kj. 
Felsc5.mrlencz ....... . 

11 Krassógombás ..... .. 

• 

JankuvölJ)'....... :!ll 
Rutluintelop ...... 899 

·Kricsói kj . 

Cserestemes ......... 
Harmad ..... l l ••• • •••• 

• 

Kricsó ...... l ••• l •••• l 
Szen·ielak •.... , ....... . 
1,ápia ............. l ••• 

• 

Mutr.okszabacljai kj. 
17 Mutnokazabadj1l .... . 

Rulhéntclep ...... 276 
Nagymutuok ....... . 

Koron g h ytan ya • .. lOd 
Szeliste tanya..... 6 

• 

l 
l • 
l • 
l 
i 
l 
• 
l 

l 

• 

l • 
• 
' 

l 

• • 

• 



• 

Tisza-:Uaros súig.1. 

Járások, nagy-

s k, kiirjegyzó-
kiskö1.ségek, ·:-:! !>g .. tan. és törvényh. rn ·~ 

~~ joggal felr. városok, ·o 
>. egyéb lakóhelyek és ~ ·::! -o .. 

r:. utóbbiak lélekszáma <"' 

Ö~·örpataki kj. 
Ökörpatak .......... .. 

Scsztnnya . . . . . . • • 14 
Ruzs ................. . 931 

21 Zsuppa .............. . 
Kap ra tanya ... •.. 87 

Seákuli kj. 
Szákul ............... . 

Koronghi alsó-
tanya . . . . . . . . . . 1 

Korongh1 felsö-
tan1·a . . . . . . . . . . 85 

B.adm;sevicbtanya 129 
Tinkova ............. . 

RAd völgy . .. . .. . . 96 
• 

Zaguzséni lej. 
Gyepesfalu .......... . 
Rugyinóez ........... . 

26 Zaguzs~n .......... .. 

Zsidóvári kj. 
Alsógörbed ........ .. 
Nadrág1) ........... .. 

Zsidovár ............ . 
Zsidóvári köbányn 15 

1 
__ _ 

J úrási ósszeg : 
• 

zm. Tere-
goval j. 

Járási székhely : 
Teregova. 

Körjegyzöségek. 
ásnyai kj. 

1 Domásnya ......•.••.• 
Störénykanizsa ..... 

• 

Kismiháldi kj. 
Ki~miháJd .......... . 
Verend ... ........... . 

.. . 
Orményesi kj. 

Fényes ............... . 
Ortnényes ... ... ,. ~ ... . 

Somfai kj. 
7 Körlvélypatak ...... . 

Kuptorja ........... .. 
9 Som fa ............... . 

Makovistye....... 61 

SomosrétJei kj. 
Bogoltény ........... . 

• • 

• 

• 

1 

• 

• 

s 
·:-:! 

-o 
>. 

• 

J árások, ·nagy-
k, k ürjel,!yz•)-
ki 

tan. cs t 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lMekszáma 

Be<lina........... 76 
Csorna ..........• 65 
Czácza........ . . 68 
Czarina . . . . • . . . . . 600 
InoJccz. . . . . . . . . . • 12t 
Proszocsina •.•••• 127 

11 Sornosréve ......... .. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

• 

Knmonavölgy .•.•• 941 
O Imbaizvorvölgy .• 1174 
Ohabavölgy •••••• 1186 
Toplavöln ....... 11:11 

'Icm68f&i kj. 
f::zörényordas ......• 
rr emest'c5 . ... l l •••••••• 

Temesselatinai l.."j. 
I,llópntak ............. · 
Oszagyva ............ . 
Temesszlatina •...•.. 
• • UJszagyva ........... . 

TeregO'IJai kj. 
Nagylankás ........ .. 
Ruszka .............. . 
Teregova ............ . 

• 

Porta Orillntalis. • 46 

Járási össee,q: 

• 

XIV. Újmol
dovai j. 

Járási székhely : 
Újmoldon. · 

.4) NagyközséB'. 
N éraaranyos ....•••. , 

Nérnaranyosl '!ÍJ· 
telep .........• 268 

Némaranyosi 
zárda • ,. . . • • • • . • 171 

B) KOrjegyzllségek. 
Berszásekai kj. 

Alsólupkó ......... .. 
Berszászka ......... . 

Uroukova •••••••• 188 
}(ozlntclcp •.••••• 845 
Szirinyntelep ..... 200 

Bjgér ............... . 

Felsópoesgáai kj. 
Alsópozsgás ......... . 
Divecs .......... ,. ... . 
Fejérdomb ......... .. 
Fdsőpozsgás ....... .. 
Rádonya ............ . 
Sisak ......... ,. . ,. . ,. .. . 

• 

• 

~ 
·~ 
~ cd ce 

..... ·ol .. <rn 

1 
1 
B. 

.....,....,.~ 

. •) Nndr&i kk.-ben a zsidóvári ak. pirhul!amul B) anyakllnyve vezeLLcUk . 
• 

179 

46. 1{rass6-Szörény vármr.gyc. 

s 
·o:! 
N tn n. és türv . "' joggal felr. vá ·o 
>. egyéb lakóhelyek és -o r:. utóbbiak lélekszáma 

Nérasoly,nosi kj. 

Néramezd ............ . 
Nérasolymos ....... .. 

Báziás .. , ....••.• 845 

Ómolclovai kj. 
Dunaszentilona .... . 
Lá~zlóYáro. .......... . 
Mátyásmezó .....••.. 
Ómoidova .......... .. 

Seikesfalui kj. 
17 Felsólupkó ......... . 

• 

J Szikesfalu ......... .. 
Krusovicza ....... 664 
Liborrisrlia .. • .. .. 174 
Ravonszkavölgy • • 494 

Szörénybuzási kj. 
19 MátévOl gye ......... .. 

Szörénybuz!s ••.•...• 

lJ'jmoldovai kj. 

!ID 
•:1) 

gj Cl! 

··=- a 
~~ 
<rn 

2t Kiská~·olyfalva .... .. 
Újmoldova .......... ,.....,.::::~ 

Járási össeeg: 

xv. Karán•ebe• 
xtv ...... ,. ......... . 

Faipartclcp ....... 881 
Nyaraló telep • • • • • 206 
Teglagyártclcp • • • 51 

XVl. Lugo• rtv. 19.81 

• 

Összesité,s, · 

Bégai j .............. . 
Boksrínbányai j . . .. 
BozO'IJ·ics& j . ........ . 
Facs<idi.J ......... ,. .. . 
Jti1ni j . ... ,. .......•.. 
Karcímeb68i j ....... 
L .. 

t"!) O.~ :J • • , • , ••••• , • , 
M 

.. 
R'l'OBI .1· •• ,. .••.•••.. 

Oraviceabdnyai j . .. 
O 

.. r sova" :J ••••••••••• ,. • 
.ResiczabrJnyai j . ... 
Temes·i j . .........••. 
Teregovai j . ........ . 
Újmoldovai j. . .... . 
Karánsebes rt"·· .. .. 
Lugos 'l" tv ........... . 

1...::.=..:. 
J'ármegyei iJssz.: 

• 

• 

• 

• 

• • 
. . 

• 

' 
• 

• •• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 



. 
• 

• 

• 
-

• 

• 

• 

• 

-

- • 

• 

• 

• 

• 

l 

• 

Tiszn-Maros szögc. 

Járások, nagy-
körjegyzö-

kisközségek, 
tan. és Lörvényh 

joggal felr. városok, ]. egyéb lakóhelyek és o r:.. utóbbiak lélekszáma 

• 

• • 

• 

• 

L B'll'lli.lfdr4öl j, 
Járási székhely : 

Buz1Asf11rdö. · 

..4) NagykOzségek. 
1 Buziásfürd ó ......... 

Magyarszák os .•••••.. 
N agyszilas ......... .. 
Niczkyfalva ••.•.••••. 
Végvár .............. . 

B) KOrjegyzöségek. 
Bakóvári kj, 

Bakóvár ............. . 
Szirbó ... ~ ........... . 

Feketetri kj. 
Drágonyfa:va ....... . 
Feketeér ...... ~ ..... . 
Temesforgács ..•...• 

Hattya11i kj. 
11 Hattyas ............. . 

Katinkamajor . • . . 72 
Rakovicza ..•••••.•••. 

Mári.alalc • • . • • • • • • 87 

Kádári kj. 
Kádár .......•...•.... 

Nagyhodája. • . • • • • 28 
Temesdoboz •...•..• 

Nagykövtresi kj. 
1 Nagykövéres ....... .. 
1 Temesfal va ........ .. 

• 

Árszurapuuta •. , 86 
JeJlicilitanya •. ; • 54 

Bei11érssegi kj. 
Keped ................ . 
Sziné1·szeg .......... . 

Hodály........... 82 
l aklpllSZta .. .. .. 45 

Tetneaújnépi k;. 
Temesújla.k ......... . 
Temesújnép .••.••••.• 
Tetne.W1lkooári kj. 

21 Balázsd ............ .. 
Temesvukovár .•••... 

• 

Törökszákosi kj. 

• 

e,g 

~"' ... 8 
oo..." 
~ ... 
<!n 

1. 

1. 

• 
• 

e,g 
tan. és 'Q)"' 

joggal felr. v :l •O :a-~ ;.. egyéb lakóhelyek és -o N 

r:.. utóbbiak lélekszáma ""!n 

47. Temes vármegye . 
• 

Vármegyei székhely: TemelrVár • 

U. Oú.kl J. 
Járási székhely : 

Csák. 
A) NagykOzségek. 

1 Csák ................. . 
Föl dmivosiskola • • 108 

Fólya ............... l. 
Antóniatanya ..... 206 
Csikytanya....... 40 

8 Gilád ......... l •• l •••• 

ELolháza • • • • • • • • • 119 
Lapaduretanya • • • 21 
Ottóháza......... 84 
Túzc,kr\1t, . • . • • . . • 47 

4 Liebling ............. . 
D Obi.d ..............•.• 

• 

6 Set• ed ................ . 
Balouya.. •• ... . • • 12 
Etelkamaj or...... 88 

7 Petromány ......... .. 
8 Széphely ........... .. 

AuleuLachpuszta. 17 
Diebusztanya • . .. 12 
Frank! tanya...... 27 
Józsefsóllás ••••• 612 
Paplan) a • ..... .. 12 
Schmidttanya... •• 88 
Szolajszkitanya... 14 

9 Temt-sliget ......... .. 
10 v~jte .............. . 

Forchtanya.;..... 20 
Králiktanya .. • .. • 56 
LoindörfcrLauya • • 20 
Mainingertanya • • 12 
Veisztauya • • • • .. 14 

B) KOrjegyzllség. 
Felaósetamorai kj . 

11 Felsösztamora .... .. 
a Temesberény ...... .. 
18 Temescserna ..•..... 

• 

Svsarnmajor • • • • • 1211 l--
J árási össs11g : 

-

• 
• 

'"· Dettal j. 
Járási székhely : 

Detta. 

.A) NagykOzségek. 
l Berestye ............ . 

• 

Pilarlstye .. .. • .. 67 
Denta ...... : .•........ 

BUchl Ferencz L. 28 
" Róbert t... 19 

Csairtanya • . • • • • • liiS 
Endrctnnya....... 26 
ErdÖJ.lUSZta .. ., ,. , 82 
Pilarwtye .. .. .. .. 81 

• 

• 

47. TemilS vlrmegye. 

a 
•d ... !n 
-o 
;.. -o 

""" 

nagy-

tan. és 
joggal fel r . 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• • 

• 

• 

• 
-
• 

lliturnare......... 5 
Sehoiriell tanya • • • 15 
Zimonrektanya •• · 52 

Detta ................ . 
Braumllller~nya. 14 
BUchltanya... .... 17 
Höilingertanya • • 16 
Jiigortunya .. .. .. 58 
Jungtanya , . . . . • . 29 
Kunszttanya.. .... 82 

GátitJja ....•.....•••.. 
Gerovomajor .. .. • 1711 
Istvánmajor .. • .. 16 
Kanászmajor • • • • • 6 
Rózamajor . . .. • .. 82 
Sterntanya .. .. • .. 88 

Gertenyes ......... .. 
Hnektanya .. .. .. • ~ 
Hollósytanya • ; .. 69 
Lauratnn.jor • . . • . . 28 
~alornsziget ••••• 6 
Misk11 tanya • • • • • • 84 

Magyarapácza ....... 
FUIISptanya....... 62 

Móriezföld .......... . 
· Gézamajor .. • .. .. 84 
Józsefmajor • .. • .. 75 

Sósd •.........•••.•.. 
Hunyaditolep ••••• 248 
Kossuthtelep..... 20 
Rák.óczitelep • • • • • 217 

B) KOrjegyzöségek. 
BerT..~ss(alui kj. 

Berkeszfalu •..•..•... 
Knellypuszt.a • .. • 47 
Ro eserpuszta. • .. • 4 

Temesl•ökény ...... . 
·Kispu1zta ...... " 80 
Nacn·pnszta •••••• 110 

Mesósomlyót kj. 
11 Mezösomlyó ......... 

Ágostháza........ 40 
Oszloicskistanya , • 8 
Osztoicsnagytanya 16 
Sterntanya ..... ·.. M 

Vársomlyó .......... . 

Omori kj . . 
Berekuteza .•••.•••• •. 
Monostorszent· 

györgy ........... .. 
Zárdauradalom • • • 41 

Omor ................ . 
Brunnertanya .. .. 40 
Omori nagypuszta 4911 

1 TárnokszentgyOrgy • 
Tárnokszontgyörl}'i. ••• 

Nngymojor • . • • • 6 
• 

Beigetfalui. kj. 
Birda ................. . 

Irnaamajor •.• 4... 12 

• 

• 

!lll 
-Ql .. 

~a 
,.tol 'it 
<lll 

• 

t.t 

• 

• 

• 
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• 

• 

Tiszn-Maros szi$ge. 

-o 
l» -o 

"" 

1 

1 

Járások, nagy-
k ilrj egyzli-

kisközségeK., 
. tan. és törvényh. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Móriczmajor ••••• 5149 
Rózamajor • • • • • • • 6 

Szigett'alu ......... .. 
Ernöszállús .. .. .. 94 
Gizellamajor • • • • • 88 
Kistanyn.... ..... 87 
Klobns1tzkytanya. 87 
Liviatnnya •••• , , • 18 
.1\largina. • • • • • • • • • 12 
Szécsányszállás • , 89 
Új tanya • • • • • • • • • 156 

Ját·ási 6ssreg: 

IV. rehér
templom.l J. · 

Járási székhely: 
Fehértemplom. 

..4) Nagyközségek. 
Farjes .....••.•.•..•• 
Homokszil .......... . 
Izbiste ..••.•....•••.. 

FebérLelep • • • • • • • 946 
Kusics ...•.....•••.•. 
Nagykárolyfalva .... 

Leánykút......... lll 
Wekorletelep. • • • • 68 

Palánk· ...•...•.••.••• 
Temesmiklós ....... . 
Te~esváralja ....... . 
Varázsliget ........ .. 

Szanorvaid telep.. .ll 
Vöröstemplom ...... 

• 

B) Körjegyzt5ségek. 
GM"ebmczi kj. 

Gajtas ..•••.•....••... 
Pálfytelep .. .. .. 8 

Gerebenez .•..•••••••• 

KarasjeBZ~6i Tej. 
Csehfalva .•••••..•..• 
Karasjeszent5 ........ 

Körl6li Tej. 
Kftrtéd ••••••••••••••• 
Szőllőshegy ••••••.••• 

Temes6t'i kj. 
Homokdiód ......... 
Párta .•••••••••••••••• 

Járáfl ÖBBSeg : 

v. J. 
Járási székhely: 

Ke-re Tára. 
NagykOzségek. 

Deliblát •.•...•• ·.: ••.• 
Homokpuszta , • • • !a 
Jenőialt.......... 8 

• 

t>Q 
•Q) 
rnaS 
~e 
,.tol ·::1 ... 
<"' 

8.71 

!.Bt 

-l. 71 
• . . . 

tan. és törv 
•O joggal felr.' 
l» egyéb lakóhelyek és -o 

"" 

-
• 

utóbbiak lélekszáma 

-
Dunadombó ......... 

Emánueltelep • • • • 141 
Homokos .••••••.••••. 

Lcánykút ........ 8 
Szh·áldelep • • • • • • 12 

Homokbálványos ••• 
Gálya ••.•..••.•••••••. 
Kevepallós ....... , .. 
K-evevára ••••••••••••• 
Székelyteve ........ . 
Temessziget ........ . 

Járási 6sseeg : 

VL Központi j . 
Járási székhely : 

TemeSTár. 

A) Nagyközségek. 
1 Bégaszentmihály .... 

Jeszenszkypnszta 180 
Tormaytanya .• , • • 12 

Berekszó .....••.••••• 
Csernegyház ......... 

Pál puszta........ 81 
Gyüreg ..•..•.••••••.• 

Besenyeipuszta • • 69 
Kincstáripuszta • • 76 

Kisbecsket·ek ....... 
NémetszentmihtUy • 
Ot vény ..•.•••••••..•• 

Rózsamajor ..... • 86 
Szentrná rializet .. 60 

Parácz ....•...•••..••• 
Bálinttanya .. .. • 14 
Boiszartanya • • • • • 16 
Gedeontanya • .. • • 12 
Józsefmajor .. .. .. 65 
ParáCiti major .... 128 
Szentgcllértmajor 202 
Usorilatan-ya .. • .. 89 

Szabadfalu ......... . 
Szakálháza ........ .. 
Szen tandrás ....... .. 
Temesgyarmat ..... . 

Cznkorpuszta • • • • 62 
Istvánháza .. .. • .. 16 
Kis1narmatpusda 657 
LnkinJIUSZta , .. • 6 

Temeskavácsi ....... 
Temesság ...••.•..•.. 

Káptahmmajor •• , 119 
TesOld •••..•••.••.•••• 

Kendetclep ••••• 1.808 
Podureaszapuszta. 19 

• • • • • • • • • • 

erd ll-
, 84 

B) Körjegyzőségek. 

MoBJ~,icrai lej. 
Magyarrnedves ...... 

•) Temeslúdeak~t nk.-hez beo~<ztoU kk. 

• 

lll;) 
'Q) Cll 

~~ -o 
~. 

,.tol .. o <"' "" 

!.31 

• 

181 
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47. Temes vlirmcgyc. 

Járások, nagy-
körjegyző· 

özségek, 
tan. és törvén 

joggal felr. 
egyéb l!lkóhelyek és 
utóbbisk lélekszáma 

Illéspuszta... .. • • 58 
Kcndepuszta • • • • • 81 
Penyopuszta • .. .. 18 
B nz1cskatolep.... 88 

Mosnicza •.•••.•.••.• 
Mosniczatelep • • • • 712 
Berényipuszta • • • 88 

kj. 
Györ6cl· ....•.••.••... 

Erzsébetháza p. • • 102 
Gyürkvlluszta • .. • 17 
üregfalU ••••••••• 199 

Temest·emete .• · ..... . 
Belmajor.. .. .. • .. 71 
Bukinpuszta • • • • • 29 
Homácsapuszta... 51 

t>Q 
'Q) ga aS 
ooS 
,.tol ·al ... 
<"' 

-
Járást 6Bsl88g : 

• • 

l 

Ltppal J. 

Járisi székhely : 

Lippa. · 
• 

A) Nagyközségek. 

Cseralja •...••••.•••.. 
Kisgye ..•....•..•••.•• 

Répáspuszta .. .. • 68 
Lippa ...•....•.•.••... 

Butúktanya .. .. .. 12 
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Torontál keresztes ... 
Keresztesi puszta. 57 

Torontálszécsány ... 
· Malamecya .. .. .. 1 

• 

B) KOrjegyzc5ségek. 
• Gádi kj. 

Fodorház •••.••••••••• 
Gád ..•.....•...•.•..•. 

• 

Ssárcsai kj. 
Szárcsa •••.•••••..•.• 

j. 

Járási székhely : 
N an becske1·ek. 

Á) NagykOzségek. 
Alsóaradi .......... .. 
Alsóelem ér ........ .. 

e.g 
-G> al 
~e ao.." 

.tod N < Ul. 

4. 

t. 

J. 

1.011 

'O 
l>-. -o 

""' 

Járások, nagy-
körjegyz6-

kisközségek, 
. tan. és törvényh. 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Bégafc5 .............. . 
Kispnszta........ 2 

B~gaszentgyOrgy •••• 
1Jjorgován •••••••• 71 

Bótos ................ . 
• Ecska ................ . 

Duzr:asztózsilip • • lll 
Fülöpmajor .. .. .. 4 
Raroviczamajor • • 1 

7 Ern 6 háza ........... . 
Kondorcspuszta. • • 27 
Kisvida . . . . . . . . . • 8 
~agyvida ••••.•••• 110 

Felsőaradi ......... .. 
Báutclokpuszta •• , 80 
Szentiványtanya •• 106 
Szigettanya....... 46 

Fels6elemét' .••..••.. 
Dánieltanya.. .... 19 
Papptanya.. .. • • .. ~ 

Felsömuzslya .•••••.. 
Jankahid .......... .. 
Katalinl'alva ........ . 

Pnsr;takonderes • • 186 
Kistárnok .......... . 

Pusztanyagra. • • • • 6 
LázárfOld .......... .. 
Magyarszentmihály. 

Szentmitratanya.. 69 
Farkastanya.. • • • • 81 

16 Nagyerzsébetlak ... . 
17 Nagytárnok ........ . 

Orlód ............... . 
Perlasz ............. . 
Rezsőháza ........ ; .. 

!!1 Zsigmondfalva .... . 
Martiniczaud var. • 5 

B) KOrjegyzc5ségek. 
Óécskai kj. 

Lukácsfalva ........ .. 
Hunka . . . . . . . . . . . 16 
Márialujzamajort) 261 
&ovajkamajort) ••• 141 
lJ j majort) ... •.. .. 128 

Óéeska .. ' ............ . 

Törssudvarnoki kj. 

!ID 
1lc:~ 

~-~ 
N <Ul 

8.17 
1 

• 

Szöllllsudvo.rnok .... 
TOrzsudvnrnok ••••.• l---: 

J árási (Jssseg : 

vu. !l'agy
klklndal j. 

Já1·ási székhely : 
Nagykikinda. 

A) Nagyközségek. 
t Basahid ............. . 

Bocsár .............. . 
Esztcrmajor...... 72 
K•n'Osztcslanya •• , 98 
Tell<M:skytanya • • • 81 
Veszclacsílrda.... 7 

1} M.ódus nk.·hez lJColll!:loll kk. 
1) Anyakiln~vilel! Nau:yorzHébcllak nk.-hoz 1.ar~oznak. 
•j Kh1zombor nk.-hoz beosztott kk.-ok, 

El 
·d .. 
Ul 

'O 
1>. ...... o 

""' 

t 
1 

-

• 

• 
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48. Toronlál vármegye. 

Járások, nagy-
községek, körjegyz6-
ségek, kisközségek, 

rend. tan. és törvényh. 
joggal felr. váJ·osok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

Magyarpadé ......... . 
Arankaparti tanyák 88 
Betlohcmpuszta • • 17 
Gyötgrmezö .. .. • 16 
Katahat . . . • • •• . • 2 
Konczhát......... 10 
Láppnszta..... ... 56 
Morotvapuszta • • • 96 
Peszérpuszta ..... 121 
Snlymospuszta ••• 120 
Szathmárpuszta.. 8 

MárinfOide .......... 
M.ok.rin .....••........ 

Ekkerttanya...... 59 
Szantitanya .. .. .. 84 
Veilortanya...... 9l 

Nákófalva .•••.•••••.. 
Padé ....... · .......... . 
Szaján ............... . 

Bikatelek .. .. .. .. 8 
Dinnyeföld .. .. .. 7 
Kendertanya • • • • • -'O 
Rókást•nya .. .. .. 88 

Teremi .............. . 
Tiszahegyes ......... . 

Ivánmajor •••• , •• 122 
Margitmajor... ... 28 
Morotvapuszta • • • 8lí 

B) KOrjegyzc5ség. 
Töröktopolyai kj. 

N agy bikács .......... 
TOrliktopolya ..•••.•. 

!ID .... 
:!!"' aoEl 

.tod •<\! 
N 

<"' 

Pusztanovoszelló. 1-'11 __ _ 

Járási össeeg: 
• 

t-
J. 

Járási székhely : 
Nagyszentmiklós. · 
Á) Nagyközségek • 

Kiszombor ......... . 
Dedényszes ....... 14 
Istvánmajor ••• , • 88 
Kismajor. ..... • .. • 4 
Kjszombori tanyák 109 
Köhá'za . . . • . . . . • . 9 
F.:!dány .......... 102 
Nagytanya .. .. .. • 59 
Pálinkaházianya • 108 
Rónay Aladár t.. . 21 
Rónay Em ö L .. • 52 
Válykos........ .• 88 
Zugoly . . . . • . . . . . ..9 

Ferenczszállás1) ••••• 

Porgány1) ...... ., .... 
Kálmánmajor • .. • 28 
Kisbertamajor • • • • 51 
Malvilmmjor ••••• 150 
Nagybertamajor • , 214 
Sándnuuajor .. .. • 184 
Torézmajor • • • • • • 118 

N agycsanád •.••••••.• 
Anll!lzláziapuszta. 72 
B<•govapnszta .• ,.. 88 
Bukuvapnszta.... 15 
Caicskétpuszta • • • 80 

• 

• • 
• 

• 

• 

• 

-

• 

• 

.. 

• 

• 
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• 

• 

1 

' 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

' 

1 

• 

' 

• 

Nug)·csanadi Gyu
lamajor .. , ••••• 161 

Nagycsanádi Já
nosinajor.. .. • .. 1118 

Nagyász ............. . 
Nagyszentmiklós .. . 

Balaton . . . . . . . . . . 64 
Er?.Sébetmajor, • • • 110 
Esztermajor, • , •• , 128 
Marosp;nt........ 84 
Mioamajor • , • • • . • 81 
Nagyszentmiklósi 

szöllök .......... 1~2 
Zsenimajor • • • • • • 20 

Németszentmiklós .. 
Nyerd ............... . 
Óbesenyő ......... ; . 
Óscsanád .......... .. 
Valkány ............ . 

Dózsat.anya....... 55 
Imrepuszta.,,,.. 146 
Koletilanya •••• , • 26 
László puszta..... 97 
Lujzat:mya •• , ••• , 261 
Nagykul'sóhat .... 185 
Simonpuszta ••• , . 286 
ŰrSP,liSZhl , , , , , , , ]()() 
Weillortanya • , •.• • 70 

B) Körjegyzc'lség. 
Keglevichházai kj. 

Bolgártelep .......... 
Keglevichháza ..••..• 
Pusztakeresztúr ..... 

Bayortanya • • • • • • 18 
Sro1orlanya • • • • • • • 17 

Járási ÖBBzeg: 

IX. Pano•oval j. 

Járási székhely : 
Pancsova. 

Nagyközségek. 
Beresztócz .......... . 

• 

Borcsa ..... -.......... . 
Kovilovapusztli... 10 

Bál'ányos1) .......... . 
Dolova .............. . 
Fe1·enczhalom ...•.• 
Galagonyás ......... . 
Hertelendyfalva .. .. 
Omló ri .•.•...•..•.•... 

Nikolicstanya.... 12 
Révaújfalu ......... . 
Sándoregyháza ..... . 
Szekerény .......... . 
'l., ár csó . .............. . 

Marinku\ics p. • • • 12 
Milutiuovicspuszta 12 
Vojlovicz .. • .. .. • 22 

Toronlalalmás ..... . 

• 

3. 
10.61 

7 
1.1 

""':"::""--:-= 

Nádalja ~:yártcltlp 129 ~ 

~ Járási össseg: 

• 

z. Párdányi j. 

Járási székhely: 
· Pá.rdúny. 

.A) Nagyközségek. 
Alsóittebe .......... . 
Cseb z"' .........•..... 

Schwoinleintanya. 12 
· W •1rnitan )'a • .. .. 2íl 
Felsőittebe ......... . 

lt:milumjor .. .. .. • 60 
GrUnwaldgyárlolep 81 
Jor[lluváopuszta • , 92 
Kisrétpu~:.:ta ..... 180 
Zsiliptolcp .. .. .. .W 

Fény ................ . 
Hétimajor .. .. .. • 49 
'falágymajor .. • .. 70 
Ujmajur ........ , 68 
Unkamajur •••• , • 82 

I ván d ................ . 
Józsatanya •• , • • • • 77 

Jánosfölde ......... .. 
Kollortanya .. .. .. fi 
Kll•intanyo , , , • • • • 18 
Rot~chin~:tanya. , • ll 

Párdány .... · ......... . 
Tcrnovlczatanya • 28 

Szerbszentmárton .. 
Turontáldinnyés .... 

Sdtwarczla.nya , , • 85 
Zsivauovicstanya.. lt! 

'foruntalgyülvész ... 
11 Uj pécs .............. . 

B) Köt·jegyzöség. 
' Oleleki kj. 

1· 1\iagyarszentmárton 
1 Ótelek ............. .. 

• 

Járási ÖBBZeg: 27.17 

ZI. Perjá.mosl j. 
Járási székhely: 

Perjámos. 

NagykOz01égek. 
1 Bogáros ............ . 

Egres ............... . 
Egrusi puszta .... · 46 

Kisösz .... · ........... . 
Lovrin .............. . 
Nagyszentpéter •. , •.. 

Józseflu.k•j., •••• ,. 7 
Ki•puszta•)....... 29 
J..ipthaytunya • • • • 48 
N~Lg}·puszta . . . • . • 46 

Perjámos ............ . 
:i!_Purjám. marospart 147 

Perjámosi szöllllk 217 
Pészak ............... . 

Kispakáczpuszta • 107 
Sándor háza .•.....••• 

Nagypakáczpuszta 162 
Pnpk1itpuszta , • . • ll 
Sörházpuszta , , • • 14 

-

• 

• 

1. 

Sárafal va ............ . 
• Sárar~vai puszta. 67 

1 Ujhely ............. .. 
11 Újszentpéter ....... .. 

• 

J árási öliBug : 

%IL T6r8k
beosel J• 

• 

Járási székhely ; 
Törökltecse. 
Nagyközségek. 

1 Aracs ......... • ...... . 
Beodra ............. . 

Akácspuszta .. .. • 86 
Ala•hi.rtan y a • .. .. 77 
~ercktópu.'lzta .... 149 
Orcgl.·mya. • ,., . • • • 87 
J.?aktópusztn .. .. • 87 
Ujszálláspuszta. • • 186 

Karlova ............. . 
KtJmán .. · ... · .· .......• 
Melencze .. : . ... · .... . 

Izláz· ............ 180 
Kontraszöllök . • • • 2'2 
Molonczci tanyli.k. 185 
Mihalovitstanya • 79 
Peszkarai szöllök. 287 
Rusza.ndaCUrdö .. J 7 

T1szatarros ......... . 
Torontáltorda •..... 
TOrökbecse , ....... .. 

Beregtau y a .. .. .. 48 
Bmjastauya .... .. 76 
mzanmjur ....... 214 
Gara.viLcz......... 80 
Griingyszigot .. .. 217 
Jarugatanyu. .... , 16 
Jó.zsefuu~or • .. • .. 97 
K1shcreg . . .. . . . . • 81 · 
Nagypuszta .. .. .. 51 
NagyrOt . . . . . • . . . . 88 
Pétermajor . • . , • 104 
Pl'O(:skntanyn • ; • • 88 
Solymusumya ... 174 
S!!untkirálytanya • 84 
Szigottanya. • • • • • · 9 
Szlatina .. .. .. .. • 14 

Járári ösazeg: 
• 

• 

xm. 
Z8&i j, 

• 

Járási székhely : 
Törökkanizsa. 

.A) N agy kOzségek. . 
Csóka ............... . 

Á•ondamajor ..... 126 
Erzsóbuttolop , ••• 125 
Lörincl!falva ..... 1i25 
Maczahunkamajor 2:l2 
Hetimajor ....... 246 · 
Székimajor .. .. .. 82 
'fzilugy ......•. , . • 87 
Ujnmjor .... ,..... 61 . 

•) Burcs~ nk.~he?. hnos~tott kk., mulyben u borcsai ak. párhuzamos B) :wyukönyvo vezottoUk. 
•) An)"llkonyv!lec Lnvr111 nk.-hol! tartoznak. 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

l 
• • 
' l 
• l 
: 
• • 

• 
• • 

: 
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'l". 'l .. ' ·~z:t-~,- nrns szogc. 

iE! 
l ·~ ... 
illi 
' . "O 
' .... ·-lo 
: .... 
' ' • 

• 

Jarások, nagy
k6zségek, kllrjegyző-
SéKek, kisközségek, 

rend. tan. és törvényh. 
joggal feh·. váro,ok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

])eszk ................ . 
}i:uklltyinpuszt.a •• 1109 
Ujmnjor ... .-..... 46 

Klárafal va l) .•....•... 
Feketetó ............. . 
E~yhazask.ér 1) ••••••• 
Kanizsamonostor1) •• 

Gyála ............... . 
Folu~rpart . . . . . . . . 59 
I .. udyH.r •.. ••• , • • • • 10 
Sv.ilágymajor • • • • • 50 

Hódegyháza ........ . 
JózseiTalva ......... . 

Monost.oritanyák • 212 
Kübekháza ......... .. 

11 Óbéb ................. . 

' 

• 

' 

Antalmajor • • • • • • 20 
Györgymajor • • • • • 47 
Irénmajor . . • • • • • • 22 
]S:ereszt.únnajor. . • 41 
Omajor . . . • . . . . . • · 9 

B;.ttyánházo. 3) •••••• ~ 
Óke•·esztúr ......... . 
Oroszlámos •.•.•..... 

Antlmianwjor ••••• 187 
Kisszigclmajor • • • 84 
Kocsorhát • • . • • • • 26 
Lászlómajor • • . • • 74 
!4iklósmojor •••••• 126 
Oros!! lám o si 

Józsefmajor • • • • 81 
SasUlús • . • . . • • • • • 60 
Susán.... . . . . . . . • lOB 
Y erbamajor. . . • .. • 41 

Szanád .............. . 
Aranyhegy .••.. , • 9-l 
Czruaunkatanya • • 87 
Felsőrétitanya .. • 24 
Kopováczpuszta • • 5 
Pánopuszta....... 14 
Porko>~ztbtanya... 18 
Szelistyopuszta. • • 00 
Vujánatanya .. .. • 87 
VujanszkyLanya • • 17 

Szöreg .............. . . 
Pillichtelep .•••••• • 001 

Tiszaszentmiklós .•.• 
Törökk:mizsa ....... 

Budzsákitanyák .. 177 
Firigyhá&'l ••••••• 247 
Kupuszina ••••••• lOB 
Parlagmajor...... 19 
Sikina. . . . . . . . . . . . 88 
Szigds:.:állás . • • • . 224 
Talliánmajor • • • • • 292 
Ujmnjor .......... 167 

' 

B) KOrjegyzöségek. 

Ma!Jyarmajdáni kj. 

Magyarmajdán .•.•... 
Rábé ................ . 

• 
U.iszet1tiváni kj. 

Oszentiván ......... . 
Vedrcsháza ....... 150 

1.81 

' 

' 

' 

1 

Járások, nagy
k0rjegyzc5-

kisközségek, 
tan. és törvényh. 

-o jo~:rgal f~lr. városok, 
~ egyéb lakóhelyek és 

utóbbiak lélekszaroa 

• • Ujszentlván ......... . 
Térvár ......•..... 18'! __ _ 

1 

J át·ási összeg : 
' 

XIV. Zsombo· 
lyal j. 

Járasi székhely : 

Zsombolya. 

. .A) Nagyközségek. 

Csernye .............. . 
Csősztelek .. ; . : . ..... . 

G) ulam!Ljor ....... 181 
Hlinnnshatármajor 5-& 
lvaumajor ...••.•• 129 
Kendcrg1•artolop.. 71 
Pálm~~ojor .••..••.• 184 

Garabos ............. . 
Kiskomlos ..... ~ .... . 
Magyarcsernye ..... . 

Ágotamajor. • • • • • • 55 
Ancl_al,'uszta .. .. .. J S2 
Bo:.:1tupuszta ••••• 848 
Csengősmajor . . • • 44 

· Csonkahalum. • • • • 14 
Dmnbelllyházmajor 58 
Fáshalommajor. • • 14 
Jánusmajor. • . • . • . 108 
Józspfmajor ...... 104 
Kövoshalommajor. 49 
NagyrókuspuszLa • 102 
Sándortanya. . . • . • 17 

Nagykomlós ........ . 
Kunszöll6s') ........ . 
Németcsernye ••••.... 

Endri!major • • • • • • 212 
Erzsébetmajor.... 81 
FR.czányus .... , .. 
Júliamajor •.•••••• 814 
Kisjúliamajor • • • • 101 
Ki~rókusmnjor • • • 61 
Kisszigetmajor .. . 28 
Kunstancv.iamajor 242 
Leonamajor • . • • . • 106 
Mnrgithaza.... ... 65 
Szigutmajor • • • • • • 148 
Szöllüsnm]or • • • • 50 

Torontáloroszi ......• 
Gtörg~·maior.. ... • 86 _ 
Hedvigmajor ..... • 4 
Ifigéniam aj or .. . . • 64 

Vizesd ............... . 
Kispuszta . • . • . • • • 44 
Nugyvizesdpuazta 178 
~tiluvnmajor . . • • • 72 
Ulmrh~ndpuszta • • 29 

Zsombolya .......... 
Bohn munkástelcp 188 
Csit.ótclep • . • • • • • • 175 
Hans!dorf ••••••.• 200 
Tiszuluh~ . . . . . . . . . 77 
Zsnmbolyai gyár-

telep .......... 1.584 
Zs om bolyai vágó

hidtelep •.•••••• 567 

1 ...1 

' 

' 

• 

•iB. Turonl:\.1 \'líi·mcgye. 

Járások, nagy-
községek, köt·je 

~ k, kiskO 
rn tan. és 
·o joggal ft!lr . 
~- egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

B) Köt·jegyzöségek. 

Nagytószegi kj. 
Kistószeg ............ . 

Molccsinapuazta.. 71 
Nagytószeg ........••. 

Melcasinapaazta.. 7 
' 

Szenth·ubcrti kj. 

Károlyliget .........•. 
Szentborbála ....••..• 
Szenthubert •....•... 

' 

' ' 
' 

Tóbai kj. 

Moly fal va ; ......... . ' 

Tóba ................. . 
Emiliamajor ...... ts" 
Henriottamajor. • • 115 
KnrnlimLmajur ...• 101 
Mo!ániamajor •.• •. 128 _·. __ 

Járási összeg: 

XV. Nagybeoa· 
kerek rtv . ...... 

Fe!sómuzslva és 
Alsínnllzslya. • 1. 715 

Gradunlicza és 
németnegyed • • • 891 

Oppova budzsák • 798 

XVI. Nagyki-
kinda rtv. . . . . . . !6. 

Bö!löm ......... 1.971 
Külsöszöllök.. .. 1.196 
Nagykikindai t. 2.750 

Összesités. 
Alibunári J.......... .29.!! 
Antalfalvai j........ 47 
Bá·nlaki j............ '1.7 
a . . 

~o·enet ,1· .....•.•..... 
lJJódosi j ........... .. 
Nagybecskereki j .. .. 
N"gykikindai j ... .. 
Nagyszentmiklósi j. 
Pancsovai j ......... . 
Pcí-rdány·i j . . ~ ...... . 
Petjátnos·i j. . ...... . 
Törökbecsei j. . . . . . . 
Törökkanizsa-i j. ... . 
Zsmnbol!Jai j . ...... . 
N atrubecsk~"'·ek 1·tv •• 
Nagyk·ikinda rtv . •.. 
Yá·nnegyei iJsn.: 

Panoaova t3v ... 
Homokbánya • • • • • 81 
Miramár . • • • . . . • • 10 
Nudnlabl\ra . . . . . . 207 
Téli kikötö... • • .. soo 
Topolye ........ ,. 82 

1) Dn8zk nk.·lm:r. lmnszloU kk., mcly u.nytLkönyvilell Ki!lzombor nk.-heK (nagyuuntmiki<'Jsi j.) tu.rtul!ik. 
1) F,ekclt,lci nk.-hcz lJC:u~:r.lut~ kk.-ck. · 
') O!Ji:IJ uk.·hm~ lmo!!Y.lc,LL kk. 
') Nagykomhis nk.·lw:t: huuulull kk. 

' 

' 

' . 

' 

• 

l 

,. 

• 

• 

' 

• 

' 

' 
' 

• 
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Királyhágón túl. 

-o ..... -o 

""' 

, 
tan. és 

joggal fell'. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

L .&lvlnozl j. 

Járási székhely : 
Ahincz;; · 

• 

.A) Nagykl!zségek. 

Alvincz .............. . 
Goblipatak , , , , , , , 1~ 

Oláhdálya •...••.•••.. 
Juhvölgytanya.... 41 

• 

B) Kl!rjegyzilségek. 

Alsócsórai kj. 

Alsócsóra ........... . 
Alsótatárlaka ••••.••• 

.Als6váradjai lej. 
Alsóváradja ........ . 
Felsőváradja ......... . 
Poklos ............... . 

Bet'Wii kj. 
Berve ................ . 
Henningfalva •.•••••. 

• 

Borbáf&di lej. 
Borbánd ............ . 

Joruárka ...•• , • • • 19 
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~i Vinda ............... . 

Nagydemeteri kj. 
!S Csépán ............. .. 
24 Nagydemeter ...... .. 

Pett·esi. kj. 
25 Felst'!szásziljfalu .•••• 
.26 Petres .............. , . 

• 
Setisztörpényi kj. 

27 Szásztörpény .•.....• 
28 Szépnylr ............ . 

• 

1. 

• 

1. 

Járási öBBzeg: 31. 

Ill, 5&8Zódl j . 

JáJ"ás.i székhely : 

Naszód. · 
Á) Nagyközségek. 

1 Kisrebra ........... ,, . 
FaLaball i ..... , , . . 49 
:Far:auka ...... , . . 87 
Gortia ...........• 224 
Intradluguri .. .. .. 44 

· Kolibicza .. .. . . .. 82 
• 

Poiana. •. , •. , .... 105 
Sc rad n .....•..•.•. 156 
Sztra.gino~a ....... , 85 

~ Valc1ilarp........ 25 
. ! Naszód .............. . 

• 

S Romoly ......... l •••• 
Szalancza .. .. .. .. 61 

Telcs ................ . 
Bánffytelep • • • • • • 68 
Buskátpuszta • • • • 89 
Valoapoeni .. • .. ... 89 

B) Körjegyzőségek. 
Entrádámi kj. 

Entrádám ........... . 

• 

• 

9.50 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



-

• 

-

• 

• 

• 

• 

Olé.hnémeti ........ . 
Priszlop ............ . 
Szamospart ......... . 

Maqyarnemegyri kj. 
Magyarnemegy e •.•.• 
Olé.hnemegye ..... .. 
Tóhát ................ . 

Nagyrebrai kj. 
1 Nagyrebra ........... . 

Párva ................ . 

Szál"ai lej . 
Bükkös .............. 1.1 
Hordó . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Szál va . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Szamosmak6di Tej. 
1 Mittye ............... . 
1 Runk ............... . 
1 Szamosmakód ..... .. 

Zágrai lej. 
Cziblesfalva •...••••.. 

L .&lvldékl J. 
Jé.rási székhely : 

F6ldTAr. 
N agy községek. 

Apáera .............. . 
Barczaszentpéter •••• 
Botfalu ........ .- ..... . 
~öldrVár .............. . 
Krizba ..........•..... 

Kutastelep .. .. • .. 128 
Prázsmár ............ . 

Kalmeszbusch •••• 145 
Ke~est .. ...... 258 
ltotirau ..•....... 211 

Szászhermány ...... . 
Szászmagyarós .... .. 
Szászvel'esmart .... .. 

Járási öaueg: 

D. Felvidéki J, 
Járási székhely : 

Brass6. 
N agy községek. 

Barezarozsnyó •.••.• 

• 

• 

~ 

• 

• 

• 

Gaurény ............. . 
Pojény .............. . 
Zágra ................ . 

Lamóritanya...... 48 -=-=~
.[árási összeg : 

IV. Órdnal J. 
Jé.ré.si székhely: 

Óradna. 

.A) Nagyközségek. 
Földra .............. . 
Kisilva ............... . 
Kosna ............... . 

Pojauakosni...... 48 
Les ................ : .. 

Csiossavölgy • • • • • 61 
Major ............... . 

Dombhátrflrdö .... 872 
Pojánatanya...... 79 

Nagyilva ............ . 
Oláhszentgyörgy .. . 
Óradna ............. . 

Radnaborberek • • • 384 
Radnalajosfalva •..• 

51. Brassó vármegye. 
Vármegyei székhely : 

! Barczaújfalu ........ . 
8 Feketehalom ........ . 

Nagykö • . . . . . • . . . 17 
Barcza . . . • • • . . . • • 29 

4o Höltövény .......... .. 
5 Keresztényfal va ••••. 
6 Szászvolkány ...•••.. 
• Kankordia blnyat. 84. 

7 Vidombák ........... . 
Járást. ÖBBI6g: 

'''· J. 
Járási székhely : 

H~sszúfalu. 

Nagyközségek. · 

1 Bácsfalu ............ .. 
Gyerkováczi telep 12 
Malomdomb ••• , • , 21 

Csernátfalu ........ .. 
Ghlrcsintelep ••••• 7 

!.81 

!.01 

-

Újradna .......... · .. . 
Márinvölrr ....... 418 

11 V árorja .............. . 

-

B) Körjegyzi!sér. 
Magurai kj. 

Magura .............. . 
Arsiczatelep •.•••• Ból 
BUdárvölgy • • • • • • 65 
Galosvölgy....... 85 
PrihodMo.. .. • .. 61 
Szokaturatelep • • • 114. 

Szentjózser ........... -:-=---:::-;;-;: 

· · Járáai ÖBBleg: 

V. Be1zteroze 
.rtv .. .............. . 
Ruha . . • . • . • . • • • 191 

• 

Összesité8. 
• 

Besenyői j. . ...... .. 
Ji • .:1. • 
a~~ J . ............. . 

Na~eótli j . ......... . 
Órad""ai J . ......... . 
Bes_1tercze rtv ..... . 
Vármegye' iJ8s;:.: 

• 

. . 

• 

Hosszúfalu ......... . 
Pü.t· kerecz ........... . 
Tatrang .....•..... ~ .. 
Türkös .............. . 

Garcsintelep • • • .. 11 
~aj zon................ ~ .::-:-::: 

Járári 688leg: 

IV. Bra116 dv, .. 

• 

• 

AlsótömOs ........ 161 

114 

• 

...•.•. 162 
•••••• 1.959 

.......•••••. 292 
• ••••••••• 248 

.Ahidtki j .......... . 
Felvidéki j .......... ~ 
Hitfalusi j ......... . 
Brassó rtt1 .• •••••••.. 

• 

• 

• 

19 . 
19.71 
00.71 

• 
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• 

• 

Királyhágón tt'1l. 

e 

• • 

J áriLSok, nagy
kiizs,;gek, körj••gyzö-
sl•gek, kisk 
. l. tan. és lö 

·o joggal felr. városo 
~ eg"yéb lakóhelyek és 
1':. ulrihbiak lélekszáma 

• 

e 
'"' .. 
r/l 

• 

.J:'misu k, na gy
kö?st~gt!k, körjpgyzö-

sr\gek, kisközsúgek, 
. lan. és lörvéu 

·o joggal felr 
.; pgy1\h lakóhelyek P.s 
1':. utóhhiak lélekszáma 

52. Csík vármegye. 
• 

• 

• 

Csík vármegye. 

Járások, nagy-
e küzségek, körjegyzö

·ol ségek, kisközségek. 
iil rend. tan. és lörvényh • 
·o joggal felr. városok, 
.; egyéh lakóhelyek és 
~ ut.lihbiak lél,.kszáma. 

~ 
Ul nl 
~6 
.... ·ol 

N 

<"' 

• 

• 

Vármegyei székhely : Oaikszereda.. · • 

. L Felesikl j. 

J árá~> i szék h el y : 
Csíkszereda. 

• 

.A) Nagyközségek. 

Csikc~icsó ..•..••..... 
C::~rkdánfalva ........ . 

Dombvölgyi gyárt. 50 
Farkaspallói gyárl 12 

Csikjenöfalva ....... 
Csíkmanaras •.••.... 

Háromluít • • • • • • • 2!1 
Csfkazent•fomokos .. 

B;•lánbánya •••• , 402 
Cs kszPnlimre ..... .. 
C-ikszentkirály ... .. 
Csíkszenttamás ...•.. 

Marosfö ......... 82 
Csiktaplocza .. : . .. .. 

1 Ka•·czfalva ......... .. 
ll Madéfalvs. ........... . 

B) Körj egyzóaPgek. 

Csíkmindszenti kj. 
Csíkmindszent ...... 

Hosszúaszó . • • • • • 9 
Cs IkszP-ntlélek .... .. 
Zsögöd 1) ............ . 

OS'Ocrákosi kj. 
Csíkrákos .......... .. 
Göröcsfalva ........ . 
Vacsárcsi ..•.. : ..... . 

l'árrlot(alvai kj. 
Csobotfalva ....... .. 
Csíkcsomortán .... .. 
Várdotfalva ........ . 

J á rási öBBzeg : 

Il. Gyergyó
uentmiklóal J. 
Já1·ási !'zékhely : 
Gyc•rgyósv.ent

miklós. 

.A) Nagyközségek. 

• 

Dftrn ....•.•.....•.... 
Csrmgt~llér. . • • • • . • 18 
H o ri o""' • • • • • • • • • • • • 84R 
N yaragalja . • . .. . • 7 
O:olva •• .' •.••••• 2fl2 
Porouyaka •.••• ,,. 9 

2. 

5.891 

1. 
1 
!!. 

l. 
1. 
1 

1 

Gyergyóalfalu .....•.. 
Bor;r.;ínt ......... 849 

Gy~>rgyócsomafalva 
GyP.rgyóremete ..... 
C~iiglanyn........ 58 

· Es>:cnyll .......... 118 
• Mar~onka .. .. . .. • 10 
GyP.rgyóújfn lu ..... 

Gy••r:,'Yéolibántelep 6l2 
SzRrhe~y ............ . 

Gilrliic?.LelP.p. • • • • . 125 
Székpa.hlkh•lep ••• 550 

'i Tekerrip:Liak ....... .. 
Heveder .......... 414 
Öl vos és Tinkák • 891 

4. 

4. 

B) Körjegyzőségek. 

Gyergyóvárh"·gyi kj. 
Gyergyóvárhegy..... !!. 
~ alamás .......•..... 

Kilydn(aliJai kj. 
Kilyénfalva ......... . 

11 Vasláb ............. .. 

• 

- Járáai ÖBBZeg: 41 

UI. Gyergyó
tölgyesi J. 

Járási székhely: 
Gyergyótölgyes. 

N n gy községllk. 
1 l~élbor .......•....... 

Borszék .•....... , .... 
GyergyólJékás ...•..• 
Gyergyóholló ••.•.•.. 

ö Gyergyótölgyes .••.•. 
Járáai összeg : 

IV. K<ia70n
. alosikl .J. 

Jár·ási székhely : 
Csibzentmó.l·ton. 
A) Nagyközségek. 

Csíkh:'mkfal va ...... . 
Le•ödlan ya .. .. .. 6 

Cslkménaság ....... . 
Cslkszen tgyr1rgy .... . 
Káswnjakabfalva .. . 

lh~\· .. .]ortch~p.. ••• 5 
1,. r .. ,.. QQ 
\.r\!'7.011 urt o • • • • • -

Kászonüjfalu •.•.•.•. 

1.851 
1.8fi: 
7 .l 
1. 

• 

1.75'-

1) Önálló BOi!6dJeliYzllB61!; unyakilnyvilo11 Cslkazcreda rtv.-hoz tartozik. 

• 

• 

1 

B) Körjegyzőségek. 
Csík.~zentmártoni kj. 
Csíkcsekefalva •.•••.• 

7 Csíkszentmárton ..•. 
Aklos • • • • • • • • • • • 9 
Csnhányoa • • • • • • • 88 
~iikcrt ••••••••.•• · 9 
UzvöJ.ry......... 8 

CBtkszentsimoni kj. 
Csatószeg •.•..••.••.. 
Csíkszentsimon ...•. 

• 

?:Cászonalttei kj. 
Kászonaltiz ........ .. 

Fejérköi borviz-
tolcp •••••••• ~ •• -8 

Kászonfeltfz ...... ; •. 
Kászonimpér ...•...• 

Répáti borviztelep 24 

· Kosmási kj. 
1\.ozma.s ..•..•.•..•.•. 

Nyt\r~:es ~e~ll .... ; • 8 
Lázárfal va .......... . 

Ttut&ádi kj. 
1 . Csfkve rebes ........ . 
1 Tusná,J .............. . 

':t'usnádfllrdö. .. .. • 1 PB 
Ujtusnád .. .. • .. • 859 -::-:~-: 

Járási ÖBBzeg: 

V. Szépvlzl J. 
Járási székhely : 

Sz ép viz. 
A) Nagyközségek 

1 Csíkszentmihály .... 
• 

Ajnlld .......... 1.120 
Lóvész ..••••.•••• 851 

GY.imeshükk ......... 
Aldomáspataka .•• 897 
Baratostelep . . • • • 872 
Bart·•twkpl\luka ••• 866 
Bálvanyospa~aka. 649 
Hakuttya~tel"P • • • 224 
Tarhava.~patu.ka 1.076 
'l'r~rkucznl<llep •••• 115 

Gyimesl'elsölok ...... 
Bánpataka........ 89 
BoUmvaspntaka •• l~ 
Gál111rokp;otaka • • 77 
Gi1r}mpalaka •• , ••• 802 

· Kurujádr•ataku. • • • 88 
N)·i}'C!-:alju. • • • • • • • 71 
Bl!c~~:•·pataka • • • • • tOl 
S . l k UJpa. a_a • • • • • • • • 45 

13 

• 

• 

• •• 

-

• 

• 

• ·. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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• 
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• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

-

-• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-• 

Királyhágim túl. 

Járasok, uagy
kilrjPgyző-

. , kisköz~i!ge 
tan. cs tör,·ény 

·c joggal Mr. városok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

Bántatclok ....... 8.&7 
Sziicsiikpataka . . . 85 
Ull'apataka ....... 461 

• 

Gyimesközéplok ..•. 
• 

Antalokpataka ... 212 
Hidef1sÚg . . . • . • . . 842 
Kápol napatakn .. • 801 
Nagypo.• ak. .. . . .. . nl 
Unio erdöipar r. t. 228 

Sz 'p . e VIZ ••••• , •••••••• 

• 

Bllkklok • :.. .. .. • 118 
CsUgés ••••. r.... 159 
Gyopecze ••... ,... 48 
Kostelek . , . :. .. .. 899 
Pricsketö ... ·. . . . . H8 
Sulczavöl&Y .. .. .. 20 

• 

l. A11óirpásl J. 
J árási székhely : 

Alsóárpis. 
.A) N agy községek . 

1 Alsóárpás .......... . 
Méncsbirtoktanya. Si) 

Kercz ............... . 

B) Körjegyzőségek. · 

Als6po1·umbáki kj. 
3 Alsóporumhak ...... . 
4 Felsőporumbák .... . 

Als6ucsa& kj. 
ö Alsóucsa ........... . 
6 Felsőuc~a .......... .. 
7 Korb ................. . 

• 

Als611isti kj . 
8 Alsóvist .......... ~ .. 
9 Be~imbák ........... . 

10 Földvár ............ .. 
11 R ukkor ............. .. 

· Dragusi kj. 

1 

1!t Dragus............... 1. 
13 F,.Js~vist............. 1 
14- Kele1ifel11őszombat-

fal va · •.•........... 
15 Nyugotifelsőszom- . 

hatfal va ...... · ..... . 

Oláhtijtalui kj. 
l fi Gainár .............. .. 
17 Olal..uljfalu .......... .. 

• 

• • • 
• -

-

E 

. 

Járásuk, nagy- . 
k, körj~>gvzd
kisk 

L.an. és löt·v~uy 
-o joggal fel r. városok, 
~· egyéb lakóhelyek és 
~ ulübbiak lélekszáma • 

• 

B) Körjegyzőségek. 
Csíkdelnei kj. 

Csíkdelne ............ · 
Csíkpálfalva ......... . 

C84kBzentmikl6si kj. 
Csíkborzsova ...... .. 
Cslkszentmiklós .... . 

. 

Jcí~·ási összeg: 
VI. CsikiZarada 

rtv. . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 
VII. Gyargyó· 

szentmlklós rtV. 
• 

53~ fogaras vármegye. 
· Vá1·megyei székhely: Fogaras .. 

• 

• 

. . 

Skoreii 'kj. 
18 Kol un ............... . 
19 Skorei ................ . 
20 Szarata. ~· ........... . 

Stresakercsis6J"ai kj • 
21 Felsöarpás .......... . 
22 Oprakerczisóra ..... . 
23 Strezakerczisóra .... . 

• 

Járás-i össseg: 

D. Fogarast j. · 

Járási székhely : 
Fogaras. , 

.A) Nagyközség. 
1 Galac z ......... ...... . 

B) Körjegyzóségek . 

Betle-ni kj. • 

! Betlen ............... . 
S Huréz ........... · ..... · 
4 Luc za ........... · .... . 

• 

Henzényi kj. 
5 Herszény ............ . 
6 ~lt~rginen .. .......... . 
7 Sebes ............... . 
-

Jási kj . 
8 Jás .••..... l. l ••••••••• 

9 Ne tot ................ . 
10 Szeszesor ........... .. 
1l Szevesztrény ........ . 

•• 

-
• 

• 

511 
1 

1-=--::-::-:: 

1 

621 
7 

• 

• 

• • • 

• 

53. Fognras vnrmegye. 

8 
-d 
N 

"' 

Jú.rú.sok, nagy
kiizségek, körj 

k . 
' tan. és 

·o joggal felr. vú.roso 
-5' egyéb lakóhelyek Ils 
~ utóbbiak lélekszáma 

• 

Bernádtelep .. .. . 78 
G:'{ilkosvoill)'i t. . 29 
Haromkút ....... 101 

Összesítés • 
Felcsíki j .. ..... ; .... 
Gyerrry6.~zent

mikl6si j . ...... : .. 
· Gyergy6tölgyesi j .. . 
Kászot1alcsíki j .... . 
SzéfY"izi j. .. ....... . 
CRík.,zereda t·tv ..... . 
Gyerty6seentmi.kl6s 

rtv ... .............. . 
· J"át-megye1. &a;:, : 

• 

• • 

• 

• 

- Liszai kj. · 
Breáza ............... . 

FUrószgyártolep .. 195 
Lisza ................ . 

Grauri . . . . . . . . . . . 27 
Lunka .. , , . . . . . . . 22 
Piskuboki .. • .. .. 22 

kj . 
(Székh. Kisberivoj) 

Kis be ri voj .. ......... . 
Kapacsel ............ . 

~ta.linls . . . . . . . . . . 80 
Nagyberivoj ......... . 

• 
• 

Posortai. Tej . 
Kisvajdafalva ....•... 
Ludisor .............. . 

• 

Nagyvajdafalva ...... . 
Posorta ... ........... . 

Reusori. kj. 
21 lllény ............... . 

Reusor .............. . 

Vajdaricsei kj. 
Dezsán .............. . 
Telekirécse ........ .. 
Vajdarécse ..... ; .... . 

Voilai kj. 
Alsószombatfalva ..• 
Dridif ................ . 
Voi ln ................ . 

-

Hortuapa . .. .. • .. 20 
J át·ási Ö:!SZB!J : 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

l 

. l 

• 

-

• 

' i 
• 

' 
• • 
• 
• . 
• 
• 
• 

' ' ' • • 
' 

• • 

• 
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• • 

1\iriUrhál'ún túl. 
--

JáríL..o.;ok, nagy-
e kö klirjegyzil-
·~ kisközségek 
~ tan. és törvény 
·o joggal felr. városok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
ro.. utól·biak lélekszáma 

• 

• m. Sárkányt J. 
Jarási székhely : 

Sárkány. · 
• 

.Al Nagyközségek • 
1 Úsinka ............... . 

Valc!ilat"lop •••••• 189 
Persány ............. . : 
Sárkány ............. . 

Kincstári tanya ••• 188 
~zunyogszék ........ . 
Uj sinka .............. . 

Pal ti n ..... •...... 49 
Strimb;.a. • . . . . • . • • 22 

Vledény ............. ·. 

B) Körjegyzőségek. 
Alsókománai kj. 

Alsókomána ••••..... 
Kincstári major • • 57 

Kucsuláta ........... . 
Kincstári major • • 91 

Lupsa ............... . 
• 

.Als6veniczei kj. 
Alsóvenieze ......... 
Felsökomána ..•..... 
Felsövenir.ze •.•....• 

• 

. Mundrai kj. 
Mundra ........... .... . 

Mnndrai tanya,., 26 
Todoricza ........... . 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

L Kézdi J. 
Járási székhely: 
Kézdhásárhely. 

.A) Na;;yközségek. 

Bereczk .............. . 

l 

• 

Ojtoztelep ••••••• 230 
Karatnavolál......... · 

BálványosíUrod .. ll 
Kézdiszentkereszt •.• 
Kézdiszentlélek •••••. 
Sósmezc5 ............ . 
Torja ..••..... • ..... . 

B) Korjegyzöségek. 

.Alsócsernáto-ni kj. 

Alsócsernáton •••••.• 
Felsőcsemáton •••..• 

• • 

1 
1.92 

!.S 
1.71 

1 

1 

.... •• 
N 
Ul 

• 

Ját•áso k, n n gy-
. k 

kisk 
. tan. és 

-o joggal felr. városok, .a egyéb lakóhelyek t\s 
r:. utóbbiak lélekszáma 

1 
1 

Párói kj. . 

Grid ................. . 
Páró ................. . 

Sarkaiceai ~:j.· 

B u cs um ... .-......... . 

1. 
1. 

Sarkaicza ....•.... , .. ; 1. 
• 

"Vádi kj. 
Ohába .............. · .. 
vád ................. ·.. 1 

Ját·ási összeg: 23. 

IV. TUroavárl J, 
Jarási székhely : · 

Zernest. 
.A) N av" iözségel:. 

1 Almásmezt5 ........ .. 
Holbák ............. . 

Dealnmarc . . . . . . . 588 
Slimbav • • • • • • • • 440 

Zernest .............. . 
Csllulost>gyhrtelcp 312 
Papirgyil.rtnlcp • , • 128 
Ridi!o;Qare • . .. .. .. 17 . 
Toancl!espuszta •• 1116 

. B) Körjegyzt5ségek. 
• 

Ótoháni kj. 
Ótohán .............. . 

• 

• 

• 

• 

54 .. Háromszék vármegye . 

• 

195 
54. Iláromszék"vármc~ye. 

Járásuk, nagy-
Ei községek, körjegyzö

ségek, ki 
. tan. és törv 

-o joggal felr. 
~ egy1\b lakóhelyek és 
;;... utóbbiak lélekszáma 

• Ujtohán • • • • • • • • • l • • • 

'8imoni kj. 
.AlsómoP.cs ........ .. 
Felsómoécs ......... . 
F.undáta ............. . . 
?Ylagttra ........... ~ .. . 
I> estera ........... ~ .. . 
Simon ............... . 
Sirnea ... ~ ........... . 

• 

• 

Törcst:ári kj. · · 

Predeál .............. . 
Szohodol .......... .. 
Törcsvár ............. . 

Járási összeg: 

V. l"ogaru rtv. 
DIU'Ilhegy • .. • • • • • SI! 
Fejedele.masszony-

kútjo.. ~ •.... ·.•.. 155 

Összesités. 

.Alsóárpási j ....... .. ...., . . 
r o,qa1·a. st, J .. ........ . 
Sút·kányi j .. ......... . 
1'örcsvári j . ........ . 
Fogaras rtv . ...•.•.. 
Vármegyei össz.: 

• 

• ! 

Vármegyei székhely: SepalazentgyiSrg. 
• 

Dálnoki kj. 

Dálnok ............. . 
• Becd•symn y a • • • • 24 

H9dnngrtanya.... 4 
Lá?.árLwtya....... 5 

lrézdiaLbis ....•....... 
• 

kj. 

1.78 
Bélafalva ........... . 
Csomortán •.•....•.. : 
Esztelnek .... · ....... . 

Já.\·oros •••••• , • • • ö 
Ll,bt.!rcz • . • . • . • . • 4: · 
Vorcs \·iz . . . . . • • • . 6 

1 Kurtapatak. .••••.••.•• 

I.Futdsfalvai kj. 

1 Ful{Lsf.tlva ......... .. 
1 Ikafalva ............ . 
• 

• 

. . 

Ktzdikdvári kj. 
Kézdikővár .......... . 
Kézdiazárazpatak .••. 

• 

Ktzdimarton(altJai 
kj. 

Hatolyka ........... . 
Kézdimárkosfalva .• 
Kézdimartonfalva .. 

• 

LemMnyi kj. 
Kézdialmás ........ .. 
Lemhény ........... . 

Kecskés. . . . . . . . . . 268 
• 

Nyujtódi kj . 
KPzdisárfalva ....... 
Kézdiszászfal u ••••••. 
Nyujtód ............ .. 

18* 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• • 

• 

• 

• 

• 

• .. 
• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• . 

tus . 
Királyluígbn lttl. 

.Hu·ú.sok, nngy
köt·jegyzd

kisközségek, 
tan. és lörvényh. 

8 
-~ 

"" rn 

Jár;isok, nagy
közst\gek, kllrjegyzd

k, kiskiizl'u\gek, 

54. Hárornszék vármegye. 

e 
·:-j 

11l . tan. és · 

-~ joggal felr. városok, 
0 egyéb lakóhelyek és 

r:.· utóbbiak lélekszáma 

. Lnn. és lürvényh. 
·o joggal felr. vát·osok, 
~ egyéb lakóhelyek és 
r:. utóbbiak lélekszáma 

·o joggal felr. városo 
~ egyéb lakóhelyek és 
r,;:; ulóbhiak lélekszáma 

• 

Oz.Ydolai kj. 
Kézdimartanos •.... 
Ozsdola ............. . 

Szmtkatolnai kj. 
Kézdioroszfalu .... :. 
Szentkatolna ....... . 

J árási összeg : 

u. J. 
• 

Járási székhely: 
Nagyajta. 

A) Nagyközségek. 
1 Barót ................ . 

Bölön ............... . 
Darázsköpata.k: • • • 2 

Hid,·ég . ........... l •• 

Knrlá.tpatak •••• ;·~- 68 
Lll~t ............ 851 
Nyar-aspatak . • • • • 880 

Közepajta ............ 1 
Nagyajta ........ .... . 1.41 
Nagyhaczon .. .. .. . .. !1.1 
Bodos1J. l l •••• l .. l l l ..... 

• 

B) Kötjegyzőségek. 
• .Arapataki kj. 

Árapatak ........... .. 
Hoto. ···~···~···· 197 Lon.kcrt ........ l l • • 4 

El 6 patak ... l •• l ...... . 

1 Erősd .... l ....... l •••• l 

Köpeesi kj. 
11 Köpecz ............. .. 

Alsóm11lom....... l 8 
Köpeczbánya •••• 152 

Miklósvár l •.••• l l. l·· •• 

Szárazajtai kj. 
Szárazaj ta .... ~ ...... . 
Zalánpatak.: ...... .. 

J árá8i öBBzeg : 

m. Orbal j. 

Járási székhely : 
Kovászna. 

.A) Nagyközségek. 
1 Gelencze ........... l .. 

Mikcsfürésztelep. 290 
Zllrnyctelep ...... 589 

Ko vászna .... l ••••• l l 

Ková~zna ipar-
tolep . ..... l •• l • 504 

KovásznalUrdl! • • • 7 
VajnafD!va .. ,., .. 1,8112 

1 

• 

• 

Zabola ............... . 
Borkútta.nya...... 48 
Górhavas . • • • • • • • 61 
Jakabhavas. • • • • • • 17 
Ki,harnszttunya.. 15 
Murrhí.nhnvas • • • • 12 
Zabnlapatak...... 90 
7.cmyotolcp •••••• 141 

P;,l. va~) ............... . 
Ölvoshovas....... 77 

Zágon .......... : . ... . 
Fiizespataka.tlmya B 
Zágonbárkány •• 1.858 

B) Kötjegyzöségek. 

Barátosi kj. 
6 Barátos ........ .- .... . 

Czofalva ............ .. 
• 

. Páké .. l ••••••••••• l • •• 

Imecs(al1:ai kj. 
Haraly3) •••••••••••••• 

Hrlih3) l •••• l. l. l •••••• 

... KishililJ..:........... 85 
t 1 ImPcsfalva ........ .. 

Székt:lypetőfalva .. .. 

Papolrzi kj. 
• 

Csomakőrös ......... . 
Pa pol ez l l •••••••• l ••• 

Gyulafalva•). • • • • • 122 
Rozsdástelep • • • • li5 

8zörC8ei kj. 
Orbaitelek ......... .. 

lti Székelytamásfalva .. 
17 Szörcse .... ·~ ........ . 

MikD!!taoya • • • • • • 14 

• 

---
JáráBi összeg: 

IV. Sepal j,l) 

.A) Nagyközséifek. 
1 Aldaholy .......... .. 

Erdöpnszta. • • • • • • 4 
Farkasvágó • • • • • • 418 
GáUdornb ....... 7 
Ho,•zakpuszta • • • !6 
Marf.(itfal va. . • . • • • r,s 
Vámhidpuszla .... 151 

Árkos .... l •••••••• l l~· 1. 7!! 
Bikfalva.............. 1 

Tálpatak ...... .. 1.008 -
Dobolló~) ............ . 

Bácslclok •••••••• 491 
Dobullópatalc. • • • • 849 

Illyefal va ........... .. 
Bcnkólu.nya . ... 1 1. 7 
BulgiLrtclep.. .. .. • 5 

Kl\kiis ........... l •••• 
Kiikösbácstelck ... 188 

Magyarbodza6) .... .. 

1) Nagyhaczon nk.· hel beosztoLt kk. 
l) Zabola nk.-hez beosztntt kk . 

Nagyborosnyó1) ..... 

U zon ............. l. l. l 
Kovácsrév. . . . • . . . 8 
Vesszőstelep .. .. • 75 

B) Körjegyzöségck. 
Bodolai kj. 

Bodola ........... l ••• 
11 Keresztvár7 .......... 

Egreslelep •••••••• 889 
Márkos 7) ..•........... 

Gidófalvai kj. 
• 

1 Etfalvazoltán ....... . 
1 !<,o tosmartanos ..... . 
1 Gidófalva ........... . 

Bedeháza ........ 5 

Kisborosny6i kj. 
Feldoboly1) ........ .. 

17 Kisborosnyó6) ...... . 
Kispatak ...... , .. 80 
Nagypat.ak ........ 784 
Saramás l • • • • • • • • 290 

.. 
• 

Ltcz{alvai kj . 
• 

Bita1) .. l •• l •• l l. l ••••• 

Léczfalva~)...... ..... . 
Maksa1) •• •••••••• l •••• 

Liaeny6i kj. 
!1 Lisznyó ............. ~ 

Lisznyópatak..... 176 
Sepsimagyarós ...... 

Sepsimagyaróspa-
tak...... .. . . . . . 44 

Mik6újfalui kj. 
Mikóujfalu ......... .. 
Seps·bükszád ........ ' 

Bálványosútianya 12 
O Itimalom •. l ••• l 86 

Bétyi kj. 
Egerpatak1) ........ . 

Réty~) .......... l •• l l. 

2'1 Szacava 6) ........... .. 

SepYibeseny&i. kj . 
Angyalos ........... . 
Eresztevény .. ,., .... . 
Sepsibesenyc5 ...... .. 

Sepsi/;tJröspataki kj. 
a1 Kálnok ll 1111111111111 

Sepsikc5röspatak ..... 

• 

• ' 
l) AnyakönyviJPg Geloncze nk.-hez tartoznak. 
') Gyulafalva tc_lopun a papolcllii .ak. párhuzamos B) anyakönyve vezettetik. 
1) N!'J(yburosnyo nk.-bcn sv.nlgalnrói kirendeltség székel, mclynek hatásköre a meiJelillt lis kilzsé,ro terjed ld. 
l) Bikfalva uk.-hcz beosztnit kk. 
') Keresztvlir kk-ben a bodolai ak. párhuzamos B) anyakiloyve vezettelik a jelzett két közsé1 részére • 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 
• 

-
• 
l • 

' ' • • 
' 

\ 
i 
: 
! 
l 
l 
• 
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' l 
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l 
' • • 
l 
• 
• 
! 
l 
• 
' 
' 
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• 

' 
' 

• 

' 

• • 



~ 
' • 

• 

-

Királyhágón túl. 
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Járások, nagy-
kllzségek. li:örjt 

k, kisk 
bm. és törvény 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Seenti'Oánlabor
lalt•ai kj. 

Komolló ............ . 
Gergelytanya • , • . • 1 
V argun 1ir . . . . . . • . 5 

Szeuti vánlaborfal va. 

Seot!;ori kj. 
Kilyén .............. . 
Sep~iszentkirály •..•. 

Donedckmezö..... 5 
Szotyor . ~ ........... . 

Zaláfli kj. 
Málnás .............. . 

!dáluásfUrdö ••.••• 97 
• 

• 

• 

Járási székhely : 
Algyógyalfalu. 

Körjegyzőségek. 

Alggógyftlfalu.i kj. 

Cll;) 
•QJ m o! 
,ae 
~·o! .. 
-<ljm 

• 

• 

• • 

1 Algyógyalfalu....... 1.1 

•• 

1 
1 
1 
l 

Algyógyfelfalu • . . . . . 1 
Aliami vasgyáral... 94 1 

. 

Feredőgyógy ••.••.... 

Bábolnai kj. 
Bábolna ............. . 
Boj .................. . 
Csigmó ........ ...... . 
Folt .................. . 

Balsai kj. 
Balsa . . . . . . . ... . . . . . . ~1. 
Kisalmás . . . . . . . . . . . . · 

Dunesd • • • • • • • • • • 129 
Máda .................. 1 

• 

.Bokajalfalui kj. 
Bokajalfalu ••.....•.. 
Bokajfelfalu ....... .. 
Bulbuk ...... l. l ••••• 
Kurpény. . ... l_ ••••••• 

Va1eamare ......... . 
• 

Bózesi kj. 
Bakonya ............ . 
Jicjzes ... l ••••••• , ••••• 

trcJöfal \'a ........... . 
llenget ... l ••••••• l •• 

• 

• 

! 

• 

Járasok, nagy-
községek, kllrjegyző-s k, kisk özsP.gek • 

••• Cll;) .. tan. és tönény "' ·o rn od 
·O joggal felr. városok, .~ s ... egyéh lakóhelyek tls ~ ·od ~ 

o .. 
<m r... ulóbbiRk lélekszáma 

Oltszem .... .-........ . 
Sepsibodok ......... .. 

Matildforrás...... 82 
'l Zalán ............ , .. . 

Kerekdomb, • • . • • • 8 
Meredokszöllö • • • 5 

1---
J árási össecg : 45 

V. Kézdivásár-
hely rtv ......... . 

VI. Sepalszent
györgy rtv ...... 

• 

• 

55. Hunyad vármegye. 
Vármegyei székhely: Déva. 

Homoródi kj. 
Homoród .......... . 

21 Nyirmezó .......... .. 

• 

Nagyalmási kj. 
Cseb •.............•.. 
Glod ................ . 
Nádasdia ........ , ... . 
Nagyalmás .......... . 

Nagyrápolti kj. 
Arany .......... l •••••• 
Gyertyános ......... . 
Kisrápolt ............ . 
Nagyrápolt .........•. 

Pojánai kj. · 
Középalmás ........ . 
P ·a·n OJ a . ... l ••• l ••••••• 

Porkura ...... l. l •• l l 

Tekerd .............. . 
V áleajep"i ....•...•.... 

Voja ····~·····~~····~ 
Já,·ási össeeg: 

II. Bridl j, 
Járási székhely. 

Brád. 
Körjegyzóségek. 
Alsólu.nknji kj. 

l Alsólunkoj ......... .. 
Valealun ga tclop ••• 144 
Felsölunkoj ......... . 

Dudesd heurész. 188 
• 

• 

1.1 
81 

• 

.. 

11)7 

55. Hunyad yármc~rre. 

s 
-~ .. rn 
·0 ... -o 
r... 

Járások, nagy-
községek, körjegyzö-
ségek, kisközst\gek, 

. tan. és törvény h 
joggal f~>lr. városok, 
egyeb lakóhelyek és 
ulti b hiak lélekszáma 

Bonedekmezeje . • • 21 
Sugásnyaraló..... 6 

• 

Összesit és. 

1 Kézdi j . .......... l.~· 
!J 111-ik l ósvári j ...... . 

1 
1 
l 
1 

3 
4 
5 
6 

Orbai j. . .......... . 
S 

.. 
ep.'l'Z :J. • ..••••••••.. 

J(éedivásárhely rtv. 
Sep.rnszentm1tirgy 

rt". . ...... l •• l •••• 

Vármer~yei össz.: 
• 

• 

• 

• 

• 

Pod ele .. l •• ~~· l. l l l l. l 

Ruda~···~~-·~·~······ 
B.uda bányatelep • 231 

Szkrófa .... l l l ••• l •• l l 

Boiczai kj. · 
Roicza . l l l •• l •••• l. l •• 

Felsőkajanel ...•..... 
Herezegány ......... . 
Krecsunesd ......... . 
Ormingya .. l l •• l. l. l l 

Pestyere ...... l. l •• l l. 

Szelistye .. l ••• l •• l l •• l 

Tresztia ... l. l •• l l. l •• 

Brádi kj .. 
Brád ............. ~··~. 
Czereezel. l. l. l, •• l ••• 

V á ka .... l ••• l ••• l. l ••• 
• 

V ályabrád .....•...... 

Bucsesdi kj. 
B u cs esd .. l l l •• l •• l l l. 

Dupapiátra ......•...• 
Sztanizsa l ••• l •• l •••• l 

Kristyo-l'i kj. 
• 

'>_· ·1 B k d u ures ............ . 
Kristyor ............. . 

Gurabárza bán)'t\• 
teh·pl •• l •• l ••• l 827 

Valearnori bánya-
telep .. 1 ••• l •••• 274 

Kt1rP.ty .. l •••• l l. l •••• l 

l iovina ........ l., ..•. 
Se sz ur l ••• l. l ••• l. l •• l 

Zdrápcz l ••• l. l •• l •••• 

-·:l -
!::Q .... 
rn od 
.as 
..00: ·od .. 
<m 

19.68 
29.73 
45.27 

• 

• 

-

• 

• 

• 
• 

•• 

• 

• 
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• 
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Királyhágón túl. 

tan. és 
joggal feb·. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Mihelenyi kj. 
Blezseny ............. . 
Mibeleny · ........... . 
Pottingány .•.....•.. 

J árá8• összeg : 

111. Déval J. 
Járási székhely ~ 

Dén. 
Körjegyzöségek, 

.Alpestesi kj. 
1 Alpestes ............. . 

Tamástelke . . . . . 59 
Árki .................. . 
Csernakeresztúr .... 
Kisbarcsa ........... . 
Nagybarcsa ......... . 

Józsertanya • • • • • • 5 
Kopacsl...1.uya • • • • • 80 
Lászlótanya...... 8 

Popesd .............. . 

.Alsókajaneli kj. 
Alsókajanel ........ . 
Bezsán ............... . 

d. . ' rna 1a ... · ......... . 
Szúliget .............. · 

Bácsii kj. 
11 Bácsi ............ ~ .... . 
t Nagytóti ........... .. 
l Ó piski ............... . 

Sch u lczitanya • • .. 61 
Petrény ............. . 

Paduren . . .. . .. . . 151 
Tompa .............. . 

. l 

Burjánfalvai kj. 
(Széfholy Nyavalyás-

falva) . 

Bárbura ............ . 
Burjánfalva .. · ........ · 
Füzesd ............... . 

19 Kecskedága ......... . 
Nyavalyásfalva ..... . 

Felsőcsertési kj. 
~t Felsőcsertés ......... . 

Hondol ........... '!. •• 
Buksatelop ••••••• '104 

Magura .• _ ........... . 
Nagyág ............. . 

Józsor blinyatclop. 2l 
Nozság .............. . 

26 Toplicza .....•..••... 
• 

Har6i kj. 
Bánpatak ............ . 
Haró ................ . 

• 

·. 

• 

• 

•• 

41 
1. 

• 

• 

• 

Járásuk, nagy-
kllzségek, körjegyzó

-~ ' so:g.,k, kisküzségek, 
1il • tan. és törvény h. 
·o joggal · fPlr. városok, 
~ Pgyéb lakóhelyek es 
l':< utóbbiak lélekszáma 

• 

Kéménd ............ . 
Vormága ........... . 

Kerseczi kj. 
3 t Brettyelin ........ : .. . 

Kerges ......... .-.... ·..: 
Kersecz .............. . 
Kozolya ...... ~ ...... . 
Szárazalmás ......... . 

Marossolymosi kj. 
Sli Ber..,kszó ............ . 
B7 Boholt .............. . 

Marossolymo~ ....... 
Balá.Lu.Le lep • • • • • • 272 

l 

Piskitelepi kj. 

Dédács .....•......... 
Piskitelep .......... .. 

Szántóhalmai kj. 
. 

41 Sárfal va ............ . 
Szántóhal ma ......... . 
Szentandrás .. , ..... . 

· Valisorai kj. 

Gruj elá.cs .. .......... . 
45 Gyalumare ........ .. 
4fi Szelis ty ora ......... ·. 
47 Sztojenyásza ....... . 

V alisora ............ . 
• 

Veczeli kj. 
• • 

Bojabirz.· .. l., ......•• 

Herepe .............. . 
Káun . l l l ••••••••••••• 

Lesnyek ............ . 
Marosnémeti ...•..... 
M.erisor . ......... ~ ... . 
Veczel .............. . 
Vulcsesd ............. . 

IV. Hátszegi j. 
Járási székhely : 

Hátszeg. 
.4) Nagyközség. 

Klopotiva .......... .. 

B) Körjegyzöségek. 

.Als6nyiresfalt:ai kj. 

A lsónyiresfal va ..... . 
Felsönyireslalva ...• 

v adtolep.. • • .. • • • 51:1 
Kék.e~talva .......... . 

• 

1.1 

• 

55. Hunyad vármegye. 
~ 
Járások, nagy-

k ö r j egyzc5-

lan. és tör y 
·o joggal felr. városok, 
.!:' egyéb lakóhelyek és 
~ utobbiak lélekszáma 

.A1s6slilvási kj. 
Alsószilvás .•.•.•.••.• 
Felsöszilvás ......... . 
Kurpeny ............. . 
Lindzsina ..... l •••••• 

Balánalelep .. • • • 90 
Czáczatclop • . . • • • 91 
Krul:!!telop • • • • • • 81 
V aratyikótclep • • • 2U 

Bacsalári ki . 
Baczalár .......... ... . 
Pokolvalcsel ........ . 
Sztrigyohába ...•....• 
Sztrigyszacsal ....... . 
~ztrigyszentgyörgy .. 

Bukovai kj. 
Alsóbauczár ........ . 
Bukova .... ~ ......... . 
Felsőbauczár ....... . 

Strimha ...•.. l, l. 26 

Demsusi kj.• 
• 

• 

Demsus .............. . 
Ha.ezazsel l •••• l •• l •• l 

Pojény ...... l •••••• l l l 

Valea Fl onts. • .. • 25 
Sle j vaspatak ........ . 

Csumiczapuszta •• 1SO 
Krivapus:da ••••• 132 
Vupataktclep.... 78 

• 

Felsöfarkadini kj. 
21 Alsófarkadin ........ . 

Boicza. l. l. l •••••••• l. 

fttn.nn • • . . . . . • . • . • 22 
1\loszoy • • • • • .. .. • US 
V aloa un~urului • 1ii4 

Felsöfarkadin ....... . 
Gauricsa ........ l ••••• 
KraB'uis .............. . 
Tustya ........... l •••• 

Kitidi kj. 
27 Bosorod ............. . 

Kitid ........ l •.•••• l ••• 

Lunkány ........... .. 
Szentgyörgyválya .. . 

• 

MaZo~nvisi kj. 
81 Malomviz ........... . 

Haláutelop • • • • • • • Ba 
Gura ai i ......... 17 
Gura zlalyi . . . . • . 20 
Lunka u egri • . • • • 26 

Ohabasibisel. ....... . 
Szentpéterfalva .... .. 
Uncsukfalva ..•...... 
V ályadilsi .......... : 

Nagypesté~>yi kj. 
Brázova l l l l l •• l •••••• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



' ' • 

•• 

• 

•• 

' 

• 

l{irályh:ígón túl • 

e 
·<4 

tan. és tü 
-o j o g-gal felr. 
-E e~réb lakóhelyek és 
r:. utóbhiak lélekszáma 

• 

Kispestény ••...•.•.•. 
Nagyosztró és Kis- · 

osztrő •.......•..... 
Faipartelep • . . • • • 60 

N agypestény .....•••. 

Oláhbrettyei. kj. 
Goncmga ............ . 
Jóvalcsel ........... .. 
Kovrágy ....•...•.•... 

Berkani .. .. • .. .. • 84 
Braclasa.. • • . • • • • • 48 

Oláhbrettye .......... 

Óra1jaboldog
falvai kj. 

Balomir ..•.. l ••••••••• 

Baresd .... l l •• • •••••••• 

Csopea ............... . 
Óraliaboldogfalva .. . 
Szacsu l ..... !l ••• : ••••• 
Váralja ......•........ 

Reketyefalvai kj. 

Kiscsula ... l l ••••••••• 

Nagycsula ........... . 
Reketyefalva .....•... 

Golcsdl.&nya • • • • • 44 
Hirnejtanya • .. .. . 12 
Kapaczintanya • • • 28 
Lunkaretyitev l: 

tanya ••••••.•.• 585 
Maguratanya • • • • • 117 
Pojeoytanya .. .. • 86 
Pó•z&tanYa • • • • • • 79 
Previcsorianya • . • 81 
Stenninosztanyn.. 87 

V aliora ••••...•.• l ••• 

• 
Russi kj. 

• 

Má.csó •••.•.••.•••••••. 
Magyarbrettyl' ....•.. 
Russ ...•. l ••••••••• l •• 

Sztrigyplop .......... . 
Zey.kfalva .•.••••..••.. 

Totesdi kj. 
Kernyesd .......... l •• 

Fttrésztelop.. .. .. • 24 
N al3.cZ\'ád •••....••••• 

61 Foklisa .............. . 
6 !t Rea .........•........• 

Totesd ..•..... l ••••••• 

YárlJelyi kj. 

Hobicza.vá.rh<!ly ••.... 
Paucsinesd ......•.... 
Virhely ............ .. 

-

• 

• 

Zajkány • l l ••••••••••• 

1---:-:::-::-:::-:: 
.Járási 6ssseg: 

Jarasok, nagy-
c: községek, körjegyzd-
.; ségt!k, kisk 
&l n d. lan. és löT\" 
-o joggal felr. 
~ egyéh lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

V. K6r6•- ' 
bányai j. 

Járási székhely : 
Körösbánya. 

A) Nagyközség. 
1 Kl!rösbánya .......... 

B) Kl!rjegyzi'Ss~gek. 

Alráczai kj. 
Alvácza .......•...••.. 
Baszarabásza •......• 
Brotuna ............. . 
Csungány .....• -...... . 
Felvácza ............ . 
Kazanesd ...•....•.... 

Bányatolep • . . • • . 82 
Prevaleny .•.......... 

• 

Birtini ltj. 
Birtin ............... . 

Erdömunkástelep. 188 
Karasztó ..•......••• l 
Lunka ............... l 
Prihodest .......... .. 
Tataresd •.••. -........ . 

Czebei kj. • 

Czebe ......•.•........ 
Karács ............... . 
Mesztákon ......... . 
Riska ................ . 

Ribiezri kj. 
Ribicsora .......... .. 
Ribieze. l ••••••••••••• 

• 
Ujbáresd ............. . 
Zsunk ...• l •• l ••••••••• 

Riskuliczai kj. 
Bulzesd ....... l •• l ••• 

Grohot .............. . 
Riskuliczn ..•.......• 
Tomnatek .•.... l ••••• 

. Tomesdi kj. 
Báldovin ............ . 
Dobroc z ............. . 
Lyaucz ..........•.... 
Obersia •.............. 
Steja ....... l •••••••••• 
Sztrimba ........... .. 
Ternáva ............. . 
rromesd . ,. ......•..... 
Tyiulesd ............ . 
Valeamare ••......... 

Járási (Js~Seg: 

' 

' ' 

ti(! 
·:u 
"' d Cl E 
~-~ - .. .. 
<"' 

• 

1 

• 

.-----=....:. 

• 

.... J ;;o. 
l . • • '1 " ,., . ·y· , ' 

:.r;.,-l.:. ~ 

. -
l l • ' . ..:, ,, 

• 

l 

• 

199 

55. ll unyau vármr.gye. 

Jarások. nagy-
községek, körjegyz6-

.~ ségek, kisközségel[, 
ill nd. tan. {•s törvén 
·c Joggal felr. v 
~ t-gyéb lakóhelyek és 
;:.,., utóbbiak lélehza • n 

1 

• 

VI. 
j. 

Járá.si székhely : 
Maros.lllye. 

.d) Nagyközség. 
1 Dobra •........•....... 

B) Kl!rjegyzdségek. 
Als6csertf!si kj. 

(Székh. Vorcza) 
Alsócsertés .......... 
Danulesd ...•.......•. 

4 Karmazinesd ........ 
Bruto.tyost közséc-
ré~z ........ ~··· 87 

KózAa ••••••••••••••••• 
Homorod köz~éc-

rész ••••••• ~ ••• 176 
Viszka •.•••.••..•..... 
V orcza ..•.•..••...••. 

· ..J.ls6lapug!JÍ. kj . . 
Alsólapugy .......... . 
Bástya .........••.•... 
Felsőlapugy ...•••.... 

11 Holgya. .............. . 
1 Kosesd ••..........•.. 
1 O háDa ••• l •••••• : •••• 

Branyicskai kj. 
Bóz ••••••.....• l ••••• 

Branyicska ........ .. 
Bikótelop • • • • • • • • 805 

rrirnáva •.•....•....•. 
Tirnavicza .... ~ ..... 

Bezsántelep • ; • • • • 82 

l 

Burssuki kj . 
Bradaczel ......... .. 
Burzsuk .•............ 
Glodgilesd .......... . 
Godinesd ..•..•. ::: .. . 
Petresd ........•••.•.. 
Tamasesd ... l ••••••• 
Tataresd .....•....... 

Furksorai kj. 
Baresd ••. l ••••••• l •• l 

Furk.sora •...•.••..... 
Gyalakuta ......... ; .. 
Kabesd •••.•..•.•••.• 
L unksora .. · .•.... l ••• 

Guradobrai kj. 
Ahucsa •........•...• 

Bt Fintóág ............ .. 

• • 

Gerend . . . . . . • . . . . . . . -
GuraUohra ......... .. 
Laszó •• l •••••••••••••• 

• 

• 

., 

• 

• 

• 

• 

• 

' • 

• 

• -
• • 

• 

-
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Kir1Uyhág6n l\'Jl. 

tan. és törv 
-o joggal felr. = egyéb lakóhelyek és 
& utóbbiak lélekszáma 

Sztrettye ...••••.. ! .. . 
Tisza ................ . 

87 Tyej ....... , ......... . 
(iyürnölcsészetl 

\elep........... 15 

Gtwa.•m ai kj. 
Alsóboj .............. . 
Felsöboj ............. . 
Gothátya .......... .. 
Guraszáda ........... . 

• 

Kimpim.Jszurduk ..•. 
Kim pur~ l •• -~~.~~··~·. 
Runksor ........ l •••• 
Vika .. l l l •• l l l •• l l l ••• 

Lapuanyaki kj. 
Briznik .... l •••••• l ••• 

Dumbravicza ....... . 
Kismuncsel ......... . 
Lapusnyak ......... . 
Nagymuncsel ...... .. 
Rad u lesd ........... · .. 
Szakamás .. l l •••• l ••• 

• 

Sztancsesdohába ... . 
Sztregonya .......... . 

Marosillyei kj. 
Bácsfalva ........... . 
1Culyes ............ l ••• 
Marosillye ........... . 
Ullyes .... l ••• l ••• l ••• 

• 

Roskányi kj. 
Batrina ... l ••••••••••• 
Fazar.sel .......... l ••• 
Mihalesd .. l •••••••••• 
Pánk .............. l •• 
Pánkszelistye ....... . 
Roskány ..... l l •••••• 

• • 
• 

Seirbi 1-.j. 
Dumesd ............ . 
Füzesdbogara ....... . 
Marosbrettye ....... . 
Szirb ......... l •• l ••••• 

V álealunga ..•........ 

Zámi kj. 
Almasel ............ l ... 

Almásszelistye ..... . 
Brussó ............... . 
Cserbia .............. . 
MikanP.sd ..... .•...... 
Poganesd . ........... . 
Zám ................. : 

Járási össseg: 

• 

• 

• • 

!>.o 
•Q) 
11ld 

~E! 
~-~ - .. 

"' <rn 
• 

- . 

• 

1 

e 
·:! 

"' rn 
·O 

.Járások, nagy-
kO lj "li'YZÖ

kisküzségek 
tan. ~s 

joggal fel r. , 
-5· egyP.h lakóhelyek és 
~ utóbbiak lélekszáma 

1 
1 

VU. PetrozsénJ'l 
j. 

Járási székhely : 
Petrozs(lny. 

.A) NabrykOzség • 
• 

1 Petro1s~ny .......... . 
Bnezon v .••••.•.. 564 
nuliharlang. .. .. • 4Fi 
n~~ák::.ryarnlat . ... . 1.576 
Der,•nyusd • . . . . . . 438 
Dilzsu . ..••....•.. .(.27 
Maloa ••••..•.... 222 

B) Körjegyzdségek. 
• 

Hobiczaurikány·i lrj. 

Hobiczaurikány •... 
Kimpulunyág ....... 

Li'Dasenyi k.7 • 

Alsóharbatyen-
iszkrony ........ .. 

Livazeny ............ . 
Aninosza bánya-

tolep .......... 1.87'8 

Lupmyi kj. 
Felsóharbatyen. · .... . 
Lnpény ............... . 

l)calubnhi tr• lep ••• 157 
Eszaki tdep • • • • • ll0-1 
llunatr•I"P •••••.• 243 
h;l\'IÍ!Itr·l"p ...... 1.3:!9 
Péterd. r· ,k .. .. .. . 86 
V ik t· ri"teifJp ..... 172 
Zsilytclcp. .. .. .. • 22:l 

Petrillai kj. 
. 

Rnnirza ............. . 
Kri\rádia ............ . 
Me ri sor ........... l •• 

Petrilla. ............. . 
Dmikbányatdcp •• !.500 
n .. rortl'!ep • • • • • • • 125 
Lónynylelnp ..... 1.-191 
Hometotolop • • • • . 17:l 
Wekorlotelep .... 1.276 

Zsi.lyvojdejvulkán·i 
kj. 

Zsilykorojesd ....... 
Zsilyrnaezesd-

paroseny ........ .. 
Zsily\'ajdejvulkán .. 

J.:miliatclcp ...... 177 
Farkasviiigy...... J 07 
H .. gyvulkan •••.•• 229 

• 

1 
4.1 

• 

9.271 

1.1 
7. 

Kri v ádiaL<·lep • .. • 04 
Rókustdep ....... 164 

'-=-=-=-.Járda 6 összeg: 
• • • 

Hunyad vármrgye. 

E! 
·«l 

,Járásuk, nagy
kOzségek, körj .. gyzc'í

ségek, kiskö1.ségP. 
17l l'end. tan. és törvény 
·o joggal felr. városok, 
f egy6h lakóhelyek és 
r.:.· ntóbhiak lélekszáma 

VJIL Pu,Jlj. 
• 

Járási székhely: 
Pnj. 

K01jegyzőségek. 

Borbátvizi kj. 
• 

1 Borbátviz .......... . 
!! Farkaspatak ........ . 

Hohicza ............ . 
Se r él . .... l •••• l •••• l • • 

Urik . l •••••• l. l. l l l l. 

FeMrtJisi kj. 
Bajesd .. l l l l l l. l ••• l •• 

Fehérviz .. l l l •• ll· •••• 

Koro j esd ...... -~ ..... . 
Krialjaohába ........ . 
1\laczesd ............ l 

ll n u sor ............ l ••• 

'

7 "d . nJ eJ ...........•... 

· Felsőszálláspataki 
kj. . 

Alsószálláspatak ... . 
Felsöszálláspatak .. . 
~lalajesd ........... .. 
Nuks• ra ........ l •••• 
Parospestere ........ . 

Mezólit:ádiai. kj. 
Hegyaljalivádia ... .. 
Kist,ar ... ............ . 
1\olezöli vádia ......... . 

21 Na~ybár ............ .. 
Petrosz .... l ••••••••• 

Puji kj. 

41 
41 

Fégyer ... ~.~·········· 7 
FüZI:'Sd •••.••..••••••• 
Galacz . . . . . . . . . . . . . . . 67 

'l!ti ÜJ•áhaponor .. .. . .. .. 45 
'i 7 Ponor .... l., •..•••••• 

PLlj .. .......... l ••••••• 
.Tárási összeg: 

IX. Száazvároalj. 
Járási székhely : 

Szá.szvflros. 
.A) Nagyközségek. 

1 Alkenyér .. . . .. • .. . .. 1.1 
Ralfnn1r • . . . . .. . • . . . . . '"r 
Felkenyér •. .. .. .. ... 1 

Kuc.lzsir .. ............ . 
Alnwjhnv:\s •.••• _. 74 
Aluwjzb\liórn -

ha v i.L':I • • • • • • • • • 28 
Au~olhavllll .. • .. • 8 

• 

' 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

-



• 
• • 

• 

Királyhágón túl. 

Boksiturahavaa • • 85 
Bukuntha~as • • .. 182 
Fctzohavas. • • • • • • 70 
Ganiba\·as........ 82 
Gilcs~havas • .. .. 17 
Grust~rlha.vas • • • • • 12 
Gru'i<'ritiahavas.. 14 
Guasclt!havas..... 87 
Kalenihavas .. .. • 46 
Kirpahavas • • • • • • 8 
Mngurahavas .. .. • 21 
Mu.:cstihavas • • • • 50 
Oasahavas • • • • • • • 16 
Pri.:omahavas..... 8 
l'rislophavas .. .. 2 -

Romosz ..•........••. 
Romoszhely ......... 

Bálfiahavas .. .. • 6 
Csunzshavas • • • • 259 
Fraszincjlmvas • • • 80 
Tomnatekhavas. • 86 

Vajdej ••••..••....•..• 

B) Körjegyzilségek. 
.Aisór:árosvizi kj. 

Alsóvaros viz •....•... 
Bucsum ....••...•... 
Felsövarosviz .......• 
Gredistye .......... .. 
Kosztesd ......••••••. 
Ludesd ..•.••••..•..• 

Btmczencei. kj. 
1 Benczencz ......... . 
1 Gyalmár .•.......••••. 
1 Piski n ez ............ . 

lJet"tngi kj. 
l Berény .... l ••••••••• 

Poj~nytanya.. .... 85 
Sztru~rártu.n ya. • .. ú 

Szerek.a ••••••••••••• ,. 

Kaaztói kj. 
Knsztó .•• , ••••...••••• 
Magureny ......... .. 

~l Ósebeshely.; ........ . 
J5ukuis .. .. .. .. .. • 178 
Uj sebeshely .. .. .. 879 

Lazsliili kj. 
Lozsád ........•...•.• 
Mngura •••.•••••••••• 
Martinesd .......... . 
Pád ......•.•.•..••... 
Répás .. l •••• l •• l. l ••• 

Tormás ........ l ••••• 

Nagydenki kj. 
Grid l. l l ••••••• l •••••• 

Kisdenk ............ . 
Kisoklos •.•• l ••••••••• 

Nag·ydenk l •••••••••• 

Tamáspatak ......... . 
• 

• 

Tordosi kj. 
Perkász .••.••••••.•.• 
Tordos ....•.......... 

Járást összeg: 

X:. Vajdahuny adl 
· já.ráa. 
Járási székhely : 

· Vajdahunyad. 

Körj egyzőségek. 
.Alsóteleki Trj. · 

1 Alsótelek .......... .. 
8 Cst!rna ......... l •••••• 

• 

Csolnakos ........... . 
Felsötelek ..... ~ .... . 

Bati1i lrd~ 

B:-"Ltiz ••••••••••••••••• 
Kiskalán ....... ~ ..... 
Kciboldngfalva ..... . 
Pusztakalán ......•... 

Kaliini vasgyár t.. 786 

Bunyilai Trj. 
Álun l l ••••••••• l ••• l. 

Bunyila .....•. l ••• l •• 

Csernisorafloresza . 
Pojeniczavojni ...... 

Buzdulár......... 64 
1 Vádudobri ...... •• .. · 

Cserbeli kj. 
Aranyo~ ......... l ••• 
Cserbel ...•... l ....... . 
Fere~d .............. . 

Pojánar•~kicz('li,.. 854 
17 Pojeniczatomi ...... 

Szocsed •....... l • l ••• 

Ulm ........••.. l l •• l l l 

Fels&pestesi kj. 
Bujtur l l •• l l ........ l l. 

Erdóhát ............. . 
Erdöhiltrunk ........ . 

~H · l<'el-őpestes ....... .. 
Keresztényalmás •.. 
N án,lor .... l ••••• l .. l. 

~6 Nándorválya ........ . 
Z::oszá.ny ............. l. 

Govasdiai kj. 
Cserisor ....... l ••• l ••• 

Govasdia .... l ••• l l l •• 

Lele~z l •• l •••• l l. l. l •• 

Nagyrunk ........ , ... 
Plop .............•.. l. 
Szohodol .. l ••••••• l • 

• 

• 

• 

1 
21 
11 

• 

• 

• 

. tot 
55. Hunyad vármeife. 

Gyalári kj. 
Gyalár .••..•..•••.. l. 

Gyalu populuj.. .. 28 
Kucz ••••• -•• , •••• 1 84 
Macura........... 88 
Mcriz ••• l........ 50 
Monostor •••• , • 1 l 59 
Purlacsa •• 1 l., • • 47 
Retyisora .. .. • ... • 76 
Sesz11r l ...... l... 61 

Ruda ~· •••...• l ••••••• 

Hosdáti kj. 

Alsónádasd .. . .. .. .. ~ 
Felsőnádasd ..... ; •. 
Hosdát ...... l. l •••••• 
Nagyoklos ......... .. 
Szentkirály ........ .. 

Ksrlilgbányatop
licsai kj • 

. 

• 

• 

41 Doboka ~·.l .... l ...... 
Golles ...•... l ••••• l •• 

Hosdó ..... l ••••••••• l 

Kil·ál y bányatoplicza 
Pá.rosza .......... ~ .• l. 
Valár • l ••••••••• -•••• l l 

. Bákosdi kj. 

Bós ................... , 
Grós •.••.. l. l •••• 156 

Magyarosd .......... . 
Rákosd ••..• l •••• l l ••• 

Zalasd ....••. l ••••••• 

• 

XI. Déva ..... 
Bezsántanya • , • • • 14, 
Csángótelep •••••• 1.071:1 
Petrosza kc'lszénJ>. 12 

XII. 
rtv .. l •••••••••• l ••• 

Dupamérel.anya.,. 4, 
Martintauya...... 8 

:x:m. Bzáazváro• 

• 

r tv ............ l.... 7. 

XIV. Vajdabu
DJad rtv ........ 
c~aiii!Ótolep .. .. .. ~98 
HunyadbujLur .... 145 
Hunyad lclok • .. .. 51 
Lunka •••• 1. • • 1. 84 
VasBYirtelep • • • • • 96 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Királyhé.gón túl. ' 56. Kis-Kilküllö vármegye. 

Jár·t\sok, nagy- Jár·ások, nagy- ,Járó.sok, nagy-
közstlgek, körjcgyzö- községek, kürjegyzc'í- közsé~ek, körjegyz<'l-e s s stlgek, kisközsége sé".ek kisközs{·,.ek ségek, kisközsl·gek, .;;J ·:-J ·.J lG til,) o , ·o ' 01;1 

"' rend. tan. és N r·cnd. tan. és tör·,•enyh N end. tan. és tor·vényh. l1l ·;l) l1l ·tV l1l 
. ., 

11l"' l1l "' "'" -e J o gg nl felr. .~ s -o joggal felr. városok, ~e •O joggal felr. városok, N~ :oc: » egyéb lakóhelyek és .!<l~ » egyéb lnkbhelyck és ..toll ·al » egyéb lakóhelyek és .w-~ - - N -o o o <11l <11l <"' ""' ·utóbbiak lélekszáma ""' utóbbiak léleksí'.áma ""' utöbbiak lélekszáma 
• 

Körösbányai j . .•.. Diva rt". . ........ . 

Algyógyi j . ....... .. 
B 'd' . ra 'J~ ........... . 
:[Jél~ ai j . ............. . 
-Háts6egi j . ......... .. 

Marosillyei j.· .... .. 
Petrozsetayi j . ...... . 
P ... 

UJ i J . . • • • • .. • • ..... . 
Szfisevárosi. ,; ....... . 
Vajdal•unyadi j . .. .. 

Hátszeg rtv. • : .. .. .. 
Szászváros rt'D . .... . 
Vajdahunyad rtv ... 
Vá1•meuuei Ö88Z.: 

• 

• 

• 
' 

56. Kis-Kükülld vármegye . ' • ' 

Vármegyei székhely: Dios6azentmá.rton. • 

l. Dloa5azent
má.rtonl .J. 

,Járási székhely : 
Dlcsöszentmárton. 

.A) Nagyközségek. 
1 Alsóbajom ......... .. 
J Balázstelke ......... . 

Fogadók • • .. • .. .. 92 
Kalihák . . . . . . . . . 254 

8 Bázna ............... . -. 
4 Csávás ............... -
ö Küküllüvár ......... .. 
6 Szász bo gacs ......... . 

Csákatanya • .. .. • 4 
7 Velcz . ............... . 

B) Körjegyz<'lségelr. 
• 

Adámosi kj. 
8 Ádámos ............. . 

Sárusi völgy • .. • • 44 
9 Küküllődombó ...... 

Bonyhai kj. 
10 Bernád ............. .. 
U Bonyha ............ .. 

• 

Dányáni kj. • 

12 Dányán ............. . 
18 Leppend ............ . 

.Désfalvai. kj. 
14 Désfalva ............. . 

. Nyírtanya • .. • .. • 16 
Patakytanya • • • .. 85 

• 

!. 
1 

1. 

1. 
1.151 

1 
• 

1.001 

3 
1 

11> Harangláb . .. . .. . . . .. 1 
HogymP.gettit.anya. 24 
Pojá~alaltitanya • 24 
Telekt-.inya • • • • .. 7 
U~rroni.anyu. . .. • • • 87 

Küküllószéplakl kj. 
16 Héderfája............ t 
17 Küküllöszéplak ...... 

Magyarsárosi kj. 
1 Magyarsáros. ........ 1 

Balázstan~.. .. .. ll 

• 
• 

• 

• 

1 

Iszlayta.nya.... • • • lB 
Patakit'wya • .. .. 27 

Pócste ke ........... . 
• 

Mikefal'Dai kj. . . 
Abosfal va ........... . 
Felsőkapoina ....... . 
Mikefal va· •......... · .. 

Sö'Dényfalva·i kj. 
Magyarldrályfalva. .. 
Sövényfal va ........ . 

Seóke(alvai kj. 
. 

Borzás .......••....... 
Csüdőtelke .......... . 

Hegymc~rett.itanya. 21 
Szökefal va .......... . 

V ámosgálfal 'Da i kj. 
Kfiküllöpócsfalva .. . 
'Vámosgálfalva ..... . 

J árási 6sszeg : 
. 

D.· Erz•ébet
vároBl j. 

Járási 'székhely : 
El'Zsébetv,ii'os • 

.A) Nagyközségek. · 
1 Darlacz .............. . 

• 

• 

Dióspatak • • . .. .. • 6 
Hallerburya . . • • • • 20 
Husszilpatuk • •• • • 811 
Pócstulkij'tLtuk... 17 
Rú.udol . . . . .. . . . . . n 
Templumpata'k • • • 15 

Hétúr ................. . 
Knküllők.őrös ...... . 

Milb'Yarmozö • • • • • 9 
Sz é na verós .......... . 
Zágor ................ . 

B) Körjegyzc'íségek. 
Balcwásári kj. 

Bala,•ásár ......... .. 
Kiskend ............ . 
Nagykend .......... . 

• 

' 
• 

\ . 

' 

621 

1.32 
1.1 

·• 

1.82 

1 
1. 

1.31 
1 

Búni kj. 
Bún ................. . 
K ük0llc5sárd ........ . 

Oeikmántor4 kj. 
1l Czikmántor ........ . 
1 Küküllómagyarós .,; 

' 
Domáldi kj. 

Osatófalva .......... . 
Domáld .. , ...... .-..... . 

Egrestói kj. 
1 Egrestő ............. . 
1 Fületelke .......... .. 

• 

.Gdgáni kj 
1 Gógán ............... . 
1 Gógán várnlja ....... . 
1 Kund ................ . 

Kissetmtláselói kj. 
Kisszentlászló ...... . 
Oláhszentlászló ..... . 

Kóródseentmártoni 
kj. 

Kóród ............... . 
Kóródszentmárton • 
Vámosudvnrhely .... 

K aktillóalmási kj. 
Ernye ............... . 
Gyákos .......... ~ .•.. 

· KüküUöalmás ...... .. 

Somogyami kj. 
J avedics .............. . 

29 Somogyom ......... .. 

Bzáuncídasi kj. 
Oláhzsákod ........ .. 
Pipe ................. . 
S~ásznádas .......... . 

1 

• 

• 

• 

• 

• 
• • 

• • 
• • 

! 
• 
' • 
• 

l 
• • 

l 
' • 

. 
• 

' 
! 
• 

• 
• • 

• 

• 

' 

' 
• 

• • 

• • 

' 
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. 
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~ . . 

1\h·ályh:igón túl. 

El 
·cd .. 
fil 

.-o 
» ...... o 

""' 

Já.rások, nagy-
közsrgek. kö•·jcgyzö-
súgek, kisküzségck, 

ren•!. tan. és töt·vényh. 
joggal fel r. vái'Osok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak léleks1.áma 

Szászörmtnyesi kj. 
Szászszentiván ...... 
Szászörményes .....• 

SzáBSszóll&i kj. 
Sf1 KrikQIIösolymos .... . 

Szászszóllös ... : ..... . 

• 

l 
,.!d 

Cl) ....... 
·~ ....... 
!w . ., 
"'"' ~e 

.:ol ·:::! N -<., 

Járási összeg: r-..:..:.:. 

m. Bosszú
aszói j. 

Járási székhely : 
Hosszúaszó. 

.A) Nagyközségek. 
1 Bolkács ............. . 

Nagyekemező ....... . 
KisekemeziP) ....... . 
Zsidve .............. · .. . 

' . 

B) Körjegyzóségek. 
Alsókápolnai kj. 

Alsókápolna ......... 
Nagyvorcmtanya •• -· 65 

Boltlogfal \'a ...•...... 
Szásznagyvesszös .... 

Rosialanya .. .. .. 81 

Betlenszentmiklósi 
kj. 

Betlenszentmiklós .. 
Szászvölgy ......... .. 

Felsótatárlakai kj. 
Felsőkarácsonfal \'a,. 
Deut~chtanyn..... 12 
Könczit:myu ••• ,.. 8 

11 Felsőtatárlaka . . . . . . . · 
1 Kük.üllőfajsz ......... 

• • 

Hosszúasz, :i kj. 

Bona . . . . . . • . . . . . 22; 
Hodol .•....•..... 2-:i 

Kisgalgócz ......... .. 
Lodormány ........ .. 

Mf,keszászai kj. 
Knkülll'llonka ..... : .. 
Mikeszásza .......... . 

Huruba............ 17 

Oláhbükkösi kj. 
Hossztipatak ........• 
Keszlér .............. . 
Oló.lJhükkos .........• 

• 

• 

1 

• 

Járli.sok, nagy-
köJ·jegyzö-s kl .;-j .. tan. t\s lü "' ·C joggal feh·. \'ÍU'OSU 

' r;.. egyéb lakóhelyek és ....... 
:J 

""' utóbbiak lélekszáma 

• 
Pánádi kj. 

21 Kistnvis ........ ; ..... 

1 

Kükülloiklód ....•.... 
Pánád ............... . 

. . . . . . . l g 

• • • • • 

Szwncsali kj. 

ll 
80 

Mal!'Yarpéterfalva .•. 
Szancsal ... ........... , 

Berokaljn •••.... , 18 
Kisvölgymajor .. • 26 
l'iajfyvülgymajor • • 20 

' 

. Bztpmezói kj. 
Magyarbénye ....... . 

AJ;ódohtanyn..... 32 
Fclsödubtauya.... 58 
Jr'ul!lwoktanya.... lll 
Zcoódiatanr.1 • • • • • 29 

Szépmező ........... . 
Járás~ összeg : 

IV. j. 

Jár~i székhely : 
Rudnó t. 

.A) Nagyköz&égek. 
Bábahalma ......... . 
Radnót .............. . 

J ó:r:seitanya. .. .. .. 60 
• 

B) Körje~yzö,ég~k. 
Búzásbesenyói kj. 

Búzásbesenyő ....... 
Hatfalud il.unya .. • 18 
!llátyast:uJya. • • • • • 18 

Vidrátszeg ......... .. 
l•·ara.Ia,a. . • • • • • • . • 18 
Recsa,............ 40 

Kerelóseentpáli kj . 
Kerelö ............... . 

Csiza,rétitnnyn..... 10 
Dumll!cgilutanya • 12 

Kerelöszentpá.l ...... 
Bcrcktanya •••• ,.. 7 
Flli:>öudvartanya • 4 

Laczkodi kj. 
Erdőalja ............ . 
Laczkod ............. . 

Kakastauy11...... 18 
Sornostelke .......... --

Maroscsapói kj. 
Gyulas ............... . 
Maroscsapó ........ .. 

') Nanekemov.ö nk.-hos blloslltoU kk. • 

• • • 

2II! 

ll= 
Ns 

10-CIS 
,.!d N 

<"' 

• 

1 

• 

1.31 
2. 

61:H 

• 

56. Kis-Kük:illö vármegye 

Járásuk, nagy-
községck, köijegyzc5-e kisközségek, ·cd .. . tan. és törvény "' -o joggal felr. vá.•·osok, » egyéb lakóhelyek és ....... o 

""' utóbbiak lélekszáma 

12 Mnrosugra. .......... . 
Vankltanya....... 86 

Marosdégi kj. 
18 Bord ................. . 
14 
16 

Kincses .............. . . 

Marosdég ............ . 
KincsesvöiByitanya 20 
Rétitanya .. .. .. .. • lU 

16 Szélkút ............. .. 
Csikitanya •• , , , , • 11 
·Qézatanya. • • • • • • • 8 

Nagycsergedi kj • 
17 Kiscserged .......... . 
18 N d agycserge ......... 

Sogántanya....... 81 

Nagyteremii Trj. 
19 Kisteremi .......... .. 

Benetanya • • • • • • . 6 
Kendö~tanya • • • • • 9 

N agyteremi ...•••.••. 
Hollóserdötanya.. 18 
Somostctötauya... 18 
Udvari tanya...... 74 

21 Teremi uj falu ........ 
Csorchó.ttanya • • • • ll 
Somos\olötnnya • • l! 

22 Vajdakuta ........... . 

Olálll.;ocsárdi kj . 
23 Oláhkocsárd •.••.•..• 

Mangatanya . • • • • • 7 
Szásztanya,.... ... 12 

24 Oláhsályi ........... . 
Járási Öb'szeg: 

V. Dlos6•zent
mirton rtv . .... 
Csukinatanya • • • . 7 
Függö . . . . . . . . . . . . 15 
Kii!YÓS ........... 41 
Pekritanya ••.•••. 188 
Sárospatak .. .. .. • 17 

V I.. Erzsébet~ 
váro• rtv ....... 

• 

Összesftés. • 

1 Dicsö.~zentmát·:cn.j .. 
2 brz11ébdvárosi j .. .. 
6 Hos.9zúaseói i ..... . 
4 Rad11óti j. .. . .. .. . 
5 Dicsó.szentmát·ton 

f"ttJ .••••••••••••••••• 

6 Erzsébett,áros rtt'. .• 
Ytit•meyyei üss;:. : 

• 

• 
• 

2II! 
1j." 
~8 
,.lorl ·c:l 

N 

<"' . 

• 

4.41 

j0.6 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

-

• 

• 

' • 

• 

• 

• 
' 

. ' 

• 

• 
• 

• 

\ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Királyhágón túl. 

8 
1S 
rn 

'O 
>. -o 

ro.. 

Já.rások, nagy-
községck, kiirjegyzd-

kiskf1zs(•gek, 
lan. és torvény h 

joggal fclr. Yárosok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

o 

• 

• 

J. Bánffy
hunyadt j. 

Járási székhely : 
Báu1fyhnnyad. 

Á) Nagyközségek. 
Bánffyhunyad .... .. 
Jósikafalva .......... . 

Alsógyurkucza • • • 859 
Balkwlep • • • • . . • • 145 
BCles ..•....•..•. 189 
Fel.sönurkncza ... 826 

. -Felsöroska ••••••. 105 
Gyalnkulnluj ••••• 157 
Jósikutclep ••••••• 240 
Kerekbegy • • • • • • tOS 
Plos • • . . . . . • . • . . . 65 

B) Körjegyz<'lségek. 
o 

OBUCBai kj. 
'8örvény ............. . 
Csucsa .............. . 
Kissebes ............. . 
Nagysebes ......... .. 

JJwétei kj. 
Bedecs .............. . 
Deréte .............. . 
Erdőfalva .......... .. 

1 Kalotahikal ........ .. 
llözéproska • • • • • • 272 

o 
Farnasi kj .. 

11 Farnas .. : ........... ." 
l 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Magyarbikal ........ . 
Sz tana .............. . 
Zsobok ............. . 

. Fe'l&ófüldi kj. 
Alsófilld ....•.....•... 
Felsöfüld .......... .. 
Hodosfalva ......... . 
Ketesd .............. . 

1 · Középt'üld ...... ~ .... 

Kalotaszentkirályi. 
kj. 

Jákótelke ............ . 
Kalotadámos ...... .. 
Kalotaszentkit·á.ly .. . 
Zentelke ............. . 

K6rösfói kj. 
Kalotanádas ........ . 

• 

o 

' 
. 

toD 
ll ~· 
.~ 8 
~·cd 

N 

<"' 

5.1 
t. 

• 

o 

o 

öO 
7 

• 

• 

• 

57. Kolo~s vármegye. 

Járasuk, nagy-

8 
községek, kürjt~gyzi'J. 
ségek, kiski>z-ségek, -~ CID 110 .. •·end. tan. ég Wrvenyh. . lan. és r/l 1la~ ·eu 

"'"' ·o joggal felr. vát·osok, ~8 ·O joggal feh-. N .~ 

IQC » egyéh lakóhelyek 1\s .JA ·~ >. 
~>gyP.h lakóhr!yP.k és ..!<11 ..... ..... -o N ·o - utóbbiak lélekszáma <"' utóbbiak lélekszáma r-, r.:. < 

• 

57. Kolozs vármegye. • 

Vármegyei székhely: Kolouvár. 

Körösfc5 ............. . 
Nyárszó ............. . 
Sarvilsár . ........... . 

• 

Ma!!!Jargyerómi:Ynos· 
tot·i kj. . 

Felsögyerdmonostor 
Alsóroska • • • • • • • 718 

Magy argyerömonos-
tor ..... ............ . 
Felsőroska · . • . • • • 588 

MagyartJalkói kj . 
Kalotaújfalu ........ . 
Ki::~kaluta ............ . 
Magyarvalkó ........ . 

Bánfl'ytelcp... .. .. 78 
Fnlsöroska • • • • • • • 96 
Malomirész. • •.• • • • 47 

Marótlakai kj. 
Magyarókereke ..... . 
Malomszeg .......... . 
Maróliaka ......... .. 

B ra ni............ J 2 
~lagura 1 .... 1 ... 1 • 12 
Pl~a . . . . . . . . . . . . 85 

Sebesvár .... · ........ . 

Mwegyói kj. · 
Hava3rekettye ....... 

Borzás . . . . . . . . . . 98 
KörizsLetö • • • • • • • 256 

Meregyó •......... l •• l. 

KorcsU ... 1. 1. 1 l. 54: 
Metu~ti . . . . . .. . .. 48 
Szókelyói völl!Y •• 165 

Nagykalotai. kj. 
39 Bocs ..•.....•......... 

Incsel ............... . 
Barcsaytelep • • • • • lllll 

41 Kalotahöktlny ........ 
Nagykalota .•.••..•..• 

Sztkelyjói kj. 
Havasrogoz ........ .. 
Székt~lyjó ............ . 

Honcv.chegytolo•p. . 20 
K\Lrntazántclop • . 57 
1\laguratcl"P • • • . • • ~4. 
RunkUolep....... 51 

Tarányos ............ . 
K~1!skcistm1y" . • • . 100 
Mexösor . . . . . . . . . 180 

Viság ............... . 
Lunkatanya •••.•• 449 

Jarási összeg: 

1 

~.19 

1. 

1.131 

• 

IL Oyilul j. 
Járási székhely : 

Gyalú •. 

Ár Nagyközség. 
l Gyalu ......... l. l •••• · 

B) KOrjegyzdségek. 

Gyerövásárhelyi kj. 
Gycrdfalva ........ .. 
Gy erdvásárhely ..... . 
Magyarkiskapus .... . 

· Havasaljai kj. : 
(Székhely Magyarlólia.) 

Isz· ol na .. l l •••••• l. l. 

Magyarfen es ....... . 
Magyarlóna •......... 

• 

H ""asi kj. 
(Székhely Sv.amosfö) 

Havasnagyfalu .... .. 
Sz:1 m os fő ... ......... . 

Ilekotó .....••. ~ .. 27 

H.,i dPgssamc.si. kj. 
(St:ékhul y Gyalu.) 

Felsdszamos ...... .. 
Hideghavas ........ . 
Hitlegszamos ...... .. 

Arszur ....... l.. 93 
Il~r~yost ••••.•••• 81 
Facza............ Bt 
G•,lisáre . ..... · ... . 
Hidegsznmosi · . 

. vill:mytdop. . .. 26 
Ola!':~tch~p . .. . .. . 22 
Paltin vie . . . . . .. . 25 

Melegszamos ........ . 

Magyarkapusi kj. 
Bánffydongó ........ . 
Eg••rhegy ........... .. 
Gesztrágy .......... .. 
Gyeröfidongó ..... .. 
1\Iagyarkapus ....... . 

814ássfenesi kj. 
Kolozsi ólfalu ........ 
Szászfenes . . l ••••• l ••• 

J árási összeg : 

-
• 

--

o 

• 

• 

o 

o 

• 

• 

• 

• 

• 
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E_ 

• 

s 
-~ 

"' -o » ..... o 
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Járások, nagy-
községek, körjegyzó-
ségek, kisközségek 

d. tan. és 
joggal felr. 
egyéb lnkóhelyt>k 
ntóbbiak lP.l!•kszáma 

llL j. 

Járádi székhely : 
Hidalmás. 

Körjegyzőségek. · 

.Almásnyir~tsi kj. 
1 Almásnyires ....... . 

Czoltl ............... . 
Kiskökényes ........ 

Drági kj. 
Drág ................. . 

Brnnyiste . • . • . • . • 6 
Boristo . . .. . . .. • • 10 
Korcza........... 6 

Milvány .. ~ .......... . 
Ugrócz .............. . 

HidalnláBi kj . . 
Almásszt•nlmihály .. 

GorgánaLanya •• , • 8 
Bányik11 ............. . 

ZPornótanya...... 21 
Hidalmás .......... .. 

Bcrentanya....... 5 
Mikótanya........ t t 
l'llilvanytanya • • • • 8 
ZsomóLanya ••••• , 56 

Kózdplaki ki. 
BP.rcse ............... . 
KOzPplak ............ . 

Kisbozolnok...... 100 
Nyereze ............. . 

Benája........... 84 

Lapupataki kj. 
·Argyas .............. . 
Forgácskút ......... .. 

Ferenczbánya • . • • 886 
Lapu pa tak .......... . 
V ásárielke ......... .. 

Magyaresombori kj. 
Almásszentmária .•• 
KendP.rDJál .......... . 
Magyarzso111bor ... .. 
Zutor ................ . 

Nagyeskullói kj. 
t1 Adalin ... -........... .. 

Kiseskiillö .......... . 
NagyesküJlll .••...... 

n·orna .. l l........ 20 
KodoJ • • . . . . • . . . • 46 

Ördogkeresztúr .. , .. , 

NagypetrU kj .. 
Almástamá~i. .•..••.. 
Dank ............ l •••• 
Nagypetri .......... .. 
Tóttelke ............. . 

• 

' 

.lím:u,;ok, nagy-

E: 
küzsegek, kürjegyzó-

. Rl\gek, kisküzségek. 
liO ·~ 

"' d.tan.éstörvényh •<!> "' "' o! 
~s -o joggal felr. városok, 
.!ol ·::! >. egyéb lakóhelyek és -"' :l <"' ""' utól>hiak lélekszáma 

• 
Topaseen.tkit•ályi kj. 
Almásdál.. .......... . 
A l r11bk öblös.: ..... .. 

31 TopaszPnlk irály ... .. 
Borbclislyatanya • ll 

Váralmási kj . 
Báhony .............. . 
Kispel ri.· ............ . 
V áraimás ........... . 

Járási összeg·: 

1 
IV. Kolozsvári j. 

Já1·ási székht>ly : 
Kolozsvár. · 

..4) Nagyk.özségek. 
. l 

1.441 
Erdőfelek~ .......... . 
F~j.P.rd ....... : ........ . 

Fejérdi fogadók , • 296 
Telekfarka , •• , , • , 876 

B) Körjegyzóségek. 

Ajtoni Tej. 
Ajton ............... . 
R(>tl . ................. . 

Selegélybs •••••••• 299 

.A.pal1idai kj. 
Apahida ........•..... 
Kulozsknra •.....•.••• 
Kolozskorpád ....•..• 

Banezhidai kj. 
Bonczhida ......... . 

Bert!k............ 00 
Jt'nótanyn........ 6 
Sáturl.uuya ...... 194 

Válaszút ............. . 
• 

. Felsózmki kj 
l A lsóz~uk ......... l ••• 

• 

11 F-.lslS~o~uk ............ . 

1 

1 

I 
l 

1 

1 

Ká1máutanya..... 88 
Nemeszsuk .......... . 

Kajá·~at6i kj. 
Bodonkút ......... .. 

Házholy .......... 45 
Ren1eto . . . . . . . . . . 5 
Vargatanya .. .. .. 47 

Diós ................. . 
KaJán tó .. l l •• • ••••••••• 

Csoukutolcp ...... 110 
Gerccsetauva • • • • 40 

Magyarmacskás ...•• 
Bonkötanya ••. , , • 27 

Koloesbm·sai kj. 
Bádok .. l. l l •• l •••••• 

liO . .., 
rn o:! .. s :o 

,.!ol ·:'il 
N < UJ 

SI 

2.231 
~ 

1.18-1 
1.7 

1.51 
1. 

1 

471 
t.2J 

61 

• 

• io5 
57. Kolozs vármegye. 

s 
-~ 
"' 'll 

-c 
~ -o 

""' 

Járásuk, uagy-
körj 

st\~ ek, 
tan. és 

jogl(al felr . 
egyéb lakohelyek 
utóbbiak lélekszáma 

Kolozsboraa ......... 
Bánffytanya •• , • • • 80 
KereszLalj Lel ep , , , 116 

Koloesgyulai kj . 
Csomafája .........•.• 
Hosszúmacskás ...... 
Ki de ................ . 
Kolozsgyula .....•• ,, • 
Szentmárton- -

macskás .......... . 

KoZoespatai kj. 
Györgyfalva •.••••... 
Kolozshós ......... .. 

• 

Bósi alagut . , • • • • 22 
26 Koluzspata ......... .. 

Bólyomkói kj • 
Bábocz ............ l l 

Borsaújfalu ......... 
Kolozskovácsi .•.••.. 
Magynrfodorháza •.•• r 

31 SólyomkiS ............ t 

Bsamosfalvai. kj. 
Dezmér .............. . 

Államkincstári 
tanya • • • • • . • • • • 52 

1\fimesdpuszta..... 7 
Szamosfal va ........ 

Csonthegymajor • • 84 
Jósikatanya ..... 11~ 

... l.. 89 

. . l... 21 
Szamosszentmiklós • 

J árási ömeg : 

V. Mez8-
j. 

Járási székhely: 
.Mezöörményes. 

Körjegyzöségek • 
• 

Mezókecsedi kj. 
Mezókecsed ........ .. 

· Mezőviszolya ........ . 

Maóörmtnyesi kj~ 

Mezdkirályfalva ..... 
FunU.cza . • • • • • • • • 61 

Mezőörményes •••••.• 
Bárka ..•...•...• 1 41 
Csutoda .......... 17 
Dó z: •••••••••••• r 87 
Fundáta .•• . · •..•.• 140 
Gálya . • . • . . . . . • • 15 

Mezószilvás ......... . 
Birczázt.anya ••• , 196 
Dr.ib'Dlanya....... 61 
Dritnbaje......... 91 
Fnrk11stó , • • . • • . • 60 
Jobu)tanya ....... lOd 
MáLotanya •••• , , , 66 

• 

liO 
•Q) .,. cd .. e o .... 
.!o: .. 

<"' 

• 

651 

• 

• 

• 

l 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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·. 
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-

• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 
i06 

Királ y hágón túl. 

8 
·j .. 
"' 

'() 
>. -o 

ro:. 

Járások, nagy-
klizségek, kllt;jt-gyzc5-

kiskllzsé~ek, 
tnn. és tOrvényh 

joggal felr. VRI'OSok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélPkszáma 

Mezössentmihályi kj . 
Füzkút ........ ." .. ~ ... . 
Lompérd ............ . 

Recsatanyn....... 98 
Mezószentmihály •..• 

• 

Nagynyulasi kj. 

Komlód .. · ...•......... 
l)ócsa • . . . . . • . . . • 2:'! 

t Nagynyulas ........ .. 

• 

Gólllcsln.nya .. • • .. 218 
Hirántnn!a ....... 187 
Ugron-Szortsuy-

tanya . . . . . . . . . . 70 
11 ·Oroszfája. • .......... . 

• 

Baráta . . . . . . . . . . 63 
Fuuácz . . . . . . . . • . 86 
PolJere.......... 88 

Heptéri kj. 

Mez~köbölkút ...... . 
Hegymegetti- · 

tanyák .... l •••• 167 
Mezóújlak ........... . 

Völgytanya....... 88 
Septér ............... . 

Hágóeszknd lll ö • • • 28 
Kolostnridiiló .. .. 4 
Makarai vcröCény-

dU.lö .. ... l • • • • • • ss 
Nyirosészkadlllö.. 40 
Sintaja.dl1lö....... 8 
Ssurvadi ssénaCd-
• dD:lö ........... 78 
Ujlaki kútdUlil • • • 97 

J árási öasseg : 
• 

. VL Moosl j. 

J árbi székhely : 
Moca. 

Körjegyzóségek. 

Gyulatelkei kj. 
1 GyulatAlke ......... : 

Marokbiza ........ .. 
VU& ....•....•........ 

• 

Magyar(rátai kj. 
Aranykót .......... .. 
Berkenyes ......... .. 
Magyarfráta. ..... : .. . 

Bethlen tanya ..... lilii 
• 

Magyarktilyáni kj. 
Báré ..•............... 
Kntelend ........... .. 

Gáltanya .. .. .. .. 25 
Katit-ya ........ 17 

Ma! yark .• l·. án ..... . 
Kályánivám ...... 108 
Kiskályá.D ........ 52 

• 

• 

• , . 
• 

o<l) -
!ID 
~Cll 
~= 
,Jol ·~ 
<!ll lll 

• 

-

• 

e 
·~J .. 
lll 

·o 
>. -o 

ro:. 

l 

Járások, nagy-
k/Jzségek, l..ürjegy lŐ-
st\gek, kisk 

t·end. tnn. és tö 
joggal fell·. 

. egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

I.úrgala.nya ...... 107 
Poskvaletanya •.• • 63 
Zeyktanya • . • . • • • 45 

Ma,qyarpa.Zatkai kj. 

Borwtanya...... 7 
Kurtndomb....... 11 
Tholna.itany~ • • • • IB 

11 Mag'"arpalatka ..... . 
1 Magyarpete ........ . 

1 

1 
1 

• 

Mag11arseo'Dáii kj. 
• 

Ma gy n rszová t ....... . 
DPíLklanyn. • • • • • • • 67 
Krisántnuya...... 29 
P ik koltan y a .. .. • 60 

?olf!Ziii!'Yéres ......... . 
Vajdakamarás ...... . 

• 

Meect9ea"ai kj. 
Kis'hogAcs ...•.... ; ••• 
MPz6s7.a va •.•..•.•.•• 
Omhoz telke. ..•.•••.•• 

• 

'ftlf'zlí~r .............. . 
Mik•itanvR. .•••••• 147 
Szávat:uiyi1. .. .. .. 85 

Mezó~zopor ......... . 

Mor.si l"j. 
21 Botháza ............ . 

• 

M ezc5kesz0. .......... . 
lt'locs ................ . 
TóliJé.za ............. . 

• 

VII. Nádal
manti j. 

JárAsi székhely : 
Kolozsvár. 

Körjegyzóségek. 

Bogártell.ei. kj. 
l Bogártelke ......... . 

• 

• 

• 

l\iákól'al va ........... . 
N adaadarócz ••••...• 

Egeresi kj. 
Es~res ............... . 

Egrosl giJ?szgynr.. 92 
Erdólylba.uyatelep 24 
Ilona bányatelep • 47 

Inaktelke ............ . 
Jeganye ............. . 

JegonyegyúgyCUrdö 8 

Kisbács-i kj. 
Kis bács ...•........... 

• • 

• 

-
• • 

!>.o 
1Mm 
~8 
,Jol -~ 
<lll 

• 

• 

• 

1 

• 

l 

61 
1 

1 

• 
• 

• 

57. Kolozs vármc_!r\'P. 

Járások, nagy-

8 
, kürj1~gyzó-

, kiS k ÜZSL;jo{l!k, 
·~ . bm.- P.s llirv<myh. lll 

·O joggnl fi:•lr. városok, » egyéb lakúhPlyek és -o 
ro:. utóbbink lélekszáma 

'\ó.daskórM ........ . 
N ádasp:tpfal va ....••. 

1 Sz.uc:::;ág' ••••••.•.•..•• 
• 

Maqyat"nádasi kj. 
11 Magyarnádas ...... .. 
1 l\lagyarsárd ......... . 
l M'·gyuvista ........ . 

Dorgónmjor .. • .. • 1 a 
t Méra ................ . 

Andráshá1.a .. .. .. 118 

N ádasseentmihályi 
kj. 

1 Magyarszentpál .... . 
iti N:l.dasberend ... ~ ... . 
17 Náriasszenlmihály .. 

Czifratanya .. .. .. 20 
Nagyt:lnya • • • • • • • 61 

Pusztatopa ........ .. 
Szomordok •.•...•.••• 

Szellöcskovöl.gy:. • 86 

Türei kj. 
Magyargorbó ...•.... 
Sólyomtelke ......... 
TOre . ................ . 

Járási ÖSSZe!): 
• 

vm . 
más l 

Járási székhely : 
Nagysármás. 

Körjegyzóségek • 
Budatelkei kj. 

l Budatelke ......... .. 
K isczég .............. . 

Ferenczit.nnvn • • • 49 • 
Nagyczég ........... . 

• 

Katonai lej . 
Gyeke ......... · ....... . 

Béldllanya ••••.•• -:,21 
Katona .............. . 

Fum\ eztanyu .. .. • 89 
Hágóln.nyn. •••••• •. 85 
Molegvöltnil.anya. 22 

Nagysármási kj . 
Báld .................. . 

Bélditanya .. .. • .. 98 
Kissármás .......... . 

Báulfítnn ya .. .. • 17/i 
Fereucztauya • • • • BB 
Voszpremilanya .. 17 

N agysármás ......... 

Pusztakamarási lej. 
Csehtelke ............ . 

!ID 
•Q) 
Ul d 
.~ e 
~-~ .. 
<"' 

• 

• 

1. 

• 

• 

• 

' 

• 

• 
•• 
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Királyhágón híi. 

Jimi.sok, nngy
körjegyzö-

-~ kisközségek, 
~ . lau. és Hlrvényh. 

-o joggal felr. vár11sok, 
~ c:;y(•b lakóhelyek és 
r:.. nlfjbbiak lélekszáma 

' 

Mczöszombattclke .• 
No\'oly ............ , .. . 
Puszlaka~!lrás .... . 

· U1dissentpéter:i kj. 
Mezödomb . .......... . 

Strinatanyn....... 87 
Tuson ............... . 
Uzdiszentg)örgy .. .. 
Uzdiszentpéter....... 1 

--:--::--=-:: 
Járási ÖBBiti: 16 

1 

• 

• 

• 

• 

IX. Tekel j. 
Járási székhely. 

Teke. 
A) Nagyklizségek. 

1 Bátos ............... . 

' 

• 

Dedrád ............... . 
Teke ................ . 

Alendto.nyn....... 8 
Bocsert.anya...... 7 
Gödörhá.t......... ll • 
Pokol . . . . . . . . . . . 7 

. Porond . . . . . . . . . . ti 
Sr;énafd . • • . .. . .. · 19 

Vajola ................ . 

B) Körjegyz<'Jségek. 

Koloesnagyiaai kj. 
Budurló ............ . 
KoloY.snagyida ..... . 

Ankuokatanya... 8 
Dobokaltanya • .. • tO 
Pojána !.anya • .. .. 10 
Sz6nafütanya.. . • • 19 

Kozmatelkei kj. 
Kozmatelke ......... . 
Mezöbnnyicza ..... .. 
Mezőbarasztos ...... . 
Mezőszentandrás .. . 

' 
• 

' 

• 

' 

' 

' 

' 

' • • 

' ' 

' 

' 

• 

• 

' 

5 
1.1 

' 

.. 

' 

• 

• 

• 

El 

Járúsok, nagy
községek, körjegyzö

kisküzségnk, ·<11 
N 

"' lan. és lörvényh. 
·o joggal felr. városok, -2' egyt~b lakóhelyek és 
r:.. ulóhbink lélekszáma 

l 

Mczóe1·keai kj. 
Mezöakna ......... . . 

Barbosza......... 14 
Mezf,barálfalva .... .. 
Mezöerked ...... . · .... . 

Oió!'olclnltnnya. • . . 28 
Furr.i.sold:L! ta nyn • 8-& 
Hcgynwgoltanyo. . . 50 
St.énnrfttanya , • • . • "57 

Mezösolymos .......•.• 

Szászp&n.tc·ki kj. 
1 Paszmos ............ . 
1 Szászpéntek ....... .. 

• 

Tatlesi kj. 

Jrar~6 ............... . 
Tulekybmya .••••. 120 

Kisfiilpös .......... .. 
Mezószokol ........ • .. . 
'l"ancs................. . 

Tekedifalui kj. 

21 Dedrádszéplak ...... . 
LndvéK ............. . 
Tekeújfalu .••........ 

J át·ási összeg : 
' 

• 
' • 

• X. K.olozs tLv . .. 
Báltel ok .. ·.. .. .. • 8 
Békakút.......... ll 
Bikngödro........ 6 
Botostt.'lcp........ 27 
Cscn~aljn.. . . . . . . . . 19 
Györberke • .. .. .. 9 
llurubák . .. .. .. • 54 
Királykút . .. .. .. 8 
Kolozspuszta, •.•• 167 
lÁrga . . . . . . . . . • . . 6 
Papszánafü •••• ·••• 10 
Hó~ro:ató ........• , 14 

· · Szöllös_tan}'a·. • • • • • 87 
Vt!Sr!JDRDYJ.tó • • • • • 28 
Zemtanya , . . . . . • . l O 

" 
' • 

' 

" 
• 

• 

• ' ' 

• 

' 
' 

1 

1 

9 
661 

' 

" 

207 
ö7. Kulozs vármegye. 

8 

JáriLSok, nagy~ 
ki.il'..SI;gek, kürjegyzó-

·d 
N 
rn . lan. és 
-o joggal f'elr. 
~ egy.-.!• lakóhelyek és 
r... nt. ó bhiak télckszü.ma 

' 

' 

. Összesités. 
Bánq·,;hunyaai j ... . 
Gyalui j. . ......... . 
Hidalmási j ........ . 
Kolos8'1Jári j-~ . ...... . 
MP.eöönnényesi. j ... . 
-..ro . • 
4fL1 cs' 3··············· 
NádaS'Inenti 'j ...... .. 
Nagy.Yármási j . .- .. .. 
Tekei j . .............. . 
K olozs rttJ. ~ ..... · ..... . 
JTá'l'megyei. ö"sz.: 

• 

tjv .... 
Andrásmajor • • • • • 7 
Asszupalak • ·• • • • • 6 
Bácsi út.......... 84 
Bóká.s •••....... ;, 10 
Borháncs......... 22 
BrétföszöllöhellY •• 178 
Bllkktotö .. .. .. • .. 28 
Csikóskert • • . • .. • 18 
Csillullhl'llJ. • • • • • • 10 

• Donálút .......... 160 
Felukiútitanyák-.. 15 
Gálcserealja • • • • • 8 
Harmadvölgy. • • • • 18 
Házsongárd villa-

telop .......... ·.. 2-4. 
HeCJcsdomb ...... 102 
Hogye.~dombalja .. 119 
Kalvárinút ...... ·~ 191 
l{ányarö.......... 56 
Kajántóvöi.n..... 86 
Kardosfalva .. .. .. 185 
Lombszöllö....... 58 
MelellVÖlllY ••• , •• , 82 

· Nádasterealja .... 162 
·Nagyszopor.... ... II'J 
PleeskavölllY..... 16 
Pusz tahc1,oy • • • • • • • 18 
Szamosfalviúti.. · 

tanya........... 16 
Szen tgyörllY hegy-

gclia . . . . . . . . . . . 54 
Szcntgyörgyhegy-

újhcgy .......... 198 
Sz en t j alcab tero . . . 7 
Táborhely ........ 127 
Tarcsa . . . . • . • • . . . 21 
Török\'áP.s ••• ,.,. 6 
Túzokmalszöllö-

hegy ... 111 ••• ~ ••• 26 
Várostója • • • • • • • • 5 

' 

• 
' 

• 
• 

• 

• 

47 
~l 
'!3.1 
37 
1 
21.4f> 
17 
l 
23.1 
4.1 

' 

• 

' 

' 

• 

• 
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' 

• 
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Kil·ályhágón ttíl. 58. l\laros-'i'orda várm~gye. 

Járások, nagy- .Jimi.sok nagy- .láriL::!Ok, nagy-' . 
kö•·jegyzó- s községek, kö•·jcgy:-.11-

E! 
községek, kü•·jegyzt'i-

k•sközségek, segek, kis kisküzs{~gek, 
e,Q ·::l e,Q ·aS til) 

. tan. és tö1·vényh. N •·end. tan. és tö N · . ta·n. és türv«\nyh. ·O> "' ·CL> 11.1 •:u 
11.1 "' 11.1 "' 

»lll 
'() joggal felr. városok, ,as ·C' joggal felr. N ,.. ·o joggal feh'. vá1·osok, ~8 ro C: 
~ :-.. :-.. egyéb lakóhelyek és ...., ·d egycb lakóhelyek és ... -a egyéb lakóhelyek és ... ·:-:! 

'O - ..... .. o => .. 
""' utóbniak lélekszáma <rn 

""' utóhbiak lülekszáma <rn r:. utóbbiak lélekszáma <"' 
• 

• 

58. Maros-Torda vármegye. 
Vá1·megyei székhely: Vásárhely. " 

L al1ój. 

Járási székhely : 

Maros· Vásárhely. 
A.)· Nagyközség. 

1 Mezőbánd1 ) .......... 
Drokulyatelep •••• 558 
Hidegvölgy • .. .. .. öl 4 

B) Kllljegyzllségek. 
Csittszentiváni kj. 

Csittszent•ván ....... 
Bartatanya .. • • .. • 13 
Marositan y&. • • • • • 4 
Sántatanya • • • • • • • li 

Malomfal va •••••••••• 
Mezöbergenye •..•••• 

Bikajé.ró • • • • • • • • • 6"' 
Büdössár......... lS 
Kócsi szcnafü . • • . 24 
Nagysv.énalü • • • • 19 
Szahadfü • • • • • • • • • 20 
Tilalmas......... 1 

Székelysóspatak ..•.. 
Székelyuralyl) ....... 

Gyalakutai kj. 
Gyalakuta •••••••••.•• 
Havad tó •••••••••••••• 
Kelementelke ...•••.. 
v adasd •••••.••.•.•..• 

• 

LtilcafaltJai kj. 

• 

• 

11 Fintaháza .......... .. 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

Lllrin1·zfalva ......... 
Lukafalva •.........•• 
Lukailenczfal va .•.•. 

kj. 
Egerszeg ....•..••..•. 
Maroskisfalud ....... . 
Ma rosszen t király ... . 

Bese •.••.•••••••• 178 
Náznánfalva ......... 

Meggy68(aZtJai kj. 
Hagymásbodon ...•.. 
Maroskeresztúr •..... 
Meggyesfal va .. .. .. .. 1 

Bissingon tanya • • • 61 
Gyártelep • • • • . • . . 898 

Nyárádtő............. 1.1 
Székelykakasd .. .. .. • 57 

Mezómadarasi kj. 
Mezökölp; ny1) ...... . 

Mezömadarasl) .... .. 
Fokote •••••••• , •• 1.008 
Hilleroigy....... 2s 

S:tálttllek1 J .......... .. 

kj. 
Harcz ó ...• ~ .•..•.•... 

Bonczalanya • • • • • 24 
Mezöpanit .......... . 
Székelykövesd .... .. 

Nyárddkarácsonikj. 
Cserefal va .......... . 
Csiba ...•.•....•.•..•. 
Folyfalva ............ . 
Káposztásszent-

miklós ............• 
Nyárádkarácson .... 
Somosd ..••.•.•..•..• 

NyárádRzentbene-
deki kj. 

Akosfalva ........... . 
Baczkamndara s ....• 
Nyárádbálintfalva .. 
Nyárádszentbenedek 

Székelyvajai kj. 
Gli es ..•••..•.••.•...•. 
Kisgörgény ........ .. 
Sz fl ke ly csóka ........ . 
Székelyvaja ......... . 
Szövérd ••.....••.•.•• 

Szentháromsági kj. 
Bede .•....•.•.••...••. 
Harasztkerék........ 1.001 
Szentgeri1~ze......... t .36~ 
Szenthá.romság ..... -::-::1:-:. =c 

Járási összeg: 38.73 

U. fela6j. 
Jár4si székhely : 

:Maros· V ású.rhely. 
.4) Nagyközsécek. 

l Mezópagorsa ...... .. 
Nagyernye .......... . 1.6. 

B) Köl'jegyzllségek. 

Bala.i ki. 
Bala ..........•....... 

Naidaspatak .. .. • 8'T 
Nngyoldal • • .. .. • 27 
S<iskútvölgy .. .. .. 61 

Kisnynina ........... . 
Hahnokkö1.o...... BS 
KisnyuhLSi Néma. 125 
Udvarhegy .. .. .. • 8 

Jeddi. kj. 
Jedd •••...•.•.....•... 
Kebele ....... l •••••••• 
Keheleszentivány ... 
Koron ka •.....•...•.• 
Marosagárd ........ . 
Székelybós .......... . 

llfarossárpataki kj . 
11 Maross<trpatak ..... .. 
1 Sáromberke ......... . 

Marosszentannai kj. 
1 Ma roshá.r·dos ........ . 

Bárdositorok • • • • • 2S 
1 Mar"sszentaona .. .. 
1 Udvarfalva ......... .. 
1 Várhegy l~· l l ••••••••• 

• 

Marosszen.tgyörgyi 
kj . 

Csejd ••..•••••....•••. 
'föralva • . . • . . . • . . 42 

Marosszentgyö!I!"Y .. 

MezócsátJási kj. 
Galambod ..•••.••... l 
MAzt'S,·sá v ás .••...•. l. 
Mezöfele .•.•.......... 
Mezllménes ........ .. 
Mezöszabad •......... 

• 

Mezósámsondi kj. · 
Bazéd ..........•.. · ...• 
Kislekencze ......... . 
Mezösámsond ..... .. • 

Ede~ligt.anya • • • • • 186 
~4., ek o to ••••••••• 1. 565 

Szabéd ••• l •••• l •••• l l 

Nagyölyvesi kj. 
l\Iez<'lrncs............. 1 

Nó1nn l l •••••••• l. 4SS 
Mezllszentmárton ... 

l) Dli:.-llen meiJollllt 5 közséiJ'II kiterjedll hatáskllrrol azoigabirói kirendeltség székel • 
• 

• 
• • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

i 
l 
\ 
' 



. 
' 
' r 
• 
~ 

' • • 

Kfr!lyh!g6n túl 

J;'m\sok, nagy-
S köz~ égek, körjt>gyz15-
·~ kisközségek, 
iil tan. és törvényh. 
·:;, jo::rgal ft!lr. vé.rosok, 
0 egyéb lakóht>lyek és 

. ~ utóbbink lélekszáma 

!:IQ 

~"' ~s 
.- ·:.! 

N 

..r:"' 

Na.gyölyvea .. . .. .... • 1.1 
Désytanya........ 64o 
Forrasessta ••••.• 827 

Nyárádgálfalvai kj. 
Kisadorján ....•••..•• 
Nagyadorján ......... 
Nyárádgálfalva...... tul 
Nyárádszentláazlú... 661 
Nyomát .............. . 

Pókai kj. 
tllezl5majoa ......... . 
Póka ................. . 
Pókakeresztúr ......• 
Pusztaalmás ........• 

-SzékelykáZi kj. 
Ikland ............... . 
Székelykál . • • . .. . . . . . . . 
Székes ...•.•.......... 

Járási ö.Y•·zeg: 

'''· llyárid-
•zeredal j. 

Járási székhely: 
Nyárádszereda. 

.4) Nagyközség. 
l Erdőszentgyörgy .. .. 

Nyárádremete ...... . 
Vánnez6 ••••••••• 117 

B) KOrjegyz6ségek. 

o.,ókf alf1ai kj. 
Atosfalva ............ . 
Csókfalva ........... . 
Székelyszen tist ván . . 

Jobbágyfalrai kj. 
Buzaháza ........... . 
Csikfalva •...••.•.••.. 
Jobbágyfalva ........ 

BPrek. . . . . . . . . . . . 7 
l\lája ................. . 
Nyárádszentmárton. 

Makfalvai kj. 
1 Geges .....•...•..... ,. 
1 Ha vad ........•....... 
1 Makfalva ............ . 
1 Székelyabod ....... .. 

1 
t 

Mikházai kj. 
Demt;\ny háza ....... .. 
Krndö ............... . 

1 Márkod .............. . 
1 · Mikháza .......•...•.. 
t Nyá.rádköazvény&ll .. 

• 

!i.571 
1 

s 
·g 
"' "' 

'O 

'"' -:> 
i'""l 

• 

• 

Járások, nagy
községek, kOrjegyzt'l

kisközségek, 
tan. és törvényh. 

joggal felr. városok, 
egyéb lekóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Nyárádmagyat·óai 
kj. 

Nyárádmagyaról .. .. 
Nyárádselye ........ .. 

Nyárádszeredai kj. 
Demeterfal va ....••.• 
Nyárá.dandrásfalva .. 
Nyárádszentanna. ... 
Nyá.rádszP.ntsimon .. 
Nyárádszereda ..... .. 
Rigmány ........... .. 
Süketfalva. ......... .. 

Sótxiradi kj. 
Kibéd1) ••••••••••••••• 

Sóvárad ............. . 

Seékelybel'ei kj. 
Berekeresztúr ....... 
Nyárádsze~timre .•.• 
Sepröd .............. .. 
Székelyhere ....... .. 
Torbo11zló .......... .. 
• 

Szlkilyhodosi. kj. 
Ehed .................. . 
Iszló ................. . 
,Jobbágytelke ....•.••• 
Székelyhodos ....... . 
Vadad ............... . 

Szllr.elytompai kj. 
41 Kf<szentWrincz ..... . 

Székely bő ........... . 
Székelymoson ...... . 
Sz~kelysárd ........ . 

Bakos .. ,.... . . . . . l 
Költ"'! aszó • • • • • • • 8 
Oláhhá.rom • • • • • • • 16 
Telekitanya . . • . • • 51 

Székelytom pa ...••..• 
Vecze ................ . 

8z0f1átct.: kj. 
47 Illyésmező ......... .. 

Szováta ...... ........ . 
Szakadát • .. . .. . • 458 
Szovál.afürdö .. .. 144 

Járási összeg: 

IV. Bégent al•ó 
j. 

Járási székhely : 
Szászrégen~ 

.A) Nagyközség. 

1 Petele ............... , 
• 

1
) A.nyakt;nyY helyllen, a •6Yiradi any&kilnyY ldtendelt.6p. 

• 

• 

!:IQ 
•Q) 

"' "' N e •o 
..L4 ~:.s 

"' < "' 

• 

e 
·~ 
"' -o 
po., ...... o e:. 

!09 
58. 1\'l':!ros-Torda v!trml'gye . 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

B) Körjegyzőségek. 

.Abafájai. kj. 
Abafája .............. . 

il Radnótfája. ......... . 
Herbuszfürós:~: •••• 679 

..Al86bölktnyi kj. 
Alsóbölkény ....... .. 
Felsilbölkény ....... . 
Görgénykakucs ....• 
Soropháza. .......... . 
Szentmihály •...••.. 

Beresetelkei kj. 
Beresztelke ...•...... 
Magyarfülpös ...••.. 

Fel8óköMri kj. 
Alsóköhér .......... .. 
Alsóoroszi .......... .. 
Felsököhér .......... • 

Szakadáttelep • • • . 96 
Vármezőtelep • • .. 27 

l''elaőoroszi ••.....•.. 
Kincsestil ........... . 

Görgénysóakna·i kj. 
Görgényadorján .•.• 
Görgényoroszfalu ••. 
Görgénysóakna •••••. 

Görgenysóakna-
fürdö . . . • • • • . • • 25 

• 

• 

• 

Görgényszentimre.. 1.81 
Görgényüvegcsür .. . 1 

21 Kás\":f.................... 1.1 
Lárg1Llelep • • • • • • • 94 
Oszojtolep ........ IBI 
Pálpatak .. .. .. .. • 100 

Kisillyei kj. -ETdócsinád .......... . 
Csordássziillötelep 8 
Dió!lli.gyim~or • .. 14 
Szilas&zöllotelcp.. 1 

l~rdöszengyel ...... . 
Kisillye .... .......... . 
KisszederJes ........ . 
Nagyszederjes •.•••••• 

K6rtekapz4i k,;. 
Körtekapu •••••••••.•• 
Nagyercse .......... . 
Es~:a.kivöln. • • • • • 21 
K.rákos.... •• . . . . . 82 
Lorá.ja............ 69 
SzöllöKiidre...... 15 

Unoka .............. . 
• 

Körtvélyfájai kj. 
Gernyeszeg .. .. • • .. • 1 

• 

• 1~ • 

• 

• 

• • 
• 

• 

• 

• •• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

ilO 
IúrálybAg6n t6l. 

tan. és 
~ joggal "felr. 

egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

CserepeBúr • • • • • • • 7 
Mirtadomb. • • • • • • 46 

Körtvélyfája ........ . 
Maroaj ára •• ~ •••••••• 

~faJ""' · 
ii;. 

Göl'gényhodü. •••••.• 
Anlczu. ••••••... 89 

o Dubistya..... ... • lll 
llzUcao • • • • • • • • • • 88 

•••••••••• '18 
• • • 1'7 

••••• 10 
••••••• 207 

••••••••••• 208 
• • • • • • • • • • • 89 

Görgényorsova ... .. 
Libánfalva ......... . 

Alsólaocultelep.. 12 
Blldirászaház· 

csoport .•••••••• 182 
Fels6fancsal • • • • • 6 
~oa.nyatelep o • • • 76 
Mestcratelep • • • • • 8 
Ron k házcsoport. 116 
Szlr6dtelep. • • • • • • 17 
Tlreu házcsoport • 2111 
Tilll8llhhcaopon 178 

. ·, 
l 

Görgénynádas .. .. .. ·. 

• 

• 

Hétbilkk ........... .. 
Magyarpéterlaka .. .. 
Marostelek ........ .. 

• 

Toldalar •.••••••••••• 
Telekitanya • • • • • • • 77 

6 
•••• 

• 84 
12 

• 12 

11·. fela6 ,1. 
Járási székhely : 
••gyarrqen • 

..A) Nagyközséfek. 
llaroshévir) ....... 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Járások, nagy
köl·jegyz6-

tan. és 
~ joggal felr. 
0 egyéb lakóhelyek és 

utóbbiak lélekszáma 

o 

Alsóválya •••••• 1.658 
Bánffytolep...... 658 
Csobotány.. • .. .. 541 
Domb • • • • • •• •• • 901 
Folsi'ív6.1ya ..... Uí'IB 
Kelemenpatak • • 858 
Zaákhon ....... 1.609 

Marosoroszfalu .... .. 
FD.leháza1) ......... .. 

Borziatelep .... ,.. 98 
Jódtelep .. .. .. .. • 800 
Sebespatair. • • • • • • • 

' 
B) Körjegyzöségek. 

.Ala6idecsi kj. 
Alsóidecs ••••.•••.••• 

Idecsrnrd6 ....... 16 
Felsőideca ........... . 
Oroszidecs .......... • 

DitJai leJ. 
Déda ••.•..........•••. 

Dédabiutratclep • 868 
Maroskövesd ........ . 
Monosfalu............ . 

Fdl.órtpai Tej. 

• 
Alsórépa ............ . 
Fellilirépa ........... . 
Maroslaka •••••••••••• 
Marosliget ......... .. 

K6nadpatak .. .. 179 
• 

Magyar6i leJ. 
Disznat~· .....•••.•.•• 

G6dör t ........ 19 
Holtmaros •• .-...... .. 
Maryaró •..•••••...•.. 

Fic.r.k6pataka. • .. • 288 

Magyar-rtgeRi leJ. 
Lövér ••••.••.••••••••• 

• 

Magyarrégen......... 1.6 
Farkasmajor ..... 8 

Marosfelfalu ....... . 
. • ll 

• • • • 41 

Mt.W08t!4c.ri kj. 
Erd6szak4.1' ••••••••••• 

• 

• 

• 

• 

• 

Maros-Torda vlrment. 

Idecspatak •••••.••••• 
Valea Korni •••.•• 684 
V alea Mare ...... 4GB 

Marosvécs .•...••••••• 
....• l 

• • • • • • • • • • 8 
• • • • • • • • • • • • 

PalotaÜtJGi lej. 
G&lemesterháza 1 ) ••• 

liyágr,a ••••••••••• 804 
Szttha.kiny ••• o • • • 886 
Zebrik ••• , •• , ... 279 

Palotailva1) ........ .. 
Adrenyúzatelep. • 144 
Funtinellelep... . . 108 
Lunkatelep.. • • • • • 191 
Szalárdtelep •.••• 208 
Teo~ompalak • • • 254 
Zs telet> • .. • . • 85 

Ratosnya1 J .......... . 
Galonya. • • • • • • • • • 118 

!. 

. Zsisatelep. • • • .. • • .CS -==~ 
.Tárá&i (JBBieg: 

•• 

VI. 
rtv ................ . 

Farkastanya • • • . • 9 
Fritstanya • • • • • • • f 
Gróaztanya • .. • .. 11 
Kaiserlanya • • • • • • 7 
lrl tili ertelep •• o • • • 80 
Sóbeltan ya .. • • . • • 2 
VQD.ertanya • . • • 26 
Veibnanntanya •• 8 
Veilztanya....... l 

• 

6~~nuilú. 

1 Marori t~lB6 j ...... · 
Marori felső j ...... · 
NyárUssered ai j ... 
Bigeni ala 6 j ..... .. 
Régeni felad j ...... . 
Ssáaertgm rltl ... .. .. 
Yát•tnBf17Jtn : 

Vá•ir- · 
hely "t,lv ......... 

Czukoljyár....... 89 
Halma u IJ.árak. . • 85 
Katonai satorlábor 1" 

· Somostell , .. .. .. 8 

• , 

• 

Ql4emesterhiu, PaloWln .. Ra*D" 
• 

• 

• • 

o 

--

l 

• 

. 
l 
• 

' o 

l 

' i • 
' 
l 
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Kfrilyh!gon tút. 

'O 
~ .o r:..· 

• 

tan. és 
jogglll felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

• 

l. J. 
JA.ráai székhely : 

I6halom. 
.A) Nagyközségek. 

Alsórákos .......... .. 

Longodár1) ••••••••••• 

Halmágy ••••••••••••• 
Homoród ••.•.•••••••• 

Honteru.sftlrdö.. • • 8 
Neuseblass &:Öl· 

fülész.......... 28 
V elaztelep • • • • • • 25 

Kacza ••••..•.••••••••• 
Kóbor •••••..••••••••• 
Köhalom ........... . 

Klihalmi tanya • • • 44 
Turzonpuszta • .. • U 

Lemnek ••••••..•.•••• 
••••••••••• 

Pé.loa •••••••••••••••• 
Rádos .•••....••...•.. 
Sövénység ..•...•••.• 
Szászbuda ........•.•• 
Szaszfehéregyháza • 
Szálztyukos .•••••...• 
1Jgra ...•.........•••.• 

Eiller fanártalep - 21 
Nan•chlou fliróaz-

IJÜ • •• • • • • • •• • '' 
Zlibert •••••••••••••• 

B) KGrjeuzllségek • 

Datki k.f. 
Datk ••••••••••••••••• 
Mátéfalva ........... . 
Oltbogát •....•.• l •••• 

Felsötyvkosi ij. 
Felsötyukos ........ . 
Király halma ••••••••• 

oztAmiÍ kj . . 
Olthévfz, ••••••••••••• 
Olthidegkút •••••••••• 

fJrmö&t kj. 
Áwoatonfalva. - •t ••• • 
OrmO• . l ••••••••••••• 

Já.rt!.li : 

') 
. f) 

• 
. l 

• 

• 

tiQ 

1i..s 
~8 ... -~ 
~ 

' 
• 

s a 
·~ tiQ ·aS 

tan. és .. 
11.1 .... cd "' joggal felr. .as ·O -o :-.. egyéb lakóhelyek és """' :il :-.. ..... ...... o o 

r:.. utóbbiak lélekszáma ~"' ""' 
• 

59. Nagy-Küküllő vármegye. 
VAtmegyei székhely : Segeavár • 

D. J. 
Járási székhely : 

][edgJea. 

A) NaB"Yk.Gzségek. 
Asszonyfalva •••••••• 
Baráthely ••••••••••• 
Szászbuzd l) •...•.... 
Berethalom •••••••.• 
Ee zel ••••••••••••••••• 
Tábláa1) ••••••••••••• 

H'sság ••••••••••••.•• 
Kisselyk •.••••.•••..• 
Muzsna •••••••••••••• 
Nagybaromlak •...... 
Martontelk.e') ...... . 
NaB"Yselyk ........... . 
Hidegviz1) ••••••••••• 

Riomfalva ••••••••••• 
Szászegerbegy ...... . 
Szászivánfalva .....•• 

Esperthalf.an.ya • • • 8 
ZedarLhaltanya • .. lll 
Ziea:elthaltan-ya... 8 

Szászsár01 ••••••••••• 

B) KGrjeB'Yz6ségek. 
B6lyai Tej. 

Bólya ••...•••••••••••• 
CzelfDtanya...... 7 
Csomtanya • ; • • • • • 40 
Sopr!chtanya..... 24 
Szöllöpat.aktanya, 42 

Ingodály ..•..•.•••••. 
Kispéterfalva •.•••••• 

Kúkapuri Tej. 
21 Kiskapus •••••••••.•• 

Sálya1) ••••••••••••••• 

Mil&ályfalvai kj. 
Isztina ••.•••••........ 

Colibari • • • • • • •• • 8 

• 

1 
1. 
1 

• 

• 

• 

159. Nagy-Kükül15 vúmerr& 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

III. J. 
Járási székhely : 

Nagyelnk. 
• 

A) NaB"Yk.Gzségek. 
Báránykút •••••.•.•.• 
Boldogváros •..•.•••• 
Brulya •••••••. "!; ••••••• 
Domhol •· ••••••.•...•• 
Felmér •••••••..•. • ••• 
Kissink ............... . 
Mártonhegy ........ . 
Morgonda ••••.•••...• 

Schrilvenpuazt.a • • 14 
Nádpatak ............. . 
Nagyrnoha .......... ; 
N aB'J'sink •••••••.••••• 
Sáros •• : •...••...•.••. 
Sona .••••..••••••.•.•. 
Százhalom ......... . 

B) Kt~rjeB'Yz6ségek. 
· Kálbori kj. 

Boholcz • :~ .••.•••••••• 
Kálbor ••.•. .- ••••.....• 

kj. 
Gerdály.~ ....•••••.•.• 
Kisprázsmár •••••••• 

Réteni "Tej. 
PusztaczeliDA •••••••• 

Fáczapusz&a...... 1· 
Réten .................. . 

Járáft iiss1eg: 

IV. &ege•· vári j. 
Járási szé khely : 

Seges,r4r. 
.A) Nagykl izségek. 

• 

1111 
"i .. 
10 

"""' < 

• 

l Almakerék. • ........ . Doalu Rusului •• • 20 
l Zavorfn •••• , • • • • • 88 

ü. 

Mihályfalva. ........ . 
Valea Pun U...... 17 
Viisot\1'6 •••• ".... 14 

Szászvesszc5d ••.•••••• 
VI azatelep. • .. . • • • 8 

S1ás:almádi kj. 
Nemes •••..•••••.•••• 
Szászalmád ••.••••.•• 

Járást 6881~9: -=-
• 

Apold .................. . 
Dános ••••...••..•••••• 
Fehéregy hi! .za ...... .. 
Héjjasfalva. ......... .. 

Határpatak • • • • • • 42 
Keméayna nszőllős. 
)l ese....... . ...•...... 
Nagykapus .......... . 
Segesd.... • •..••.••••. 
Szászdályf ~ ......... .. 

• 

• 

1.'1 
8 

1 
l 
1.1 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

' . 

• • 

•• 

• 

• 

• 

., 

' 
• 

• 

• 

; 
! 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. -

Szászkeresztúr ••.•••• 
Szászkézd .. .. .. • . .. .. 1 
Szászszentlászló..... 1 
V áldhid ............. . 

B) KOrjegyzc5ségek. 

..4paúj(alu' lej. 
1 Apaújfalu ........... . 

Rud,lJ ••••••••••••... 

Holtlwláfl' Tej. 
1 Holdvilág .......... .. 
1 Prod ••••••••••• ~ ...••• 

Kwutl' kj. 
Bese ••••••••••.••••••. 
FOldszin •.••••.•..•.. 

IN:ucztaya...... lá 
Keresd •••••••••••••••• 

• 

lllikl6atelleri lej. 
Mik.lóatelke ......... . 
ZoltáD. •••••••••••••••• 

• • 

• 

VolkáN:v' lej. 
Sárpatak ............ . 

F• lh6r81Jhálii vöiiiY 27 
F· ooácza ••• u • • • • • • 8 
llloDa ••••••••••.• 8 
St :a tina. . • • .. • • • • . . 15 
81 :arkaher:yaJja .. • 8 

•r .lk. , o. any ••••••••...•.• 

• 

• 

V. Bzentágotal j. , 
Járási székhely : 

Szentágota. 

· .A) Nagyközségek. 
II égen ••••••••••••.••• 
Jakabfalva .......... . 
Lessea •••••••••••••... 
Magaré ............... . 
Prépostfalva ........ . 
Rozsonda •...•...••.. 
Szászapátfal va •••.... 
Szentágota •••••••••.. 

B) Körjegyzőségck. 

BfJ.rk6si. lej. 
Ágotakövesd ........ 

Ha;ert•nya • • • • • • 71 
Bü1·kös ••••••••••••••• 

• 

Felaóguési kj . 
11 Alsógezés .......... .. 
1 Felsögezés ......... .. 
l Vecsérd •••••••••••••• 

Mardoft kj . 
Mardos ••••.•••••••••• 
Sáltalva •••••••••••••• 

HircZiel'd& • • • • • • • 44 
Salkó •••••••••••••.••• 

• 

l 

--::-=-= 

Martonfalvai lej.· 
Martonfal va ••••.••••• 
Rovás •••••••••••••••• 

• 

• 

Ulag~411 zn641J. 
J'árási sze kheiJ : 
Nagydla. tn6cl. 

NagyitOu "feJt. 
l · Bojcza. ••• • • • ••••••••• 

V erestorony .. .. .. 127 
Cz{>d ••••••••..••••• \ ••• 

FrauvliJrrtel I.P • .. 74 
FeJek ••••••••.••••••••• 
Feny!'lfalva .. 
Kisdi.Bznód .. 
Kll!talmli.~a., 

••••••••• 
••••••••• 
• • • • • • • • • 
• 

• 

• 

• 

• -· 
60. Szeben vármegye. 

• 

Vármegyei székhelJ: 

Nagydisznód •••••...• 
Aufeid • • • • • • • • • • • 2S 
Hinterbach. • • • • . • 22 

Nagytalmács ......•.• 
Magyar-oluz er J ö· 

ipar ••••••••..•• 480 
Oltalsóst>bes .....•••• 
Oltfelsc5sebes ...... .. 
Oltrákovicza ....... . 
Porcsesd •••••••••.••• 
Resinár •..••••.•...•. 

Prizloptelep. , • • . • 206 
Rluszad •••••••••• 821 
Trainaitelep , , • • • 101 

Seilenher t ......... . 

5.771 

• • ' .. 

• 

• 

• 

Netusi. kj. 
• 

Netus ••••••••••••••••• • 
Uj város ••••••••••••••• 

Stáaeealatna\ kj. 
Oláhivánfalva ....... 
Szászzalatna •••..•... 

Vesaeódi lej. 
Vérd •.....•.••.••••••• 
Vesszöd •••••••••••••• 

Járá~ 6uug: 

VL r tv. 

V"· Bege•váJ: 
r~ ................ . 

Bagendorr. • • . . • • . ISI 
Fuchsloch ••.. .. . 78 
llaufau ••••••.••.• 325 
Klossel • • • • . . . • • • 6o1 
Krelschpund • . . 48 
Kronenbllchl • . • • . 8 

• • • • • • • 88 
• • • • • • 88 

28 
48 

• • •• • • • • 52 
Seifen.. ••• • • • • • • • 19 
lJngefug ••••••••• 156 
Wench •••••••.••• ~ 
Weisskircherau... 11 
Wolkendorferpund 816 

K6halm' j .......... . 
Msdweai j .......... . 
Nagysinki J . ••.•.... 
Se gtsvári i .......... . 
Seentágotai j ...... .. 
Meagyes rlv . ...... .. 
Sege81Jár rev . ...... .. 
Yát•me(/1/ei Ölld.r. : 

• 
• • 

Vesztény •••••••••••• 
Bucsaestelep • • • •. 201 l-=-..".-:: 

J árán öa1eeg: 

D.lfagy•zebenlJ. 
JáJ:ási székhely : 

N agyszeb en. 
N agyközségek. 

l Bongárd ···•ll!•••••••• 
Dolmány- ••• ~ •••••••• 
Hermány ••.•••••••••• 
Kakaafal va •••••••••• 

• 

" ' . • • 



• 
• 

• 
• 

• • 
• 
• 
• • 
• 
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' . • 
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' 
• • 

• • ' 

' 
r 

' 

• 

K:irüyhigón ldL 

. tan. és 
'O joggal relr. .g egyéb lakóht>lyek és 
- utóbbiak lélekszáma 

1 

• 

Kereszténysziget ••. 
K. • 11esur .............. . 
Kistorony .......... . 
Móh .•••••.•••••••.••• 
liair.r~r ........... . 
Oroszcsiir .......... . 
Popláka •............ 
R lisz ................. . 
Szászújfalu .••.•..•••. 
Szelindek ........... . 
Szenterzsébet ....... . 

Gan&:olea té&:lll(Yár 83 
Ohuweller • 51 

Veresmart ........... . 
Járási öaBieg: 

m.Szá1uebe1lj. 
Járisi székhely : 

Szászsebes. . 

A) NagykOzségek. 
1 Alsópián ............ . 

Sztrupripatak • • • 20 
])ál ................... . 
Felsc5pián ..... ~ .•••... 

Toneatelep .. .. .. 56 
Kelnek ............... . 
Lámkerék .......... .. 
Lo1nány ........•..... 

Plcsiletelep .. .. 286 
P lesitelep .. .. .. • 242 
Tonealelep •••• , • • 508 

7 Péterfalva .......... .. 
• 

Beiworktolcp .. .. 19 
Grassertanya • • • • 9 
Fürésztelop • . • • • • 6II 
Papii&rártelep ... 187 

Rehó., ... ............ . 
Sugág ••• •.•.....••.... 

• 

~m 
.. El 1()..., 

,.!14N 

<"' 

!. 

El 
·<d 

tan. és 
-o joggal felr . 
~ ·egyéb lakóhelyek és 
ro.. utóbbiák lélekszáma 

1 
1 

Ruhatelep........ !lll 
Sztrojatelep ••.•• , 28 

Sebesk.ákova •••••.•.• 
Szászcsór ............ . 

Ple.litelep .. .. .. • 6I 

kJ. 
1 Rekitta .............. . 

Piaintelep ...... : 12!i 
Purkerecztelep •.• 421 

1 Sztrugár ............. . 
Jáf-tift ö•••eg : 

IV. j. 

.Járási székhely : 
Szelletye. 

..t) NankOzségek. 
1 EcselliS ....... · .••...... 

Guraró .....•.......... 
Orlát ................. . 
Szl!bengálos ....... .. 
Szebenkákova ...... . 
Szeli1tye .... ......... . 
Szibiel ............... . 
Tilicske ...... , ...... . 
1fále .....•...•........ 

B) KOrjegyzc5ség. 

Szec8eli kj . . 
Alág ......... ; ........ . 

ll Szec~sel ..... .......... . 
Járáai összeg: 

• 

\ 

1 

• 

1 
1.11 

•• 

• 

!l lJ 

ISO. Szeben vármc~rye. 

Já1·ások:, nagy-
községek, k0rjegyzc5-

~ kisk6zségek, 
"' tan. és 
-o jog{:fal fell-. 
~ egyéb lakóhelyek és 
ro.. utóbbiak lélekszáma 

B) Kdrjenzösé~~r • 

81ebenrtcari kj. 
1 Kerpenyesl) ......... . 
1 Szebenrécse ....... .. 

Járán 688fleg : 

t1Jegyhizl j. 

Járisi székhely : 
Újegyház. 

..4.) NagykOzségek. 
1 Alczina ............... . 

Bendorf ............ . 
Hóföld ................• 
Holczmány ......... . 
Illenbák ........... .. 
Kilrpöd .. • ........... . 
Márpod .............. . 

!.118 

Oltszakadát ......... U71 
Glimboka1

)........... 4-75 
Szászház ............. . 
• 

11 Ujegyház .... ~ ....... 
Ú'Jenházi lanya. • 28 
U'ntertentanya .... 4 

1 Czikendál3 ) ......... ; 

1 Vurpód .............. . 

B) Körjegyzc5ség. 

Hortobágyfalvai kj . 
1 Hortobágyfalva ..... . 
1 Szentjánoshegy .... .. 

Jáf'tJBi ÖBBleg: 16.441 
• 

• 

• 

' 

• 

• 

• ! Arcztelep .. .. .. .. 212 
Borzanatelep • • . • • 40C 
lnbesu&i&etelep . 79 
Jido1tinatelep •.. 188 · 
Martiniatolep . . . . 369 
Lunkatelep • . • • . • 358 
Purkarintelep •.. 197 

V. Szerdahelyl j. • (~ -.''1: 

1 

• 

Tentelep ......... 128 
Tollo~~ ....... 98 

. Verto ep ..... 221 

B) KOrjegyzöségek. 

Sebulá•i lj. 
• 

Sebeskápolna ....... 
Barnatanya....... ll 
Batait.anya • .. .. .. 48 
Fetietanya .. .. .. • 08 
ln&atanya .. .. .. • • lll 
Livadiatanya ..... 217 
Obrojctelep, • • • .. • 81 
Vaczat.anya •• , • • • 15 
Vartopet.anya..... 28 

Sebes láz~ ..... l l l ••••• 

BláBIC86ri ki· 
Sebeshely ........... . 

• 

• 

J árási sztikhely : 
Szerdahely. 

4) NagykOzségek. 
1 Doborka ..........•... 
!:l Kisapold ........... . 

Nagyapold .......... . 
Nagyludas ........... . 
Omlás ............... . 
Polyán .............. . 
Ród . .......••••••.•..• 
Szászorbó .......... . 

• 
Szerdahely ••••..••••• 
'foporcsa ............ . 

11 Zsinna .............. . 
Bisztratelep...... tO 
Dobr<~.tclep ...... ~ 287 
Kismuncscl .. .. .. 7 
PaJtineilolep .. .. 15 
Toutelep • .. • .. . .. 13 
Tomnalektclop • . • 8 
UrsiczaLclep. • . . . • 10 

1.!t7 
1.87 

1.56 
8.47 

Alter Bere ... ; • .. lS 
Bershof . . . . . . . . . . 20 
Jnopr Walcl..... 79 

• 

V 11 L Szi•z•ebe• 
rtv ................ . 

DlunUráva , • • • . • • ll 
~~la ........ ~. 69 

OsszesUés. . · 

Nagyil·isznórU j..... !9.61 
N agyszebeni j. .. .. . i5.009 
Szászsebesi j......... !U.394 
Bzeliatyei j. ......... 16.035 
Bzerdahelyi j........ !6.517 
lJjgyházi j........... 16 . .f.41 
Nagyiizeben ,.,.,...... 83 <&89 
Ss ászsebes rtv. .. . . •• 8. fl04 
Yármegyei ös sz.: 

') Korpanyes kk.·ben a szebenrécsei ak. pilhuzamos B) anyakönyve vo:.~ettetik. 
•) Qllszaka.dát nk.-hoz beoRztott kk. 
'l Uj"\.-yhl\~ nk.-llez beo~duH kk. 
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Jt.l 
Kirilyblf6n t61. 

~ 
N 
1ft 

-o ..... -o 
~~ 

11 

Jímisok, nagy. 
körjegyző-

és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

• 

• 

• . 

l. BetJaleni J. 
J6.ráli székhely : 

Betille a. 
KGrjegyz6ségek. 

Alsóilosva ........... . 
Kiskaján ••••••••••..• 
Nqydebrek •.••.••••• 
NqJkajA.n .......... . 

ApMia.ggfalui 1rJ. 
Almásmálom ....... . 
JJ~zer ••••••••••• & 
J'ent6 • • • • • • • • • • • f 
Henme88H , • • • • • 18 
:Nyhmez6 ••• ••••• 15 
Patak •••••••••••• 81 
Somosoldal....... 8 
Szitra • • • •• •• • • • • 8 
V í.llukú\ • • • .. • .. 18 

Apanagyfalu ........ . 
Fellat ••..•........... 
Fela6oroazfalu ...... . 

•••••••••••••• 
• ••••• 18 . 
••••••••• 

8 
5 

•••••••••••• 

Bet11letti lej. 
Alsóoroszfalu •••••••• 
Bethlen ••••••.•••..•• 

Fodortanya ....... 60 
Kovácstanya • .. .. lí5 

• • •• • • • • • 24 
••. •. N 

• 

Fell6a1tmai ki. 
••••••••••• 

48 
81 

• • • 8li 
• • • 18 

.. ..... lM 
•• • ••• 16 

88 
48 

•• 2' 
• •• • 88 

Sendrojatanya • • • • oU 
8zulotanya •• • .... 51 
Vaduritanya...... 14 
Zeletruktanya .. .. 84 

!ID 
'<ll 

112 c:: 
~e 
..... ·CIS .. 
<"' 

• 

1 

• 

81. Szolnok-Doboka drmerye. 

Járá.sok. nagy-

e községck, s 
·<":! !ID 

. .,: 
~~ "' és N tan. és 11.1 'G>"' 11.1 

:ie joggal felr. :i .. joggal felr. -o ·o tOS >. IC) -al >. egyéb lakóhelyek és egyéb lakóhelyek és ..14'\1 - .... N -o 
<112 

o 
~ID .... utóbbiak lélekszáma .... utóbbiak lélekszáma 

61. Szolnok-Doboka vármegye . • 

• 

1 

• 

81 

V6.rmegyei székhely: Dé• • 
• • 
. . 

Felsc5ilo1Ta ......... . 
Csúcstanya .. .. .. 14 
Mihalyászatanya • 18 
Rakatyestanya ... 49 
Sendrojatanya.... 61 
Striml>aTölcy..... 18 
Zanyá1zatanya • • • 88 

Lonkafalva ......... . 

I8pánmum 'kj. 
Dögmezc5 ••••••••••••.• 
lspá.nmez6 .......... . 

Helme~~aljaTIIlCY • B1 
Sl.k\elep.......... 28 
TörZiiiktelep .. .. 24o 

Kisdehrek· •••••••••••• 
Szita •••• · •••••••••••••• 

Kwllri lj;. 
Kerléa •••••••••••••••• 

Nanhecr • • • • • .. • 8 
. Nagy&zéllafl. • • • • • 8 

Sajósárvár .......... . 
Száazszentjakab l""" • 
· K611pfaJtJai 1cj. 
Bethlenkörtvélyes .. 
DiófáB •••••••.•••••••• 
Já.vorvOlgy ........ .. 
K6farta •••••••••••••• 
KGzépfalva ••••••••••• 

• 

Saj6magyar6si 1cj. 
Árokalja •.•••••••••••• 

••••••••• 
••••••• 

•••••••••• 22() 
• 

Saj6ssenlandrási Tej. 
Bethlenkeresztúr •••• 

Sa)ótiskereBztúr • liS 
Túlaviz.en........ DIO 

lreJlteJJte ••••••••••••• 
Sa,jószentandrás ••••• 

F'ejérvárytanya .. • 15 

Saj6uiiAJar1ae'lyt 1cj. 
Alsóegres ........... . 
Felsőegres ..... : •.... 
Ftlge ••••••..••.•.••••. 
Magyal'beréte ..... .. 
Sajóudvarhely ...... . 

1cj. 
Somkerék ............ · 

Blattanya •••••• ,. 40 
Hlrtichtanya...... 81 

. 51 

• 

• 

• 

• 
• • 

U. Oúldgorb61 j. 
Járási székhely: 
'Csákigorbó. 

• • KOrJegyz6ségek • 
Arangmuói kj. 

Aranymezc5 ........ .. 
Csokmány ••••••• ~ •••• 

Aszó ••••••••••••••••• 
Bezdédtelek ......... 

Bozdédmozll .. • • • 140 
Felaőcsobánka ••••••• 
Gyurkapataka •••••••• 
Veczk ...••••••••••• : •• 

Csákigorbdi Jii • 
.Csákigorbó •.••••..••• 

Czukoruárlulep .. 71I 
Fundsturatanya ... ll 
Vada1kertpuazta • 1!8 

Kiskalocsa ......... .. 
Paptelke ............. . 

Tyltl6 ••••• · ••••• 114 

OHrt&e'ki Tej • 
11 Csernek •......•••... 
1 Kecskeháta ........ .. 

Pusztaújfalu ....... .. 
Réczekeresztúr ... .. 

lll~rét .............. . 
Jl!ltCNI •••••••••••••••• ~ 
Bujdos •••••••••••.••• 
ErdővásArhely ••••••. 
Tt.lo11falva .......... . 

• 

1) AnyakönyTilOl a terléG kJ.·hea t&rtolik. 

-· • • 

' 
• 

• 

• 

' 
• 

' 
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KiriJyb6g6n fiU. 

tan. és 
joggal felr. '() 

;.., egyéb lakóhelyek és -& utóbbiak lélekszáma 

Füzes •.••..•...••...• 
!!1 FO.zesszentpéter ... .. 

· Komlósújfalu ....... , 
Vajdaháza ••••••••••• 

Nagykt!:T'esstesi kj . 
Gorbó3alamon ..•.•.• 
Hegyköz ••••...••••••• 
Nagykeresztes ....... 

Doszu lriznyi.... 82 
Fecziozivöln • • . • BIS 
Lullka • • • • • • • • • • • 80 
Mizoloesczivöllf • BIS 
Pojána onczi . .. • 19 
Szalonnavöln .... •10 

Nagyldlfiai ij. 
Csúrfalva ••••..•.••..• 

Lúncsenypui!Zta.. • 1 '1 
Kölóma. •....•....•••. 

L6znav6Iif ..... · 649 
Nagylózna ............ ; 

Tej. 
Pé.nczélcseh ......... 

Szárazpatak .. .. • 20 
Szenlkatolnadol'Da .. 
Szótelke •••....•••••• 
V Olcs •••••••••••••••• 

Semesnyel lej. 
Alsócsobánka •.....•• 
Alsóhagymás ........ 
Nagymezli •••••••••••• 
Semesnye •••••••••••• 

B•urtltcki Tcj. 
Kiskeresztes ........ . 

Köszénbányatelep 10'1 . 

• 

Szalonnapatak ..•••.• 
BraszkapuszU. , , , 82 
Köszénbányatelep 185 

Szurduk ••••...•..••• 
Jósikatanya ...... 1215 

Tótszállás ......... .. 

Zálhai lej.· 

Almáscsáka •••••••••• 
Gorbómező ........ .. 

Virt)·eskatelep , , • 11111 
Tormapataka ....... 
Zálha ••..•.•...•.•••.• 

Itt, Dé8l J, 
Járási székhely : 

Dés. 

.A) Na~yklJzsér. 
Désakna, , ••••••••••• 

• 

• 

• 

• 
• 

~ -
~al 
~= ..... 'iS 
<"' 

s 
-~ ,. 
Ul 

'() 
1>-o -o r.:. 

• 

• 

és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

• 

11 
11 
10 

• 

B) KlJrjegyztlségek, 

..Al86gylkM&yesi 7d • 
Alsógyékényes •..••.• 
Felsőgyéi:ényes ..•••• 
Kodor •••••••••••••••• 
Oláhpéntek ......... . 

.Als6k06álgi Jd. 
ill6r ••••••••.••••••••. 
Alsókosé.ly ......... .. 
Désorbó ............ ;, • 

Leurdahatárréu .. 199 
Szolotruk ••• ,..... 41 

Felsőkosály . : .. ...... 
Gucaivölgy....... 1BIS 
Pooaétszcgiút.,,., 68 

Gu p ................. . 
Do1zu treazU..... 67 
Dumbráva • , , , , , , 181 
lluta •••••••••••• 54 
Tejetura • • • • • • • • • 87 

Bac1ai lj. 
11 Baeza •.•••••••.••.•••• 

1 
1 
1 

1 
1 

•••••• 88 

.. 
Gánc1 ••••••••••••••••• · 

BáltJányomíraljai 
kj. 

B6.lv6.nyosváralja •••• 
Szentmargita ....... . 

Lnnks,danya .. .. .. 11'1 

Felstfbogátai ij. 
Alsóbogáta ........ .. 

Pojénytanya...... 18 
Déskörtvélyes ........ 

Kiirt Vélyespatak • 88 
Sz l reneztanya • , , , 8 

Felsóbogáta •••••••••• 
K&.lna ••••••••••••••••• 
Révkolostor •.•••••.•• 

Bocát.'li völCY .. .. • '11 
Révbá~tya .. • .. .. 45 
Zetóntanya....... 18 -

Kac1k6i lej. 
Kaczk.ó ••••••••••••••• 
!{apj on ••••••••••••••• 
1\.isha vas •..•••••••••• 
Szelecske ••••••••••••• 

Kazárvári kj . 
Csicsóújfalu •.•••..• ,. 

• 

-~ rn 
N 
>O ..... 
< 

1 
1.01 

• 

1.01 

• 
' 

• • 

• 

• 

11& 
11. 8zolnoii:-Doboka 't'Ú merre. 

8 
'"' N 
Ul 

·O 
;.., ...... o r.:. 

Jú.rások, nagy-
kOzségek, kOrjegyz(S · 

kiskc5zségek 
és 

joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Kismonostorsz.1!1!' .••• 
Patakfolyálla, • .. • 89 
Szóll6kalja •••• , • , 89 

Kozá.rvár •••••••••••• 
N&.IJ'dOmb .. •••.. ll 

Lábfalva ••••••••••••• 

Mányai JV. 
Csatány ••••••••••••••• 

Erdöalja .. • .. .. .. 15 
Szamosárok • .. .. 26 
Szöllötenya .. .. .. 8 

Bt Kissomkút ......... .. 
Mánya •••••••••••••••• 
Pestes ••••••.••..•••.• 
Radákszinye ........ . 

• 

Csicsómez6 ........ .. 
Ernberfc5 ••••••••••••• 

87 Négerfalva .. _ ........ . 
Efut& •••••••••••• IB 

NY'reri J:j. 
Mikeháza •••••••••••• 
Nyires •••••••••••• " ••• 

Kölesmed .. .. .. • o& 
Szilinytanya •• , , , '1 

Szentbenedek •••••••• 

Pecslfs•egi J:j . 
41 Hollómez6 ......... .. 

Horl!'ospataka •••••••• 
Pecsétazel!' .......... .. 

Rettegi Tr.j. 
• 

Csicsóhagymás ..... 
Feltsr ••.•••••••••••••• 
Retteg ••••••••••••••• 

Zápr6csi TeJ. 
Keménye ••.•••..•••• 
Sajgó ••.•.••••.••••••• 
SzekerestlJrpény •••• 
Szóváros •..•.•.•.•• · •• 

ö J Záprócz ••••••••••••••• 
• 

Jártiri ösneg : 

IV. Kápolnok
moDoatorl j. 
JárAsi székhel7: 

Kápoln ok• 
monostor. 

KGrjeil'yzc5ségek. 

Osemefalvai kj. 
1 Balázsszeg .......... . 

• 

• 

~d ls 
~1 
< 

• 

• 
• 

• 

!.11 

51 
Ul 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.. 

•. 

• 

• 

• 

• 
• 

• • 

• 

• 

• 

• 
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Kir:Uyh Agón tdl, 

s 
"CCl 
N 
." 

-o .. 
e; 
!&o 

• 

• 

1 

J. árások, nagy· 
k15zs ~Orj 

k, 
1'an. és 

jogga.. l felr. 
egyéb lakóhelyek 
utóbbink lélekszáma 

C.sernef~o'llva ••••..•••• 
Cs.ókás •••••••...•••••. 
Klívárfon.tez ....... .. 

.Kó!wlttoitmonOBtoli 
'lej • 

.Kápolnokmonostor • 
Rózsa. patak .•••••..... 
Szurd ukkápolnak •.• 

• 
KOIIáskápolnolci kj. 
Kovás~.ápolnok •• ~ .•. 
KOtelesr.uezc5 ••••••••• 
Laezház .....•.••.•... 
Nyárfás ....•..••.•.... 
Révklpolno:t ....... . 

K4«irbermcm kj. 
Kiakörtvélyes ..... .. 
Kóvárberenel\8 .... .. 
KIS várfilred ........ . 
KISvárgyertyános •... 

Nagyhegyi 'kj, · 
Brébfalva .: ....... .. 
·Haragos ...•......... 
Nagyhegy ........... . 

Járási ösa.eg : 

v. Eékul J. 
• 

Járási székhely : 
Kékes. 

Körjegyzlíségek. 
.Aranyosatmt

mi.kl6ai lej. 
Aranyosszentmiklós 

Lovásztelelttanya. R 
Czente ............... . 
Kisdevecser ••..•..•.. 
Mohaly .............. . 

Rollia gllzD!alom ••••• 
Nagydevecser ...... .. 

S.éna.fli\anya. • • • • T 

Bátonyi 1ej. 
Bálványoscsaba ....• 
Báton y ....•.......... 

Kisbátony • .... .. • 88 
Csabaújfalu ........ . 

Bu•ai Tej. 
Buza .................. . 

Buzaifopdók .... 207 
Buzai puszta... .. • 62 
Kerosztesvölrr .. 178 

Kapor •...•••...•....• 
Zepo1ya.......... 12 

• 

oc 
~ce .ss 
...., ·al .. 
<"' 

1-:-

a 
·a! .. 
"' -o 

.!7 o 
:;,.. 

1 

o 

Járások, nagy-
k15zségek, körjegyziS-
sé kisközségek, 

tan. és tl5rvényh, 
joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Melegfllldvár ........ 
Borozdistanya , • • 7 
Fartanya • • • • • • • • '1 
Horco•tanya.,.... • 17 
Körtv6lyestanya • 14 
Nyergestanya , • • • 80 

Noszoly .............. . 

Németbytaoya..... 88 
Mányik ............. . 
Mezlíveresegyháza •• 
Száazzsombor •..••••• 

KllceadjftJlui kj. 
1 Bftdön ..• ••..••••..••. 
1 Kékesújfalu ....... .. 

Fundur •• ~. ••••••• 14 
1 Szászencs .....•...... 

M.tJ{Jyar'bor•áat lej. 
Böd ................. . 
Delliiapáti .••••••••••• 
1retel ..........•...... 
Magyarborzás ..... .. 
"ieze ................ . 

8•1p1cmym1s•ent· 
•árt<mi kj. 

Erdlíszombattelke ... 
Kékesvésár hely · ... .. 
KOtke ................. . 
Szépkenyerúszent-

má.rton ............. · 
• 

o 

~j6ri kj. 
Aranyosmóricz .... . 
Szentmáté ......... .. 

31 Újc5s . .................. . 

V tJ•tJ8B6e-ntgothárdi 
kj. 

Feketelak •••••••• , ••. 
Kispulyon •.......•..• 
Vasasszantegyed ... 
Vaaasszentgothárd • 

Császári •..........•. 
Czege ..............•. 
Göez •••.•.••.•••.•••• 

J árási. üas•eg: 

!IQ 
'O> 
tn::! 

.S5 
...., ·od 

N 

<11.1 

• 

• 

• 
/ 

o 
• 

81. Szolnok-Doboka vArmeCTe. 

8 
-~e ... 
." 

-o ;:.-. -o 
IZ. 

4 

Járások, nagy-
községck, kllrjegyzt5-

kiskl5zségek, 
tan. és tllrvényh . 

joggal felr. városok, 
egyéb lakóhelyek éos 
utóbbiak lélekszáma 

VI. 

Járási székhely : 
lllagyar lápos. 

..4.) Nagyk15zségek. 

1 Magyariápol ......... 
IstváDtelep....... 20 
Poertaoya,....... 45 

Oláhlápos .......... . 
Rójabida ......... 98 

B) K15rjegyzc5ségek. 
Domokori kj. 

Domokos ..........•.. 
Libaton ............. . 
Roro.r ••.....•........ 

DrágawlmtJi kj. 
Dripvilma. ......... 
Jávoros ..•...•........ 
Tordavilma ......... . 

l!'el&dsl6cri lej. 
Alaósz6e• ........... . 
Felsc5szc5ca ......... .. 
Tágfalva1) .......... .. 

T6kés1) ••••••••••••••• 

Kcmily(alfJai\ 1ej. o 

ll.uba ................ . 
Musztemajor • . .. • 8 

Drágosfalva ........ . 
Dillc5falva ........... . 

I •moriDJalmok . . . 27 
Karulyfalva ••••••..•. 

' 
Küh.btet:~mi 1ej. 

Borkút .............. . 
Kiadebreezen ....•..• 
Láposdebrek ••...••.. 
Sztoj Irafal va ........ . 
'Onömez6 .. .......... .. 

l!oh6rolgyi J:j. 
Erzsébetbánya. •••.... 
Kohóvölgy ••...•.••.• 
Rákosfalva ••.•••••••• 

Kupsa(GZNi kj. 
Kosztatalva ......... . 
Kupsafalva ......... .. 

!7 Nemesbudafalva ... .. 

Maed:amet6i kj. 
Dánpataka .......... . 
Haragosalja •..••..... 
Kohópatak .......... . 
Macskamezó ........ . 
Petőrét .............. . 

• 

lill 
'Cl: 
lll d 
.l;! e 
.:ol o~ 

ooe~"' 

11 
1 

•J T6k6a kk.·lleo jelzett két k~ részére a felHós&iicsi ak. párhuzamo• B) &DJak6nyve veseLteUC. • 
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Kiró.Iyh4~6n tál. 

Járások, nagy-

8 
községek, körjegyz6-

kisközségek, ·:l 
N tan. és törvényh. "' 
-o felr. városok, ..... lakóhelyek és -o r-. lélekszáma 

Boérfalva ........... . 
Lápospataka ....... .. 
Rohi ................ . 

Járási székhely : 
Nanfionda. 

Körjegyzöségel:. 
• 

Bleflkemu6i ij. 
1 Blenkemező ....... .. 

Csicsógombás .•.•••. 
Falkasán y •..•••• ; ... . 
Gal1ó . .. ~~~ . ~~~ ......... · .. 

O•tJmlf&yi kj. 
CsOmény .......•.... 
Konkolyfal va ...... . 
Kornialaka .......... . 
KödmönOI .......... · 

HoulfWttn kj. 
Hosszúrév ........... . 

MelinlataDya • • .. 84 
Kisnyires ............ . 
Lemény ............ . 
Révkörtvélyes ..... . 

Bt1dilapataka • .. .. 85 
Szamoshévíz ..••••••• 

Kecskm kj. 
Dióspatak ........... . 
Gyulaszerr ••••••••••• 
Kecst:és •..•••••••.••• 
Kővársolymos ..... .. 
Pórkerecz .......... . 

Patak • • • • • • •• • • • 14 

Utkc&i Tej. 
Kismez6 •••••••••••••. 
Kocsoládfalva ....... 

• 

Létka .............•... 
Piro1d ...•. •.••....... 

kj. 
Erdőszállás ........ .. 
Frinkfalva ........ .. 
Nagybúny ....••...... 
Sasfalu ..•.......•.... 
Szalmapatak ........ . 

Nagyilondai ij .. 
Jlondapatak ........ 

Kisilondatelep • , • 82 
Kisborszó ••..•.••... 
Nagyilonda ..... ; .... 
Szakadás ••••••••••••• 

• 

• 

• 

Cll 
"4> 

"'"' ~~ ...... 
~., 

~l 
1.1 

• 

c: .. 
·al 
N rn 

-o 
>. -c ,_ 

tan. és 
felr. városo 
lakóhelyek és 

lélekszáma 

OláhfodOt"háeai. J:j. 
Caicsókápolna ...... 
Döbörcsény •• , •••••.• 
Oláhfodor háza ••••••• 
Tökepataka ......... . 

Oro.1me16i kj. 
Buzamezc5 •.•......... 
Kabalapatak ........ . 
Kisdoboka ......... .. 
Közfal u .............. . 

56smezlitan:ya, •. , 9 
Oroszmez6 •..•.....• 

Seamo116meeói kj. 
41 Kishegy .. ........... . 

Köfrinkfalva ••••.••.. 
Nagyborszó ....... .. 
Szamoasóamezc5 .... . 

.TártÍii 6sa1eg: 

lzamo•M 
úJvári j. 

Jlrási székhely : 
SzllftosájTir. 

.A) NagykOzsér. 
l Szék ................. . 

• .. 

···~~~·· 1'1' Paptelketelep ••• ~ 8 

B) KOrjeryzöségek. 
Dobokai. Tej. 

Doboka ..... ...... ~~~ .. . 
Kendilóna ......... .. 

EasUnyi kj. 
Alsótt5k ........... ~~~ .. . 
~ztéily ...•........... 
Felst5tt5t ••....•..•.... 
Kfsigricze ......... -.•• 
Magyarszarvaskend • 

Kecaedi kj. 
Bánft'ytótfalu .••••••• 
~irolt .........•....... 
Kecsed .•••..•..•••••. 
Kecsedszilvás ........ 
Szil.terék ••••.•.••••• , 

kj. 
Lónapoklostelke ••.• 
Magyarderzse ...•.••• 

Zselytanya ••• ,... 18 
Magyarköblös •.•.•.•• 

BujdosivölllJiunya 28 
S&entmliriayta.nya ü 

• 

e,., 
•Cl) 
.. «! .. 8 oo_ 

..... ·;;s 
~"' 

• 

• 

t 

51 
57 

d -.-•• 
" rn 

·O 
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• ..... 

1 

1 

• 

• 

!l'f 

11. Szolnok-DobokiP. valrmegye. 

Járások, nagy-
községek, kö1·jegyz6-

ki 
tan. és 

joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Nagyíkl6di. 'lrJ; 
Deilgeleg .... ~~~ ....... . 
Nagyiklód •••••.•.••.• 

Bánll'ymalomasöc 88 
Binffytanya .... • 82 

Ormány . lll ••• lll •••• lll lll lll. 

Kér6 ••••••• ··~~~·. ~ ..... . 

Néma ••••••• ·····~~~ .•. ~ 
Sz~plak ...... ........ . 
Örilöngöa(r"neri lrJ. 

Fnzesmikola .•.•..••• 
Ördöngösfüzes ...... 

Seamoatíjvárnltnetii. 
kj. 

Czoptelk:e ••..••• ~~~ .••• 
Péterhá.m . ~~~ . ~~~ ....... . 
Szamosújvárnémeti 
Szilágyt6 ......... .... . 

T6töri Jcj. 
• 

IJózsárd ............. ·. 
1\loró ..•............... 
Ónot ............. ~ .. . 
Szamoajenl5 ......... . 
TOtlSr ••. ............•. 

• • 

IX. Déa ztv ....... 
Bélnhe~'Y. .. • .. • • 811 
Cziczhecv .•••.••• 
Dellel ..•.•••••••. 
Gyékényesi völgy 109 
Kodorivöley • • • • • 822 
Nagymer.ö . , .. .. • • 4 
Róssabegy • .. .. .. 88 
Szamosújvári üt •• :z:. -
rtv ........ ~~~········ 

Összeaitú. 
• 

Bethleni j • .......... 
Osákigorb6i ,; ....... . 
D - .. e.n J . .............. . 
Kápolnokmonostori 

CD 
•a> rnas 
~s 
,.,..~ 

<"' 

járás............... 11.9! 
Kékesi j ........ ~~~· ... . 
MagyarlápoBi j, .. .. 
Nagyilondai j ..... . 
SzamosúJvári j ... .. 
Dés rtv . ............. . 
Bzamoat'ijvár t·tv . .•• 
Yát•megyei iJBBfl.: 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 
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Kirilyhq6n t6L 

tan. és 
-o joggal feh·. 
~ lakóhelyek és 
~'ot lélekszáma 

• 

L Al16jiral J. 
Járási székhely : 

Alsójára. 
Kllrjegyzc5ségek. 

.Alsó(iilri J:j. 
1 Alsófille •............. 
! Felsilfille ............ . 
B SO.tmer •....••.••..•• 

.Als6járat J;j. 
• 

4. Alsójára ........... .. 
EcrespaWt •• , • • • 21 
Macsiak6 ..•.•.•• 914 

AranJosivánfalva ••. 
Vádpatalt .. • .. .. • 146 

6 Bikalat .............•. 
Blk&la.ttelep...... 81 

7 Felsöakloa .......... . 

.T árabányai J;j. 
Bányahavas ......... 

9 Havasasszonyfalva .• 
AlsliODyf&IT&• 

havas .•••...•.• 1158 
1 Járabánya ........... . 
H Magyarléta .......... . 

J;j. 
(Székh. A.ls6jár&) 

t t Ber tes ............... . 
18 Járamagura ........ . 

J&ramacumtelep • • 88 
14 Járaszurdok ........ .. 

SzurdoklunZUBt... 25 
lö Tordaegres ........ .. 

• 
., 

• 

• 

J án\sok, nagy-
El kö?.ségek, kllrjegyzc5-
~ ségek, kiskOzségek, 
"' rend. tan. és 
·o joggal felr. városo 
-3' egyéb lakóhelyek és 
:... utóbbiak lélekszáma 

62. Torda-Aranyos 

Vármegyei székhely: ".l'orcla. 

IL :Fel J. 
Járási székhely : 

Felvin ez. 
.A) Nackllzségek. 

1 Felvincz ............ . 
CsörsJiegtelep • • • . 62 
Likitanyák • .. • .. • 811 
Medgyestanyik... 71 

Harasztos .... ,, ....•. 
Bogú.tpuszta...... T 
Horgos !.anya....... l T 
Kigr6spuszta..... 8 
v éJláb\anya..... .. 118 

B) KOrjegyzc5ségek. 
.Al(tlgeclt Tej. 

S Alfüged ............. . 
4 Felfüged ... .......... . 
ö Inakfalva ••••••••••••• 
6 Marosdécse •••••••••• 

KéUbfat&nya • • • 84 

.Aranyosgwmdi lej. 
7 Aranyosgerend ...... 

Beroksz6leta.nya.. • 14 
Klebolsherctanya. • "' 
Reichtenya. • • .. .. lll 
Szöllök&lutt... • • • 86 

8 Aranyoslóna ....... . 
9 Sósszentmárton ••••. 

lcj. 
10 Aranyosmohács •.•• 
ll Dombró ............. . 
1! Keresed .............. . 

Bztl:elyhidasi lcj. 
19 Csákó ............... . 
14 Marosörményes .... . 
16 Székelyhidas ........ . 

Szlkelykocsárdi Tej. 
16 Marosveresmart .... . 
17 Székelyföldvár ..... . 
18 Széklllykocsárd .... .. 
19 Vajdaszeg ......... .. 

• 

.T árán 6sa1eg: 
• 

m. 
j. 

Járási székhely: 
Marosi u das. 

A) Nagyközségek. 
1 Gerendkeresztúr .... 

• 

• 

• 

• 

1.61. 

• 

l 

Torda-Aranyos drmene. 

• 

• 

Gy6ijJecl. ........ 48 
ltazdos ••••••••••• 78 
~ökéi ..•.••...... 99 

Marosludas ......... . 
Andrássytelop •••• 568 
Belsötelep .... :. .. 288 
Csorca ..•.•..... 298 
Dégonreldl.a.nya. .. 49 
Ec:tkentelep ...... 226 
Ke:n-.sztesta.nya.... IK) 
Mezila.lb!Hi telep • 288 

• • • • 29 
• •••• lOB . 1. 

B) KOrjegyzc5ségek. 

· Marosbogáti J;j. · 
Marosbogát ••••••••• 
' BRivllln • .. • • .. • 70 
Csorcó .•••••••••• 188 
J;)ombokkil.ze .. .. • 111 

, Khmc16 • • . • . • . . . 189 
Gorandivllln..... 82 
Ránta ••••.••••••• 191 
Szl1et ••.•••••..•. 27 
Szöllllalja......... 148 
Szöllöpata.k .. .. .. 18 
TWav1z •• , • , ••• , 188 

Marosdátos ........ .. 
HecymepU • • • • • • 1l7 

Hadrév ............. . 
Szilvúytanya. .. • 122 

Maroskecze •••.•••••• 

ij . 
7 Kisikland ........... . 

Maroslekencze ..... .. 
Statustanya ...... 1110 

Nagyikland ......... . 
Gidástó • . . • • . • • . . 21 
Hirlopa ..••••••. , 20 
Kivás . . • . . . . • . • . • BO 
Lekenczeifordul6 • 88 
Szénatd ••••••• , • • 74 

Me1tfbotlcmi lcj. 
Keménytelke ........ 
· Gladur ..... , . • • . • 129 

Ka.lean16rf •••••••• 218 
Kontiu1L...... •• • .. 82 
Pripora •...•••••. 847 
Sturza ••.••.••• , • 85 

1 Mezőbodon .......... . 
Bugusalja. • .. .. .. • 72 
Dubratanya .. , • • • • 155 
Felsöfordulól.elep, 49 
Szénarü . . . . . . . .. . . 64 
Urszaja.Lelop •. , , • • l 'lll! 

. Zöldi tanT• .. .. • .. 28 

• 

• 

l 

• 
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:rJ . tan és 
-o joggal felr. 
.; rgyéb Iakóh1~lyek és 
r... u Lóbbiak lélekszáma 

Mu6kapuri lej • 
t Me zókapus •••••••••• 

Desbordostanya • • 18 
Erd6alj:r.tanyák... 88 
Gósatanya.. • • • • • • 18 
Heterdtanya...... 18 
Maid ülli • .. • • • .. • 8lí 
Sándor János 

apatóitanya • • . • 88 
Teli:enyiiitanya • • • 18 
Tyiszelicza .. • • .. 120 
Uriszénaf6 • • • • • • • 85 
VlllCYön.......... 218 

Mezőuraly ••••.••.•••• 

Muóméheri Tej. 
1 Mezóméhes ......... . 

Bélditanya • .. .. 49 
FUlldatura tanya. • 29 
Illyéstanya....... 81 
Kendelfytanya •••• 107 
Laposuülötanya • • 29 
I\lall:kaytanya..... 16 
Morucztanya • • • . • lll 
Sirnaytanya • • • • • • 8 
Zsomllorytanya • • 11 

.Mezövelkér .......... . 
~tos~ya ••••••• ll 
Bozáktanya • .. • • • 24 
Nellitanya • • • • • • • 84 
Orbá.ntanya • • • • • • 28 
Ugronlanya .. • • • • 14 

kj. 
Mezógcrebenes ..... 

Kormos tanya.. • • • 2I5 
llecs& •••••••••••• 108 
Sosántnnya ••••••• 76 
Szentpéterivölgy.. 180 
Telekytanya ..... 162 
Valeabnrbulul .... 118 

1 Mezósályi ........... . 
Kurmaturadillll... 6I 
Lörinczidül6 ..... 288 
S&tennladlll6 • • • • • 8811 

Mez611engyeli kj. 
Mezószakál •••......•• 

Ballatanya • .. . .. 71 
Berkovilstanya... 16 
BoU•lcn\anya. • • • • 245 
Mozö~zélcn ••.••• 159 
Mo~:atanya .. . • • • • lll 

1 · Mezótzengy el ....... . 

• 

Batogh\anya ..... 180 
1Borza •••••••••••• 97 
Fodorkát.... •• • .. 88 
Grónanya........ 134 
Hirtopa • • .. • • .. • • 101 
Pinkasztanya .. .. ~ 
Bec su •••••••• ,... 84 
Sirkü1id ......... 8 

• 

Mes6azentmargitai 
kj. 

K erelősóspatak ••..•• 
Obré7.&atanyu. . • • 6 
Pusztaszentrniklós 64 
Unit. i9kolahwya. 68 

Mai,ryardellc5 •.•.•.•.. , 
! 

1 

l 

• 

• 

• 

• 

e 
Járások, nagy

körj,:gyzc5-
sközségek, 

tan. és törvény h 
-o joggal felr. varosok, 
-a' egyéb lakóhelyek és 

·ol 
N .. 

r:.. utóbbiak lélekszáma 

• 

Mezóazentmargita ••• 
Erösditanya...... 28 
Hallortanya • • • .. • 42 
~Dbe~ .••••..•• 14 

Mes6zlihi lr.J. 
M ezt'lczeked ....... .. 

Dosul surel • • . • . . 59 
Doszu fogadaDn • • 49 
Doszul sizuum • . . 19 
La padltra • .. .. .. 18 
La poduri........ 28 
Balea ••••••••••••• 16 
Uries •••••••••••• 128 
Valea fra.tii • • • • • • 159 
Valoa glodului ... 144 
V aloa surei • • • • .. 88 

Mezótóhát •.•••..•..•. 
Csontos~anya..... 76 
Keménytanya . • • • 86 
Zlchytanya....... 14 

Mez6záh ••..•••.•.•••• 
BibadtUó .. .. • • .. 8 
Boriskadlilö.. .. • • T 
Bo tadilló • .. .. • .. 182 
Bozsortanya • , • .. 98 
Dobit............ 64 
Hocláj............ 86 

' 

Oldhdell6i kj. 
Marosorbó .......... . 

Csapószantnörcy 80 
Mezópete ........... . 
Mezóújfalu ......... . 
Oláhdellő ........... . 

Pirlogtanya .... ; • 14 
Porumbáli.tanya • • 18 

....... 8 

. . . . ... • ll 

.T árán ös11eg: 

IV. 'l"opillfalvlJ. 
Járási székhely : 

Topánfalva. 

.A) N agykOzségek. 
1 A ranyosft'l .......... . 

Fehérvc~Hgy ......... . 

B) Körjegyzóségek. 

Al800idrai Tej. 
Alsóvidra ............. . 
A ranyospQnor; ..••.• 
Felsővidra .......... . 

Aranyosvágási kj. 
Aranyosvágás ...... . 
F eketevOlgy ......... . 

Topánfalvai kj. 
Aisztra ••••.••........ 
Csertés .....•......... 
Topánfalva •.......... 

Jártisi ósszeg: 
' . 

• 

• 

.&.11 
vat 

• 

•• 
• 

119 

' Torda-Aranyos vinnene. 

• 

V. Tordal J. 
Járisi székhely : 

' 

Torda. 
.A) NagykOzség. 

Aranroaegerbegy ••• 

B) Körjegyzőségek. 

..d.ls6detrehmH lej. 
Alsódetrehem ....... 

Burtuetal 56 
Funtinellai 92 
Irisorai • • • • l '12 

•••••• 
Kincstári telep ••• 818 

Mezókók ............ . 
69 

• ••••••••••• 

Line tanyák • • • • 101 
Szandin tanyák.. 89 

.A11611mtmihályi 
kj. 

Alsószentmihály .... 
Hodálymajor .. ·... 29 

Felsöszentmihály ••• 

Araf11J08!J11M'ui kj. 
Aranyosgyéres ..•••.• 
Gyéresszentkirály •• 
Bakgh~ya.. • • .. 110 

.AranyOBpOlydni lej. 
Aranyospolyán .••••• 

11 Keresztes ••••••••••••• 

•••••••••••••• 

Crinilyri Tej. 
CsftrO.lye : •••••••• ~ ••• 
Magyarszllvás ..... .. 
Szelicse ..•.•.....•..• 
'forda!<zeleste ...... . 

Me16cslini lr.J • 
Mezc5bc5 ••••••••••••••• 
Mezőcsán .•.•...•••.• 
Mezöszentj ak ab •••••• 

• 

Ma!J11arpetercli kj. 
21 Felslipeterd ......... . 

• 

Koppánd ............ . 
Középpeterd •..••••• 
Magyarpeterd .•..••. 
Szind •••••.•••....... 

• 

• 

• 

• 

1.1 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

' 

• 
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tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Mibri kj. 
Indal .... ,. ...•........ 
!likes ••••••••••••.•.•. 

KaszOJ • • • • • • • • • • • 88 
~~ori ••.•...•. 62 

P osztaszen tk irály .•. 
• 

Sin{rilt~ai kj. 
Mészt6 ••••.••..•...•. 
Sinfal va ••••...•••.... 

Tordatúri kj. 
Bt Bányabükk ...•...... 

• 

• 

Komjátszeg •........ 
Pusztacsán ••..•...•. 
Pusztaszentmárton • 
Tordatúr •............ 

'l'oroozkólj. 
Járási székhely : . 

Toroczk6. 
Kllrjegyzllségek. 
.Als6d:lori kj. 

Allóaklos ............ .. 
Aranyoslonka ...... . 
Aranyosront ...... .. 
Vidaly •.•....•...•... 

.Als6szolcsvai kj. · 
Alsópodsága ...... .. 
Alsószolcsva ...... .. 

Berczest ......... t 81 
Buvópatak . . . . • . • 77 
Dumest ••••.•. ,; . • 75 
V alea morHor • • • U19 
ZSUI'SSest • • • • • • • • 28 

Felsc'lpodsága .. ,, .... 

• 

Beliora .......... 810 
Jeneseat ••••••..• 71 
O rest •••••••••••• 868 
Pleses\ • • • • • • • • • • 41 
Szelill .......... 582 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • • 
• • • 

• 

• 
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tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

Fels6szolc1Va ...... .. 
Dcalu caailor .. • • 128 
HBCTitelep .. • • .. • 488 
Pantest • • • • • • • • . • 88 
Ruooe ••• , ••••••• 186 
V alea matri • • • .. 148 

.Aranyosbányai kj . 
Aranyosbánya ...... 
Berzesd •••..•••••••••• 
Felsc5esóra •••••••••••• 
Muncsal ••.••••••••••• 
Szárt01 ••••••.•.•••••• 

Nagylupsai kj. 
Nagylupsa .......... .. 

Hadaró ••• , •••••• 867 
Lupsapatak • • • • • • 898 

Szásza vincz •••..••••• 

Toroclkdi kj. 
Bedell6 ...•••••••••••• 
Borrév ..•..•••••.•.... 
Toroeztó ••..••....... 
Toroczkógyertyános 
Toroczkószent-

rJOrgy •••.•••..... 
• 

V ár{awai kj. 
!11 Aranyosrákos ....... . 

Csegez ................ . 
V árt"alva •••••.•.•..... 

• 

1111 
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~s 
,..loj •..S .. <rn 

. (..."..":-:-:-:: 
J círáai (Jsa•~fl : 

V n, Tord.a rtv •. , 
~dámvölgy • .. • • • 14 
Allami ménoa-

• 

JPzda&ág ....... 130 
Bagoly • • • • .... .. 10 
Bánya • • • • • • • • • • . 6 
Barátothiaja • .. . . 10 
. Békás • . • • • . • • • . • 46 
Bir6völi!Y .. . .. .. • 10 
Borzos • • • • • • • • • • 21 
Botorom •••••••• , A 
Cai nihi d • • • • • • • • 11 

• 

• 

• 

• 

• 
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'forda .. Araq,yo• virmene. 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

CsereP:ad • • • • • • • • 66 
Cslpltea~r • • • • .. • 48 
Csókatotli .. • • • • • 17 
CaorbaTöley .... ·, 4 
Czondrapi.l .. • .. • 28 
Feljárl) • • • • • • • • • • 6 
Fe!Od6 • • • • • • • • •• • 8 
Go.flá,n • • • • • • • • • • 4 
HossziÍvilllf .. • • • 28 
Járalvölgy •••••••• 28 
Kádárdomb • .. .. • 8 
Kamarás •••• 1. l.. ll 
Karácsonyvi!ley • • ll 
Kenderos • • • .. . .. 48 
Keresz \eS • • • • • • • • 254 
Kinós • • • • • . • • • • 29 
Klri.lynacyerdll • • 8 
Királyrét • • • • • • • • 8!! 
Kisfarkaslyuk • • • • a 
Klshosszúvi!lgy • • t 7 
Kismolegvöley • • • 28 
Kisvlri.go1 .. .. • .. 00 
Kókút............ T 
Krákos • • • • . • • • . • 6 
Kurtavöln • • • • • • 4 
I·•bodás.......... 90 
I..apoatetll .. • .. • • • 88 
Marfalja • • • . • • . • • .ta 
Naeyfarkaslyuk • • !18 
Nagyjeges .. .. • • • 28 
~agymelegvi!lgy • • 28 
Ördöngös • • .. . • .. Sli 
Palaczkos • • • . . • • 11 
Pard6 • • • • • • . . . • • 18 
Péter laka ..... , .. 162 
Rozsmczli. • • • • • . • lll 
Sóspatak • • • • • • .. 8 
SöLétvöJ.n • • .. • .. 68 
Sulya • • • • • • • • • . . . IS 
Szabadvöln • • • • • S9 
Szelterczés • • • • • • • 14 
Szelektelek •• ~ • • • 9 
SzeuL~i.nOI • • • • • • rrr 
Tlinder .... • .. • .• 8 
Vaskapu......... 14 
Vérgödre • .. .. • • . 111!1 
VeLriki.• .. • • • • .. • 18 
VIrágosviiilY • • • • • 82 

ÖIISZ68U~.s. 
Alsd,iárai j . ....... . 
Fe~vincei j ........ .. 
Marosludasi j ..... . 
Topánfalvi .i· ...... · 
Tordai j ........... .. 
1'orocelc6i j ... ..... .. 
Torda rtv . ......... . 

J'ármegyei iJ11n. : 
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Járások, nagy-
Ei kllzségek, klhj cgyzc5-

kisközségck, 
tan. és törvényh . 

-~ joggal felr. városok, 
.!:' egyéb lakóhelyek és 
~ utóbbiak Hlekszáma 
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63. Udvarhely vármegye. 

• 

.. 

!t t 
8S. Udvarhely vlrmegye . 

Jitrások, nagy-
E községek, körjegyzc5-

ségek, kisközségek, ·•• 
t.l. tan. és törvény h 

-~ joggal felr. városok, 
- egyéb lakóhelyek és 

... 
"' 

& utóbbiak lélekszáma 

' 

Vá-•·mpgyei székhely: 8sékelyudv&rlaely • 
• 

L .1· 
Jarási székhely. · 

OklAnd. 

.A) Nagyközségek. 

1 Felsőrákos ......... .. 
Felsörákosi Mária

borviilit.. .... 8 
Nidupatak • . . . . . 'l 

• 

• 

• 
' 

Homoród11lrnás...... 2.381 
Homoróddarócz ••.•• 
Lövéte ••••••••••••••.. 

JUneyoa ••••••••••• 20 
Dobogófilrdö..... 8 
Királynini ö... .. . . 1 
Rókaváros • • • . . • • 82 
Sólyomköháta. .. .. 7 
SzentkereszUláDya•)BBII 

Székelyzsombor • • • . . 1 
SzételyJBombori p. 2II 

B) Klhjegyzc5ségek. 

Bf.lrtloc•i kj. 
Bardocz ••••••••••••.• 
Erdc5füle •••••••••••••• 
Oluztelek •••••••••••• 

Homor6tlszent- · 
márlotai kj. 

Abufal va .•..•...•..• 
Homoródkem~ny-

falva •.....•••...... 
11 Homoródszent-

mlrton •••••..•.... 
Lókod ••••••••••••• · ••• 

Homor6tl8eentpáJi 
kj. 

Homoródjánosfal va. 
Homoródszentpál ••• 
Homoródszentpéter. 
Recsenyéd ••••••...•• 
Városfalva .......... .. 

TrJ. 
Gyepes •...•...•...••. 
Homoródremete ••••• 
Kén os ••••.••••••.•.•• 

!U Telekfalva •••••••...• 

KilbtJCIOfli kj. 
B ib arczfal va ........ . 

' 

1 

• 

' 

• 

Kishaczon .......... . 
Magyarhermány .... . 

Olelátuli Tej. 
Homoródújfalu...... 401 
Karácsonfalva ... :... t 

Karácaon!alvi lelep 17 
Oklánd •.•••.•••.•..•• 

Szekilydály"i. Tej. 
~ágy .• . . •. •••••. ••• . • / 561 
Ege •.•...•••.••••.•••. 
SzékelJd&lya •••••.••. 

VMgyasi kj. 
31 Székelyszaidoboa .... 

g"f~~~·-~~-0-~~~i. 6 
Vargyu •.. ...•... .... l. 

Jdr6.1i össeeg: :n 

·-

U. Parajcll .J .• 
Jbé.si azéthely : 

Parajd. 

.Á) Nagykllzaégek. 
Atyha •••••••••••••••. 
Korond •••.••••••••••• 

Benczéd ••• -....... 88 
Feketeaszó • .. .. .. 80 
FBnyökút .. .. .. .. 248 
Korondfllrdll...... 5 
Mátétalvatelep ... 21 
Pilpa~a •••••••• 8'12 

Parajd .••..•.•....•••. 
S6bányatelep ..... l 'll 

B) KGrjeryzc5ségek. 

AJs6s6/altJfli. lej. 

Alsósófalva ......... . 
Sóbányatelep ..... : 95 

Felaósófalva ........ . 
Békástelep ....... 124 
Sóbányatelep • ; . . • 106 

• 

Sikl6tli kj. · 
Kilsmlid •..••••••••••. 
Széppa~a ••••••• 11 

Siklód ••••••••••••••.. 
~zolokma . • . . . . . . . . . . -:-:,..;.:...:. 

.Táráli öss•eg: 

& IZ811le&JbiZ&.~falui li:J.·hel (ll4Y&~hllyi j,) tr.rtollt, 
tllu6~ ill'fzl•.._ 

• 

• 

111. Székely
kere•ztúl'l J. 
Járá.si székhely : 

Székelykeresz túr. 
• 

.A) Nagyközségek.' 
t Erked ••••.•.•••••••••. 

Klirispatak •..••.•.•••• 
Székelykeresztúr .... 
Etéd1) •••••••••••••••• 

B) Kllrjegyzőaégek. 
Bordori kj. 

B·ordo• •••••.••••••••• 
Csöb ••••••••••••••.••• 
Rava •..•••..•••••••.•• 
Sze n tdemeter .•.••••• 

Bö16tli ij. 
BOzöd ••.••••••••••.••• 
BozMUjfalu •.•••••••• 

Fi.flt( f.lltJf.li kj. 
ll Fiatfalva ............ . 
1 Manarfelek •••••• · .. .. 
1 Szederjaa ...••..•.•••• 

Firtosmf.lt·tonosi Tej. , . 
J Énlaka ... · •.•.•••••••• 
1 Firtosmartonos •••••• 
1 Tordatfal va ........ . 

Kiasolymosi l:j. 
1 Kisaolymos ......... . 
1 NagJsolymos ..... ... 

• 

Kobát(flltJfli kj: 
Benezéd •...••.•.••••• 
Csehétfalva ......... . 
Kobátfalva .......... . 
Széltelyszentmihá.ly. 
Tarc-safalva ........ .. 

N"gy
gfll"mbf"l':ai kj. 

Kisgalambfal va ...••• 
Nagygalambfalva •••• 

Bugon(f.lltJai Tej. 
Betfalva •......•..•.•• 
Kiskede .............. . 
Nagykede •••••••••••• 
'Ru.1onfal va •••••••••• 

•• • 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 
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Királyhigón tál. 
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tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

SimtnfaltuJi kj . 
• 

Kndács ••••••••••••••• 
J[edesér •.•••••••••••• 

Kismedesér 1) • .. • n 
Siménfalva ......... . 
Székelyszentmiklóa • 

· erutbeti kj . 
Magyarhidegkút ••••• 
Székelyandrásfalva • 

Újlak ............ 18 
Székelyhide.rkút ••..• 

UjLaktelep ••••••• 140 
Székelyszenterzsébet 

Bedeca ••••••••••• l& 
Kélily ·; .......... ; . 8 

B•tUZyfJtclket lt;j. 
Magyarzsá"k.od ...... . 
Székelyszállás ...... . 
Széi.elyvéczke f •• •• ; •• 

. 

Buntábrahdmi ij. 
.& l Csekefal v.( .......... . 

• 
GagJ •••..•....••••••.• 
Magyarandrásfal va •• 
Szentábrahim ••••••• 

Újsllleilyi kj. 
• 

Alsóboldolrfalva ••••• 
Újszékely ........... . 

J'tJrúi Ölll'fl: 
• 

• 

IV. U4vu:b.elyl J. 
Járási székhely : 

Slékelyadnrhely. 
• • 

.A) }'iagykl!zségek. 
Homoródbene ••••••• 
Oroszhegy ••..•••••••• 
Széi.elyvarsá.r ..... .. 

lElaczoa ••••••••••• 128 
.Fomi.sk6z.. .. .. .. 198 
Kükü!Hilelep .. • • • 40 
Nacvkútpal.ü: • • • • 8 
Sólyomköhcn .... 281 
Varsictelep ...... 118 

Zetela \a ............. . 

• 

Boros Wja..... 9 
Bozita • • • , • • • • • 15 

• • 

• 

10 
• . • • • • 82 

14 
81 
18 

• • • • • • 84 
• . • • • • 17 
... . . . a 

• 

OD 
1la~ 
~e 
.... ·al N· 

<"' 

• 

• 

s 
-Cll 
N 

"' ·O 
;.., -o 

""' 

• 

• 

• 

tan. és 
joggal felr. 
egyéb lakóhelyek és 
utóbbiak lélekszáma 

K!lküllllmez3..... 98 
Na.gyiLSZÓpaLtall:a • • 12 
Nycrllegme11e • • • • • 18 
Sikaszómezeje. • • • 98 
Sugó • • • • • • • • • • • • 28 
Templombllk. • • • • 99 
Zsipondtelep • • • 8115 

B) Kl!rjegyzc5ségek. 

Bi.ka(riltJai kj. 
Bikafalva ........... . 
Hodgya ••••••••••••••• 
Oczfo..lva •••••••••••••• 

Bögö.si ij. 
Auagfalva •• , •••••••• 
B (lg(~ z ................. . 
Décsfalva ..•••••.••••• 
Mátisfalva ........... . 
Székelymagyaroa • • • . 

• 

kj • 
Farczad ••.•.••.•••••• 
Siik.6 • • • • • • • • • • . • • • • • • ' 
Székelylengyelfalva. 

Aszalrinybllkk • • 'l 

Farkaslakai Tej • 
Bo.rárfalva .......... . 

Sz.encsed • • • • • • • • 12 
Farkaslaka ........ .. 
Nyikómalomfalva .. . 
Szentlélek ••••••.••.•• 

• 

Fel8ÓIJOltlOgfaltJai 
kj. 

Árvatfal va .. · ........ . 
Felsőboldogfalva ••• 
Patakfalva ••••••••••• 

• 

. Fmyttli TeJ • 
Fenyéd ••.•••••.• e: ••• 

KükiHlőkeményfalva 
Máréfalva .......... . 
Slékelybetlenfalva.. · 

ll_otnOrdtls.senl· 
: JáSildi kj. 

Ábri.nfalva ......... .. 
Homoródszentlászló 
Miklósfalva .......... . 
Sándortel ke •••..••••• 

PeteTri TeJ. 
Bt Jásfalva . .-•••••••••••• 

Kányácl •••••••••••••• 
Petek •.••.•••••• · ••.•.. 

• 
• 

11;1 .... lartollt. 
• 

• 

• 

OD 
'Cl> 

:.l"' ooS 
.... ·gf 
<lll 

521 

• 

• 

• 

·-->.. -o 
""" 

• 

Udvarhely "Ylrmegre. 

" tan. és 
ll" joggal felr. 10e 

egyéb lakóhelyek és ,114-al 

" -<~~"' utóbbiak lélekszáma 

811kelytlerlri kj. 
Székelyderzs ••.•••••• 
S ék l 1.01 

t 
z e ymU2SJla ...... 

Béta •.•..••...•••••••• 
Székelydobó ...... .. 
v ....•....•...... 

kj. 
Firtosváralja .••.••••• 
Kecsetkisfalud ....... 

Kisfalud • .. .. • .. • 16'1 
4!1 Székelypálfalva ..... 

c.sika • • • • •• • • • • • • 64 

Bilkely-
al m.tkirályi kj. 

Kadicsfalva ......... . 
Székelyfancsal. ..... . 
Székelyszentkirály .• 

8úkely-
8Ufl.ttamáai kj . 

Székelyszenttamás •. 
Tibód ••••••••••••••••. -lJite •..••.•••••.•..••. 

8Ifintegy há• as· 
falui kj. 

Kápolnásfalu ........• 
Szentegyházasfalu •.. 

Vargyastelep •• ... 8 
Járáai 011ug: ~= 

• 
• 

• 

V. Székely-,. 
udvar:b.ely .-iJt~v. 

Szoj.kellird«l .. • • • • ll 

Hotnor6di j ......... . 
R 'd' . ara:J ' J··· ........ . 
Seékelykeru.stúri j .. 
Udvarhelyi j . •..•••• 
B•ékelyuil.var hely 

ri~. •·····•······•·· 
ÖBB~.: 

Finme • • . . • . . . • . ..••. 

• 

Cosala alkössóv:. 8219 
Dronovlt. alköZI!CIIi 1156 
Plaale alköZBIÍI• IIOA8 

• 

r 
l 
• 

l • 
l 
i 
l • ·, 
• • • 
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Horvát-Szlavonországok • 

Politikai k.özségek 

• hely11égek 

e 
·<:d ... 
"' szám ·o 1>-o 

Politikai k.özségek 

• 

hely~égek 

• 

adóközségak és ezek lelekszáma ö adóközségak 
r... és ezek. lélekszáma 

1. Belovár-Körös vármegye 
Vármegyei székhely: 

l. Beloril'l - Bjelovarl J. 

Járási székhely: 

Helovir Bjelonr. 1 
• 

l. p'k • • 

Bjelovar-Kri!evci. 
l 

BjelOY&J.'o 
• 

Predavac .... Dehali ••••••.•••••• !!.fr 
Predavae ....•...... 606 
Prekobrdo ......... 119 

Pl'gomeije ••• Breza •.•.•...•.•... ~Oö 
Prgomelje .•..•••.•. 880 
Stani~ié ....•....... 166 

Sredice ...... Male S.redice ...... !78 
1 B ola • • . . . . . . . Boi 6 •••••.•••••••..•••..•. ' Velike Sredice .... 730 

U rezi ne ; .. . . Brezine............. 335 
Fark.aaevaW Majur 175 
Ma~ki... •• . •. ••••••• 187 

· Praacevec .. • .. .. . .. !lliO 
Gugovec ..... Gugovac... .... .. . .. 360 

Grabrié......... .. . . l 
Lubena •.•. ••• ..••• 149 

.. Fu·k&Sevac • • .. .. .. 376 
l van &ini .. .. ... . .. • 999 

Fuka . . . . . . . • Fuka •••.••.•••••••••••.••• 
Habjanovac. Habjanovae ........... .. 
Hagenj .. . .. • Hagenj .. .. .. • • .. .. • 598 

Za v ni ca •.••••.•. : . • !99 
Kabal... .... • Donji Harkovac... 170 

Kabal ............... SD1 
SrpskaKapela Srpska Kapela ........ .. 
V ubinac .••• Vukiinac •.••••.•••••••••• 
Zabrd( ..... Zabr ·e ............ ~ .... . 
Zvoni • . . • • • Zvoni .•.••..••••....•.•• 

• 

1 Brezovac • • . • Brezovac •••.••••••.••... 
Galovac...... Galovac ... • .. • .. .. • 786 

• 

· N ovi Pavljeni... ... !W4 
Stari Pavljani • .• .. 4101 

• • • • Gudovac •••.•••••••..••••. 
Gudovactki 

Draganic... Gudova&i Draganüt ••• 
Gudovacki . 

ReJi6 ..... • Gudov&aki Rajic.. 359 
Tuk • . . . • • • • . • • . . • • • SD9 

Katinac . . . . • Kakinac ••..•••••.•.••••• 
Kloko~evac .. Klokoaevac ............ .. 
Korenovo.... Malo Korenovo . . . !t5!1 

Veliko Korenovo.. 653 
Obrovuica .. Kokinac ........... 378 

Obrovnica . .. .. • .. • 009 
Plavnice ..... Nove Plavnice . ... M>1 

Stare Plavnice . .. • 4r70 
Podgorci • .. • Ma li Podgorci • • .. M 

Podgorci .. .. . .. .. . 886 
ReAII:OVCi • .. • .. • • .. 541 
Stari Lipovi!ani... 133 
Viaori ••••••••••••• 110 

• 

' 

Zabjak .••.•.. 2abjak: •••.•..•••••.••••••• 
Gudouac pk. Ó8118BMI. 

9. I"anaktJ pk. 
Gjurgjic •.•.•• 
lvanska ...... 

Gjurgeé .................. 
lvans a •.•.•..•.•.. 
Rastovac .•••.•.•... 139 
(Jtisll8J1i •••••••••••• J61 

• 

Krilic ....... lrri~ié •.••........•.•.•••• 
Martinac •••.• Martinac .•......•........ 
Narta ••• . : . ••• Kolarevo selo ...... 416 

N ar ta ............... 1.08:1 
Paljevine ••••• ,t •• •• 4rS7 

Peb.iöka ..... Babinei ••.......... U&· 
• 

Donja Petrieka .•• 4 !8 
Gornja Petriéka ... 330 

Sredska ...... Sredska ••.•....•... , ....•• 
I"ansktJ pk. -0 88188fiti 

4. Kt~peltJ pi. 
Diklenica .... Nova Diklenica .... 118 

Srednja Diklenica. 111 
Stara Diklenica ••• 176 

Gomje ' 
Sredice .... Gornje Sredice .... 

Po lj anaani ......... 151 
Goroji Kri!. Gornj i Kli! ............. 
Jh·govljani .. Hrgov lj ani •••••••••••••• 
Hudovljani • Budovijani ........ ~6 i 

Kapelaka Velika .. -640 
Ro!anci •.•• ~ ••...•. 166 

Kapela ••••••• Botinac •••......•... !170 
Kapela •.••....••••.. 698 
Li p ovo Brdo ••••.. asa 

Kobasi~ri •. Kohasi~ari ••••••.•. i\09 
Skuea.ni ••• , •.•••••. !48 
Stani6i ••.•.••.••.•• J 78 
Staraev lj an i ..••.••• 27 .fr • 

Siptari ..•..••.••.••. 46 
Mosti •••••••• Donji Mosti ......... 600 

Gornji Mosü ...... 3!19 
Srednji Mosti •.... B !W 

Pavlin 
tar •••.•...• Kapelski Jakopovac 4.46 

l Pavlin .Kloatar .. .. ass 
• 

Rijeka •••••• 136 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 
• 

. "i 

. 
• 

• 

• 

• 
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r.. 
· helységek 

és ezek lélekszáma 

t 

ZJelice • • • • . . Babotok .. .. • • • • • . . 233 
Donje Zdelic~ . . . . . !t29 
Gornje Zdelice • . . . 417 
Jabuéeta • •• • • . • • • . • ~20 

Zrin1ki 
Topolovac. Domanjkui......... 371 

Jakoplice... •• • • ••. . 79 
J ereSin . . . . . . . . . . . . . 69 
Slukiéevo selo ; . . • 93 
Zrinski Topolovac1.012 

Kapela pk. d813Uen 

5. Baca pk. 

1 Da utan. . . . . . Da utan •. ~ ..••....••••.... 
Do nj a 

Kovaéica • . Donja Kovacica ••••• ~ •. 
Drljanovac • Drljanovac •••••••••••..•• 
Maia 

Pisanica . • • Maia Pisanica •.•••••... 
M edjuraca .. Medjuraca ••••.•.•••.•.•. 
N evinac . . . . . N evinac •................ 
Orlovac...... Orlovac .. ." •.............. 

• 

sz.'un 

• 

Ra 6&. • • • . • • • • Ra! a.. . . . . . . . . . • . . . • 888 1. 
Stara Raea ...... ~ 614 

R &!ana ki 
Kozarevac • Raeanski Kr>zarevac ••• 

1 Sasovae . . . . . Sasovac .......... · ....... . 
l Slovinska . 

.. 

Kovacica... Slovinska Ko valica .... '~-== 
Bala pk., ÖBBZUtm 

• • 

• 

• 

• 
• 

Bedeniiíka .. Bedenicka .............. . 
Bedenik .... Bedenik ........... 1.467 

Bulinac • . • • • . • • .. • • 361 
l,asovae ... , . Laaovac .....•........... 
Orovae . . . . . . Orovac ...........•....... 
P u pelica • . .. Pupelica ............... .. 
Ravne§ ...... Ka5Ijavac .......... 955 

Ravne§ ............ S7i 
Ribnja6ka... Ribnja~ka ......... ~ ..... . 
S · S r1' · ever1n...... ev e n ................. ". 
Sandrovae . • Jasenik . .. . . .. .. . • . 178 

Sandrovac ........ 1.19~ 
Bnmn pk. ös81uen --:::--=--

'· Traistflo pk. 
1 Ciglena ••••• 

Gornje 
Plavnice .• 

• 

Malo 
'II.'Ojst vo •• 

Ciglena .........•• 
Maia Ciglena ..... 

• 

Öurlovac .. ........ . 
Gornje Plavnice •• 
Kupinovac ...... .. 
Zvijerei ........... . 

Dominkovi ca ..... 
Kerijevac •••••••••• 

• 

• 

• 

870 
167 

36!! 
697 
156 
83 

166 
1 

• 

l 
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l» 
adókOzségek helységek ....... o 

p.. és ezek lélekszáma 

Malo Trojstvo.... !!78 
Trojstvena Vrbica ':IM 

Preapa ••••••• Patkovac .. •••••••• S60 
· Prespa • • • • • • • • • • • • 677 

Tomai ...... . •••••••••••••••••• 
Trojslveni 

Markovac .. Grginac ........... . 837 
Trojstveni 

Markovac ...... . 
Trojstvo ..... 

• 

• 

8. Yelika Pisa-nica pk. 

Backovica • • Backovica •••••• ; ••.••••• 
Cadjavac . .• . Cadjavac .•.•. ............ 
Velika . . 

Pi sanica Slatki Potok . • • • . • t4 
V elika Pisanica .. !.5!' ---=-= 
YeZika Pisamcapk. ös sz. 

JáráJi ÓIBZtJg 

• 

J • 
• 

lir&sí székhely : 

Cazma. 
• 

1. ÖalmCl pk. 

l Bojana ...... Boj ana............. M9 
Grabovnica........ 879 
Milasevci • • • • .. .. • 849 
Vu~ni............. 180 

Cerina . . . . . . Ce1ina........ .• ... . . !97 
· Dragicavci • • • • • • • • Söi 

Cazma . . . . . . . Cazma ............. 1.011 
Cazmanska Dereza S71 

éesmansko • éesmansko 
Bosil,jevo .. Bosiljevo ••••••• 

Glogovnicki 
Prokljuvani .••• 

Draganci .... Donji Draganci... 847 
Gornji Draganci.. 183 
Kom\lSevei • • •• . • .. 487 

Mikloui •• • • . Donji Mikloui.... 4~5 
Gornji Miklou§.... 410 

. Kopcié-brdo • .. . .. 19 
7 Pobjenik ·• .. Pobjenil!ki 

Pobrdjani....... 58 
Pobjenik • • • ••• • .. • 686 

• 

SubaJa • • • • • • • • • • • • • !176 

-::-:--:: 

l 

• 

l 
i 
• 
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helységek adóközségek és ezek lélekszáma 

Si!ic!ani • • • • • • Sisc:!a.ni ............ . 
ZdenCec ..........• 

Vagovina .... Daskatica .......... 
· Vagovi na .....•... 
Vrtlinska ... Pavlifa.ni ........ . 

Vrtlinska ......... .. 
Caema pk. 

/l. Dubrava pk. 

1 Badjinec ... ·\ Badjinec ....... : .. . 
1 
Gr~ b~1·ec .......... . 

• 

l SvmJnt•ec ........ . 
Dubrava ..... Dubl'ava ........ .. 
Dubravski i 

Novaki ..... Dubravski Novaki 
1 Kostanj .......... . 
! Podlulan ......... . 

Dubravsko 

: ko v ac .••.••••••••• 
i Dubravsko Brezje· 
j Kor~ tn o .......... . 
1 Lad1na .•.......... 

• 

Parutevec ... · Parufevec ....... . 
; R adulee ............ . 

Zetkan . . . . . . Zet kan ........... . 
· ZgaliSée ............ · 

. ; Dubrava pk. összestm 

a. Ivanié-grad pk. 
Ivanié-grad.l Ivanié-grad ............ .. 

4. Kloitar lvanié pk. 
Beiilinec .... BeSlinec ... ........ . 

• 

K ·- . llSCl •••••••••••••• 
Lonjska Cemer-

• n1ca .... ....•...... 
Pred a vci ..•........ 

• 

Caginci . . . . . . Caginoi ...•........ 
Dere!anf .....•..... 
Ivani~ki Pr kos .. • 177 
Ivaniéko Graberje. 37 
Sobol!ani . .. .. .. .. .. 3~ 

Ivaniéta . 
• 

Lonja ...... Ivaniéka Lonja ........ 
Klostar -

Ivanié...... Klostar lvani~ ..... 
Loujski Lipovac .. 
Séapovec ........ .. 

Lipov~ni ... Lipovéani ........ . 
Prnjarovae ....... . 

Marinkovac Marinkovac ...... .. 
Zvekovac .. ••....... 

Nova Marl!a. Nova Marl!a .......... .. 
Obreika .. .. • Donja Ob reska .. . 

Gornjo. Obre!ika •• 
MarCa ..... .......••• 

• 

• sz am 

1.481 

1 

• 

E! 
-<1! ... 

11.1 

'() 
>. ..... 
o 

p., 

• 
• 

• 

2!5 
• 

l. BeJo,·ár-Körös vármegye. 

Politikai községek • • 

• 

adóközségel\. 

• 
Sat"ampov · .. 

• 

.. . 

helységek 
és ezek lélekszáma 

Mostari . . . . . . . . . . . . 899 
Donji S!\rampov • 589 
Gol'nji Sal'ampov. 608 
Klostar J.vanié pk. (Jssz. 

5. J{riz pk.· 
. 

szám 

1---::-::-::-:: 

l Dapci • .. • . . . . Da p ci ............. . 807 
182 
146 
!76 
128 
~6 
189 

• 

l\lat·Cani ........... . 
• Opeevec .•••.•.....• 

Palanl!ani ........ . 
• So var i ............ . 

Hrastilnica . Hrastilnica .. : ...... 
Johovac .•.........• 

Kri!........ . . KI·i! ..•.•.••.....•......... 
Novoselec .. • Konstani .. • .. .. .. • 349 

Kriska Rel!ica .... 451 
N l 90;:;_ ovose ee .. ·-·..... iXJu 

• 
Razljev ............ 65 

OkeSinec .. .. ObediMe .. .. .. .. .. 316 
Oke!iinec .. .. .. .. .. • 4 E! 

· V eziSée . . . . . . . . . . . . . 944 
Sírinec .. .. .. Bunjani .. .. .. .. .. .. 470 

· Deano vec . . . . . . . . . . 484 
Sírinec .. .. .. .. .. .. • !19!1 

Sumeéani . . . Sumeéani . . -.............. . 
Susnjari .".... Donji Prnjarovec • 177 

(}ornji Prnjarovec !57 
• Susnjari .. .. .. .. .. .. 347 

• 

, Kt'iz pk. össsesen 
• 

• 
• 

6. Sttfanje pk • 
• 

Blatnica..... Blatnica ................•. 
Lam i nac . . . . Laminae ................ . 
Stefanje ...... ~taro Stefanje .... • 516 
. ~tefanje .. .. .. .. .. .. .626 
Suinjara .... SuSnjara ..... ............ . 

• 

• 

• 

1--:::-~ 

Btefanje pTc. összesen """7-=-=-: 

• Járási összeg 

m. Gare~nloal j. 
• 

-· • 

• Járasi székhely : 
' 

GareSnlca. 

1. Berek pk. 

Berecki 
Kostanjevac. Begoval!a .......... . 

Be•·ecki Kostanje-
• vac ......... ..... . 

Berek ........ Berek .......•....... 
Mali Potok ........ 

Gornja 
Garesnica • Gornja Gn.resnica. 

• 

234 

646 
535 
138 

427 

15 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

• 

• 

• 
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-o 
1>-o 

adókDzségek helységek· -o 

""' 
és ezek lélekszáma 

Oitri Zid ......... . 

Nova 
Podgari6 ........ ~ .. 

Plolióica ~ • . N o va Plol!éica ••••••••••• 
RuAkovac • • . Rulikovac .•••••••••.•.•.• 
Samarica .... Samarica ........... 788 

Simljanik • . .. .. .. .. M9 
Stara 

Plolióica 
Simljana ••• 

Star a PloMica .......... 
Krivaja ........ ;.... 179 
Simljana .. • .. .. • .. • 8!16 
Simijanica . .. .. .. .. 451 

Berek pk. ÖBBlesen 

2. Garesnica pk. 
t Ciglenica.... Ciglenica ................ . 

DiAnik ... . . . . Diinik ................... . 
Gareinica . . . Garetnica ............... . 
Kajgana..... Kajgana ................ . 
,Mlinska . . . . . Mlinska ............... _ .. . 
Palelinik .... Palelinik ........... 710 

ZdenCac............ U5 
7 PaSijan . . . . . PaAijan ......... ~ ........ . 

Prokop . . . . . . Prokop ...••......... • ... . 
Tomdica . . . TomaAica ............... . 

1 Tmoviticki · 
Popovac .. . Trnoviticki Popovac ... 

Garesniga pTc. ÖBBlesen 
• 

3. Hercegovac pk. • 

Hercegovac . Hercegovac ............ .. 
Ilovakí 

Kloko6evac Ilovski Kloko6evac •••• 
Ladislav..... La dislav ................ .. 
Trnovitica .. Tmovitica ............. .. 
V elika 

Trnava .... Velika Tmava ......... . 
Hwcegovac pk. ÖBBlelleK 

• 

4. Vdiki Zdcnci pk. 
1 Veliki · . ·-

Zdenci ..... Veli ki Zdenci •. ~ ........ 

6. Vuko'llje pk. 
1 Braljanica... Mala B rAljanica... 3M 

Velika BrAljanica. 781 
Cajire ....... •1 Cajire .... •..........•....• 
Kanillka I va Kanii!ka I va ........... .. 
.Kapelica,..... Kapeli ca ................ . 
Kutinica . . . . Kutinica ................• 
Stupova6a ... ; Brinjani.. ...... .. .. 4.00 

. Rogo!a .. ...... .. .. 648 
Stupova6a ... ~...... 645 

• 

• 

• 

• 

szám 

1. 

• 

a ..., .. rn 
-o 
1>-o -o 

""' 

• • 

l. Belovár-~örös vármegye 

Politikai községek 
• 

helységek adóközség ek és ezek lélekszáma 

Vukovje ..•.. Gojilo... ............. 190 

• 
.. 

rv. 

Malo Vukovje..... 338 
Puljkovac.... ....... 12 
Vukovje ............ 881 

1-::~ 
Vuko~e pk. OsBStJBen 

' 

1-::-:::-= Járási ÖliBUg 

• 

j. 

· Járási székhely : 

Gjurgjevac. 

1. Ferdinandovac pk. 

1 Ferdinando- • 

• 

• 

vac ........ . Ferdinandovac ... 1.368 
Ferdinandova6ki 

konaci: 

l 

' • 

' 

• 

.. 

• 

• 

• 

• 

• 

' 1.11!1 
· Brodié . . • • • . • • . • • • • 199 

Ferdinandoval!ka 
• 

Blata • . • • • • • • • • • • 110 
Ferdinandovalita 

Kranjica • • . . • • • • • 89 
Fertlin11o11doval!ld 

Brod............. 5J 
Ferdinandovai!ld 

Laz ....•...•.•••• 
Ferdinandovai!ld 

Prkos •.•..•..•••• 
Fer!linandoval!ld 

Sigetec .........•. 
Fordil!andovai!ko 

• 
27 

19 

Hrastje . . . . • • . . • • 100 
G log • • . • • • • . • • • • . • • 119 
Husinja............ 41 
Kraljeva Pata.... .. 4.1 

· Mikekov Kut....... 58 
Orel . . • • . . • • • . • • • . • 141 
PerSlé.............. 12 
Storgaf •••••••••••• 91 
Skofinj e. • • • . • . . • . . • 22 

Fercl-iuandovac pk. ÖBBI. -
• 

• 

. 
• 

2. Gjwrgjevac pk • 
' 1 Budrovac ... Budrovne .......... 868 

Prokljuvanci .. . ... !09 
Cepelovac... Cepelovac .. .. .. .. • 987 

Milimarin Dvor... 9 
Gjurarjevac .. Gjurarjevac ......... 6.~ 

• • 

' 

Gjurgjeva6ki 
konaci : 1.803 

Ba.kovci. . . . . . • . . . • • 189 
Gjurgjevni!ke Rakita 69 
Gjurgjeval!ki Pavlenci 168 
Gjurgjovncko 1'repl!e 171 
Gr .kina.............. 197 
lllntlnt4 V oda....... 68 
Kranjicu. • • . . • • • • • • • 215 
Lij.,pn Gro,la....... 207 
Lukm MekH • .. .. .. 180 
Severovci • • • • • . . • • • 879 .. 

Kalinovae. . • Kalinovae ....•.•.•. !. t 94 
Kalinova6ki konaci: 886 

Baünsku. . . . . . . . . . . . 297 
Ka.liuovooke Molvico 188 

• 

• 

• 

' 

-· 

• 

.... 

' 
l 

t 
l 

l 
l 
i 

l 
i 
' l 
• 

l 
• 

i 
' ' 

l 
' i 
' ' 
' 
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Horvát-Szlavonországok. • 

• 

Politikai községek 

• 

• 

• • 

~~7 

l. Bclovnr-Körös vármegye • 

Politikai községek 

helységek 
'O .e-o adók6zségek 

szám ~ 
'O adóközségak helységek szám 

""' 

• 

1 

és ezek lélekszáma 

Kalinovai!ki Pijeskl 45 
Lomf • • • • • • • • • • • • • • .:J 
Rastova Greela • .. • 155-
Apoljarev Kut...... 186 
Tolni ca . • • . • • • • • • • • 80 

Mióetinac • • • Alióctinae ............... . 
Sirava 

Katalena ••• Podzid.... ........ •• 94 
Sirova Katalena • • 788 
Gjurgjevac pk. össsesen 

8. Klo8tar p'k. 

B u dancevicai Budanceviea •••••••••.••• 
Dinjevac .... Dinjevae ......••......... 
Klo!!tar • • • • • • Kl os tar .............. 1.477 

O derjan . • • .... •• •• 415 
Kozarevac... Kozarevac .... ........... . 
Prugovac.... Prugovac .... ............ . 
Su ha 

Katalena .. Suba Katalena ........ .. 
Klostar p'k. Ö$szeaen 

. 4. Molve pk. 
Molve.. .. . . . . Molve ...... ........ . 

Molvanski kanaci: 1.807 
Donje LecUne • • .. .. . 52 
Gornja. Suma....... 187 
Gornj e Lodine • • • • • 62 
Molva.nsko Grede • • 401 
Molva.nsko .Medju-

vodje .•.•• , . . • • • • 14 

-=-

• 

• 

Repa§ • • • • • • • • • • • • 1.11.1. 
Molve pk. összesen l-

• 

' 

6. Pitomala p'k. 
• 

• 

Podravske Sesvete 2.688 
Konaci Podravskih 

Sesveta : 667 
Duhovnik , . , • . • • • • • 88 
Podravskl Draeanci 206 
Aarje . . . . . • • • • • . • • • 878 
J>odravaktJ s~s?;lttJ pk. i-:=- = 

öaseesen 

• 

""' 
és ezek lélekszáma 

• 

· 7. Virje pk. 
Hamporica • Hampovica .. ••• •• • 881 

· Rakitnica . •. ...... 198 
Miholjanee • Miholjanec .............. . 
Sveta Ana .. Sveta Ana .............. . 
Semovci . .... Semovci .. ............... . 
V irje ........ . 

• 

• 

• 

V irje .............•.. 5.,67 
Virovski kanaci : s.a1 

Drenovica • • • . • . • . • 500 
ItaraJ .•.•••••••••• 196 
Ka.raska. Luka... • • • 45 

. Kingovo . .. • • • • • • • 189 
Mcdvedi<!ka • • • • • • • 701 
Ogorolo Polje •••• ;. 84 
Senjanska Luka.... l' 

• 

• 

V irovsko G red e. • • • • 215 
Virovsko Sirine • • • • 145 
Virovski Crnec .. • • 195 
Viro>ski Pa.vla.nci.. 826 
Virovsko Bukevje.. lll-C 
V irovsko Trepoo • • • 867 --.,.",..--,--

V irje pk. összesen . ...;.;_~.:: 
Járási összeg 

V. GrublAnopo]Jet j. 
• 

Já rási székhely : 
· Grnbl~no Polje. 

1. Grtibi8no Polje pk. 

1 Dapceviea ••• 1 Loncarica ........ .. 
Maia Dapcevica .•• 
V elika Dapcevica • 

. 
• 

• 

405 
362 
638 

Grubimo 
Polje ...... Grubisno Polje ••• ~.~29 

Poljani • • • • • .. • • . • • • 424 
Maia Barna Mal a Barna ............ . 
Maia Jase- Barnjanaki Vinog-
nov~a. . . . . radi ............. . 

Mala Jasenovaca •• 
Maia Perato-

84 
195 

• 

vica........ Mala P eratavica ....... . 
Maii Zdenci. Mali Zdenci....... 677 

· Zdenacki Orlovac •. 44-i 
Velika Pe
ratovica ... Gakovo ....... ..... S85 

Velika Peratoviea. 943 

• 

• 

Grubisno Polje pk tJuz • 
----.,.-

• 

• 

• · !J. Ivanovo silo pk • 

Jasenai!i •••••• 
Ra8enica •••. 

• 

• 
• 

Tnreevi6· 

• • 

J nsena§ ....... ~ ....•.•..•. 
Donja Ra8eniea... 449 
Gornja. Ra8eniea.. 450 
hanovo selo • .. • .. 842 
Maii Rastovac . .. • .155 · 
Rasenicka Trojeg-

lava... .. . . . . .. ... !89 
Veliki Rastovac~.. SUr 

· polje ....... Djakovac...... ••• •• 517 
Munijc. ... .... ..... 306 
Turt!f!Vié-polje • •• • 526 

1-
Ivanovo selo pk. öss1. 

15* 

• 

• 

• 

-
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • 

• 

• 

• 

• 
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Horvlt-Szln,·onországok. 
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"" 

• 

Politikai kOzségek 

helységek adóközségak és ezek lélekszán1a • 

• 

• 

VL ltapronozal Koprl 
j árú. 

Járási székhely: 

Kaproncza Koprhnlea. · 

1. IHnje pk. 

1 Botovo . . . . . . Botovo .................. . 
Drnje . . . • . . . Drnje .....•....... ." ..... . 
Sigetec .. .. .. Kornatoica .. .. .. .. 280 

Sigetec ............. ~.049 
Toreee . ...... TorCec .. ................•. 

DrnJe pk. össeesen 

2. Gola pk. • • 

• 

Gola ......... 1 Gola ............... !.016 
• Golski Trnik ....... jj .. 

Golsko Sazevo ..... -65 
Hin to v ............. 81 
Peteranski Konaci 585 

Gotalovo .... Gotalovac!ki Ko naci 18 
Gotalovo .•••••.•••• 818 

ovac!ka ...... Jagarov Kut ........ 75 
J eSkovo ...........•• 78 
Novacka ........• , .. 818 

• Novai!ki Tmik .... 482 
• Novac!ko Sazevo •• 65 

Pepelara ........... 58 
- fi!!kornjd ....... ; • 95 

Zdala ••••••• Cambina ........... j 
Zdala ........... ... 1.605 
Zdalski Ko naci • ; • 7 
Zdahlko Ogorelo 

Gola pk. össeesen 

• 

• 

• 

• 
• 

szám 

• 

• 

• 

~ Politikai községek .. 
l:t.l • 

-o 
helységek >o 

adókOzségek -o és ezek lelekszán1a r:.. 

. 

. 9. mebine f)k. 

• 

Gabajeva Greda... 646 
Hlehine ............ !.050 ---=-""' 

Hlebine pk. össeesen 

Hlehine ..... 

. 

4. Peteranec pk. 

Hereiin ...... Heresin ............ 905 
Panje........... .. . . 1 

Peteranec ... Peteranec ....... ; ....... 
Peteranec f}k. össeestm ---

6. Podravaici Novigraa pk. 
1 Delovi . . . . . . . Delovi ............. . 488 

145 
444 
999 
!56 
160 
230 
805 

Jedusevac ....... .. 
Glogovac .. .. Bakovi5ica ........ . 

Glogovac ... ....... . 
Javorovac ... Javorovac ........ . 

Srdinac ...•........ 
Piaviinac ... Borovijani ...... .. 

Piaviiinac ........ .. 
Podravski Banat •• 

P odra vs ki 
Vlajislav ......... .. 

!7 
310 

Novigrad .. Podravski' Novigrad ... 

• 

Poaravski NOfJigradpk. ~= 
ös se esen 

6. Bokolovac pk. 

Botinovae .. Botinovae .. • .. .. .. !88 
Koprivnii5ka Rijeka 
Maii Grabii5ani.... 184 
Mali Poganac ..... 169 

.. .. • Mal a Brainska..... 96 
Velika Brainska.. 1!17 

Jagnjedovac. Jagnjedovac .... .. • 618 
Peslienik .......... ; ~'!1 
Stari Grad • .. .. . .. • 966 

Lepavina . . . Lepavina ............ ; .. . 
Maia Mui5na. Donji Maslarec.... 175 

. Gornji Maslarec... 79 
· · Mal a Muc'!na .. .. .. • j!! 

Soko]Qvaéki 
·· Brdjani .. • .. . • .. • UO 

Siroko selo .. .. .. .. 118 
Reka ......•.. Rek.a .. •.•....••........... 
RuAevac • • .. • Povelié ........... . 

R " "1:.1 u::~ e va c............ iJu 

Vcéeslavec ........ 811 
Sokolovac .. . Gruak .. .. . .. .. .. .. • 1 U 

Lepavinski 
Prnjavor ........ 1 

Milieani .. . .. .... .. 194 
Sokolovac .. .. ... .. 480 

Srijen1., ..... Sokolovaeki 
· Ladislav .... .... . 

• 

' 

' • 

• 



' 

• 

• 

• 

• 

• 

Horvát-Szia von országok. 

s Politikai községek ·<ll 
N rn 
·C 
>- helységek szám 

adóközségek -o 
r:.. 

• 

' 

• 

1 Veliki 
Grabi~anf.· 

1 Veliki 

és ezek lélekszáma 

Sokolovacki 
Trno\•ac . . • • .. • • • 193 

Srijem . . . . . . . . . . . . . !85 
Paunovae . . • • • • • .. 99 
Sokolol'acki · · 

Vrhovac ........ . 
V elika Mucna •••• 

Radeljevo ....... .-.; 
Rasinica ..... ·-• ... . 
Veliki Grabicáni.. 

9& 
609. 

!!09 . 
!!JS 
210 

Poganac· ... Ribnjak. .•• ... • ••• . 19!1 
Veliki Poganac.... 658 

1-
Sokolovac pk. ÖBBII~sen 

:-=-::--::-:-:: 
Járári ÖBBileg ,88 

V"· Jiör6sl Krlzevoll 3. 

Járási székhely : 

KUrlis · Krilevel. 
• 

• • 

· 1. Grad.ec pk. • 

1 Gradee ....... l Gradec .. ; ........ .. 588 1 

Podjal es 

• 

· Gradei!ki Pavlovec 
Ma li Brezovec .... 
Poto~ec ............ . 
Veliki Brezovec .. . 

. . . . Fistinec .......... . 
Podjales .. ........... . 
Pokasin .......... . 
Repinec .......... . 

178 
m 
8~14. 
118 
813 
1!6 
MO 

• 

GTadec pk. ö-asuBen 2 

• 
• 

• 

Bojnikovec .. Bojnikovec ............ .. 
Dijankovec • Dijankovec ............ .. 
Donja 
Brckovcina Donja Brekovcina ...... 

Dubovec ..... Doljanec ........... 176 
. Donji Dubovec • .. 86 

Gornji Dubovcc... 89 
Kutari .............. 115 

• Ravenski Pavlovec 166 
Srednji Dubovec.. !60 

Erd o vec . . . . . Erdovéc .......•.•..•..•. 
Greguravec • Beketin ee ..... .. .. 177 

Fere~ani . .. .. • .. .. • !52 

l 
Gregurovec ... .. • .. (.()() 
Puslara Globoéec. !t 
Ravenska Kapela. 189 
Ravenska Sela .... 16! 
Ra venski Hum.... 40 

!.,eme§ . . . . . . . LrnneS ...•...........•... 
Prr.scka ..... FuSi nec............. 87 

Ledina . . . . . . . . . . . . . 468 
Preseka . . . . . . . . . . . . !33 

" 

• 

251 

• 

• 

.. 

s 
·:d .. 
rn 

'O 
>-

'O 
r:. 

• 

• 

• 2i9 
1. Belovár-Körös vármegye. 

• 

• Politikai községek 
• 

helységek adóközségek és ezek lélekszáma 

• 
" 

• 

Ravenska Slatina: 
. . Ravenaki Gornjaki 

Ravenski Kraljev 
. . . Vr h .•.•...•...•.• 
. . ·. Ravenski Krus-

• • lj evec ........... . 
Ravenaki Mackovec 

• 

i SS 
159 

109 

· Sta ri KrC: .•• •••••••• 
Suhinec .......•.... 
Kundjevee ......•.• Raven ...... . 

181 
10 
16 
31 
!!9 
68 Maii Raven ........ 

Ra ven .............. · 64i 
RavenskaSta.ra Ves 128 
Ra veuski Novaki. 2-15 

Ravenska· 
V elika ..... Donja V elika ..... !!!87 

Gornja Velika...... 877 
Ravenaki · Ribnjak 36 
Ravenski Strmec. 91 

· · · Zahnjak .. .. .. • .. • .. 76 
.. - Zunci . . . . . . . . . . . . . . !68 

szám 

ll Spira.nec ..... Ravenski Prikraj. 203 
Sveti 1\{artin ....... · 1~9 
Spiranec. .. .. .. • .. .. 809 

T kal ee .. .. .. Donji T kal ee .. .. • 118 

• 

r 
• • 

• 

\ 

• 

Gornji T kal ee.'.... 367 
GrabrMak • .. .. .. .. 184 

.Raven· pk. ÖBBlesen 

9. Sveti Ivan Zabno pk. 
Cirkvena .... Cirkvena , .......... 949 

Kendjelovec.... .... 161 
KuStani. ... .... ..... 100 

Cubinec ..... Cubinec ........... 815 
• 

l 

Hrsovo ..... 

GraCinn........ .. . .. 189 
Krizevai!ka Po· 

ljana . . . . . . . . . . .. !95 
Krizeva<!ko Bu-

• 

kovje ... · .....•.... 
Hrsovo ............ . 
Krizevai!ki Mar-

kovec ............ !37 
Kri~eva<!ki ' 

Kralje\'ac .. Kovacevacki Brijeg !!5 
Krizevac!ki Kova-

-

l. OS 

• • 

C ev ac. . . . . . . . . . . . . SSO _ 
Kri~evac!ki Kro.-

ljeyac . . . . . . . . . • . . 889 
' Ro vis ko Brdo .. .. 64 

Novi Glog ... l Ce).lidlak .~......... 2 
Cirlivensko Brdo.. 134 
Ladinec • .. . .. .. .. • 214 
Novi Glog .......... !O~ 

Rovi§ée ...... lloviSée ............... ... . 
Stat·i Glog ... Krizevac!ki Re-

S"{ e ti I vo. n 
Znhno ••.•.. 

• 

mctinec .. ....... . 
Stari Glog · ....... .. 

Kri?.e\·arki Bre· 

91 
165 

zo\'Jjani . . . . . . .. . . . 465 

• 

" 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

. . 

• 

•• 

• 

• 

• 

• 

•• 

• 

• 

• 

• 

Horvat-Szlavonországok. 

Politikai kilzségek 

'Cl • 

· helységek 
és ezek lélekszáma i adókilzségek 

' 

• 
• Kri.Zevac!ki Pre-

• da va c ........•... 
Svetl !van Zahno.·. 

Tul!enik .. • • • Buzadovac ••••.••• 
Salajci ............. . 
Tu~enik .......... . 

• 

• 

• 

4. 8t1eti Petar OrehOvec pk. 
• 

1 Bol!kovec... Boekovec ....•••.••• 
Orehovec!ko Brdo •. 

• 

••••••••••• 
Borje •• . ••• . . Borje .............. . 

Kalnic!ki Ob re! ••• 
Kalnic!ki Popovec . 

Finl!evec • • • Finéevec •••.••••.• 
Mrazovec ......... . 
Vukovec . .......... . 

Fodrovec • Do nj i Fodrovec •••. 
Gornji Fodrovec •1 . 

KusijeVec ......... . 
Miholec!ke Mokrice 
Miholei!ko Brezje. 

Guiferovec.. Guséerovec .••.••••• 
Salamnnovec ...... 

Kal ni c! ki 

• 

Potok .. .. • Kalnic!ki Potok ......... 
K•lnic!ki. . 

• 

Vojnovec Hi!anoveo ......... 
· Kalnic!ki Vojnovec 

Kalnik. • • • • • Kalnik ............. . 
Mubelj ............ . 
Sáprun ..... ~ ...... . 

Kameinica .. Dedina ............ . 
Kalnii!ko Vratno .. . 
Kamelini ca ....... . 

Medja .. .. ... . Kal ni i! ki Orehovec 
Medja ....• 4 •••••• 4 •• 

Ifihol ee . . . . . BreZani ............• 
Miholec ..•......... 

• Gorica. 
Miholec!ko 

Podvinje • • • Miholei!ka Seinica 
. Miholei!ko Podvinje 

1 llikovec . . . . . Hrgov ee .• .. ~ ....... . 
Mikovec .......... . 

• Selanec ............ . 
Zamladinec •.•••••• 

Sveti Petar • 

Orehovec • Bogal!evo •••••••.••• 
Crncevec .......... . • 

Sveti Petar Oreho-
vec .............. . 

·vinarec ........... . 
• 

Zaistovee . ..• Zab;tovec . ............... . 

• 

• 

Petar 
pk . 

l. Bclovár-Körös vlirmegye. 

• Politikai községek 

szám ·o 
.;>-. k ·helységek 

51 

• 

ö adók6zaége 
. r.:. és ezek lélekszlima 

• 

1 

6. Vojakooac pTc. 
• 

Apatovac.... Apatovac ............... . 
Carevdar . . . Carevdar ............. · · · 
Gjurgjie .. .. • Gjurgjic .. • .. . • .. .. • 4!9 

Vojakovac!ki Lerneli 139 
Glogovnica.. Glogovniea ............ .. 
Majurec . . ..• . Majurec .. ............. • · · · · 
Marinovae .. Jarcani ............ 141 

Marinovac.......... 141 
Potol!ee ...... Maii Potoéee .... .. 193 

V eliki Potocee .. .. 3!!6 
• Vojakoval!ki Iva-

nac .............. . 
Ra.Séani . . . . .. Raióani ................ · · 
Sveta Helena · 

Koruiíka.... Sveta Helena Ko-

' 

ruika ....... . ' .... .. 
Zibrinovec ........ . 

&73 . 
191 

Sveti Petar 
Cvrstec .. ;. 

• 

Tr e ma ••••••• 
• 

• 

• 
• 

- .. 
Vojakqvac .•• 

• 

Vojakovat!ke 
Sesvete •• ; .. 

Vojakovailki 
Klostar •.•.• 

Vojakovailki 
Osijek ...... 

• 

B Si .. U Cl , •• •• ••,., •••• 113 
Crlenjaki....... .... 172 
Sveti PetarCvrstec 1.316 
Vukoslav ............ 85 
Budilovo ........... 19Ö 
Dvorovi ............ 49 
Grubisevo .......... 60 
Medaéevo ••••••.••• 76 
Osudjevo . .......... 126 

97 Trema .... .......... 
Tremski Pr kos ... • 107 
Tremsko Dvoriste 16, 
Tremsko ,Gornje 

!43 selo .............. 
135 Vrafje Oko ........ 
169 Űab1·aji ............. 
71 Klisuriéi ........... 
6 B Kostadinoviéi , .... 
92 Maii Carevdar •••• ~ 
60 Mié~evci ........... 

212 N oVI Boiínjani ..... 
166 Star i Bosnjani .... 
586 Vojakovac ......... 

Vojakova~ki Po • 
9:1 brrljan i .......... 

• 

63 Vojak~va<'!ki Vujiéi 

Male Sesvete .: .... 119 
Velike Scsvete .... : !60 

. 

Vojakovailki KloA-
tar . · .............. · · · · · · 

Vojakoval!ki Osijek ..... 
Vqfakovac pk. IJaaseaen 

6. Vrbovec pk • 
• 

Dijaneií .. .. • Arminovac......... 16 
Dijanes .. .. .. .. .. .. 259 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

. . 

• 

• 

• 

• 

l 

• 

' ' • • , . 
• • • 
' • 
• 

. 
• 

l 
• 
• 
' • 
' 

• 
l 
l 
' 
• 

' 
. 
• 
• • • 

' l 

' ' ' • 



• 

• l' 
• 

• 

' l· 
' • • 

• 

• • 

• 

.. 

• 

• 

• 

• 
• 

Horvát-S7Javonországok. 

Ei 
·<:! .. 
"' 

'O 

.. 
Politikai községek 

;f adóközségak helységek 
és ezek lélekszáma · 

• 

PovrSine ....... : . . . 
Vrbovel!ii Gaj .. .. 

Gostovi6..... Banovo ............ . 
Gjivan . ..(. ........ . 
Gostovié ........... . 
Lovrecki Ku~ri .. 
Maia Lovrecina ••• 
P odoici ........... . 
Velika Lovrei!ina. 
Vrbovei!ki Marinió 

HruAkovica . Graberanec ....... . 
Rrnsiovica ...... .. 
Poganl!ec .... ...... . 
Presei!ka Kame-

• 

niea......... .. . . . 151 
Hu d ovo •. ~.. Budovo .......... .-. 

Krkai5 .. •............. 
. Rakovecka Lipnica 

Selovac ........... . 
Lönjica...... Kusanovec • o o. o o .. 

• 

Lovrei!ka 

Lonjiea. .......•. •... 
· Peskovec .... ~ ... ;o •• 

Peskovecka 
Greda .. ~ .....•... 

Varos ...... Lovrel!ka VaroA ... !!15 

f 
• 

• 

Lovrec!ki Cerfk ... · 71 
Lovrel!ko Lukovo. 
Vrbovel!ki Topo-

lovac .... ff• ••••••• 
N egovec . . . . N egovec ..•............... 
Rakove~ka . · 

Mlaka...... Dropl!evec •.•.••.••• 
Rakovel!ka Mlaka • 
Rakovecki Banio 

Cevec..... .. .. . .. . 807 
Salnik . . . . . . . Salnik ........ , ... . 

. Valetié ............ . -
. Vinkovac ..... ..... .. 

Samoborci . • Rakavecki Goli Vrh 
Rakovecki Vrhovec 

Vrbovec •••• 

• 

' 

• 

• 

Poljana ••••. 

Sarnohorci ........ . 
Cel in e ............. . 
Martinova Ves .... 
Saba c ...•........•• 
Vrbovec ........... 1 
V1·bovecki Pav-

love c ............. !49 
Vrboveck,o Cerje •. 

'RrC!evee .••••••••••• 
GjurgjiAée ........ .. 
Ko nak ............. . 
Poljanaki Lug ... .. 
Prilesj e ........... . 
Savska Cesta ... .. 
Vrbovccka Luka. •• 
Vrbovecka Poljana 915 

Pirakovec ... Dulepska ......... .. 

l • 

• 

• 

' 

-~ .. 
"' szám ·o 
.a-
ro:. 

• 

981 

-

' ' ' 

• 

' 

l. Bclo...-ár-Körös vármegye • 
• 

• 

Politikai községek 

adóközaégek 

• 

helységek 
és ezek lélekszáma 

Erdeljska . . .. .. . • . . t1 
Vrbovecki Pirako-

vec............... !!8 

Rakovec ... Brezani ............. t 75 
HruAkovec .. .. .. .. • lM 

• 

• 
• 

• 

• 

Kolenica ........... 107 
Rakovaoki Goljak. 10 
Rakovecko. 

Dvorisée. .... .. . • !!98 
Sam.bar. .. . . . . . . . . . . 8 
VrboveckiRakovec 417 

szám 

.· 

--::-:--::::-:: Vrbovec pk. öss1esen . ~~ 

Járáss össeeg 
• • 

• 

• 

vm. K.utlnal J. 
Járási székhely: 

• 

Kutlua. 

1. Kutina pk. 
• 

Ba tina • • • • • • Ba tina ............. . t ai 
Batinsko Terezovo 

Husajin~ ..... H Usajin ........... . 

• 

nova ........ . 

' 
. 

Kutina ....... 

• 
• 

• 

MikleuAka .• 
Repu!§nica •. 

Husajinsko Staro • 

Brdo ............ . tO 
Kutinski Kar-

lovCak ........... - 6 . 

Hezgova Greda.... 47 
Ilo va .... ·............ 706 
Ilovsko Brdo...... 5 
Ilovsko· 'ferezovo. .lS 
Kutinski Ilovl!ako. !S 
Brunkovac ....... _.. 181 
Kletiste. .... .. •• .. .. t05 
Kozji Re p .. .. .. • .. 59 
Kutina ............. 1.512 
Kutinska Ciglenica 34 
Kutinska Lipa • • • • 57 
Kutinske R11.vnice IS 
Kutinske Skare • .. S 
Kutinski Kr~ .. . .. • 67 
Kutinski Soko-

lovac............. 59 
Kutinski Trebez • • !!6 
Kutinsko 'frsisée • !!9 
MikleuSka .............. .. 
Repusnica .... ·..... 721 
Repusnic!ka Lipa . 

. Repusnil!ka Tuci~ 
lac!a ... · .......... . 

Re~~J~~~~~ .. ~~~~. 
,Repusniilko Tr-

si~ée ............ . 
Srpsko Se-

liate........ Gajié-brdo . '" ...... . 
Gornje Brdo ..... .. 

• • 

• 

Kutinska Kri!evina 
Kutinskn Slatiua .. 

• • 

59 

• 

6 
2 !ll 
!3 
70 

l 

t 

• 

• 

• 

• 

-

• 

• . .. 

• 

• 

• 

• 

' -

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 
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• 

-

• 

• 

H on·át-Szla ,·onorsz:ig•.• k. 

8 
•CIS 

"' rn 
-o 
.l>-> ...... o 
tio. 

Polítikai kt'}zségek 

adóközségek 
• 

helységek 
• ezek lélek!'zatna l'S 

Kutinske Cajire ••• 
Kutinski Hrus· 

kovac . . . . . . . . .... 89 
SeWína Ciglenica • 6 
Seli!ína Kutinicn • 
S•·psko Seiiste . . • • 471 

Sarto v ac .. .. Kotlenac .. .. . .. . .. . 8 
Kutinski Cukovnc. 23 • 
Sartav ac .. , ....... . 

Zbjegoval!a. Debela Kosa . .. . .. • 14 
Kutinski Kosovac. 48 
Kutinsko Gojilo... 47 
Opaljena Kosa..... 7J 

Léle 
• szam 

• 

• 

Tanka. Kos a .. .. .. • 45 
Zbjego,•aca .. .. .. .. 266 l---::-:-::-: 

Kut·ina pk. össsesen 

2. Ludina pk. 
1 Grahrov 

• 

Potok ...... Donja Vlabini6ka. 531 
GrnbrO\' Potok ...... 184 
Mikulnnica-brdo .. 68 

Katolil!ko 
ScliSée ....• 

• 

Ludina .... . 
Okol i ....... . 
Ru§kovica •. 

• 

• 

• 

Gornjn Vlahiniéka 897 
Katolii!ko Seli!iée.. 867 
Kozinséak-brdo .. • !17 
Ludiriica ........... 168 
Pe§éenica-brdo ... 96 
Selisna Mikulanica SS 
Seli!ina Rihnjai!a.. St 
Ludina .................. . 
Oko li .................... . 
Kompator .......... 192 
Mustafina Klada.. 190 
Okoiske Mladine . . • 4 
Ru!ikovica . .. .. . . .. 106 
Ru!ikovii!~ a Kosa.. 4 
Ru!ikovfi!ki Soko- • 

lov ac. 11: , • • • • • • • • • • ll . 

l-11 

Vidrenjak •. Mala Ludina .. .. .. 294 . 
Vidrenjak.. .... .. •• 479 

Ludina pk. össse&en -----::--::--::-: 

s. Popovaca pk. 
• 

Gornja Je-
len,ka , .... Donja Paklenica .. 

• 

Gornja Jelenska .. 853 
Gornja Paklenica . 10 
Moslaval!ka Kame-

• ntca.... ......... .. 4.\ 
Moslavai!ka Slatina 2 t 5 
Popovai!ko Po 1-

brd,ie ... • ...... .. 147 
Velebié ............ · S 
Vodenii!ko Brdo.. 25 

.. . Borik-h1·do .. . .. .. • 26 
Bukovje-brdo.. .... 16 
Graéenicn ......... 1.060 

• 

• 

• 

• 

l. Ht•]o,·ár-1\ö•·ös várme~e. 

8 
Pnlitikai községek -~ 

"' rn 

·O szám "" helységek adóközségek ..... o • ezek lélekszáma r.:. es • 
• 

• Gracenii!ka Tuci- • 

laéa .......... .- .. 420 
• 

Gm i!eniéko Sta ro 
• Brdo . ... . . . .. . .. !t 

• 

O sekovo •••. 

Popoval!a .... 

• • 

• 

Mramor-brJo .. . .. 86 
Osovje-brdo ..... ;. 7 
Koslrinja .. .. ... .. . 55 
O sc ko \ro •• , •••••••• • 1.854 
Preprr.st ........... 10 
Gaborcina.......... 12 
Krmelovac..... .... 78 
Moslavina.... .... .. 185 
Popova.ca .. .. .. .. .. 726 
Popovacka Mi-

kulo.nica. ... .. ... 104 
Popovai!ka Rib-

. ' DJnca ..•..•....... 17 
Popova.i!ki Kar-, 

l • k ... 5 O Y CO. , , , , • , • , , , , 

R .• '"6 llJcevac ........... "' 
Studenac........... 6 

. Veliko Brdo....... 119 
Potok ...... ~ · Crn~ina . . . . . . . . . . . . ~ 

Donja Jelenska... !159 
Potok .............. U78 

' Svaljugovo ..... :... 10 
Stru!ec . .. .. Lipovica ... .. ... .. 50 

· Struzec ........... :. 66!1 
Z l. .~6'" :.Japo Ica............ ~ -"i 

Voloder ..... Hruskovljan ....... 71 
Mali Borik......... 19 

• 

' 
• 

Mladine ............ 57 
1'!-loslavncki Krivaj 874 
RaskriZ ............ . 
Ravnik ... .. .. .... 47 
Veliki Borik....... 44 
Voloder .... ,";...... 74J7 
Voloderska • 

Kr(~evina ....... . 
Volodersko Brdo .. 

87 
115 

• 

• 

~~ 

Popova.ca pk. össeesen -=..:.:.: 
• • 

a;· 
1 Belovár

Bjelovar •• 
Ivanovl!aui. 

l Járási összeg 

elovar város. 
• 

Belorá-r Bjelovar . .. 
t)a1'08 088eelleft 

X. Kapronoza Koprtvntoa v. 
1 

' •••••• 

• -• 

-

Kaproncz a--Koprivniea ~~ . -t•aros asszesen 
. 

XI. Körös Kl'lzevot város. 
1 Kl!rös-

Krizcvci ... Klirös Krizevci ........ 
• 

• 

• 
• 

' • • 

• 

• 

• 

-

. 
• 

• 
• 

' 
• 
• 

• 

• 
• 

• • 

• 

l 

' 



t ,. . 
' 

• 

' 

; 

' 

• 
• 

. 
• 

• 

• 
• • 

• 
• 

• 
' 

• • 

• • 
i 

• • 

• 

' . • • 
' • 
' • 
i 
• 

,. 
• • 

' t 
' • • 
• 

• 
' 
• 
• 

. 
• 
•• 
• 
• 

1 
' 
• 
• 

• 

' ' • 
• 

. 
• 
• 

' • 
• 
• • 
• 
• 

• 

• 
• 

• • • • . . 
• 
' • • • í 
•• 

• ' 

t 
•• 
i 
1: 
• 

t 
l' 
' t • 
t 

• 

l 

f 
• 

• 

• 

• 

Horvá!-S1lavonországuk, 
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·2. Lika-Korbava vármegye, 

s 
""' .. 

111 

:;o 
r:. 

Politikai k6zségek 

helységek 
és ezek lélekszáma adók6zségek 

• •• Osszesités. 

BeZCYDári- Bjelova1·i ját·ds ............ . 
6 . . . . 

ae·1na" 3ara.s .......................... . 
G "' . o.,. • at·estz.tca' Ja ras ...................... . 
G 

. . . . ,. , 
3Ul"f/Jevac~. 3aras ......•............•.. 

5 Gnibiitzopoljei já1·ás .•.•••••••••.•••.•• 

Léle 

8 
.", .. 
"' szám ·o >. • ...... o 
~ 

Politikai községek 

• 

adók61.ségek helységek 
és ezek lélekszáma 

Kaprtmczai Koprin~icai jár'da ..... 
T?' J: .. • T?' • ~ • • • • • .a.u·rosz .o.n .. -et~ett. :J ,,.,.aR ......•.••••••• 
l . t" . ·~,. 1 u ttzat :Jrtras ...................•..... 
Belo-vár Bjelo-vm· va ros ............ . 
Kaproncsa Koprivnica város ...... . 
VJ: Ö K: ·~ • • ..o. ur s rtzet:Cl· ·L,at·os .•••••.••••••••• 

• 

. rtwmeyyei lisszeg 
• • 

• 

. ' . . 

2. Lika-Korbava vármegye Lika-Krbava. • 

• 

• 

·' 
Vármegyei székhely: Gosplé. 

' • 

I. Brlnjel j. 
• Júrási ~zékhely: 

• 
Brlnje. 

• 

1. Brinje pk. 
1 Brinje ....... Blazani............. 165 

• 

• 

• • 

Boriéi . . . . . . . . . . . . . . S8 
Brinje .............. 1.095 
Brinjski Krznarici. 71 
Draienoviéi........ 802 
Holjevci .. .. .. .. .. .. ~23 
J eli éi................. 89 
Linariéi . ... .... .. .. 91 
Lokmeri............ 217 
Lui!ani . . . . . . . . . . . . . 479 
Petraci . . . . . . . . . . . . . 45 
Rarlotiéi ........ ~... 79 
Rajkoviéi..... ... .. . 219 
S t . .. 6~· er ICI.............. • 
Sini<!i éi.......... . • • 168 
Vucetiéi............ 144 

2 Letinac ...... Biskupici........... 122 
Fumiéi . ... . ... .. ... 106 
Krznarié-selo...... 69 

• 

Lasiéi ... ........... 1~8 
Letinnc............. !!56 
Letina<!ki Perkaviéi 82 
Letinacki Rajkaviéi 74 
Padjenava c .. .. .. . 6j 
Plascica ........... BBO 
Vi<!iéi . . . . . . . . . . . . . . 76 

Prokike .. • .. Dobrica • .. .. • .. . • .. 156 
• Proki<!ki Grabar... 119 

Pt·okike • .. .. .. . .. .. 516 
Jitapajin pol .. .. .. 284 
~upanjol .. .. .. . .. • 4-22 • 
Z uta Lok va........ 161 

4 Vodotei! ..... Bl'injRita. Bakaraka 

-

• 

• 

Draga ........... 88 
BrinjskaKamenica 262 
Bukviéi............. 327 
Galoviéi ........... · M 

• 

Gostova Polje ..... . 
l vakuia. ........... . 
Kosovci ..... l l ••••• 

328 
29 !l 
119 

L - . onear1 ... 1 •••• ••••• 97 
Maljkoviéi.... .... .. 197 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 

1 . 

• 

VojvoduAa. ... 

• 

• • 

• 

• 

Maricic-draga . • .. • 68 
Morve ~--~··· ....... · 54! -Skalié............... 86~ 
Vodotec .... ........ 247 
B x n'" 1 OZia l Cl ••• ••., ••••• 

DraAkovica . .. .. . .. 76 
Grabova Lok va :. • 152 
Platisina Draga... 111 
Rita v ne ........... l 106 
Skakavci • .. .. .. • .. • · 4:1 
Stokucina Draila.. 98 
T v • • l"'" uzev1c. .. . .. . . . . . .. uo 
Tuzeviéki Sulnjari 5! 
VojvoduAa. .... ~.... 83 
Vranesi ............ 179 

• 

l Bt·inje pk. össsesen 
• • 

• 

2. Jeze1·ane pk. 

1 Jezerane ..... 
• 

• • 

Krispolje .... 

• 

• • 

• 

Jezerane ..... ...••. 
Jezeranski Crnac. 
J ezeranaki Ho lj ev ci 
Jezera'nski Sertiéi. 
Razva.k ........... . 
Jrrt~i .............. . 
Donja Kamenica .. 
Goruja Kamenica. 
Jelvico. ............ . 
Krispolje ........ .. 
Krpani ............. . 
Maii Kut ........ .. 
Perkaviéi ......... . 
P ernari ........... . 
SebalJi ....... ...... . 
Veli ki Kut ....... ;. 
V uli ... l c ..............• 

Lipice ....... Glibod ol ......... .. 
L . ·ce lpl •••.••.•••• · ••• 

' Lipicki Mesiéi ... .. 
Murati ........ ..... . 
Smol<!iéi ...........• 
Vidakaviéi ........ . 
Videnkoviéi ....... . 

Stnjnicn .. .. . Car a pi ............ . 
Dumenéiéi ....... .. 
Jezeranski Rajko-

• 

• •• 
\'lC1••••••••••••••• 

• 

• 

598 
7S 

299 
!71 
199 
555 
409 
37!1 
562 

803 
86 

!OP 
107 
371 
47 

101 
117 
151 
348 
170 
159 
106 
224 
148 

79 

szám 

• 

• 

• 

• • 
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• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Hdfvát-Szlavonországok. 

• • 

Politikai községek 

'() 

helységek .a' adóközségak 

"" és ezek lélekszáma 

• 
• 

• 

Murkoviéi •••.••••• 
Stajnica .......•.••• 
Stajnicki Mesiéi ... 
Stajnicki Sertiéi .• 
St:tjniéki Vucetiéi. 
"' .• vo "praJce ....•.. · .•. 
Stefa'niéi .....••..••. 
Tominae-d raga •••• 
Vl h .... a 1nua ....•.••••. 
Vujakovo .....•.•.•. 

166 
867 

49 
179 
53 

130 
88 

198 
190 
47 

• 

• 

• 
• 

• 110 --==-= 
J ezerane pk összesen --:-::~= 

Já.rási összeg 

Vukoviéi ......... .. 

• 

• 

• 

, 

• 

• 

D. Alllólapaozl DoDjt 
Iapact j. 

• · Jál'ási székhely : 
• 

.Usólapacz -· Donji Lapac. 

1. ..4.ls6lapacz-Donji Lapac pk . 

Boril!evae ••• . ' BOl'lC!lVBC ........ . 
Boric!evac!ki Bu-

banj ......•....... 
Jasenovaea ........ 

• Kestenova Korita. 
• 

Lapaoka Korita .. . 
Lazipolje ......... . 
L .. <'ak 

JSICJ •••••••••••• 
Misljenovae ...... .. 

Dnopolje .. .. Birovaca. ........ .. 

171 
81 

as 
51 
sa 

"85 
!4.-' 
19!! 
778 Dnopolje ......... . 

Dnopoljski Tmo-
vac .•••••.•.••.•.• 

Opac!iéa Dolina .... 
Ordkova Polja.na 
Plesivic!ka Kalino-

• 

51 
108 
61 

va~ . . . . . ... .. . .. 81 
Dobroselo .. BabinKraj ......... 169 

Bakrac! ............. 107 
Dobroselo .. .. • .. .. 6.14 
Dobroselska. Pris-

jeka . . . . • • • • . . . . . !5 
Dobroseleki Bre-

zovac • • • • • • • • • • • • 7 
Dobroselaki Bubanj tos 

Doljane ..... · Dabina Sh·ana.... ~ 
Debeljaéa .. . .. • .. .. 307 
Daljane .. .. .. .. .. .. 508 

. Doljanska Koz. 
· ja<!a • • • • • •.• • • • • • • • 6! 

Doljanski Bubanj 2j0 
· Grabova Unka .. .. 88 

Kameni to Poljice. !S! 
Kosno Poljice..... 117 
Martin-hrod .. .. .. • 114 
Orelj-kr§ .. • . .. • .. • 60 
Ravno Poljice..... 180 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

) 

1.91 

• 

• 

• 

2. Lika-Korbava v!rmegye. 

Politikai községek 

adók6zségek 

Donji 

Gornji 

Kruge. · •••.... 

helységek 
és ezek lélekszáma 

• 

Donji Lapae .. . . • 1.00 
Ga .. ~I ne .•..•.•.•..• .-
Kosié-draga ..... .. 
Lapac!ki Obljaj .. .. 
Lapac!ki Zbjeg .. .. 
Gornji Lapae ... .. 
Mal ta •••••••••.•.•• 
Podlisa c •.•••••••..• 
V -· aros1ne ..•..•••••• 
Viso~ica ...•.....•.• 
Balac!eva. Lisina, .. 

41 
111 
96 

MB 
76 

179 
111 
37 
30 

Kruge . . . . •• . • . ••••• 5.64 
Sl'neéak .. .. .. .. .. .. 46 

• 

Nebljusi ..... Capaéusa .......... 108 
Miliéa Kraj .. .. .. . ~ 
Nebljusi ......... .. 
Nebljusko Piro-

vista ............. 14·7 
Strpci . . . . . • . . . . . • . • 140 

Oraovae ..... 
Uzljebié ...... ~..... 61 
Ajdukovié-brdo ... 71 

• • 
• 

• 
• 

Celina • . • • • • • . . • . • • 6' 
Oraovaa • • • • . • • • • • • .180 
Oraovac!ki Kuk .. . 5 
Zobenic!in G aj ... 
Donji Lapac pk. össz 

• 
·2. Srb pk • 

Brotnja_...... Bl'otnja ............. · 991 
Suvajska Josevica 9! 
Zag la vci .. .. .. . .. .. 23 

Dabami ca... Dabaiiniea.......... 431 
KoracuSa............ SI 
Orlova Greda.. .. .. 36 

Dugopolje ... Dugopolje ........ .. 
Kaldrme ..... Kaldrma ........... 18~ 

Zavlaka ........... 86 
Kupirovo .... Kupirovo........... !173 

l 
~upirovskiKunovac 406 
Sijanov Kraj ...... 196 

Neteka ....... Mec!et .............. 105 
Neteka.............. 888 

·Osredaéki 

• 

Drenovae • Osredaéki Dreno-
vuc •...•••••• l.... 116 

Osredac!ko Medju· 
• 

• 
IJOl'Je •.•••••••••• !85 

65 . Sevina Poljana ... . 
Osradei.... .. Osredci.. .......... . 
Srb... ••. . •• . • Ajde1·ovac. •• . . . . . . . 151 

Sr b ...•......•••..•. 1.085 
Urljaj ......... -..... !80 

Su vaja....... Do nj a Suvaja .. .. • 818 

• 

· . Gornja Sujllva .. .. !8~! 

• 

• 

Sanat.lerovae... ..... 2!!6 
Skadar ............. 84 
Suvajsk:i Ponorac 85 
Suvajsko Zaluzje .. 
Sararn poviste .•..•• 42 

' 
• 

' 

, 

• 

• 

" 

• 

• 

• 

• 

., 

• 

' 

• • 

• 

. 

' 
' 

. 
• 
' 
• 

• • 
• 

' 
l 
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s 
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"' ... Politikai köl'lségek 

• 

2. Lika-Korbava vármegye. 

Politikai közseiek 
• 

"() 
~ 

• 

helységek 
szám szám ~ 

'O adóközségak helységek 
'O adóközségek 
r:. és ezek lélekszáma 

ll Tiikovac •••• Osredac!ki Vagan. 185 
Tiskovac . . • . . . . . . • • 189 

Zaklopac ... Donji Zaklopac •. . 133 

• 

Gornji Zak! opac . . ·M1 
Suvajski Brezovac 70 

1---
Brb pk. · 6sssesen .:...:= 

-
• . l-

J árási 6s&seg 

m. G01pl6l j. 
·-· 
.Járási székhely: 

Gosplé 

1. Gospié pk . 

• 

~ilaj ........ . B ilaj . ... · .................. . . . l Citluk ...•.•. 
Divcselo ..... 

-

• 
• 

• 

' 

• 

C1t ut ................... . 
Bilajsko Novoselo 107 
Buroval!a. . . . . . . . . . . t 
Debela Glavica.... 388 
Divoselo .......... . 
Divoselska Duliba ~O 
Divoselska Klisa.. !13 
Divoselski Joviéí. 94 
Divoselski Obra· 
. d 'é' F OVl l ••••.•..•.• 
Divoselsko Yedro. 

polje ............ . 
KamenjuSa ... ~ .... . 
Maii Kraj ........ . 
Olanak ....... · ..... . 
Ornice ............ . 
Po<!uc!e ..••••••.••.•• 
Pol!ul!iéi ......•.... } 

176 

19! . 
SG 

155 
41 

146 
198 

Veliki Kraj • . . . . . . . 180 
Gospié • • • • • • Gospié ............. 3.008 

. Gospiéka Kanifa.. 8!7 
Zabiea.. .. . . . . . . . . . . !!6 

Lieki'Novi ... Lil!ki Novi......... 948 
Oitra . . . . . . . . . . . . . . . 898 

Li6ki Ribnik Li6ki Ribnik .••••••••••• 

• 

• 

' 

Li pe . . . . .. . . . Li pe ..................... . 
Gospié pk. ösasesen 

2. Karlobag pk. 

--.,--.:..:... 

B&Jke 
O!ltarije.... B&Jke OStarije .. .. !76 

13! 
11 
'j9 

·Cmi Dabar ..... .. 
Rakita ........... . 
FlipiSte ........... . 
Stupal!ina ....... . 
Takalice .......... . 

Cesarica..... Bacié·duliba .... ,' 

84 
13 
!4 
84! 
1! 

• 

• 

• 

• 

Blizanci .......... . 
Boj na D raga .... .. 
Brizovac ......... . 
Brklja ............ ~ 81 
Cesarica .. . .. .. .. . .149 
Cesaricka Dra !ica 7 
Cesaril!ka Jaseno-

v né' n .•.••.•••••••• 4 
• 

• 

, 

• 

• 

""' 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• • 

• 

• 
• 

• 

- • • 

• 

• 

S Carlo bago
Karlobag. 

• 

• 

• 
• 

• • 

Lukovo Su-
• plJe ..... 

,• 

• • 

• • 

• 

és ezek lélekszáma 

Cesaricka Karania 18 
Cesariéka Kuéiita 1i9 
Cesaril!ka Zuta 

Lokva ............ 126 
Cesari<!ki Dolac • • 17 
Cesaric!ki Ledenik 183 
Cesaric!ki Su!lanj. 189 
Cesari<!ki Vidovac 84 
Djotluia ........... 11 
Dosen-dabar ~.... 1! 
Doiien-duliba .... 37 
Doiien-plana .. .. .. 51 
Dosen-ruja .... ;.. 18 

· DrviSica . . . . . . . . . . . 17 
Duboko ............ 6 
Konjsko .. .. .. .. .. • !1!0 
Koromal!ina .. .. .. 19 
Laktinac .......... · .U 

. . .. . . 6 
. . . . . . . . . 54 

Paski Porat .. .. • • · 8 
Pejakuiia .. • . .... .. 146 
Plitka Dra&-a .. .. .. 68 
Radulovac ........ 6 
Ravni Dabar . .. .. 107 
Rujica-plana ... .. 6 
Sta.nista .. .. .. .. .. 156 
Trolokve .. .. .. • .. • 85 
T1·uhaja . :. . . . . . . . . 9 
Zelenike .......... . 

Ca.rlobago-Karlobag •••• 
• 

Devc'lié·draga • .. ... 18 
Kij ac . . . . . . . . . . . . . . . 14 
K ... "0 n z ac . . . . . . . . . . . . i) 

Kusac'la .. .. • .. .. .. .. 11 
Lukovo ~ugarije • • • 71 
Maii Porobljenik.. 104! 
Maii Prinnac .. .. .. !6 
Milkoviéa Seline .. 40 
P ee! i ee • • • • • • • • • • • • • • 7 
Pora t Lukovo .. .. • !6 
Rastovci . . . . . . . . . . . 58 
Red i ne .. ..... .... .. M 
Rudelinka.......... 48 

• 

• 

Sedlenica .. . .. .. .. • 17 · ' 
Suitanusa ...... ,.. !4 
Sarié-duplje .. .. .. • . B 
Siroka Punta...... 84 
Sugarica .. .. .. .. .. • 18 
Sugnrje .. .. .. • .. ... l 23 
Sugarska Duliba.. 5 
SusnJevac • .. .. .. . .. 58 
Tephk ............. !5 
Tomljenovié·!alo • 11 
Trstenica .. .. .. .. .. 100 
Veliki Porobljenik 81 
Veliki Przumac .. • !7 
Z big . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

K ru-~obag pk. össsesen 
• 

• 

• 

• 

........,......,...--

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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s Poli:tika'i községek ~ . 
Gli 

• 

-o szám helységek ;:... 
'O 
"" 

• 

adóközségek és ezek lélekszáma 
• 

a.. Licki Osik pk. 
Bariete ·••.•• Bariete ...•..•..•.•• 811 

B:lrletske Volarica 
Bar:etsko Zavodje 
Basarié-d raga ••... 
~eriéa V o. ros· •.•••• 
Zupanova Varo!i .• 

51 
at 
1~0 
114 

Licki Osit.. B udak ••.•..•••••.• 
71 

867 
7 ö 

157 
WJ 
58 

· Gradsko selo •••••• 
· Li~ki Osik .••.•...• 

Mu!ialuk ..... 
• 

. . 

VukSié .......•..... 
Musalu~ka DrljR~a 
Musaluéko Malo-• 

se l o • • . • • • • • . . • • • • !!8 
MuSaluk ........... . 382 
Stran a ............. . 

Ostrvica . . . . .. Kulica ............ . 
144 
74 
18 

Ostrviea . . . . • . • . • • 561 

. M . . . . 
estet •••••••••.•••• 

• 
• 

Siroka Kula 

• 

• 

.. 

• 

Ostrvi~ki Vu~jak .• 79 
Poloviniéi . • . . . • . .• 6! 
éaéiéa Var .• §...... 6~ • 
Ct1k o va e .••...••.• · 37 Y 
Cankova Va r~.- !i .. • 179 
GlumcuSa......... •• 216 .. 
Kne!eviéa V li.ro!i • . 85 
Kuzmanova~a •.• ,. BM 
Ljubovo . .. . . . . . . . .. 59 . 
Lovri~ V a ro !i • . • • !6 
Mariéa Varoli.. .• • . 77 
:Mllekusniéa Varo!i. 40 
Oreskoviéa Varo!i. 150 
Osicka Rujnica.... 155 
Osiéki Klenovae... ~2! 
Osicki Niksiéi . • .. 60 
Osicko Novoselo.. 82 
Podovi . :. . . . . . . . . . . 46 
Polje kod Gaja.... !16 
Rakiéi ·............. 78 
Srdarova Vara§ .. 84 
Siroka Kula • • . • • • • 861 
Uzelceva Varos •. 74 
'iukava ......... ~u 897 

• 

• 

• 

• 

8.1 

• 
J Li~ki O~ik pk. öaazesen l--=-= 

• 

4. Medak pk. 

Brezik. ....... Brezik . . . . . . . .. . . .. !97 
· Zagoral!ka Varo!i. 70 

• 

. . . Kru§kovac .............•. 
ukljié • • . . .. . Kri!ajica . • . • . • . . . . . '51 

Kukljié . . . . • • • . . • • . 224 

• • • • • l •• 

l ••••• 

\' edrine . • . • . • . • . . . . 97 
Bogunica •.•....... 
Medak ............ . 
Velagu§a •..•....•• 
Za poljak .......... . 
Buljmize ....•.... , 
Ilinac .............. . 
K 

. 
ri!ev1na ........ , . 

• 

460 
284 
810 
896 
350 
207 

• 

• 

• 

1.67 

• 

s 
·gg 
Ul 

-o 
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• 

• 

2. Lika-Korbava vármegye. 

Politikai küzségllk • 

adóközsé((ck 

••••••• 

ul; .•..•.... 

helységek 
és ezeK lélekszáma 

Ljubi~iéi • • • • • • • • • • • 59 
Mogorié • • .. . . . . • . . . 276 
Zaklanava Varo!i. 89 
Zeba................ 35() 
Donji Po~itelj • . . . 424 
Gornji Po~itelj • . • . 440 
Njegovanova Varo!i 177 
Po~itelj............. _485 
Vuksanova Varos. 7! 
Medjuvodje ....... . 
Pod Zi rom ....... .. 
Rad u~ . l ••• l ••••• · ••• 

Radu~ki Lipaé .• ;. 
Vaic!ica ...... l •••••• 

19 
!67 
~87 . 
Mt 

Raducki 
Drenovae 

l • ••••• 
• 

• 

Konjeviéi . • . . . . . . • . 109 
Rad u~ki Drenovae 307 
Mi§éeviéi • .. • . • . • • . 18 
Rud~Z . . . . . . . . . . . . .. 61 
Vrebac ............ . 1.()8.4 
Vreba~ko Seliste.. 18 

Pavlovae . . Vreba~ki Pavlovac- 514 
Za v od je . . • . . . • . . . . . 318 

Medak tJk. öBBzesen 
• 

5. Smiljan pk. 
BruSane ..... Bruiane ......... .. 68) 

L
. . 

. lSCI • • • • • · • • • • • • • • • • !O 
Rizvanu!ia .....••. : ~58 

• • B uiim ... l • • • B u 11m ........ l •••• 459 
Bu!i:mski Pavi~iéi 
éaéié-draga .......• 

66 
116 

1 Dubokolje ....... .. 
Mi!\kulinov Krl! .. . 

40 
68 

· Ro!\in Ponor •..•.. 16 
Smiljansko Seli§te 114 
Srdari ...... l •••••• 41 

SmiJjan ..... Ba fi nae .......... .. 161 

' 

' 

• 

• 

• 

Smiljnnsko 
. Bruo ...... . 

• 

Bogdanié ..... l ••••• 

Celinak ........... . 
813 
26 

Kolakovica .......•. 1M 
I..ak ti éi ............ . 
Ljuta~a..... . . . . . . • . 144 
:Milkoviéa Varo!i ..• 21! 
:M:iljaéa • • • . . .. • • . . • . 87 
Mi!ikulinovo .. • . .. . 51 
Podkrcmar .... :. . . . !5 
Rasovaéa. ...•....•. · 67 
Rastoka • • • . . . • . . • . 295 
Smiljan ... . . .. . . . . . . 50 
Smiljanski 

Kovu~eviéi . . . . . 6! 
Smiljanski Oblajac 122 
Smi)janski Vagat~ac 53 
Smilj:msko Polje. 4.18 
Zab lato............. JOl 

Rosulje . ... ·~ ... · ··· 
Smiljansko Brdo .• 

1-

• 

1. 

• 

-

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 
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2. Lika-Korbava vármegye. 

Politikoi közsé'gek 

helységek ~ 
'O adóközségek 

szám ~ helységek sz am 

""' 
Trnovac ••• 

• 

és ezek lélekszá.ma 

Jadovno .. .. • .. . .. • 95 77 
Podostra .. .. .. .. .. 17 
Smiljanska Ostra. !3 
Trnovae............ 582 
Trnovai!ko Novoselo 57 

Smiljan pk. össsesen --,.:--::-:::-: 
• Járási össseg 35.3 

IV. Graéaoi j. 
Járási székhely : 

Gracac. · 
l. Bruvno pk. 

• 

1 Bruvtl.o...... Bruvno ....•....... 
· Grahovo •.••••••.••. 

K . ""e rlVO;:,lJ ••• , ••••••• 

Krstace ..••.•...... - PleéaSi ••••••.•••••. 
Podurljaj .......... . 
Potkremen ........ . 
Potprevija . . ....•• 

Derinpj •.••. BlanuSe .......... . 
Bruvanjski 

Tomingaj ..... . 
Deringa j .......... . 

• Dragasavci ........ . 
Mazin ........ Bruvanjski 

Brezovac ....... 
Bruvanjski 

Kovac!eviéi .... 
Mandiéi ••••••.•.•.• 

6~ 
18 
92 
71 

1S7 
179 
16i 
116 

76 
• 

!17 
856 
88 

253 
332 

Mazin .••••••.••.•••• 1.019 
Tulié................ ~62 

Omsica .... • Manojloviéi •. , .. • .. 16 
Omsica . . • . .• • • •• . • 887 
Podbakovac!a ... ; .. 157 
Pozniéi . • . . . • • •. . • • 61 

Rudapolje . .. Bruvanjska Kispa-
vica . . . • . • • • . • • . . 158 

Bl'Uva.njski Jasenar 188 
Obradoviéi......... 119 
Pakla.rié.... .... . ... 87 
Rudopolje ..••••••.• 

Bruvno pk. lisSlesen 

2. fha~ac pk. • 

• 

1 Duhoki Dol .. l Duboki Do l ....... 167 
i 2 
M 
48 

Grai!ac'!ki J elo v ae .. 
Grac'!ac'!ki Vui!jak .• 
Turova e ........... . 

Glogovo • • • • • G logovo •.•..•..•••• 
Greala ......•.•.... 

Grab • • • • • • • • Cerovci ....••••••••. 

• 

Gaéesin Do l ...... 
Grab ..............• 
Gu sarica ..........• 
Malo Glogovo ..... 
Radusinova. Draga 
Vucipolje .......... . 

• 

892 
68 

118 
19 

651 
21 
70 
55 

174 

• 

• • 

787 

ö adóközségek 

""' 
és ezek lélekszáma 

• 

GraCac ••••••• Gracac .............. 1.!a67 
I.Jjuhovié ..•..•....• 
Potkokirna .....•.. 

Kijani ....... Gubav~evo Polje .. 
K.. . 

· lJBnl ••••••••••• • • • 
V re la .............. · · 

Stikada ...... Gr acacka Glavica. 
Grai!o.i!ki Dolovi. .. 
Maia Gudura ...... 

a1 
176 
236 
580 
53 

i 60 
6 

13~ 
Potkasa • • • .. .. .. ... 188 

• Stikada ............ 1. 
Slikadski Klanae.. 56 
V elika Gudura.... !24 
Vrace ...........•••• 

Tomingaj • .. Cankovié-draga •• • 
Grac!ac!ki Deringaj 

116 
!06 
!68 
365 

• 
• 

Tomingaj .......... 
Tomingajsko. 

Tupala ....•....•• 
Tominga.jske . 

Samardzije ..... 
Tomingajaki 

95 

1 

• 

Ljubovié .. .. .... . 19 _ 
Usiva ~Draga........ 69 --=-=

. Graeac pk. lisssesen 

• 

a. Lovinac pk. 
1 Kik • • . • • • . . . Kik .......••.••••••.••••••• 

Lic!ko Cerje .. Cerjanaka Po lj ana 69 
Lii!ko Cerje........ 4!!2 
Pilar ........•. :-.... 74 
Zmelovac!a .. .. .. .. 85 

Lovinac •••• Cvitusa............. 81 
Lovinac .. .. .. .. . .. 401 

• 

• 

• 

Medvidovac!a....... 90 
Par~iéi . . . . . . . . . . . . . !49 
Peregin o Polje.... 87 
Pi plica .. ... .. .. .. .. !52 
Rasoja ....•• ~ •.•..•. 184! 
Vola rica............ 68 

Ploca ....... Donja Ploöa..... ... ~91 
Gornja Ploc!a . . . . . . 7~1 
Te p sin Dol .. ... • .. 98 

Ril!ice ...... Brnic'!evo........... 105 
Razbojine.......... 181 
Ri6iee . . . . . • . . . . . . . • 454 

Smokrié .... Blizniee.... ...... •• 19 

• 

• 

Sveti Rak ... 

• 

Brkié-dolac ....... 40 
éankuse ........... 16 
Jasenflr ..••..••...•• 
Muntanje ......... . 
Pesutov Dolac ••.•• 
Risovac •• l ••••••••• 

Sekulié-dola.c ••••• 
Smokri6 ••••...•..• 
Segotin Dolac ••••• 
Vagan •......•..... 
Balenska Plana •.• 
Ege lj ac ••••• l ••••••• 

Krpanska Draga •• 

• 

136 
u 
3<1 
19 
~o 
00 

187 
66 
58 
46 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 
• 

• 

-

• 
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Politikai községe~ 

adóközségak 

• 

• 

• 

helységek • 

• 

és ezek lélekszáma 
• 

Kruskova. Plana .. 
Lipaé ............. . 
L ti 

.. 
O Cl. , , •••.•• , , , ••• 

Maii Ha lan ...••.. 
Miletié-gai ...•...••• 
Sveti Rok ......... . 
Svetorol'!ki Zamr-

76 
188 
105 
11 

173 
567 

Stenl.............. 158 
Svetorol'!ko Staro • selo .............. S-'7 

Vranik . ..•... Vranik .................. . 

szám 

• 

. . - ;-:::-; 
Lovinac pk. 6ssse1en 

• 

4. Zrmat1ja pk. 

Kom ....•.... 

• 

• 

Palanka ..... 

Breatoval'!a .. .. . .. . 91 
Cukov Dol ........ 
Donje Rujiste .. .. . UO 
Donji Javornik.... 86 
Drveniak ........... · 8 
Gornje Rujiste.... 86 
Graboval'!a .. . .. .. .. 51 
Kom . . . . . . . . . . . . . . . . 8~8 
:Ma.curovac ...... ·• S':B 
Popovo Polje...... ':BS 
P alan ka . . . . . . . . . . . . 105 
Vedrica ............ 87 
Vrgorac ~........... 6 

Pribudi~..... Cul'!evo .. . • .. .. . . .. 48 
Kusac . . . . . . . . . . ... . . 40 
Pribudié .. .. .. .. . .. ~69 
Pribudiélta. Pol'!az-

b ina.............. 11 
Pribudiéki Klanao ..... . 
Pribudiéki Vagan ..... .. 
Zujino Polje....... 108 

Prljevo . . . . . . Gromila ................ . 

• 

• 

Jokié-draga ............ . 
Malo PrlJevo .. .. .. ~91 
Prljevskl Duman ....... 
Rastiéevo .. .. .. .. .. 404 
Sla.na Vlaka ........... .. 
Veliko Prljevo .... !71 
Vilin Klanac ••••• 

V elika 

• 

Popina ..... Donji Labusi • • . •• 159 
Gornji Ce ro vei.... 168 
Gomji Labusi .••• 116 
Ljeskova Draga .. !4 
Lukié-draga • .. .. • • 59 
Poéazbina.... •• • . • •. !14 
Podljut . • • • • • • .. • • • 838 
Podmila............ -i 28 
Popinski Vagan • • 63 
Popinsko VJ·polje. 17~ 
Suilevié-polje .. • • • • 87 
Ugarska Korita . .. 7 

• 

• 

• 

1 
• 

• 

1 

• 

s 
-~ 
"' -o 
~ -o 
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• 

2. pka-Korbava \•ármegye. 

Politikai községek 

helységek adóközségak és ezek lélekszáma 

Zrmanja ••••. 

Z'rmanja-
vrelo . ..... . 

• • 

• 
• 

• 

• 
• 

V elika Popina ..... 
éultova Glavica· .. 
Potkita ........... . 
Pupavceva Glavica 
Pupavcev Stublié. 
Vral!areva Draga. 
Zrmanja .......... . 

B01·ovi Pod i ....... 
Do nj i Cerovci •••• 
Gornji Javornik .. . 
Gudura ............ . 
Magareée Polje ... 
Ma la Popina .... .. 
Nadvrelo ......... . 
Olijani ............ . 
Ol ri é ............... . 
Pari po va Draga .• 
Razboj ............ . 
Runjavica .. . · ...... . 
Smrdljivac ....... . 
Tabariste .......... . 
Vladuiiié·draga .. .. 
Zi r ................ . 
Zrmanja-Vl'elo .... 
Zrmanjska Vrbica 
Zrmu.njske Krstal!e 
Zrmanjski Doljani 
Zrmanjski Lipaé . 
Z1·manjski M1-a.caj. 

64 
10 
39 
35 
80 
4! 

104 

9 

41 
at 
85 

':862 
1~6 
41 
6H · 
14 
17 

" 87 
1-' 

1!1 
8!!9 

'J. 7 
16 

153 

116 
• Zrmanja ·pk. össsesen 

1-= Járbi. össseg 

• 

V. Korellloal j, 
• 

• 

Járási székhely : 
• 

• Koreni ca. 

1. Bunié pk. 

Bunié ... ..... Bunié ............. . 

• 

• 

Buniéka. Lipova 
G lavica ......... . 

Buniéko Divoselo. 
Buniéko Ljubovo2. 
DragaAevo Brdo .• 
Duboki ........... . 
Peéina ............ . . 
Skenziue Kuée .. .. 
Stankovié-tuk .. .. 

é:anak ....... Cttnal!ka Korita .. . 
• 
Canacka Kosa .. .. 
Co.na<!ki Lu g ..... . 
Canak ............. . 
Duman ............ . 

851 

51 
10!1 
183 
11! 
90 
75 

146 
174 

69 
91 
-67 

662 
-66 

• 

Maii éanak ....... . 16 • . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Polilikai községek . 

helységek adókllzségek és ezek lélekszáma 

Dehelo Brdo Batiniéi .. . . . .. . • . • !6 
• 

• 

Debelo Brdo . • • . • • !7!1 
Dozetova. Draga . . !1.&6 
Hiniéi . . . . . . . . . . . . . . 158 
Peéane . . . . . . . . . . . . 686 
Sijani . . . . . . . . . . . . . . 47 
Vlajisavljeviéi • • • • ~64 

szám 
• 

• 

Kozjan. •• • .. Kozjan • • • • • • • • . • . . . 865 
Likarev aor • • • . . • • 16 . 

Krbavica • 

' 

Baljkuia . .........•. 
Krasulja............ 67 
Krbavica ...••..• :. 417 
Miriéa VaroA .••••• 97 
Pribiéa Kraj • • . ••. 1!11 
Rapajiéa Kraj... •• !107 
Vlajisavljeviéa Sor 41 
Vujinove Glave •• 111 

Salamunié , , Ratkoviéa Poljana 8 
Ratkoviéa Sor .. .. 66 
Smrdelj .. .. .. .. .. .. 1!! 
Salarnunió • .... ... BW 

BURié pk. ÖBBSU~t& --=-= 

. • 

.a. Koretlica pk. 

Bjelopolje .. Bjelopolje .. .. .. .. • 449 

• 

· Bjelopoljski Tuk . 452 
Donji Fr:Wié .. .. • ~46 
Gornji Frk~ié .... 485 
Grabu§ié ....... ; .. • 690 
Kla§njica .......... 198 
v edasié . .. .. • .. .. .. !!88 

Korenica.... Homoljac ... , .. .. .. ~26 

• 

. Homoljafki Klanac 84 

• 

Jasikovac ......•... 
Kalebovac .. • .. .. .. 401 

. Koreni ca • .. .. .. ... 818 
Korenifka Gradina !104 
Korenifka Rijeka. 101 
Korenifki Ponor • 810 
Korenifko 

Kompolje ........ 
Korenic!ko Vrelo .. 
Krst .•.•••••••••••• 
Mihaljevac ......... 
Ora v ac •..•••••••••• 
Rudanovae ........ 
• 
Seganovac ........ . 
Uvalico. ......•....• 
VranovaCa •...•.•. 

496 
84 

499 
262 
94 

8!7 

Vrpile .............• 
Prijeboj • .. .. éujiéa Kröevina ... 

85 
482 
160 
!106 
264 
194 

J ezerce ..•........ •.. 
Koreniöka Kapela 
Miriéa Stropina ... 
P .. bo' rlJe J •••••••••••• 
Soriéa Krfevina •• 

84 
484 
j9 

Trnavac .. ... Trnavac ..... ........•.... 
Korenica pk. 6ss1esen 

• 

•' 

• 

• 
2. Likn-Korbava vármegye. 

El Politikai községek '"' .. rn 
-o 

helységek szám l» 
adóközségek -o 

""' 

• 

• 

és ezek lélekszáma 
• 

8. Licko Petrovo selo f'k. 
1 Li~ko l 

Petrovo selo Licko Petrovo selo 1.068 
Plitvícka Jezera .. • 37 
Zaklopaea • .. .. • .. • 9i 
Zeljava .. ........... 876 

' 
..... Donji V aganac .... 889 

Gornji Vaganac... 717 
Flel!etar •.•.•.••••••• 851 

1.91 

Li.Cko Petrooo --
selo pk. ösuesen 

4. Zavalje pk. • 

• 

t Baljevac. . . . . BaljevaC .............•... 
Melinovac... Melinovac ............... . 
6ko~aj . . . . . . . SkoCaj ..............•.•.•.. 
Zavalje ....... Medjudratje ....... 861 

Za valje .. • .. .. .. • .. • '181 
• Zavalje pk. ÖBBlesen --:--:::-: 

J árási. ÖBBleg 

• 

• 

vL otooaiozl Otoéaol J • 
Járási székhely : 

Otocsácz- Otoöac. 

1. Brlog pk. 

• 

1 Brlor .. .. . . .. B r log .. .. .. .. • .... .. 6!9 

Brlolíka 

Brlog-lítacija.. .... • 186 
Brloska Kosa .. ... 199 
Drenov Klanac • • • • 687 
Podbrdje • • .. .. • .. • • 289 
Price . . . . . . . . . . . . . . . 179 
Rapajiéi............ 741 
Zakule.............. 86 

Dubrava .. BrloAka Dubrava .. MO 
Tukljace............ 178 

Kom~olje . . . Kompolje ...•.......•.... 
Melmce ...... Crni Kal • .. .. .... .. 187 

Melnice....... .... .. .&!9 
Vratnik ............. BM 
Vraiéi. ..... ...... ... t 91 

Vlaiíko Polje Bjeljevine .......... B 
Rosotrun.. ••• .... .. 'j9 
Vla.líko Polje....... 965 

• 

• 

Brlog pk. ÖBBleBen --=-= 
2. Dabar pk. 

t Dabar ........ Antiéi ............. . 

• 

• 

Bobiéi .............. .&37 
Dabar . . .. . . . . •. •. . . l ü 
Dabarski Glibodol. 66 
Dabarski Lug.. .... 870 
Dabarsko Zapolje. 461 
Krznariéi.... ....... 134. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Horvlit-Szlavonországok . 

Politikai községek · 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

2. Lika-Korbava vármegye. 

Politikai községek 

~ adóközségak · 
r.:. 

helységek szám ~ 
'O adóközségak 
r:. 

helységek · 

' 

• 

• 

és ezek lélekszáma 
• 

Ljulline .... ......... 177 
37 Mal a Kapein •.•••.• 

171 • Pelrinié-polje ..•••• • 

Zabarje· ............. - 302 
Zivica ... ............ 66 

Dabar pk. össeesen 

/J. Otocsáce Oto~ac pk. 

Kuterevo •••• Duliba.. •••• •• • . • • • • 380 
Kuterevo • • • • • • . • . . • 685 
Kuterevske Poljane 149 

Otoi!ac • • • • • • Otofae ••..••••••••• J. 6 7 6 
,. Otoc!ki Orovae • . • • • 143 

OtoCko Staro selo. 423 
Sumeéica • . . •• • • • • • !WO • 

Prozor • • •• • • Bobinci •. •••• •• ••• • 67 1. 

• 

• • 
• 

' 

Cmo Jezero. .••••• 70 
Kostelei • • • • • • • • • • • • 147 
Obilje. .• • .. • . • • •• . •• 289 
Otoéka Luka....... 2-27 
Prozor .. .. . . . .. . .... 758 
Vivoze.. .. . . . . . . . . . . 173 

Fo , • é. '"5"' .,vica . . . • . . . . Go rt 1 • . • • • • • • • • • • • • ,;,;. ;li 

• 

• 

. Lipov1je............ 175 
Otoc!ki Tisovac.... 19 
Ponori ........... :. 671 
Sviea ............... 1.051 
Svic!ki Komiéi ..... 165 

Otocac pk. össeesen 
• 

•• 

4. Si'flac pk. 

éoviéi ••••• --1 Coviéi .. .. . .. • .. .. • • 663 
D eh eli L ug .. .. • .. • 68 
Dujmoviéi.. ........ 273 
Ma tasiéi .. . . • .. • • . .. 451 
Tupala.............. 79 

Le§ée •• . •• ••. Leséarska Peéina. 132 
Leséarsko Seliiée • 38 
Lesée ............... 1.437 
1\lalinisée........... 144 
Markovi éi .. .. .. . . . . 101 
Pavenka............ 65 

Ramljane ••• Jankovié-poljane.. 33 
Jerbiéi... .. .. ....... 88 
K.oren............... .45 
Lisina . . . . . . . . . . . . . . 179 
N ovo Jan fe.. . . . • • . 11 
Potkoren....... •. .. 85 
Ram !jane... . . . . . . .. 3!!!1 
Ramljansta 

Drafica ....... ... 31 
Ramljansti Alan. SO! 

Sinae •••••••• Do nj 1 Skela . . • . •• 107 
Majerovo Vrelo . • . 260 
Sinac .. ~ ............ . 1.485 

Binac pk. össeesen 
• 

• 

• 

.. 
• • 

,_ 

1--=-= 
• 

1 

és ezek lélekszáma 

5. Skrwe pTc. 
• 

Doljani • • • • • • Donji Do lj ani • . • • . 603 
· GornJ"i Doljani .. • • 318 

" 
Joviéa Umc!ié ..... : ·48 
Skor:tk. ..... .•••••.• !177 
Viliéki Brezovac.. 66 

akare ....... G lavace .. •• ••••••.• 676 
Podtim ............. 1.120 

1.31 

· Skare .......... , ... . 1.109 _ 
&are pk. öBSeesen 

• 

• 

. . 

6. 'Vrkovine pk. 
t Babin Potok. Bigina Po lj ana.... 79 

Boriéa Seiiste • • • • • 67 
éorkova Uvala.... 69 
Donji Babin Potok 676 
Gornji Babin Potok -171 

• 

• 

Ko nearev Kraj .. . • 139 
Plitvica............. 164 
Plitvicki Ljeskovac 233 
ProSée... .. . . . . . .. . . 10 

Turjanaki • • • Mailiéa Budzak.... 48 
Sjecivica ........... 108 
'furjanski.... . • • • • • 7!!1 
Zi vu lj a ..... ; .. . . . . . 100 

Vrhovine.... Crna VIas t ........ 1.!19! 

• • 
Vrhovmsko 

Rudapolje . 

Zalu!niea ... 

Medeni Dolac • . • .. 31 
Voénjak •. ... ....... 3~ 
Vrhovine ••.••.••••• 1.043 

Vrhovinski Dugi 
I>ol .............. . 

Vrhovinsko Ruda-
polje . •••. .... .. .• 636 

Brakusova Celina. JO 
Brakusova Draga. 69 
Ovijanovié-kuée •• 1-1 • 

G ola Brda .. • • . • • • • 14 
Zaluzniea ...•...•... 1.067 ---.,.,-:-

Vt"lwvine pk. össsesen ..,~, __ 
J árási össseg 

v 11. Peru§! ól j. 

Járá.si székhely : 

Pern!ilé. 
1. Kosinj pk. 

1 Donji "Kosinj Donji Kosinj ...... 1.361 
• 

• 

KrS.......... .. . . . ... 623 
Podobijaj • •• .. . ••• • 60 
Poljan . . . . . . . . . . . . . . 246 
Rudinka . . •. •• .. ••• 661 
V uk elié-selo ... • .• . 404 

Kosinj • • • • • . Kosinj .. . . . .. . . . .. .. 6!11 
Kosinjski Bakovac D69 

-• 

• 

• • 

Kosinjski Ribnik. 3'!! 
Kosinjski Zamost. 98 

• 

o 
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2. Lika-ltorbw~·a vánuc0a·c. 

Politikai községek • 

szám -o 
>. 
ö adók!lzségek helységek 

és ezek lélekszáma 

szám -g, 
o adóközségek ·-

helystit:rek . 
és ezek lél~!ksz:áma ..... • 

Kruskica • • • • .. • • • . • 50 • 

Podjelar ............ , 331 
Poljanka • .. . • . • • • .. • 46 
Ruja ............... 417 · · 
Su§anj ............ . 

Lipovo Polj Lipovo Polje •••.•• 
Mlakva • • • . . . Dulibica ........... . 

l Donje 

Mlakva .........•... 
Vir ........... ...... ·. 

Korinj f)k. ösa.um 

/J. Paeariste pk. 

riSte.. .. . . . . Bakovac............ 111 
Debelja.k • • . . • . . . . . • . 
Donje Pazari!íte... 66 
Jovanoviéa L ug... 110 
Jovanovié-draga... lot 

• 

• 

Kalinovai!a.. ••. . . .. 376 
Maia Plana ...... :. 
Milinkovié-ugao... 81 
Muharev Brijeg.. . 67 
Pazari!ína Dubra1·a 186 
Pazarisna Novo-

selija . . . . . . . . . . . . 7 
Paz•ri!ína Popo-

val!a •••••••••••• •. 188 
Simié-selo.......... 3!1 
• 
Skvadra ............ 39 
• 
Spanju!ía.... •. • • .. . 1!18 
V elika. Plana . .. •• 319 

Gornje Paza- . 
ri&te • .. • . .. . Aleksinica • • . .. .. .. !U 6 

Donji Pilipoviéi . . 78 
Dl"B.gDWht........... 100 
Gornje Pazariste . . ~BO 
Kuanova Skvadra 60 
Milinkoviéi......... M 
Pudoatrvica . . . • . . . . !!3 
Podstran a.......... !!SS 
Predvaganac....... lOS 

Kru§c'!ica ..... Antinuvica ........ 60 
Kru!íc'!ica • • • . .. • .. .. 300 
Vaaanac........ .. .. 131 

Pnal'iste .. .. Balenija............ 144. 

• 

Budlak ............. 176 
Dunjevac........... 71 
Klar·ac'!ko Polje .... ·1!!7 
Krpanov Brijeg... 43 
Mali Zitnik.. .. .. .. 64 
O teS................. 4!16 
Paz·,ri§te ........ :.. 331 · 
Slojevié-draga..... 12!ll 
Veliki Zitnik...... 99 
Vranovine .. • .. . .. . !804 

• 

1. 

1 

l Pasarate pk. öss1. -

9. Pm~Bié pk. 

Kalu~jerovac Kaludjerovac . • • .. • 635 
Malo Polje......... 865 
Zalika .... . .. ... . .. . 48 

• 

• 

• 

' 

' 

• 

Konjsko • 

Bruo ....... Ba!íiéa Duboi\i .. • • 61 
Ba!íiéa Poljaua . • . 67 
Boreiéi ••••••u•••.. 110 
Gostovai!a..... • . • . • • 87 
Konjsko Brdill•..... 90!1 
Kosa............ ... . tat 
Luliéi............... '!14 
Magari ce • • . . •• .. .. . 18:2 
Podboisna Seliste. 156 

Kvarte ...... Kapetanovac....... 77 
Kiljer.... .. ... . . .. . . 199 
K varte. . . . • . . . • . . . . . 533 · 
Mezimovac...... ••• 198 

. Sveti Marko........ !&SO 
Peruiié ... ~.. Jurisiéi............. SS 

• 

Karaula .. . • • • • • . . .. 326 
Lipova Glariea.... 19'! 
Peruliié . • • . • • • . . . • • !86 
Perusiéka Kani!a. ~71 
Pe:ru!íiéki Bukovac '!61 
Prvanci............. 411 

Studenci. .... Iv6eviéa Kosa..... 171 
Janjí!e • .. . • • • •• . . • . • 167 
Klenovac........... 858 
Studenci • • • • • • • . • • • .&86 

• • TomaAevi6a Brdo. 4.& 
Peruiié pk. öss•eseft --=~ 

• • 

• 

• 

• 

J(irási. összeg 

Zenggl Selljl j. 

Járási székhely : 
Zengg Senj. 

1. Jablar.ac pk. 

• 

Jahlanac ••••• Barií!evié-dolac •••• 
Barié!erié-podi ...•• 
Bilenski Pa.deJ .•• 
Bilenski Podi ••.•. 
Crnjatkusn •••••...• 

• 

• 

' 

· Dra:gií!evski Podi.. 85 
Dusikrava •••.•••. ,. • '!09 
Jablanac ............ · l ·7 
Jablanaé!ka RaJ.:o-

• • 

VIC& •••••.••••..• 
Jablanaé!ko Jezero. 
N .. e JlV ••••••••••••••• 
Rtova .............. . 

41 
146 

11 
11 

Stokié-duliba •••.. 
Stokié-podi • . • • • . • 88 
Slokié-vrata • • • .. •• ·-
V ranjak ..... u •••• 

Zavratnica ••.•••... 
Kl ada · ••••••• Biluéa ............ . 

111 
57 
44 

197 
64 

1M 
H4 
48 

• 

• 

Donja Kllda ...... . 
Don ji Lekci ...... . 
Gornja Klada ..... . 
Gornji Lek ci •.... 
Miskulinske Staze. • 
Sarinar ..... ....... . 

16 

1.06 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

i 

• 
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. Homt-Szlu ono'r!'t/.1\gok. 2. Lika-Korbava v6nnegye. 

Politikai kOz~sek Politikai községek 

·o helységek -á" adóközségak. és ezek lélekszáma 
szám ~ 

...... adóközs~gek • ·::> 
helységek 

és ezek lélekszáma 
í-· 

• 

• 

Prizna . . . . . . . Ba6vica .•...... ..... 33 
ss 

• 

• 

/ 

• 

Boroval!ki Podi ••. 
Cmi Pade! ...... . 

• 

Gavra.n ......... · .. · · :..6 
Gusle Zidine • • .. . • 59 
J u1·1!i é-selo .. • • • • . . . 63 
KurtuSa. ....... ... .. 19 
Lomivrat • . . • .. • . . . 7 
Marama ••.. .:. . . . .. . 66 
MliniAte ........... . 
Paniinac........... U 
Prizna ...... .. . . . . . 106 
Priznanaka 

Karaula .... ••• 79 
Priznanska 

Krc!evina ...... .. 
Priznanska Lokva. !U 
Priznaoske Seline. .U 
Priznanski L ur . • • 68 
PrpiC-podi .......... . 
Ravni Pade! ... . 
Siuokoia· ......... . 
Star é!evié-dolac •.•• 
Staré!evié-podi .... 
Stari!evié-aeline ••• 

• 

Sveti lvan ....... .. 

88 
8 

34-

• 

-. 

Starigrad .. . Crna Duliba ..... . 81 

Stinica ..... 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

. . 
• • 

• 

• 
• 

• 

• 

Devé!ié-dolac ..... . 
Donji Starigrad .. 
Gornji Stari~:rad:. 
Ivanc!a ............. . 

166 
178 
250 

Modrié-dolac ...•..• 
Starigradski Budim 
Velike Brisnice .. . !!19 
Vodiee •............. 
Balenska Draga.. . 88- 1 
Donja Stinica .... ~ 188 
Drndiéi.... .... .. ... 87 
Dundovié-koki .. .. 
D~ndovié-podi .. .. 
Gornja Stmica.... 7' 
Josinoval! ......... 8 
-.TurkuAa............. tos 
Lubenovac ....... . 
Male Brisniee..... tü 
Mirovo ............ . 
Mrkv.iAte •...••.••.. 
P .. 
8Jl~ ............. . 

Stinié!ke Struge ... . 
StinMki Dolac .... . 
Slinil!ki Lug ..... .. 
Stinit'!ki Panos ... . 
Stirovaé!a ........ .. 
$egote .. ........... . 
Skrape ••.• ••.•...... 
Veliki Alan ....... 

66 

.u 
öt 
!7 
! 

78 
Hl 

Vlaka............... 100 
V .. c UJ l na ••••........ 
Zivi Buna~ • .. .. . • 156 

!J ablanac pk. összesen 

::;.. 

• 

• 

• 

/J. Kri'Di Put pi. 
Kriri Put •• 

• 

-

• 

• 

Krmpote .... 

Brezov D ol .. .. • .. 76 
BukoT& Buljina... 88 
Bunica ......... ;. . . . 8G 
Butkovié-dolac ... ~ 
Francikova e • .. .. • 175 
Klariéevac .. .. .. .. 80 
Krivi Put .......... !!64 
Krivoputska Gorica 
Kri voputski Osredak 1 ~ 
Longovac ... .. .. .. • B8 
Matié-gaj........... 89 
Mrzli Dol .......... · -668 
Pijavica ... l •••••••• 
Podbilo ..... ....... . 
Primorski Veljan. 
Sveta Jelena ..... .. 
Sojatski Do l. .... .. 
Soli6i .. l ••••••••••• 
~alji · ............. . 
Tomljenoviéi ... .. 
Vrataru§a ......... . 
Zekanoviéi. ...... .. 
Alan ............... . 

!8 
009 
~!!il 
98 

18!! 
6! 
M· 

113 
79 
18 

!69 
ss 
37 

Krivoputski Sihinj 
Krmpotski Su!ianj 

' Murva ............ . !5 
Petrova •..... l •••••• ss 

• Vodna .............. . 10 
Vrtljina •........... 
Zamalié ........... . 

n 
6~-~.,.. 

' 

a. Seenlbyörgy BM~ Jvraj pk. 

• 

• 

• •• . . Adtiéi . .•. . . . . . .. . . . 5 

• 
• 

Aniéi ... ... . ........ !d~ 
De vc! iéi ....... : . . :. 298 

. DujmeAiéi ......... 1:11 
GlavaAi ••• .. .. .. . .. 7'1 
I vetiéi . . • . . . . . . . . . . 71 
Jantuviéi.......... 80 

•.. . .... .... 151 
Lemiéi ............. M 
Modriéi.. .. .•.... ... . 16 . 

. Samartije • .. .. • .. • 175 
Vukeliéi ........... 1-66 

• 

Juraj Aliéevac ......... .. 
· Babié-dolac ....... . 

Batinovica ....... .. 
· Biljevine .......... . 

Bi lopolj ·~ .......... . 
BoboviAte ........ . 
Crnika ............ · . 
Dalini ca ........... . 
Dragic!evié-dolac •• 
Du1nboka ......... . 
Giuhodolac ...... .. 

l Hrmot_ine ......... . 

l • 

-
• 

• 

• 

St 
116 
!5 
7S 
68 

184 
10 
10 
17 

" O i 
1!4 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

l 
i 
l • 
l 
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Horvét-Szlayonol'!t/Ágok. 
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• 
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9. LIM-Ro-(l,av,, vlrmegye. 

============~==============~~----~=-~~======~~~~~==========, e -as .. .... 
-o 
~ -o 

""' 

Politikai kOzségek 

helységek adókl!zségek és ezek lélekszáma 

• 

• 

• 

' 

' 
' 

' ' 

Kljenove Seline... 17 
Liskovac .. • • .. • .. • . 7!1 
Ljube!ine .. ... ... . ó9 
Lukovo ............ 186 
Lukovske Struge • 8 
Markovci . • . • • • . . • . • 10 
Matasié-podi ;.. ... .U 
Mili§iéi ..... ~...... 4~ 
Ol tari............... 3 i 
Orih •••••• ••• • • • • • . . 88 
Panos • • . • . . • . . . . . . . . 48 
Planinkovac • .. .. • '1.7 
Primoraka Rai!a.. 81 
Svetojurski 

Rastovao .. • .. .. . 38 
Roni!evié-dolac.... 39 
Seline • • • . • • . . . . . . . 100 
Senjska Draga..... 121 
Senisti Sveti Kri!. 46 
Skorupov Dolac... 176 
Skorupovo .. • .. . .. ! 
Smokvica ... .. .. ... 8! 
Spasovac .......... · B 
Stolac •• • • • • • • • • • . • . 196 
Sveti Juraj..... .... ö 78 

. Sveti Mibovil ... ;.. BS 
Svetojursko 
Razhoji§te ....... 

Tomajiéi .. ,....... 11 
Turinaki KrC! .. .. . 68 
Tu!evac ........... 97 
Volarice ........... 118 
Zasoni • . . . . . • . . . . • . ~a 

.. Zak.osa • • • • • • • • • • • • • 6() 
Zmovnica.......... t~ 
2ukalj ............. 86 

szám 

' 

' 

' 

• 

~~ Bveti Juraj pk. öss#. 4. 

' 

Jdrási iisseeg 
• 

' 

• 

:a. 'U4blnal j. 

Járási székhely: 
1 

Udbfna. 

z. PodltJPac. pl. 

• 

' 

l ~fekinjar .... Donji Mekinjar ... 
· Gornji .Mekinjar .. 

Gornji Rehié •.... 
Pisa~ .. .. . .. éorkovo selo ...... 

Pisa6 ••• l ••••••• l ••• 

~olió ·~·········~·~· 
Pod,lapac • .. Bre§tane .......... . 

B u !ak •••.••... •·l •• l 

Jagodnje .......... . 
Petanovié-hrdo .. . 

• ' 

' ' 

., 

' • 

664 
414 
so 

163 
414 
864 
!63 
13! 
~so 
66 

' 

'() 
1>-. -o 

""' 

• 

Politikai községek 
• 

' helységek adöközségek és ezek lélekszáma, 

' 

• 

-
Srednja Gora 

Svraékovo 
selo ••.•.•.. 

• 
' 

• 
' 

Podlapac ........ .. 
Podlapa~te . 
Ledenice ........ .. 

PotkoviljaC!a ••..... 
Zrnié-poljana ..... 
Cankovié-selo ••.. 
S~ednja Gora ...... 

' 

!J, Udbina pTc. 

2'81 

89 
.29 
23 

!89 

""' • 
• 

' 

' . 
• 

szám 

• 

1 J oSan • ·~··... Joia.n .................. _ •••• l 
1.11 

• 

Kom ié ••••. l Komié ....... •• •• ••• • 679 
Komiéki Paklarié. 79 

\ Op ali éi ........... ; 69 
PetraAica ••. :~... ... 38 

· Polj\ee • .. • .. . . . .. • . ~51 
Kttrjak ••••.•• Kurjak- •· •.•.•• ·•• ••• •• • 658 

TuAice •• •• • • • • • • • •• -19 
Mutilié ... .' ... Kandié •• . • .. • .. .... !8 

' Klapavica .• ..... .. . 184 
KrC!ana ..... ~ ....... 135 

• Mutilié • .. .. ...... .. 84! 
Ondié.... •• •• • ••• • . • 800 

Udhina • .. .. CoJ1uk .............. !11 

' 

Visuó ........ . 

Donji R eb ié .. • • • .. !59 
U db ina ............ 1.475 
Vis u é ••. l •••• --. ••••• 1.951 
Visuéki Bnkovac • 
Visuéki Grabar ••• 
Visuéki Kuk ....... 

• 

z. Zengg. 8ea,J váro• • 
' 

-- Senj • • • • • • • • . • · 

' 

' 

B .••• ''".1" J. • ••••.......•.•.•.• l l • l ••••• 1 •• 

• 

t .51 

• 

• 

Alsdlapacri Donji. lapaci .j ... ,... 17 
G .,. . 95 

OS.TJ'I.C'I J ..•.• 1 ••••••••••••••••••• 1 • ! •••• 1 • .lJ 
GraCaci .i . •••.•.....••...••••.•••. ; .• ~ ...• · S6~7 
Korenicai j ........... ~ ~-· ... ~ ~~~~ ..... · .. . 
Otocsác6i Oto~aci j ................ . 
p, .. l:~" • ' 

Bt',..,-.CI 1 • • • • • • • • • • • ~ ~-··• • • • • • • • • • • • • • • • 
Z . "' .. • t!II&O!JI oef\11. :J • ••• ~ • ~ •••••••••••••••• 
U d bitlal j. . .•.. l ••••••• , ••••••••••••••••• 
Zeni.Jg 8et1j "áros .. ~ ...... l ••• l .... 

' 

JTármetiuei IJssteeg: .. 

• 

' 

• • 
' 

' ' 

' 
' 

16* 
' 

l 

' ' • 

l 

' 

' 

• 

' 

• 

' 

' 
• 

\ 

• 

' 
• 

' 

, 
• 

' 

' 

• 
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• 

• 
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"f. 
llorváL-::i.Ül\Yonországok. 

Ptllitikai köz!!égek 

'O 

'"" helységek 
•. 

ö adúkllzségek 

"" 
és ezek lélekszáma 

• 

• 

• 
S. l\lodrus-fiume drmcgye. 

Politikai kllzségek 

szli.m ·o .!:' helységt•k 
~ adókOzségek és ezek lélekszáma 

l 3. Modrus-fiume vármegye Modrus-Rijeka. 

• 

• ' Vármegyei székhely: OgaliD. 
• 

1. Cslrkventozal Orlkvenloatj. 
• Jbási székhely : 

• Czlrk:fenleza Crlknniea. 
• 

1. Bribir pi. 

1 H ribir •• • •• • . Bribi1· ...••••••••••• !69 
176 

• 

• 

• 

• 

Brihirski Gradac .. 
Brihirsko Lukovn 

nyá1i pásztol"lak 
Bukov Dol nyári 

pásztor lak ....... 
Grni Vrh nJári 

pisztorlak ...... . 
Dragaljin ..••...... 
Jargovo .....•...... 
KiCeri .••... •........ 
Kosavin ..•...•..... 
lrriai~ •............ 
K.urin •••••• • •••..••• 
Liiiujakova Draga 

nyári pásztorlak 
Mazlevo nyé.ri 

pé.szlorlak ....... 
Okruglo nyári 

pásztorlak •••• , •• , 
Podgori ............ 610 
Podskoci .. ; ........ i66 
Podugrinac • .. .... • 96 
Poduljin............ 119 
Ravno nyé.ri pász-

torlak ........... . 
Sveti Mikula....... 1!7 
Sveli Vid........... !SiO 
Stale . . . . . . . . . . . . . . . . 56! 
Ugrini ............. 811 
Veliki Laz nyári 

pásztol'lak ....... 
Bribir pk. 6sstese·• 

3. 01irkven6c1a Crikvenica pk. 
l Czirkvenicza-

• 

Crikvenica Beniéi .. .. .. .. .. .. • 61 

• 

' ••• 

• 

• 

Crikvenica ......... !!.470 
C1·ikvenii!ka Draga 185 
Crikvenicki Dolac 1 ':!3 
Dv01"Ska ........... ~13 
Kotor ... ..•........ 89 
Ladvió. ... .. . . .. . . . . 188 
Potkotor . .. .. .. • .. • 22 
Sopaljska........... 144 
Snpera.............. 1 ~! 
Zoliciéi............. 41 

l 

•• 

• • 

• 

• 

• 

8. 771 

Jelena-
Dramalj • • Dramaljaka 

Lokvica .. ....... . 
Dramaljako Selce • 

• Manestri .......... . 

61 
108 • 
!98 

Sveta Jeleaa-
Dramalj.......... 616 

Orik'IJenica pk. 6s11esm 

• • 

Drivenik •••• BaCiéi ............ ,. !7 
58 
~6 
!U • 

• 

• 

• 
• 

• 

' 

• 

• 

• 

Belobrajiéi. ....... . 
Benkoviéi ......... . 
J3laliéi ..•........... 
Cerovi6i .•.•....... 
Candrli .. .......... . 
Domjan6iri ........ . 
Domjani .. ......... . 
Drivenii!lri Beniéi. 
Drivenii!ki K.ru!léi 
Drivenii!ki · 

Podsopalj ...... 
Drivenicki Zagra l 
Drivenik .......... . 
GoriCine .......... . . 
Jercinoviéi •••.•..•• 
ltlanfari .. ......... . 
Jrlariéi ...••......... 
Kokanj •.••......... 
Kolodvor Lii! .... .. 
Napolje ........... . 
Petrinoviéi •••.•••.. 

• ••••••••••••• 
Ropci ...•.........•. 
Rudenice ........ .. 
Su Sik ••...........•• 
Simiéi ............ .. 

107 
64 
9 

47 
M 

HU 
Bt 
16 
63 
51 
78 

St 
5' 
48 
5' 
84 

119 
43 

14!1 
.u 

Sveti Jakov
Siljevica ... Dirakovica •.......• 61 

• 

Kacjak..... .. . . . . ... 51 
Katun ............... 167 

' Smokovo .. .. . .. . .. . 194 
Sveti Jak• v- • 

• 
Siljevica .... ~ .... 617 

Siljevicki KlostiU· • 
· Dri vll'l&ilt; p le. Osszesen 

4. Griiaue·Bel!Jratl pk. 
1 Bel.rrad ..... Antovo ........... . 171 

195 
48 

Baa·etiéi ........... . 
Belgrad . •••......... 
Belgradski 

Podsopalj .... .. 
• 

Bla!ikoviéi ........ . 
• Janjevalj •••......... 

• 

97 
15~ 
6o 

• 

.......,... 

!!. 

.. 

• 

• 

-

r 
• • 
l 
í 
• • 
• • • 

l 
t 
• 

l 
l 

i 

l 
! 
' i 
l 
l 

• 
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• 
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UorváL-Szla\·onorszdgok. 

8 
-gs 
"' -o 

Politikai községek 

;... 
'ö adókl!zségek 
~ 

helységek 
és ezek lélekszáma 

Kostelj ............. . 
Male BaiunJe ..... . 
Peéca •••••••••••..•• 
R 

.•. 
tclna .••........... 

Semiéeviéi · ........ . 
Tribalj ........ u •••• 

· Vele Ba&unje ...... . 
2 Gri!ane .. .. . Barci .............. . 

72 i 
37 

19:! 
42 
68 

193 
196 
407 
160 
11.{. 
.t..f.!\ 

Dolinci ............ . 
Franoviéi ........ .. 
G1·itane ............ . 
G1i!anski Belgrad. 
Kamenjak .......... 
M ~·· aru;,,Cl ........... . 
Mavriéi ......... ~ .. . 
Miroii .•........... ~ 
Saftiéi •............. 
Sarari ............. . 

25 
w 
182 
363 
134 
96 

108 
GriiM&C-Be~grail pk. 

6suesm 

5. Ledeniele pk. 
t Krmpote ..... Bile ............ ;.... 199 

· Cupina ..... ~ .. u... 85. 

• 

Orinak ............. 138 
Kozica .. -........... . 

1 Krmpote... ......... 45 
1\rmpotska Dub1·ava 66 
Krmpotska Luka·. 161 
Krmpotska Smok-

• 
VICa , •••• , •••••••• 

Krmpotske",Poljice. 
Krmpotski Sibinj .. 
Krmpotski Sveti 

Ilija ............. ~ 
Krwpotsko Javorje 

. Krmpotsko Ru5evo 
Krmpotsko Staro 

selo ............. . 
O bor ............... . 
Podmelnik ....... . 
Podomar ........ ,. . 
Proseni D .. L1c ... .. 
Sa tor •....•......... 
Vodiea . ............ . 

66 

" 77 

11! 
89 

• 

107 
66 
37 
60 
16 
26 

Vu kelié-dragil • .. .. ·37 
Zabukovae .. .. . .. .. 90 
Z adrinak .. .. .. .. .. 43 

! Lrd<•nice .... Ba ter .. .... .. . • . .. .. 6 

• 

-

Crno • • • • •. . . . . . . . . . 188 
Crvanac ............ 41 
Drsnik.......... .... . 24 
Klenovica .. . . .. .. .. 209 
Krmpotiéi .... .. . . . 53 
Ledeni ce . . . • .. . .. .. 630 
Ledenié.ka Mala 

Go ra.............. 6 
Ledenitka Zrnuv-

nica . . . . . . . . . . . . . 10 
I,eden'l!kt Buliéi.. 27 

l 

• 

e 
ll>· ... .. 

• 

• 
• 

• 

!H!;. 

8. Modrus-rlume vérmegye. -

Politikai kOzségek 

szám ~ hely:.;l!gck szám 
'O adókOzségeJc 

. r.:. és ezek lélekszáma 

M-41 

• 

1 

!!. 

• 

Ledenicki Jureiéi. 
Ledenitki Lupog; 

la v ..•............ 
Ledenicki Smoléiéi 
MoSune •....•...... 
O mar ................ . 
Pleleno .......... .. 
Podlipn: k •..... ~ .. . 
Portoteplo .••..•.... 
Povile ............. . 
StalBk ............. . 
Stilini . ............. . 
Zalipnik.·........ . . 

• 

139 
7!! 

9 
157 
6~ 
84 

!!~S 
18 
82 

157 
.Letlmice pk. összesen 

6. Nov\ pTc. 
• 

• 

1 N ovi ........ . Breze ... . . • . .. .. .. . 19 · S.t ' 

• 

• 

• • 

• 

• 
• 

• 

Dumboko ......... . 
Kal.......... . . .. . . . . . 56 
Krasnica • . . .. . . . . . ó8 
N ovi ................ :1.404 
Pa vlomir . :. . .. . . . . 1 
Pluinice..... ... .. .. 108 
Tri bo tinj .. . . . • . . .. · 97 
Valac .............. sa 
Zagon .............. ~78 . 

N01Ji pTc. össeesen l-:~~ 
• 

7. &lee pk. 
1 Selce .......... Selce ..........•........... 

• 
J árrí..~i összeg 

• 

U. Cabari j •. 
.Játási székhely : 

Öabar. 

• 

. . 1. Oabar pk. 
1 Cabar ........ Crni Lazi .......... 153 

Cabar .............. 318 
Cabarska Poli c a .. . 8 · 
Ferbeiari... .. • • .. .. M 
Gornji Zagari ...... 33!! 
Gorski Lazi........ 69 
Kriiéva Dragi.l...... 18 
Makov Hrib........ 47 
Prhei . . . . . . . . . . . . . . . ~ö 

· Prhutova Drawa • • . 31 
Prsljeti • ••••• •• .. .. tO 

• 

Selo ............. ... 107 
Smrekova !Jr;~&;a .. 
Sokoli ....... ...... tM 
Srednja Drag:,... .. j!e 
Svetogorski Kra· 

ljev Vrh ....... .. 
Tropeti .. ._........... 61 
TrSéanske .H.av-.nit·tl 137 
T ""' ~•o·o r~~e ............... • 
V h . 1:13 t OVCl ........... . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
l 

• 

-

• 

• 

• 

• 

; 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 
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• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 
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·tJtl • 

Hordt-SrJ!lvonorszAgok. • 

• 

Politikai kO;r,si!gek 
• 

~ 
0 adóközsége k 
r... • 

• • 

Goraéi ..... 

hclysl•gek 
és ezek lélekszáma 

• 

2ikovci........... .. 4 
Brinjeva Draga • • . !15 
Goraci ............. 429 
Pnrg . . . . . . . . . . . . . . . 89 

szám 

Triiéanski Goruiki 32 
Cabar piD. összum l-

l 

• 

• 

fl. fJwotJO pk. · 
1 Gerovo ...... Gerovo ............. 823 

• 

Hrib .... .•... 
• • 

• 

• 

• • 

• 

La z..'\ c ......... : .... . 
Lividraga • .. .. • . . . . 1! 
Mali Lug ......... ~ 170 
Smrecje ....... ; . . .. 180 
Segine.... ... •. . .. .. 17 
Vode......... ... . . .. 199 
Biljevinn........... 6 
Brezovci............. M 
Dolari . . . . . . . . . . . . . . 8 
Donja Kraiiiéevica. 4!1 
Donji Okrug ...... . 
Ge1·ovski Kraj • .. . . 19!1 
Gornja Krúiéevica' 43 
Gornji Okrug...... !14 
H ri b . . . . ••. • . . . . . . . 63 
Kanjei •••••••••••u !8 
Kupari . . . ... . . . . . .. 67 

• • ' •............ •. 26 

• 

• 
• 

• • 

Markci.............. 86 
llladj e .. . . . ... . . . . . . ! 

l. Mogu§ari... • .. • • • • • 10 
• Mo!un ••..•........ 

PodgriC.............. 41 
Putari . . . ... . .. . ... . S! 
Srednja Kraiiiée-

• 
VIC& ........ •• •••• 

Srednji Hl·ib ..... . 
Steklice ........... . 
• • Safar1 .. .......••...... 
V riice .............. . .... . 
L.lVCl,,.,.,. ••. •• .•.. 

• 
• 

GerotJO pk. ös11esen 

· a. pk. 
Pl&lce .... .. • Do nj i Zagari .... .. 76 

16 
74 
83 

• 

• • 

' 
• 

• 

• • 

• 

Gorali . ...... 
• . . . 

• • 

FaZonei ............ ,. 
Kamenski Hrib .. ~ . 
ll an d li ............. . 
Okri vje ...•..•..•... 
PleSce .. ~.. . ....... . 
Pleske Podstene .. 
Polarnica ........ .. 
Smrekari ... .-...... . 
Zamost ............ . 

!139 
183 
u 

1!9 
81 

104. 
Ple8ce pk. üssz6stn 

• 

• 

Bazli ...... .......... . 
Kozji Vrh ........ .. 
Lautari ............ . 
Milanov Vr ll ....... 

• RUDCI •••••• \.,, ••.••• 
• 

• 

' 
45 
13~ 
45 

276 

• 

UO l 

• 
l 

' 

• 

• 

s 
11 
lll 

-o ro-. -o 
~ 

• 

• 

' 
• 

. 

• 
Politikai kOzségek 

• 

adóközségak l:lelységek 
és ezek lélekszáma 

• 

Tajcari ..... ~ •...... 
Prezíd .. . . . . . Kranjci ........... ~. 86 

P rezi d ..... · ...... ... . 1.058 
Zbitke •• ............ 15~ 

Pr1sicl pk. összesen l-:-:::-:-: 
· Járási öBSug 

• 
• 

11 '· Delnlcel j . 

' 
Járási székhely : 

Deltiiee. 
1. Brorl (Kulpa mellelt)- BrotJ na 

Kupi pk. 

• 

1 Belo ........ . Belo .................. . 77 
~6 
42 
8! 
74 
!11 
~ 

• 
• 

• 

• 
l 

• • 

• 
• 

• 

• 

' 

• 

-• 

Belsk.i Ra van ••• ' .. 
Óedanj ..•........... 
Dolui •..•........... 
<lolik .............. . 
Hosnik ........... . 
K 

. . . 
OClJaDl ..•••• •• •••. 

Kupa .••... .•........ 
Pauci .............. . 
Planica ............ . 
Podstene ......... .. 
Podstenski Buko-

'40 
24 
86 
"75 

vac . ....... ....... 17 
Podstenslr.i ~pci • 
Raskrilje .. • • • • •• • •• 87 
Rasohe..... ......... !7 
Slemeni Lazi...... 39 
Triiki Lazi.... ... .. . 1t 
Zahrt . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Brod (Kulpa • 

mellelt) · 
B1·odnaKupi Brod na Kupi ..... 

• 
• 

• 

• 

Brodski Radot'!aj.. 134 
Brodski Zakrajc . . 47 
Brodski Zamost .. 81 
Do nj e Ti h ovo...... 37 
Do nj i Lo!ac • • .. • • • 33 
Donji Rogi . • .. • .. • 46 
Gornje Tihov.o • .. • 136 
Iiievnica .. • • .. . • . . .. 70 
Jablanci... .... .... . ' 10 
Krivac.............. 71 
Mala Leiinica...... 47 
-Ro~ri.. .. .. . .. . . . . . . . 113 
SuSica ....... .. ..... 49 
Tibovo Raskrilje. 67 
Tw·ni.... .. ... . . . . . . . !45 
Velika Leinica.... 135 

Gr baj el .. • . .. Grbaje1 • • .... • .. • • .. lOB 
Gulíc selo.......... 146 
Gusti Laz.......... 66 
Koiiil!in ............ ·• Sj 

• Ku!elj ...... ,, • .. .. • !119 
. Suho1·............... 18 

Bevalj ............... · !9 
Zagolik .......... ,.. 13! 

Razloge ....... Hrvatsko . .. .. .. ... . 6ö · 
• •...••••.•• !K>B 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• • 
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Politikai közsések 

~ 
- adókllzségek hdystiKek 

és ezek lélekszám:a 

• 

• 

Tw·ke.. ... . . . Gaiparci ....... •.••. 109 
8! 
!7 

117 
79 

161 

• 

-

• 

Go1·nji Loia.c •••••• 
JCalié •••••••••••••••• 
Poiar ..•............ 
Sedalce .. .•......... 
Tur ke .............. . 
Turkovska l:'uú.-

go ra . . . • • . . . . • • • . 109 
Turkovsk.i Zakrajc 741 
Brod (Kulpta mellett)
Brotl KIJ Kupi pk. 6u1. 

• 2- Brotl-MortJVice pl • 
• 

Brod-Mora- • 

vice......... Brod-Moravice .... -456 
60 
60 
90 • 

• 

CuCak ....•..•...... 
Delaöi •.....••. : .• ~. 
Donja Do b ra ..... . 
Donji Kuti ....... .. 
Gornji Kuti ...... .. 
Lokvica ........... . 
Mak.len •••.....•.... 
Male Drage ...... .. 
Moravi~ka Sein. .. . 
Smisljak ........... . 

6 
!60 

97 
71 

!48 
180 

9 
Vele Drage ....... . 

~vrije .••... Colnari ... ~ ........ . 
147 
1! 

• 

• 

• 
• 

Donja Lamana 
Drar!- •......... 

Do nj l §eho\·ac •••• 
Glolikj .••..••.•.....• 
Gornja Lamana 

Draga ........... . 
Gornji Sehovac ••• 
Go rieti ............. . 
Kavrani .•........... 
Klepeée aelo ....... 
Loka. .... •........... ·. 
N agiiéi . ~ ....... u .. 

No ve Hite •••.•••.. 
Podgorani ........ . 
Re bar •............. • 

!6 
M. 
10 

13 
414 

7 
56 

4I 
28 
141 
68 
St 

Sa jn •. .. . . . . . . . . . . . . 126 
Simatovo ........... · 417 
Zavrh ....... ~....... 5! 

• 

• 

Za vrije............. 22 
:--::--=-:

Brod-Mol'avtce pk. össe. 

a. Crni. Lug pe 
Crni Lug .... j Bela Vodica....... 19 

• 

B elevina . . . . . . . . . . . t 
: Crni Lu g .. .. . .. . • 4138 
Crnoluski Z~!iu.. . 59 
Leska.............. .. ta 

• 

: Malo selo.......... !~ 
' Sibrlicka • • • .. .. . . .. 44 
V ela V oda......... !l 

1--=-:
Cmi Lvg :pk. üa.•&uen 

• 

• 

• 

• 

s 
'í"S ... 

• 

• 

• • • 

S. Modrus-Finme vármegye. 

Politikai közsések 

adókOzségek helységek 
és ezek lélekszA.ma 

4. Delnice pk. 
Delnice... ... Dedi n............... 9! 

• 

· · Delnic~ ............ . 8.038 
Delni~ka Presika. 
Delni~ko Lul!ice .. 
Delniéke Poljane • 
Delnil!kí Javornit 
ReaDjak ·····•••···· 
~or ................ . 

64 
l!! 
18 
8 
7 

Vodenjat .....•... .. 
Zalesina . . . . . . . . . . . . 100 

Ddtttce pk. 6B••"m 
If, Fuline pk . 

szám 

• 

......."... 

1 Ful\ne. ... .. • Fufine .............. 1.071 
FuZinskiBenkovac !l.f. 

V rata • . . . . • . . Bel o selo. ••• . • • . . . . 184 
.. Slavica ........... .. 1'6 

• 
V.rata •••••.••. ~..... 456 

1
.....,,..., 

lfWine pk. Ölilitesen 

6. Li~ pk. 
1 Li~......... . . Banovi na .•........ 1 

• 

Li C.................. 995 
Lil!anski Benkovac . !!5 
PiroviSte ........... 166 
Potkobiljak .. .. .. • • 66 

l-,.. 
IM pk. ö11, ze11e-~& 

Lobe . . . . . . . Homer ............. . 
Lokvaraki Lazac. . 12 
Lokve J ............. t.O!:I! 
Sljeme ... . ·.•........ 8f. 
Sopac................ 79 

Mrzla Vodica Ml'Zla Vodica ... . • -4 
Mrzlovodicki Zelin ö4 __ _ 

Loktie pk. ÖBBIBSCta 

8. Mrkopalj pi. 
Begovo Raz-
dolje ........ Begovo Razdolje •• 366 

Vojni Tuk . • .. • ... • 349 
Mrkopalj .... Mrkopalj .......... UJ01 . 

Mrkopa1jski Tuk., 71 
Sungeri ...... Erestova Draga ... 198 

Sungeri .. .. • • .. .. • • · J>71 
Sungerski Bukovac 31 
Mrkopaij fJk. 6:~s•cse1n 

• 

' 9. Bkrad pl. 
Bukov Vr h .. Bukov Vrb ........ . 

· BukoYska Do IH' a •• 
' Gornja Dobra ..... . 

. Gramalj ........... .. 
N ovi Lazi ......... .. 
PeéiSée .............. . 
Resnatac ........... . 
Stari Lazi .......... . 

• 

16 
55 
4I8 
30 
4n. 
17 

131 
• 

• 

• 

• 

• 
• • 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

-• 

• 

' 

• 

, 

, 

• 
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' 

Zrnovac ............ 54 
• 

Divjake ...... Divjake............. 7.f. 
Dobranako Brezje 89 

1 

• 

• 

• 

Hl ev ci . . . . . . . . . . . . . . 5! 
Hribac .......... _... 9! 
Kupjak ............. 4!5 
Leskova D ~'~tga . . .. 63 
Malo Selce......... 4!! 
Podstena • .. • .. .. .. • 41 
l1ucak............... 38 
!'4krad .. .. .. . . . .. .. .. 935 
Skradska Gorica .. 50 
Skradska Kosa .. .. tó 
Sk.radska Planina 90 
Skradsko Sijeme.. 60 
•.. 71 StJe •••••••••. • ••••••• 

• 

Tusli Vrh ."........ . 55 
Veliko Selce .... _.. 97 

SkrarJ. pk. összesen ~ 
Járári (isszeg 

IV. Ogullnl j. 
• 

J árú.si székhely : 
Ogulln. 

' 
1. Df'einica vl:. 

Dreinica .... j éorti ..... l ........ .. 78 
151 
~87 

8 
553 
53 
r; 

• 

Dre!nica .......... . 
DreZnil!ko Brezno. 
Drugomiiialj ..... .. 
Gomja Dreznica .. . 
Ivosevié-lug ...... . 
Ivosevié-ponorac •• 
Ja~ti6i ............ . 
J ez era •.•........... 
1\osanovié-jaruse .• 
Krakar ............. . 

· Nikoliéi ........... . 
Palice .......... ... . 
Podbitoraj ....... .. 
Praiiéi ............ . 
Radojl!iéi ......... . 
Seo~ni ............ . 
Stanari .... ........ . 
Trboviéi ............ . 
Vruéac ............ . 
Vukelié·lisac ...... 

63 
190 
16 

87! 
!87 

67 
.686 
169 
91 

715 
~2 

166 
370 

'" Zrniéi............... as:i 
. l~ 

Df'eenictJ pk. összesen 

2. Gtmeralski Btol pic. 
1 Erdelj.~ ...... Brda .......... .. .. .. 57 t 

BrkaSi .. . . . . . . . . . . . . (.() 
Dohranaka 8~la .".. 105 
Dohrn.nske Goricice 86 

· Dobranske Rav. 
l•ice . . ... . . ... .. . 1-18 

Dobranaki Koliéi • 36 

• 

• 

' 

• 

• 

a. Modrus-Fiume virmegyé. 

• 

Gene1·alski 
Stol ........ . 

Dobranaki Peéani • 
Dohranski~oljanci 
Dobranaki Spehari 
Dobranaki VrSak .. 
Halari ............. . 
Kasuniéi .......... . 
L •. 

aUSl ••••• , ••• •••• •• 
LUKO.ri •••.•••••••••• 
L · c1' up1n ..•••.•..... , 
StoSiéi ............ . 

• 

Generalaki Slol .... 
Janjac! ............. . 
La:Pnjak .......... . 
Mlinci ............. . 
Radol!aj-selo ...... . 

· ~latovi ............. . 
Tonkovié·selo .... . 

Malesko selo B rest ............. .. 
Jankovo SeiiSte ... 
K "é' eJt 1 ••••..•.•.•••. 
MateAko selo .... .. 
Pelruniéi ......... . 

Generalaki Stol 

9. Gomirje pk. 
l ·Gomirje ... .. Brezova Poljan:\ .. . 

·. 

• 

• 

Gomirsko 
V1bovsko .. 

• 

Carevo Brdo ...... . 
Gomirje : .......... . 
Gomirske Polovine 
Gomirski Koval!e-

'é" VI l ••. , , .. ,. ..... , 
Gomirski Ribnjak. 
Kosanovié-brdo .. . 
Ljubosina ........ . 
r~uke ........•...... 
Maj er . . . . . . . . . . . . . . . 't 
Musulini ... .. ... .. . 181 
Rabatié-poljacra . . . 1 
R ... 

A DICI ••••••••• · • •• 
Trnova Poljana .. . 
Zeliéi ............. . 

Gomirska Stub:cn. 
Gomirski Tuk ... .. 
Hambariste' ...... .. 
V · n"é" 11JDO J, ••• •• ,. •••• 

pk. 
• 

4. Go r nj e Dubrt111e pk. 
1 Donje 

Duhrave 

Gomje 
Dubrave 

• 

• 

• 
Donje Dubra,·e .. .. 
Do uj i Zaleza.li ... .. 
Gornji Zatezali ... . 

Bartolov iéi......... 151 
Dubravsl;a Glavic·a 
Gornje Dubrave ... 
Jnnjuni .... ........ 191 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

r 
' l • • 
• 

' • 

. l 
' • • 

• 

i 
i 

• 
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8. l\Iodrus-Fiume vármegye. 

. 

Politikai községek 

szám ~ 
'O adókOzségek 

·O 
;... helysé11ek 

szám helységek 

• 

adóközségak 

• • Pontkve •.. 

és ezek lélekszáma 

M 
.... 
Ifi Cl , ••••••••••••• 

ViAnjié·brdo ...... . 
Brdarioa .......... . 
PonikVe ........... . 
• • SimrakoVIca ....... 

96 
130 

7!1 
701 

Tabani . . . ... . . . . . . . 99 
Popovo sclo. Gojak ............... 178 

Munjasi . . . .. . . . . . . . . 68 
Popovo selo ....... 317 
~takoruS&........... 10 . 

· Vr8ak ............... 6!1 

• 

Gornje Dub,·at'e pk. _·..".....",.~ 
ÖBBleBefa 

5. .TosiptltJl pk . 
l Ca rev o Polje Carevo Polje ............ . 

Cero\·nik . . . Cerovnfk •................ 
Munjava .... .Josipdol.. ... ••• .. .. 614 

Munjava."........... !88 
SkradDit .. .. Koüre .. .. .. .. .. .. • 89 

SkradniC!ka Kame-
nica . . . . . . . . . . . . . . f;St 

Skradnik ... /.. . .. .. f.84 
Trojvrh ..... Trojvrh............. 4~ 

TrojvrAid Vojno-

Vajin-vrh .... 

• JosipdoZ pk. ösBse.ten 
• 

6. pTc. 
1 Al od ros • .. .. . Belobrajdiéi........ 73 

Ceromii!ki Koliéi • 90 
• 

• 

l 

• 

Modrusko 

Donji Keserí • . • . •. 21 
Gasparoviéi • • .. .. .. t 60 : 
Grabik ............. 56. 
Jandrliéi • • • • • • • • .. 81 
Javornica .......... 190 
Mako.vnik • • .. • .. .. 40 
ModruS ............ 881 

• 

Modruska Gla.vicli 104 
.Modruski Grdiéi • • 62 
.Modruski GriC! • .. • 61 
Modriliiki Kirasiéi. 31 
Modruski Orlovae 29 ; 
Modt·uski Sabljaki 298\ 
Modruski Salopeki. 135 i 
Nova Cesta • • • • • .. .

1 Bo!ié ..•.. ... .. .. .. !t 
Ru .. 1... 68 ... p" Cl ••••••••••••• 

i ~ peliéi l • l. • .. • • .. • • 17 
Stimci ............ -. 38 

·, Zagotje . .. • Bt!rtoviéi ........ .. 
Cin d riói ....•...... 

1!6 
63 i 

é ... 
eplCI •••••.. , •••••. , 

Desmerice ....•.... 
Dimnja.k ........... . 

• Donjl PuAkariéi .• 

l 
Gerovci ........... . . 
Gornji PuskP rí éi •• 

• 

• 
• • 

• 

• 

• 35: 
495. 
&B. 

160 l 

!1 
B! 

• 

• 

""' 

• 

• 

• 

és ezek lélekszáma 

Krtinj a8i •.• .. • • • • .. • • · !7 
Luketiéi ........... 186 

. ModruAki Dujmiéi 40 . 
Modruski Ivanci • • 109 
Modruski Radoi!aji 69 
Padjeni.. .. . . .. . . . .. 69 
Ribariéi ......... :.. 156 
Zag. •rai!ki Grdiéi • 186 
ZRgorai!ki Koliéi.. 76 _ ,...,~ 

Modrul pTc. 688leBen • 

• 

• 
7. Oguli,n pk. 

Jasenak ...... Jasenai!ka Javor- . 
nica.............. 6 

J Tiaovac 13 
JasenaC!ko Vrelo •• 908 

• 

Jasenak .. . .. . . . . . . 8()4. · 
Musulinski 

Potok • • .. • . Musulinski Potok~ !93 
.ó • Znidovac ......... .-. 

Ogulin....... Ogulin ........ l ••• l l. l •••• 

Ogulinski 
Hreljin •.•• 

• 

• • 

• 

Ogulinski 

Ku&~ ............. . 
Oguhnski Hreljin. 
Okrugljica ......... . 
Zeeica ..•........... 

62 
231 
131 
36 

• 

8 veti P t-tar Bjelsko ............ · 17 
· .Jelai!to • • .. .. .• .. .. 66 

Kirasiéi.. .... .. . . .. • 119 
Ogulinski Sveli 

Petar ............ . 
Puskariéi .......... . 
Sovinica ........... . 

358 
291 

7 
Vttunj ....... Ogulins'ki Bresto· 

• 

• 

• 

vae •............. 
Orulinski Kosano

'é' 11 1 •••••••••••..•• 
Ogulinski Stipano· 

1-'8 

99 

. .. 16 VlCl ••••••••.•••••• 
Orulinsti Turko· 
. viéi. ..... .. .... .. . 235 
Okiinak ............ 66 
Vitunj .............. 250 

Oguli·n pk. összesen 

B. OsttJrijtJ pl. 
t Ostarije .. • .. éakovac ........... . 

Gr aba ..•.......•.... 
71 
86 

221 
289 
li 5 
189 
118 
!10 

• 

• 

Mihaljeviéi ....... . 
O:":. . . . :starlJe ... ......... . 
Ostarske Ravnice. 
OAtar.ski Belaj ••... 
OStaraki Bulin .... 
Oiítal"Ski I. ug ..•... 
Oslarski Podve-

lj un . . . . . . . . . . . . . 84 
OStarsko Gornje . 

aelo . • .. .. •••• •• • l.-16 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

-

!1..07 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Politikai k.Ozségek 
• 

helys.;~t:k. 
szám 
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P l ... av OV ICI •••••••••• , 
• 

Preber-aelo •••••••• 
Spanjevo Brdo .. .. 
ausnjevo aelo ... .. 

• 

• 

O!ilarski 
Otok .. . .. .. O§taraki Otok .. .. 

Stabarnica ....... .. 
Segani .... ......... . 

89 
117 
86 

890 

388 
!7 
5! 

• pTc. összesen 

· . 9. PltdTci pk. 
Bla.ta .. • • .. .. Begovaé!ki Ogrizo

'é' ~1 ~~········~····· 
Blatski Katiéi ..... 
Dragiéi ............ . 
Kapelsk.i Vrcelji .. . 
K.urteli ........... . 

• Momé!iloviéi •.•••••• 
• 

O grizo viéi . .. ~ ..... . 
• Plaié!ansk.i Bego-

97 

17 
85 
!8 

108 . 
194 

vac ••••••••••••••• 
Vezmari ....... .... . 

49 
6\il , 

Vrcelji ............. . 30 
Janja Go ra .. Drliéi ............ .. 108 

• • • 

• 

• 

' • 

• 

Janjogorske Poli- . 
muge .......... .. . 

Janjogotaki Gra-
hovci ........... . 

Janjogorski Miriéi 
· Janjogorski Sui- · 

17 
86 

njari.. . .. . . •. . . . 109 
Janjogoqko S.aro 

selo. .. . . . . •••. .. . 191 
J k• •• . 
u 1C1 ••••••••••••••• 87 

Korolije .. .. • .. .. .. 6! 
Latas-brdo......... !!5 
Latasi .•............ 
Li sac •..•.••••••••. 
Blali 1rtut •.....•.••. 

79 
49 
14 

Miiiljenoliéi .. ..... 6f. 
Pesuti .............. 76 
Pogrmiloviéi , ... .. 
Strikioo B1odo ... .. 
Suiojariéi ........ .. 
Veliki Tuk ...... .. 

J esenica .. . .. Cikare . ............. . 

19 
17 
27 
f.i6 
43 

· Dragié-brdo ...•... 
J esen ica ........... . 
Jesenié!ki Mum-

~iloviéi ........ . 
Jeaenic!ti Vida-

koviéi ......... . 
• • Kori to •..•••.....•• 

Malhalle ........... . 
Paskasi ............ . 
Potkapela ....... .. 
Potp .. lje ......... .. 
Vukelié·poljana .. . 

ofezero ........ Jakiiié-sei u ....... . 
· Jezerske Suplee .. . 

Jezt>rski Raliéi .. .. 
.Tovetiéi ........... . 

o 

• 
• 

57 
!!45 

41 

43 
. !tO 

51 
4-!5 
106 
1~ 
!!2 
69 
88 

• 

• • 

, 

• 

• 

• 

8. Modrus-Fiume v6rmegye. 

s 
-~ 
ID 

-o 

"" - adóközségak o 
~ 

• 

kGzséifek . 

helységek 
és ezek lélekszA-ma 

Medarica .. • .. .. • .. 87 
Plasé!anaka Ljupi!a 63 
PlavC!a . . . . . • . . •. . . . . . 48 
Potpalel ....••••.••. 
SurnonicH ~ ....... .. 

ö K11ni6 ........ Bocina D rAga .... . 

M 
1!7 
49 

Boci no Brdo .... . 
G usti Kuni6 ...... . 
Klipina Dra ga ... . 
Okasevo Brdo ... .. • • 

o Rakié-brdo ...... .. 
• Vojvodié-btdo ... .. 

Vrelo Vrnjike ... .. 
V uk asi ............. . 
Z utié-selo ........ .. 

6 La. ti n ...... • • Dra~taAi ............ . 

• 
• 

' 

• 

Grahovci ...... .... . 
Grkoviéi •••..••••.•• 
K 

... ovac!encx •.....••• 
Latinaki Egiéi .... 
Latinski V uk.elié1 
Medak.oviéi ...... .. 
Mudraci ....... ~ .. 
Plaié!anski Bun-

"'é' ~ l ............ . 

18'1 
8~ 
BS 
BS 

" 14 
'7 
81 
70 
78 
87 

107 
31 
74 . 
7!1 
'6 

PlaSéaDBki Staniéi .36 
Sediari ........... .. 

·7 Melljedjak ... Egiéi ............... . 
' Grbe .............. . 

Kukié-brdo ........ 
Letice ............. . 
Medjedjaé!ki Grlto-

liéi .............. . 
Medjedjac!ki Kne-

!eviéi ..........•. 
Medjedjaé!ki 

VuliC!i ......... . 
• PiaSéanako · K.li-

pino Brdo ..... 
Potkapelaka Grbe 
Radojé!ié-brdo ... .. 
Stipanoviéi ...... .. 

• Strik.e •.•......... · .. 
8 PI a5c'!anski 

• 

li! 7 
1!! 
89 
~5 
34 

!5 

67 
76 
78 
37 
41 

Pothum ... Bunjevcl........... 97 

• 

• 

Dugovac............ 7 _ 

• • 

o 

Pnvlice .. .. . .. .. .. . 14o 
Pothumaki Dragnsi 43 
Puthumski Kukiéi 16 
Pothumaki Trbo-

'é' VI l ..••.••••••••• 
Pothumaki Vuliéi • 
Sur le .... · .........•. 

·· Su pice ............ . 
Yorkapiéi ....... .. 

9 PiaAki ....•.• Be~evac .......... . 

36 
~o 
!7 
78 
73 
!t t 
o4i 

• • 

• 

Budimlije ....... .. 
Ca.Iina .. ...........• 
Ferderbari ........ 
Komadine .••..•.... 
Kraguljci .... ; ..... . 
Lapat ••...... . · .... . 

• 

3 
50 
51 . 

l 

• 

• 

• 
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• 

• 
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• 
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ftordl-Szlavonorsdgok. • .. 

' • · Politikai Uzségek 
' 

• 

' 

• 

• 

8 
•if 
lll 

• 

~M 
8. Modrus-Fiume drmegye. 

Politikai kOzségek 

helységek 
-o . ,.., szám ~ 

adóközségak hely .. tlg_,k szám 
ö ndóklJzségek 
r:.. 

• 

• 

• 

• • 

és ezek l"élekszáma 

NinkoViéi • .. •• • • • • 8~ 
Opseniee........... 89 
Plasc!ans'ta V era.. 55 
Plasc!anske ~upiee 67 

Dok-
"é' manov1 1 ...... 

Plai&mski Kn~ 
levi éi ....•...... 

PlaManski Ko
sanoviéi ••.•• ; . 90 

• 

Lon· . 
&ri . . . . . . . . . . . . . 18 

PlaMansti Raliéi. !9 
PlaAc!anski Trboviéi 58 
Plaiic!nnski Vu-

keliéi ........ u 

Plaiika Glava • . • . • 9:3 
PiaAki .............. 818 
PoSm.uge • .. .. . .. • - !115 
Skorupani........... S4 
Suvaja..... ... . .. . . 14 
~umonje............ 145 
Zebiéi ............. . 

Saborsko.... MedjedJani • .. .. .. • 48 

' 
PotOci . . .. .. . . . . . .. . 51 
Ravni Lug.. ... • ... 105 
Saborska Kapela.. S4 
Saborsko ........ ;.1.551 

........•..•. 166 -~ 
. Plaiki pk. 6811esm 

• 

10. Tounj pk. 
1 Tounj ........ Kljuc!ariéi ........ . 

· Stanisié·brdo ..... . 
Mi 

117 
566 
~ 

384-
286 

16 

' 

• 

• 

' 

Tounj ............. . 
Tounjski Bistrac • 
Tounjski Potok ••• 
Tounjsko Gerovo. 

Zdenac . . . . . . Boro vci. •.•.•.•..... 

• 

IJrletiéi ......••..... 
' Capani ............ . 

Filipoviéi ......... . . 
MeaAiéi ......•...... 
Orijak ...... · .•..... 

_ Petrova D raga .... 
R brovl ... e Cl •••••••••• 
Zdenac ............ . 

V. 81UD,3l j. 

J árási székhely : Slunj, · · 
J. Cetin-grad pk. 

19!1 
78 

195 
94 

117 
97 
15~ 

1 Borovolja... Bogovolja .............. . 
Cetin·rrad • . Begovac ...... ; . • .. 979 

• 

Cetin-grad .. . . . . . .. 568 
Mehino Slanje • . . . 69 
Puin·potok ........ · 19j 

• 

1.951 

..... o 
:;.:. és ezek lélekszáma 
. ----+----------

• 

• 

-
• Siljk.ova~a ......... . 

Cetinski 
Varos ..•.•. Cetinski Varos .... 

Delié-po lj ana •.•... 
Kapljuv . •.•......... 
P odcetin .......... . 

Gnojniee ••.. 'Gnojnice ......... . 
Tatar-varo!i ....... . 

148 

500 
~49 
!816 
!267 
4.84 
846 

Gojkov dC... Gojkovacl. .............. .. 
Kruskovac!a Gjurin-potol.. ..... : 116 

• 

Kestenje............ !51 
Komesarac......... 6'! 
Kruskovala .. .. .. • 67! 
Trnovi. ~. .. . . .•. . .. . . 14.7-

Maljevac ..•.. Maljevac............ 7'18 
Meljev~ko Seiiste 141 

Ponor ........ Ponor ................... . 
Raclovica... Batnoga .......... . 

• Begovo Brdo .... . 
Dalmatinski Varoli io4 

• 

' 

• Polojski Varoli ... 108 
Radovica........... 1!!6 

• 
Rusevica .. ; .. .. .. • 417 
Zrvnica .. • . • . . • . . • • . 941 

1 

__ 

C6ti•grati pk. összesen 

• 

' 

l 
• 

Drelnik... .. . Brdine .••.....•...•. 

• 

• 

Drelnic!ka Catrnja 
Dreznic!ko Seliste. 
Dre!nik •..••••••••.. 

• 

Irinovac ... ........ . 
K.9rana •••.•••••.... 

. Plitvice ............ . 
Plitvifka Kosa .. .. 
Poljanak .......... . 
Sertié-poljana .•..• 

880 
708 
78' 
!00 
176 

.&6 
9 

115 

Sadilovac .... Cvjetiéani ........ . 

• 

\ 

Dre!nifka Lipo· 
vat! a. . . • • . • • . . • . . . 448 

Gavranié .. .. • . . . .. 9139 
Grabovac........... IH6 
Jerkoviéi .. .. • .. . . • .f.t 
Sadilovac .. .. .. .. . • !l! 
Tominovae .. .. . . . . 67 

Smoljanac .. ; Dreinic!ka Korana . !6 
Poljakovo selo • • .. !5 
Rastovac!a.......... ~69 
Ronfevica.......... 131 
Smoljanac ..... .".... 454 
Trnovac!a .. . .. . • • .. 89 
Vimjevafa ........ 66 
Zareva ..... . . . . . . . . · 86 

IWeinik pk. összesen 
• 

8. Primt'ilje pk. 
DonjP.' Pri- . • 

miilje .... Adiihabe ..........• 

• • 

• 

' 

• •• 

1----:

• 

• 

, . 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• • 

'· 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

'· 

• 

• 

• 

• 
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Horvát-Szia vonországok. 

c: -
·~ Politikai kOzsógek 
rn 

E 
·<'ll ... 
rn 

• 

Q. Mudrus-Fiume vlirmené 

, Politikai kOzségek • 

-o 
>. szám -o >. helységek helységek szám 

• 

adókOzségek 

• • 

• 

) 

és ezek lélekszáma 

BjPlobrci ........ .. 
Bjelopetroviéi .... . 
Donje Primislj · ... 
Karajloviéi ...... .. 
Kurijevac ......... . 
Kurjege •••••.......• 
Lonc!ar-glavica ... . 
Novkoviéi ........ . 
Pavlesié-selo ••..... 
P 

... 
OVI Cl •••••••••••••• 

Primi1Ujanski 
Flaliéi .••..•.....• 

Rudenica ........ .. 
Skrbine .......... .. 

.fri 
188 
39 

1!24-
57 
40 
64 
!27 
77 
40 

3 
104-

16 

' 

Moc!<laki 
Zbjer .. · .. · Bara~i ............ . 77 

3! 
35 
13 

l 

1.081 
• 

• 
• 

• 

' 

• 

' ' 

• 

• 

B "'é' rUJl 1 ............. . 
Dodigi ............. . 
Dojanoviéi. ••...... 
ll ' .. 

iCI ••••••••••••••••• 

Kosanovié·.rlavica 
Krni6i •.•.. ~ ...•.•• 
Krnié-nros .......• 
Majstoroviéi . : . ...• 
Mllkoviéi ........ .. 

. ~5 
39 
8.S. 
84o 
39 

Moc!ilske Batale... !!l 
Moc!ilske Malba§e. 7 
Moc!il~ki Kovac!eviéi 18 
Moc!ilski Kukiéi... 60 
Moc!ilski MilarUno-

. . . 10 VICl •••••••••••••• 

· Moc!ilsti Ogrizo~iéi 61· 
Mollilski Pijevci.. . !t\8 : 
Mocilski Popoviéi. 19 · 
Moc!ilski Raliéi . .. 35 
Mocilski VukeMéi • 47 
Moéilsti Zbjei' . . . . 43 
Petkoviéi .. • • .. .. .. 57 
Pi lj e ......•....•.... 
P•,lovioe ..........• 
H i bar-peéina ...... 
Smoljanovié-vnro§ 

. Trbojevié-jarak .... 
PrimiAlja n. 
ski T-''· B tal 

88 
16 
6!! 
74o 
80 

.l.l:IIC.... a e .•............ 

• 

Primi§lje .... 

• 

• 

• 

Donje Tumare . , .. 
J 

.... 
&J l Cl • • ••• ,. • ••• , ••• 

Joviéi •••••.••...... 
K ... 

OSlCI •••••••••••••• 
Kuk.ié-aelo .•....... 
Mazinjani ........ .. 
Pekei!i .••.••.......• 
Primi§ljanski Tdié 
Ronc!eviéi •••••••••• 
S ... 

a VI Cl., ............. . 
Zeci •••. • ............ . 
Zoriéi ............... . 
Boiiéi .......•...... 
",. " .. 
\..iaCICl ••••••••••••••• 
C ub re ...............• 
Jlo .. 
\.iUlUVIJe .......... . 
Dunoviéi ......... . 

• 

• 

59 
19 
48 
9 

!9 
60 
13 
63 

190 

74o. ... 
36 

217 
113 

t 

44o 
68 
st l 

• 

' 

'O 
r:.. 

' 

• 

adóközségek és ezek lélekszáma 

Esapoviéi : ••.•••••• 
• • G Ium ct •••....•....• 

G d'.' 
VOZ J Cl •••••••••••• 

Kolund!ije ....... . 
Kukiéi .••.... · ...... . 
L ',.. . l\ilnan ••.•••••••• 
Li vad e ............. . 
Mlloseviéi .. ~ ...... 
M. ""é" 1r...,1 1 .............. . 
Pijevci ........... ' .. . 
Primi§lj_e .......... . 
!lalié-peéina •...... 
Sa Ae •• · ............... . 
Vu kiéi ............... . 
Zec!ev V aro§ ... , ... 

4o:'í 
73 
93 
54-

1 0! 
17 
-'1 
46 
70 

168 
1<.3 

61 
10!1 

5 

Toholió • • • • • B rdari .............. . 
179 
96 
94 
49 
5'! 

• 

Tounjski 
T . \ rilc .••••.. 

. 
• 

' 

• 

Celr:lnovié-selo .... . 
Katiéi .•••....•...... 
Miladino v iéi. .. , .. . 
Mreinica-vrelo .. .. 
Obljajac ......... .. 
Popoviéi ........... . 
PrimiAijanalr:j. Tuk 
Rad '.l. O DIC • ••••• , •••• 
Toboli é ........... . 
Toboliéki Boiiéi .. 
Toboliciki Ili éi. .... 
Toboliéki Janc!iéi • 
Toboliciki Milko-

• 
138 
191 
9 b 

111 
18 

191 
16 
68 
96 

. . .. . 1""' 
VlCl •••••••••••••• '~ 

Toboliéld Sekuliéi 177 
Toboliéki Vukeliéi. ~8 

Cekinoviéi .. .. • • .. . HiS 
Dizdari ••.•...•.... 

• .Gaée§e .••.•••.•..... 
Gornje Tumare .. . 
Jasndiéi ......... .. 
Juzbasiéi ........ . 

83 
s-. 

110 
.1() 

90 
36 

lll 4o 
41 
57 

Sveti Mibalj . .. . .. 50 

Klarié-.rlavica ... . 
Kljuc!·gradina .... . 
R k ... 

O Dl Cl •••••••••••• 

S. 'é' ' 1m1 1 .............. . 

Tounjski Tri ié . . . 1175 
Turkaviéi . . . . . . .. . . lll 

• 

Prim.i8lje pk. 6,11seese 1 """'="'=::-:-

4. Rakovica pk. 
• 

1 Broéannc.... Brezovac-kosa .... 
Broéanac ......... . 
Mudriéi ..•.•........ 
Rakoviilki J u hova c 

Maivina..... Donja Müvina .. . 
Gomja Ma§,·ina .. . 
Jamo.rje .... .- ...... . 
Li povac-dnl ...... . 
Stara Kr§lja ..... . 

1\Iociln....... Donja Moéila .... . 
• Gornja Mollila .... . 

Li par ....•......... 

• 

l 

• 

• 

486 
57' 
516 
90 

891 
188 
148 

-+7 
704 
1911 
790 
143 

t. 

' • 

• 

• 

-. 
• • 

' 

i 
' • 

l 
. 
• 

' ' 
• 
• 

i 
• 
l 
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Horvát-S:dav11uur.s:.:á••ok. D • 
• S, Modrus-Fiwue vármegye. 

Politikai. kOzségek Politikai közeégek 

szám ~ 
ö adókOzsége'k 

'O 
~ 

adókOzségek . helységek helységek szám 

o 

Nova Krilja 

RakoYica ... 

• 

és ezek lékkszáma 

Lj up&. • • • • • • • . . . . . . t 'i 7 
Mollilski Jelov 

Klanac .......... !15 
• 

Sto!er .............. 103 
Basara . ............ 159 
Koranaki Lug ..... 188 
Kordunski Ljesko· 

va c . . . . • .. . . . . . . . . b07 
Nova Kr§ija........ 81-l 
Prosillani Karn en. !16-! 
B a 'd" '1' !>t\L l' J IC ••• • •....... iJi1W 

O!ítarski stanovi .. 
Palijan-eelo ....... ' 222 
Pjeskulja .. . .. .. .. . 5 
Rakovica.. . . . . . . . . . 897 
Rakovillka Korita. 651 
Rakoviilki Jelov 

Klanac . ....... ,. . . .10() 
Rendulié-hrdo. • • .. !IH 
Sabljakovo.. ••• .. .. 75 

l 

!1.731 

o Bak011iea plc. das.. Bm ~ 

6. Slutlj pk. 
Cvitovié • • .. • Cvitovié ....... :.. . 697 

Do nj i 

· Donje Taboriile .. lll 
Gornje TaboriAte • tU 
Marindolsko Brdo t 7o1 
Slunjska Kamenica 

Ladjevac .. Donji Ladjavac ... 394 
Videkié-selo • • .. . .. !106 

Furjan....... Donji Furjan • .. .. 968 
Gornji Fw"jan ~... 516 
Sastavak ........... 499 

Gornji 
Ladjevac.. .. ...... b83 

531 
24! 
15!1 
~:!6 
599 
206 
1!1!1 

Gornji Ladjavac .. 
Ladjevallko Seli!íte 

Kremen .. .. . Don ji Kremen · .. .. 

• 

Glinsko Vrelo ... .. 
Gornja Glina .... .. 
Gomji Kremen •• 
Maii Vuko'rié ...... 
Miljavac ............ 1!8 

NikJié ....... Donji Nik!íié ...... . 
· Gornji Niksié.... .. 117 

Nikiiiéki Cerovac.. !'l!6 
Papovar ..... Donji Popovac ... 104 

Gornji Popovac... ~J.f.7 
Lumbardenik ..... !69 

Slunj ......... Podmelnica ........ 813 
Slunj.............. .. SSS 
Slusnica......... ... 5 !j! 6 

Blunj f'k. ÖBBleBen ~ 

6. Veljuta pk. 
1 Blagaj ....... Bandino selo. ... .. l U 

Blagajski Pnvlovac 369 
1 

Cmo Vrelo ....... ~81 
Hl'Valski Blagaj... .WS 

' o 

o 
o 

t 

""' 
és ezek lélekszáma 

Srpski Blagaj . • • . • 246 
Cvijanovié

brdo .. .. .. • Cvijanovié-brdo •• 
Donja Glina ...... 

797 
1,7 

Suos................ S.U 
Stojmerié ........ .. 

Glinica . . . . . . Gli ni ca ............ ., .... . 
Sljivnjak .... Sljivnjak ........... 980 

Veljunska Glina .. 
Veljunski Grobnik 113 

To~ak .. ~.... To ük ....... ~ ........... . 
397 
6 U 

Zagorje ..... Sparenjak .......... 77 
1M 
116 
158 • 

o 

Veljunski Ponorac 
Vodjevié-hrdo ..... 
Zasorja •• ••••....... 

Ydjvn pTc. öBsetsen 
JM'ási ÖBBeeg 

o l 

VI. 8ul&kl j. 

Járási székhely : 
Suiako 

1. BaitWac pk. 

o 

.. 

1 Bakarac .. .. Bakarac .. .. .. .. .. • Bi6 
o 

Turinovo........... 68 
Veliki Dol ... Kri!iiée ............ 119 

l Cernik-

o 

1 Grohnik 
o 

• 

Maii Dol ..... :..... 391 
Veliki Dol ......... 666 

BakMGC pl. ÖBBeesen 

2. Oemik-lJadt pk. 
• 

o 

Bajc!evo.. ••• .. .•. . . . 88 
Bajta .. ..•. .. .•. . . . . 18 
Buzdohanj ~........ 60 

. Cernic'!ka V ran a... 8 
Cernicki Kamenjak 1'0 
Cernillki Soholi ... 
Ca v le .....•. .. . . .. .. 816 
Hrastenica .. .. .. .. 78 
Kosorci.. .• . . . . . . . .. 61 
Liiéevica........ . . . 14! 

••••••••••• 
P la tat.............. 1 
PrimorskH::ernik • Ul: 
Rakovo............. 94o 
Z••!elovo ........... 81 
Zubrovo •. . . ....... 67 

Oernik-lJat•le pk. ösBs. 

9. Grobnik pk. 
.. . . Drastin ............ . 71 

996 
106 

64 
. 4-9 

Grohnik ........... . 
Ilovik ..............• 
Kac!ani •.•........•.. 
Mikelji •••••••••••• 

• 

• 

.iS 

--:=-:: 

o 

• 

1. 

o 

• -

o 

• 
o 

o 

• 

o 

o 

• 

• 
o 

\ 
• 

• 

• 



• 

• 

f' 

• 

• 

• 

. 

• 

• .. 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

IM 
Horvát-SslavonorsEiigok, 

• 

• 

Politikai kOzségek 

• 

8 
·al .. 

1'11 

• 

8. Modrua-Fiume vármegye. 

Politikai kOzsérek 

• helységek 
szám -o ..... helységek 

• 

adókOzségek és ezek lélekszáma 

• 

Podgradac • • • • • .. • ö 
Valiói............... 77 
Zastenice .. .... .. .. 309 

PaAac .. .. .. . • Grobniéka Ore ho-

• 

Podrvanj 
• 

vica . . . . . . . . . . . . . 15! 
Koporovo .......... . 
Paiiac •••••••••••.•. 
Svilno ............ . 
Zakalj •..... .' ...... . 

. .. Podéudnié ........ . 
Podrvanj ........ .. 
Soholi ............. . 

4. HreJjift pi. 

366 
i48 

231 
204 

741 

• 

l Hreljin ... ... Glaviéina.·. ... • .. • .. 47 
Hreljin •••..••..... . 1.881 

. Meja-Gaj. . • • . • . . . . • . 208 
RU!ié-selo ..• Hreljinske Heinire 63 

Plase .......... •. .. . 107 
Ru!ié-aelo.... ...... 376 
Zastene . ........•... 

Zlohin .. ·...• Zlobin.. .. . . . . . . . . . . 530 
Zlobinsko Brdo... 11! 

Hreljin pk. 6ss•esen l-::~:-: 
• l. :Telenje pk • 

..... Male- Dralihe ...... !19 
PeNirto ••••••.•••... 50 
Potkilavac .... .... . 371 
Vele Dra!ice ....... ~62 

Jelenje •• .. .. Bl'neliéi .......... . 174 
!l 

463 
106 

• 

• 

• 
• 

Gospodako selo •. 
Jelenje .......•..... 
~~ars~ ......... . 
Luke:li.............. !97 
Martinovo .......... !1'! 
llilaAi ••••••••••••••. 
Ratulje .....•....... 
Zore\i6i •............ 

167 
95 

198 
Pothum • •• .. Banja ............. . B 

188 
168 
!5-to 

Banovo selo ..... .. 
Grabrovo ••••....... 

• Petroviéi ......... .. 
Pothumaki Karn e-

njat.............. !O 
Pothumaki Soboli. U 

• Reljéevo............ 403 

• 

' 

Jelen~ pk. 6sszesen --=-:7:: 
• 

6. Kraljevica (Portot·t) pk. 
1 !(raljevica .. Kraljevica ............. .. 

Smrika . • . . . . Smrika .•................. 
KraljetJica pk. 6ssusen 

7. Kt·asica pk. 
1 GomjeJelenje Gornje Jelenje.. ... 2i 

Lepenice .......... 5 
Krasica ...... Jelovka...... .. .. .. . 146 

Koritiljak .. .. • .. ... ö 
• 

• 

-
• • 

• 

ö adókOzségek 
r:. és ezek lélekszáma 

• 

Krasica . . . . . . . . . . . . . 891 
\ Ostrovice ....... . ·... 41 

Viinjeriea ......... . 
Kukuljanovo Krasil!ke Ponikve. 118 

. Kukuljanovo .. .. .. 788 
Plosna ........... . ~.. 107 · 

• Skl'ebutnjak........ 8 
Vrana... .. .......... ' ' 

Praputnjak . Meja ... .. • ... ....... 188 
Praputnjak ........ 617 
Ra. v niéica ... .. • ... 1t 

Skr1Jevo .. . • Ketina .. • .. .. .. . • . M 
Stipajna ........... B 
Skrijevo......... .... -"O 

• 

Zala Dra ga ... ·..... ~68 _ 
Krarica pk. 611zésen 

8. Bu'íak pi. 
1 01'815& ...... .. Bris ....•... ......... · 

• 

B 
. • . 

Url Dl •• •••••••••••. 
Guvno ....... ...... . 
Ori 

... 
lel •..••.••••.... 

Petinova Gora .... . 
Proron ............ . 
T.. . 

IJanl ......• ..••... : 
V ela Sten . ....••... 

Kostrena 
Sveta 

• 

Barbara .... Randiéi ........... .. 
;r, ..... 
~OJl'-il • • • • •••• •• • • •• • • 
U 

.. 
lliQ ••••••••••••••• 

Kostrena 
::Jveta Lucija Dul

. . ..,. 
miw.;;l •••••••••••• 

Glavani ...•......... 
• Maraaiéi ........... . 

Romaniéi ........ : 
Sveta Lucija ...... . 
§odiéi ............. . 

. · · Vr h MartinAéice .. 
Zuknica .•......... 

Podvefica ••• Donja Ve!ica .... .. 
. Gornja Ve!ica ... .. 

. MartinAéica ...... . 
r··. Pe6ine ............ .. 

Tr sat......... Krimeja ............... . 

• 

• 

. 

Podvoljak ....... .. 
Strmica ............... . 

V"· Vojnl61 J • 
Ját·ási szék bt> ly : 

Vojul6. 

1. Barilovié pi. 

• 

öS 
98 

45! 
!l 

808 
!81 
7! 

us 
196 

70 
~78 
169 
uo 
~6 
1D8 
165 
186 
.66-l 
89! 
106 
683 
80-l s. 
S7!1 
177 

Barilovié ••. Barilovié........... 892 
Bariloviéki Lesko-

vac .............. ISO 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

i 
' • • 
• 

• 
' 

• • • 

• 

• 
• 

• • 
• 
• 
• 
• 
l • 
' • • 
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• 
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Horvdt-Szlavonorsz6gok. 

' 

Bukovlje ••• 

Cerovac •... 

• 

• 

Kosijersko 

Carevo selo...... •• 108 
Donji Velemerié... ~99 
Gornji Velemari é.. 199 
Ladvenjak.. •• • • . • . • 685 
Banjsko selo ••••.. 18!1 
BelJI.j..... .. ......... ~9 
Belajsk:.a Vinica... 187 
Belajske Poljice... !!90 
Belnjski Malinc i . . 28 
Peéurkovo . . . . . . . . . 86 
Podvozié • • • . • . . . . . . !!25 
Cerova~ki Galovió 186 
Do nj e Bukovlje . • • !1!!8 
Gornje Bukovlje.. 811 
Mihalió-selo ••• . .• !184 
Bariloviéti Vijenac Hí6 
Cerovac • • • • • •.• • . . . . 8!17 
Ln~ica. .. ... ... . .. .. 180 
S.• . 

le& ••••••••••••••••. 
Séulac ............. . 
~!jak............. 182 

selo • • • • . • . KoranskiBrij eg.. . . 2!4 
Kosijersko selo.... !OS 
Maii Kozinac • • • • • 84 
Veliki Kozinac.... · 166 

Mrdnii!ki 
Novaki ..... BoAt....... ....•..... 1M 

. Koranski Kriil..... 90 
l 

Mreilni~ki Brig..... !119 
Mremii!ki Novaki • !78 
Mreinii!ki Varoli . • 880 

• 

Bariloflé pk. összestm l--;;-= 

:L Krn,;u p7e. 
Budac!ka 

Rijeka . • • • . Bijeli Klanac • • •• • 83 
Brebornica •.••••••• : !86 
Budai!ka Rijeka... 5!!5 
Buriéi............... 64 

Burié-selo •.• Burié selo ..... • .. . 184 
Mala Crbina .. .. . 107 
Periéi........... .. . . 46 

· Trupinjak ... . . . . . . • M 
Do nj i 
· Budai! ki . . .. Budai!ki Rastovac.. !4 

. Donji Budaoki • • . . !!98 
Dug1 Dol ........ ; .. !!43 
Mlakovac........... 179 
Pavkovié-selo. ..... 78 

DoDJi Skrad Donji Skrad .......... .. 
Gornji 

Budacki . . . Budai!ki Suhodol.. 76 
Gornji Budal!ki . .. 17!! 

. Jasnió· b1·do . • . .. .. 119 
Keserov Potok .. .. 
Vojnovió-brdo ..... 97 

Go1·nji Skrad Catrnja .. • .. .. .. .. .. !17 
Dvori§te ........... 164 

. , Gornji Skrad ...... 156 

• 

• 

' 

• 

B. Modrus-Fiume virmegye • 

Krnjak ...... 

V elika 
Crkviria ••.. 

Krnjacki Grabovae 
Krnjacko Podgorje 
Krnjak. ••••••......• 

PonCrac ..•........ 
V elika Crkvina ... 

' 
!71 
!!51 
605 

171 
878 

Krnjak pk. iiea•um 
• 

• 8.· Krstinja pi. 
Kestenovae • Dunjak .. .. .. • • .. . .. 816 

Kestenovae .. .. • .. . ~90 
Petrova Poljan a... 188 

Klokol! ... .... Kl okol! .. ." ................ . 
Krstinja • .. . • Brusoval!a ......... . 

Diaperovae ....... . 
Krstinja .....•...... 
Krstinjs.ki Lipovae 
Kusaja •.•••......... 
Prisjeka ........... . 

K•·stinjska . 
Sviniea.. ... Gejkovac .......... 

. Krstinjska Svinica 
' Jrlracelj ••••.•...... 

Stakorovica ...... . 
Miholjsko • .. Johovo ........... .. 

Klupica •...........• 
Krstinjski Mraeaj 
Lisine ............. . 

• 

• • •••••••• 

••••••••• 
Seiako va 

• 

498 
166 
418 
134 
!61 
178 

888 
.U 6 
!40 
l .U 
96 
78 
98 

164! 
661 
148 

--=-~ 

Poljan a .. .. Belakova Poljana ...... . 
7 SirokaRijaka Jagrovac ........... ttt 

Siroka Rijeka ..... 873 
:--=-~ . Kratinja pk. Ölszesen • 

Koransko .. • Koransk;o ......... . 
01·ijevac .•.•....... 

• Stirkovac .•... ....•. 
ZinaJevac •........• 

Mre!nica .. • • Mala Ko sa ......... 
. Ml'elnica .......•... 

Perjaaica.... Donja Perjasica •• 
· Kestenjak •..•..•.•. 

• Koranska Strana .. 
Marlovac ••.••...... 
Maurovi6 •.....••.. 

· · Pel'jasica . ••.•...•.• 
Perjasicki Ponorac 

Perjasil!ki 
Kuzma .. .. . Donja Viso~ka .. . 

· Donji Poloj ..... . 
Gornja Visot'ka .. . 
Perjasicki Bukovac 

· · Perjasicki Klanac • 
Perjasicki Kuzma • 

Poloj ......... Gornji Poloj ...... 

• 

' • 

• 

• 

• 

• 

115 
180 
ss 

140 
75 

!77 
76 

1 
78 
73 

BS!! 
98 

95 
1ö0 
167 . 
146 
198 
180 
107 

• 

• 

• 

.. • 

' , 

• 

• 

' • 

• 
• 

• 

l 

• 

• 
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Politikai községek 

helységek adóközségek és ezek léleksz6.ma 
• 

Miloievac .....••... 
Novi Dol .......... . 
Perjasi6ko Novo 

. aelo .............. .. 
· Sl'ednji Poloj .... .. 

Svojié • . • . . . . Gaóe§ko •...•....... 

• 
Perjasil!ki To~ak .. 
Potplaninsko ..... 
Srednja Perjasica. 

114 
84 

108 
187 
108 
181 
13! . 
!8 

szám 

781 

Svojié .........•.... B 8! 
1
......,.""""="' 

PerjtJSiétJ f.lk. összesen 

6. Vojnié ik. 
Kolari6 • • • . • . Kolari6 • • • • • . • • • • • • 487 

Loskunja.... ••• . • • . 167 
Kupljensko . Kupljensko ........ 883 1 

Radroanovae ...... 147 
Racfonja .. .. Jurga •• • • .. .. .. .. .. • !67 

K)Juw- .............. 165 
Radonja............ 316 

• Vojni6ka Krivaja. 176 
Utinja-vrelo GaéeSa.-selo ........ 1!3 

Kartalije ........... · l 01 
Malellevi6-aelo ..... l !U 
Podsedlo .. .. • .. .. • !8! 
Utinja-vrelo .. • .. .. 69 
Utinjski Medjedjak !!OS 
Utinjsko Brdo.. ... 2!!7 

Vojni6 ...... Kne!evié-kosa .. .. !!l 1 
Kokirevo • .. • .. . .. • 155 

Vojniéka 
Poljana ... 

V •:x ' ' 661 OJutBlC& •••• ••• •••• 
Vojnié .............. 611 
tivkovi6-kosa...... i•j6 

Svinjarica ......... 10! 
Vojniéka Poljan a • l 89 
Vojniéki Grabovac !ló 

• 

Zimió .. ..... . Zimié ..... ................ · ---= 
Vojnié pk. öss:~escn 

• 

'6. Vukmanié pk. 
Buko'rica .... Bukovica ........... 871 

Mandié-selo ........ !84. 
Popovi é brdo Popovié-brdo .......... .. 
Skakavac.... Bl'odjani........... !!14 

Glihoki Brod....... 888 
I.i~je •••••••••••••••• 
R

. . 
ar1 •••••••••••••• 

Skakavac ......... . 
VukmanskaSrlnica 

Trebinja ..... Do nj a Trebinja .. . 
Gornja Trebinja .. . 

· Kne!gorica ...... · .. . 
Tuiiilovié ... 'i Br,.zova Glava .... . 

t Oki ó ......••........ 
'fuSilovió .•......... 

Utinja.. .... • lvankovié-selo .... . 
Ivosevié selo ...... ·. 

• 
1 Klipino Brdo ..... . 

l . 
• 

• 

!19 
324 
515 
!t 64 
150 
-1.20 
!l!47 
416 
j! 4() 

890 
!tOS 

flO 
151 

' 

B!! l 
l 

81 

• 

8. Modru~-Fiumc \'ármc~ye. 

e .-•• Politikai községek ... 
"' ·o 

helységek » ...... adóközségek O· ..... f's ezek lélekszáma 

• 

• Manjeroviéi .. .. .. .. !48 
.H oravci ............ . 
U dbinja • • . . •. . . . . . . !BB 
Uünjt. ............. l!i 

Vukmanié •.. 
Vukmanski 

Cerovac •.. 

VukmBJJi6 .• ; ............ . 

Vukmanski Ce-

l 

VII t, Vrbov1kol J. 
Járási székhely: 

VrboTSko. 
1. J. osi_ljevo pk. 

Bosiljevo.... Bosiljevo . ............... . 
Bosiljevski . 

Potok ...... Be6 .•...... : ........ 86 
Bosiljevaki Potok 70 

· Dugace .. .. .. .. . .. .. 146 
Laslaviéi • .. • .. .. .. 90 
Vrhova Gorica, ... 

Bosiljevsko 
Novo aelo • Boailjevako Novo 

• 

selo •.................. 
G lavica ...... Glavica .... ...... .. 14:.1 

Johi ..... . ·. .. . .. . . . . . 1 !~ 
Milani.......... ... . . 65 

Grabrk ...... Grabrk .............. M6 
· Podumol............ 9! 

Hrsina ...... Bosiljevski Kré ... 1!!1 
Hrsina ............ . 
Str~ri•••••••••••a·· 

Korenié-brc.lo Korenié-brdo ...... 

• 

Li pa ••"'••· •. 
• 

Otok na 

Kraljevo selo •..... 
Lisicina Gorica .... 
G d ·~· l"B. 1SC8 •• , ••••• •••• 
GrgaDjica •......... 
Li pa .•...••......... 
Lipov ...... 
Trnovo •............ 

76 
4o3 
.ffi 
66 

153 
70 

ISO 
81 
!17 

Dobri .• . . . . Malik . . . . .. . .. . . . . . . 111 
Alate8e.... .... .... .. 106 
Otok na Dobri ... 18-J. 

Podrehar ._... Lipo!iraki .. .. .. . .. • 8-i 
Padrebar .......... 157 
Renduliéi .. .. • .. . .. 47 

ll Pribanjci.... Bosanci • .. .. .. .. .. . 110 
Fratravci.......... . . 96 
K . 61 as unt ............ . 
Pribanjci .. . .. .. . . .. ~6~ 

l Radocaji .. .. Crno Kamanjc • .. . 8lJ 
Radocaji • .. .. .. . . . 166 

1 TopliceLeiiée Tou. &Si éi ........... ~ó~ 
Toplice Leiiée .. . . 267 

1 Umol ........ Dani .............. . 

• 

' 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

. ' 
l 

• 

• 

• 

• 

• 

l 
l 
• 

' i 
i 

• 



' • 

• 

!.. 

• 

Hon·ál-Szlavonországok. 

13 
""' ... 
"' -o 
""' -o 

"" 

Politikai községek 

helységek adókiluégek és ezek lélekszáma 

Vodena 
Draga ..... 

So line .............. . 
Umol .............. . 

Brckovié-draga ... . 
Protulipa .......... . 
Sarovo . . . . ... • ... . 
Vodena Draga ... .. 

Zubrinei ... Hr~i~ ............. .. 
JanCani ...... ...... . 
SpahiCi .............. . 
Zuhrinci .. ......... . 

91 
ta!! 

80 
139 
47 

!15 
s• 
6! 
ti 
69 

Bosiljet:o pk. 6ss•. 
• 

• 

l. Cameralmora1)ate Komorilee 
Moravice pk. 

l Cameral-
• morav1ce 

Komorske 
Maravice 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

l 'Ca .... 
1 rev1~1 ....•....... 
Úokmanovi~i ...... 
Donji Vuckoviéi .. 
Dragoviéi ....•... \ . 
G ladi .......•••••..•. 
Gornji Vu~kovicii .. 
JakAi~i .. ........... . 
Komleniéi ......... . 
Komorske llora-

• 
VICe ••••.••••••••• 

Ma ti éi ..........•... 
Medjedi ...... ~ • .... . 
Mlinari ............ . 
Moravic!ka Presika 
Moravic!ka Topo-

lovica ...... ..... . 
Moravicke Zakule. 
Mora"iic!ki Bunjevci · 
Moravicki Mislje-

noviéi ........... . 
Moravifki Petrovi~i 
Moravic!ki Vukeliéi 
N····'' .. l.lt.SlCJ •••••••••••••• 
Plandiste ......... . 
Radigojna ......... . 
Ra-'o·e · · · 'l S Vl(~l •..•.•.• • 

Ti 
.. 
Cl •••••••••••.•••• • 

Tomi éi- ••••••••••••• 
Vucinié-selo ....... 
VukSiéi ............ . 
Zenaka Strana .... . 

53 
110 
39 

107 
31 

129 
ua 
96 
70 
~48 
55 

7 
Komarsire Maravice pk. 

összesen 

a. Rama Gora pk. 
Ravna Gora. Ravna Gora ............. ; 
St ara Su!íicn. Sta ra Su!Íica .............. J 

Sta ri Laz .... Stari Laz ... ..... .• ti-161 
Sijska Kosa........ t a 
R~~~~na Gara pk. összesen ! 
• • l 

• 

• 

• szam 

481 

• 

• 

-

• 

3. Modms-Fiumc vármegye. 

,.. 
c 

Politikai községek ""' ... 
"l 

·o • 
>o helységek szam ..... o r.:. 

adók!!zségek és ezt!k lélekszáma 

•• 
4. Stverin na Kupi pk. 

Bla!evci ..... Bla!evci ........... . 
· Zapeé •.•....••.••• ~ 

Klanac ....... Damalj ............ . 
Klanac ............ .. . 
Lukovdoh1k• Pleii-

• 
• VlC& ••••• ~ •••••••• 

Lukovdol •... Dolenci .. .......... . 
Gorenei ............ . 
~esci ............... . 

' Lukovdol.. ........ . 
Podvuénik ........ . 
1\lié ............•.... 

Luko\·dolska 

151 
. 74 

60 
t as 

89 
48 

lll 
17 

316 
6.f. 
36 

' 
l 

Draga ...... Luk:ovdolska Draga 7.f., 
Nat.lvuénik .. .... ... Bi> 

1 

Maii Ja dre! .. Maii Jadré .............. . 
Osojnik ...... Lukovdolsk1 Ce ti n 3 

. Osojoik............. 368 
P lemenitali.. Ko&ac............... 1.f. 

Plemenita§.. ... .... 1t 9 
• Zaumol. ............ 70 

Razdrto • .. • • Radocaj • .. • .. .. .. .. 24 
Razdrto ............ · 150 - . Stefanc1 • • .. .. .. .. .. 41! 

Rim .......... Bosiljevsko Lipje.. lM 
Bo.iljevsko Zdi-

l hovo ............. 1!9 
. Rim ... ............. . 66 

Severin na 
Kupi ........ Lukovdolski Smis-

ljak............... 47 
MoCile .•........•... !18 

• 

• 

Severin na Kupi. 104 
Jadrc Veli ki Jad re ............ . 1 t Veliki 

• 
• 

. 1---
Seurin tta Kupi pk . 

· össztsen 

6. Vrbovsk,o pk. 
l Vrbovsko .... Baka•·sk'a Draga... 60 

Dobra............... Oö 
Donje Hajtline .. .. 45 
Gornje Hajdme ... 137 
J abla n .. . .. . .. . . . . . . '!33 
Jablan Slara Cesla 151 

• 

• 
• 

• 

J l ...... e ovac... ... . . ..... .. .. 
Lisc!ev Bdjeg ..... 10 
Polhrzaé .......... . 
Roiman-brdo .. .. .. sa 
Senjsko........ .... . 673 
Vrbovska Presika. ~6 
Vrbovska Stubica. 95· 
• 

' Vrbovski Prokap. 12 

• 
l 
• 

l 

Vrbovsko • .. ••••••• 44i'i 
Vrbovsko Ka-

mensko .•......•• 6.1 
1-

Vrbovsko pk. öss•esm ----i 
Járás~ összeg 

• 

17 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Ho"át-Sdavouországok. 4. Pozsega vármegye. 

El 
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lll 
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Politikai községek 
• -- .. .. -- -

adóközBégek és 
helységek 

ezek lélekszáma 

IZ. Bllooarl Ball:ar viro .. 
Bucc&ri- • 

Bekar •• - ... Buccari-Bakar ........ . 

iJuzeftlés. 

• 
J. - Crikvenicai j .... 

J• •••••••••••••••••••••••••••.•••• 
• 

L él 
• szam 

24. 
7. 

8 
·<C! .. 
lll 

-o 
;:... -o 

""" 

Politikai községek 
--------··-· -·- - ... ·-·--- • 

adóközségak 
sza ro helységek . 

és ezek lelekszaroa 

D
_,_. . . 
~•cet .1· •• ••••••••••••••••••••••••••••• 

O 1' • • 
gNt1fl.1. J• •••••.•.•.•...•••••.• , .•••..••. az .. . 

.., l "11/fi:J .. 1· • • • • • • . . . . • • . • . . . . . . • • • • • . . • • • . . .• 
S "ki' ma :J•· . ................................ . 
TT. • • -~ • r Ojfttt."'l J•• •.•••••••••.••.•••••...•......• 
VrbO't'skoi j .......•...................... 
Buccarl B akar fiáros .......... ; .... . 

Yárme(/1/d (Jsszeg ... 
' 

• ' 
• 

4. Pozsega vármegye Pozega. • 

Vármeuei székhely: Pouega - Poiega. 
• 

• 

-
l. Brckll Brodl j. 

Járási székhely : 
Br6d-Brod. 

' 

1. .Atulrijevci pl:. 
Andrijevci Andrijevci ............. .. 
Perkovci .•••• Perkovci •.••••••••••••... 

/J. Bebrifla pl. · 
Ra_ • . 

• • • • .. ~OVCl •••••••••••••••••• 

Behrina • • • • • B eb r ina •••••.••.•.•••.•.• 
Duboúc... •• DuboCac ..•••............. 
Sum e6e • • • • • • Snm eée ................... . 

Bebrifla pk. összesen 

8. Beravci ,tk: 
Beravci •..••• Bera vei ••.....••••..•••••• 

' 
' .. 

• • 

4. Bf"oillk' Dren0t1ac pk. 
Brodski 

Drenovae .. Brodski Drenovac ...... 
BuCje •••••••• B néj e ••••••••••••••••••••• 

• • . Zagradje ..•...••••••••••. 
Broilski Drenovae pk. 

ösuesen 

5. Broilslri .Stupt~ik pk. 
• • 

Brodski l 
Stupnik .. . Brodslri ...... 

Kuti... ••• • • • • Kuti •.••...•••...••.••••.. 
LovCi6 • • • • • • • I..ovCié •••••••••••••••••••• 
Stari . ' 

Slatinik .... Slatinik ••..•..•... 
Broilski Stupnik pk. 

ös&~ esen 
. - . 

o 

• 
• 

• 

• 

• 

. 6. Brodski Varoi· pk. 
Brodski 

Varo§ .. .. . Brodski Varoli .... 1.ot6 
· Budajinka.......... 451 

_ · Varosko Brdo ..... • 
· Varo!iko Seli!ite .. . • • 57 

Gromacnik • Gromac!nik ............. .. 
Broilski V aros pk. ÖBBI. 

--."..~ 

7. Garcin pk. 
1 Bicko selo .. Bicko selo ............ .. 

Garfin • • • • • • Garc:!in •••••••....•••••••. 
NovoTopolje Novo Topolje .......... . 
Sapci ••••••• 

1 
~apci ..................... . 

Selna . • • • • • . • Selna ••.......•.....•..... 
Sta1·o 

To polje .... Starn Topolje ......... .. 
· - ! GarCin pk. össeesen -

. • 8. KantitJ pk. · 
t Kani fa ..•.••• Kanita •..•••••...••...••.. 

Zbjeg· .••••••• Zbjeg ••••••••••••••••••••• 
l KtJniea pk. öss6e&etl """"::"~ 

9. Klakar pk. . · 
1 Donja. 

Bebrina ... Donja Bebrina ......... 
Gornja 1 

Hebrina .. • Gornja Bebrina ......... 
Klakar .. ·....•. Kl akar ••.......•....•.•... 

Klakar pl:. össze.setl 
• 

10. Koba8 pk. 
1 Ko baS .....•• ·l Ko baS ••••.••.••••••••••.. 

. 

! ' 

11 . .Luiat&i pk. · 
BeCi é . • . . . • • . Beéié ••.•••..•...••..•..•. 
Luzani .. - ... 
LuZa.nski 

Ciglenik .. . 
PriCac ~ ..... . 

Lulani .................... . 
• 

Luianski Giglenik .... 

--

Zivike ..... .. 
Pric!ac ••.•••..•....•.....• 
Zivike .•.....•........•.. ·. 

~~ 
Lviani pk. összesen 2. 

l • 

' • 

• 

• 

• 

f 
• l 
• 

-

• 

\ 

1 



• 

• 

> • • 

~ 
• • 
• ·• . , 
' ' . 
' " • 

·" 
' •· -
• • 

• 

• 

-

• 

' 

Horvát· Szlavonországok:. 

• ·' s -:1 Politikai községck 

"" 
El 
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"' 

• 
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' 
4. Pozsega vármegye. 

Politikai községeié 

szilm ~ szám -~-------.----------------
~ d k é k helységek 

. 

helységek 
~ a ó özs ge és ezek lélekszáma 

JR. Orio~:ac pk. 
Kujnik ....... : Kujnik ................... . 
Malino ... .... : Ma.lino ..•..•............. 
Oriovac ...... Oriovac .... ~ ............ . 
Radovanje •. Radovanje ............. .. ---0-riovac pk. összesen 2. 

' 

· 19. Porlvinj pk. 
Brodski Gmi' • 

Potok ...... · Brodski Grni Potok ..... 
Brodski 

Zdenci • • .. Brodski Zdenci •• , ...... 
Brodsko 

Grabarje ... Brodsko Grabarje ....... 
DuboVik ... ~.· Dubo\'Ík .........•........ 
Glogovica ... ' Glogovica .............. .. 
Kindrovo .... l Kindrovo ................ . 
Matkovié- ' 

Mala .. ~ •••• Malkovié-Mala .......... 
Oriovc!i6 .•••• . •••••.•.•••..... 
Podcrkavlje • Podcrkavlje ............ .. 

1 Podvinj ...... i Podvinj ······~·········.·· 
1 Podvinjsko ·l 

Bukovlje ... Podvinjsko Bukovlje ... 
1 RastuSje ..... RastuSje .· ................ . 
1 Slatinik...... Do nj i Slatiník. ... • !17 

Gornji Slatinik.... ~ 
1 Tomica...... Tomica .................. . 

Podvinj pk. ö•seesm 
• 

• 

14. Sibiftj pk. 

Gornji Andrijevci ..... .. 
Gii!iéi........... . ... !66 
Krajac'!iéi .. .. .. .. .. . 87 
Odvorci ............ 1.48'1 

Sibinj. ·...... Sibi nj ................... . 
Slobodnica . Bartolavci .. • .. .. .. 101 

Slobodnica......... !JOB 
Sibinj pk. össuatJn 

· 16. SciZaj pk. 
Non Grad .. Novi Grad .............. . 
Oprisavci .. . Oprisavci .............. .. 
Poljanci . • . . . P o lj an ci .•.•.. .•.......... 
Prnjavor .•... Prnjavor ................ . 
Sredanci . . . . . Sredanci ................ . 
Struzani . . . . . Strufani ................... . 
Svilaj . . . • . . . . Sl'ilaj ...•................. 
Zoljani •••... Zoljani ................... . 

1--

Bt•ilaj pk. össe~sm --:a:-. ~ 

16. Trniani pk. 
J eievik....... Jeievik .................. . 
Klokoeevik .. Klokoeevik ............. .. 
Kordnsevei .. Kordusevci ...... ~ ........ · 
Ru.Si!iea ••.•.. RuSi!ica ...•..•.•.•........ 
Suinjevci . • . . t; uS nj e vci ........... '! ••••• 

• 

• 

• 

-o • 
~ 

1 

• 

adóközségek 

Trnjani ...... 
Trnjanski 

Kuti ...... . 

és ezek lélekszáma 

Trnja.ni ................. . 

Trnjanski Kuti ........ .. 
Vranovei .... Vro.novci ... .............. . 
Vrba ....... . Do nj a Vrba........ 494 

Gornja Vrba ...... 312 
Vrhovina ............ ...... . Vrhovina ... 

Zadubravje. Zadubravje .............. _....:..::~ 

Trnjani pk . . összes.: n 
• 

• 

17. Ve lik a· Kopa~tica pk 
voSevci .... D i voSevci .............. . 

• • • . . . . . . . Kup1na...... .. . . ........ . 

Mal a Kopanica .......... 

Kopanica •• V elika Kopanica ........ 
Velika. Kopanica pk. 

n· 

• 
összesen 

J árási össeeg 

j . 
JárUi székhely: 

DaruTár Daruvar. 
1. Brestovac pk. 

•••• Borisala.S.... .... ... 92 
Brestovac ......... ~ ú43 

• Breato"ac· pk. összesen 

' 2. Dar11t1ár Daruvar pk. 
• • 

1 Daruvar .... ·l Daruvar ................. . 

9. Ddanovac pk. 
1 ·nefanovac .. , Dezanovac ............. .. 

Dezanova~ki · 
Sokolovac • Delanova<!ki Sokolo\·ac 

Imsovci.... . . lmsovci .•................ 
Krestelovac. Krestelovac ........ 612 

Petranavci ........ 71 

5 . 

• 

36 

• 

-

1.4 

Trojell'lna . • Trojeglava ............. .. 
1--=-...:.t 

Ddanovac pk. összesen 

• 

4: Gj-uZaves pk. 
Cjepidlake .. Donje Cjepidlake. 

• 
Gjulaveska Bara . 
Gornje Gjepidlake 

• 

404 
7 

!19 
Gjulaves .. ... Gjulaves ................ . 
Potoéani .. .. Katinci .. • .. .. .. .. .. 346 

Po tocani .. • .. • • .. .. 4-~ l 
Pukli ca ...... Pukli ca .... . .. ... .. 388 

• 
Pustara Sandorovac 3~ 

Removac . . . . Babina Gora . . . . . . 856 
Removac........... 11m ; 

Gjulaves pk. ös.Y~csen 

• 

76' 
• 

-,.-

17" 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 
• 

• 

• • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

l 
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Politikai községek 
~ ·- . 

---- .. '------'------··---· -- ..... -·-·--o 
>. 

ö adóközBégek 

""" 

helysegek 
és ezek lélekszáma 

6. Hrastottac pk. 
1 Hrasto\·ac ... \ Hrastovac ............... · 

6. Koncanica pk. 
1 Koneanica •• Gornji Lug ........ 181 

Kancanica ......... 1.524-
0tkopi ............. 144 

szám 
' l 
• 
' 

• 

1 

.. Podborski Kra.vjak 36 i Sziget- Si get . .. .. 18 __,. __ 
Konctuaica pk összesen 

l 

• 

7. Sirac pk. • 

•••.••.• 1 Bijela ....•.....•..••. ~ .•.• 
........ Donji Bor ki .. ·• .... 417 

Gornji Borki ...... 277 
Lisina Sun a....... 3 
Pak.ra • . . • . . . . • • •• • • S 

. Pogani Vr h......... 9 
· Srednji Borki...... 111 

!larkovar..... MarkoYac .............. .. 
Pak-rani ..... Griina .............. 116 

Pakrani • .. • .. .. .. .. 560 

' 

51 
68 

Pilj eni ca . . . . . • . • • • • ö .\ 
Si~ ••••••••. Ora!~;je • . •• .• . . . . .••• 461 

• 

Blagoro!lo-

SiraC.............. .• 788 
Sirac pk. összesen 

8. Uljanik pk. 

· yac . . . . . • . . • Blagorodovac ••..•.•.•••. 
Govedjc Polje Govedje Polje .......... . 
Uljanik...... Duhovi • ~ ....... : •• • 3 'i! 

Gornji Uljanik .. .. 44.7 
Uljanik. .. .. .. • .. . .. 859 

uz;anik pk. összesen 
• 

9. Vtu~,isl:i Darurar pk. 
l 

• 

Darunr .... ' Donji Daruvar ... · •• l. \80 
, . . j Lj ude!i t~no se l o .. 

Gornji · · 
·narunu· .. ·i Gornji Darm:ar.... 995 
.. i h:anovo PolJe ..... _ 440 

K1p •••.•••••• -Ktp •.••••.•....•....••.•.. 
Miljanovac.. Miljanovac ............. .. 
Podl1orski 

Bath jani .. Batinjska Rijeka... 9f! 

• 

Podbors ki 

Batmjsko Vukovje 139. 
Poubors ki 

Balinjani ........ 1.108 
Suplja Lip!L........ 75 

Doljani .... Podbors ki DoJiaili ...... 
Podborsld • 

Vrbovae ... Podbor~ki Yrbovac ...... 
Sibovac ••...• Sibovac ...•..........•... 

ranjsl:i Darw:ar pk. 
• 

• 

• 

--=----

61 

1 

1 

1 

• 

• 

8 
·d 
N 

"' ·O 
>. -o 

""" 

• 

• 

·i. l'uz~e~.:a vimnr.g}'C. 

Poli li kai községek 
........ --------------·---'------

helységek 
és ezek lélPkszáma ad6községek 

10. Velil~i Bastaji pk. 
Bastajski 

Rrdjn ni .. .. Bastajs!;i J :rtliani. 
1' l' M'l t' • a t 1 e 1nac .•••• 

Zl10 
160 
2!11 Yeliki Miletinar. ... 

Dobra Kué.a. DobJ-a Kut'·a ........... .. 
• 

Korenieani .. Koreni(·ani ............. .. 
Maii Bastnji. Maii Basta.ii . . .. .. 461 

\'el ka l\{ns:~njac·a 86 . 
Veliki 

Bastaji .. .. 
VriJ•-·skn .... . 

• 
• 

Veliki Basta i ......... .. 
• 

Borova K.,sa .. .. .. 198 
Donja Vrijeska .... 312 
Goruja Vriit>skn .. 3fi . 
Maia ?tlaslenjai:·a .. 70 

SZÍLII) 

- --:--
Veliki Basta.ji pk .. össz. 

• 

. Jcírálli össJe.fl 
• 

m. Újgradtsk&l-Nova
gradl~kal j. 
Járási székhely: . 

Újgradlska No1 a-Gradiil;a. 
1. Cenaik pk. • 

1 Baéin 'dol ... Ro.éin-rlol ........ .. 616 
119 
897 

1 

Mala Bukoviea .. .. 
Banicevac ... Hanicevac ......... . 

. Bijeli Hri,eg ...... . ss 
186 
'i 6 

• 

Ce•niéka 
Sumet\i a. 

Cern1i\ki 
· Opatov.1c • 
Cernik ....... 

• 

Giletinci .••.. 
Golohrdar ... 
Gornji 

Dre:2nik .. .. 
Podvriiko .. .. • 

Oprsinac .......... . 
S. l" · 1n 1 J e ••....•..•••.. 

• 

Cemicka SurneUira 

c~rnicki 0.-tatonc: ...... 
l:emicka Maia .... !1!59 
C ern ik ............. 1.917 
KlaCinac. . . • • . • • . . • • 79 

• 

Marijavac :.... .. ... 116 
Gilelin,:i ....••• ~ ••••..•.. 
Golobr .!ac .....•••••••.•.• 

' • 

Gornji Dr1•znik ......... 
Podvr.Sko .••.••••••••..•• 

• 

• 

51 
!.37 l 

Sagovina .... Cernicki Uukovac. 30 
Poekavica • '"r'"" '!SO 
Sagovina........... 518 :- """'-:-:: 

Cernik pk. össecsen 

2. Davor pk. 
l Da.v(lr ••.••••• l DavoT •..••..•••••••••••••• 

.. 3. Maiié pk. 
1 Donji 

Bogii:P.vci .. 
Dt·agalic •.... 
GoricP ••.•.•• 
Gornja 

Trna,·a .... 
'I ... .:.t llSlC •••••••• 

• 

Donji Bogiccvci ........ . 
Drag:1lié ....•.•......••.• 
Go ri ce .................... . 

G•.rnja Trnava ......... 
Ma.Sié •.•••••..• • ••••••••• 

• 
• 

• • 

• 

• 

• 

l 
• 

! 

• 

• 

• 
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Politikai kcizségnk 

'() .... 
· ö adóközségek 
Ir;.. 

helységek 
és ezek léleks7.ama 

• 

. 
' 
' l 

.\JaJi~ka • 
Sagovina •. 

Meda.ri •••.•• 
Poljane ...... 
Ratkovac ••.. 
Smrti~ ...... . 
Sirinci ...... . 
Zuberkovac • 

;\fa§iék:t Sagovina ..... ; 
Me dari ............•..•... 
Poljane ............ ~ ..... . 
Ratkovac ••.............. 

.... -.•..••.......... 

• • • • • • • • • • • • • • 
Ma.~é pJ:. összesen 

4. Újgradiska. Not·a Grrzdiskc pk. 
Újgradiska-' 
Nova~ l Újgradi.ska -Nova 
Grad1ska .. : Grad1ska ............. .. 

l 

. 5. Xot•a Kapela pk. . 
l Batrina .•.... Batrina .................. . 

Bili Hrig . .. Bili Brig ........ , ...... . 
Donji Lipo-

vac • • . . . . . . . Do nj i Lipovac · ......... . 
. . . . . Dragovci ...........•..... 

Goroji Lipo-
vac ......... Gornji Lipovac ........ ·., 

Magi é Mala.. Magié-Maia .. .. . .. • 807 
Medjice............. 27 

Nova Kapela Nova Kapeit ...... 758 
· Raskovac....... .. .. 8 

Ratt.ovica ... Ratkovica ........... ~ .. .. 
Se o ce . . . . . . . . Seoce •.. .' ••••......•...... 
Siée .. l....... Si Ce .....•..•.•........•... 

• 

l Srednji Lipo-
vac .. .. .. .. Srednji Lipova c ....... . 

Stara Kapela Stara Kapela ...... , ... .. 
• o Not•a Kapela pi. össz. 

o 

6. Okuca.ni pk. · 
• 

Benkovac ... Benkovac .; ............. . 
Bedegraji ... Bodegraji .; ............. . 
<;age •.••••• l. Cage •.•• l ••••••••••••••• l. 
Qaprginci .. . {:aprgin.ci ... : .. ........ . 
Covac. ·~· ···~ Covac .... ~ ............... . 
Gornji Bogi- · o 

cevci .. • .. . Gornji Bogicevci .... .. 
Gredjani..... Grfldjani ....... ....... • .. l • 

Kosovae . . . .. . J\ osovac ......... l • ••••••• 

Ladjevae • . .. Ladjevac ............... .. 
Okuéani .. . . . Ok:uCani ....... l ••••••• l •• 

1 ll Okul!anski 
Dubova.c .. Oku~•msk.i Dubovac ... 

T1·nakovac.. Trnakovac ............. .. 
Vrbovljani.. Vrbovljani ............ .. 

, Okucani pk. összesen 

7. O,·ubica pk. 

• 

• !!zam 

8 
• • 

• 

4 
41 
SI 
42 
1 

• 

~~ 

1 Orubica ..... M11tnil!ko ....... ~... 9 1 
·· Orubir.a ............ 1.437 

Orubiélti Dui.Joi!ac 2 
o • 

o 

• 

• 

~ti l 

4. Pozseg:1 vármegye. 

Politikai kOzségek 

• sza.m -o 
""' ö adóközsél!'ek 

r>:. 
helységek 

és ezek lélekszáma 

Orubi~ki Krsl . . . . 1 
Vo é e . . . . . . . . . . . . . . . 1 

o 
l Orubica pk. öso'leesen 

8. Beletari pk. 
1 Ad?.amovci .. l Adzamovci ......... 586 

Zapolje............. ~6 
Bodovalj :i .. Bodavaljei ............. .. 
Dolina ...•... l Dolina ................... . 
Gunjavci ... _ Gunjavci ................. . 
R eSetari . . . . . ReSetari ................. . 
Resctarski 

Brdjani ... Resetarski Bnljani .... 
So . o l so •. 1e1ce........ 1ctce . .................... . 
\"'t•bje ••...... 1 ':-rbje •............. ; ...... . 

l ReletarJ pk. öso~zescn -

9, Ógradi~ka Stara Gradio~ka pk. 
1 Donji Varas Donji Varos ...... 788 

· Pi,·are ........• ~.... 1-f-3 
Stara Gradiska .... 109 

Go1·nji Varosol}ornji Varas...... 9!!0 
Suma Ljeskoval!a. fiS 
Veliki Strug........ 1 

N ovi Varos .. N ovi Varos .... .. . 473 

o 

• • 

Suma Prasnik . .. • :!6 
Uskoke . .. ·~· Uskoke ...... ····~ ~- ..... . 

·j Sta ra Graaiska pk. üssz· ·-
• 

10. Staro Petrb11o aelo pk. . 
C"nogovci ... Donji Cmogovci • 168 

Gornji C1·nogo.vci. 160 
Godinjak .... : Godinjak ................ . 
OStri Vrh ... Ostri Vrh .......... ~22 

• 

Vladisovoo.... .... .. 89 
Stare Laze .. Stare Lii.ze ............. .. 
Staro Petl·o· 

vo aelo . • . • Arapovac-brdo . • . • 7 
Paklena ............ 23 
Pujil-e ....... l...... 15 
Starci ... l........... "'t 95 
Stal'o Petrovo selo2.~ 

Tisovae. l •••• 1.·isovac ........•......... 
\ 1rbova ...... Klinje ... ·~· •••n ... 98 

• 

Vrbova •• ; .......... 1.!!4-1 
Sta ro Petrot:o selo pk. 

öss•eaen 
• 

11. :itivica pk . 
1 Komarnica.. Kornarni ca ............. .. 

• 
Sti vic a . . . . . . La.zine ......... l.... !l 

Stivica .............. 10Ut. 
~ti vil!ld Jablanovac 17 

o 

• 

• 

" 1 

l StiviC4 pk. összesen --: 

12. Vanjaka Nooa G7·adislca pk. o 

K'lval!evac .. l Kt. val!t!vac .............. . 
L . . l L' . . 
~up1na . . . . . JUptna ...........••...... 

1\hékovac .. . Mackovac .. :. .. .. .. 588 
o 

• 

. ..... 

• 

o 

;o 
• 

• 

• 

• -
• 

... 

• 

' 

• 

• 

• 

' 

• 

• • 

o 
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• Politikai közst'gek . ' Politikai közsrgrk 

oQ 
~ ·helységek szám ~ • 

helységek . szam 
ö adókOzsége). 
r:.. és ezek lélekszáma 

• • 

Skoeinae .. . .. .. .. .. 19 
Visoka Gt·eda...... !lll 7 

Maia . . . . . . . . Maia ....... ~ .............. . 
Prvl!a ........ P1~Ca .................... . 

Vattjaka Nooa Gra
• diilka pk. összesen ~-=...:,.::: 

Járási összeg 

• 

IV. Novakal j. 

· Járási székhely : 
NoTSka. 

1. Jastmovac pk. 
1 Jasenovac .•. Jasenovac .......... !.827 · 

Loncari ce . • .. .. .. . 88 
lasenovaeki Jasenovaeki Jab
•Jablanac ... 

Kosutarica .. 
Mlaka ..... .. 
UStica .•... ~. 

• 

lan ac ... ......... . 
Jasenovacki Slrur. 

860 
3 

K ·ut t'e os ar a .............. . 
Mlaka ................... . 
Klenov Bok .. .. .. . 7 • 
Tanae .............. 18!1 
USti ca ............. . 1.077 

1 

Ustieka Gradin . . . 110 
Usticka Viiinjic:t . . lSQ 

i-=-~ Jasenovac 11k. ös.~zesen 
•, 

· . /J. Krapj e pk. · 
1 Drenov Bok. Bumbekovai'a .. . . . 9 

. Drenov Bok........ 918 
Krapje.. .. . .. Krapje ................... . 
Plesmo ... : •. Plesmo ............. 455 -

~urna Plesmo .. . .. 166 

• l Krapje pk. összesen 

a. Lipovlja'l'l·i pk. 
1 Kraljeva 

V elika ..... Kraljeva V elika ........ . 
Krivaj . . . . . . . Krivaj ..................... . 
Lipovljani •. Lipovljani .............. . 
Piljenice .... Piljenice .................. . 

• 

Lipovijatti pk. összesen 

.~. Lonja pk. 
l Lonja ...•• ' .. Donji TrebPL... 2 

. Gornji Trebei.... 7 
Lonja.............. 710 

1 
6~1 

!---,:-:=-:,..::: 

-

Srednji 'fre bei... • 6 :-· __ 
Lmja pk. 61szese11 

• 

5. llledjurié pk. 
1 Banovn . . 

Jaruga ..... Banava Jaruga ......... . 
Jamar1ca ..... J amarica ............ .... . 
Janja Li pa .. Janja Li pa .............. . 
Medjnrié .•.. Medjurié. .• . •••. .... 9~6 · 

. - So vinjak . . . . . . . . . . . 6 ---
lJfetljUt-ié pk. i sszesm 

• 

• • • 

• • 

• 

ö adóközségek 
~ és eZI!k lélekszáma • 

l 

• 

• 

• 

• 

6. Novaka pk. 
BreslaCa . . . . BrestaCa ................. . 
Kozarica .. . . . Kozarica .................. . 
Novi Grabo-

vnc ..... ..... N ovi Graho\·iu~ . ........... . 
Novska •••••• Broi'ice............. 1711 

Novska ............. 1.951 
Paklenica . . • Paklenica •. · ............. . 
Star<l 

Subocka •.. Nova Snlwcka ..... 86~ 
Stara Subocka . .. . í 36 

• 

Stari Grabo. 
vac ......... Stari Grabova.e ...... ~··· 

SubaekiGrad Subocki Grad .......... . 
·v· oéarica . . . . Voéariea ......... ·.......... _.::....: 

Borovac ..... 
Donji Hajié . 
Golesi ....... 

• 
• 

Gomji Rajié . 
Jazavicn .... . 

Novska pk. ü-~·•.::t:dlm 

7. Rajié pk. 
BorovaC ................. . 
Do nj i Raji é .............. . 
Golesi-Milisavci... 199 
Golesi Radjeuovci 008 
Golesi-Rajcici .. • • . -liZ 
Gornji Raj ié .............. . 
Jazavica ........ ......... . 

6 Ro_zdanik .. . Roidanik ............... .. ___,.....,... 

• 

-

• 

• • 

• 

Rajié pk. összesen --==.:., 
J á rási összeg 

• 

V. Pakráozl Pakraol j. • 

Járási székhely: 
Pakrácz-Pakrac. 

1 . .Antunovac pk. • • 
• 

1 Anlunoyac.. Anlunovac ............. .. 
Marin o selo. Marina sei •........ B:W 

Toplicki Ribnjak. 98 _ __...: 
.Antunot·ac J k. ü~· sr esen 

• 

• 

· 2. Badl.icvina pk. . . 
1 Badljevina .. Badljevina .............. . 

Banovac. . . . . Banovac ................ . 
Donja0hrije2 Donja Obrijez .......... . 
Donji ·Srcd-

jani· ........ Donji Sredjani .......... 
Gornja Ob-

rijez........ Gornja Obrijd ....... .. 
Gornji Sred-

jani ........ Gornji Sredjani ...... .. 
Kapl:'lano,-o. Kapetunovo ............. . 
Khueno,·o ... Khilenovo .............. . 
Omanovac • • Omanovae .............. . 
Pakracki 

llahnjani.. Pakracki Bali-
njani ............ 851l 

Turi:ovaea ... ... .... . 14 
1 
__ • 

Badljevifla pk. 6., sze se., 15 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' ' • ' 

' 

l 
l 

l 
; 

! 
• 
' 
l 

' 

• 

• 
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Politikai községek 

"' 

s 
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"' 

• 

• 
4. Pozsega vármegye. 

· Politikai klizségek l 
• • 
l 

adókllzségck 

----·-· --·~. -·---- ...•. _ .. ,_ ... 
~ . l 

~» dókli . k · helységek ' 
1----·-·------- ,-··-·---·-l 

sz:i.m 'IZ. szá.m helységek 
~ a zsege · és ezek lélekszáma 

• 

• 

8. llt'c pk. 

Bjelajci ...... Bjelajci........... .. 918 
Cicvare • • . . .. .. .. .. 11 4! 

Bran eAci . . . . BraneSei .................. . 
Budiéi .••••.. Maii Budiéi ... . . .. 65 

Veliki Buuiéi .. .. • !t 29 
Zabrdski Popovae 159 

Cikole . . . . . . . Cikote ................... . 
Grdjevica ••• Grdjevil\a .. .. . .... • 198 

Koturié .......... :.. 147 
. . . . . . . . Amatovac .... , . ... . 

• 

O!egovei .... 

Saiije ........ 

Zahrdske 

Hogdasié........... 210 
Bu~ko Kamensko. 45 
Ja vorovica ....... . 

• 
Ka~enski Seovci • 106 
Kamenski Susnjari 171 
Krusevo .. . .. .. .. . .. 2!9 
MijaCi .............. . 
Papuk ............. . 
BuC ................ . 
02egovci ..... · ...... 
Kamenski Vuejak. 
Mijajlije .......... .. 
Mrkoplje .......... . 
Salijc .... .......... . 
Strije!evica' ....... . 

239 
198 
60 

423 
247 
97 

187 
917 
166 

Kric!.lte ... .. Zabrdske Kri(!ke ....... 
Zabrdske . 

Prgomelje . Zabrdske Prgomelje .... 
1 Zabrdske 

Rogulje ... Jakovci ............. 178 
Zabrdska.Javoro-

Zahrdski 
Tisovae .. .. 

Zaj ile ....... . 

• 

• 

• v1ea ............. . 
Zalll'dske . R ogulj e. 

• 

29 
239 

Zabrdski Tisovac ....... 
Bucka Ravna . 

Gora . . . . . . . . . . . . . 191 
Jankov Potok ... · 2!t7 
Metla . . . . . . . . . . . .. . . . 8; 

• 

1 

Zajile ............... 216 
Jlue pk. ö~s:resen l--=-=-

• 
' 

• 
4. Uaglié pk. 

BijelaStijena Bijela Stijena .......... · 
Bjelanovar .. , Bjelanovae .............. . 
Bobare...... Boba1•e .................... . 
Bujavica .... Bujavica ................ . 
Bukovéani ... Bukovcani ............. .. 
C• 1· · · c·· 1· · ag l C ••••• ,,1 ag IC ••••••••.. •••• 5"31 

. Gornji Gaglié . .. .. 194-
Cagliéki Ko- • 

vailevac.... Cagliéki Kov~őe-

• v~ .................... . 
(!agliéki _ • 
~kenderovci Cagliéki Sk end e-. 

o rove1 .... .............. .. 

• • 

• 
• 

• 

Jn gm a ••••••• 
Korita ....... 
Kricke •••••• 
Livadjani .. 
Ljestani .. .. 
Lovska ... .. 
Rogolje ... .. 
Suhocka: ..•. 

és ezek lélekszáma 

Ja gm a ••••..•....•••.••••• 
Korita ................... . 
KriCke ................... . 
Livadjani ............... . 
Lj eStani .................. . 
Lovska .................. . 
Rogolje ............ ...... . 
Subocka .................. . 

l 

81 
29 
61 

• Vaglié pk. összesen ___",~ 
• 

• 

5. Dragovié pk. 
Dereza ... ... ·j ~ereza .. .................. . 
Dragovi é • •• • C~klova·c .... ... .. .. . 110 

1 Dragovi é • .. • .. .. • .. 4.94 · 
Grahovljani. Grahovljani ............ .. 
Kusonje ...... Kusonje .... ............. . 
Kusonjski 

Lipovae ... 

Spanoviea ... 
Sumetliea •.• 

• 

• 

Brusnik .......... .-.. 96 j 
Kusonjski Lipovac 18~ 
apanoviea .................. . 
Don ja Sumetliea • . 180 
Gornja Sumetlica. 830 

Dragovié pk. össeesm --

• 

6. Gaj pk. 
Brekinjska •• Brekinjska ............. .. 
Gaj .. ........... Gaj ......... ...... · ....•.•... 
StriZiéevae • Stri!iéevac ............ .. 
Toranj .•. !l'... Tot·anj ................... . 

(-,....;...;-
1 Gaj pk. összesen 

7. Ku.kunjevuc pk. 
Kukunjevac. Kukunjevac ............ .. 
K uk u nj ev ac-

ke Brezine Kukuojevailke Brezine .. 
Kuk~evac pk. Ossz. 

• 

l • 

8. Lipik pk. ' 
• 

Dobrova•:.... Dobrovne •..•......•....• 
Filipovac .... Filipovac ............... .. 
K ·' K . ragUJ . . . . . . . raguJ ......... .......... . 
Lipik .. • .. .. • lzidoroYac .. .. .. . .. 1 a 

Lipik ............... 1.074 
Pakrat'!ka 

Klisa ..... . Pak.ra!!ka Klisa ......... . 
frekapakra . Prekopakrn ............ .. 

~apa~a......... ..... 18!! 
Seov1ea ............ ; i:lU2 

S 
. 

COVlCa ...... 

.. 
• l Lipik pk. üssze.9en --, 

9. ]Jakrcíce Ptikrac pk . 

1 Pakrá.cz:-· 
Pak1·ac ..... Pakrácz Pak1·ac ........ 

• 

• 

.. 

• 

• 

• 

• 
• 

-

• 

• • 
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Politikai k6zségek 
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• 

·1. Pozsega várm~gye" 

Polilikai községek 

•O 
l» 

'O ad6kllzségek 
~ 

helységek szám ·~ 
ö adók6zségek 
~ 

helységek 
és ezek lélekszáma 

• 

10. Pakracka Poljana pk. 
Pakra<!ka l . 

Poljana •••. Pakra<!ka Poljana. 862 
Rudina Jagma .... '.1!6 

Poljana pk. --
(issersen 

J'árási üsseeg 

VL Pozsegal-Potegal j. 

Járási szPkhely : 
Pozsega Poiega. 

1. Bektele pk. 
BektilAko 

Gradiste ... Bektes ko Gr ad iste .... .. 
Bekte!e ...... Bekte!e ................ .. 
~~iglenik ..... Ciglenik ................ .. 
Caglin .. .. .. . éaglin .. .. .. .. .. .. . • 5 rt 

Milan~lug.. .... .. ... 11! 
Duboka ...... Duboka ................. .. 
Jurkovac .. .. Irenovae .. .. .. .. • .. 478 

Jurkovac ... ........ 151 
· i Ljeskovica .. .. .. .. • 98 

Kula......... Kula. ...................... . 
Latinovae ... Latinovac ............... . 
Londzica .... Bekteski Buko1•ac. 35 

• 
Bekleski Jelo,·ac.. 87 
Landiica .. .. • .. .. • 395 

Porec ........ Dragan-lug ....... 130 
PoreC............... 45~ 

11 Sapna ....... Darkovac.... .... ... ::!28 
Sa p na . . . . . . . . . . . . . . :lO~ 

Sibokovac ... Knezevac........... 156 
~tojcinova<· . • .. .. .. t tito 
Sibokovae .......... · ~l 
Vlatkovac . ........ 160 

--:::-::--:-= 

• 

'· 

• 

1 Zdenkova<: .. . .. ... 166 l~:-:::::-: 
l Bektezc Jlk. öss: esen 

2. j alc'Sié pk. 
1 Bertelovei ... Bertelovci.......... 150 

Pustara Tekiéi .... 39 
1."ekiéi.......... .. . . . 193 

Eminovci.... Erninavci ................. . 
Jakiió ........ JakSié ............... 1000 

Pastara Jaksié ... 48 
JakSiéki 

Cerovac... . Brijest ............ .. !61 
JaUiéki Cero1·ac· .. !0 6 
:t\ajsa vci .. : ...... .. . 
Sumanovc1 .. ; ..... . 

':105 
220 

Lakusije .... Granje ............ .. 165 
LakllSije ... ........ . 153 

Trapari ...... Jaksiéki Grndac .. . 68 

Trestanovei . 
•• 

• • 

l 

Jaksiéki Novoselci 150 ·r . rapar1 ............. . 117 
Pastara Tresta-

novei..... .. . . . . . . 89 
Treiitrmovci........ ·302 

JakSié pk. ösnesm 

• 

• 

1 
• 

881 

• 

• 

• 

• 

és ezek lélekszáma 

a. Kaptol pk. 
Alilovci ..... Alilovci ............. !99 

Ramanavci ........ 281 
Űe!lljakovci .• Ce5ljakovei ......... 

Go l o Brdo ......... 381 
Doljanovci .• BcSinci ...... ....... 168 

Doljanovci ......... l 
l . 

Gjurak ..... ......... -- l l 

• Komarovci ........ ~38 
Kaptol •••••• Kaptol ••...•••..•... 1.03!! 

P ze!lki 
Kaptolaki BrPzik.. 8 

Lukai! ...... Hrnjevac • .. ....... ~!!5: 
Poze8ki Luk ac • .. . 'Jl.f.7 i· 

Pot.e!lko · 
· Podgorje .. Poiesko Podgorje ...... 
Vetovo ...... Pustara Vetovo:.. 51 

Vetovo ............. 876 

• 

• 

. 1---:-::-
Kaptol pk. összesen 

.J. Kutjevo pk. 

J Grabarje ..... Grah1uje ................. . 
Kutjevo ... ;.; lt'erovac ............ 128 

. 1 K.~tje\~o ............. l.tj~:!· 
l\htrovae .... · Mltrovac ............... .. 
Pozeiike l 

• • • 
Scsvetl' .... Cosinei ......... .... 1!!9 

• Pozeske Sesvt'b'... ~39 
Tommovei .. · Bjelisevci •. .. .. . .. . 1~1 

Tominovci......... 353 
• 

V . " n· enJe •••••• v e .Je ••..•••..••.•• -....••• 
Zarilac . . . . . . KneSci....... .. . . . . . 146 

l
. Za1·ilac • • .. .. .. . .. .. 3!11 l--:--::::;; 

· . Kutjevo pk, összelen 

. 5. Mihalje'DCl pk. 
Mihaljevei ... Mihaljevci ......... . 

· Novi Mihaljevc1 .. . 
Trenkovo • .. Skomié ........... .. 

Trenkov;, ......... . 

• 

• 

6. Fleternica pk. 
1 Aiíikovci ..... Asikovei ................ . 

Blacko ....... Blacko.............. 168 
Pozesk i Vi!lko \'ci • !lll 

Buk. . . . . . . . . . B uk................. 5194 
Pozo>!lki Resn·k .... ~1 

• Svilna .............. 189 
Vri'~in-dol ....... ... 88 

Dervi!laga .. ·j O,er~is~ga .......... 341 
Sv,.hnJa .. .. • .. • .. .. 41 

L' kl' . l F kl' . JI\G> .l.' r ·Je VeJ •••• , r - Je\'Cl . . . . . . . . . . . ~~ 
Kadanovci ......... 195 

Kalini é ..... Kalini é . . .. . . ... ... . . 89 
. Poíe?lki .1\lihaljevci 179 

Komorica .. . Komorica ............... . 
Kuzmica ..... Kuzmica............ 149 

SrP.dnjc selo....... 118 

-
• • 

• 
• • 

• 

• 

• 

,. 
• 
' 
' l 
l 

• 

• 

' • 
• 

. 
• . . 
' 
; 
• 

l 
l 
• 
• 

-
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Politikai kllzségek 
-

l 
adóközségek : 

Pleternica ••. 
Po!eska 
Koprivnica. 

-·-· 
helységek 

és ezek léleks?.áma 

Pieternica .............. . 

Bzenica ........... . 
Klikon . ............ . 

154 
fl 

szám 

Polojc ............. . 8 . 
45ts 

1 Pozeski 
Gradac .•... 

Po!eskaKopri vnica 
• 

Ivanin Dv or .•.••..• 58 
(.36 
105 

·686 
138 
'!54 

Sulk'ovci •••.. 

Tulnik ••••• 

Po~eski GJ·adnc ••. 
Po!eska Bresnica . 
Sulkovci •••.•....•. 
Mal i Bilai! .•.•..... 
Tulnik ............ ~· .. 

PleterniCCI pk. ÖSRZeBetl 

7. Pozeski Brestove~c pk. 
Bolomaée . . BolomaCe •............... 
Busnov i .... Busnovi ................. . 
Daranovcí... Daranovci ••••••.••.•..•. .. ' GortlJl 

Gui:ani ••••. Donji Gucani ••••• 110 
Gornji Gucani •• , . . ~20 

Ivan-dol .••• Ivan-dol... .. ••••••• ':l67 
· Oblakovac . . • • • . . . • lfil 

Nurkovac •••. Nurkovac ••• . .• . •• . 3M 
Pustara Zav!Sje... 39 

Poleslti · 
• 

Erestova c. Dolac............... !j37 
· Po!eSid Brestovac. 663 

Zakorenje •. Zakorenje •••.••••••••.. 
Poieski Brestoooe pk. 

össeesen 
• • 

8. Bu8evo pk. 
1 Djedina . 

• 

Rijeka .•. Dilj-iíuma ••••••••• -l 
· Djedina Rijeka. •• • 309 

Imhrijevci... Dohrogo!lée • • • • • • • • 152 
Imbrijevci • . • • • • • • • 11!29 

, Radno Polje....... ~t 
Migalovci ••• Migalovci ••••.•.•• ; ••..•.. 
P aka ........ Paka ..... •••..•........... 
Ruievo . . . . . . RuSevo .................. . 
Sovski Dol •. Dilj-jezero... .• .•. . . 10 

Po2eski Ravni Luc 76 
Sovski D ol......... 610 

Veliti Bilai!. Po!eski lvanovci. 158 
Veliki Bilac........ 289 

• Bulevo pk. össeesen 

9. .~tf'aZetru&n pk. • 

1 Gornji · 
Vrhovci. .•• Gornji Vrhovci •.••••••• 

Poljanska ..• Poljanskn .•.....••••.•••• 
Po!eska 

D raga...... Dl'aga-vinogradi • . 3(. 

Pole5ki 
T ora nj . ' .. 

• 

Por.eiika D raga • • . . 148 
Pozeski PotMani. 100 

' 

Polesk i Bankovci. 
Po2eiiki To1·anj ..•. 

' 

1131 
190 

--::--=-::-: 

fl.87 
• 

• 

• 

--=-~ 

• 

s 
·O"<! ..., 
"' ·o 
~ -o 

r.;.. 

t 

1 

1 

1 

• 

• 

• !66 
• 4. l'ozsllga vármegye. 

Poli li kai községek 

• szám helységek adókGzségek ' 
és ezek lélekszáma 

l 

l 
' 

• 

Strafcman . . Biskupci . • •• •• ••• •• 335 
Doljnnci... ..•••. •.• 18::t . 
Kantaravci. •• .• .• • . ~H'I 
Poze51;a Kri vaja • . 128 
Stl'aZeman •...• ~... 388 __ _ 
Strazeman plt. össeesen 

10. Van,iske~ Poicga pk. 
DrSkovci . . . . DrSkovci ................. . 
Emovci . • •• . Do nj i Em o vci . . • • • 13::4 

Gornji Em o vci • • •. 208 
Komusina ... Komusina .... .• : •••... .•. 
Pozeslr.a. 

L1pa .••••.. Puzeska L ipa •.•••.•••.• 
Pozeske 

Laze ...... . 
Pozesko 
Novo selo ••. 
Seoci ......... . 
Seovci ...... · 

Po!e!ike Laz~ •.••........ 

Pozesko Novo selo .•...• 
Se o ci ............. ~ ........... . 
.{\.laginci. . • • . • . . . . • • 117 
. ' . 1 • :seove1 • . . . . . . . . . . . . .9 
Turnié ... . . . . . . . ... 98 

Skrabutnik .. Skrnbutnik .....•. : . ...•.• 
Stitnjak...... Golobrdci • • . . • . . • • . !61 

Marindvar •• • . •. • . • 11:4 
Stitnjak............. 111 

Ugarci • •.•.. Kunovci... ••• •• •. •• 117 

Varoski 
Vrhovci 

Ugarei .·......... .. . 158 

Varoski Vrhovci •.•••••. 
Vidovci ...... Vidovci ............ ...... . 

Ve~njska Pozege~ pk . 
, · ü.~seesen 

' • 

11. Velike~ 1Jk . 

• 

Radova~ci •• Klinovac. •• . . • . • . . • 2 1 

• 

1 
M 

• 

Radovanci . . . • • • . • • 4(· B · 
V elika.~ ••••. GabrijeloYar ••••••• 10 j 8 !J O 

V elika . . . • . . . . . . . .. • 880 1 
l Velika 11k. ö.~~ecseu ~--1--

• 

• 

• 

' 

12. Vilié-selo 1Jk. 
• 

. • Bratuljevci...... •• • 178 : 
L •. . 16'"1 uetnr.t ........... . 
Milivojevci •• • . . . • . fl3 
Ozdakovci.......... U7 
Smoljanovci •. . . . . . llll 

Delevci... . . • Dezevci... • • • • . . . • • . 212 
Pozeiíki Pavlovci.. 106 

Jaguplije • . • • ·! aguplije •• • . .• . . • •• 353 
l:lkcnderovci • • • . • • • 2~ 1 

Oljasi ...•••.. üljasi .•••••.•••••.• !!4.0 
Svrzigaée.. •• . . • . . •. 167 

Orljavac ••••• Orljavac ••.••.••.•.•...... 
Perenci ..•... Perenci . . . • .. . . • •. . 180 

Pozeski Brrljnni •. 
Podsreée . . . . Crljenci .......... .. 

l PodsJ•eée •......•••• 
• 

• 

170 i 
1371' 
18(. 

321 

• 

, 
i 
' • • 

• 

• 

' 

• 
• 

• 

• 

• 

-

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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• 

községek 

helységek adókllzségek o és ezek lélekszáma ~ 

Pozesim . 
Koprivna .. 

Pozeski 
Kujnik ·.•· •• 

Pozeski 
Vucjak .•.•• 

• 

1 Slobolltina .• 
Snjegavié ... . 

Vilié-selo .. . 

'

T • ran té ....... . 

...... 

. ............. .. 
............ 

Kujnik .... 

••••••••••••••• . ......... . 
Eminovei. 
Rusevac .. 
Vuéjak •••• 

• • • • ••• 

!!04 
~11) 

190 

Hi9 
199 

90 
67 

107 
HiB 
70 
"}.7 

• ••••••••••••••• 

•••••••••••• 

........... 

••••••••••• 
•••••••••• 

Klisa •.• · •• 
~ ..•••...•••... 

~23 
A.B!'i 
ti() 

• 

276 
66 
59 

102 
74 
83 

• szam 

• 

• Vilié-selo pk. összesen 6. 
' Járási összeg 

• 

El 
·..S 
N 
rn 

-o 
""' -o 
~ 

• 

• • 

• 
• 

• 

5. Szerém v:\rmcgyc. 

Politikai község ek 

helységek adóközségek és ezt•k lélekszáma 

vu. Bród-Brod város. 

Bród Brod.l Bród Brod ............ . 

• 

• 

VIII. Pouega Pozega város. 

Pozsega-
Poi.ega .. .. • Pozsega Po!ega 

• 

• 
, 

Bródi Broili j. • ...................... . 
Daruvári Daruvari j . ............. . 
Újgraaiskai Nova Gradi~kai .i· .. .. 
Novskai j ................................ . 
Pakráczi Paki-aci j . ......... ~ ...... . 
l ) .... ~ .. ozsegcn-.cozegq' J. . ............... . 
Bróa Broa tJáros ................. .. .. 
Pozsega Poz e ga t1áros ............. .. 

J'ármeu11ei IJstJzeg .. . 

• 

• 

5. Szerém vármegye Sri jem. 

• • 

Vármegyei székhely: Vukovár Vukovar . 

L 'Ó'jlald Doki járá•. 
Járási székhely : 
Újlak- Ilok. ' 

• 

1. Beocin pk. 
BeoCin • • • . . • BeoCin ••••••..••. · .•..• l •• 

Manastir · 
Beocin ..... Beocinski Sako-

' 

tinae ........... ·• 191 
Manastir Beoéin.. 27 
Pustara Beocin . .. 91 

'fvornica Beocin.. .26!ll 
Beocin p:·. öss;.esen 

2. Bingvla pk. 

--:-

l Birigula ..... Bingula ............ 1.572 
Fiaminijin D\·or. 111 _· __ 

Bingula pk. öBBeesen 
• 

a. Cere1:ié pk. 
1 Banostor .... 1 B:'-nos~or ........... 1.112 

~ 1 lhkollJ........ . . . . . . ! 1 

Cerevié ...... Cerevié ............. !!.1ó0 
• Sakótinac ·..... .... 151 

pl.·. összesen 
----." 

• 

• 

• • 

• 

4. Erdóvt_q ErderJik pk . 
. 1 Erdc5vég-

l!:rdcvik .. . • • Ernilijin Dv or ..... 

• 
• 

Ljuba ........ 

Erdevi~ka Kono· 
p lj ara ••.•..•• l •• 

Erdevii!ka. Topola 
J.irdevicki NoviDvor 
Erdövég-Erdevik. 
J ab uk a •••••••••••• 
Pustara C erje ..... 
'I' .. rscarc •.•....••..• 

E1·devi.k pk. ÖBBZ 

5. Újlak llok pk. 
1 ÚJlak-IIok... Újlak-Ilok.. ...... .. 

Principovac ... : .. .. 
llok plc. 

6. NeJtin pk . 

• 

4. 

Gjip§B. ....... Gjipsa .................... 21 . 
Nestin ....... Cerovaca ... • • .. . .. l 

Mostar .......••... : 
N eSti n ••.••••••••••. 1 
Pustara. Orlovac .• 

Vizié ••••••••• Vizi C ......................... 1_· __..:.:..::.:.· 
Ne.~ti.11 pk. ös81eseu 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

l 

• 

l 
l 
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Politikai községek 

s1.ám helységP.k adóközsérek és ezek lélekszáma 

• 

7. Sot pk. 
Sot ........... lnocenciiev Dvor.. 181 

Sot .•...•.•.••......• 1.1!6 

• 

8. Susek pk. 
Planinsko • 

Grabovo ... Planinsko Grabovo ..... 
Susek ........ Naseohina Lug ... 871 

Su sek ............... 1.668 
SviloS •••••••• , S'riloS .•••••••••••••••••..• 

, Busek pk. összesen --::-::-::-c 
• 

9. b'arcngraa pk. 
' 

Mohovo • • • • • Mohovo ••••••.••.••••• ~ ••• 
1\lolovin .. • .. Molovin ................. . 
Sarengrad ... ~jelica ............. 47 

ljarengrad .......... 1.380 
Sarengradska Dob-

• ra Voda ........ 95 
Sarengrail pk. öuzesen --:,..."-::-:: 

J á rási ö~ szeg • 

• 

U. Iregi Irlgl j árú .. 
.lárási székhely : 

Ireg Irig. 
• 

1. Besenovo pk. 
,• 

Belenovo..... BeSenovo •••••.•••.•••..• 
Manastir •••. · 

BeAenovo •• Manastir Be5enovo 827 
Oko p • • • • • • • • • • • . • • • !6 

Be8et1ovo pk. összesen 

!l. Ireg Irig pk. . 
Hopovo...... Hopovo. . . . • . . • . . • . . · 05 

Sta ro Hopovo .. .. • S 
V.. 9 lJenac. •.•.••••••. -•• 

Ireg• Irig .... Ireg-Irig ....... , ... 5.441 
RuzaS............... ' 

• 

Irig pk. összesen 
• 

8. Jazak pl.:. 

--=:-:: 

J aza t ........ 1 Jazak ••.•.•.••.•••• 1. 786 . 
Urosevac .. .. .. • .. • 1!1 

Maia Remeta Mal a Remeta .......... .. 
Manastir · 

Jazak ....... Manastir Jazak.... .·~3 
Prnjavor Jazak.... 138 

J azak pk. össssesen --::-::-:::-:: 

4. Kamenica pk. · 
1 lamenica ... l Kamenica .............. .. 

6. Krusedol pk 
t Kru§edol . .. • Krusedol .. .. .. . .. .. 775 

Siroki Do! • .. .. .. .. 2 
Manastir 

Krusedol ... Bisage.............. 11 

• 

• 

• 

e 
•:d 
N 

"' -o .... ,_. 
o 

r.:. 

• 

::!67 

li. Szerém vármegye. 

Polilikai községek 

adó kö:r.s··~gek 

Velika Re· 

h!!lységek 
és ezek Itilekszáma 

M k . •.•s a ·s1movac ....... 
Manastir Kru8edol 31 
PrnjaYor Krusedol <146 
Srednje Hrdo.. .... ll 
Topola ............. 36 
Zovalj •••......••••• · D 

szám 

• 

meta ....... V elika Remet.'l ........ .. • ___,""=' 
Kruiiedol pk. össeesen 

6. Ledinc.i pk. 
Ledinci. .... ·' Ledinaoka Cigiana 4.1 

Ledinci .•••••••••••• 1.55 ·• 
Rakovac..... Rakovac • . .. .. • .. .. 8~ 6 

• .. 

Ledinc-i pk. ös81esen 

• . 9 
Brdet ..•••.......... 
Gladnoi ............ . 

öO 
179 

7 Maradicka Bnrica. 
Mar:ulii!to Seliste • 
Maradék-Maradik .!.174 
• 
Seva.ri . . . . . . . . . . . . . . 15 
• 
Sevinjak ....... ·. .... 5 

. Za Krslom. ... .. . . . 4. 
; ~~ 

i Maratlik pk. üsseesen 

-• 

8. Ne1·adin pk. 

Grgeteg. . . • • • Grgeteg •• '"! •••••••••••••••• 

N eradin . . • • • N eradin ••••••............ 
Pustara Ban· 
ko vci ....... Pustara Bankovci 17 

• 
Satrinci ••••. 

Nera·'-in vk. öss3esen 
' r . • 
• 

• 

• • 

9.. .Ri·vica pk. 
'· • 

Rivica •••• . Kipovi..... •. ••... .. H 
Ri v ica ••.•••• ·••••••• 961 ---,---

1 · Rivica pk. összesen 
• 

' 
10. Vrdnik pk . 

• 
• 

Manastir l 
'frunik ..... Majdan Vrdnik.... 88!) 

Manastir Vrdnik .. 840 
• Prnjavor Vrdnik.. 4.t.1 

Pa\·lovci ...•. Pavlovci •••••••• ~ ••••••••. 
Vrc.lnik •..•.• Vrdnik •.••••••.•••••••••. 

• • 

Vrdnik "k. összesen 
Járási össsseg 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

, 

l 
• 

• 

' 

• 

• 

.. 

• 

• 
• 

• 
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Polilikai községak 

~ ' 
'O adóközstlgek 
~ 

helységek 

• 

és ez1'k lélekszáma 

m. ozal
járau. 

Jim\.si széklldy : 
• 

Mitro\·icza 1\litrovica. 

1. Ro.mt pk. 
l Bosut. ....... l Hosnt ...... ............. .. 

Sl'ijemska . · 
RaCa ........ Srijemskn Rai~a ........ . 

Bosut pk. összese·n 
~ 

. 2. Ualma. pk. 
t Cal ma .. .. .. . Gal ma .............. 1.550 

• 

Calmanski Jovano-
l"" ac . . . . . . . . . . . . . . . It 

Malo Novo selo... 188 
Pustara Medjas.... 31 

l Veliko .Novo selo. 191 
· l ('alma pk. összesen 

' 

a. Dioo; pk. 
1 Dive§ ........ Dh·os ............... t.717 

Kisela · Bara .. . • .. . 6 
K uvetdin.... Hrastik............. 6 

KuveZdin........... !1=>8 · 
Pistanac-planina.. 181 

· St ara Singula..... 1 ::5 
Stari D i vos . Stari Divos ............ .. 

Divo8 pk. (Jsszrsen 

4. GrgJWevci pk. 

t Grgurev'ci •.. ! Grgurevci .•••.••... 1.993 
i Livadski Put...... 7 
1 r,ovljak............. 3 

Suijam . .. . . . Suijam .................. .. 
Grguret•ci. pk. üsszesen 

.. 

• 
5.-Grk pk. 

Gk . 'l'] 1 r ...•...... D1v j:u!icc ......... . 5 
4 D ren iC ............. . 

Grk ................. ".?.(~ 
Topol-gaj. .~ .. ·...... t 
\'aradin •••• : ....... 1~ 

Lé l 
• sz am 

1. 

2. 

• 

!.5 

l Grk pk. ösansen --::--=-:-: 

. G. Jarak pk. 
Jarak ........ ! Jnrat'ke Medjice.. 14 

J arak ............... 1.488 
• 

Zenkovac . .. • . .. .. • :J:I! 
Jarak pk. összesen ~~~ 

· 7. Kutmin. pk . . 
l K~zmin ...... Bosulska Ustava.. 21 

Kuzmin ............. 9.709 
Kuzminska Palje-

• v1na.............. ! 
• 

Pustara Bok... •• • 1 S 
' ~~~ i Kvemin pk. összesen a . 

• 
• 

• 
• 

• 

5. Szel'ém \'ármcgyr. 

s 
Polilikai közsé:;ck ·d 

N 
UJ Lélek· - ... ···--·o szám 
~ hr:lysegek ad óközsége k 

• - ' o 
~ l és ezr~k lélekszáma 

' 

8. Laéamk 11k • 

l Laéarak ..... Lai-arak ............ 4.6SI ! '· 
Laénrsko Brdo.... 6 

' O hor L • .... • • • • • • ••• • • '6 
Sih........ .. . . .. .. .. at 

Latarat pk. összesen 
• 

9. Ldimir 71k. 

LeJ.imir •...• 
Sihtovac .... 

• 

I 
. . ,c;i.tmtr .... ~ ......•••.•... 

Carinc .... ......... . 6! 
• 
C:'lkalo\"o .. ....... . H 
Knnjat ............. . .. . ... . 
S1satovac .......... . 

• I..ezimir pk. összcsttl 

' . 
10. Alandjelo.~ pk. 

t 

. 
' 

• 

l 

lll 
• 

1 Man Jjelos ... 1 Gajevac..... ........ 1~3 
· Grabovo Brdo .. .-.. 2j 

Mandjelos ..•••..••• 1.33l 
Radovaca . . .. .. • .. • !l!tJ __ 

MandJelos pk. öm. 
• • 

' 
11. Martitici pk. 

• 

1 Martinci ..... 1 Kurjakovac ........ (.6 
1\lartinci ............ ·U·H 

• 

• 

Pustara Paljevina 91 
Zivkovaca ... :···.. s

1 
__ 

JJolarlitici pl. ÖlSZelell 

• 

12. Sannci pk. · . 
t Süinéi ...... 1 SaS i n ci. ................... _:2:.:.·.:::.: 

l J á rási összeg 
• 

IV. Bum&l j, . 

J"rási székhely : 
• Ruma. · 

1. Brestac pk. 
1 Brestai:: ...... Brestac ....... ~ .......... . 

Subotiste . .' .. 

l 

Pustara Jelkovac . 101 
Subotistt' ..••..•.... 1.090 

. BrestaiJ pk. ö-Nzese11 
• • • 

2. BudJanot•ci pk. . 
1 B_udjanovci ·l ~-udjanovci ............. . 

• 

--

S1baC ••••••••. Stl>a.C ••••••••.•.•••••••••. 
l B1ldjano11ci pk. ös11: -~ 

• 

a. Dobrinc.i pk. l 
Dobrinci .... ~ Harica . . .. .. .. • .. .. 631 

Dobrinci : .. ........ 1.948 
D.1nj i Pet- ' 

• 
rO VCI ••••••• 

• 

' 

Do nj i Petrovci .......... 
l JJobritiC' pk. össreser1 l 

• 

• 

' 

( 
• • • 
' • 

' • • • • • • 

l 

l 

! 

• 

i 
l 
' 
' ' • 
• 

' • • 

l 
l 

' • . 
l 
l 
• 
' 

' ' • 
• 

' 

• 

' 

' 

• 

• 
• • 
• 

l 
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Horvát-Szlavonországok. • 

• 

Polilikai községek 

---------------- Lél•· -o 
;:.. 

: ö adóközségck .... he'ységck 
és ezek lelekszáma 

4. Grabovci pk. 
1 G rabovci .... Grahovci. •••..••..• 1.8~8 

· Snhi G aj . • •• . . . . . . • 44 

'
T't • • '"'t • • l OJCVCl ••.. Y l OJeVCl ••••••••••••••••• 

Gral,ovci. pk. lisszesen 

6. Hrtkovci. pk. 
l Hrtkovci .••• Golomac . . . . • •• . ••• 27 

Hrtkovci •.••••••.... !1.491 
Hrtko·vci pk. összes n 

6. It~dia ltadjija pk. 
1 I mlia- lndjija Inilia Indjija ..... 5.877 

Postara lndjija . • • 1 !7 
Pust,ra 

• 

I4ul\ovo ... Agat'n Dvor ...... . . 66 
83 
iS 

Li d vinci............ tiú 

• 

. 

Dragutinac ...... . 
Goluhinac ........ . 

Mo'a Volja ....... . 
Nikolin Sta n .. .. .. 17..1 
Novi Stan ......... ~'15 
Postara Dobrudol 166 
Puslara Ladialavci 56 
Postara Ljuko\·o.. 163 

l Indji.ja pk. össeescn 
• 

'1. Klenak pk. 
1 Klcnat •••••• ( Klenak ••••••••••••••••••. 

8. Kra1jevci pk. 
l Kraljevci .... Kraljevci ................ . 

Maii Radinci Mali Radinci ......... .. 
Kraljevci pk. öBSsesm 

• 

. 9. Nikinci pk. 
Nikinci ...... 1 Nikinci ............. t.987 

· Tiganj • . • • • • . . . . • • • • 1 ts 
Nilcinci pk. össsesen 

10. Ogar pk . 
Donj1Tovar· 

nik ........ Donji Tovarnik ........ . 
Ogar.......... Kutié . . . . . . . . . . . . . . • 87 

Ogar ..••••.••..•..•• 1.181 
l Ogar pTc. ös.~zesen 

11. Platicevo pk. 
Platic'!evo .... Boksina ........... 70' 

Platic'!evo ........... 1.998 
Platilevo pk. összesen 

• 

12. Putinci pk. . 

1 Putinci ••.•.• Putinci •••.•••...••....••• 
Szolnok-

Solnok ..... Meggyes Medjas 101 
Putinaéko Gerje... 71 
Szolnok-Solnok ... 333 

Putinei pTc. öss&eBCtl 

sz inn 

Ul 

1 •• 5 

1 

1 
• 

--::-=:: 

1.1 
1 

• 
·~ liio};,· 

----, .. 

1.571 

-

• 

• 

s 
·al 
IS 
rn 

• 

~lill 

5. Szerém vármegye. • 

Politikai köbégf!k 

szám 
ö adók~zségck 
~ 

helysPgPk 
és ezek lélekszáma 

• 

• 

13. Rum a pk. • •• 

1 Ruma •••••.. Petrov Dv or •••. ••• 17'.1 u. 
Ruma ............. 11.976 
• . R~tma pk. ösuesen ~ 

14- Veliki Radinci. pk. • 

1 Stejanovci .. Slejanovci ............... . 
Veli ki 

Radinci .... Protin Sal a.§ .. .... 14 
Vcliki Radinci .... 819 

ViAojevci ••• ViSnjevci •••••••••••••••• 
Veliki Radinci pk. ös-~e.: 

--::--=-:--:: 

• 

16. Voganj pk . 
1 Marjrjclos Margjelos .......... B' i 

Radovanovac. ... . • !1'!6 · 
Vo~ranj ...... Trougalj ........... 91 

Vopnj ............. um 
·--:-~ 

Voganj pk. össeesen --:-::.....,-:~ 
• 

• Járasi. öss&eJ 
• 

• 

' 
V. Ópázova.l- ISt&r& Pa-zov&lj. \ 

Jarii.si székhely : 
Ópázova Stara Pazova. 

· 1. B legii pk. 
l Bcll'gi§ ...... Belegi§ ............. ~.515. 

Kamenita Anta ... 1 

• Belegii pl.:. ös.~sesen 

' 2. BeSka pk . • 
l Beika." .••... ·l BeSka •...••.... ~ ..•.••...• 

3. Bukorac pk . 
1 Bukovac .... 1 Bukovac ........ ~. ........ . 

• 

4. Uortano t•c' pk . 
• 

l Cortano vci .. Banstol ............ 173 
Cortanovci .... . .... 931 , 
Salasi Gladnoií . .. • ::!6 i 
Cortano·11ci pk. összeseu --:1:-:.1:-:3::-::0. 

• 
5. Golubin<."i pk . 

1 Golubinci ... Golubinci .......... 4.593 
Jarkovci............ '1 
Golubinci pk. össscsen 

6. KriJedin pk. 
l Kr~t'din .... Janda............... 1::18 

KrCedin •.•..•.•••.• S.20! 
• 

Kréedinski Kame-
nolom ............ 100 

• 

!-:-=~ 

Usarac........ ...... 4~~~_.,.,,-
Krcedin pk. össu•en 

• 

• \ 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Horvit-Szlavonörsz4gok. 

' 

• 

.. 
-7. Ujpáeova- Nova. Pa.eova pk. 

' 

Nova Pazoval Nova Pazova ......... · •• 
' 

8. Novi Banavci pk. 
N ovi Banovcil N ovi Banovci ........... . 

9. Novi Ka'l'lovci pk. 
NoviKarlovcil Novi Karlovci .......... . 

10. Novi Slaflka'lll.eft pk. 
Slankamen1) Kosevac ............ !19 

N ovi Slankamen .. 3.918 
. Novi· Sla.nkamen pk. ö. 

11. Ópázova Stara Pazova. pk. 
Stara Pazoval Stara Pazova ......... .. 

12. Stari Banavci pk . 
Stari Banovcil Stari Banovci ......... .. 

19. Bta'l'i Slankamen pk. 
• 

!) Carnok .. .. • .. .. • .. • 16 
OduSevac. ..... .. .. . .W 
Stari Slankamen .• 607 
Zagrad . . . . .. . . . . . .. 304 
Sta.'l'i Slankaflltm pk. ö. 

14. Sm·dtik pk. 

Surduk .... ··l Surduk ..... .............. . 
•• ' 

16. Vajka. pk. 

Vojka • • • • • • • • Mala Vojka • • • • • • • • !4% 

• 

• 

' 

• 

Vojka ................ 4.011 

VL 

Vojka pk. összesen 
Járási össHg 

• 

J. 
• 

~árási s:&ékhely : 
' 

St d • • 

1. ..taaaevci pk. 

Ad~evci .... Adailevci ......... -.. !.636 

4. 

--

l~ 

• 

Gjepui. •• ... .. . .. .. 39 1 

AdasefJCi pk.össsese 
• 

:1. Bacinci. pk. 

B x• • l B ~· . &..:;;lBCI...... ac1nC1 .••• •••.•.••.. · •• • • 

' 
9. Bapska pk. 

Bapska • . . • . . Ba ps ka .••••••............ 
No vak . • •• . .• No vak ••••..•........ ·.: ... 

Bapslea pk. össeescn 
• 

-::-c:: 

' 

• 

• • • • • 

• 

5. Szerém vármegye . 

• 

' 

4. Berkasovo pk. 
1 Berkasovo ... Berkasovo .............. . 

Privina !.:Hava Privina Glava ........ . 
l Berkasovo pk. 

5. Gibara.c pk. 
l Gibarac ..... G ibarac .......... .. 

Gibarallka Branje· 
• 

V l Dll • ••. •• •••••• 
Gibarallko Gerje ... 

Giba1·ac pk. 

6. Ilaca pk. 
IlaCa ......... 1 llaCa ............•....... 
Pustara l · 

Gjeletovci . Pustara Gjeletovci ... 
Pustara 

Ivanci ..... Pustara lvanci .; ....... 
• 
Sidski 

Banovci .. . Sidski Banovci ......... . 
Ilaca pk. üss;ese ·· 

7. llinci pk. 
• 

l llinci ·~ ... ···l Ili n i ..................... . 

' 
8. Ja.mma pk. 

• 

--::-cc:-

' 

1 Jamena ...... pamena ............. ~.OJ2 2. 

. Januma pk. üsszcsen 

SI. Kukujevci pk. 
1 Kukujevci ... 1 Xukujevci .............. .. 

' 

10. Lipoua.c pk. 
1 Batrovci ..... Batrovci ................ . 

Lipovac . . . . . Lipovac ................. . 
• Lipovac pk. 

• 

11. Mala V aiica pk. 
1 Maia Vaiir.a.l Mala Vaiíica ............ . 

12. Morovié pk • 
1 Morovié ..... 1 Morovié ........... !U7 

l Smogva............. 4 
l Morovié pk . 

19. Strosi'llci p~·. 
1 Strosinei • • • • Krnié ............. . 

Stro§inci • • .. • • .. • l 
l Strosinci pk • 

14. Sid pk. 
• • 

l Sid ..... ~ .. ~ ... J Sid .................. 5.1: 

. 1 ~mjaci ........... . 
j· Sid pk. 

•} -

15. Tavamik pk. 
• 

' 

Tovarnik· .... j Tovarnik ................. ---::-:..,.., 
Járási -:o 

• ') Sirmioamen uovi és Slankamen stari polilikai küzségcknél felsorolt Sl:mkameu adótüzsclg 81f lis unauas, 
uen aclólrllzsái;eklfez tartozó helysclpk alkotjik a két politilral krizs~ot. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

i.' 

! 
' 
' • • 
' ' 
' ' l 
l· • 

l 
• 
• 
' • 

l 
• 
' • 
• 

l 
' 
' l 
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H of\' ál-Szl a vonorszá;.:ok. 
~ ~~--- """'~ . ' 

8 
••• 
N Politikai közsegek 
"' 

• 

' 
~71 

5. Szerém ,·ármr.gye. 
~~="""'-=---~-~=-~---~-

Polilikai közsegek • 

• ·:> 
>. hdységek 

. ·c szam >. helységek szam -c 
~ és r.zek lélekszáma adókúzségek 

VII.Vlllkovozel Vlnkovolt j. 
Járási st:ékhelv : • • 

Vinkovcze "\1in'kovci. - • 

1. .At~drij~er;ci pk. 
1 Andrijasevci Andrija.Sevci ........... .. 

R okovci .. . . . Rokovci ..................... . 
AndriJaser;ci pk. lia ;z. 

2. Cer11a pk. 
1 Cerna . . . . . . . . Cerna ................... ... .. 

Siskovci ..... Krivsko Ostrova.. 49: 
S •.• k . . ....... - l 

lS OVCl • • • .. • • • • •• • • uo J 

' l Cerna pk. iiBBzesen --:---
8. Ivankovo pk. ' 

1 Ivankovo .... j Ivankovo ................ . 

• 4 •• Jarmina pk. 
,Jarmina ..... \ Jarmina ................ u 

5. Komletinci pk. 
Komletinci .. j Komletind ............. .. 

' 

6. Mi.-kovc-i pk. , 
1 Laze . . . . . . . . . Laze ....•..•....•......... 

.Mirkovci . . .. . Mirkovci .......... . : .. ..... . 
- l MirkOtJCi pk. 6ueeaen 

7. Neutlorf pk. 
1 Neudorf ..... 1 Neudorf ................ .. 

pk. 8. 
• 

1 ApSevci . ....... AbSevci ..................... .. 
Gjeletovci ... Gjeletovci ............. -.. . 
Nijemci .. .... Nijemei . .................. . 
Novo selo ... No,·o selo .............. .. 
Pougradje . .. Podgradje .............. .. 
Vinkovaéki 

Banavci ... Vinkovailki Banovci ... -
; Nt'jemci. pk. össresen l-::-::--:c 

' 
' 

' 9. Nol:i J rn~kot~ci. 
t Novi Jan- 1 

l 

kovci •••.. ··l N ovi JankoYci .•••••.••.. 

10. Otok pk. 
' l Otok ...... ···l Otok ....................... . 

11. Privlaka pk. 
l Privlaka. _ .. ·l Pr i v laka ••. , ............. . 

12. Retk01:ci pl~. 

PrKovci: .... ·l Prkovci: ................. . 
Retkovr1 • • • • Retkovc1 ............... .. 

Reti:ot·ci pk. ,-·'·':re .•t-91 

19. Slako~:ci p~. 

l 

Oralik ·······i Orolik . ................... . 
SI akovci . .... 

1 
Slakovci .................... _· __ 

, Slu.l.·ovci rk. ö.vszese" 
• l . ' 

' 

o 
""" 

adóközségek és ezek lélekszáma 

14. Stari Mikatzorci pk . 
1 Stari 

Mikanovci . Stari Mikanovci ••••••••• 

15. Yinkovc.re Vinko-vci pk . 
1 \'inkovcze,-

VinkoTci .. _Vinkovcze -- Vinkovci .•. 

1- 61 Trru~;• . • 
. J ~ v..v•nc' piC. 

1 Novi 
Mikano\·ci N ovi Mikano,·ci ....... .. 
Vodjinei .. ... Vodjinci ...... ........... . ---Vodjinci pk. öaseesen 

Járási öiJ.seeg ~,.::.::~ 
" 

• 

vu c. Vukovárl-Vukovari j, 
Járási !:!Zékhely : 

• 

• 
VnkoTár Vnkovar. 

1. Antin-t>k. • 

1 A nt in . . . . . . . Anti n ............. . 603 

• 

Pustara Mlaka...... ::.!-~ 

At tin. pk. ÖBSZC-S;U 

2. Berak pk. 

• 

· 1 Berak ........ f Berak ..... : ........... .; .. . 

• 

' 

3. Bobuta 1)/.-. 
' : 

1 Bobota . . . . . . Bo bo ta ....................... : !. 
Ludvinci ._. .. Ludvi~~i ................ i 
PustaraKhsa Kamaru;te.: ........ · 1? i 

Pustara Khsa...... 1Ua · 
Pusta-ra Pa· 

l . l'' l" : aca ........ 1 •• e IJa ............... . 8 
6 . Hatica .... .......... · 

-
Pustara Jabukovac 5 
Pustara Palaca . • . 93 
SilaS................... 30 
• 

' ' 
" 

Suma Gunja .. ... .. 8 ·---Robota- 1Jk. össusen 

4. Bogdanavci pk. 
1 fiogtla.noYci .l Bogdanovci·........ 6!)() 

Krnjeze...... .. ... . . . . 76 
Pustara Grabovo.. 45 

' 

Bogdatwt:ci pk. lissze ,, e-n 

6. Boro'Do pk. 
1 Borovo ...... 1 Borovo ............. 1.870 

· Krh·a Bara ....... . 
Pustara Bmnje-· 

• v1na ........... ..... '· 6 
Pustara. Gradar .. .. 
Pustara Ilinei ..... . 
• 

3 
44 

1---

• 

-· . ::;um1ca ..•.•........ 61--:
Borovo pk. ü~szrsen 

' 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

- . 

' 

' 

• 

l 
• • 

• 
' 

• 

' 

• 

" 

-
• 

• 
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-o • s.am » helységek - auóközség:>k o és ezek léll'kszá.ma ~ 

6. Brsadin pk. 
1 Bmdin .•.••• BrS&din .. .......... 898 

Garkulja. .. • ... ... .. 3 
Kolouvor Brsadin 40 

Pu!;tara Li· 
Pustara Lipovai-a ...... -.:..:..:,.., 

Brsadin pk. összesen 

7. Oerié pk. . 
1 Cerié ......... Cerié ................ 1.04' 

Martin Gaj .. .. .. • 17 
• • 

Cerié :pk. óss;esen 

8. Óa kovci pl:. 
Cakovci .... ·l éakol'ci .......... __ ....... . 

9. G-abo8 pk. 
Gaboi ........ Gaba§ ............... 61!! 

Pustara Gaboi .... 106 
Postara Ada! Pustara Ada ............. _....:..::..: 

l Gabos pk. ösaeesen 

10. K6rógy·Korog pl. 
1 Kórógy·Ko-

rog . ........ KórórJ-Korog ......... . 
• 

11. Lovas pk. 
1 Lovas •....... Lovas ............•.. 1.5Bt 

Lovaski Gladno§.. 8 !---
• Lot•as pk. összesen 

•. 

12. Marind pk. 
1 Marinc i...... Marinc i. ......... ,.. 847 

Otolinac............ 6 
Marinel pk. ÖBBZCBffi 

19. MarkuBica pk. 

1 Markusira ... Markusica .............. .. 
•• 

Sodolove i ... A ntunovo .. . .. .. . • 36 

• 

• 
Ceretinci . .. . .. .. .. 90 

. haninci............ 47 
Pastara Bantl\'ci • 6 
Pastara Kri:le\·ci.. 68 
Pu~;tara Lanka .. • 7!1 
Svrakin Otok ... .. 5 
Siroka Medja....... ll 
Sodolovci .... ...... 161 
Tomin Hrast ...... 3 
Markwica pk. össeea, n 

14. Miklusevci pk. 
Miklu5evci .. 1 Mikluinci .............. . 

• 

• 

---..,... 

• 

• 

i">. Szcr~rn vármegye. 

e 
Polilikai községck ·::l 

N 

"' L(.}pk. 
·O szám :;.., helys•;gP.k adóközségt-k -o és ezek lélekszáma r-• 

15. Negoslavci pk. 
1 Nt>goslavci .. Gornjak .. .. .. .... .. 1!11 

Negosla\·af!ki Lug. 86 
Negoslavci ......... 1.184 :--

1 Negoslavci, pk. összesen 1.39 ! 

16. Nustar pl:. 
1 Henrikovei .. Hrnrikovci ............. .. 

N uitar . • • . . . . N uS tar ......•......•.•.... ·__;~ 
Nustar pk. összesen 1 

.17 . . O:patovac pk. 
1 Opatone .. .. Opatova<: .. .. .. • .. .. 91' 

Pusta1-a Lipovac .. M !-_ 
l Opatovac pk. öss;;esl!ft 

• 

18. Ostro·vo pk. 
1 Ostrovo ..... Ostrovo ............ 67' 

. Pustara Gorica .. • ~ 
2anko' ac .. .. • .. .. • 43 __ 

o, trovo :pk. összesen 
• 

19. Pacetin pk. 
l Paéetin·-·····1 P.Wetin ... : .............. . 

• JN). Petrovci pk. 
1 Petrovci ..... j Petrovci ............... .. 

• 

:u. Sotin pk. 
1 Grabo,·o ..... Grabovo ......... ;.. 175 

Jakovac ............ 87 
Ovrara .. ...... .. .. • 133 

~ t' s . a..: o tn......... ott n .................... . 
• Sotin pk. összesen 

• 

22. Ójankovácz-Stari Jankot·ci pk. 
1 Újankovácz-

Stal'i Újankovácz- Stari 
Jankovei... Jankovci ......... 1.198 

Vica5evac... ....... fi 

• 

!-
St ari J ankot'ci pk. ösBZ. 1.20. 

23. St:injaret:ci pk . 
Pustara Laze Dojcin . • .. . .. .. .. .. • 8 

l- ostara Laze ...... 86 
Svinjarevci .. Svetinje ....... ..... 17 

• 

1 
Svinjare\·af!ko Se l iste ~ 
Svinjare.,·ci ...... .. 734 
&injarevci. pk. ÖBBzesen 

/14. Tmnpojerci pk. 
Tompojevci.j Tompojevri ............ .. 

25 Torainci. pk. 
1 Tordinci .... j Tordinci ............... .. 

• 

• 

• • 

--

l 
' ' • • 

( 

' i 
• 

• 
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5. Szerém v6rme1ye. 

Politikai kOzségek 

"() ' 
1>-> 

~ adóközséBek és ezek 
szám :0~>-> belyséiek 

r;., adóközségak és ezek lélekszáma 
szám 

. tJ6. Trpini G pk. • 

1 Trpinja ••.• , ·l Trpinja ......•.. ~ ..•••.••. 

:n. Vera pk. 
• 

Vera ......... rvera ...................... . 
• 

Stari Vu-
kovar . . . . . . Luzac . . . . . . . . . . . . . . 65 

Tre§nja ........ ... 84 
Vukovar •.....•• 10.!05 

• Vukovar pk. össeeaen -=-=--=-= 
J áráli össeeg 

1 

IZ. Zimonyi J. 
Járási székhely : 

Zlmonr-Zemun. 
l. A.Banja pi. 

. . . . . ·l AAanja ................. · .. 

2. Batajnica pk. 
• • 

1 Batajniea .... 1 Batajnica ............... . 

B. Becmm pi. 
1 Bec!men .... ·l Bei!men ................. . 

4. Belat~ija pic. 
1 Belanija ... ·l B~lanij~ ........... t.SM 

· . Z1movn1k ..•...•..• 
Bezanija pk. ~Bit:lt:n 

6. Boljevci pic. · 
Boljevci . . • . . Boljevci ..•..••..... 1.189 

ZivaCa.............. 8 
Progar . . . . . . . Progar ...............•... 

• BoljefJCi pk- ÖlileBen 

6. Decpk. 
1 Del!. .....•••• ·l DeC ..............••••...•• 

1-:::-=::::: 

--=-= s . 

• 

10. Kupinovo pk. 
1 Kupinovo • ·l K u pinovo ........... ; •.•.. 

11. Obrel p'· • 
• 

1 Obre! ........ f Ohrei ...... ............... . 

U. Peéinci pk. -
1 Peéinei...... Pe~inci ... ............... .. 

' 
19. Popinci pk. 

1 Popinci. .... -l Popinc i .............•••.. 
' 

14. PrhofJo. pTc. 
Prhovo ...... ( Prhovo ................... . 

15. Srijemaki Mihaljevci pk. 
1 Srijemski 

Mibaljevei. Srijemski Mihaljevei .••• 
• 

16. &rein pk. 
Suri!in ...... ·l SurCin ........... ~ ......... _ 

• 

. 17. pk. 
~imanovci .• ·l Simanovei ............... . 

• 

18. Ugrin~ pk. 
• 

Krn~eAevci .. Krnje§evei .............. . 
Urnnovci ... Ugrinovci ....... ........ . 

Ugri.nofJci pi. iJIIUBtn l-
l-==-= Jártiri 61ueg • 

• 

• Z. Zupa.Djal." J • , 
JáJ.·ási székhely : . 

' 
• 

~upanja. 

1. Babina Greda pl&. · 
BabinaGredal Babina Gredn ......... . 

tJ. Bosnjaci pk. . 
Bo§njaei .. .. BoAnjaci •.......... 4r. 7 415 

Kragujna... . . . . . . . . 38 

• 

• 

8. Drt:fi01JCÍ pk. 
Drenov ei ••• ·l Drenovci ••..............• 

4. Graaiste pk. 
. .... J Gradi.Ste ........... , ..... . 

. 6. Gu'ndinc; pk . 
1 Gundinci ····l Gundinci ................ . 

6. Gunja pk. 
G unja . ...... ·l G unja ... .............. · · · · 

.. 18 
• 

• 

,_ 
~ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

' 

• 

• 

• • 

- • 

' 

• 

• 

' 

• 
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• 8. Varasd vármegye. 

Politikai kOzségek 

' 
helységek 

-o 
'"' 'O adókOzségek 

szám ~ 
ö adóktlzségek 
IZ< 

. 

helységek szám 
1 

"" 

• 

és ezek lélekszáma 

7. lbsawki Podgajci pi. 
1 vaki 

• 

Podaa,jci ••• Posavski Podgajci ...... 

• 

8. Ra~i,;ovci plc. 
·a· .... J11llgl •• l ••• •. 

Rai!inovci ... 
G. . .. 

J Uriel ••••••••••• , ••••••• 
RaCinavci. ; ...•.•.....•.• 

' 
Ra~nOtJci pk. 6BBeesen 

---:=--;:-

9. ~e'IXJ selo pk. 
Rajevo selo.J Raj ev o selo ............. . 

10. Sikirevci pk. 
' 

Jll'Uie •••••.• Jaruge ......•..•.•••••••• ~ 
Sikirevaa:o · 

Merolino ... Sikirevac!kp Merolino .. 
SikireYei... . . Sikirevci ...•....•.••..••• 

Sikirevci pk. 61seestnJ 
• 

n. Boljafli pk. ' 

Soljani •••.... f Soljani .........•..•••.•.• 
• 

• 
LS. Samac pk. •• 

• 

, K ... . , . • •• · rusev1ea ...•..••.•••.••• 
·~····' SameLe •••••••••••••••••••• 

l Samac pk. 6sseesen --: 

u. Stitar pl'. · 
9titar •••••.. ~f Stitar .............•••••••• 

• 

14. Vrbanja pk. 
Vrbanja .. • • • Boljkovo .. . .. .. ... • 11 

. Vrhanja ........... !.680 
- Vrbanja pk. 6181tsm 

• 

• 

1--::--::: 

• 
' 

• 

és ezek lélekszáma 

15. Zupaflja pk. · • 

Járási 

váro•. 
Mitrovicza-

Mitrovica • • Mitrovicza Mitrovica 

• XII. Pétervá.rad
Petrovare.dln váro•. 

Pétervárad _:.• 
Petrovara- Pétervárad Petrovara· 
din . . . . • . • . . din ...••.•••••••••••••. 

XIII. :S:arlóoza- Srijemaki 
Karlovol város. 

1 Kal'lóczn..
Srijemski 
Karlovei ... 

Karlócza Sl'ijemski 
Karlovci .......... .. 

Öuzesitéa • 
• 

• 

Újlaki Dohi j. . ................... .. 
T ' T • • ' 
.~.reg" ... ,,,,J ......................... . 
Mitroviczai- Mitrovica ij . ........ .. 
.Rumai i . ............ : .................. · . 
/\ • . Bt l'.J . • 

• 

• 

vpaeova1.- ara azat:aJ J· ........ . 
Si a-& j. • •••••••.......•..•.. ,. ~.. . . . . . ... . . aa 
Vinkot~czei Vinkovcii j . .. · ......... .. 
TTk •• 1'7.k ,, ,. u o va rt. "" ·avar• J . ............ .. 
Zimonyi-Zemuni j; .......... : . ...... 9i.7 
,j.. . . . , 
JCJUJ,pQlfi.JCit, J• ........................... . 
Mitrovicza-,.MitrOt:ica tJáros .... .. 
PétertJárad Petrot·aradin város •. 
Karlócza Srijemaki Karlotx:,i 

Yát•megyei összeg .. 

Zimony Zemnn tjv. 
Zimony-Ze-
mun ........ Zimony-Zemun ...... 

• 

6. Varasd vármegye - Varazdin. ' 
• 
' ' 

• Vá.1'1Qe17ei székely: Varasd-· 
• 

• 

l. lvueol ,t. 
Járási szé)thelr : 

han ee. 

1. Bednja pk. 
• 

• 

t Bedn,fa ....... l Bednja ........... .. 
Bcdnjanska .Pul'ga 

· Bednjanska Sinko-
• 

VlCa ••••••••••••• 

Bednjanski Vrho-
vec .••..•..••••.•. 

Bednjansko Pod-
• gorJe •.••••.•.•.•• 

• 
• 

• 

• 

' 

• 

•• 

710 
!87 

BS 9 

191 

116 

-

• 

• 

• 

' ' ' 

2 Donja 
Visnjica .... 

S Gornja 
Visnjica .... 

' • • 
• 

Maii Gort>nee.. .... 831 
Me lj an.:............ 486 
P leS .......... :. ••.... - 655 
Prebukovje.... ..... ö97 
Veliki Gorenec.... 170 

• 

Donja Visnjica ... 6'0 
Zlogonje .. .. .. .. .. . 685 

Bednjica ......... .. 
Gornja Vi!injica .. . 
Visnjicka Jazbina • 
Zaluije ••••••••••••• 

• 
• 

• • 

' 

' • ' 

r 
l 

' 

• 

-
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6. Varasd vármegye. 

' 

Politikai községeit Politikai községek 

-g_ 
adóltözségek helységek s:.:ú.m -g, 

o adóközséBek 
r.:. 

szám 
hr!lységek 

• 

és ezek lélekszáma 

Rinkovec .... Bednjansko Brdo. !8 
487 
477 
268 
~öl 
266 
~B !t 
!22!! 
406 
411 
6:J4 
703 

Benkovci .•.••...... 
Rinkovec .......... . 

· Viielinec .............. . 
Sai& .......... Jeiovec ............. .. 

Osonjak ............ . 
Pa.Snik . ............. .. 
; . Sasa ......... ....••••. 

• 
• 
Saska .. 
Vrunojelje . ........ . 
Vrbno .......•...... 

Trakoiéan .. Brezova Go1-a ••.••. 
C vetlio . . . . . . . .. . . . . . 618 
Cvetlinska Jazbina 61-l 
Jamno. .. . .. . ... .. .. 468 
T1-akosean.......... 4~ 

Bedflja pk. össusen ~= 

/J. Ivatlci pk. 
l Ivanci ..... .. lvanci .......... · .... !.6!:18 

Ivanel!ka. Zeljez-
Dica . . . . .. . . . . . . . 96 

· Jvanel!ki Vrhovci. 317 
Prigorei. .. . . .. .. . • • 647 
Punikve • • • • • . .. . . . 430 
Salinovee . • . • • .. • . . 49lt 

. ViteSinec.. •. . . • • . . . 126 
Ivanel!ka 

' 

Kamenica • Crkovee; .••••.• •• . . 436 
lvanel!ka Kame-

nica . . . . . . . . . . . . . !liS 
Ivanel!ko Podgorje 668 
Kamenil!ki V rho-

vec . . .. . . .. . .. . . . . !7! 
Zarovnica .......... 1.073 

Ivanel!ka .• • 

Kaniza .. .. . Donji Geckovec • • l 06 
I van el! ka KaniZa. • 190 
Knapié . . . . . .. .. .. . . ta~ 
KraSevee . . . . . . . • . . . !46 
Laneié................ ~85 
Vuglovec ... .. . . . . . . 378 

Jerovec •••••• Bedenec ............ 1.076 
Jerovec.. .... .. . . . .. 9~3 
Kuljevi!ica • • • • .. .. . 7 
Ribié-breg......... Hl1 

Klenovnik ... Dubravec •.•••. ~ .... 408 
· · Goranci • • .. • • . . • .. . 148 

Klenovnik ......... 1.646 
Plemenséina. • • • • • . . 241 
Vukovoj •••••••••••• .677 

Lepoll'lava ... J3udin . .• • • ...... •• . 281 
Cretno.. .• . . ••• .. • .• 107 
Gornji Geekovee.. 91 
Lepoilava •.•. .. ••• 884 
Lepogla vska 

Gorica........... 184 
Lepoglavskn Ves . t\80 
'Lepoi!lavsko Borje 2391 
Selltranee .. • • .. • • .. 47j 

• 

és ezek lélekszáma 

7 Lepoglavska 

' 

• 

Ocura..... Lepoglavska Ocura 250 
Lepoll'la1 ska 

Purga . . .. . . . . .. . . . '94. 
Muricevec.......... 174 -Surnec . . .. . . . •• . . • •• 98 
Vulisinec .:........ iöS 

lt•anci pk. össnsen 

3. Maru8et:ec pk. 
éalinee ...... Bikovec ........... . 

éalinec .......... ~ .. 
• Kapelec ............ . 

Koretin~c ......... . 
Koretinski Kalino-

vec .. . . . . . . . . . . . . . 9. 
Donja Voéa. Bahunsko.......... 76 

u • . • .. vrezntca . . ......... "..!'w 

Do nj a V oéa • .. . . .. 773 
Fotez-breg . ; • • .. • • • 83 
Kanjir-breg........ 73 
Korparski Brer... 116 
Kraljsko............ 74-
Kustrbanjsko • .. .. 1!4 
Slivarsko .......... a86 
S!olnik-breg .. .. . . . 79 
Vincekovié-breg... 1-1 
Voéanska. Plitvie& 18i 

Donje \ 
Ladanje .... Donje Ladanje •••• 1.0'6 

Ladanjsko Hrczje. 11 
Dru8kovec . . Brodarovee .. • • • .. • W5 

' Ce1je Nebojse .• ••• . 8~ 
DruskovA·, • .. • • • • • . 477 
Korenjak........... 166 
Koskovec........ . .. ~l) l 
Marusevel!k:i No-

vaki. ~.......... .. . UJ 
Gornja Voéa Budinséak ...... .•• ~nO 

Gornja Voéa ....... 1.4~3 
Voéanska Reka.... 704 
Voéan::~ki Jelovec • !30 

Marusevec ... Jurketinec.......... ,f,j2 
'l - "06 .11 aruse\'ec....... . . . . u 
M at·usevei!ka Gre da 487 
Mar\lSeveckiSelnik 39!11 
Mtiru.Ye11ec pk. össsesen 

Járási össug 

D. Klanjeol ,1. 
Já.rási székhely : 

Klanjec. 

1. Klanjec plc. 
1 Cesargradski . 

Dv ori ...... Bratovski Vrh ..... 
l Clesargrauski Dvori 

DraSe .............. . 
Gorkovec ........ .. . 

~-

• • 

18* 

~-

• 

1 
• 

' 

-:-:-= 
-:-77. 

' '• 

' 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

' 

' 

' 

• 
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= 
""' N Politikai községek 

"' -o 
;... 
ö adókösségek 
rz. 

i Klanjec ...... 

• • 

Tomalevec .• 

• 

helységek 
és ezek léleksz6ma 

Grcdice............. -'55 
Kackovec........... 300 
Klanjecke Ledine. 8t.1 
Klanjel!ki Galjak • 174 
Klanjecki Lukavec Ul 
N ov od vorski 

Letovcan .. .. . .. • !!5 
Cesarska Ves...... 64 
Klanjec ............. 658 
Klan1ecki Do l .. .• 168 
Lepoglavec......... 1!!4 
Mihanoviéev l> ol.. aa 
Sveti Florijan .... . 
Police .............. 50S 
Toma§evec......... 34:> 
Toma§eveekn 

Luceinica . .. . .. . ~j 
Tomaievei!IÜ 

Bobavec ........ 63 
Tomasevecki 

Letovcan .. . .. .. 1!0 
Toma§evei!ki 

szám 

1. 

Rakovec .. .. .. • • !04 --:
Klanjec pk. 611Ueset1 

• 

• 

• 

• . 

2. Kraljevec pi. 

Dubravica ... ! Dubravica.......... 7 
Lugarski )"reg . .. • 9 !j 
Rozga . . . . . . . . . . . . . . 198 
Rozgansk1 Boilov dc 654 
Sutlanski Lukavec il!5 

Kraljevee .... Kapelski Vrh...... 346 
Kraljevee........ •• • 597 
MovraC . . . . . . . . . . . . 831 
Sutlanski St!'mee.. 171 

Prosinee •••• Cemehovec.... ..... !!58 
' 
P rosinec ..... ••• ... 195 
v ucilcevo .. • • • • • • • • ~ 

Radakovo .. Pu5ava • .. .. .. .. • .. . 69 
Rad ak ovo ......... 1.061 

• KraZjevec pk. üsuesen 
• 

' 

a. Tululi pk. 

Creinjevec .. ~anska Gorica .. .. t.dr7 
Ct·e5njevec ...... .... 33 . 
Trsteno.. ........... !j90 

• 

Tuhelj~ke Topliee. !jQi 
Zagor~ka Lipnica . 150 
Zagol'ski Glogovcc 181 

RavnaBrezje Dugnjevec.......... 1!3 
. Podgara • .. .. • • .. .. 13?l 

Ra vM Brezje • • • .. 375 
Risvica.............. 477 
Tuheljsko Razdrto !41 

Sveti Kri2 ... Sveti Krif .............. . 
Tubelj ... , ... Lenisée............. 317 

Pr i sta va. .. . • .. • • • .. 589 

' 

• 

UO l 

1. 

l 

'L 

• 

G. Varasd vármegye. 

s 
·od .. 
lll 

Politikai községek 

adóközségek l helységek 
és ezek lélekszáma 

Prosenik .. .. . .. .. .. 579 
Tubelj . .. .. . . . . . ... ~ 

Tullelj pk. ösueaen 

4. Veliko 1~'f}O'Ci'íée pk. 
t Duht·ovcan .. Bezovina. •'··· ..... . !!S 

613 
503 
3 !8 Gubasevo .••. 

Klanjei!ko 
Jezero.: .... 

Pluska ....... 

• 

Strmec ...... . 

V elika 
Erpenja ..... 

Veliko 
Trgoviiée .. 

DubrovCan ...•.... 
Mrzlo Polje ...... .. 
GubaAevo ...•••..•.• 
Guba5evski 

' 

Pl'Osenik ........ 
Mat·tiniSée ......•.. 

• 

Dru2ilovec .. ; ...... 
Klanjefko Jezero •• 
Krajska Ves ....... . 
Lttka .... ........... . 
P Iuska .... a ••••••••• 

Vadina ........ , ... . -Z •· . eJ1nc1 ......... .... . 
Klanjei!ko Turni!!ée 
Po2arkovec ........ 
Strmec ... a •••••••••• 

Viiovlje ............ . 

Jalije .............. . 
Ravnice .......... . 

' 

Velika Erpenja ... . 
Vilanci ........... . 

St ó 
346 

689 
!80 
!ll)! 
4:!1 
360 
468 
895 
18! 
337 
385 
841 

499 
494 
!75 
160 

• 

Domahov o .. ....... 66! 
Veliko Trgoviiée • 97i 
VeZil.:oTrgOtJisée pk. iJBBI. 

lS. Zagorska Bela pk. 
t Miljana, ..... Miljana ........... .. 

Miljanski lvanié .. 

. / 
/ 

Ra.zvor ...... 
• 

SutlanskR 
Poljana ..... 

' 

• 

Zagorska 

Milja.nski 
Kuzminec ....... 

Pl a v ié ...•....•.•••• 
Pu§éa ......... : . ... . 
Donjt Skrnrk ..... .. 
Kladnik .......... . 
Kumrovec . ........ . 
Razvor ............ . 

'

T l' • e l DCJ ••••• , •••• , •• 

!Si 
SM 
3!1 
38 :t 
!58 
!159 
368 
sa 

Hojacno ............ 87 
Bratko\•o>c.. .... ... . !48 

• 
Harina Z laka .. .. • 87 
Poljansk e Lu ke.... 1!9 
Sutlanska Poljana 386 

Se la ..... : .. · Brezakovec ...... .. 
Gornji Skrnik .... . 
Sutlanski Puklek • 

. . 

• 

• 

-

• 

--=~ 

• 

• 

' 

• 

' 

• 

• l 

' ' . • • 

' ' 

r 
' 

• 

l 
l 
l 
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1'! rn 
'O 

Politikai kOzségek 

» helységek ö adókOzstlgek 
ro-. és ezek ll•lekszáma 

'''· Krapinal J. 
.Járási székhely : 

Kraplna • 

1. GjurnJanec pk. 

1 Gjurmanec ' G' .. Jurmanec ....... . 453 
299 
617 
347 

Lukovéak ......... . 
Ma.celj ............ . 
Ravninsko ....... . 
Zagorska Kopriv-

• 
DICa. •••• ..•....•.. 

Hlevnica . . . Hlevnica ......... . 
106 
~ 
456 
156 
-1-31 
591 
. 916 
427 
167 
348 
366 
375 
781 
!74 

! Hromec ........... . 
: J ezeri§ée .. ......... . 

J esenje . . . . . . Brdo .............. . 
Don je .Jesenje .... . 

. Gornje Jesenje .... . 
Jesenjsko C.:1je .. . 
Mal i Macelj ....... . 
Za.gorski Lu2ani •. 

Puttovec .... G01·icanovec ....... 
' 

Podbrezovica .... .. 
• Prigorje ......... .. 

Putkovec . ......... . 
• 

Gjurma11ec pk. 
• 

2. KrapimJ pk. 

1 Krapina .. ~ .. Bohovje ...... ~. .... !19 
Doliéi... ............ 418 
Krapina ........... 1.470 
Krapimka Poll-

gora .... ·........ .. 118 
Krapinsku. Pl'i-

stava . . . . . . . . . . . . . !86 
Krap:nska Stra!a. • 
Krapiuski Zemun. 1i 
Krapinsko Polje . • 434 
Laz i................. 97 
Mihaljekov Ja1·ek.. 355 
St1-ahinje . .. . .. . .. . !l!22 
SuseJj-breg .. .. . . .. 129 
T kal ci .. . .. .. .. .. .. . !l!73 

· TrSki Vrh .. .. .. .. .. 191 
Z 10:; agora ....... •..... u 
• • 
Zutmca ............ 116 . 

• 

. Krapina 7JI.·. összesen 

9. Petrovsko pk. 

·1 Pelrovsko ... Maia Paéetina..... 153 
Petrovska Bt·ezo-

• 

l 
• 

vica ... ... . . ..... .. 160 
Pctrov:ska P1·eseka 326 
Pctrovski Benko-

vec . . . . . . . . . . . . . . . . 199 
Pel.rovsk .......... •· ~76 
Pollg ~j.............. 901 
Rovno........ .. .... ~16 

• 

E 
·;o~ ... rn 

• 

G. Varasd vli.rmeg\·c. 

Politikai községek 
----------------Léle 

szám ·e,. o bclységek szám 

' 

-o 
ro-. • 

adóközségek és ezek lélekszáma 

Sta ra Ves........... 265 
Svedruia ... Gredenec.. .... .... . 1136 

Stuparje .. .. .. .. .. . 577 
Svcurusta Slatina 534 
S\·edru!a . .. . .. .. . . 758 

Skaric3evo ... Pelrovski Vidovec 538 
Prelkovec .. .. .. . .. . 57 

1 Radoboj 

., 

• 
Sk:U'il!evo .......... 1. 

lHrousko pk. összesen 

4. Rado~oj pk . 

• • • • .J azvi n P. • • • • • • • • • • • • !71 
Hadoboj ............ 1.664 
Radobojski Bregi. M!t 

· Radobojski Oreho-
vec . . . . . . . . . . . . . • • • ~51 

Radobojsko 
8trahinje.......... 18! 

Radoboj pk. összcsctl ~= 

5. Zabok pk. 

l Zabok ...... Grabrovec.......... 375 
Re po vec............ !:t lS 
Tisanié-jarek .. .... 266 
Trebe2 .......... ~.. 356 
Zaboéki Bregi..... 355 
Zabocki Jakusevec 287 
Znbocki Lug ...... 133 
Zabocki Pavlovec. 340 
Zabok .............. 244 

Zabok pl•· összesen 
~-==-: 

• 

. 6. Zact·etje :1k. 
• 

l Mirkovec ... 1 Brezo,·o ........... . 
Grclenci .. .. .. .. .. .. 299 · 
Ko tari ce............ ~43 
Kl'izani:e .. .... . .. .. 133 
MirkfJ\·ec.. ......... 265 
Zagorska Ciglenica 535 

Pal!etina ..... Dukovec.... ........ 310 
Paéctina ........... 1.~7 
Zacretsko Zavrsje. 150 

Spickovína .. Bral!ak .. .. .. ....... 18 
Spiékovina ..... . .. 6!7 
Zahct~ki Hum ..... j52 
Zacrelska Dubrava 438 

V elika Ves .. Lepajct ............. 320 
li adobojski Po po-

vec ............... . 22 • 
Sanjugovo ... ...... . 
S\•aljkovec ........ . 
Velika. Ves ....... .. 
Zacretski Galovec 

1. 

li Zacretje ..... Sekirisée ......... .. 

9 
164 
419 
207 
478 
264 
16!) 
452 
329 

Vranko,·ec ........ . 
ZaCretjc ...........• 
Zac!l'el~;ki Komor .. 
Zacrelski Kozjak • 

' 

• 

• 

' • 

• 

o 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.... .. 
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Politikai klizségek 

6. Varasd vármegye. · 

El 
Politikai klizségek -~ ... 

Lélek- "' --------o szám helységek 
és ezek lélek.záma .g' arlóklizséfek 

""' 

• 

Za~retaii 
Pustodol. •. 

• 
Stl·ucljevo ........ .. 
'l' emovnc .......... . 
ZacrPbki Prosenik 
Zacretski l'ustod-tl 
Zleé ................ . 

3 t .i
~94 
86 :t 
!:&~9 
1715 

• 
• 

• 

Zalfretje pk. öBleesen 
.1tírán iJang 

--::--=-:-: 

IV. Ludbregl J. . 
Járási székhely : 

t,udbreg. . . 
l. (}jeleko"ec f)k. 

1 ltjelekoyec ··l B~zjc . . . . . . .. . • .. • .. t! 
. GJt>lekon-c ......... t.07• 
l 

Otok. ....... i Maii Otok.......... !8 t. 
Veliki Owk........ öll7 

lmbrijovec • • Imbrijovec .. • • .. • .. 71 :l 
lmb1·ijovdiki · 

Vladimü·ov.•c ... tO 
Trep~tje.. .. . .. . .. .. ' , 

Zablatje ... •• Zablatje ................ . 
Gjelekm:ec fJk. l-

• • 

JI. Kopri'I1J~itki I t~attec kf). 

1 Koprivnic'!ki . 
l van ee ..... Cenkovec . .. • . •• • • . 402 

Goril!ko . . . . • .... • • 169 
Koprivni,'ki 

l va nec ........... 1.160 
Kunoyee ..... Kuno,•er. • . .. • ...... 862 

Leptan ............. 88 
Maklac ........ ...... lU 
Pustakovec . . • . . . • . ~ 
Rasinjski . 

• 

Botmovec . . . . • • t66 
Rasinjlu 

Dolanec •.•.•.•. 
Rasinjski 

• 

• Holi B reg . . . . • • • 66 
Koprifmicki I'l1e~nec ---

1•k. iisa•e•tm 
• 

ll. Ludbre.fJ pk. 
1 Rotfan •.....• B oltan ....•............... • • 

Cuk.ovec..... Cukovec............ 880 
Ludbtl'skiGloboi:ec 371 
Ludbre!íki Torcec. 180 

Duga Rijeka Duga H.ijeka....... 501 
Luubreslu Ivanac. m 

HrastoYsko • H1·astovsko • • .. . • .. 760 
Ludbreiiki Kuéan .. 195 

Hrteniea .... Hrzenica . ..•............. 
Ludbreg .... Ludbreg ................. . 
Ludbreska 

Komarni<'a. Ludbre!ika 
Komarnica ...... • 

• 
Ludbre§ka Luka • :t~a 1 

• 

• 

• 

• 

• 

99 

• 

helységek 
és ezek l élt• kszáma 

:..,. 
-; adókllzségrk 

""' 

1 

Ludbreske 
Hesvete ... : LurlbreAke Sesvete ..... 

Ludbreski . 
Kal'lovec •• Lu d bre§ki Karlovec ..... 

Ludbreski 
Sigetec •.•. Ludbre§ki Sigetec .••••• 

Ludbr{'§ki 
Sveti Gjuragj r-udbreiiki Sveti Gjnragj 

1 ~ Selnik ....... Obrankovec ..•.. , . • 146 
Priles............... !67 

• 

Selnik .............. 618 
1 Slokovec ••••• Apatijn... .... •• . .... S45 

, Slokovf:'c .. . •.• •• ••• 403 
l St ru ga .•••••. Strnga .................... . 

• 

IJ'Utlbreg pk. 6ss•esen 

l. MCJli Bukot~ec pk. 
Lunjkovec ... Lunjkovec •• ....... 321 

· MartiniC. .. . . . . . . ... ~~ 
MaliBukovec Majur Molve....... 50 

Mali Bukovec ..... 1.31!) 
Podravska ) 

Kapela .... Dubovica ..... ..... 511 
Podravska Kapela öl!S 

Podravska · · 
Seinica .... Podravska. Selnica ...... 

P odravako 
Novo selo . Pol\ravsko 

Novo selo . ...... 3!19 
2upanec ............. 370 

Sveli Petar • Krizancija .. • .. • • • • 8 
Leviri . . . . . . . ....... !7 
·Lizin Dv or......... 4o8 
Sveti Pet ar . . .. .. .. ~~ 

• 

1--::-:-: 

Veli ki 
Rukovec ... Veliki Bukovec ......... -:-:::= 

Me~li Bukooec pl:. (Jese. 

5. MCJrt·ijanec pk . 
1 Gornji 

Martíjanec 
Hrastovljan 

• 

Gornji Martijanec ...... . 
Cicko,·ina . . . . • • .. . • !16~t 
Hrastov ljan .•••.•.• 

. Matlara§evet· . . . . . . • illO 
Pusti Zid .••. ...••• M 

Kritovljan ••• Kritovljan.......... !lö!t 
Poljanec • .. . . . .. • • • 70 • 

Martíjanec .. Martijanec . • . . . . . • . 405 

• 
• 

Surloveina . • • . .. . . • ~28 
Vrbanovec..... .• .. ti87 

~lanje ....... Rivalno ............ 11~ 
Slanje .............. 1.0!!8 
Mart(ianec pk. öss•esen 

6. RasinjCJ pk. 
1 Gorica ••••.•• 

Koledinec .•• 

(
, . 
:rortca .......... •.•. • • Gr baSevec .. ..••.... 

Vojvodinec ........ . 
Koledinec ......... . 
H.asinjaki 

Gabrijelo,•ae .... 

3 !ll 
169 
1<>' 
339 

1. 

• 

• 

• 

., 
f 
• 
l 

• l • 
! 
• 

l 

• 

• 

• 

• 
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r:=. 

Polilikai községek 
• 

• 

helységek adókiizségek és ezek lélekszáma 

Kntnjak ..... Antolovee.......... !17 
· Kntnjak ...... ; ..... 60i 

Kuzminec ... Kuzminr.c ... .............. . 
P1·kos ........ Belanovo........... 158 

Ivancec .. .. .. .. ... • !10 
Lukovec ...... ,..... 87 
Prkos........ ....... 16! 
~ . 99 ~egov1na ........... 1 

Rnsinja..... c,•etkovec.......... 39~ 
Rasinja ........ ..... . 1 

• Rasinjska 
Stralbenica ... ~. B 

Hasi nj sk i 
Stari B reg.;.... 26 

Sovilnjak ..... ... .. 7 
Vadeni Jara~ ..... 20 

Sobotica .... Banjkovica .. .. .. .. 41 
Donji Breg ......... 18 
Ba~injski 1 

• 

• 

Kostan j evec .. .. B 
Subotica • .. .. .. .. . 756 

Basit1jn pk. ö.fBsesett 
, Júrási ö~sseg 

. v. j. ' 
' • 

Jirási székhely : 
Novf Maror; 

1. Bres:nicki Hum pk. · 
1 Breznicn .. --'·r Bisaski Jarek ... .. !37 

Breznica ........... 1.115 
Brez·nicki Jales ... 170 
B1·eznicki Mirkovec 178 

· · Podvorec ........... ~8 
Butkavec.... Butkavec .. .. .. .. .. !!84 

• • 
Krséenovec . .. .. .. . 2!~ 

• 
Séepanje .. , . Ereznicki Hum .... 

Séepo.njc .. .. .. . .. .. 879 
Breznicki. H1'm · 

tJk. iis.~re~en 
• 
• 

:J. Gornja Rijeka pk. · 
1 Bisag .. .. .. .. Bisag-grad......... · U 

B orenec •• ...... .... 156 
Draskovié • • • .. • .. .. Ml! 
Tkalec..... ..... ... . ·!28 

Bisaslti To- 1 
Veli ki Bisag .. . ... !69 

ma§evec ... Bisa.Ski TomilSevec 216 
Kelemi!lovec ...... 179 
Tomaseve<'!ko Po-

lonje . . . . . . . . . . . . 64 
Canjevo ...... Canjevo ............ 840 

Rije<'!h Paka...... 7 
Sudovec • .. .. .. .. .. 69 t; 
Visoéko Presecno. !85 

Gjurinovee .. Gjurinovec • .. .. . .. 266 
Vrh ... .... ,.......... 181 

Gornja Ri· 
jeka ....... Deklesanec ......... !46 

• 

• 

• 

• 

L<; l 
• sz am 

1.7 

8 

--= 
-::-::-=-: 

• 

• 

' 
1 

--

• 

• !79 
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6. Varasd vÚ'megye. 

s Politikai k6zségek 1'! • 

"' -o 
>. 

adóklizségek helységek -c 
r.:. 

Lukacevec .. 

Pofoki ....... 
• 

Radoji!i~e .... 

- . 
Stngovee .•.. 

• 

1 Vinicno ..... 

• 

és r.zP.k lélekszáma 

Donja Rijeka ... .. 
Gornja. Rijeka ... .. 
Mostisée ........... . 
Rijecki Kosta-

• nJ evec ........... . 
Bariabaievec ..... . 
Fajeravec ......... .. 
Lukacevec ........ . 
NemCevec ......... . 
Kolarec . ............ . 
Pofuki ............ . 
Rijecki Fodrovec • 
Rijeéki Vuksinec. 
RadojiSée ......... . 
Zrin!§éina ......... . 
Dropkovec ....... .. 
Riecki Voljavec ... 
Rijeéko Bogacevo. 
~trigovee .•••••••... 
Bisaski Cret ....... 
K -raceYec ....•..•... 
RadeSié ...• .......... 
ViniCno ........... . 

401 
594 

4 

378 
69 

186 
61 

t 86 
309 
!SI 
100 

&Ir 
600 

5(. 
8 ö 'l 

-69 
!4 t 
66 
!1 

167 
478 
405 

11 Visoko....... Visoéka Paka .... 9 
756 ' 

\ Visoko ....... •...... 
' 

Gornja Bijeka 
· pk. ö88sesen 

• 

a. Novi 
1 Donje Mako

pk. 

' 

jii~e ........ Donje Makoji§ée... 64-7 
Mad2arevo .....•... 1.09! 

Grana........ Gornje Makojis~e . 851) 

• 

' 
Kalnieita 

Kapela .... 

• ' 

Kamena 
Gorica ..... 

Grana .............. 467 
Moldj~nec.......... 618 

• • 

• -<.:orilovec ........... !16 
Kalni~ka Kapela.. 499 
Kalnicki Rakavec. 156 
Pi§éanovec......... 106 

' 

Jelen&w ........ .. 
Kamena Gorica .. . 
Podrute ........... . 

' 

496 
680 
745 

Klju.f •....••... KljuC .••••••..•••.... 981 
Orehovec..... ... .. • 875 
O§trice .. • .. .. .. .. .. 585 
Preseéno . . .. . .. .. .. 556 

Krc .• ~ ••..•... KrC ..•....•.. .•...•• 482 

Ljubea~ica .. 
Podevcevo .. 
Remetinec .. 

• 

N ovi ~fnrof ... ..... 182 
LjubeSéica ....•....•.••.. 
PodevCevo .............•. 
Humséina.. ... .. ... 60 
Remetince ......... 1.199 
Rcmelinecki Strmec 889 

Novi Marof pk. Ö881. 

4. Varasdteplics Varazdinskll 
Toplice pk. 

1 Drenovee .... Drcnovec........... 737 
Vidohornjak .. .... !t5 

• 

• 

szám 

-=~ 

• 

• 

• 

• • 

• 

' 

' 

' 

• 

• 

' 
• 

• 

• 
' 

' 

• 

• 

• 

• 
• 
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• 6. Varasd vármegye . 

• 

• 

• 

Politikai községek 

helységek 
és ezek lélekszáma 

Jakopovee ... Jakopovec •••••••••••••••• 
Ka&telanee • • Kastelanec ••••••.•••.•••• 
Svibovec • .. • Horvatevec . .. .. . . 41 

Lovrentovec • • • • • • • 194 
Svibovec . . . . . . . . . . . 508 
Svibovecki Jaliie- · 

vec ............. . 
Skarnik ............ . 

Topliaki 
• 

H rastevec . Crnile ............. . 
Toplii~ki Hrastovec 
Toplicki Petkovee. 

Topli&i. 
Leskovet. .. Gabrinovec •••••••. 

· Toplillki Leskovee. 
Tuhovec ••••• Horvatiéevi .Tark i • 

Svibovecki Ret. 
ko vec .........•.. 

· Toplic!ki Lukallevec 
Tuho\"ec ...........• 

· V ara2dinskE! 

4 
567 
14o1 

90 
98 

579 

Politikal kllzségek 

szám -o 
~ 
ö adóközségek 

""' 
• 

1 • 

• 

• Vinagora ... 

• 

• 

671 

• 

• 

helységek 
és ezek lélekszáma 

Kosnickn G ora .. .. 
Ku!ínié ~a Ves .... . 
·K••snillki Hum .... . 
Kosnicki Ivanié .. . 
Velik1 Tabor .... . 
Desiniéka Dubra-

• VICa ••.•••••..•••• 
Gab er .............. . 
Gabrovec .... ...... . 
Grohot ............. . 
KlanjeCno ...... ... . 
KoSeni ne .......... . 
Maia Gora ...... .. 
Martisa V es ..... .. 
Meluvica ... ........ . 
Velika Gora ....... . 
Vinagora ......... . 
Vinagorski Vrhi ... 
V uS aki .. · .......... . 

i!! t 
89 

274! 
1~6 

6 

!29 
3~7 
258 

72 
136 
109 
277 
111 
101 
sa 
!1!01 
31 
ao __ 

Desinié pk. össeese-n 

Toplice .... Martinkov~c ...... ; 96 · 

• 

• 

• 

Tonimir..... .. . . ... 9 
Toplillki Boriée•ee 66 
Vara!dinske Top-

lice ............... 1.14-1 
Vrtlinovec • .. • .. • .. 338 
Varaidinske Toplice pk. 

1 

__ _ 

• Ö886Ueft 

• 

• 

• 

• 

• • 

VI. Pregra4al j. 
• 

Járisi székhely : 

Pregrada. 

1. Desimé pk. • 

Desini6 .. .. • Bid1·utica ......... . 
• 

• 

• 

Horvatska .• 

Desini é ..... u ••••• 

Desiniéka Gora .... 
Desiniéki Jyanié .. 
Desiniéki Osredek. 
Desiniéki Trnove'c 
Desiniéko Turnisée 
Gornji Jal!iovee .. .. 
Simunci .......... . 
Desiniéke Ravnice 

~ 

Donji Zbilj ...... . 
Horvalska ......... . 

Jelenjak . • .. • Do nj i Jal!i ,vec ... . 
• 

Gornji Zbilj ..... .. • 

• Gostenje .......... . 
Jelenjak •••.•....•.. 
Nebojse . .•.... n •••• 

Turnovo ........ · .. . 
• · Zagorski Skalié ... 

KoiDica . . . . . Jazhinc ... ......... . 
KoSnica •..•........ 

• 
• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

8 
388 
490 
514 
193 
277 
302 
3!10 
'1.57 
43!1 
6!17 
432 
346 
163 
!!8 !2 
·200 
150 
89 

::a 6 
~19 
:l! 66 

l~ 

• • 

1 

1 

1.!!01 

• 

l Brezno~ ...... Brezno-gora ...... . 
287 
M1 

86 
43 

4~1 

Do nj.; Brezno .... . 
Gornje Brezno .. .. 

• Rebra .... · .....•... 
HumnaSutli Belsak ............ . 

• 

. ,. 

Humski 
Druiikovec . 

Lu pinjak .... 

• 

P riSJ.in . ..... . 

• 

Hum na Sutli .... . 
Hamska Ce1·ina ... 
Humska Slraia ••• 
Humski B rod .... . 
Hamsko Ore!íje ... . 
Lastine ............ . 
La va ............... . 
Novi Tabor ...... .. 
Taborsko ........ .. 
Vrbisnica ......... . 
• 
CerkoYec .... . · ..... . 
Druskovcc-gora .. . 
Grletiuec .... , .... .. 
Humski Dru:likovee 
Humski Klenov·~c. 
Humski Strmec ..• 
Lupinjak ......... . 
OZ veée •••.......... 
Rusnica ........... . 

1412 
64 
49 

182 
145 
125 

9 
4.3 
73 

81 
346 
3'/0 
290 
3 !!8 
305 
252 
157 

Zagraia............. 105 
Ma li 'l'abor . . . . . . . . 236 
Porl!dje .. .. . .. .. .. . 249 
Pri~lin....... . . . . . . .. 437 
Priiilin,ki Hum... 56 
l Ta~.'r-~vo~ . .. .. ... 9 
! VucJa Gor11:a ...... 88 

1. 

1 

l •l l . l. r ... u ug . •. . • .. . . . .• .. 21· --

• 

Hmn na Butli pk. 
öss:esen 

• 

i 
l 

l 
l 
' l • 

• 

• 

• 

• 

' 

l 
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l 
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6. \'arasd vármegye. 

Politikai községek 

<> ..... o adóközségek helységek Szám ·o 
""' ..... 

--------~--------~------- . • 

adóküzségek helységek : szam . ' 
l 
l 

""' 
és ezek: lélekszáma 

8. KrtJpin.skf Toplice pk. 

l Cret... •• •. . • . Cret................. 94.(. 
Lovreéa Se la. . . . .. 488 

Klokoyee • . • Klokovc1! . .. . . .. . . • 467 
Zagorski Jeseno-

vec................ BOJ 
Krapinske 
Toplice •.... Gornje V i no ••. •• •. 168 

HrSak-breg . • . . • • . • !!50 
Krapinske Toplice 686 
Slivonja-jarek ..... 194 

Maia Erpenja Maia Erpenja ....... ~ .... 
li Sein o • . . • ... . Maii Greguro,·ec . . 181 

Materovec.......... 176 
Oratje....... . .. . • . • . 4!il5 
Selno... .•. .. .. . .... 71 B 

Vrtnjakovec. Donje Vinn ........ 274! 

• 

• 

• 

• 

Klupci... .... .. .... . 4-öS 
Vic!a Sela ... .. ..... 1931 
Vrtnjakovec........ 158 
Zac!retski Jnrjt~vec. 2d9 
Krapinske 1'oplice pk. 

összesen 

' • 

. , 

4. Fregrada pk. 
• 

• 

1 

l 
1 

l 

1 Cigrovec .... Cigrovec ................. l 1.11< 
~ Gorjakovo .... Goriakovo ................ · 1 
3 Kostel ....... ! Kostel .... . .. ... .... ~89 1,41 

Kostelski Bregi... 630 1 

Kostels ko· . .. .. .. .. 494 l 
PlemellSéina Donja Plemeniíéina :t97 \ 1 

Gornja Plemen- ! 
Sétna............. 70! ~ 

V . k . 11)_ .... 1 l O J Sa • • • • • • • • • • • • • • •-• 

5 Prl'grada .. • Pregrada • .. .. .. .. . 763 
Pregradski Vrhi .. 685 

6 So pot .. • .. .. Marinec ..... : .. . .. . 884 1 

Pr~~:;~~~~i. ~~~:~.~~. 428' • 

Sopot ............... 5..,7 
.... • . 9 50 ..,t!pt>rnlca.......... " 
Visnjevec........... :~45 

7 Vrbanec .. · ... Benkovo ............ 469 
BuSin. •.•. .• . . . .• . . . :~6 B 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

Klenice... .... .. .. .. 223 
Svetojurski Vrb... 347 
Valeulinovo ....... :-l52 

Pregradc' p!;. ös-z.!- ... . 
Járási üsszeg !--... .. 

l 

l 

• 

o 
~ és ezek lélekszáma • • 

• 

' 

VII. Vara•dl-Varazdlnl j. 
Járási szekhely : 

Varasd Vo.ra!dfn. 
• 

· 1. Bi.~ku p!'C pk. 
• 

Beletinec .... Beletinec .......... . 
. Krusljevec ........ . 

Beretin1•c.... Beretinec ......... . 
BiskupeckaPoljaml 

Biskupec .... Biskupec .......... . 
Hiskupecki Crnec . 
Biskupeilki Torna-

• 
• SE! \"'ee •••••••••••• 

Turcir1 ...•..•...•... 
• • 
Creiínjevo . ; . · Cre~njevo ........ .. 

J .. edinec .•.•••••.... 
• 
SaulO\"ec •••••...•.•• 

884-
'tl70 
747 
296 
446 
398 

232 
~3 

434. 
317 

35 
Jalkovec.; ... Jalkovec ........... 1 ..... . 

Kneginec .... Donji Kneginec... ö30 
Gornii Kneginec.. 872 

7 K . D .. K . 4·•J IJC4D.. • .. .. ODJl UC3.11 ... ; .. =>-

• 

Gornji Kuéan .. .. . 518 
Kuéan-marof ..... !81 
Zbelava ............. 338 

Sl•eti Jlija ... lli~kupec!ki Luzan. 407 
Do lj au .. .. • . • .. . .. .. 179 
1,. . . "0"' ~rtzanec . . . . . . . . . . . iJ ~ 

• · Seketin .. • • • .. .. . . .. 301 
· f?veti Ilija ... ;...... 439 

• ~igrov·ec............ 165 
S:mdorovec . Sandorovec ............ .. 

• 

• 

Biskupec pk. iis.fzesm 
• 

·' ' 
2. JalZabet pk. 

• 

l . 

• 

• • 

1 J alZabet ..... , ~eh!l.lni~a ........ .. 
Gre::;cev1na ••••••... 

• 

• .Jal :ta bet. .......... . 
Jalzabetski Jal-
· Se\'ec......... .. . . 86 
Jaliabetsko 'Brdo.. . 6 

1 Ruklje\'ina .. . .. .. . 68 
Kelemen ..... ' J.,lzahetski lm- · 

brijoYCC..... .... . 399 
JalZabetski l\Iali 

' 

• 

," 1·11 •••••••••••••• 8 
Jal7.ahetski Ve lik i 

\'!'rl1 • • •• • • • • • • . • . . 21 
Kelem~n... ......... 'd77 
Lr.•stakovec......... ·;-;.1,1 
Pihovcc ............ 96 
Vuko\·cc-breg .... . 

S No.vnkovec .. : Xovalo\rec ..•.•........•• 
l'oljana ...... ! Donja Po lj ana...... -192 

' 

• 

• 

Goi'n,ia Poljana.... -H t : 
Ji l • '· 1 --:-4.-::-:28::-:, "'. a Z(Ivet ]J'~· öss.usen .. .c 

• . ' • 

• -

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

•• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Politikai kOzségE'k Polilikai kllzségek ~N 
"' Lé! 

~ 
'O adókOzségek 

""' 

• 

belys~gek 
tls C'zek Ieleks7.áma ~ és ezek lelekszáma 

-----~-------------:-------.~-

• 

• 

~ a. K,·ikwlitm-Vcstica. pk. 

. . . . . Babinec .... i •.. :..... 9! 6 

• 

. Dravsko BrezJe ..• !17 
Falini é .. .. .. .. .. .. . 167 
Kolnrovec . .. .. .. .. . !14 
KrizovljRnska Duh· 

Dubrava .. rava ............ . 174: 
4-18 
10!1 
275 
8:16 
1!11 
816 
!68 

atkriiovljan 

•••• 

Ma li Lovrei!an .... 
Veliki Lovrecan ... 
Jarki ............... . 
Krilance ........... . 
Malo Gradisée ... .. 
N o.tkri!ovljan .... .. 
Selci ............... . 
Cestica ......... '· .. . 
Kri2ovljan-grad •.• 
KrifoYljansko V irje 
Rndovec.. .......... .Ut 
Radove<'!ki 

• 

Krifovljan....... !88 
Krizovljan-CtJBtica. pk. r __ _ 

• öas•eseft 
• 

4. Petrijnnec pk. 
Drufbinec ... Drufhinec ......... 36! 

Koma r.............. 61 
Podravski Strmec. 44.1 
Zelendvorski Gaj.~ 10 

Majerje • .. .. • :Maj erje .. ~ ....... ~.. 52!. 
?tlajerska Ov «!ara... 17 

PE'trijanec .•. Petrijanec ............... .. 
Petrij ane<'!ka . 
Nova Ves .. Banski 1\lal'of...... 49 

Petrijanei!ka ·N o va 
Ves ...•........•.. 

ZelE'ndvor.......... 110 
Sracinec ..... Podravski 

Svibovec • .. ..... 808 
Sracinec ............ 1.828 l--:--::c:-: 

Petf'ijanec pk. össeuen 

5. pk. 
• 

t Bnrto1ovecki Bartolove<'!ki Trno-
Trnovec . . . vec ......... : . ... . 

• Semovec ..... Opacnjak ........ .. 
Semovec ........... . 

. 
• 

• Stefan er. .......... . 
Miroslavje ......... . 

' Zamlaka ......... .. 
Zabnik ...... Bartolovf'c ....... .. 

Zabnik ............ .. 

17 
744 
409 

8 
867 
315 
W> 

Semovec pk. ösuestm ....."-.:-: 

• fl. Vid or. ee 'Pk. 
Bela-Rado- l . 
van •'!••····· Bela ............... . 

Filipiéi ........... . 
M ' . arge~nn1 ......... . 

• Oset!ka ...•.......... 
' 

-

.-

f!7j 
155 
S31 
808 

• 

PotlhC'Iski Lov-
reCan ........... . 

Poclbelsk• ~eljanec 
Poclhelsko Pere ... • 
Podbelsko Zavr§je 

369 
99 

Rarlova n ........... ~'9 
Skriljevec ......... : !J88 
Zeljeznica .. ....... 106 

C'.'rjE'-Tnfno Cerje-Tufno ....... 58 
Gai:ice .. .. ..... .... '91 

· Podbelski Lukavec ·ul 
1 Staznjevci...... .... 466 
Tuzno ....... _.. .. .. 7 .tO 

Nedeljanec .. Gojanec ............ 868 
Nedeljanec .. .. .. .. 9~1 • 

Prekna ............. 157 
Vidovec ..... Budisin "''"......... 295 

• 

Domih·onc .. .. .. .. 298 
Krkant>c.. •• .. .. .. .. UO 
Pa.pinE'c... ......... 17!1 
Sijanee . . . . . . . . . . . . • tM 
Vidovec ............ : !1!!5 

Zamlaae ..... 
1 
éargov."c .......... . 
Zamlace......... ... !8~ 

-::-::-:-: Vidovec pk. öliletten 8. • 

• 

. 7. Vin·ica pk.. 
1 Gornje La-

dn.nje ....... Bn.nski Dvori...... 74 
Gornje LadanjP ... · 986 

~ 1\larcan • .. .. • Marcan .. .. .. • .. .. .. 541f 

V 
.. m1ca ...... .. 

Vinica-brt>g. 

Vratno ...... 

• 

Opeka. .............. 43 
V'inicka Peiéenica 
V. 'ca lDl •••.•••••••••••• •• •• 
Gorusenjak ......... 108 
Vinica-breg........ '58 
Donje Vratno ..... 84.8 
Gornje Vratno ... . 

a Vinica pk. ÜSI!Iesen 
J árd.si &ueg 

V"'· Zlatarl j, 

Jál'ási szekhely : 
l 

• 

• 1. Bud.insé·ina p!. 
1 BelPC ........ Ilelee ............... . 

• Bele<!ko Za vriije ••• 
Donja Seinica .... . 
Gornja Seinica .. .. 
Juranséina ....... .. 
PetruseYec ........ . 
V .• 1znnovec ........ . 

Butlin§éina •. Buclinséina ....... .. 
B1111insCinski Sveti 

J• . • 
:\.rt z ..•••..••..•.• 

• 
llial'igutié ......... .. 
Pa z u rovec ........ . 
Pomperovec ...... .. 

\ 
' 

• 

' • 

• 

• 

5!4 
57 

553 
837 
465 
8~4 
!80 
539 

3!!! 
10!1 
18!1 

7!) 

• 

• 

·-

• 

• 

• 

i •· 

' • 
' 

• • 
' l 
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' 
' • 
! 
• • 
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6. Varasd vármegye. 

Politikai kllzségek 

-o » helységek szám ~ 
• 

helységek . sza.m 
o adóknzségek 
r... 

• 

• 

Gotiliovec ... 
• 

• 

Zajezda ...... 

és ezek léJ~kszáma 

Zagorski Prepusto-
. vec . . . . .. . . . .. . . . . . • t(.7 
Gotalovee . . . •. . . . •. !t4!1 
Krapinica ... ~ • . . . . . . 400 
Peee .......... ~ ....... 611 
'J' ,. . "40 op Il'tca . . . . . . . . . . ., 
Gertovec...... .. .. . . ö99 
Zajezda . . . . . . . . . • . . 766 

• 
BudiméiMa pk. öuruen .....".6.= 

• • 1. Hra8éintJ-1tgoviiée pk . 

1 HraMina ..... Domovee .......... . ~7 
313 
!47 
117 

1 

• 

., . k' ÜOlDJa l ............ . 

Hra§éina ............... . 
Trgovisée ......... . 

Hra§éinski 
· Kraljevec ••. Donji Kraljevec .. . MB 

5 W 
so~ 
206 
!216 9 
169' 
ül 

Gornji Kl'aljevee .. 
Habekov Jarek .... 

Konj§6ina ••• BoCadir .....•.•.... 
BoCaki .•.. ··r······. 

• 

Donja Konjséina •• 
Gornja Konjséina • 
Konjséinslr.i Galo-

vec . .. . . . . . . . . . . . • !55 
Konjséinski Jelovec !!97 

· Kosovecko ....... .. 
Krapina-selo .... • • 4()6 

Pelb!no ..... Husinec ...... ...... !:141 

' 

• • 

MaretiC ......•..•. ~. SM 
Pdéeno............. 1=>0 
Vrbovo ...... .. ... .. b75 
Hra8éi'lla-Trgo"ilée 
pk. iisssesm .••.••.... 

.'l. IJObor pk. 

1 ......... G11rnja Batina .... . 414 
996 
467 

MartinAéin a ..•••••. 
R ep no ............. . 
• • S<!rb1nec . .........•. 
Znol ......... ....•.. 

PerSa.ves ..... Delkovec .......... . 

36 
41 

479 
6~7 PerSaves ...•.•..... 

Persavl'ski Ferku· 
• lievee ....•... ..... 

Si11ki .•...•..•.•..•• 
Vukan~i .......... . 

Pf"trova. (;ora Cebovec .......... .. 

140 
629 
5~4 
117 

• 

Loborsk:i Goluho-
vec ..... .•. ..••.•. 4.!1 

Petx·ova Gora .. .. • 918 
Petrovagorska 

Velika ............ !tO 
Purga......... Lobor....... .. . . . .. . 385 

· Loborsko Zavrsje.. 8~6 
Markusev B reg .. . 660 
Vinipatok ... .. . .. .. 528 

Vojnovec ... Vojnovee ................ . 
Lobor pk. • összesen 

l 

1 

!.!91 

• 

!1. 

• 

• 

9 

• 

o adókOz'!égek 
r... és ezek lélekszáma 

4. Mace pk. 
l Bedekov~ina Donja Beddcov~ioa 64-6 

· Gornja Bedekov-

• 

Komor ...... . 

• ' 

aina .............. 1.!07 
Zidovinjak ......... · !61 
Grabe... .• . .. . . . . . . . t>47 
Kebel ... •........... ti ':l! 
Orehovica.......... 653 
Orehovi~k• Bresto-

vec . . . . . . . . . . . . . . . !!7 
Orehoviéki Lug... 19ö 
Orehoviék:i ?tlarti-

nec . . . . . . . . . . . . . . . DOS 
Orehovicki Pusto-

do l ..........••••• 
Vojnii:-l.n·eg ........ 
Zad ra vec .......••.• 

Maee.-.. ... ···j B~.njkovec ........• 
MaCe •• ••.•......•••• 

362 
!~8 
sos 
948 
9~4 
MO 
801 

Maii Komor ...... . 
Veliki Komor ... .. 

' 
5. Mi.hovljtJn pk. 

Mihovljan ••• Mihovljan .......... 1.892 

• 

Semnica ...•• 

Veternica ... 

, 

• 

Mihovljanski Fer· 
kuljcvec • .. . .. .. • 179 

Sutinsko .......... . 
• 
Si~H c.1 • • • • • • • • . • • • • • 5 • • 

Donja Semnica ... 1.132 
Gornja Smnnica... 70!1 
:,utinski Gorjani .. 416 
Semmcki Kraljevec !lu7 
OC.u1·a • • • • • • • • • • • • • • 9 
Veternica ......... . 
Veterniéka Gora.. 488 
Veternich Velika ö79 
VeterniékL Golu-

bov ee .......... . 
Vett!rnrl!kL Gregu-

rovec .. . . . . . . . . . . 719 
Velernicki Kuz-

minec........ .. . . 799 
MillotJljtJn pk. öss•eaetz 

• 

6. Zlatcar pk • 
Do nj a Ba tina B r lekovo .. . ..... .. !162 

Donja Ba tina ..... 1.26'! 
Klimen ............ 331 ' 

Lovreean .... Donji Brestovec .. 188 
Gornji Brestovec • 176 
LoVl'eéan...... ..... 639 

VeleAkovec • Lovrenik ..... :..... 451 

l 

Opasanjek ......... 9'1 
'l'urnisce .. .. . .. .. .. 37!1 
Velcskovec..... .... 418 
Velesiovecki Lipo-

vec ............. . 
Zlatarski Granl'.arl 

• .... 
• 

• 

• 

l 

.. 
• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

.. 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

' 
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Politikai községck 
e 
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7. Veröcze vármegye. 

Politikai köZllegek 

-o 
>o . o adóközeégek 

ro:. 
helységek 

szám ·o :--. 
ö adóközséget helységek 

• 

• 

és ezek lélekszáma 

l 
Zla~r ..••..•. Borkoyec . . . . . . . . . . 3781 

Ziatar .............. 1.460 
· Zlatarski Ratkovec 163 

Zlatarski 
Martinci ... Celinovac.......... 159 

Ladisla vec .. .. .. .. • 240 
ZIRtarski Martincil.075 

Zlatcrr pk. ös.~zesen 
.r á rási. összeg 

T. • • 
.1. 'V tJMCI J • . . . . . . . . . . . . .....•..•....•....• 
Kl . . . 

a.tajSCI :J • •••••••••••• • • • 't'· • • • • • • • • • • • • 
K 

. . . 
,.apt.~ J. . .••...............•....•...• 

• 
• 

l 

-=-=-~::-: 

""' 
és ezek lélekszáma 

Luilbre.q6 ; ••••.••••.•.•.•. : •••..•.•••••• 
N ovi Mato'{ij .. ...•... ·····••••••11•····· 
Pregradai j ............................. . 
Varasdi Varaidini j . ............... . 
ZlatGri J· .••••••..•..••.••••••...•••..•••. 

• 

J7á'l'megyei iJss:~eg ... 

V'''· Vara..t-V araldba t,tv. 

l 
t Sandorovee l ......................... . 

Vara~d Va-
1 

• 
raZd1n •.•••• , ............................. . 

Vara!din- J · . 

breg .••..••• ' ................. \ .•.•..••• 
• 

' i 
' o 

Virovitica. 

0•1Jek . 

7. Verőeze vármegye 
Vármegyei székhely : B•zék -

l 
• 

' 

o 

. 

I. Dlall::ovárl Djakovot J. 
Járási székhely : 

DiakOTár-DjakOTo. 
1. Brrr cet• t--i pk. 

• 

1 Brai!evai!ko l 
Podgorje ... ' Borovik .......... .. 

· Bracevai!ko Pod-
· . gorje .. .. .. . .. .. . 394 

. 1 Gorjans~o Bucje . . ~69 
! Brai!evc1 .... , BracPVCI ................. . 
3 Potnjani ..... Paljevina........... 335 

• 

1 Potnjani .. . .. • .. .. • 655 --;:-::-:~ 
! Bt·acet•ci pk. össeerm 

• • 

!J. Budrorci pk . 

l Budrovci ... ! Budro,•ai!k.i l.ug... l! 
l Budrovai!ki Pisak 92 
l Budrovci ........... i. 256 

Budrovc:i-Pisko. 
• 

• rev ci • . . . . • . . . • . . 13 
JoAava •.•.•••. •••.• l 
• 

1 

• 

Htrbinci .. .. . . .. .. • 13 -=-= 
Budt·o-L·ci pk. össeesett 1 

8. Djukot·acki Belei pk. 

1 Djakova,i!ki i 
Selci ....... j Djakovai!ki Selci .. l.i04 

o 

• 

• 

1 Gajnaéa ....... ;.... 11 

l
, Jartislt• .. .. . . .. .. .. 14 

1\lai!kovuc·Prebelin 8 
Mlin:1c .. . . .. . . .. .... 9 • 
Rus ........... ·.... .. 7 
Vrtlag . . . . . . . . . . . . . . 9 
Djakouacki 

' . 

' ' 

Belei pk. 
ös.•zesen 

1 

• 

• 

• 

4. l)ial:o vár- J)jako11o pk. · 

l . 
' • • 

• 

1 Djakovai!ka l . 
S'atniea • ~. Djakovai!ka Sat-

• 

• 

• 

~·- nica ............. t.lJ() 
. · Djakovai!ki Josi-

povo.c .•...•..... 
· Djakovai!ki Petru-

• 
Se\'Cl ••••••••••••• 

Franjevac ........ . 
Gara\'dol ......... . 
Strossmajerovac .• 

68 

1l 
10 
7 

118 
Diakovár·-

Djakovo . .. Cerik ............. . 
Djakovai!ki Adol-

. fovac... . . . . . . . . . . 58 
Diaková:-Djakovo.8.077 
Draéica ........ '..... 5 
Kolokusiea......... 11 

l 

' 

• 

Pisak . . . .. . . .. . . . . . 1St 
Stoé!in . • . • . . . . . . . • . • !ti 

;.-~ 
Djakovo pk. ö~seese'll ! 

• . 
• 
• 
• 

• 
5. Drc11.ie pk. 

• 
• 

' . l 

1 Drenje ....... j Drenjc ............ . 8091 
Mandiéevac ...... .. 244. 

l 

856 • 9.f.' 
Drenjz~ki 

Slatinik • .. Drf njski Statini k. 
. Slatiuii!ko Brd" ... 84. 

Preslatinci .. Djakomcki Ku- ! 
éanci . . . . . . . . . . . . 267 

Preslatinci......... 383 
Pridvorje .... Prid\·orje ........... 551 

• 

Pridvorsko Brdo • ~6!11 
--=~ Dre'laje pk. öBBzesen 

o 

l 

• 

• 

• 

l 
l 

l 

• 

• 
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7. V cröcze vármegye. 

Politikai köz1égek • 

helységek 
---------.------------------szám ~ ~ helységek 

• szam 
'ö adóklJzsérek 
~ es ezek lélekszáma 

6. Ga8inci pi. 
l Gdinci...... Gasinci •.••••••••• U 9! 

G j orosica • • • . • • • • • 4 
Nabrdje ..... Malo Nabrdje ..... !48 

) Veliko Nabrdje.... 79i __", __ 
l Ga8inci pTc. 

'l. GMjani pk. 
1 Gorjani...... Gorjani ............ t .90ö 

·· · Madzareva Bara • • 6 
Go~janski 
. lvano\•ci ... Gorjanski lvanovei 59' 

PtiCnjak..... .. . . ... a 
Tomdanei.. Tomasanci ... · ........... . 

· l ' GMjani pk. f51szuen 
• 

8. I..etJanjska varo8 pk. 
Cenkovo .... 1 Cenk ovo............ 379 

Milinci • .. • • • • • • • • • • 14! 
Djakovacka 

Brezniea . • Djakovacka Brezniea •• 
Levanjska 

Varos ...... Levanjska Varos •• · •••••• 
Majar ........ Kranjski Do!....... 8 

· M.ajar . • • • • . • • • • • . • • • ~'B 
Trna vski Rakovae -' 

Musié ........ DilJ ... ,............. 8 
·.Mavié... ..........•• 841 

• 
Ratkov Do l • • • .. • •• 156 

PauCje....... 'PauCje .. ....•.......•..... 
Slobo·ina 

Vlast ....... I orojevci •• •••••••• tOB 
Slobodna Vlast ••• 58I 

• 

IL et:anjska V a ros pJ:. 
•• öss•esen 

• 

9. lVkorefJci pk. 
N ovi 

Perkovci •• Novi Perkovci 
PiSkorevci .. Pisll:o.-evacko · 

••••••••• 

Orisje •• •• •• •• •••• 17 

• .. 

--::--::-:::-c 

-=-= 

3 
1.40 

..•..••. ,. .1.884 -~-" 
l Pi8korevd pk. öiS•esen 

10. Punitavci pk. 
t Krndija ...... Krndija .... ......•...•..•. 

Punitavci ••. Punitoval!ki Josi-
...... 9 po v ac • . . • • • . •• • • • uu 

Punitoval!ld Jor-
• J ev ac ........••.• 

Ponitovci • • • .. •• • • . 94.8 
Punito?Jci pk. összestil 

11. &7neljci pk. 
t KeAinei ...... • Kesinci ............. 1.183 

• 

Pivarnica .......... 91 
Vladojevac.. ....... 94o 

Kori tn a ...... Koritna ... ................ . 
Semeljei .. ~ ... SemeljeL .......... 1.44'i 

Semeljci-SirokoPolje 18 
Semelj ci pk. öss1esen 

• 

• 

• 

• 

1.01 
J 

1......":---=-:::::-: 

1----

ö adókOzségek 
~ és ezek lélekszáma 

• 

12. Strizivojna pk. 
1 Strizivonja .. 1 Strizivojna .............. . 

• 

• 

19. Tmava pk. 
1 Djakovacki 1 

Hrkanovci Djakovacki Hrkn-
no, .. ci............. 32' 

Lisnik ......... ..... 33 
Dragotin . . .. Dragotin ............... .. 
Kondtié . . . . . Kondrié ................. . 
Lapovci . . . . . LapoYci : . ............... . 
Svetobla~je • Svetoblaije ............ .. 
Trna va . . . . . . Trna. va .................. . 

Trnava pk. összes~n 

11. Vi8kotJci pk. 
1 Forku8evei •• 

Viskovci ..... 
ForkuSevci .............. . 
Kusevac ...... ,..... 5 

• 

SlaSénk .... :. . . . . .. . . 86 
; 

Viskovci ............ 1.124 
Vocevci ..... 

Viskavci pk. üsszesm 
• 

15. Vrbica pk. 
Gjorgjanci .. Ardusevac • • . . • • .. • 66 

Gjurgjanci .. . .. .. • . 6~5 
Mrzovié...... Mrzovié ................... · 
Vrbica ........ Vrbiea .... ................ . 

Vrbic11 pk. össze.9efl 
• 

• 16. V1-polje pk. 
• • 
Cajkovci..... Cnjkovci ................. . 
Vrpolje .. , •.. Vrpolje .................. . 

S-· i). 

841 

VflJOljc pk üsszese11 --;:~;;; 
• • 

17- Vuka pk. , 
1 Beketinci . • . Beketinci .•.......• 

Rastik ............ . 
Siroko Polje Leníja •• , .......... . 

Siroko Polje., .... . 
Vuka ••••.•.. Postara Sice ...... . 

. Suma Kljuö ....... .. 

614 
4 

67 
702 

17 
u 

• Vu ka .. . .•.•. .... ..• 758 

. 

61~ 

--::--:-:: 
Vuka pk. osszesen 2. 

Járási összeg 4i 

JL áoz! Donjl 
aol j . 

Járási székhely : 
A.lsómiboljá.cz Donji M:iholjac. 

1 . .Als6miholjác Donji Miholjac pk. 
1 Alsómihol- l 

jáez Donji 
Miboljac •• 

• 

• 
Bockovci.. •• .. • . .. . 10 
ll ls:) miholjácz-Do nj i 

flliholjac ........ 3.676 
Glozdje......... •• .. 151 

• • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

l 

• 

• 

• 
• 

' 
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Politikai községek • 
• 

adóközségek 

• 

• 

'helységek 
és ezek lélekszáma 

Janjevci .......•... 
Jozinci..... .. . ... . .. n 

· Miholjat!ka Gr ed a.. l 
M.iholjacka Skela • 17 
Miholjn~ki Kara.S . 9 
M1holjat!ki Majur • 'D~ 
Paliba . . . . . . . . . . . . . . 8 
Prodor.............. 9! 
Zabara ............. i 
Z elena Zaba....... 7 
Zestilovae...... .. • . ó6 

Hiholja~ki 
Pore~ •••••• Miholjai!ki Porec ...... ,. 

· • • • Miholjat!ki Gaj .. .. B 
Rakitavica......... 956 

Dotlj~ Miholjac pk. 
Ö8BIC8tm 

• • 

. 2. Marjan ci pk. 
1 - • Camagajevci Camagajevci ..••.•...•..• 

• 

Knnisinci ... Kunisinci .. ... .. ... 714. 
Miholjat!ka Brezovica 76 

.Marjanci .... Gustavcs . ..... .... 8 
Ma1janci ........... l.il!ll 

· Su var .. ...... .•.... !4 
Mar,janci pk. 6881. 

8. .Rlclra11ska Mosla·!lifltJ pk. 
. . 

Crnac ....... ' Brestanovci........ 119 
. Crnac ........ ....... . 1.078 

Crnat!ka Duboka .. 
Crnai!ki Jelas ... .. 
Vrbanovci ....... .. 
Zahnjai!a ......... . 

Gadjavica . .. Hukvik ............ . 
~adjaval!ko Klenje 
Carljavica ......... . 

• 

Dravica ........... .. • 

Gjurinci . . · ...•..•... 
limin Dvor ........ 

Podravska · 
Moslavina. Domaéa Ada ...... · 

... 

• 

Gejzinci ............ · 4 
Miholjat!ka Gorica 6 
Miholjat!k.iMartinci 167 
Oresnjak .. • .. .. • .. • 71 
Podravska Mosla-

vina .. .......... .. 1.668 
l Podra'IJska MoaltJvitltJ 
l pk. ÖBIII. 

4. Pod.raosk·t Podgajci pk. 
Bolíkinci .•. ·l Bockinci ............... .. 
Crnkovci . . .. Crnkovci ............... .. 
Pod1·a vs ki' · 
Potigajei ... Podravski Podgajci .... . 

Sveti Gjurn~j. Sveti Gjuragj .......... .. 

• 

• 
' 

L él 
• szam 

--
5 

1. 

1 

l 

'1 • 
• 

1.81 

Podruv:;ki Podyajci pk. --
üastsesen • 

• 

• • 
• 

• 
• 

• • 

e 
od 

"' "' -o 

"" -o 

""' 

• 

• • 

• • 

• • 

• 

• 

• 

7. V eröcze vármegye. 

Politikai községek 

helységek adóközségek és ezek lélekszáma 

5. S(jivose~~ci pk. 
Beni~ailci ... ! Benicanat!ki 1\fa

• 

• 

garlenovac ....... 
Benit!anci •••••••..• 
Danhelovskovac ... 

9 
896 

6 
~olinci; ..... j Golinci .· ............... l •• 
l\. néaneJ ..... 

1 
Gust~.v-.dvor . .. . .. • 45 

i JaseDlCl .. .. . . . . . .. . 3 
Kuéanci ............ 1.16! 
Miholjal!ka Jase--novaca ......... . 
Novo Kl adj e ..... .. 
~laro Kiadj e ..... .. 
Slji vosevalíka 
... Bo lj ara .. : ...... . 
Slji voiieval'!ke 

G red e .....•...... 
• • 

• Slj i vosevalíko 
GuSée ..•.....•... 

L . _". L ... a elei ....... · ac1c1 ...•.......... 
Miro\·ac .....•...... 
Slavkov ........... . 

.. 

17 
79 

s 
s 
7 

910 
. 6 

7 
Radikovci ... Radikovci .. : ........... .. 

szám 

• 

• 

Sljivoievci .. Sljivoiievci .............. . 
StjivostNci pk. ösBiesen -~ 

6. Vilje11o pk . 
Kapelna ..... Binovié ... ~ ......... . 

Kapelna ............ 1 

' 

• 

Krunoslavje........ 148 
Ladislavci .. • .. .. .. 9 
Stepanik ........... 8 
ViljevackiKarlovac M 
Viljevalíko Medju· 

vodje......... .. .. 7 
Vu lj kovac ........ ; • '..:.. 

Viljevo ...... Adelin Stan .,..... 1!7 

• 
• 

• 

• 
• 

B adj ev o •....•... l •• 
Blanje .......•..... 
Carda .............. .. 
Grofov Vidik ...... 
KonopljiSte ....•..•. 
KrajCine .........•. 

. Viljevac!ka Cigiana 
Viljevaé!ke Vode-

106 
70 

6 
7 

69 
9 
6 

nice . . . . . . . . . . . . .. B 
Viljevalíki Cret .. .. 67 
Viljevo ............. 1.761 

• 

Viljevo·Kapelna • .. . 9 __ 

• 

• 
• 

• • • • 

• 

l 

• 

• 

Vilje·vo pk. össusen 
'Járási t588tseg 

••t llutozl - lla§loel J. · 
• Jároisi s:.u~kluHy : 
• Nasicz NuUce. 

l. . pk. . 
Bankavci ... Hankovci .. . .. .. . .. 418 

O::~ilovac...... .. .. .. 119 

• 

l 

• 

• 
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adóközségek helysóttek -o 

"" és ezek lélekszáma 

• 
Dolci.. ... . .. Dolci .. , . .. .. .. . .. .. 550 

• Pustara Draguti· • 

DO\'aC . • • • • . . • ••• • 67 
Fericanci ... Fericane i .......... i.140 

Govcdja Glava ... . 
• Magadinovae .... .. 

Nasii!ki Antunovac 
Pregled .. :. ~ ....... -. ·. 
Pustara Citluk ... . 

Gazije . ....... Gazije ........ ...... . 

6 
40 
4 

18 
27 

536 
Nasii!ki Srednjak .. -

Nova J oA& va Krcenik ........... . 14 
454 
188 
!!71 

Nova Joiiava ...... . 
Stara J osli.\' a Crkvari ............ . 

· Stara J oS& va ..... .. 
Sumedje.... Sumedje ................ .. 

' pk. ÖSBUbtJn 

' 

2. KlokocefJc·i pk. 
1 HokSiC.:.i...... Beljavina........ .. . 114 

Boksiéi .. .. .. .. .. .. 901 
Boksiéki L ug ...... ·. 93 

Klokoéevci .. Hukovik............ 13 
Klokocen:i .... :.. . 678 
Kravlje............. 56 
Lila ............... ~ .. lj7 
Lipine .............. ~11 

• • 

Obodinct ....... ; .. 97 
Teodorovac . . . . . . . . 6! 

PrihiAevci . . . Gabrijelin Dvor... 9 
P 'b'~ . ""0 tl l:SCVCI .. .. .. .. .. ül 

Su5ine ••••••• Gjurgjenovac ...... 1.018 
SuSine ........ . , .. . . .. 4Q4. 

Saptinovci .. Gjurgjenica .... ,.... 18 
~aptinovci ......... 1.049 

• sz am 

• 

1. 

. . 

. -----
Klokoi:evci 11k. ösasesen 

• 

s. Koska pk. 
Harkanavci -l Harkanovacki 

Siroki Do l.. .. .. . 11 
Harkanavci ........ 1.031 . ·, Topoli na ........... · 1! 
Vuckovac........ ... 81 

KoAka .. • .. • . Balvaneié .. .. .. • .. • 17 
• 

• 
' 

Cet·. . . . . . . .. . . . . . . . . . 16 
Gnjetelovac .. .. .. .. 7 
Harkanovai:ko 

Breilée ........... 16 
Koska .............. 1.104 
Prandauovci .. .. .. !!7 

• 

1 Rad os tan • • .. .. .. .. J l--=-....,..-, 
l Ko'Mka pk. ösaee{k.n 

• 

4. Nat.icz . Na&tce pk. 
Ceremomjak Ceremosnjak . . . • • . 458 

Vujnovac........... 6. 
Donja 

· Moticina ... j Donja Motiéina .. 1.88!! 

' • 
• 

• 
• 

s 
-d .. 
<ll 

-o 

• 

!:It) 7 

7. Veröcze vármegye. 

Politikai községek 
• 

szám >. helységek adóközségek -o 
r·~ 

• •• 

Gornja 
Motieina ... 

• l'Zt!k lelekszáma es 

KurjaCara .......... . 
Nasil!ki Ladislavac 
N&Sii!ko Novo selo. •• 
Svajcarija ......... . 

Gornja Moticina .. 
J elaSin ...... ....... . 
Kerekus .......... .. 
Marin Dolac ...... . 
Rijeka-Dol ....... . 

• 

' 6 
138 
~1 

~16 
6 

11. 
7 

4 Granice • • • .. Granice .......... .. 
41 

31!! 
196 
349 

' 

Lond!& ............ . 
Martin . . . . . . Martin .............. . 

Na5ii!ki Brezik .. .. 68 
Nasicz- • 

• ' 

NaSice . ..•.. Dudié.-. .. .. . . . . . . . . . 9 

' 
• 

• 

' • 

Gcntija.............. 10 
Jelisavac........ ... 907 

. Mojmir...... .. . . . . . . 10 
Nasicz-Nasice ..... !!.!()! 
Nasii!ki Doljanci • . 7 
Nasícki Markovac. 996 
Prisad ............. 1! 
Stara Pil;tna .... ~. . 8 
• 
Sip<ivac • • .. .. • .. .. . 182 
Trnjaki ............ 7 
Vasariste....... •• .. 4.o 
Velimirovac . . . . . . . '/97 

7 Nüic'!ka 
Breznica ... 1 Na§ii!ka Rreznica ...... 

NaSii!ki ' 
Gradac .... Nasii!ka Krndija.. 7 

Nasii!ki Gradac .. • 337 
Seona ........ Kranjcevo Brdo ... 37 

Seona ............... 414 
. Seonsko Podvinje 1 

Zoljan ....... , N ovi Zoljan . . .. ... 138 
Potok Zol j au .. • .. ~3 

• 

• 

• 

• 

Star i Zoljan .. .. .. !!79 
Stukin Zoljan .. .. 1!!1 
Tajnome .......... '198 :---

j N lll>'1-ce pk. ü,;szeae n 1 • 

l 

5. Orahovica 11k. i 
l l Bare ......... Bar e ....................... 1 

C. é' · c· • · · 988 l a lDCl........ acLDCl • .. • • • • • • • .. •• , 

Donja 
Pi!itana ... 

Orahovii!.k.i Lipovac 84 
P 

,. . 09 ausanct............. cü 
• 

Bukvik-Blatni Lug 
Do nj a Pistana .... 

215 l 
380 

Donje . 
Predrijevo. Donje Prcurijevo . 334 

Orahoviéki Ras-
tO\'QC •••••••••••• 118 

Petrovo Polje...... 819 
Duzluk ....... Duzluk . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. -
G . l 
o~~Ja . >·. " l 
P1::~tana .... Gorn.Ja l1stana ........ .. 

Kokocak .. .. Kokoi:ak ............... .. 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

' 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
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Horvét-Szlavonol"llzágok. 

e 
~ 
lll 

-o .... -o 
r... 

1 

• 

Politikai községek 
Lélek 

helységek adóközségak 
és ezek lélekszáma 

K1·ajna • . • . . . Kra.ina ................... . 
Kutovi ...•... Boljara..... ........ 9 

Ciganusa ....... 7.. 89 
Kutovi .............. 556 

Manastir 
Orahovica. Manastir Orahovica .. . 

Olwadovci ... Obra.dovai .............. . 
Orahovica .. 

1 
Kolodvor Zdenci • 10 
Malo D1·ijekovo • • • 37 
Misla. va.a .. .. .. . . .. . 119 
Ora.hovica ...•..••.. !!.367 
Orahovi~ka Bije-

Zdenci ...... 

ljevuia .......... 20 
Orahovii!ka Planina 37 . 
Orahovii!ki Herce-

• 

go v ac ........... . 
Radlovaa ......... . 
Veliko Drijekovo .. 
Blatska .......... . 

• 
Drapinka .......... . 
Duga Medja ...... ·• 
Orahovii!ke Pod· 

87 
76 
9~ 
97 

6 
~ 

• rummc ......... 158 

szám 

65· 

1 
1 

~-

Zdenacki Majur .. 217 
Zdenci . ~........... 808 
Zoko v G aj .. .. .. . .. 185 
Oralwvica pk. Ö88ZeBetl ~ 

. 6. Podgora~ pk . 
Budimci .... Balvan .. :.......... 8 

Kr§inci ...... 
Ostrosinai .• 
Podgorac .... 

• 

• 

• 
• • 

Budimaéka Cigiana 2 
Budimni!•a Vuk11. 4 
Budimai ........... 1.421 
Kr.t'n · S Cl ••••••••••••••••••• 

OstroSinci ••.••.•.•.••••• 
• 

Bl •. ·. l' azlC-po Je .. .. ... 6 
Ledenik • • .. .. .. .. . 671 
L .• . 1can1.... ....... •. • . 29 
Nova Cigiana • .... S 
Panjik ......... ,. .. • 4 
P ee ara •. . • • • • • • • . • • 111. 
Podgoraé ........... 1.470 
Podgoral!ka Ovi!ara 6 
Podgoraé ·Í Karlovac 7 
Podgora&i Klenik 70 
Rudolfovac • .. .. .. • S7 
~b ra Cigiana ••• •• 2 

Poganovci .. Cokadinci . .. • . .. .. 32 
Poganovaé.ko .Polje 6 

• Poganovci .......... 672 
V\lCnjak.. ••• .•• . . • • 10 

Razbojislt• ... Razbojiste ............... . 
Slipanovci .. Elemirovo.c.... .... tB 
· Kelesinka ... .. .. .. 154 

. Stipanovci • .. . .. • .. 416 
Vukojevailki Lug • 11 

Vukojevci ... i Podgoraéki Pavlovac 8 
Pustar·a Vukojevci 4 
Vukojevci • .. .. .. .. 800 •• 

Jeirási öss1eg 

• 

• 
• 

• 

7.2 

• 

• 
• 

• 7. V erőeze vármegy~ . 
• ,.. 

c:; 
·<11 Politikai község~k ... 
"' ·O .... helységek szám -o 

r... 
adóközségek és ezek lélekszáma 

IV. Eszéld - Osljekl j. 
• J á.rási székhely : 

Eszék Osfjek. 

1. Almás -· ..A.1jma.S pi. 

,\ljmd ...... Aljmas .............. U77 
· • Jjmailka Planina. 118 . .:.....,... 

.Alj mai pk. ÖBBlesen 
• 

R. Bijelo Brdo pk. 
t Bijelo brdo .. j Bijelo Brdo ........ !.06! 

Kcstenjaéki Rit.... 1 
Mal a Klisa ... :.. .. B 
Vrllog ............. 46 -• 

Bijelo Brdo pk. 
• 

9. Bii011C&C pk . 
1 Bizovac ....... ' Atovi .. .... .. ... .... 8 

• 

• 

• ·' . 
Bizo v ac ............. 1.!49 
Bizovai!ki Cret .. .. 4o 
Brzovaélti Vuilevci 86 
Me!itrovira .. ....... 6 
Vranegina .•..• ~... 8 

B rodjan ai .. • Bicarevci .. .. .. .. .. 7 

Cepinski 
Brodjanci .......... 1.869 

Martinci. •• Brodjanaéki 
Grabrik.......... 14 

Cepinski Martinci 784 
Travnjak........... 7 

Habjanovai. Habjanovai ........ 1.179 
Jedina c............. 1~ 
Normanci .. ...... .. 106 
Sirokopoljski Lug. 6 
Vojnovacki Lug. .. 9 · 

Ladimirev ci. Backos • .. • .. .. • .. .. ü 
Bizova<1ko Pleso.. 8

1 

Krtinjaéa.;.......... 74 • 

Ladimirevaéki 
Grahr1k: ......... S 

• Latlimirevci ....... 1.198 
Metlinci.. .... .... .. 16 ~~ 

l Bizo1'ac pk. öss6esm 

4. Úep·6n pk. 

Cepi n........ Branjevina .. . .. • .. !84 
. Cepin ............... !i.41S ' 

• 

• 

. CPpinska Ovéara.. 190 · 
Cepmsko Gu~.e . . • 46 
Cepinsko Ora.Sje • . 30 
Kolodvor Vla..tis-

• 

la vci •••••••.••.•• 
Li van a ••••......••• 
L ....... 

US CIC ••••••••• • ••• 

M l' l> •• a 1 r omoc1n .... . 
M.arg1tin D vu r .. .. 
Podrnmina ........ . 

10 
16 
18 
79 
9; 

15 
• 
l 

• 

l 

• 
' 

l 

' 

l 
l 

• 



• 

• 
• 

Rorvát-Szlayonországok. 

Politikai községek • 

-o ' 
~ adóközséret 

1 

... 
helységek szám 

• 

• ezek lélekszáma 

Ritió . .......... .-.... 8 
Ugljara............. 14 
Veliki Pomoéin... 188 
Vinogradska Bara 57 
V ladi sla vai!ki 

Majur ............ 1!14. 
Zle Jame........... 1 

· Út!pin pk. 6886Uin l-:-~ 

l. DaZja Dalj pi. 
' 

l DaQa - Dalj Ban,jkas .. .. • . • .. • • • 58 
• 

' 

' 

' 
• 

Dalj ................ 5.008 
Daljska Lipovaea . 100 

. Daljaka Planina .... 
'Daljska Vodiea ... 
Daljski Grabovac·. 
Daljski Marinovae 
Daljski P9loj ...... 

1 Daljsk.i · Susnjar •.. 
! Brdo . ...... . 
1 N 'Dlj .. • OV l a ... ••. •• .• 
Pogled ..•......•.••. 
Pro past ......••••••• 

: Skilja ...........•.•. 

6 
M, 
M 
l 
l 
8 

'" 1S~ 

.. · Zurilo .............•• 

J 6 
811 
7 

Daljaki Lo- · 
Y&l • • • • • . . . . Daljski L9vas ..•..••... 

l · Dalj. pk. ~111611 
• 

l. &d6tl . Erdtet pi. • 

ErdlSd ' 
• 

Erdat .. .. .. Do~ja Efdut-pla-

• 

• 

• 
' 

n1na. ............• 
· Erd ut ............. . 

Erdutaka Ada ... .. 
Erdutska Sk ela .. .. 
Erdutski Prkos ••• 
Erdutsko Ordje.· •. 
Gomja Erdut-pla-

nina ... ... ....... 177 

• 

• 

• 

' 
N oVi Erdut • .. .. .. • 166 --:::-::-.:: 

Ertiul pk. iiBBIU#Jn 

7'. .EmeBtinotiO pi. 
1 Jonnone .. 1 Cepinski Korogj-

grad ............ . 
• Franjin Dvor .... .. 

· Jovanovae ........ . 
Pustara Javanovae 

Laslo'YO ..... Ernestinovo ........ 
Laslovo ........•... 

• Vrbik ... ... • ....... . 
pk. 

• 

B. Haf'aszti Hrastit& pk. 

117 
181 
810 

46 
•919 
990 
111 

1 Dopain . .. .. . Dopsin . .. . . . . . .. .. . 580 
Hrastinski Gaj • • •• 6 
Hrastinski L\povac U 

.. 

• 
• 

• 

• 

8 
~ 
"' ·o 
>. -o 

r... 

• 

• 

• 

• 

!att 

7. Veraeze vármegye. 

Politikai községek 

helységek adóközsé&'ek és ezek lélekszáma l 

l 
. 

Hrastinski Ra-
· · . stovac ....... ; .. . 

. -i Ra-stovc!:ié •••..••.•• 
· Vu ka Dopsin ..... 

Haraszti - : . 
Hrastin .... ! J..malijino Poije ... 

Hrastin ............ . 
· H 1 astmski Gajié •• 

Hrastmski Gradac 
Hu1nei ... .......... . 
Pavlin Dvor ...... . 

Koprivna.~ .. Humc!iéi ........... . 
Koprl v. na .......... . 

Vladislavci .. M··rica ...• · ...•...•• 
Vladislavac'!ka Ko-

nopljara ....... . 
Vladislavai!ka La-

• • 

1!!1 
St 

6 
l 

8' 
740 

6 
lS 
!at 
66 
8 

M~ 
8 

78 
• 

na ra . . . . . . . . . . . . • · 67 • 
• 

• Vladislavei ......... '668 

szám 

' 

Brastin. pk. 6UitBen : 
--::-= 

• . ' • 

• 
• .. 

' 

• 
• 

• 
• 

. l . l' . 

Josipovac .... Jostpovac ......... . 
. Urljeni!ite ........ .. 

&!8 
14 
s Petrijevei .... Branik ............ .' 

• 

' 

• 

Budvaj ..........• · •. 
Jarc!evac . ......••••• 
Jelen rrad ••••••• 
Madarinci ......•••. 
Petelai .........•..•• 
Petrijevac'!ki Ce-

1 
8 
3 
4' 

. rovac .. . . . .. . .•.. 69 
Petrijevac!ki Selci • 165 
Petrijevci ........ . 

· Samatovci.......... 177 
Zec!evac .••. .. . . ..•• 9 

SatDia . . • • . . Satnica ................•.. 

• 

• 

pl:. iJBB6Uift 
......,,...; 

• 
• 1D. Ritfala - Bstfalll pi . 

• • 

• 

Rétfala 1 · 
Retfala ..... f Brel6e •••••••••••••• 

· Duga Bara ..• ~ •.... 
, Josipovae -Kravice 

Kolod vo:-Josipovae 

·-

l . 

• 

• • 

19 

-

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

" 

• 

-- .. 

. ' • 

• 

• 

• 
• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

" 

• 

.. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

' 

• 
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• 

• 
• 

• 

• 

. . 

• 

l 

• 

• 

' • 

l 

• 

l 
• 

• 

l 

• 

• 

• 

.. 
• 

.. 

• 

• 

• 
• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

o • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

s 
1S • 
-o 
~ 

• 'Ö 
!ilo 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

Politikai kOzségak 

Sanai ••••• 

... 

TeAJe-Ten ja 

• 

• 
• 

• 

TeDjeti 
' 

• 

' • 

• 

• 

' 

helységek 
éa ezek lélekszáma 

• 
.s'arva$ pi. 

• 

. .................. 

. . . ..... ~ .... . 
Orlovnjak ........ .. 
Se leS •••••••••••••••• 
Adica ••••••.•.•••••• 
Betinin Dv or ...... 
KliAka Ada ••.••••• 

• 

us 
19 
89 
40 

Tenja ••.•.•••..•.• .8.!89 
TenjskaBranjevina ó 
Tenjska Palilula.. 8 
Tenjski Kunovci •• lB 
Topolik •••••••••••• 

D"aruia .......... 81 
Josipin Dvor ...... ti8 . 
O:oje~ki Antnnovac · lZ 
Tenjak i Anlunovao ~6! 
Tenjski Korogj-grad ó! 
Tenjsi:o Polje..... 63 

• . TM~ja plc. O.•HNR ......,..,.,. 

' 

• 

• 

o • 

.. • o • 

• 

... Belilóe ••••••••••••• 1.110 
Kitiianei..... •••••• 8I 
Valpova<!ke Top-

lice ••••• · •••••••••• 
Valpovac!ki Kra-

1
. . 
J8VCI •••• ••••••••. 

Valpova<!ko To-

l 

1-61 

polje •• •••••• •••• t! 
Valpovo ........... '.8.979. 
Z oa' · 6 a. JCI •••••••••••• 

Yalpo11~ pi. &lueNa l---.,."="" 
• 

• 

Bistrinci ······••••••••••• 
loo ••• •••• 79() 

Valpovatka Gorica 41' 
<tat.................. ~ Ga! ....... ~. 
GOl'nji Rit .. .. .. ... . l) 
lvanovci • .......... 7 SJ 

• Prisun6ani .. .. • .. • 8 
• • M.arjan~ci •••• ••••••••••• 

Gakovac •...••••••••. -
Nard •••..•.••••••.•. 67' 

......... 
N ardaka Skela .. .. 6 
Nehaj.... .....• ••••• 6 
éibje •••• ••• •• • •• • •• 6 

a.............. &r ·••••• ................ . 
Tihorjanci .. 1 Ma<!kovicll ......... 4o 

Tiborjan ci .. • .. .. • . 870 
V eliikovci •• Veliikovci ••••••••••.••••• 

• 

• 

' 

' 

a 
1S .. 
'() 
~ ...... o 

1&4 

l 
• 

• 

• 

• 

7 • 

• Politikai 

helységek 
é a ezek léleksr6ma 

l 

••••••• 

• 

Mo~ilno •••••••••.•. 
ZelCin .••••••••••••• 

Járási 

V. 8slat1Dal - Blattnal j. 

Járási székhely : 
Sdatlaa Slatiaa. 

1. Gorwii 
Miho'ljtM: pk . 

Bakié • •• • ••• • Bakici ••••••••••••••••••• 
Felsc5mihol

jicz Gornji 
lliholjac • . . Gornji JI iboljae : .. 

. Pustara Vi.Anjica .. 
apanat ...•..•.•.•.•. 

MecliDci ••• •• t:Omborje ••••••••••• 
• 

.' . 
• 

• 

Gr ab ié ••.•••••••••• 
Medinei .••••••••••• 
RaCanac ••.••.•••••• 
Senkovac ••••••••••• 
Senk.ova<!ki Zvje-

Novaki ...... 
rinjak~ .•••••••••• 

Novaki •••••••••••••• 
Zidina •-11•••• ••••••• 
St&.rin •• J ••••••••••• ....... 
Starinaki .Prkos •• ~ 

• Vnnjeievci .......... .. 

pk. 
• Brezovljani ...... .. 

Rajino Polje ...... ;. 

• 
• • 

l . 
• 

• 

Dobrovi6 .... Dobrovié ............... .. 
Donja Buko- • 

Donja Buk;ovica ......... : • 

VIC& ••-•••• 
Dou,je Buje • Adolfovac ........ . 

Adolfovo ......... . 
Donje Bazje .... .. 

Goruja 
Bokovica .• ·Gol'llja Bukovica ~ ...... 

Gornje 
Viljevo .. .. Gornje Viljevo •••• 

Viljevac ••••••.••••• 
llikleuJ ...... Hercegovac'!a ....... 

· Mikleu§: •••••••••••• 
Vojlavica ........ .. 
Miljevci •••••••••••••••• Miljevci "•• •• 

Nova 
Bukovica .. Nova Bokovica ........ . 

Suba ll! ah. Miroslaviea ........ 191 
Nelin Dvor •••••••• 
Oskoroia. ••••••••••• 
Pustara Krivaja .. . 

• Suha Mlaka ..... .. 
Na.a BuiofMa z& 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

• 

-
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• 

• 

Politikai kOzségek 

adókODétrek á ezek 

'· - SlatiJWJ f)i. 
Blstrica.. •• • • Bistrica •••••• •••••••••••. 
Donje . . o. 

Kusonje •••• Donje Kusonje ......... . 
DonjiMeJjani Donji · ......... .. 
Gornje 

Kuoaje.. •• Bijeli Jarac •••••••. · · 66 
Gornje KusoDje ••• 860 

ITan-brijer •• lvan-brijeg ••••••••••••••• 
Kolice ••••• •• Kozice ••••• ••••••••••••• •• 
Lukavac..... Lukavac •••••••• · ••••••••• 
Radoaa't'ci ••• Radosavci •••••••••••••••• 
SladojeTci... SladojeTci •••••••••••••••• 
Sllatina · 

• Kuéanica........... 14 

l 

Slatina •••••••.••••• 8o fi (}.(o • 
Turbina............ 10 . 

' . 

azám 

l.ipoY&C .••• Lipovac ....... _ 
l 
l • Slatüaa pko 

.. JhertOrJae pl:. 
Bokane ••• • •• Bokane... •• • • • • . . . . 461 

· Golenié. ·••• •••• ."... 190 
~ralije •••••• Balinci •••• •••••••• 146 

• 

. Ceralije. • • • • • • • • ••• • 87 6 
<':eralijski Gaj ••• •• 17 
l:etekovac •••••••••• 
Gunjsko Brdo...... 110 
Gj•1riiió ••••••••••••••••••• 

-

•••• Gornji Meljani •••••••.•.• 
••• Humljani..... .••••. 418 

Krai!korié •• .. • • • • • • 463 
Pulina....... Puiina ••••••••••••••••••.. 
Ri.ienci •••••• Rijcnci ••••• ~ ••••••••••••• 
Sekulinci.... Sekulinci ••••• ." •• ~ •••••••• 
Slatinski 

Drenovae • Jankovac....... ...• 6 
• 

Slatinski Drenovae 698 
Snma Lug ••• o o •• , o 4P 

Smude ••••••• Nankovac ....... o.. '!6 
Smude ••••••••••• · ••• 
SHitiftlki Dreno11tJc pk. 

ii88168ef& 
o 

-

• • 

Gornje Predrijevo. 6i8 
Predrijevski Bre· 

brovac........... 87 
Ciganka ••••. o •••••• o 119 
Ka pinci •••• · •..•..... 

• Postara Kapinci •• tao 
Nosmci ···•' Noskovac!ka Du· 

brava •••••... ••. . t 
Noskovci ••••••••••• 8!111 

. Torié. ••••••••••••··· 13 
SopJe ••••···• Okuka ••········~·· 86 

o 

t 

8 
o~ 
112 

-o .... -o r:... 

• 

'l. Verlleze 

kOzségek 
' 

• 

adókGzségek helységek 
és ezek léleksz.t.ma 

• 

Sopjanska Ad~ .... 
Sopjanska. Greda.. 147 
So p je ............... 1.21 B 

• • . Vaika •••••••• ~ •••••.. 9ö8 
Va&ka Ada........ 8 

Sopje p"k. 

6. Vo~m tJk. 
Rum•ftl"ol • Hum-varoA ........ 3!9 

••• 
Kuzma ••••••• 
Lisieine ••••• 

Slana V oda........ Ut 
Voeinski Maekovac ~OB 
Kometnik ••••••••••·····• 
Kuzma •••••••••••••••••••• 
Lisitine • • • • • • • • . • •• 79! 

• 

V oc!inski Ko sac • • • 4P 
Macute •••••. _ Macute ••• ••• ••••••• 609 

• 

l Martin-potok •••••• 9 
• •••• · Evelinovac......... ' 

o 

' 

.Jovanovica ••••••••• 
Novo Zveeev() ••••• 377 
Staro Zveeevo...... !1 
V o~in • .-•.••.•.•.•.•• 1.886 
V ~inska Lisina.. 6 

V~inski 
Rnm ....... Pustara Hom...... '17 

V ~ins}d. Hnm.... 607 
V~inski 

PopoTac •• Voc!inski Popovac. 878 

• . . ' • 
l 

Zmajevac •••••••••• 9 
Volill pi. 

• 
Járári ,Y.szeg 

VI. Ver6ozel Vlrovltlo&l J. 
Járási székhely : • 

Terieze . VlroTittca. 
• 

• 

1. Oabuna pk. 
• 

o 

!91 

""m 

~= 

Ut 

• 

• 

1 BodaDica ••• Bodanica .......... . a87 
2M 

9 
1B 

_ Doga c'! ki Lug ...•••• 
J ali. abetina •..••••• 

' 

Cabuna. ••••• 
Gaéilte •••••• 

• 

• 
• 

Jogo vc;~ Polje ••••••• 
Zubrica •••••••••••.• 
Cabuna ••••••••••••••••••• 
Budakovac ••• •••••• 674! 
Budakovac!ki To-

pol• k ••••••••••••• 
Bodakovac!ko Goi!ée 
Gaéii!te.. •• • •• • ••• •• • 699 
lvanjac-brdo....... 10 
:Malo Gaéiilte •••••• !f>i 
Okolica.. •••• ••• •••• 7 
Postara Kroikovac 10 
Saroka.............. 66 

Naadovac ••• N aodovac •••••••••••••••• 
Orelac....... OreSac • . • •• . • ••• ••• 51! 

· Orei!ac!ka Djota ••• li · 
• Orei!ac'!ka Luka • • • !l 

• o pi. 6B811e8et) 

19* 

-
o 

o 

• 

• • 
• 

' 

-

-

o 

• 

• 

• 

• 

• 

o 

' 

• 
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• 

• 

• 

-
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• 
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Hoa tlt-Szlavonorsz:igok. 
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' 

Politikai kGzségek 

hP lysrgek adóktlzségek és ezek lélekszáma 

J. ChaaiM pi. 

BahftC . • • . BaCevac .••••••••••• 
· Srakovac .•........ 

Detkovac •••• Detkovac •.•..•..•• 
Pustara Detkovac. 

Gradina ••• •• G radina ........... . 
Gr~tri mski Lu g .. .. 
(;tlSla ..........•.•.. 
Pustara Gradina .. 

l Pustara lhtrovica. 
Gradinab Grudinaka Brezo-

BrezoYica.. nea ............. . 

l 

Pastara Brezovica 
· Pastara Sigetac •• 

Vladimirovac ...... 
...... Karika .............. . 

Ladisiav-major ••• 
Nov i Gradac ....... 

· Postara Majkovac. · 

• 

Ranjú ... ~ ......... . 
RuSani ..... • .... ~ .. 
!lehina .... ........ . 

• 

• • 

s. Ltd:ae pic. 
l 

808 
lM 
ö~6 
MO 
7 ó 6 
115 

6 
169 

8:1! 

M6 
73 
i 7 

!ö B 
H 
!.'l 

UG 
l liO 

8!1 
677 
19(. 

Go~ Buje Gornje Bazje ..... • 769 
• l va ................. . 

• • 

• 

Lukac!ki Gaj ..... ~ ............. 
Pilica ..... ...•..•••• 
Prispe .......••.•.•• 
Postara Katinac .. 
Ravno Polje ....... 
Ribina .... .....••.•• 
Terezino Polje .... 
Zrmska Pustara .. 

5 
u 

L oka!. . • . . . . . Kol ac ...•••••••..••• 

n 
U.f. ... 
13 

m 
168 

11 
LukaC .•.•••••••.••• '40 

Luka~ki 
• 

Budrovac .. Dijelka ............ . 
Lukac!ka Ai:la •• ~ ... 
Luko.c!ki Budrovac 

lM 
'19 

379 
1!6 
t(. 

1\it ................. . - . 
Veliko Polje ..... ;. 

Lukaet.o 

• 

~elo . Brana . . . . . . . • ••• •. • tO 
·Lampovac ... ...... 8 
Lukac!ko Brezovo. 9(. 
Luka~o Dugo selot.1U 

• Gejzin Dvorac..... 8 
KaniSka . . .. . .. .. ... 7 
Neteéa ............. 176 
Pustara Visoka • • • 9 
Turanovae ........ 1.090 
Vukmanica .. .. .. .. 9 

azám 

Luka~ pic. Ö8811Bm --: 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• • 

7. V er6cze vumegye. 

• 

8 
-<ll .. Politikai községek 
lll 

-o 
>. 
~ o 
r>:. 

helységek 
és ezek lélekszaroa adóközségek 

4. Pi11nica pk. 
1 Gvozdanska. Gvozdanska ............ .. 

Klisa .••... .•. Kl isa ....... •.. . .. .. 96~ 
Korna.S ............. 17(. 
Le,· 110\o"ae.......... öBO 
SmrrCak. .. ... . . .... b8 

Nova Krivaja N •selbina Krivaja 174 
Nova 1\rJvaja...... 4!9 
Slaoa Kr1vaja ...... !63 

' 

l 
' 

Pivnica. . . . . . Pivnica ................ · · --=-= 
Pitmica pk. ÖBBUlm 

' 
6. Suh.opolje pk. 

1 Kapan ...... J Kapan .................. . 
pCelié ....... P~elié .............. 1.039 

P .. pelanA........... ó8 
Rezovac ..... Pustara Cemernica !-U 

Rezovac ........... 760 
Suhopolje ... Cmeljine .. .. ....... !tól 

Dabrovica..... ... .. !!1 

• 
• 

• 
Subopoljska 

PustaJ·a Medju-
• gorJe .•••.•.....• 

Suhopolje ......... 1.810 
Zvermj ak.......... 36 

Borova ..... Suhopoljska Bo-
r,uva ......... , .... 1.866 

Suma llabrovica.. ll! 
' SulHJ.,olje pk. Ö8811Utn 

-
6. Bpiiié-Buko1rica pk. 

Billetina .... 1 SuAetina ........... 1 
. · GuSc!rca............. 36 

Okrugljaca . .. .. ... 191 
Tar·hovice ... ......• 

I:.ozan ••••••• Lozan ............. . 
Rogovac . .......... . 

80! 
180 

Stari Gradac Pustilra . 
Gradac..... ...... 60 

Sto.ri Gradac ....... 1.6t7 
Slarrigradac!ki Ma-• 

rof .............. . 57 
§pilfa-Buko-
vica . .. . . . . . Ojolta..... .. . . . . . . . . tO 

Spiiié-Rukovica ... 1.9o6 
Turna§ica ... Turuasica .............. . 
Vukosavlje-

• nea ....•.... 

' 

Verc5cze:
Viroviüca . 

• 

• • 

• 

Vukosavljevica ..•..•.... 

B1·dac'!ina 

""' öaB•eiiJtt 

•••••••••• 
BrPk1nja •.•.•.••••• 
K1selica . .. .. .. •. . . . fi 
Koríja ............. !66 
Ko1.ja Glava .... .. 149 
L eU ara . . . . . . . ...•• 19 

• 

--:;-;:: 

' • 

! 
i • 

' i 
! 
' • 
• • 
l 
' • 
l 
l • l 
l 
• 

• 

• 
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• 

Politikai kGzseget 

• 

• 

• ezek 

Sveto Trojatvo •••• 
Sailnjatica ••••••... 7 
Virontica •••••.•••• &.lU~ 
Virovitic!ki Anta- • 

novae............ !71 
Viro• itic'!ki Brezik.. 167 
Virovitiék i Grabrit. 7 
Virov1tiéki Prk011. 8 
Virovit•i!k.i Sveti 

Gjuragj ••••••.•.• 
Virovitic'!ki Sveti 

K.ri!..... ••.••••••• t 68 
Virovitic'!ko Golo 

B.rdo •••••••• •••. 189 
Virovitic'!lto Ruha. 

j il te ••••••••• ••• • 5 
Vutojevica •••••••• 7 

pi. II#Uen ~~ 
J tl.rd.ri ,. ... g 

• 
• 

s 
-g! 

011 

~ -o ro.. 

• 

• 

• 

• 

8. 

PoUtibi k6zsépt 

adókOzsépk helységek 
• nek léletszima 

• 

.DitJJ:OtX!ri DjalrmJoi j ............... . 

.Alsómiholjácsi -Donji Mihoijat:i j. .,., . . .,., ... . . 

.LYGB'It:S'& ..&.l'aBtCel J• •••••••••••••••••• 
l!Jae~ki Oa,jeki ; •••• ; ••••••••• ~ •••••••• 
Salati.fltJi ~lllti.taai j . ••••••••••••••••• 
V eróc.á Viro"ttir.ai i ............... . 

Yá'i'megyd • •• 
• 

• • 

• 

• 

• 

• 
• 

s.· vármegye Zagreb. 
• • 

' 

' • Virmeuei azéthely: Zágri.'b -

l. Dago •elol j. 
.Járási székhely : 

• 

Dago selo. · 

• • 

1. BrclcotJljani pl:. · · 

• 

• ' . . . 

P:re6ec.... • • . Pr ee ee ••••••••••••• 

Topolje ••• ;· •• 
• 

Trebovec •• ;. 

Tedrovec........... 131 
P les • • ••• • • •• • •• •• •• • 3 
Topolje •••••••••••• 
Trehovec ••••••.•••••••••• 

• 

sú.m 
• 

• 

• 

• Brckovljani..... ••• 867 
Gornja Greda...... as Bregi pi. 6u"..,. 

--::'"::"":': 

• G1-a.Cec • • • • • • • • • • • • • :(.,SO 
P ri kraj • • • • • • • •• • • • . ~58 

• • • . Hrebinec • • . • • • . • . . 400 
Stanéié ••••• ,. .••••• 131 
Stakorovec . . . . . . • • • 264! 
j BrckofJljanipk.6BBe~Ben ·-
/4. Bregi pi. 

Brell•••• .. •· Bregi •••••••.••••••• 1.!76 · 
. Zaklepica •• • • • • ••• • 1 ~7 

Breika Gnda Bre8ka Greda.... •.• !78 

Brefta 

. Bre8Kl Semovec. •• 79 
Kutrinee ••• ~..... . • 55 
Ltlki. ••••••••.• •• •• 81 
Zelina............ •• lU 

• • 

Poljau. ... Breska Poljan a ....... .. 
Lepji6 •• ..... Butki ••• ••••..•••• ••• 

Lijeri 

Brdka Kopri vna~ •• 
LepSi.é ••••••••••• ~···· 75 Tarno................ 88 

Dubrav~ Lijevi Dubravéak ••••••• 
Opatinee • . • • Hre8ki JaJJevec • • •. !97 

- uolanec • •.• • •• • • • • • • 1 H 
.Mrakovec'!ko •• ••••• tt8 
Opatinec ••••••••••• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

i 

' • 

. 

& Dvgo selo pk. 
• 

1 Andrilovec.. Andrilovec. •• •••• •• 401 · 

• 

• 

Bozjakovina •• .-. ••• !:tO 
Dugo selo •• lJugo selo •• ~ ••••••• l.716 

' 
Kopéevec •••• ••••••• 144 
Puhovo............. 67 

Hru§éica..... Cis ta Alialta •••• ; • • 78 
H1·uAéica • .. • • • • • • • • 1M 
!vanja Rek.a ••••••• 313 
Nartskí Novaki.... 109 
Nart:!iki Otok • • • • • 98 
Nart:.ki Trstenik.. 1~1 
So p.................. 267 
Svibje . • . . •• . . • . • • . • 64 
Svi11ovski Otok • • • B!8 

.Jelevo .•••... Jetevo. ••••...• ••. . • 747 
Jetevsko o. eolJsée 143 

Leprorica ... Donja Greda. .. .. •• !.61 
· Dugoselski Crnec. !B6 · 

Lepravica..... •• • • • 37 
Okuntóak .. . Dragosiéka......... M 

l 

• 

Nartslr.a ~truga ..... !l!!!S 
N artsit 1 JalSevec... l 05 
Okuniéak •••.•••••• 
Sav11ki Nart ....... il6 

• 

• 

• 

• 
< 

• 

• 

• • 
• 

• 

• 

• 

-
• 

• 

• 
• 

• 

• • 

• 

• 
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Horvil-Szlawno:nzlgok. 

Politikai községek 

adóJtOuérek 

.o.tma ••• 

ProiOI'je ••• 

helységek 
és ezek lélekszáma 

Maia Ostrna ••••••• 
Veliita Ostrna •••• 
Do nj e DvoriSée •••• 
Gornje Dvori.Sée ... 
Koziniéak ••••••••• 
Lukariiée ......... . 

IlS 
U6 
133 
99 

161 
106 

Prozorje • •••••••••• 391 
Rugvica.... ••• ••••• 681 
Rurvi~ki Grnec ••• 79 
Dvgo .. lo,'k • ......... 

• . 

La.))OIIay •••• 1 Luposiav ................ . 

p). 

•••• Oborovo ........... . 
Prevlaka •·••••••••• 

O borovaiti 
Novaki.. ••• Oborovaka Pre-

seka.............. 371 
Obo1·ovski Novaki 

Preiao •••••• Preéno •••••• ••••••• '71 
P.rerovec ••••• •••••• 181 

• 

• 

D. Dvod .J. 
Urási szetheq : 

DTor. • 

Bujinja •• ···•••••••• 148 
Bujinjski 19.& 
Noliniéi ............ 80 

~ ..... 
Divulka 

Oraoviea... DiYUika Oraoviea. ...... 
Dnlkovac ••• DraAkovac ....... ·-·•••• 
Golubovac •• Gola.bovac • •••••••••••••• 
Kozibrod ••• • Kozibrod • ••••••••••••••• 

• 

• 

1 Banaka 

••• 

••••• 

Koljani ................. ·• 
Crnobrnje ......... 187 
éoriéi ••••••••••••• Jit 
Kiriinica .......... 16.& 
Sakanlije..... •• • ••• JOö 
Aakanlijat.i Jlil

koviéi...... •••••• · 74 
&kanlijaü Bije-

~ILi .•••••••• e.... 1tM5 
.Ae1eatia ................. . 
VoliDJa ••·•••••••••••••••• 

··•·· B&.Dtlka Strup ......... . 

• 

• 

• 

• 

alim 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Politikai kGzaérek 

adóközsések 

Banako 
Vrpolje 

éore •••••••• 
Dobretin •••• 
Dvor ••••••. 
Glavi~ani ••• 
Grmuiani 
Jemnica ..... 
Javoranj •••• 
Javornik ••• 
Matijeviéi •• 
Soaniea ••• 

Zakopa •••••• 
ZamlaC!a ••••• 

és ezek 

Banako Vrpolje ••••••·-
éc>re • ••. •••••••• 
Dobretin ·•·••••••••••• 
Dvor •••••••• •••••••••·••••• 
Glavi~ni ••••••••••• 
Grmula.ni •·•••••••••••••• 
lamnica •••••••••••• 
Javoranj .................... . 
Javornik •••••• 
Matijeviéi ······•••.••••• .. 
So~anica...... · 
Stanié-poije •••• , •• , ..... , .. 
Un~ani ••••••••••••••• 
Zakopa ................. .. 
Zamla~a •••••••••••••••• , 

Zu&. •••••••••• Zot ••••••••••••••••••••••• 
DfJOf' pi. 

& BuJeotM: pl. 
o.,. •.••••••. 
Go:ri6b •••••• 

• . ' Grabov1ca ••• 
Gvozdansko. 
Kosna ••••••• 
Ljeskovac ••• 
Ljubina ••••• 
Majdan •••••• 
Pedalj •••••••• 
Rujev&c •••••• 

Stupniea •••• 
Svrak&riea ••• 
Udeüa ...... . 

I.atine ••••••• 
Rogulje •••••• 
Zrin ••••••••• 
Zrir•lka 

Drap ·••••• 
Zrinski 

•••• 

' 

Gage •••••••••••••••• 
Trgov8 ······••••••• 
Donja Gori~k.a i ••• 
Gornja Goricta •••• 
Grabovica ......... .. 

K.osna ••• •••••••••••• 
Ljeskovac ••••••••--,o•••••• 
Ljubina ••••••••••••••. 
Majdan •••••••••••••••••••• 
fedalJ .••••••••••••••.••.•• 
Rujevac •••••••••••• 
Rujevaái Beili-

nac ••••••••••••••• 
Stupniea ••• ••••••••••••••• 
Av rakarica •••• ••••••••• 
U d etin ..................... . 

pi. 

IA»tine •••••• 
Rogulje .................. . 
ZriA ••••••••••••••••••.. 

• 

.. pl. 
C.Ylo'rica ••• ~vloviea ••••• 

;... •• Kobiljak ••• ••••••••• 
Previja ............. . 
Prosinja •••••••••••• 

KoJDDra...... Komora ................ . 
Zirowaö. ••• _ Barnja&. ......... .. 

• 

• 

• 

Carié-brdo ••••••••• 
Dolinari •••••••••••• 
Jú-D<~jaki 

• 

• 

• 

-· 

• 

i 
' 

l 
l 
' 
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Politikai kllzségek 
• 

• 
helységek 

él ezek lélekszáma 

Ostojié-selo ....... · 4!97 
R:ufa!íniea ......... !78 
tirovac.... ... . . . ... (.68 
Zirov~ki Mraüj .. '1.77 

' pk. ~B/Ielltm 
Járü 6BBHg 

111. Glinal J.. 
lárási székhely: 

Glina. 

1. Bucica pk. 

• 

• 

szám 

1 Bu~iea........ Buéiea ........ .........• .'. 

• 

Bu~i~ka 
Slatina . . . . Bu~itka Slatina ......... 

Bul!icko . · 
Taborilile.. B u titko Taliorilite ..... . 

Desni Degoj Desn i Dl'goj ........... .. 
Donja . 

Trstenica .. Donja Trstenica' ....... . 
Ilovaeak..... Ilo vaCak .. ~ ... , .......... . 

!.......,~,..., 
BueictJ pk • • 

• 

• 
1 Glina ........ f-Glina ......•••.••••...•... 

• 

8. Julói.r&aC pk . ' 

t Brnjeuika ... Brnjeulka .......... l ... ~. 
Donje Seli.Ate Donje Selilite .......... .. 
Dvorilée.. .. . Dvorilée .... ............. . 
Glinski . · 

Trtnik ..... Glinski Trtnik.· ......... . 
Glinsko 

Novo selo.. Glinsko Novo selo ..... 
Gornje 

Selilite • ••• • Gornje Selilite.. • • .. • • .. .. ' 
Joievica • -·· Joievica ................. . 
Jukinac ••.... Jukinae ... ............... . 
Kihalae ••...• Kihalac. ~ ...............•• 
Majske 

Poljane .... Majske Poljan e ......... . 
t 1 PrekQpa ••••• Prekopa .............. • ... . 

1 

Ravno RaAée Ravno Rasr.e ........... .. 
Roviika ..••. RoviSka ..•............... 

• 

~kela . . . . . . . . Skela ........................ 1 • 

Satomja ..... Satornja . ................. ; 
Vidu5evac ... Vidullevae ................ : 

i--:,.:...,-...:. 
JukintJC pk. c5sssestm 

4. Klasnié pk. 

Polje ..... . 
Brubno ..... . 

• • • • • • 
• 

l 
• 

• 

Brezovo Polje ......... .. 
Hrubno .................. . 
Donji Klasnié..... 634 
Gornji Klasnié.... 477 
Milakoviéi • ... • • .. • BOj 
Srednji Kla.snié ... 616 

Klamié pk. c5as•uan ~~ 

• 

• 

• 

• 

• 

!96 

8. Zligráb v6rmegye, 

e • 

Politikai ·If kllzségek .. ... 
-o 
:>-. helységek -o 

r.:. 

• 

1 

adókll.zségek é8 ezek lélekszáma 

5. Kraljevcani. pk. · 
• 

1 Ba6np . . . . . . Baeuga .....••..•.•. ~ •..... 
f::lanskl 

• 

Drenovae . Banski Drenovac ........ 
Ban sk a 

Grabovae • Bansk.i 
Cuntiéid 

' 
••••••• 

Prnjavor .. Cuntiéki Prnjavor ...... 
DolCan1 .•..•• DolCani ... .......•.••• ·•••• · 
11ragotinei .. Dragoti u ei ............. .. 
Kraljevéani • Kraljevcani .............. . 
LuSb.ni...... LuS~ani ............. ti ti ... 

1 
Vehki . .. . 1 

SusDJ&r ... Dodos1.............. 51!!· 
Velaki Snsnjar..... 97~ 

Vlaho"ri4 .... Vlahovié ................ .. 
KralJe~fJ"' pk. 68B6esan •· 

• 

• 6. MtJjo. pk. 
• 

1 Balinae ...... Balinac ............ ........ : 
Bojna ..•..... 

• 
~ojna.. .. ... . . . ..... !(}8 
Cagliea • , .. .. .. .. .. ~66 
Dmitrov1éi . . • • • • .. !!~7 
Mal ese va Ko sa .. • ~94 

BoroTita.... .. Borovita ..... ." .......... . 
Huzeta •.• •••• Buzeta . ... ·. ... . .. ... .•••• •• •. · 
Dabrína . .. .. .. Dab ri na ..............•... 
Dolnjaki .... Dolnjaki .................. . 
H "t" . H t' . · &J lC ••• •..... . aJ l C ••••• ~ •••• • • •. • • • • • 
M . ; M . aJR ......... , .... aJa ...................... ·• 
:\iajskiTrtnik! Majski 1'rtnik .......... . 
Obijaj ••. ...... ! Crlj ... na . . . . . . . .. ... 145 

• Majsko Brd:) ...... SM 
• 

Obljaj....... ........ ~9:1 
Ravna . ... .. .. ... .. .. . 468 

• • 

Studena • .. .. .. .. .. ~64 
· Tavani . ... . . ..... .. IBB 

11 Prijeka •••.e.•• Prijcka .. ·.ti··············· 
f?vraéica ..... 

1
8vraCica ....... ......• ~ .... 

1 SaAa va . . . . • . . SaSa va . ..•........•••••... 
• • • 

1 Si bine .. .. . . . Sibi ne ... • ................ . 

• 

\ 
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r. Mali Gro.tlo.c pk. 

Bijele Vode. Bijele Vode ............ .. 
Brestik ...••• Hre:--tik ..•• ••..••••.••••.• 
Dragotina... Dragotina ............. .. 
Kozapero-

• 
VICa •• ••• .... 

Mali Gradae. 

' 
MarUnoviéi . 
V eliki Gradat' 

• ' • 

• 

• 

Kozaperoviea .......... . 
Glinski Trnovae .. 653 
At ah G1·adae .. • • .. 878 
Momciloviéa Kosa !1!10 
Mar l i noviéi ............ . 
Veli ki 6rndae ... · ..... .. 
Mali Gra.dac p"k. 
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Bonti-Silavononr.ágok. 
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Politikai kclzsétfek 
• 

• 

6I eaek 

• 

BfManovo... BiAóanovo .••••••••••••••• 
Do nj i 

SelkoftC... Donji Seikonc ........ . 
Go .. 
~l •• 

8falkoYUoo. GorDJI ••••• o • 
lladUer ••••••• lladijer •••••••••••••••••••• 
J'ame •••••• ~. Jame ............... 661 

Sainiea............. 186 
Jlala SoJina. Mala Solina ···---· ... 
Stan.kovac... • ............. . 
Siiiu.a~ka 

Gral!eniea.. ~i li nac!ka • •• 
Tureenica • • . Tu1·Ceniea •••••••••••••••• 
VelikaSolina Yelika ...... . 

B 
1 

uám ·o ..... -
~ 

• 

• 

?.. • • Zal o j .................... • • .... ,.::..: 
plc. 

J6rü 

IV. Jukat Jutrebanbl J• 
Járúi székhely : 

. lub-.Ta81rebann; 
• 

1.. O.Ctiotlié pl. 
' Cve~ ... Cvetkovit ...... .... 990 

<:abclin • • • • • • • • • • • • • 19-6 
• Domago'rió ••••• ~ •••••••• 

-~ 

• 

• 

'Jaska Jutrebuako ••• 

8. KtJlje pk. 
• ••• Bratelji ............ . 

Budinjat •••••• "!•••• 
Carovica ··••·•••••• 
Oaunja ••••••••••••• 
Sje~vac ........... . 
2umberatki O.re-

dek ·····•·•••··•· 
2umberac!ko NoYo . 

. a 
BB 
7 B 

181 

• • 
76 

Grabar •••• ~. 
sei O •••••.• ,.. • • • • • • Illi 

I>a11e ••••••••••••••• ttu» 
Dehvuki............ 60 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

G. " . \ JUr&amt ••••••••••• 
Grabar ........ •• • . .• ó7 
Herakovi6i .. • • • • .. 10 
Jeleniéi....... •. . • . . 68 
Pavkoviéi . . . .• .... 41 L 
Simrak1~ ••• .-. •.•.•.. 96. 
Sobatoviéi • .. .. .. .. 16 · 
V iloAeviéi • .... • .. • " 14 
Zumberac'ki . 

Hrer.ovac ••••••••• 
Zumb .. raeld 

Pavlanei •••••.••• 17 
• 
• 

• • 
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• • 
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• 
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• • 
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8. Zigrib 

Politikai kGzsépk 

adókGzsépk ' . 

• 
• 

Iafje ••••••. 
• 

• • 

• 

• 

P~ ...... . 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

helységek 
• e!ek lélekszáma 

:tnmberac'!ki · 
Rajiéi............ -11 

!u111 berailki 
Tisovac .......... Uö 

Oornja V a.a........ 1!6 
Grgetiéi ........... . 
G ri 6................. 69 
Hartje · . . . . . . . • . . . . • t .&B 
Kalje ............... 111 
P··tril!ko selo ...... lBB 
Tomallevci .. .. .. •• • ló! 
éuc!iéi . • • • • • •• • •• • •• 116 
G ru b aC! • • • • • • • • • • • • • 68 
Peéno ......••••. ~.. -'ó 
Posinak . . .• .. .••••• . a8 
Stijié1..... .. .. .. . .. • 76 
~umberac!ki 

GJuriéi.. .• • . . . • •• 66 
2umberai!ki Goljak. 51 
2umberac'!ki 

~ta.nif!iéi •• • ••• • •• 87 
~umberai!ki · 

• 

PoJdek .~ •••• 
V ranjak .•••••••• 

Kravljak •••••••••.•• 
Foklek ............ .. 

• ••••••••• 

ö& ·, 
101 
174. 
193 

'• • 

• 

Osredek 
Zumberai!ko Selce 

17 
.f.S 

Zumberac!ko 
Mnlo Poljt' 

' 
"l Ai • li 11 llJ& ••••••••••• 119 

93 
139 

Javor •...•••••.•••.. 
• V1iléi Vrh ........ .. 

Zumberai!k•) 

Zumberac'!ko 
Mrzlo Polje .. ; .. 161 

167 
148 
16!! 

Zeljemo .. . Draiéi Vr b ........ 
. Marku$iéi ••••.••••• 

Velik.1 Vrh ....... .. 
• Vuk •Vo Brdo .... .. 85 

Zumberack:o 
Zeljezno ...••• ·• ~. 

Znmberak . .. Kup(!ma .......... . 
!10 
!O i 
198 ~tu pe .•••.....••.•.. 

Zumberai!kl 
Stari Grad ...... 

Zumbera.k. ••••••.••• 
• 1!!4. 

b4 
Kal;e pk. ö~razum 

4. KlinJa Bela pk. 
Klinl!a Sela. Beter ............ .. 

• 

• . . 

• 

Goli Vrh ......... .. 
G 

. , 
ODJeva •••••••••••• 

Kl~nca Sela ...... .. 
Kozlikovo ......... . 
Okiéka Poljanica .. 
OkékaSvetn 

tu; 
16ó 

Marija ........... 1S6 
Okiéko Oresje·;.... 1 
Popov Dol......... ~B 
Purprija •••••• ; .. • 870 

• 

• 

• 

• 
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• 
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RepiAée.. •• • • • • • • • • • !79 
Stankovo •••••••••• ~ 468 
Trlié ......•••.••..• · 111 

ZdenSna . Zden6ina .••• ...•••..•.••. 
Khtaca Bela pk. 

· 5. Kraiié pk. 
1 Brleni6. .. . . . Brlenié .... .............. . 

Ferenci .... .- Ferenci ............••• ·; .. . 
üornja 
Kupi!ina 

• 

Uornja Kupi!ina •• 
Pesak ........ .•..... 

. Yukiíin Sipak. ...... 

sr o 
9lf 

847 

• 

• 

• • 

Kraiié . . . . . . . B rezarié •.......... 
Hrf.enik ........... . 

883 1. 
301 

KraAié ............. · ti63 
• • Krneziéi.... ........ 103 
· · Krupace ........... 79 

Kuéer .•...••..••... ~ 64 
Hirkopolje .. .Mirkopolje .............. . 
l'odbre!je • .. Podbreíje ............... . 
Prihié ....... Crkveni Pribié .... 286 

' 

Do l ...• ·•..• •• . . . . . .. . 4lJ' • 
Hru5kovrh .... .. .. • 48 
Hutin.. .. .. ........ .. !98 

· Pribié .. .. .. .. . . .. .. 4-78 
Pr1b1éke R noe.. . .. 15! 
l'ribiéki l\ ost l.:.. 1!1!!:1 
Prl uiéki ÖL o Illa c... !!tó 

. Svrievo •. .. . . . . . . . . 180 
Vrhovae ..... Grandié-breg ...... 9:11 

Vrhovac ........... 4í7 
selo Pot un .. .. .. • .. • • .. • 84 

Vrhovac'!ki Sopot.. 120 
Zajaéko selo....... 1!:16 

Zal uta....... Skalievica ......... 97 
· Zaloka ............. 103 

701 . 

! 

• 

. . Kraiié pk. &1ne~en 

6. Petrovina pk. 

~= 

• 

• • 

Petrovina .. . Brezari .......... .. 
Pelrovina ........ . 

Slavetió...... Hrebro\•ac ....... · .. 
. Dragovan5éak .... . 

Gol.i a.k. ••••.•.•••••. 
Hra.SCa •••.......•... 
H r l iéi ............. . 
Ok r ug •••••••••••••• 
Rastoki ............ . 
Slavetic! ••.... ···r .. 
Slaveliéki Grai!ac .. 

· 'fihoCaj ............ .. . 
Volavje., .... Crnilovar. ........ .. 

• 

Pelrovinski Novaki 
Volavje ........... . 
.Petro~:ina plc. 

7. PlelitJica pi. 
Deainee...... Do nj i D esinec ..... 

' 

• 

118 
510 
190 
190 
!83 
~6 

!W 
8 

95 
B8U 
89 
48 

132 
.M7 
460 

611 

• 

• 
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8. Zlgrib v6rmegye. 

hPlységek 
és ezek lélekBzAma 

Goruji Desinec.· .. . !87 
Loko!hn Dol ...... . 
P rit• ~e .............. . 
\'laso<uvec ....... .. 

PleAivica ... Ju•jed!ani ....... .. 

73 
!Ot 
!t 85 
!li4.o 
~1 

• 

• 

PleAi vit'!ka 
Reka ....... 

• 

PleStvaea ........... . 
Pr~k· .:tje .......... . 
1,1 il•p;e ... .......... . 
Vranov Do l ....... . 

• 

Pavluv~ani. ....... . 
P~o·s v1c'!ka eka .. 
Ples1 \'1C!k1 Brezui Ir. 
Pl .. si vi<lko Hraslje 
Zd1 hov o ....••.....• 

ó 6 
818 
!78 

614 
163 
•ll 
1H7 

PlesitJica plc. 
1 . 

ÖS IlU6ft 

' ' • • 
• • • 

8. Bo8•ce pk. • ' • 

szám 

1.1!7 

1.806 

1 Braaljevica .. Ba do vinci ... ~ ..... . 190 
töi 
16i 
186 
~ö6 

• 

• 

Hra5hevica ....... .. 
• 

Dan~ulovíéi. ...... . 
• 

KaSt •....•.•..••.... 
Kostanjevac Jurkovo selo ...... 

ljié ... 

Malinci .. ; ... 
l 

• • 

Sekulié •.•... 

Koslanjavac ....... . 
Zamaríja ....•..•. , ~ 
Zumllerack.o Be

govo Hrdo •..... t 6"> 
Dnnji Ostrc ....... 410 
Gornji Ostrc....... 339 
Radinovo Brdo .. • 119 
Tup~ina . .......... . 
Dragosevci •••••••.. 
K 

. 
an1enc1 ......... . 

203 
190 
107 

Keseri • •• . . . . . . . . . . · öt 
Kup.(lani ....... ·..... 100 
Lij~ée .......... ·... ~48 
Mahnci .......... .. ~. 16 a. 

• 

Huliéi.~............. tut 
lJrage • ••••..••....... 171 
Kuljr~ji ............ .. . 
Pilatovci .......... . 

· Radatoviéi ....... .. 

M 
151 
3::.17 
160 Stakulié ........... . 

Zuruberac!ki Do- . 
Jjanl ......•..•.•.• 

Zum erailki Gole& 
Zumh .. raí:ki Po-

• 

· poviCi ..•......•• 
So§iee ....... Crnik ...........•.•. 

• • 

J ezernice .. , .....••• 
P la vci ..•.....••.••. 
Sopote ••••• .......... 
Sos ee ............. . 
VisoCe .. ...•........ 
Zumherai!k.i Kor-

d 
... 
lCl ••••••••••••••• 

Zu111beraék.o Re~-

1.(.8 
48 

81 
111 
111 
76 

191 . 
4.oö9 
1!!7 

75 
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8. Zigrib vármegye. 

k:Ozséget . Politikai kGzségek 

helyaépk aám ~ he 
és ezek adótGaérek éli ezek lélekaúma 

l 

' 

9. &ela J ana pi. 

Swk Jana • Bel~iéi ••••••••••••• 169 1.!1 
• •••••••• l 89 

Dolanjski Jarak... S. 
Grabarak............ ' 39 
l van~iéi • . • • • • • ••••• -66.1 
Kupec-dol •••••••••• 
Laniiée . . . . . . . . •••• .19 
Malunje . • . . . . .. •••• 8-'9 
liiladini • .. .. • •••••• 1 t9 
Paljugi ••• • • • ••••• •• 'l tO 
Prodin-do l . •••••••• J46 
Redovje •• • • • ••••••• 4-6 
Srednjak ••••••••••• 118 · 
STeta J ana......... 109 
Svetojanaka Draga 391 
Svetojanski Buko-

vac • • •••••••.• •• •• tfS8 · 
Ap1gelski Brer..... 61 
Toplice. ••• • • • • • ••• • .18! 

J4ft4pi. tJ•neun 
• 

10. Yit~otlitta pk. 
DoDJ L.rill Donji Lovié •••••• ~ 

Furjanié.i ••••••••••• 
Galezova ••• 
Vivodinaki Gorniti 
Vivodinaki Obref.. 
Vivodinako Ctrje. 
VrSkovac ••••••••••• 

•... Barovka •••••••••••• 

' 

' 

Qareva Dr ara ••••• 
Cunkova D raga ••• 
Donje Prekriije ••• 
Gornje Prekri2je • 
Jezerine •••••••••••• 
Konjarié-vrh •••.•• 
Kurpezova Gorica. 
Medvenova Draga. 
Novakovié-goriea •• 
Prekriska Bukoviea 
Prekriska Cerovica 
Prekrilíki Lovié •.• 
Prvinei .••••...••••• 
Radina Gorica .•••• 

..,. Vlasié-brúo •••••••• 
•l'Yodina B 1 •· .. • • • • e o~lfjl •••••••••••• 

Dojutrovica ....... . 
Hodinci •••••••••••• 

• Peéariéi •.•.•••••••• 
Petrus-vr h ........ . 

• Radina Vas ....... . 
SrSiéi ••..•...••••••• 
St.ojavniea ........ . 
Vara§tovac ....... .. 
VivOtlina ••••••••••• 

• Vivodinaki Zorto-
'Y&C •••••••••••••• • 

· Vivodmsko 
"IU!eti6 ........... . 

• 

' 

50 
78 
37 
fr! 

171 
61 

!87 
91 
38 
95 

209 
!08 
10! 
161 
öS 
9.6 
43 

166 
6 

318 
69 

108 
28 

169 
l .U 
94 
86 
55 

~ 
92 

tU 
68 

til 11, 
80 

' 

--=-."...,-:: 

711 
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• 
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• 

-o 
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Vivodinako 
Dvoriiée •• 

~ 
' 

• 

' 

' 

• 

Gal in.· •••••••••••••• 
Gornji Lovié ...... 
Vivodinsta 

H rasto vica •••••• 
Vivodinski Budim 
Vivodinsko 

v. -Ka.rlovaolj. 
Járási székhely : 

· Iárolpáros Karlono. 
' 

1. Dragflftiéi pic. 
1 Draraniéi._ Bal'kovi6i .......... 149 

Bencetiéi ..... • .. · •.. · !OS 

• 

' 
' 

• 

éeglje ......... ~.... 507 
Dari éi . . ••• • • • • • • . • • 66 
Draganiéi • .. . • • • . .. .iQ8 
Draganiéki 

Budrovci . ••• .. . . 470 
Draganiéki Goljak . ~18 
Dragan1éki Guci~. 550 
Draganiéki Lug ··- 58 
Dragani ék i 

Mrzlj aki . . . . .. • • . :168 
, Draganiéki Yrh... 184 

Draganiéko 
Gradisée.. • •• • • .. 78 

Franjetiéi • ..... .... 155 
Hudovski Breg .•. 36 
lzimje •••••.•••••••• !65 
Jazvaei ••••••••• ~... 119 
Kl'i2anciéi.......... 66 
Lazina........ .•. . .• 810 

. 
' l 

' 

' 

' 

Vr han ei .. • . •• ...... 149 __ 
Draganiét pk. 6ss•esen 

• 

3. Duga Resa pk. 
1 Donji Zvec!aj Belaviéi ••.• -....... ~09 

Do nj i Zveeaj . .... JSá 
Dvorjanei • • . . . . . .. . 11!1 
Galovir·selo . . . . . . . 104 
Mreznil!ki Venac.. 100 

Duga Resa .. Du ga Resa ......... 1.417 
Grséaki..... .••... .. 184 
Mreznicke Poljice.. 86 
Mr8Znic!ko 

Dvuri§ée .•••••••• 
Petrakovo ........ .. 
Sveti Petar 

Mre!ioica ••••••••• 
~eketino B r do .•.. 

• 

80 
190 

Zvüaj Gornji Zveéaj ..... 

87 
1~ 
308 

Novo 
Brdo ••.••••••••• 106 ' 

l 

' ' 

' 

' 

' ' 
( 

' 
• 
• 
• 
' 
i 
' 



• • 

' l 
' ' ' f 
' 

l 
' 
' 

• 

' 

• 

• • 

• 

• 

Politikai kOzségek 
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8. Zlgrib virmegye . 

Politikai községek 

adókGaépk 
uám ~ 

ö adókGzségek 
ra. 

helységek uám 
6t ezek 

•• JalkOfJO :pi. 
• 

Bre•ni\: •••• Brezn1"k · J •••••••••••••••••• 

JaikoYo...... Jaskovo .... ··•••••• 868 
• 

• 
• 

Mnli Erjavec....... !89 
Treiíéeno ..... •••••• · S 
Vuksani. ~.. •••••••• 63 

•·. •• Goriéaki ...... :.... 118 . 

' 

Konjkovsko ....... ~ 63 
Mahil!no.... ........ Ut 
Sebreki •.• ~ ..... •.... 9I 
Tuskani .. .. .. • • • • • • Uf. 
Vukoder.... •••••••• 169 
Zagraj ••.•••••••••• · 86 
Zorkovac ···••••••• 

Pokupje •••• Levkusje • •••• •••••• 100 

• 

Pokupje .. ... • • • ••• tos 
Andrei!ka • 63 
Hrvatinsko •••••••• ö6 
Kuéa1·ska Gorica.. 48 

· Slapno.; ••. ••••••••• 
Trdinska Gorica •• 
2ugi!eva Gorica •• ~ 

S"fetlee •• • ••• Svetice ••••••••••••• 

118 
46 

118 
91 

us 
Sveti~o 

Hlaiée ••• 

• 

Veliki El'javec ••••• 
• • • 

Birii!ka Gorica •••• 
(}elo ••••••••••••••••• 
Donja Svetii!k.a 

81 
71 

Vu............... 78 
Gornja. Svetii!ka · 

"as............... ~ 
Kij ul! i...... .. .• ....• 53 · 
Mlai!ak •••••••• •••••• 113 
Ripii!ka Gorica.... 68 
Svetii!ko Hrasée •• 9 
Vrbanska Draga • 117 
Vukini . . . . •• ••••••• 94r: 
B ri d iéi • •••••••••••• 187 
Kru!iéi ••••••••••••• 39 
Pl'iselci............. 197 
Zadohorje.. •••••••• 881 

• 

• 

• 

• 

• --,-
Jallcovo pi. ,.,.". 

4. Betreei6 ,t. 
Brajako1'o 

Brdo •••••• Brajakovo Brdo ••• 
Donje ·Stative •••••• 
Netreti~ko Zantje 

• 

• 

• • 

Jar&l 

él ezek léleks~nta 

Mnla Jelsa •••••••• 109 
N etretiék.i Sveti 

Ma.rko •••••••••••• 
Vnéjak •••••••••••••• 

'•• Jarl!e PQlje ....... . 
Strata ....... •••••••· 

Kozalj-vrh • Dubravl!ani ...... . 

~79 
186 
~as 
103 

Ladeiiéi •••• 
Kozalj-vrh ........ . 
Culibrki .......... . 
Ladeiiéi ..•••••••••• 
Netretiéki Jakovci 

••••• Dubravci .••••••••• 
Frketié-selo ••••••• 

. Liinic& •••••••••••• 
Re!letarevo ••••••••• 

30 
113 
76 

!00 

Maleti6 ...... Maletié ............ . 

80 
1!!7 
a 7 
87!1 
168 
!1, 
160 

· N o v iil'ad na Dobri 
Tonéiéi .•••• .-••••••• 

Marindol •• Ma,rindol •••••••••• 
Milié-selo ......... . 
Paunovié-sei o .... . 

• 

92 
48 

p~ tok....... Mal i Modl"uipotok 61 
Netretié ............ 111 
Veliki Modruspotok 147 

11 Mr&.ain •••••• MraCin ••••••••••••• ~ ••••• 
1 PiSi!etke • • • Kolenovac • • • • • • • • • 76 

• 

1 

. 
• 

• 

Lonear-brdo • • ••• • 111 
Netretiéki Goli Vt·h 74! 

. PiSi!etke • .. .. •••••• 145 
Zaborsko selo..... 88 

TomaAnica •• Grdun ••• •••••• ..... 413 
· Tomainica • • • • .... 370 

Vinski Vrh Kuéevice.. •• ••••••• :.C5i 
V.inski Vrh ........ 476 

Vukova 
Gorica.. .• • Ra6ak •••• •••••••••• 

Vukova Gotica ••• 8!9 
:Zagradci •••• Netretiéko Bukovje 167 

Skupica.. ••••••••••• 199 • 

• 

Zagradci .......... 364 
Ntweti6 pi. 6o6,_ ~ ~~ • 

• 

• 

6. Ozalj pk. 
Bratovanci •• Bratovanci ...•••••• 

· Durlinci •••.••••••• 
· Lu kinié-draga •••• 
llovac ~ ••• .,.. Ilovac ...•...•..•••• 

O~aljski Goli Vrh 
Rujevo .•••••••••••• 

Ozaij ......... Ozalj ••...••••••••••• 
Ozaljski G01·Maki. 
Ozaljsi.i Luk§iéi • 

Ozaljski 

Podg1·aj •••••••••••• 
SoldatiCi ··••••••••• 

Brlol•••••• Xamauje ·•••••••••• 
Orlakovo ·•·•••••• 
Ozaljski BrlolJ••••• 
ReSlovo ··•••••••••• 

~to---.. ... , 

/
... .., ......... '•'" • p. • ·'Je ,. ...., . ":)' ,.,. " 

- .~• .. 

137 
176 
79 

101 
!12 
46 

l 
49 
81 

!!Jó 
68 

166 
ll ó • 

• 

• 

' .,_... .. . . ~ 

• 

.. . 
• 

,.R. ·•.•··: .... .. • ..: -'-· "":. ·.1 ... lj .. . ..,,,,_ ..... . 
j 

. . l 
• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

' 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

!00 
Homt-SzluonCIIIZé.gok. 

• 

• ezek 

O aljaki 
Novaki..... Bolevci ........... . 

• • 

- Ozaljski Fralt-oTCi 
Ozaljski Novaki ••• 
Ozaljsko Dvorilóe 

78 
183 
1115 
tUS 

Ozaljski 
Oltri Vrh. Belinsko selo ..... 

Donji Ozaljslr.i 
Olitri Vrh ....... 18fi 

Gornji Ozaljski 
Olitri Vrh ....... 108 

Vinivrh •••••••••••• N 

Pirii6e ..... Jlali Kamanjski Vrh 97 

• 

Ozaljska Preseka. 11!1 
Police-Piriiée...... 156 
Veliki Kamanjski · 

Vrh •••••••••••••• 
Trr .......... Ozaljsko Polje .... .W~ 

Treiiéerovac........ 54 -
• 

Trr • . ••• •• • • • ••••••• 687 
Zorkovac na Kupi 1-'!1 

• 

Ozalj pk. iJBsu•tm -

• 

• 

Dollfe · . 
llekultje.... Don je Mekuiije •••• 

• 

Husje ............... . 
Or l ica •••••••••••••• 
Pokupski • 
Pokupski Orlovae 
STinci •.••••••••••• 
Vodostaa ••••••••••• 
Vuglenica ......... 

• 
• 

!86 
!96 
117 
166 

1'1 
178 
liO 
eo 

. . Koriünja......... •• 190 
Pokupska Blatnica 166 
Pokupski Ivanlliói .W 

Pokupüa . 
I.ab... . . . • IC arasi • • • • • • • • . • . • • • l -'6 

Pokupska Luka... 688 
Za ,. LN:. mrsJ e • • • • • • • • •• • • 'W\T" 

Relica... ••• • R~ica .•••...•••••....... 

• 

• 

• • 

R.Cica pt. 

7'. Rilmik pk. . 
... Bubnjarallki Brod. 

Bubnjarci •••••••••• 
Donji Zakanjski 

Bukovac ........ 
Gornji Zakaojski 

Hukovac ....... . 
Simunac ••••••••••• 

•••••• •• Griée ••••••••••••• :. 
Veseüói •••••.•••••• 

laroyo ••••••• Brihovo •••. ~ ....•• 
• Jurovo ••.••••....... 

J urovski Brod .... 
• Kohanjac .•••••....• 

.Ili
... . 
;,lDCl ••••• •• •••••• 

• 

• 

• 

79 
!166 

• 

107 

78 
. 16 
3!0 

94 
!16 
103 
116 
110 
98 

.. 

• 

8 
•al ... 
"' 

11 

1 

• 

• 

' - • 8. "l'IDIIIJ'o 

Politikai kiJzségek 

adóktildget 6II ezek 
l 

Lipnik ....... Do nj a Stranica .... 61 
\16 
!10 

Gornja Slranica ••• 
Jat"neviéi .•••••••••• 
Lipnik ••••••••••••• !118 

88 Skrad&lco selo .... 
Martinaki · 

Vr b ........ Lipniéka Gorica .. 1!10 

251 
1 

Lipnicki Goli Vrh. 
LipDillki • Novaki • 
Martinski Vrh ..... 

JlrzJ.jaki ..... Bogovci •••••••••.•• 
Hlapnik •••••••..••• 

86 
9 

80 
!07 

Jad --· rxc1 •••••••••••.•. 
Mrzljaki .......... .. 
Staokovci .•••....•. 

PraTUtina .. • Lipnieka Zaluka .. 
M 
3~. 
.{.()5 Pravutina ........ .. 

Ribnit .. • .. • Jasenovica ........ . 1 

• 

Lipniéka Dreno-
-VlCa • •••••• , ••••• 

Obrh .•...•••........ 
Ravnica .•..•.•...•. 
Ribnik •..••........ 
.;,o .. vr .••.••.••. 

.u 
':!2 
34: 

.:;, pc"1'é b 
Rosopajnik . Haji éi ............. .. 

177 
S.f. 
60 
50 
59 
-13 

Kuméka Planina .. 
Lonjgari .......... . 

· Pa viCiéi •••••....... 
• Ribnicki Kunic .. ::60 

Rosopajnik .. . .. .. . 2S.f. 
Srakk • .. ~ ... : Ertié................. Si 

l 

• 

Maia Paka .. . .. . . .. 1 06 
Moiianci ............ ta 
SraCak.............. 88 
VelikaPaka ." ...... 163 
Vrvisée............. 3 

..... Jugovac ............ 173 -~akanje......... .. .. !28 
Zakanjska Bela.... ~~ 
ZakanJsb7.i Breznik 161 

Ribnik pk. iJBIIU6fl 

8. BiSljavié pk. 

• 

~ 

.. . " 

.. • • 'l 
' . ~ 

• • • • SiSlja vié • • • • • • •• • • •••• •• • ~---="" 
. Jáf'áft 6BBIIg 

• VL KostajBloal j, 
Járási székhely : 

Iostajnlca. 
• 

1.. Crk11eni Bok pi. 
Crkveni Bok Crkvel)i Bok ....... _ ... . 
lvanjski Bok l vanjski Ho.k .......... .. 
::itrmen ••• •.• • Strmen .••••••.••••••••••• 

Baéin. ••••• •• Do nj i Baéin ••••••• Mó 
Gornji Baéio ...... B' 7 

• 

• 

' 

. .· 

"l 

l 
• 
l 
l 

t 
• • 

! 
• 

l 

• 
l 
l 

l 

' ' • • 
! 
' l 
l • 
l 
: 
i 

í 

' 
l 
• 

. 
• 

' 
' l 
l 

l 
' • 

i 

• • . 
• 
l 

t 
l 

' l • 
l 
l 
l • 
l 
• . 
l 

--· 



• 

-

• 

• • 
' 
l 
' • 
! 

• 

Ho"át-Szlavonoi'Bzágok . 

e 
1 
'() ..... -o .... 

• 

Politikai közséret 

helységek adókOzségek és ezek lélekszáma 

• 

• • • Donji Cerovijani . 40f. 
Gornji Cerovijani • J:j9 

Dobica ••••• 
Slahinja •••• 
Zivaja •••••• 

Dubi ra ••..••••.•••••••••• 
Slahinja ......•••••••••••. 
Zivaja ..................... . 

l. Gr•rl KosttJjftic• pi. 
t Kostajniea . ·l Kostajnic a •.••••••••••••• 

• • 

• • 4. Mt:Uur pk. 
t ~tUr •••••••• 

n. nja 
VeleADja ... 

ljornji 
Hrastovac. 

Grabo5lani •• 
Koslajmc:!ko 

Seliite .... .. 
Krc:!evo ..... .. 
Majur •••••••• 
Meminska ••• 

éukur ..................... . 
• 

Donja Vele§nja ••••.••.•• 
• 

Gornji Hrastovac ....... 
GraboStani •.••••••••••••• 

Kostajnic:!ko ••••• 
KrCevo ••••.•••••••••••••• 
Maj ur ••••••••••••• ~ ••••••• 
Meminska ...••••••••••••• 

MraCaj • • • • • • • MraCaj •••••••••••••••••••• 
PS:njani...... Panjani .•.••.•.••• : ••••••• 
Rauso,·ac ••• Rausovac •••••..•••••••••• 
Stubalj....... Stubalj .•••••••.•..• ~ ••••• 
Utolica •••••• Utolica ••••• ~ •.•• ~ •••••••• 

•• 

Babina 1 . 

Rijeka ..... Babina Rijeka .......... . 
Bjelovae •.•.. Bjelovac ···~············· 
Borojeviéi ... l:lorojeviéi .............. .. 
Gornja 

Velesnja ••• Gornja Vele§nja ........ . 
Knezovljani. Knezodjani ............ .. 
Komogovina Komogovina ............ . 
Kukuruzari • Donji Kukuruzari.. 655 

Goi'Dji Kukuruza.ri !ü 
Lov~a • • • • • • • Lovéa ••••••...••••••••••• 
Meéencani •• Mec:!eneani .............. . 
Prevriac •• • • Prevriac .•••.••••••••••••• 

11 Umeti6 ·-··· Umetié •.•.••••••••.••...• 
Meceftcr.mi pk. 

• 

' 
6. Btasts pk. . 

t Bob ov ac... • • Bob o v ac •••••••••••••••••• 
Capljani .... Capljani ................. . 
Do nj i 

Hrastovac • Donji Hrastovac ...... . 
Jasenovi\ani Jasenovcani ........... .. 
KoslreSi • • • • • KostreSi. •••••••••••••••••• 
Novoselci ••. Novoselei ••••••••• ~ •••••• 
Papiéi . • • •• . . Pa11iéi •••••••••••••••••••• 
Pobrcijani • • • Pobrdjani .......... ~ ••••• 

szám 

1-::7"':"':0:' 

• 

911 

!IS 

881 

• 

801 

8. Zágráb vármegye. 

a 
-= "' 
'() ..... -o .... 

Polilikai kOzségek 

adókGzségek 

Siovinci ••••• 
Slaza ••••••.• 
• 
SaS ••••••••••• 

helységek 
és ezek lélekszáma 

SI . . . l 
OVInel •••••••••••••• , • , •. 

~taza •.................... 
• • 

S - . as .••••••••..•..•.......... 
Timarci • . • . . Ti marci .•...........•. -. 
\'edro Polje. Vedro Polje ............ .. 
Zr eme ••• ·•••• Zreme .••.•••...••..... ~ .. 

• 

v''· PetriD.Jal j. 
Já1•ási székhely :. 

Petrlnja. 
1. BliJ~ja pk. 

1 BI. . ' BI' . lnJa ••••••• lnJa •••..••• ~ •..••..•...• 

• 

1 

Letovanei ••• Letovanci ............... . 
Mostan~ca ••• Mostanica ............... .. 
Petkovac • • • • Petkovac ....•.•....• · ..•... 

Blm • pk. 611sset<m 
!J. Gorti pi. · 

Glilis ka • 

Po)Jana ..... Glinska Poljana ... , •••• 
Gora •• ~ ••••••. Gora ················~······ 
Gursk.e 

• 
• 

• 

' • 

Dnmace .. .. ... • .. .. !62 
Gors~ee Mokrice... öM 
Nebojan • •• . .. .. . .. • 736 
N ovi lo'ark&Sié ... .. 468 • 

Graberje.... . G raberje ••.•.....••.••••• 
Hraslovi!ki 

Kri! ........ Hrastovic:!ki Kri2.. !7!1 
Zupié ••••• •• •••••••• 164 

Marinhrod .. Marinhrod ............ .. 
Medjuraee ... Medjurace .............. . 
Novo Seli§ée Novo Seli§ée ........... .. 

• 

Pccki . •• . •• • . Pecki •... ; ..............•. 
Sibi é......... Sibi é ••••••• · •. · ...•.......•• 
Slana... ••• • • Slana ...................... . 
StraAnik .•••• Stra.Snik •.••.•..........•• 
Vratecko • ••• Vratecko ................ . 

• Gor• pk. 6ssusen 
lJ. lhtsdusa. pk. 

• ••• 
Rijelnik .... . 
Brdjani ..... . 
Gradusa .... . 
Kinjacka ... . 
Paukova 

Bes'trma •.••••...•.••••••• 
Bijeln1k •......••••....•.. 
Brdjani •. • ·• •..•..••...••. 
Gradusa ••••••••••••....•• 

• 

KinjaCka .••• ~ ••• ~ •.•.•.•. 

.Mal a ....... Paukova .Mala ......... .. 
Sjeverovac .. Sjeverovac .............. · 
Staro selo • • Staro selo .............. . 
Svinica • • • • • • Svinica •.....•..••.••••••. 

.. V elika Gradusa ...... ~ •• 
11 V u.k.o§evae • • Vukosevac .............. . 

l 
Gradus• pi. 6ss1esm 

• 

• 

• 

• szam 

• 

489 
fJ~:J 
958 
ö04 
156 
816 

• 

6. 

• 

\ 

• 

• 

• 

• 

l 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

.. 

• 

• 

• • 

' 

• 

• 

.• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 
• 

• 

e .-N Politikai községek 
fil 

·::~ azám ;.., 
~ adótiJzségek 

helységek 
és e1ek léletszlma 

• 

4. HrtJStovica pl. 
BudiaDa • • • • Do nj a Budi~ina... 397 

. Gornja But~itina .. 111S 
Cepelil •••••• Cepeli§ .••••...••••••••••. 
Drenf!ina.... DrenCina •...••••• ~ •••.•.• 
Hrastoviea •• HrastovicrL .• ··••••••••••• 
Taboriiite •• • Tabori.Ste ...... • •• • ••• • •• l--..:..." 

HrtJBtofliea pk. ilniBHA 

5. JabukOMC pi. 
Begovi~i •• •• Begoviéi •••• ••••••••-••• 
C unti é • • • • ••• Cun ti é. ••••••••••• ••••••••. 
neanoviti • • • neanoviéi ...••••••••••••• 
Jabukovac •• Jabukovac ••••• •••••·•••• 
Jo§avica •••• Joiavica ···•••••••••••••• 
Klinae ••••••• Klinac •••••• •••••••••••••• 
Ma~kovo selo Ma~kovo selo ••••••••••• 
Mlinoga ••••• Mlinoga ••• .,. ••••••••••••• 
PastuAa...... Donja.Pastu!ia ••••• toll; 

Gornja PastuJa ••• · !57 
TremaiDjak. Tremuiinjak •••••••••••••• 

JabukotHJC pi. "_U#Jfl 

• 

Blinjski Knt Blinjski Knt ••••••••••••• 
Do nj e 

KomareTO. Do!Qe Komare'fO ••••• •• 
Gornje 

KomareYo Gornje Komarevo •••••• 
M adiari • • • • • M adiari •••.•••••••••••••• 
MoMenica •• Moiioonica ••.•••••••••••• 
Moiéenie!'ki . 

érnec •..••• Mo§éenic'!ki l:rn.ec ••••••• 
Moiléenic'!ko . 

Novo selo • Moii~enic'!ko Novo aelo • 
Pra!no • • • • •• P raC no ••••••••••••••••••• 

'1. Stmja pJ:. . 
Bistra.6 •••••• 
Drljaaa •••••• 

!.tina .•••••. 

PetriDjci •••• 
Posavska 

Gradusa ••• 
Rad o nj a 

Luka ..... ... 
Seliii~ ••••••• 
Sunja •••••••• 
Sunjska 

Greda ••••• 
Sunjski 

Krivaj ••••• 

' 

. 

Bist:ral! ••• •••••••••···· .•• 
Cetvrtkovac ••••••••• 619 
Drljai!a ............ ~ 36!1 
Do nj a Letina .. • .. 175 
Gornja Letina.... •• j15 
P f.tn; ' e~~cl .........•...•... 

Poaavska Graduaa ••••• 

Radonja Luka ••• ••••• •• 
Seli§ée ••• ,;. ••••••••••••••• 
Sunja ••••••••• ·••••••••••• 

Sunjaka Greda. •••••••••• 

Sunjslti Krivaj ......... . 

• 
• 

Stmja pk. ÖBB6tJ/Im ,...".::;,.::-...:,.;., 

Jdrút ilBIIflg 

• 

• 

• 

1 

• 

Politibi 

• 

adókG~t 
• 

... aet 

Y ill, PbU'O'I"'uu ~ • 

aéthelr• 
Pb ar o Tina. 

• 

• 
• 

l. Dort,;a Ku",_ ,pl. 
DoDja 

••• DoDja Knpl!bla ••••••••• 

Kapiaee •• _. BratiDa •••• .-••••••• l.t 
Gornji Mareti6l... UB 
Horvaü~i • ......... tU 
Kupinec • • • • •• •••••• 898 
Kupinec'!ki 8 
'K.u§evié-brer •••••• J3.l 
Pene1i6i............ 77 
PleleriDa .......... l 

• 

•• Alperreri ......... . 

' 

Fra nj e-selo •••••••• 
Kupinooki KraljeYeCl71 
Lomni~ki Soliéi •• ll 
Pandak·selo ....... 108 

• 

Pavlié-selo •••••••• 46 
Potoi!ko •lo •••••• 186 
Atrpet •••••••••••••• · 18 

· Tumbri-selo •• ••••• 100 
' 

& 
t Baneb Sei 

• 
• 

• n1ea •••••••• 
Banski Ko-

KupilltJC ,.t . 

• •••••••• • 

va.6enc • • • • Banski Koval!enc 11&7 
Kablar •••••••••••••• 881 

Banaid Mo-
J,asinjaki Prkoa ... 

·ra vci....... Banati Monm ........ . 
Desni Ate-

fanki •••••• 
Desno Sre . 
di~ko ., •••• 

Lasi!Qa ••••• 
• 

Laainjako 
Dugo selo. 

Sjeni~ ••••• 
Stipan ••••••• 
Sljivovac •••• 
Trep6& ·••••• 

Jamnic'!ka 
Velita ••••• 

• 

• •••••••• 

SrediQo •••••••.• 
Crna •••••• 
I.sinja ••••••••••••• 
Laainjska Kiaelica 97 

Dnro 
aelo •••••.•.•••••••••••. 

Sjenil5ak ••••••••••••.•••.• 
Stipan ••• : ••••••••••••••. 
alji vovac ••••••••••••••••. 
Trepl!a ••••••••••••••.•.•. 

pi. 

Hasan-breg ••••••.. 
Jamnic'!ka Gorica .. 
Jamnil!ka Ve)ika •• 

• 

' 

• 

• 

-

--, 

• 

• 

• l 

l 

l 
• • • • 
• 

' 

• 

• • 

l 
! 
l 



• 

BorTit-Szlavonországok. 

• 

• 

• Politikai k(lzségAk 

és ezek 

• 

Radii~eviéi •.••••••• 
Lijevo Sre-
di~ko •••••• Lijevo Sredieko ... 

Pokupski Gradec • 
Sélsko Brdo ....... 

~...r~ebdea .. . Donja Luéelniea.. 

• 

Gornja Lu~elnica.. 
Sa~erié-brdo ....... 
Srednja Lu~elnica 

· Topolovec-bl'E'If ... 
Laktni6-lmlo Batinovac-brdo •••• 

Krpacen~c-brdo ••• 
Lukinié-brdo •••••• 
Paun-brdo ........ . 
Por-brdo .......... . 
Skender-brdo ••••• 
tu!ié-brdo ••••••••• 

Piluo.U.. Dubravec-brer ••••• 

• • 

' ' • • 

• • 

• 

• 
• 

A.aplta- . 

DYoranei ••••••••••• 
Kis el ica 
Pod-

..... ·-··· 
· Pisarovinska lam-

• • n1ca •...•••••••••• 
Pisarovinski To-

polovec •••••••••• 
lVCif'OtlifiiJ pJ; . 

.. pk . • 

191 
19~ 
t.o6 
116 
t'! l 
89 

!80 
88 
89 
76 

t 87 
95 
48 

• 

DO'fec ...... Au&"UAtanovec ..... 611 · 
Lijevi Deroj....... 1ti7 

Brldile'fina .• BrkiAevina ... , ..... 498 
. Orlekovié .. : ... .... 18 

Bott~Ja....... Donji HruAevee ••• 408 
Hotnja ••...•••••••• 731 

· Strezoj. . • • • • • • • • •.• • • B88 
Lijevi At.- · 

fanki ....... Lijevi fanki ......... . 
Pokupsko • .. Gladovec .. .. .. ..... 361 

Pokupliko .. .. •••••• ooS 
Pokupsko Cerje ... 

Rotenioa •... Rolenica ••..••••••••••••• 
SiBinec • • • • . • SiSinec ••••••••••••••••••• 
Zgarié-bi'do Cvetnié-brdo ...... 48 

Sestak-brdo .. .. .... 146 

1 

• 

1. 

Zgurié-brdo .. .. • .. 127 
1--: Pokupsko pic. iissusen 

• 

S!U 

J árási 6asse g -:-::--:-:--:: 

' 

• 
• 

• 

• 

• 

IX. Samoborl j. 
Járási székhely : 

Santo bor. • 

1. Poavrh pk. 
Domulovec. Domnslovec ........ 

• • 
Gra.Una ••••••••••••• 
Metlsave •••••••••• · •• 

• 

• 

881 
270 
130 

' ' 

• 

\ 

1 

301 
• 

8. Z6gtAb virmcgye. 

• 

Politikai kö1.ségek 
Lélek· -----_______ .;.__ s?!ám 

helységek 

l 

és ezek lélekszáma 

Samoborska Hras-
tina ••.••••••••••• 

Samohorske Celine 198 
Samoborski Far

k&A.:lvec .. .. • .. .. 317 
Samoborski 

Vrbovec ..... .... !05 
Savra~éak • .. • • .. ... 118 

. B eder............... 193 

• 

' 
• 

• 
' 

Breganica.......... 84. 
Grdanjci .. • .. .... .. !!15 
JaruSje • ••••• •• •• ••• ~1' 
Javorek .... ........ 186 
Norsié-selo ........ J93 
Ösredek • . • .. • ...... 00 
Podvr8ki .Kn!=tanje-

vec.. . • . . . . . . . .• • • 7'8 
Pod vriíki Yisnjevee 118 

• . Bistrac . . . • • • . • • • • • 54 

• •••• 

PoelvrAka 
Rako'fioa •• 

• 

Rude •••••••• 
Samoborsko 

Cerje ••••.• 

l 

Samoborski 

• 

Slani Do l ... 
• • 

' • 
f 

Ma.la Jazbina ...... ·259 
OtruSevec •••••.•••• 
Samoborska Dub-

1·ava •••••••••••••• 
Vrhov~ak ........ .. 
Bregana •••••..••••. 
Podvrh ••••..•.••••• 
V elika Jazbina .... 

Kládje •••••••••••••. 

' 

187 
419 
469 
139 

Mala PodvrAka Ra· 
kovica •••.•••.••• 873 

Slavagora .. .. • .. ... 191 
Velika Podvrika 

Rakovica ....... J89 
Rude ••••••••••••••••••••. 

Braslovje •• ••• ..... 879 
Katari •.•• ~ •••• ~.... 1~ 
Manjavas..... •• .... 116 
PodVI'iik.o Bukovje 84o 
Samoborsku Cer'e 366 

Bobovica........... Ul 
Lug •••••.•. •.• . . . . • 101 
Samoborska Sveta 

llel~Ila .........• 
Samoborski Kloko-

<!evec ••••••••••••• 
Samoborsk.i Otok .. 
Donii Podvrski 

815 
324 

Lipovec.......... 113 
Dra~ranje selo..... Ul 
Gornji Podvrski 

Lipovec....... ... 114 
Gregurié-breg .. ... 277 
Samuboraki Vratnik 
Slnni Dol. ......... ~ 

l 

Slnpnica .. .. .. • .. • 78 
Dragono~ .......... 101 
Sipacki B reg...... 106 , 

• 

Podvrh pk. 6sssestm 1-:-:-:-: 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

' 

·. 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

' 

' 
·' 

• 

' ' 

• 
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a 
Politikai klJ~gek 1! 

lll 
. . . 

~ -o r. 

• 

6s ezek 

l. &a.obor pi . 
l Samobor ••• ·l Samobor ............... .. 

:pi. . • 

• 

1 •••••••• r Blato . . . . .. • . . ••••••• .ll 9 
J Lucko .............. 310 
Stupnitki Botinec 146 
Stupnil'!ki Reme-

ünec . . . .. . . . ... . 806 
Demet:fe •••• , Demerje...... ...... 693 

j Stupnic'!ki Leskonc J~ 
Stapnik ...... Jeldovec ... .. .. .. .. 34-7 

Stupnic'!ki Obre2 .. 146 
•••••••••••• t.EK>S 

pk. 

• • 

4. 8rJetG Jfl~elja pi. 
• 

1 Keftltince .. Kerestinec ........ 5M 
387 
361 
J6S 

Ra.kitje ••••••••••••• 
borskiN o vakí 

SamoborskoBrezje 
Samoborski i 

Strmee ..... ~ BeatoYje. .• • • . ...... 180 

l Ordje .............. 873 
, SamoborskiStrmeel.l 

SY~ Ned- j • 
jelja ........ · Jagn1é-dol •••..•• ... 187 

Nedjeljaka Gorica. 408 
• 

--=-= 

• 

• 

Jledjeljski Breg .. 1St· 
Srebrniak ...... ,... 61 
Sveta Nedjelja .. .. • 888 

/JMG Ne4itljA pi. l--

• 

l Galpvo ..... Fala!iP.ek .. .. .. .. ... 98 

• 

Galgovo • • . • • • • • •• • • 838 
Pavuc'!njak.......... 4l1 

• Borvati ••••.••••.•••••••. 
•• • • Kl ak e. . • • • . • • . . . . . . • fi 66 

• 

IC.on.Séica......... •• 4.73 
Podoki&i Dolec.. 61 
Podokiéko Pod-

~dije .......... . 
Sveti Martin pod . 

Okiéem .......... !OS 

• 

• 

• 

• 

• 

8. ZAgrAb 

E! • 

Poliükai községek .... .. 
11'.1 

"() 

'"' adóklJzségek helységek -o 
r. és ezek léleksr.áma 

Z. Bzt.zekl - Sisakt ,t. · 
székhely: 

8zlszek - Sisak. ' 
1. (hi" pk. . 

GaMe .•••.•.. Gu§ée .........••••• l 
Lakovili te ......... . 

! .Maj ur éig oc .... .. 
. . .. Malo Svin,jicko .. . 

Preprost ..•... : ...•. 
Pustara Kostrina • 
Veliko ~viniicko • 

Gviée pk. 

.. pi. 

• 

.(. 

!8 
tOB 

3 
4 

7!1 

Cigoe ••••.•.. (""~i go é .................... . 
Kratecko • .. . Krateéko ................ . 
Mulilovcica. Kratec'!ka Lonja .. 66 

Muiilovcica........ 4~ 

• 

Suvoj .......... ". .•. 166 
l . --:::-=::-: 

pi. 

. ll. Leketaik pk. 
Lekenil!ka . 

Po lj ana . .. . Lekéni~ka Po lj ana· ... .. 
Lekenik .. . . Lekenik ................ .. 

• 

. . . Kre.Zanske Modruie 
K.rle5c'!ak ......... .. 

B l 
25 
4-9 Lekenic'!ki Breiani 

Lekenic'!ki Gajec .. 
. Lekemc'!ki Gradec. 
! .Majur Jurjevac .... 
Pe§C.eniea .•..••••• 

6 
80 
11 

673 
81 

Saverje • .. • • .. .. .. • 118 
Prkovac ...... '!' ••••• 

j Zebineo. .•••••. ...• B 
Taropoljski . . 

· nik ..................... . 
Vukojenc ... Donji Vukojevac .. 

Gornji Vukojevac. 
Lekenic'!ko Novo 

U 7 
150 

selo . . . . . . . . . . . . . . '1 
Ogulinac.... .... .. . 109 
Pustike... .... .. .... 177 

• 

Lekeni.k pi. Öllllt8tm -== 
4. LdofJanié pk. 

1 Fanaii6 ... "l Pokupsko Vrat~ko 167 
Srebrenik .. .. .. . .. 77 
Stari FarkaAié .. .. B!ll6 

Letonni6 ... Letovanié ...... ; ... 873 
Letovaniéki Vrh .. liS 
Stari R rod .. .. .. .. !153 

Letovani6ko 
Cerje •• • .. • Letovaniéko Gerje 61 i 

Letovaniéko Seliliée 67 
Pokupslti Palanjak 167 

• Letovanié pi. ÖBBIUM -;;-: 

• . , 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

' 

• 

..... 
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• 
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Hon·át-Szll!o vou ond.gok. 

Politikai községek 
' 

E! 
-~ 
rn 

• 

• 

. 8. Zá~&l·áb vérmcr. ye. 

Politikai községeit 

' 

helységek adóközségek 

------------i Lél szám ·g. szám 
..... dókö é k helységek 

és ezek lélekszáma 

• 
5. Marlinska Ves pi. 

Des no 
Trebarjevo 

Desno 
Zeljezno 

Desna Luka ••••••• 
Desno Trebarjevo. 

..a 
555 

Desni Dubravl!ak • 875 v 

Desno Zeljezno.... 488 
Lijevo Ze lj t~zno.... 107 

Lijeva Luka. Lijeva Luka ...... 709 
Lijevo Trebarjevo. 171 

Mahovo . . . . . Mahovo ••••••..•••.•••••• 
MarLinska • 

Ves •••••... MMtinska Ves ......••••• 
' il'lartinska Ves pk. 

l össze·en 

6. Pal(Jffjek pk. 
t Bok •••......• Bok....... ... . .. .. . . 877 

Erdedska 

Kaptolaka Tisina • M7 
Strelel!ko........... ~6 

Tisina ..... ' Erdedska Tisina •• 630 
l Zir~ica .. • • .. .. .. .. • 183 

Hrastelnica .i H rastelni ca........ 946 
1 Palanje15ko Novo 

se l o • • •• • • • •• • • • • • 60 
Palanjek .. . . P. alanjek ••.•....••....••. 
Setus ......... Ljubljaniea .... ... • 9n 

' Lonjski Brebrovae 9 

• 

Se tuS . . .. . . . . . . . . . . . .4·99 , 
Sandorséak .. .. • • .. 5 

1 Palattjek pk. össet!8en . ' 

. 7. Bela pk. 
1 D ,.. . D ~· '99 UlílCa. .. . . .• uztca.. .••.•.. .. . . . ., 

Maj ur Du!iea. .. .. • ~ 
G red a........ G red a .. . . . . . . . . . . . . 869 

· Maj ur Graberje.... 15 
Petrovec............ 136 

Jazvenik ..... Jazvenit .•............... 
Pokupski · 

Brest.. .. .. . Ma la Gorica....... 4-85 
Pokupski Brest.... 463 

Sela . . . . . . . . . Se la ..................... . 
Sisac!ka Ollr.1 Sisai!ka Od t a...... ö!9 

Staro Pral!no .... ~ 159 
Zabno .............. !42 

Stara · 
DrePc'!ina .. Sta ra Drencina .. . 361 

Vurot . •.•.•.. ·..... .• 151 
Stupno . . . . . . Stupno .............••..•. 
ZaZ:na ..• l... Züinu. l ••••••• l. l ••• l •••• 

Bela pk. összesen 

8. Topo'lo11ae pk. 
Hud&Sevo • • . Bud&Sevo • • • • • • • • • • 789 

SepCiiia • . . . . . . . . • . . 11 
~asna Greda ...... 118 
Topol•1vac!ka 

Bukovica • ...... SO 
• 

--

501 

481 

• 

& a zs ge és ezek lélek~záma 

' 

• 

Erdedsko 
GRidovo •• Orveni Marof ...... 

Erdedsko Galdovo 
Topolovac'!ki Cap, 

a4.-
5ts 

• 

rag............... 11 
Preloiéica •• Bukovsk.o .... .. ... 1' 

Posavski Lub.vr~ 446 
Prelo§éica .......... 1.~9 

Topolovac. Gori~ica............ !!63 
Topaljak • • • • .. .. .. . 4-9 

. Topolovac.......... !)'!0 

• 
Topol01)Qc pk. össu~en 

Ját•ási ötMzeg 
• XI. Stublo&l j. 

' Járási székhely : 

Stubloa. 
1. Bistra pk. 

Bistra.. •••••• Bistra .. • .. • •• •• • ... 699 
' Bistranaka Po-

l . . 
JBDICa • • •••• 1 •••• 1.062 

Bistranako 
Podgorje •• .Bistranski lvanec. 466 

816 Bistranaki Novaki 
· Bistransta Bu-

kovlje .•....•.. ~l •• 
Jablanovec ....... .. 

37' 
883 

GornjaBislra Bistransko Oho- • 

ro vo ......... l l~·. 518 
. Gornja Bistra ..... 1.()88 

Jakovlje .... JakovJje ................. . 
Kraljev Vrh. Kraljev V.rh • ."..... 615 

Pila .........•. l..... !87 
• l Bistra pk. összuen 

2. Donja Btubica pk. 
Andr&Sevee. Andrasevec .. • • • • • fl Ol 

• 

Donja 

· Hrusevec..... ..... • 599 
' Matenci •........... 

. . Stubii!ki Kamenjak 
296 

8 

Stubica • .. Do nj a Stubica ......... . 
Le pa V es • . • Le pa Ves • .. •• •• • • 593 

Vu~ak ............ ~. 380 
Postodo l~.... Pustodol .•.•......... ~ ... 
Stubic!ha · 

Slatina .. .. lgrisée • •• •• • • • .. • • 699 
Krusljevo selo ... :. 581 
Stubii!ka. Kaniza... 9!1 
Stubii!ka Slatina .. ~ 

Stubii!ki 
t:itrmec 

Stubii!ko 

• • • • Ka pelA~al: ......... . 
Stuhi~ki Slrmec .. . 

• 

495 
760 

Podgorje •• Stubii!ki Golubovec S 

' 
• 

' 

• 

Stubii!~>o Podgorje1.177 
• 

Donjfl Btubica pk. 
liS816811ft 

!O 

. l 

-
--

• 

' 

' 

• 

' 

• 

• 

' 

• 

• 

' 
• 

' 

• 

' 

• 

' 

• 
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l 

' 
' 

' 

• 

' 

' 

• 

• 

• 

' 

• 

' 

• 

' 
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Polilikai községek 

adókazaégek helységek 
és ezek lélekszáma 

8. Go,."gu. Stu/Jica pk. 
Gomja Stu- Brezanska Hre-
hica .••••..• ni ca ............ . !6 

410 B 
. . 

rezJe ••••••.••••••• 
Gornja Stuhiéa ••• 
Hi:takovec •••••••••• 
Miletovo selo .... . 

Gusatovec • • Gusakovec· ........ . 

88 
201 
!!36 
568 
619 
916 

Sagudovec ....... . 
Hum .......... Httln . ••••••••••••••• 

Se kirovo selo ... .. 
Modronc ... Modrovec ......... . 

91 
890 

Modrovei!lta Hra-
• mea.............. 17 

Orehova G.orica . • t!! l 
Pasanaka Gorica • !!76 
Samci ..... ..•..... ·.. ~18 

. Vinterovec ........ 1ö2 
Slani Pott•k Jaklíinec............ 461 

Slani Potok........ 668 
Volavec •• .... .... .. 186 

St ubi i! ki 
Dubovec ... Banlléica........... 197 

1 Dobri Zdenci • .... !68 
Repiéevo sélo..... 86 

· Stubic'!.ld Dubovec. 64ö . 
Sveti Matej • Karivaro§ ..... .... M8 

Slubic!ki Laz • • .. • • BOB 
• Sveti Ma tej • • .. ... 910 

szám 

1 • 

1 

1. 
• 

• 

• 
Gornja Stul!ica pTc. 1_ ,...."...,.. 

össeesen 

4. :Yari,ia Bistrit» pk. 

• • 

1 Bistri&i Bistrii!ki Hum ..... 1.179 

• 

• 

• 

Bistrii!ki Laz ...... 1,j9-6 
Globoftec .... Globofec ........... UI73 

Marija 
Bistrica ..• 

. . 

Poljanica ••. 

Selnica •••.. 

• 

Su§obrer • .. .. •• ... • 707 

Bistrii!ko Pod~ 
gorje ............. 1.7SCJ 

Maríja Bistrica.... 7-U 
Poljanica ......... · 905 
Tugouica .. • • • • .. •• 'löO 
Bistrii!ko Podgradje 
Selnica ............. t.!O! 

MariJa Bisiri ca p Tr. --
6ssstJBen 

-' 1$. OrosZrwje pi. 
lfotrice ..... J LeJrad..... . . . . •. . . •. 7 

l 
. .Mokrice -... ...... . • 60!1 

Oroslavje ••• Bornje Oroslavje . 6!110 
Oroslavje .......... 509 

· · Stubil!ke Toplice.. 43 
· O,.osZavje pk. összesen -.,.---

• 

• .Tárási össeeg 

• • 
• 

• 

• 

' 

Politikai közsl-.gek 
' 

• 

adóközséget 
helységet 

és ezek Iéiilkszáma 
• 

XU. Szentlvánzel!nal Svetl 
Ivan Zelinal j. 
Járási székhely: 

Svetl han 
• 

l 

. 1. Kaiina pk~ 
1 Blagu§a .. .. • B lagulla ............... .. 

• 

• 

Gjurgjekovec Dobrodol .......... 171 
Gjurgjekovec ...... 379 

• Simunl!evec.. ... .. • 4~ 
Vuger-selo ..... .... !59 

G oranec • . . • Goranec . . . . . . • . . . . M7 
Kui!ilovina..... .... 445 
Sopnica . . . . . . . . . . . . 4ij! 

KaSina....... KaSina ...........•..•.••. 
Planina ..... Planina ........ · ........ .. 
Sdinovec ..• Budenci ............ 171 

• 

• 

' 
• 

Cerje .••••...•.•..•.. 
Dren<!ec .....•...... 
Soblinec ......... .. 
SaSinovec ....•..•.. 
Sijavrh .....•.•.••.. 
Vugrovei!ki . 

Popovec ....... .. 
Zerjavinec ........ . 

Vugrovec.... Kuéanec .......... .. 
Markovo Polje .. .. 
Prekvr§je .......... . 
V ugrovec ......... . 

V ~·no vec . . . G aj ci .............. . 
Parutevin a ....... . 
Prepuitovec ..... .. 

. , Vugrovec'!k.i Obrel. 
Vurnovec ......... . 

• 

l!lll 
!l 

141 
35~ 
191 
86 

4-öS 
li 97 
178 
!U 6 
336 
38 

!!03 . 

• 

• - _-:-::-: 

• 

• 
. 

1. MoratJ~e-Belomr f)i• 

Ada!Dovec ... l Adamovec ............. .. 
Blaskovec ••• Bla8kovec .......... 607 

• 

Brokunjevec • .. .. .. S~ 
Crkvena Ves ...... 841 
Drenova. ..... .. • .. • 911 
Moravi!e .. ... .. .. .. 10 
Omilje.......... .... t! 

Glavnica .... Donja Glavnica.... 892 
Goruja Glavnicc~... 4.76 
Jasenovec ......... -11.1 

Laktec.. ..... Banje selo......... !78 
Glavnii!ica ......... 304 
Laktec .. • .. . .... .. .. !78 
Moravei!ko 
Butevje............ 16 

L ul an •• • . . . . L utan ..•........... 
Mo1·avi!e-Belovar .. US 

Moravc!l·BdGvM pk. --
6ss:•sen 

l 
• 

/ • • 

• 

l 

f 
• 

• 

l 
• 
• • •• 

• 

l 
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Hordt-Szlavonorad.gok. 
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Politikai kOzségek 

• 

8 
-cd 
N 

Lélek 112 

• 

807 
8. Z6p6b virmecye. 

Politikai kOzségek 

~ helys~gek 
" ·o SZn.ID >. helységek szám 

'ö adókOzségek 
~ és ezek lélekszáma 

a. 81entituitt.eelina S"et' Ivan 
Zelina pk. 

l Bedenica .... Berlenica .......... 614 
· Beloslavee . .. • ..... SSO 

Bosna .... .... :..... 1BB 
Turkov~ina • .. .. • • • 494 

Bla7.ev Dol.. Bialev Dol ....... ; ....... 
Hrastje ...... Berislavee.......... M 

Cre~an .. .. .. • .. .. .. 183 

•• 

Donja Topli~ica... 141 
Gornja Topli6iea . . !66 
Hrastje . • •• . . . ••. •. . 167 
Kali~e ........... : . SS! 
Moknl!ki Breg .. .. 68 
Pretoki............. 103 
&lovec .....•....... R07 

Hrnjanec .. .. Bunjak.............. 840 

• 

• • 

Do nj a Zelina . .. .. 60 
Hrnjanee... •• .. • .. • 57! 
Nespeii .............. 521 
Zelinska Go ra • .. .. !O! 
Zelinaili Bukovee. 6!18 

Jertovec ..... Jertovec • ........... 784 
Prepolno ..... .... .. 108 

. · titomir............. 373 
Kom in ....... Bisaiiki Duhovee.. 98 

Bisaiiki Novakovec 40 · 
Komin.... ... . . . . . .. ~79 
Surdovee ........... 100 

· Zadrkovee .......... .659 
Novo Mjesto. Douje Polonje..... !!68 

• 

Gornje Polonje.... !!tO 
Kreilaves .. .. • .. .. .. 420 
Novo Mjcsto.. ..... 168 

Oreiije ....... Bedenit'!ki ~im un o· · 
• vec ..•.•.•.....•.. 20 

Donje Orf'iije .... .. 73! 
Gornje 01 eiije . . . .. 467 
Omamno ........... 1!6 
Otri!kovee .. .. • .. .. • 64 

PaukovP.C .. • Kri~evilee .. .. .. .. .. 1!6 
• 

••• •. . . . • • . 469 
. Zelinsko Bukevje • 97 

Zelinsko Vukovje. 96 
Psarjevo ..... Donje Psarjevo.... ~ 

Gornje P~arjevo... 838 
Psarje\'al'!k.i . 

Blazevdol........ !14 
Zelinsk.i Suhodol.. 110 

l Sveta Helena Goril!anec .......... · 110 
M "k "'"'~.-BJ ov ee .. .. .. • .. .. "'"'·~ 
Sveta Helena...... 559 
ZelinaJd Brezovec 192 

· 1 ='zen ti ván ze. · 
!ina SvHi 
!van Zelina Sveti Ivan Zelina. 986 

Svetoivanski BiA· 

S vetoi vanaki 
kupec ........... . 

Ob1·tt ...... Sveloivo.nski 
. Marinovec ....... 111 

• 

• 

• 

-o 
:::.. 

1.f)71 

!.Bt 
• 

1.061 

adókl!zségek és ezek lélekszáma 

Svetoivanski Obrl'l 
Bulinec .. . .. .. .... .. 17! 

B'/Jm p'k. 
1
--=-=-·..,.., 

össee.,en 
Járási össeeg ~-== 

• 

• 

ZIII. Topu•kol j. 
Járási székhely: 

. Topusko. 
1.. Boml pi. 

• 
• 

t Boturi •.. ~... Boturi .................... . 
Bo'Vi.6........ Bovié ..... ..•... · .......... . 
Cremusnieri. . CremuAniea ............. . 

' . 
Golinja . . . . . . Golinja ................... . 
Gornja 

Tratenica .. Gornja Trsteniea ........ . 
Kirin ........ Donii Kirin ......... 611 

•• 1.11 
Gornji Kirin....... 505 

Kozarac •••••• . 
•••••••••••••••••• 

. Bo1Jié pk. öaal6aen 

fl. ifemernica pk. 
Batinova 

Kosa ....... Batinova Kosa .. ~ ....... 
Biatusa ...... Blatuia ......... ......... . 
Cemernica •.• Donja éemernica. 739 

. Gornja Gemernica 65! 
Cemerni~ka 
Bukovica... Cemernii!ka B u ko-

• vica . . . . ... ... .. . . 9!() • 

• 

Kuruzna.... ........ 89 
Mali~ka...... M.alic'Ska .................. . 

· . Oemernica pk. öaa.um l-

t 
a. pk • . . ' . 

Potok. Crm Potok ........ 1.011 
Crnopotoc!ki Pau-

novae ...... ~.... 5 
Kaünovae ... Katinovae ............... . 
Pecka .••..•.. Peck::a .. ..........••.•....• 
Perna .. . . • . . • Per na ......•.............• 
Vorkapió . . . . Vorkapié ................ . 

Perna pk. össeesen 
4. Topusko pk. 

l Hrvatsko ·. 
aelo .. .. .. .. Hrvatsko selo .......... . 

Maia Vrano- · 
v ina ....•... Mala Vranovina ..• ...••• 

B Ponikvari ... T opuaki Poljaui .. !lat 
Ponikvari .. .. • • • .. • 797 
Topu;r.k.a Petrova ' 

Gora ...... ••. . .. . 41 

Topuski 
Topusko .......... ~. !SO 

Gredjani ... Topuski Gredjani ...... . 
Topusko 

l Staro selo .. Bjeljevina... ... .. .. 806 

i~ 
• 

1.01 

61 
1.~!l! 

-

1.17 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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e 
Politikai közscgek -~ 

rn Lé l P 
•O szám ;.... helységek ... adóklSzsége k o és ezek .lélekszó.ma ~ l 

Topusko Staro selo 971 
Velita Vra-

novina .. V elika Vranovina ....... 
Topusko pk. öss1eseta -..,....~ 

6. Vrgit~most p'k. 
1 Brl tjavac •••• Brnjavac ······•······ •••• 

DtlDji . 
Sj en i fak..... Donji Sjenii!ak .......... · 
Gort1ji 

Sjeuii!ak • • • Gornji Sjenii!ak ....... .. 
Ostro,'.in .•••• Ostro!in ••••••••.••...... 
Pje~~>'lica... Pje§i!anica ............. .. 
Podgot:je ... ; Podgorje ................ . 
Slavsko• Polje Slavsko Polje ........... . 
Vrginnaost.. Vrginmost ............ .. 

Yrgitamost pk. összeseft 
• 

· Járási összeg 

XIV. lfagygorlozal- Vellka. 
Gotloal j. 

Járási székhely: 
Nagygorlcza Vellka Gorica. 

1. Dulwamc pk. 
1 Rukovi!R.k . .. Bukovl!ak ........ , , , ..... 

• 

• 

Ct'rovski Vrh Ce1·ovski Vrh...... 107 
Jerehic ............. !:!lj! 
Prvonolina .. .. .... 9~ 

Cvetkovic-
brdo ........ Cvetkovic-brdo ........ .. 

Dragonozec • Dragonolee • • • . . . • • 5!16 
Havidic-selo ....... 10!! 
Lipnica •••••••. ~.... ~55 

Dubranec.... Dubranec ••••••• ~ •••••••. 
Gustelnica... Gosteinica .............. . 
Vukome1•ié .. Petravec ........... 170 

Vukomerié ...... .. • !ta!!1 
Dubrat,ec pk. 

. , 
J. KratJarsko pk. 

1 Gornji · 
Hru~vec • • Gor':!Ji HruAevee • • 390 

Op a bP.- • .. .. .. • • ... • 367 
Kozjaéa ...... Kljuc1é-hrdo ....... 188 

Kozjal!a.. ... .. .. .. .. 387 
Kravarsko ... l Kravat'Ski Glado-

vec............... 160 
Kravarsko.......... 6a 

Novo Brdo .. l:akanec ............ !13 
Novo Brdo ••• ... ... 194 
Zitkovcica.......... 70 

Podvornica . Kravarski Bat·ba-
1•iói •••••••••••••••. 1B:j 

Podvo1-nica. ........ 131 
Siljakovina.-. ~iljakovina ............. . 
V elika B una V elika Buna ........... .. 

1 K1·at·a1 tJko pk. összesen 

' 

• 
l 

-=-=-= 

• 

• 

1 
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8. Zágdb v6rmegye. 

Politikai községek 

helységek sz!m' 
atlóközségek és ezek lélekszáma 

9. NotJO Óiee pk. 
Cicka Lazina Cil!ka Lazina .......... .. 
Ciilka 

Poljana .... Cicka Poljana .......... . 
C1-nkovee .... Bapi!a ............... 10! 

Cmkovee...... ... .. 137 
Séitarjevska St~l-

.. nica • • • • • • . . . . . . . . 166 
Kosnica .. .. • Grdovi!ak ........ .. óU 

Kosniea............. !64 
Petina ............... tM 

Lekneno ..... Lekneno ........... JM 
· ... Trnje • • • •• • •• • . . . . . • 70 
Novo Ciée .. Novo Cil!e .............. .. 
Obrezina .... Ohrezina .......... ; !14 

. Sasi...... •• • • . . . . . . . 75 
SéitarjevskiNonki US 

Ribnica ..... Jagodno ............ '.!61 
Ribnica •••••••.••.. 
Zelin. •• •••••••••.... öi 

Séitarjevo ... Séitarjevo ... .. .. .. • !!67 
· . Séitarjevsko Da·enje 176 

Novo Ói~e pk. öss1esm -

• 
• l 4. Odra pk . 

Buzin ••••.••• Buzin ••••••••••••••••••• jlll. 
J aku~vec • .. H relici .. • .. .. • .. .. . .J~O 

Jaku~evec .......... MB 
Maia Mlali:a. Maia Mlaka, ........... .. 
MlCevee • • • • • MiCevee •••••••••••••••••• 
Odra ••.•.••.• Odra .••••••••••••••• ~ ••••• 
Odranski 

Obrel ...... Od1-anski Obre2 ... 711 
Odraoski Strmec . 362 

Trpuei ....... Donji Trpuci ..... 299 
Gomji Trpuci .. .. -~ 

Turopoljsko 
Hra.Sée.. •• • Turopoljsko Hra§óe ... 

Odra pk. ÖBIIBBIIA 

• 

6. Orltt pk. 

"""'::" 

• 

1 Bukevje ..... Bukevje •••••••••••• 
Obed .•••••••••••••• 

.. 

Posavsk.i l:ret ..... 
• 

79 
100 

Bukevski 
Strmec ..... Bukevski Sop ..... 

Bukevski Slrmec . 
Posavsto Zablatje 

öM 
1 

• 

Drnek · •.•••.. Drnek •••••••••••••. 
C>rle ••••••••••••••••• 
Posavsko Vrbovo. 

91 
ó 99 
17;) 
'10 

Ru~a • •• • • . • . RuCa ••••••••.•••••.......• 
• 

Su§a ..... .. .. Posavsko Jezero.. 431 
Su§a •• • • • • •• • •• • • . • . ~67 

VeleAevec ... Posavski Strulec.. 144 
• Veleilevec .......... l.ll92 

Of-le pk. ÖS81lC8eJI 
--; 
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' ' • 
i 

• 
• 
l 
l 
• 

! 
• 
l 

' l 

• • • • 

l 
• 

' ; 
' l • • 

i • 
i 
• 

• 

' • 
• • 
• 

l 
' • 
' ' • 
' l 
• 

' i 
l 
• 
' l 
• 
' ' 
' • • 
l 
l 

l 
! 
' • 

' • 

• 

' l 
l 
• 

' • 
• 

• 

l 
l 

l 
• 

l 
' 



• 

• • 
' • 
' 

' 

' 

r . . 

• 

1lorvát-Sz.J.avon01-szágok. 

s Politikai kllzségek ~ .. • 
-o 

helységek >o 
adók6zségek -o és ezek lélekszáma r:.. 

6. Nagygot·icea Velika Gonca pk. 

KuSanec •••••••••••. 

Nagygorieza-
. Visoki Brijeg ...... 

Velika Gorica Kobilié ............ . 
Rakarje •.•......... 
Turopoljska Mala 

• Gbrica ..... ...... 371 
V elika Gorica ..... t 

V elika Mlaka! Pleso .............. . 
· V elika Mlaka ..... . 

• 

• Velika Gorictl 

1. Yukovina pk. 

1 Buievec ···· .. ·1 BuSevec ·············•···· 
Kue!e •••.••• -. Ku~e .••• •••••.••••• 

· · · Rakitovec...... .... 47 
Tui'Opolje ....... .. 

Mraelin ...... Maia Buna ...... .. 
• 

Podotooje ... 

Staro Cir.e ... 
Turopoljs ki 
L ug •....... 

Vukovina ... 

• 

• 

1\fraelin .......... .. . 
Turopo 'ski Lazi .. 
Donje odotocje.. t 
Gornje Podoloc'!je. 177 
Staro Ci~e .............. ... . 

Turopoljski L ug ........ 
Okuje .. .......•..... 
V ukovina .. ~ ...... . 

:ZV. Zágrábi Za.grebl j. 

Járási székhely: 
Zágráb Zagreb. 

• • 

• 1. Brdovec pk. 

1 Brdovec . ..... Brdovec............ 466 
Brdovetki Zdenei. 401 
Brdovec'!ko Prigo1·je 336 
Janu!ievec.......... 21 
Javorje .•.... . :. •.. . . it 
Lut.nica •.••••..... 

• 

• 

• 

szám 

• 

1. 

' 

1.201 

6 

• 

e 
·::l .. rn 
-o 
P-o -o 
~ 

• 

• 

8. Zágl'rib vármegye. 

Politikai kllzségek • 

adóközségak 

Zapre!iié .... 

• 

helységek 
és ezek léleksz,ma 

Prudnica ..•..•..... 
i".·b' . . 
~~ 1ce ....••....... -. 
Bela Gorica ....... 

Kraj •.... .... 
Gornji Kre,j •· ...... 
Ht·astina ...•....... 
Marija Gorica .... . 
Oplaznik .......... . 
Pologi ............. . 
Brdove<!ki Kij u c .. 
Brdovec'!ki Sveli 

2M 
195 
~22 
843 
486 
257 
162 

85 
162 
295 

Kri! , ............. 489 
Brdovec'!ko Drenje. 418 
Donji Laduc'!....... 630 
Gornji Lad ui!...... 9!89 
Harmica............ 186 
Lad u<! •..•.... ; . . . . . 86 
Savski Marof ..... 67 
Senkovec •••• ...... 213 
Vukovo selo ........ ~ 
N ovi Dvori ..... ... 52 
Zapre!iié ........... 1 

Brdovec pk. üsseesen 

'!J. Breeot1ica pk. 

Desprim..... Brezovic'!ki Dre2nik 168 
' Desprim...... •.• • • • • 192 

Go li B reg... Brezovica.......... 107 
Goli B reg .. .. ... •• 246 

szám 

' 

!1.81 

• 

g Grancarl .... Graneari ........... 164 

• 

Hudi Bitek ........ 164 
Starjak .. .. .. Brebernica.... •• .. • 55 

· . Starjak .. .. .. .. •• ... 157 
Zadvorsko .. Zadvorsko ............. .. 

l Bres0t1ica.pk. -üsszesen !-~".., 

!J. Néa pk 
• 

Kupljenovo. Kupljenovai·ki 
Hru!ievec ...... . 

KapJjenovo ....... . 
Merenje ••••••••••l•. 

· Poja.tno ••........•• 
Puséa-Bistr;l ..... . 

PuSéa ........ Bregovljane ...... . 
· Donja Puséa .... ~ • 

• 

Gornja Pulliéa ••• -~ • 
H1·el)ine ...........•. 
Marija Magdalena . 
Miliöevo selo ...... 
Pu!ié anska Du b-

ra va ............. . 
• 

Pallit ~anske Ce line • 
Pu~1~anski 

Hiruievec .•.•..•• 
Puiié :a nski 

'1'1 ·stenik ....•.... 
Zleb ee .............. . 

682 
493 
~59 
64-0 

11 
126 
317 
190 
385 
179 

31 

178 
169 

' 
275 
:!81 

Méa 1>k. {)sszes en 
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Horvf.t-SzlavonorszAgok. 

'() ... 
• Politikai .k:Ozlése.k 

'ö adó.k:Gzs""'"ek ""' .... 
helységek 

él eaek lélekszáma 

• 

• 

Öuaerje •••••• l':u6etje ••••••••••••• 1.8!10 
Dankovec.......... 176 
Degidovec ••••• •... 6\J 
Jal§evee............ 770 
Medvedaki Brijeg . !151 
Slanovee • • • • • .. • • • • i97 
Trstenik........... . 5 a 

Grandina •• Branovec .......... tl!l! 

• 

• 

Űugovec............ 111 
Grane§ina .. .. • .. .. ~11 
Graneiinska 

Dubrava......... 1!1 
GraneAinski 

Novaki ........... 578 
Miro!ievec.......... 386 

. Oporovec .......... · 509 
Reanik • • • • • • Oulinec • • • • . . . . • • • • . 865 

Resnii!ka Trnava. SM 

• 

Resnii!ki Gaj .... .. 101 
Resnik ••• ........ .. 848 
Retkovec........... 17~ 

·Seavete •••••. Brestje ............. 14!7 

l 

Sesvetski 

G "il~ OGI &J l ce • • • • • • • • • • • • • o.ill 

Graneiilnski 
Novoselec ....... ~9 

Jelkonc ••• • • • •• ••• 132 
Ses:.-ete... •• • • • • • •• • 409 
Saants.k& Sopnica 111 

Kraljevec •• Dumovec... ........ 198 

• 

• 

Kralj eveC!'k i' 
Novaki........... 70 

Sasvetaka Sela ••••. 851 
Sasvetaka Selnica. 85 
Beavetaki Kobiljak 107 
Sesvetski 

Kralj8\rec • .. • • .. 4:11 

• 
• 

• 

&8t)eU jlk. tJBBieBeft ~ 

~-
1 Gornji . 

pk. 

Stenjeve c.. Bizek............... 499 
B ori§ ee • • • • • • • • • • • • • 966 
Gornji Stenjevec.. 38~ 
KostaDJek ......... 184 
Li si i!ina .. • • • • • • • .. 98 

•. . • . • . • .• 187 
Dolje 884 

Stenjevei!ki Dolec 71 
Stenjeve~~ki Goljak 147 

. Se nj evec! i.i Jarek.. 118 
Jb.tdtomir ~- •• -Jankomilr •••••••••••••••• 

!.931 

Sttrnjevec •••• Poususec!l........... 4-M 
Stenjev~ :. .. .. • • • • . • ~~ 

1 
StlfÜe'!JtU l pk. 6sszeaen i-:::=:-:: 

• 
tl. SvettJ lClQ '" pk. 

Öahi : •••••••• Gabi •••••••••••••••.••••.• 
Svet a Klara l'obre!je ••••••••••• tSa 

• 

- -· 

• 

l • 

Politikai kGzségek 

helységek . lllám 
adókGzségek és ezek lélek'.!Zá.ma 

Sveta Klara • • • • • • • 887 
• Zaprudski · 

Glogovec ........ 59 
Zaprods.ki Otoi!ec. 

Zaprud$ki · 
Otok ....... Zaprudski Otok ........ . 

&ela B1ara pi. 
ÖBBleaett 

7. Beatine pi. 
Gr~ani • • • • • G raCani • • • • •.• • • • • • • 780 

Okrusijak.......... 6 
ZagrebaC!ko Sljeme 14 

Markulievec. Bal!un .............. ·a48 

-

• . 
• 

• 

Biurovec... ... .... • 316 
Űui!erski Vidovec. 69j 
DeiiC!evec .......... . 
Marku§evec ........ un 1 
Markuiievec!ka 

Dubrava .•••••.•• 
Marku!ievel!ka 

Trnava •.••...•.. 

Popovec ••••••••. 
atefanovec •••••.••• 

Remete...... Bliznec ...•••••••••. 

J tB 
363 

43 
78 

• 

, · Űrna Voda ....... . 
Donji Bokovec ... 
Gornji B uk o vec •• 

Dolje •• 
Remete ............. . 
Remetsh Jazbina 

- . Zvae:aj ••••••••••••• 
8 estiile. ••••• Bijenik ..•..••.•.•.. 

Dadiéi •••••.••••••.. 
Kraljii!in Zdenac •• 
Luk:Siói ••••••••••••• 

• Malo Sljeme ...... . 
. M.ikulié •••••••••••• 

Sveti Jakob •••••••• 

4.!13 
819 
MB 

1 
1.&! 
518 
1!17 

7 
19! 

6 

Seati.ne . • . . • . • •• • • . • 446 
• • 

l 

• 

Sestinski Kraljevec 64!1 
Sutine pk. 6aaus• l-:~ 

8. Yrap& pk. 
1 Gornje 

Vrapce ..... Örnomerec......... 158 
Frater!iéica ••.••••• 
Gornja Kusto!!ija .1.081 
Go r nj e V ra p c'! e ••.. t. 787 
JaC!kovina.. ........ !li 
Krvariéi • . . .. .. ... . tOS 
Stenjevec-bolnica. 786 
Vrabec'!ki Gorenci 

• 

' 

i Vrabec'!ko Zavriije •. Jt.S 
Vrap<'!11 ... • • • Do nj a Kustoiiija • • !171 l l .. 

• 

larun... .. . . .• .• . . . . 4o85 
Opatovina • • .. • • . .. ó7 
Prec'!ko • •• • •• . • .. • .. J78 

• 

• 

l 
' l 

r • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

l 
l 
• 
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• 
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Politikai községek 

adóközsések helységek 
és ezek lélekszáma 

Rudei •••••••••••••• 
Spansko ••• ••••••••. IlO 
Vrabe&a 

Ljubljanica •••• UB 
V rapile ••• •••• •• ••• • 60 

Vrapce pk. 6ss•. 
Járáfl 6ss•eg 

' 

ZVL Károlyváro• Karlo
·. vao váro•. 

Banija ••••••• 
Gornje 

)lekuAje •••• 
Hrnetiéko 

Pokupje ••• 
Kamensko •• 
Károlyváros 
· Karlovac ••• 
Mala Avari!a 
Mostanje •••• 
Turan ••••••• 
V elika Jelsa. 
VelikaSvaraa 

/ ' 

' 

' 

' • 
• 

• 

' 
' 

Károlyvdroa Karlo-
vac ~OB 6sssesen 

XVII. PetrlD,Ia váro .. 
1 Petrinja •••• J Petrinja •••••••••••••••••• 

XVIIL Szllz•k·-
1 Nov1 s:sak \ 

Stari Sisak 

· 'I'ÚOI 

• 

Ssiaeek - Sisak tláros 
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8. Zl\grlb v&rmcgye. 

Politikai közsépk 

helységek adóközsések és ezek lélekszáma · 
• 

• 

'INgtJ ••'IDi i ............................ . 
D .• 

'UOFI J• •••• •••••••••••••••••• ••. • .-•••••• 
Gl . . • 

~J·································· 
J astreba.ra1Mi j. . .........•....•.••••••. 
Károl11vcírosi Karlovaci j. ••.....• 
KostaJnÍC(l,i i ..... ........... • · · • • · · · · · · · · 
R'-4 • • • • 
~~;•""Jat J .............................. . 

Pi . . . 
8llf'0VIfta1t J ...•.•.• , ..•.••••• • ..•••.•• 

Samoliori J . ............................. . 
8. · 7..: o~ k' • 'ftBIBM O!'Sa ., J. •·• ! •• • • • • ••• • • ••••• 
8 ...... 1.~ • • 
,~eas J································ 

BuntitJáneelinai Sveti Ivan Zeli-

• 
' 

' 

• 
' 

Záaráb Zagrab t,lv. •• 
• 

Donji grad. 
Gornji grad. 
LaAéina ••••• 
'Nova Ves... . 
VIaAka ulica • 

' • 

' 

' 

' ' 

ZitnJak •••••• , . 
Ztfgráb-Zagreb tjv. Isi 

(ÓV. Ö8816i~t' J 
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• 
• 

*) A.ba nk., X Belsc5b!rind, Bodakajtor, Ro- A b a l e h o t a L Ahaszé.llb. 

• 

• 

• 

londviri tanya, Csuti és Cséptanya, Felsc5szent- *) A.balfget kk., Barat1ya tma., hegyhtti J. 
iváD, Fié.thkajtor, Há.lóvOllfyi tanya, Hirecbfeld· (székh. Sá.sd), há.z 186, i. 717, N., m., 0 , 1. 79! 
tanya, Kajtori hegy, Kincsesi helfy, Kispuszta, kb, kj. és ak. helyben, tl!z. Pécs, 1 és 

• 

Knls6bá.ránd, MéhesvOllfyi tanya, S6.rközytanya, ab. Sá.sd, cs. ö. Bakócza, 51, XIX, 60, r. 
Strréljemajor, Sashalom, Szdestanya, Szdcsmajor, ~-
Szllcs Alberllanya, Szdcs Sándor tanya és Tolnai- A.bapaszta, r-... Balkiny, Setibolt:s nalfy
tanya; Ffjtr székesfehérvári j., hú 6i8, i. kállóí j., cs. ö. Balkáuy, r. a. p. Balkány. 
4.HW, .M., o, ~, 18.070 kh., ak. helyben, tsztk., A. ba puszta, 1"'1 Boldolfkőva.ralja, .A.baf4i· 
jb. és ah. Székesfebérv6.r, cs. ö. XVII, tnn., gönczí j. (székh. Abaújszántó), ca. ö. AbaúJ· 
68, r (Aha·Sirkeresztúr), e. ~- szántó, a. t. ú a. p. Boldork~vtraljL 

rét, ~ Abádszalók, Jále A.bap~sda, r-... Nyíradony, Seabolcs 
Bzolnok ""''' tiszai t·elsc5 j. (székh. Kunhegyes), a]jai j. (székh. ca. O. Nyiraestd, 
es. G. Ahé.dszalók, a. t. és •· p. Pusztata,.kony· :(', a. p. Nyú' Jdony. 

*) A.bara tk., Z..pUII tma., j., 
*) A.bádaalcSk nk., .)( Ahidl rét, . Abádszalóki bú 169, l 711, M., ~, !.906 kh., kj. és at. 

h\v, Kecskés, KisRJócs, Liszlómajor, Paphalom, helyben, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Na1n· 
Porcsikos, Pusztahomot, Pualatomaj és Szalóki mihlly, "'" ö. 66, IX, 18, L t. Vaján, 
rét i .TdBI·Naggk."..&olfiOltJ ""'·• fels6 j. • 
(aékh. Iunheryes), hú U-88, ! 7.103, M., *) A.ba&Ar nt., H«JU .,._, j., bQ 
~. ~ (•), !0.186 kb., ak. helyben, bs. Szolnok, 5!1, i 1.690, JI., 0 , kb., .ak. helyben, 
jbtk. ah. T~zaroff, es. ö. helyben, 68, tu. Elfer, jbtk. és ah. GyftnB'JGS, ce. G. GyGn1fyOs, 
lll, 9, f (Pnsztataskony-Abádszalók), 60, X, 8!, L t. Gyön~yGs, 
I- e. ~ (Pnsztataskony-Abádszalók) p. u. *) A.básfaiTa .U., UdtJarlaely .,._, homoródi "j. 

1 Abádszalóki réT, .r-. ~bádezal~k, JáBJ-Nagy- (székh, Oklánd), biz l BS, f, 688, t, 8
1 

io-Seolt10k tlsz&l felső l· (székb. Kun- 1.7!!9 th., kj. és ak. Homoródszentmárton, tsz. 
heryes), ca. ö. Abidszalót, L t. és a. P• Pnsz~a· Székelyudvarhely, jbtt. és ah. Oklánd, cs. G • 

• Homoródsientmirlon, 81, XXIV, 77, u. t.. Oklind, 
*) Allatája kk., .,..,, rigem •· p. Homoródssentmárton. 

alsó j. (súkh. Száazrégen), ház 

' ' • 1 • ' • 
8 a ' e J major i Nyitra -.. nyitrai j., bú 14:!, i 1.160, 

ben, taL Maros-VWrhe1y,Jbtk. és ah. Szászrégen, T., rk. Nyitraójlak, 1.9l2 kb., kj. 6s ak. Nyitra-
es. G. 8J, XXII, 78, L t. SzwréB'en, újlak, tutt., jb •• ah. Nyitra,_ ce. G. Nyitra, 11, 

*) A.'bafalT& kk., X Abaft'ypuuta, Erzsébet- XIV, .(.li, ~· t. Nyitra, . · 
tanya, Miklósfalvi puszta és Vigyorgópuszta ; *~ .lbaszepl~ kk., )( H&Jnaltany~ és Rezac5-
G~ör t. Kü-Hord tornaljai j., ház 1!!!, maJor i .Aba~-Tot'fla ""'-• J., htz _170, . 
l '188, ll, rk. Putnok, !.l()i kb., k,j. és ak. Sajó· i 1.06,, T., m., O• lflt. Izdoba, 1.649 th., kJ. és 
azentkirily, tu. Rimaszombat, jblk. és ab ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Kasaa, cs. G. Kassa, 
Tornalja, cs. 6. Putnok, XVI, 51, L t. ét 34, IX, !17, u. t. Bárcza, ~-
L P• · *) Abaújalpár kk., X Al-anyosfilrdc5 i .Abattj-

Abaft'ypll8lta, r-... Abafalva, G6miir 18 Kv Toma tJm., gönczi j. (székh. Ahaújszintó), hás 
HM& "..,, tornaijai j., ca. G. Putnok, L t. és i 166, M., ~, rk. Abaújkér, kb,, kj. 
a. P• Blnrive. és ak. Abaújkér, tsz. Kas.-a, jbtk. és ah. Abaújsztntó, 

• 

•) A *·lal való mecjellllés ut JelenU, holY a közséc neve u 1898. évi IV'. t-ca. alapjáu. a m. kir. belUif· 
•lql•'ltu által Yécl&lel&u. mapllap!LtatoLt éa tör.ukÖilJVe•tetatl 
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• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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• 

• 

• 
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cs. ö. Abaújszántó, !U, IX, 17, u. t. Abaújsozlintó, szói j., hliz 76, :! 898, M., ;t 1 l.li17 kb., ij. 
u. p. Ab!lújkér. . és ak. Selyeb, tsz. Kassa, jbtk. és ab. Sziinó, 

*) Abaújdencser kk., .A..bauj-Torfla ""'·• szik- cs. G. Selyeb, 86, IX, 17, u. t. Felsővadáaz, 1. p. 
nói j., ház 101, :! 645, M., ~, rk. Forró, 1.728 Selyeb. · 
kb., kj. és ak. Forró, tsz. Kassa, j btk. és ah. Szikszó, *) AbaújvAr kk., .A..bauj 11111., fQúrl 
ca. ö. Encs, 84, IX, 2í, u. t. és u. p. Forró-Encs. (azékh. HemádZ!!Adány), hál 167, f. 763, M., ~. 

*)Abaújharaszti kk., Abauj-Torfia Vlto., kassai rt. Abaúj:nádasd, 1.990 kb., k.j. és ak. helyben, 
· j., hliz 52, f. 263, T., rk. Lapispatak, ág. Buda- tsztk. Kassa, jb. ah. Kas3a, es. G, 

mér, Sü kb., kj. és ak. Rozgony, tsztk., jl;l. Hernádzsadány, 34, IX, !7, (Abaújvár-Ieny. 
és ah. Kassa, cs. 6. Magyarbc5d, 34, IX, !17, u. t. heez), u. t. Abaújszina, 
Kassa, u. P•. Rozgony. . Abbazlapuzta, f"'\ Partos, ToronfiU na., hAn· 

Abaújhomok, f"'\ Sirospatak, Zttmpltfl laki j., ca. G. Kanak, •· t. Bánlak, u. P• Szécaen-
_sárospataki j., cs. G. Tiszakarád, u. t. és u. p. falvL 
Sárospatak. *) A..bda kk., X Káptalanmajor, Pillingér· 

*) Abkújkér kk., X Aranyos, Sóstó és Túzsa; puszta, Rendekpuszta és Szentkereszlpusda.; 
.A..bat~·Torfla t1m., gOnezt j. (azékh. Abaújszántó), Győr ""'·· tószigetcsilizkOzi j. (szék.h. Győr), hb 
ház !124, f. 1.036, ll, o, ~, gt. Abaújszántó, 166, f. 1.381, M., o, 4.!10! kh., k.j. és ak. helyben, 
:UJ65 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Kas~ j btk. tsz tk., jb. és ah. Györ, cs. o. Gyc5~, 19, XVII, 16, 
és ab. Abaújszlintó, cs. O. Abaújszántó, ~ IX, m. h., u. t. Öttevény, ~· 

• 

!17, m. h., u. t. Abaújszántó, ~- *) Abdalóczkk., Va• ""'·• a~ombathelyij., ház 87, 
*) lak kk., X Szanticska; .Abauj·TOf'fltJ 187, N., rk. Pósaszentkatalin, 500 th., tj. él ak. 

tnn., szibzói j., ház 76, z 336, M., rt. Nyésta, gk. émetlOvc5, tsztt., jb. és ah. Szombathely, cs. G. 
Gadna, 1.186 kh., kj. és ak. Felsővadász, tsz. Pornóapáti, 83, XVIII, 59, u. t. Monyorókerék, 
Kassa, jbtk. és ah. Szikszó, cs. G. Selyeb, !U, IX, u. p. Pornóapáti. · 
!7, •· t. és •· p. Felsc5vadást. *) Ábeltalu kk., X Agyagosirtvány, Forgách-

*) Abaújaidasd kk., AbatÜ·Torna fQzéd Pázsitosirtvány és Sziklairtvány; N6grál 
j. (azékh. Hernádzsadány), ház !100, z 1.045, vm., gácsi j., ház 149, f. 966, T., m., á', rk.Felsőlis'tlás, 
T., m., o, -~, !U9!1 kb., kj. és ak. He1·nádesány, 4.92!& .kb., kj. és ak. helyben, tsz. Balassagyarma~ 
tszlk. Kassa, jb. Hernidzsadány, ah. Kassa, cs. O. btk. és ah. Losoncz, ca. O. helyben, XV~ 
Hernádzsadiny, 86, IX, 17, u. t. és u. p~ Hernád- , u. t,;· Gács, ~-
uadánr. · A h e l o v a L Ábelfalva. 

*) Allaújrákos kk., X Kálminpuazta ; .A..bauj- Abfaltanya, n Pankota, Arad "._, rilqosij., 
Torfia t1m., fnzéri j.(azékh. Hermil.lzsadány), ház cs. o. Pankota, u. t. és u. p. Pankota. 
67, i 199, M., t., rk. Regeteruszka, ref. Gar- A..hlánczl malom, n Acsád, VIJ8 szomhat- , 
bóczbogdány, 1.83i kb., kj. és ak. Garbóczbogdány, helyi j., cs. O. Acsád, u. t. és u. p. Acsád. 
tlzlk. Kassa, jb. , ah. Kassa, ca. o. A..blonczl, n GOmOrmihályfalva, G6miir és Ki,. 
Szin, 34, IX, !17, u. t. Nagyszaláncz, u. p. Gar- HOflt tlfll,, tornaljai j., es. O. Tornalja, u. t. Tor-
bóczbogdány. nalja, u. p. GOmOrfnge • 

*) Aba'djsáp kk., .A..bau;-Torna szikszói *) Abod kk., X BQdOstútpusz~ Emmamajorés 
j., ház 38, f. thS, M., ~, rk. Léh, 58' kb., kj. és ak. Királyk.út; Borlod edelényi j., ház 166, t 1.039, 
Léh, tsz. Kassa, j btk. él ah. Szikszó, cs. 6. Selyeb, t., J;, rk. Szendrc5, ref. Meszes, 6.4.14 kb., k~ 
M, IX, '1.7, n. t. Halmaj, u. p. Léh. és ak. helyben, tsz. Miskolez, jblk. él ah. Ede-

*) Abaújszakaly kk., .Abauj-Torfla tm~., waai cs. o. Szendrc5, 86, X, 81, a. t. Iirálykú~ 
j., hliz 108, i. ö56, T., m., czigány, rk. Enyiczte, gk. ' 

1.911 kh., kj. és ak. Enyiczke, tsztt., jb. o d l. Székelyabod. 
és ah. Kassa, cs. O. Enyiczke, 36, IX, !17, u. t. A..bogyatanya, n Eozeny, 81abolcs vm., j. 
él u. p. Enyiczke. (székh. .Mándok), cs. o. Mándok, a. t. és a. p. 

*) Abaújszántó nk., X Sashalom ; .A..baui- Eszeny. 
Tortaa t1m., trOnczi j. (székh. Abaújszántó), ház 739, *) AIJouy nk., X Mikelaka és Sashalom; Peat- • 
f. 4..698, M., (), •· ~,á', 1), 7.7!14 kb., ak. helyben, Pilis-Solt-Kiskt.m abonyi j., ház ':!. f, 
tsz. Kassa, jblk. és ah. helyben, cs. o. helyben, 14.729, M., 0 , ~, ll), ág. Czegléd, 2U()(. kh~ 
84-, IX, i7, ~. f, _[li e. ~· ak. helyben, tsz. Kecskemét, jblk. és ah. Czegléd, 

*) Abaújszh•a kk., X Gencsytanya és Lmezy- cs. O. helyben, 68, II, 6, f, .(il e. 
tanya: .A..bauj-TorfiG t1m., kassai j., hliz i4!1, ~. 
:f. 1.5!!8, M., L, ~, 1), rk.. Kenyhecz, gk. ROlzse, A b o n y J. Fazesabony, Nemesabony, Sikabony. 
4,4.,9 kb., kj.' és ak •. helyben, jb. és ah. Abonyi út, n Szolnok, Jáu-Nagykun-Bzolno't 
Kassa, cs. O. GOnez, M, IX, !7, (Abaúj- es. o. Szolnok, m. h., u. t. és u. p. Szol-
szina-Alsókéked), ~- , · 

*) Abaújszolnok kk., .Abauj-Torfla ""'·• azik- *) Abos kk., Sáros lemesi j., ház Ra, ! · 
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f 48!, T., eJ', rk. Somos, 1.711 kb., kj .. és ak. j. (székh. Nagy--y~rad}, cs. G. Nagy-Várad, u. t. 
f. SárosHszeg, tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs. G. Lemes, és n. P• Oláhapa h. . 
f 67, IX, 29, r . .(l' e. ~ p. u. ; . A.brincsospnszta, ~ Andocs, &mogg 11m., igali 
t *) Abosfalva kk., Ku-Kifkalló tm~-, dics~szent- J., cs. 6. Andocs, u. t. Bf)nnya, u. P• Andocs. 
~ mártani j., ház 81, i, 460, M., o., 0 , ; , ref. *) Abronesos kk., Sáros mn., héthársi j., ház 
! llikefalva, kg. Fel&Jkápolna, 976 kb., kj. és ak. 41, :E 112, R., gk. Csércs, l.OJt kh., kj. és ak. 
t Mikefalva, tsz. ErzsébetV'áros, jbtk. étf ab. Dicső- Csércs, tSz. Eperjes, jbtk. és alt. Kisszeben, cs. G. 
f szentmárton, cs. G. Dics6szentmárton, óO, XXIII, Luhotény, 67, IX, !9, ll. t. Orló, u. p. Cliércs. 
r 76, (Abosfalva-Vámosrálfalva), ~(Abos- A.broncsospnszta, f"'' Ragyolcz, N6grád 
• 
· falva- p. u. füleki j. (székh. Salgót.arján), cs. G. Ffllek, u. t. 

· *) Ábrahám kk., X Nádszegpuszta ; Po•so'fli!/ Ffllek, u. p. Ra11olcz. 1 

"""• nagyszombati j., ház 152, i. 1.!&9!, T., m., *) A.bradbánya rtv., X Buifa és Szarvas
o. !.74!1 kb., kj. és ak. Majtény, tsz. Pozsony, pataktorka; .Als6-Fehh' t.'1'11., ház 668, i, 2.938, O., 
jblk. és ah. Nagyszombat, cs. G. Szered, 7~, Xlll, m., 0 , t, ~, .::f-, 8, 8.939 kh., ak.. helyben, tsz. 
40, u. t. MafYardiószer, ~. Gyulafehérvár, és ah. helyben, cs. G. helyben, 

Á b r a h 6. m l. Szentábra.há.JD.. . 50, XXI, 68, r. _r- e. 

~b r a h 6. m r a l n l. Tnróczlbr11hámfalu. *) A. bradfalJa kk., .Als6-Fel1tr 11m., ·verespataki 
A b r a h ám r a l u p i k fa l u l. Ábrabámpik- j., há.z 1.06,, i, 4-.811, O., m., .::f- (,}, rk. és gk. 

falva. ' Abrudbánya, 18.510 kb., kj .. és ak. helyben, tsz. 
*} ÁbrahámfalTa kk., Sáros .ma., bártfai j., Gyulafehérvár, jbtk. és ab. Abrudbánya, cs. G. 

báz 49, :E ~66, T., rk. Magyarraszlavicza, ág. Abrudbánya, óO, XXI, 68, •• t. és u. P• Abrud-
Lapos, l.OM kh., kj. és ak. Tótraszlavicza, tsz. bánya. ,. 
Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, cs. G. Kisszeben, 67, *) A.brndkerpenyel kk., X Vnrtop; .Als6-Feh~r 
IX, a. t. és •· p. Mauarraszlavicza. vm., verespataki j., ház 481, :i 1.4·78, O., .::f-, . 

Ábrahámhegy, f"'' SalfOld, Zala tapolezal 3.465 kb., kj. és ak. Abrudfalva, tsz. ~yulafehér· 
j., es. o. Badacsonytomaj, u. t. K6vágó6rs, u. p. vár, jbtk.. és ah. Abrudbánya; cs. O. Verespatak, 

. · 50, XXI, 68, u. t. és u. p. Abrudbánya. 
*) ÁbrahámplktalTa kk., B•epes .",._, 16csei j., A.bncsa kk., Hwnyad vm., marosillyei j., ház SO, 

bb 38, i. 118, T., o, 1.156 kb., kj. és ak. Mahál- ! 106, O., kg. Dobra, kb., kj. és ak. 
falv., tsztk., jb. és ah. L6cse, es. G. Késmárk, 67, Gllradobra, tsz. Déva, jhlk. és ah. Marosillye, es. 
IX, SO, u. t. és •· p. MénbA.rd. ' , G. Dobra, ü, XXIII, 75, u. t. és u. p. Hunyad-

Ábrahámtelek, f"'' Tápiószele, Pest-Pilis-Bolt- dobra. . · 
KiBktm abonyi j., cs. G. Tápiószele, u. t. és *) Á.ea nk., X Csillapu~zla, Czonczóhá.t; Ern6-
L P• Tápiószele. major, Homokmajorl. Jegespuszta, Likócspuszta, 

*) 'b á • 1 kk "-'~- ... -z d h 1 .• LovadpUllzta; és Vaspuszta ; Komárom gesz-
.a. r naa T& ., uc.wMrw y u var e ~l t . . ( ékl N . ... d) há co .1! 5 6 • ., ~ (Rékb. Székelyudvarhely), ház BS, :E M. 881 l• sz 1

• ngy1gma.n ' z ooi, N • ~.,, 
f. H Ód tl . ló 1 01100 1..1.. k' .. _ k M., O, ~, ll), 15.396 kb., ak. helyben, tsztk., J b. 

re omor szen asz , . A'oO ILU., J• - a ., é h K ár h 1 b .. Xlli • ., 
H Ód ti... zló ts S ék l d h l 'btk s a . om om, cs. G. e y en, h•, ' ,i), omor szen a.B , z. z e yu var e y, J • r:4l'l ot) n A _Alt. ·. 

és ah. Oklánd, cs. o. Kányád, 8!, XXIV, 77, u. t. fttl• .L' ..1.· e. ~· · . . . . 
Székelyudvarhely u. p. Homoródszentpil. !cs, f"'' Akasztó, Pest-1'\Zu-Solt-Kukun ~., 

*) Ábránka k~. Bereg alsóvereczkei J.. kiskiJrösi j., cs. G. KiskiJrGs, a. t. Csengőd, n. P• 
' .' Akasztó. · · 

hú 60,! tuS, R., gk. Vezérszállás, !.878 kb., k;j. *)A.. k X B'b' G.l.'b · M 
és t.· tsz. B zá 'b Al ó- csa n ., 1 1cz, a. ormaJor, agos, 

a . , eregs. sz, J • 8 rós, BajvOlgyi cs6szlak és Sápivölgyi major ; Pest-
vereczke, ah. Szolyva, telekkOnyVl hatóság Mun- =•. _8 lt- Tr· k á · · há .. 08 .c 1168 . , .cwtB 0 .n..l8 un V CZI J., Z ~ , N • 1 

. verecz e. · ben, tsz. Pestvidéki (székb. Budapest), jbtk. PS ah. 
A b r á nk a L Xisábrinka, Naryábránka. Vácz, cs. o. Püspökhatvan, St, I, ~. :f (Acsa-
* J Ábrán:r tk., Sáros wa., lemesi j., ház 7!, i ErdiJkiirt) ~· 

1'00, T.~ rt. Delnekakasfalva, rt. Sóaújfalu, 1.68.. A c B a 
1

}. Somogyacsa Vértesacsa. . 
kb., kj. és ak. Turina, tsztk.., jb. és ah. Eperjes, *) A.esád tk., X Ablánczi malom; VtJB "'"·• 
ca. G. Keczerpeklén, 67, IX, •• L Tótsóy6.r, szombathelyi j., ház 108, ·! 860, M., rt. és fÍ4r· 
lo P• Zsegnye. Meszlen, i.490 .kb., kj. és ak. helyben, tszlk., 

Á b r á n y l. Alsóábrány, Érábrány, Fels6- jb. és ab. Szombatbely, cs. o. helyben, 83, 
lbrány, Nylribriny, Vedresábriny. . XVIII, ö9, r. _[ll e. ~. . 

.bré.nypuszta, fl Mácsa, .Arad tma., aradi j., A cs á d agyacsád, Nyíracsád. . 
-. ö. Kürtös, a. t. és a. p. Mácsa. · *) A.csalug kk., Sopron tnn., csornai j., ·ház 

Ábriháza, ~ Vé.radcsehi, BÜ1ar központi 109, :E 759, M., rk. Csorna, 1.685 kb., tj. és ak • 
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!Ms!rUny, teL Sopron, jbtk. és ab. Csorna, cs. szeben, ab. B!rtra, cs. . IS. TótraszlaYicu, 87, 11• 
o. Csorna, 76, XVIII, 58, a. t. és a. p. B<5sarkány. !19, a. t. Mal!'yarraszlaVJc~, a. p. Ternye. 

A.csupuzta, ,...... Furta, Bihar berettyó- .!dámhegJ, f'""' Nasyrécse, Zt~la tllll., nagy· 
ójfalui j., cs. ö. Zslika, u. t. Zsáka, u. p. Furla. kanizsai j., cs. G. N a. t. éa a. p, 

*) !csfalva kk., .Arl.ld vm., nagyhalmáBYi j., Naryrécse. 
ház 128, f. Mt, O., m., .::f, i. t !!3 kh., kj. és ak. Ádámmajor, f"'\ Dunaalmás, KomárOlll tlll.1 

Peleskefalva, taL A.rad, jhtk. Nasyhalmágy, ah. tatai j., ca. &. Tata., u. ~ Neszmély, a. P• Duna• 
• 

Kör38Mkény, cs. O. HalmállJcsúcs, 33, lV, 18, almú. . 
, ~- A d a m 6 c 1 k is h ir ó u L Ádámfal va. 

. cs~~uér kk., X Ácsteszéri puszta; Ves.eprtm *~ ~1Amos kk., Kis-Kdkf'Ul6 ""'·• dicsöazen~ár
zJrcllJ., ház 19!il, :11.078, N., m., O• 3.075 kh., ton1 J., ház 884, f. 1.898, M., o., t, 8, rk. LlJL'SÓ

kj. és ak. helyben, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Zircz, azentmárton, ref. SOvényfalva, 8,616 th., kj. és 
Cl, G. 19, XVII, 56, u. t. Bakonyszombat- ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. él ah. Dics6· 
hely, a. p. Súr. szentmárton, cs. O. Dicsöazentmárton, 50, XXII~ 

!csteu'rl puda, f"\ Ácsteszér, Yea•prtm 76, (Ádámos-KftkOlllldombó), ~-
. zirczi j., cs. O. u. t. Bakonyazombat- . A m o s l. Ádámos. · 

' l . 
hely, u. p. Súr. . · . · Ádámpuszta, f"\ Nagykereki, Bihar -, 

A c a u c z a l. Ácafalva. biharkeresztesi j., CS: G. Kiaszántó, L t. és a. p. · 
A c a a v a 1.· Nagykereki. 
*) .!csn kk., .Arad ""'·• nagyhalmigyi j., ház Á.dámszállás, f"'\ Kisczir:md, ZempUn ""._, 

1'18, ! 1.366, O., .:j=-; 6.51>1 kb., . kj. és ak. Halmágy- bodrogkOzi j. (székh. Királyhelmeez), cs. o. Kis
csucs, ta1. Arad, jbtk. Na1n·halmágy, ah. Koros- czipnd, a. t. Perbenyik, u. p. Nagyczigánd. 
bOkény, cs. o. Halmigycaúcs, IV, 18, u. t. Á.dámvBlgr, 1""'1 Torda, Tordt~-ArtJnyOI ma., 
6a a. · p. Halmáccsúcs. · ' cs. G. Torda, u. t. és u. p. Torda. 

A.czélhlza, f'""' .Arat.i ""'·• borosjenc5i j., *) Ádánel kk., X Csabakmajor, DíóavOlnmajor, 
cs. O. Garba, L t. és a. p. Borosjen<5. . Er-Asébetpuszta, Keresztélymajor, él 

A.cdltauya, 1""'1 Tiszaszászfalu, Ugocsa Selyemmajor; Somogy ""'"• tabi j., ház ~46, 
tiszántúli j. (székb. Halmi), cs. G. Naaytarna, f. 1.56!, M., o, ~, (X, 5.818 kh., kJ. él ak. hely· 
L t. és a. p. Feketeardó. ben, tsz. Kaposvár, j btk. Tab, ab. Karád, Cl. a. · 

.*) A.da nk., X Oromvég és Tornyos; Bác8- helyben, 4f., XIX, 68, , _r- e. ~-
Bodrog em., zentai j., ház !1.509, ! 11.500, M., sz., *) A.dásztenl nk., X Yeszprl• 
o, .:j=-, 1), !i!6.759 kh., ak. helyben, lBL Szabadb, pApai j., ház i. 1.435, M., ~, ri. NaaJ• 

·és ah. Zenta, cs. ö. Mohol, 86, V, 96, J,, tevel, 1.495 kb., ak. helyben, ta. 
f, _r- e. • és ah. PApa, es. G. U rod, 19, XVII, 55, a. '-

J A.dács nk., X Alajostanya,lstvántanya,János· Pusztagyimót, u. p. Tapolczaf<5. · 
tanya, Kenyérvár, M:onoatordombi tanya és Olsa- A d e r j A • L Ador:jú. 
major; HetJes ""'·• gyOnsyGsi j., ház 1)99, f. 8.6~7. A.dolfmajor, f"'\ Baráti, Hcmt .,.,, ipolyaigi j., 
M., o, 6.593 kb., ak. helyben, tsz. Eger, jbtk. és ca. o. lpolysár, •· t. Ipolyság, u. p. Bernecze. 
ab. GyoncOs, cs. (S, Vámosuori, 60, X, A.dolfmajor, r-. TQrje, Ztilt1 zalaszenta"róU 

. m. h., ~- j., cs: ti. Zalaszentrrót, a. t.. és a. p. TOrje. 
A d a c a Peszéradacs. *)Adony nk., X Daja, Deaitanya, Liviamajor, 
*) A.dalln kk., Kolo18 ""'·• hidalmási j., hAz Máriamajor, Rév, Szentmihály és Tamfa; Fejét 

116, ! 664, O., gk. Kisesil11lc5, i.!l99 ih., kj. és tml., adonyi j., hú 610, i. 4.34!1, M., O• f-1 

ak. NagyeskQll<5, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Hid- t·ef. Iváucsa, 7.798 kb., ak. helyben, tsz. Székes
almú, ca. O. Dráif, 51, XXI, 67, u. t. Hidalmás, fehérvár, jbtk. és ah. helyben, ca. O. helyben, 
u. p. :Kisesk.iill<5. 69, XVII, llB, r, _[11 e. ~-

A.damajor, f"\ Kápolnásnyék, Fejtr székes- A d o n y l. Nyfradony, Tiszaadony. 
Je hérvári j., cs. o. Velencze, u. t. és u. p. Kápolnú· .!dorl puszta, f"'\ Sikabony, Po1sony vm., duna.• 
nyék. szerdahelyi j., ca. G. Dunaszerdahely, u. t és u. p. · 

A.damecztanya, f"'"\ Kisftlés, Bt~rs aranyos- Dunaszerdahely. 
maróti j., cs. O. Újbánya, u •. t. Zsarnócza, u. P• *) Adorján kk., X Sepsytanya;· &tllmdr -., 
Dóczyfil része. · sza Imárnémeti j., ház 97, f. 53.(., M., ~ , rt. Sir· 
• *) .ldámfalva kk., Tre~<csén trencséni j., ház kOz, gk. Sárközújlak,· 1.78!1 kh., kj. és ak. Sár-

60, ! .&12, T., 1·k. éa ág. Vagkohány, 796 kb., kj. közújlak, tsztk., jb. és ah. Szatmár-Németi, es. ll. 
és a.t. Melcaicz, taztk., jb. és ah. Trencsén, cs. O. SárkOziJjlak, 5, XII, 87, a. t. és a. p. Sárközújlak. 

• • 

Melcsicz, 71, XV, 47, a. t. és a. p. Melcsicz. Adorján, r-. Magyarkanizsa, Bács-Bodrog !lilL, 

• •) Á(lAmrölde kk., X Hurkamajor; Sáros cs. O. Mal!'yarkanizsa, , ~""'p. u. 
kisszt:beni j., ház !17, i. 147, T., rk. Teruye, 986 A d o r j á n l. Kisadorján, 
kh., kj. és ak. Ternye, tsz. Eperjes, jbtk. Kis- Nagyadorján, Szentadorján • 
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*) AdorjánfalTA U., Zrilr~ tnn., alsólendvai j., hla A.gaaerJhA.sa, ""' Kecskem•t. Pan-Pms-BoJt-
H7, f. 1.6!4., Vend, rk. Belatincz, 1.,03 kb., kj. éa KiBkutt ttm., es. G. (a kllzbiztonsigl 
ak. Belatincz, tsz. Zalaegersz'.lg, jblk. és ah. Alsó- Kecskemét d.ro'il rendőrsége teljesiti), 
!end va, ca. IS. Belatinoz, -68, XX, u. t. é.'il p. u . 
.. p. Belatincz. gasegyházl tanyák, r"' Kecskemét, Fell-Pili•-

•) Adorjánháza kk., Yesepré'm devecseri j., Bolt-Kiskun es. o. (a közbiztonsági azoigála-
ház 187, :E 804, M., -.pj, rk. KO.lsővat, . ág. Dab- tot Kecskemét város rendőrsége teljesiti), m. 
rony, !.007 kb., kj. és ak. Csögle, tsi:~ Veszprém, h., u. t. és u. p. Ágasegyháza. 
jbtk. és ah. Devecser, cs. G. Nemesszalók, 19, XVII, *) !gcsernyö kk., ZempUn bodrogkllli j. 

L t. Kisczell, u. p. Csllgle. (székh. Királyhelmecz), ház 99, i, 485, M., rk. 
J..dorjá.npuszta, 11 Majsamiklósvár, Tolnr~ ""'·• Battyán, gk. Kisdobra, ref. Kistárké.ny, 1.187 kb,, 

tamási j., cs. ö. Tamási, u. t. és wi. p. kj. és ak. Kistárkt\ny, · tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. 
Tamási. és ah. Kiralyhelmecz, cs. G. Királyhelmecz, 65, X, · 

A..dorjá.npuszta, ""' Somogyapáti, Somogy tm~.. SS, ~ m. h., u. t. és u. p. Bély. · 
szigetvári j., cs. o. Mozsgó, a. t. Szigetvár, a. p. Ágerdömajor, r-. V6.llaj, Beatmáf' ""'-• nagy-
Somogya:páti. . . károlyi j., cs. o. Nagykál'oly, ~· r. u. p. Vállaj. 

A..dorjántanya, r'l Emőd, Borsod mez6- Á.gerdöpaszta, r-. Rinyaszentkirály, Somogy · 
csáti j., cs. ö. Emőd, •· t. és a. p. Emőd. .,",,, nagyatádi j., cs. ö. Görgeteg, u. t. Glrge-

*) Adorjás kk., X llonyoróska és Szekerek; t~g. u. p. Rinyaszentklr6.ly. . 
BartJnya ""'·• siklósi j., ház 66, ! 806, M., ~, *) Á.gfaln kk., X Soproni major: Sopron 
rk. Vajszló, 1.406 kb., kj. és ak. Sámo«Y, tsz. Péea, soproni j., ház !79, ! 1~9!1, N., O• eJ', !.097 
jbtk. és ah. Siklós, cs. ·G. Vajszló., 62., XIX, 60, kb., kj. és ak. helyben, tsztk., éa ah. Sopron, 
L t. Vajuló, a. p. Simod. cs. O. Sopron, 76, XVIII, 57, , ~· 

A d r i á n c z l. Adorj!nfalva. J..ggerdöipauta, A Gyór ""'"• 
""' Galgaguta, NdgrátJ tószigetcsilizkOzi j. (székb. Győr), CL G. Balony, \ 

szirá.ki j., cs. ö. Berczel, •· t. és a. p. Galgasuta. u. t. Medve, u. p. Szap. 

• 

A..dyteya, r'l Érdmindszent, S1ildgy tM., taa· J..ggerdöpaszta, ""' Diósförgepatony, Pouott.y 
deli j., ca. G. Tasnád, u. t. Érazentkir6.ly, u. p. tma., dunaszerdahelyi j., ca. Q. Dunaszerdahely, · 
Érmindszent. u. ·t. Tallós, •· p. Szentmihályfa. · 

*)Ág klt., X Almiapuszta; BaraflytJ tm~., hegy- J..ggszent(H§ter, ""' Ercsi, Fejlr -., adonyi j., 
biti j.(szé.kh. Sásd),ll.áz 117, f, ö97, N., m., czigány, es. ö. Ercsi, u. t. Fe.renczmajol', a. p. Ercsi. 

l rk. Kisvaszar, ág. Csikóstc5ttős, !l.l.f.S kh., kj. és · *) Aggtelet kk., X Aggteleki barlang és Saeder• 
ak. , tsz. Pécs, jbtk. és ab. Sásd, cs. G. viri puszta; Gömör ls Kis-Bont tma., tornaljai j., 
llágoca, 5!, XIX, 60, u. t. Mágocs, u. p. Kisvaszar. ház 1S6, ! 655, M., ~ , rk. Csoltó, 4-.061 kb., kj. és 

1· Á g l .Aranyáf, Egerág, Eszterág, Fintóág, ak. Gömörhosszúszó, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. 
f Hosszdár, Nagyq, Okoráf, Szarvaság, Székes· Tornalja, cs. G. Ragály, XVI, . L t. Raply, 
~ aranyAg. . · 

•) Aga kk., Temu tma., temesrékasi j., hú 196, · J..ggtelekl barlang, r'l , Gömör ts Kil-
; i 963, O., t., Jil., n., o, .::f, kb., Jr:j. és ak. Hott.t · tornaljai j., es. G. Ragály, u. t. Rq6.ly) 

' 

• 

• 
• 
• 
• 

' ' 

Temeshódos, tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Temes- •· p. Aggtelek. 
rékas, cs. G. helyben, 61, VIII, 18, ~· Á.gnesforrü, r.. Moha, Fejlr székesfehér· 

A.peapaszta, f"'l Zsitvafödémes, NyitrtJ ttm., vári j., cs. G. SzékesfehérvAr, a. 1;. és u. p. Moha. 
érsekújvári j., cs. G. Nagysurány, u. t. és •· p. Á.gnesmaJor,r-. Csór, F~tr ttm., széokesfehérvari 
Zsitvaflldémes. j., cs. ö. Nádasdladány, a. t. Várpalota, a. p. Csór. 

Agáczáspu.da, r'l Nagybajom, Somogy A..gnuslnirtTány, r'l Bélapataka, Nyitf'tJ 
kaposvári j., cs. G. Nagybajom, u. ie és •· p. privigyei j., ca. o. Divékrudnó, u. t. Nyitranovák, · 
Nagrbajom. u. p. Bélapataka. 

*) Agadlea kk., Kt·fl8sd-8eiirmy ""'·• oravicza· *) Á.gó kk., Bars lévai j., ház 86,! JI., 
bányai j .. h!z 101, :E~. O., .::f, 1.941 kb., kj. és ak. rk. Zseliz, ref. Garamvezekény, 996 kb., kj. 6s ak. 
Majdan, tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. Oravicza- Málas, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ab. Léva, cs. G. 
bánya, c:.. o. Oraviczablnya, ü, V ll, 21, r Nagysalló, !!6, ~IV, 45, u. .t. Zseliz, u. p. M6.las. 
(Majdán·Agadics); u. P• Majdln. Á.gó, r"' Diósgyőr, BOf'sorl t~m., miskolczi j., 

. Agárd, r'l Gárdony, Fejtr aékesfehérvAri cs. G. Diósgyőr, u. t. és a. p. Diósgyőr. 
j., cs. G. Velencze, ~. u. t. éa u. p. Dinnyés, Á.gó, r-. Jászárokszállás, Já11-Nagykun-8eolnolt; 

.\ g á r d l; Marosagárd, Ósagird, Sióagárd, jászaági felső j. (székh. Jászberény), cs. O. 
Zempl6nagArd. JAszároksza.Ilás, a. t. és u. p. Jászá1·oksz6.llás. 

.&gá1·dytelep,""' Izsák, P,st-Pilis-Solt-KiBkun Á.gócs, r'l E1·k, Heves vm., hevesi j., ca. o. 
tt~t., knnszenlmiklósi j., es. O. Izsák, m. h., Nagyfilged, u. 1;. Jászárokszállás, a. p. Erk. 
lo t. és u. p. Izsák. Á.góczpuszta, r'l Alsóbereczki, &r11pUn tim., 
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eáloraljaújhelyi j., cs. ~. Pá czin, a. t. SAtoralja- m.,' .::f,. 1.875 kb., 1rJ. és ak. BllrkOs, tsz. Erzsébet
újhely, 0 , p. Vajdácska. . . város, Jbtk. és ah. Szentágota, cs. G. Szenta,ota, 

*) Ágostháza kk., X Agosttanya, Leonlinudvar 31, XXIII, 76, ~ (K~vesd), a, t. és L;. 
és Újlak; Szepes vm., szepesváraljai j., ház 100. Szentágota. 
! 629, T., O• 2.479 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Ágotamajor, f\ Nagypeszek, H011t -. 'fi . 
Lc5cse, jblk. Szepesváralja, ah. Lőcse, cs. G. Sze- mosmikolai j., cs. O. Vámosmikola, 1o t. Zseliz, 

. pesolaszi, 67, IX, SO, u. t. és u. p~ Szepes- u. p. Terg~ye. • 
olaszi. Ágotazug, 1""1 POspGkladány, Ho,jdv. ""'·• hajdu. 

Ágoatimajor, fl Kú.posztafalva, Beepes 11m., iglói szoboszlói j., cs. o. Pt\spOkladány, a. t. és a. p. 
j., cs. O. Káposztafal va, u. t. és u. p. Káposztafalva. Pilspökladány. 

Ágostmajor, f\ Biharfélegyháza, Bihar vm., Ágozatpuszta, fl Hánta, Vea1prlm ""'·• lirci 
szalá~di j., cs. G. Bibardióneg, u. t. és u. p. j., cs. G. Kerékteleki, u. t. és a. p. Kisbér. 

. Biharfélegyháza. .· A g r i s l. Almásegres. 
Ágostmaj or, 1""1 Káloz, Fejt-r .,m., sé.rbogé;rdi j., Á g r is l. Bélegresy. 

• 

cs. O. Káloz, u. t. és u. p. Ká.loz. Á g t e l e k J, Tiszaá.gtelek. 
*) Ágostonfalu kk., Nagy-Küküllő tma., kőhalmi *) Ágya nt., X Belsc5fllrésztelep, Turitás él 

j., ház 196, :E 984, O., m., ~. ref. Barót, 2.594 kb., Zug; .Arrul tma., kisjenői j., ház 408, :E !.tm, ll, 
kj. és ak. 'Ormös, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. ~, 6.450 kh., ak. helyben, tsz. Arad, jblk. és 
Kőhalom, cs. O. Olthévíz, !1, XXIV, 78, r. ah. Kisjenc5, es. Cl. Kisjenc5, IV, ·11, a. t. 

~. Kisjenő, ~· 
f\ Alsóbodok, Nyitra vm., nyit- *) AgyngfalTa kk., Udvarhely ,;".., udvarhe!Ji~ 

· rai j., cs. O. Ghymes, u. t. és u. p. Nagylapás. (székh. Székelyudvarhely), ház !43, :E "D'G, 1., 
*) Ágostonlak kk., X Kl!ltna ; Gömör la Kia- ~ , US~ kb., kj. és ak. BOgOz, tsztk., jb. és ah. 

• 

Hont garamvOlgyi j. (székh. NándorvOlgy), Székelyudvarhely, cs. G. Székelyudvarhely, 8I, 
ház !66, i 1.526, T., rk. Gal'amszécs, 7.!14 kb., XXIV, 80, u. t. és a. p. BOgOz. 
kj, és ak. Helpa, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Agyagipartele p, "GyOngyOstaJján, He"u 11&, 

Nagyrőcze, cs. G. Koháryháza, XVI, 52, gyöngyOsi j., cs. o. GyOngyOs, u, t. GyOnBJ&, 
m. h., a. t. Lujzahuta, ~· u. p. GyOngyOstarján . 

Ágostonmajor, fl Pusztavaca, Peri-Pllia-SoZt- *) Agyagos kk., SoprMI kapuvári j., hb 
Kiakun "*·• alsódabasi j., cs. O. Pusztavacs, a. t. 116, t 683, M.,· rk. Fertőszergény, 8BD kb., 
és u. p. Posztavac11. · kj. és ak. helyben (ferlőszeriJényi kj. és ai. 

Ágostonmaj or, 1""1 Tótvázsony, Ves"Pf'ém ternlet), tsz. Sopron, jbtk. és ah Kapuvir, es. G. 
veszprémi j., cs. o. Nagyvázsony, u. t. Nagyvá· Fertőszentmiklóa, 76, XVIII, 68, a. t. Petesházai 

, u.. P• Tótvázsony. . czukorgyár, u. p. Vitnyéd. . ' 
Ágostonpuszta, 1""1 Dér, Ves•prém enyingi Agyagos, f\ Cserepes, Gömör és Kia·Hont VJIL, 

j., cs. O. Enying, 11. t. Enying, u. p. Leps~ny. rimaszombati j. (székh. Nyustya), 11. t. Poltár, 
Ág~stonpuszta, r-. Sióagárd, Toltaa vm., köz- u. p. Nagyszuha. · 

ponti j. (székh. Szekszárd), cs. ~. Tolna, u. t. A g y a g 0 s 1. Agyagospatak. • • 

Szekszárd, u. p. Sióagárd. . A g y a g os J. Vágagyagos. · 
Ágo~t?ntanya, ': Tard, Borsod vm., mezc5- Agyagosirtvá.ny, fl Ábelfalva, N6grátl 1111., 

kOvesd1 J., es. O. T1boldda1·ócz, u. t. és u. P• gácsi j., cs. G. Ábelfalva, u. t Gács, u. p. Ábel· 
Tard. falva . 

Ágostontelep, f\ Heves hatvani j., *) &.gyagospatak kk., X Aranyospuszta; Z•· 
es. ~. Hatvan, u. t. és L p. Csány. ·' pUn """' varannói j., ház 104-, :!. 495, T., t, rk. 

Á.gostpuszta, 1""1 Balogújfalu, Gömör é8 Kis- és ág. Sókút, !.529 th., kj. és ak. Sókú't, tiL 
Hont feledi j., cs. O. Rimaszécs, u. t. Rima- Sátoraljaújhely, jbtk:. és ah. Varannó, es. <1. Va· 
szécs, u. p. Bátka. rannó, 66, IX, 28, u, t. Varannó, u. p. SókúL 

Á.gosttanJa, f\ Ágostbáza, 81epes , szepes- Agyagospata ka, fl Gyimesbilkk, Osík n, 
váraljai j., cs. O. Szepesolaazi, u. t. és u. P• s, ép vizi j., cs. O. Gyimesbükk, u. t. Gyimeskö-

. Szepesolaszi. . • zéplok, u. p. Gyimes. 
•) Agostyán kk., vm., tatai j., ház 98, A.gyngospuszta, 1""1 Jászfalu, Komárom "._, 

! 580, N., m., rk. Szomód, 1.599 kb .. kj. Baj nk.-hez udvardi j. (székh. Ógyalla), cs. G. Udvard, a, t 
beosztva, ak. Baj, tsz. Komárom, jbtk. és ah. Tata, Perbete, u. P• Jászfalu. 

• 
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cs. o. Tata, a, Xlll, 43, a. t. és u. P• Tata- Agyagospuszta, f\ Kálnó, N6grátl ""'·• lo- · 
Tóváros. sonczi j., cs. ö. Losoncs, a. t. és a. p. Kilnó • 

• 
Á g o t a I. Kunágota, Sárszentágota. .Agyairospuszta, n Martos, Komárom "'"·• ud· 
*) ÁgotatUvesd k'k., X Hágel'tanya; Nagy- vardi j. (székh. Ógyalla), cs. o. Komllrom, a, t. 

Küleülló "'"'' szentágotai j., ház 156, ! 706, O., Komárom, u. p. Martos. . 
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*) A.gyldócz kk., Zemplén vm., homonnai j., ház Ajtós, r-. Kunmadaras, Jáu-Nagykun-Bzolnolc 
fít, {. 300, T., rk. Felsc5k0rlvélyes, gk. Tölgyeshegy, t~m., tiszai felső j. (szék h. Kunhegyes), cs. ö. Kun-
3.618 kh., kj. és ak. Udva, tsz. Sátoraljaújhely, madnras, u. t. és n. p. Kunmadaras. 
jbtk. és ah. Homonna, cs. ö. Szinna, 66, IX, !18, AjtósfalTa, 0 Gyula, Békés tJm., cs. O. Gyula, 
a. t. Homonna, u. p. Udva. u. t. és u. p. Gyula . 

.Agymajor, f\ Lovászpatona, Veszprém V1"·• Ajtóshá.t, f\ Tiszaroff, Jász-Nagl!kun-Btrolraolc 
pápai j., cs. o. Lovászpatona, u. t. Gyömörő, vm., tiszai közép j. (székh. Türökszentmiklós), cs. 
a. p. Lov:lszpatona. ö. Tisza_roff, u. t. és u. p. Ti:izaroff. 

Á.gyústauya, f\ Lak, Borsod '!1m., edelényi *) A.ka kk., X Akapuszta, Farkastorokpuszta 
j., cs. ö. Edelény, u. t. Királykút, u. P• Lak. és Kecskepuszta; Veszprém '11m., zirczi j., ház 1(.3, 

*) .!ha kk., Bars verebélyi j., ház 153, t 843, N., m., o, ág. Súr, 8.146 kb., kj. és ak. 
f, 785, M., rk. Verebély, 1.401 kh., kj. és ak. Zsit- Ár.steszér, tsz. Veszprém, jblk. és ah. Zircz, cs. 
viiljfalu, tsz. Aranyosmarót, jblk. és ah. Ve- O. Csetény, 19, XVII, 66, u. t. Mór, . 
rebély, cs. o. Verebély, !!6, XIV, 44, u. t. és Akllcspuszta, r-. Beodra, Torontál vm., törlik-
u. p. Verebély. _ l>ecsei j., cs. O. Beodra, u. t. ~s u. p. B~:odra. 

*) Áj kk., X Szárpataki filrészlelep ; .A.bauJ- Ákáczásmajor, r-. Gicz, Vessp1·ém '11m., zirczi j.,. 
Torfta "'"·• tornai j., ház 11.1!!, f. 8114, M., rk. Torna, cs. ö. Lovás1patona, u. t. és u. p. Gicz-Hathalom. 
ref. SzádelO, 3.711 kb., tj. és ak. Torna, tsz. A.káczostanya, r'\ Mezőcsát, Borsod vm., mezó
Kassa, jblk. és ah. Torna, cs. G. Torna, 34, IX, csáti j., cs. O. Mezőcsát, u. t. és u. p. Mezl'5csát. 
!7, 11. t. és u. p. Torna. · Ákáczpuszta, r-. Csávoly, Bács-Bodrog vm., 

*) Ajak kk., X Cseresziget és Somogyitanya ; bajai j., cs. ö. Bácsbokod, u. t. Bácsbokod,- u. p. 
SsabolCBtJI&, kisvárdai j., ház aou, f. !U39, M., o. Csávoly.. . . 
l, ~, 41.30! kb., ·kj. és ak. helyben, tsz. Nyi- A.kalacs, 0 Paks, Toln(l tJm., dunafOld va ri j. 

regyháza, jhtk. és ab. Kisvárda, cs. ö. Kisvirda, (·zékh. Paks), ca. O. Paks, u. t. és u. p. Paks. 
X, SS, ~- . *) Akali kk., X Ságpuszta; Zala ""'·• balnton-

*J ÁJfalucska k.k., X Bodókapuszta; .Abauj- fllredi j., ház 67, f. 35~, M., rk. Balatoncsicsó, 
Torna tornai j., ház 125, ! 661, T., m., ;t, ág. Alsódl!rgicse, 7.005 kb., kj. és ak. AlsódOrgi-

. Ul6 kh., kj. és ali::. Torna, tsz. Kassa, jbtk. és cse, tsztk. Veszprém, jb. Balatonfüred, ah. Ta-
ah. Torna, cs. O. 36, IX, 27, u. t. és polcza, cs. ö. KövágóOra, 48, XX, 64, :f 

. •· p. Torua. (Dörgicse-Akali), . 
' l ") A.jk.a kk., X Ajkacsingervölgy, Ajkai Oveggyár, A.kapuszta, r-. Aka, Veszprém tJnr.., zirczi j., cs. 
r és Gizellamajor; Vessprém tJm., devecseri j., ház ll. Csetény, u. t. Mór, u. p: Aka. 

196, f, M.1 n., ~, d", .x), rk. Tósokberénd, A.karattya, f"\. Balatonkenese, Vessprém 
8.887 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Veszprém, jblk. enyingi j., cs. O. Balatonkenese, u.. t. Balaton-
és ah. Devecser, cs. G. helyben, 19, XVII, 65, fókajár, u. p. Balatonkenese. 
f, _r e. ~- *) Akasztó nk., X Ács, AlsódObrl!gecz, 

Ajkacsingervölgy, r-. Ajka, Vessprém Felsl'5dObrOgecz, Ökördi és Pusztaszentimre; 
devecseri j., cs. O. Ajka, u. t. és u. p. Ajka. Pest-Pilis-Bolt·Ki.ikun 11m., kisk1'5rösi j., ház 890, 

AJkai fheggyár, r-. Ajka, Vessprém tJm., de- f. 4,480, M., o, ág. Kiskl'5r0s, ref. 
, vecaeri j., cs. ö. Ajka, u. t. és u. p •. Ajka. 21.161 kb., ak. helyben, tsz. Kalocsa, jbtk. és ah. 
' l *) Ajkarendek kk., Vessprém tJna., devecseri j., Kiskl'5ros,- cs. ö. Kiskl'5rös, 38, I, B, u. t. Csengc5d, 
l hu 176, f, 9(.5, N., m., 0 , 1.795 kh., kj. és ak. ~- · 
f Kislőd, tsE. Veszprém, jblk. és ah. Devecser, cs. O. Akasztó, f"\. Alsólugos, Bihar tJm., élesdi j., cs. . . ' 
t Ajka, 19, XVII, 55, u. t. Ajka, u. p. Bakonygyepes. 0. Elesd, u. t. és u. p. Elesd. 

*) AJnácskő kk., X Bataháza, Hangonyiszállás. Akasztó, r-. Füzesgyarmat; Békú w.., szeg-
. 
• 
• 

Pósza és l::iasbikk; Gömör ls Kis-llont rima- halmi j, cs. O. Füzesgyarmat, u. t. és u. p. 
~ azéesi j. (slékh. Feled), ház 180, f. 830, .M., rk. Füzesgyarmat. 

Sörer, S.Q7B kb., · kj. és ak. Almágy, tsz. Rima- *) A.kli lr.k., X Aklitanya; Ugocsa tiszán
uombat, jblk. J.t'eled, ah. .Rimaszombat, cs. O. túli j. (székh. Halmi), ház 66, f, 469, M., !!! , gk. 
helyben, !tl>, XVI, öi, :r. _r- e. ~- KOkényesd, !!.~66 kb., kj. és ak. Nevellenf!LlU, 

Jjoád, n Csíkszentm Csik .Vm., szépvizi tsz. Szatmár-Németi, jbtk. es ab. Halmi, CL o. 
. j., cs. O. Szépviz, lkilérc5), u. t. és u. p. Halmi, 85, XI, u. t. Halmi, u. p. Nevetlenfalu. 

l 
• 

! 
' 

Szépviz. AkUpnszta, r-. Zircz, Vesepréu~ zirczi j., 
Aj t a l. KOzépajta, Nagyajta, Szárazaj ta. .. cs. ö. Zn·cz, u. t. és u. p •. Zircz. 
*J Ajton kk., Kolass '11m., kolozsvári j., ház 441, Aklltanya, r-. Akli, Ugocsa w.n., tiszántúli j. 

f. ll!!(., O., m., ~, ~, 4.839 kh., kj. és ak. hely- r.székh. Halmi), cs_. ö. Halmi, u. •· Halmi, u. p. 
ben, bztk. Kolozsvár, jb. Kolozsvár vidéki {székh. Nevetlenfalu. - · 
Kolozsvár}, ah. Kolozlfvár, cs. o. helyben, 51, XXI, *) Aklos kk., X Rozgyila; Bereg vm., szoly-
67, ~- vai j., ház 82, ;E ~10, R., · gk. Királyftszállis, !_78 
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kb., kj. l!a ak. Polena, tsz. Beregszász, jb. Alsó- *) Alag nk., )( Alagivillalelep és Újduna· 
vereczke, ab. Szolyva, telekkönyvi hatóság Mun- keszi ; Pest-Pilis-Bolt· Kiskun váczi j., hb 
kács, cs. G. Polena, 65, XI, 36, a. t. és a. p. ~73, ;E 1.624, M., n., rk. Dunakeszi, 1·ef. ét ág . 
Polena. Fót, 1.773 kh., ak. helyben, tsz. Pestvideki (székh. 

Aklos, 0 Csikszentmárton, Os(k tma., kászon- Budapest), tk. és ah. Vácz, r.s. D. Dunakeni, 
alcaiki j. (szék h. Csikszentmárton), cs. lJ. Csik- 32, I, !!, :f, (Alagimajor), ,P e.~. 
azentmárton, a. t. l!s n. p. Csikszentmárton. A l a g Toldalag . 

Aklos l. Alsóaklos, Felsilaklos. A.lagf Tillatelep, ll Alag, Pest-Pilis·&lf. 
*) A.kmár kk., .Alsó-Fehér vm., alvinczi j., hAz Kiskun váczi j., cs. G. Donakes1i, •· t. 

'161, ;E 1.158, O., =f, 4.918 kb., kj. és ak. Maros- Dunakeszi, ~· · 
~arna, tsztk., jb. és ah. Gyulafehérvár, cs. G. Al- A.lajosházatanya, ll Tibolddarócz, Borsodmr.., 
vincz, 64, XXIII, 74, n. t. Alkenyér, n. p. Alvincz. mezőkövesdi j., cs. ~. Tibolddarócz, u. t. és a. P• 

A k n a I. Désakna, GtJrgényaóakna, Kisakna, Tibolddarócz. . 
Mezöakna, Vízakna. A.Jajosmajor, 0 Kartolcz, Ngitra tmt., nan· 

*) Aknasugatag kk., MáramarOB auga- tapolcsányi j., cs. ö. Nagyrépény, u. t. és l. p. 
tagi j. (székb. Aknasugatag), ház 374, ;E 1.805, Nagyrépény . 

.ll., o, ; , 909 kh.,.kj. és ak. helyben, tsztk., jb.l!s Alajosmaj or, ll Szend, Komárom m., 
ab. Máramarossziget, cs. ö. helyben, _85, XII, 38, tesi j. (székh. Nagyigmánd), cs ö, Kisbér, 

_[ll e. ~- n. t. Szák-Szend, n. p. Szend. · 
Aknaszlatina nk., Máramaros szigeti j. Alajostanya, ll Adács, HetJes mn., l!YÖnii'YOsi~, 

(szék h. Máramarossziget), ház 519, ;E ~.330, M., o, ca. ö. V ámosgy6rk, n. t. és u •. P• Adács. 
gk. Faluszlatina, 4lJ7 kb., ak. helyben, tsztk., A.lajostelek, ll Alsóhomoród, Bilitmár ..., 
jb. és ab. 'Máramarossziget, es. ö. helyben, 86, erdc'ldi j., cs. a. Alsóhomoród, n. t. Alsóhomoród, 
XII, 38, r. ~- n. p. Hirip. 

A.kóhegy, ll H.:rczegfalva, Fejtr sárho- *) Alamor kk., X Lászlótanya; Ál86-Fehlrt1111., 
gárdi j., cs. ö. Herczegfalva, a. t. és a. p. Her- kisenyedi j. (székh. Vízakna), ház 375, f, UKl3, 
czegfalvL O., m., ; , ~ , =f, 6.1'i86 kb., kj. és ak. helyben, 

!kol, ll Siklós, Barcmya siklósi j., cs. tsz. Gyulafehérvár, jbtk. Vízakna, ah. BalázsfaJya, 
ö. Siklós, u. t. és u. p. Siklós. cs. ö. Örményszékes, 64, XXIII, 74, u. t. és 1, p. 

A.kolbát, ll Tis:taroft', Jás11-Nagyktm-81olnok J.adamos. · 
"""• tiszai közép j. (székh. Törökszentmiklós), *) !lap nk , X Borbélymajor, Czuczák bels4-
es. ö. Tiszaroff, a. t. és n. p. Tiszaroff. major, Czuczák külsilmajor, Elekma.jor, Felsl5alap, 

Akolmánypuszta, ll Nagysurány, Nyitra "m.1 Ilermanntanya, Idamajor, Islvánmajor, Jánosma· 
érsekujvári j., ·cs. ö. Nagysurány, n. t.r és a. p. jor, Kaszatanya, Lászlómajor, Lenkemajor, Móricz. 
Nagysurány. . major, Pálmajor, Péterszállás, Rongyos, Sorke, 

*) !kos kk., X Kauf~anntag és Szomoldytag ; Tivadarmajor és Zsófimajor; Fejtr vm., sárbagárdi 
S1ilágy 11m., tasnádi j., ház 300, ;E 1.718, M., o., J;, j., ház 455, :E 2.802, M., o, ~, 8.688 kb., ak. hely· 
~, rk. KirálydaJ.·ócz, 4.9!!8 kh., kj. és ak. hely- ben, ~z. Székesfehérvár, jbtk. és ah. Sárbogárd, 
ben, tsz. Zilah, jbtk. l!s ah. Tasnád, c!!. ö. cs. ö. Czecze, 69, XVII, M;, a. t. Czecze, ..,, 
helyben, 61, III, 10, r. _[ll e. ~- A l a p l. Bc'lnyrétalap. . 

*) Ákosfain kk., Torda marosi Alapi szöllö, ll Czecze, Fejtr sárbagárdi 
alsó j. (székh. Maros-V á.sáThely), ház 206, :E 898, j., cs. ö. Czecze, a. t. és u. p. Czecze • 
M'., o. ref. Nyárádszentbenedek, 1.690 kh., kj. AlapitTá.nylmalom, ll Veszprém, Ves1prém ,.,, 
és ak. Nyá.rádszentbenedek, tsztk., jb. és · ah .. cs. ö. Veszprém, u. t. és u. p. Veszprém. 
Karos-Vásárhely, cs. ö. Baczkamad&l'bS, ·6gj, A l á s o n y l. NaiJyalásony. 
XXII, 71, u. t. Balavásár, [8:1. A..latka, 0 Boczonád, Heves hevesi i:• 

Á.kosmajor, ll Németsztlcllöd, Vas kör- cs. ö. Heve~, n. t. Erddtelek, a. p. BoczonAd. 
mendi j., cs. ö. Körmend, n. t~ és a. p. Körmend. A.latka, n Újvarsánd, .Arad vm., világosi j., 

*) A.laeska kk., X Csomópatakitauya, Kökös- cs. ö. Ószentanna, u. t. és u. p. Újszentanna. 
völBfitanya, Kutyástanya l!s Pl'ónaytanya ; Borsod A.lató, f1 Zsablya, Bács-Bodrog tim., zsablJ&i 
11111., sajószentpéteri j., ház 161. ;E 776, M., ~, rk. j., cs. ö. Zsablya, u. t. és n. P• Zsablya. 
Sajószentpéter, U86 kh., kj. éa ak. helyben, tsz. *) Alattyán nk,, X Flödnigmajor és PrépostsáP 
Miskolcz, jbtk. és ah. Sajószentpéter, cs. ö. Sajó- járás ; Já81·Nagykun-&olrwk m., jászsági fels6 
azentpéter, 84, X, 31, u. t. és a. p. Sajószentpéter. j. (székh. Jászberény), ház 49!!, i ~.4!13, M., 0,· 

Aladatmaj or, ll Zolna, Z6Zyom vm., nagyszala t- fi.!!18 kb., ak. helyben, tsz. Szolnok, jblk. és ah. 
nai j., cs. ö. Nagyszalatna, a. t. Nagyszalatna, Jászberény, cB;. ö. helyben, 68, II, 6, ..,, 
u. p. Nagyócso.. . A l b á k l. Fehérvölgy. 

Aladártanya, ll Beodra, Torontál tma., török- *)Albár kk., )( Kisbár; Pouony 
becsei j., cs. ö. Beodra, a. t. és a. p. Beodra. helyi j., há.z 99, ! 475, ll., o, 1 .kb., ij. él 
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k h 1 b ts Pozsony jbtk. és ah. Duna-. k.j. és ak. Háromalmás, tsz. Arad, jbtk. é8 ab. 
8 

• e Y en, 
1

' ' XIII H•, KOrösbökény, cs. O. Honcztö, 83, .IV, 13, szerdahely. cs; ll. Dunaszerdahely, 7!, , ...... . 
~. r. I2:5J p. u. r. ~· . 

Alberkitanya, r'\ Verpelét, Heves egri j., Á.Icsipuszta, ll Körösgyéres, Bthcw vm., köz-
cs. o. Verpelét, u. t. és a.. p. Verpelét. ponti j. (székh. Nagy-Vátad), cs. ö. Nagy-Várad, 

.Ube1·takna, r'\ Etes, Nd(Jf'ád vm., azécsényi o. t. ~s u. P• Köröstarján. 
j., cs. ö. Karancsság, u. t. :Salgótarján, u. p. .A.lcslpuszta, r-. Szolnok, J, 
Karancsság. . vm., cs. O. Szolnok, m. h., u. t. és u. P• 

*) Albertfalu kk., X Alberti, MitvA.r PS Nyerges ; Szolnok. 
Baranya 11m., baranyavári j. (székh. Dárda}, ház *} A..lcslit nk., X Bányavölgy, Ginza, Gőböljárás, 
217, f U94o, N., m., rk. és kg. Herczegszőllös, Hatvan, Máriavölgy, Szentgyörgy és Vért: Fejt-r 
U35 kb., kj. és ak. Herczegszöllós, tsz. Pécs, t~m., váli j., ház !179, t 1.810. M., ~ , rk. Felcsút, 
jbtk. és ah. Dárda, cs. 6. Laskó, 6!1, XIX, 61, 8.131 kb., ak. helyben, tsz. SzékesfehérvA.r, jbtk. 
u. t. Herczegszöllös, ~· Bicske, ab. Vál, cs, O. helyben. fi9, XVII, 63, 

*) AlbertfalTa nk., Put-Pilis-Solt-Kiskun r (Alcsút-Felcsút), ,Pe. . 
biai j., ház ·66, i, 1.1!10, M:, rk. Budafok, ref. *) Alczina nk., &eben újegyházi j., ház 4o 76,. 
Budapest, 81 kh., ak. helyben, tsztk. és jb. Pest- t !1.113, o., n., czigány, it, (j', .:j=-, 9.978 kb., 

• 
vidéki (székh. Budapest), ab. Budapesti kir. állam~ ak. helyben, tsz. Nagyszeben, jbtk. UjeBYház, ah. 
pénztár (IV. Vármegyeház), cs. o. Budafok, 32, l, t. Nagyszeben, cs. O. Újegyház, 31, XXIII, 74o, 
a. t. Budafok, ~· o. t. és u. p. Újegyház. 

A.lbertforrás, r'\ BllkkOskút, Bara t:m., garam- *} Áldásos kk., .Arad máriaradnai j., ház 
:>zentkereszli j., cs. ö. Zsarnócza, u. t. Szénásfalu- 88, ! 376, O., kg. Soborsin, 1.737 kb., kj. és ak. 
Vihnyepeszerény, u. p. Geletnek. Suborsio, tsz. Arad, jbtk. és ab. Máriaradna, cs. 

A.lberUöld, 1'"'\Mosontarcsa, Moson magyar- O. Soborsin, 33, IV, tB, n. t. és u. p. Soborsin. 
óvári ·j., cs. O. Féltorony, u. t. Mosonszent- *) A..Idebrli nk., X BalpOspöki puszta, BalpilspOki· 
andrás, u. p. Mosontarcsa. csárda, Erzsébetléritanya, Csalitanya és Cseri erdő-

*) Alberti nk., X Dánszentmiklós; Pest-Pilis- őrilak; Heves vm., egri j., ház !!94o,! 1.496, M., o, 
&lt-Kiskun monori j., ház 99!3, ! 6.573, 3.650 kb., ak. helyben, tsztk:., jb. és ah. E,er, 
M., á', rk. Irsa, ref. Nyáregyháza, 1!1.464 kb., ak. cs. ö. Kál, 60, X, 82,~ m. h., · · 
helyben, ·tsz. Pestvidéki {székh. Budapest), jbtk. *) .Aldoboly nk.,X Erdő puszta, Farkasvágó, Fola
és ab. Monor, cs. o. lrsa,.B~, I, 1, r (Alberti- vizpuszla, Hosszakpuszta, Kilyénszegposzta és V am-
Im.), u. p. Irsa. . ; hidpuszta; Háromszék tml., sepsi j. {székh. Sepsi-

A.lberti, n Albertfalu, Baranya baranya- szentgyörgy), ház a50, f, 1.4·26, If., o., ~ , -T, rk. 
vári j. (székh. Dárda), cs. O. Laskó, u. t. Herczeg- Illyefalva, 3.897 kb.; ak. helyben, tsz. K.ézdivásár
szöllös, a.. p. Albertfalu. hely, jbtk. és ab. Sepsiszentgyörgy, es. O. Uzon, !l 

• 

A l b e r t i l. Csanádalberti. XXIV, 79, n. t. Uzon, u. p. Illyefalva. 
a, r'\ Féltorony, Mo,o,tm *}Áldófalva kk., .Arad borosjanói j., ház 1.71, 

tlm., nezsideri j., cs. O. Féltorony, u. t. és u. p. t S.%, O., -T, !1.260 kb., kj. és ak. Barza, tsz. Arad, 
Féltorony. . jbtk. és ab. Körösbökény, es. O. Bokszeg, 33, IV, 

!lbertmajor, ll Demjén, HetJell vm., egri j., ts, u. t. Borossebes, u. p. Barza. 
cs. O. Filzesabony, u. t. Verpelét, u. p. Kereesend. ÁJ.domAspatu.ka, ll Gyimesbllkk, Oni t;•., 

!lbertmajor, f""'' Nagykökényes, N6gt·d.d ""'·• szépvizf j., es. O. Gyimesbllkk, u. t. és u. p. Gyimes. 
sziráki j., cs. 6. Szirák, u •. t. Lőrinczi, u. P• *) A..ldorf .kk., . Besztercze-Nasz6d v•·• jádi j. 
Hat·1an. . · (székb. Besztercze), ház 152, f 680, N., o., 

AlbertmAj or, f""'' Zselíz, Bars lévai j., cs. O. ef', gk. Besztereze, 8.4o85 kb., kj. és ak. helyben, 
Nagysalló, u. t. és u. p. Zseliz. · tsztk., jb. és ab. Besztercze, es. ö. Besztercze, 68 

A l b es t I. Fehér lak. XXII, U, u. t. és u. p. Besztereze. 
!lbinpuszta, r'\ Gálszécs, gál- A..lekszandrapuszta, 1\ Erdőcsokonya, Somogy 

széesi j., cs. O. Gálszécs, o. t. és n. p. Gálszécs. barcsi j., cs. O. Babócsa, u. t. és u. p. Erdő-
•) Albis. nk., X Fancsaltanya és Védimajor; esokonya. 

Bihar vm., margittai j., ház !118, ! 1.088, M., ~ , A l fa l o L Algyógyalfalu, Bokajaltalu, Gyergyó· 
rk. Asszonyvásé.ra, gk. Apátkeresztúr, 5.090 kh., alfalu. . · 

· ak. helyben, tsz. Nagy-VA.rad,jbtk. és ah. Margitta, A..lfrédmu.jor, 1\Korlátkő, Nyitra. szeniezei 
· es. O. Szalacs, 3!l, lll, 7, u. t. OLto:r,nány, j., cs. ö. Jabláuez, U. t. Jablánez, u. p. Korlátkő. 

A l bis L Kézdialbis. *) A..lfUged. kk., Torda.-.Aranyos "m., felvinezi j., 
Albócz, r'\ Erdővágás, Sáros vm., bártfai j., ház 103, ! 685, O., it, 2.~13 kb., kj. és ak. hely-

• 
es. ll. Bá1·tra, o. t. Kolossó, u. p. Erdővágás. ben, tsz. Torda, jbtk. Felvinez, ah. Torda, cs.' O. 

*) A.leall ki., 'Árad "m., borossebesi j., hú ~lS, Felvincz, 50, XXI, 69, u. t. és u. p. Felvincz. 
i 9!1, O., m., -T, ric. KOrOsbilkény, 1.660 kb., Á l g yes t l. Áldófalva. 
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Álgy Alm 

ÁJ.gyltelep, ·(""\ Szelindek, S1eben -um., nagysze- · A.lizmajor, n Pölöske, Zala paesai j., 
beni j., cs. o. Nagyszeben, u. t. és u. P• Szelindek. cs. ö. Pacsa, u. t. Bucsuszentlászló, u. p, PIIU!ske. 

Algyógyalfalu kk., Hun.yad t~m., algyógyi j. A l j a l. Apáthegyalja, Árokalja, Árvaváralja, 
{székh. helyben), ház !!67, f. 1. t 70, O., m., l'Zigány. Ba~rlyasalja, Bálványosváralja, Bérczalja, Berek· 
t, ~, .:j=-, 1.641 kb., kj. és ak. AJ~ryógyfelfalu, alja, Berencsváralja, Boldogkőváralja, Csitalja, 
tsz. Déva, jbtlr. helyben, ah. Szászváros, cs. o. Cseralja, Cs~répalja, Cserépváralja, Detrt:kóváralja, 
helyben, 6,, XXIII, 76, _(li e. ~- Dobróváralja, Dombalja, Ege1·alja, Éralja, Erd5-
. Algyógyfelfalu kk., Hunyad "m., algyógyi j. alja, Firtosvá.ralja, Gátalja, Gógánváralja, Hnra· 
(uékh. Algyógyalfalu), ház -33~. i. 1.593, O., m., gosalja Havasalja, Horvátnádalja, Jászóvaralja, 
~, .:j=-, rk. Szász város, .{.,4.77 kh., kj. és ak. hely- Kakasalj a, Karancsalja, Kaszakisváralja, Kana. 
ben, tsz. Déva, jbtk. Algyógyaltalu, ah. Szészváros, nagyváralja, Királyhegyalja, Kismartonvé.ralja, 
cs. O. Algyógyalfalu, 64, XXIII, 75, u. t. éi u. p. Klastromalja, Kőalja, Kc5váralja, Krasznahork&váJ. 
Algyógy. alja, Lázalja, Ledniczvá.ralja, Lublóváralja, Mada-

*) A.lgy3 nk., X Korbany, KunfOldbát, Nyomás, rasalja, Magyarnádalja, Martalja, Munkácsváralja, 
Péterlaka, POrOsérhát, Szárazhát és Szénaság ; Murányalja, Nádalja, Nemesváralja, Omlásalja, 
Csongrád tiszáninneni j. (székh. Kiskun· Óváralja,~Órhegyalja, Patakalj a, Pelesalja,R~vistye. 
dorozsma), ház 584, i. 8.037, M., rk. Sándorfal va, váralja, Ricsóváralj a, Saskt5váralja, Sebesváralja, 
ref. Szeged, 1.53i !th., ak. helyben, tszlk., jb és Szekcsöalja, Szepesvá.ralja, S:ánérvár&lja, Szkla· 
ah. Szeged, cs. O. helyben, 46, V, U, J,, :f, hinyaváralja, Szucsányvilralja, Szulyóváralja, Ta.-

~- másváralja, Tátraa.lja, Temesváralja, Tornalja, 
*)Alhó kk., Vas felsMri j., ház !197, i. 1.661, Töll!'yesalja, Vágalja, Vál!'erdöalja, Vágváralja, 

N., ef', rk. Vasfarkasfalva, 3.007" kh., kj. és ak. Valkóvá•·alja, Váralja, Vasalja, Vészalja, Zay,ár
helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Felsöc5r, cs. alj '• Znióváralja. 
o. helyben. SS. XX, 66, _(li, ~- Alkenyér nk., Hunyqtl tma., szászvárosi j., biz 

*) A.IIbánra kk., X Lukafa és Újmajor; Zala 27!1, :E 1.116, O., m., t, .:j=-, 2.4'!2 kh., ak. helyben, 
tmt., zalaegerszeri j., ház 67, i. 384, M., rk. Zala- tsz. Déva, jbtk. és ab. Szászváros, cs. 11. helyben, 
szentiván, 1.089 kb., kj. és ak. Zalaszentiván, M, XXill, 75, , ~ p. u. 
tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. O. Kemendollá.r, *) Alkér kk., tma., központi j. (székh. 

• 

(8, XX, M, u. t. és u. p. Zalaszentiván. . Nagy-Várad), ház 93, :E 5:36, O., .:j=-, !.188 kb., kj. 
*) Alibunár nk., X Fodorszállás és Újalibunár; és ak. Fugyivásárhely, tsztk. Nagy-Várad, jb . 

alibunári j., ház 97!1, :E 4.503, O., sz., N an-Várad vidéki (szék h. Nagy-Várad), ah. Nagy· 
o., m., T (1), rk.· Na~ryká.rolyfalva, 15.566 kb., ak. Várad, cs. O. Nagy-Várad, 37, IV, 11, 1, ~ és 
helyben, tsz. Pancsova, jbtk. helyben, ab. Pancsova, u. p. Fugyi vásárhely. . 
cs. o. helyben, 29, VII, 2'1, :f, _(li e, Állami .köbánya és klizúzótelep, r.. Na1r1· 
~- · bátony, Hev~a mn., pétervásári j., cs. ll. Maczonka, 

A.llga, n Czecze, FtJI'I' sárbagárdi j., u. t. és u. p. Nagybátony . 
. CS. ll. Czecze, a. t. és u. p. Czecze. .Állami közúótelep, n Tarczal, Zemp'é"''"" 
· A.llgvárda, 0 Bajaszentistván, Peat·Pilia-SoZt- tokaji j., es. o. Tokaj, u. t. és u. p.- Tarczal. 
Kisi:"" kiskö1·0si j., cs. O. Bajaszentistván, Állami ménesgazdo.ság, n Torda, Torda-Ara· 
•· t. Baja, u. P• Bajaszentistván. nyoa ca. O. Torda, u. t. és u. p. Torda. ' 
· AllgTárhegy, n Csapi, Zala nagykanizsai !J.Iamlrév, n Czégény Szattnár fehérgyar-
j., es. O. Kiskomárom, u. t. Komárváros, u. p. mati j., cs. o. Fehéruarmat, u. t. Fehérgyarmat, 
Galambok. . u. p. Czégény. 

, n Alsószemenye, Zala lete- A.llamklncstári tanya, n Dezmél', KolOIB!llll., 
nyei j.;· es. O. Letenye, u. t. Letenye, u. p. Felsc5- kolozsvári j., cs. O. Kolozs, u. t. Apahida, u. p. 
szemenye. . Szamosfal va. 

or, n SalfOld, Zala tapolczai Állampuszta, n Harta, .Peat-Pilts·Solt-Kisk•~ 
j., es. 11. Badarsonytomaj, u. t. és u. P• Kc5- ""'·· dunavecsei j., cs. O •. Dunapataj, m. b., 

· vqóOrs. · u. t. Harta, ~-
*) A.llstál kk., X Hidvégpuszta és Jázómajor ; Á ll á. s l. Őrállás, Rétáll ás . 

· Pouony dunanerdahelyi j., ház ~06, :E 1.043, A ll i o s l. Temesillésd . 
• 

. M., o, ~, (X, !.3,2 kb., kj. és ak. helyben, tsz. A lm. a l. Porcsalma, VOrOsalma. 
Pozsony, jbtk. és ab. Dunas:terdahely1 cs. 0. Bc5s, *) Almaid kk., Temes t1m., verseczi j., hiz !38, 
·72, XIII, 4.~, u. t. Felistál-Alsónyárasd, ~- i. V:l69, O., sz., T (~), 3.493 kh., kj. és ak. 

·Ali vár, n Inke, Somogy t1m., csurgói j., cs. helyben, tsz. Fehél'templom, jbtk. és ah. Verseci, 
O; Inke, u.. t. Iharosberény, .u. p. Inke. cs. o. Mélykastély, 61, VII, 20, a.. t. és u. P• 

• • n Krasznaterebes, Seatmár t1m., Versecz.. . 
erdődi j., cs, O. Erdőd, u. t. Kli.rolyier!l6d, . u. p. A lm á·d l. Allióalmád, Felsöalmád, Szászalmid, 
Erdőd. . Tótalmád. · . . . . , • 
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A 1m á d i l. Balatonalmádi. almát~, KOzépalmás, Krassóalmá.s, Knkllllőalmás, -
') Aimara kk., X Almafatelep ; Krasst5-Bsörén'!l N ádalmás, Nagyalmás, Pozsonyalmás, . 

tmt., karánsebesi j., ház 364, ! !1.043, O., m., Pusztaalmás, Ráczalmás, Szádalmás, Szalárdalmás, 
n., .::f, rk. Nándorhegy, 69.980 kh., kj. és ak. Szárazalmás,Szepesalmás, Tóalmás, Torontálalmás, 
Nándorhegy, tsztk., jb. és ah. Karánsebes, cs. ll. Váralmás. ·· 
helyben, 43, VIII, 26, u. t. Bisztracseres, · *) Almásbalázsháza kk., Seilágy vm., zsibói j., 

Almafatelep, f"'""'l Almafa, Krassó-Szörtny vm., ház 30~, t 1.49ó, O., .:j=-, sk. Kettósmezt'!, 4-.312 
karánsebesi j., cs. ll. Almafa, u. t. Nándorhegy, kb., kj. és ak. helyben, tsz. Zilah, jbtk. és. ah. 
a. p. Bisztracseres. Zsibó, cs. o. Kettt'!smezc5, 51, III, 10, u. t. .Hid· 

•) A.lmágy kk., X Bakóháza, Belezsér, Csurró almás, u. p. Kettósmezc5. · 
és Szekrény ke: GtJmÖf' ls Kis-Hont rima- Almá.scsáfor·d, f"'""'l Csáford Zala 11m. zala
szécsi j. (székh. Feled), ház 11!, t 677, M., rk. szentgróti j., cs. ll. Zalaszent

1

rrót, u. t. és u. p. 
EgyhAzasbút, !.580 kh., k,j. és ak. helyben, tsz. Zalaszentgrót. . 
Rimaszombat, jbtk. Feled, ah. Rimaszombat, *) Almáscsáka kk. Beolnok-Doboka vm csáti-

n cs · ~ . , · és ak. Zálha, tsz. Dés, j btk. és ah. Csákigorbó, 
Alma"or, ll K1sszállás, Baca-Bodrog vm., bács- ,. 8 63 XXI 70 .. c .n.· · 

lmá · · .. K' áll' t . cs, u. emesnye, , , , u. .,. BAAl· a Sl J., cs. u. 1ssz as, u. , és u. p. Ktsszállás. bó 
8 !lmajor, ll Pusztael!res, Fejlf' tJm., sárbogárdi gor • u. P• emesnye. 

j., cs. o. Czecze, 11, t. és u. p. Czecze. *) .Almásdál kk., Koloss ""''' _ hidalmisi j., ház 
*) Almakerék· nk., Na!J11·Kükülló segesvári U4, t. 657, O., .::f, !!.087 k?·• kJ. és a~ Topa-

j., ház Sll, t 1.!96, N., o., 0 , d', .:j=-, ref. Erzsé- szentkuály, tsz. Kolozsvár, Jbtk. és ah. Hadalmás, 
belváros, 6.967 kb., ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, cs. o. Magyarzsombor, 51, XXI, 67, u. t. él L P• 
jbtk. és ah. Se~tesvár, cs. O. helyben, 31, XXID, 76, Mai')'arzsombor. · 
•· t, Dinos, *) Almlisegres nk., .Arad tornovai j., ház 

*) J.lmamellék kk., X Almamellék c5rház vasúti 697, f. O., =j=-, rk. Pankota, 5.170 kh., ak. 
megállóhely, Deszkametszt5puszta, Korcsánypuszta, helyben, tsz. Arad, jbtk. és ah. Borosjenc5, cs. O. 
Németlukafapuszta, Rózsahei')',Sásrétpuszta,Szent- Tornova, IV, tS, 

' egyedpuszta, Szentmártonpuszta és Almasel kk., Hunyad marosillyei j., ház 
puBita; Somogy sziretriri j., ház 198, :E 1.4-~9, 87, i 416f., O., kg. Mikanesd, 2.548 k:h., kj. és ak. 
n., m., rk. Mozsgó, 5.608 kb., kj. és ak. Szentlászló, Zám, tsz. Déva, jbtk. és ab. :Marosillye, cs. o. Zám, 
tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Szigelvar, cs. O. 64, XXIII, 75, u. t. és u. p. Zám. 
Mozsgó, U, XIX, 6i, i(!, f, p. u. *) Almásfalu kk., Trenclénvm., vágbeszterczeij., 

.U.amellék irhú vasúti megállóhely, n ház 5t, t J78, T., rk.· Pered~ér, 707 kh., kj. és 
Almamellék, Somogy ""'·• sligetvári j., ca. o. a.k. Peredmér, tsz. Trencsén, Jblk:. Vá(rbesztercze, 
Mozsgó, m. h., u. 'L és .u. p. Almamellék. ah. Nagybicscse, cs. O. Vá.gbesztercze, 71, XV, 

~) Almamezö kk., X Vadászpuszta; Bihar 4o7, u. t. és u. P• Peredmél'. . 
központi j. (székh. Nagy-Várad), ház 81, :E 450, O., *) .Almásfegyvernek kk., X Kepestanya; BihtJr 
.:f, 1.998 kh., kj. és ak. Nyárló, tsz tk. Nau- ""'·• szalárdi j., ház 187, :E as, m., t., o., 1f, rk. 
Várad,jb. Nagy-Várad vidéki (székh. Nagy-Várad), Szentjobb, kg~ Alsótótfalu, 1. kb., kj. és ak. 
&b. Nagy-Várad, cs. o. Tasádf6, 87, IV, 11, u. t. Alsótótfalu, tsztk. Nagy-Várad, jb. Nagy-Várad 
Félikszfiirdo,·u, p. Nyárló. vidéki (székb. Nagy-Várad), ah. Nagy-Várad, cs. O. 

Almamezö, n Volócz, Bereg alsóvereez- Szalárd, 37, IV, 11, u. t. Szalárd, u. p. Alsótótfalu. 
kei j., cs. G. Volócz, u. t. és u. p, Volóez. Almasftlzitö, f"'""'l Szc5ny, Komárom 11m., gesztesi 

!Imás, r. Gordisa, Baranya siklósi j., j. (székh. Nagyigmánd), cs. O. Tata, r, u. p. 
ea. O. Drávaszabolcs, u. t. Harkány, u. p. Dráva- FQzitt'!puszta. 
szabolcs. *) Almásgalgó kk., Szilágy vm., zsibói j., ház 

AJmas, ll Kórós, Baranya vm., liklósi j., 241, f. 1.186, O., 1f, 29M kh.,. kj. és ak. Kettc5s
ca. G. Dráva&J•holcs, u. t. Vajslló, u. p. Sámod. mez~, lsz. Zilah, jblk. és ah. Zsibó, cs. ö. Kettt'!a-

Almis, n Öcsény, Tolna körmendi j. mezc5, 51, III, 10, u. t. Szurduk, 11. p. Kettc5smezc5. 
{1zékh. Szekszárd), cs. O. Szekszárd, u, t. és u, p. *) AlmáshAza kk., X almásházai sz~llőhegy és 
Őcsény. · · almásházai puszta: Zala zalaszentgróti j., ház 

f"'! Tótpelsc5cl, Zdlyom , zólyomi j., 28, t 218, M., rk. Narykapornak; 871 kb., kj. és ak. 
es. G. Tólpelsl"cz, u. t. és u. p. Tótpelst'!cz. Zalakoppány, tsztk. és jb. Zalaegerszeg, ab. Sümeg, 

A lm ás I. Almásháza.. cs. O. Zalacsány, 48, XX, 64, u. t. Kehida-Kustány, 
.l\ lm ás l. Alsóalmás, Bácsalm as, Beregkisalmás, u. p. Nau ka pornak. . 

BeJ'88nagyalmás, Dunaalmás, Felsöalmás, Fertós- Almásházal puszta, f"'""'l Almásháza, Zala 
almás, Háromalmás, Hidalmás, Homoródalmás, zalaszentgróti j., cs. o. Zalacsány, u. t. Kehida-Kua• 

Kézdialmás, Kisalmú, Kozma- tány, u. p. Nagykapornak. 
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AlmAaházal szöllöhegr, r-. Almáshba, Pilis-Solt-Kisktm vm., gGdöllói j., cs. 11. Czinkata 
""'·• zalaszentgróti j., cs. ö. Zalacsány, u. t. Kehida- (kO.lOnitmény), u. t. és u. p. Rákosszentmibilr. 
Kustány, u. p. Nagykapornak. Almássytanya, n Tarnazsadány, HtDu 1111., 

A.lmislratos, r-. KürUJs, Arad aradi j., cs. heve.- i j., cs. 6. Nagyfilged, n. t. Ludas, •· ,, 
G. KQrtOs, u. t.· és u. p. Sofronya. Tarnazsadány. 

*) Almáskamarás nk., .áracl ""'·• eleki j., ház Almássytelep, r-. 'rurjaremete, Ung "m., pere-
388, ! 2.116, N., m., o, ~.074 kb., ak. helyben, csenyi j., cs. 6. Turjaremete, u. t. és u. p. Turja-
tutk:., jb. és ah. Arad, cs. o, BB, remete. · 
IV, 1!1, ~- Almásszelistye kk., Hunyad tnn., marosillyei 

*) Almáskeresztúr kk., X Elek puszta; bb 129, i, 648, O., .:j=-, 8.074· kh., kj. és ak. Z!m, 
m., szigelvári j.,lbáz 74, f, 551, M:, n., rlr:. Mozsgó, tsz. Déva, jbtk. és ah: Marosillye, cs. ll. Zám, M. 
ref. Nyugotszenterzsébet, 2.!166 kh., kj. és ak. XXIII, 76, u. t. és u. p. Zám. 
Mozsgó, tsz. Kaposvár, j btk. és ab. Szigetvár, cs. *) Almílsszentmú.ria kk., Kolora flfll., hidalmási 
O. Mozsgó, M, XIX, 62, u. t. Mozsgó-Szulimán, ., Mz 118, ! 642, O., .::f, !1.687 kh., kj. és ak. 
a. p. Mozsgó. Magyorzsombor, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Hid· 

*) A.Imáskfibllis kk., Koloes "m., hidalmási j., almás, cs. O. Hidalmás, 61, XXI, 67, •· t. 
bú 69, f, 848, O., =j=-, 2.198 kb., kj. és ak. Topa- Magyarzsoml>or, n. P• Hidalmás. 
szentkirály, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ab. Hidalmás, *)Almásszentmihály kk., Kolozs hidaiRJási 

· cs. G, Magyarzsombor, 61, XXI, 67, u. t. és u. p. ., ház !!73, ! 1.4t.l, O., t, 4.820 kb., kj. és ak. 
Magyarzsombor. Hidalmás, tsz. Kolozsvár, jblk. és ah. Hidalmás, 

.*)Almásmálom kk.,· Szolnok-Doboka ""'·• beth- cs. ö. Hídalmás, 51, XXI, 67, u. t. és •· p. Hid· 
leni j., ház ilS, i 1,006, M., o;, t, ~, 8803 kb., almás. 
kj. és ak. Apanagyfalu, tsz. Dés, jbtk. és ab. *) Almástamási kk., X Nagybozolnok; Kown 
Bethlen, cs. O. Apanagyfalu, 68, XXII, 7~, u. t. hidalmási j., ház lB!a, i. 614, O., =f, gk. Nagy-
Bethlen, u. p. Apanagyfalu. petri, 2.988 kb., kj. és ak. Nagypetri, tsz. Kolozs· 

Almásmezi nk., Fogaras tOrcsvári j. jbtk. és ab. Hídalmás, cs. O. Váralmás, 51, 
(székb. Zernest), ház 861,! !.873, O., .::j=-1 10.816 67, u. t. Váralmás u. p. Nagypetri. 
kb., ak. helyben, tsz. Brassó, jbtk':-és ah. Zernest, A.lmástanya, r-. Gömörpéterfala, GDmör- és 
ca. ö. Zernest, 31, XXIV, 78, u. t. és a. p. Ótohán. Ki~-Hont "m., rimaszécsi j. (székh. Feled), es. 6. 

*) .A.lmásnyíres kk., Koloes tJm., hidalmási j., Ajnácskő, u. t. Ajnácskó, u. P• Gömörpéterfala. 
ház !tOS, f. 994, 0., t, 6.61:14- kh., kj. és ak. hely- Almá.~t~nya, r-. Nógrádmegyer, Nógrád t:m., 
ben, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Hidalmáa, cs. o. szécsénYJ. J., cs. O. Karancsság, u, t. Szécsény. 
Váralmás, ö1, XXI, 67, n. t. és u. p. Váralmis. u. P• ~ógrádmegyer. . 

A.Imáspatak, r-, Felsőa.psa, MáTamaros tnn., .A.l~~te}ep, ,..., Marospetres, .Arad mána· 
azigeti. j. (székh. Máramarossziget), cs. o. Közép- rad nu J., cs. O.· Marospetres, u. t. és u. p. Maros· 
apsa, u. t. Aknaszlatina, u. p. Középapsa. · · 

Almáspuszta, r-. Ág, Baranya ""'·· begyháti .1lmásytanya, n Mezönagymihály, Borsod f.'IR., 

· ( ékh s · d) Szás · ti j., cs. O. Mezőkeresztes, a. t. Gelej, J· sz . as , cs. ö. zvár, u. t. Magocs, . 
a. p. Kisvaszar. · u. p. Mezőnagym1hály. 

Almáspuszta, r-, Horpács, Nógrád, mn., nógrádi *) Almaszeg kk., Biha'l' tma., margittai j., ház 
j., (székh. Rétság), cs. cl Ersekvadkert, n. t. Borsos- 147, ~ 786, O., m., .::f, rk. Bodonos~ 
berény, u. p. Horpács, · kh., kJ. é~ ak. Papfalva, tsz. Nagy-Várad, jbtk. é~ 

llm6.sp11S'.da, r-, Komárom fO.ss, Komárom ah. Marlfltta, cs. O. Berettyószéplak, 39, Ill, 7, 
· ( ékb N · ó ) .. N ó u. t. és u. p. Papfalva. . 
J. sz • emes csa, cs. u. emes csa, *) AJ aszegi t kk B'ha· ·ua· · 

a. t. Nemesócsa, u. P• Komáromfftss. ház 96, m .C! 6"1tu Ta .k, s' ól r vmk.ó' mtargt 11660J., 
Al ás -4o V u • .:. ., , ., r • yom pes es, . 

. JU.Jmu.' . pus ... ~a, r-. ~rsany, .L.,ógrácl. mn., szé- kh., kj. Papfalva, ak. Bethlentelep (az élesdi ak. 
. csényi J., cs. ll. Széeseny, u. t. és- u. p. Szécsény. párhuzamos B. anyakOnyve) ts N ·''á d 

• 

*) Al á ák kk S 'l ' "hó· · h· ' z. agy ' ra • 

1
8' .C! m

9
:: ;s -t., ! agy "m.k, ~81 k" 1 ~-· az és ah. Margitta, cs. O. Borettyószéplak. o 

., .:. , ·• * • '' !11.529 ·• J· es ak. 89, III, 7, u. t. és a. p. Papfalva. 
Almásbalázsbba, tsz. Zilah, jbtk. és ah: Zsi~ó, .A.lmav6lgypusz.ta, r-, Erdókürt, Nó_qrád tllll., 

cs. O. Kettősmeztl, 61, III, 10, n. t. H1dalmas, sziráki j., cs. ö. Szirák, u. t. Acsa-Erdtlkllr~ 
u. P• Kettósmezd. u. p. Erdókiirt. · 

. •) Almásróna kk., Kt·assó-Stöt·ény_ "'"·• bozo- ") A.lménes kk., Arad 11m., tornovai j., ház 
vicsi j., ház 81, .f, 366~ Cseb, rk. Szörénybuzás, 169, f, 807, O., t, 4-.5~5 kh., kj. és ak. Za1'áod- ' 
4.34-4- kb., kj~ és alr. Ujsopot, tsz. Karánsebes, nádas, tsz. Arad, jbtk. és ah. Borosjentl, c>. ll. 
jbtk. és ab. Bozovics, cs. O. Dalbosfalva, 43, VIII, Zarándná.das, 38, IV, lB, u. t. F-eltót, u. p. Za-
!6, u. t. Bozovics, u. p. Dalbosfalva. rándnádas. 

A.lmásSJ Pál telep, n Rákosl!izentmihály, Pest· ») Álmosd nk., X Balkótanya és Szigettag; 
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Bil&ar .,m., székelyhidi j., ház 417, f U36, M., *) Alsóalmás kk., X Kalinópuszta; Hont 
t, ~, rk. Érkeserü, 5.941 kb., ak. helyben, tsz. báti j., ~áz 91, :f 424, T., rk. Hontbes.en~c5:l, 2.9(.() 

Nagy-Várad, jbtk-. és ah. Székely hid, cs. o. Nagy· kb., · kJ. és ak. helyben (felsőalmási lrJ. és ak. 
)éta, 39, III, 7, ~. kerület),· tsztk. és jb. Ipolyság, ab. Selmecz-

A.Iojzfafitrdö, r'l Gyöngyös, He'IJes vm., cs. O. és Bélabánya, cs. O. Hegybánya, !6, XIV, 46, 
Gyöngyös, u. t •. és u. p. Gyöngyös. U. t. Bát, ~· 

Álomszegpuszta, n Ógyalla, ud- A.lsóand, n Barsendréd, Bat·s lévai j., 
vardi j. (székh. Ógyalla), cs. O. Ógyalla, u. t. és cs. O. Nagysalló, u. t. Nagysalló, u. p. Barsendréd. 
u. p. Ógyalla. *) Alsóapsa kk., X Boczkó, Cseresnyésbóncz, 
. .!lomzug, n Debreczen, Hajdu cs. o. Kékes, Kerbumestyi, Perekresz, Pestyera, Pogyi· 
Nagyhortobágy, u. t. Hajduszoboszló, u. p. Deb- sor és Szorospatak; Máramaroa szigeti 
reczen. • j. (székb. Máramarossziget), ház 1.169, :f 6.60~, 

.Uomzug, r. Nádudvar, HaJdu hajdu- O., n., r., t (•), 85.710 kb., kj. és ak. helyben, 
szoboszlói j., cs. ö. Nádudvar, u. t. és u. p. tsztk., jb. és ah. Máramarossziget, cs. 6. Közép-
Nádudvar. · apsa, 85, XII, 38, u. t. Aknaszlatina, . 

.Uomzug, r. Püspökladány, HaJdu , hajdu- *) .Alsóaradi nk., Tot·ontál vnt., nagybecskereki 
szobosdói j., cs. O. Püspökladány, , u. t. j., ház 396, ;E '!!.Of.S, Sz., t., :t, rk. Alsóelemér, 
es u, p. Pllspöldadány. _ . ág. Felsőaradi, 8.81!1 kb., ak. helyben, tsztk., jb. 

*) Alir kk., &olnok-Dobo'ka ""'·• dési j., ház 145, és ah. NagybecskeJ;ek, cs. O. Alsóelemér, 29, V, 
f. 675, O., n., m., gk. Dés, ref. Kaczkó, 1.647 16, u. t. és u. p. Felsőaradi. 
kh., kj. és ak. Alsókosály, tsztk., jb. és ah. Dés, A ls ó a r a n y o d és Fe ls ő a r a n y o d l. 
es. G. Dés, 63, XXI, 70, u. t. és u. p. Dés. Aranyod. . . . 

*) Alpár nk., Put-Pllis-Solt-Kiskun kis- Alsóárma, r'\ _ Málas, Bara vm., lévai j., 
kunféle~yházi j., ház 7ll4, i 3.692, M., o, cs. O. Nagysalló, u. t. Nagysalló, u. P• Málas. 
6.178 kb., ak. helyben, tsz. Kecskemét, jbtk. és ah. Alsól\rpádtelep, n Szenicze, Nyitra vm., sze-
Kiskunfélegyháza, cs. O. helyben, 38, I, 3, niczei j., cs. 6. Szenicze, m. h., lL t. és 
f, ~· u. p. Szenicze. 4 

Alpár, n Vajszka, Bács-Bodrog hódsági j., Alsóárpás nk., X Kénesbirtoktanya; Fogaras 
es. G. Vajszu, n. t. . .és u. p. Vajszka. tim., alsóárpá.si j., ház .274, f 1.266, O., t, -'t, 

A l p á r l. Abaújalpár, Váradalpár. 6.400 kb., ak. helyben, tsz. Brassó, jbtk. és ah. 
*)Alparét kk., Bzolnok-Doboka csákigorbói Fogaras, es. o. helyben, at, XXIV, 78, r. 

j., ház f 1.278, O., m., t, f-, 4-.öM kh., kj. M>J 
és ak. Erdővásárhely, tsz. Dés, jbtk. Csákigorbó, ah. A s ó ás g ú t és F e ls q á. s g ú t l. Ásgút. 
Dés, es. ö. helyben, 63, XXI, 70, u. 'L ·Dés, ~· *) Alsóatrak kk., Nyitra ga]góczi j .. ház 
. Alpestes . kk., X Tamástelke ; Hunyad vm., SO, i ~80, T., rk. Felsővásárd. 1.617 kh., kj. és ak. 
dévai j., bé.z 197, ! 747, O., m., ~, :t, 8.445 Felsőatrak, tsz. Nyitra, jbtk. és . ah. Galrócz, 
kb.; kj. és ak. helyben, tszlk., és ah. Déva, cs. O; Nagyrt!pény, 12, XIV, 46, u. t, Alsóvásárd, 
cs. G. Déva, 6,, XXIII, 76, m. b., n. t, u. p. Merőcze. 
Vajdahunyad, u. p. A t s ó a t t I' ak l. Alsóatrak. -

*) A.lsóábrány kk., Borsod mezőkövesdi j., A.lsóbabád, n Alsódabas, Pest-P&lis~Solt-Kis· 
ház 89, f 5QO, M., o, 1.561 kb., kj. és ak. hely- kun · mn., alsódabasi j., cs. O. Alsódabas, n. t. · 
ben, tsz. Miskolcz, jbtk. és ab. Mezőkövesd, cs. Alsódabas, u. p. Sári. . 
b. Tibolddarócz, 60, x, 31, r- e. . Alsóbáblpuszta, ,...., Terbeléd, Nófll'ád vm., 

A.lsóadaca, r. Peszéradaes, Pest-Pilis-Bolt- losonczi j., cs. ö. Losoncz, u. t. és u. p • .Rapp. 
Kid:un . t~m., kunszentmiklósi j., cs. ö. Tatár- Alsóbácsmajor, r'\ Jóka, Possony somor-
szentgyl!rgy, u. t. és u. p. Peszéradacs. jai j., cs. 6. Jóka, u. t. és u. p. Jóka. 

• 
Alsóágazáspuszta, n Inkeyantalfa, Somogy vm., Alsóbadurbokor, n Nyh·egybáza, Szabolcs 

csurgóij.1 cs. ö. Inke, u. t. és u. p. Iharosberény. vm., cs. ö. Nyfregyháza, u. t. és u. p. Nyfregy-
*) Alsóaklos kk., Torda-.At·anyos torocz- háza. · 

kói j., ház ~06, f, 814, O., f-, 8.126 kb., kj. és *)Alsóbagod kk., Zala zalaegerszegi j., ház 
ak. helyben, tsz. Torda, j btk. Alsójára, ab. Torda, 65, :f 412, M., o, 702 kb., kj. és ak. Felsőbagod, 
es. O. Borrév, iiJ, 60, XXI, 69, u. t. Alsö- tsztk., jb. és ab. Zalagerszeg, cs. ö. Zalalövő, 418, 
jára, [8]. . . XX, 6~, u. ·t. Zalaegerszeg, ~. 

A ls ó a l a p l. Alap. . ") Alsóbágyon kk., Hont tJtn., korponai j., hál 
*) Alsóalmád kk., Zempltn szinnai j., 41, ;E 20j, T., 6, 1.067 kb., kj. és ak. Csábrágvar-

ház 60, f. Sit, R., gk. Felsőalmád, 2.077 kb., bók, tsz. Ipolyság, jblk. és ab. Korpona, os. O. Kor
kj. és- ak. Papháza, tsz. Sátoraljaújhely, jblk. és pona, !16, XlV, 45, u. t. Korpona, u. p. Csáb-
ab, Homonna, cs. ö. Czirókaófalu, 66, IX, !1!8, rágvarbók. . . 
u. t. Virava, u, p •. Pílpháza. . · ") Alsóbajom nk., K~s-Kükülló dics6szent-
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mé.rloni j., ház 4-!3, i. i.0!8, O., n., m., t, 0 , .:f, A.lsóhóda, ~ Dályok, Ba·l'anya vm., moháesi j, 
ref. Küküllóvllr, li.73!1 kh., ak. helyben, tsz. Er- cs. ll. Dályok o. 1;. Fóherczeglak, o. p. Dályok. 
zsébetváros, jbtk. és ah. Dicsőszentmárton, cs. *) Alsóbeled kk., Vas t"m., szombathelyi j., ház 
ll. Bázna, XXlll, 76, o. t. és o. p. Bázna. 71, i. 407, N., o, 1.1!5 kh., kj. és ak. Monyoró-

*) Alsóbaka kk., X Berjankapuszta; Hont kerék, tsztk., j b. és ah. Szombathely, cs. ll. Poroó-
báti j., ház 135, f. 587, T., ág. Felsóbaka, 3. ~77 apáti, 83, XVIII, 59, o. t. Monyorókerék, 1. p. 
kh.,kj. és ak. helyben, tszlk. és jb. Ipolyság, ah. Pornóapáti. 
Selmecz- és Bélabánya, es. G. Bát, 26, XIV, 45, ") Alsóbencsek kk., X SumandapuSlta; Teme~ 
n. t. Bakabánya, n. p. Bál vm., vingai j., ház 160, f. 676, O., .:f, rk. Felsll-

.USóbaktlpuszta, r-. Rimaszombat, G6tnÖf' ts benesek, 3,087 kh., kj. és ak. Felsóbrmcsek, tsz. 
Kis-Hont vm., cs. G. Rimaszombat, u. t. és n. p. Temesvár, jbtk. és ah. Vinga, cs. ll. Hidasliget, 
Rimaszombat 33, VIn,· ~5, m. h., u. t. és o. p. Felső

*) A.lsóbaló.zsfalva kk., Beseterc1~-Nasz6a vm., bencsek . 
· jádi j. (szék h. Besztercze), hé.z 131, f. 526, O., ~, Alsóberecs.ta, f"\ Geszti, Somogy ""'·• igali 
· .:f, 1.937 .tb., kj. és ak. helyben, lszlk., jb. és j., cs. ö. Mernye, ll. t. Mernye, o. p. Geszti. 

ah. Besztercze, es. ll. helyben, 63, XXII, 7i, o. t. *) A.Isóbereezki kk., X Ágóczpuszta és Zll&l'ó-
és u. p. Somkerék. tanya; Z~mpUn sátoraljaújhelyi j., ház 9!1, 
· *)Alsóbalog kk., X Peszéte; Gömiir 48 Kis- f. 682, M., ~, rk. Nagykövesd, gk. Bodrog· 
Hont 'Vm., rimaszécsi j. (székh. Feled), hé.z 166, 'ilzerdahely, 1.601 kb., kj. és ak. Bodrogszerdahely, 
f, 669, M., ~, rk. Uzapanyit, 1. 79:! kh., kj. és tsz· k., jb. és ah. Sátoraljaújhely, cs. ll. Páczin, 66, 
ak. Felsóbalog, tsz. Rimaszombat, jbtk. Feled, X, 33, u. t. Bodrogs~erdahely, ~-
ah. Rimaszombat, cs. O. Rimaszombat, XVI, *) Alsóberek kk., Zemplén homonnai j., ház 
5!, u. t. Rimaszombat, u. p. Felsóbalog. 55, :E !79, T., l' i:, Homonna, 1. 767 kb., kj. és ak . 

A.lsóbalogbtan;ra, ~ Porcsalma, Szatmár tnn., Homonna (homonnavidéki kj. és ak. kerjllel), 
csengeri j., cs. ö. Porcsalma, u. t. Porcsalma- tsz. Sátoraljaújhely, jblk. és ak. Homonna, cs. i). 

Tyukod, n. p. Porcsalma. · Homonna, 66, IX, !18, u. t. és u. p. Homonna. 
*)Alsóbán tk., Szilágy vm., krasznai j., hé.z 196, *)Alsóberekszó kk., Szi.lágg tm~., szilágycsehij., 

! 986, O., iL !.039 kh., kj. és ak. helyben, tsz. ház 211, :t 9!12, O., m., ~, !!.!04 kb., kj. és ak.· 
· Zilah, jblk. Kraszna, ah. Szilágysomlyó, cs. O. Felsőberekszó, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágycseh, 

• 

• 

Kraszna, 51, lll, 10, a. t. és u. p. Kraszna. cs. ö. Felsószivé.gy, 61, Ill, 10, n. t. Égerhát, n. p. 
*) Alsóbarakony nk., X Belénszeg; Arad "''"·• Felsóberekszó. 

borosjenői j., ház 436, f. 1.904., O., .::f, rk. és ref. *) A.lSóberkifalu kk., Vas körmendi j., ház 
Csermö, 8.46, kh., ak. hel:yben, tsz. Aracl, jbtk. 70, ! 647, M., rk. KOrmend, kb., kj. és ak. 
és ah. Borosjenő, cs. ll. Apáti, 33, IV, 13, u. t. Horvá.tnádalja, tsz. Szombathely, jblk. és ah. Ki!r· 
és o. p. Csermő. mend, cs. ö. KOrmeud, 83, XX, 66, u. t. és 11. p • 

.üsóbarbatyenlszkrony kk., Hunyad vm., pet- Körmend. 
rozsényi j., ház i83, f. 1.5!3, O., m., czigány, t, A.lsóbesny6, f"\ Ercsi, Fej ir- vm., adonyi j., cs. i!. 
rk. Zsilyvajdejvulkán, gk. Lh•azeny, 4.671 kb., kj. Dunaadony, o. t. Adony-Szabolcs, o. p. Ercsi. 
és ak. Livazeny, tsz. Déva, jbtk. és ah. Petrozsény, A.lsóbesny6, f"\ Sári, Pest-Pilis-Solt-Kiskun """•. 
Cl. o. Zsilyvajdejvulkán, 64-, XXIII, 75, :f alsódabasi j., cs. ö. Alsódabas, o. t. Alsódabas, 
(Alsóbarbatyény), u. p. Livazeny. u. p. Sári. . 

A.lsóbarkóczó.s, ~Nagyrada, Zala, 'Vm. pacsai *) Alsóbesztereze kk., Zala . alsólendvai ~. 
j., cs. O. Orosztony, u. t. Kiskomárom, n. p. Zala• hé.z 73, ;j(f>~t. Vend,, rk. Cserföld, i60 kb., kj. 
szabar. és ak. Cserföld, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. 

Alsóbart os, f"\ Jákóhodos, Bi.har tmr., szalárdi Alsólendva, cs. ö. Belatincz, 48, XX, 65, u. i. Bela-
j"' cs. 11. Szalárd, u. t. és u. p. Szallrd. tincz, u. p. Cserföld. 

*) Alsóbaskócz kk., Ung vm., szobránczi j., ház Alsóbiká.d, n Miszla, Tolna vm., simontornyai 
64, :t 307, T., rk. Tiba, gk. Hegygombu, 1.116 j. (székh. Gyönk}, es. G. Pinczehely, 1. L 
kb., kj. és ak. Felsóhalas, tsz. Bereg11zász, jbtk. Pinczehely, n. p • .Miszla.. ...._ 
Szobráncz, ah. Ungvár, es. ll. Szobrlnez, 66; XI, A.lsóblkk, n Hel'enesény, N6grád 1tna., bala-ssa-
36, o. t. Remelevasgyár, o. p. Szobránez. gyarmati j., cs. G. Berczel, u. t. Magyarnáodor, 

A ls ó b á tk a és Fe ls 6 b á tk a l. Bátka. u. p. Herencsény. . 
A.lsóbauezf.r kk., Hunyad hátszegi j., ház *) Alsóblszt1·a kk., X Bálvány, Disznósvlllgy, 

261, i 1.i55, O., t, 5.519 kb., kj. és ak. Bukova, Dombszög, Egreshát, Felszeg, Ganc!os, Kecske· 
tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, cs. ö. Bukova, rét, Kovás, KörOsös, Melegvölgy, Mogyoró•, Par-
64, XXIII, 75, :f (Bauczár}, ll. p. Bukova. tos, Siroka és Tőkés; Máramaros vm., huszti j., 

A.lsóbebesposzta, f"\ Zalaszentmihály, Zala ház 347, f. 1.979, R., m., ~, 13.89i kh., kj. és ak. 
""'·• pacsai j., es. ö. Pacsa, o. t. Pacsa, u. p. Berezna, tsz. Máramarossziget, jbtk. és ab. Husz~ 
Zalaszentmihá.ly. cs. o. Berezna, 85, XI, 35, u.· t. és u. p •. BereznL 
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A ls ó h is z t r i e z e l. Alsóbesztercze. o., it, ~, rk. Szászrégen, 1.663 kb., kj. és ak. 
*) Alsóbodok kk., X Ágostonhalma; Nyitra helyben, tsz. Maros-Vásirbely, jbtk. és ab. 

t~m., nyitrai j., ház 93, i 747, M., rk. Pográny, régen, es. G. ~zászrégen, XXII, 73, u. t. 
1.770 kb., kj. és ak. Pográny, tsztk., jh. és ab. Szászrégen, [XI- · . 
Nyitra, es. O. Gbymes, 12, XIV, 46, u. 1i. Nagy- Alsóböresháza, f'""t KPréltteleki, Veseprém vm., 

· lapés, u. p. Pográny. zirczi j., e~. ö. Kerékt~leki, u. 1;. Kisbér, u. p • 
.Alsóbogó.rdpusrla., f'""t Szilasbalhás, Vueprém Keréktel€k1. 

• • 

• 
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mn., enyingi j., es. G. Szilasbalbás, u. t. Szilas- Alsóbörzsöny, f'o BörzsGny, ToltaG vGlry- · 
balbá!l, u. p. Ozora. 1 ségi j. (székh. Bonyhád), cs. G. Bonyhád, u. t. 

Alsóbogát, "' Edde, 8oTtWgy lengyel- és u. p. Bonyhád. 
tóti j., cs. G. Balatonboglár, u. t. és u. p. A ls ó b r e z n i c z I. Alsónyíresd. 
Somogyjád. · Alsóbl\berek, f'o Zalaszentmárton, Zala 

*) A.1sóbogá1a kk., Seolnak-Doboka dési pacsai j., es. ö. Sármellék, u. t. Pacsa, u. p. Di~sk6.1. 
j., ház 131, i 633, O., t, ~.03!1 kb., kj. és ak- *) A.lsóbudak kk., Beseterc;e-Naaeód. '11m., be
Felsöbogáta, tsztk., jb. és ah. Dés, cs. G. Kaczkó• senyc5i j. (székb. Besztereze), ház 201, :2 736, O., 
68, XXI, 70, u. 1;. Kaczkó, u. P• Dés. m., =f, gk. Sófalva, ref. Besztereze, !1.7!18, kb., 

A.lsóbogi.tpuszta, f'""t Alsósegesd, Somogy '11m., kj. é; ak. Szászbudak, tsztk., jb. és ah. Besztercze, 
nagyatádi j., cs. G. Felsc5segesd, u. t. Alsósegesd, cs. G. Sófalva, 63, XXII, 7j, a. t. és u. p. 
11. p. Beleg. Hesztercze. 

Alsóboj kk., Hunyad. marosillyei j., hi.z 47, A.lsóbil, f'""t Bodrog, kaposvári j., 
i. 197, O., kg. Karmazinesd, 782 kh., kJ. éa ak. cs. O. HetP.s, u. t. és u. p. Somogyjád. 
Guraszáda, tsz. Déva, jbtk. éS ab. Marosillye, cs. Alsóbükkös, f'""t Tótpelsc5cz, Zólyom zó-
11. Marosillye, 64, XXIII, 76, u. t. Marosillye, u. p. lyomi j., es. G. Tótpelsdcz, u. t. és u. p. Tót-
Guraszáda. pelsc5cz. 

*)Alsóboldád kk., Seatmár erdc5di j., ház 77 Alsóbzovatelep, 1'""1 Vámosfalva, N6grád. vm., 
i. 881), O., gk. Felsőboldád, ~.681) kb., kj. és losonczi j., cs. O. Divény, u. t. Lónyabánya, 
ak. Szakasz, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. Erdőd, ah. o. p. Vámosfalva. 
Szatmár-Németi, cs. G. Krasznabéltek, 5, Xll, 37, *) A.lsóesi.j kk., .Abau.j-To1na · fflzéri j. 
•· t. Erdőd, u. p. Szakasz. (székh. Hernádzsadány), hi.z 41, i. !18, M., t., 

A ls ó b o l d o g ass z o n y fa l v a l. Alsóbol· rk. Alsómislye, 512 kb., kj. és ak. Garbóczbog· 
ogfalva. . dány, tsztk. Kassa, jb. Hernádzsadány, ah. 
*) .!lsóboldogfaba kk., Ud.'DtJ1hely szé- cs. G. MagyarMd, 34-, IX, j7, u. t. Alsómislye, . 

kelykeresztúri j., há.z 181. :i. 710, M., it, =f, . 8, u. p. Garbóczbogdiny. . 
ref. Újszékely, 1.970 kb., kj. és ak. Újszékely, tsz. A.lsóesalános, f" Kecskemé~ Pest-Pilis-Sole· 
Székelyudvarhely, jbtk. és ah. Szé.ltelykeresztúr, Kiskun vm., cs. G. (a közbiztonsági szolgi.latot 
ca. o. Székelykeresztúr, 82, XXIV, 80, ~ m. h. Kecskemét város rendőrsége teljesfti), u. t. és 
(Boldogasszonyfalva), u. t. és u. p. Székelyk.eresztúr. u. p. Kecskemét. 

•) Alsóborgó kk., Besztercee-NaBZ6a jádi *) .Alsócsalogány kk., Vas muraszombaü · 
j. (széth. Besztereze), hi.z 873, f. 1.88!!, O., m., n., j., ház 14-3, f. 793, Vend, rk. Vizlendva, ág. Bodó
t, gk. Borgóbesztercze, ~.766 kb., k.j. és ak. hely- hegy, 980 kb., lrj. és ak. Felsőiend va, tsz. S.zom
ben, tsztk., jb. és ah. Besztercze, cs. G. Borgó- bathely, jbtk. és ab. Muraszombat, cs. G. Felsc5-
prund, 63, XXII, 72, u. t. és u. p. Borgóprund. lendva, 83, XX, 66, u. t. FelsÓlendva-Má.tyás-· 

A.lsóborji.d, f'""t Újdombóvár, Tolna domb, u. p. Felsc5lendva. . · 
dombovári j., ak. Szakcs, cs. G. Dombóvár, u. t. Alsóesapás, r'\ NagypetrOs, Nyitra t~m., sze-
Szatcs, u. p. Dombóvár. . niczei j., cs. O. Szenicze, u. t. ~s u. p. Szenicze. 

Alsóbor.óki.s, f'""t Fazekaszsaluzsány, Gömör éa Alsóesi.rda, f'o Szeklencze, Máramaroa 
Kis·Hont tlm., l'Ímaszombati j. (székh. Nyustya), huszti j., cs. G. Huszt, u. t. Handalbuatyahiza, 
ca. G. Rimaszombat, u. t. Rimaszombat, u. p. u. p. Szeklencze . 
Osgyán. · *) Alsócsatar kk., Vas szombathelyi j., 

!lsóborsod, f'o Magyarpolány, Veseprém tlm., hi.z 39, f. 244, H., n., rk. Nannarda, ~88 kb., kj. 
j., es. O. Bakonyjákó, u. t. Ajka, u. p. és ak. Felsc5csató.r, tsztk., jb. és ah. Szom-

Magyarpolány. bathely, cs. G. Pornóapáti, 83, XVIII, ö9, a. t. 
. ~) .!lsóbotlala kk., X Rzavkairtvány; Nyitra Óvár-Vashegy, u. p. Nemetkeresztes. · 

tili., vágújhelyi j., hi.z f. 752, T., (),d", 1.199 *) Alsóesebény kk., Zemplén n;J.ezőlaborczij., 
th., kj. és ak. Lobonya, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. hi.z 68, i. 369, R., n., lfk. Felsc5csebény, j, l 75 kb., 
VArújhely, cs. G. Ótura, 7!!, XIII, 41, u. t. Vág- kj. és ak. Felsc5csebény, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. 
újhely, u. p. Felsc5botfalu. és ah. Homonna., cs. G. Mezc5laborcz, 66, IX, 18," 

*)Alsóbölkény kk., Maroa-Tat·d.a '11m., régeni u. t. Izbugyaradvány, u. p. Felsócsebény. 
alsó j. (székh. Száazrégen), hi.z 2!4, i. 1.047, M., A ls ó cs e b i n y e l. Alsócsebény. 
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J.lsócaenej, ro Ujvidék, Bács-Bodrog vm., cs. (Szered nk.-hez beosztva), ak. Szered, tsz. Pozsony, 
o. (a közbiztonsági szolgálatot a város rendőrs~ge jbtk. és ah. Nagyszombat, cs. G. Szered, 7i, 
teljesíti), iíQ m. h. (Ujvidékcsenej), u. t. és u. p. XIII, 40, n. t. és u. p. Szered. . 
.Ujvidék. . A.lsócsukapuszta, ro Bátka, Gömör ll Kw· 

A.lsócsen:ke, ro Huzala, tnn., pár- Hont vm., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. ll. 
kányi j., cs. O . .Muzsla, u. t. és u. p. Muz~Ja. Rimaszécs, u. t. Rimaszécs, u. P• Bátka. 

A.lsócsepely, ro Nagyvázsony, Veseprd'm ..,m., A.lsócsnrgó, ro Dörypallan, Tolna tml., vlllgy· 
veszprémi j., cs. G. Nagyvázsony, u. t. és n. p. ségi j. (székh. Bonyhád), cs. O. Zomba, 11o t. 
Nagyvázsony. . Zomba, u. p. Tevel. 

A.lsócseple, ro Hort, He~s ..,m., hatvani j., *) Alsóezéeze kk., Abauj-Torna ""'·• glln· 
ca. !!. Hatvan, u. t. és u. p. Hort. czi j. (székh. Abaájszántó), ház 60, i. ~79, 1., 

*) Alsócsernáton kk., Háromseék kézdi rk. és gk. Boldogkőváralja, ref. Fel.~öczécze, 
j. (székh. Kézdivá.slí.rbely), ház 516, i. 1.949, kh., kj. és ak. Vizsoly, tsz. Kassa, jbtk. és ah .. 
M., (j, ~, .:f, 8.061 kb., kj. és ak. helyben, tszlk., Abaújszántó, cs. IS. Hejcze, 34, IX, 27, u. t. Forró
jb. és ah. Kézdivúárhely, cs. G. Dálnok, !1, XXIV, Encs, u. p. Vizsoly. 
79, u. t. Kézdivúárhely, ~· Alsóczikola, ro Pusztaszabolcs, Fejér tm~., 

*) Alsócsernye kk., Zemplén homon- adonyi j., cs. 6. Adony, u. t. Adony-Puszta-
nai j., ház !5, ! 182, T., rk. Jánosvölgye, szabolcs, u. p. Adony • 
1.340 kb., kj. és ak. Gorzó (göröginyei kj. és Alsóczún, 0 Czún, Baraflya m., siklósi j., 
ak. kerill et), tsz-. Sátoraljaujhely, j btk· és ah. cs. ö. Vajszló, u~ t. Vajszló, u. p. Kém es. 
Homonna, os. ö. Izbugyaradvány, 66, IX, ~8, u. t. *).Usódabasnk.,XAlsóbabád,Aisódabasi 
Kelcse, u. p. Göröginye. és Felsődélegyháza · Pest-PiZis-Solt-Kiikun 1111. 

Alsócserpuszt-, 0. Zalaszentmihály, Zala alsódabasi j., ház 4m3, i. 2.365, M., ~ ,(x, rk. iá.ri, ág: 
pacsai j., cs. ö. ~acsa, u. t. Pacsa, u. P• Gyón, 6.168 kh., ak. helyben, tsz. Pestvidéki 
Zalaszentmihály. (székh. Budapest), Ócsa, ah. helyben, cs. G. 

Alsócsertés :kk., Hunyad tJm._, marosillyei j., helyben, Si, I, 1, :f, p e. ~-
ház 137, i. 601, O., T-,1.52:! kb., kJ. é'il ak. V orcza Alsódabasi szllllök ro Alsódabas Pest-Pili•· 
(alaócsertési ~· és ak. kerület), . tsz. Déva, jbtk. Solt-Kiskun mn., als~dabasi j., cs. o: Alsódabas, 
és ah. Marostllye, cs. ö •. Maroslllye, 64, XXIII, u. t. és u. p. Alsódabas. 
75, •· t. és a. p. Maroslllye. 

ro Szabadka, Bács-Bodrog '""·• A.lsóda~r~ny, ro .Csáford, Zala vm., zala-
. cs. IS. Kelebia, f (Csikeria), ~ (Csikeria) szent~róh J., cs. ö.. Zalaszentg~ót, u, t. és 
p. u. . u. _P• Zalaszentgrót. • 

*) Alsócsitár kk., X Zámojszkymajor; Nyitra •) Alsódacsólám kk., X H1zskovkamajor és 
0111., nyitrai j., ház 46, i. 447, M., rk. Kolon, Plicskipuszta; Hont korponai j., ház 79, i 
1.301 kh., kj. és ak. Pográny, tsztk., jb. és. ab. T., ef', 8.051 kh.,. kj. és ak. Felsődacsólú.m, tsz. 
Nyitra, cs. IS. Ghymes, 12, XIV, 4.6, a. t. Nyitra, Ipolyság, jbtlr. és ah. Korpona, cs. ö. Szénavár,26, 
11. Pográny. XIV, 45, a. t. Korpona, u. p. Szuhány. 

ro Kisudvar, ~·yitJ·a mn., A.lsódélegyhó.za, ro Bugyi, Pest-Pilis-&lf. 
nagytapolcsányi j., cs. IS. Na~yrépény, 11. t. Kisktm vm .. , alsódabasi j., cs. IS. Ócsa, u. t. Taksony, 
Nagytapolcsány, ·u. p. Nyitrabajna. u. p. Dunavarsány p. u. 

*) Alsócsobánka kk., Seolnok-Doboka vm., csáki- ") Alsóderu a kk., Bilwr margittai j., ház 1S9, 
gorbói j., ház 98, i. 494, O., -=f, 1.837 kb., kj. és ak. i. 745, O.! .:f, 2.095 kb., kj. és ak. Felst'lderna, lsz. 
Semesnye, tsz. Dés, jbtk. Csákigorbó, ah. Dés, Nagy-Várad, jbtk. és ah. Margitla, cs.!!. Micske, 
u. ö. Semesnye, 63, XXI, 70, u. t. Csákigorbó, u. p. 89, III, 7, u. t. és u. p. Felsőderna. 
Semesnye ") Alsódetrehem kk., Torda-Arangos filii., torda 

Alsócsobánka, ro Rimaszécs, Gömör és Kis· j., ház 270, f. 1.378, O., m., l, ~, 3.997 kb., kj. 
Hoot oom., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. it és ak. helyben, tsztk., jb. é~ ah. Torda, cs. o. 
Rimaszécs, u. t. és u. p. Rimaszécs. Alsódetrehem, 50, XXI, 69, ~· 

Alsócsondor, 0. Tonkháza, Poesony tnn., ") Alsódiós kk., Poesony vm., nagyszombatij., 
somorjai j., cs. ö. Kismagy ar, u •. t. Nagymagyar, ház 212, i. 1. t 71, T., 0 , 3.1 tO kb., kj. és ak. Felsó
L p. Il!ésháza. diós, tsz. Pozsony, j btk. és ah. N agyszombo.t, cs. o. 

") Alsócsóra kk., ..Alsó·Fchm- ..,m., alvinczi Cseszte, 72, XIII, 40, n. t. Cseszte, u, p. Felslidiós. 
j., ház 484, ! 1.979, O., -=j=-, 7.168 kb., kj. és ak. Alsódobos, ro Mór, Fejm- tJm., móri j., cs. G • 
helyben, tsztk., jb. és ah. Gyulafehérvár, cs. ö. Mór, u. t. Mót, u. p. Németkét·. · 
helyben, 64, XXIII, 74, u. t. Alkenyér, ~- *) Alsódobsza kk., X Bayertanya, Cserjetanya, 

• A ls ó cs 0 ll e 1. Csölle. · Kádastanya, SeMtanya és Szelestanya; Zempli11 
*)Alsócsöpöny kk., Poesony v1n., nagyszombati vm .. , szerenesi j;, ház 180, f. 608, M., ~, rk. Gm

j., ház 46, f, 317, T., m., rk. Sze1·ed, 882 kb., kj. tel y, 1.718 kb., kj. és ak. Csanálos, . tsz. Sitor-
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Als Als sat 
aljaújhely, jbtk. és ah. Szerenes, es. O. Gesztely, 'Y Alsóelefánt kk., X Irmamajor ; Nyitra t:m., 
65, X, 99, u. t. Szikszó, u. p. Újcsanálos. nyitrni j., ház 60, i. 408, T., m., rk. Fels15elefánt, 

AJsódobtlltanya, r. Mngyarbénye, Kis-K'it- 80!! kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ab .. 
kt'ill6 'lltn., hosszúaszói j., es. O. Betlenszentmiklós, Nyitra, es. ö. Appony, 12, XIV, 46, u. t. Felsó-
•· t. és u. p. Szépmezó. elefánt, u. p: Szomorlovászi. 

*)Alsódombó kk., Poesony vm., nagyszombati j., ~) AJscí<llcmér nk., 1'orontál 11m., nagy becske" 
ház 110, f. 600, T., ű, 1.744 kh., kj. és ak. Apát- reki j., ház 261, !. 1.011, N., m., 0 , 1.920 kh., 
szentmihály, tsz. Pozsony, jblk. és ah. Nagyszom- ak. helyben, lsztk., jb. és ah. Nagybecskerek, es. ö. 
bat, cs. ö. Nagyszombat, 72, XIII, 40, u. t. lspáeza, belyhen, 29. V, 16, :f, ~· 
~· Alsóerd8d, r. Hidasrákosd, Vas um., felsdöri 

*)Alsódomboru nk., Zala mn., perlaki j., ház j., es. ö. Alhó, u. t. és u. p. Pinkafö. 
566, R. 9. 784, H., m., o, 8.S9(. kh., ak. helyben, *) A.lsóerd8falva kk., X Alsótátrafüred és Szép
tsJ. Nagykanizsa, jbtk. és ah. PE>rlak, cs. ö. hely- kilátás; Szepes ooa., szepesszombati j., ház 114, 
ben, 48, XX, 65, (Kotor-Alsódomboru), ,r- f452, N., czigány, rk. és ág. Nagyszalók, 1.888 kb., kj. 
e, ~· és ak. Nagyszalók, tsz. Lőeee, jbtk. és ah. Szepes-

*) Alsódombró kk., Arad tmz., máriaradnai j., szombat, es. O. Késmárlr, 67, IX, SO, u. t. Ps u. p. 
hb ~65, i. 1.130, O., .:f-, 6.488 kh., kj. és ak. Nagyszalók. 
.Maroskaproneza, tsz. Arad, j btk. és ah. Mária- Alsóerd8pnszta, r. Szentgál, Veseprém 11m., 

radna, cs. O. Marosborsa, SS, lV, 13, u. t. és veszprémi J., cs. ö. Herend, u. t. és u. p. Szentgál. 
u. p. Marosborsa. Alsóerd8tauya, r. Túrterebes, Ugocsa t"m., 

*) Alsódomonya -kk., Ung ungvári j., ház tiszántúli j. (szétb. Holmi), ~s. O. Turcz, 11. t. 
t 78, i-1.076 R., t., m., it, rk. Felsödomonya, 2.036 Halmi, u. p. Túrterebes. 
kh., kj. és ak. Ungvár (ungvárvidéki kj. és ak. Alsóerek, r. Szakmár, Pest-Pilis-Solt-Kiskut~ 
kerület), tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Ungvár, es. vm., kalocsai j., es. O. Kalocsa, u. t. Kalocsa, 
ll. Ungvár, 66, XI, 36, u. t. és u. p. Ungvár. u. p. Szakrnár. "' 

r. Akasztó, Pest-Pilis-Bolt-Kis- Alsóerzsébetpuszta, r. Drávasztára, Somogy 
kvn m., kiskörtisi j., cs. ö. KiskörOs, u. t. Kis- vm., szigetvári j., cs. ö. Lakócsa, u. t. Drávn-
kl'lrlls, u. p. Akasztó. sztára-Zaláta, u. p. Sellye. · ~ · 

*) Alsódörgicse kk., X Beeserpuszta; Zala *)Alsóesztergály kk., X Pusztakaproneza; Ná-
balatonfüredi j., ház 78, i 338, M., d', rk. Balaton- grátl vm., balassagyarmati j., ház 143, i 62:!, 
csicsó, 1.824- kb., kj. és ak. helyben, tsztk. Veszprém, T., m., ef', rk. Kékkő, 2.49(. kh., kj. és ak. hely
jb. Balatonfüred, ah. Tapoleza, cs. O. Kővágó0t"S1 ben, tsztk., jb. és ab. Balassagyarmat, es. O. 
48, XX, 64, r (Dörgicse-Akali), ~. . Kékkö, 25, XVI, 51, u. t. Rárosmúlyad-Nógrád-

*) kk., 1re71C8én , báni j., ház szakál, 
i. ~51, T., n., rk. Kisradna, 938 kh., kj. és ak. Alsófakos, r. Hahót, Zala vm., pacsai j., 

helyben, tsz. Trencsén, J'btk. és ah. Bán, es.O. Bán, " S"'t" u t B k S"'l" es. u. uJ ur, • • a , u. p. uJ ur. 
71, XV, 4-7, u. t. Alsóozor, u. P· Bán. *)Alsófalu kk., X l).onhalma; Gömör és Kis-Hon.t 

A ls ó d u b o v á n l. Alsódubovány. , tornaljai j., h~z 75, i 287, M., rlr. Harkies 
*) Alsódubovány kk., Nyitra vm., pOstyéni j., és Sánkfalva, ref. SzUros, 1.579 kb., kj. és ak. 

hb 51, :E 485, T., rk. Nagykoszloláuy, 1.0i2 kb., Szkáros, tsz. Rimaszombat. jblk. és ah. Tornalja, 
kj. és ak. Nagykosztolány, tsz. Nyitra, jbtk. és T l' ~5 XVI 5m t é s ká 
b G l Ó ... p t ·é 7"' XIII 41 t és cs. ö. orna Ja, ' ' "• u. • s u. P• z I'OS. a . a g ez, es. u. Os ) n, "• , , u. • . 

11 p Nagykosztolány · · A.lsófancsaltelep, ,-.. Libánfalva, Maros-To1·da 
• *) Alsóegersz'i kk:, Baranya vm., szentlórinczi vnt., régeni alsó j. (székh. S~ászr~gen), es. O 

j., ház 5~, i. ~76, M., rk. Siklósbodony, 99B kh., L~p.osnyatelep, u. t. GOrgény,.zentJmre, u. p. 
kj. és ak. Czinderybogád, tsz. Pécs, jbtk. és ah. .Ltbanfal va. 
Szentlőrincz, es. o. Baksa, 52, XIX,60, u. t. Baksa, Alsófarkadin kk., Hunyad vrn., Mtszegi j., 
u. p. Czinderybogád. ház 84, i 379, O., m., l, 1.311 kb., kj. és ak. 

*) Alsóegregr kk., Ssilágy 11m., zilahi j., ház Feleöfarkadin, tsz. Dévn, j btk. és ah. Hátszeg, es. ö. 
161, f. 84-7, O., m., .:f-, gk. Alsónyárló, 8.746 kh., Hátszeg, 64, XXIII, 75, u. t. és u. p. Hátszeg. 
kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Zilah, cs. o. *) Alsófegyvernek kk., Hont 1.:m., vámosmikolai 
helyben, 51, III, 10, ~. j., ház U4, f 434, M., ~, 1.958 kh., kj. és ak. 
· *) Alsóegres kk., Ssolnok-Doboka vtn., bethleni Hontfüzesgyarmat, tsztk., jb. és ah. Ipolyság, cs. O. 
j., hb 46, f. !JIJO, O., gk. Füge, 680 kh., kj. és Hévmagyarád, 26, XL V, 4-5, u. t. Nagys ·;ró, u. p. 
ak. Sajóudvarhely, tsz. Dés, jblk. és ah. Bethlen, Hontt'üzesgyannat. 
ea. G. Bt>thlen, 63, XXII, 7j, u. t. és u. p. *) Alsófehérkút kk., X Bereklak, Köalutti 
Somkerék, • erdöörilak és Tibanyipuszta ; Hont vm., ipoly-

_A.lsócgrespuszta, r. Bér, Nógrád vm., szirli.ki nyéki j., ház 10::!, i, 459, T., m .. ef, i.56S kb., kj. 
J., cs. ll.· Berczel, u. t. és u. p. Szirák. és nk. Alsópnlojta, tsz tk. és j b. ll>olyság, ah. Kor-
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pona, cs. o. CsAb, !6, XIV, 46, u. t. Balassa-
1 
és ah. Szepsi, cs. ö. Krasznokvajda, M, IX, f[, 

· gyarmat, n. p. Csáb. u. t. Gagyvendégi, u. p. FelsOgagy. 
•) Alsófeketeviilgy kk., Bihar vm., vaskohi j., Alsógaicspnszta, r"'' Boronka, Bomogr_ vm., 

hAz 9~, :E 6Mo, 0., =j=-, 1.223 kh., kJ' -\,;; ak. marczali j., cs. ö. Marczali, u. t. és u. p. Marczali. 
Dombrovány, tsz. Nagy-Vá1·ad, jbtk. Vaskoh, ah. *) Alsógáld kk., X Zerjes; Als6-Fehér -. 
Belénye~, cs. G., Dombrovány, 87, l V, lS, u. t. tO visi j., ház 29~. i. O., m., ; , kb •. 
Rény, u. p. Dombrovány, kj. és ak. Borosbenedek, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. 

*) Alsófenyves kk., Sáros "m., felsövizkOzi j., és ah. Nagyenyed, cs. ö. helyben, 50, XXI, 
biz 34, :E 174, R., gk. Felsc5fenyves, 818 kb., kj. u. t. és n. p. Borosbenedek • 
és ak. Felsöv:lzköz, lsz. Eperjes, jhtk. Felsc5vizkOz, *) Alsógalla kk., Komárom m., tatai j., ház 
ab. Bártfa, es. O. Felsc5vfzkOz, 67, IX, !9, u. '- 156, i. L 6! :a, M., n., o, ref. Tata, Tóváros, Iig. 
Felsc5vlzköz, u. p. Felsöodor, Oroszlány, 2.804 kb., kj. és ak. Felsc'lgalla, ta. 

*) Alsóterenezfalva kk., Zala "m., csáktornyai KomArom, jhtk. és ab. Tata, cs. G. helyben, tl 
j., ház 98, ! 6!6, H., rk. Bottornya, 611! kb., Xlll, 48, u. t. és u. p. Tatabánya. 
kj. és ak. Bottornya, tsz. Nagykanizsa, jbtk:. és ,......, Újnéme~ Beilágy 111., 

ah. Csaktornya, cs. O. Muraszerdahely, 4~, XX, tasnádi j., cs. G. Alsószopor, u. t. Ákos, 1. p. 
65, •· t. Muraszerdahely, a. p. Bottornya. Alsószopor. 

") Alsófernezely kk., Seat-mú.r nagybányai *) Alsógellár kk., Komárom vm., csallókl!zi j. 
j., hA.z 491, :E 2.167, O., m., o, ;, 6.518 kh., kj. (székh. Nemesócsa), ház 102, :E 451, M., ~. ~f!kh., .. 

• 

és ak. Nagybánya (alsófernezelyi kj. és ak. keril- kj. és ak. Bogya, tszlk., jb. és ah. Komárom, cs. O. 
let}, tsz. Szatmár-Németi,. jblk. és ah. Nagybánya, Nemesócsa, 12, XIII, 43, 'f (Bogya-Fels4· 
cs. o. Nagybánya, 6, XII, SS, :f, ~· rellér), u. p. Bogya. 

Alsófordnlótelep, n Torda-Ara· *) Alsógereben kk., Bereg vm., szolyvai j., 
rryos f'm., maro~luda"i j., ca. O. :&lezökapus, u. t. ház 88, i. 498, R., n., rk. Munkács, gk. Szent· 
és n, p. Mezc5szengyel. · miklós, 748 kb., kj. és ak. Szentmiklós, tsz. Be-

") Alsófricske kk., Sát·os "m., bártfai j., ház regszász, jbtk. Munkács, ah. Szolyva, cs. ll. Alsó-
7•, :E , T., rk. Oszikó, 1.626 kh, kj. és ak. viznicze, 66, XI, 84, u. t. és u. p. Szentmiklós. 
Hertnek, tsz.· Eperjes, jbtk. és ah. BA1•tfa, cs. O. *) Alsógezés kk., tnn., szentágotai 
Tótraszlavicza, 67, IX, !9, u. t. és u. p. Hertnek. j., ház 166, i. 719, O., =f, !1.8!7 kh., kj. és ak. 

A ls ó fil g e d .l. Alfüged. Felsc5gezés, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. Szent· 
") Alsófilgöd kk., Abauj-Torna szikszói j., ágota, cH. o. Bólya, 31, XXIII, 76, u. t. Újegyh&z, 

ház 48, :E !i6, M., rk. Encs, ref. Felsc5fQgOd, 606 u. p. Martonfalvo1. 
kb., kj. és· ak. Encs, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szik· Alsóglllp, ,......, Legyesbénye, Zemplén """· sse
szó, cs. ö. Encs, 84-, IX, 917, ·u. ~- éJ u. P• renesi j., cs. O. Szerenes, u. t. Szerencs, 1. p. 
Forró-Encs. Legyesbénye. . · 

"} A.lsóftild kk.; Koloes vnl., bánffyhunyadi j., A.Isógólapusz1a, F"' Tarany, Somogy t~m.,.nau· 
ház 109, :E 601, O., gk.Középfilld, !.049! kh., kj. és ak. atádi j., cs. o. Tarany, u. t. Nagyatád, 11, p. 
Felsc5ftild, tsz. Kolozsvár, jbtk.és ab. Bánfl'yhunyad, Tarany. 
cs. !1. Bánffybunyad, 51, XXI, 67, u. t. és u. P• A.lsógUdör, ,......, Nagymánya, Bara vm., vere-
Bánfl'yhunyad. bélyi j., cs. O. Verebély, n. t. és u. p. Nagymánya. 

•) !lsófllle kk., Torda-Aranyos alsójárai j., *) Alsógörbed kk., tnn .. temesi 
ház 140, f 67!, O., 1;, 1.724 kh., kj. és ak. hely- j. (székh. Szé.kul), bRz 94, :E 510, O., =j=-, 
ben, ts-L. Torda, jbtk. Alsójára, ah. Torda, cs .. O. kh., kj. és ak. Zsidóvár, fs~tk., jb. es ah. Logos, 
Tordas1enllászló, 50, XXI, 69, u. ~ és u. P• es. o. Nadrág, 48, VIII, u. ~ Zsidóyár, 11. p. 
Alsójára. Kurtya. . 

Alsófütyemajor, ,-.., Bálványos, Somogy *) A.lsógUrzsiiny kk., X Melittamajor; Vea:pril! 
tabi j., cs. G. Kc5r!!sbegy, u. ~ Szá,ntód, u. p. vm., pápai j., ház 8~. :E SSi, M., ~, rk. Marcza.U.6, 
Bálványos. ág. Pápa, 1.518 kb., kj. és ak. helyben, tu. 

") AlsófUns kk., Bil&ar vaskohi j., ház 95, Veszprém, jbtk. és ah. Pápa, cs. o. Pápa, 19, XVll, 
:E 5!!8, O., =j=-, 556 kh., kj. és ak. Vaskoh, tsl. ti5, n. t. és u. p. Marczaltc5. · 
Nai)'-Vátad, jbtk. Vaskoh, ab. Belényes, cs. O. Alsógyá.nt, r"'' Majsam1klósvár, Tolna t~m., ta· 
Vaskoh, 87, IV, 13, u. t, és u. p. Vaskoh. mási j., ak. Pinczebely, rk. Pinc.zehely, ref. Tolna 

AlsóMzék, ,-.., Nagysáró, Ba1·s vm., lévai j., némedi, cs. ö. Tamási, u. ~ Tolnanémedi, 11. p. 
es. O. Nagysalló, u, t. és u, p. Nagysáró. • Pinczehely. 

Alsó füzes, r"'' Nagykc5r0s, Pest-Pil-ia·Soli-Kis· *)Alsógyékényes kk., &olnok-Dobokum., dési j.,. 
kun vm., cs. O. NagykörOs, u. t. és u. p. Na.gykc5rös. ház 118, f 552, O., ;t, 1.99~ kb., kj., és ak. hel7· 

~) Alsógagy kk., Abaf4i·Toma un., csereháti j. ben, tsztk., jh. és ah. Dés, cs. ll. Dés, 63, XXI, 
(székh. Szepsi), ház 80, :E 353, M., gk. Szárazkék, 70, u. t. és u. p. Dés. 
1.092 kb., kj. és ak. Felsc5gagy, tsz. Kassa, jbtk. *) Alsógyerly-án kk., X Ferenczmajor lis Lili· 
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; Zemplén vm., varannói j., ház 142,! S:6f., · Alsóhard, f""' Czecze, Fejtr 'Um., sárbogárdi j., 
T., m., rk. Alsókörtvélyes, gk. Pósa, 1.946 kb., cs. O. Czecze, u. t. Vajta, u. P• Németkér. 
kj. és ak. helyben, tsz. Sáloraljaujhely, jblk. és *) A.lsóbatá.rszeg kk., Bereg alsóvereczkei 
ab. Varannó, cs. o. Órmezií. 66, IX, !18, u. t. j., ház 42, i. 272, R., l, 1.66t kb., kj. és ak. 
Varannó, ~· ' Szarvasházo., tsz. Beregszász, jb. Alsóvereczke, 

A.lsógyócs, f""' Mike, Ssabolcs vm., nagyatádi j. ah. Szolyva, telekkönyvi hatóság Munkács, cs. O. 
cs. o. )bke, u. t. Kadarkut, u. p. Mike. · Al~óvereczke, 65, XI, 84, u. t;. Uzsok, u. P• . 

..Usógyótapuszta, f""' Kutas, Somow vm., nagy- Szarvasháza. 
atádi j., cs. ö. Felsósegesd, u. t. és u. P• Kutas. A~s?hegy, f""' Csáford, Zala vm., zalaszent-

*) A.Isógyíiröd kk., X Patyi j Bars vm., vere- grób J., cs. ö. Zalaszentsrót, u. t. és a. p. Zala
bélyi j., ház 60, i. 866, T., m., 0 , 1.893 kh., kj. szent~ót. : . . · 
es ak. helyben, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. A.lsohegy, f""' Ozora, .7olna 'Dm•, tamásl l·• cs. o. 
Verebély, cs. o. Léva, !16, XIV, .U, u. t. Csiffár, Ozora, u. t. és u •. P· Ozora. . 
u. P• Nagykálna. . · . Alsóltegy, f""' -y1snye, Somogy mn., kaposván 

a1ft.th.L 1 Stól cr . b t' . J., cs. 6. Kadarkut, n. t. Hencse-Hedrehely, n. p. 
AD>u mg , r'l a, ozepes szepesszom a 1 J., H d h 1 

cs. 6. Poprád, u. t. Balizfalu, u. p. Balizfalva. eA.lreóhe y. h.l.i- F lsö . '"'· L.. t 
*) •t ób ás kk 8." l k Dob k ák' lll egy .. ., f""' e szucs, .u enCBtn'• 'Dm., ren-

A s agym ., .. o no - " a v,n., cs 1- . • T t T 
hó.· ház 196 l! 978 0 -t 8 1, 0 kb kj é k esém .]., cs. O. rencsén, n. • rencsén, u. p. aor lJ., , ._ , ., "" , . ~ ., . s a . F l 6 ú 

Semesnye, tsz. Dés, jblk. Csákigorbó, ah. Dés, cs. eA.sl sózhc~ llJJllk Fill ..,., ·.~ ék 
S 6• XXI 7 t C ák" b ó s ee1 .. szu u , f""' e, .1! e3 r;r sz ee-G. emesnye, 3, , O, u. • s Igor , f hé á · . ,. p 1 á d' t. p 1 á d' 

S e: t·v r1 J., cs. u. o B r 1, u. o g t 1, n. p. u. p. emesnye. F _
1 

A.lsóhajóállás, r'l ~jvidék, Bács·~~drog 'Dm., u*r·A.Isóhelbény kk., Nyitra n~gytapolcsányi 
cs. 6. (a közbl~t~n.sági szolgálalot UJVl~ék vfu·os j., ház 62, ;E SHO, T., rk. Nyitrakoros, J:l!3 kh., kj. 
rendc5rsége teljeslll), n. t. ~s u. P· Uj vidék. és ak. Nyitrakoros, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Nagy-

*) Alsóhalas kk., Ung vm., szobránczi j., ház tapolcsány, cs. o. Nagytapolcsány, a, XIV, 46, 
tiO, i 375, T., m., t, rk. Tiba, U48 kh., kj. és_ n. t. és u. p. Nyitrakoros. 
at. Szobrancz, tsz. Beregszász, jbtk. Szobráncz, Alsóhencse, f""' Fadd, Tolna ."m., dunafOldvári 
ah. Ungvár, cs. O. Szobrá.ncz, 66, XI, 36, n. ~. és j. (székh. Paks), cs. o. Fa.dd, u. t. és a. P• Nagy-
• p. Szobráncz. . dorog. 

A.lsóhalom, f""' Vecsés, Pest-Pilis-Solt-KiskuJ& A.Isóhermánci, · f""' ltermánd, Z6lyqm vm., besz
".,, monol'l j., es. O. Gyomr6, n. t. és n. P• Vecsés. terezebányai j., cs. o. Óhegy, n. t. Besztercze-

*) A.lsóhámor kk., X Alsóhámori hegyek, Éger- bánya, u. p. Hermánd. 
favOlBJ, Szandrik; TóvOigy és ÚjantaUáró; Bars Alsóherná.d, f""' Újhartyán, Pest-Pilis-Bolt-Kis
""'·• garamszentkereszti j., ház 159, :E 1.47r>, T., kim , alsódabasi j., cs. O. Alsódabas, :f, 
m., rk. Zsarnócza, 1.193 kb., kj. és ak. Garam· . 
rév, tsz. Aranyosmarót, jbtk. Újbánya, ah. Aranyos- A.lsóhotény, f""' Gölle, Somogy 'Um., igali j., cs. 
marót, cs. ö. Zsarnóeza, 26, XIV, 45, _ri e. . ö. Igal, u. t. és u. p. Dombóvár. 

· Alsóhámor, f"'l Dobsina, Gömör ú Kis-Hont *) Alsóhidas ·kk., :Irencst!n "", .. , vágbeszterczei 
.,.,, cs. 6. Dobsina, n. t. és u. p. Dobsina. j., hál i•O, :E 3-15; T., rk. Vágbesztercze, 943 kb., 

A.lsóhámorl hegyek, r'l Alsóhámor, Bars -vm., kj. és ak. Vágbesztercze, tsz. Trencsén, jbtk. Vág
garamszentkereszti j., cs. O. Zsarnócza, u. t. és besztercze, ah. Nagybicscse, cs. O. Vágbesztercze, 

, a. p. Alsóbám~r. 71, XV, 47, n. t. és n. p. Vágbesztercze. 
!l11óh6.morl . munká.stelep, r'l Kuntapolcza, A.lsóhldeghegy, n Bocskaihegy, Zala 

GiiriWr és Kis-Hont vm., rozsnyói j., cs. O. Cset- csáktornyai j., cs. 6. Muraszerdahely, n. t. és 
nek, a. t. ·és n. p. Kuntapolcza. · n. p. Muraszerdahely. 

*).Alsóhangony kk., X Czinegés, Mocsolyás, Rag· · *) .Als6hldegpatak kk., X Patakvölgy ; Már ama· 
dóeza, Sóspart és Szilakszó j Gömör ú Kis-Hont ros ökörmezői j., ház !!!AB,! 1.156, R., n., ;t, 
filL, rimaszécsi j. {szék h. Feled), ház 175, i 819, M., (.,674 kb., kj, és ak. helyben, tsz. Máramarossziget, 
rk. Szentsimon, B.7B!I kb., kj. és ak. helyben, tsz. jbtk. és ah. Ökörmez6, cs. O. Iszka, 85, XI, S.'l, 
Rimaszombat, jbtk. Feled, ah. Rimaszombat, cs. n. t. Volócz, 1:8J. 
O. Rimaszécs, 26, XVI, 52, u. t. Ózd, u. p. Felső- Alsóhldegvölgy, ·?'\ -Németsz6gyén, 
hangony. · tm~., párkányi j., es. ö. ·Bart, u~ t. Köbölkút, 

Jlsóhangos, r'l Alsószentiván, Fejtr vm., sár· n. }). Magyarszögyén. 
hogárdi j., cs. ö. Elöszállás, u. t. Előszállás, a. p. Alsóbidvég, f""' Gindlicsalád, Tolna t~m., duna-
Alap, földvál'i j. (székh. Paks), rk. Kajdacs, gk. Me-

.Us6h6.ny4s, r'l Cs6vár, Pest-Pilis-Solt-KiskuJ& dina, ág. és ref. Kölesd, cs. o. Hidja, n. t. és 
N., váezi j., cs. ö. PnspOkhatnn, u. t. Acsa- u. p. Tengeliez. · 
ErdökO.rt, n. p. Acsa. *) AlsÓitimes kk., Sáros t~m., felsővízközi j., ház 
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36, f. 204., R., ; , Ul~5 kh., kj. és ak. Ladomér- ház 31, i, tS!I, Vend, ág. Domonkosfa, 409 kb., k~ 
vagása, tsz. Eperjes, j btk. Felsc5vfzköz, ah. Bártfa, és ak. Pártosfal va, ts1~ Szombathely, jblk. é~ ab. 
cs. O. AlsókomArnok, 67, lX, !19, u. t. Felsövfz- MuraszoJilbat, cs. O. Tótkeresztúr, 83, XX, 86, · 
kGz, u. p. J.adomérvágása. u. t. és u. P• Pártosfalva. 

Alsóhmelnaposzta, n Málna patak, Nógrád, t:m., *) Alsójányok kk., Puesong "m., somorjai j., 
losonczi j., ak. Látkapuszta (a málnapataki ak. ház 87, :! 259, M., rk. Nagymagyar, 1.061 kb., 

. párhuzamos B. anyakönyve), cs. O. Málnapatak, kj. és ak. Nanma.nar, tsz. Pozsony, jbtk. és 
•· t. Szinóbinya, u. p. Málnapatak. ah. Somorja, cs. o. Kismagyar, 71, Xlll, -~ 

") Alsóhomoród kk., X Alajostelek; Ssatmár u. t. és u. p. Nagymagyar. 
vm., erdddi j., ház 148, f 933, N., m., o gk. *) Alsójára kk., X Macskak6'; Torda-.Arany01 
Páczafalu, 3.670 kh., kj. és ak. helyben, tsz. "m., alsójárai j., ház 382, f 1.84.2, M., o., (), t, 
Szatmé.r-Németi, jbtk. Erddd, ah. Szatmár-Németi. ~ 1 8, kg, Aranyosivánfalva, 5.198 kh., kj. és 

· cs. ö. helyben, 6, XII, 37, r. ~· ak. helyben, tsz. Torda, jbtk. helyben, ah. Torda, 
A ls ó h r a b ó c z l. cs. O. helyben, 50, XXI, 69, _r- e. ~ 

1 
· A l s ó h r a b o n i c z a l. Alsógereben. AlsójárAs, ll Dnnapataj, Pest·Pili~·Solt-Kislwt 

A ls ó h r ás cs á n l. Harastyán. dunavecsei j., cs. O. Dunapataj, u. t. és a. p. 
A ls ó h r i cs ó I. Alsóricsó. Dunapataj. · · 
*) Alsóbm1kócz kk.~ Ung vm., szobránczi j., ház Alsójárás, r"l Nank6rös, Pest-Pilis·Soll-Ki•· 

133, f. 717, T., t, rk. Tiba, 3.171 kh., kj. és ak. ktm vm., cs O. Nasykc5rös, u. t. és u. p. Nan--
helyben, tsz. Beregszász, jbtk. Szobráncz, ah. Ung- kc5r0s. · 
vár, cs. o. Szobráncz, 66, XI, 36, u. t. és u. p. A.lsójattó, ll Tardoskedd, Nyitr() tm~ .• érsek-
Szobráncz. újvAri j., cs. O Tarnócz, m. h , u. t. Tardos-

") !lsóhuta kk., Szaemár "m., szinérváraljai j., kedd, u. p. Tornócz. 
ház 113, ! 664, O.,· m., gk. Papbikó, 'a.!!lt kh., A Is ó j e d I o v o. I. Alsófenyves. 
kj. és ak.. Borválaszút, tsz. Szatmár-Németi, j btk. Alsójeges, ll Visonta, Heves "m., gy!!ngyOsi 
és ah. Szinérváralja, cs. O. Remetemező, 5, X1I, j., cs. ö. Gyöngyös, u. t. Ludas, u. p. Visonta. 
37, n. t. és u. p. Borválaszút. *) Alsójózsa kk., Hajdu, t1m., hajdub!!szOr· 

llióhuta, n Hasznos, Heves vm., hatvani j., ményi j., ház 299, f 1056, M., ~, i:b., 
cs. ll. Pásztó, u. t. és u. p. Pásztó. kj. és ak. Felsc5józsa, tsz tk., jb. és ah. Debreczen, 

*)Alsóhutka kk., X Komocsó és Parti ; .Abauj· cs. O. Debreczen, 39, UI, 8, m. h., 11. ~ 
Toma t:tn., · fllzéri j. (székh. Hernádzsadány), ház és u. p. Fels6józsa. , 
65, i Bi9, R., m., rk. Lengyelfalva, ref. Garbócz- *) Alsok kk., Somogy vm., csurgói j., hb 161, 
bogdány, 864. kb., kj. és ak. Alsómislye, tsztk. f. 793, M., ~, ~.580 kb., kj. és ak. helyben, tsz. 
Kassa, jb. Hernádzsadány, ah. Kassa, cs. o. Hernád- Kaposvár, j btk. és ah. Csuraó, cs. O. Beraencze, 
zsadány, 34., lX, !27, u. t. és n. p. Alsómislye. 4-4, XlX, 62, u. t. Csurgó, 

*)Alsóidecs kk., X Ideesfilrdö; Maroa-Torda tnn., A ls ó k l. Bozókalsók. 
régeni felsd j. (llzékh. Magyarrégen), ház 22?.!, f *) Alsókabol nk., X Kaboli zárda;· Bác1·Bod· 
1.019, N., m., eJ', 3.017 kh., kj. 1\s ak. helyben, rog "m., titeli j., ház 4U, i U07, Sz., m., T• 
tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah; Szászrégen, cs. rk. TisukálmAnfalva, 7.5ó7 kb., ak. helyben, lsL 
ll. Marosvécs, 6!2, XXII, 73, a. t. és u. p. Idecs· Uj vidék, j h lk. és ah. Titel, cs. O. • Fels6kabol, 

· fllrdö. 6, V, 94o, Uo t. és u. p. Fels6kabol,' 
*) Alsóilosva kk., &olnok-Doboka vm., bethleni Alsókajanel kk., Hunyad um., déva! j., ház 87, 

j., ház 169, f 698, O., m., t, ~, 2.344 kh., kj. és f, 356, O., T-, 776 Itb., kj. és alt. helyben, tszli:.,jb. 
o.k. helyben tsz. Dés, jbtk. és ah. Bethlen, cs. o. és ab. Déva, cs. o. Haró, 66, '!XIII, i6, •· &, ' 
·Nagydebrt!k, 63, XXII, 72, u. t. Retteg, ~. . és u. p. Marossolymos. · -. 
· ")-~lsólszkáz kk., Veseprt11~ 'Vm., devecseri j., Alsóka.kpuszta, n Nagybajom, Somogy ,., 
ház -Ih f 23:1, .M., rk. Felsöiszkáz, 919 kh., kj. és kaposvári j., cs. O. Nagybajom, u. t. és a. po 
ak. Középiszkáz, tsz. Veszprém, jblk. és ah. Deve- Nagybajom. 
cser, cs. ll. Soml6szc5116s, 19, XVJI, 65, a. t. *) AlsókálinfalTa kk., X Túlviz; JCtirG· 
Tllskevár, u. p. Középiszkáz, . maros vm., taraczvizi j. (székh. Taraczkllz), hi,; 

~) Alsóittebe nk., Torontál vm., párdánJi j., 4o36, i, 2.039, R., n., it, 4o.951 kb., kj. és ak. Dombó, 
hAz -176, i, J.J38, M., o, rk. Párdé.ny, 4o.612 Jrh., tsz. Máramarossziget, jbtk:. és ah. Técsc5, ~ G. 
ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Nagybecskerek, cs. Dombó, 86, Xll, 38, u. t. Taraczkllz, u. p. Dombó. 
O. Felsöitlebe, J9, V, 16, u. t. Felsc5iltebe, ~. *) Alsókálnok kk., Ttwócs turóczszent· 

AlsóiTánkai ftnya, f""'' Sajóivánka, ·Borsod, · mártani j., ház 1 t, f 51, T., ág. Nagyjeszen, !61 
sajószentpéteri j., cs. O. Sajókaza, u. t. Vadna, kh., kj. és ak. Nanjeszen, tsz. Besztercze_bánya, 

. u. p. Sajókaza. jbtk. és ah. Turóczszentmé.rton, cs. ll. Turócz· 
A ls ó j a b l o nk a l. Alsóalmád. szentmárton, 71, XV, 48, n. t. Nagyjeszen, a. p. 
*)Alsójánosfa kk., Vaa , muraazombati j., Turóczszentmárton. 
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*) Alsókalocsa kk., X Dombostelep, Erzsébet- (Abaújszina-Alsókéked), u. t. Hem6.dzsadány• 
: liret, Furkastó, Felsőláz, N,1ulrét, Ófalu, Rókarét u. p. Abaújvár. 

és SA1·viz; Máramaros mn., ökörmezöi j., ház 67!!, Alsókékedi ftird6, f""' Alsókéked, 
f. 2.979, R., n., ~, !!1.414 kb., kj. és ak. helyben, mn., füzéri j. (székh. Hernádzsadány}, es. O. 
tsz. MAramarossziget, jbtk. és ah. Ökörmezc5, es. Hernádzsadány, u. t. Hernádzsadány, !ZI (csak 
G. helyben, 86, XI, 35, u. t. Ök6rmezc5, ~- nyáron, télen u. p. Abaújvár). 

*) Alsókálosa • kk., X Dapsipuszla, Lónyúzó- A l s ó k é k e s n y á r l ó l. AlsónyárlÓ. 
puszta, Szelespuszta és Téske ; Gömiir é8 Kis· *) Alsókemencze kk., vm., füzéri j. 
Hottt "m., tornaljai j., ház 95, f, 471, M., ~, (székh. Hernádzsadány), ház 105, :f. 476, T., m., 
rk. Baracza, ~.190 kb., kj. és ak. Felsc5vály, tsz. rk. Regeternszka, gk. Kelecsenyborda, ref. Petc5-
Rimaszoinbat, jbtk. és ah. Tornalja, es. ö. Tornalja, szinye, ág. Felsőkemencze, 2.316 kb., kj. és ak. 

XVI, 52, n. t. Tornalja, u. p. Gömörfüge. Magyarböd, tsztk. Kassa, jb. Hernádzsadány, ah. 
A 1 sók am e· n e e z 1. Alsókemenecz. Kassa, cs. ö. Magya1·bőd, 34o, IX, 27, u. t. éa 
ot\ • ~-óká k'" rr. b-' ..1. • u. p. Magyarbc5d. 

1 a.u1 Bf& ... , ung "m,, IZO u&nCZJ J. * , , 
ház 116, :f. 6!!8, T.,rk. Ungszenna, gk. Solymos: . )A.lsókemeneczkk.,XCz~r~vautványésHnehó-
!t.B46 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, uLvány; Bars "m., oszlányi J., ház 78, f, 593, T., 
jbtk. SzobrA.ncz, ah. Ungvár, ce. 6. Pálócz, 66, m., rk. Felsöke~enecz, 2.375 kh., kj. és ak. 

: XI, 36, u. t. és u. p. Nagymihály. tercsény, tsztk., Jb. és ah. Aranyosmarót, cs. G. 
• ., ká ln kk X . Oszlány, XIV, U, u. i. és u. p. Nemeskosz-• 

) Al~Ó po a ., .. Nagyveremtanya; Kts· tolány. . . . 
Ktlkallo mn., h~sszúaszó1 J., ház 170, :f. 779, O., m., Alsókeresztúr, l" Tótmegyer, Nyi.travm., érsek
!, ~.MJ k?·• kJ. és ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, újvári j., cs. ö. Érsekújvár, u. t. és u. p. Tót-
Jbtk. Hosszuaszó, ah. Erzsébetváros, cs. 6. KükO.- megy r . . 

, llc5vár, 50, XXIII, 76, u. ~ és u. p. Zsidve. Al:ókertek, r\ Zenta, Bács-Bodrog mra., cs. 6. 
. r\ SzomaJom, Somogy kapos- Zent.a, u. i. és u. p. Zenta. . · 

vári j., cs. O. Hetes, u. t. Kiskorpád, u. p. Szomajom. A 1 s ó kim p A. n y 1. Alsómezös. · · 
Alsókara, r\ Jászkarajenő, Pest-Pilis-Bolt-Kis- *) Alsóklsmariionbegy nk., Boprr;n tma., kismar

kun vm., abony!_j., es. G. Jászka1·ajenö, u. t. és toni j., ház 31, ! 348, N., m., o, M kb., ak. Kia
L p. Jászkarajenő. marton, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Kismarton, cs. 

*) A.lsókarácsonflLlv& kk., X Cseretanya és G. Kismarton, 76, XVIII, 57,u. t. és u. p. Kis-
Lunkatanya; .Alsó-FeMr vm., balázsralvi j., ház marton. · 
!70, f. 1.404, O., m., t, ref. Buzásbocsárd, 4.213 AlsóJdstelek, t1 Kiskunh'alas,. Pest-Pi.li.s-Bo~t
kh., kj. és ak. Buzásbocsárd, tsz. Gyulafehérvár, Kiskun vm., cs. ö. Kiskunhalas, u. t. és u. p. 
jbtk. és ah. Balázsfalva, cs. Ö. Balézsfalva, 60, Kiskunh!!-las. . · . . 
xxnr, 74, r. p. u. *) A.lsókocskócz kk., .7\-encsm illavai j., 

~) Alsókaraszló kk., Ugocsa vm., tiszáninneni ház 100, i. 676, T., rk. Felsc5koeskóez, 1.058 kb., 
~ (székh. Nagyszc5llős), ház 387, :f. 1.703, R., n., kj. és ak. Bellus, tsztk. Trencsén, Illava, ah. 
t, 2.!186 kb., kj. és ak. helyben, Beregszász, Pubó, cs. 6. 11lav~, 71, XV, 47, m. h., u. t. 

és ab. Nágyszc5llc5s, cs. 6. Ilosva, 85, XI, 35, és u. p. Puhó .. 
(Alsókaraszló-Beregkisfalud), u. t. Ilosva, *) Alsókocsoba nk., Bihat· tenkei j., ház 

u. p. Magyarkomjál 341, :f. 1.4·82, O., .:f, 2.884 kb., ak. helyben, tsz. 
Alsókarvacz, r\ Herencsvölgy, Zólyom Nagy-Várad, jbtk. Tenke, ah. Belényes, cs. 6. · 

nagyszalatnai· j., cs. ö. HerencsvGlgy, u. t. Kri- Dombrovány, 37, IV, 13, u. t. Tenke, . 
vány-Gyetva, u. p. Herencsvölgy. Alsókomána kk., Fogaras vm., sárkanyi j., ház 

") A.l.Bókaznacs kk., &ilágy mn., szilágysomlyói 295, :f. 1.065, O., m., t, .:f-, 1·ef. Héviz, !1.666 kb., 
j., ház 119, :f. 683, O., *, 1.341 kh.,. kj. és ak. kj. és ak. helyben, tsz. Brassó, jbtk~. és ah_ Sir· · 
llárkaszék, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágysomlyó, kány, cs. 6. SárkánJ, · 31, XXIV, 78, u. t. 
.cs. O. Halmosd, öt, .III, 10, u. t. M.árkaszék u. p. venicze, . 
Ipp. A l s 6 k o m a r n ik l. Alsókomárnok. 

*) A.lsókázsma\rk kk., X Hegyfarki Csoma- *)Alsókomárnok kk., Sáros felsővfzk6zi 
tanya; .Aba~-Torna vm., szikszói j., ház 66, :f. j., ház 64, ! 307, R., n., rk. Bó.nyav6lgy, gk. Bá· 
!69, M;., rk. Léh, ref. Felsőkázsmárk, 1.311 kb., torhegy, !.077 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Eper
li:}. éa ak. Léh, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szikszó, jes, jbtk. Felsövlzkoz, ah. Bártfa es. · G. helybe~ 
CB, ·o. Szikszó, 36, IX, 27, u. t. Halmaj, u. p. Léh. 67, IX, !9. u. t. Felsővizköz, 

*) Alsókéked kk., X Alsókékedi fürdc5 ; ..Abau,i- *) Alsókomnrócz kk., ZempUn vm., varannói j., 
Torna vm., füzéri j, (székh. Hernádzsadány), ház ház 1>8, ;E 30::!, T., rk, Sókút, gk. Csicsóka, ág. 
80, f. 359, M., rk. Abaújnádasd, 1.429. kb., kj. Merészpatak, 8!5 kh., kj. és ak. Va1·annó, tsz. 
és ak. Abaújvár, tsztk. Kassa, jb. Hernádzsadány, Sátoraljaújhely, jbtk. éa ah. Varannó, es. ö. 
ab. Kaasa, es. ö. Hernádzsadány, 34, IX, !17, Varannó, 66, IX, !8, u. t. és u. p. Varannó. 
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• 
..Usókoplaló, r- Nagyszuha, Gömiir és Ki.<~-Hont · Alsótubitt nk., AMla alsókubini j., hb 

rimnszombati j. (székh. Nyustya), cs. O. :!!28, f 1.821, T., m., n., o, d', (r, ~.146 kh., ai . 
Rimaszombat, u. t. Poltár, u. p. Nagyszuha. helyben, tsz. Rózsahegy, és nh. helyben, 

*) Alsókorompa kk., X Annamaj or, Irm:•- cs, o helyben, 71, XV, 49, r ,P e.~· 
major, Józsefmajor, Magyarádmajor és Újmajor; Alsókurajka, r-. Trencsénrakó, T,·tmcaén 11111., 

FbiSony vm., nagyszombati j., ház !U 4, f, l,t,75, csaczai j., cs. ö. Csaeza, u. t. Csacza, u. P• Tren· 
T., m., o, 4.!!80 kb., kj. és ak. hely ben, tsz .. csémákó. • 
Pozsony, jbtk. és ah. Nagyszombat, es. ö. Pozsony- Alsókustány, r-. Kustány, Zala ""'·• zalaszent-
nádas, 72, XIII, 40, u. t, Bélaház, ~· gróti j., es. ö. Znlaeslf.ny, u. t. Kehida-Kustány, 

*) Alsókosály kk., Seolnok-Dob•Jka vm., dési u. p. Zalaszentlászló. 
j., ház f, 1.378, O., m., t, rk. Dés, 1.694 kb., A l s ó k us t á n y és F e ls 6 k us t á n Y L 
tj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Dés, cs. ö. Kustány .. 
Kaczkó, 63, XXI, 70, ni. h., u. t. és u. p. Dés. •) Alsóladács kk,, Zen,pléft , mezc5laborezl ~. 

Alsókosaras, r-. Berezó, Nyitra vm.1 miavai héz !10, f 132, R., gk. Ha,·nj, 661 kb., kj. és ak. Ha. 
j., cs. ö. Verbó, u. t. és u. p. Berezó. vaj, tsz. Sátóraljaújhely, jbtk. Szlropkó, ah, Va. 

J.lsókoTAesgyöp, r-. Kisszállás, Bács-Bodrog rannó, es. ö. Mezőlaborez, 66, IX, !8, u. t. Sztropkó, 
tmr.., bácsalmási _j., es. ö. Kisszállás, u. t. és u. p. Ha vaj. 
a. p. Kisszállás. A l s ó l a dis k ó e z l. Alsólászlófal va. 

Alsókovácsmaj ur, r-. Gerjen, Tolna *)Alsólakos kk., Zala vm., alsólendvai j., bu 
dunaföldvári j. (szé~h. Paks), cs. ö. Fadd, u. t. 60, f, 875, M., rk. Alsólendva, 331 kb., kj. és 
Fadd, u. p. Gerjen. ak. helyben, tsz. ZalaPgerszeg, jblk. és ah. AL"II-

A ls ó ko v i l L Alsókabol. lendva, cs. ö. Alsólendva, 48, XX, 66, u. t. és u.'' 
*) Alsótöcsény kk., Zemplén vm., varannói j., Alsólendva. 

ház 67, f, ~61, T., rk. Alsókörtvélyes, 777 kb., *) Alsóláncz kk., .Abauj-TO'I'M tim., esere
kj, és ak. Alsógyl!rtyán, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. háti j. (~zékh. Szep~i), ház 88, i ~69, M., ~. 
és ah. Varannó, cs. O. Órmezc5, 66, IX, 28, u. t. rk. Buzita, 71~ kb., kj. ··és ak. Perény, tsz. 
Varannó, u. p. Alsógyertyán. Kassa, jbtk. és ah. Szepsi, es. o. Szeps~ 3f, IX, 

*)Alsóköhér kk., Maros-Torda régeni alsó ~7. u. t. Hidasnémeti, u. p. Buzita. -
j. (székh. Szászrégen), ház 15~, f 802, O., it, 1.978 Alsólapásdpuszta, r-. Nógrádmegyer, N6grtúl 
kb., kj, és ak. FelsókGhér, tsz. Maros· Vásárhely, vm., széesényi j., es. ö. Karancsság, u. t. Szé
jbtk. és ah. Szászrégen, cs. G. Nyárádremete, 6~, csény, u. p. Nógrádmegyer. 
XXII, 73, u. t. Görrényszentimre, u. p.Nyárád1·emete. *) .A.Isólápos kk., Beepes , szepesófalui j., 

r-. Pusztakovácsi, Scmogy vm., .ház 132, f 617, T., 0, 3.4-74 kb., kj. és ak. Ne
j., es. ö. Osztopán, u. t. és u. p. Öreglak. deez, tsz. Lc5cse, jbtk. és ah. Szepesófalu, ca. 6. 

*)Alsóköröskény kk., X Jánoskút, 1tlikófalu- Frigyesvqása. 67, IX, 30, u. t. Szepesófalu, u. p. 
puszta és Újhegy; Nyitra "m., nyitrai j., ház Nedeez. . 
106, f, 94~ t., m., o, 1.128 kh., kj .. és ak. Nyitra- Alsólapugy kk., Hunyad tm&., marosillyei i~ 
ivánka, tsztl., jb. és ah. Nyitra, cs. ö. Űrmény, 12, ház 80, f 3W, O., -=f-, 1.479 kb., kj. és ak. hely· 
XIV, ,6, 4.16\· ben, tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, es. G. Dobra, 

*) Alsókörtvélyes kk., X Kió, Ma1oveszka, 64, XXIII, 75, u. t. és ~· p. Laszó. 
Ricsió és SirJava; nagymihályi j., *) Alsólászló kk •. Sopt·on vm., felst5pulyai j.,. 
ház !186, f, 1.050, T., m., 0 , ~k. Pósa, 3.8U kh., kj. ház 79, f, 442, N., rk. Répczekethely, 1.408 kb., 
és ak. Rákóez, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. k.i. és ak. Répczekethely, tsz. Sopron, jbtk. és ab. 
Nagymihály, cs. ö. Nagymihály, 66, IX, !18, u. t. Felsi!pulya, es. ö. Felsópulya, 76, XVIII, 69, 11. L 

u. p. Rákóez. FdslSlászló, u. p. Répl~zekethely. 
Als6körtvélyes, r-. Sárbogá.rd, Fejlf' vm., *) Alsólászlófalva kk., Zemplén vm., homon· 

sirbogárdi j,, cs. G. Sárboifard, u. t. és u. p. nai j., ház 67, f, ~58, T., rk. Szerelmes, U96 kb., 
Sárbogárd. kj. és ak. Udva, tsz. Sá.toraljaújhely, jbtk. és ab. 

A ls ó t G r t v é l yes l. Déskörtvélyes. Homonna, Cl!'. ö. Homonna, 66, IX, u. t. Kos-
*) ..Usókl.lves kk., Árad "m., máriaradnni j., kócz, u. p. Udva. · 

ház 175, f, 708, 0., .:f-, 8.504: kh., kj. és ak. Tól- Alsólú.z, r-. Rahó, Má,·amato' ""'·• tiszavillrJÍ 
várad, tsz. Arad, jbtk. és ah. Máriaradna, cs. G. j. (székh. Rab ó), cs. ö. Rahó, u. t. és u. p. Rahó. 
Marosborsa, 33, IV, 13, u, t. és u. p. TótváJ:ad. .&.lsólegencse, r-. Mo.rócsa, Baranya tim., szent· 

Alsókönsd, r-. Bakóeza, Baratfl,ya t~m., hegy- lc5rinczi j., es. O. S~llye, u. t. Oko1'ág-Kárásx, 1. p. 
háti j. (székh. Sásd), es. G. Bakócza, u. t. és Sellye. 
u. p. Bakócza. · *) Alsólegénd kk., Hont"m.1 korpanai j., ház 

Alsókövesdi erdö, r-. Bakóeza, Baranya vm., 83, f !!17, T., rk. Bozók, 1.090 kh., kj. és a1: 
hegyháti j. (székh. Sásd), es. ö. Bakóeza, u. t. Bozók, tsz. Ipolyság, jbtk. és ah. Korpona, cs. a. 
és u. p. Bakóeza. Szénavár, !26, XIV, 45, u. t. Korpona, u. P• Bozók. 
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• 
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t, *) A.lsólehnfoz kk., X Vörösklastrom; Seepes· biztonsági azoigálatot Sopron város rendőrsége tel- . 
~· 11111., szepesófalui j., ház 47, i. 195, T., . n., rk. jesfti), u. t. és u. P• Sopron. . 
i Lehnicz, ál· Toporcz, 537 kb., kj. és ak. Szepes- ") A.lsóUiv6 kk., X Bruckpuszta: VtJB ""'·, 
: óralu, tsz. Lőcse, jblk. és ah. Szepesófalu, cs. o. felsőőri j., ház 103, i. 697, N., m., czigány, eJ', rk. 
· Szepesófalu, 67, IX, 30, u. t. Szepesófalu, u. p. Pintafő, !!.34·3 kb., k.j. és ak. Felsc516vc5, tsz. Szom· 
·. Koronahegyfnrdö. bathely, és ah. FelsMr, cs. o. Felsőőr, 83, 
' Alsólehota kir., .Án;a vm., vári j. (székh. Tur- XX, 66, m. h., u. t. nyáron: Tarcsa, télen : 
' dossin), ház 168, :E 607, T., rk. Árvaváralja, 1.622 Tarcsa u. p. Felsc56r. 
. kb., kj. és ak. Felsölehota, tsz. Rózsahegy, jblk. A.lsólucsnó, n Fen1őkosztolány, Bars wn., 

és ab. Alsókubin, cs. n. Árvaváralja, 71, XV, aranyosmaróti j., es. O. Kistapolcsány, u. t. Kis-
49, u. t. és u. p. Árvaváralja. tapolcsány, u. p. Fenyökosztolány. -

A 1 s 6 l e h o t a l. Alsósza hadi. *) Alsólugos kk., X Akasztó és Malomhajtó ; 
Alsólelócz, n Nyitranovák, Nyitra vm., pri- Bihar vm., élesdi j., ház 213, i, 1.~1, O., m., "'f-, 

~ vinei j., cs. ö. Privigye, u. t. és u. p. Nyilranovák. rk. Élesd, 2.221 kb., k.j. és ak. helyben, tsz. 
t *) Alsólendva nk., X Bakóalja, Bömbéczhesy, Nagy-Várad, jbtk. és ah. Élesd, cs. O. Élesd, 87• 

Cserhe11y, Hármasmalom, Ivánkócz, Kurlahegy, IV, 11, u. t;. és u. p. Élesd. 

• 
' •• 

• 

. -
... 

• 

~ Mélyvölgy, Szenlháromsághegy, Újhegy, Újtamás- A.Isólunkarekitovltimya, n Reketyefalva, Hu-
~ hegy, Újtemetörend és Vadkert; Zala alsó- nyad vm., hátszegi j., es. O. Alsónyíresfalva, u. t. · _ 
. lendvai j., ház 402, ! 2. 7i9, M., vend, o, d', és u. p. Demsus. 
· (X, !!.375 kb., ak. helyben, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. Alsólunkoj kk., X Valealungatelep: HUIIVJiad 
, és ah. helyben, cs. O. helyben, 48, XX, ~5, ~. vm., brádi j., ház 169, f. 714, O., =f, rk. Brád, 
~. f4 e. ~· 2.974 kb., kj. és ak. helyben, ts:.~. Déva, jbtk. és 
~~ A ls ó l e n d v a l ak o li l. Alsólakos. · ab. KörOsbánya, cs. O. Viszka, 641, XXIII, 75, · 
1- J.lsólengyend, r. Nagybátony, Heoes vm., péter- u. t. és u. p. Brád. . 
~ vásári j., cs. O, Maezonka, u. t.· és u. p. Nagy- *) Alsólupkó kk., Krass6-8eörény , új-
t bitony. · moldovai j., ház 819, f. 1.638, Sz., o., czigány, 
t Alsóleperd, n Újdombóvár, Tolna tlm., dombó- cseh, =f, rk. SzOrénybuzás, 10.936 kb., kj. és ·ak. 
t; vári j., ak. Kocsola, cs. 6. Dombóvár, u. t. Nnsy- Berszászka, tsz. Karánsebes, jbtk. és ah. Orsova, . 
~ konda, u. p. Kocsola-Ódalmand. cs. 6. Berszászka, 48, VII, !1, u. t. Berszászka, . • • t *) Alsóleszéte kk., X Alsóle~zétei irtviinyak; Alsómagoezitgyár, ~ Jolsva, Gömöt· ls Kis-
~ Nyitra vm., Váj!újhelyi j., ház ~6, ! 1.078, T., Hont vm., es. 6. Nagyrőcze, u~ t. és u. p. Jolsva. 
· rk. Ft'lsóleszéte, ág. Karaj, 1.199 kh., kj. és ak. Alsómagyalos, n Verpelét, Heves egri 
' l. Felsóleszéte, tsz. Nyílra, jbtk. és ah. Vigújhely j., es. ö. Verpelét, 11o t. és u. p. Verpelét. · 
, cs. o. Verbó, 72, XIII, 411'; a. t. Brnnócz, u. p. Alsómagyarós, ~ Borostyánkő, Vas vm., k6-
~ Felsóleszéte. szegi j., cs. O. Borostyánkő, u. t. és u. p. Boros-
' Alsóleszétel ir&ványok, ~ Alsóleszéte, Nyitra tyánkő. 
; 11111., vágújhelyi j., cs. ö. Verbó, u. t. Brunócz, .J.lsómajor, ~ Bia, Pest-Pilis-Bolt-Kis'ktm 
• 

: 11. p .. · Felsóleszéte. · biai j., es. O. Bia, u. t. és u. p. Bia. 
• 

: A ls ó l i e sz k 6 l. Alsómogyoród. Alsómaj or, ~ Biharfélegyháza, Bihar mn., 
• 

• J.lsólipnlcza kk., .Át'1UI tm._, trsztenai j., ház sza.lárdi j., cs. O. Bihardiószeg, u. t. és u. p • 
r ll76, ! 2.634, Leng\ el, o, 1!U06 kb., kj. és ak. Biharfélegyháza. 
' 1. helyben, t.sz. Rózsahegy, j_btk. Trsztena, ah. Tur- Alsómajor, ~ Bögöte, Vas ma., vasvári j., 
[ dossin, cs. O. Jablonka, 71, XV, 49, u. t. Jablonka, cs. O. Jánosháza, a. t. Jánosháza, u. p. Bögöte •. 
l. ~- · . A.lsómajor, ~ Cseklész, Poesony po-
~ Alsóllszkó, ~ Herencsény, N6grácZ t'fn., zsonyi j., cs. O. Cseklész, a. t. és u. p. Oseklész. 
: j., cs. O. Berczel, -u. t. Magyar- A.lsómajor, f"' Czifer, Po~aony vm .• nagyszom-, 
: nindor, u. p. Herencsény. bati j., cs. O. Czifer, u. t. és u. p. Czifer. 
~ • *) A.lsóJócz klt., Pozsony vm., nagyszombati A.lsómajor, n Dunabökény, Bács-BocZrog 

• 

' 

j., hb 77, f, 599, T., rk. Zavar, 998 kb., kj. palánkai j., cs. O.. Bácsújlak, u. 1;. és u. p. 
és ak. Zavar, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. N Palánka. · 
szombat, cs. ö.· Nagyszombat, 72, XIII, 40, A.lsómnjor, n Faj kOrt, Bars verebélyi j., 
r (Alsószil-PelsOlócz), u. t. és u. p. cs. ö. Nagysalló, n. t. Nagysalló, u. p. Fajkflrt. 

*) A.Jsólopassó kk., X Józsefmajor; Nyitra Alsómajor, ~ Fegyvernek, Jase-Nagy/r;un-
pcMyéni j., ház 161, l. 1.063, T., o, 8.986 Szolnok vm., tiszai közép j. (székb. T6rökszent

kh., kj. és ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. miklós), cs. O. Fegyvernek, u. t. és a. p. Fegy-
Galgócz, es. o.· Vittencz, 79l, XIII, 41, u. t. 'Verbó, vernek. .. . 
L P• Vittencz. · A.lsómajor, ~ Garáb, N6grád t.'m., sziriki j., 

A ls ó l ö L Alsól6vó. · es. 6. Szécsény, u. t. Pásztó, a. p. Cserhát-
J.lsól6verek,nSopron, Sopron cs. O.(ak6z- szentiván. · 

• -
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..Usómajor, f"'l G6döllc5, Pe.'J&-Pilis-Solt-Kiskun ház 151, ! Vend, ef, rk. Má:rlonhely, 
t~tn., gödOllc5i j., cs. ö. GOdöllc5, u. t. és u. P• 1.467 kh., kj. és ak. Mé.rtonhely, tsz. Szombathely, 
G!ld!lllc5. j btk. és ah. Muraszombat, cs. O . .Muraszombat, 88, 

Alsómajor, f"'l Horvá.tgurab, Poe8fWiy po- XX, 66, u. t. Muraszombat, u. p. Mártonhely . 
zsonyi j .. cs. ö. Cseklész, u. t. Pozsonyszc5llc5s, A ls ó ma r os v á r a d j a I. Alsóváradja. · 
•· p. Cseklész. .Alsómasszamalom, f"'l Telkibánya, Ábt~uj-TOI'M 

..UsómaJor, f""'' Juta, Smnogy mn., kaposvári j., t1m., füzé1i j. (székh. Herná.dzsadány), es. G. 
cs. 6. Hetes, u. t. Kaposfilred, u. p. Hetes. Göncz, u. t. Göncz, u. p. Telkibánya. 

..Usómajor, f"'l Királyfa, Poesony tm.., szenczi Alsómattyasócz kk., 1Apt6 némellipcsei 
j., cs. o. Szencz, u. t. és u. p. Királyfa. j., ház 41, i 190, T., o, 487 kb., kj. és ak. 

..USómajor, f"'l Mezc50rs, Győr vm., pusztai j. Szielniez, tsz. Rózsahegy, jbt'k. és ab. Liptó
(székh. Győrszentmárton), cs. O. Győrszentmárton. szentmiklós, cs. o. Szielnicz, 67, XV, 49, •· t. 
u. t és u. p. MeziiOrs. . Liptószentmiklós, a. p. Szielnicz . 
· ..USómajor, f"'l Muraszombat, Vas mura- A ls ó rn e c z e n z é f I. Meczenzéf. 

szombati j., cs. o. Muraszombat, u. t. és u. p. *)A.lsómedres kk., Vas vm., németújvárij., ház 

• 

• 

Muraszombal 13i, f, 628, H., n.1 rk. Szentmiklós, 1.381 kb.. · 
A.lsómajer, f"'l NBi'fkOlked, Vas t1m., körmendi kj. és ak. Németújvár (németújvárvidéki kj. éa 

j., cs. o. KOrmend, u. t. és u. p. Egyhálas- ak. ker1ilet), tsz. Szombathely, jbtk. és ah. N6met
rádócz. . . újvár, cs. G. Németújvár, 83, XX, 66, u. t. és 

..Usómajor, f"'l Ósi, Veseprém "".., vesaprérni j., a. p. Németújvir • 
cs. O. Várpalota, u. t. Nádasdladány, u. p. Ósi. ..llsó~tégy, 0 Homokmégy, Pest-Pilia·Solt-Kfl. 

A.lsómajor, f"'l Pinkamindszent, Vas vm., kOr- kun vJn., kalocsai j., cs. O. Kalocsa, •· t. Öreg-
mcndi j., cs. ö. Ritót, u. t. Körmend, u. p. Pinka- csertc5, u. p. Homokméi!'Y. · 
mindszenL A.lsómegyes, f""'' Majsamiklósvár, Tolna -., 
• ..Usómajor, f"'l Rohoncz, Vas t1m., kőszegi tamási j., rk. Nagykónyi, ref. Felsllireg, es. ~. 
j., es. O. Rohoncz, u. t. és u. p. Rohoncz. Tamási, u. t. és u. p. Tamási . 

.Alsómajor, f"'l Sopronkövesd, Sopron 110p- *) Alsómélyesd kk., Trencom vágbeszterelei 
. roni j., cs. O. NarJczenk, a.. ~. Nagylózs, u. p. j., ház 37, i, 204, T., rk. Peredmér, ~~7 kh., kj. 

• 

SopronkOvesd. és ak. Peredmér, tsz. Trencsén, jbtk. Vásbesz· 
A.lsómajor, f"'l Szencz, Poesony """• szenczi j., tercze, ah. Nagybicscse, cs. G. Nagybicscse, 71, 

cs. G. Szencz, u •. t. és u. p. Szencz. XV, 47, u. t. Nagybic;;cse, u. p. Alsóhricsó. 
A.Isóma,lor, f"'l Tornócz, Nyitra vm., vág· *) Alsóméra kk., .Abal'j·Tonaa tm., szikszói j., 

sellyei j. (s'zékh. Tomócz); cs. O. Tomócz, u. t. ház 69, i olil, M., ~, rk. Encs, ~~7 kb., kj. és 
és u. p. Tarnócz. ak. Felsóméra, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szikaz6, 

A.lsómajor, f"'l Tömörd, Vas f1m., kc5szegi j., cs. o. Encs, 34, IX, lJ.7, a. t. Forró-Encs, •· p. 
cs. 6. Kl'szeg, u. t. Csepreg, u. p. Tömörd. Felsőméra. 

• 

or:, f"'l Vámosgyörk, HetJ68 gyon- *) A.lsónu§rk kk., Saros t1m., lemesi j., hú 36, 
gyösi j., es. O. VámosB')'Ork, u. t. és u. p. Vámos- f. 20!, T., rk. Boroszló, kh., kj. és ak. Sáros·. 
gyl!rk. · hogdány, tszlk., jb. és ah. Eperjes, cs. O. Keczer

.Alsómajor, 0 Zalaszentmih&,lyfa, Zala vm., peklén, 67, IX, !9, u. t. Lemes, u. p. Zsegnye. 
zalaegerszegi j., cs. O. Nagylengyel, u. t. és u. p. *) .Usómerse kk., X Vidurna ; Sáros tnn., fel-
Zalaegerszeg. sóvfzközi j., ház 50, :E 319, R., gk. ~·elsómene, 

.!lsómajsa, f"'l Majsamiklósvár, Tolna mn., ta- 1.181 kh., kj. és ak. Felsóodor. tsz. Eperjes, jbtk. 
má.c;i j., rk. Regöly, ref. Gyönk, cs. ö. Tamási, FelsővizkOz, ab. Hártfa, cs. O. Kálnás, 67, IX, !9, 

u. t. és u. p. Keszc5hidegkút. n. t. Als6pagony, u. p. Felsc5odOI', 
f"'l Nyitragerencsér, Nyitra "m., *) Alsómesteri kk., Vas t•tn., czelldOmOlki j., hú 

nyitrai j., cs. O. Nyitra, u. t. és u. p. Nyitra. 66, i 35t, M., rk. Miske, ág. CzelldOmOlk, 
A.lsómalom, f"'l KOpecz, Háromszlk mn., miklós- kb., kj. és ak. Nagysimonyi, tsz. Szombathely,, 

vári j. (székh. Nagyajta), cs. O. Barót, u. t. jbtk. és ah. CzelldOmOik, cs. l!. CzelldOmOlk, 
Ágostonfalva, u. p. KOpecz. · XVIII, 59, u. t. és u. p. CzelldOmOlk. 

A.lsómalom, f"'l Tarczafó, · Beepes lilesei *} A.lsómezös kk., Bihar vm., vaskohi j., ház 
j., cs. G. Lőcse, u. t. Lc5cse, u. p. Tarczafil. 84, :E 480, O., "'t, 844 kh., kj. és ak. Rézbánya, 

.Al8ómalom, n Túrmezil, Nógrád vm., ba- tsz. Nagy-Várad, jbtk. Vaskoh, ab. Belényes, cs. 
lassagyarmati j., cs. O. Felsőtisztás, u. t. Gács, O. Rézbánya, 37, IV, 13, u. t. és u. p. Rézbánya. 
u. P• Felsőlisztás. *) A.lsómicsinye kk., Z6lyotn t:m., besztercse

A.Isóm~il.~pU8zta, n SzentgyOrgyvár, Zala t.'tn., bányai j., ház 61, i 3fi1, T., ág. ·Felsllmicsinye, 
keazthely1 J., cs. O. Sármellék, u. t. Zala- 1.634 kb., kj. és ak. Felsilmicsinye, tsztk., jb. és 
csAny, u. P• Alsópáhok. . ah. Beszterczebánya, cs. ö. Horhát, ~6, XVI, liO, 

*) Alsómaráoz kk., Vas muraszombati j., u. t. Beszterczebánya, u. p. Felsömicsinye. . . 
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A ls ó m i h á l y e v e c z l. Alsómihályfalva.. · Szekszárd), ház 318,! 1.622 N., sz., ref. Mór~y, 
*) AlsómihályfalTa kk., Zala perlaki j., ág. Bátaapáti, kg. Bátaszék, 2.27 4 kh., ak. hely

ház 188, fo 1.374, H., rk. Szentmária, 1.648 kh., ben, tsztk., jb. és ah. Szekszárd, cs. a .. Szálka, 
kj. és ak. Muraszentmária, tsz. Nagykanizsa, U, XIX, 61, n. t. Sárpilis-Öherek, n. p. Várdomb. 
jbtk. és ah. Perlak, cs. 6. Alsódomboru, 48, XX, Alsónánai Lajvér, r-. Alsónána, Tolna 
66, u. t. Perlak, u. p. Muraszentmária. központi j. (székh. Szekszárd), cs. a. BAtaszék, . 

• 

• 

*) !lsómihálylkk.,Zemplén'Vtn., sátoraliaújhelyi n. t. Bálaszék, u. p. Várdomb. 
j., ház 116, f. 712, M., ~,. rk .. és gk. Lasztócz, A.Isónánal Manszcsárda, r-. Alsónána, Tolna 
t.Bii kb., kj. és ak. Legenye, tsztk., jb. és ah. vm., központi j. (székh. Szekszárd), cs. ö. Szálka, 
Sátoraljaújhely, cs. ö. helyben, 65, X, 88, n. t. Sárpilis-Oberek, u. p. Várdomb. . . 
f (Le~enye-Alsómibályi), 1_11 e. A.lsónándor, r-. Rimaszécs, GömÖ'I' u Kii-Hont 
(Legenyé-AlsómiMlyi), p. u. , rimaszécsi j. (székh ... Feled), cti. ö. 

A l s ó m i r o s s ó I. Alsómerse. Rimaszécs, u. t. és n. p. Rimaszécs. 
•) Alsómislye kk., X Dringács és Szajkó; A ls ó n as t i c z I. Alsóneszte. ' 

..4..bauj-Toma vm., fnzéri j. (szék h. Hertládzsadány), *) AlsóDéUledi nk., )( 'Alsónémedi pftspök
ház 21!, ! 1.019, T., m., o, gk. Izdoba, 2.450 kh., major, Felsc5pakony, Felsc5ráda, Gyálpuszta . és 
kj. és ak. helyben, tsztk. Kassa, jb. Heroádzsa- Gá·ypusztai szállök; Pest-Pilis-Solt-Kiskun , 

ab. Kassa, cs. a. Hernádzsadány, M, IX, alsódabasi j., ház 8!24, i!. 4.516, M., o. ~, 

!7, :r. ~· 15.531 kb., ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. 
~ Borosznok, N6grárl 'Vm., Budapest), jbtk. Ócsa, ah. Alsódabas, cé. a. Ócsa, 

: pcsij., cs. O. Kékkc5, a. t. Rárósmulyad-NógrAd- Si, l, 1, u. t. Ócsa, · 
szakál, u. p. Nógrádszeuna. Alsónémedi pOspökmaj or, n Alsónémedi, Put-

i· J.lsómocsárpnszta, n Kálnó, N6,qráil · lo- Piz.is.SoZt-Kiskun vm., alsódabasi j., cs. a. Ócsa, 
~ aonczi j., cs. ö. Losoncz, n. t. és u. p. Kálnó.: n. t. Ócsa, n. p. Alsónémedi. 
' 
~ •) Alsómocsolád ·kk., Baranya vm., hegyháti *) Alsónémeti kk., Ung ungvári j., ház 67, 
' ! j. (székh. Sásd), ház 15!11 ! 8 Hl, M., n., o, !1.'!47 z 439, T., m., l'k. Jenk~, gk. Felsc5némedi, 1.!15! kh., 
: kb., kj. és ak. Bikal, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Sásd, kj. és ak. Jenke, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. 
~ 'es. O. Mernye, öt, XIX, 60, n. t. Mágocs, Ungvár, cs. ö. Ungvár, 66, XI, 36, 11. t. és. u. p • 

.Usómocsolyás, r-. Barmacz, G6mÖ'I' ls Ungvár. . 
· Honi · j. (azékh. Feled), . cs. a. A ls ó n e r es z n i c z e l. Nyéresháza. 

Rímaszécs, u. t. és u. p. Rimaszécs. . *) A.lsóneszte kk., Trencstn "m., báni j., ház 77, 
• • 

!lsómoécs kk., Fogaras vm., törcsvári j. (székh. i. 416, T., rk. Nagyhelvény, 80!! kh., kj. és 
Zernest), ház (.()9, f. 1.844, O., .::f (2), 4.351 kh., kj. ak. Bán (nagyhelvényi kj. és ak. kerlllet), tsz. 

• 

. és ak. Simon, tsz. Brassó, jbtk. Zernest, ah. Trencsén, jbtk. és ah. Bán, cs. a. BAn, 71, XV, . 
, Sárkény, cs. ö. Törcsvár, 31, XXlV, 78, u. t. és 67, m. h., n. t. és u. p. Bán. 

a. p. Törcsvár. .Alsónovaj kk., .Aba1~-Torna · szikszói j., 
*) AlsómogJoród kk., Trencstn illavai j., ház 69, i. 467, M., rk. és ref. Felsc5novaj, 1.316 kb., 

ház i. lM, .T., rk. Szolopna, 53'! kb., kj. és kj. és ak. Gnradna, tsz. Kassa., jbtk. és ah. 
ak. helyben, tsz. Trencsén, jbtk. Illava, ah. Pubó, Szikszó, es. a. Encs, 34, IX, !!7, u. t. és u. p. 
cs.O. Illava., 71, XV, 67, u. t. Bellus, ~- Garadna. 

: Alsómonostor, ~ Kecskemét, Pest-Pilis-BoJt- A.lsónyakas, ~Tiszabura, Jáss-Nagykum-SsoZ-
Kiskun cs. ö. (a közbiztonsági azoigálatot nok t»n., tiszai közép j. (!!zékh. Törökszentmiklós), 
Kecskemét város rendc5r.oége teljesíti), n. t. Kecs- cs. ö. Tiszaroff. n. t. és u. P• Tiszabura. 
kemét, u. p. Kiskunfélegybáza. · ·, *) A.lsóJJyárasd kk., X Béllepuszta, JAnostelek-

A h ó m o st y e n e e z l. Alsóhid&S." major és Lapohosimajor ; Pozsony .,".,, dunaszer- , 

• 
")Alsómoteslczkk.,.Xrencstnvm.,bánij.,hAz!!B, dahelyi j., ház 187, !1.487, M., o. 6.407 kh., 

f. 1ü, T., (), 692 kb., kj. és ak. Felsc5motesicz, kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk., és ah." 
tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Bán, cs. a. Bercsény, Dunaszerdahely, cs. ö. Dunasze1·dahely, 7!, XDI, 

.· 71, XV, 47, n. t. Bercsény, u. p. Felsómotesicz. 42, :f (Felistál-Alz~óJlyárasd), 
- Alsónádasdkk.,Hunyarltml., vajdahunyadi j., ház *) sónyárló kk., 8Jilágy vm., zilahi j., h!z 

14,9, l 664, O., T• 971 kb.,, kj. és ak. IJosdát, 71, !, 367"' O., t, 1.376 kh., kj. és ak. Alsóegregy, 
tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, cs. ö. Vajda- tsztk., jb. és ah. Z1lnh, cs. ö. Alsóegregy, 51, III, 

· hunyad, 64, XXIII, 75, n. t. Pusztakalán, u .. p. 10, n. t. és n. p. Alsóegregy. 
t Vajdahunyad. *) Alsónyék nk., X Betekintspuszta, Nyéki 
! !ls6nádnsd, f"'\Mátraszöllc5s, Nógrád 'Vm., fnleki puszta és Pc5rbc51; Tolna vm., központi j. (székh. 

f és u. p. Pásztó. 7.536 kh., ak. helyben, tsztk., jh. és ah. Szek· 
') Alsónána nk., X Alsónánai Lajvér és Alsó- szárd, cs. ö. Bálaszék, ü, XIX, 61, m. h., ' 

. nánai Mauszcsárda; Tol11a vm., központi j. (székh. n. t. és n. p. Bátaszék. 
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.ülóapget, n Detk, Heves "".., gyOngyösi j., 1.071 kb., ~· és ak. Fels6k0hér, tsz. Maros-
cá. o. Nagyft\ged, u. t. Ludas, u. p. Detk. V6 sá.rhely, Jbtk. és ah. cs. ll. IMr· 

AlsónJlres, r. l!lezöcsokonya, vm., gényszentimre, 6!, XXII, 78, a. t. Gllrgényszent· 
kaposvári J:, cs. O. Hetes, u. t. Hetes, u. P• Me- imre, a. p. Nyárádremete. 
zllcaokonya. *) Alsóoszkó t~., X Alsóoszkói major: Ya.t 

*) .llsónJiresd kk., Trencsm puhói j., vasvári j., ház 76, i. -'8«·, .M., rk. Felsóoszkó, 
biz 78, i 4!71~ T., rk. Ledniczróna, 1.439 kh., 1.084 kh., kj. és ak. Fels6oszkó, tsz. Szombathely, 
kj. és ak. Ledniczróna, tsz. Trencsén, jbtk. és jbtk. és ah. Vasvár, cs. o. Vasvár, 83, XX, 66, 
ah. Puhó, cs. O. Puhó, 71, XV, 47, a. t. és u. p. r (Oszkó), u. p. Felsőoszkó. 
Ledniczr6na. Alsóoszkói major, r. Alsóoszkó, Vastmt., Jas-

Al.lóaJiresraln kk., Hunyad hátszegi j., vári j., cs. O. V as vár, · u. t. Oszkó, 11. p. Fels6· 
biz i 1.13!, O., gk. Felsl5nyiresfalva, 5.770 kh., oszkó. 
tj. 6 ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, *) A.lsóosztorá.nJ kk., D-encstn vm., ~solnaij~ 
CL O. helyben, 64, XXIII, 76, u. t. és u. p. Demsus. ház 118, :E 6-U, T., rt. Kunfalva, S.ó80 kh., kj. és 

*) Al.lónJirjes kk.,. X Domácska ; Zemplém vm., ak. Rajeczfürdő, tsz. Trencsén, jhtk. és ah. Zsolna, 
'f&l'I.Dnói j., ház 69, i U77, T., n., rk. Nagydob1·a, cs. O. Rajecz, 71, XV, 48, a. t. és a. p. Rajecz. 
1 th., kj. és ak. Nagydobra, tsz. Sátoralj&- ft\rdő. 
újhely, j btk. ~ ah. Varannó, cs. O. Tavarna, *) Alsóozor kk., X Pázsitpuszta; TrefiCStn 1111., 
66, IX, ~. u. t. Tavarna, u. p. Nagydobra. báni j., ház !a~, :E 177, T., rk. Bán, kb.,. 

Al.lónyirjes; n Bolyk, Nógrád "m., losonczi kj. és ak. Bán (bánvidéki kj. és ak. kerilletj, tsL 
j., cs. O. Losonez, u. t. és u. p. Losoncz. Trencsén, jbtk. és ab. Bán, cs. O. Bán, 71, XV, 

Alaónpná.tmajor, r. Ják, Vas szombat- 47, u. t. Felsőozor, u. p. Bán.· 
helyi j., cs. o. Pornóapáti, u. t. és u. p. Ják. *) A.lsó6r kk., Vas felsc5líri j., ház 300, 

AllóaJemá.a, r-. Békéscsaba, Blkes békés- ! 1.66i, M., o, !U 79 kb., kj. és ak. helyben, 
j., cs. O. Békéscsaba, u.~ és _u. p. Békés- tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Felsllör, cs. 11. 

Felsőőr, 83, XX:, 66, u. ~ VasvOrösvár, [8]. 
Alaónyo:má.s, 0. Nagykőrös, Pest-Pilis-Bolt- *)Alsóörs kk. és I, Zala mn., balatonraredi j., háJ 

K\slvn t1m., cs. O. Nagykőrös, u. t. és u. p. 179, f 583, .M., ~, rk. Paloznak, -1.885 kh., kj. 
Naryklirös. · és ak. Felsliörs, tsztk. Veszprém, jb. Balaton· 

*) Alllóodor kk., Sáros -mn., FelsövízkOzi j., filred, ah. Tapolcza, cs. G. Balatonfllred, -'8, XX, 
biz 73, f 369, R., gk.. Felsőfenyves, 1.661 kb., 64, J,, r. ~· . 
kj. és ak. Felsöodor, tsz. Eperjes, jbtk. Felső- r. Mány, Fejér ~m~., váli j., 

• 

viU.Oz, ah. Bártfa, es. O. Fels6vizk0z, 67, IX, es. o. Bicske, n. t. Zsámbék, u. p. Mány. 
u. t. Fels6vfzköz, u. p. Felsc5odor. *) A.lsóp&gODJ kk., Sáros t:m., bártfai j., ház 

*) A.lsóolCBTár kk., .dbau.j-Zoma tim., kassai j. 47, :E R., gk. Váradka, kb., kj. és ak. 
bú 65, f !US, T., rk. Felsliolcsvár, 640 kb., helyben, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, cs. G • 
k.j. 6a ak. Rozgony, tsztk., jb. és ab. Kassa, cs. O. Zboró, 67, IX, 29, ..['4 e. ~- · · 
Maryarhőd, M, IX, '1.7, u. t. Kassa, u. p. *) A.lsópá.hok tk., X Gizella major; Zalu111., 
Fels6olcsvár. keszthelyi j., ház i. 1.180, M:, (), 8.086 kb., 

*) Usóolsn kk., t1m., 'sztropkóij., ház kj. és ak. helyben, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és 
f. 361, T., rk. Turány, gk. Felsc5olsva, 2.017, ah. Keszthely, cs. O. Sirmellék·,. 48, L'{, M, 1. t. 

kb., kj. és ak. Minyevagása, tsz. Sátoraljaújhely, Héviaszentandrás, 
jbtk. Sztropkó, ah. Varan)ló, cs. o. Sztropkó, A.lsópakony, r. Peat-Pilis-Bolt-Kiakur& 
66, IX, !8, •· t. és u. p. Sztropkó. alsódabasi j., cs. O. Ócsa, a. t. és a. P• 

*) .üaóorbó kk .• X Bethlenmajor és Czifrafogadó; Ócsa. . . 
.AW-li'ehtr nagyenyedi j., biz 140, f 658, A.lsópalaj, n Kórós, Baranya mn., siklósi 

· O., ; , !UB kh., kj. és ak. helyben, tsz. Gyula- j., cs. O. Vajszló, u. t. Vajszló, o. p. S:imod. 

• 

fehérvir, jbtk. és ah. Nagyenyed, cs. O. Nagy- *) Alsópálfa kk., Zala "m., perlaki j., ház -
enyed, 60, XXI, 68, m. h, u. t. TOvis, u. p. 91, i. 869, H., rk. Tüskeszentgyörgy, 1.1iS kb., 
Nagyenyed. • kj. és ak. Tt\skeszentgyOl'gy, tsz. Nagykanizsa, 

..&.Dóóregy, r. Módos, Torontál -mn., módosi j., jbtk. és ah. Perlak, cs. o. Perlak, -18, .:O. X, 66, u. t. 
cs. G. Száre~atelek, u. t. és u. p. Módos. Murakirály, u. p. Tiiskeszentgyöri!'Y· 

Alsóoriich I. Alsóodor. Alsópálfalva és Felsc5páJfalva L 
*) .Ahóoroszfala. kk., 81olnok-Doboka "m., beth- Zagyvapálfalva. 

leni j., ház 90, ! , O., ; , 1.572 kh., kj. és ak. *) Alsópalojta kk., X Hájpuszta; Honi .,".,, 
Bethlen, tsz. Dés, jhtk. és ah. Bethlen, cs. O. Apa- ipolynyéki j., ház 124, ! 618, T., o. 1.717 
nacfalu, XXII, 7!, n. t. és u. p. Bethlen. kh., kj. és ak. helyben, tsztk. és jb. lpolysáa, 

*) A.Iaóoroszi kk., Maros-Torda , régeni ah. Korpona, cs. ö. Csáb, J6, XIV, •· t. 
alsó j. (székh. Száazrégen), ház 1H, f 622, O., t, Balassagyarmat, ~-
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A.lsó}lapi, f""' Fáj, AbauJ-Torna vm., csereUti *) Alsópéterfa kk., X Lajosmajor; Sopron 
j. (székh. Szepsi), cs. 6. Krasznokvajda, u. t. tmz., soproni j., hé.z 98, f. 589, N., rk. Haracsony, 
és u. p, Szemere. · kb., kj. és ak. Sopronnyék, tsztk., 

* A.lsópá.sztély kk., Ung tim., nagyberez- és ab. Sopron, cs. 6. Sopron, 76, XVIII, 67, 

• 
nai j., ház 53, ! 805, R., n., trk. Felsőpasztély, m. b., u. t. Sopronkeresztúr, u. p • 
!1.076 kh., kj. és ak. Kisberezna, tsz. Bereg- A l s ó p é t e r i l. Pétermonostora. 
Fzász, jbtk. és ah. Nagyberezna, cs O. -Nagy- Alsópetripuszta, r.-. Kálnógaráb, N6grád mn., 

. berezna, 66, XI, 86, u. t. és u. p. Kisberezna. losonczi j., es. 6. Losoncz, u. t. és u. p. Ká.lnó. 
A ls ó p h z t o r i és F e ls c5 p é. n t ó r i l. *) Alsóplán nk., X Nyaralótelep ; Seebett 

PAsztori. . sziszsebesi j., ház 458,~ 1.599, O., n., ef', T• 6.667 
*) Alsópatak kk., Bihar vm., magyarcsékei j., kh., ak. helyben, tsz. Nagyszeben, jbtk. és ah. 

Mz 46, :E 2~, O., T• 1.097 kb., kj. és ak. S2ászsebes, es. o. Szászsebes, 66, XXIII, 76, a. t. 
Farkaspatak, tsz, Nagy-Vál'ad, jbtk. és ah. Magyar- Alvincz, 12$J. · 
rséke, es. 6. Pusztahollód, 87, IV, 11, u. t. és A ls ó p is z a n a I. Alsóhfmes.· 
a. p. Nagybáród. Alsópodluzsány, f""' Erdőszelestény, Hottt -., 

A.lsópatahölrry, f""' Dombó, M:áramat'os ""'·• ipolynyéki j., cs. o. Csáb, u. t. és u. p. BalaSI&
taraezvizi j. (székh. TaraczkOz), es. O, Dombó, gyarmaL 
a. t. TaraczkOz, a. p. Dombó. *)Alsópodsága kk., Toraa-.Araf1Y08 torocz-

.A.Isópatká.nyos, f""' Nagykökényes, N6grád vm., kói j., hé.z 176, :E 678, 0., ; , T• 8.815 kb., kj. 
sziráki j., es. O. Szirák, u. t. Lőrinczi, u. p. Hatvan. és ak. Alsószolcsva, tsz. Torda, j btk. Alsójára, ah. 

A.Isópatlan, f""' Dllrypatlan, Tolna mn., vOlgy- Topánfalva, cs. G. helyben, 50, XXI, 69, •• t. 6s 
ségi j. (székh. Bonyhád), es. G. Zomba, u. t. u. p. 
és u. p. Zomba. _ A ls ó p o e n y l. Alsópojény. 

*) Alsópaty kk., Vas t~m., sirvári j., ház 78, ")Alsópojény kk., Bihar belényesi j., hú 
i. 680, M., rk. Felsópaty, kb., kj. és ak. 102, :f, 594, O., T• 767 kb., kj. és ak. Bontesd, tsz. 
Felsőpaty, tsz. Szombathely, j btk. és ah .. Sárvé.r, Nagy-Várad, j btk. és ah. Belényes, ca. G. Dom
rs. G. Ölbő, 83, XVIll, 59, u. t. Sárvár, .. p. brovány, 87, IV, 13, n. t. és n. p. Kisszedrea. 
Felsőpaty. · · . *)Alsópokorágy kk., G6m6r ú Ki8-Hom -., 

A.Jsópá.sstt, f""' Nyíregyháza, BeaboZcs rimaszombati j. (székh. Nyustya), ház 78, ~ 371, 
cs. G. Nyiregyhé.za, u. t. és u. p. M., ref. Zeherje, 70i kb., kj. és ak. 

*) A.lsópél kk., X Lászlómajor ; Bars vere- falva, tsztk., jb. és ah. Rimaszombat, cs. G. 
, bélyi j., ház 275, :E 1.8(.7, M., t., o, ref. Garam- szombat, !5, XVI, 52, u. t. és u. p. Rimaszomhal 

• 

lök, !.506 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Aranyos- n CsiszártGltés, Put-1\H8-SoU-
marót, jbtk. és ah. Verebély, cs. o. Nagysalló, Kiskun kiskc5rOsi j., cs. O. 
!6, XIV, .U, u. .t. Hajós, u. p. Császártöltés. 

A.Isópél, f""' Udvari, Tohta simontornyai · A ls ó p o l y á nk a l. Alsópagony. 
j. (székh. Gyönk), ca. ö. Gyonk, •· t. és u. p. 41Bópolyánkapnszta, n Málnapatak, N6grtU 
Kölesd. · · v1n., losonczi j., cs. G. Málnapatak, •• t. Szi.nó

A.lsópenc.z, f""' Vácz, Pesi-Püis-Solt-Kisletm bánya, u. p. Málnapi.tak. 
_ ""'·• es. ö. Vácz, u. t. Vácz, n. p. Penez. A ls ó p o r u b a l. Bérczes. 

• 

• 
• 

• 

• ,. 
~ . 

A.lsópere, f""' Bakonynána, V essprtm Alsóporumbák kk., Fogaras alsóárpási j., 
zirczi j., es~ G. Csetény, u. t. Zircz, .. p. ház 868, :f, 1.459, O., m., (), t, .:f, 3.769 kb., 
Bakonyné.na. kj. és ak. hely ben, tsz. Brassó, és ah. Fo-

A.lsóperennapusda, f""' Poltár, N6gráfi garas, e!~. o. belyben,31,XXIV, 78, r. p. u. 
losonczi j., cs. ö. Losoncz, u. t. és u. p. Poltár. *) Alsópozigás kk., an., úJ-

A ls ó p e r e s é n y l. Malakóperesény. .- moldovai j., ház 15!, :f, 908, O, T• 4.589 kh., kJ. 
Alsópérpus.zta, f""' Teszér, Hom tm~., ipolysáli és ak. FelsőpozsgAB, tsztk. és jb. Fehértemplom, 

j., cs. ö. Alsósipék, u. t. és a. p. Teszér. ab. Oraviczabánya, cs. ö, Felsőpozsgú, 43, VU, 
A.lsópes.zér, n Peszéradscs, Pest--Pilis-SoU- U, u. t. és n. p. Felsőpozsgé.s. 

Kiaku" knnszentmiklósi j., cs. O. Tatár- A.Isópiirböly, n Szeremle, Pest-Pilii-SoU-Kil-
szentgyllrgy, u. t. és n. p. Peszéradacs. ktm kiskörösi j., es. ö. Szeremle, L t. 

•) A.lsópetény kk., X Bá.nkvc'Ugyi puszta, Cseresi- Baja, u. p. Szeremle. 
puszta, Hajdúárokpnszta, Vadalmé.spuszta 4s Ver- J.ls6p3rös, n Czabaj, Nflit1·a .,._, nyitrai 
b6ezypnszta; N6gráa nógrádi j. (székh. Rét· j., cs. ft. 'Ormény, u. t. Tornócz, u. P• Czabaj. 
Ül), hás 149, :f, 878, M., t., rk. ·Nézsa, ág. Felső- *)Alsópulya kk., BoprOK .,m., felsc5pulyai j., hb: 
petény, S . .u6 kb., kj. és ak. hely ben, tsz. 15f., :E H., o, 2.017 kb., kj. és ak. Felsc5pulya. 

jbtk. Rétslig, ah. Balassagyar- tsz. Sopron, jbtk. és ah. Felsc5pulyf, cs. ft. Kftzép-
mat, ca. G. Rétság, 80, XVI, 61, u. t. Nézsa, pulya, 76, XVIll, m. h., u. t. Fels6pulya, 
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Als Als 

AJ.sóp"szta, n Dad, Komárom mn., gesztesi j. ~) Alsóromete kk., Bereg vm., liszaháti j. (székb, 
(székh. N~&gyigmánd), cs. o. Kümldd, u. t. Bokod- Beregszász), ház 9 J, i 457, R., 1, 6öó kb., kj. és 
Dad, u. p. Dad. ak. Beregújfalu, tsztk. és j b. Beregi!?.ász, ah. Mun. 

A.Isópuszta, n Magyaralmás, Fejdr vm., móri kAcs, cs. 6. Komlós, 65, XI, 34, . m. h., u, L 
j., cs. 6. Fehérvárc;mrgó, u. t. Fehérvár- BereBszász, 11. p. Nagybereg. · 
csurgó, a. P• Moha. *) Alsórépa kk., Maros-Torela vm., régeni fels6 

*) Alsópusztafa kk., Zala vm., perlaki j., ház j. (székh. Magyarrégen), ház i31i, i 946, O., t, 
37, ! 380, H., rk. Tüskeszentgyörgy, 387 k h., gk. Felsőrépa, 2.268 kb., kj. és ak. Felsörépa, 
kj. ás ak. Tllskeszentgyörgy, ·tsz. Nagykanizsa, tsz. Maros-Vásárhely, jblk. és ab. Szlsz· 
jbtk. ás ah. Perlak. cs. O. Perlak, 48, XX, 65, u. t. régen, cs. ll. Felsc'lrépa, 6!, XXII, 73, L t. éa 
Murakirály, u. p. 'l'üskeszentgyörgy. u. p. Disznajó. . ' 

A ls ó p us z t á k o v e c z I. Alsópusztafa. *) A.lsórépá.s kk., X Molcsá.nmalom és Riki-
A.bJóplliZt&knlJ!., n Kerény, Bács-Boa1·og tm;•• malom; 81cpes .",.,, lőcsei j., ház 117, ! 583, T., · 

zombori j., cs. ll. Ósziváez és Újszivácz, ·u. t. és it. 1.74() kb.; kj. és ak. Tarczafc5, tsztk., jb. és 
u. p. Kerény. ah. Lőcse, cs. O. Lőcse, 67, IX, 30, •· :t. Lóese, 

A l 1 ó p u s s t a p é t e r i l. Pétermonostora. u. p. Tarczafő. · 
Alsópnsztaszer, r- Sövényháza., Cstm.fJ1'áa Alsórét, n Szentes, Csongrád mn., cs. ö, Szen. 

i j. (székh. KiskundoJ•ozsma), cs. (l· tes, n. t. és u. p. Szentes. . 
Kistelek, a. t. és o. p. Sövényháza. A.lsórét, n Tura, Pest-Pilis-Solt-Kiak!MI 11111., 

Alsóráda, n Bugyi, Pest-Pilis-Solt-Kiskun tim , aszódi j., cs. O. Tura, u. t. és u;. p. Tura. · 
alsódabasi j., cs. o. Ócsa, u. t. Alsódabas, u. p. Bugyi. *) A.lsórétfalu kk., X Martinkó, Niva és Osz • 

*} Alsórados kk., X Paulatanya; Nyitra vm., mek; Trencsén vm., puhói j., -ház 168, f, 718, 
p(lstyéni j.,· biz í 3, ! 457, T., rk. Alsódombó, T., n., o, x), Ag. Felsőzáro a, 1.3!8 kh., kj; és . ak. 
1.185 kb., kj. és ak. Vittencz, tsz. Nyitra, jbtk. helyben, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Puhó, cs. 6. 
él! ah, Galgócz, cs. o. Vittencz, 72, XIII, 41, u. t. Puhó, 71, XV, 47, u. t. Puhó, ~· . 
Ispicza, u. p. Alsódombó. A.lsó~tlpusz1a, .. n Hid~skürt, Pol80ny vm., p-

*) Alsórajk kk., Zala vm., pacsai j., ház 90, f. 653, l!ntai j., cs. O. Galánta, u. t. é~ u •. p. Hidasktlrt. 
M., rk. Gelse, 1.470 kb., kj. és ak. Gelse, tsztk.. A.ls6rétitauya, fl Polgár, &abolca ""'·• dadai · 

6s ah. Nagykanizsa, cs. o. Orosztony, 48, XX. 64, alsó j. (székh. Tiszalök), cs. 6. Polrár, u. t. és 
' 

(Rajk), u.- t. és u. p. Gelse. · u. p. Polgár. . ... 
) Alsórakoncza kk., Hont vm., i.~olysági j., A ls ó r i b n y i c z e l. Alsóhalas. 

ház 1!0, f. 578, T., 5, !!.026 kb., kj. és ak. Felső- *) A.lsórlesó kk., Tre11csén váBbeszter· 
• 

rakoncza, tsztk. ésjb. Ipolyság, ah. Korpona, cs. o. czei j., ház 101, i 590, T., o. 1.4·65 kh., kj. ú 
·Alsósipék, 26, XIV, 45, u. t. Te~>zér, u. p. Palást. ak. helyben, tsz. Trencsén, jbtk. Vágbesztercz~, 

*) Alsórákos nk., Nagy-Ktlküll6 kc5- ah. Nagybicscse, cs. O. Nagybicscae, 71, XV, 4.7, 
halmi j., ház U7, i 1.973, M., o., ~, 8, rk. Barót. r (Ricsó), 9 . 
kg. Mátéfalva, 8.874 kb., ak. helyben, tsz. Erzsébet- Alsórlgóez, fl Bomogg m., . 

jbtk. és ah. Kőhalom, cs. o. Olthéviz, j , barcsi j., cs. ö. Barcs, u. t. Barcs, n. p. Rigócz. 
XXIV, 78, r. 4.!6\ p. p. . A.lsóroglatlcza, n Bajsa, Bács-Bodrog tm., 

*) · kk., X Fokmajor; Sopron vm., topolyai j., cs. O. Topolya, n. t.. Topolya, •· P• 
felsőpulyai j., háo~ 109, i 671, N., m., o, 1.763 kb., Bajsa. · 
kj. és ak. helyben; tsz. Sopron, jbtk.' és ah. Felső· *) Alsóróna kk., szipü ~ 
pulya, cs. O. Répczekároly, 76, XVIII, 59, u. t. Léka, lszék;h. Máramarossziget), ház 408, f.J.04:!, O., n.,;, 
~· .. · 3.950 kh., kj. és ak. Felső róna, tsztk., j b. és.ah. 

A.bJórásztok 4Ss Fels6rásztok kk., .Lipt6 "'"'·· Máramarossziget, cs. o. Rónaszék, 85, XII, 38. 
j., ház 36, f. 174, T., ág. Tarnócz, u. t. Nagybocskó, 11. p. Felsc5róna . 

~1 kb., kj. és ak. Tarnócz, ll!Z- Rózsahery, jhtk. n Felsögyerőmonostor, Kolozsf11R., 
és ah. Liptószentmiklós, es. li. Szielnicz, 67, XV, bánffyhunyadi j., cs. 6. Hánffyhunyad, a. t. él 
-19, a. t. és: u, p. Liptószentmiklós. . u. p. Magyargyerc'lmonostor. 

*) Usórécsény kk., X Besenyőmajor és Genyó- A.lsórosz1oka, fl Csontos, Ung tm&., nau· 
major; Nyi.tra galgóczi j., ház 77, f. bereznai j., cs. O. Czirókaófalu, u. t. és u. p, 
659, T., m., o, 2.031 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Csontos. . · . . 
Nyitra, jhtk. és ah. Galgócz, cs. (1, Nyitraújlak, *) A.lsót•önök kk., Vas "m., szentgotthárdij., ház 
Hl, XIV, -16, u. 1;. FE~lsc5récsény, ~· 161, i 84-3, N., rk. Vasszentmihály, ig. Szent· 

. *).Aisóregmecs kk., ZempUn -vm., satoraljaújhelyi gotthárd, 1.626 kb., kj. és ak. Rábaszentmihály, · 
j., ház 96, :E 481, M., l, rk. Nagykázmér, gk. Mikó. tsz. Szombathely, jbtk. és ah. SzentgotthArd, 

• 

• 

háza, !.803 kh., 'kj. és ak. Mikóháza, tsztk., jb. és cs. O. Szentgottbard, 83, XX, 66, m. h., u. t. 
ah. SátoraljaúJ'hely, cs. o.· Alsómihályi, 65, X, 33, Rátót, ~- . 
u. t. Legenye-Mihályi, u. p. Mikóhaza. A l s ó r u s b a c h l. Alsózúgó. 
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• Als--Als • 

•j Alsóság kk., X Kismezc5 és Sándorháza ; *) Alsósipék kk., Hrmt vm., ip olysigi j., ház tr.• 
: Val tlm., ezelldömölki j., ház 367, ! !.608, M., ~ 130, T., Á.g. Darázsi, 401 kb., kj. és ak. · 

0, jg. Czelldömölk, 5.0~0 kb., kj. és ak. Teszér (alsóterényi kj. és ak. kerill et), tsztk. éa 
helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah, Czell- jh. Ipolysaig, ah. Korpona, · es. G. helyben, 'l!6, 

:_ d6m61k, cs. G. Czelld6m6lk, 83, XVill, 59, u. t. XIV, 45, u. t. és u. P• Teszér. 
· Czelldömillk, ~· A ls ó si t n y i e z e l. Alsóvirányos. . ·· . 

• 

*) Alsósajó kk., X EtelkavasgyAl ; GiJmör éa *) Alsósófalva kk., ·Urlvcu·heZy tJm., parajdi j., · 
Kis-Hont vm., ro1.snyói j., ház 1~, :E 594, T., m., ház 44!1, f. 1.!181, M., 113, rk. Parajd, 11.967 kb., 
d',· rk. Nagyvesz,•erés, ~.18! kb., kj. és ak. Gócs, kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Székely-
tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Rozsnyó, es. O. udvarhely, es. O. ParaJd, 8!1; XXIV, 80, u. t. 
Dobsina, 2\ XVI, !'lt, ~. r. ~· Parajd, ~· · 

") Alsósip kk., X Vizállópuszta ; N6grárl AlsósomlJó, r'\ Polgárdi, Fejér vm., székes-

•• 

-., nógrádi j. (székh. Rétsár), ház 9.f., :E 503, fehé1·vári j., es. o. Polg1hdi, m. h., u. t. és u. p. • 
M., l, o, 1.3:•1 kb., kj. és ak. Felsc5sáp, tsz. Polgárdi. 
Balassagyarinat, jbtk. Rétság, ah. Balassagyarmat, A..lsósóskútbokor, n Nyfregyháza, Sea.bolca . 
es. 11. 'BerezeJ, 60, XVI, 51, u. t. és u. p. es. 6. Nylregybáza, u. t. és u. p. Nyfreg)·háza. 
Galgaguta. · · · . · . Alsóstepanó kk., X Lavkópuszta; Á,.,,a. tnn., 

*) Alsósárad kk., U,qocaa. vm., tiszáninneni j. vAri j. (székh. Turdossin), ház 71, :E 286, T., rk. Tur- . 
• ' • 

.. (székh. Nagyszc511c5s), ház 15i, :E 6!9, R,, n., ; , 1.!!6 dossin, 811 kb., kj. és ak. Turdossin, tsz. Rózsahegy, 

. kh., kj. és ak. ÖJyvos, tsz. Bererszász, jbtk. és ah. jbtk. Trsztena, ah. Turdossin, cs. G, Turdossin, 
• 

:· Nagyszc511c5s, es. G. Bilke, 86, XI, 85, u. t. Bilke, 71, XV, 49, u. t. és u. p. Turdossin. • ' 
· •· p. Ölyvös. · · . · *l Alsóstubura kk., X Kolba ; Tur6~ mn., 

!lsósárdpuszta, n Kerkaszentmihályfa, Zala stubnyafllrdc5i j., ház 101, :E 740, T., rk. és ág. 
'Imf.., novai j., es. O. Nova, L t. és u. p. Lenti. Turóezlilrel~ 9a.79a3 kb., kj. és ak. Felsc5stubnya, 

A.lsósarlóspuszta, n Vanyarez, N6grád v1n., tsz. Beszterczebánya, jbtk. . StuJmyafilrdc5, ah. 
· sziráii j., cs. G. Szirák, u._ t. és u. p. Vanyarez. Turóczszentmárton, es. ö. Stubuyafiirdc5, 71, XV, 
• 

• 

*} A.lsóscbUnborn kk., Bereg vm., munkáesi ~. :f. u. t. és u. p. Stpbnyafiírdc5. ·. ' • 
j., ház 67, :E 5!5,. N.,· rk. ~s rk. Munkáes, _ r"' Berezó, Nyitt·a. mn., miavai 
1.808 kh., . kj; és ak. Derezen, tsz. Beregszász, j., cs. O. Szenicze, u. t. és u. p •. Berezó. 

' jbtk. és ah. Mun.káes; es. o. Munkáes, 65, XI, *) A.lsósujtó kk., Nyi&t·a. "m., privigyei j., ház 
M, u •. t. és u. p. Munkl.es. . 19, :E 141, T., rk. Bajmóez, 6~2 kb., kj •. és ak. 

~) Alsósebes kk., X Magyariala fl1rdc5; Sároa Bajmócz, tsz. Nyitra, jblk. és ah. Privigye, es. 6. · 
. ""'·· eperjesi _j.; ház 11>6, :E 866,. T., m., O• gk. Németpróna, f!, XIV, 46, u.

1 
t. Privigye, u. p. · 

Eperjes, U53 kb., kj. és aL helyben, · tsztk., Bajmócz. ' 
• 

jb. és ab. Eperjes, es. O. Eperjes, 67, IX, i9, A ls ó su n y a v a l. Alsószépfalu. · 
•· t. és u. p. Sebeskellemes. A l s ó s u t ó c z 1. Alsósujtó. · · 

• 

·A J i ó se b es l. OltalsósebeS'. · · ·") Alsószabadi kk., Z6ly01n mn., breznóbányai· j., 
• A ls ó se b e s l. Sajósebes. ház 164, :E 1.092, T., m., rk. Lopér, ig. Felsc5sza-

• 

•) Alsósegesd kk., X Alsóbogátpuezta. és AJsó- bo.di, 9,656 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Besztereze
eegesdi szc5llőhegy ; Somogy flm., nagyatádi j., bányn, jbtk. és ah. Breznóbánya, es: ö. Zólyom- . • 
hál f, 1.007, M., ~, rk. FeJsc5segesd, 4.755 br~zó, 25, XVI, 50, (Lopér-Alsószahadi), u. t. 
kb.; kj. és ak. FeJsc5segesd, tsz. Kaposvár, jbtk. Zólyombrézó, . . 
él! ah. Nagyatád, es. ö. Felsc5segesd, 44, XIX, 62, *) Alsószabudos kk., . Sáros bártfai j., 

f, u. p. Felsősegesd. ház 42, f, iOO, T., rk. Felsószahados, gk. Résc5, 
szöllöhegy, n Alsósegesd, SomorJ'!I U47 kb., kj. és ak. Bártfa (bártfa\'idéki kj. és 

. t~lll., nagyR.ttdi j .. e!1. O. Felsc5segesd, u.'- t. Alsó- ak. kerlll et), tsz. Eperjes, jbtt.. és ah. Bártfa, cs. o. 
secesd, u. p. Felsc5segesd. . · Kuriina, 6'1, IX, ~9. u~ t. M~rgonya, u. p. Bártfa. 
. Alsóslma, /""\ Nyíregyháza, Bea.bolca vm., cs. *) Alsószakács kk., .At'a.d tnn., borossebesi j., 
11. Nylre(lyháza, u. t. és u. p. Nyíregyháza. ház 139, :E 602, O., =f=-, i.~~5 kb., kj. és ak. 

*}·Alsósimánd nk., X Alspsimándi tanyák, Honcztő, tsz. Arad, jbtk. és ah. KörOs.bOkeny; cs. 
CsapósztllJtl, Kispél, Nyék é!1 Tövisegyháza; .Arad ö. Honcztő, IV, 13, u. t. és. u. p. Honcztc5. 

kisjenc5i j., ház 610, ! 3.!66, 0., m., n., o. *) A.Jsószakonr kk., Sopron vm.1 csepregi j., ház 
: :f, .(1, ref. Et·Mhegy, 10.590 kb., ak. helyben, 981 :E 526, M., rk. és ág. Felsnsznkony, 816 kb., 

(tsz. Arad, jbtk. és ah. Kisjenc5, es. ö. helyben, kj. éa ak. l<,elsöszakony (alsószakonyi kj. és ak. 
IV; 1!, :f, _[li e. kerlllet), tsz. Sopron, jbtk. és ah. Csepreg, es. O. 

tanrák, n Alsósimánd, .At·arl,:m.-, Cl:epreg, 76,· XVIII, 57, u. t. Csepi·6lf, u. p. Felsó-
kisjenc5i j., es. G. Alsósimánd, u. t. és u. p. szakony. · . 
Alsósimánd.. , . *) Alsőszalánk kk., )( BányavOlgy, GOlnicz-

A ls ó sim é n fa l v o. l. Siménfalva. völgy, He•·nádvölgy, KrompaehvOlgy és Porács-
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• 

völgy j Ssepes t~m., glllniczbányai j., ház 198, i. vm., aranyosmaróti j., ház 65, :E 473, T., m., 0, 
1.761, r., L, m., n., o., lengyel, czigány, il;, rk. r:J', !.037 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. énb. 
és ég. Korompa, 3.104 kh., kj. és ak. Korompo. Aranyosmarót, cs. O. Aranyosmarót, ~6. XIV, "· 
(korompavidéki kj. és ak. kerftlet), tsz. Lc'lcse• ~-
jbtk. és ah. Glllniczbánya, cs. o. Korompa, 67, IX, Alsószell nk., X Újmajor és Versendtanya; 
SO, u, t. Korompa, ~- Possony , galántai j., ház· 358, i. 2.148, JI., 

*) Alsószalatna kk., Tt·encsdn t~m., báni j.• r:J', rk. Felsc'lszeli, 4.663 kb., ak. helyben, tsz. 
hAz 7!, ! 471, T., rk. Felsc'lszalatna, 1.684 kh.• Pozsony, jbtk. és ah. Galánta, cs. ll. Pered, 7i, 
kj. és ak. Felsőszalatna, tsz. Trencsén, jbtk. és XIII, 4!, u. t. Felsc'lszeli, ~-
ab. Bán, cs. o. Bercsény, 71, XV, 47, n. t. Alsó- · *) Alsószelistye kk., Máramaros huszti~. 
ozor, u. p. Felsi'Sszalatna. · ház 376, f 1.754, R., n., 1, 3.900 kh., kj. és ak. 

A.lsószállós, r'\ Dunaszekcsc'l, BManya mn., Ger n y és (alil'ószelistyei kj. és ak. kerlllet), tsz. 
, mohácsi j., es. o. Dunaszekes~, u. t. és u. p. Máramarossziget, jbtk. és ah. Huszt, cs. ll. Hum, 

Dnnaszekcsc'l. 86, XI, 35, u. t. Huszt, [g!. 
A.lsószállu, r'\ Kisknnhalas, Pest-Pilis-Bolt- *)Alsószemenye kk., X Aligvármajor; Zalatm~o, 

Kiskun t~m., cs. G. Kisknnhalas, u. t. és u. p. letenyei j., ház 67, f 373, M., rk. Felsőszemenye, 
Kiskunbil.las. 1.134 kb., kj. és ak. Felsc'lszemenye, tsz. Nagykanizsa, 

Alsóslállások, r'\ Bátya, Pest·Pili.s-Solt-Kis- jbtk. és ah. Letenye, cs. G. Letenye, 481 XX, &.i, 
kun t~m., kalocsai j., cs. O. Kalocsa, u. t. Kalocsa, u. t. Letenye, u. p. Felsőszemenye. 

· a. p. Bátya. *) Alsószemeréd kk., X Aranyospnszts, Peres..-
. Alsószálláspatak kk., HtmyaiJ, puji j., ház puszta és Pusztaszemerád j Hont ipolysagi j, 
100, f 4931 O., il;, U05 kb., kj. és ak. Felsc'lszállás- ház 80, f 609, M., o, !.838 kb.,, kj. és ak. Ipoly· 
patak, tsz. Déva, jbtk. Puj, ah. Petrozsény, cs. O. visk, tsztk., jb. és ah. Ipolyság, cs. O. Hévmagyarid, 
Puj, 64, XXIII, 75, u. t. és u. p. Felsc'lszállás- ~6, XIV, 46, a. t. Kistompa, u. p. Felsőszemeréd . 
patak. AlsószénAsvöJgy, r'l Söjtc'Jr, Zala ~m., zala· 

AlsóazalmaTár, n Vanyola, Veseprti'm .nn., egerszegi j., cs. ö. SOjtOr, u. t. és u. p. Slljtllr . 
pápai j., cs. ö. Ugod, u. t. Gyimót, u. p. Csót. ") Alsószend kk., t~m., szibzó j., 

*) A.laószalók kk., Sáros héthársi j., ház ház .C.9, f ~3f., M., ref. Szala, 856 kb., kj. és ak. 
141, f. 1.071, T., m., o, 3.806 kb., lrj. és ak. Ber- :Felsc'lmél·a, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szikszó, ca. 6. 
zevicze, tsz. Eperjes, 'jbtk. és ah. Kis;;zeben, cs. Encs; 34-, IX, !!7, u. t. Garadna, u~ p. Felsőméra . 
ll. Berzevicze, 67, IX, i9, u. t. Berzevlcze, ~- *) A.J.sószénéget6 kk., V as tim., kőszegi j., ház 

A.lsószánaspuszta, r'\ Etes, Ndgrád vm., szé- 48, f ~91, N., rk. Felsőszénégetö, 1.037 kb., kj. 
csényi j., cs. O. Sal~rótarján, u. t. Pálfalva, u. p. és ak. helyben, tsz. Szombathely, jblk. és ah. 
Karancsság. Kc'lsze~r, t)s. O. Léka, 83, XVIII, 69, u. t. Léka, 

. Alsószarns, r'\ Óhegy, Zdlyom t~m., beszter- u. p. GyOngyOsfc'l. 
ezebányai j,, cs.· O. Óhegy, u. t. Beszterczebánya, *) A.lsószentbenedek kk., Vas tim., muraszom· 
~- ba ti j., hiz 76, :! 324-, Vend, o, ág. Tótkere&l· 

A.lsószászberek, A BesenyszOif, J'ás1-Nagy- túr, 713 kh., kj. és ak. Úrdomb, tsz. Szombat
kun-Seolnok vm., jászaági alsó j. (szék h. Jászapáti), hely, jbtk. és ah. Muraszombat, es. ll. Tól· 

· cs. G. Szolnok, u. t. Zagyvarékas, u. p. Felsc'J- keresztúr, 88, XX, 66, u. t. Pllrlosfalva, 1. p. 
szászberek. Úrdomb • 

Alsószátok, r'\ Szátok, Nógrád. 1!m., nógrádi j. · *) Alsószenterzsébet kk., Zala """• alsólendvai 
(székh. Rétság), es. O. Érsekvadkert, u. t. és u. p. j., ház 96, i. 361, M., rel'. Kerkanémetfaln, 1.661 ib., 
Tereske. · kj. és ak. Csesztreg, tsz. Zalaegerszeg, j btk. és ah. 

*) Alsószecse kk., Bars 11m., lévai j., ház 11!, Alsólendva, cs. o. Csesztreg, 48, XX, a. t. 
f, 596, M., ~ , rk. Alsóvárad, 1.61-f kb., kj. és ak. Zalabaksa: u. p.: Csesztreg. 
helyben, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Léva, es. A..lsószentgyörgr, r'\ Tótmegyer, NyitreJ '*'• 
ll. Léva, !~, XIV, 65, u. t. Alsóvárad, C8J érsekújvári j., cs. O. Érsekújvár, u. t. és a. J• 
p. u. Tótmegyer. • · 

A.lsószéktó, r'\ Kecskemét, Pest-Pilis-Bolt-Kis· A ls ó s z e n t g_y o r g y I. JászalsószentgyOrry . 
• 

kun ., cs. O. (a kOzbiztonsAgi azoigálatot Kecs- *) Alsószentiván nk., X Alsóhangos, Benedek· 
kernél város rend<5rsé1fe teljesíti), m: h., puszta, Dögvölgypuszta, Egyházpuszta, 
u. t. és u. p. Kecskemét. Felsőhan gos, Felsilpuszta, Kálmánpuszta, Kápolna· 

*) Alsószeleste kk., X Lászlómajor és Tuskós- puszi a, Sándorpuszta, Telekpuszta és Zedreg-
major;. Vas sárvári j., ház .f6, f 374, M., rk. puszta; Fejér vm., sárbogáreli j., ház 76, ! Mli, 
Ölbc'S, ág. Bllk, 1.594 .th., kj. és ak. Ölbc'l, tsz. M., rk. és i·ef. Alap, 6.998 kb., ak. helyben, tar 

jbtk. és ah. Sárvár, es. O. Ölbő, 83, Székesfehérvar, jbtk. és ah. Sárbogárd, es. G. El6-
:r. ~· szállás, 69, XVII, M, u. t. Czecze, u. p. Alap . 

kk., )( Bristyemajor; Barsi AlsószentfTán, r'\ Baracska, Ffjlr vili j.,. 
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es. ö. Marlonvásár, a. t. Martonvállár, a. p. R., n., ; , rk. Németmokra, 30.028 kb., k.j. és ak, 
Baracska. helyben, tsz. Ma•·amarossziget, jbtk. és ah. ÖkOr-

.llsószentkirály, r-... Kecskemét, Pest-Pilis-Bolt- mezó, cs. O. helyben, 86, XI, 36, u. i. 
Kisktm t~na., c~. ö. (a közbiztonsági szalgálatot 
Kecskemét város rendt5rsége teljesíti), a. t. és u. p. ..) .AlsósziTágy kk., )( Rogyina; Bsilágy vn&., 
Keesk.emét. szilágycsehi j., ház 243, i 1.033, O., it, 2.261 kh., 

• 
*) Alsószentm4rton kk., X GyOrlls, Klokocsik, kj. ·és ak. Egerhát, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilé.gJ-

Livada, Monyorós és Pikkpuszta; BManya ooa., cseh, cs. 6. Felsőszivágy és Egerhat, 61, III, 10, 
siklósi j., hb 191, ! 1.016, Sokácz, czigány, n., u. i. és u. p. Egerhát. 
m., rk. és kg. Siklós, 1.400 kh., kj. és ak. Egy- A I s 6 s z k á l n o k I. Alsósziklás. 
bbasharaszti, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Siklós, cs. O. *) Alsósziatina kk., X Derenófilrdc5 ; Ung vm., 
Drávaszabolcs, 61, XIX, 60, u. i. és u. p. Siklós. szerednyei j, haz 117, 4; 671, R., m., gk. Oroszko-

*) A.lsószentmihály kk., X Hodálymajor; moró, !.378 kb., kj. és ak. Korláthelmecz, tsz. 
Torda-.Aranyos tm~., tordai j., haz 251, i 1.119, Beregszász, jbtk. és ah. Ungvár, cs. O. Szerednye, 
JI., o., ~ 1 =j=-, 8, rk. és gk. Sinfal va, 2.618 kb., 66, XI, 36, a •. t. és u. p. Szerednye. 
kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Torda, cs. O. A J s ó s z l o v i nk a L Alsószalánk. 
Kövend, 50, XXI, 69, u. t. Torda, !ZI· . *) Alsószolcsva kk., X Buvópatak ; Torda-ha-

A ls ó s z e n tm i h ál y fa lv a l. Alsószent- nyos mn., toroczkói j., ház !B7, f, 1.233; O., it, 
mihály. . .:f-, 8.667 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Torda, 

A.lsószenttamás, r Tass; Pest-Pilis-Bo~t-Ki8- Alsójára, ah. Topánfalva, cs. o. 
lun t~m.., dunavecsei j., cs. 6 .• Kunszentmiklós, 50, XXI, 6~1, ~. :f, _[ll e. 
•· ie és a. p. Tass. · · Alsószolgaegyháza, fl §zolgaenháza, Fejtr 

: · *) Alsószépfalu kk., Slepes szepesazom- vm., sárbogárdi j., cs. O. Sárosd, u. t. és u. p. 
~ baü j., ház 1:-21, f. 712, T., rk. • Lucsivna, 3,!133 Szolgaegyháza. 
• kb., kj. tls ak. Fels6szépfalu, tsz. Le'! cse, j btk. Alsószombatfalva kk., FogarfJ8 vm., fogarasi j., 
: éa ah. Szepesszombat, cs:. O. Poprád, 67,-IX, 30, ház 161, i 986, O., m., .:j=-, rk. és ref. Fogara.s, 
L L t. Batizfalva, u. p. Lucsivna. . gk:. Voila., !.226 kb., kj. és ak. Voila, tsz. Brassó, 
~- *) Alsószerdahely nk., Pozso"y vm., galántai . és ah. Fogaras, cs. O. Voila, 31, XXIV, 78, 
r- j., ház 117, f. 1.4·78, T., m., o, 2.346 kb., ak. r, . . 
, helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Galánta, cs. O. *)Alsószopor kk., )( PAlinkAstanya; Bllilátw 

Szered, 71, XIII, 41, u. t. Szered, ~· vm.. tasnádi j., ház 274, f, 1,456, O., m., .it, ref . 
*) Alsószernye kk., Trencsén vm., trencséni Érszakácsi, 4.216 kb., kj. és ak. helyben, tsz., 

. . 

. j., ház 16'!, i 1.149, T., rk. és ág. Morvamv- Zilah, jbtk. és ah. Tasnád,. es. O. helyben, 51, 
noród, 1.709 kh., kj. és ak. Morvamagyoród, III, 10, r. _[ll e. 
tsztk., jb. és ah. Trencsén, cs. o. Melcsicz, 71, *) kk., B1omok-Doboka vm., magyar-. . 

XV, 47, u. t. Vágújhely, u. p. Morvamogyoród. láposi j., Mz ~82, f, Ul15, O., it, .:f-, 6.668 kb., 

-

Alsószlgetl major, r-... Nagydorog, Tolna tltn., kj. és ak. Felsőszócs, tsz. Dés,· jbtk. és ab. · 
. · dunafOldvári j (székh. Paks), cs. 6. Nagydorog, Magyarlápos, cs. O. Felst5szc5cs, 63, XXI, 70, L t. 

• 

. 

i 
' ' 

t 
• 
' 

• 

1. t. és u. p. Nagydorog. Oláhlápos, u. p. Felsc5szc5cs. ' 
*) Alsószlklás kk., Glhnöris Kis-HonttJm,, rima- Alsdszöketanya, fl Felcsút, Fejlr vm., váli 

uombaü j. (:i!zékb. Nyustya), ház 4ij, ! 161, .T., cs. O. Alcsút, u. t. Bicske; L p. Felcsút. 
á', 919 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és *) Alsószöll6s kk., Nyitra érsekújvári j" 
ah. Rimaszombat, cs. 6. Nyustya, 26, XVI, 5!, haz 104, i 769, T., m., ~, rk. Fe1sc5szőllc5s, 1.176 
L t. Rimaba\nya, u. p. Rimarahó. kb., kj. és ak. Csornok, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. 

*) A.lsószll kk, Pozsony tJm., nagyszombati j., Érsekújvár, cs. o. Nagysuré.ny, 1!!, XIII, 4!.1, -..t. 
ház 60, ! 4!9, T., m., ·rk. Felsőszil, 801 kb., kj. Komját, u. p. Csornok. 
és ak. Zavar, tsz. Pozsony, jbtk. és n.h. *) Alsószölnök kk., X Szapáryfdrész; Va8 
uombat, cs. 6. Nagyszombat, 7i, XIII, 40, szentgotthé.rdi j., haz 140, f, 687, N., vend, 0 , 
r (Alsószil-Felsőlócz), n, t. és u. p. Fel;c5szil. 1.754 kb., kj. és ak. Rábatótfalu, tsz. Szombat-

*) A.lsószllTágy kk., Vas tJm., szombathelyi j., hely, jbtk. és ah. Szentgotthárd, cs. O. Gyanafalva, 
hál 37, i, j33, M., rk. Felsc5szilvágy, 860 kb., Jrj. 83, XX, 66, u. t. Gyanafalva, 
• ak. Acsád, tsztk., jb. és ah. Szombathely, cs. O. A ls ó sz r n y e l. Alsószernye. · 

83, XVlli, 59, u. t. és u. p. Acsád. . *) Alsósztamora kk., Temes . versecai j., 
A.lsószihás kk., Hvnyarl vm., hUszegi j., ház ház 289, !. 1.447, N., m., o, 3.186 kh., kj. és ak • 

i, 918, O., t, .:f-, !.699 kb., kj. és ak. hely- helyben, tsz. Fehért·~mplom, jbtk. és ah. Versecz, 
ben, tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, cs. O. Hátszeg, cs: O. Temesmóra, 61, VII, !!O, ~. r (Alsó-
64o, XXIII, 75, u. t. és u. p. Hátszeg. · sztamora-Temesmóra), 

*) A.ls6szlneTér kk., X Dezsőtelep és Tócska *) Alsósztregon kk., X Bikkes, DobrovAs és 
Máramaros '""·• Okönnezc5i j., ház 614, :E !.857, Háj ; N6grád gácsi j., ház 87, ! 53'.1, T., m., 
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0 , d', 8.943 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Balassa- kesfehérvá.ri j., cs. O. Kisláng, u. t. és L p. 
gyarmat, jbtk. S!écsény, ah. Losoncz, cs. ö. Nógrád- Nagyláng. 
szakál, 15, XVI, 51, u. t. Rárosmulyad-Nógrád· *) A.Isótá:Inok kk., Bars gara.mszent·. 
szakA.}, ~. kereszti j., ház 57, f 316, T., rk. Nagylócsa, 6fiO 

*) Alsószúcs kk., X Gáncsirtván y, Polyvásirt- kh., kj. és ak. Nngylócaa, tsz. Aranyosmarót, jbtl 
vány, TOlgyesirtvány és Városibükkös; Trencsén és ah. Körmöczbánya, cs. O. Garamszentkereazt, 
tlfiL, trencséni j., ház ~96, i, 1.690, T., O• 4.585 26, XIV, 46, u. ~ Geletnek, u. p. Nagylócsa. 
kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Tren- *) A.l.sóiarócz kk., Sáros tnn., bártfai ~. 
csén, cs. O. Trencsén, 71, XV, 47, u. i. Trencsén, ház 86, f 4!!3, R., t, 1.916 kb., kj. és ak. Fena6, 
~- . tsz. Eperjes, jblk. és ab. Bártfa, cs. !1. B~fa, 87. 

*) Alsószuha kk., X Róna; Gömör 1!4 ·Kis- IX, 29, u. t. Bártfa, u. p. Galbat6. · 
Honi putnoki j., ház 167, i, 663, M .. ~, rk. *) A.lsótniárlaka kk., Alsó-Fehir vm., alvineli 
Ragály; 3.905 kh., kj. és ak. Zádorfalva, tsz. j., ház 209, i, 893, O., .:f, kb., kj. és al 
Rimaszombat, jbtk. és ab. Tornalja, cs. ö. Ragály, Alsócsóra, tsztk., j b. és ah. Gyulafehérvár, cs. ll. 

XVI, 6!1, u. t •. és u. p. Ragály. Alsócsóra, 64, XXIII, 74, m, h., IL t. Alvincz, 
A ls ó s z v i d n ik l. Alsóvfzköz. u. p. Alsócsóra., 
A.lsótag, fl Várgede, Gömör és Kis-Hont vm.. Alsótátraftlred, fl Alsóerdllfalva, S;epes ,._, 

rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. ö. FPled, u. t. szepesszombati j.. cs. ö. ÓtátrafQred, 
és a. p. V irgede. e. ~ (csak nyáron j télen u. t. és a. p, , 

• • 

.llsótagmajor, r. GOnyli, Gyór tnn., tósziget- jtátrafiired). · 
csilizközi j. {szélth. Győr), cs. O. GOnyt1, u. t. és A.lsótekores, fl B:1latonbozsok1 Venprém ft!,, 

a, p. Gönyd. . enyingi j., cs. ö. Enying, u, t. és IL p. Enying . 
• .11.16 Tahytanya., fl Galgagyörk, Pest-Pilis-Bolt- Alsótelek kk., H'Uifi.1Jarl vm., vajdahunyadi i~ 

Kisktm aszodi j., cs. o. POspOkhatvan, u. t. ház 165, i, 823, O., m., .:f, rk. Vajdahunyad, 
és u. P• Galgagyörk. . 1.145 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. es 

A.lsótaaya, f"'l Alsózsuk, Koloss , kolo~~.:svári aJt. Vajdahunyad, .cs. O. Vajdahunyad, M, XXIII. 
. j;, cs, O. Bonczbida, u. t. és u. p_-Alsózsuk: 76, u. t. és u. p. Vajdahunyad. 

A.lsótanya, fl Berzéte, Gömör és Kis-:-Hont 11m., *) A.I.sótelekes kk., X Czinegéspuszta j &r· 
rozsnyói j., r.s. O. Rozsnyó, u. t. és u. p. Berzéte. wd edelényi j;, ház 68, i , M., rk. Blu· 

A.lsótanya, f"'l Dúd, .Aracl vm.,· tornovai j., cs. hogy, 1.121 kh., kj. és ak. Rudabánya, tsz. 
• 

O. Tornova, u. t. T.ornova, u. p. Dúd. Miskolcz, jbtll. és ah. Edelény, cs. ö. Rudab!nya, 
Alsótanya, r. Jink, Bsatmár vm., fehérgyar- M, X, 81, u. t. Szendrő, u. p. Rudabánya . 

mati j., cs. O. Sonká.d, u. t. és u. p •• Tánli. . A ls ó l e l ek es l. Telekes . 
A.lsót_anya, fl Kenézló, Szabolcs """·• dadai A.lsótepke, fl Mátraszilllós, Nógrád 11m., füleki 

felsli j. (székh. Gáva), cs. ö. Gba, u. t. Balsa, j. (székh. Salgótarján), cs. O. Kisterenye, a. t. • 
. u. p. Kenézld. . · u. p. Pásztó. 

.llsótanya, fl Onga, Abauj-Torna vm., szik- ")Alsóterény kk., X Rigómájmajor, Hont t~~~., 
• 

szói j., cs. O. S~\szó, u. t. és u. P• OnlJ&. ipolysági j., ház 44, i. !Ut, T., nt., rk. Egeg, ár· 
Als6tanya, fl .Sajószentpéter, Borsod Felsőterény, 764 kb., kj. és ak. Teszér (alsóterényi 

sajószentpéteri j., cs. O. Sajószentpéter,· u. ~ és kj. és ak. ke1·illet), tsztk., és ah. Ipolyság, cs.~-
•· P• Sajószentpéter.· · Alsósipék, ~6, XIV, 45, m. li., u. t. Teszér, 

Alsótanya, fl Vértesboglár, Fejér váli u. ·p, Gyligy. 
. j., cs. O. Alcsút, u. t. és u. P• V értesbog l ár. A l s 6 t i il z o v n y i k l. Alsótisztá.s. 

.ll&ótaayák, f"'l K:ula, Bács-Botl1:ou ""'·• kulai *) Alsótlsztás kk., N6grátl 1llll., gácsi j., báz ~ 
j., cs. O .. Kula, u. t. és u. P• Kula. , f !!31, T., ág. Túrmezc'l, 1.306 kh., kj. és ak. 

Alsótanyé.k, fl Oroshba, Békés f}m., oroshbi Felsc'ltisztás, tt;z. Balassagyarmat, jblk. és ah. 
j., es. ö. Orosháza, u. t. és u, p. Orosháza. Losoncz, cs. ö. Felsölisztás, !1, XVI; 61, a, t. 

Alsótapo1d, fl Hencse, Somogy vm., kapos- Gács, u. p. Fels6tiszt4s . 
vári j., cs. ~- .Kadarkút, u. t. Lad-Gyöngylls, 11. p. *) A.Isótizsény kk., .7f-encsén m., zsolnai j., bis 
Hencse. · 147, . f, 794, T., o , 2.076 kb., kj. és ak. Vima, 

A.l.sótáptól tanya, fl Tápióbicske, Pest-Pilis· tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Zsolna, cs. ll. Várna 
SoU-Kiskun vm., nagykátai j., cs. O. Tápió. 71, XV, 48, u. t. és u. p. Várna. 
szentmárton, u. t. és u. p. Tápióbicske. A l s ó t i zs i n a l. Alsó\izsény . 

A.l.sótarány, fl Komját, Nyitra vm., érsek- *) Alsótold kk., X Bablevesmajor és Nan· 
Ujvári j., cs. lJ. Komját, u. t. Űrmény, u. p. mezőmajor j Nógrád 1;tn., sziráki j., ház 63, i 

· Komját. · 300, M., rk. Cserhátszentiván, 1.405 kb., kj. és ak. 
.llsótarbaj, fl. Györgyös, Sáros tim., girálli j., Cse1·hátszentiván, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. 

cs. ll. Kálnás, u. t. Eperjes, u, p. Remenye. Szirák, cs. O. Berczel, 60, XVI, 61, u. t. Pásztó, 
. A.ls6tarnóoza, fl Nagyláng, . Fejtr 11m., szé- u. p. Cserhátszentiván. · 
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*) A.ls6topa kk., Bihar "m., magyarcsékei j., ház szóllc5hegy és Istvénmajor; Vas , vasvári j., 
86, f, 5115, O., -=j=-, 78! kh., kj. és ak. Nánhegyes, ház 172, i, 974, M., rk. Kám, 3.642 kb., kj. és 
tsz. Nagy-Várad, jbtt. és ab. Magyarcséke, ak. Kám, tsz. Szombathely, jbtk. és ab. Vasvár. 
cs. ll. Mag'yarcséke, 87, IV, 11, u. t. és u. p. cs. O. Rum, 83, XX, 66; u. t. Oszkó, u. p. Kám. 
Bihardobrosd. A.lsólljlald major, r\ Alsóújlak, Vas vm., vas-

*)Alsót6tfnlu kk., Bihar vm., szalál-ui j., bb vári j., cs. ö. Rum, u. t. Oszkó, n. p. Kám. 
193, f, 9?9, 0., m .•. -=j=-, rk. Hegyköztóttelek, ref. Alsóújlaki szöllöltegy, r\ Alsóújlak, Yaa tim., · 
Szalird,, 3.41l7 kh., kJ. és ~k. _helyben, tsdk. ~agy- vasvári j., c;;. o. Rum, u. t. Oszk ó, u. P• Kám. 
Virad, Jb. Nagy. Várad vtdékt (szék. Nagy-Vara d), Al óú é... ,..,_ K , ·t p t n:z· o lt v" 

N 
'
r d 8 ,., d 1 s rr '•• '. , ecs:.eme, es -.c• ts·uo -.o.u-

ah. a(!'Y- ára , cs. O. zaliif , 37, V, 11, u. t. .. ~ ... ( k• ~· l o~ .. • K 
8 

lá d [8] .. Ut& wn.,Jes. u. a u2JJ1Z onscot~t ecs-
~,8~;61 x ·:Ilk N lók .." '"'- á kemét város rendór~ége leijesiti), a. t. és 

A.UOV• lvrzav , r" agy , .1! 63'"" !! l'· K. k · 
bo..A ...ll •. • .. SáJ: d ... é Sár a. p. e cs emét. . 

1 ...... J., cs. v. ~s , a. •• a u. p. -
borárd. . · . . Alsóut~s.pusztA, f'"\ Medv~shidegkút, .Nógrád 

") "ftó~Jn.. kk o z--'· D bo'·- · t '"·• fQlekt J. (székh. SalgótatJán), c~. O. AJnácskő, 
.a.ut wa. ., ueo -- o ~ tim., szamos- ... A· · kó c d 

• 

. . .. . . há 110 .c 568 O .f' f F l x u. .. Jnacs ' u. P• zere •. UJVan J., z , ;;:. , ., m., * , re . e su- , . . 
tilt, 1.308 kb., kj. és ak, Esztény, tsz. Dés, jbtk. és A~s~ndács, r"l Sflttö! Esetet·gom t~m., eszte!'- . . 
ih. Szamosújvár, es. o. Esztény, 63, XXI, 70, gomt J., cs. O. NyergesúJfalu, a. t. és u. p. SilUc5. 
L t. Pánczélcaeb, u. p. Esztény. . *) Alsóvadas kk., Trencsén vm., kiszuczaújhelyi 

*) Alsótökéli kk., Abauj-Torfaa .vtn., kassai · j:, j., ház ll8, f 345, T., rk. Felsóvadas, 1.054 - kb., 
hát 101. ~ 490, T., rk. FeJsdttlkés, 1.00.5 kh., kj.• kj. és ak. Felsdvadá.sz, tsz. Trencsén, jbtk. é&' ah. 
éS ak.' Hilyó, tsztk., jb. és ah. Kassa,· es. o. Kassa, Zsolna, es .. O. Kis~uezaújhely, ~1, XV, '18, u. t. . 
3'·· IX. t7, a. t. és u. p. Kassa. és u. P• Ktszucz_aújhely. · . · 

!IBótikés, ~Éberhárd, Poesony tnn., somorjai j., ~) Alsóvadász nk., X Fre nk eitanya és Kincses; 
· cs. 11. Cseklész, a. t. és u. p. Éberhárd. Abauj-To~·na. tim., szikszói ·j., ház 335, i. 1.715, 

.US6t61Hismajor, r. POtréte, ZCila tl.m., pacsai .Y., ll5 , rk. Sztkszó, ~. kb., ak. helyben, tsz .. 
j .. cs. 11. Sl!jtftr, a. t. Gelse, n. p. Felsőrajk. Kassa; jbtk. és ah, Szikszó, cs. O. S:&ikszó, M,.IX, .. 
· . .r. B~só, Brassó vm., cs. o. !7 • ·· · · 

· lfosszúfalu, m. h., u. t. Fels<'ltOmOs, u. p. A l s ó v a d i c s ó l. Alsóvadaa. : 
• 

· Derestye. · A ls ó v al e n y á g r a I. Alsófeketevölgy ... 
r r. Óhegy, Zólyom ~m., besztereze- *) AlsóYtllkó, kk. Seilágy tim., krasznai j., ház 
:; bányai ·-j., ca. ö. Óhegy, u. t. Beszterezebánya, 189, i. 900, O., m., t, ref. Szilágyhagos, 2.495 
:. 1• p. Óhegy. - kiJ., 1rJ.- és ak. helyben, tsz. Zilah, jbtk .. és ah. 
t !laótösepaszu, r\ Nagylég, Possony tJm., Szilá~yEomlyó, es. O. helyben, 51, fil, 10, 
~ somorjai j., ca. ö. Kismagyar, u. t. és u. p. -
~ Nagylég. . . · *) Alsód.Iy kk., -X Butkapuszta és Koezik-
~. *) AlsóturCBek kk., Turóc: stubnyafftt•dói pus2ta; Gömör la Kis-H_ont mn., tornaljai j., ház 
l 

: j., ház 101, f. 765~ N., rk. Jánoshegy, ~.UO kb., 50, f, 2M, M., rk. Uzapanyit, ref. Fels6Vlt, .931 
· kj. és ak. Turóczném~,Jti, "tsz. Beszterezebánya kh., kj. és ak, Felsóvál.f, tsz. Rimaszombat, jbtk. 
:· jblk. Stubnyafllrdó, ab. Turóezszenlmárton, es. o: és ah. Tornalja, cs. O. Tornalja, XVI, · 5j, 

• • ~ Stubnyafl\rdó, 71, XV, 48, r. u. t. és u. p. u. t •. Tornalja, a. p. Felslivály. . 
: Józsefgózfilrész. A.lsóvl.lya, r\ Maro:~héviz, .Maroa-Torat~ 1im., · 
' A.lsóturjaszög, ~ Kisturjaszög, Ung pere- régeni febó j. (székb. Mal!ynrl'égen), cs. O. 
' c,aenyi j., cs. o. Turjaremet e, u,. t. Turja remete, Maroshéviz, u. t. és u. p •. Maroshtiviz. 

•· p. Nagyturjaszllg. *) Alsóvámos kk., X Sárás; Gyór vm., lósú-
A.Isótündérruajor, r. Borzavár, Veszprém vm., getcsilizkOzi j. (székh. GylSr), ház 78, i. 620, M., 

zirezi j., cs. O. Zircz •. u. t. Zilcz, u. p. Borzavár. o, ~.59~ kh., kj. és ak. Bácsa, tsztk., j b. és n h. 
A ls 6 t v a r os z e z l. Alsólat•ócz. Győr," cs. O. Bo.lony 19, XVII, 56, u. t. és u. p. 
Alsóacsa kk., Fogaras tlln., alsóárpási j., ház Bácm. . . 

it!, t l.OM, O., m., -=j=-, 5. 738 kb., kj. és ak. A.lsóvá.ny, r\· Bugyi, Pest-PiJia-Solt-Kiakvn 
helyben, lsz. Brassó, jbtk. és ah. Fogaras, cs. ll. t:m., alsódabasi j., es. l!. Ócsa, a. t. Taksony, 

· Alsóárpás, 81, XXIV, 78, m. h., a. t. és u. p. Bugyi. · · 
•· p. Alsóvist. *) Alsóvárad kk., Bars flm., lévai j., ház 57; i, 

")Alsóújfalu kk., 8•atmár ~m., nagybányai j., 316, M., 0 , ~, 751 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 
bá 170, i, 715, O., it., 745 kh., kj. és ak. Nagy- Aranyosmarót, jbtk. és ab. Léva, c;s. {j; Léva, 26, 
banya (alsófemezelyi kj. és ak. kerQlet), tsz. XIV, 45. :C. · . 
Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Nagybánya, es. o·. *) Alsó,·áradjal. kk., Alsó-Fehér vm., alvinczi 
Nagybánya, !'í, XII, ll8, u. t. és u. })• Nagybánya: j., ház 143, :E 6::17, O., m., .:f-, 2.305 kb .. kj. és 

•J !la61ijlak kk., X Alsóújlaki major, Alsóújlaki uk. helyben, tsztk., jb. és ah. Gyulafehérvár, cr, • 
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11. helyben, 64. XXIII, 74, a. t. Gyulnfehérv!r, c3. O. Felst5vidra, 60, XXI, 69, a. t. Topan-
~- falva, [;g!. · 

") J.lsóvará.ny nk., Krass6·8eöri11y vm.., jcí.mi *) Alsóvirányos kk., Zempltn ""'·• aztropk6i 
j., biz 872, !1.875, O., .::f, 3.45! kh., nk. helyben, j., ház 53, :E !1)3, T., rk. lá.nosvl!lgye, 'i.600 th~ 
tsz. Fehértemplom., jhtk. Szászknbányn, nb. Orn- kj. és ak. KosárvágA.sa, tsz. ·sátoralja.üjhely, jbtk. 
vicznbinyn, cs. O. Mercsény, 43, VII, 21, u. t. Sztropkó, ah. Varannó, c!. o. Nagydobra, 68, IX, 
Vnradin, ~· ,. ta, u. t. Kelcse, u. p. Homonnaolyka. 

*} Alsóvárcza kk., B•ilágy vm., szilágycsehi j., *) Alsóvisnyó kk., Nyitra 11m., miavai j., ház 
ház 171, :E 8!!1, O., m., it, 2.385 kb., kj. és ak. 80, :E 834., T., lg. V:ágújhely, 960 kh., kj. és at. 
helyben, taL Zilah, jbtk. ·és ab. Szilágycseh, cs. Nngyegyházns, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Mio.va, cs. 
ll. Szilágyi-llésfalvn, 61, III, 10, u. t. Szilágyillés- O. Óturn, 72, Xlll, 41, u. t. és u. p. Ótura. 
rnb·n, u. P• Szilágycseh. *) AlsóTIHó nk., ll711., 'risc!l j. 

AlsóTárosTb kk., Hunyad ""'·• szászvárosi-j., (székh. Felsővisó), ház 8i18,! 8.85'!, O., n., •• 
ház 130, f. 512, O., =!=-, 2.116 kb., kj. és ak. kb., ak. hely~en, tsz. Máramarossziget, jbtk. és ab. 
hPlyben, tsz. Déva, jbtk. és ab. Szá.szvbos, cs. ö. Felsővisó, cs. G. Fela6visó, 85, XII,· 98, u. t. és 

. hel)ben, 64, XXll, 75, u. t. és u. p. Szászvá.ros. a. p. Felsc5visó. · 
~lsch·nrsánnmszta, r"' Rlikóczifalva, Jáu- AlsóTist kk., FogartU '*"• alsóirpúi j., biz 

Nagykflf&·Beolnok t~m., liszai alsó j. (azékb. Tisza- 176, f 1.158, O., it, =!=-, 2.471 kb., kj. és at. hely· 
t'llldvir),cs. o. Vezseny, u. t. Rákóczifalva, u. p. ben, taz.Brassó, jbtk. és ab. Fosaras, cs. ll. Voila, 
Vezseny. St, XXIV, 78, ilil• r. ~ p. u. 

•) AlsóTásArd kk., X Gellénfnlvn és Podlnksa- *) AlsóTfzkös kk., Sáros felsővizkllzi 1~ 
pusztn; Nyitra """'• galgóczi j., hú 86, f. 8~1, biz 60, :E 300, R., lengyel, rk. BányavlllrJ, gk. 
T., rk. Nyitrnpbztó, 1.748 kb., jj. és ak. LakAcs, Felsc5vizk0z, 1.64j kb., kj. és ak. Fels6Yfzkll1, ta. 
tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, cs. G. Galgócz, Eperjes, jbtk. FemővízkGz, nb. Bártfa, cs. 11. Fel· 
11, XIV, 46, ~· · sc'lvízkOz, 67,· IX, 29, u. t. és 11. p. Felllivízki!L 

AlsóTasgyir, r"' Betlél', GihTWr ts Kis-Hont *) AlsóTiznlcze kk., Bereg ""'·· lalarczai j . 
. rozsnyói j., ca. O. Rozsnyó, u. t. és u. p. Betlér. (székh. Oroszvég), ház 4!!, :E '!66, R., gk. l'ela6· 

.UsóTéghegJ, r"' Szelenczehegy, Zala csák- viznicze, S62 kb., kj. és ak. Nyárasdomb {fels6-
tomyai j., ·cs. G. :Muraszerdahely, u. t. Mura- vizniczei kj. és ak. kerület}, tsz. Beregszász, Jbtá. 
szerdabely, u. p. Muraszentmirton. és ah. Munká.cs, es. O. helyben, 65, XI, 3,, a. t. 

Alsónnieze kk., Fogaras tlm., Bárkinyi j., ház és u. p. Frinesfalva: 
356, i. usa, o., it l .::f, '·799 kb., kj. és ak. hely- A ls ó v l a d i c B a ·l. Alsóladács. 
ben, tsz. Brassó, jbtk. és ah. Sárkány, cs. G. Sár- AlsóTlkoY", r"' Marikó, Trencsén """' váfbeaz· 

· Uny, 81, XXIV, 78, ~· · terezei j., cs. G. Vásbesztereze, u. t. Vágbesztercze, 
*) ~lsónreczke kk., X ; Bereg · u. p. Marikó. 

alsóvereezkt>i j., bb i198, :E 1.035, r., n., m., it, A.lsóTogyerA.d, r"' Vágdebrőd, Nyitra ".,, 
1), rk. Újlllvisfalva, 3.1 kb., kj. és ak. helyben, pGstyéni j., es. G. POstyén, u. t. Rákfaiu, a. P• 
tsz. Beregszá.sz, jh. helyben, ah. Szolyvn, telek- Vál!'debrőd. 
könyvi Munkáes, cs. 11. helyben, 66, XI, A I s ó v o l y a l. Alsószabadolo 
34, p e. • · . AlsóTiJlgy, r"' Berenesvéraljn, NyitrtJ 1111., 

•) Alsóveresmart kk., Ugocsa ""'·• tiszánin- szeniezei j., cs. G. Verbócz, u. t. Szenicze, •· p. 
neni j. (Székh. Nagyszőllős), ház 158, f. 752, R., Ószombat. · · . 
it , 89!, kb., kj. és nk. Felsc5veresmart, tsz. Be- · A I s ó z á b ln t l. V ág3zab"olcs. 

jbtk. és nh. Nngyszőllc5s, cs. ll. Király- *) Alsózáros kk., Trencsén 11m., trencséni j.,· 
háza, 85, XI, Bö, v.. t. Nagyazőllős, u. p. Felső- ház 85, z 196, T., rk. Drétoma, ág. Trencsén, 176 
veresmnrt. . kb., kj. és ak. Drétoma, tsztk., jb. ~ah. Trencsén. 

A ls ó v e r z i r I. AlsófQves. cs. o. Trencsén, 71, XV, 47, m. h. (Vár· 
A.lsónselénJPuszta, ·r"' Kétkeresztúr, N6grád egyháza-Al!Öózáros), a. t. és u. p. Kislarajos. 

losonczi j., cs. G. Ftllek, u. t. Losoncz, *) Alsózboró kk., Trencsin vm., pubói j., ház 
a. p. Osgyin. · 10~, f. 526, T., ág. Fels !záros, '!.095 kh., kj. és 

A Is ó v es z t e n i c z I. Alsóvesztény. ak. Felsc'lzáros, tsz. Trencsén, j btk. és ah. Pohó, 
') Alsóvesztény kk., Nyitra cs. o. Puhó, 71, XV, 47, u. t. Puhó-Kocskócz, 1. p. 

bo.kréti j., ház 166, ! 792, T., m., rk. Fels6veszlény, Felsőzáros. 
t.B97 kh., kj. és ak. Bélaudvarnok, tsz. Nyitra, *) A.lsózélle ·kk.,. Nyitra t~m., gaJróczi j., biz 37, 
j btk. NautapolesAny, ah. Privigye, cs. o. Nyitra· f, B\18, T., rk. Felsőzélle, 439 kb., kj. és ak. Fels6- . 
zsámhokrét, t!, XIV, .f.6, u. t. Nagybélicz, ~· zélle, tsz. Nyitra, j btk. és ab. Galgócz, cs. ll. Galgócr, 

*) AlsóTidra kk., TortJa • .Arangos t~m., topánfalvi 12, XIV, 46, r (Szilád-Aisózélle), a. p. 
j., ház 690, f. !!.674, O., =f (8}, 6.808 kh., kj. és A Is ó z e l e l. Al!!ózélle. 
ak. helyben, tsz. Torda, jbtk. és ah. Topánfalva, *) ~lsózell3 kk., X Pá.stitelep; N6grríd nt, 
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1zécsényi j., ház 83, i. 326, T., m., eJ', rk. Felső- cs. O. LOvő, 76, XVIII, b7, u. t. LOvő, Uo P• 
zéll<'l, 1.576 kh., kj. és ak. Bussa, tsztk. és jb. ·Újké1·. . 
Balassagyarmat, ab. Szécsény, cs. O. Nógrádsza- A l t i z l. Kászonaltfz._ 

• 

kál, !5, XVI, 51, u. t. Nórrádsza.kál, n. P• Bussa. Altlz8s, n Csikszent~ryOrgy, · Odk t1m., kászon-
*) Alsózorlencz nk., K1·ass6-Seörtny -vm.~ alcsiki j. (székb. Csíkszentmárton), cs. 6. Cslk

resiezRbányai j., ház 719, ! 3.009, O., ; , -=j=-, rk. szentmárton, n. t. Csikszenlmárton, u. p. Csfk
Csukás, 8.75! kh., ak. helyben, tsz. Lugos, jbtk. szentgyOrgy. 
és ah. Boksánbánya, cs. o. helyben, 4-S, VII,~ 20, Altpnszta, n Siklós, Baranya -vtn., siklósi . 

~· j., cs. o. Siklós, n. t. és n. p. Siklós. · 
kk., ÁnJa trsztenai j., hé.z .A. l t r i n g e n I. Kisrékas. 

100, f. 842, Lengyel, rk. Felsözubricza, !.610 .kb., kj. Alun kk., Hunyad -vm., vajdahunyadi j., ház 107, 
és ak.Felsc5zubricza, tsz. Rózsahegy, jbtk. Trsztena, i, 477, O., -=j=-, 1.930 kb., kj. és ak. Bunyila, 
ab. Turdossin, cs. ö. Jablonka, 71, XV, 49, tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahnnyad, cs. O. Vá-
•· t. Jablonka, u. P• Podvilk. dudobri, 64, XXIII, 75, n. t. és u. p. Vajda-

*) Alsózúgó kk., Seepes -vm, ólnblói j., ház 165, hunyad.• · 
f, 71,, T., O• 1.699 kh., kj. és ak. Podolin Alonejhavas, n Kudzsir, Hunyad szász-
(podolinvidéki kj. és ak. kerület), tsz. Lőcse, jbtk. városi j., cs. O. Kudzsir, n. t. és u. p. Kudzsir. 
és ah. Ólubló, cs. O. Podolin, 67, IX, 30, n. t. AlvAcza kk. és I, Hunyad '11m., kOrOsbányai j., 
és u. p. Podolin. ház 75, :E 397, O., m., kg. Ternáva, 587 kh., 

*) Alsózsadány kk., Bars garamszent- kj. és ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. és ah. KOrOs-
iereszti j., ház 6i, i öSS, T., rk. Felsőzsadány, bánya, cs. O. KOrOsbánya,. 64, XXIII, 7ö, 
U>17 ~h., k.j. és nk. Geletnek, tsz. Aranyosmarót, r. p. u. 
jbtk. Ujbánya, ah. KOrmöezbánya, cs. o. Garam· *) Alvincz nk., Als6-Fehir alvinczi j., hAz 
szentkereszt, !1!6, XIV, 46, u. i. és 11. p. Geletnek. 91!, :E 4.192, O., m., czigány, O• ;t, ~ (2), =t (s), 

*) lliózsember kk., X KiJhatárpuszta és 12.4-76 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Gfllla-
Planihegy j Hont báti j., ház 63, i 449, fehérvár, cs. 6. helyben, 64, XXIII, 74-, r. 
T., m., rk. és ág. Fels6zsember, 1.6~ kh., kj. és ~ _[ll e. 
ak. Bát, tsztk. ésjb. Ipolyság, ah. Selmecz- és Béla- *) Amacz kk., Seatmár szatmárnémeti j., 
bánya, cs. 6. Bát, !6, XIV, 46, n. ~ Bát, ház 181, i 94~, 0., m., 4;, ~ kb., kj. és 

*) !laózsld kk., Zala -vm., keszthelyi j., ház 173, ak. Pettyén ( ombodi kj. és ak. kerület), tsztk:., 
t M., o, 2.019 th., kj. és ak. helyben, j b. és ah. Szatmár-Németi, cs. ö. Szatmá1·-Németi, 
tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Keszthely, cs. O. 5, XII, 37, ~ m. h., n. i. és n, p. Szatmár
Zalaszántó, 48, XX, 64, n. t. Lesenczetomaj, Németi. 

' ~ 

a. p. Felsőzsid. *) Amadékarcsa kk., X Sipos j Possony 
A.lsózslppó, f""' Bárdudvarnok, Somow ""''• dunasze1·dahelyi j., haz 46, f. !116, M., rk. Egyház

kaposvári j., cs. O. Kadarkút, u. t. és n. P• karcsa, 1.074 kh., kj. és ak. Etrekarcsa, tslll, Po
Bárdibükk. zsony, jbtk. és a)l. Dunaszerdahely, cs. 6. Bös, 

*) A.lsózsolcza nk., X Kaparósilanya, Kemely· 7'1., XIII, 42, u. t. és u. p. Királyfiakarcs~. 
puszta és SimArdpuszta j Borsod tma., miskolczi j., A.mállamojor, n Nagymargita, Torontál 
ház 284-, i 1.93!1, M., ~, rk. és tk. Felsözsolcza, bánlaJd j., cs. 6. Zichyfalva, u. t. és u. p. Nagy· 

lr:h., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Miskolcz, margita. 
ca, G. helyben, S4, X, 31, r (Zsolcza), Amállamajor, n Pusztavacs, Pest-Pilis-SoU-
~- Ki.skun "m., alsódabasi j., cs, o. Pusztavacs, n. t. 

*) !laózsuk. kk., Alsótanya, Alsózsuki kőbánya, és u. p. Pusztavacs. 
Hubertu~;lak, Nagytany o. és Pnszto.zsuk j Koloss ""'·• Amállapn.~zta, r"1 Kere ki, Somo{/1/ -vm., tabi j., 
ioloasvári j., ház 14-9, i 969, O., m., ;t, ref, cs. G. Kőröshegy, n. t. Sz4ntód, u. P• Kereki. 
VJSa, 5.4-~5 th., kj. és ak. Felsőzsuk, tsztk. A.máliatanya, n Tard, ·Borsod "m., mező
Kolozsvár, jb. Kolozsvár vidéki (székh. Kolozs\'ár). kövesdi j., cs. O. Tibolddarócz, u. t. és u. p. Tard. 
ah. Koluzsvár, cs. o. Bonczhida, 6!!, XXII, 73, *) AmbJ:6zfaiTa nk., Csanád központi j. · 
r. ~· (székh. Makó), ház !03, i 1.0491, T., d", 1.950 th., 

J.lsózsuk.i k.öbánya, f""' Alsózsuk, Kolo1s vm., ak. helyben, tsz. Szeged, és ah. Makó, cs. 
kolozsvári j., cs. ö. Bonczhida, u. ·t. és n. P• G. Pitvaros, 46, V, 15, I_J (Nagymajláth-
AlsÓ7.suk. Ambrózfalva), 

.llsózsúnypuszta, n Nogylócz, Ndgt'ád .!mbrózytanya, 0 Batiz, Szatmár szatmár-
IZécsényi j., cs. ·o. Szécsény, n. t. Szécsény, n. P• németi j., cs. 6. Szatmár-Németi, n. t. Batiz, 
NaBylócg, u. p. Batizvasviri. 

*) A.luopor kk., Sopron "m., csepregi j., ház 43, A.mbrnsfaln, f\ Olaj patak, Sáros· mn., kis-
E. MO, M., rt. Újkér, ág. Nemeskér, 649 th., kj. szebeni j., cs. O. Kisszeben, n. t. Kiss:.~eben, n. P• 
é1 ai. Újkér, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Cseprefi, Pécsújfalu. 

' • 
• 

'• 
·, 

' 
• 

' 

' 

• 

' 

' 

• 

' 

• 

' 

• 



. ' 

• 

l 
' • 
• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

BM · Amb And 
. 
• 

• 

--

A.mbrustanya, f""' Aranyosbánya, Torda-.At·a- ház 69, i 340, Vend, rk. Alsószentbenedek, Íf. Bat
nyos vm., toroczkói j., cs. o. Aranyosbánya, u. t. lyánd, 818 kh., kj. és ak. Martonhely, tsz. Szom-
és u. p. Aranyosbánya. . bathely, jbtk. és ah. Muraszombat, cs. ll. Mura- · 

A.ms'terdámimajor, f""' Pozsonysárfő, Posa&ny szombat, 83, XX, 66, u. t. Battyánd, u. P.• 
vm., szeuc~d j., cs. O. Czifer, u. t. Szencz, u. p. tonhely. · 
Pozsonysárfő. Andorkatanya, ~ Nemesbikk, Borlod 1111., 

") Anarcs kk., X Harsányitanya, Ssabolcs mezöcsáli j., ctt. o. Ónod, u. t. és u. p. Nemes-.-
. kisvárdai j., ház _191, i, 1.5!13, M., 0 , rk. és gk. bikk. 

Ajak, !.965 kh., kj. és ak. Ajak, tsz. Nyfregy- Andormaj or, f""' DOrypatlan, Tolfia ""'·· vlllc· 
h!za, jbtk. és ah. Kisvárda, cs. 6. Kisvárda, 65, ségi j. (székh. Bonyhád), cs. 6. Zomba, 1. t. 
X, 33, , ~- és u. p. Zomba. · ·-

0 Ercsi, llej~t· 11m., adonyi j., cs. A.ndormajor, f""' Sárosd, Fejér t/til., sArbo-
6. Ercsi, u. t. és u. p. Ercsi. gárdi j., cs. o. Sé.rosd, u. t. és u. · P• Sárosd. 

A.nasztázlamajor, f""' Kislippa, Zala flm., alsó- *) Andornak kk., Borsod ""''' mP.zl!kllvesdi j., 
lendvai j., cs. o. Belatincz, u. t. Belaqnéz, u. p. ház 13:2, i, 67!1, M., rk. KistálJa, rer. &laklár, 
Bánlornya. , · · t.21l3 kh., kj. és ak. Kistálya, tsz. Miskolcz, 

A.nasztáziapuszta, ~ Nagycsanád, Torontá jbtk. és ah. Mezők6vesd, cs. O. Mezl!iOvesd, 60, 
"'"·· nagyszentmiklósi j., cs. O. Kis~ombor, u. t. X, 31, m. h., u. t. és u. p. Kisté.lya. 
és u. p. Óscsanl\d. r. Boczonád, Hetes tlm., hevesi 

A.nasztázlapllszta,. ~ Tárnok, Fdér tJin., váli j., cs. O. Nagyfnged, u. t. Hev81l, u. p. Boczont.d. 
j., cs, ö. Sósk~t, •• t. és u. p. Tárnok. And ol-tanya, r. Istenmezeje, HetlBB ""'·• péter-

A n d a c s l. Kisandacs. vásári j., cs. O. Pétervásara, u. t. és u. p. Péter· 
Andacspuszta, f""o Nagyszalonta, Bihpr vm., vására. 

nagyszalontai j,, cs. O. Nagyszalonta, u. t. és A n d r é. s I. Békésszentandrárs, Bihnrszent· 
•· p. Nagyszalonta. andrás, Garams~entandrás, Hernádszentandrás, 

bdaháza kk., .Lipf6 liptószentmiklósi j., Hévizszentandrás, Jászszentandrás, Mez6szenl· 
. ház 11, i 69, T., ág. Nagypalugya és Gálfalu, 453 andrás, Mosonszentandrás, Nemesozentandris, 

kh., kj. és ak. Nagypalugya és Gálfalu (nagy- Rábaszentandrás, Sajószentandrás, Szenlandrás, 
palagyai kj. és ak. kerQlet), tsz. Rózsahegy, jbtk. Tornaszentandrás. · 
és ah. Liptószentmiklós, cs. o. Liptószentmiklós, *) Andrásfa kk., Vas ""~ .• ·vasvári j., ház m, 

• • 

67. XV, 49, u. t. Liptószentmiklós u. p. Kis- i 720, M., rk. Gy6rvár, U'!7 kh., kj. és ak. Győr· 

• 

pnlngya. vé.r, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Vasvl.r, cs. ll. · 
J,ndabázapuszta, n Berettyóújfalu, Bihar fJm., Egervár, 83, XX, 66, u. t. Vasvár, ~· 

berettyóújfalui j., cs. O. Berettyóqjfalu, u. t. és Andrásfalu kk., Lipt6 ""',liptószentmiklósi j., 
n. p. Berettyóújfalu. ház 96, i, 619, T., m., rk. Liptószentmiklós, ig. 

Andapuszta, ~ .Magyarcsernye, Torontál f'm., Verbiez és Liptószentmiklós, 894- kb.; kj~ és ak. 
zsombolyai j., cs. O. Felsőittebe u. t. és u. p. Nagybobrócz, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. Liptó· 
Mngyn.rcsemye. • szentmiklós, cs. O. Liptószentmiklós, 67, XV, ,ll, 

*) Andocs kk., X Abrincsospnszta, Köpipuszta, u. t. ~ u. p. Liptószentmiklós. 
Mebzikópusztn és Németsüriipuszta; Somogy vm., A n d r á s f n l u l. Turócznndrásfalva . 
igali j., ház i 1.714, M., 0 , 4-.989 kb., kj.· A n d r ás fa l v n l. Zagyvnpálfnlva. . - . 
és ak. helyben, tsz. Kaposvár, . éa ab. Igal, A n d r ás fa l v a l. Magyarandrásfal va, Nyárád· 
cs. o. helyben, 44, XIX, 63, r (Nugytoldi- andrásfalva, Székelyandrásfalva, Turóczandrás· 
puszta-Andocs), ~· fulva. 

*) Andód nk.., Nyitra érsekújvári j., ház *) AndráshAza kk., Ung szerednyei j., hú 
· 161, i 1.012, .M., rk._ Érsekújvé.r, 1.873 kb., ak. 9~, i. 452, H.., gk. Ungsasfal va, 989 kh., kj. és at . 
~el y ben, bz. Nyitra, j btk. és ah. Érsekújvár, cs. O. Bacsó, tsz. Be-regszász, jbtk. és ab. Ungvár, cs. G. 

. Ersekújvár, H, XIII, ·~2, u. t. Érsekújvár, 18]. Sze1·ednye, 66, XI, 36, u. t. és u. p. Szeredoye. . 
•) Andorbáza kk., Vas vm., muraszombati j., Andrásháza, f""o Balmazlijváros, Hajdu tml,1 kllz~ 

ház 97, f 409, Vend, ág. Péterhegy, 926 kh., kj. ponli j. (székb. Debreezen), cs. 6. Balmazújváros, 
és ak. Péterhegy, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. u. t. és u. p. Balmazújváros. 
Muraszombat, cs. G. Tótkeresztur, 83, XX, 66, u. t. Andráslaú.za, f""o Méra, KoZ01s tlm., nádas· 
Péterhegy-Tótke1·esztúr, u. p. Péterhegy. menti j. (székb. Kolozsvár), cs.· ö. Mugyarnádo.s, 

Andorháza, f""' Tiszainoka, Jrú•-Nagylcun-Ssol- u. t. és u. p. Magyarnádas. 
nok vm., tiszai alsó j. (székh. Tiszaföldvár), cs. O. *) Andráabida kk., X Hidegmajor és Szent· 
Tiszakürt, D:• t. és u. P• Tiszainoka. mártonmajor; Zala zalaegerszegi j., ház 60, f. 

Alldorházamajor, f""o Pacsa, Zala pacs'ai 541, M., rk. Alsóbagod, 1.714 kh., kj. és o.l 
j., cs. 6. Pa~sa, u. t. és u. p. Pacsa. helyben, tszlk., jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. 11. Zala-

*) AndorJaegy kk., Vas 11m., muraszombati j., f!gerszeg, 48, XX, 64, u. t. és u. p. Zalaegerszeg, 
• 
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*) A.ndrásl kk., Gö-mör és Kis-Hont t~m., rozsnyó lkun vm., es. o. (a közbiztonsági szalgálatot a azé
j., ház 118, i! 589, T., m., rk. Krasznahorkaváralja, kesfc'Svárosi m. kir. államrendiSrség teljesfti), 
U~ kb., kj. és ak. Krasznahorkaváralja, tsz. Rima- (Budapest-Angyalföld), _[11 e. ~ (Budapest 

[ szombat, jbtk. és ah. Rozsnyó, es. o. Rozsnyó, J5, A.ngyaliszlget, fl Ráezkeve, Pest-Pilis-Bolt- . 
! XVI, 6i, n. t. és u. p. Krasznahorkaváraija. Kiskun .""~.. ráezkevei j., cs. O. Ráezkeve, •· t. _ . 
• 
t A.Jldr&smajor, fl Dománfalva, Sstpea ""''' lilesei és u. p. Ráczkeve. - · 
• 

: j., cs. ö. Lc'Scse, u. t. és n. p. Szepesváralja. · Angyalkamaj or, fl Vágvecse, Nyiwa ""'·• 
' 
i . .bdrásmajor, n Kolozsvár, Koloss cs. váfrsellyei j. (székh. Tornóez), es. ö. Tornóéz, 
' a. (a közbiztonsági szolgálatot Kolozsvár város u. t. Tornócz, u. p. Vágvecse. 
~ rendc'Srsége teljesiti), u. t: és u. p. Kolozsvár. . *) A.ngyalkflt kk., újaradi j., ház 
• 

l 
• 
' 

A n d ras ó c z I. Andrásháza. :E 1. 70!, N., o, kg. Kisszentmiklós, i. 781 
A.ndrásoTalrtTány, n Kalacsna, Bars osz- kb., kj. és sk. Kisszentmik.lós, tsz. Temesvár, 

linyi j., cs. ·ö. Oszlány, u. t. és o. p. Nagyugrócz. jbtk. és ah. Újarad, cs. O. Újarad, VIII, 
!ndrás~ajor, 0 I,esk, vm., p.aifY· u. t. Újarnd, . . 

mihályi j., cs. O. Málcza, u. t. Bánócz, •· p. *) Angyalos kk., 'Háromas~k sepsi j. (izékh. 
Pazdics. SepsiszentifYOrifY), ház 14·9, :E 650, M., ~, !.Ul 

A.Bdrássymajor, fl Pelejte,- Zemplén l!'é.l- kb., kj. és ak. Sepsibesenyö, tsz. KézdivAsé.rhely, 
azéesi j., cs. G. Nagymihily, u. t. Upor, u. P• jbtk. és ah. cs. ll. Étfalvazoltán, 
Pelejte. ~. XXIV, 79, m. h., u. t. SepsiszentifYllrrJ, 

r-. Betlér, Gömör la Kis- · 
Hottt tmJ,, rozsnyói j., cs. O. Rozsnyó, u. t. és A n·g y a l os l. Szamosangyalos. 
1o p. Betlér. A.ngyalositanya, fl Kispalé.d, Bsaimár 

A.ndr1lssytauya, n Szentistván, BorBOd "m., szatmárnémeti j., cs. 6. Sonkád, u. t. Tis~
mezc5kövesdi j., cs. ll. Mezőkeresztes, u. t. Mező- újlak, u. p. Nagypalé.d. 
kllvesd, a. p. Szentistván. ' · Áugyos, r-. Ll!véte, Udvarhely homoródi 

Andrátsytelep, n Marosludas, Torda-.AratayOa j. (székh. Oklánd), es. O. Homoródszentmárton, 
Alt., marosludasi j., cs. ll. Marosludas, u. t. és u. t. Szentegl házasfal u, u. p. Lövéte. 
L p. Marosludas. .Anina (Stájerlakanina nagykOzsél!' ei!'Yik rtMa:e),. 

!ndrbszá.llás, f"t Szalanár, Pest-PiliB-Bolt· Krassó-Szörtny oraviczai j., ak. helyben 
KiaTNn 1nn., kalocsai j., es. ll. Kalocsa, u. t. (Aninai ak. kerillet), cs. ll. helyben, _r- e. 
Kalocsa, n. p. Szakinár. A.ninoszabányatelep, n Livazeny, Htmyad 

!ndrlstanya, n Lé.dbesenyő, Borsod ede- petrozsényi j., cs. ll. Petrozsény, u. t. Alsó-
lényi j., cs. 6. Edelény, u. t. és u. p. Szendrc'Slád. barbatény, 

*) !.ndruvágás kk., Sároa kisszebeni j., ... A n n a l. Kisanna, L6cseszentanna, 
hu i5, f.136, T., rk. Szentkereszt, 769 kh., kj. és szentanna, Nyárádszentanna, Ószentanna, Szent- . 
ak. M:onybád, tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs. O. Ber- anna, Újszentanna. · 
tót, 67, IX, ~9, u. t. Hedri, u. p. Szinyeújfalu. *) Annafain kk., Gömör ls Kis-Hont 

bdrásTölgy, n Sztancsafalva, Temea t:m., rozsnyói j., ház 00, .f !U, T., ág. Felsc5· 
temesr~kasi j., cs. ö. Temesrékas, u. t. Temes- sajó, 1.866 kb., kj. és uk •. helyben, tsz. 
rékas, n •. p. Sztancsafalva,. szombat, jutk. és ah. Rozsn)ó, cs. ö. Csetnek, 

!ndreánszkytanya, n ~erszólé.t, Het~es vm., ~ó, XVI, ót, u. t. és u. p. Csetnek. 
egri j., cs. ll. Verpelét, u. t. Verpelét, u. p. Eger- A.nuaffirdö, fl Moesolyn, Szilágy tim., zilahi 

. uólát. , j., cs. G •. Sarmasál!' u. t. Szilágyballa, o. P• Mo-

. A n d r e j o v a l. Endrevágása.. csolya. · . 
A.ndrenyászatelep, n Palotailva, Maros-Torda A.nuafftrdö, ~ Zbod, Tolna vOlifYsép 

.,..., régeui felső j. (székh. Magyarrégen), cs. o. j. (szék.h. Bonyhád), cs. O. Kisvejke, u. t. Len-
Palotailva, u. t. Ratosnya, u. p. Palotailva. ifYel u. p. Kisvejke. 

A.agelatanya, n Hirip, Szatmár vm., erdődi j., A.nnalaalom, fl FarJDos, Peat~Pilia-Bolt-Kia'M 
cs. ll. Szatmár-Németi, o. t. Szatmár-Németi, vm., D&l!'ykátai j., es. ll. Tápiószele, n. t. Té.pió· 
1. p Hirip. uele, u. p. Farmos. . 

Á.nghely, 0. Rábaszentmihály, (}gó1· tm&., A.nnahegy, fl Zalasárszeg, ZaltJ "m., nai'J• 
sokoróaljai j. (székh. Tél), cs. ll. Tét, u. t. kanizsai'j., cs O. Nagykani u. t. Zalaszent-
Kóny, u. p. Rábaszentmihály. jakab, u. p. Nal!'yrécse. . 

!ugyalbandl, fl Bajsa, Bács-Bodrog to- A.nnamajor, fl. Alsókorompa, PossOf61I 
poJyai j., cs. ll. Topolya, ~. f, . nagyszombati j., cs. o. Pozsonyné.das, u. t. Béla· 

!ugyalclomb, 0. DOrypatlan, Tolna vm., vllll!'f· ház, u. p. Alsókorompa. 
lécí j. (székh. Bonyhád), cs. O. Zomba, u. t. és Annamajor, fl Arnnyé.g, 
1. P• Zomba. rékasi j., cs. ll. Temesrékas, u. t. és u. P• 

A.ugralfUid, n Budapest, Pest-Pilis-BoU-KiB- Aranyág. 
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Ann Ant • 

tnuamajor, ·r'\ Baracs, .Fej&~· tim., adonyi j., Annatany a, r'\ Sajószllged, Bot·sotl tim., mez4· 
os. ll. EU!szállá.s, u. t. Dunaföld vár, u. p. Sár- csáti j., cs. ll, Ónod, u. t. és u. p. Sajószllged . 
boiJárd. Annatelep, r'\ Rákosszentmihály, Pest·PiliB· 

Annamajor, r'\ Besenyszllg, Jáss:-Nagykun- Solt-Kiskun vm., gödllllői j., cs. O. Czinkata 
S1olnok tltn., jászaági alsó j. (székh. Jászapáti), (különitmény), u. t. és n. p. Rákoszentmihüy . 

· cs. ll. Szolnok, u. t. és .ll· p. Besenyszllg. A.nnatelep, r'\ Tótpelsücz, Zólyom f!m., Jd. 
bnamajor, r'\ Csepreg, Sopl'on vm., csepregi lyomi j., cs. ll. Tótpelsőcz, u. t. és u. p. Tótpels&z. 

j., cs. o. Csepreg, u. t. és u. p. C5epreg. AnnandTar, r'\ Kenézpalak, Bereg m., fel· 
J.Dna.major, r'\ Csomatelke, Gömöt· é-'1 Kis· vidéki j. (székh. Ilosva), cs. o. Hátmeg, •· t 

Hont tim., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. o. Ilosva, u. p. Hátmer. _ 
Ajnáeskc'S, u. t. Ajnácskc'S, u. P• Fülek. &nn&T3lgy, r'\ Szentendre, Pest-Pili8·&Jt. 

huamajor, r'\ CsQtllrlllk:, Polsony 'VIn., somorjai Kishun vm., cs. ll. Pomáz, u. ·t. és u, p. Szent. , 
j., cs. ll. Cseklész, u. t. Fél, u. p. CsütOrtök. endre. 

J.Dnamajor, r'\ FOldeák, Osa1:ád központi r'\ Sárisáp, Ea~tergottt 'tili., 
j. (székb. Makó), cs. ö. Földeák, u. t. és u. p. esztergomi j., cs. ö. Bajna, f (AnnavOIBti-
Fllldeák. . bánya-Sárisáp), u. p. Anna ibánya-Sárisáp. 

!.nnamajor, r'\ Izmény, Tolna t~m., vOlgyeégi Á.nos, n Gordisa, Baranya t~m., siklósi j., 
j. (székh. Bonyhád), cs. ö. Bonyhád, n. t. Len- cs. ö. Drávaszabolcs, u. t. Harkány, u. p. Drba· 
nel, u. p. Nagymányok. · szabolcs. . 

J.anenaajor, r'\ Ják, Vas szornbathelyi j., Ansel erdöörilak, r'\ · Kudzsir, Hu11yad va, 
ca. O. Pornóapáti, u. t. és a. p. Ják. • szászvárosi j., cs. O Kudzsir, u. t. és a, p. Kudzsir. 

ADnamaj or, r'\ Klopódia, tm~., verseczi ") Ant nk., X Máriamajor és Nagymezőpuszta; 
i., cs. O. Nagyzsám, u. t. és u. p. Klopódia. Bihar 111n., nagyszalontai j., ház !!51, i 1.181, 

Jnuamajor, r"\Nagymged, Heves tnn., gyöngyösi M., ~, 3.759 kb., ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, 
· j., cs. O. Nagyfüged, u. t. Ludas, n. p. Nagyfilged. jbtk. és ah. Nagyszalonta, es. G. Sarkad, 37, IV, 

.Amta.major, r'\ Nagylók, Fejdr t~m., sárbagárdi 12, u. t. Kötegyán, C8J. 
j., cs. O. Sárosd, u. t. Sárszentárota, u. p. Nagy- A n t a l I. Szentantal. 
bantos. Antalbok.or, r'\ Nyíregyháza, Ssabolcs """• cs. 

Anuamajor, rl Nagysurány, Nyitra érsek- ö. Nyíregyháza, u. t. és u. p. Nylregyhba. 
újvári j., cs. O. Nagysurány, u. t. és u. p. Nagy- A n t a I fa I. Inkeyantalfa, Szentantalfa. 
aurány. . A.ntalfafmajor, n Pórszalók, Veuprtm .,.,, 

J.Dnamajor, t1 Nagytarcsa, Pest-Pilis-Bolt- pápai j., cs. O. Nemesszalók, u. t. Vinár, L J• 
KiBkun gOdöllc'Si j., cs. o. Péczel, u. t. C:án- Nemesszalók. ' 
kotr., u. p. Kislnrcso.. A n t o. l f n l u I. Inkeyanto.lfn. 

or, r'\ Öcsény, Tolna vm., központi A.Dtalfalutelep,r'ISzulimán, Somogy sriget-
. j. (székh. Szekszárd), cs. ll. Szekszárd, u. t. és vári j., C'j, O. Mozsgó, u. t. Mozsgó-Szulimin, 
L p. Öcsény. u. p. Mozsgó. 

J.nnamajor, r'\ Pola, Zala letenyei j., cs. *) A.ntalflilva nk., Torontál antalfalvai j., 
G. Letenye, u. t. Letenye, u. p. Becsehely. ház 990, f. 4.969, T., m., n., rJ, rk. Galagonyf.s, 

r'\ Recsk, H8fJfl8 "'"·• pétervásári ref. Torontálvásárhely, 8.749 kh., ak. helyben, tsr. 
j., cs. o. Recsk, u. t. és u. p. Recsk. Pancsova, jbtk. és ab. helyben, es. O. helybea, 

hnamajor, r'\. Táplánfa, Vas , szombat. 29, VII, 22, iiQ, :f. . .P e. ~· 
helyi j., cs. o. Szombathely, u. t. és u. p. A n t a. l fa l v a, I. UjantaUalva. 
Táplánfa. A.ntalföpuszta, r'\ Marczaltc'S, Vessprim """ 

lnnamajor, t1 Vát, Veu mn., szombathelyi j., pápai j., cs. O. Pápa, u. t. és u, p. Marezaltll. 
ca. O. Vép, u. t. és u. p. Vát. J.ntaibáza, n Bátorkeo~zi, Esstergam -., 

Juuamlljor, r'\ Zalaegerszeg, Zala t~m., cs. o. párkányi j., cs. O. M~sla, u. t. és u. p. Balorl:essi. 
Zalaegerszeg, u. t. és u. p. Zalaegerszeg. A.ntalbázo, r'\ Borosjenő, .Arad borosjenői 
. bnaszállás, t1 Felsc5szentiván, Bács-Bodrog j., cs. ö. Borosjenő, u, t. és u. p. Borosjenö. 

bajai j., es. ö. Felsőszentiván, n. t. Jan ko- A.ntalbá.za, r'\ Temerin, Bács-Bodrog ~n~~., ujvi· 
vácz, u. p. Felsőazenliván. . déki j., cs. ö. Temerin, u. t. és u, p. Temerin. 

J.Dnatog, r'\ Tasnádszántó, Ss:t.'lágy tim., tasnádi Antalbáza puszta, f1 Pápa, Vea1prlm tim., cs . 
j., ca. G. Tasnád, u. t. és n. p. Tasnádszántó. 6. Pápa, u. t. és u. p. Pápa. . 

Annatanya, r'\ Bodrogszerdahely, Zempltn A.ntalhegy, r'\ Gödllllc'S, Pest·Püia-Bolt-Ki81MI 
aitoraljaújhelyi j., cs. O. Páezin, u. t. és n. p. t~m., gödöllöi j., es. ö. Gödöllc5, u. t. és a. ,. 
Bodrogszerdahely. GOdOllő. · 

J.Dnatanya, ,..... Gesztely, Zemplén sze- A.ntalbegy, t1 Kallósd, Zala 
renesi j., cs, O. Gesztely, u. t. Onga, u. p. j., cs. 6. Zalacst.ny, n. t. Kehida"Kustány, 1o ,. 
G.esztely._ . Kehida . 
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Antallrtvány, ll Madácsi, N6grárl 11m., gácsi cs. G. Szatmár-Németi, u. t. Szatmár-Németi 
j., cs. O. Ábelfalva, u. t. Gács, a. P• Abel- a. p. Hirip. . 

· l'alva. Antal tanya, ll TarnaOrs, HetJes '!lm., hevesi j., 
,. Antalmaj or, ;.., Czella, Kraaa6-Seörény cs. 6. Nagyfüged, a.~. Jás1árokszállás, u. P• Tar· 
• j marosi j. (székh. Marosberk.es), cs. O. Batta, a. t. naörs. ..,. . 
:. és u. p. Batta. Antaltanya, ll Vetés, Beatmár • csengen 
:: A.ntalmnjor, n Dég, ·ve.uprdm enyingi j., j, e<~. o. Csenger, u. t. és a. p. Velés. 
" 
~ cs. ö. Szilasbalhás, u. t. és a. p. Dég. A.ntaltelep, ll Gyertyánliget, Mát·amat·oa 
; A.ntaJmajor, n Féregyház, Temes ""'·• újaradi tiszavölgyi j. (sz.>kh. Rahó), cs. O. Gyertyánliget, 
• 

! j., cs. ö. Temesillésd, a. t. Németság, a. p. Fér- a. t. és u. p. GyertyánligeL 
~· egyház. A.ntalvölgy, n Drétoma, Trencstn "m., tren-

' A.ntalmajor, n Gácsfalu, Nógrád gAesi j., cs.>ni j., cs. G. Trencsén, u. t. Kistarajos, a. p. 
• 

:: rs. ö. Gács, u. t. és a. p. Gács. Drétoma. 
• 
• 
. ' 
' 

A.ntalmajor, ll Galgamácsa, Pest-Pilia-Solt- A.ntalvölgy, ll Liborcsaudvard, Trencstn 
; Kisku·t vm., nszódi j., es. ö. Pii.o~pökhatvan, u.. t. p:1hói j., cs. ö. Nemsó a. t. és a. p. Nemsó. 

és u. p. Galgamácsa. Antalvölgy]mszta,. ll Bátorfalu, Hont mn., 
• 

A.ntalmajor, n Herczegfalva, Ft:iér 11m., sár- Ipolynyéki j., es. ö. Csáb, u. t. Balassagyarmat, o 

bogá.rdi j., cs. o. Herczegfalva, a. t. és a. p. u. p. Bátorfalu. 
Hcrczegfalva. ' A.ntfa, 0 Nyárád, Ve81prtm pápai j., es. 

Antalmajor, r-. Jám, Krasad-Bzöréf&y vm., jámi ll. Nemesszalók, a. t. Mezőlak, u.. p. Dáka. 
j., cs. O. Jám, u. t .. és a. p. Jám. Antimonbán y a, ll Czajla, Pozsony vm., szenezi 

!ntnlmajor, n Káloz, Ftjtr '!lmo, sárbagárdi j., cs. O. Bazin, a. t. és u. p. Bazin. 
j,, cs. O. Káloz, u. t. és a. p. Kálor. Antimon bánya,· ll Jászómindszent, .A..bauj-

A.ntalmnjor, n Lovasberény, Fejér szé- Torna csereháti j. (s~ékh. Szep:~i), cs. ö. 
lesfehérvári j., cs. lJ. Lovasberény, u. t. és Meezenzéf, o. t. .Jászó, a- p. Rudnok. · 
u.. p. LoYasberény. Antimonb:\nya, r-. .Orihánya, Vas fl"lsMri 

• 
Antalmnjor, n Monostor, Teme1 vingai j., cs. o. Felsc5c5r, u. t. Városszalónak, a. p. 

j., rs. ö. Temeskenéz, a. t. es a. p. Monostor. Márinfnlva. . • 
A.ntalmajor, n Óbéb, Torontál ""'·· török- A.ntdnlamajor, ll Dunakiliti, Moson rajkai 

kanizEai j., cs. O, Óbéb, a. t. és a. p. Óbéb. j., cs. ö. Rajka, u. t. és a. p. Dunakiliti . 
..\utalmlljor, n Somogyasz aló, Somogy tma., A.ntóniamajor, 0 Ikervár, Vas vm., sárváli j., 

igali j., es. ö. Mernye, u. t. Somodor-Somogynsznló. es. O. Sarvár. n. t. és u. p. Ikervár. o o 

n. J , Mernye. · A.ntónlumajor, r-. Oroszlámos, Torontál vm., 
A.tJtalmnjor, n Szencz, Poesony Szenczi j., torokkanizllai j., cs. o. Oroszlámos, u. t. és u. p. 

cs. ll; Szencz, n. t. és u. p. Szencz. · Oroszlámos. 
A.utalruajor, 11 Tornaszentjakab, .Abauj-Tonaa A.ntónlamajor, r-. Nagylues, Poesony vm., duna-

"'·· tornni j., cs. O. Torna, a. t. Bódvavendégi szerdahelyi j , es. ö. Bós, u. t. Királyfiakarcsa, 
' a, p. Hídvégardó. a. p. Egyhá1gelle. · 

A.ntalmajor, n Vál, Fejtr vm., váli j., cs. O A.ntónlamajor, r-. Pusztavacs, Pest-Pilis-Bolt-
Vál, u, t. és u. p. Vál. o Kiskun 11m., alsódabasi j., ca. O. Pusztavacs, 

*l A.ntalócz kk., U"g szerednyeij., ház 119, a. t. és u. p. Pusztavaes. 
f. 7 t&, R., t., m., ; , rk. Szerednye, 6.612 kb., kj. A.ntónlamnjor, ll Szabadbattyán, Fejtfo 
é11 ak. Horlyó, tsz • ..Beregszász, jbtk. és ah. Ung- székesfehérvári j., cs. ö. Székesfehérvár, u. t. 
vir, cs. O. Szerednye, 66, XI, 36, u. t. Szerednye, Fejérzichyfalva, u. p. Szabadbattyán. 
L P• Horlyó. o • A.utórdatanya, r-. Fólya, Temes "m., csáki j., 

A.ntnlokpataka, 0. Gyimesközéplok, Ostk 'IJm., cs. O. Kedvencz, u. t. és u. p. Fólya. 
szépvizi j., es. o. Gyimesközéplok, u. t. és u •. P• A.ntónytanya, r-. Szentistván, Borsoli 
Gyimeskö1.él'lok. mézókövesdi j., cs. ö. Mezókövesd, u. t. Egerlövc5, 

A.ntalpusztn, n Polá.ny, Somogy "m., igali j., a. p. Szentislván. 
cs. ö. Mernye. u. t. Felsőmoesohi.d, a. p. Polány. *) Antos kk., 81olnok-Dohoka "m., csákigorbói 

• 

J.ntalpuszta, n Somogytarnóeza, Somogy t~m.1 j., hé.z 5'1, ;E !298, O., gk. Bujdos, 799 kh., kj. ~s 
baresi j., cs. O. Barcs, n. t. Barcs, u. p. Rigóez. ak. Erdővásárhely, tsz. Dés, jbtk. Csákigorbó, 

A.ntalpusztat, n Hzulimán, Somogy vm., sziget- ah. Dés, cs. ö.· Alparét, 63, XXI, 70, u. t. Pán- . 
viri j., cs. G. Mozsgó, u. t. Mozsgó-Szulimán, u. p. ezélcseh, u. p. AlparéL 
llozsgó. A.ntostanya, r-. MezcSvelkér, Torda-.A.tanyo• 

Antalszállás, r-. Boldogasszonyfa, Somogy "m., t"nl., mal'osludasi j., cs. ö. Báld, u. t. és u. P• 
szigelvári j., es. O. Somogyhárságy, m. h., Mezliméhes. 
u. t. és a. p. Szentlászló. A.nyácsa, r-. Tök, PuC-Pilis-Bolt-Kiskun 

.A.ntaltanya, r-. Hirip, 81almár erdeSdi j., 'biai j., cs •. o:'Bia, u. t. Zsámbék, u. p. Tök. 
• • 
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Anya Apa 
• 

.& yalapnsda, ~ Naszvad, Komárom tJm., ucl- Szatmár Németi, jbtk, és ak. Szinérvára.lj", cs. 11. 
vardi j. (székh. Ögyn1Ia1, cs. O. Ógyalla, ~. n. t. 8zinérvát·lllja, 6, XII., :w, u~ t. és u. p. Apa. 
Bajcs, u. p. Érst!kújvár. *) Apallldn. kk., Kololi vm., kolozsvári j., hú 

.!nyás, ~ SövéRyháza, CsO'ngrácl vm., tiszán- :180, i, 1.1)17, d., m., czigány, ; , =f, rk. Kulou, 
inneni j. (székh, Kbkundorozsrr.a), cs. ö. Sövt>ny- ref. Kolozspala. ~.79:'i kh., kj. és ak. helybL~n, b1tt. 
háza Baksimajor, u. t. é.i u. p. fSövényháza. Kolozsvár, jb. Kolozsvé.r vidéki (szék '• Kolo7-s

Anyatutanya, ~ Királydarócz, Szatmár vm .. vár), ah. Kolozsvár. cs· ö. Kolozs, lít, XXI, 67, 
e~dődi j., es. o. Erdőd, u. t. Érszentkirály, n. p. ~~· r , ~ {Szamosvölgyi vasuti megállóhely}, 
K1rálydarócz. . ~~ , ".;, . 

*) Apa kk., X El6begy, F.rdőmezt'lházr.soport, A p a h i d a l. Kisapahida. 
JeremiAs l anya, Ki~>kőkincshegy, Ko- ácstanya, Nagy- *) Apaj kk., Pozsony ""'·• nagyszombati j., há 
kőkincsht>gy, Szentirán)itanya és Zúgóhel!"y; A9, ;f Mt, T., m., 0 , 802 kh., kj. és· ak. 
S•atmár szinérváraljai j., ház !'>93, i. ·!!.0~!;!. Vilgkeresztút·, tsz. Pozsony, jhlk. és ah. Nagyazom. 
O., m., ;t, ~, rk. Szinérváralja, 7.t 92 kh., kj. 'ét· ~t hat cs. ö. Szered, 7 'J., X III, 40, f (Vig
helyben, tsz. Szatmár-Németi, jhtk. és ah. Szinl>r- kl're•ztúr-Apaj). u. p. Vágkereszlúr. 
viralja, CB. o. Szinél"Váralja, ö, XII, 37, r. Apnj, n Dömsöd, Pest-Rtis-SoZt-KiskuA ""· 
~· dunavecsei j., cs. ö. Kunszenlmiklós, u, ~ Ps 

*) Apáeza nk., BraRso t'fn., alvidéki j. (székh. n. l'· nomsöd. 
Fllldvár), ház 46!!, i, 1.930. M., o., d', .:f., rk. *) Apanagyralu kk.,S1oh1ol: Dobokum., bethleni 
MiklóiVál', ref. Nagyajta, 8..666 kh .. ak. llf~lyhen. i .. ház 224. i Uh! l, O., nt., 0 , ~. ~, :l..fl39 kb., 
tszlk., jb. és ah. Brassó, cs. ö. Nagyajta, i kJ. és ak. helyben, tsz. Dé'1, jb k. és ah. Bethlen, 
XXIV, 77, :f. ~- cs. ö. hd y ben, 6:1, XXII, 72, u. t. Bethlen,~· 

A p á c za apá<" za, Magyarnpácza. *) Apnr kk., Tolna "'"·• völgységi j. (székb. 
Apáezapnszta, n Nagylócz, Nógrád vm., szé- Bonyhád), hAz 137, :E ''171, N., 0, 2.067 kh., 

csényi j., cs. ö. Szécsény, u. t. Szécsény, n. p. kj. és ak. helyl1en, tsz. Szekszárd, jhtk. és ah. 
N~lócz. . . HonyhM. cs. l\, Kisvejke, 44, XIX, 61, a. ~ BonJ· 

*) Apáer..Suliállas nk., X Gólyásmajorés Nagy- bád. IZJ. · 
eze15'puszta; ElMlát om tm., csallóközi j. (s1.ékh. *) ÁlJutelek nk., X Apat~Iekikastély, MokraheBJ 
Nemesóc!'a), ház 191, :E 975, M., ~, l'k. Ekecs, 3.720 és Pintlakpuszta; ..d.rad borosjenői j., haz 
kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Komárom. cs. ö. i!rJ2, i. 1.!!.!77, O., m., t., t, if, rk. és kg. Boros
Nemesócsa, 12, XIII, 43, u. t. és u. p. Ekecs. j end, 4. 373 kb., ak. helyhPn, tsz. Arad, jblk. ésab. 

Apáezatany a, n Hadad, . Szilágy t:m., szilágy- Borosjenő, cs. ö. Borosjenő, 33, IV, 13, f, 
csehi j., ca. G. Hadad, u. t. és u. p. Hadad. ~ p. u. 

*) Apáczatorna kk., Veszprim vm., devecset·i Apatel~ki kastély, n Apatelt•k, .AraJ bo-
j., ház 83, ! 46.'!, M., r:t.. Tüskev~r, 1.4·36 kb .. kj. ro .. jenöi j., cs. ö. Borosjenő, u. ~ és 1. fo 
és ak. TQskevár, tsz. Veszprém, jhtk. és ah. Deve- Apatelek. 
cser, cs. ö. Devecser, 19, XVII, 65, u. t. és · *) Apátra kk., Zala flm., zalaegerszegj j., bb 
•· p. Tüskevár. '!6, i. l !'l~, M., rk. Alsóbagod, :!79 kb., kj. és at. 

*) Apádia kk., KrMad-Beör!ny tma., resicza- .~ndráshida, tsztk., jb. és al1. Zalaegerszeg, cs. 
bányai j., ház !05, i. 940, O., 4-, 3.3'72 kh.. ö. Zalaegerszeg, 48, XX, 64, u. t. és n. p. Zala· 
kj. és ak. Delényes, tsz. Lugos, jbtlr. és ah. Bok- egerszeg. 
sánbénya, cs, o. Delényes; 43, VII, !O, u. t. és A p á t fa l u t Vágapátralva. 
•· p. Del;nyes. . *)Apátfalva nk., X Kákás; Oaanád m., k11zpon6 

.!patája, ~ Debreczeu, Hajdu ca. G. Deb· j. (székh. Makó), ház 1.39·,, i 5.64.-:!, .M., (),ral 
. reczen, u. t. és u. p. Debreczen. Manarcsaná.d, 10.301 lth., ak. helyben, tsz. Sle-

*) Aparaha kk., Hont ""'·• ipolynyéki j., ház jbtk. és ah. Makó, cs. ö. helyben, 46, V, 15, 
93, ! S-U, T., ég. Csall, 2.Dt-6 kh., kj. és ak. ·csáb. :f, ft e. 
tszlk. és jb. Ipolyság. ah. Korpona, cs. ö. lslLh, p á t fa l v a l. Bélapátfalva, Karancsapát· 
!16, XIV. 45, n. t. Balassagyarmat. u. p. Csall. falva, Losonczapálfalva, Szászapátfalva, Vig-

*) Apngy nk., X Emmatanya, Györkehegyumya, apátralva. 
Haraszttanya, Kistanya, Peczkéslanya és Zoltán- *) Apl\tbegyalJa ~k., X Esztergomi főkáptalani 
tanya; Seabolca flm., nyírbaktai j., h6.z 219. major; Bars garamszentkereszti j., ház 
i 1.815, M., ~, rk. Napkor, gk. Levelek, 6.566 i. 434, T., rk. Felsőapáti, 7H3 kb., kj. és ak. 
kb., ak. helyben, tsz. Nyiregyháza, jbtk. és ah. Geletnek, tsz. Aranyosmarót, jbtk. (Jjbinya, 
Nagykálló, cs. G. helvben, ö, XII, 89, r. ah. Körmöczbáuya, cs. ö. Garamszentkeresz~ !6, 

· ~. XIV, 4-5. u. t. és a. p. Geletnek. 
*) Apahegy kk., Seatmár vm., sziné1·váraljaij., *) Apáti nk., X Na1rytanya és Rétitanya; .Arad 

hé.z U.3, ! 641, M., o., rk. SzinérvAralja, gk. és vm., horosjent'li j., ház tiö6, f ~.878, O., m., t-. rt. 
ref. Apa, terllletet 1._ Apa, kj. és ak. Apa, tsz. Simonyifa.lva, ref. Vadász, 8.784. kb., ak. helyben, 
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tsz. Arad, jblk. és ah. Borosjenc5, Cl'. O. helyben Apli.tmajor, f'"'"\ Apállémll, Nyitra uyilra-
. (ideig. ltnianilmény), 33, IV, tS, ~- zsamhokréti j., ca. O. Appony, u. t. Nagysandori, 
r Apáti, f'"'t Újkfgyó!l, B~k~s tnn., bé se~Sabai j., n. p. Nfl.dlánv. 
i cs. a. ÚJki~yós, u; t. és n. p. Újkfgyós. Ap1itmajnr, r"'l Hahót, Zala pacsai j. 
i Apáti l. Hajmóczapáti, Bálaapati, Dellőapéti, cs. ö. Söjtör, n. t. Gelse, n. p. Hahól 

Dobrácl'&páli, Felst'lapá.ti Ga~yapáti, Garamapfl.ti, Apátnwjor, f'"'"\ Kajfn, (}yör "m., sokoróa1jai 
GyöngyOsapáli, Jászapáti, Kisapáti, Kisbarapáti, j. (székll. Tét), cs. O. Kajár, n. t. Gyömöre, n. P• 
Kopócsapáti. KörOsszegapati, Monostorapáti, Ne- Kajár. 

• 

' 

• 
' • 

• ,. ,. 

mesapá.tl, Oláhapáti, Olcsvaapáti, Pornóapáti, *) Apátmarót kk., X Macakáspuszta; Htmt .".,, 
Somogyapáti, Széplakapáti, Szil vásapáti, Vágapáti, ipolysági j., ház 74, ! ~SO, T., rk. Hor.tnádti, q. 
Vicsápapé.ti, Zalaapáti, Zsilvaapáti. · Egyhbmarót, 1.:.68 kh., kj. és ak. Egyházmarót, 

A p á t ik e r e B z t ú r L Apátker·es1.túr. lsztk., jb. és ah. lpolysAg, CB. O. Ipolyság, i6, XIV, 
*) Apatin nk., Bác8·Bodrog · apatini j., ház t6, n. t. Egeg-Szalatnya, n. p. Egyhármarót. 

!f.li08, i 13.136, N., m., aok.ácz, o (t), 16.798 k.h.. Apátság, f'"'"\ Murakeresztü1·, Zala "m., nagy
ak. helyben, tsz. Zombor, jbtk. helyhen, ah. Zom· k.amzsai j., Cll. o. Ahiódomboru, u. t. és n. p. 
bor, cs. a. helyben, !3, VI, 18, ,t, r. ~. Murakeresztúr. 
,L-e. · Apátságfmajor, f'"'"\ Murakeresztúr, Zala 

!pátlpuszta, n Assakllrt j N11itra nyitrai Dm., nallykaniZSai j., cs. O. Alsódomboru, n. t. és 
j., cs. O. Nyitra, n. t. és n. ll. Assakilrl- n. p. Murakeresztúr. •. 

!pátlpusJ.ta, f'"'"\ Ete, Komm·om "m., resztesi *) Apátszeutmlhály kk;, X Ferenczmajor: 
j. (s)ékh. Nagyigmé.nd), cs. ö. Kisbér, u. t •. Ki!!!· Pozsony vm., nagyszombati j., ház 67, f, 600, T., 
bér, u. 'P• Ete. ~ , 1.487 kb., kj. és ak:. bel y ben~ tsz. Pozsony., 

A.pátlpnszta, f'"'"\ Guszona, Gömör is Kis-Hont jhtk. él! ah.' Nagyszombat, cs. O. Nagyszombat, 71, 
1111., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. o. R1ma- XIII, .f.O, n. t. lspácza, ~· ... 

• 
• 

• 

szombat, n. t. Rimaszombat, u. p. Osgyán. *) .l.pátújfaln kk., X Pálházapuszta és Zabusb- . 
Apá.tlpuszta, f'"'"\ Kemene"mall'asi, VtJB "m., puszta, Hont ipolynyéki j., ház 99,! n57, M., 

ezelldilmO:ki j.,' cs. O. Mngyargencs, u. t. Mal!yar- rk. Lukauénye, 1.691 kb., k.j. és ak. Bátorraln, 
gene~ u. p. Kement>Smagasi. tsztk., jb. és ah. Ipolyság, co.s. O. Csáb, ::1!6, XIV, 

A.pátlpnszta, f'"'"\ Salomvár, Zala zalaeger- 4o5, n. t. Balassagyarmat, ~· 
rzegi j., cs. O. Nova, n. t. Zalaegerszeg, n. P• *)Apátvarasd kk., X Apátvarasdtelep; Bcaranya 
Pórszom-bat. vm., pécsvá•·adi j., ház 68, ! S9!i, N., rk. Rácz

A.pátlpuszta. f'"'"\ Széc!'lényhalászi, N6grárl "m.. rnecske, 1.405 kb., kj. és ak. RáczmecBke, tsz., 
szetsényi j., cs. O. Szécsény, u. t. és n. P• rbtk. és ah. Pécsvárad, cs. O. Pécsvárad, ö~, XtX, 
Ludány. 60, u. t. Pécsvárad, u. p. Ráczmecsl\ e. 

*) Apátlshánfalva kk., Vas "m., szentgotthár·h A pátvarasdtelep, f'"'"\ Apatvarasd, Barataga 
j., ház as. i ~9~, Vend, m., o, 1.470 kh., kj. és em .• pécsváradi j., cs. O. Hidas, u. i. Pécsvárad, 
ak.. helyben, tsz. Szomhalhely, jhtk:. é!t ah. Szent· a.. p. Raczmecske. 
gollhárd, cs. ö. Felsö-zOlnök, ts3, XX, 66, u. t. •) Apaújfalu kk .. Nagy-'K.ükiJJló seresvárl 
Szentgotthé.rd, ~· j., ház . O~S f 976, N., o., t, á', 4'-, 4.188 kh., kj. 

') Apátka kk., .Aba.uj-Tortaa vm., kassai j .. és ak. helyben, tsl. Erzsébetváros, jbtk. és ah. 
haz 40, i -117, T., o. t. rllletet l. Arandd••, kj. és Segesvár, cs. O. Almakerék, 31, XXIII, 76, u. t. 
ak. Aran \'ida, tszfk.. jb. és ah. K:~ ssa, cs. ö. K~88a, Berethalom, . 
U, IX. !7, n. t. és u. p. Kassahámor. Apavára, f'"'"\ Karczag;, Jás•-Nagyhm-B•oZnok 

A p á tk a l. SzPpesapátka.. llm., cs. o. ·Karczag, h. m., a. t. és L p. Kar· 
•) Apátkeresztúr kk., X Páltanya és Újtanya ; czag. · . 

Bil~Gr ""'·• margittai j., ház 91, ! 557, M., it, · *) Apcz nk., X Borház, Erdeimajor, Kőbánya· • 
~. 1.77~ kh., kj. és ak. Vedresábrány, tsz. Nagy- telep. Külsömajor és Túlsómajor; HetJeS hat
Várad, j btk. és ah. Margitta, ca. O. Margitla, 311, va ni j., ház 7, f 2.ll!87, M., o, 3.650 kh., ak. 
lll, 7, ~· r. u. t. és n. P• Vedresábrány. helyben, tsz. Eger, jbt~.és ah. Hatvan, cs. ö. Hat
. *J!pátkolos kk., Nyitra vm., nyitrazsámhokréti van, 6o, X, 'l:l, :f (Apcz-Zagyvaszántó), 
J., hb 86, f 670, T., o. 3.005, kb., kj. és ak. .(ll e. ~· 
T6ké.újfaln, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Nagytapo l- •) Apold nk., Nagy-Ktlkdlló seresvári j.l ház 
CSI.ny, ca. il. NHgytapolcsány, 1!1, XIV, 46, n. t. j!S6, f 1.~07, N., o., Ó', 4'-, 6.196 k:h., ak. helyben, 
Nagybos~ány, ~. tsz. Er.:sébetváros, jbtk. és ah. !Sege .. vé.r, cs. ö • 

*) !pátlévna kk., X Apátmajor; Nyitra Hégen, 31, XXIII, 76, ~. • 
nyhrazsámbokreti j., l;á.z 35, ! ~99, T., rk. Nád· A p o l d l. Kisapold, Nu 
lány, tiM· kb., ki. és ak. Nátllány, tsz. Nyitra. *) Áporka uk., X Pusztaszentkirály j PeBI-Pilú-
jblk. és ah. Nagytapolc.'4ány, cs. O. Nyitrazsámbok· Solt-Kiskun ráczkevei j., hAz 196, i. 915, 
ré~ li, IlV, 46, u. t. Nansándori, u. 11• Nád lány. M., ~, rk. Pereg, '·~91 kb., ak. helyben, tu. Pest· 
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vidéki (székli. Bmhfpest), jblk. és ah. Ráczkeve, *) .Arnclkiivi . nk., .Arad tm., orndi j .. ház &9i, 
ca. O; Kiskunlaczháza, 3:.!, l, 1, iti m. h., u. t. iE 1.98!1!,. O., -=j=-, rk. és ref. Gyorok, 5.(140 kb., ak. 
Kiskunlaczházn, IZ!· . helyben, tsz. Arud, jhlk. és ah. Már1arodnn, es. ll. 

Aporkal Örbötunya, r-"1 Bugyi, Pest-Pilis-Bolt- Gyorok, S:l, Vlll, 25, ~- u, t. és u. p. G,orok. 
Kiakun alsódahasi j., cs. o. Ócs<~, u. t •. Amdpuszta, r-"1 KisúJlillu, Esettlf'gom filii,, pár· 
Kunszentmiklós, u. p. Bugyi. kányi j., cs. 6. Muzsla, u. t. és u. P• 

. Apormaj or, r-"1 Oli szem, Háromsuk vm., sPpsi .Arad}mszta, r-"1 Szenyér, Somogy 111n., rnarczali 

• 

• · ·j., cs. o. Étralvaz"lltln, u. t. és u. p. Sepsihödok· j., cs. 6. Nemesvid, u. t. és u. p. Bllhllnye. 

-

*) Apostag nk., ){ Hegyimnjo•·, Juliskamajor, Araclrimypnszta, r-"1 Nyíradony, 82abolcs lllll.,l 

· Lajosmajor, Nagykúl, Tahányitelek és Világos• ligetaljai j. (szék. Nyirncsád), cs. o. Nyirncsád, 
major; Pest-Pilú-Sult·Kiaku-n dnnavecsei j.; n. t~ és u. I•• Nyíradony. 
ház 62 il, f. Uí85, M., o, ~ , d', (x, 5. 7 48 kh., *) Arak kk., Moson 1:m., magyaróvári j., ház 3i, 
ak. helyben, tsz. Kalocsa, jbtk. és ah. Dunavecse, f 250, M., rk. Halászi, 96K kh., kj. :Máriakálnok, 
cs. O. Dunavecse, l, 93, J,, , :f, ~ ak. Halászi, ts7~ Gy<'lr, jblk. és ah. Magyaróvát, 
.['1 e ~. cs. 6. 1\lagyaróvár, 76, XVIII, 58, u. t. és u, p. 

Appelmajor, r-. Vágpatta, Nyitra t•m., yJ\g- Hnlá.szi. 
sellyei j. (székh. Tarnócz), cs. O. Nyitraújlak, u. t. Aranknhegy, r-"1 Kiskundoro,;sma, ·a..ongrádlllll., 
Szered, u. p. Vágpatlo.. tiszáninneni j. (székh. Kiskundorozsma), es. a. 

•) Appony kk. Nyitra ,;m., nagytapolcsányi j. Kiskundorozsma, u. t. és u. p. Kiskundorozma, 
hu 80, f. 71 ll, T., m., o, i.136 kh., kj. és ak, Arankamajo r, n F.rnöháza, 1'or0fltál filii., nagy· 
Kovarcz, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Nagytapolcsány. herskereki j., ak. Katalinfalva, cs. O. Lbál'fOld, 
cs. o. behben a, XIV. ~6. ~.~e.~- u.t. és u. p. Er"öháza. 

AJIPIID) lmojor. r-"1 Csallókl!zk ü rt, J 1ozaot1y vm., Arunkamnjor, r-"1 Gy<'lrsOvényház, Gyár w.., 
duna~:ozerdabelyi j., ca. O. Dunaszerdahely,· u. t-, t•íszigdcsilizk6zi j. (szflkh. Gyc5r), cs. 6. Enese, a. t. 
Albár. u. p. Vásá1·út. Enese. u. p. Gy<'lrs6vényház . 

AppOJJylrátn, r-"1 Nagysz,lnás, Békéa '""·• oros- Araukupnrti .1any1ik, r-"1 Magyarpadé, TorOfltdl 
házi j., cs. O. Gá.doros, u. t. és u. p. Nagyszénás. 1'm., nag) kikindai j., cs. O. Padé, u. t. és u. p 

Apróhomok, r-"1 Sárospatak, Zempltn ~á- Padé. 
rospataki j., cs. O, Sárospatak, u. t. és u. p. Al'R"knpuszfa, r-"1 Bajnokfalva, .dradt~m.,boros· 
Sárospatak. · sebe-i j., cs. O. Déznn, n. t. és u. p. Déznn. 

A ps a l. Alaóllpsa, Fels<'lapsa, KOzépapsa. Arany kk., Huuyad. tim., algyógyi J. (székh. 
Apsamajor, r-"1 TOrje, Zala zalaszentgróti Alt:Y~'~IP al falu), ház '1':.!7, f 5!9, O., ID·• .:j=-, 1.733 

j., cs. O. Zalaszentgrót, u. t. és u. p. Tiirje. kh .. kj. és n.k. Nagyrápolt, tsz. Déva, jbtk. AlgyóBJ· 
A.qulncum, r-"1 Budapest, Peat-Pilis-Solt-Kiskutl all'ai~I, ah. Szászváros, cs. O. Haró, 64-, XXIII, 

tml., ca. O. (a kOzbiztonsági szelgálatot a széke.s- i5, u. t. Piski, u. p. Nagyrápolt. 
fc5városi m. kir. államrendc5rség teljesíti), u. t. *) ,\J•anyág kk., X Annamajor és Gyulamnjor; 
és u. p. Budapest-Óbuda. · - Trmes vm., temesrékasi j., ház !869, ! UH, O., 

A r l. Kisn.r, Nagyar. , m., · n., -=j=-, rk. Felsc5ben esek, li. at kh., kj. és 
*) Aracs nk., X Vinczetlr; TorOfltál vm., török- ak. Sztancaófnlva, tsz. Temesvár, jblk. és ab. 

becsei j., ház 1.895, i ll. l liS, Sz., m.,. o. -=f, 29.4fl5 Temes•·ékas, cs. O. Temesrékas, 61, VIli, !IB, 
kh .. ak. helyben, tsz. Nagybecskerek, jbtk. és ah. ~· 
Törökbecse, cs. O. TOI·Okbe,•se, ~9, V, 16, :f · Arunyá.g 1. Székesarnnyá.g. 
(TllrOkbecse-Aracs), u. t. Törökbecse, *) Aranybánya kk., Sáros eperjesi j., hál 

Arács I. Balatonará• s. 67, f. 391, T., rk. Delnekakasfalva, 6.628 kb., 
A r a cs l. Somogyaracs. kj. ~s ak. Eperjes ( eperjP.svidéki tj. és ak. kerlllet), 
.A r a c B a I. Egeraracsa. tsz tk., j b .. és ah. Eperjes, cs. o. Keczerpek.lén, 67, 
Arad tjv., X Aradi vár, Gáj, Poltura és Ségn ; lX, !l!9, u. t. és u. p. Sóbánya .. 

.4rad tim., ház 5,785, f. 63.166, M., o., n., sz., Arauy~gyháza, n Szabndszállás, Pest-Pili,. 
morva, bolgár, olas~, t., o, ; , ~, d', -=j=- (4), (x, Solt-J(iskwn mn., kunszentruiklósi j., cs. O. Szabad· 
unit. Budapest, 19.530 kb., ak. helyben, tsztk .. szállás, u. t. és n. p. Szabadszállás. 
jb. és ah. helyben, cs. O. helyben (a kllzhizton- Arnnyet·dö, r-"1 Nanócsa, Zólyom .",.,, Dllj!J· · 

aá.gi szolgálatot a város bel- és kOJterilletén a szalatnai j., cs. o. Horhát, ll, t. Nagyszalatna, 
város rendc5rsége telje:~iti), 83, VIII, ~. :f, u. p. Nagyócsa. 

~ e. • · A.ranyhegy, r-"1 Baranyabán, Baranya filii., ba· 
A r a d l. Újarad. ranyavári j. ~székb. Dárda), cs. O. FiiherczegJai, 
A r a d l l. Alsóaradi, Felsöaradi. . u. t. Fóherczeglak. u. Jt. Haranyabán. · 
Aradi vár, r-"1 Arad, Arad tml., cs. O. (n. k6zbiz- Aranylt.·gy, n He•·eill:svölgy. Zólyomtnn .. nagy· 

fonsági szoll!'álatot Arad város rendól'l!é~e leljesil i), szal, inai j., es. o. HerencsvOlgy, a. t. KriviuJ· 
L- e. ~. Gyetva, u. P• Herencsvölgy • 

• 

• • 

• 
• 

l 
l 

• 
l 

l 
• 

l 

l 
' • • • 

• 

l 
' 



• 

Ara--Ara 857 
• 

Al'anyhegy, f""'' Kiskunmnjsa, Pest-Pilis-Bolt- ") Aranyosblinya kk., X Ambrustanya és Her-
KiáliAm vm., kiskunfélegyházi j., es. O. Kiskun- 1 mánypatak; Tm·aa-Aranyos vm., tor·oezkói j., ház 
maj sa, n. t. és n. p. Ki-kunmaj~a. 2-111, :E 9:")6, O., m., o, 1, =f, '!.748 kb., kj. és 

Aranyhegy, f""'' M .. 76komá1·om, Veseprém vm., nk. helyben, tsz. Torda, jbtk. és nh. Topfmfulvn., 
enyiugi j., es. 15. Szilasbalháa u. t. Vé.roshidvég, es. O. helyben, 50, XXI, 69, f, [i)) _r- e. 
u. p. Meziik omárom. ~-

A.ranyhegy, f""'' Szanád, Torontál 11m., tOrOk- A.ranyoscsá.rda, r-. Tetétlen, Hajdu vm., hajdu-
. kanizsai j., ca. o. Csóka, n. t. és n. p. Orosz- szoboszloi j., cs. O. Tetétlen, u. t. Hajduszovát, 
lámos. u. P• Tetétlen. 

*)Aranyida kk., Abattf-Torna '11m., kassai j., ház · *) A.ranyos(l kk., X Kulhinypnszta, Oregerde5-
1 76, f. 878, T., m., C), 3.808 kb. (Apátka kk. puszta és Öreghutapuszta; Nyitra vm., nyilra
terilletével), kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Z!"á.mbokréti j., ház et, :E 854, T., rk. Kisvendég, 

. Kassa, et. 15. Semse, 34, IX, 27, u. t. Jászó, ~- 8.766 kb., kj. és ak. Sissó, tsz. Nyitra, jbtk. és 
t A ra n y i dk a l. Arauyida. ah. Nagytapolcsány, es. 15. Nyitrazsámbokrét, l !li 
' *) Aranykút kk., Kolozs vm., mocsi j., ház ~~O. XIV, 46. u. t. Rihény, u. p. Kisvendég. 

1 f. 1.035, O., m., t, ref. Mngyarszovát, 3.483 kh.. *) .Aranyosegerbegy nk., Torda-Aranyos tm&., 
f kj. és ak. Magyarfráta, tsz. Kolozsvár, jb!k. és tordai j., ház 582, ! 2.791, M., o., czigány, ~, 
;: ah. Mocs, es. 15. Magyarfráln, 6:l, XXII, 73, u. t. 9=-; gk. Aranyosgyéres, 6.001 kh., nk. helyben. 
: Magyar~zo1·át, n. ·p. Mag_,·arfráta. . tsztk., jb. és ah. Torda; es. O. Aranyosgyéres, 50, 
f Aranyli.úttelep, r. Buják, N6grdcJ mra., sziráki_ XXI, fi 9, u. t •. A ranyosg\"f-res, ·- · . . 
~- j., es. 15. Szirák, u. t. és u. p. Buják. ") l\ranyosrö kk., Tat·da-Aranyos vm., topán
r ') Aranymez6 kk., BzolMk-Doboka t:m., csáki· falvi j., ház 1.339, :E 6.'1175. O., -T . (4.), ··.1.81-7 
1
. gorbói j., ház 227, i, 1.059, O., m. it, 1.720 kh., k.i. kh., kj. Fehérvl5llly, nk. hlll)'ben (o. fehérvOlgyi 

~ és ak. helyben, tsz. Dés, jhtk. Csákigorbó, ah. Dés. >lk. párhuznmos B. anynkOnyve), tsz. Torda, jhtk. 
cs. 11. C>okmá.ny, 63, XXI, 70, ~. f, u. p. és ah. Topánfnlvn, cs. O. helyben, 50, XXI, 69, 
loesolé.dfalva. n. t. Topánfnlvo., u. p. Fehérvölgy. · 

') Aranyod kk., X Aranyodi szöll<'lhegy; Zala Aranyosffb•d6, r.· Abaüjalpár, Abauj-Torna 
(1111., zalaszentgróti j., ház 108, :E 501, M., rk. Zala- 11m., gl5nczi j. (székh. Abaújszántó), es. O. Aba- . 
szenlgrót, 93~ ·kb., kj. és ak. helyben, tsz. Znln- új~z~ntó, u.· t. Abaújszántó, u. p. Abaújkér. 
egerszeg, jbtk. és nh. Siiineg, cs. o. Znlaszentgról, *) .Aranyosgeren(\ kk., Torda-Aranyos vm., 
,9, XX, 6,._ n. t. és u. p. Znlaszentgról felvinczi j., ház 274, !. 1.~89, M., o., t, ~, 

Aranyodi szöllöhegy, f""'' Al'anyod, Zala 3.927 kh., kj. és ak. helyben, tszlk., jb. és ab. 
· znla•t:entgróti j., cs. 15 .. Zalaszent.grót, u. t. és Torda, cs. ö Székelykocsárli, fJO, XXI, 69, 

•· p. Zalaszentgl'ól · . , 
Aranyortás, f""'' Füzér, Abaf4i-Torna · fO.zéri *) .Aranyosgyéres 'kk., To1·da-.A1·anyos t:m., 

( j. (•zékh. Herná.dzsadány), cs. O; Pálháza, u. t. lorJni j., hb 340, f. 1.815, M., o., czig~~~·.- t~ 
Hernádzsadány, u. p. Füzérkomlós. ~, rk. Torda, 2.988 kb., kj. és ak. helyben, tsztk. 

Aranyos kk., Hunyad 11m., vajdahunyadi j., jh. és ah. 'I'ordn, cs. O. helyben, 50, XXI,. 69, 
ház BB, f. tU, O., kg. Cserbel, 1.3113 kb., kj. , r, · ~-
és ak. Cserbel, tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajda r. RáhakeczOl, Sopron vm., 

- l 

hunyad, cs. 15. Vádudobri, l:i4, XXII_I, 7f>, u. t. kapuv.ori j., cs. O. Bt!led, u. t. Beled, u. P• 
és 1. p. Vajdahunyad. Rábni:eczOl. 

Aranyos, r'l Ahaújkér, Abauj-Torna "m., g1lnc7i banyosl sz6ll6, r. Tápióbicske, Pest-Pilis-Bolt-
j. (szt>kh. Abaújs)ántó), cs. ö. Abaújszántó, u. t. Kisk1m t~m., nagykátai j., cs. O. Tápió~zent-
Abaújszántó, u. p. Abaújkér. ,·· márton, u. t. és n. p. Tápióbicake. . 

. Armyos, r'l Kunhenes, Jáss-Nagykun-Szol· .Aranyosi tanya, r. Gyöngyöshalász, HetJeS 
nok vm., tis78i fel~6 j. (székh. Kunlwgyes), C:5. O. ~työngyösi j., cs. o." Vámosgyörk, u~ t. és u. p. 
Ku nhegyes, u. t. és u. p. Kunhel!'yes. G} Ongyl\shalász. · 

Aranyos, r""'l Sásd, Baranya hegyháti j. *) .Aranyoslvtínfah:a kk., X Vádpatak; Torda-
(székh. Sásd), es. 15. Sásd, n. t. és u. p. Sásd. dt•atl'!JOB i"m, alsójárai j., ház 2:·:6, !, 1.0611, O., 

• 

Aranyos, r""'l Siklós, Ba1·anya t1m., ~iklósi j., it, =f, 5.~48 kh., kj. és nk. Alsójára, tsz. Torda, · 
es. O. S1klóa, n. t. és u. p. Siklós. jblk. Alsójára, uh. Torda, cs. O. Alsójára, 50, XXI, 

Aranyos, r'l Tiszaszőll6s, Heves vm., tiszafOredi "69, u. t. és o. p. Alsójára. ·· · 
j,, cs. ll. Tiszafüred, u. ~. és u. p. Tiszaszóll~s. *).!ranyoslónll k.k., Torda-Aranyos f)Pll., fel vine) i 

A r a n y o s l. Bükkaranyos, Csallóközaranyos· j., hé.z 314, i 1.ö68, O., l, 4.036 kb., kj. és. ak, 
Erdőaranyos, Hevesaranyos, Kisaranyos, Mez6- Arnnyosgerend, tszlk., jb. és ah. Torda, cs. o. 
aranyos, Néraaranyos, Pécsaranyos, Révaranyos, Székelykocsárd, 50, XXI, 69, u. t. Aranyosgyéres, 
VAgaranyos. n. p. Aranyosgerend. 

A r á n y os I. Péesaranyo11. · *) A.ran.:roslonka kk., 
• 

Torda-.Aranyos 
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toroczkói j., ház 98, ! 38,, O., .=r. !l.!l79. ~h., Aranyo~p.uszta, n Somogytarnóeza, BMAOgg 
kj. és o.k. ,\ lsóo.klos, biz. T ordo., J btk. A lsi\Jaru, mn., harest J., cs. ö. Barcs, ~. m. h., a. t. 
ah. Tordo., cs. ö. Ah;ópodsago., öO, XXI, 69, Somogytarnócza, u. p. R1goct.. 
f, u. p. Alsóo.klos. A.rnnyospn-zta, r. Szarva~gede, N6arád t:~t., 

Aranyosmalom, n Szepsi, Abauj-Torna ""'" sziláki j., cs. O. Szirák, u. t. Apcz, v, p. 
cserellati j. (székh. s~~:psi), cs. ö. Sz~:psi, n. t. Jobhágyi. 
és 11. p. Szepsi. ") Aranyosrikos kk., Torda-.At anyor tnn~ torocz.. 

*)Aranyosmarót nk., Barrrnn., aranyosmaróti j., kói j., haz .~13, i.. 816, M., o., 8, l!'k. Várfalva, 
ház 383, i.. 3.:!!17, · .M., l, n., (;,(x (1), ag. Al:só•ze· ·'.104 kh., kj. és ak. Várfalva, tsztk., jb. és ab. 
lez•ény, 1.939 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Torda, cs. ö. Borrév, 00, XXI, 6\1, u, t. Borrév, 
hdyben, cs. ö. helyben, ~6, XIV, .U, r. n. p. Várfalva. · 

_[11 e. *. Aranyosronk kk., Torda-Aranyos ~11l., torocz. 
*J Aranyosmeggyes kk., X Aranyosmeggyesi kói j., ház un, :f 606, O., =j=-, 6.-~61 kb., kj. és 

hen, Borostanya, BOszörményitanja, Eteny, Ilk. Alsönklos, tsz. Tordn, jbtk. Alsójarn, ah. 
Gombás, Grósztanya, He~yescsereirét, Jakótanya, Tordo., cs. ö. Borrév, 60, XXI, 69, a. t. Alsójára, 
JunBl'eisztanya, Órét, Selyet•ytanya, Streihertanya, n. p. Alsóaklös. · • 

Sveiczertanyo., Telekytanyn, V ~:sselényitanya ; Seat· *) Aranyosszentmiklós kk., Seolnok-Dobob 'Dili~ • 

IIUÍr 1/M., szinPrváraijo.i j., ház 547, :f 3.9136, O .. kékesi j., ház b9, f, ;~9~•, O., t, 1.396 kh., kj. és ak. 
m., t, ~, Z), rk. Józsefháza, 191.5~4 kb., kj. és helyben, tsz. Dés, jbtk. Kékes, ah. Szamosújvár, 
ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk és ah cs. ö. Kékes, 63, XXll, 72, u. t. és a. p. Kékes. 
SzinPrváralja, cs. ö. SarkOzújlak, 5, XII, 37, *) Aranyosszollodol nk., .Jlls6-FeM 11111., vere>· 
r. _r- e. ~· pataki j., h;! z 9:.o, f. 4..713, o., t, =r (sJ, 11.861 

Aranyosmeggyesi begy, n ArauyosmPggye~, kh., ak. helyb .. n, tsz. Gynlll-f .. hérvár, jbtk. és ab. 
Seatmtlt' t:m., azinérvaraljni j., cs. ö. Sárközújlak, A Lrudbánya, cs. ö. Verespatak, öU, XXI, 68, 
•· t. és a. P• Aranyo~meggyes. (T• panfalva-Aranyosszohodol), n. t. és L p, 

*) Aranyosmohács kk., Torda-AranyJOB tJm., Topúnfalva. _ 
felvinczi j., hát. JOO, ~ 950, O., t, i.96·,. kb.. A.ranyostanya, n S1.amosdara, Szatmár "lll., 
kj. és ak:. helyben. tsz. Tnrdo., jblk. Felvincz, nh. cseng .. ri j., cs. a. Cseng .. r, u. t. és a. p. Csenger. 
Tordo., cs. O. Felvincz, 50, XXI, 691 u~ 1. és u. p. *) Aranyosvágás kk., ToreZtl-Aranyos VIli., 

Felvinrz. topánfalvi j., ház 418, :f 1.9 •7, O., =j=-, 4-.648 kh., 
*) kk., Seolnok-Doboka vm., kj. és uk. helyben, tsz. Torua, jbtk. és ah. Topan. 

kékesi j., ház 1 i'!, i. 5916, O., n., m., d", gk. fal v a, cs. ll. Feketevölgy, 50, XXI, 69, L t. éS 
Szentmáté, 1.818 kb .. kj. és ;,k. Újős, tsz. Dés, u. p. Topánfalva. . 
jbtk. KéJ..es, o.h. Bethlen, cs. O. Szentmáté, 63. *) Aranypataka kk., Sá.ros bártrni j., hu 
XXII, 7~, u. t. Kék '"s, u. p. Szentmáté. 106, :f L 58, 'l'., rk. Galbatő, é.g. Hártfa, 2.,9li 

*)Aranyospatak kk., Zemplén varannói j., kh., kj. és ak. Ferzsó, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. 
hú 16, i, 76, T., ll'k. Avragospatak, t.O!l8 kb., kj. Hártfa, cs. o. Bártfa, 67, IX, 919, n. ~ és a. p. 
és ak. Sókút, tsz. Sátoraljaújhely, jblk. és ah. Va- Hártfa. 
rannó, cs. o. Varannó, 66, IX, 28, u. t. Varannó. A.ranyszeg, n Hajduszoboszló, Hajdv. 11111., 

u. p. Sókúl cs. ö. HaJduszoboszló, u. t. és u. p. Hajdu· 
*) lianyollpolyáu kk., Torda-Aranyos tnn., szoboszló. · 

tordai j., ház !37, f, 1. 166, M.. o., • , ~ 1 ':!.ö7!1 Aranyszékpuszta, r'l Gllmörmi'e, Gö,nör és 
kb., kj. és ak. helyb~n, tsztk., jh. és ah. Torda, Kis-llont mn., tornaljni j., cs. O. Tornalja, 
cs. ö. Torda, 50, XXI, 69, u. t. Torda, ~· n. t. Tornalja, u, p. Gömörfüge. 

*) Aranyospollor kk., Torda-Aranyos 1itll., *) Árapatak kk., X Bddtszei', Hete és Len-
topánfalvi j., ház 386, :f 1.872,. O., ;t, .:j=-, 6.889 kert ; Há·rom$ze'k 1im., miklusvári j. (szék h. Nagy· 
kh., kj. és ak. Alsóvidrn, tsz. Toro~o., jbtk. és nh. ajta), ház 3ö8, f. 1.523, O., m., ~, =j=-, 5.455 kb., 
Topinfalva, cs. ll. Fdsi•vidra. 60, XXI, 69, u. t, kj. és ak. helyben, tsz. Kézdivúarhely, jbtk. 
Topinfo.lvo., u. p. Alsóvidra. N a~yajta; ah. SepsiszentgyOrgy, cs. O. Hid vég, i, 

Aranyos puszta, r. All'yagospatak, Zet~•plm 1im., XXI V, 77, u. t. Előpatak, ~ . 
varannói j., cs. O. Varannó, u. t. Varannó, u. p, AraTölgyi tanya, r'l Felsővadász; Abauj-Tortlll 
Sók út. . 11m., szikszói j., cs. o. Selyeb, n. t. é" Ilo. p. 

Aranyospuzta, n Alsószemeréd, Hont Felsövadász. . . 
ipolysági j., cs. O. Hévmall'yarád, u. t. Kistompa, .4-rboz, r'l Nagykőrös, Pest-Pdis·Solt-Kiskufl 
u. p. Felsőszemeréd. · vm., cs. ö. Nagykörö•, n. t. és u. p. NagykllrOs. 

A.ranyospnszta, r. Káloz, Fejir tm~., sá.rbogárdi Arcztele l•, n Sugoig, Szeben vm., szászsebesi j., 
j., cs. O. Káloz, 11. t. és n. p. Káloz. cs. ö. Su~ál!. u. t. Polyá. , u. p. Sugag. 

Aranyospnszta, r. K~mer, Slilágy· szilágy- *) Árdánfnln kk., Nyitra fltn., galgóczi j., ház 
somlyói j., cs. ö. Kémer, n. t. Kémt:r, n. p. Ipp. 44, :f 331, T., 5, 1.170 kb., kj. és ak. Fels/latra~ 
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tsz. Nyitra, . jbtk. és ah. Galgócz, · cs. o. Nagy- Á.rkosh&z~~uszta, ("'l BabosdObréle, Zala 
répény, 1!1, XIV, 46, u. t. és u. p. Radosna. zalaegerszegJ Jo, cs. G. Nagylenuel, u. t. és u. P• 

*) Árdánháza kk., X Háterdő és Kerekdomb i l.:11.laegerszeg . 
. Bereg flm., munkácsi j., ház U3, i. 1.191>, R., ; , Árkoslkuoyhó, ro. Csenger, 81atmár t~m., 

1.670 kh., kj. és ak. Drágabártfalva, tsz. Bereg- cseng-eri j., cs. O. Csenger, u. t. és u. p. Csenger, 
. szász, jbtk. Ilosva, ah . .1\funkács, cs. o. Komló!!, Árkosszlget, ("'l Dévaványa,Jása-Nagyku,n-Beol-
. 65, XI, 34, u. _t. Ilosvu, IZJ. nok vm., tiszai felsiS j. (székh. ~unhegyes), ca. O. 

Ardo.nócz l. Árdánfalva. Dévaványa, u. t. Kéthalom, u. p. Dévaványa. 
*) ÁrdA.ny kk., Bessterv1e-Naa16d besenyiii j. A r k us l. Bélárkos • 

. (székh. Besztercze), ház ~~. i. liS'>, O., t, 3.:135 ÁrkusdUl li, ("'l Újkécske, 
: th., _k.j. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Besz- Dm, kiskunfélegyhá.zi j., es. O. Újkécske, u. t. 
~ tercze, cs. o. Nausajó, 63, XXII, 7i, u. t. és u. p. és u. p. Újkécske. 
[ Nagysajó. Árkus puszta,,... Nagydobsza, Semogy mn., sziget-
' ~ . !rdapuszta, '":' Bakonyié.kó, Vessp,.,ftn pápai vari j .•• cs. o. Gyongyosmellék, u. t. Darány, . 
t l·• ca. O. BakonyJii.kó, u. t. Pápa, u. p. Tapolczató. u. p. Nngydobsza. 
~ Ardó l. Beregardó, Feketenrdó, Hil.l\'égardó, *)Arló kk., X Bagólápapuszta, Dobronyapuszta, 
~ Nyirsnrdó, Pels6cz~rdó, Szamosardó, Szóllősardt'l, [vánkapuszta, Iz.~apuszta, Szamárv0ll(yepuszta, Szo
r SzőlUisvégardó, Végardó. honypuszla, Vauyicspuszta és Vastag ; Borsod 
, !rdócska, r'l Szilicze, Gömör ú Kis-Hont vm.. vm., ózdi j., ház 851-, i. 1.95t., M., o, 8.651 kb., 
l rozsnyui j., cs. ö. Pelsócz, u. t. és u. p. Szilicze. kj. és ak. helyben, tsz. Miskolez, jbtk. és ah. 
; A.rend11, r'l C~ány, Heves vm., hatvani j., cs. o. :-3ajószentpéler, cs. ö. Járdánháza, M, X, 81. 
i Hatvan, u. t. és u. p. Csány. ~· . 
~ A.reudamnjor, r'l Csóka, Torontál ""'·· tnrök- ,... Bázos, Temes 
r 

temesrflkasi 
,_. kanizsai j., cs. O. C~óka, u. t. és n. 1,_ Cs l ka. j .• cs. o. Tewesrékns, u. t. és u. p. Temes-
t *) A.rgyas kk., J{oloRs vm., hidalmá!'i j., ház 1·ékns. 
~- 71, f. 31f>, O., ; , 1.~6 kh., kj. és ak. Lapupatak, ")Arnót kk., X Buska; Borsod t1m., miskoleJi 
~ tsz. Kolozsvir, jbtk. ~\s nb. Hídalmás, cs. i'l. j., hb 1'i9, i 989. ., d". rk. és gk. Felsó,soleza, 
' " lagynrzsomhor, 51, XXI, 67, u. t. Egeres, u. p. ref. Onga, i.ö7ö kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. 

Mag)·ansombor. és ah Miskolcz, cs. l}, FelsOzsolcza, 34, X, 31, u. t. · 
ArbánirtváuJ, r'\ Trencsénf0gas, Trencsdn vm., "S u. p. Felsőzsoleza. 

puhúi j., cs. o. Puhó, u. t. LednicZJ·óna, u. p. *) ArnótfalTa kk., Szepes iglói j., ház SS, 
Trencsénfogas. . E 1 i 6, T., rk. Létánfalva, kb,, kj. és ak. 

*)Arka kk., Abauj-Torna gOnezi j. (szék h. Szepestamá.sfalva, tsz. Lőcse, j btk. és ah. Igló, 
Abaújszántó), biz 63, i. 2~18, M., rk. Boldogkóvár- cs. ,O. Igló, 67, IX, 30, u. t. Igló, u. p. CsiltOr
alja, rer. Korlát, 1.59J kh., kj. és ak. Boldogkö- tökhely. 
viralja, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Abalijszántó, Árnyékelejt-pusda, 1"'1 Borsosberény, N6grdtJ 
es. G. Hejcze, 34, IX, !7, u. t. Abaujszánló, u. p. 1)111., nógrádi j. {székh. Rétság), ca. O. Érsek~ 
Boldogkllváro.lja. · vadkert, u. t. és u. p. Borsosberény. 

A r ka ), Malomárk.a. Árnyékpuszta, ,... Gömörsid, GömiW ú Kis-
Árki kk., Hunyr1.d !'m., dévai j., ház 31, :2.159!, Hont vm., rimaszPcsi j. (székh. Feled), es. o. 

0.1 kg. Keresztényalmas, 95!a kh., kj. és nk. Al- Ajnaesk<5, u. t. és u. p. Flllek. · · 
pestes, tsztk., jb. és ah. Déva, cs. O. Déva, 114, *) .lrok kk., Ung '!Jin.," ungvári j., ház 98, i 680, 
XXIII, 7!í, a. t. Déva., u. p. Csernakeresztúr. R., m., ~, 4.1~1 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Bereg-

Á r ki l. Szepesárki. . szé.sz, j btk. és ah. Ungvár, cs. o. Ungvár, 66, XI, 
A.rklpussta, r'\ Mór, FpJir móri j., cs. O. 36, u. t. és u. p. Ungvár. · 

lór, 1. t és n. P• Mór. *) ÁrokalJa kk., Seolnak-Doboka """' belhleni 
*l A.rkod nk., X Mnrkovicstanyn; Torontál j., hú 194, i. 877, N., o., m., t, r:!, re t Czegó-

, •. , antulfn.lvai j .. hé.z 1158, :E 3.019, Sz., n., T telke, !.345 kh., kj. és ak. Siijómagyarós, tsz. Dés, 
(l), rk. Kisnezsllny, lO.M•6 kh., ak. helyben, tsz. j btk.. és ah. Bethlen, es. O. helyben, 63, XXII, 7 t, 
Pancsova, jbtk. ~s uh. Antnlfalva, es. O. helyben, m. h., u. t. Sajómagyarós, u. p. Kerlés. 
19, VH, !:!, f, · Árokbátlma.for, I"''Niczk, YtU t~m., sárviri j., 

')Árkos X Bedóházilelep és Glóriagyógy- cs. o. Répezelak, u. t. és u. p. Niczk. 
forrú; Háromalik "m., sepsi j. (székh. Sepsi- Árokmaj or, ro. Zseliz, BarB 'IJm., léva.i j., 
IZentayOrgy), hú 3!Jl, i. 1.721, M., t, ~, 8, cs. O. N1.gysalló, u. t. és u. p. Zseliz. 
rk. Sep~ik6r0spatak, kh., ak. helyben, tsz. *)Árokszállás kk., Vas , telsMri j., ház 137 
l:~ivunrhely, jbtk. és ah. SepsiszentgyOrgy, i. X60, N., o. 1.386 kb., kj. és ak. helyben, tsz. 
Cl. G. Sepsiszeutnnrgy, !, XXIV, 79, u. t. :izombathely, jbtk. és ah. FelsMr, cs. O. Alhó, 

·. Sepsiszentgyör~ry, [8J SS, XX, 66, n. t. és u. p. Pinkafő. 
· ! r i os L Bélark.us, Újárkos; Á r ok sz á. ll ás l. Jálizarokszall~. • 
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lrokar.eg, f"'l Hajduszoboszló, HaJdu 1 (székh. Királyhelmecz), es. ft. Páezin, w. t. Szomo . 
cs. ft. Hajduszoboszló, u. t. és n. p. Hajdu- tor, u. p. NagykOvesd. · 
szoboszló. Á r p ás l. Alsóárpé.s, Felsőárpás. 

*) Árokt6 nk., X Fásértanya,Káptalani kistanya, . *) .lrp1ístó kk., Szoluok-Doboka ""'·• bethleni 
Káptalani nagytanyi! és Paptanya; Bo-rsod vm.,)., ház ~50, f 1.255, O., rn., X, ~, 1.!157 kb., 
mezoosáti j., ház 508, f ~-J 86, M., 0 , ~, 6. 71•4 kj. és ak. helyben, tsz. Dés, j btk. és ah. Bethlen, 
kh., ak. helyben, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Mezö- cs. O. Bethlen, 63, XXII, 7-2, n. t. Bethlen, /Z]. 
csát, cs. o. Mezc5ct:át, M, X, 31, ~- A.rslczatelep, ,.-.. Mngn1·a, BesBtercu-NC18zdd 

lrontanya, f"' Gebe, BBatmár vm., mátészalkai óradnai j., cs. · O. Nagyilva, u. t. és u. ll• 
j., cs. O. Kántorjiiiosi, u. t. Hodász, u. p. Gebe. Óradna. . 

*) Árpád nk., X Mil!kolczitanya; Bihnr *)Ártánd nk., X Beliczaytanya, F\\11\ptanya, Kit-
.",.., nagyszalontai j., ház 358, f 1.6!:!6, .M., ~, tanya, Kiszornlinpuszta és Platlhytanya; Bihar 
B.Ms kb., ak. helyben, tsz. Nagy-Vé.rad, jblk, és ah. vm., t·iharkeresztesi j., ház 161, t 864, M., ~.kg, 
Nagyszalonta, cs. o. Feketebé.tur, 87, IV, a, Mezőpeterd, 2.73~ kb., ak. helyben, tsztl. Nagy-

~- Várad, jb. Nagy-Várad vidéki (székh. Nagy-Varad), 
r p i d l. Nagyárpád. ah. Nagy-Várad, cs. O. Bihnrkl'rPszt~>s, 87, IV, 11, 

Árpádfürd 6, ,......, Békásmegyer, Pesf.-Pilis-Solt- m. h., u. t. Bihnr~ eresztes [2J. 
Kiskun vm., pomázi j., cs. O. Békásmegyer (külO- npuszta, f"'l Nylracsli.d, Swbolcs tllll., 

nitmény), ~ (Csillaghegy-Árpádffirdő), u. t. és ligetaljai j., ( .. zékh. Nylro.csád), cs. G. Nyiro.csád, . 
•· p. Béká:nuegyer. u. t. é~ u. p. Nyirncsé.d. 

Ál')ládJmlom, ,......, Nagymágocs, Csongrád tom., ÁrT&mnjnr, f"'l Kálóz, Feitt vm., sárbagárdi j., ' 
tiszántúli (székh. Mindszent), cs. O. Nagymágocs, cs. ö. Káloz, u. t. Szilasbalhás, n. p. Káloz. 

p. u. · *) .lrvátfnlva kk., Uavarl&ely vm., udvarhelyi j. · 
f'"'\ TOkOl, Pest-Pilis-Bolt-Kis· (11zékh. Szék,.Jyudvarhely), ház öt, ! 215, M, . 

ku ma., raczkevei j., cs. O. Soroksár, n. t. és rk. Székelyudvarhely, ref. Felsöboltlogtalva, 5.418 
u. p. TOkOl. kh., kj. és ak. Felsőboldogfalva, tszlk., jb. és ah . 

Árpádkert, f'"'\ HajdubOszOrrnény, Hajdu vm., Székelyudvarhely, cs. O. Széltelyndvnrhely, 8t, 
cs. O. HajdubOszOrmény, u. t. és u. p. Hajuu, XXIV, 80, u. t. Székelyudvarhely, 1:8J. 

· boszörmény. . Árva vb·a, f"'' Árvaváralja. .Árva ttm., vArij. 
Á.rpádliöszénbA.nya, f"'t Dorog, Esetergom 'I'm., (székh. Turdossin), cs. ft. Árvaváralja, u. t. és 

esztergomi j., es. O. Dorog, u. t. és u. p. Dorogi. u. p. Árvaváralja. 
A.rp1\.dmajor, r-. KtlniJOS, Veszpt·tm '!tm., enyingi ,\naváralja kk., X Arva vl\ra és Sirokamajor; 

j., cs. O. Balatonkenese, u. t. Berhida, u. p. Árva vári j. (székh. Turdossin), ház 49, f 
Csajág. 3;>9, T., m., 0 , 4.51 O kh., kj. és ak. Felsőlehota, 

Á.rpádmajor, f"'l Szc5d, Peat-Pilis-Solt-Kiskun t.sz. Rózsahegy, jbtk. és ah. Alsókubin, cs. ll. 
váczi j., cs. ft. Göd, u. t. Göd, u. p. Sződ. helyben, 71, XV, 49, :f, '_[11 e. ~· 

r'\ Kecskemét, Pest-Pilis-Bolt- Árvédtanya, f'"'\ Drassó, .t!lsó-Fehér vn1., kis-
Kiskun cs. O. (a közbiztonsági azoigálatol enyedi j. (székh. Vizakno.), cs. G. Drassó, a. t • 
Kecskemét vl\ros rendőrsége teljesiti), 11. t. és és u. p. Koncza. 
u. p. Kecskemét. *) Á.sgti1. kk., Sáros eperjesi j., ház 45, f. 

• 

A.rpádszölló"telep, f"'l F\llöpszállás, Pest-Pilis- 278, T., rk. Pósfalva, gk. Jt"ulyán, 1.107 kb., kj. él 
Solt-Kiskun tlm., kunszentmiklósi j., cs. O. Sza· ak. Töltszék, tsztk. és jb. Eperjes, ab. Girál~ ' 
badsz&llás, Uo t. és u. p. Fülöpszállás. cs. O. Tótrnszlavicza, 67, IX, !19, u. t. és 1L P• 

Árpádtanya, f"'l Királydarócz, Szatmár Kapi. 
erdődi j., cs. O. Erdc5d, u. "t. Érszentkirály u. p. !sokérfmnjor, f"'l Vaszar, Vestprém vm., pápai 
Kid.lydnróez. · j., cs. O. Lovászpatona, n. t. ~ n. p. Vaszar. 

Á.rpádtelep, f"'l RákosszentrnihAly, Pest-Pilis- *) Assakürt kk., X ,Apálipuszln, Czero\ina· 
Solt-Kislmn vm., 1JOdOI16i j., cs. O. Czinkota (kQIO- mnjor és Kotorbál ; Nyitra vm., nyitrai j., haz 110, 
nitrnény}, ~ m. h., u. t. és u. p. Rákosszent- i. 840, T., 0• cf', 2.388 kb, kj. és ak. bel~n, 
mihály. tsz tk., j b. és ah. Nyitra, cs. O. Nyitra, 1!:1, XIV, 46, 

Á.rp6.dtet6, f"'l Mánfa, Baraft1!a. t~m., hegy- ~. :f, 
háti j. (szekh. Sásd), cs. o. Komló, u. t. és n. p. Ass z o n d I. Kisasszond . 
Mecsekszabolcs. Ass 1. o n y l. Boldogasszony,VasboldogasPzony. 

*)Árpás kk., X Kálmánmajor; Sopron tnn., csor· Asszonyerdötanya, ,......, Karácsfal va, Ugocsa t:m., 

nai j., ház 108, f 6:-2, M., o, ág. Nagymóriczhida, tiszáninneni j. (szék h. Nagyszőllős), cs. 1). Tisza· 
! . .C.ltl kb., kj. és ak. Egyed, tsz. Sopron, jblk. és újlak, u. t. Tiszaújlak, u. p. Tiszo.újhely. 
ah. Csorna, cs. G. Szany, 76, XVIII, 68, u. t. Asstony fa, f"'l Mezőlak, Veszprl1n pápai j., 
Egyed-Rábacsanak, u. p. Egyed. cs. o. Pápa, u. t. és u. p. 1\lezólak. 

Árpás, f'"'\ Karcsa, ZempUn bodrogközi j. A 8 sz o n y ra l. BoldOIJ&SBZODyfa, GyórllSIIZOnyta, 
• 

l 
• 

• 

• 

• 

• 

• • 

l 
• 
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Kl8asszonyta, · OstfYyasz- j., (szé'kh. No&')'igmánd), cs. ö. Kisbér, 
szooyfa, u. t. és u. P• Ás)ár. . 

*) A.sszonyfnln nk., Na.gy-Ktlkt'J.lló med- . *) Aszó kk., Szolnok-Doboka, csákigorbói 
gyesi j., ház 390, f. 1.6!U, N., o., it, eJ', .:t-. 4.635 J., há~ 98, i. 4!!3, 0., .:t-, gk. G?rhómező,. 1.306, 
kh., ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. kb., kJ. és ak. helyben, tsz. Dés, Jblk. Csákigorbó, 
Medgyes, cs. o. Nagyselyk, 31, XXIII, 76, m. ah. Dés, cs: ö. Alparét, 63, XXI, 70, u. t. és 
h., u. t. és u. p. Kiskapu&. u. P• Csáktgorbó. 

Assz on y fal va 1. Boldogasszonyfalva, Ho. vos- Asz ó l. Biharhosszúllszó, Bo~doraszó, Farkas-
nmonyfolva, Kisasszonyfalva, Nagyasszonyfalva. .aszó. Hosszúaszó, Krns:tnn.hosszuoszó, Marosnsz6 

*) Asszonynépe kk., nagyenyedi Me*gyas~ó, Váraszó, Vé~~szó. . . 
j., ház hO, i. li40, o., m., l, ref. Magyarlapád, . ) As•ód nk., Pest-Ftlts-Solt-Kukun tm~ •• aszó.dl . 

!ll kb k. A. k h 1 b ts G 1 f hé á J., ház 617, f.B.989,M., t., 0• ó', J), ref. Hévtz-
• ., J . .-s a , e y en, z. yu a e rv r, k .. 6•!> kb k h l be t p t 'dék' 

'btk é b N d ,. h l b 50 XXI györ ' "'· '.ti) ., a . e y n, sz. es VI l J • s a . agyenye , cs. u, e y en, ' , . h B d t) 'b k é h Gödöllő 6 

. . e y en, , • , , , e. 
Asszonyresrpusztl&, 0 NyuaCJ~M, Szabolcs A 6 d 1. Vaskohos:tód. · 

rm.: lige.tnljai j. (székh. Nyíracsád), cs. 6. Nyi~- . A:z~dpuszta, r"' Ekecs, Komárom 11m., csalló-
ac~nd, u. t. és u. P• Nyfracsád. kOzi j. (székh. Nemesócsa), cs. 6. Gúta, a. t. éS 

Asszonyrét l. ón~s)onyrét, Újosszonyrét. 
11 

· Ekecs · 

. Asszonyy~r, r. Őrtilos, Somogy mn., csurgói ·*r· Aszóta ·kk., Zala balatonfüredi j., hb 
J., cs. O. ZaJtán~, ~· t. Légrád, u. p. Zákány· 79, i. 890, M., ,O• 1.443 kb., kj. és· ak. helyben, 
Ass~o~yvArls.zollo, r"' Belezna, Somogy """·' tsztk. Veszprém, jb. Bala ah. Tapoleza, 

csurg~t h cs. o. Zé.kány, a. t. Murakeresdúr. cs. ö. Balatonfüred, 48, XX, 64, r (Aszófő-
u. JI• Surd. . Tihany) ~· ··· 

*) AsszonyvAsára nk., Bihar tm., székelyhídi *) A.s~óirtás kk. Bi!u11• 11m. belényesi j. ház · 
j., ház !31, i. 1.142, M., . o, ~, !.160 kh., ~k. ·!67, ! 1.368, O., =f,., 4.900 kh.,' kj. és ak. Bibor
helyben, tsz. N~gy-Várad, Jbtk. és ah. Sz~kelyhtd, rósn, ts1• Nagy-Várod, jbtk. és ah, Belényes, cs. 
cs. O. Székelyhld, 39, Ill, 7, m. h. (Klskerek•· 6 .. Bihnrkoba, 87, IV, tB, Ilo t. Magyarremete 

• 

Asszonyvására), u. t. 1:8]. u. p. Biharrósa. . · . 
Asszupatak, f"'' Kolozsvár, Kolozs t1m., cs. Aszóltanya, f"\ Tiszaszc5llc5~, Hevu t"m., tisza- _ 

ft, (a kllzbiztonsAgi szoll!'álalot Kolozsvár város fOredi j., cs. O. Tiszafnred, u. t. és u. p. Tiszaszc5llc5s. · 
renddrstlge te}jcsiti), u. t. és u. P• Kolozsvir. Aszóposda, 0 Galambok, Zala, tJt»., nagy-

Astromréti pásztorlak, r"' CFengerújfalu, Szat- kanizsai j., cs. ö. Kiskomárom, a. t. Zalaszent
már '11m., csengeri j., cs. 6, Csenger, u. t. Csen- akab, u. p. Galambok. · 
ger, u. p. Csengerújfnlu. •) Aszós tk., X Gáspártelep, Nyitra, sze-

*) Ásvány kk~, Győr tma., tószigetcsilizkOzi j_ jiticzei j., ház 187, :! 828, T., 0 , 91.017 kh., kj.és at. 
(szék. Gylir), ház ~68, i. ·t.682, M., o, kb., Jabláncz, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Szenicze, cs. ll. 
kj. és ak. Ráró, lsztk., jb. és ah. Gylir, cs. 6. Héder- Jabláncz, 7!, Xlll, 41, u. t. és u. p. Jnbláncz. 
vár, 19, XVII, 66, u. t. Hédervár, u. P• Ráró. AszU.ghely, r.. Éradony, Bihar , érmihály-

Á s v á n y I. Tis:tl!ásvány. falvai j., cs. 6. Szalacs, u. t. és u. p. Éradony. . 
ÁsrAnytanya, 0 Nagyrábé, Bihar sirréti A.sztalostanya, r.. Pusztadorócz, .Seat", ár ""''' 

j., (székh. Bih~rnagybajom), cs. 6. Bihartorda. szalmárnémeti j., cs. 6. Szatmár-Németi, u. 1;. és 
a. t. és u. p. Nagyrábé. u. p. Szatmár-Németi. 

")Aszaló nk., X Káptalantanya; .Aba~·TOt'tla *) Asztély kk., Bereg t1m., tiszaháti j. (székh. 
""·• szikszói j., ház B64o, ! 1.644, M., o, ~, gk. Beregszász), ház 87, i. 510, M., ~, 1.133 kb., kj. 
CsoMd, 4:.560 kb., ak. helyben, tsz. Kassa, jbn. és ak. Beregsurány, tsztk., jb. és ah. Bereg&zász, 
és ah. Szikszó, cs. ll, Szikszó, 84-, IX, 27, m. cs. 6. Beregszász, 65, XI, 34, u. t. Beregsurány, 
h., 11. t. Szik~zó, 1:8J. , o. p. Béregszász. 

Aszaló 1. Somo~tyns7aló. *) Aszubt•sztcrcze kk., Bes1tercse-Naas6a 
*) ÁszAr nk., X At~zári keményitc'lgy~r, Ászári jádi j. (székh. Besztercze), ház 190, ! 8:!0, N., o., 

téglagyár és Klibarosztiszlilllik; KomárOfil ""'·' czigány, ó', kg. Oroszborgó, 6.569 kh., kj. éi 
gesztesij. (székh. Nagyigmánd,, ház !!86, i. 1.586· ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Besztercze, cs. 6. 
1., o, ~.ág. Magyarszombathely, S.2·i8 kb., ak. Besztercze, 63, XXII, 72, u. t. és a. p. Jád. 
helyben, tsz. Komárom, jbtk. és ah. Nagyigmánd, Asnv6lg)'imajor, r.. Znlntárnok, Zala tnn., 
cs, lJ. Kisbflr, 1!, Xlll, 43, ~. f, novai j., cs. ö. Nova, u. t. Tót'ej1 u. P• Zttlatárnok. 

Aszári kentényitögyít.r, n Ástár, Komárom *)Áta kk., Baranya tJm., pécsi j., ház 7!1, :E 4!a0, 
n~., gesztPsi j., (SzPkh. Nnnigmánd), cs. 6, Kis- H., n., m., rk. Egerág, ág. Pécs, 6i8 kb., kj. és 
bér, u. t. és u. p. A,zár. ak. Szalánta, tsztk., jh. és ah. Pécs, cs. O. Sza

Jsz1&rl téglagyár, n ÁszAr, Komát·om tnn.1 lánto., 62, XIX, 60, ~· r. u •. P• EgeráM"· 
··-

• • 

• • 

-

• 

• 

• 

.. 
• 

• 

• • • 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• • 

• • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

36 t • Atá Ava 

A t 6. d l. Magyarat6.d, Nagyatád. A.tyáspuszta, r-. Nagyszalortta, Bihtw 1111., n&IJ· 
*) Átány nk., . X B;1rczaytanya, Coburgo- •u:alontai j., cs. O. Nqyszalonta, u. t. és 1, p, 

tanya, Dobóezkytanya, Harangitanya, Kálositanyn. Nagy!<zalonta. 
Mlinkótanya, Mocsé.rytanya, Pappszász György- Atyaszeg, r-. Dé,•aványa, J'áBI·Nngy'kun-B•ol· 
tanya, Pappszász Lajostanya, Pukytanya, Puszla- nok · tiszai felső j. (székh. Kunhesyes), es. ll. 
szárazM, Szatmárytanya és Vajdatanya; Heve~ Oé•·aványa, u. t. és u. p. Dévavinya . 
vtn., hevesi j., ház 6!!7, f !1.81-f., M., ~, rk. Heves *) Atyha nk., Uarm,rhely ",ll., parajdi J., hú 
9.171 kb., ak. hely be ri, tsz. Eger, j btk. és ah. Heves l\8 h :t 1.609, M., o. 4.55~ kh., ak. helyben, lsz!~ •• 
cs. O. Kömlc'l, 60, X, 3!1, a. t, Heves, ~. jh. és ab. Székelyudvarhely, es. G. Parajd, 82, 

J.tlllabánya, r-. Sehespata.k, Gómör ts Kis· XXIV. 80, u. t. Korond, ~· 
HOfl.t vm., rozsnyói j., cs. D. Csetnek, u. t. és A.tyhntany;t, r"\ Szinérvaralja, 81G1már vm., 
u. p. Csetnek. · s•inérváraljai j., cs. O. Szinérv6.ralja, L t. és u, P. 

*) A.tkár nk., X Ben'k:alanya, Faragó- Szi nérváralja. 
tany11., Fo,lortanya, FOlsingertanya. Gosztonyimnjo·, A.ugusztamajor, r"\ Csönge, Ya1 m., czell
Gyórtfytanya,Kollertanya,Kürtbytanya, Malatinszky dOmOlki j., es. G. Ostffyasszonyfa, u. t. Kenyeri 
alsótanya, Malnlinszky felsc5tanya., Malatiuszk}' u. p. Csönge. 
kOzéptanya, Oláhtanya, Suráoyilanya, Tassi malom, A.ngusztamajor, r-. Tc5zmiske, Arad 11m •• kis· 
Ta~sitanya, V árkonyitanya, VinterbeJ•gtanya és .ienc'li j., es. D. Vadász, u. t. Tözmitike, u. p. 

• 

Z&leskitanya; Heves""'" rJOngyGsi j., ház 809 Kisjen6. 
! 1.7!'>5, M., rk. GyOngyOshalász, 5.851 kh., ak. . Auguszta major. r"\ Zsitva, Bart",., aranyos· 
helyben, tsz. Eger, jbtk. és ab. Gyongyos, cs O maróti j., cs. D. Kist~polcsány, u. i. és u, p. 
Vámosgyörk, 60, X, 3~, u. t. VámosgyOJ;"k, Kistapolcsány. · • 
~· * 1 ~UTélháza nk., X Újszila11ipns1ta; TorMJtdl 

Átokháza, f""' Kiskundoi'Ozsma, CsMagrátl t·m., r.m., csenei j., há~ 185, f. 1.135, M., o., l'k. Újvár, 
tlszll.ninneni ·j. (székh. Kiskundorozsma), es O. 3 9!Jt kh., ak. helyben, tsz. Nagykikinda. jblk. 
Kisknndoroz!1ma, u. t. és u. p. Kiskundorozsma. Hilléd, ah. Zsombolya, cs. O. Csene, 61, Vlll, "• 

Átokhár.a, r-. Szesed, Csongrád , cs. O. (a ~. 
kOzbizlonsági szulgálatot Szeged város rendőr- A u r e l h á z a 1. AUI'élháza. 
sége lt-ljPsfli), u. t. Szabadka, u. p. Szeged. A.Taros, r-. Tótpel~t'lcz, Zdl!!Otn "'"'·• zólyomi· j~ 

.. *) A.tosfalTa kk., Maros- Torda vm., nyárádszere- cs. G. Tótpelsöez, u. t. és u. p. Tótpelsöct., -
dai j., haz 105, ! 3 t-2, M , ref. Székelyistvá.n, .. has, r-. Diósviszló, Baranya "'"·· siklósi j., 

kh., kj. és ak. Csókfalva, tsz. Maros-Vásárhely, cs. G. Siklós, u. t, ~arkány, u. p. Dió~viszló. 

jbtk. és ah. Nyárádszereda, cs. G. Makfalva, 62, A. Tas, r-. Szemcséd, Tolna""'·· tamáai j., cs. ll. 
XXII, 71, u. t. Makfalva, u. p. Csókfalva. Felsóireg. u. t. és u. p. Fel~óirer • 

A t r ak l. Alsóatrak, Felsllatrak. A.T&Mdlllli, r"\ M.agy-trpét.erlaka, MGros-7brda 
• 

· *) Attala kk., X Csökepuszta; Som0{}1J t'm., ".m., relfeni alsó j. (székb. Szá~zrégen), cs. 4, Ger-
ipli j., biz !SS, ! 1.:'07, M., o, U.f.9 kh., kj. é~ nyeszeg, u, f;. Gernye~zeJf, u p. SzAszrégen. 
ak. helyben, tsz. Kaposvár. jbtk:. és ab. Is-al, r!'l n. *) Avasfl&lva kk., Kra s6-&örtng vm., !acsádi 
llosdós. 44, XIX, 63. f (Attala-Csoma). l, l1áz 15':!, f, 685, O., .:f=-, ~.897 kh., kj. és ak. 

A.ttfpuazta, f""' Mosoudarnó, Mosnn magyar- Fucsád (farsádvrdéki kj. és ak. kerOlet), tsa. 
óviri j., cs. 6. Magyaróvár, u. t. Hédervár, u. p. Lugos, jbtk. és ah. Facsád cs. il. Rumunyest, 43, 
:MoFonrlarnó. VLII, !3, u. t. Marzsina, u. p. F11csád. . 

A.ttyamajor, r"\ Pápakovácsi, VMzprlm "'"'·• *) A.yasfelsőtalu kk., X S•atmár t~m., a1•asij. 
jlápai 1., cs. o. Bakonyjákó, u. t. Pápa, u. p. (székh. Avasújváros), ház 673, :E 3.tö3, O., m., 
Pápakovácsi. u., it, (X, rk. Avasújfalu, ref. Vámfalu, 

*) A.tya kk., X Bodőtelep é!'l Páltanya; Szatmár k.h., kj. és ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. 
t.'m., csenreri j., hAz t._14, ! 676, M., ~, rk. Zajta. i-s ah. Szinérváralja, es. G. hely ben, 5, XII, 81, 
gk. Pete, ':!.148 k.h., kj. és ak. ~senl!'ersima, tsztk.. f, _flt e. ~· 
jb. és ah. Szatmár-Németi, cs. G. Csenger, 5, XII• vasi erddmujor, 0 Baltavár, Va~ rm., vu· 
37, u. t. és u. p. Nagypeleske. váti j., cs. O. Baltavár, u. t. és u. p. Baltavú. 

Atya, r-. Iszkaszentijllrlfy, Ffjlr székes- *) Avaslekeneze kk., Szatmár vm., avasi j. 
fehérvári j., cs. ö. Székesfehérvár, u. t. Fehérvár (székb. Avasújváros);· ház 130, :E 588, O., ;, 
csurgó, u. P• Moha. 1.919 kb., kj. és ak. Kányahba, tsz. Szatmár· 

A t y a l. Atyha. Németi, jbtk. és ah. Szinérváralja, cs. O. Knmor-
. A t y a l. V6.mosatya.. zán, 6, XII, 97, u. t. Bikszádfürdc5, u. p. Kánya· 

*) Aty's kk., Bihar cséffai j., bb 14ö. háza. 
i. 653, O., m., .:f=-, t.S ~3 kh., kj. és ak. Geszt, tsz. *) A THSpatak kk.; Dgocsa vm., tiszántúli j. 
Nagy-Várad, jhtk. és ah~ Nagyszalonta, cs. O. (székh. Halmi), ház 199, ! 930, O., m., gk. Nagy
Bihal Uj!ra, 37, IV, 11, u. t. és u. p. Geszt. tal'na, 1.1>32 kb., kj. és ak. Nagyta1·na, tsz. Szat· 
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már-Németi, jblk. és a.h. Halmi, cs. 6. N agy- N flmeti, jblk. és ah. Szinérváralja, cs. O. A vas-
tarna, SD, XI, 11. t. Királybáza, u. p. Na~ry- felsc5falu, ó, XII, 37, u. t. Avasfebőfalu, . 
tarna. *) A.vasújváTos t\:., X Betblenmalnm, lii'ósz-

Avaspuszta, r- Csur.ró, &mogy 11-m., csurfri tanya, NádasifQrdc'í és Pereczianyn; Beatmár vm., 
j., cs. o. Csurgó, u. t. és u. p. Csur~ró. avaai j. (székh. helyben), ház 433, ! !,116!11, M., 

• A.vnaszöllöhegr, r. Zalakopp my, ZaltJ o., ~, ~rk. Rózsapallag, 4.731 kh., kj. és ak. hely· 
ll&laszeutgróti h cs. O. Zalacsány, u. t• Zala- ben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Szinérvár· 
ezentgrót, u. p. Zalakoppány. alja, cs. G. helyben, 6, XII, 37, :f, _[lll e. 

, *) A. Tasújfalu kk., X Juhásztanya; Set~tmár A z a r I. Nagyazar. . · 
l ""·• avasi j. \Székh. Avasújváro:!), ház S-O, i.1.6M-f., A.zold rét, r. Hajdusámson, Hajdu kOz· 
f O., m., n., o,;, 16.491 kb. (Lajosvölgy kk. lerD- ponti j. (székh. Dehreczen), es. O. Hajdusámson, 
~ letéve!), kj. éa ak. Av&IJ'elsófalu, tsz. Szatmir· u. t. és u. p. Hajdusámson. 
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B' b l. Kisbáb, Nau báb. ! 1.496, N., m., o, ~, 3.310 kb., ak. helyben, 
; ') kk., X Musztemo.jor j BIOlKok-DoboktJ tsz. Pécs, jbtk. és ah. es. O. Németbóly, 
' ""' magya"l'lápoai j., ház 136, f, 669, O., T' iH, XIX, 61, u. t. Németbóly, 

t777 kh., kj. és ak. Karulyfalva, tsz. Dés, jbtk· Babarezi puszta, r'\ Babarez, Bt~ranyt~ 
Nagyilonda, ah. M.agyarlápos, es. o. Galgó, 6:i' mohácsi j., cs. o. Németbóly, u. t. Németbóly, 
XXI, 70, u. t. és u. p. Galró. . a. p. Baharez. · · 

' 

B á b a l. Hejcfuába. *) BabarczsdlUJs kk., BcwtmytJ szeut-
liábadlll6, r"' Mezt'lzáh, Tordt~·.Art~nyos l6rinezi j., ház 50, ! i :8, M., rk. Siklnsbodony, 

marosludasi j., cs. O. Mez6záh, L t. és a. p. 80~ kb., kj. és ak. Baksa, tsz. Pécs, jbtk. és ah. 

' 

lezózáb. Szent16rinez, es. O. Baksa, 61, XIX, 60, u. t. éa • 
•) Bábafalva kk., Sáros lfirálti j., ház B!, u. p. Raksa. . 

• 

f. 168, T., ág. Komlóskeresztes, 1.390 kb., kj. és .. ) Babarét kk., X Széesipuszta j Giim6r ll 
ak. Komló~keresztes, t~;z. Eperjes, jbtk. és ah. Kis-Hont "m., rimaszombati j. (székh. Nyustya) 
Girált, cs. t'J. KálnAs, 67, IX, !9, u. t. Tapoly- hAz 47, t 195, T., ág. Kiéte, 854 kh., kj. és ak. 
banusfalva, u, p. Komló~:~keresztes. Kőhegy, tsztk., jb. és ah. Rimaszombat, es. O. 

'}Bábahalma nk., Kis-Kükülló radnóU j., Nyustya, iö, XVI, 6J, u. t. Rimabánya, u. P• 
ház i87, i. 1.316, O., ; , :T, !.7:iS kb., ak. hely· K6hegy. . 
ben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ab. Dies6:ozeut- *) Bábaszék nk., zólyomi j., hAz 
márton, es. o. Radnót, 50, XXIII, 76, u. t. és tJO, ! 793, T., o, Ó', 8.85!! kb., ak. hely ben, tsz • 

. 1, p. Dicsőszentmárton. Beszterezebánya, jbtk. és ah. Zólyom, cs. O. Tót-
Bábab~gy r"' Kiskundorozsma Csongrád vm .. P"ls~ez, XVI, !'10, a. t. és u. p. Dobronya. 

tiuáninne11j' j. (székh. Kiskund~rozsma), es. o. Bab~t,, n GM0116, Pest-Pilis-&Zt-Kisktm vm., 
K.iskundorozsma, a. t. és 11• P• KiskundOI·ozsma. gOdöllőt J., cs. ö. GM!illö, u. t. és u. p. GM0116. 

•) B'bakdt kk., Bereg t1m., felvidéki j. (székh .. Baba~~ajor, n Drél(elypalánk, Hont vm., 
u 

1 
ház 160 J! 1 0 7 R k •polysági J., es. O. Ipolyság, u. C. és u. p. Dré· 

osva , , ~ . l , ., m., 8 • \a 1 lá k 
l~D6 kh., kj. és ak. Hátmeg, tsz. Berepzasz, jbtk. ge;~;a,.:l~, r. Osgyán, Gömör ls Kii-Htmt tnn., 
Ilosva, ah. M unkáes, es. 6. Hátmeg, 65, XI, 34, . b 1 • • ( ékh ""T t ) "' R' • S t 'kló H I'lmaszom a 1 l· sz . ~,yus ya , Cili. u. lma-
l. "' zen m1 s, u, p. átmeg. l t t. R' b t Os á B b 1 . k 1 8 b ét sz~m >a , Ilo 1maszom a , 11. p. r7 n. . 

. a a u !ó a · a ar · • *) Bá.bcza kk., BAlágy szilágyesehi j., ház 
Bab.a~lespuszta, r. Dunapentele, FtrJ4r ~O!, i. 1.088, o., m., it , 3.00!1 kh., kj. és ak. Bogdánd, 

D e. 51, III, 10, u. t. Hadad, u. P• Bogdánd. 
Baba~~zta, r"' Csonoplya, Bács-Bodrog tma., Babin kk., .irvt~ vm., námesztói j., ház 165, 

lombort J., cs. O. Zombor. ~. r. p. u. i, 771, T., 1·k. Hrustin, 8.021 kb., lrj. és ak. 
f\ Fels6terény, Hont "m., ipoly- Hrustin, tsz. Rózsahegy, jblk. Námesztó, ah. Alsd• 

licij., cs. O. Alsósipék, u. t. Teszér, u. p. Gyiigy. kubin, es. O. Námesztó, 71, XV, 49, u. t. Árva-
•) Babarcz nk., X Babarezi puszta, KorpAd és vAralja, u. p. L.okcza. . 

. Pinezesor; Baranya ""'·• mohAclii j., hAz j97, *) Babindál kk., X Szlávymajor; NyitrtJ 
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Báb-Hács 

.,m., nyitrai j., ház 60, ! 890, M., l, rk. Nagy·~ Kökényesmindszent, Rám, Újavaspu9zta és Zelefa· · 
· . b ind, 9(.1 kb., kj. és ak. Kalász, tszlk., jb. és ab.· puszta; Zala vm., zo.laege•·szegi j., ház 1!10,! 766, 

Nyitra, cs. O. Ghymes, 12, XIV, 46, u. t. Nagy- M, rk. Nagylengyel, 2. ó24o kb., kj. és ak. Nagy. 

• 

• 

!apás, u. p. Kalász. . lengyel, tszlk., jb. és R.h. Zalaegerszeg. cs. ö. Nagy. 
B á b i n d a l l. Bábindát · • lengyel, 48, XX, 6f., u. t. és u. p. Zalaegemeg. 
*) Babkó kk., Tt·encsdn ,"",, zsolnai j., ház Bahostyatanya, n Székelytelek, Bihar ""'·• 

80, f. 435, T., rk. Zsolnalitva, 1.868 kh., kj. tenkei j., C!J, G. Cséffa, u. i. Váradles, •· p. 
· és ak. Zsolna (zsolnalitvaf k:j. és ak. kerillet), Biharsályi. 

tsz. Trencsén, jbtk. és ab. Zsolna, cs. G. Zsolna, *) Babót kk., X Faluhelyimajor, SzáJasj. 
71, XV, 48, u. t. Litvamezc5, u. p. Zsolna. major és Szénatelep; Sopron vm., kapovári j. 

Bablevesmajor, n Alsótold, Nógrá'l ,,.",,, szi- ház 84.1, i, 1.67!!, M., o, 3.904 kh., kj. és ak. 
. ráki j., cs. o. Berczel, u. t. Pásztó, u. p. c~·er- helyben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Kapuvár, cs. ~. 

hitszentiván. Kapuvár, 76, XVIII, 58, u. t. Kapuvár, ~ • 
*) Babócsa kk., X Halastópuszla, Lókapuszta, B a b o t l. Kisbabot. 

és Újmajor ; Somogy t1m., barcsi j., báz 349, ! B a b o t o r d ó d l. Babót. 
!1.85!1, M., b., o, ref. Komló sd és Péterhida, Bábpuszta1, r-. Szel6eze, Nyitra 1m1., vágsellyei 
6.1J6 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Kaposvár, j btk. j. (szék h. Tornócz), CR, O. Tarnócz, u. t. és u. p, · 
és ab. Nagyatád, cs. O. helyben, 41, XIX, 6j, Vágf~rkasd . 
r. _r e. ~· *)Babsa kk., Temes t1m., temesrékasi j., ház !60. 

*) Bábocz
0

kk.,. Kololi ""'·• kolozsvári j., .ház ! 1.338, O:, ~-· .:j=-, 3.2:i6 kh., kj. é~ ak. '[{~szelö, 
86, ! 361, 11., cz1gány, t, !.367 kb., kj. és ak. t~z. Temesvar, Jbtk. és ah. Temesréknll,cs.O. K1szet6, 
Sólyomkc5, tsztk. Kolozsvár, jb. Kolozsvár vidéki 611 VIII, o. t. Bálincz, u. p. Kiszető • 
(székh. Kolozsvár}, ah. Kolozsvár, cs. O. Bodon- B a b u c z l. Babocz . 
kút, 61, XXI, 67, u. t. és u. p. Borsaújfalu. B a e h ó v á r l. BakóVi\r, . 

Babodpusda, n Somogytúr, Somogy tnn~, len- *) Bács nk., X Érsekföld és Toml•ri i BáCA· 
ryeltóti j., cs. o. Balatonboglár, u. t. és. u. p. Boclrog vm., hódsági j., ház 834, i. 3.909, n., m, 
Somogy túr. ' sokácz, o, kg. Dernye, 18.04.5 kh., ak. heir· 

Bábolna kk., Hunyait algyógyi j. (székh. ben, tsz. Zombor, jbtk. és ah. Hódság, cs. 6 • 
. Algyógyalfalu), ház !150, i, 973, O., m., ;t, .:f, 4.559 helyben, 6, VI, 19, ~. r. _[ll e. ~· 

kb., kj. és ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. Algyógy- B á cs l. Ku,bács. 
alfalu, ah. Szászváros, cs. G. Algyógyalfalu, 64, Bacs, ll Pusztaegres, Fejdr vm., sárhogArdi j., 
XXIII, 75,- u. i. Nagyrápolt, u. p. Szászváros. cs. G. Czecze, u. t. és u. p. Sárbogárd. 

B é. b o l n a l. Tiszabábolna. *) Bácsa kk., Győr t1m., tószigetcsiliz· 
Bábolnai kismajor, n Bana, Komárom ""'·• kOzi j. (székh. Györ), ház 197. ! 1.098, JI., 

gesztesi j., (székh. Nagyigmánd), es. O. Nagyig- 0, 1.853 kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 
mánd, u .. t. és u. p. Bábolnapuszta. Gyc5r, cs. O. Györ, 19, XVII, 66, ~· 

Bábolnai nagymajor, ll Ban!'-, Ko11Járom Bácsai és Tarjasi t:myák, ll Karczag, Jásl-
gesztesi j. (székh. Nagyillmánd), es •. O. Nagy- Nagykun· Szolnok vm., cs. G. KarcJag, u. t és 

,. igmánd, u. t. és u. p. Bábolna puszta. u. p. Ka1·czag. 
Ba\bolnaitanya, n Fehérgyarmat, SetJtmár vm., •) Bácsalmás nk., X Bácsnlmá~i szőllők, József· 

fehérgyarmati j., cs. O. Fehérgyarmat, u. t. é"; szillás, Juli~kaháza, Kunbaja, Alosztonga, Úalmás, 
u. p. Fehérgynrmat. Pálszállás tls Rudies; Bács-Bodmg vm., bácslllmási 

Bábolna puszta, n Bana, vm., gesz- j., ház 2.402, il. 11.4-98, N., m., bunyevácz és dalmát, 
tesi j. \&zékh. Nagyigmánd), cs. O. Nagyigmánd, 0 , X), 25.571' kb., ak. helyben, tsz. Szabadka, 
I- e. ~· jbtk. ben, ah. Szabad ka, cs. O. helyben, !U, 

*) Bábony kk., Koloss hidalmási j., _ház VI, 1 í, , .P e. ~ . 
6!1, f !!09, O., m., ;t, ref. Váralmás, 1.376 kh., kj. szíHlök, n Bú.esaluuis, Bács-Bod· 
és ak. Váralmás, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Hid- rog vm., bácsalmási j., cs. o. Bácsalmás, m. h., 
almás, cs. o. Váralmás, 6_1, XXI, 67, ·u. t. és f, p. u. · 
u. p. V áralmú. B á. c s a r a n y o s l. Rév aranyos. 

B á b o n y l. Kisbábony, Nagybábony, Sajó- B a cs u. v a, l. Bacsó. 
bábony. *) Bácsbokod nk., ·Bács-Bodrog tnn.1 bajai j .. 

Báhonketelep, n Detrekc5váralja, Ponany há.z 888, il. 4.077, n., m., bunyevácz. 0, 11.109 
vm., malaczkai j., cs. G. Malaczka, u. t. Malaczka, kh., ak. helyben, tsz. Szabad ka, j btk, és ah. Baja, 
u. p. Dt!trek.ö,·áralja. cs. O. Bácsborsód, 23, VI, 17, r (Bácsbokod• 

Babos, n Benesháza, Z6lyom t:m., breznó- Bác!!borsód), _r e. ~. 
bányai j., cs; O. Mihálytelek, u. t. Gáspárd, u. p. *) Bácsborsó(l nk., )( Flórapuszta, Gc'IMI· 
Benesház!l. járás, Kövesdmajor, Lajospuszta, Madarászpuszta, 

*) Babosdöbréte kk., X Á1·kosházapuszta, Ólegyen, Sándormajor, Sáspusz.to., ÚjmaJor ~ 
• 

• 

• 
• • • 
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Bacs Bács 
• 

f. '1..7!7, M., n., bunyevácz, 0 , ~6.6~5 kh., ak. helmecz, X, SS, u. t. és u. P• . Y· . 
. helyben, tsz. Szolmuka, jbtk. és ah. Baja, cs. O. ~ncská.dyrnnjor, n Kolon, Ny~tra tnn., nyit-

helyben, 2:1, VI, 17, r (Bácsbokod-Bácsborsód), ral J., cs. O. Ghymes,- u. t. Nagylapas,u. P• Ghymes . 

• 

.r e. ~. B a e Bk a r a l u l. Bacs~afalva. . 
B ács b r e 9 z t o v á c z I. Szilberek. *) Bacskafalva kk., Nyt.tra vm., nyltrusámbok-
Bácsbukin l. DunabOkény. réti j., ház 16, :E 105, T., rk. Nagybossány, !13 
B Ac 9 cs é b J. Dunacséb. kh., kj. és ak. Nagybossány, tsz. Nyitra, jbtk. 
B ács d o r os z l ó J. Doroszló. . és ab. Nagytapolcsán y, cs. O. Nagytapolcsány, lJ, 
*) Bacsfn kk., ){ Szentaotalkolostor és Szent- XIV, 46, u. t. és u. p. Nagybosaány. 

l)'llrgyúr: Po1sony somOJ·,iai j., ház 67, :E 321, *)Bácskeresztúr nk., Bács-Bodrog tnn., kulai j., 
M., (), 68:1 kh., kj. és ak. Vajka, tsz. Pozsony, ház 9H, i 4.866, R., m., ;t, rk. Kula, 11.006 
jblk. és ah. Somorja, cs. O. Somorja, 7~, Xlll, 40, kh., ak. helyben, tsz. Zombor, jbtk. és ah. Kula, 
~· t. S~rosfa, C8J. cs. o. Kula, 6, VI, 19, _[ll e. ~. · 

*) BAcafalu nk., X Malomdomb; Brass6 *) Bá.cske1•tes nk., Bács-Bodrog tnn., apatini j., 
bélfalusi j. (székh. Hosszúfalu), ház 656, :E 2.01i, ház 745, :E 3.206, M., 0 , 6.972 kh., ak. helyben, 
M., o., 1, =t-, rk. Türkös, ref. Hosszúfalu, 6.!:134 tsz. Zombor, jbtk. A n, ah. Zombor, cs. ~. 
kh., ak. helyben, tszlk., jb. és ah. B1·assó, cs. o. Apatin, 23, VI, 18, u. t. Zombor, 
Hosszúfalu, ~. XXIV, 77, u. t. Hosszúfalu, u. p. *) Bacskó kk., ZempUn gálszécsi j., ház 
TilrkOs. · . · !52, f. 727, T., m., ilf, rk. Gálszécs, 4.769 kb., kj. 

B á es fa l u l. Kisbáesfalu. és ak. Gálszécs (gálszécsvidéki kj. és ak. kerillet ), 
Bácsialva kk., Hunyad vm., marosillyei j., ház tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ab. Gálszécs, cs. ~. 

14-7, f. f)99, O., .:f, 1.954, kh., kj. és ak. Maros- Gálszecs, 66, IX, !8, u. t. és u. p. Gálszécs. 
illy e, tsz. Déva, jbtk. és ah.· Marosillye, cs. O. B á c.a It u l a l. Kula. 
Marosillye, 64, XXIII, 75, a. t. és u. p. Maros- B ács ma d a r as l. Madaras. 

. ' illye. . · B á e s m a r t o n o B l. Marton os. 
• • 

• • 

llácstapuszta, ~ Lánycsók, Bara11ya B á c s n o v o s z e l ó l. Bácsújlak. 
mohácsi j., cs. G. Mohács, u. 1. Mohács, *) Baesó kk., X aacsói hidak ; Ung tma., sze-
L p. Lánycsók. · · rednyei j., ház 99, :E 568, R., n., gk. UngtOlgyes, 967 

*) Bácsfeketehegy nk., Bács-Bodrog kh., kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, jbtk. éas 
topolyai j., ház 1.S78, :E 5.844, M., n., ~, ah. Ungvár, cs. O. Szerednye, 66, XI, 3&,. u. t. 
eJ, rk. Kishegyes, 10.545 kh., ak. helyben, és u. p. Szeredoye.. · 
tsz. Szabadka, jblk. és ah. Topolya, cs. O •. hely- *) DacsótalTa kk .• , Hont báti j., ház 82, 
ben, 86, VI, 18, f, f. 390, T., ág. Bagyan, !.905 kh., kj. és ak. Bagyan, 

*) ldvár n X Bácst"öldvari szállások; tsz. Ipolyság, jblk. és ah. Selmecz- és Bélabánya, 
Báu-Bodrog tm., óbecsei j., ház 1.390, ! ti.882, cs. o. Hegybánya, 26, XIV 1 :&5, u. t. Selmeez
M., sz., O• =t-, !), 14.5::17 kh., ak. helyben, tsz; bánya, u. p. Alsóalmás. 
Ujvidék, és ah Óbecse, es. o. helyben, 86, Bacsóháztanya, n Szentistván, Borsod .,m., 
y, 9t, r. _[11 e. ~. mezókOvesdi j., cs. O. Mezc5keresztes, u. t. és 

. Bácsfiilch'áli szállások, n HácsfOldvár, Bács- u. p. Szentistván. . 
Bodrog t·m., óbecsei j., cs. o;·· Bácsföldvár, ~ Bacsólllldak, n Bacsó, Ung szerednyei 
m. h., u. t. és u. ·p. Bácsföldvár. j., cs. O. Szerednye, u. t. és u. P• ~:r.erednye. 

· Bacsgonyl, n Berekfalu, Trmcstn tma., csaczai *) Bácsordas nk., Bács-Bodrog hódsáBi j., 
j., .Cll •. ll. Turzófalva, u. t. Turzófalva, u. P• ház 747, !4.066, N., m., <), 10.t-1! kb., ak. hely• 
Szr.nisdófalva. ben, tsz. Zombor, jbtlr.. és ah. Hódság, cs. o . 
. *) BácsgyulafalTa nk., Bács-Bodrog tm~., zom- Hódság, 6, VI, ·19, ii!, f, ;;; _[ll e. • 

• 

bori j., há~ 608,.f. 2.818, .M., D"., o, 5: :SS k~., ak. Bacsóbuya, n H akta, .Abauj-.7lwna, tma., szik· 
helyben, t.sztk., Jb. és ah. Zombor, cs. ö. ÓsziVácz, szói j., cs. o. Encs, u. t. Forró-Encs, u. p. Bakta. 

23, ~l, 18, u. t. Kerény, ~: .. Bácspaszta, n Diszel, Zala t1m.
1 

tapolczü j., 
Baesl kk., Hunyad an., d?va1 J., ház 186, :E 732, cs. o. Tupolcza, u. t. Tapolcza, u. .P• DiszeL -

ll., o., l, ~, =j=-, 1.505 kh., kJ. és ak. helyben, teztk., · • . . . 
jb. és ah. Déva, es. o. Piskitelep, M, XXlll, 75, ~. *) Bácsszentiván nk., Baca-Bodrog t1m., apalim 
f, u. p. Piski. j., ház 91~. :E 5.41 ~· N., m., ~, 7.(.)23 kb., ak. hely-

Báeslláz, ~ Máramarossziget, Máramaros ben, tsz. Zombor, Jbtk. Apabn, ah. Zombor, cs. o. , 
til., cs. o. u. t. és u. P• Mára- Szond, 23, VI, 18, f, _['t e. 
marnssziget. B ácssze n t t am ás l. Szenllamás. 
· •) Bae11ka kk., Zemplén vm., bodrogközi j. (sölákh. Bácsszöreg, n Turja, Bács-Bodrog tnn., óbecsei 

Kir-dlyhdmecz), ház 1;10, :E 63 :t, M., ~, rk. Battyán, j·• cs. O. S."enttamás, u. t. és u. p. Turja. 
ak. Xisdobra, 1.666 kh., kj. és ak. Hély, lsz. Sátor- Bácstelek, n Dobolló, Hároms1tk t1fP., sepsi 
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j. (székh. Sepsiszentgyör~). cs. G, Uzon, u. t. Zr&l(l vill., tapolczai j., cs. ö. BadacsonytomaJ, 
Uzon, u. p. Bikfalva. . _[ll e. ~. 

B ács t o p o l y a l. Topolya. *) Badacsonytomaj nk .. X Bndnrsonyhabl~ány, 
*) llltestóváros nk., Bács•Borlro.q t1m .. palánkai BadacsonyszMlőhegy és Kisörsszöllóhegy; Zala 

j., h iz 601, f 3.923, Sz., n., m., czigány, O• ~.álC. vm., tapolczai j., ház t;St}, f :!.288, M .. O• 5.676 
Bácsujfalu, 10.636 kh., ak. helyben, tsz. UjvidP.k, kh., ak. helyb··n. tsz. Zala .. gerszeg, jbrk. és ab. 

lk. és ah. Palánka, cs. ö. helyben, 6, ~I, 19, Tapo!"cza, cs. ö. helyben, 48, XX, 64, 3:, f, 
f, ,[ll e. ~· ~· 
B&cslijfalu nk., X Szelenese·: Bács-Bodrog *)Badafalva kk., Vaa szentgotthárdi j., háJ 

t1m., hódsági j., ház 64!, i, 3.106, T., 0 , ef', 1 ~8, i, 787, N., 0 , 1.H8 kb., kj. és ak:. Nagyfalva, 
5.6i' k:h., ak. helyben, tsz. Zombor, jbtk. és ab. tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Szentgotthárd, cs. It 
Hódsé.g, cs. ö. Bács, 6, VI, 19, • ~· Gyanafalva, 88, XX, 6ti, u. ~ Gyanafalva, 1, p. 

*) B&cslljlak nk.,)( Csehszállé.s és Halásztanya j Nagyfalva. · 
BáCII-Borlrog vm., palánkai j., ház 317, i, 1.799 *) Ba(laló kk., Bereg tiszaháti j. (szé'lb. 
N.; m., o, 6.3-12 kh., ak. helyben, tsz. Ujvidék Beresszásll), ház 195, f. 1.107, M., ~, Ul l 'lb., 
jbtk. és ah. Palánka, es. G. helyben, 6, VI, 19. kj. és ak. Macsola, tsztll:., jb.· és ah. Beregs~z, 

~. ,[ll e. ~. · cs. ö. Tarpa, 65, XI, 34, u. t. Tarpa, 1. J• 
B! cs v as k ú t L Val'lkúl Macsola. 
*) Baczakk.,B•oltaok-Doboka dési j., hé.z 176 ajor, r-. Szilsárké.ny, Soprrm tim., csor-

f, 887. M., o., 1'i, gk. R ett .. ~, 1.J4-9 kh., k:j. és ak. nai j., cs. O. Szany, n. t. és u. p. Szllsárkány. 
bl'lyben, tsztk., jb. és ah. Dés, cs. G. Retteg, 68, B a d i n l. Et·.J6hádony. 
XXI, 70, n. t. és u. p. Retteg. Bac1o{!', r-. Modor, PoiiBO'fi'JI es. ö. Bazin, 

BaezatAr kk., Hunyad hátszegi j., hé.z 87, u. t. és u. p. Mudur. 
f, aóli, O., =j=-, 1 kb., kj. és ak. helyben, tsz Déva, *) Bádok kk., Koloea kolozsvari J., biz t li, 
jbtk .. és ah; Hátszeg, cs. G. Kitid, M, XXIII, 75, f, 680, O., m., ; , i15, 9U~O kh., kj. és ak. Kolozs. 
a. t. és u;. p. Russ. borsa, tsz tk. Koloz>~vA.r, jb. Kolozsvár vidéki (székb . 

*) Baczkamadaras kk., marosi Kolozsvár), ah. Kolozsvár, cs. ö. Kolozsborsa, 
alsó j. (székh. Maros-Vásárhely), ház i. Ut ll. öt, XXI. fi 7, u. t. és u. p. Kolozshorsa. 
M., ~, gk. Nyárádbálintfalva, 'il.f7!t kb., kj. és ak. *) Bádon kk., Slilágy zilahi j., hú 
Nyár!dszentbenedek, tsz. :ftiaros-Vásárhely, jbtk. 127, ;E ö7~, O., ; , 988 kb., kj. és ak. Sziligy
és ah. Nyárádszereda, cs. G. helyben, 6~, XXII, 71, balla, tsztk. és jb. Zilah, ah. SzilágyMmlyó, cs, G. 
u. t, Ny!rádszereda, 1:8J. Zilah. 61, III, 10, u. t. és u. p. Szil~gyballa. 

B a c z o 'l I. Kisbaczon. Nagybaczon. . · B á d o n y l. Erdilbádony. 
Baczónakbegy, r.. Nagyrécse, Zala nagy- Badótanya, r-. Kislonya, Bereg tllll., mez6. 

kaniz.cai j., cs. ~. Nagykanizsa, u. t. és u. p. kaszonyi j., cs. G. Bátyú, u. t. Bátyú, u, p. Nau~ 
N8,1fyrécee. · Iónya. 

Baczótanya, r-. Macsola, Bereg 1 tiszahiti j *) Bag nk., X Csintóvány és Kisbagpuszta; Peaf. 
(~zékh. Beregszilsz), cs. G. Beregszé.sz, u. t. PiZia-&lt-Kiakun vm., aszódi j., ház 407, f. !1.96~, 
Surány, u. p. Macsola. M., 0 , ág A;;zód, 4-.36~ kb., ak. helyben, tsz. 

*) Baczúr .kk., Zólyom mn., zólyomi j., hé.z öö, Pestvidéki (székh. jb. és ah. GOdOI16, 
f, 332, T., 0, ig. Osztroluka, 1.6 .8 kb., kj. és cs. o. Aszód, Sj, I, ~. m. h., u. t. A:.zód, 

• 

ak. Osztroluka, ... b;z. Beszterczebánya, jbtk. és ah. ~· . 
Zólyom, cs. ö. Zólyom, !!6, XVI, 50, u. t. Dobronya, Bag, r-. Tiszaszalka, Bereg t11n., mezl!kaszonJi 
L p. Osztroluka. j., cs. ö. Tiszaszalka, u. t. Mezilkaszony, •· p. 

B a d a cs o n l. Szilé.gvbadaesony. Tiszaszalka. 
B a d a c so n y 'I. Szilágybadac.ony. · *) Bagamt'r nk., X Csá.kpuszta. Csonbfúz, 
Badacaonyhableány, r"\ Badacsonytomaj, Zala Ligeti tan~ a, Majortanya és T ll réspuszta; B'hartJa, 

tapulczai j., cs. ö. Badacsonytoron j, (Ba- érmihályfalvai j., ház 6:l~, !. 3.~:l1i, M., ~, ~, rk. 
dacsony), u. t. Badacsonytomaj; ~ Érkeserü, 8.600 kb., ak. helyben, tsz. NaBy.-Várad, 
(csak nyáron j télen u. p. 11adac~onytomaj). jbtk. és ah. Székelyhid, cs. 11. helyben (id~igl. 
· Badacsonyhegy, r"\ Csapi, Zala tJm., nagyka- különitmény), 89, lll, 7, ~. 

nizsai j., cs. ö. Kiskomárom, u. t. Kiskomárom, Bagbmajor, r-. Czabaj, Ny·i.tra tom., nyitrai j., 
u.· p. Galambok. cs. ö. Ürmény, u. t. és u. p. Czabaj. 

Badacsonylábdihegy, r"''NemestGrdemicz. Zala Bageszterl, r.. Ugornya, Bereg vm., tiszaháti 
tapolczai j., ca. ö. Badacsonytomaj, m. j. (Sllt'kh. Beregszász), cs. ö. Ger1elyi, u. t. Vi-

h., u. t. és u. p. Nemeslöl'demi··z. sáro .. namény, u. p. Gerg .. lyi. . 
Badacsonymajor, r-. c .. A.kvár, Fejtr tma., móri Baglmajor, r-. Mezl!komárom, Veuprim vm., 

j., cs. O. Csak vár, u. t. és u. p. Csákvár. en)·ingi j., Illi. G. Szilasbalhás, u. t. Vál"osh.dvéi, 
Badacsonyszöllöhegr, r-. Badacsonytomaj, u. p. Mezilkomárom • 
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lJaglmajor, l'"'\ TörökszPntmiklós, Já86-Nagy· ta.bi !·• cs. O. Kc5röshe1f, u. t. Szé.ntód, u. P• 
l:tm·Szohwk 1)tn •• tiszai közÉ' j. (székh. Tiszaroff). Balvanyos. . 
es. o. TOJ·iikszentmiklós, m. h., u. t. és Bugólitpapnsda, t1 Arló, Borsod "'"·• ózda 

· w. P• Kengyel.. j., ('S. ö. Járdánháza, u. t. Ózd, u. P• Arló. 
Baglpnsda, 11 Várgede, G'amör l• Kis-Rcmt *) Bagolasánez kk .. X Kisfakos és Nagyrakos; 

vm., rima~1~csi j. (székh. Feled), cs. O. Feled, u. t. SnmngJI vm., csu1·gói J., ház 156, f, 96 l, M., rk. 
• 
•• 

l 
' 

l 
' • : 

l 
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és u. p. VArgede. . Somol!ysze.,tmiklós, S 33~ kb., k_j. és ak. Somogy-
Baglszeg, 1'"'1 Vámosatya, Bereg mező- szentmiklós, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Csurgó, 

kassunyi j., cs. O. Gergelyi, u. t. Mezökaszony, u, p. cs. o. :::;omogyszenlmiklós, .W, XIX; 62, u. t. Nagy-
Barabás. kanizsa, u. p. Somogyllzentmiklós. 

*) B&!rlad kk., Zala al~ólen~vai j., ház 49, Bagoly, 11 Torda, Torda-Arangos tltlt., cs; o; 
f, '• M., rk. Szentg)·Orgyvölg\·, kh., kj. és ak. Torda, u. t. és u. p. ·Torda. 
Res1nek, tsz. Zalaegerszeg, jhtk. és ah. All'ó- Bagolycslies, f""' Borsa, Mát·amaros vm., visói 
ll~nd\·a, cs. O. Csesztrt>g, ,S, XX, 66~ u. t. Zala· j. (sz~kh. Felsővisó}, cs. O. Borsa, a. t. és a. p. 
baksa. u, p. Re>:znek. Borsa. 

*) BagJynsalja kk., X Baglyasaljabányatelep, *) Bagol:rfalu kk., X Togyito.nya; Beilágy 
Baglya,aljapuszta, Kővárbányat~lep, Sóslápapllszta krasznai j., ház 76, ! 836, O., it, 1 4 •6 kh., kj. 
és Szurdokaljapuszta; Nógrád föleki j. és ak. Bogdánháza, tsz. Zilah, jbtk. Kro.szna, 
(szflkh. Salgótarján), ház 158, ! 1.683, M., n .. ah. Szilágysomlyó, cs. O. Boj<t.n, öl, III, 1•1, a. t: 
ri. és ár. Sall!ólarján, 1.69~ kb., kj. ZaP"yvo.- és u. p. Kmszoahorvát. · 
pitlfalva, ak. Salgó1a1ján, tsz. .Bala~sagyarmnt. *) BagoJybáza kk., Bereg "m., alsóvereczkei 
jbt~. és ah. Salgótnrján, cs. ö. Salgótarjan, 25, XVI· j., ház 17, i, 120, R., gk. Sebesfalva, 187 kh.,· kj. 
fit, u. t. és a. p. Sulgótarj:\n. és ok. Alsóvet't·czke (beszkidi kj. és ak. kerQlet), 

·Baglyasaljabán} a telep, 1'"'1 Baglyasalja, Nógrád tsz. Beregszász, j b. Alsóvereczke, ah. Szolyva, telek
""'·• füleki j. (~zékh. Salgótarján), cs. O. Salgó- könyvi hatóság Munkács, es. o. Alsóvereczke, 65, 
tarián, u. t. é..~ a. p. Salgótarján. XI, M, u. t. és u. p, Alsóvereczke •. 

Baglyasaljapuszta, l"'\ Baglyasalja, N6g'!'ád Bago:yhegy, r"l Völgyifalu, Zala.",.,, alj;ólendvai 
""'·· filleki j. (székh. Salgótarján), cs. ö. Salgó.: j., cs. o. Ah•ólendva, u. t. és u. p. Alsnlendvo.. 
tarjin, u. t. és u. p. Salgótarjil.n, . Ba~rolyszá.llás, ,-,., Nagylónya, Bet"eg · mezc5-

Badyasipuszta, 1'"'1 Mátrano\·ák, N6grád ""'-• kaszonyi j., cs, O. Bé.tyú, u. t. Bátyú, a. P• Nagy
filleki j. (székh. Salgótnrján), cs. ö. Kislt!renye. Iónya. 

·· a. t. Mátrnnová~-Homokterenye, a. p. M:í.lrnnovák. Bagolyvár, r"l· Gyöngyösoroszi, HtAJes 
Daglyaspus.zta, l"'\ Mohora, Nógrdil tJm., ba- gyöngyösi j., cs. ö. Gy0n1f6s, u. t. és u. p. 

lassagyarmati j., cs. ö. Balassat!yarmat, u. 1;, és Gyöngyös. . 
11. p. M-ohora. BagolyTárpuszta, r"l Kemeneshilgyész, Vas 

BaglrasrakocJ6, n Salgótarjin, Nógrád tJm., czelldömölki j., cs. o. Magyar!ienc:B, u •. t. 
ft\l~ki j. (székh. Salgólarján), cs. O. Salgotarjé.o, Vinir, u. p. Kemenesbőgyész. 
1. t. és u. p. Salgótarján. *) Bagon:ra kk., Zala'"'''' alsólendvai j., ház 166, 

Baglyassz6llöhes:r, n Csór, Fejlr tJm., szé- f. 813, V., m., o, 1.19~ kb., kj. és ak. helyben, tsz. 
tesfehérvári j., cs. ö. Nádasdadány, a. t. Vár- Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Alsólendva. Cl!, O. Bela-
palota, u. p. c~ór. tincz, 48, XX. 65, Uo t. Belatincz, . 

BaglyosJ s:dni6beg:r, n Pátka, Fejlr tJm,, szé-- B n g o n y a L Hontbagonya. ·, 
bsfehérvé.ri j., cs. O. Lovasberény, u. t. és a. P• Bagópuszia, 11 Zádor, 8ofll()gy sziget-
Pitka. vá1i j., cs O. Gyöngyö~mellék, L t. Kastélyos-

Baglyosposzta, 1'"'\ Geszt, Bihar tma., csétrai j., dombó, u. p. Gyöngyösmellék. 
cs. 11- Nagy~o-zalonta, a. t. és a. p. Geszt. B a g os l. Csengerbagos, Bajdubagos, SziláBJ-

Baglyospuszta, n Kötegyán, Bihar nagy· bagos. -
szalontai j., cs. 15. Sarkad, u. t. Kötegyán, u. P• Bagosi tag, r"l Mikepércs, Hajdu .,m., köz-
Ant. ponti j. (székh. Debreczen), cs. O. l.lehreczen, 

BllgnyakB, n Szentgál, Vessprim tnn., VPSZ· Uo t. és Uo P• Mikepércs. 
prémi j., cs. o. Szentgál, ú.. t. és a. p. Szentgál. Bago8pu:;zta, rrNyirmártonfalva, 81abolcs tJm., 

Bagó, t"'' Fdlekpilis, Nógrád "m., losoll.czi j., ligetatjai j. 1 szék h. N} iro.csád), cs. ö. Nyiracsád, 
cs. ö. Fil lek, u. t. és u. p. Rapp. L t. és u. p. N l irmárlonfalva. 

B a r ó l. Magyar bagó. Bagossytanya, 11 Érszentkirály, Snlágy tas-
B a g o d l. Alsóbagod, Fe1sc5hagod. nádi j., cs. O. Alsószopor, u. t. és u. p. É~zent-
Ba~óhegyl teJep, n Fadd, Tolna tJm., duna· király. . 

t'Old,•ári j. (székb. Paks), es. O. Fadd, a. t. és *)Bagota kk., X Margitpuszta é11 Pálpuszln; 
u, p. Fadd. · Komárom tJm., udvardi j. (szék.h. Ógyalla), ház 

BagóhegJpnszta, n Bálványos, t89,i 1.Jöó, M., ~, rk. Ogyalla, 3.317 kb., tJ. és 
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ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk. Ógyalla, ah. rf', Ti (1, 15.052 kh., ak. helyben; tsz. Sz:thadka, 
Komárom, cs. G. Ógyalla, 1:11, XIII, 42, f jblk. és ab. helyhen, cs. O. helyben, ~3, VI, 17, 
(Ógyalln-Bagoto.l, ~- J:,, :f, (~ _rt e. 

B a g o t a I. Pécsbagota. B a a l. Kisbaja, Kunhaja. 
Bogota puszta, n Új11dvar, Zala no.gy- Bajai szöllök, n Szabadka, BáCSI· Bodrog fill., 

kanizsai j., cs. o. Gelse, u. t. és u. p. Gelse. cs. ·O. (a közbíztamági szolgálalot Szabadb 
Dagremete agyagásói puszta, n Vámosatya.,· vároa rendőrs~ge teljesíti), m. h., u. t. ' 

Bereg mezökaszonyi j., cs. ö. Gergelyi, u. t. és u. p. Szabadka. 
Mezllkaszony, a. p. Barabás. *) Bajánháza kk., Ung 'Vm., nagykaposi i~ bi1 

*) Bágy kk., Udvarllely homoródi j. (székh- 98, i. ól H, M., ~, rk. Pálócz, gk. Lakárd, ~7 
Oklánd), ház 143, i. 561, .M., ~, 1.51l3 kh., kj. kh., kj. és ak. Pálócz, tsz. Beregszász, jbtk. és 
és ak. · · Székelydálya, tsz. Székelyudvarhely, ah. Nagykapos, cs. ö. Pálócz, 66, XI, 11. t. 
jbtk. és ah. Oklánd, c&. ö. Homoród~zentmárton. Nagykapos, u. p. Pálócz. 
8!, XXIV, 7i, u. t. Oklánd, u. p. Homoród- B a j á n h 6. z a l. Úrbajánháza. . 
szentpáL Bujapnszta, n Kéthely, Somogy 11m., marczali 

*) Dagyan kk., Hont "m:, báti j., ház 49, i. j., cs. ö. Balatonbe1·ény, u. t. és n; p. Kr.thely. 
T., if, 1.463 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Ipoly· *)Bajaszentistván nk., X Aligvárda, Felsőpan· 
ság, jbtk. és ab. Selmecz- és Bélabánya, cs. ö. d ur, Koppány, Pandur, Pörböly és Rezét; Put
Hegybánya, !6, XIV, 46, u. t. Bát, a. p. Alsó, Pilta-Solt-Ki.,ku.n tnn., kiskörlisi j., ház 760,! 
almás. . 3. 739 M., bunyevácz, n., o, 19.r>f)6 kh., ak. hely· 

Dágyhalom, n Polgár, Bea.b~ca mn., dadai ben, tsz. Szabadka, jbt.k. Baja, ah. Kiskunhalas, 
alSó j. (székh. Tiszalök), cs. ö. Polgár, u. t. é• cs. O helyben, as, I, 3, u. t. Baja, ~-
u. P• Folyás. *) Bajcs kk., X Bnjcsharaszt, Elletllpusda, 

*)Bágyog kk., Sopron csornai j., hb 109, Farkasdpuszla, Kishnrnszlpuszto. és .Mihályvár-
i. 679, M., o, 1.739 kh., kj. és ak. Rábasszovat. puszln j Komárom t:m., udvardi j. (székh. Ögyalla), 
tsz. Sopron, j btk. és ah. Csorna, es. ö. Csorna ház 67, i. 1.4'•!!, M., o, 6.3!18 kh., kj. és ak. Ba-
76, XVUI, 58, m.. h., a. t. Rábapordány, a. P• gota, tsz. Komárom, j btk. Ógyalla, ah. Komárom, 
RábaazováL . · cs. o. ónalln, 1!1, XIII, 4~, 'f, 

Bágyom, n Pázmánd, Fejlr mn., vili j., cs. ö. ~-
.Pázmánd, u. t. Kápuluásnyék, a. p. Pázmlind, B a j cs l. Kisbajcs, Nagybajcs. 

*)Bágyon kk., Torda-Aranyos 'Vm., tordai j., ház *) Bajcsa kk., Zala t.-m., nngykanhsai j., bál 
401, i. 1.418, M., o.,· it, ~, 8, 7.085 kh., kj. és 92, i, 503, H., m., rk. Szepetnek, 98.1 kb .. k~ 
ak. helyben, tsztk., j b. és ab. Torda, cs. ö. KO vend, és ak. Szé'petnek, tsz tk., jh; és ah. Nagykaniz.oa, 
50, XXI, 69, a. t. Torda, ~. cs. O. Alsódomboru, 48, XX, 64, u. t. Mura· 

B á g y o n l. Alsóbagyon, Felsllblgyon, Kis· keresztú r, u. p. Szepetnek. . 
• 

bágyon. Bajcsharaszt, r-.. Bajcs, Komárom ""'·· ud-
Bahaua, n Szaniszlófalva, Trencam ""'·• csa- vardi j. (székh. Óiyalla), cs. ö. Udvard, u. t. és 

ezai j., cs. ö. Turzófalva, u. t. Turzófalva, u. P• u. p. Bnjcs. 

Szani~zlófalva. . . . . Bajcstanya, n· Beszterecz, Seabolcs t'111., nylr· 
Baharék, n Berezó, NytJra vm., m1avo.1 J·• bogdányi j. (székh. Kemecse), cs. o. Dombrád, 

cs. ö. llliava, u. t. és u. p. Berezó. u. t. Demecser, u. p. Kék. 
*) ·Bábony kk., Poesong "m·: szenczi j., há.z Bajesd kk., Hunyad 'Vm., puji j., ház 174•, f. 686, 

116, i. 765, T:, o • 1.838 kb.~ kJ. és ak. Igrám, O., m., ;; ," .:t=-, 1.524 kb., kj. és ak. Fehérvil, hL 
tsz. Jblk. és ah. Bazm, cs. O. Czifer, 7~, Déva, jblk. Puj, ah. Petrozséuy, cs. lJ. Puj, 64, 
Xlll, 40, u. t. Czifer, ~· XXIII 76 :C a p Fehérviz · 

*) Baj Komárom 'Vm., tatai j., haz 177, ~ *) B'ajr '1 kk é ' y• 8 " • . b'- · · 
J:! N k T • 0 3 kb. k h 1 b a u • s , eatmar tml., nagy .... ya1 l-• 
;w 973, ·• m., r.· a ta, .... 6 ' a · e Y e~, ház 87, f 404, O., gk. Laczfal11, 936 kh., kj. és 
tsz. Komárom, Jblk. és ah. Tata, cs. ö. Ts.ta, U, k. F ls"bá , (h ·~ 1 . kj é k. k 1 t) ,_ 
XIII, 4a, u. t. és u. p. Tata-Tóváros. a e u .n)a_ ~Jaa Ul • s ~ erQe • .... 

*) BAj kk., X Szarkatanya j Szabolea ' dadai Szatm~r-NemetJ, Jbtk. és ah. Nagybánya, ~~-O. 
alsó j. (székh. Tiszalök), ház 138, i. 918, .M., ~, Felsőbanya 6, XII, 38, u. t. és u. p. Felsilbanya. 
rk. Tiszatardos, !l.ti2! kh., kj. és ak. Csobaj, tsz. Báj i bokor, r'\ Nyiregyháza, SeabolC8 vm., cs. O. 
Nyfreryháza, jblk. és ah. Tiszalök, cs. ö. Tisza- Nyiregyháza, a. t. és u. P• Nyíregyháza. 
lök, 65, X, 33, u. t. Tokaj, ~· B a j j l. .Mezőbaj. 

B a j I. Mez6baj. *) Bajka kk., Bara"".., lévai j., ház 46, i. 810, 
Baja ljv., X Matéházapuszta; Bd.cs·Bod.rog mn., M., ~, rk. Barsendréd, 1 OOO kh., kj. é~ ak. Bars

ház 3.209, i !1.03!, M., n., bunyevácz, sz., 0 , ~, endréd, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Léva, Ci. 
• • 

• 
• 

• 

• • • 

• 

• 
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1:laj Bak 

a. :Nagysalló, !18, XIV, 45, u. t. és u. p. Alsó· , l'"'\ Pátroha, 81abolcs kisvárdai 
vá.rad. j., cs. G. Kisvárda,. u. t. és u. P• Pátroha. 

") Bajm6cska kk., Nyifra "m., galgóczi j., hAz *) Bajorvágás kk., Sát"'tt ""'·• héthársi j., 
U3, i. SO!ll, T., rk. Udvarnok, 1.610 kb., kj. és ak. ház 1 i. 608, R., t, !.809 th., k,j. 61 
Udvarnok, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgóez, cs. ak. Darócz, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Kis
O. Galgócz, l!, XIV, 46, u. t. Galgócz, u. p. szeben, cs. 6. Berzevicze, 67, IX, L t. Paloncza, 
Udvarnok. u. p. Darócz. 

*) Bajm6Cl.l kk., X BajmóczfQrd6, Héviztelep, *)Bajót nk., X Szarkis és 
Kútimo.jor és Ukerniszkómajor; Nyitra ""'·• Vadaskert, Esltergom esztergomi j., ház !188, 
privigyei j., ház 1M, :E 1.34-6, T., m., o, 3.4-81 ! 1.430, M., o, !.866 kh., ak. helyben, tsz. Ko-
kh., k,j. és ak. helyben, . tsz. Nyitra, jbtk. és ah. márom, jbtk. és ah. Esztergom, cs. lJ. Nyerges
Privigye, cs. G. Privigye, 1.1, XIV, 46, u. t. Pri· lijfalu, !6, XIV, U, u. t. Nyergeslijfalu, 
vigye,~- Bajovárlrivá.ny, Verbó, Nyitra "m., vágúj-

*) Bajm6czapati kk., Nyitra privigyei j., helyi j., cs. 6. Verbó, u. t. és u. p. Verbó • 

. 
• 

' . • 
• • 

' • 
ház 87, i. 775 , T., rk. Bajmócz, ·1.65!) kb., Bajpuszta, l'"'\ Hatvan, HB'DU tma., hatvani J.r · . 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

kj. és ak. Bajmócz, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. cs. 6. Hatvan, u. t. és u. p. Hatvan. 
Privigye, cs. 6. Privigye, 1!, XIV, 46, u. t. Privigye, *) Bajsa nk., X Alsóroglaticza, Angyalbandi, 
u. P• Bajmócz. Du.boka és K6zépsc5szállás; BácB-Botlrog """' topo-

Bajmóczfllrd6, l'"'\ Nyitra privi- lyai j., ház 760, :E M., l, sz., o, Ó', .::f, · 
gye~ j., cs. 6. Privigye, r (Priviu-Bajmócz- ref. Ómoravicza és Pacsér, 16.588 kb., ak. hely
fllrdc5), u. t. Privigye, u. p. Bajmócz. · ben, tsz. Szabadka, jbtk. és ah. Topolya, cs. G. 

*) Bajmóczlazán kk., Nyitra privigyei j., Topolya, 86, VI, 18, u. t. Topolya, ~-
ház 139, i. 76!!, T., O• 1.730 kb., \j. és ak. Nádasér, *)Bajta kk., Hont szobij., ház 187,! 588, 
tsz. Nyitra, jbtk. és ~· Privigye, cs. ö. Német- M., o, 1.621 kh., kj. és ak. Garamkövesd, tsz. 
prónn, 1!, XIV, 4-6, u. t. Privigye, u. p. Nádasér. Ipolyság, jbtk. Vámosmikola, ah. lpolysig, cs. 6. 

*) Bajmócztölgtes kk., Nyitra ""'·, privigyei Szob, !16, XIV, 45, u •. t. és u. P• Garamkövesd. 
j., ház 83, :E !91, T., rt., Bajmócz, 607 kb., kj. és Bajtlmalom, l'"'\ Kissitke, Vcu sárvári j., 
ak. Bajmócz, tsz. Nyitra, jbtk. és ab. Priviue, cs. 6. Káld, u. t. Sárvár, u. p. Nagysitke. 
cs. It Németpróna, 1!, XIV, 46, u. t. Privigye, Bajuazbegy, 0 Ócsa, Pest-Pilu-&lt-Ku'ktm 
u. p. Bajmócz. alsódabasi j., ca. lJ. Ócsa, u. t. és L P• 

*)Bajmok nk., Báu-Bodrog · bácsalmási j., 
ház 1.789, i. 8.!171, M., n., bnnyevácz, o, 18.017 kb., Bajuszmalom, l'"'\ llezc5nyárid, BorsotJ .,..", 
ak. helyben, tsztk., jb. és ab. Szabadka, cs. 6. hely- mezőkövesdi j., cs. ö. L t. és 
ben, VI, 17, r. _[ll e!, . a. p. M.ezőnyárád. 

, *)Bajna nk., Hantospuszta, Nagykablás- Bajzattanya, l'"'\ Kótaj, nyirhoif• ,. 
: puszta, Nyitavadászlak és Sárás; t~m., dinyi.j. (széth. Kemeese), cs. ö. Kemecae, u. t. 
l 
1 esztergomi j., ház US, i. J.099, M., o, 6.6!6 th., és u. p. Kótaj. 
' r ak. helyben, tsz. Kómárom, jbtk. és ah. Esztergom, *) Bak kk., X Baki szőllc5hegy, Csalitmajor, 
[: cs. 6. helyben, !6, XIV, .U, _[ll e ~- Fejérmajor, Fels<'lmajor, és Hannamajor; Zala ""'·• 
f B a j n a l. Nyitrabajna, Óbajna, Újb aj na. zalaegerszegi j., ház 163,:1:. 1.337, M., rk. Csatár, , 
l Bajnócz, l'"'\ Dévaványa, Jáa~-Nagykt~tn-81ol- 3.852 kh., k,j. és ak. tsztk., jb. és ah. 
~ nok ""'·• tiszai felső j. (széth. Kunhegyes), cs. 6, Zalaegerszeg, cs~ lJ. SöjtlJr, (8, XX, M, :f, 
f Dévav!nya, u. t. és u. p. Dévaványa... ~-
~ *) Baj n oktalva kk., X Arankapuszta; .Arad *) Baka kk., X Halomszélmajor és Kajtovamajor; 
1· " •• , borossebesi j., ház 86, f. 473, O., .::f, 1.886 Po11ony tl81., dunaszerdahelyi j., ház 187, i. 868, 
l kh., kj. és ak. Dézna, tsz. Arad, jbtk. és ah. M., o, 1.9!1 kb., kj. és ak. Csallóköznidasd, tsz. · 
: KOrOsbökény, cs. 6. Dézna, IV, 18, ~m. h., Pozsony, jbtk. és ah. Dunaszerdahely, ca. ö. Bc5s, 
f · •· t. és u. p. Dézna. 71, XIII, 42, u. t. Bc5s, ~. 
\ Bojnoktanya, l'"'\ Tiszabecs, &atmár fehér· B ak a L Alsóbaka, Felsőbaka. 
; gyarmati j., cs. ö. Sonkád, u. t. Tiszaújlak, u. p. B á ka l. Szabolcsbáka, 
~ Tiszabecs. *) Bakabanya nk., X Bakaszenes ; Hont .,.., 
: B a j om l. Alsóbajom, Bihnrnagybajom, Kis- báti j., ház 736, :E 3.141, T., m., 0 , eJ', 6.999 kb., 
f bajom, Nagybajom, Tasnádbajom. ak. helyben, tsz. Ipolyság, jbtt. és ah. Selmecz- . 
• 
• 

. 
• 
' l 
• • • 
\ 

Bajonia vasutállomá , Hosszúpályi, Bihar 1Jm., és Bélabinya, cs. ö. Henbinya, 16, XIV, 65, 
derecs~ei j., i1J, :r. p. u. _[ll e .. ~· 

*) Bajor kk., Sáros tm~., eperjesi j., hAz 46, Bak&ga, l'"'\ Sirok, Heflea pétervásári j., 
: :E !17, T., O• 1.16! kb., kj. ·és ak. Sáros- cs. ö. Recsk, u. t. és u. p. Sirok. 
: aientimre, tsz lk., j b. és ah. Eperjes, cs. 6 .. Bertót, *) Bakamea 6 kk., Krass6-S16rlng """• marosi 
·: 67, IX, fi, ll. t. Jb.rpt.ra.lva, u. t• Eperjes. j. {azékh. Mo.rosberkea), ház 17~, :E 6811, O., .:fo, 
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370 Bak Bak 

1.759 kb., lrj. ea ak. Marossziget, tsz. Lugos, jblk. cs. ö. Zsáka, 37, III, B. Ilo ~ BerettJ66jfalu, 
•• ah. 'Facsid, cs. ö. :MarosberkY, .&3, VIII, 13, ~· 
•· t. és u. p. Marosberkes. · *) Bakonya kk., BMcmytJ ""'" szentlllrinczi 

Bakánka, f"t Petirda, BaranytJ ""'·• siklósi j., j., ház 147, ! 571, M., o, !.61! kh., kj. és ai. 
cs. ö. Beremend, u. t. Petarda, u, p. Beremend. Nagybicsérd, tsz. Pécs, jbtk. és ab. Szentlllrincs, 

Bakarend, f"t Lendvadedes, Z.ala , alsólend- cs. ö. SzenU15rincz, 51, XIX, 60, L t, Pellérd, 
vai j., cs. l!. Alsólendva, u. t. és t. p. Rédics. a. p. K15vágószl5lll5s. 

f"t Dunaföld vir, Toltaa duna· Bakonya kk., HrmyaiJ tJm., algyógyi j. (székh, 
földvári j. (székh. Paks), cs. G. Dunaföldvár, Algyógyalfalu), ház 96, f. 435, O., :f, !!.016 kh., kj. 
u. t. és lio p. Dunaföldvár. és ak. Bózes, tsz. Déva, jbtk. AlgyógJalCalu, ah. 

Bakaszones, f"t Bakabánya, Hont vm., báti j., Szászváros, cs. G. Algyógyalfalu, 64, XXIU, 7i, 
cs. O. Hegybánya, u. t. és u. p. Bakabinya. u. t. és u. p. Algyógy. · 

f"t Szászvár, Baranya vm., hegy- *)Bakonybánk kk., X Tuskósmajor i Ves~prta 
háti j. (szék h. Sáad), cs. ö. Sziszvár, u. t. és vm., zirczi , j., ház 87, i, 6ü, M., rk. és q . 
u. P• Szászvir. Magyars:zombathely, 1.608 kb;, kj. és ak. Bárso-

Bakhua, f"t. Rinyaújnép, ""'·• barcsi j., nyos, tsz. V és ah. Zirci, cs. G. 
cs. c'!. ll. t. éa u. P• Babócsa. Réde, 19, XVII, 56, 

Bakimal om, f"t Berzéte, Gömör 18 Ki8-Hont *)Bakonybél nk., ; Ve11prill 
"""• rozsnyói j., cs. ö. Rozsnyó, lio t. és u. p. zirczi j., biz 2i.f., i. M., o, S. 71! kb., ak. 
Berzéte. helyben, tsz. Veszprém,. jbtk. és ah. Zircz, es. G. 

Baki s.rlJllöhegy, f"t Bak, Zala Zalneger- helyben, 19, XVII, 56, u. t. Zircz, ~- · 
szegi j., cs, o. Sc'!jtc'lr, u. t. és u. p. Bak.; Bakonycser, f"t:, Rezi, Zala 1ltla., keszthelJi j., 

Bakittyatanya, r'l Szulimán, Somogy C3. ö. Zalaszántó, u. t. Keszthely, 11. P• Rezi. 
azigetvári j., cs. O. Mozsgó, a. t. Mozsgó-Szuli• *) Bakonycsernye kk., X Dolosd, Inotapuszta 
mán, u, p. Mozsgó. és Sikálorpuszta; Vea1prdm tmt., zirczi :., ház 361, 

*) Bakó kk., X Miklósvölc és tnya ; N6g- i. !!.054, M., t., ef, rk. Súr, ref. CseténJ, 6.963 
rád balassagyarmati j., ház 33, f. 1.f.ö, M., kb., kj. és ak. helyben, tsz.": Veszprém, jbtt. él 
rt. Csesztve, 639 th., k-J. és ak. SzQgy, tutk., jb. ab. Zircz, cs. G. Csetény, 19, XVII, 56, L t. 
és ab. Cll. ö. Bodajk, ~-
XVI, 51, u. t. Mohora, u. p. Szllgy. *) Bakonygyepes kk., Vea1pré'm devecseri 

Bakóalja, f"t Alsólendva, Zala mn., aJsólend- j., bú 61, iE 318, M., n., rt. Ajkarendek, 
vai j., cs. O. Alsólendva, u. t. és u. p. Alsó- kb., kj. és ak. Kisl15d, tsz. Veszprém, jbtt. és ab. 
lendva. Devecser, cs. ö. Ajka, 19, XVII, 55, u. t. Aj1a, 

*) Bakócsa kk., X AlsókGvesd, AlsókiSvesdi ~-
erd6, Fels15k0vesd, Györvmajor és K15tOrl5 i *) Bakonnylrót kk., YeBiprdm vm., zirczl j., 
BaraftiJa hegyháti j. (székh. Sásd), ház 110, i. 561, N., m., o, 1.190 kb., kj. és ak. 
biz 126, i. 91.f., M., rk. Fels15mindszent. ·3.988 Bakonyszentlászló, tsz. és ab. 
th., kj. és ak. helyben, tsz. 6 ah. Zircz, cs. G. Réde, 19, XVH, 56, m. b., L t. 
Sásd, cs. ö. helyben, 5!1, XIX, 60, r (Bakó· Veszprémvarsé.ny, u. p. 
cza-Fels15mindszent), _r- e. ~. *) BakoDyjikó kk.,:)( Ardapuszta és ; 

Bakóta, f"t Tiplánfa, V'IJ8 szombathelyi VeBiprtm pápai j., biz 8!!4., ! 1.838, N·, m~ 
j., .cs. c'!. Szombathely, u. t. éa lio p. Szent· o, kb., kj. éa ak. belJben, tn. Veszprém, 
kereszt. . - jbtk. és ah. Pápa, cs. G. helyben, ·19, XVII, 56, 

Bakóhua, f"' G6m6r 18 Ki8-Hont u:-t. Viroslc5d, ~- ·· 
filA., J. (székh. Feled), cs. ö. Ajnicsk6, *)Bakonykoppány kk., V esiprim vm., pápai j~ 
L t. és u. P• Ajnácskő. · ház 8!, :!!. -&2!1, N., m., o, 1.154 kb., kj. és ak. 

*)Bakónak kk., Zala alsólendvai j., ház 89, SzO.cs, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Pápa, cs. G. 
f. 236, Vend, rk. Bagonya, 678 kb., kj. és ak. Bago- Ugod, 19, XVII,· 55, u. t. és u. p. Francziavásis. 
nya, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Alsólendva, c11. *) Bakonykúti kk., X Bakonykúti puszta i .. 
ll. Belatincz, 68, XX, 61>, ll. t. Belaüncz, u. P• Fejtr móri j., ház 98, i, 8811, N., m., 0, ret . 
Bagonya. Inota, ág. Székesfehérvár és Várpalota, U 65 kb., 

·B ak ó n a t l. Nagybakónak. kj. és ak. Isztimér, tsz. SzékesfebérvAr, jbtt. á 
Bak.onrend, f"t Vö1gyifalu, Zala •·• Alsó- ah. Mór, es. G. Febérvárcsurgó, 69, XVII, 58, u. t. 

lendvai j., e~. ll. Alsólendva, u. t. és lio p. Várpa.Jota, u. p. Isztimér. . 
Bakonrkútl puzta, f"t Bakonykűti, Fejlr.".,, 

*) Bakonzeg nk., )( Csapótanya és Puszta- móri j., cs. ·ö. Fehérvárcsurgó, L t. YArpalota, 
kovácEi ; Bihar . airréti j. (székh. Biharnagy- u. p. Isztimér. . 
bajom), ház 406, f. 1.686, M., ~ , ö.Ofi9 kb., ak. hely- B a k o n y ma g y a r s z e n tk i r á ly 1. Magyar-
ben, tsz. Nagy-Virad, jbtk. és ah. Berettyóújfalu, szentkirály • 
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Bakonymagyarszombathely l. Ma- 209, f. 986, M., ef, rk. Pápateszér, 
gyarszombathely. ak. helyben, tsz. Veszprém, jbtk. és 

*)Bakonynána kk., X Alsópere, Felsc5pere és cs. O. Lovászpatona, 19, XVII, 55, 
Vadalmás; Vueprtm zir(;zi j., ház 175, í. (Giez-Halhalom), u. p. Giez-Hathalom. 

• 
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!1.565 kh., 
ah. Pápa, 

m.b. 

1.197, N., m., o, 5.806 kb., kj. és ak. Dudar, Bakosér, r-. Prügy, Seabolcs dadai alsó j. 
• 

. tsz. Veszp~, jbtk. és ah. 7.ircz, es. O. Csetény, (székh. T1szal0k), cs. o. Tiszalök, u. t. Tarczai, 
19, XVII, 56, u. t. Zircz, ~· u. p. Prügy. . ., . 

B a ~ o n y n é m e ts z e n t k i r á l Y I. Bakony· Bakostanya, r-. Berettyókirályi, Bihar 
nentkuály. margittai j., cs. O. Margitta, u. t. és u. p. M.ieskE'. 

B a k o n y n é m e t a z o mb a t h e l y l. Bakony- *) Bakostörék kk., X Kelecsény és Széplak ; 
szombathely. · Gömör is Ki8-Hont mn., rimaszombati j. (székh. 

*) Bakony?sz~o~ kk., X. Kc5hegypuszta, Vese- Nyustya), ház 11!, f. 400, T., m., rk. Rimaráhó, 
prim ""'"• zu~z1 J., ház 18.), :E 1.032, :V·! m., o, ág. Cserencsény, !!.240 kb., kj. · éa ak. Rimaráhó, 
l-'80 kh., kj. és ak. Magyarszentklraly, tsz. tsz tk., jb. és. ah. cs. o. Rimaszom
Veszprém, jbtk. és ah. Zircz, cs. O. Csesznek, 19, bat, !15, XVI, 62, u. t. Rimaszombat, u. p. Rima-
XVII, 56, •· t. Zirez, ~- · ráhó. . . 

*) Bakonypeterd kk., V. t~m., ~rezi j., Bakótanya, r-. Emc5!), Borsod mezc5csáti 
ház 117, ! 54-5, N., m., (;, 1.787 kb., kJ. és ak. j., es. o. Emc5d, u. t. és u. p. Emőd. · 
Románd, tsz. Veszprém, jbtlr. és ah. Zil·ez, es. O. Bakótan a r"\ Fehérgyarmat Seatmár t;m. 

~ny. Fh 
*) kk X é P"t 6 e érgyarmat . . ,. orsJy- . 

m1ior. Vese.,...im ""'· devees1lli J'. ház 113 .'1 Bakótanya, r-. Peny1ge, Seatmár t~m., fehér~ 
1 ' 'r" . ' ' ' ., t' . ,. N .. é P . ' 7!16, N., m., rk. Noszlop, ~.!!tl9 kh., kj. és air. gyarma l J., cs. u. agyar, u. ... s u. P• eny~ge .. 

. Noszlop, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Devecser, Bakótanya!. r-. Terep, Seazm_d.r t~m., avas1. j ..... 
es. lJ. Noszlop, 19, XII, 55, u. t. Devecser, u. P• (székh. AvasuJváro~), es. G. Bikszád, 11o t. Bxk- . 
Nosslop. szádfilrdc5, u. p. B1kszád. . 

: · *) Bakonfaág tk., X Kisdém; Veslprlm Bakonjamamajor, 1"'1 Zólyom, ""'·•. 
! pápai j., ház 741, f. 41J7, M., rk. Pápateszér, 1.676 es~ O. Zólyom, ._ t. és L P• Zólyom.. . . 
~ kb., tj. éa ak. Csót, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. ) Bakóvár ki:., Temu 1111&., buzJásfllrdc5J J., 
; Pápa, es. ll. Lovászpatona, 19, XVII, 65, •· t. ház 394, ! 2.037, N., (), 5.896 kb., kj. és ai:. 
~ Pipateszér, u. p. Csót. · helyben, tsz. Temesvár, jbti:. és ah. Buziásfl\rdc5, 
; *) Bakony&árkiny nk., X Gyllrgymajor, Ist~án- es. O. Baziásfíirdc5, 61,, VIII, ~3, :r. 
: major és Jánosmajor; Fejir vm., móri j., hé.z . 
l· 181, f. 1.001, N., m., 0, ref. , ág. Puszta- ~) B~~a kk., X Rádfa ; BaraftYa szent~· 
~- vim, kb., ak. helyben, tsz. Székesfehérvár, lt'írmcz1 J., ház 13'.1, f. 788, :M.., ri:. GOt·csllny, ~.518 
;' jbti:. és ah. Mór, cs. o. Mór, 69, XVII, 53, m. i:h., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, jbti:. és ah. 
f h., u. t. Kisbér, ~. . Szentllirinez, cs. ll. helyben, 5!, XIX, 60, 

~ *)Bakonyszentiván i:i:., VeBiprlfm """• pápai ~· . 
~ j., ház 105, ! 560, M., n., rk. ~áp~&teszér, 1.876 Baksa, ·1"'1 Sárospatalr, sáros- -
f: kb., kj., és ak. Pápateszér, tsz. Veszprém, ibtk. és pataki j., cs. O. Sárospatak, u. t. és u. p. Sáros· 
; ah. Pápa, cs. O. Lovászpatona, 19, XVII, 55, v.. t. patak. 
' 
. és a. p. Pápateszér. B ak s a L Koksóbaksa, Magyarbai:sa, Oláh-
'· *)Bakonyszentkirály kk., Yu~prtm .",.., zirezi haksa, Szentistvánbaksa, Zalabaksa. 
' j,, ház .U, :E '.1'.13, N., m., rk. Csesznek, 163 B a i: s a és G y 6 r fa l. Zalabaksa . 

• 

kh., kj. és ak. Magyarszenti:irály, tu. Veszprém, *) Baksafalva ki:., Vas németújvári j., 
' jblk. és ah. Zircz, cs. o. Csesznek, 19, XVII, 56, ház 199, :E 1.365, N., o, 1.740 i:h., kj. és ai: .. 

a. t. Bakonyszenlliszló, u. p. Mauarszentkit·ály. Szentelek, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Német-
*) Bakonyszentlás1ló kk., X Kenyeri major és újvár, cs. O. Szentelek, 83, XX, 66, u. t. és u. p. 

Vfnyesándormajor ; Vel#prlm zirczi j., ház Szentelek. 
f. 1 ... 16, M., o, d", 6.685 kb., kj. és ak. Baksahiza, r"l Lapujtli, N6gráil ~ fdleki j. 

helyben, tsz. Veszprém, és ah. Zircz, cs. o. (székh. Salgótarján), cs. O. Kara~csság, a. t. SaJgó-
Csesznek, 19, XVII, 66, ";f, la1ján, u. p. Lapujtc5 •. 

*) Bakony&zombathely V estprim tm~., zirczi Baksaháza, r"l Orosztony, Zala pacsai j., . 
: j., hAz 76, f. 566, .N., m., ri:. Magyarszombathely, cs o. Orosztony, u. t. Gelse, u. p. Orosztony . 

.UO kh., kj. és ak. Magyarsz.ombathely, tsz. Baksat tanya, . r"l Szentistvbbaksa, ..d.baflri-
VeB"tprém, jbtk. és ah. Zirez, cs. O. Kerékteleki, Tot·taa ""'"• gOnezi j. (székh. Abnújsllantó}, cs. G., 

: 19, XVII, 56, r. u. p. Magyarszombathely. Abaújszántó, u. t. Halmaj, a. p. Nagykin~zs. 
· *} nk., VesJprlm mn., pápai j., hú Baksamajor, r-. ·Tarpa, Bereg "'"·• tiszaháti 
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j. (s:Wkh. Beregszász), cs. ö. Tarpa, u. t~ és u. P• kA.rolyi j., es. ö. Szaniszló, u. t. Erendréd, •· J• 
Tarpa. Érrlengeler. · 

Bakslmajor, ro Sövény,báza, OsongráiJ Balásltanya, f"'\ Érkörtvélyes, SeatMár •·· 
tiszáninneni j. (székh. 1\is"kundorozsma), cs. O. nagyká•·olyi j., cs. ö. Szaniszló, u. t. Érmihilyfaha, 
SOvényháza-Baksimajor, u. t. és u. P• Sl!vényháza. u. p. Érkörtvélyes. · 

Babiszöllö, f"'' Sövényháza, Osongt·ád t~m., Balaskópaszta, f"'\ Nagybajom, &.ogy s, 
· ' tiszánmneni j. (székb. Kiskundorozsma), es. O. kaposvári j., es. ö. Nacbajom, u. 't. és .. p, 

• 

Csany, u. t. Csanytelek, n. p. Sövényháza. Nagybajom. 
*) Bakta kk., X Bacsótanya, llkaháza, Lese- *) Balassagyatmat nk., X Cseres, IDésipu~ 

tanya és Tóbiástanya; .Abauj-Tonza szikszói Kishegy, .Mankó, Nyires, Rigóhegy és Újherr; 
j., ház 148, i, fi83, .M., ~, rk. Detek, gk. Száraz- NógráiJ t:m., balassagyarmati j., ház 1.111, ! 
kék, ág. Fancsal, U61 kb., kj. és ak. helyben, 10.887, M., t., O• d". .:t, (x, ref. Diósjen6, 5.1D' 
tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szikszó, cs. O. Encs, 34, kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. helyben, ca. G. 
IX, !7, u. t. Forró-Encs, ~- helyben, !!5, XV:, 51, r. .L- e. 

B ak t a I. Egerbakta, Nyfrbakta. 
Baktahegy, f"'' Szekuá1·d, Tolna tJm.., cs. ~. . f"'' Fels6tisztás, Nógrád ""'·• gácsi 

Szekszárd, a. t. és u. p. Szekszárd. j., cs. o. Fels6tisztás, a. t. Krivány-Gretva, •· p. 
BaktakUz, f"'' Eperjes, 8á.ro11 • cs. o. Eperjes, Felsc'ltiszté.s. 

a. t. és u. p. Eperjes Balá.ssytanya,f"'\ 'Énmká.c<ai, Ssilá.gy tm., \aanUi 
BaktakiJz, (') Nagysáros, Sá.t"OS eperjesi . j., cs. G. Tasnád, u. t. és u. p. Érszakácsi . 

• 
(székh. Eperjes), cs. o. Eperjes, u. t. és u.~ p. Balássytanya, f"'' Erszentkirály, 81\Zápy .,., 
Nagysáros. 1 tasnádi j., cs. O. Alsószopor, u. t. és u. p. Ement· 

*) BaktDttUs kk., X Caikoslak és Tnródmajor; király. 
Zala · novai j., hAz i, 678, rk. Tárnok- Balástya, f"'\ Szeged, Csongrád ca. G. 
oroklán, 1.701 kb., kj. és ak. Zalatárnok, tsztk., (a közbiztonsági szelgálatot Szeged város rend· 
jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. O.· Nova, 48, XX, 65, c'lrsége teljesiti), u. t. Kistelek, a. p. Szeged. 
u. t. Tófej, u. p. Bak. Felsc'!to.nya. . 

Bablilgy, f"'' Marosbogát, Torda-Arangos tJm., Balátatelep, f"'' .Marossolymos, Hunyad Illi., 
marosludasi j., cs. O. Marosludas, u. t. és u. p. dévai j., cs. o. Haró, u. t. és u. p. Maros-olymos. 
Marosbogát. *) Balaton kk., X Gyepesvl!lgypuszta, lllés· 

*)Bala kk., )( Nádaspatak, Nagyoldal és Sós- vOlgypuszta, Magoshegyitanya és Tárczapuszla; 
kútvOlgy; tlm., marosi felsil j. Borsod ózdi j., ház 180, i. l.OOB, M., (i, U9' 
(székh . .Maros-Vásárhely), ház 185, i. 1.3!7, O., m., kb., kj. és ak. Boa·sodnádasd, tsz. Miskolcz, jbtk. 
t, ref. Nagyercse, ~.899 kb., kj. és ak. helyben, és ah. Sajószentpéter, cs. o. Járdánháza, M, X, Sli 

' tsz. .Maros-Vásárhely, j btk, és ah. Szászrégen, u. t. és u. p. Borsodnádasdi lemezgyár • 
• 

cs. G. Kortekapn, 6J, XXII, 71, u. t. és u. P• BalatonaHga, f"'' Balatonf6kajár, Vea~prim tiiJI,, 
Kezc'!!lrményes. enyingi j., cs. O. Balatonkenese, 

Baláczapuszta, f"'' Nemesvámos, Vu11Wém t~m., ~ (csak nyáron; télen u. p. 
veszprémi j., cs. O. Veszprém, u. t. Ve~prém, u. p. *) Balatonalmádi nk. éa I, · Vesspré1n 1)111.1 

Nemesvámos. ves2prémi j., ház :! 616, .lll., rl-. éli nt 
. *)Balajt kk., X Ragályitanya; BorsoiJ tm., VOrOsberény, 6.966 kb., ak. helyben, bzlk., jb.és 

e'delényi j., ház l!A9, i. 59-J., M., ~, rt. Ládbese- ah. Veszprém, es. O. Veszprém, 19, XVII, 6ó, J,, 
nyeS, 1.577 kb., kj. és ak. Borsod, tsz. .Miskolcz, g,.g, r (Balatonalmádi fürdc'!), ~· 
jbtk. és ah. Edelény, cs. G. Edelény, 34-, X, 31, *) Balatonarács, kk., Zala "m., ba.latonfl'lredi 
u. t;. és u. p. Edelény. j., ház 184, i, 7 .M., ~ , rk. Paloznak, 

Balala, ri Dombelve, Tt"encsm vm., csaozal j., kb., lej. és ak. Csopak, tszlk. Veszprém, jb. 
cs. 11. u. t. Csacza, u. P• Dombelve. Bala ah. Tapolcza, cs. l!. BalatonCQred, 

B a l a l e n y l. Balalény. 48, XX, 64, m. h., u. t. lis u. p. Balaton· 
*) Balalény kk., Bihar vaskohi j., ház 69, füredfürdc'l. 

i, 366, O., kr. Tatál'falva, 643 kh., kj. és ak. *) Balatonberény_ kk. és I, Somof111 vm., marcza~ 
Belényesirtás, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belé- j., ház 266, i, 1.419, .M., 0 , 4.6SO kh., kj. és at. 
nyes, cs. O. Henkeres, 87, IV, 18, u. t. és u. P• Balatonszentgy0rgy1 tsz. Kaposvár, jbtk. és ab. 
Kisszedres. Marczali, cs. O. helyben, 44, XIX, 63, m. b., 

Balánatelep, f"'\ Lindzsina, HungaiJ hát- _[ll e. ~ • 
. szegi j .. cs. O. Hátszeg, u. t. és u. p. Vajdahunyad *) Balatonboglár kk., Som0!J11 

1 
Jen8'Yeltóti 

Baláuhánya, f"'' Csfkszentdomokos, C!ik ""'·• j., ház 26:3, i 1.5!!2, .M., rk. Szc'!llc5~gy!lrök, ret 
felcsiki j. (székh. CsfkszerPda), cs. O. Karczfalva, Látrány, 3.695 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Kapos· 
u. t. Csfkszentdomokos, ~· vár, jblk. és ah. Lenllyeltóti, cs. G. helyben, 44, 

Balásltag, f"'' Érdengeletf, 81atmár nagy- XIX, 63, J,, ifll, r. .L- e. ~ • 
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*) Balatonbozsolt. kk., X Alsótekeres és Felsc5- keszthelyi j., cs. o. Sármellék, u. t. Sármeüék, 
teteres; Veszprém t11n., enyingi j., ház 87,! 687, n. p. Zalavár. . 
M., rk. Lepsény, ref. Enying, 1.97:j kb., kj. (Enying *J Balatonkenese nk. és I,· X Akara.ttya, · 
nk.-hez beosztva), ak. Enying, tsz. Veszprém, Balatonkenesei szc'íllc5, Hosszúmezc5puszta és Máma
jbtk. és ah. Enyinl!', cs. 6. Enying, 19; XVII, 65, puszta; Veseprdm tim., enyingi j., ház 350, ! 
L t. és a. p. En dng. 1.793, M., o, ~, 9.416 kb., ak, helyben, tsz. 

*) Balatoncsehi kk., · X Bugaszegpuszta; Veszprém, jbtk. és ah. Enying, cs. ö. helyben, 
Somoqy lengyeltóti j., ház 69, i 616, M., 19, XVII, 55. J,, ~. r. ~ ~-
rk. Szőllc5sgyörök, 3.874 kb., kj. és ak. Szc5Ilc5s- Balatonkenesei szöllö, n Balatonkenese, Veae
uörtsk, tsz. Kaposvár, jbtk., és ab. Lengyeltóti, prim t~m., enyingí j., cs. O. Balatonkenese, u. t. 
':B. lS. Fonyód, ü, XIX, 63, u. t. Szc'íllősgyörök, és u. p. Balatonkenese. . . 
a. p. Balatonboglár. *) Balatonkeresztúr kk. és ·I, X Máriatelep ; 

*) Bo.latoncsicsó kk., Za~a balatonfOredi Somogy vm., marczali j., ház ~49, i. 1.499, M., 
j., ház 97, i. 464, N., m., o. 1.G!8 kb., kj. és ak. t•k. Kéthely, 11.505 kb., kj. és ak. Kéthely, tsz. 
Szentantalfa, tsztk. Veszprém, jb. BalatonfQred, Kaposvár, jbtk. és ah. Marczali, cs. o. Balaton· 
ah. Tapolcza, cs. ö. Kapolcs, 48, XX, 64, u. t. berény, 44, XIX, 63, r. p. u. 
Ktsveskál, u. p. Szentantalfa. B a l a t o n k i s s z l ő s l. Balatonsz6llc5s. 

*) Balatonederles kk., X Feketekastély ; Zala *) BalatonkiSvesd kk., Zaltl tim., balatonfnredi 
tapolczai j., ház i! l, :E 1.~08, M., .rk. Nemes- j., ház 82, :E. 309, M., ~, rk. Paloznak, 1.278 kb., 

vita, 3.1 !!9 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Zala- kj. és ak. Csopak, tsz tk. Veszprém, j b. Balatonfüred, 
egerszeg, jbtk. és ah. Tapolcza, cs. O. Badacsony- ah. Tapolcza, cs. ö. BalatonfQred, 48, XX, 64, 
tomaj, 48, XX, 64-, ~. r. u. t. Balaton~O.redfürdc5, u. P• Csopak. 

*) Balatonendréd kk., ){ J aha puszta, Tóköz- *) Dalaionlelle kk. és I, X Kisbesysz<Hlő, 
puszta és Zsigmondmajor; Somogy vm., tabi j., Magyal puszta, Péntekhely és Villatelep; Somngy 
ház 304, f, 1.~, .M., 0, ~, 7.4-9' kb., kj. és ak. · lengyeltóti j., ház 305, !. 1.45!, M., rk. Lát
helyben, tsz. Kaposvár, 1btk. Tab, ah. Karád, cs. rá.ny, 6.781 kb., kj. · és ak. Balatonboglár, tsz. 
O. Kőrllshegy, 4f., XIX, GS, u. t. Zamárdi, ~· Kaposvár, jblk. és ah. Lengyeltóti, cs. ö. Balaton· 
*)Balatonfőkajár nk., X Balatonaliga, Balaton- boglár, 44, XIX, 63, I- e. ~. 

világos; Yueprtm enyingi j., ház 44!, i. 1.9öi. *) kk., X Fenyvesmajor, 
M., ~, (r, rt. Lepsény, 10.119 kb., ak. helyben, HU\.simajor, Kolonmajor, Újmajor és Zimányi 
tu. Veszprém, jbtk. és ab. cs. O. Balaton- tanya; Zala tJm., nagykanizsai j., ház 188, i. 1.318, 
t.enese, 19, XVII, 55, · M., rk. Kiskomárom, 5.510 kh., kj. és ak. Kis· 

Balatonföldvár, n , Somogy tim., komárom, tsztk., jb. és ah. Nagykanizsa, cs. lS.· 
tabi j., es. O. Kőrtssbegy, ~. i(!, r. , _r- e. Kiskomárom, 48, XX, 64, u. t. Kiskomárom, 
~ (csak nyiron; télen u. t. Szántód, u. p. BaiatOJimelléke, n Kiliti, Somogy vm., tabi j.,· 
Kőrllshegy). . cs. ö. Ádánd, u. t. Siófok, u. p. Kilili. 

*) nk., X Balatonftlredfllrdc5 ; *) Balatonszemes kk. és ! , X Csillapuszta; 
Zala flm,, balatont'tlredi j., ház 519, :E. 2.!1'i7, M., Somogy tJm., lengyeltóti j., ház 192, :E. 841, M., 
~, X), rk. Paloznak, 6.715 kb., ak. helyben, rk. Szólá.d, 6.173 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 
tsztk. Veszprém, jb. helyben, ah. Tapolcza, cs. ö. Kaposvár, jbtk. és ah. Lengyeltót~ cs. O. Balaton-
helyben, .f.lol, XX, 64, r. _[ll e. boglir, 44, XIX, 63, r (Faluszeme3)1 

. n BalatonfO.red, Zala _[ll e. 
balatonfilredi j., cs. O. BalatonfO.red, ~. *) Balatonszentgy6rgr kk., X Baribegy, Bari-
I- e. ~· major, Battyányimajor és Dióspuszta; Somogy WI., 

*) BalatongyUrik kk., X BalatongyOrOki szőlló· marczali j., ház 164, i.. 1.4~1. M., rk. VlSrs, 4.56' 
he!JY, Mihályházapuszta; Zala vm., keszthelyi j., kh., kj. és ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. 
ház 16!, :E. 770, M., rk. Keszthely. 7.018 kb., kj. és Marczali, cs. lS. Balatonberén7, 44, XIX, 63, 
ak. Vonyarczvasbegy, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és r. _[ll e. p. u. . 
ah. Keszthely, cs o. Kesztbely, 48, XX, 64, J,, *) Dalatonszöll6s kk., ZaJa vm., balatonfOredi 

m. h., u. t. Vonyarczvashegy, . j., ház 97, :E. 386, M., ~, rk. 2.2~8._kh., kj. 
szöllöhegy, n Bala.tongylSrOk, és ak. NP.mespécsely, tsztk. Veszprém, jb. Balaton· 

Zala , keszthelyi j., cs. O. Keszthely, u. t. füred, ah. Tapolcza, ca. o. Balatonfüred, 48, XX, 
Balatonederics, u. p. Balatongyörök. M, u. t. és u. p. Balatonfüred. 

*) Balatonhea.ye kk., Zala tlln.1 tapolczai j., ház *) Balatonudvari kk., Zala tml., balatonmredi 
155, ! 643, H., ~, rk. Szentbékkálla, ág. Szent- j., ház 67, ! 284, M., ~, rk. Aszófő, ~.271 kb., kj .. 
antalfa, 2.030 kb., kj. és alt. Köveskál, tsz. Zala- és ak. Aszófő, tsztk. Veszprém,jb. Balatonfüred, ab. 
egerszeg, jbtk. és ah. Tapolcza, cs. O. Kapolcs, 48, Tapolcza, cs. ö. Balatonfüred, 48, XX, 64, 
XX, 64, u. t. Kllveskál, IZ]. m. h., u. t. Aszófc5-Tihany u. p. Aszófi'J, 

Balatonhldvégpuaz-ta, r-. Zalavár, Zala t~m., *) Balatonlijlak kk., SomogtJ vm., marczali j.,_ 
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hú 160, i. t M., rk. Kéthely, 1.653 kh., kj. és !8, i. 1&1, T., gk. Gylll'(!'Jös, 717 kh., k,j. 61 0 , 
ak. Kéthely, tsz. Kaposvir, jbtk. és ah. Marczali, Tapolyhanusfalva, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Gi· 
e& ll. Balatonberény, 4.{., XIX, m. h., u. t. rált, cs. ll. Kálnú, 67, IX, !9, u. t. és 1, p. 
é1 u. p. Balatonkeresztúr. Tapolyhanusfalva. 

Balatonlllágos, fl Balatonfllkajár, Ves.rrwé'm Balázsi, fl FülOpszállás, Pest-Filia-Bolt-Killllll 
tmt., enyingi j., cs. ll. Balatonkenese, m. h., vm., kuns~entmiklósi j., cs. O. Szabadszállás, 1. t 
~ (csak nyáron, télen .u. p. és u. p. Fülöpszállás. 

Balátpuszta, fl Na(!'Ygá.j, TOf'oneál f1m., bán- BalázsoTica Oszkár tanya, r'\ Csány, He'DU 
laki j., cs. G. Nagygáj, u. t. és u. p. Nagygáj. vm., hatvani j., cs. O. Hatvan, u. t. és 1. p. 

*) Balalásár kk., Kis-Kükülló erzsébet- Csány, . 
virosi j., ház 196, i. 986, M., ~, rk. és gk. Egrestö, Balázapuszta, fl Okány, Bihar M., cs6ft'ai j., 
1.571 kh., kj. és· ak. helyben, tsztk., jb. és ah. cs. O. Okány, u. t. és u. p. Okány. 
Erzsébetváros, cs. O. helyben 50, XXIII, 76, li(l, Balázspuszta, . fl Szabadszállb, Pest-Pilia-
1'· I- e. ~. . . Bolt-Kiskun knnszentmiklósi j., es. G. 

*) Balázs kk:., Zdlgom f1m., beszterezebányai j., Szabadszállás, u. t. és u. p. Szabadszállú. 
hb i. 28!, T., rk. Padkócz, 362 kh., kj. és ak. *) kk., B.rolnok·Dobokaum.,kápolnoi. 
Padkócz, tsztk., jb. és ah. Beszterczebánya, cs. o. monostori j., ház 19, i. 88, O., gk. Csernefalva, 
Zólyomlipcse, 25, XVI, öO, u. t. és u, p. Zólyom- kh., kj. és ak. Csernefalva, tsz. Dés, jbtt. t!s ab. 
lipcse. Magyarlápos, cs; G. Kupsafalva, 63, XXI, 70, 1. t 

B a l á zs L Szentbalázs, Zalaszentbalbs. és u. p. Kápolnokmonostor . 
0 Magyarpéterlaka, Maros-Tcwaa Balázsszlget, fl Komádi, Bihar tma., bihar· 

vm., régeni .alsó j. (székh. Szászrégen), cs. o. keresztesi j., cs. O. Komádi, u. t. és a. p. Komtdi. 
Gernyeszeg, 'L t. Gernyeszeg, u. p. Szászrégen. Balázstag, fl Ógyalla, Komárom tlm., udvardi 

*) Balázsd kk., Temes buziásfürdc5i j., ház j. (székh. Ógyalla), cs. O. Ógyalla, u. 1;, Ils u. P.. 
105, f. 609, O., .:f-, ~.150 kh., kj. és ak. Temesvu- Ógyalla. 
kovár, tsL Temesvár, jbtk. és ah. Buziá.o;filrdc5, Balázstanya, fl 1 Gyulafehérvár, .Alsd-Fehi' 
cs. D. Végvár, 61, VIII, !18, u. t. Niczkyfalva, cs. o. Gyulafehérvir, u. t. és u. p. Gyula· 
u, p~ Temesvukovár. . fehérvár. -

B a láz s d l. Bé(!'llbalázsd, SzDrény balázsd. Balázstanra, ,...... Kondoros, Békú •·• 
*) Balazs~r kk., Bet"eg vm., tiszaháti j. (székh. vasi j., cs. o. Kondoros, u. t. és u. p. Kondorot. 

Beregszász), ház 106, f,646,M., ~, gk. mak.kosjánosi, Bt\lázstanra, fl Szamostelek, 81atmár nt., 
1.1)79 kb., kj. és ak. Nagybégány, tsztk., jb. és szinérváraljai j., cs. o. Szinérváralja, 11. t. Sainér· 
ah. Beregszász, cs. o. BeregBzász, 65, XI, M, u. t. váralja, u. p. Apa. 
Beregszász, u, p. Nagybégány. Balázstelep, fl Bogdása, Baranya tlllt., 

") Baliuta kk., X Enyedpuszta és Szellc5zc5ma- lc5rinczi j., cs. O. Sellye, a~ t. Sellye, L P• 
jor; Polsony · dunaszerdahelyi j., ház 26, :E Bogdása. · . 
i65, M., rk. Dunaszerdahely, 948 kb., kj. és ak. *) Balázstelke nk., X Fo(!'&dok és Kalibák; 
Albár, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Dunaszerdahely, Kia-Kakülló dicsilszenlmártonf j., ház 393,i. 
cs. G, Dunaszerdahely, 7:ll, XIII, 4-!ll, u. t, és 1.800, O., n.,m., czigány,; ,cf,.:f-, ref. Medgyrs, unil 
a. p. Dunaszerdahely. Magyarsáros, 4.434 kh., ak. helyben, tsz. F.rzsébel· 

B a l á z s fa l u l. Turóczbalázsfalva. viros, jbtk. és ah. Dicsc5szentmárton, C& G. 
B a l á z a t a l u l Új balázsfalva. 50, XXIII, 76, ~· . 
*) Balázsfalva kk., .ÁJ86-Fehlr balázsfalvi *) BalbnAgás kk., X és Cser· 

j., ház !1186, f 2.204, O., m., n.,-~; , ~, .:f-, .(1, rk. tész; Sáros 11m., héthársi j., ház U7, i. 
Ttlr, ág. Monora, 261 kh., kj. és ak:. helyben, R., ; , rk. Berzevicze, 8.016 kb., kj. Ils al 
tsz. Gyulafehérvir, jbtk. és ah. helyben, cs. Berzevicze, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. 
o. helyben, 50, :lqlll, 74, r, _[ll e. cs. ö. Berzevicze, 67, IX, !!9, u. ~ és u, p. Ber· 

• • . zeVIcze. 
a l á z s t a l v a L . Felsilbalázs- BalázSTölgre, ·r\ Sáros t'm., Ml· 

falva, Kisbalázsfalva, Turóczbalizsfalva, Újbalázs- hársi j., cs. G. Bértót, u. t és IL '" Bet· 
falva. zevicze. · 

B a l á za fa lv a l Ba.llósfalva. . · . *)Báld kk., Koloes j., ház 137, 
B a lá zstalv a falu l. Kisbalázsfalva. :E 717; O., ro., t, fef. Nagysármás, U70 kh., tj. 
B a l á zs fa l v a v 6. r o s l. Balázsfalva. és ak. N agysá.rmás, tsz. Kolozsvár, j btk. és ah. 

. . Balázsház, fl Czifer, P0180'f&1J wa., nagy- Mocs, cs. G. helyben, XXII, 78, f• 
szombati j., cs. o. Czlfer, u, t, és a. p, Czifer, ~ p. u. • 

B a l á z s b i z a L Almásbalázsháza, Tasnád- · *) Baldócz kk., X BaldóczfQrdc5 ; Supu -. 
balbsháza. szepesváraljai j., ház ~. f. 159, T., rk. Szepes· 

*) Balázsi kk., Sáros vm., girálti j., ház hely, kh., kj. és ak. SzepesvAralja (aepes· 
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váraljavidéki kj. és ak. kerO.let), tsz. Ulcse, jbtk. Bállnttanya, n Po.rá.cz, Temes kOzponti 
Szepesváralja, ah. Lc5cse, cs. o. Szepesváralja, 67, j. (székh. Temesvár), cs. o. Csák, u. t. és u. p. 
IX, 80, u. t. és u. p. Szepesváralja. Parácz. 

Baldócztilrdl, r-. Baldócz, Beepes szepes- Bálinttanra, r-. To.snádbalázsházo., Seilágy 
viraljai j., cs. O. Szepeaváralja, a. t. és u. p. tasnádi j., cs. o. Tasnád, u. t. Tasnád, u. p. 
Szepeeváralja. · Mngyarcsnholy. · 

Báldom kk., Htmyarl kOrOsbányai j., ház Bálintta11ya, n Ura, 81atmár vm., csengeri 
o 

66, i, !!66, O., kg. Riskulicza, kb., kj. és ak. j., cs. o. Porcsalma, u. t. Csenger, u. p. Csenger-
Tomesd, tsz. Déva, jbtk. és ah. KOrOsbánya, cs. újfalu,_ · 
o. Riskulicza, 6,, XXIII, 75, u. t. és u. p. KOrös- Bálinttelep, n Óhegy, Z6lyom tJm., besztercze-
bánya. bányai j., cs. O. ÓherY, u. t. Beszterczebánya, 

*) Balt kk. és y, BoprOK soproni j., u. p. Alsósznrvo.s. 
biz !18, i, 1.893, N., m., (), d", 3.001 kh., kj. és Balitanya, n Gerjen, 7olna t:m., dunafOldviri 
ak. Kópháza, tszlk., jb. és ah. Sopron, cs. O, Fertő- j. (székh. Paks), cs. o. Fadd, u. t. Fadd, u. p. 
rákos, 761 XVlll, 57, ~. u. t. Harka-Kópháza, Gerjen. 
~. · *)Balkány nk., X Abapuszta, Czibak, Görény-

B a l h ás l. Szilasbalhás. . puszta, Kiserddlo.nyo., Kiskecskés, Kismogyorós, 
Balbavir, r-. GyOngyOsszdllds, Yas "m., szom- Kr~szpitális, Lón.yaitag, Nagy.kecskés, Nagymogyo

bathelyi j., cs. O. Szombathely, u. t. és a. p. rós, Perkedpuszta, Szakolyi nagytanya, Szőkeföld, 
Szombathely. · Tormás to.nyo. és Verébzár ; SzaboleB nagykállói ' -

*) Bálinez kk., Krass6-Sz6rmy &m., hégai j. j., ház 7~8, :E 5.974,~M., ~, X), rk. Geszteréd, gk. 
(székh. helyben), ház ü9, :E 1 O., m., n., t, Biri, 15.645 kh., ak. helyben, tsz. Nyíregyháza, 
.:f=-1 rk. Bethlenháza, 1.777 kh., kj. és ak. helyben, jbtk. és ah. Nagykálló, cs. O. helyben, ö, Xll, 

jb. és ah. Lugos, cs. O. helyben, 43, VIII, 89, f, _[ll e. 
r. _[ll e. ~. n Nyiracsad, SzaboJes 

n Osgyán, GiJm6r ú Kis-Hont liiJelo.ljai j. (székh. Nyfracsád), cs. O. Nyíracsád, 
ss, 

rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs. ll. Rima- u. t. és u. p. Nyíracsád. 
szombat, u. t. Rimaszombat, u. p. Osgyán. Balká.nyUanya, n Nyírmártonfalva, Szabolcs 

*) Balinka kk., X Eszény, Kisgyón, Mecpér vm., ligetaljai j. (székh. Nylracsád), cs. ö. Nyir-
és Nagygyón ; Fejw móri j., ház 111, :E 633, o.csád, u. t. és a. p. Nyfrmártonfalva. 
N., m., (j, ág. Nagyveleg, 3.880 kh., ij. és ak. Balkótanya, n Álmosd, Bihar székelyhídi 
Isztimér, tsz. Székesfehérvár, jbtk. és ah. .Mór, j., cs. ll. Nagyléta, u. t. és u. p. Álmosd,· 
es. ll. Fehérvárcsurgó, 69, XVll, 53, u. t. és u. P• Balktelep, n Magyarvalkó, Kolo~s vm., bánffy-
Bodajk. hunyadi j., cs. ö. Jósikafo.lva, u. t. Bánffyhunyad, 

B&Hnt, r-. FerYvernek, Jász-Nagyktm-&o'hloX· u. p. Mngynrvalkó. · 
t~m., liszai közép j. (székh. TOrllkszentmik.lós), cs. B a ll a l. Mátraballa, Szilágyballa. 
a. Fegyvernek, u. t. és u. p. Fegyvernex. *) Ballaháza kk., krasznai j., ház 

B á li n t l. TOrOkba.lint. 18[i, :E 959, O., t, CJ!.!U 7 kh., kj. és ak. Felsdszék, 
Billutbokor, r-. Nyfregyháza, Szabolcs tsz. Zilah, jbtk. Kro.szna, ah. Szilagysomlyó, cs. 

o. Nyfregybáza, u. t. és u. p. Nyíregyháza. ö. Boján, 51. III, 10, u. t. Csizér, u. p. Felsdszék. 
Billntcsere, n Tarczal, Zemplm tim., tokaji j., Ballai Sándor tanya, r"' Heves, H61J6s 

cs. O. Tokaj, a. t. és u. P• Tarczal. hevesi j., cs. O. Heves, u. t. és u. p. Heves. 
Bállntdflll, f""t Irhócz, Máramaros "m., taracz- Ballatanya, n Marosludas, To1·rla-.A.ranyoa 

vizi j. (székh. TaraczkOz), cs. O. Irhócz, u. t. vm., marosludasi l.•t ca. O. u. t. és 
Taraczk!lz, u. p. lrhócz. u. p. Marosludas. . 

B Ui n Ua l u l. Bálintfalva. Ballatany a, r-. Mezilszakál, Torda-Aranyos 
*) kk., Tur6cz "nl., tnróczszentmár- vm., marosludasi j., cs. ö. Mezökapus, u._t. Meztl

toni j., biz 16, :E 67, T., rk. Szentmária, ág. Pri- záh, u. p. Mezdszengyel. 
bóez, !289 kh., kj. és ak. Pribócz, tsz. Beszter- Ballatanya, n Tiszavid, Bereg vm., mezc5-t 
ezebbya, jbtk. és ah. Turóczszentmárton, cs. kaszonyi j., cs. O. Tiszaszalka, u. t. 
O. Mosócz. 71, XV, 48, u. t. ~s a. P• Pribócz. a. p. Tiszaszalka. -

B á li n tf a Iv a l. Nyárádbálintfalva. · B a ll o n y l. Balony. 
Bilintpuzta, n Izbugyabéla, ZempZtn *) Ballóstalva kk., Bereg .,m., latorczai j_ 

mezdlnborozi j., cs. O. Izbugyaradvány, a. t. és (székh. Oroszvég), ház 56, f. 274, R., gk .. Nagy
a. P• Izbunaradvány. mogyorós, 679 kb., kj. és ak. Beregszdllds, ts1. 

Bállutpuzta, n Ollóság, Krass6-816riny vm., Beregszász, jbkt. és ah. Munkács, cs. ö. Bereg- · 
lugosi j., cs. o. Szákul, u. t. Gavosdia, u. p. Lugos. llárrét, 65, XI, 34, u. t. Munkáes, u. p. Oroszvég. 

Billnttanra, r-. Érfancsika, Bihar t~m., margittai *) Balmazújváro• nk.,x Andrásháza, Bánomkert, 
j., cs. O. Jlarsitta, a. t. és u. p. Vedreslib1·ány. Darassa, Dinnyés, Fel'enczmajor, GllrOgtanya, Hort 
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Jenőhé.za, Kisbakócz, Kisszeg, Kónya, Lászlóh!za, *) Balograssó kk., X Kosova; GiimiJr ú Ki,. 
Mélykút, Nagybakócz, Nagyhát, Nagytanya, Nyári· Hont tnn., ratkói j., ház 68, i T., r], 
járás, Sziget, Újkert, Virágoskót és Vékonya; 1.449 kb., kj, és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 
Hqidu mn., központi j. (székh. Debreczen), ház Rimaszombat, cs. O. Nyuslya, 25, XVI, u. t. 
!.1~8, i, 1 ~U· 72, M., o, ~ (•), x), gk. Hajdu- 1\imabányo., u. p. Újvásár. 
Msz!lrmény, 46.11! kb., ak. helyben, tsztk., *)Balogtamási kk., Gömör ú Kis-Hont m~., 
és ah. Debreczen, cs. ll. helyben, 39, ll, 8, rimaszécsi j. (székh. Feled), ház 7-', f, !98, M., 
:f, ,t- e. ~· ref. Uzapanyit, 1.1 tS kb., kj. és ak. Bátka, tsz. 

B a l o g I. Alsóhalor, Feketebalor, Felsc5balor, Rimaszombat, j btk. Feled, ah. Rimaszomba~ 
Ipolybalog. i::s. O. Rimaszombat, iö, XVI, 5~, L t. Rima. 

Daloga, ~ Dombelve, Trencsln csaczai j., 11zombat, u. p. Bátka • 
cs. O. Csaczo., u. t. Csacza, u. p. Dombelve. Balogtanya, n Hangács, Borsod tim., edelén~ 
. *) Balogd kk., Abauj-Torna vm., fO.zéri j. j., cs. o. Edelény, n. t. Edelény, u. p. Hangács. 
(azékb. Hernádzsadány), ház 66, t 348, T., m., Balogtanya, ~ Henczidn, Bihar vm., beretlyó· 
rk. AlSómislye, kh., kj. és ak. Ga1·bóczbordány, újfalui j., cs. 6. Berettyóújfillu, u. t. és 11. p. 
tutlr. Kassa, jb. Hernádzsadány, ah. Kassa, cs. 6. Henczidn. 
Nagyszaláncz, 34, IX, '1.7, .u. t. Alsómislye, u. p. Balog~anya, ~ Pere, Abauj-Tonaa tnn., gGnczi 

· Garbóczbogdány. . _ j. (székb. Abaújszántó), cs •. ö. Abaújszántó, u. t, 
*) Balog4§r kk., GlJmör- ls Kis·Hont Ab;,1újszántó, n. p. Gibárt 

ratkói j., ház !16, f. 134, T., ig. Baradna, 7'1.2 '>.Balogújfalu kk., X Ágostpuszla; Gömör b 
kb., kj. és ak. Rónapatak, tsz. Rimaszombat, jbtk. Kis-Hont t'm., rimaszécsi j. (székb. Feled), ház 
és ah. Nagyrőcze, cs, 6. Ratkó, XVI, 5'1., u. t. 51, f. 195, M., ref. Zsip, 6?8 kb., :kj, és ak, Ne-
Ratkó, u. p. Rónapatak. · mesradnót, tsz. Rimaszombat, jbtk. Feled, ah. 

*) Balogfa kk., X Héraháza; ·vas vm., szom- Rimaszombat, cs. 6. !IlS, XVI, 6~ 
hathelyi j., ház ,3, i, 401, M., rk. Kisuny om, 778 u. t. és u. p. Rimaszécs, 
kb., kj. és ak. Kisunyom, tsztk., jb. és ah. Szom- Balomir kk., Huwgail vm., hátszegi j., ltáz 70, 
bathely, cs. ö. Szombathely, SS, XVIII, 59, u. t. i 380, O., gk. és kg. Váralja, 3.158 kh., kj. és ai. 
és u. p. K.isunyom. Őraljaboldogfalva, tsz. Déva, jhtk. és ah. Hál· 

*) Balogfala kk., X Csákánypuszta, Viligosi szeg, cs. 6. Hátszeg, 64o, XXIII, 75, u. t. és u. ,. 
puszta és Vizesvölgy; Gömör ds Kis-Hont vm., Hátszeg. 
rimaszécsi j. (székh. Feled), ház 168, f 783, M., Balomir nk., Hunyad 11m., szászvárosi j., ház 
rk. Várgede, 3.Mt kh., kj. és ak. Várgede, tsz. 209, i, 870, O., t, -=j=-, g!,~69 kh., ak. helyben, lsL 
Rimaszombat, jbtk. F!!led, ah. Rimaszombat, cs. Déva, jbtk. és ah. Szászváros, cs. 6. Alkenyér, 61, 
ö. Feled, !5, XVI, 5!1, f, ~ p. u. XXIII, 75, u. t. és u. p. Alkenyér. 

Balogh tanya, rt· Szamossályi, Seatmár *) Balony kk., X Jákerollipuszta,; Gg6r · 1111., 

csengeri j., cs. ö. Porcsalma, u. i. Jánk, u. p. tósziget··silizk6zi j. (székh. Gyilr), ház 11+, f. 7i0, 
Szamoss6.lyi. M., o, 'J.. 793 kb., kj. és ak. helyben, tsz tk., jb.és 

Balogipuszta, ~ Derencsény, Gömfh• ·& Kis- uh. Győr, cs. 6. helyben, 19, XVII, 66,· u. t 
Hont rimaszécsi j. (székb. Feled), cs. 6. Nagymegyer, ~- · 
Rimaszombat, •· t. Rimaszombat, u. p. Felső- Balonyaerdö, ~ Munkács, Bet"eg ·tim., cs. a. 
balog, Munkács, u. t. és u. p. Munklcs. 

*) Bnloghá.nyf. kk., X Tőkéspuszta ; Gó- B a l o se st l. Bégabalázs. . 
tJ&iir is Kis-Hont vm., rimaszécsi j. (székh. Fe- Balota, ~ Kisknnbalas, Peat-PSlis-SoU•Kis· 
led), ház 91, l M., ~, 1.015 kb., kj. és ak. kun vm., cs. ö.- Kiskunhalas, u. t. _és u. p. 
Nemesradnót, tsz. Rimaszombat, jbtk. Feled, ab. Kiskunhalas. 
Rimaszombat, cs, 6, Rimaszécs, XVI, 62, *) Dalotatalu kk., Seatmár rm., nagybányai j. 
u. t. és a. p. Rimaszécs. ház 109, i, 5ó~, O., gk. Barlafalu, 1.064 kh., kj. és 

*) Balogpádár kk., Gömör '8 Kis-Hont vm .. ak. Erddszida, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ab. 
rimaszécsi j. (székh. Feled), ház 150, l 637, M., Nngybányn,cs. O. Remetemező, 5, XII, 38, 1o t. 
á', !1.106 kb., kj. és ak, Meleghegy, taz. Rima· Barlafalu, u. p. Er4dszada. 
szombat, jbtk. Feled, ab. Rimaszombat, cs. o. Balozsamajor, ~ Nemeskeresztúr, Vas .,._, 
Rimaszombat, 25,_XVI, 62, u. 1;. Rimaszombat, czelld6mölki j., cs. 6. Jánosháza, u. t. Nemes· 
u. p. Felsc'lbalog. keresztúr, u. p. Jánosháza. 

Balogpuszta, n Bdnyréto.lap, Gyór vm.1 pusz- *) Balozsameggyes kk., X Margithé.za; VIli 
tal j. (székb. Gydrszentmárlon), cs. ö. Bilnyrétalap, vtn., sárvári j., ház 83, i 585, M., rk. Ribakovác&i, 

· u. t. és u. p. Bdnyrétnlnp. 1.989 kh., kj. és ak. Ikervár, tsz. Szombathely, 
Balogpuszta, ~ Dunnrndvány, Komárom t~m., jblk. és ah. Sárvár, cs. 6. Sárvár, 83, XVIII, li9, 

. udvardi j. (székh. Ógyalla), cs. 6. Komárom, u. t. és u. p. Rum. · 
•· t. és u. p. DLtnaradvány. *)"Balpataka tk., Sáros kisszebeni j., bAJ 
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!7, i, 118, T., rk. Ternye, 861 kb., kj. ·és ak. Dálványosl\ttanya, r"\ Sepsibilkszid, Hát·om-
Ternye, tsz. Eperjes, jblk. Kisszeben, ah. BArtfa, setk sepsi j. {székh. SepsiszentgyOrgy), es. O. 
cs. G. Tótraszlavicza, 67, IX, ~9, u. t. Magyarraszla· Seps~bOkszád, u. t. és u. p. Sepsibftkszád. 
vicza, n. p. Ternye. . *) Bálványosváralja kk., Seolnak-Doboka vm., 

Balpilspöldcsárda, r"\ Aldehrő, HetJeB egri dési j., ház 348, i. 1.672, M., o, ~, gk. Nyíres, 
j., cs. ö. Kál, n. t. és u. p. Aldebrő. 6.705 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. ·és ah. 

BalpflspiJidpuszta, r"\ Aldebrc5, He'Des vm., Dés, cs. G. helyben, 63, XXI, 70, . u. t. Dés, 
egri j:, cs. G. Kál, u. t. és u. p. Al<lebrc5. ~-

Balsa kk., Hwnyad algyógyi j. (székh. Al~ Bálványszakállas, r"\ Keszegfalva, Komárom 
gyógyalfalu), ház 3!~, i. 1.351, O., 4=-, 5.596 kb., !1111., csallóközi j. (székh, Nemesócsa), cs. o. Gúta, 
kj. és ak. hélyben, tsz. Déva, jbtk. Algyógy- n. t. Csallóko~aranyos, u. p. Keszegfalva. 
alfalu, ah. Szászváros, cs. G. Algyógyalfalu, 64, •) Dályok kk., X Emmaliget, Ferihegymaj or, 
XXIII, 75, n. t. és u. P• Algyógy, Mógóhegymajor, Nagyhegymajor, Ócskatanya, Sir-

*) Balsa nk., X Dessewff)·tanya, és ·Kálmán mezómajor és Újhegymajor ; Bihar vm,, margittai 
házatanya; BeaboZCll vm., dadai felső j. (székh. j., ház !!40, i. 1.847, M., ~, rk.. és gk. Berettyó
Gáva),házJ6!!, :E 1.643, M., ~. ?,rk. Vencsel~c5, széplak, 5.100 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Nagy-
3.430 kh., ak. helyben, tsztk., Jb. és ah. Nyu• Várad, jbtk. és ah. Margitta, cs. G. Berettyó-
egyháza, cs. lS. Gá~a, 65 X, 33, ~· széplak, 39, ill, 7, r. _r- e.~-
Ba~Uapos, r"\ ~Jfehértó, Beabolcs nag~- Bambaehtanya, n Mikola, Beatmár . szat-

kállói J., cs. lS. ÚJfehértó, u. t. és 0 • P• ÚJ· má.rnémet1" J" cs O Mikola u t és u p Mikola · 
(i hé tó -- ., • • l • • • • : 

e •{Bdtavár kk., X A vasi erdeimajor és Miksa- *)Bán nk., .7\-encsén vm:, báni j., ház 356, :E 3.069, 
major, Vas tmt., vasviri j., ház 1~1, t 795, M., T., n., m., o' x), Ag. Felsóozor, !!.!!7~ kh., ak. 
5, 1.!1!81 kb., kj. As ak. helyben, tsz. Szombat- helyben, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. helyben, cs. G. 
hely, jb. és ah. Vasvár, cs. ö. helyben, 8.~, XX, helyben, 71, XV, 47, r, _[ll e. • 
66, .J:II e. . B á n l. Alsóbán, Baranyabán, Felsőbán. 

*) BáUfalva kir:., .Arad borossebesi j., ház *) Bua nk., X :.Bábolnai kismajor, Bábolnai 
:E 11!, O., kg. Jószás, 570 kb., kj. és ak. nagymajor, Bábolnapuszta, Csemerhbimajor, Far

Jószáshely, tsz. Arad, jbtk. és ah. KlSrlSsbGkény, kaskútimajor, Jégermajor, Istvánházimajor, KajAnd, 
cs. G. Honcztö, 33, IV, 13, u. t. és u. p. ~oncztö. Lásdómajor• .és Zá.morymajor ; . Komárom vm., 

• 

-

B á l t y e l e l. BáJtfal va. · gesztesi j. (székh. Nagyigmánd), ház SU, i. 3.179, · 
Bálvány, r"\ Alsóbisztra, Máramaros t--m., huszti' M., -0 (!), ~, ág. Bc5nyrétalap, 11.143 kb., ak. 

j., cs. G. Berezna, u. t. és o. P• Berezna. helyben, tsz. Komárom, jbtk. /JS ah. Nagyigmé.nd, 
*) Bállányos kk., X Alsófütyemajor, Bagó- cs. o. Nagyigmánd, 1!!, Xlll, 49, n. t. Bőnyrétalap, 

hegypuszta, Borzásmajor, Csegepuszta, Felső- . 
flltyepuszta, Gyármajor és Karácsonypuszta.; Bánatos', r"\ fulókércs, .A'bauj- vm., eae-
8nmo!J11 t1m., tabi j., ház !39, i. 1.319, M., ~ , reháti j. (székh. Szepsi), cs. G. Krasznokvajda, 
rk. Kc5rOshegy, 4.1913 kb., kj. és ak. helyben, n. t. és u. p. Szemere. ·· 
tsz. Kaposvár, jbtk. Tab, ah. Karád, cs. O. KórOs- *j Báncsipkés kk., Trencsm vm., báni j.,bát 
hegy, .U, XIX, 63, n. t. Szántód, . 189, t 8691, T., rk. és ág. Felsőszalatna, 1.960 kb., 

Báhányos, n Sárospatak, Zemplén tma., sáros- kj. és ak. Felst5szalatna, tsz. 'frencsén, jblk. és 
pataki j., cs. O. Sárospatak, u. t. és n. P• ah. Bán, cs. O. Bercsény, 71, XV, 47, u. t. Alsó-
Sérospata:L . ozor, n. p. Felsószalatna. 

B á l v á n y os l. Homokbálványos. · *)Bánd kk., X ; Veseprim vm., vesz-
. *) Bábányoscsaba kk., Bzolnok-Doboka vm., premi j., há~ 135, i, 649, N., m., rk. Márkó, 
kékesi j., ház y1, i. 645, O., t, 1.460 kb., kj. 1.704 kb., kj. és ak. Herend, tsztk., jb. és ah. 
és ak. Bálony, tsz. Dés, jbtk. Kékes, ah. Szamos- Veszprém, cs. G. Szentgál, UJ, XVII, 65, u. t. 
újvár, cs. lS. Kékes, 631 XXII, 72, u. t. Kékes, és u. p. Herend. · 
11. p. Bálványosváralja. B á n d I. Mezc5bánd. 

BáhAnyoslöred, r"\ Ka1·atnavolál, Háromseék Dándhegye, r"\ Szil, Sopron vm., csornl\i j., 
tim., kézdi (székh. Kézdivásárhely), cs. O. Sepsi- cs. G. Szany, u. t. Szil-Sopronnémeti, u. p. Szil. 
bllkszád, r (Sepsibftkszád-BálványosfOred), *) Dándol kk., X Bándaltelep és Istvánmajor ; 
~ ( nyáron; télen n. p. Sepsibftkszád). Vas vm., kőszegi j., ház 68, t 925, H., n., o, 1.170 

Dálványoshugyé, r"\ Ráczkeve, Pest-Pilis-Bolt- kh., kj és ak. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és 
Kiakun tnn., ráczkevei j., cs. o. Ráezkeve, n. t. ah. Kőszeg, cs. O. Rohoncz, 83, XVIII, 59, u. t. 
éa n. p. Rá.czkeve. Rohoncz, 

Bálvl&nJOSpataka, r"\ GyimesbQkk, Ostk · Dáudoltelep, ·r"\ Bándol, Vas kc5szegi j., 
llépvizi j., cs. G. GyimesbOkk, u. t. és u. p. cs. ő. Rohoncz, n. t. Rohoncz, u. p. Bándol. 
G7imeabakk. Dándpataka, r"\ GyimesklSzéplok1 Oslk vm., 
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• 

• 
szépvizi j., cs. O. Gyimesk.Ozéplok, a. t. él a. p. bánffyhunyadi j., ca. O.llleregyó, u. t. Nqyblota, 
GyimeakOzéplok. . u. p. Meregyó. • 

B é. n e a d l. Zarándbánya. Bánffytele p, r'\ Teles, Bea~tere~e-NasJ6d tllll., 
*) BWa kk., Barafl.ya ""'·• szentl6rfnczi j., ház naszódi j., cs. O. Romoly, u. t. és u. p. Telcs. 

101, f, ·U2, lll., rk. Sumony, i.081 kb., kj. és ak. *)Bánft'ytótfalukk.,Siolnok-Dobokatma.,szamos
Szentdienea, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Szentlörincz, újvári j., ház 70, f. 854!, O., t 1.971 kb., kj. és 
cs. G. Sellye, 5t, XIX, 60, u. t. Sumony; u. p. ak. Kecsed, taz. Dés, jbtk. és ah. Szamosújvlr, 
Nagypeterd. · cs. O. Esztény, 68, XXI, 70, u. t. és u. P• NagJ· 

BAnfa, r, Szentpéterdr, ZaJa ·pacsai j., iklód. 
ca. O. Peeaa, u. t. Pacsa, u. p. Szentpéterúr. Bánft, r, PtlspOkladány, Hajdu ""'·• hajduno· 

*) BánfalTa kk., X OrtAspuszta; Bor•od vm., boszlói j., es. O, PtlspOkladány, u. t. és •· p. 
sajószent'péteri j., ház 1M, i. 787, M., ~, rk. Bán- Pllspökladány. 
horvé.t, 8.187 kb., kj. és ak. Bánhorvát, tsz. B á n fi l. Kisbán ft, Nagy bánfi. 
Miskolcz, jbtk.' és ah. Sajószentpéter, cs. o. Bán- Bánftbokor, n Nyfl'esyháza, S1abolcs 11111., cs. 6. 
tapolcsány, 84, X, Bt, u. t. és u. p. Bánhorvát. Nyiresyháza, u. t. és u. P• Nyiregyháza. . 

B é. n fa l v a l. Gé.doros. . *) BAnflhegy kk., X Gibinscsákhegy, Kisbánfi-
. B i n fa l v a L Moaonblinfalva, Sopronbánfal va, hesy, Ráczkanizsahesy, R6.czkanizsavl!lgy, Saffar-

. Zsolnabánralva. . csé.khegy, Stridóhegy, VescsicZa.hegy és Vusivcsik-
BI\nfamajor, r, Szepetnek, Zala nagy- hegy; Zala tnn., csé.ktornyai j., biz 173, f. 743, 

kanizsai j., es. O. Letenye, u. t. Nagykanizsa, u. p. H., rk. Stridóvár, R14! kh., kj. és ak. Stridóvir, 
Szepetnek. tsz. Narrkanizsa, jblk. és ah. Csáktornya, cs. D. 

*) Bán~dong6 kk., Kolo1s gyalui j., hé.z Stridóvár, 68, XX, 65, u. t. és u. p. Stridóvár, 
110, f. 610, O., sk. Gyer6ftdongó, 965 kh., kj. és Bangétamajor, r'\ Siter, Bihar tmt., szalirdí 
ak. Magyarkapu11, tsztk. Kolozsvár, jb. Kolozsvé.r j., cs. O. Szalárd, a. t. Szalárd, u. p. Siter. 
vidéki (székh. Kolozsvár), ah. Kolozsvé.r, cs. O. Bangókert, r'\ Szeghalom, Btkts 11111., szes· 
Masyarkapus, 51, XXI, 67, u. '&. Magyarryer6- halmi j., es. O. Szeghalom, u. t. és u. p. SzeKhalom. 
monostor, u. p. Magyarkapus. Bánhalma, r'\ Kenderes, Jáii-Nagykun·SIIll· 

Bántrytllrdi, r, Maroshévfz, Maros-Torda fi.Ok tnn., tiszai felső j. (szék h. l{unhegyes), ca, D. 
réseni felsli j. (székh. Magyarrégen), cs. O. Maros- Kisújszállás, u. t. és u. p. Kenderes. 
hévfz, u. t. és a. p. Maroshéviz. • _ Bánhalma, r'\ Kunhegyes, Já81-Naggkun-&ol· 

• 

*) Báui'Jhunyad nk., Kolou tlm., biotryhunyadi nok tlm., tiszai felső j. (székh. Kunhegyes), cs. a. 
j., ház i. 6.196, M., o., 5, ~, x), gk, Malom- Knnbegyes, u. t. és u. p. Kunbegyes. 
szeg, kg. Kfskalota, 9.034 kb,, ak. helyben, tsz. Bánhalma, r'\ Kllls6vat, Veuprem tnn., pipai j., 
Kolozsvár, jbtk. é& ah. helyben, cs. O. helyben, cs. O. Nemesszalók, u. t. Czelld!lmlllk, u. p • 

. 51, XXI, 67, t'• .(l' e. Külsővat. 
Bántrytanya, Kolou kolozs- Bánházapuszta, n Nyfr6.briny, SIGboka m., 

vé.ri j., cs. O. Kolozsborsa, u. t. éa u. p. Kolozs- licetaljai j. (székh. Nyíracsád), cs. O. Ny!racsid, 
borsa. . u. t. és u .. p. Érmihályfalva. 

Binl'ytan)'a, r. KOzépv6.rcza, Slilágy tlm., Bánhegy, 0 CsentevOliy, Zala em., alsólend· 
szilálfycsehi j., cs. O. Szilágyillésfalva, u. t. Szllágy- vai j.; cs. O. Alsólendva, o. t. és u. p. Alsólendva. 
illésfal va, u. p. Szil6.gycseh. B á n h e g y e s l Magyarbánhegyes, Narrbán· 

BAnft'ytanya, n Magyarbeeze, .AlB6-Fehtr vm., hesyes. · 
nagyenyedi j., es. 4. Nagyenyed, u. t. és u. p. BáuhegylbirgJár, r, Érsekújvár, ·Nyitra -., 
Magyarlapád, · es. O. Érsekújv6.r, u. t. és u. p. Érsekújvár. 

BántrJtanra, n Magyara-oroszló, S1ilágy tnn., *) Bánhida nk., ){ Bánhidai major, KGrtvélyeBr 
zilahi j., cs. O. Diósad, u. t. és u. p. Szilágyballa. puszta és Sikvölgyivadaskert; Komárom fiJI,, 

r, Nagyiklód, S1olnolc-Dobolca vm., tatai j., ház 640, i. 3.638, M., t., n., 0, ref. 
szamosújvári j., cs. O. Nagyiklód, u. t. és u. p. Tata, 8.!1.!83 kb., ak. helyben, tsz. Komárom, és 
Nagyiklód. . ah. Tata, cs. o. Alsógalla, 1!!, Xlli, f, 

Binl'ytanJ&,f"'ISzamosfalva, kolozs- ~-
vári j., 011. o. Kolozs, u. t. Kolozsvár, 11. p. Bánhidai major, r, Bánhida, Komárom 1111., 

Szamosfalva. tatai j., cs. O. Alsógalla, u. t. és u. p. Bánhida . 
Bánfl1tanra, r. SzékásbesenJ6, .AJ.6-Fehér n Elek, .Araa 11m., eleki j., cs. 

balázsfalvi j., cs. o. Berve, u. t. Mihálczfalva, o. Elek, m. h., u. t. és u. p. Elek . 
u. p. Berve. *) kk., Borsod tim., sajószent· 

Bán:fl'ytanya, r, Szil6.gyeseh, Slilágy · szi- péteri j., ház 166, i. 754, M., o, ~, 1.761 kb., 
lé.gycsehi j., ca. O. u. t. és u. p. kj. és ak. helyben, tsz. llliskolcz, jbtk. és ab. 
Szilágyeseh. Sajószentpéter, cs. O. Sajóksze, 34<, X, 31, 

Bánffytelep, r, Kololi ~-
• 

• 

• 

• 

l 
• 
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Banio11a kk., Hunyad petrozsényi j., ház f, 671, T., O', rk. Dezsér, !.671 kb., kj. és ak. Dezsér, 
116, :E , O., m., rk. és kg. Petrozsény, gk. tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Bán, es. ll. Bán, 71, 
Merisor, 6.209 kb., kj. és ak. Petrilla, tsz. Déva, XV, 417, u. t. Alsóozor, . 
jbtk. és ah. Petrozsény, cs. G. Merisor, 64-, XXIIT, Bánmajor, r-. Vép, Vas vm., szombathelyi j., · 

· 75, :r.~u. p. Merisor. cs. (!. Vép, u. t. és u. p. Vép. 
, r-.. Madácsi, N6!Jf'áil gácsi j., *) Bánnyires kk., 7rencatn báni j., ház 

• 

cs. (!. Ábelfalva, u. t. Gács, n. p. Ábelfalva. U, :E 3!2, T., rk. Viszoesány, ág. Felsc5ozor, 
*)Bánk kk., N6gráil vm., nógrádi j. (székh. Rét- 764 kb., kj. és ak. Bán (bánvidéki kj. és ak . 

ság), ház 103, ! 580, T., m., d', rk. Rétság, 1.723 kerftlet), tsz. Trencsén, jbtit. és ah. Bán, es. G. 

· kb., kj. és ak. Rétság, tsz. Balassagyarmat, jbtk. Bán, 71, XV, 417, u. t. és u. p~ Bán. 
Rétság, ah. Balassagyarmat, cs. G. Rétság, 60, *) Bánócz kk., Zemp'ZIA nagymihályi j., 

. . 
( 
• 
• 

' ' ' 

XVI, 51, r. ~· . ház 107, :E 721, T., m., ~, rk. és gk. Vásárhely, 
Dank, 0 Debreczen, Ha;tlw es. G. Deb- 1.880 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Sátoraljaújhely, 

reezen, u. t. Debreezen, u. p. Nagycsere. jbtk. és ah. Nagymihály, cs. O. Narymihály, 66, 
B a nk l. Bakonybánk. · • IX, !8, t'• _[ll e. ~. -
*) Banka kk., NyitrtJ pöstyéni j., ház Banódfllö, r-.. Kiskunmajsa, Peat-Pilis-Bolt-Kis-

101; :E 781, T., rk. Moraván, 1.709 kh., kj. és ak. kun kiskunfélegyházi j., es. 0, Kiskunmajsa, 
helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgóez, cs. G. u. t. és· n. p. Kiskunmajsa. 

:: Pöstyén, 72, Xlll, ,t, u. t. és u. P• Pöstyén. *)Bánokszentgyörgy kk., X BftkkiMz és Kis-
~- B a nk a l. Divékbanka. · lakpuszta; Zt~la tnn., letenyei j., ház 195, f, 1.473, 
[ *)Da\n'k.araszna kk., X Sánez; .n-encam bAni M., 0 ,. 5.888 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Nagy-
: j., ház 119, f, 724, T., rk. és ág. Felsc5szalatna, kanizsa, jbtk. és ah. Letenye, es. O. helyben, 48, 
~- 1.735 kb., kj. és ak. FelsOsr.ala.tna, tsz. Trencsén, XX, 65, u. t. Letenye, 
t· jbtk. és ah. Bán, cs.(!. Bercs·ény, 71, XV, 47, u. t. Bánom, f"\ Kunszentmiklós, Put-Pilis-Bolt- · 
~ Alsóozor, u. p. Felsc5szalatna. Kiakun ~·• kunszentmlltlósi j., cs. 6. Kanszent-
r 
i *) Bá.nhszl nk., Nyitra tlfll,, érsekújvári j., miklós, u. t;. és u. p. Kunszentm.iklós. 
• 
• 
~ 
i . 

• • • . 
•• 
l 
• .. 
' • • 
' • • 

" •• 
• 

•· 
• 

• 

• 

,... . .. 

biz 338, :E 1.838, T., 0, 8.108 kh., ak. helyben, B'nom, r-.. Nagykc5rOs, Peat-Pilis-Solt-Kisktm 
tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Érsekújvár, cs. O. Nagy- vm., es. o. Nankc5rfts, u. t. és u. p. Nagykc5r6s. 
aurány, ti, XIII, 4-2, m. h., . u. t. Nagy- Binom, r-.. Recsk, HBfJ68 péter vá,.& ri j.,· 
surány, ~· ' es. O. Recsk, u. t. és u. p. Recsk. 

B á nk fa l v ll' l. Csíkbánkfalva. · r-.. SzilágygOresOn, Slilágy 11m., zilahi 
Bankháza, r-.. Pereg; Peae-Pilia-Bolt-Kiaktm j., Cl\· (!, Diósad, u. t. és u. P• SzilAgygftresOn. 

.,.., rácztevei j., cs. O. Kiskunlaezháza, il. . t. Binom, r-.. Temerin, Báca-BOilrog uj vidéki · 
Kiskunlaczháza, u. p. Pereg. j., cs. (!, Temerin, u. t. és u. P• Temerin. 

Bankó, r-.. Kassa, .Abauj-Torm vm., cs. ft. Binom, r-.. TiszapüspOki, 
(a közbiztonsági azoigálatot l{assa város rendc5r- vm., tiszai kOzép j. (székh. TOrOkszentmiklós), es.(!, 
sére teljesíti), u. t. és u. p. Kassa. Törökszentmiklós, u. t. és u. p. TiszapO.spftki. · 

Bankota, r-.. Belényes, Bihar belényesi j., Banomheu, r-.. Tomorkény, Oaongráil ""'·• 
cs. O. Belényes, u. t. és u. p. Belényes. . csongrádi j., ca. G. Csanytelek, L t. Csanytelek, 

Bankpuszta, f"\ Tasnádszarvad, Seilágy vm., u. p. Tftmörkény. 
tasnádi j., es. O. Tasnád, u. t. és ~· p. Tasnád. BA.nomhegysdlll, r-, Szc5llc5skislak, Somogy 

Bánkút, r-.. Nagykamarás, .ÁrtJa eleki j., vm., lengyeltóti j., es. G. Balatonbos1.4r, u. t. és 
cs. (!, Elek, iQ, u. t. AlmAskamarás, u. P• Szc51Msgy0r0k. 

Bánkutapuszta, r'l Kaposfüred, Binomkeri, r-.. Balmasújviros, HtJjtlv 
bposvAri j., cs. o. Kaposvir, u. t. Kaposfftred, központi j. (székh. Debreczen), cs. 6. Balmaz-
.. p. Toponir. újváros, u. t. és u. p. BalmazújvAros. 

Bánk'dtmajur, r-.. Ipolyvisk, Hont 11m., ipolysági B'nomkert, r-.. Kislij$zAllás, J'á81-Nt~ggktm- · 
j., cs. ll. Ipolyság, u. t. és a. p. Ipolyvisk. Bsolnok vm., cs. (!, Kisújszállás, 11. t. és u. p. 

Bánkvölgyi puszta, r-.. Alsópetény, N6gt·áil vm., Kisújszállás. 
nógrAdi j. (székh. Rétság), cs. o. Rétság, a. t. Bánompusrla, r-.. Királyszentistván, Veteprim 
Bánk, a. p. Alsópetény. · vm., veszprémi j., es. ft. Balatonkenese, u. 1. 

*) Dé.nlak nk., X Karolamajor, Livédzpuszta Papkeszi, n. p. Hajmáskér, 
és Zabrfmytanya; TorM&tál "m., bAnlaki j., ház Binomszöllö, r-.. CzibakhAza, J'áae-Nagy"'ctMM-
491, f. J.8S6, O., m., n., T• rk. Knrálsonyifalvn, Szolnok tiszai alsó j. (székh. Tiszaföldvár), 
7.879 kh., ak. helyben, tsz. Nagybecskerek, cs. G. Tiszaf'OldvAr, u, t. és . u. p. Czibak-
és ah. Hódos, es. o. helyben, !9, VII, JI!, :r. háza. 

I- e. . · Bánomtanya, r-, Páty, Peat-Pilia-Solt-Kisktm 
á n l ak a I. KOrOsbAnia ka. . vm., biai j., es. ft. Budakeszi, u. t. és u. P• 

*) Blmluzsány kk., n-encstn vm., báni j., ház 69, Páty . 

• • 
• 

• 

• 

• 

• 
• 



• 

• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

880 Bán Bán • 

*)Bános kk., Ba.ranya vm., hegyháti j •. (székh. vm., cs. G. NagykOrGs, a. t. és u. p. Narr· 
Sásd), ház 61, f ~!!4, M., rk. Abaliget, 1.372 kőrlls. . 
kb., kj. és ak. Abaliget, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Sásd, *) Bánudvard kk., Tt·encstn vm., bini j., bú 
cs. 11. Komló, 6:!, XIX, 60, u. t. és u. p. Abaliget. 38, f 227, T., rk. Nagyhelvény, 466 kh., kj. ésal 

Bánpatak kk., Hunyad dévai j., há.z 199, Bán (bánvidéki kj. és ak. kerO.lel), tsz. Tren-
f. 806, O., -=j=-, 2.327 kh., kj. és ak. Haró, tsztk., csén, j btk. és ah. Bán, . cs. G. Bán, 71, XV, "· 
j~. és ah. Déva, cs. ö. Haró, 64, XXIII, 76, u. t. a. t. és u. p. Bán. 
Nagyrápolt, u. p. Marossolymos. *) Bánuta kk., Zala alsólendvai j., hu 19, 

*) Bánpecsenyéd kk., Tt·B-ncstn báni j., l 118, M., rk. Alsólendva, 688 kh., kj. és ak. Alsó-
ház 75, f 61-3, T., rk. Nagyhelvény, 1.141 kh., lendva (alsólendvavidéki kj. és ak. kerület), tSI. 
kj. és ak. Bán (nagyhelvényi kj. 6s ak. kerO.let), tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Alsólendva, cs. ll. Alsó-
Trencsén, jbtk. és ah. Bán, cs. G. Bán, 71, XV, lendva, .J.S, XX, n. t. és u. p. Alsólendva. 
4117, u. t. és u. p. Ribény. Bánvölgy, ("') Túrmezc5, N6grád ~~m., 

*) Bánpetri kk., Trencstn báni j., ház gyarmati j., cs. ö. Felsc5tiszt6.s, u. t. Gács, u. p. 
. !5, :f, 14t9, T., rk. Alsómotesicz, 490 kh., kj. és ak. Felsc5tisztás. · 

• 

Felsc5motesicz, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Bán, *) Bá.uzabos kk., X Dlheirtvány, Filairtvány és 
• 

cs. G. Bercsény, 71, XV, 47, u. t. Trencsénteplicz, Sebenirtvány; 7rencsin vm., Mnij., ház 80, 1 
a. p. Felsc5motesicz. . . T., ág. Kesnyc5, !.713 kh., kj. és ak. Rndosa, 

*) BánréTe kk., X Ózditelep és Szarvas- tsz. T1·encsén, jbtk. és ah. Bán, cs. 11. Bán, 71, 
pusztaforduló; Gömör ts Kis-Hont vm., putnoki j., XV, 47, a. t. Zayugrócz, u. p. Kesnyll. 
ház 10:1, f 707, M., rk. Sajópilsp11ki, ref. Hét, 1.16~ *)Bánya kk., Krass6-8eörtny vm., bozovicsi j, 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Rimaszombat, j btk. és ab. ház 6!!7, f 2.403, O., -=j=-, 13 kb., kj. és ak. hely
Tornalja, cs. O. Putnok, 2.1), XVI, 6!!, :f, ben, tsz. Karánsebes, jbtk. és ah. Bozovics, cs. G. 
_[ll e. ~ p. u. Ósopot, VIII, ~6, u. t. Bozovics, ~-

*) Bánrusz1c6cz · kk., Trencsén báni j., Bánya, f"'' Bárdudvarnok, ~~m., kapos-
ház '.11, :f, l!lb, T., rk. Kisradna, 612 kh., kj. és ak. vári j., cs. G. Kadarkút, u. t. és u. p. LipóteL 
Alsódraskócz, lsz. Trencsén, j btk. és ah. Bán, cs. 11. Bánya, ("') Torda, Torda-Aranyos •·• cs. G. .. 
Bán, 71, XV, 47, a. t. Alsóozor, u. p. Bán. Torda, u. t. és u. p. Torda. 

Bánszállásbánya, f"'' Sajóvárkony, Borsod. B á. n y a l. Abrudbánya, Aranybánya, Aranyos-
ózdi j., cs. O. Űzd, a. t. és a. p. Czenter. bánya, Bak&bánya, Beszterczebánya, Baksán· 

B á nszk a l. Bánya patako.. bánya, Breznóbánya, .Császárkőbánya, Csehbánlio 
*) Bántapolcsány kk., X Malomtelep és M!ria· Csiklóbánya, Erzsébetbánya, Felsc5bánya, Galad· 

major; Borsod. sajószentpéteri j., [ház 101, nabá.nyo., GOlniczbánya, Hegybánya, JárabanJa, 
· i. 469, M., rk. és ref. Dédes, 2.042 kh., kj. és Kapnikbá.nya, Kisbánya, Kisúj'lánya, KörmGcz. 

ak. Dédes, tu. Miskolcz, jbtk. és ah. Sajó- bánya, KGrGsbánya, Láposbánya, Libetbinya, 
szentpéter, cs.· ~. helyben, S-', X, 81, u. t. és Lónyabánya, Miszb2:nya, Mogyorósbánya, losó-
1!• p. Dédes. bánya, Nagybánya, Németbánya, Nyitrabánya, 

Bántan, f"'' Szemcséd, Tolna vm., tamási j., Óbánya, Oraviczabánya, Óribánya, Otosbánya, 
cs. O. Felsc5ireg, u. t. és u. p. Felsöireg. Resil)zabánya, Rézbánya, Rimabánya, Rudabánya, 

Bántelekpuszta, f"'' Felsőaradi, Torontál vm., Ruszkabánya, Selmecz- 6s Bélabánya, Sóbán)'l, 
. nagybecskereki. j., cs. G; Felsöelemér, a. t. és Szászkabánya, Szentmargilbánya, Sziklabánya, Szi· 

u. P• Felsőaradi. nóbánya, Tapolybánya, 'fatabánya, Telkibánya, 
*) Bántolmács kk., Bihar vm., béli j., ház 43, T6késbánya, Újbánya, Vágbán)a, Zarándbánya • 

f. '.1112, O., kg. Pusztaszuszág, 58! kh., kj. és ak. B á n y a 1. Bányácska. 
Ökrlfs, tsz. N agy-V árad, J'btk. és ah. Tenke, cs. ö. *) Bbyabflkk kk., Tortla-Aranyos tllll., tordai 
Ökrös, 37, IV, 13, u. t. és u. P• Ökrös. . j., ház 268, f. 1.286, O., m., =j=-, ref. Tordatúr, 
. ~.ntópuszta, f"'' ÖskQ, Ytaeprém veszp- 8.959 kh., kj. és "ak. Tordatúr, tsztk., jb. él ab • 
réDll j., cs. ~· Várpalota, u. t. Várpalota, u. P• Torda, cs. G. Mikes, 50, XXI, 69, a. t.. és u. P• 
ÖskO. . . Tordatúr. 

*) Bántornya kk., -Zala vm., Alsóiendval l·• * 
hl\z 234, f. U~, M., vend, t, 1.442 kb., kj. és ) B~nyácska kk., ~as vm., németújvári j., bál 
ak. helybeo, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Alsó· 46•r1J:f, ~68, ~·· rk. Már1afalva, ág. 
lendva, ·es. o. Belatincz, 48, XX, 65, a. t. Belo.- 1.0- 6 _kh., kJ. és ak. Néme~zentgrót, tsz. Szo~bat· 
t
. .. _..._ hely, Jbtk. és ah. NémetuJvár, cs. 11. Ném.etuJvár, 
lDCZ, ~- 8 XX 6 t. N . 

*) Bántölgyes kk., Trencstn báni j., ház 3• • 6 ' u. émetújvár, u. P• Németszentrról· 
!6, :f, 158, T., Ag. Zayugrócz, 1.899 kh., kj. és B á n y á c s k a L Rudabányácska. 
ak. Zayugrócz, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Bán, *) Bányafalu kk., Bereg v1n., szolyvai j., ház 11!, 
cs. G. Rán, 71, XV, 4-7, u. t. és u~ p, Zayugrócz. f 71.0, R., n., ;t, 1.466 kb., kj. és ak. Galambos, 

BántUse, ""' Nagykilroa, Pest-Püis-BoU-Kiskun tsz. Beresszász, jb. Alsóverec1ke, ah. Szolyn, 
-
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Báii.y Bar 
• 

ielekkönnyvi hatósq Munkács, cs. ö. Szolyva, ah. Mohács, cs. O. Dunaszekcső, ói, XIX, 61, ·a. t. 
XI, 341 u. t. Kishidvéir, u. p. Szolyva. Dunaszekcst'l, ~. 

B á n y a fa l v a l. Bányafalu. · B á r l. Albár, Felbár, Kisbár, Nagybár. 
") Bányahans kk., Torda-Aranyos Alsó- *) Barabás kk., X Belényessylanya, Kozáktanya, 

járni j., ház 216, :E 1.151, O., 1, gk. Havasnsz- Kuntanya, Lónyaytanya, Marócsa, Petlen puszta, 
szonyfalvn, 8.792 kb., kj. és ak. Járabánya, tsz. Tiszatanya és Turóczitanya; Ber~g vm., mezt'I
Torda, j btk. Alsójára, ah. Torda, cs. O. J árabán y a, kaszonyi j., ház !!2!l!,f.1.603, M., 1'5 , rk. Mezt'lkaszony, 

• 

öO, XXI, 69, u. t. és u. p. Alsójára.. 9.966 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, jhlk. 
Bá.nyaház, r'\ Bátor, HBves mn., péterdsári j., Mezt'lkaszony, ah. Beregszász, cs. O. Mezőkaszony, 65, 

cs. ö. Bátor, u. t. Eger, u. p. Bátor. XI, 94, u. t. Mezt'lkaszony, 
Bányahcgy, r'\ Viziszentgyörgy, Zala mn., csák- B a r a b á s l. Kerkabarabás. 

tornyai j., cs. lJ. Miksavár, u. t. Csáktornya, Barabáspuszta, r'\ Pakod, Zala zalaszent-
Uo p. Viziszentgyörgy. - gróti j., cs. o. Zalaszentgrót, u. t. Zalabér, u. p. 

*) Bányapataka kk., vm., varannói j., Pakod. 
ház 113, f. 5•i7, R., it, 5.189 kb., kj. és ak. Cse- *) Barabásueg kk., X Gerátszeg, Kereseszeg, 
mernye, tsz. Sátoraljaújhely, Jblk. és ah. Varannó, Majosfa és Vörösszeg; Zala novai j., ház 86; 
cs. ö. Varannó, 66, IX, ~8, u. t. Varannó; u. p. i. 474, M., ~, rk. Milej, 1.711 kh., kj. és ak. 
Vehécz. Csonkahegyhát, tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, 

Bányapuszta, r'\ Karancskeszi, Ndgrád Cfl, o. Nagylenryel, 48, XX, u. t. Nova, 
szécsényi j., cs. o. Ke.rancsság, u. t. Litke, u. _ _p. *) Baracs kk., X Annamajor, Baricza 
Lapujtc5. rencz puszta, Baricza István puszta, Baricza 

Bánynpuszta, r'\ Nyirjes, Sáros girálti j., Istvánné puszta, BariczaLajos puszta, Báró Lippe 
cs. O. Ká.lnás, u. t. és u. p. Girált. puszta, Dánielpuszta, Fokjó, Forsterpuszta, Géza-

*) Bányavár kk., Zala. v1n., csáktornyai j., ház major, ldamajor, Irénmajor, Irma.major, Kovács 
105, i, 628, H;, m., rk. Murasiklós, 1.09' kh., kj. és István puszta, Kovácspuszta, Kovács Sándor puszta, 
ak . .Murasiklós, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Kovácsszőll6, Kriszünamajor, Mariskamajor, Ma· 
Csáktornya, cs. o. , 48, XX, 66, tildpuszta, Mórópuszla, Pázmándi sz6116hegy, Páz• 
•· t. .Muraszerdahely, u. p. Murasiklós. mándpuszta, Reichardpuszta, Szalaypuszta, Tem· 

*) DányavUlgy ~·· Sár~ vm., felst'lvfzközi j.; plompu!lzta és Vilátrosmajor_; Fejér v;"·• adonyi j., 
ház~. :E J h L,~.!tngyel, o. rk~ Szoro- ház296,:E1.964,M., O• 10.118kh.,kJ.éSak.hely-. 
esány, 1.{.24 kb., kj. és ak. Szorocsány, tsz. ben,tsz.Székesfehérvár,jbtk. és ah. Adony, cs. O. 
Eperjes, jbtk. Felsc5vfzköz, ah. Bártfa, cs. ft. Előszállás, 69, XVll, 63, u. t. Dunaföldvár, 
Fels6v1zkOz, 67, IX, !19, u. t. és u. p. Sztropkó. Baracs, r'\ Tatárszentgyörgy, Ptst-Pilis-Solt-

BányavUlgy, ,...., Alcsút, Fej.Jr váli j., cs. Kiakun alsódabasi _j., cs. O. Tatárszent-
0. Alcsút, u. t. Vál, u. p. Alcsút. gyö!"B'y, u. t. és u. p. Tatárszentgyörgy. 

Bányavölgy, r'\ Alsószalánk, Beepes göl- *) Daracska nk., X Alsószentiván, Csonto~;~tanya, 
niczbányai j., cs. o. Korompa, u. t. Korompa, Gellért, Hollósy tanya, Kajászószentiván, Kishalom,. 
a. p. Alsószalánk. Nagyhalom, Roi>oztanya, Szénavolgy és Szüt.s-

BányuUlgy, r'\ Kaszómező, Máramaros tanya; Fejlr vm., váli j., ház 305, ! 1.997, M., 
tiszavölgyi j. (székh. Rahó), cs. O. Gyertyánliget, ~, rk. Marton vásár, 6.897 kh., ak. helyben, tsz. 
a, 1i. Nagybocskó, u. p. Lonka. Székesfehérvár, jbtk, Bicske, ah. Vál, 'cs. o. Marton-

-

Bányavölgy, r'\ Korompa, Seqes szepes- vásár, 69, xvn, 63, lil. h., u. t. Martonvá- . 
váraljai j., cs. o. Korompa, u. t. és u. p. Ko- sár, • 
rompa. Baracska, r'\ Nagysziklás, 1rencam illa-

BányavUigy, f"'\ OraviczabAnya, Kra.ss6-Seö- vai j., cs. o. Illava, u. t. H6lak, u. p. Nagy-
rmy oraviczabányni j. cs. o. Oraviczabánya, sziklás. . · 
11. t. és u. p. Oravic1.abánya. B a r a cska l Barsbaracska, Nagiharacska. 

B a n y i c z a l. Szászbanyicza. *) Daracsa kk., X Baraczai puszta; Gömör 
*)Bányika kk., X Kisbányika; Kololi hid- és Kis-Hont tlm., tornaljai j., ház 78, ! 387, M., 

almási j., ház 74, f. 979, O., -=j=-, 1.106 kb., kj. és o, ref. Zsip, J. Ot! kh., kj. és ak.· Oldalfala, tsz. 
ak. Hidalmás, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ab. Hid- Rimaszombat, jbtk. és ah Tornalja, cs. o. Tom· 
almás, cs o. Hídalmás, 51, XXI, 67, u. t. és alja, j5, XVI, 5!, u. t. Rimaszécs, u. p. GömOrfötre. 
a. p. Hídalmás. Baraczal puszta, r'\ Baracza, Gömör és Kü-

Baptisztaakna, f"'\ Szomolnok, SeeptJB mn., Hont tJm., tornaljai j., cs. ö. Tornalja, u •. t. 
gölniczbányai j., es. O. Szepesremete, u. t. és Rimaszécs, u. p. GömOrfQge. 
u. p. Szomolnok. *) Baraczhba nk., Tctn.~s vm., vingai j., ház l 95, 

*} Bár kk., Baranya. mohácsi j., ház 167, f. 826, O., n., -=j=-, rk.· Temeskenéz, 8.042 kh., ak. 
f. 769, N., m., o. 1.609 kh., kj. és ak. Mohács helyben, tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Vinga, cs. O 
{kOlkedi kJ. és ak. kerO.let), tsz. Pécs, jbtk. és Temeskenéz, 83, VIII, i(!, :f, ~ 
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· Bar Bár 

· Baraczka, r'l Benesháza, Zdlyom vm., breznó- Baranekpuszta, n Felsc'Selefánt, Ngiera 11111., 

bányai j., CB. O. Mihálytelek, u. t. GAspárd, u. P• nyitrai j., cs. O. Appony, _u. t. és u. p. FeJa6. 
Benesháza. elefánl _ 

Baraczka, n Lippa, Temes "'"·• lippai j., cs. B a r a n k a l. Szuhabaranka. 
O. Lippa, u. t. és u. p. Lippa. Barautób egy, r'l ~rsemjén, Bihar""''' érmihéJy. 

Baraczkaszöllötelep, f"'l Óp~os, .Arad falvai j., cs. O. Érmihalyfalva, u. t. és L P• Ér· 
miriaradnai j., cs. o. Máriaradna, (Pálos• demjén. , 
Baraczka), u. t. és u. p. Ópilos. *) Baranya kk., )( BOrvinges, Kendatanya á 

Baraczkos, n Dombrád, Seabolcs kis- Tolvajjáró ; Ung ""'·• j., ház 136, ! 7M1 

vál'dai j., cs. O. Dombrád, a. t. és u. p. Dombrád. ~1., r., rk. Császlócz, gk. Ungdarócz, ref. Ungvú, 
Baraczkospatak, r'l GyimeskOzéplok, Cdk vm., 1.667 kb., kj. és ak. Ungdarócz, tsz. Beregszúz, 

szépvizi j., es. O. Gyimesközéplok, u. t. és u. p. j b lk. és ah. Ungvár, cs. o. Nagyrejilcz, 66, XI, 86, 
Gyimesközéplok. u. t. Ungvár, u. p. Ungdarócz. 

*)Baradna kk., Gömör ls Kis-Hont ratkói Baranya, f"'l Olajpatak, Sáros kisszebeni 
·j., ház 48, :E ~7, T., d", 1.t70 kh., kj. és ak. j., cs. o. Kisszeben, u. t. Kisszeben, u. p. Pécs-

Balogrussó, tsztk., jb. és ah. Rimaszombat, cs. ö. újfa.lu. . · 
Nyustya, ~ö, XVI, 5~, u. t. Ratkó, u. p. Nyustya. *)Baranyabá.nkk.,)(Aranyhegy,Dvornicspuszla, 

*) BarafalTa kk., Krassd-S#örtny ""'·• hégai Emilhegy, Ferenczhegy,Ferenczpuszta,Frigyeshegy, 
j. (székh. Bálincz), ház ~!1, :E 1.097, O., =j=-, Hal~zhegy, Jakabhegy, Jánoshegy, Józsetb.egy, Ki· 
8.590 kh.,kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Lugos, polnahegy, MihályheiJY, Simonhegy és Szentkúl· 
cs. o. Bálinez, 681 VIII, u. t. Krassószékás, hegy ; Baro,nya """'• baranyavári j. (székh. Dárda~ 
u. p. Bálinez. , ház 564, f. J.65ö, N., sz., m., o, 1-, 4.670 kb, 

Bal,'&k, n Barsbaracska, Bars verebélyi j., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Dárda, 
cs. o. Nagysalló, u. t. Barsfllss, u. p. Bars- cs. O. Főherczeglak, u. t. Filberczeglak, ~. 
baraeska. . *) Baranyahidvég kk., X Kiság ; Baranya 

Barika, n Borosjenő, .Arad """• borosjenői j., vm., siklósi j., ház 87, f. 888, M., ~, rk. Vajszl6, 
es. o. Borosjenil, m. h., u. t. és u. p. Borosjenő. 1.462 kb., kj. és ak. Sá.mod, tsZ. Pécs, jbtk. és ah. 

*)Barakony Po•sony galánta j., ház Siklós, cs. a. Vajszló, 5!!, XIX, 60, u. t. Vajszló, 
!O, f. 1", T., m., rk. Galánta, kh., kj. és ak. u. p. Sámod. · 

. Nagymácséd, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Galánta, *) Baranyajena kk., )( Lityók, Papcsárda 6 
cs. a. Szered, 71, XIII, 4J, u. t. Gány, a.. P• Nagy- Rlldapuszta; Baranya 11m., hegyháti j. (ssékh. 
mácséd. . Sásd), ház 167, :E S.U, N., m., rlr. Gildre, !.700 

B a r a 'ko n J L Alsóbarakony, Felsőbarakony, kh., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, jbU:. és ah . 
'l'omabarakony. Sásd, es. a. Sásd, 6!!, XIX, 60, u. t. Sásd, ~ 

r- Sziklahlt, n-encstn 11m., *) Baranyakisfalud ltk., Baranya ""'·• mo-
vágbeuterczei j., es. o. Vágbesztercze, u. t. Vág- hácsi j., .hár. ! 1.509, n., sz., (lj, t, 
héve·Vágváralja, a. p. Vigbesztercze. !!.770 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. á 

Baramajor, r'l Keleviz, Somogy. ""'·• marczali ah. Mohács, cs. a. Dályok, 61, XIX, 61, L t 
j., cs. O. Marczali, u. t. és u. p. Mesztegnyő. Fc5herczegla'k, ~· 

*) Baranea kk., X Komár; sátor- *) Baranyaszentgy8rgy kk., X Jakabfa éa 
aljaújhelyi j., ház 89, :E 4'!8, M., t., o, gk. Bodzás- Szénás; Bat·a·nya 11m., hegyháti j. (székh. SAsd) 
újlak, 1.i61 kh., kj. és ak. BodzAsújlak, tsztk., ház 80, f, .C.IiS, N., m., 0 , 1.815 kb., kj. és at. 
jb. és ah. Sátoraljaújhely, cs. a. Alsómihilyi, 66, Baranyajenő, tsz. Pécs, jbtk. és at,.. Sásd, cs. G • 
·x, a. t. és u. p. Velejte. Bakócza, ö~, XIX, 60, u. t. Bakócza, u. p. 

*) nk., X FarkasvOIIJYifllrdő; Bihar *) Baranyaszentlstván kk., Baranya t~m., ba· 
sárréti j. (székh. Biharnagybajom), ház 946, ranJaviri j. (szék.h. Dárda), hAz 177, f. 961, N., 

f. 4.001, M., O• ~. 7.896 kb., ak; helyben, tsz. 0• 8.808 kb., kj. és at. Lilcs, t11z. Pécs, és 
Nagy-Várad, jblk. és ah. es. a. ah. Dárda, es. o. Kácsfalu, 5!!, XIX, 61, f. 
Szerep, 37, ID, 8, :f, e. ~· ~. 

B á r á n d l. *} Baranyavár kk., X Karaslczapuszla, Bar1· · 
*) Baranda nk., Torontál antalfalvai j., nya baranyavári j. (székh. Dárda), hú S().l, 

ház 418, ! 1.9111 Sz., =f, 9.805 kb., ak. helyben, i. 1.496, Sokácz, m., n., 0, 3.571 th., kj. és 
·tu. Pancsova, jbtk. és ah. Antalfalva, cs. O. Ópáva, ak. helyben, tsz. Pécs, jblk. és ah. Darda, cs. 
~9, VII, H, [8).- · o. Föherezeglak, 5!, XIX, 61, = f (Baranya· 

r'l Esztergily, Zt.lla tm&., pacsai vár-Pélmonostor), u. t. Pálmonostor, ~· 
j., cs. a. Orosztony, u. t. és u. P• Zalaapáti. Bo.ranyere, n Dombrád, B•abolol filii,, tis· 

Baraneoz, n Karásznó, Trencsén ""'·• kiszueza. várdai j., cs. o. Dombrád, u. t. és u. p. Dombrád. 
újhelyi j., es. o. Kiszuczaújhely, u. t. Csacza, Bárányfok, n Szekszárd, Toltla -., os. o. 
u. p. KarAsznó, Szekszárd, u. t. és u. p. Szekszárd. 
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B4rán;rház, f'"'\ Dombrád, Ssabolcs kis- *) Baráti kk., X Adolfmajor éa Szarvaskorcsma; 
várdai j., es. O. Ibrány, u. t. éa u. P• Dombrád. Hrmt ipolysági j., biz 90, :E 478, M., r'k. 

B•h·ányhegy, f'"'\ Herezegfalva, Fe.jér "m., sár- Kemencze, 1.16! kh., kj. éa ak. Kemencze, tsztk., 
bogárdi j., es. o. Herezegfalva, u. t. és u. p. Her· jb. és ah. Ipolyság, cs. G. Ipolyság, !6, XIV, 45, 

1 cze~falva. · u. t. Ipolysáj!', u. p. Bernecze. 
• Bárá.nyjá.Táspuszta, f'"'\ Kisperkáta, Fejlr "m., B a r á t i l. Murabaráti. 
! adonyi j., cs. O. Nagyperkáta, u. t. és u. p. Nagy- Barátfpuszta, f'"'\ Öreglak, Somogy len-
t per Uta. gyeltóti j., cs. O. Somogyvár, u. t. és u. p. Örej!'lak. 
~ Biránykamajor, f'"'\ Margitta, Bihar mar- Barátlszöllö, r) Örej!'lak, Somogy lenuel-
} rittai j., cs. O. Marj!'itta, u. t. és u. p. Marj!'itta. tóti j., es. ö. Somogyvár, u. t. és u. P• Öreglak. 
·• •) Báránykút nk., Nagy-KakaZZó tJm,, naj!'ysinki Baratltanya, f'"'\ Zemplénagárd, Zemplén vm., 

1 
j., biz 237, i. 1.086, N., o., ; , d", 6.MO kb., li.k. bodrogközi j. (székh. Királyhelmecz), es. O. Zemplén

t helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. Nausink, ah. agár~, u. t. Bély, u •. P• Zemplénag~r~. 
í Szentágota, cs. o. Százbalom, 81, XXIII, 76, u. t. *) Barátka kk., Bt.har tJm,, élesdi J·• biz 340, 
l Hégen, u. p. Nausink. . i. 1.536, O., m., =f-, 4.667 kb., kj. és ak. helyben, 
f *) B&rá.nyos kk., Torontál pancsovai j., tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. El esd, cs. O. Remete-
-. ház 8431 :E 1 O., T• 11.701 kb., kj. (Borcsa lórév, 37, IV, 11, f, ~· -
: nk.·hez beosztva), ak: helyben (a borcsai ak. pár- BaráU:ertlmalom, f'"'\ Borsod 
f huzamos B .. anyakönyve), tsztk., jb. és ah. Pan- sajószentpéteri j., cs. O.Szilvásvárad, u. t. Mónos
; csova, cs. ft. Borcsa, 19, VII, ft, u.- t. és u. P• bél, u. p. Szarvaskő. 
r Pancsova. *) Barátlak kk., Zemplt-n 11m., sztropkói j. 
! Bárá.DJO&major, 0 Diósförgepatony, Pouony hb 15, :E 93, R., .gk. Oroszvágú, 6!9 kb., kj. és 
r m., dunazserdahelyi j., cs. ö. Dunaszerdahely, ak. Kosárvágása, tsz. Sátoraljaujhely, jbtk. Sztropkó, 
.· a. t. DiósfOrgepatony, 11. p. Szentmihályfa. ab. Varannó, cs. O. Sztropkó, 66, IX, !8, u. t. 
' Bárauypusata, f'"'\ Opálhegy, Zemplén •·• Kelcse, u. p. Sztropkó. 
: varannói j., cs. O. Varannó, u. t. Varannó, u. P• Barátlakáspnszta, 0 Kisperkáta, Fejlr 
· Sókul adonyi j., cs. ö. NagyperUta, 11. t. és 11. P• 
~· BáránfV3lgJ, f'"'\ Miava, Nyitra miavai Nanperkáta. · · 
. j., cs. O. Miava, 11. t. és u. p. Miava. B a r á t l e h o t a l. Barátszabadi. 

B á r a p á t i l. Kisbárapáti. *) Barátmajor kk., X Smidmajor; Vu 
; Barapnsda, f'"'\ Bodvicza, Somogy naj!'y- kőszegi j., ház 46, i. 308, H., czigány, rk. Felső· 

atádi j., cs. O. Nagyatád, u. t. és u. P• Nauatád. ketbeJy, 835 kb., kj. és ak. Bándol, tsz. Szombat-
Baráta, f'"'\ Oroszfája, Kolou mn., mezőörmé- hely, jbtk. és ah. Kc5szer, cs. o. J\ohoocz, 

. nyesi j., es. ö. Fara~ró, u. t. és u. P• Nagynyulas. XVID, 59, u. t. és- u. p. Városszalónak. 
; Bara\.tdllö, f'"'\ Nemesmilitics, vm., Barátmajor, f'"'\ Mihályhiza, Ves•prma ."._, 

• 

. 
• 
• 

. 
• • 
' 

zombori j., es. O. Csonoplya, u. t. és u. p. N~mes· pápai j., cs. o. u. t. 11. p. 
' MiM.lyháza .. 

B a r á t fa l u L Barátndvar. Barátokfapuazta, f"! Pölöske, ZaltJ • pa csaJ 
B a r á t fa l u l Kisbarátfal u, Naubarátfalu. j., cs. O. Pacsa, u. t. Bucsuszentlászló, u. p. 
*) Barátfalva kk., V u németUjvári j., ház Pölöske. · .. . . 

170, f, 968, N., o, kh., kj. és ak. Pásztor- Baratonypuszta, f"! Czered, N6grádJ fd-
háu., tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Németújvár, leki j. (székh. Sa.lg'ótarján), cs. O. Ajnácskö, a. t. 
cs. G. Szentelek, 83, XX, 66, u. t. és u. p. Szentelek. Ajnácskő, u. p. Zahar. · 

B a r á t fa l v a l Mezőbarátfalva. *)Barátos kk., Háromallik tJm,, orbai j. (székh. · 
Barátrapuazta, f'"'\ Káptalanfa, Zt~'la sdmegi Kovászna), ház !69, i. 1.417, M., o., ~ , !.8fi8 kb., 

j., cs. ö. Nyirád, u. t. Devecser, u. p. Káptalanfa. kj. és ak. helyben, tsz. Kézdivásárhely, jbtk. és 
Barátmld, f'"'\ Lébény, Moson t1m, magyaróvári ah. Kovászna, cs. o. Zá~ron, !1, XXIV, 79, 

j., es. O. Lébény, u. t. és u. p. Lébény. f, _[ll e. _ 
Barátl31dpusda, f'"'\ Nagyszombat, Po118ong Baratostelep, f'"'\ GyimesbO.kk, 080& mn., sztSp-

cs. c1. Nagyszombat, u. t. Ispácza, u. p. Nau- vizi j., ·cs. ö. Rakottyástelep, u. t. és u. p. Gyimes-
szombat. középlok. · 

Barátherr, f"! Diósuc5r, Borsati miskolczi *) kk., .7\-ettesln "m., trencséni 
j., es. O. Diósgyőr, 11. t. és u. p. Diósgyőr. j., ház 131, :E 739, T., rk. Czobolyfalu, ág. Tren-

D a r i t h e l!' y l. Kisbarátheu, Nai!'Jbarithel!')'. csén, j, 766 kh., kj. és ak. Treneaén (trencsénvidéki 
*) Bara\.tbely nk., Nt~gg-Kakal'ltJ medj!'yesi k.j. és ak. kerillet), tsztk., jb. és ab. Trencsén, 

j., hb 374, i. 1.~3, o., n., it, d", =f-, 3.63! kb., cs. O. Beczkó, 71, XV, 47, u. t. Czobolyfalu, 11. p. 
ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. Med- Tornyos. 
ues, cs. ö. Medgyes, 31, XXIII, 76, m. h., *) Barátsziget kk., Zala mn., zalaszentgróti j., 
u, t. Ecael, u. P• Medues. · ház 19, i. 98, M., rk. Kehida, kh., kj. és ak • 
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Zalakoppány, tsz. Nagykanizsa, jbtk. Keszthely, ab. hunyadi j., cs. ll. Meregyó, u. t. Keleczel, 1, p, 
Sllmeg, es. ö. Zalacsány, 48, XX, 64., u. t. Kehida- Nagykalota. . 
Kustány, u. p. Kehida. Darcstelep, r'\ Barcs, Somogy m., barcai j., es. 

' 

Barátszilos, r'\ Nagykt'lrfts, Pest-Pilis-Bolt- O. Barcs, r, _[ll e. ~· · , 
Kisl."U" cs. O. Nagykt'lrös, u. t. és u. p. Bá.rcz, r'\ Töhöl, Bara 11m., verebélyi j., cs. . . 

•. 

• 

Nagykőrös. o. Verehély, u. t. l!siftár, u. p. Barsbese. 
Bad.t~nya, r'\ Szinérv6.ralja, Szatmár , *) Bárc.za kk., X Koksó, Világospuszta ér 

szinérváraljai j., cs. ll. Szinérváralja, u. t. és Vörösrák; Abauj-Torna ""'·• kassai j., ház \67, 
u. p. Szinérváralja. . f 1.830, T., m., o, ~, gk. és ág. Kassa, 

*) Barattelke kk., (}6miJr ta Kis-Hont tma., nagy- kh., kj. és ak. Kassamindszent, ·tszUr., jb. és ah. 
rt'lczei j. fszékb. Jolsva), ház 81, f. 408,· T., ág Kassa, cs. ll. Kassa, 84, IX, !17, r. 
Hizsnyó, 1.493 kb., kj. és ak. Lubény, tsz. Rima- ~-
szombat, jbtk. és ah. Nasyrt'lcze, cs. ö. Nagyr(Scze, B a r c z a l. Nagybarcza. 
!15, XVI, lit, u. t. és u. p. Hizsnyóvizi vasgyár. Barezafelslimajor, r'\ Tét, Gyár tim., sokol'Óo 

*) Barátudvar nk., X Ödönmajor; Moson vm., aljai j. (szék h. Tét), cs. O. Té•, u. t. és a. p. TéL 
nezsideri j., ház f. 1.7b0, N., m., o, ó.83ó Barczamajor, r'\ Dunaalmás, KomárOlll •, 
kb., ak. helyben, tsz. Gy<'lr, jbtk. és ab. Nezsider. tatai j., cs. ö. Tata, ·u. t. Neszmély, u. p. Duna· 
cs. ft. Boldogasszony, 76, XVlll, 58, r almás. - · . 
{Barátudvar-Féltorony), u. t. Féltorony, ~- Barczamajor, r'\ NagyalAsony, Vla~prlm ft!., 

*) Barátúr kk., BMtJnya hegyháti j. (székh. devecseri j., cs. Ö; Nemesszalók, a. t. Pápa, 1o p. 
Sásd), ház 34, f ~1, N., rk. Magyarhertelend, Nagyalásony. 
667 kb., kj. es ak. Magyarhertelend, tsz. Pécs, jbtk. *) BarczánfalTa nk., Máramaroa 11m., sugatqi 
és ah. Sásd, cs. O. Komló, 5!1, XIX, 60, u. t. és u. p. j. {tzékh. Aknasup.tag), ház 788, f O., n., 
Magyarhertelend. ~, 10.7.9!5 kb., ak. helyben, tsztk., jb. ét 

Bnrázda, r'\ Nyustya, Gömör és Kis-Hont ah. Máramarossziget. cs. o. helyben, 86, XII, 38, 
vm., rimaszombati j. (székb. Nyustya), cs. ö. n. t. Aknasup.tag,l81. · 
Nyustya, u. t. és u. p. Nyustya. . Barczapus.zta, r'\ Dunapentele, Fej dr ft!,, 

*) Barbacs kk., K Barbacsi major és Landzsai trdonyi j., cs. ö. Dunapentele, u. t. és u. p. Dona-
csárda, So]Won csornai j., ház 160, f, 1.010, pentele. · 
M., o, !1.87!1 kh., kj. és ak. Bc5sárkány, tsz. Sopron, Barczapuszta, r'\ Pusztazámor, Fej tr 11m., vili 
jbtk. és ah. Cs«?rna, cs. o. Csorna, 76" XVIII, ó" j., cs. ö. Sóskút, u. t. és u. p. Sóskúl 
u. t. és u. p. Csorna. · *) Harczarozsnyó nk., Braas6 11m., felvidéki 

Barbacsi major, r'\ Barbacs, Sopron 11m., j. (székb. Brassó), ház 1.086, :E 4.887, O., n~ m., 
csornai j., cs. o. Csorna, u. t. és u. p. Csorna. d', .:f=-, ref. Brassó, 28.826 kb., ak. helyben, tsztk, 

B a r b a t y e n 1. Fels<'lbarbatyen. j b. és ab. Brassó, cs. O. Keresztényfalva, J, XXIV, 
B a. r b a t y e n i B z k r o n y LAlsóbarbatyenisz- 77, r. e. ~· 

krony. *J nk., Brass6 mn., alTidéki 
*) · Barboa kk., Kraas6-SI6rlny boksán- j. (székh. FOldvár), ház 459, i. !U!S, N., o., rj, 

bányai j., ház 199, f. 855, o., -t-, 4.04-3 kb., kj, -t-, rk .. Brassó, ref. ErOsd, kh., ak. helybeo, 
és ak. Rafna, tsz. Lusos, jbtk. és. ab. Boksán- tsztk., Jb. és ah. ~rassó, es. O. Brassó, !, XXIV, 
bánya, cs. ö. Krassóverm~s, 43, VII, ~O, u. t. 77~ u. t. Botfalusl c.zukol'gyár, [g!. . , . 
Rafna, -.. P• Valeapaj. ) Harczaújfalu nk., Brass6 mn., felndéii l· 

B b 1 B b (székh. Brassó), ház 259, :E 1.064, M., o., r:J, kg. 
a r 0 sz a • ar os. Krizba, 2. 772 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ab. 

Barbura kk., Hunyad d~vai j., ház ~.16, Brassó, cs. o. Brassó, !, XXIV, 77, f 
f 411,. O.! kg. Filzed, _ kb., kj .. és ak. B~Jan- lBarcza-Rozsnyó), u. t. és u. p. 
falva (lde1gl. székh. ~yavalyásfalva), tsztk., Jb. és Bárcznytanya, r'\ Átány, Heves mn., hevesi 
ah. Déva, cs. ö. Bo1cza, 64-, XXIII, 76, u. t. j., cs. o. KOmlc5, u. t. Heves, u. p. Átány. 
Boicza (Déva mellett), . u. P• Marossolymos. Barczé, r'\ Dévaványa, Jáss-Nagykun-810l11ok 

*) Barcs nk., X Barcstelep, Kertésztanya, Kör- vm.., tiszai felst'l j. (székh.Kunhegyes), cs. ll. Déva· 
kemencze, Nagyerdc5puszta, Oláhújtelep, -Sáncz- ványa, u. t. és u. p. Dévaványa. 
puszta, Szilonicspuszta , és Viktorpuszta ; &mogy Barczlgaz, n Dúlháza, Göm6r tr Kis-Hotil 

barcsi j., ház 708, :E 6.416, M., n., h., czigány, 11m., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. o. Rima· 
0 , J), ref. Komlósd és Péterhida,. é.g. Porrol!'- szécs, u. t. Rimaszécs, u. p. Bátka. 
sze~!kirl.ly, 6.663 kb., ak. helyben, tsz. Kaposvár, Birczlháza, n Dúlháza, Gömlir~.ú Kia-Holll 

. jbtk. és ah. Szigetv6.r, cs. O. helyben, ·6', XIX, vm.., rimaszécsi j. (székb. Felt~d), cs. 11. Rimaszécs, 
6!1, f, ...(11 e. u. t. Rimaszécs, u. p. Bátka. 

B a r cs a l. Kisbarcsa, ·Nagybarcsa. *) Barczlka kk., X Szelestanya ú Vecsatal· 
Barc&aJtelep, r'\ Incsel, Kolo1s 11m., bánffy· tanya ; Boradd sajószentpéter! j., hú 9~, i 
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M'l, M., ~, rk. Sajószentpéter, 1.077 kb., kj. és tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye. cs.: ts. Viszka, 
ak. Sajókazincz, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Sajó- 64, XXIII, 76, u. t. Branyicska, u. p. Maros
szentpéter, cs. G. Sajókaza, 34, X, 31, r. illye. 
_[ll e. ~ p. u. · B á r e s d I. Újháresd. o 

B á r d l. Újbárd. ·B a r e s t L KOrösbarafalva. . 
*) Bárdfalva kk., Mára.ma'I'OB suratagi j. *) Bárhely kk., Zala tnn., novai j., ház 34, f. 

(székh. Aknasugatag), ház 476, i. ~.!!61-, O., n., !!!21, M., rk. Lenti, 1.070 th., kj. és ak. Lenti, tsz. 
t, (x, 3.!l4!! kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Alsólendva, cs. ts. Paka, 

é!! ah. Máramarossziget, cs. G. helyben, 86, XII, 48, XX, 66, u. t. és u. p. Lenti. · 
38, u. t. Aknasugatag, ~- B á r i l Ki~bári, Nagybári. 

*) kk., Bereg mn., munkácsi j., ház Baricz& F .. rencz puszta, 1'"'1 Baracs, Fejt-r , 
189, i. 1.096, R., n., C), gk. Makarja, 3.954 kb., adonyi j., cs. ts. Elc5szállás, u. t. Duna!Gidvár, 
kj. és ak. Beregleányfalva, tsz. Berei\'9zász, jbtk. u. p. Baracs. 
és ah. Munkác!>, cs. O. Beregkisalmás, 66, XI, M, Barh•za IstTán puszta, 1'"'1 BaraP.S, Ffjtr t7m., 
a. t. fis u. p. Munkács. adonyi j., cs. ts: Elc5szállás, u. ~ Dunaföldvár, 

Bárdibflkk, r\ Rárdud'varnok, Somogy u. p. Baracs. 
kaposvári j., cs. o. Kadarkút, r. . Baricz& Istvánné puszta, 1'"'1 Baracs, Fejtr 

BárdU.anya, r\ Disznóshorvát, Bortlod . adonyi j., cs. O. Elc5szállás, u. ~ Dnna· 
edelényi j., cs. ö. Rudabánya, u. t. Disznós- földvár, u. p. Baracs. 
horvát, u. p. Szuhakálló. Barlcza Lajos po11zta, 1'"'1 Baracs, Ftjtr 

*) Bardocz kk., Dd'Darhe1y 'Dm., homoródi j. adonyi j., cs. O. Elc5szállás, u. t. Dunaföldvár, 
(székh. Oklánd), há.z ~~'i, i. 89~. M., ~, ltu60 kh., .D· p. Baracs. 
kj. és ak. helyben, tsz. SzP.kelyudvarhely, jbtk. Barihegy, 1'"'1 Balatonszentgyörgy, Somogy 
és ah. Oklánd, es. G. helyben, XXIV, 77, marezali j., es. G. Balatonberény, u. t. Balaton· 
u. t. Olasztelek, 1:8J. . szentgvGrl!'y, u. p. Vörs. 

*) Bárdos kk., Va~~ szombathelyi j., ház Barlmajor, 1'"'1 Ralatonszentaoyörgy, 
i, 139, M., rk.· Vasszécseny, 371 kb., kj. és ak. marczalii j., ca. O. Balatonberény, u. t. Balaton

Vép, tsztk., jb. és ah. Szombathely, cs. O. Vép, szentgyilrrY, u. p. VOrs. 
83, XVIII, 59, u. t. és u. p. Vasszécseny. Barinapuszta, .r\ Peilez, N6grá.d 

• 

B ár d o a l. Beregbárdos, Marosbardos, Zala- ril.di j. (székh. Rétság), cs. O. N6~ncs, •· t. 
bárdos. és u. p. Pencz. . . 

Bárdosltorok, r"l Marosbárdos, Marot1-Torda Báripuszta, 1'"'1 Kisbárapáti, Somngy tma., igali 
"m., marosi felsc5 j. (székh. Maros-Vásárhely), es. j., cs. O. Andocs, u. t. és u. p. Kisbárapáti. 
G. Mezc5csávás, u. t. és u. p. Maros-Vbárhely. *) Barka kk., X Szárpataki ftlrPsztelep,; Gö-

Bárdollyf;anya, 1'"'1 Piskolt, Bihar Dm., érmihály- m~ ú Kitl-Hont rozsnyói j., ház 87, i. 464, 
falvai j., cs. O. Ermihályfalva, u. t. és u. p. PiskolL M., (>, ~. gk. Tornaborváti, .(..t~;, kb., kj. és ak. 

B ar ds z e r ás z l ó L Bárdudvarnok. Lucska (barkai kj. és ak. k.Prtllet), tsz. Rima-
• 

*) BárdudTarnok nk., X Alsózsippó, B4nya, szombat, jbtk. és ab. Rozsnyó, es. O. Rozsnyó, 
• 

Bárdibükk, Felsőzsippó, Kiszsippó, Kopaszhell"y, XVI, 6!1, u. t. és u. p. Dernc5. • 

Lipótfa, Magányospuszta, Olajhegy, Örell"zsippó, B a r k á n y l. Ki.-bárkilny, Nagybárkány. 
Szendpnszta, Újzsippó és V ótapuszta; Somogy v-m.; Bárkarakodó, 1'"'1 Decs, Tolnel Gm., központi 
kaposvári j., ház !270,! 1.6~0, M., rk. Kadarkút. j. (székh. Szekszá.rd), cs. G. Decs, u. t. és u. p. · 
ref. Kap.olllizentbenedek, .6.064 kb., ak. helyben, Decs. · .· 
tsztt., jb. és ah. Kaposvár, es. o. Kadarkút, 44, Barkis, ~ Dunaszekc~. BMailyCI mo
XIX, 62, u. ~ Lipótfa, u. p. Bárdihllkk. hácsi j., cs. 6. · Margittasziget, u. t. és u. p. 

*) Báré kk., Kolou mocsi j., ház 169, i. Dunllszekeső. . 
O., T• !1.34-!t kh., kj. és ak. Magyarké.lyan, Barkis, l" Palona, BáCB-Bodrog ·, palán~ 

tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Mocs, es. O. Ma~ryar- kai j., es. O~ Vajszka, u. t. Bács, u. p. Palona. 
kályt.n, 6!1, XXII, 73, u. t. Alsózsuk, u. p. Boncz- Barkás, 1'"'1 Sztancsafalva, t .. mes-
hida. . rékasi j., es. o. Teme:srékas, u. t. Temesrékas, 

Barektanya, 1'"'1 Barstaszár, Barti 11m., ara- u. p. Sztancsafal VL 

nyosm8l'ótl j., cs. o. · •ranyosmarót, u. ~ és u. p. *) Barkasz6 kk., X Gerzsenó ; Bereg .",._, 
Barstaszár. mezc5kaszonyi j., ház 191, f. 1.1.(.1, .M., ~, 

Baresd kk., Huf11JtJtl vtft., hátszegi j., ház 10!1, rk. Mezc5kaszony, ~~- Mez6terebes, S . .(.~ kb., :k-J. 
i. -'Bó, O., T• 1.1$6 kb.,. kj. és ak. Óraljaboldog- és ak. helyben, tsz. Berepzász, jbtk. Mezc5lr.aszony, 
falva, tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, es. ö. Hát- ah. Beregszász, cs. o. Nagylucska, 65, XI, M, 

64, XXlll,. 7€)1 u. ~ és u. p. Hátszeg. f, . . 
Baread kk., Hunyad 'DIIö., marosillye~ j., ház *) Bark6 tk., homonnai j., 

188, f. ó7i, O., -=f, 1.9i& kb., kj. és ak. Furksora, ház 1~, f. o!U, T., rt. Ótmez6, 1.699 kh., :k-J. és ak. 
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Homonnazávod, tsz. Sátoraljaújhely, j btk. és ah. B a r n a g l. Magyarbarnag, Németbarnag, 
Homonna, cs. o. Ormez6, 66, IX, 28, u. t. és u. p. Barnabát, f"""'l Koppányszántó, Tolna tamisi 
Ormezö. j., cs. o. Tamási, u. t. S:takcs, u. p. Koppány. 

• • • • 

*) Barkócz kk., Vas tnn., muraszombati szántó. . 
j., ház 143, f 1.007, Vend, rk. Muraszombat, Barnakpuszta, "'"" Pölöske, Zala m., pacsai j, 
1.825 kh., tj. és ak. Muraszombat (muraszombat· cs. O. Pacsa, u. t. Bucsuszentlászló, 1o " 

vidéki kj. és ak. keriilét), tsz. Szombathely, jbtk. Pölöske. 
és . ah. Muraszombat, cs. O. l\{uraszombat, 83, Barnamalo ro, f"""'l Gyöngyllssolymos, Helu GM., 

XX, 66, u. t. és u. p. Muraszombat. gyöngyösi j., cs. ö. GyöngyGs, •· t. és L ,. 

Barkóczayvadászlak, f"""'t SárkOz, Ssatmár , t}yOngyOs. 
szatmárnémeti j., cs. ö. Avasújváros, u. t. Sár- Barnaszél, f"""'l Világos, .Aratl tmt., vilAgasi ~ 
köz, u. p. Sárközlijlak. cs. o. Világos, u. t. és u. p. Világos. 

*) Barkóczháza kk., Zemplén szinnai j., Barnasziget, f"""'t Fiizesgyarmat, Blkú tma, szeg. 
ház 75, f 499, R., gk. Kelen, ~.270 kb., kj. és ak. halmi j., cs. o. Fiizesgyarmat, u. t. és u, p. 
Kelen, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, Fiizesgyarmat. 
cs. ö. Uga1·, 66, IX, 28, u. t. Kisberezna, u. p. Barnatanya, f"""'l Melléte, Gömör ú "Kis-Hom 
Kelen. tnn., tornaljai j., cs. O. Pelsöcz, •· t. és 1o p. 
· BBl·kóezi IstTán tanya, f"""'l Csány, He'fJes ÖzOrény. · 
hatvani j., cs. o. Hatvan, u. t. és u. p. Csány. Barnatanya, f"""'l Mezötárkány, HMJU ""'·• ecri 

Barkóozymajor, f"""'l Szécsudvar, Ztnnplén 'fJ"m., j., cs. O. Füzesabony, u. t. és u. p. Mez6lárkiny. 
gálszécsi j.,. cs. O. Varannó, u. t. és u. p. Barnatanyu, f"""'t Sebeskápolna, Subett "._,· 
Parnó. . szászsebesi j., cs. ö. Sngág, u. t. és u. p. Szászcsór. 

Barkótqmajor, f""' Tavarna, Zemplé?& . 1.1m., n Magyarkeresztúr, Boprow 
varannói j., cs. O. Tavarna, u. t. és u. p. Ta- vm., csornai j., cs. O. Beled, a. t. és u. p. la· • 
varna. gyarkeresztúr-Zsebeháza. . 

• 

Barkóczytanya, f"""'t Császló, Sea.tmártnn., csen- Bárnevolnamajor, f"""'t SOpte, VtJB tm~., szom-
geri j., es. ö. Sonkád,· n. t. Gacsály, u. p. Jánk. hathelyi j., cs. ö. Ostffyaszoilyfa, u. t. Vép, 

Barkóczytanya, f"""'t Recsk, HetJes 1ltn., péter- u. p. Söpte. 
vásári j., cs. o. Recsk, u. t. és u. ·p. Recsk. Barnót, f"""'t Világos, ..Arad ""'·• viiABosi j., 

.. ) Barlafalu kk., X KArolyitanya; Bsatmá·r cs. O. Világos, u. t. és u. P• Világos. 
""'·· szinérváraljai j., ház 310, · f 1.563, O., m., Baróczhegyl új major, f""' Pápa, Ve81pr• ..., . . o, it , 4.402 kh., kj. éji ak. Remetemező, tsz. cs. ö. Pápa, u. t. és u. p. Pápa. 
Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Szinérváralja, cs. ö. B á. r ó d l. Kisbáród, Nagybáród. 

• 

• 

Remetemező, 5, XII, 87, :f, u. p. Reme.te- *) Báródbeznye kk., Bihar mn., élesdi j.,· hb 

T 

mezö. 449, f, 1. 765, O., t , 4'-, 8. 45! kb., kj. és U. 
~) BariahidlL kk., ZaltJ 'fJm., novai j., biz 92, helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Élesd, es. • 

f 519~ M., rk. Nova, ág. Pusztaszentlászló, 1.025 ö. Nagybáród, 87, IV, 11, o. t. és •· p. BaritkL 
kh., kj. és ak. Nova, tsztk., jb. és ah. Zalaeger- · *) Báródsomos kk., Biha.r ""'·• éleadi j., hú 
szeg, cs. ö. Novo., 48, XX, 65, u. t. és u. p. Nova. 137, f, 662, O., ::f=-, 1.430 kb., kj. és ak. NaaJ· 

B a r l a n g l. Körösbarlang, Krassóbarlang. báród, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Élesd, es. 6. ' 
Barlangllget, f"""'l Szepesbéla, Szepes t1m., Nagybáród, 87, IV, 11, u. t. és u. p. Nagybáród. 

. · . cs;ö. helyben, ifG, :f (Szepesbéla-Barlangliget), Báróbáztanys, f"""'t Tiszadorogma, Boratxl'•. 
_[11 e. ~ (csak nyáron; télen u. t. és u. p. mezc5csáti j., es. ö. · Mezc5csát, o. t. és u, p. 

• 

• 

. Szepesbéla). Tiszadorogma. · · 
. Barmódpuszt11, f"""'l Nagyszalonta, Bihar B a r ok l. Újbarok. _ 

• • 

nagyszalontai j., cs. O. Nagyszalonta, m. h., Báró Lippe pnszta,f"""'l Baracs, Fejér m., adon~ 
u. t. Illye, u. p. Nagyszalonta. j., cs. ö. Herczegfalva, u. t. Dunaföldvir, 1o p. 

*) Bárna kk., X Vizimalompuszta ; Nógrád tm&., Baracs. 
fftleki j. (székh. Ralgótarján), ház 165, f 883, M., Baromállá8, 0 Bihardiószeg, Bihar ""'·• sd· 

0, !.946. kb., kj. és ak. Zagyvaróna, tsz. Balassa- kelyhidi j., cs. O. Bihardiószeg, u. t. és u. p. 
gyarmat, jbtk.---és ah. Salgótarján, cs. O. Salgó- Bihardiószeg. . 
tarján, !5, XVI, 51, u. t. és u. p. Salgótarján. Barom.járás, f"""'l Kisk:undorozsma, o.n.grU 

Barnabás, f"""'l Rahó, Máramaros tisza- 'fJm,, tiszáninneni j.. (székh. Kiskundorozsma), 
·völgyi j. (szék:b, Rahó), cs. ö. Rahó, :f, cs. O. Kisknndorozsma, u. t. és a. p, Kiskun· 
u. p. Rahó. · dorozsma. · · 

"') Barnarah a kk., Krassó-Seör~ny tma., lugosi *) Baromlak kk., X Blágarét ; Bihar ""'·• mar· 
j., ház 84, f 439, O., .::f-1 1.802 kh., kj. és ak. gittai j., ház 141, i. 806, T., o., m., rk. BerettJ.ó· 
Szárazány, tsztk., jb. és ah. Lugos, cs. o. Bozsor, széplak, kg. Almaszeg és Várvíz, kb., ij. 
4-31 Vlll, u. t. Bozsor, u. p. Szárazány. és ak. Középes. tsz. Nagy-Várad, jbtk, és ah. 
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Margitta, cs. ~. Berettyószéplak, ill, 7,· u. t. *) Barsbese kk., X Kullantó és Setétkút; Bara 
és ü. p. Papfalva. •:m., vet·ebélyi j., ház 101, f. ö.t.ó, M., o, ref. Pozba, 

B a r om l a k I. Kisbaromlak, Nagybaromlak. 1.813 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Aranyosmarót, 
B a r om l ak a l. Nagybarom' ak. jbtk. és ah. Ve•·ehély, cs. O. Verebély, i6, XIV, 
llaromlakpuszta, ,-... Szér, Beilágy szilágy- 1-4, u. t. BarsfQss, 

csehi j.; cs. O. Hadad, u. t. Hadad, u. p. *) Barsendréd kk., X Alsóand, Csur~c'>mq,jor, 
Bogdánd. Felsiland és KOzépand; Bars lévai j., ház 

• 

Baromlaktanya, f""'' Buzita, .d.bauj-TorM '-""·• 104, !669, M., t., o, ref. Bajka, 3.408 kh., kj. és 
csereháti j. (s1.ékh. Szepsi), cs. o. Krasznok- ak. helyben, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Léva, 
vajda, n. t. Nagyida, u. p. Buzita. cs. O. Nagysailü, !6, XIV, .tó, u. t. Nagysalló, ~. 

Baromlaktanya, r"'l Nyfrgelse, Beaboll-.s *) BarsfUss kk., X Bélatanya, BessevOlgy, I<'elsc5-
ligetaljai j. (székh. Nyfracsád), cs. O. Balkány, erd6, Klsdombócz, Nagydombóez és Papharasat; 
a. t. és n. p. Nyfrmihálydi. Bara verebélyi j., ház 1ö7, ! 1.46:1. T., m., 

Baromútpnszta, r"'l Endrefalva, N6grád , 0 , 8. 743 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Ar;~nyos-
szécsényi j., es. O. Szécsény, •· t. Litke, u. P• marót, jbtk. és ab. Verebély, es. ö. Vert>bély, !6, 
Endrefalva. XIV, 44, · . 

Barossalma, f"'' Parasznya, Borsod sajó- *) Barskaproncza kk., Bars 11m.; sarame 
szeotpéteri j., cs. ö. Sajószentpéter, u. t. Diós- szentkereszti j., ház 183, ! 1.!72. N., o, S.0-19 
B'fÖri vasgy!r, u. p. Parasznya. kb., kj. és ak. helyben, tsz. Aranyosmarót, jbtt. 

*) Barossbáza kk.,)( Dolinki, Hmeliszkó, Mesz- és ab. KOrmOczbánya, es. ö. KMtuOezbánya, !6, 
• tiszkó, M.lin1stye, Pilafilrész, Podszkalki, Pod- XIV, 46, u. t. KOrmOezbánya, . 

sztrázsje, Predhorje, Radolyina, Ritka", Szila, *) Barslilsfalud kk., X Hetekintscsárda és 
Szkalna és IDiszkó; Trencaba tnn., ill.tvai j., ház KisPrdőkastély; Bars aranyosmaróti j .. ház 
!(.!l, f. U98, T., O• 6.962 kb., kj. és ak. helyben, (7, i, 377, T., m., rk. BarstliBzár, 949 kh., kj és 
tsz. Trencsén, jbtk. Illava, ah. Puhó, cs. G. Illava, ak. Barstaszár, tsztk., jh. f8 ah. Aranyosmarót, cs. 
71, XV, 411, n. t. Bellus, ~· ' IS. Aranyosmarót !6, XIV, M, u. t. és u. p. Bars-

Barosapuazta, r\ Deménd, Hom tnn., ipoly- tasz11r. 
sigi j., cs. ö. u. t. Honttompa, *) Barslc§decz kk., X Hajnalgyep ; Bara 
u. p. Deménd. aranyosmaróti j., ház 1 '16, ! 865. .M., o, '!.0!-1 

*) Baró' nk., Háromseék miklósvári j. kb., kj. és ak. BéUd, tsztk., jb. és ah. Aranyose 
(slékb.Naln'ajla), ház 617, ! ~.531, M., O• 1. marót, es. O. Aranyosmarót, !6, XIV, M, u. t. 
gi. Szárazajta, unit. Felsőrákoa, 4.707 kb., ak. Alsószelezsény, u. p. Ghymes. . 
helyben, tsz. Kézdivásarbely, jbtk. N3.1yajta, ab.· *) Bársonyfal va kk., Krasa6-8eöri'l-t.tl ""'" orae 
SepsiszentgyOrgy,_ cs. O. helyben, i, XXIV, 77, vir·zabányai j., ház 81, i, 886, N., rk. K'ráhkegye, 

p e. ~· · kg. Forotik, 900 kh., kj. és ak. Komornok, tsz. 
,-...Tiszakeszi, Borsod mezó- FehPrtemplom, jblk. és ab. Oraviczabánya, cs. O. 

csáti j., es. O. Mezc5eaát, u. t. és u. p. Tisza- Kákóralva, 43, Vll, Jl, u. t. és u. P• Forotik. 
ieszi. · *)Bársonyos kk.,-X Ká.tpus~.ta és Pervatpuszta; 

(""\ , Toltta duna- Yeszprtm t~m., zirezi j., ház !!8, f 1.~48, M., ű,· 
j, (székh. Paks), es. O. Dunaföldvár, !.9:!9 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Veszprém, 

' . -u. t. és u. p. DunafOldvár. jbtk. és ah. Zirez, es. O. KPréklt>leki, 19, XVII, ö6, 
BarotkGve, r"'l Erdőfüle, UiltJarheZy n. t. Bakonyszombathely, 

homoródi j. (székh. Oklánd), es. O. Bardocz, Bá.rsonytanya, 0 Gelej, Boraotl mezl'lcsáti 
t. t. Olasztelek, u. p. Bardoez. · j., cs. O. Mezl'lkereaztes, u. t. és u. p. Gelej. 

B a r r a l. Barafalva. · Bársony-tanya, 0 Mezl'llárká.ny, Het;u 
B ars l. Óbars, Újbars. egri j., es. O. Füzesabony, u. t. és u. p. M.ezi'I-
Barutanya, n Cs~kmtl, Bihar .""., berettyó- tárkány. 

újfalui j., c11. G. Csökmtl, u. t. és n. p. Cs~kmc'l. B a r s s z k l e n ó L SzklenófQrdc5. 
*) Barsbaracska kk., X Barak, Cseresnyés, Kis- *) BarstaszAr kk., X Barettanya ·. és Nádas-

bese és VörOsmajor; Bara t~m., verebélyi j., háJ puszta; Bars aranyosmaróti j., ház tOM, ! 
178, ! 1.017, M., t., rk. Barsbeae, ref. Pozba, 4.149 916, T., m., 0, 1.94! kb., kj. és ak. helyben, 
kb., kj. és ak. Alsópél, taz. Aranyosmarót, jbtk. tsztk., jb. és ah. A t, es. O. Aranyos-
• ab. Verehély, cs. O. Na~Js&lló, !16, . XIV, 4-l, marót, 26. XIV, 44, t', . 
l. t Alsópél, ~. *) Barsvörösvár Bara .,.,,,, verebélyi j., 

*) JJarsberuncze kk., Bara ""'·• aranyosmaróti ház 9~. :E 470, T •. m., rk. Néved, 91i6 kh., kj. és 
j., ház ~03, ! 1.177, T., 0 , 6.!!78 kb., kj. és ak. Kisvezekény, tsz, Aranyosmarót, jt·tk. PS ah. 
ak. helyben, tsz. Aranyosmarót, jbtk. Újbánya, Vel'ebély, es. 0. Aranyosmarót. !16, XIV, .U, u. t. 
ah. Aranyosmarót. cs. O. Újbánya, 16, XIV, M, Z>~lhraújfalu, u. p. Kisvezekény. 

m. b., u. t. és u. p. ÚJbánya. *) Bart nk., X Barti puszta; Ealttwgom ""'-• páre 
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k4.nyi j., ház 1,7, i. 1.1ti8, M., <), 3.ö68 kb., ak. Bartostanya, f""' Jákóhodos, Bihar 111• 

helyben, tsz. Komárom, jbtk. Párkány, ah. Eszter· lárdi j., cs. O. Szalárd, u. t. és u. p. Szalárd. • 
gom, cs. O. helyben, 26, XIV, .U, u. t. Bény. Bartostanyn, f""' Sástelek, Bihar '""·• mar-

. ~- ~itta,i j., cs. o. Tataros, u. t. és u. p. Fels6derna . 
Barta, f""'. Törökszentmiklós, Jász-Nagykun~ Bartovavnsgyár, f""' Nagyr6cze, G6a6r ú 

&olnolc tiszai közép j. (székh. Törökszent- Kis-Hrmt cs. O. Nagyrilcze, L t. és 1. p. 
miklós), cs. O. Törökszentmiklós, u. t. Török· Nagyréícze. · 
szentmiklós, u. p. Fegyvernek. Bortalahegy, f""' Nagyrécse, Zala -., n•u· 

Bartacsiopuszta, f""' Nyitrapásztó, Nyitra kanizsai j.,· cs. lJ. Nagykanizsa, •· t.- éa1. ,. 
galgóczi j., cs. ö. Galg3cz, u. t. Récsény, u. p. Nagyrécse. 
Alsóvásárd. · *) Barza kk., Arad mn., borosjen6i j., ház 

Baridanya, "" Csittszentiván, Maros-Torda 309, ! 1.460, O., -T, !UB6 kb., kj. és ak. hely . 
.,m., marosi alsó j. (székh. Maros-VáSIÍrhely), cs. o hen, tsz. Arad, jbtk. és ah. Kilrösb!lkény, ca. G. 

Vásárhely, u. t. és u. p. Nyárádtil. Bokszeg. BB, IV, 13, ~ m. h., L t. Boros-
BartatiUlya, f""' Meziinagymihály, Borsod tma., sebes, cgJ. · 

meziicsáti j., ca. o. Mezilkeresztes, u. t. és u. p. *) BarzafalTa kk., Bihar béli j., biz 49, 
Meziinagymihálj. ! 287, O., kg. Tönkl!d, i.SM kb., kj. és ak. 
· *) Bártfa rtv., X BártCagyógyfftrd6, Bártfami- Bélárkos, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Tenke, 

· halyó, Bártfazabava,Micskófehéritiltelep és Postarka cs. O. Bélegregy, 87, IV, 13, u. t. és L p. Bél 
telep; Sáros ház 960, i 6.678, T., m., n., Barzanatelep, f""' Sugág, Beeben """' szász. 
czigány, o, t, d', ll), H.547 kh., ak. helyben, tsz. sebesi j., cs. O. Suglf, u. t. Polyán, L p. Susir .. 
Eperjes, és ah. cs. o. helyben, 67, B a r z es t L Barzafalva. . 
IX, 2ll, e. . Basaharc•, n Pilismarót, Esetfrgora ""·• en-

f""' Sáros cs. o. tergomi j., cs. O. Esztergom, u. t. és u. p. Pilisrnaról. 
Bártfa, . _[l4 ·e. · ~ ( nyáron ; télen *) Basahid nk., Torrmtál narJkikindai j., ' 
u. t. és u. p. Bártfa). háZ 91M, ! 4.332, Sz., n., m., T• rk. Beodra, 

Bártfalva L ÚjbártfalvL ll.t16 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah.. NIIJ-
Bárlfamlhalyó, f""' Bártfa, Sáros cs. o. kikinda, cs. G. Torontáltorda, V, 16, 

Bártfa, u. t. és u. p. BártfL . • 
*) Bártfa'djfalu kk., Sáros bártfai j., *) Basal kk., Somogy sziretviri j., hú ,9, 

. ház 107! ! 532, T., rt. Bártfa, U41 kb., i. 2'l!1, M., ref. Pata, 706 kb., kj. és ak. Somogy· 
kj. és ak. Bártfa (bártfavidéki kj. és ak. ternlet), apá.ti, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Szisetvár, ca. 5. 
tsz. Eperjes, jbtk.:és ah. Bártfa, cs. O. Bártfa, 67, 3zigetvár, 44, XIX, u. 1;. Szigetvár, 1. p. 
lX, 29, u. t. és u. p. Bártfa. Somogyapáti. 

Bártfazabava, n Bártfa, Sáros tm~., cs. o. f""' Polgár, Beabob ""'-• dadai alsó 
. Bártfa, ~ t. és L p. j. (székh. Tiszalök), cs. 6. Polrár, u. t. és L p. 

Bvtho1&anya, n Várjtl'lzen6, .,..,, Folyás. . 
· homonnai j., cs. lJ. Homonna, .. 1;. és u. p. _ Baschpuszta, n Berekszó, ""'·• kllzponli 

· Homonna. j., {székh. Temesvár), Cl O. Berokszó, L L 6 
· Bdrthtanya, f""'. Beatmár vm., nagy- u. p. Berekszó . 
Urolyi j., cs. O. Szaniszló, L t. és u. p. Bashalom, n '11szaeszlár, B~ dadai 
Szaniszló. alsó j. (székh. Tiszalök), es. O. f, 

· Barti puuta, f""' Bart, Esmrgom párká- [8]. . 
nyi j., cs. lJ. Bart, u. t. Bény, Uö p. Bart. *) Baska kk., .Abauj-Toma .,.._, kassai j., bál 

• • 

Bartóktanya, f""' Désakna, 37, :E '!4.0, T., rk. Miszlóka, 787 kb., ij; és at. 
dési j., c8. O. Dés, u. 1;. Dés, u. p. Kisida, tsztk., j b. és ah. Kassa, cs. O. Kasaa, 34, 

*) Bartos kk., Bar• pramszentkereszti j., IX, 27, u. t. és u. p. Kassa • 
ház 9u, i. 473, T., m., rk. Karvaly, 1.o07 kb., kj. *) Baskó kk., X Baskói tanya; .AbcuV-TortiG 
és ak. Karvaly, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. vm., gOnezi j. (székh. Abaújszántó), ház 105, t 
Körmöczbánya, cs. ö. Körmöezb4.nya, !6, XIV, 563, M., 1, rk. Erdőbénye, 5.150 kb., ij. éa at . 
4ö, ~. f, u. p. Karvaly. Boldogk6véraija, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Abaúj· 

*) BartosfalTa kk., Sáros bártfai j., cs. 6. Abaújszántó, M, IX, J7, a. t. Erd6-
ház 10f,., ! 682, T., m., rk. Hertnek, 1.913 kb., bénye, u. p. Boldogkilváralja. 
k:j. és ak. Hertnek, tsz. Eperjes, jbtk. és ab. B a s k ó c z I. Alsóbaskócz, Felsilbaskócs. . 

. Bi.rtfa, ö. Tótnwlavicza, 67, IX, 29, •• t. Baskói tanya, f""' Baskó, .Abawj-Tom11 ""' 
és u. P• Hertnek, gönczi j. (székh. Abalijsz4.ntó), CS", O. Hejcze, a. t 

. Bartoso.kpata.ka, f""' Gyimesbftkk, Odlc t7m., Erd6hénye, u. p~ Boldogkiiváralja. 
szépvizi j., cs. O. Gyimesbftkk, u. t. és •· p. Basnirl irtTin:r, f""' Berencsbukócz, Ngih• 

·G:yimesbllkk. wm., miavai j., cs. O. Miava, L t. és L p. Berezó. 
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*) BasiHSca kk, Ngitf'11 vágújhelyi j., ház 95, há'í 1.677, l 8.039, N., m., sz., o, =f, ~· ref. 
f, 6!!1, T., rk. Pobedény, 704 kb., kj., és ak. Pobe- Alsónyék, 10.4o71 kh., ak. helyben, tsztk., Jb. ~s · 

· dény, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Vái'Íjhely, cs. o. PGs- ah. SzekRzárd, ·cs. ö. helyben, 4 t, XIX, _61, 
· tyén~ 7!1, XIII, 41, u. "L Pöstyén, u. p. Pobedény. r. _rle. 

B'á st l Egyhizashbt, Óhásl *) kk., So-mogy kaposvári j., ház 111, 
Básthy lgnáez tanya, r- Heves, Het>es i 6fi3, M., rk. Taszár, 1.762 kh., kj. és ak. Nagy-

hevesi j., cs. G. Heves, u. t. és n. p. Heves. berki, tsztk., és ah. Kaposvár, cs. ö. Mosdós, 
Bútya kk., Hutnyad vm., marosillyei j., ház 44, XIX, 62, r. 

48, ! ~19, O., =r, 801 kh., kj. és ak. Alsólapugy, *)Bátfa kk., Ung nagykaposi j., hiz 
~-tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, cs. G. Dobra, M, 38, i !10, M., ~, rk. Órdarma, 582 kb., kj. és ak. 
XXIIl, 75, u. t. Holgya, n. P• Laszó. Má.tyócz, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. NaifYkapos, 

. r"1 Nyitradivék, Nyitra cs. G. Naif)'kapos, 66, XI, 36, ~. r (Palló-

. privigyei j., cs. ö. Divékrudnó, a. t. Nyitranovák, &í. t fa), n. p. Ungtarnócz. , 
•· p. Nyitradivék, Bátltoritanya, fl Nagyenyed, Als6-Fehér vm., 

Bistyat&llfa, f""t Mikszáthfalva, N6grád, .,m., cs. ö. Nagyenyed, n. t. és n. p. Naiyenyed. · 
balassagyarmati j., cs. ö. Kékkő, u. t. Ba- Báthorysor, f\ DiósifYőr, Borsod vm., mis· 
lassagyarmat, u. p. Miksd.thfalva. kolczi j., cs. IS. Diósgy~r, n. t. és n. P• Diósgyőr. 

BaszarabAsza kk., Hunyad kOrOsbányai j., Batiková, f""t Berezó, Nyitra ma., miavai-j., cs. 
ház 87, f, 446, O., -t, 1.r71 kh., kj. és ak, Al- o. Mia.va, n. t. és u. p. Berezó. 
vácza, tsz. Déva, jbtt. és ah. KörGsbánya, cs. G. Dáitmalom, fl Kakasd, Tolna t1m., völifségi • 
KllrGsbánya, M, XXIII, 75, u. t. Alvá.cza, "!l• p. j. (székh. Bonyhád), cs. G, Zomba, •· t. Bonyhád~ 

· Alvácza. u. p. Kakasd. . · 
*) Bá& kk., X Dismóspuszta; Hom háti Dátlmalom, fl Tengőd, Tolna "'·• tamási j., 

• •1 ház !95, f, 1.818, T., m., o; á', 5.1i1 kh., kj. G. Felsóireg, u. t. Fels~iteg, n. p. Teniőd. 
6s ak. helyben, tsztk. és jb. Ipolysáa', ah. Sei- Batiz kk., H1myarl tnn., vajdahunyadi j., 
mecz- és -Bélabánya, ~. ö. helyben, !6, XIV, ház 161, i 6,0, O., n., =f, kg. Petrozsény, 
«ó, _[ll e. 1.963 k.h., kj. és ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. 

*) Báta nk., X Furkó és Nagysziget; Tolna tnn., és ah. V ajdahnnyad, cs. ö. Piskitelep, 64o, 
központi j. (székh. Szeksz6.rd), ház 956, :E 4.112, XXID, 75, u. ~ Bácsi, u. p. Pusztakalán! 
JI., (), ~, 10.119 kb., ·ak. helyben, tsztk., jb. és *) Batiz tk., X Ambrózytanya, Bodonyatanya,. 
ah. Szekszárd, cs. G. helyben, U, XIX, 61, BGszörményitanya, Drágostanya, Draveczkytanya, 
r. ~. · ECsedytanya, Fényestanya, Gedőtanya, Gombás-· 

*) Bátaapáti nk., X Dömörkapu,.Rozsdásserpe- tanya, Jákó Endr~ tanya, Jákótanya., Kacsótanya, 
nyc5 éR 'Üveghuta; Tolna t1m., v6lgységi j. (szék:h. Kistanya, Markovitstanya, Osvé.thtanya, Sándor,. 
Bonyhád), ház !61, ! 1.310, N., m., á', rk •. Vé- tanya és Weisztanya; Bz11tmár mn., szatmárnémeti 
méod · (Baranya vru.), ref. a helybeli ái. ev. j., ház , ! 1.712, M., it, ~, rk .. Lázári, 6.367 kh. 
anyaegyház, ... 088 kh., ak. helyben, tsz. Szekszárd, kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah .. Szatmár-Né
jbtk. és ah. Bonyhád, cs.· ö. Szálka, .U, XIX, meU, cs. ö. Szatmár-Németi, 5, XII, 87, :(', 
61, IL &. és u. p • .Mórágy. u. p. Batizvasvári. 

Batahála f""t "Ajnácskő, fJöm,ör 18 Kis-Hont *) Batiza kk., McíramMOB izavölgyi j. 
zma., rimaszécsi j. (székh. Feled), es. IS, Ajnác.;;kő, (székh. Dragomérfalva), ház 383, f, 1.958, O., n., 
L t. és u. p. Ajnácskő. · t , rk. Felsóvisó, 1!.998 kb., kj. Rozália, ak. hely-

BataUanra, r'! Sebeskápolna, Bseben ben (a ·rozáliai ak. párhuzamos B. anyakönyve), 
j., ca. G. Sugá&', n. t. és u. p. Szászcsór. tsz. Máramarossziiet, jbtk. és ah. Felsővisó, 

*) Batár kk., X Ba tári tanya; Ugocsa cs. G. Rozalia, 85, XII, 38, u. t. Dragomérfalva, 
tiszántúli j. (székh. Halmi), hu 107, i MO, M., u. p. Rozália. . 
l, ref. Nevetlenfalu, 2.965 kh., kj. és ak. N evet- *) Batiztal va kk., Slepes szepesszombati j., 
lenfalu, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Halmi, ház 134, i 79.3, T., o, á', 6.541 kb., kj. és ak. 
cs. 11. Halmi, 86, XI, 86, n. t. Halmi, lJ• p. helyben, tsz. Lőcse, jbtk. és ah. Szepesszombat, cs. 
Nevetlenfalu. . o. Ótálrafftred, 67, IX, BO, r. . . 

*) BatareJ kk., Ugocsa tiszántúli j. (székh. *)Batizháza kk., t1m., marosújvári j, 
Halmi), hAz 348, f 1.6U, O., n., m., it, 6.379 kb., ház 72, ! 333, O., =f, rk. Marosludas, 1.!90 kb.~ 
kj. és ak. Ugocsakomlós, tsz. Szatmár-Németi, kj. és ak. Csekelaka, tsz.Gyulafehérvár, jbtk. Maros-
jbtk. és ab. Halmi, cs. ll. Turez, · 85, XI, újvár, ah. Nagyenyed, cs. G. MaifYarbükkös, 60, 
1. t. Halmi, u. p. Ugocsakomlós · . XXI, 68, n. t. Marosboiát, u. p. Maroscsucs. 

Batáritanya, r-. Batár, Ugocsa tnn., tiszántúli *) Datbusvári kk., X llöszörményitanya, 

• 

• 

j., cs. G. Hnlmi, u. t. Halmi, u. p. Nevetlenfalu. Fényestanyn, Korányitanya és Papptanya; Sz11f.- · 
1

) Bátaszék nk., ){ Dolina, l~övesd, Lajvér és már tJm., szatmárnémeti j;, ház 119, f, 740, l\f., 
l.eperd i. Tolna N. központi j. (szék h. Szekszárd), o., t 1 ref. Batiz, 1.366 kh., kj. és ak. Batiz, tRztk., 
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jb, f\8 ah. Szatm!r-Németl, cs. lS. Szatmár-Németi, BA.torsz6116, i""'' Czil:akhba, Játi-NfJ!Whr.-
i, XII, 37, a. ~ Hatiz, ~· 810l110k tiszai alsó j. (ssékh. 'l'iszafö!.lnr), 

*) ll átka X Alsócsukap uszta, Dárom- cs. lS. TiszafOld vár, u. ~ Homok, a. p. Czibakhúa. 
puszta és Fels6csukapuszta ; Gömóf' IB Kis- Hont *J BA. tos nk., KolDas tim., tekei j., ház 3ö6, i, t.~ 
""'·• rimaszécsi j. (székh. Feled), ház 104, E. 475. N., o., m., d\ gk. és ref. Dedrádszéplak, 
M., ~, rk. Uzapanyit, t.Oft kh., kj. és ak. kh., ak. helyben, tsz. Kolozsvir, jbtk. és U. 
helyben, tsz, RimsJ.Szumbat, jbtk. Feled, ah. Telte, cs. O. helyben, 6t, XXII, 78, ~· 

Rimaszombat, cs. O. !ll), XVl, 1'»!, u. t. Batrina kk., Hrmyad t~rn., marosillyei j., biz 
Rimaszécs, ~- 1~7. f 653, O., .:f-, 4.666 kb., kj. és ak. Roskány, lll. 

Batka, n Mezőkaszony, &r-eg ""'·• me:&6kaszonyi Déva, j btk. és· ah. Marosillye, cs. 3. Dobra, 66, 
j., cs. O, lrlez6kaszony, a. t. ~ u. P• Mez6- XXIII, 75, u. ~ Branyicska, u. p. Hunyaddobra. 
kaszony. *) Batta kk., Krass6-8z6réft11 ""'·• marosi j. 

Batka, r"\ Zenta, Bdcs-Botlrog .,..., CL O. (székh. M.1rosberkes), ház 994, f. 1.6:t9, 0'1 'f, 
Zenta, u. t. és u. p. Zenta. 8.061 kh., lrj. és ak. helyben, lsz. Lugos, jbtk. és 

• 
Bátkapuszta, r\ Rimócz, N6'grtJil t.~m., ué· ah. Facsád, cs. 0. helyben, 4::4, Vill, tS, ~. 

caényi j., cs. G. Szécsény, u. t. u. P• B a t t a l. SzázhalombattL 
Rimócz. B á t t a s z é It L Bá.taszék. 

*) Bátmonostor nk., BtJca-Boilrog em., bajai j., Batthyánylsor, f"'' Diósgyi'Sr, BorlOd -., mis· 
bAz D38, ! ~6~8, a, O• 6.086 kh., ak. helyben, kolczi j., cs. O. Diósgyi'Sr, u. t. és u. p. Diósiij6r. 
tsz. Szabadka, jbtk. és ah. Baja, cs. lJ. helyben, BattbyányUanya, f"'' LajlakGrtvélyea, Moa01 
ta, VI, 17, iQ, a. t. Vaskút, vm., rajkai j., cs. O. Lajtakáta, u. ~. és 1. p. 

B át o n l. Bátony. .· Laj takllrl vél yes. __ 
*) Bátony kk., X Kishátony, 810lno1&-Dobob em., Battbyányltanya,f"''Mecsér, MOBrm maBJar· 

tékesi j., ház ttt, t 1.016, ()., 1, 8.:~83 kb., jvári j., cs. O. Lébény, u. t. Hédervár, u. p.llecsér, 1 

Jrj. é:~ ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. Kékes, ah. *) Battonya nk., X CzikóhaJom, $1ionda él 
Szamosújvár, cs. lJ. Bálványosviralja, 63, XXII, Tompapuszta; CtantJtl battonyai j., hú 
7~, u. t. Szamosújvár, u. P• Bálványosviralja. .E 18.011, M., sz., o., t., o. t, ~.t (•), 1), 

B á t o n y L Nagybátony. gk. Arad, áf. Nagybánhegyes, !6.988 kb., al 
· Batonyamajor, Vágfarkasd, Nyitra tmt., vág- helyben, tsz. Szeged, jbtk. és ab. helyben, es. 
aellyei j. (azékh. Tomócz), cs. lS. Érsekújvár, u. t. ö. helyben, 101, V, 16, f, ,P e. 
Farkas l, u. P• Vágfarkasd. ~-

• 

*) Bátor kk., X Binyaház, Kishitor és Nagy· BattonyA.&, r\ PO.spGkladiny, Hajdum., bzjdu-
assz6; tiiR., péterdséri j .. hu 124, ! 767, M., 3zoboszlói j., os. lJ. PilspO.kladány, L t.· él L p. 
o, 4. 757 th., tj. és ak. helyben, tsz. Eger, jbtk· PO.apökladány. . 
Pétervására, ah. Eger, cs. G. helyben, 60, X, 31, B a t t u c z a l BátyafalvL 

• 

a. t. Eger, ~· · *)BattyA.n kk., bodrogkOzij.(súkb. ' 
B U o r l. •·eketebátor, Gagybátor, Nyirbátor. Királyhelmecz), ház 150, !1.064, M., O• gk.KIJ. 
*l Bátorfalu kk., X AntalvGlgypuszta; Hont 11m., dobra, ret Bacska, 8.469 kb., tj. és at. 

Ipolynyéki j., hál ~6, f. 331, M., _rk. Lukanénye, taz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ab. Királyhelmecz, . 
ág. Alsófehérkút, 1.()33 kb., tj. és at. helyben, cs. G. Királyhelmecz, 65, X, 88, a. t. él L p. 
tsztk., jb. és ah. Ipolyság. es. G. Csáb, 16, XIV, Bély. 
46, a. t. Balassaryarmat, [81. · B a t t J á n ·l Falubattyán,_ Ivánbattyán, Ki-

") Batorhegy kk., Sáf'OB fels15vizklJzi j., battyán, Szabadhattyán. 
há1 63, f. 8'!;.1, R., t, 1.553 kh., kj. és ak. Alsó- *) Battyánd kk., Vas moraszombati j., bá 
komárnok, tu. Ep.,rjea, jbtk. Fels6vizköa, ah. 100, f. 511, Vend, m., d', 1.313 kb., kj. és at. belf· 
Bártfa, cs. 6. Al:~ókfJmárnok, 671 IX, !9, u. t. Fels6- ben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Muraszombal, 
vizköz, u. p. Alsókomárnok. · cs. G. Muraszomba$, 83, XX, 66, .~. 

Bátorlkert, r-. HajdoblSszOrmény, Hajdu *) BattyánfalTa kk., X Károlf· 
cs. lJ. HajdubOszörmény, u. t. és a. p. Hajdu· major, MuzpimHjor és Újmajor; V1.11 tnll.,.mura· 

· bGszörmény. :~zombati j., ház 8!, f. 596, Vend, rk. Huraszomba~ 
*) Bátorkeszi · nk., X Anlalház, Eredmény- 876 kb., kj. és ak. Muraszombat (mura~zombal· 

puszta, F~bómajor, Heijapuszta, Makfaipuszta, Mik- vidéki kj. és ak. kerillet l, tsz. Szombatbely, jbli. 
ló!!háza, Óriáspuszta, Rifótpuszta és Somlyópuszta; és ah. Moraszombat, cs. G. Múraszombat, 83, XX. 

tim., pirkányi j., hú 4űt, f. 8.141-, 66, u. t. és u. p. Muraszombat. 
M., O• ~, (r, 7.974 kb., ak. helyben, tsz. Komá.- *)Battyánháza-kk., Torontál t~m., törökkanbiai 
rom, jbtk. Párkány, ah. Esztergom, cs. O Muzsla, j., ház 35, f. 155, N., rk. Óbéb, 1.373 kh., kj. Óbé.b 
16, XIV, .u, , _[ll e. ~- nk.-hez beosztva, ak. Óbéb, tsz. Nagykikinda. 

Bátorll~et, r-. Nyirbátor, &abolc1 11m., nyfrbá· jbtk. éi ah. ca. G. Óbéb, 46, V • 
tori j., cs. G. Nyirbátor, L t. és u. p. NyirhátDr. 16, u. t. és u. p. Óbéb. · 

• • 
' • 

•• J 
• 

• • 

• 
• 

l 

• 

' ' 
• 

' i 
l 
' 

' • 

' 

• 

l 

l 

• 
! 
• 
l 
' 
' ' • • 
• 
' 

l 
' ' ' 
l 
• 
' ' l 
' ! 
• 

l 
• • • 
l 



• 

[ 
• 
l 
• 
' 

• • 

Bnt Báz 391 
• 

Battyé.nmajor, fl Kissitke, Va8 sArvári B a v a n is t e l. Homokbálványos. 
j., cs. O. Káld, u. t. Sárvár, u. p. Nagysitke. Bayertany~ fl Alsódobsza, Zempll!n vm.,. sze-

Baüyánpuszta, fl Kisbér, Komárom gesz- renesi j., es. o. Gesztely, u. t. Szikszó, u, p. Új· 
. tesi j. (székh. Nagyigmánd), es. o. Kisbér, u. t. esaná.los. 

és ••· p. _Kisbér. Bayertanya, fl Bolgártelep, Torontál vm., nagy· 
BaUyányimajor,flBalatonszentryGrgy, Somogy szenlmiklósi j., es. ö. Kiszombor, u. t. Óbesenyc5, 

VII., marczalii j., cs. ö. Balatonberény, u. t. u. p. Kegloviehháza. . . 
és •· p. Balatonszentgyörgy, Baytanya, fl Csaroda, Bereg tiszaháti j. 

Battyánylmajor, fl Rábafllzes, Y as t.~m., szent· (szék h. Beregszász), cs. O. ·Vári, u. t. Bázipuszta, 
BOllhárdi j., cs. O. Szent,otthárd, u. t. Szenlgott- u. p. Csaroda. 
bárd, n. P• Rábafllzes. Baytanya, fl Hejőbába, Borsod v1n., mező-

Battyinyipuszta, fl Jászfalu, Komárom 'NJI,1 csáti j., cs. o. Ónod, u. t. és u. p. Hejőbába. 
udvardi j. (székh. Ógyalla), cs. G. Udvard, u. t. Baytanya, fl Nyirmadn, · Ssabolcs vm., nyfr· 
Perbete, u. p. Jászfalú. baktai j., es. 6. Nyírmada, u. t. és u. p. Nyírmada. 

BattyAnymajor, fl Pónicz, Va8 német- Baytanya, fl Szamosardó, Bsilágy 11m., szilágy-
újvári j., es. ö. Pusztaszentmihály, u, t. és u. p. csehi j., es, O. Sülelmed, u, t, és u. p. Sülelmed. 
Németújvar. ") Báza kk., X Bázai puszta j Zala vm., letényei 

Batupuszta, fl Szentistván, Borsofl vtn., meztl- j., ház 311 i, '!65, M., rk. Bánokszentnörgyr 728 
tGvesdi j., es.~· MezőcsAt,u. t. és u. p. Szentistván. kh., kj. és ak, Borsfa, tsz. Nagykanizsa, j btk. és 

") Bitya nk., X AlsószáliAsok, Czirokhátdillc5, ah. Letenye, es. 6~ Bánokszentgyörgy, 48, XX, 
• FelsOszállAsok, Kerekpuszta, Oroszpuszta és Tyra- 651 u.. t. Letenye, u. p. Bánokszentgyörgy. 

puszta; Put-Pili8-Solt-Kiskun vm., kalocsai j., ház Buaipusztn, ,-... Báza, Zala vm., letenyei j., 
886, i, :ua, M., o, 5. 763 kb., ak. helyben, tsztk., cs. 6. Bánokszentgyörgy, u, 1. Letenye, u. p. 
jb. és ah. Kalocsa, es. O. Kalocsa, 38, I, B, u. t. Bánokszentgyörgy. 
Kalocsa, ~- *) Bazéd kk., X Bazédfürd6 ; .Maros-Torda , 

~') BátyafalTa kk., .Arad "m., Máriaradnai j., ház marosi elstl j. (székh. Maros-Vásárhely), ház too, 
80, i, .&a, O., m., .:f=-, 1.!176 kh., kj. és ak. i, 4.681 O., t, 1390 kb., kj. és ak. Mezősam
Maroskaproneza, tsz. Arad, j btk. és ah. Mária- sond, tsztk., j b. és ah. Maros-Vásárhely, es. 6. 
radna; cs. G. Marosborsa, 33, IV, 13, u. t. és Meziiesávás, 6!1, XXII, 71, u. t. Meziisámsond, 
1. p. Marosbors!l· u. p. Mezc5rlles. ' 

B a t y es t l. Vadpatak. · Bazédfllrd6, fl Bazéd, .Maros-Torda vm., ma-
•) Batyl kk., X Csapó és Istvánmajor; Zala rosi felső j. (székh. Maros-Vásárhely), e;;. 6. 

t~t~t., zalaszentgróti j., ház 195, i, 980, M., rk. Mezilcsávás, u. t. Mezösámsond, u, P. Mezilrües. 
Zalabér, Ul 6 kh., kj. és ak. Zalabér, tsz. Zala- B a z es t l. Bázosd. 
eaerszeg, jbtk. és ah. Sdmeg, es. O. Zalaszentgrót, Bázlis, r. Nérasolymos, Krass6-Beörtny mn., 
48, XX, M, u, t. és u. p. Zalabér, lijmoldovai j., es. O. helyben, j,, _r 

Bátykon, ·() Herencsvölgy, Zólyom nagy· e. 
aalatnai j., . es. O. Herencsvölgy, u. t. Krivány- *) Bazln rtv. és I, X Bazini téglagyárak, 
Gyetva, u. p. Herencsvölgy. Bazini vasfilrdő és Natáliamajor j Possony 

") Bityok kk., .Ab1Jf4i-Torna filzéri j. (székh. ház 5!81 :E 4..809, 1'., n., m., o, Ó' (2), (x,.5.035 kb., · 
Hernádr.sadány), ház u,, f 371, T., rk. Keezerpek- ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és, ah. helyben, 
lén, ref. MagyarMd, 7(1/ kb., kj. és ak. Ránk- cs. O. helyben, 7J, ·Xlli, 40, r. [<®) 

fllred, tsztk. Kassa, jb. Hernádzsadány, ah. Kassa, _[It e. 
cs. a. Mll1Jarbc5d, 86, IX, !17, u. i. és u. p. Ránk- Bazini iéglagyárak, fl Bazin, Po11ony vm., 
ftlred. es. 6. Bazin, u, t. és u. p. Bazin. 

*) Bityt kk., X Malomtanya; Bereg mezc5· Bazini vasfilrdö, r'\ Bazin, Po1stmy vm., es. O. 
kaszonyi j., ház !05, :E Ur90, M., ~ , rk. Mező· Bazin, u. t. és u. p. Bazin. 
kaszony, gk. Mez6terebes, !.!00 kb., kj. és ak Bazlnivölgy, fl P~rnek, PossOny · malacz
BótrárY, tsz. Beregszász, jbtk. Meztlkaszony, ah. kai j., es. G. Malaczka, u. t. Malaezka, u. p. Pernek. 
Beregszász, es. 6. helyben, 65, XI, 84, :f ~)Bazita kk., Zala vm., zalaegerszegi j., ház 69, 
_[ll e. ~. :E 351, M.. rk. -Nagylengyel, !4.3 kb., kj. és ak. 

B a u c z á r L Alsóbauezár, Felsi!bauezár. Nagylengyel, tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, es. lJ. 
Bauertanya, fl Mikola, &atmár vm., szatmár- Nagylengyel, 48, XX, 64, u •. t. és u. p. Zala-

németi j., cs. ö. Mikola, u. t. és u, p. Mikola. egerszeg. · 
fl Szentetornya, Békés *).Bázna nk., és Y, Kia-KükalltJ'VHl., diesőszent-

tllt., orosbizi j., es. 6. Orosháza, u. t. és u. p. mártoni j., ház 377, f, 1.6ö!l, N., o., czigány, t, 
Szentelornya. ef, 4.!!47 kb., ak. helyben, tsz. Erzsébetvái'Os, jbtk. 

BaamT&ldmajor, fl Czajla, Ibesony tnn., szenezi és ah. Diestlszentmárton, es. O. helyben, 60, XXI Il. 
J., cs. G. Bazin, u. t. 'és u, p. Bazin. · : · 76, 
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*) liizol kt., X Ármllgpuszta, Hat!rpuszta, Rosu- és ak. HidvPrardó, tsz. Kassa, jbtk. é• ah, 
puszta é" Sátrapuuta; temesrek.as1 Torna, cs. O. Torna, 34, IX, !7, u. t. Boldnv'en· 
J., ház SS9, !. ~.160, O., m., T• rk. Temesrékas. dégi, u. P• Hidvérardó. 
10.M9 th., kj. ésak. Bükkfalva, tn. Temesvár, jbtk. B ecske r ek l. Kisbecskerek, Nagybecskerek. 
és ah. Temesrékas, cs. o. Temesrékas, 61, Vlll, *) Becsó kk., Zólyom tnn., beszterezebányai.j~ 
13, 11. t. és u. p. Temesrékas. ház 14, f 91, T., ág. Horhát, 1)71 kh., kj. és ak. 

*) Búosd kk., Krrua6-81Öf'my facsádi j,, Felsc5micsinye, tsztk., jb. és ah. Beszterezeb~ya, 
ház 116, f. 581), O., T• 1.089 kb., ki. és at. cs. O. Horhát, . XVI, W, a. t. BeszterezebAnyl, 
Facsád (facsadvidéki kj. és ak. kerQietl, tsz. Lu- u. p. Felsómicsinye. 
gos, jblk. és ab. Facsad, cs. o. Facsa.d, ·Q, VIII, *) Bécz kk., Zala letenyei j., ház 97, 
13, •· t. és u. p. Facsád. !. 631, M., rt, Letenye, 757 kb., kj. és ak. Le. 

*) Baul kk., X Máriamajor és Öregherr; Zala tenye, tBZ. Nagykanizsa, jbt.k. és ab. Letenye, 
""'·• sürueri j., ház 149, f 860, M., rk. Sümegcsehi, cs. o. Letenye, 48. XX, 65, U.· t. és L p. Letenye, 
l678 th., kj. és ak. helyben, tsz. ZalaP~rersze~r, jbtt. B é c z l. Vásárosbécz. 
és ah. Sümeg, cs. o. 48, XX, M, il. t. Beczlisytanya, r-. Dálnok, Hároma16: ""'·• kézdi 
és u. p. SQrner. j. (székh. Ké;,;divásá1·hely}, cs. O. Dálnok, u. t. 

Bazslpnszta, r-. Taktaharkány, Réty-Eresztevény, a. p. Dálnok. 
j., cs. o. u. t. és a. p. Takta- B e c z e L Magyarbecze. 

harkány. · *) Beczefa kk., Baranya szentl6rinezi j., 
*)Béb kk., Ve11prim tma., pápai j., ház 80, i. -67~, há?. 64, i. 317;-.M., ~, rk. Szigetvár, 71»7 kh., kj. és 

N., m., rk. Csót, 1241 kb., kj. és ak. Szücs, tsz. ak. Nagypeterd, tsz. Pécs, jbtk. és ah, Szenl· , 
Veszprém, jbtk. és ah. Pápa, cs. G. UifOd, 19, XVII, Iőrincz, cs. O. SzentMrincz, M, XIX, 60, u. &" Szi • 
61», u. t. Ugod, u. p. CsóL getvár, u. p. N&~rypeterd • 

B é b l. Úhéb. Beezke, ""' Zenta, Bács-Bodrog J """' CL a. 
Béblczmajor, r-. Káloz, :fejlr tmJ,, sárbogá.rdi Zenta, a. t. és u. p. Zenta. ' 

j., ca. O. Kaloz, u. t. SárbogArd, a. P• Káloz. *) Beczkó kk., X Dlhedjeli, Somos és Szalas; 
Béblezmajor, r-. Körmend, Vu körmendi Trencsén "m., trencséni j., ház !140, i. U!ií, T., 

j,, ca. o. KOrmend, u. t. és u. p. KOrmend. n., m., (5, r:f, J), b.ln7 kb., kj. és ak. helyben, 
B e c 1 L Szamosbecs, Tiszabecs. tsztk., j b. és ah. Trencsén, cs. O. helyben, 71, XV, 
BecsaH, ·r-. .Miske, Ped-Pilia-Solt-líiakun .,".,, 47, ~· · · 

blocsai j., cs. o. Dusnok, L t. Hajós, n. P• *) Beczkókisfaln tk., Trencaln ""'"• trencséni 
Miske. . . j., ház 26, f. ~44, T., rt. Vágujfalu, 1.066 th., 

Becsallrsárda, r.'l Komá.romszentpéter, K'omá- kj. és at. Kocsócz, tsztk., jb. és ah. Trencséa, 
rom ""'·• udvardi j. (székh. Úr;yalla), ak. Komá- es. o. &czkó, 71, XV, -67,· a. t. és L p. Koesócz. 
rom, cs. O. Komárom, •· t. és u. P• Komárom- Deczrtstltanya, f'"'l Kemecse, S1abolca ma" 

• nyírbogdányi j. (székh. Kemecse), es. O. Nyíregr· 
Beesallpaszt-, r-. Szilasbalhás, Ves1prlm 1m&., háza, n. t •. és u. p. Kemecse. 

enyinH'i j., cs. O. Szilasbalhú, a. t. és n. p. Szilas- *) Béd kk., Nyi.t.f'a nyitrai j., ház 41,! 381, 
balhás. · M., rk. Szalakusz, 714 kh., kj. és ak. Alsóelefin~ 

B e cs e L Óbecse, Szigetbeese, Törökbecse. tsztk., jb. és ah. Nyitra, cs. O. Appony, 1!1, XIV, 
*) Becsehely kk., X Szurdapuszta, Tuskóspuszta 46, u. t.Felsc5elefánt, a. p. Szalakusz. 

6a U1major; Zala letenyei j., ház '!30, f. 1.891, · Béda, r-. Nagynyárád, Baranya 111n., mobáeli 
ll., rk. Lelenye, -6.467 kb., kj. és ak. helyben, j., CB. o. Mohács, a. t. Mohács, Do P• Nagynymd. 
tsz. jbtt. és ah. Letenye, CB. G. *) Bede kk., Maroa-70f'da "m., marosi alsó ~ 
Letenye, 48. XX, Slá, u. t. Letenye, ~. (szél.h, Maros-Vásárhely}, ház 71, i. 3118, M., ~ • 

Becserpuszta, r-. AlsódOr~ricse, Zala ba- 955 kh., kj. és ak. Szentháromsál:l', tsz. Maros-Vá.sár-
latonroredi j., cs. G. Kc5viJóllrs, u. t. DörlfÍcse- hely, jbtk. és ah. Nyárádszereda, cs. O. Erd6-o 
Akali, •· p.· Alsódllrgicse; szentcörlrJ, 62, XXII, 71, u. t. és •· p. NJirid-

*) Becske kk., X Délkútmajor, Eperjesma- szereda. 
j or, Julia major, Kiskelecsénymajor. és Lajosma- *)Bedecs kt.:, Kololi bánffyhunyadi j., hú 
jor; Nógrád ""'-• sziráki j., ház· !01, :E 943, M .. 227, f 1.116, O., T• 3.,14 kb., kj. és ak. Deréte, 
5, !.744 kh., kj. és ak. Berczel, tsz. Balassa- tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Bánffy hunyad, c:a. G 
gyarmat, és ah. Szirák, cs. O. Berczel, 60, Bánffyhuuyad, öt, XXI, 671 u. t. és a. p. Jlasyar· 
XVI, 61, :r. gyerc5monostor. 

, r- Karcsa, bodrogklJzi Bedecs, r-. Székelyszenterzsébet, Udtu~r1aely 
j. (székh. Királyhelmecz), cs. o. Páczin, a. t. és vm., székelykeresztúri j., cs. G. Mqyarzsákod, 
u. P• Nagykövesd. .. . . a. t. Héjjasfalva, u: p. Székelyszenterzsébet. 

*l Becskebáza kk., Abai9-Torna tornai j., *) Bedeg kk., Toh•a 'tma., tamási j., há& !136, 
bá?. 46, f ij8, M., ref. Bódvalenke, 874 kh., kj. f. 1.20~, M., 0 , 1.1188 kh., kj. és ak. helyben, ta . 
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Szekszárd, jbtk. és ah. Tamúf, c&. ll. Felsc5irer, . *) Bégabalá1sd kk., Krus6•81Öf'Mg facládi 
.u, XIX, 68, a. t. Tab, ~- j., baz -66, :f. !lU, O., kg. Zsupánfatva., 1.089 kb., 

Bedebua, r\ Gidófalva, HárMNJIIk mn., sepsi kj. és ak. Tamásd, tsz. J,ugos, jbtk. és ah. Fa-
j. (székb. SepsiszentgyllrBJ), cs. ll Étfalvazoltán, esád, es. G. Rumunyest, 43, VIII, 23, u. t. Béga-
•· t. Sepsiszent,yörgy, u. p. Gidófalva. · lankás, u. P• Facsád. 

Bede)toTichtanJa, f""'l E~rerszólat, Het~U *) Bégafö nk., X Kispuszta és Nagypuszta; 
ern j., CB. ll. Verpelét, u. t. Verpelét, u. P• TOJ'ontál nagvbecskereki j., htz !77, :f. 1.306, 
Eierszólál N., o., m., ~, kg. Jankahíd. 3.460 kb., ak. hely-

*) Bedelili kk.; Torda-.Arcmyos toroczkói j., ben, tsztk., jb. és ab. Nagybecskerek, cs. o. . 
ház 1M t, f 826, O., .:f, ·U 68 kb., kj és ak. Toroczkó, Nagybecskerek, !~~, V, 16, r, 
tsz. Torda, jbtk. Alsójira, ah. Torda, cs. lJ. To- *) Bégahosszlipatak kk., ma., 
roczkó, 60, XXI, 69, u. t. és :u. p. Toroczkó. hégai j. (székh. Bálincz), ház ti7, :!. 667, O., m., 

Bedepuazta, r\ Nógrádmegyer, N6grátJ t~m., t, rk. Nc5rinese, !.558 kb., kj. és ak. Klfesó, tsztk., 
azécsényi j., ca. ll. u. t. Szécsény, jb. és ah. Lusos, cs., 6. Kliesó, ·-IS, VIU, !8, 
u. P• Nógrádmegyer. u. t. Bethlenháza, n. p. Klicsó. 

Bedevölgypuszta, r\ Karancsság, N6gráiJ *) Bégakalodva kk., Krass6-Seörlft11 hégai 
azécsényi j., cs. ö. Karanesság, L t. Szécsény, j. (székh. Bálincz), ház 166,:!. 7!J1, O., =f, !.SS~ 
a. p. Karancsság. kb., kj. és ak. Bethlenháza, tsztt., jb. és ah. Lu-

Bednár, f""'l Dombelve, 7reftCBét& j., go11, cs. o. Bésamonoslor, 4o8, VIII, J,, a. t. 
cs. O. Csaeza, u. t. Csacza, a. p. Dombelve. Szapáryfalva, u. p. 

BednárlrlTány, f"''. Trencsénfosas, Tret~CBita *) Bégakartés kk., Kro,ss6-S11Winy n.., bégai 
puhói j., cs. 6, Puhó, u. t. Ledniczróna, j. (székh. Bálincz), ház 14.6, f, 6~, O., t, kg. 

L p. Trencsénlosas. Grúny, 964 kb., kj. és ak. Bálincz, tsztk., jb. és 
*) Bedl nk., X Bedőtanya; Bihar WJi., bihar- ah. Lugos, cs. o. Klicsó, 4o3, VIII, a. t. és 

keresztesi j., ház au, i. 681, O., m., 1, 1.77! kb., u. p. Bálincz. 
ak. helyben, tsz. N arr-Várad, jbtk. Berettyóújfalu, *) Bégalankis kk., ""'·' fa· 
ah. Nagy-Várad, cs. O. Kisszántó, 87, IV, 11, D. t. csádi j., ház 135, f, 619, O., "f, 1~.081 kb., tj. és 
Nqykereki, u. P• Biharkeresztes. ak. Tamásd, tsz. Lusos, jbtk. és ah. Facsád; cs. ll. 

B e d 6 L Bedőhaza. helyben, 43, VIII, 13, u. t. Kossó, a. p. 

• 

Bed6bokor, f""'l Nylregyhúa, Seabolc. t~m., cs. *) Bégalaposnok kk., Krass6·S1wlray tma., 
G. Nyíregyháza, u. t,; és u. P• Nyfregyháza. bé ai ·• (székh. Bálinczl ház 117 f, M8 O. ~ . · 

*) Bedőháza kk., X Bedőmonoslor; Máramaf'OI · g l . ' ' . ' ' ' ' . 
ta · • • ( éLh T kA ) h' ~:.u J.!l33 kb., kl. és ak. Barafalva, tsztk., lb. és ah. 

""'·· raczVIZl l· sz IL • aracz uZ J az U'A'U, L A Báll ll o VIII aos .. é 
~ .. """ R. -r o 9-7 kb. k' é k h. 1 b ugos, cs. u. ncz, -..J1 , :li , a. .,. s u. p. 
;a;. <i.U~Ji), , n., ~ , o. , , l· s a . e y en, Báli 

T X . t. gamonoa or . ., rtJIII - e 11 
araczkOz, 85, II, 38, m. h., u. Técső, . bé · • ( ékh Bál' ) h.t. 1 .a 781 0 
Bedóházftanya, f""'l .Als6-b'ehér gat l• SZ • lDCZ t aZ • ~ ' '' m., 

új "' · · A M bilkk"- t .:f, rk. Bethlenháza, 1.1 th., kJ. és ak. helyben, oa, maros v .. rt J., cs. u. agyar ""• u. • . 
Marosbogát, u. P• Kutyfalva. tsztk., Jb. és ab. Lugos, cs. O. helyben, 48, VIII, 

Bed6h4zltelep f""'l Árkos HáromtJIIk sepsi t'• u. t. Bozsor, • P• u •. 
j. (székh. Seps~zentgyöt·g;), ca. G. Sepsiszent- B é g á n Y J. Kisbégány, Nasybégány. 
györgy u, t. SepsiszentiJyOrgy, u. p. Árkos. *) -~éganJfresd kk., Kro,ssó-Bsöriny • fa-

BedMakosmajor, r\ Máhomfa, Zala t~m.; novai csádt l·• ház ta, ! 459, O., "f, 1.778 kb., kj. és 
j., ca. o. Páka, u. t. és u. p. Lenti · ak. Ifurlya, tu. Lugos, jbtk. és ah. Facsád, cs. O. 

Bed6monostor, f"'' Bed<'lháza, ""'·• Rumunyesd, 43, Vlll, !28, u •. t. Marzsina, •· p. 
taraczvizi j. (székh. TaraczkOz), es. ll, TaraczkOz, Kurtya. · · 
u. t. Técső u. p. Bed<'lháza. *) Bégo.pata kk., Kra.ss6-Beörmy bégat 

Bed6szeg, f""'l AraiJ j. (széth. Bálincz), ház 9!, ! O., =f, 1.299 
kisjenői j., cs. 6. Kisjenő, u. t. és ·u. p. ·kb., kj. és ak. Barafalva, tsztk., jb. és ah. Lugos, 
Nagyzerénd. . cs. 6. Bálincz, 43, VIII, !tS, u. t. Krassószékás, 

Bedótauya, f""'l Bedő, BShar biharkeresz- u. p. Bálincz. 
tesi j.,. ca. o. Kisszántó, u. i. Nagykereki, u. P• *) Bégo.szederjea kk., Kro,ss6-S8örba1J 11m., 
Biharkmaztes. . hégai j. (székh. Bálincz), ház ti<>, f, 634, O., m., 

Bed6tanya, f"'' Manarforró, Als6-Fehif' -T, rk. Nc5rincse, !1.378 kb., kj. és ak. helyben, tsz lk., 
j., ca. ll. Fugad, u. t. Marosújvú, jb. és ah. Luros, cs. 6. Klicsó, 43, VIII, !28, u. t. 

•· p. Ma1yarforró. · Buzsor-Zsupány, u. p. Bozsor. 
Beertanya,""Erzsébetfalva,Pest-Pills-Solt-Kü- *) Bégo.szentes kk., Krr•IB6-&ör4n1J marosi 

bm tim., kispesti j., es. 6 •. Erzsébetfalva, n. t. és j. (székh. Marosberkes), ház !tl, f. 936, O., "f, 
1. p. Erzsébetfalva. · · !.67-' kb., kj. és ak. helyben, tsL Lusos, jbtk. 6a 
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ah. Far.sád, cs. G. Facsid, 43, VID, 913, a. t. és *) kk., Ya.t sirviri j., hu 118, 
•·- p. Facsé.d. i 618, M., rk. Nyőgér, 781 th., kj. és ak. Nyi1gér, 

*) Bégassentgy6rgr nk., X Lászlótanya és tsz. Szomhathely, jbtk. és ah. Sárvár, ca. O. Kild, 
Újorgován; Torontál nagybecskereki j., báJ 83, XVIII, 69, o. t. Ikervár, a. p. Nyőgér."' 
687, f. !.8t.f., N., sz., m., O• 1=-, 7.673 kh., ak. *)Beje kk., X Lévirtpuszta; G6mörls Kia-HONt 
helyben, tsztk., jb, és ah. Nagybecskerek, cs. ll. fm,, tornaljai J., ház 96, i 609, M., ~, ri, Har. 
helyben, V, 16, ~. f, _[It e. ~· kács és Sánkfalva, 1.076 kb., kj. és ak. helyben, 

*) BégaszentmihA.ly nk., X Jeszenszkypuszla ; Lsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Tornalja, cs. ll. Tor· . 
· Teme1 k!!zponti j. :·cszékh. Temesvé.r), ház nalja, !ll, XVI, 6!, u. t. és u. p. TomaljL 

386, f. !1.1!4, O., m., =f, rk. Németszentmihé.ly, Békafalu kk., Vu némelújvári j., hú 
7.797 kb., ak. helyben, tsztk., és ab. Temesvár, i. N., rk. Várszentmiklós, S60 kb., kj. él 
cs. ö. Berekszó, 61, VIII, !.f., f, ~· ak. Németújvár (némelújvé.rvidéki kj. és ai. ke. 

*) Bégaszasziny kk., hégai rO.let), tsz. Szombathely, jbtk. és ab. Német. 
• (székh. Bálincz), ház 181, :! 9.60, O., m., =f, újvár, cs. ö. Németújvár, 83, XX, 66, u. ~ él 

1.978 kh.,· k.j. és ak. Bégaszederjes, tsztk., jb. és a. p. Németújvé.r. 
. ah. Luros, cs. G. Klicsó, 43, VIII, 13, ii'J.l m. h., B ék a r a l v a I. Kisbékafalva, 
u. t. Bozsor-Zsuppány u. p. Bozsor. . Békahuatanya, f"'' Kács, Bor1od tm~., mez6-' 

*) Begecs nk., Bács-Bodrog tnn., ujvidt\ki j., ház kc5vesdi j., cs. lJ. Tibolddarócz, u. t. Fels64brány, 
467, i Ul.f., Sz., t., =f, q. Dunagé.los, 7.567 kb., u. p. Tibolddarócz. 
ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Ujvidek, es. G. Duna- Békamajor, f"'' Gáldtil, A'h6-FeMr tm., tGvisij., 
cséb, 6, VI, 19, u. t. és u. P• Ófutak. cs. ö. Magyarigen, u. t. Mihé.lezfalva, u. p. TGvis. 
: B e g e n d j á t p i s z t é 1 y L Alsópásztély. *) Békás kk., V eseptm 1>m.1 pápai j., bb 68, 

Begnyecz, f"'' Zsidény, Zala csé.ktornyai f 871, M., rk. Nyáré.d, ág. Pé.pa, 1.13:! kh., kj. és ak. 
J., es. ö. Moraszerdahely, u. t. Muraszerdahely, Mihé.lyháza, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Pipa, 
u. :p. Murasiklós. · es. ö. N 191 XVII, 65, •· t. és 11o ,. 

· Be~T&puszta, f"'' Nagycsanád, Torat~fál Mezdlak. . 
nagyszentmiklósi j., cs. G. Kiszombor, u. t. és BékA.s, f"'' Bonczafalva, Arad vm., borossebesi j., 
a. p. Óscsanád. cs. c5. Honcztil, u. t. és u. p. Honczl& 

Béhalisztanya, f"'' N aryhalász, &abolcs Békás, r- Kácsfalu, Baranya baranya· 
nyírbogdányi j. (székh. Kemecse), cs. ö. vári j. (székh. Dárda), cs. G. Kácsfalo, u. t. él 
u. t. és u. p. Nagyhalé.sz. . u. p. Kácsfalu. 

Behanó, r-. Zemplénm!tyás, "".,, vá- BékA.s, r"l Kolozsvár, Koloes cs. ll, (a till-
rannői j., cs. G. Tavarna, u. L és u. p. Tavarna. biztonsági szalgálatot Kolozsvár város rendllrséee 

Behanontanya, r-. Kövesmocsár, Bat·s t~m., teljesíti), u. t. és u. p. Kolozsvár. 
garamszentkereszti j., cs. o .. KiszeUalu, u. t. és Békis, r"l Torda, Torda-.Ara11g01 ftt,, ca. 6. 
a. p. Selmeczbé.nyL · Torda, u. t. és u. p. TordL-
Beh~rfal~ ~· X Benikbba ; Lil"d Iiptó- Békás, f"'' Zólyommiklós, Z6lgom tma., nagy· 

szentmlkló~l J., hé.z 87, !. 140 T., l'k, Tar~ócz, ,;zalatnai j., cs. ö. Herencsvölgy, u. t. X:riYánJ· . 
M7 kh., .kJ. és ak .. Tarnócz, tsz. ~ózs~hegy, Jblk. Gyetva, u. P• Zólyommiklós. 
és ah. L1plószentm1klós,. cs. a. Sz1elmez, 67, XV, B ék ás L Gyergyóbékás Vágbékú. 

· 69~ u. t. Liptós:Jentmildós, u. p. Liptótarnócz. *) Békisd kk., Zala tim.: csáktornyai j" hú 33, 
) Beharócz kk., X Sal'Vanyecz; Szepes 11m., sze- ~ '"4" H L M . t á t 516 kb !.l és 
ár l. · · há -'! '"OS T k. z · S6"' kb ., "' .,, ., r&. uraszen m r on, ., ..,. 

pesv a Jal J., z iiW :.. , ., r s1gra, u ., M t árt t N " · 'b " ... 
k. é k p 1 á ._, (k tn k' k' é k k ,.1 t) ak. uraszen m on, sz. agy .. amzsa, J t ..... J. s a • o y n11u.U oro o 1 J· sa • eru e , C k v d h 1 XX 
t L• 'btk s · ár• l' h L• • ah. sé. tornya, cs. G. m.oraszer a e y, 48, , sz. ucse, J . zepesv a Ja, a • uese, cs. u. • M d h l M 
Ká taf l 67 IX 

on .. és .. p S 1)6, u. t. uraszer a e y, u. p. uraszentmártollo posz a va, , , av, u. -. - • zepes-
váralja. . Békásmaj or, f"'' Csempeszkopács, V 111 ""'·• uolll' 

B e h e r ó 1. hathelyi j., cs. G. Rum, u. t. és L p. CseJD· 
Behlákpusda, f"'' Kisk'omé.rom, Zala vna., nagy- peszkopács. · 

kanizsai j., es. G. Kiskomárom, •· t. Kiskomá- *) Bék4smegyer nk., )( ÁrpádfDrdc5, CsillagbesJi 
rom, u. p. Galambok. és Péterhegyi. téglagyé.r;,Pest-Pilis-Solt-Kiskuntn~o, 

B e h i n c z l. Bc5falvL pomázi j., ház 616, i 8.6-16, N., m., <5, ref .. Pomiz, 
B e i c z I. Bejcz. 1.8~6 kb., ak. helyben, tsztk. és Jb. Pestvidéki 
Belszertanya, r-. Paricz, Temes tim., kGzponli (székh. Budapest), ab. Szentendre, cs. G. helJben 

j. (székb. Temesvir), cs. ö. Temesság, Uo t. és (ktllGnitmény), 3:., l, i, ~. 

u. P• Parácz. B~kAspuszta, r-. GOmörsid, Gömiir ú Ki•· 
Bejár6, r"l Ohesztereze, Trencstn tma., kiszu- Hont rimasdcsi j. (székh. Feled), cs. o. 

czaújhelyi j., cs. O. Óbesztercze, •· t. és u. p. Ajná.cskc5, u. t. és u. p. Fillek. 
Óbesztercze. Békáspuszta, r-. Németbóly, BMGRJG "''' 
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3~5 B;.k Bél 

moháesi j., cs. G. Nnnetbóly, u. t. és u. p. Német- Sik:kony, Sopr~ny, Telek1ferend.ás és Vandhát-· 
bóly. . puszta; Btkú békéscsahal j., ház 6.(.!1, f, 

Békástelep, r"\ Felsc5sófalva, Utl11arhely 4-!!.599, T., m., o., n., O• Ó' (•), .:f, (x (a}, gk. Makó, 
parajdi j., cs. o. Parajd, a. ~. Parajd, a. p. Alsó- ref. Békés, 67.876 kh., ak. helyben, tsz. Gyula, 
sófalva. és ah. helyben, cs. IS. helyben, 101, II, 4, 

Békástó, r"1 Hasznos, He11e11 hatvani j., r. ..(.11 e. · 
cs. G. Pásztó, a. t. és u. p. Pásztó. *) Békéssámson nk., X Belsősámson, Erdc5telek, 

•) Békató kk., Ya~~ szentgotthárdi j., ház 89, GyGrgymajor, Gyulamezc5, Ilonamajor, Kismajor, 
l !(.9, N., rt. és q. Vasdobra, 661 kh., kj. és Lászlómajor, Melindamajor, Nalfyhajlás, Nalfy· 
ak. Vasdobra, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. major, Pálmajor, Slc'Hlc5spuszta, Takaros és Viktor
Szentgolthárd, cs. G. Vasdobra, 83, XX, 66, u. t. major; Békú · orosházi j., ház 600, f, 4-.374, 
Gyanafalva, L p. Vasdobra. M., t., O• ~. gk. Makó, é.lf.· Tótkomlós, 15.99-t 

Békatópus.da, · f""'t Csikóstc5ttc5s, Baranya kb., ak. (a hozzátartozó llonamajor, Kismaj or, 
hegyháti j._ (szekh. Sásd), ak. Dombóvár, cs. ö. Liszlómajor, Nalfymajor, Pálmajor és Szőllős- · 
Mágocs, •· t. Mágocs, u. p. Kaposszekcsc5. . puszta .kivételével) helyben, tsz. Gyula, j btk. éB 

Békad.rpaszta, f""'t Legénd, N6grád 11m., nólf· ab. Orosháza, cs. G. Tótkomlós, 101, Il, 4,. 
ridi j. (szék.h. Rétsig), ca. G. Rétság, a.. t. és . 

• • 

•· P• Nógrádk.Gvesd. *) Békésssentandrá.s nk., X Csabacsdd, Furugyi 
*) Béke kk., X Józsefmajor él Kisbékepuszta ; szőllc5k, Kisszénás és Nalfyrét; Bikis szarvasi 

Polsony vm., somorjai j., ház 41, :E 3fs8, 11., rk. ház 1.4-13, :E 7.137, M., t., 0 , ~, álf. Szarvas, 
Cs11tOrtök, UU kb., kj. és ak. CsQtOrtGk, tsz. ~3.716 kb., ak. (a hozzátartozó Csabaesdd ki
Pozsony, jbtk. és ah. Somorja, cs. G. Kism8.1f)'ar, vételével) helyben, tsz. Gyula, jbtk. és ah. Szarvas, 
7!, XIII. ((), a. t. Na.nlé~r, . . . cs. G. Szarvas, 101, II, 5, I- e. 

*) Bekecs kk., X Bekecsfürdl'l, Csillagbaran· *)Beketfa kk., PoeaORy dunaszerdahelyi j., 
god és Roszmalom; ZempUn szerenesi j., ház hé.z ti, f, 1'!6, M., rk. Elfybázgelle, 4o7 4- kb., kj. 
158, ! 1.863, M., rk. gk. és ret "'Szerencs, 4..f.ó3 és ak. Ógelle, tsz. Pozsony, jbtk. és ab. Duna
kb., kj. és ak. Legyesbénye, tsz. Sátoraljaújhely, szerdahely, ca. G. Bc5s, n, XIII, ü, u. t. Sárosra, 
jbtk. és ah. Szerencs, e& G. Szerencs, 65, X, 88, u. p. Egybáz~relle. · 
•· t. és u. P• Szerencs. · B é k k á ll a l. Szentbékkálla. 

Be~~cstllrdl, 1""1 Bekecs, ZempU. sze- Békova, r"' Csonoplya, Bács-Bodrog tn#., zorn-
rencsi J., cs. O. Szerencs, a. t. és u. p. Szerencs. bori j., cs. G. Csonoplya, u. t. és u. P• Cso

Bekeháza, l'l Sqod, Zala 11m., zalaegerszegi j., noplya. 
CL O. Zalae~rerszeg, a. t. és .u. p. Zalaegerszeg. Dék K é Bác Bod mbo · 

BekénJerdl, f""'t Kislfyc5r, BorBOd mis- . ova,
6
0, er ny, t. •- rog zo n 

1o 1 · · -'- Sál ... E x.d .. é . J., cs. G. BZlVácz, u. és u. p. Csonoplya. -
.. o CZI J., II.Lo ,, cs. Uo mu ' •• ... B •• p. B"'k s b dk B , B -7 • Harsán ., ova, r"' za a a, acs- owrog cs. u. 

as e e, as eze • . . ot1 
dOmlilki j., cs. o. Jánosháza, •· t. és u. P• Boba. c5r~ége tel~esíb), .J. ' u. p. Szabadka. 

*) Békés nk., X Békésbelenczéres, Bélmegyer, ·) Bekölcze. . X Pappallagpuszta; Heoea 
Berényioldal Serkemajor Borosnán Bófok DélM ""'·• pétervásári J., ház 151, f. 836, M., rk. Balaton, 
Fásmellék, Fehérhát, ~'éltc5, Földvár,'Földvá~i dfllc5: ':1!.391 kb., kj. és ak. Elfercsehi, tsz. Elfer, jbtk. · 
Qyurikert, Gyurirét, Hidashát, Hosszúszil!'et, Jég- Pétervisára, ah. Eger, cs. G. ~átor, 60, X, 3~, 

, verem, Kamut, Kárászmegyer, Kondorosi dliM, u. t. Apé.tfalva, u •. P• E~ercse~L . . 
.. _ Krisztinuu~r, Kc5cescsatár, Ludad, Magsári tanyé.k, . Bektan;r~, r"'_ BiharvaJda., Bihar 11m:, sz~la-rd1 

Karóüszmán, Murvahely, Nagykert, Pecze, Rossz- ~·· cs. ö. Blhardiószelf, u. L és u. P• Blharfelegy
erd6, Sovány hát, Tarhos, TörOksziget, Vadnsmegyer, láza. 
Vizesbánom és Zsíresi szi!lli! · Btkill """ békési *) Bél kk., X POspOkmezc5 és Uradalmipuszta; ' , . 
j., ház 6.68!, :E !6.876, M., t., n., 0, ~, .;=.,(x, ág. Bihar béli j., ház 405, f. !.198, O., m., o, 
M:ezi!berény, · 60.901 kb., ak. helyben, tsz. Gyula, ~, .:f, (x, ref. Borossebes, 6.08{. kb., kj. és ak. 

és ah. helyben, cs. ö. helyben, 101, II, 4, helyben, tsz. Nalfy· Várad, jbtk:. és ab. Tenke, cs. 
_r e.~. ö. helyben, 37, IV, 13, r (aokszeg-Bél), 

é k é s l. Kis békés. I- e. 
Békésbelenczéres, f""'t Békés, Btkill tma., békési B é l Ipolybél, 

j., CL o. Békés, u. t. és u. p. Békés. bél, Németbél . 
*} Békéscsaba nk., X Alsónyomás, Felsc5nyo- *) Béla kk., X Kisbélapuszta ; om 'Vm., 

más, Fényes, Fényesi szi.!lMk, FOrjes, Gerendás, párkányi j., ház 84, :E 635, M., rk. Muzsla, 1.510 
X:análisi szőllők, Kastelyi szc5Jlc5k, Kerek, Kisge- kb., kj. és ak. Libád, tsz. Komárom, jbtk. Párkány, 
rendás, Kismegyer, Kisrét, Nagygerendá.spuszta, ah. Esztergom, cs. G. Muzsla, ~6, XIV, U, a. t. 
Nagym~ner, Nai')'rét, Nagyszentmiklóspuszta, és a. P• Muzsla. 
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B c\ I a L Clirókabéla, Izbugyabéla, Kassabéla, Bélamajor, r\ Dunabökény, Bács-Bodrog tlllLe 
Szepesbéla, Turóczbéla, Újbéla. palánkai j., cs. O. Bácsújlak, u. t. és L P• 

*) Belaci kk., X Paprikamalom; Tolna vm., Palánka. 
vlJlgységi j. (székh. Bonyhád), ház 103, i. 562, N., rlr. Bélamajor, r\ Maglód, Pest-Pilii-Solt-Kidur~ 
Kakasd, 1.!63 kb., kj. és ak. Kakasd, tsz. Szek- tJm., monoti j., CB. O. Péczel, n. t. és u. p.lfaglód. 
szárd, jbtk. és ah. Bonyhád, cs. O. Szálka, "' XIX, Bélamajor, r\ Mezőkovácsháza, Csanód tili., 

61, •· t. Bonyhád, u. p. Kokasd. mezökovácsházi j., cs. lJ. Mezőkovácsháza, 
*) Be§lid kk., X Csekény, Jancsovithmajor és m. h., u. t. és 11. p. Mezőkováeshba. 

Világos; BM& aranyosmaróti j., ház 29, f. 290, Btfl.amajor, r\ Pozsonypüspöki, Pozsony 1111., 

T., m., rt. Nagyherestény, 1.195 kb., kj. és ak, somorjai j., cs. O. Pozsony, u. t. él u. P• PoJBony· 
helyben; tsztk., jb. és ah. Aranyosmarót, cs. G. püspöki. 
Aranyosmarót, !6, XIV, 64, á.. t. Alsószelezsény, Bélamajor, ·r\ Pölöske, Zala tma., pacsai ~~ 
u. p. Nagyherestény~ cs. lJ. Pacsa, u. t. Bucsuszentlúzló, u. p. POIOske. 

· *) Bélafalra kk., Hdromszllc t7fll.1 kézdi j. Bélamajor, r\ Pusztakovácsi, Somogy tim., mar· 
(széth. Kézdivásárhely), ház 183, i. 718, .M,, rk. czali j;, cs. lJ. Osztopán, u. t. Somogyfajss, u, p, 
Kézdiszenttereszt, 930 kb., kj. és ak. Esztelnek, Pusztakovácsi. · 
tsztk., jb. és ah. Kézdivásárhely, cs. O. Esztelnek, Bélamajor, r\ Sárkeresztúr, Fejtr m., sir· 
!, XXIV, 79, r, n. P• Esztelnek. bogá.rdi j., es. ö. K41oz, a. t. .Aba-Sár.keresztór, 
· *) kk. 1rencain pnhói j., u. p. Sárkeresztúr. · 
biz 31, i. tM, T., rk. Puhó, 807 kh., kj. és ak. JUiilmajor, 1"'\ Temesvajkócz, Temea ver· 
Pnhó, tsztk. Trencsén, jb. és ah. Puhó, cs. O. seczi j., CB. G. Versecz1 u. t. és .. p. Temes· 
Puhó, 71, XV, 4.7, ll. t. és u. p. Puhó. vajkócz. - . . 
B~8JpU8da, r\ Losoncz, N6grá.rl t~m., cs. lJ~ Bélamélyesil, r\ Bella, Tnncatn ""'·• zsolnai 

Losoncz, u. t. ~ u. p. Losoncz. j., cs. lJ •. Várna, a. t. Várna, u. p. Bella. 
r\ Csécse, N6grál. szi· Belánld, r\ Osvényes, 7Tencsén WIR., iiszu 

ráki j., cs. lJ. Szirák, L t. Pásztó, u. p. Csécse. czaújhelyi j., cs. O. Óbesztercze, a. t. Kiszucza· 
B.SJahatár, r\ Bella, 1r•ncatn zsolnai j., újhely, u. lJ• Osvényes. 

cs. G. Várna, 11. t. Várna, u. p. Bella. BelanoYamajor, r\ Ligvánd, SoprOtlfiiiL, fels6-
*) Bélaház kk., X Hollovicsmajor, Policskó- pulyai j., cs. O, Füles, u. t. és n. p. Szabad· 

puszta és Sáritanypuszta; Pozaony nagyszom- báránd. 
bati j., ház 14.7, i. 1.158, T., m., o, 3.11>9 kb., kj. és · BelanoTCze, r\ Gerabes," Trmcsin · kisZUCIIl· 

ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Nagyszombat, újhelyi j., cs •. lJ. Óbesztercze, u. t. és u. p. Kis· 
·· . cs. ö. Pozsonynádas, 7!, Xill, 40, r. zuczaújhely. . . 
~· · · . BelanovirtTány, r-. ~agyugrócz, Bara m, 

• 

. BélahAzamajor, r\ Pusztamiske, Vea~prtm vm., oszlányi j., cs, O, Oszlány, u. t. él u, p. Nagy· 
devecseri j., os. ö. Ajka, u. t. és u. p. Devecser. ugrócz. . 

Bélabázapuszta, n Szabás, Somogy vm., nagy- Belánszkl irtvány, n Túrréte, Nyi.tra 1/111.. 

atádi j., cs. ö. Csököly, u. t. Beleg, n. p. Szabás. miavaij., cs. ö. Miava, u. t. Miava, u. p. Túrréte. 
B4lahegy, f'"'"\ Dés, S110Znok-Doboka eli. O. Bélápapuszta, r\ Tabajd, Fejtr tim., vili j., 

Dés u. t. és n. p. Dés. cs. lJ. Alcsút, n. t. Alcsút, u. p. Tabajd . 
*) BélajabiAncz kk., KrtJ8116-&61'1ny vm, *) BélaJ•ataka kk., X Agnusinirtvá.ny, Bokovú, 

orsovai j., ház SBO, f. 1.953, O., T-, 13.6W kb., Hiresirtvány, Javorcsekirtvány, Kohanirlvá.ny, Ko
kj .. és ak. helyben, tsz. Karánsebes, jbtk. és ah. pileczirtvány, Kucserairtvány, Kupkairtvány, Kva· 
Orsova, ci!. G. helyben, 4t3, VIII, j6, r. sovszkiirtvány, LagiuirLvány, Lapsóirlvány, .Matu-

~. sikirtvány, Mihályirtvany, Nagyfaskóirtvány, Ond· 
kk., Szepes vm., szepesófalui j., rejkoirtvány, Paniszirtvé.ny, Peteluhirtvány, Racs· 

ház 136, f, 69U, T., 0 , 1.728 kb., kj. és ak. kóirtvany, Rusznyákirtvány, Simonirtvány, Szam· 
Friuesvágása, tsz. Lőcse, jbtk. és ah. Szepes· kóirtvány, Székelyirtvány, Szenkóirtvby, Szlezik· 
ófalu, cs. lJ. Friuesvágása,67,1X, 30, u. t. Szepes irtvány, Sztanakirtvány és Zelenákirtvby; Nyüra 
ótalu, u. p. Friuesvágása. tJm., privigyei j. (szolgabirói kirendeltség Divék· 
. *) Bélamácsó kk., Nyitra tmt., privigyei j~. rudnó), ház 6j5, f. 4..007, T., m., 0, 9.850 kh., 
(szolgabirói kirendeltség: Divékrudnó), ház 60, kj. és ak. helyben, tsz, Nyitra, jbtk. és.ah, Privigye, 

• 

f, !!8, T., rk. Nyltradivék, 688 kb., . kj. és ak. cs. O. Divékrudnó, 12, XIV, ,6, n. t. Nyitranoválo 
Nyitradivék (divékújralui kj. és ak. kerO.let), tsz. ~· . 
Nyitra, jbtk. és ah. Privigye, cs, O. -Divékrudnó, . *) BélapátfalTa nk., Bcwaoil -., sajószenl· 
1!, XIV, 4.6, u. t. Nyitranovák:, L p. Nyitra- péteri j., ház 332, ! 1.85~, M., o, Szilvásvárad, 
divék. 6.J16 kb., ak. helyben, tsz. Miskolcz, jbtk. ds ah. 

r\ Beled, Sopron vm., kapuvári j., SaJószentpéter, cs. G. Szilvásvárad, 34, X, 31, 
cs. 6. Beled, u. t. és a. p. Beled. r. ~· -

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 



• 
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Bélapusda, r'\. Kula, Bács-Bodrog ""'·• kulai Vizv~r, tsz. Kaposvir, jblk. és ah. Na~atid, cs. 
j., es. o. Kula, u. t. és u. p •. Kula. . o. V1zvir, .U, XIX, 6!, u. t. és u. P• V1zvir. 

Délapuszta, r'\ Szc5ny, Komárom gesztesi *) Bélavézse kk., Sáros bártfai j., biz 
j., (szék.h. Nagyigmind), cs. O. Ács, u. t. és u. p. 106, :E 573, R, t 1.761 kb., kJ. és ak. Bártfa · 
Szc5ny. (bártfavidéki kj. és ak. ket•ftlet), tsz. Epel'jes, 

*) Bélárkos kk., Bihar béli j., biz 114, jbtk. és ah. Bártfa, cs. O. Kurima, 67, IX, !9, 
f 565, O., .::f=-, 2.544 kb., kj. és ak. helyben, tsz. u. t. és u. P• Birtfa. . . 
Nagy-Várad, jblk. és ah. Tenke, cs. O. Bél, 37, IV, BélaTÖlgytelep, r'~ Káposztafalva, 81epu 
13, u. t. és u. p. Bél. iglói j., cs. O. Kápoaztafalva, u. t. és u. P• · 

Bélatanya, r'\ Bars verebélyi j., Káposztafalva. . 
cs. o. Verebély, u. t. és u. p. Barsfllss. Bélazog, r"' Bella, Tret~esln "".., zsolnal j., 

Bélatanya, r'\ Denta, Temes tma., dettai j., _cs. cs. o. Várna, u. t. Váma, u. p. Bella. 
a. Detta, u. t. és u. p. Denta. *) Bélbor nk., Os4k gyeruótOlgyesi j., ház 

Bélaianya, r'\ Kisczigánd, ZempUn bod- !98, :E 1.8611 O., m., t, rk. Borszék, 6.390 kb., 
rogkOzi j. (székh. Királyhelmecz), ca. O. Király- ak. hely ben, tsz. Csikszereda, jbtk. és ah. Gyergyó
helmecz, u. t. Nagykövesd, u. P• Páczin. szentmiklós, cs. O. helyben, 8!, XXIV, 80, a. t. 

Bélatanya, r-. Kótaj, Seabolcs ""'·• nyirbog- Borszék, · 
ulinyi j. (székhely Kemecse), ca. c5. Nyfrbátor, Belcsabda, r'\ Szabadbattyán, Fej«' t1111., székes-

. u. t. Kemecse, u. p. Kótaj. fehérváii. _j., ca. G. Székesfehérvár, L t. és u. p. 
Blllatanya, '""' Perény, t1tJI., cse- Szabadbattyin. 

reháti j. (székh. Szepsi), cs. ~. Göncz, n. t. Belcsapuszta, r'\ Drávapálfalu, 
Nagyida, u. p. Perény. barcsi j., cs. G. Barcs, m. h., u. t. és u. p. 

Bélatanya, r'\ G6mfJr és Kis-Hont Barcs. · 
tnn., rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs. G. Rima- *) Béld kk., X Kóburrmajor és Szélesrét; Hont 
iokova, u. L és u. p. Rimakokova. t~m., korponai j., ház 106, :E 4:80, T., r:J, rk. 

• 

• • 
Bélatanya, r-. Sa.tmárcseke, S1atmár , Berencsfalu, 3.961 kb., kj. és ak. Berencsfalu, 

• • 
• 

' • • .. 

• 

• . ' • 

' 

fehéruarmati j., cs. o. Nagyar, u. t. Túristvándi, tsz. IpolysAr, jbtk. és ah. Selmecz- élt BélabinJ.&, 
u, p. Szatmárcseke. . l cs. o. Szentantal, 16, XIV, L t. Szentantal, 

B4Slatanya, r-. Szécsény, N6grátl tim., azécsényi u~ p. Berencsfalu. , 1 

~. ca. ll. Szécsény, 11o t. és u. p. Szécsény. B é l d I. Marosbéld. 
Bélatelep, t'"'l Fonyód, Somogy '"''·• lengyeltóti Béldlsseg, r-. Árapatak, Három111~k miklós-

j., cs. ll. Lengyeltóti, _[ll e. (Fonyód-Béla- vári j. (székh. Nauajta), cs. .ö. Hidvér, u. t. 
telep csak nyáron, télen: a. t. és n. p. Fonyórl). Botfalui 'czukorgyár, u. p. Árapatak. 

Bélatel ep, r-. Kolozsvár, Koloi~ cs. ö. r-. Mezc5méhes, na., 
(a közbiztonsági iszolgálatot Kolozsvár város rend- marosludasi j., CL G. Báld, •· t. és •· p. llez6~ 
őrsére teljesíti), u.. L és u. p. Kolozsvár. méhes. 

BMatelep,'""' Málé, G6m6r ú Kis-Hont -., Bél~tanya,.'""' Pinád, KW-KtikiiJld' ' hoanú-
putnoki j., cs. o .. Putnok, •· t. és n. p~ Bánréve. aszói j., Cll. o. Betlenszentmiklós, u. t. Bzépmez6, 

Bélatelep, '""' Trencsénpftspöki, Trencsln tim., u. p. Szancsal. 
trencséni j., Cll. ö. Trenc~én, u. t. Trencsén, u. p. · r-. BorJiszló, P,at-Ptli8-8olt-Kú-
Trenesénpilsp6ki. · ·h" J., CL G. Dusnok, u,. L Tolna, 

llélatelepe, '"" Tapolybanuafalva, Sáros tml., n. p. Bogyiszló. · 
prálti j., cs. ll. Kálnás, u. t. és u. p. Tapoly- B e l e b e l e l. 
hanusfalvi. *) Belecska kk., X Benkc5tanya, Roúliamajor, 

*) Belatlnc.z kk., X Konscsákmajor· él Reno- Sarkantyutanya,SzluhapusztaésZubortanya; Toltiti 
Yiczamajor; ZtJZa alsólendvai j., ház 1~6, f na., simontornyai j. (székh. Gyönk), ház :E 75'/, 
U87, Vend, m., 0, ll), !.083 kh., kj. és ak. hely- N. m., rk. Pinczehely, ar. Keszc5hiderkút, 2.867 
ben, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Alsólendva, cs. kb. (GOrM kk. terillelével), kj. és ak. helyben, 
ll. helyben, ,8, XX, 65, _[ll e. • tsz. Szekszárd, jbtk. és ah. Gyönk, cs. ll. Pineze-

Belá.tószöllöhegy, '""' Csór, Fejér székes· hely, 69, XVII, M, m. h.,, u. t. Keszc5hider· 
fehérvári j., ca. o. Nádasdladany, u. L Várpalota, kút, n. p • 
t. p. Csór. *) Beled nk., X Bom»smajor, 

f *) BélaudT&l'DOk kk., Nyitra· nyitrazaám- Gizellamajor és Józsefmajor; Sopron kapu· 
~ · botréti j., ház 106,f. 567, T., m., rk. FP.lsc5vesztény, viri j., haz 429, :E 1.717, M., O• á', ll), 3.878, 

!.0!1 ih., kj. él ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. kh., ak. helyben, ts:J. Sopron, és ah. Kapuvár, 
ah. Privigye, cs. o. Nyitrazsámbok- cs. O. helyben, 76, XVlli, 58, , _[ll e. 

ré~ 1~, XIV, .(.6, a. t. Nyitl'anovák, ~· B e l e d l. Alsóbeled, 
' . 
'· 

*)Bélavár kk., Somogy tmt., nagyatádi j., ház *) Beleg kk., X Keletimajor és Nyugotimajor; 
116, f. 900, IL, rk. Vinár, 3.919 kh., tj. és ak. Sornow tm~., naryatadi j., hú 9&, z &94o, JI., 
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~, rk. Kutas, 8.136 kb., kj. és ak. Kutas, tsz. Bondoraszó, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Betényes, 
Kaposvár, jbtk. és ah. Nagyatád, ca. O. Felsó- ca. O. Bondoraszó, 87, IV, 18, a. t. és a. p. Bon-
segesd, U. XIX, 6~, , ~· doraszó. 

Delegl'ádpasz1a, r\ 8eabolc8 B e l é n y e s s z e l i a t y e l. BelPnyesszeleste . 
~. o. Nyíregyháza. u. t. és u. p. GOrOgszállás. *) Belényesszentmárton kk., B.ihar belé-

• 

*) Bélegregy kk., Bihar tml., béli j., ház 68, nyesi j., ház 71, f, 4~1, O., -=J=-, 1.010 kb., kj. és U. 
l !81, O., =f, 1.378 kb., kj. és ak. Kománfalva, tsz. Nagy-Várad; jbtk. és ab. Belé· 
tsz. Nagyvárad, jbtk. és ah. Tenke, cs. o. hely- nyes, es. o. Belényes, 371 IV, 13, a. t. él 1. J. 
ben, 37, IV, 13, u. t. .bél, u. p. Kománfalva. Belényes. 

Belelpuszta, r\ Csall, Hont '"''·· ipolynyéki j., *) Belényesszentmiklós kk., Bihar ""'·· belé· 
es. O. Ipolynyék, u. t. Balassagyarmat, u. P• Csall nyesi j., ház 87, f, U~, O., -=J=-, 71'l kb., kj. és ai. 

*) BelejéSez kk., 8áro8 felsc5vízkOzi j., bé.z Urszád, tsz. Nagy-Vá.rad, jbtk. és ab. Belényes, 
!8, f, 160, R., gk. Mészégetc5, 6&0 kh., kj. és ak. cs. O. Sólyom, 37, IV, 13, u. t. és u. p. Sólyom. 
Kapisó, tsz. Eperjes, jbtk. Felsc5rJzköz, ah. Bártfa, *) Belényesójlak kk., Bihar tml., belényesi i~ 
cs. G. FelsövízkOs, 67, IX, 19, L t. és u. p. ház !j71, f, 1.!94, M., o., iL ~, 3.576 kb., kj. és 
Felsc5vlzk0z. ak. helyben, tsz. Nagy-V árad, jbtk. és ab. Belé· 

BelejoT, r\ Tref&CB~n tm~., vil!'besz- nyes, 03. G. Belényes, 37, IV, 13, 
terczei j., ca. O. Vigbesztercze, u. t. Vál!'besz- ~· 
tercze, u. p. Marikó. *) Belényuvalány kk., Bihar t~m.; belényesi j .. 

*) Belenese nk., X Kincstáripuszta ; Temes ház ! 482, O., t , 716 kh., kj. él ak. Belényes
vm., temesrékasi j., ház 6!8, i, 2.618, O., .::f, rk. újlak, tsz. N agy-V árad, j btk. és ab. Belényes, 
Lugos, 4.107 kb., ak. helyben, tsz. Temesvár, es. O. Belényes, 87, IV, 18, u. t. és L p. Be-
jbtk. és ah. Temesrékas, CL O. Kiszetc5, 61, VIII, lényesújlak. 

r. u. t. Kiszetc5,· ~· *) Belasz kk., N11itra narytapolesinyi j., 
Belencsáres, r\ Mezc5berény, Blkú tma., békési ház 44, :! 2~0, T., rk., Nyitrabajna., kb., kj. 

J.; cs. O. Mezc5berény, L t. és L p. Mezc5berény. és ak. Nyitrabajna, tsz. Nyitra, jbtk és ah. Narr· 
Belénazeg, r\ Alsóbarakony, .Arad vm., boros- tapolesány, cs. O. Nagyrépény, 1!1, XIV, 48, 1. t. 

jenc5i j., CL ·o. Caermc5, u. t. és u. p. Csermc5. Naii'Yl'Ppény, u. p. Nyit•·aba.jna. 
*) Belányes nk., X .Bankota, CsermAly és Túl· *) Beletbáza kk., Temes ""'·• lippai j., hU 

kc5r0siszc5llc5k; Bihar belényesi j., hál 577, i 267, f. 1.16!, O., t, -=J=-, 4.715 kb., kj. és ak. 
6.'!!18, M., o., o, t, Ili, -=J=-, 1), kh., ak. Maroseperjes, tsz. Temesvár, j btk. és ah. Lippa, 
helyben, tsz. N an-Várad, jbtk. és ah. es. cs. G. Lippa, SS, VIli, u. t. Marosborsa, a. ,. 
O. helyben, 87, IV, l:S, r, ~e. • Konop. . 

B e l é n 1 e s L *) Belems kk., X Asszonyváriszc5llc5, Janka· 
*) Belényesforró kk., Bihar ""'·• belényesi j., puszta, Kakonyapuszta, Naudombiazc5llc5, és Sa· 

ház !174, f. 1.854, O., -=J=-, 2~819 kb., kj. és a_k. Belé- dorpaszta; Bomogg tma., csurgói j., ház 169, f. 
nyesújla.k, tsz. Nagy-Várad, jbtk~ és ah. ~elényes, t.!'>'!i, M., h., rk. Zákány, ág. Surd, ö.S77 th. 
es. O. Sólyom, 87, IV, 18, •· t. Sólyom, u. p. kj. és ak. Surd, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. 
Belényesujlak. Csurgó, cs. o. Zákány, U, XIX, 62, L t. lura· 

•") Belényesirtás kk., Bihar tma., vaskóhi j., keresztúr, u. p. Surd. 
ház 107, i. r.r-.7, O., -=J=-, 1.048 kh_., kj. és ak. helyben, *) BelezsénJ kk., Bihar '*'·• belényesi j., bis 
tsz. Nagy-Várad, jblk. és ah. Belényes, cs. O. Hen- 57, ! 3401 O., kg. Dragonyesd, kb., kj. és at 
keres, 37, IV, 13, u. t. és 11. p. Kisszedres. Dragánfalva, tsz. N aB y-Várad, jblk, és ah. Be-

B e l é n y es l á z u r l. Belényesirtás. lényes, <?B· O. Dombrovány, 37, IV, lS, 1. &. él 
*) Belényesönényes kk., Bilaar ""'·• belényesi u. p. Belényes. 

·j., ház 191, i 1048. O., -=J=-, 8.00! kh., kj. és ak. *) Dele.zsér, r\ Almágy, Göm6r á Ki&·HOIII 
Urszád, tsz. Nagy-Urad, jbtk. és ah. Belényes, rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. G. Ajnácak6, 
cs. G. Sólyom, 87, IV, 18, m. h., u. t. és u. t. és u. P• Ajnáeskc5. 
u. p. Sólyom. *) Bélfenyér kk., Bihar"".,, tenkei j., hu 336. 
. *) Belényessenkolyos kk., Bihar belé- ! 1.631, M., o, 4.!129 kh., kj. és ak. helyben, tss. 

• 
nyesi j., ház 177, ! 893, m., o., t, ~, 4.210 kb., Nagy-Vé.rad, j btk. és ah. Tenke, cs. G. Feketebátor, 
kj. és ak. Várasfenes, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és 37, IV, 18, 125J. 
ah. Belényes, es. O. Belényes, 37, IV, 13, m. Bel:flbokor, r\ NyireByháza, Blabolcs t1111., Cl-

h., u., t. Belényes, a. p. Várasfenes. O. Nyíregyháza, u. t. és 11.. p. Nylregyháu. 
Belényessytanya, r\ Barabás, Bereg "m., Beli'Urged,_ r\ FOrged, Tolna j., 

mezóka.szonyi j., cs. O. Mezt'lkaszony, •• t. Mezc5- cs. O. Ozora, u. t. és u. p. FQrged. 
kaszony, u. p. BaraháL *) Bélhagymás, kk., X Puszla.klitt; BiAnr -. 

*) Belényesszeleste kk.,· Bihcw tm~., belényesi béli j., ház 160, f. 8->1, O., -=J=-, 4.166 kh., kj. éJ 
j., hú 78, ! 4r!ll, O., -=J=-, 1.086 kh., kj. és ak. ak. Ko mánfal va, tsz. Nagy-Várad, jbtk. t!s ab. 
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Tenke, cs. 6. Béle~rrerr, 87, IV, 18, u. t. Bél, bat, jbtk. Feled, ah. Rimaszombat, cs. G. Feled, 
a. p. XomAntalva. ~5. XVI, 52, n. t. Feled, n. p. Jánosi. 

B é l i c z l. Kisbélicz, N&~ryhélicz. . Béllepuszta, f""\ Alsónyárasd, Pozsong 
") Bellcza kk., Zala csáktornyai j., ház !105, dunaszerdahelyi j., cs. O. Dunaszerdahely, u. t. 

t1.652, H .• o, 2.915 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Felistál-Alsónyárasd, n. p. Alsónyárasd. · 
Nagykanizsa, jbtk. és ah. Csáktornya, cs. O. Csák- B e I l es z I. Belesz. 
tol'nya, 48, XX, 65, u. t. Kisszabadka, ~- Belletauya, f""\ Miklóslaka, Alsd-Fehér 

Bellczaytauya, r\ Ártánd, Bihar tJm., hihar- marosúivári j., cs. G. Marosújvár, u. t. Marosújvár, 
keresztesi j., cs. 6, Biharkeresztes u. t. és u. p. u. p. Magyarcsesztve .. 
Biharkeresztes. *)Bellus kk., X Krajcsiláz és Malenicza.; Tren-

Béllodiird6, f""\ Kisbélicz, Nyitra nyitra- caén tnn., illavai j., haz 379, i. 2.5!!1, T., m., 
zsámbokréti j., cs. ll. Nyitrazsámbokrét, n. t. és o, 6.167 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Trencsén, 
u. p. Nagybélicz. btk. Illava, ah. Puhó, cs. O. Illava, 71, XV, 47, 

") Bellno.z kk., Nyitra tJm., nagytapolcsányi j., r, ,Pe. 
ház !5, i, T., rk. Nyitrapereszlény, 365 kb., Bellye kk., X Meczepuszta; Baranya tm&., 
kj. és ak. Nyitrapereszlény, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. baranyavári j. (székh. Dárda), ház 241, i. 1.191, 
Nagytapolcsány, cs. O. Appony, a, XIV, 46, u. t. M., n., o, · ~, kr. Dárda, 5.092 kb., kj. és ak. 
Szomorlovászi, u. p. Nyitrapereszlény. helyben; tsz. Pécs, jbtk. és ah. Dárda, cs. o.' Dárda, 

B é l i n c z l. Belencze. . 52, XIX, 61, ,.P!e. ' 
Beliora, r\ Felsc5podsá.Ba, Tortla-Arangos t>m., BéJlyeytanya, f""\ , ármihály-. ' 

toroczkói j., cs. G. Alsópodsága, u. t. és u. p. falvai j., cs. O. Szalacs, u. t. és u. P• Eradony. 
Alsószolcsva. · . Belmajor, f""\ Fokszabadi, V esiprim vm., enyingi 

BeljáDBzkyirtván)', r\ Kisugrócz, Bars j., cs. o. Siófok, u. t. Jút, u. p. Fokszabadi. 
oszlányi. j., cs. G. Oszlány, u. t. Nagyugrócz, Belmajor, f""\ Káloz, Fejér t>m., sárborárdi j., 
L p. Simony. .. cs. O. Káloz, u. t. és u. p. Káloz. 

~) Bélkalocsa kk., Bihar t~m., béli j., ház Belmajor, f""\ Kisperkáta, Fffiér adonyi j., 
tt5, t 91 t, O., 4, 4.038 kb., kj. és ak. Olcsa, tsz. cs. O. Nagyperkáta, u. t. és u. P• Naryperkáta. 
Nagy-Várad, jbtk. és ah. Tenke, cs. ll. ÖkrOs, 87, Belmajor, n Kisszállás, Bács-Bodrog · 
IV 13, u. t. és u. p. Ökrös. bácsalmási j., cs. O. Kisszállás, n. t. és u. p. 

'") Bélkaroly kk., Biliar héli j. ház 89; Kisszállás. 
t 4!16, O., -t, 2.318 kb., kj. és ak. Bélkirálymező, Belmajor, f""\ Lovasberény, Fejér ""'·• székes· 
tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Tenke, cs. O. Ökros, fehérvári j., cs.· G. Lovasberény, n. t. és u. p. . 
37, IV, 13, u. t. Bél, u. p. Bélkirálymezct Lovasberény. 

') Bélklrálymez6 kk., B·ihar béli j., ház Belmajor, f""\ NarYiratos, .Arad vm., magyar-
t i. 582, O., m., 4, 2.640 kb., kj. és ak. helyben, pécskai j., cs. O. KilrLOs, u. t. és u. p. Kisiratos. 
tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. ·Tenke, cs. o. Ökros, Belmajor, f""\ Nagykorpád, Samogy wn., narY-
37, IV. 13, n. t. ÖkrOs, • atádi j., cs. ll. CsOkOly, n. t. Lábod, u. p. 

•) Bélkismaros kk., Bihar tm~., béli j., ház Nagykorpád. · 
69,! 320, O., 4, 5!19 kb., kj. és ak. Bélnagymaros, Belmajor, f""\ Németújvár, Vas mn., németújvári 
tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ab. Tenke, cs. ö. Ökrös, j., cs. O. Németújvár, u. t. és u. p. Németújvár. 
37, IV, 13, u. t. ÖkrOs, 11. p. Bélnagymaros. BeJmajGr, f""\ Pálfa, Tolna tmJ., simontornyai 

*) Bella kk., X Bélahatár, Bélamélyesd, Béla- j. (székh. Gyönk), cs. o. Simontornya, n. t. és 
zug, Mazsgút és Zljén ; 1FetiC8in tJm,, zsolnai u. p. Pálfa. 
j., ház 453, :! 2.536, T., O• 7.497 kb., kj. és ak. Bolmajor, f""\ Pátka, Fejér ""'·• székesfehérvári 
helyben, tsz. Trencsén, jhtk. és ah. Zsolna, cs. o. j., cs. ö. Lovasberény, u. t. és u. p. Pátka. 
Várna, 71, XV, 48, u. t. Várna, Belmajor, f""\ Polrárdi, Fejw székes· 

B e ll a l. Turóc~béla. fehérvári j., es. O. Polgárdi, u. t. és u. p. Polgárdi. 
B e ll a b o b r o v n i k-N o z d r kóc z· I. Tren- Belmaj or, f""\ Sár keresztes, Fejér vm., székes-

csénpQsp<'lki. fehérvári j., cs. ll. Székesfehérvár, u. t. és u. p. 
·Bellántanya, r'\ Dunaciéb, BácS-Bodrog Moha. 

palánkai j., ca. G. Dunacséb, n. t. és n. p. Belmajor, f""\ Sererélyes, Fejér vm., Székes-
Dunacséb. · - fehérvári j., cs. ö. Sererélyes, u. t.· és u. p. 

Bella tan) a, r\ Kömlc5d, Komárom ""''' resztesi Seregélyes. · · 
j. (székh. Nagyigmánd), cs. o. KOmlc'ld~ u. t. Bokod- Belmajor, f""\ Simontomya, Tolna ""'·• simon-
Dad, u. p. KOmlőd. · · tornyai j. (székh. Gyönk), cs. G. Simontornya, 

B e ll e g l. Kisbelleg. u. t. és u. P• Simon tornya. 
*) Bellény kk., Gömör IB Kis-Hont tJm., rima- Belmajor, f""\ Siómaros, Ves.rprlm anyinri 

azéesi j. (székh. Feled), ház 41, i. U.6, M., ref. j., cs. O. Siófok, u. t. Jút, u. p. Fokszabadi. 
Szutor, 624. kb., tj. és ak. Jbosi, tsz. _Rimaszom- Belmajor, f""\ Tácz, Fejtr .,..,, azékest"ehéná.ri 
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j., 08, G. Polprdi, u. L · Szabadbaltyin, u. P• Belsöecser, f""' Szentes, C..ongrdd ""'·• es. B. 
Ticz. . Szentes, u. t. Szentes, a. p. Nagytőke. 
Belm~or, n Temesremete, Temes -vm., köz- Belsöerdö, n HajdubOszGrmény, Hajdv -., 

ponti j. (székb. Temesvár), cs. o. Temesremete, cs. O. HajduMszGrmény, n. t. és n. p. Hajdu· 
n. t. és u. p. Temesremete. böszörmény. 

Belmajor, n Vajta, Fejlr sirbogárdi j., Belsöfecskéspnsrla, n Mezőhegyes, O.CIIIád 
cs. G. Czecze, _u. t. és u. p. Vajta. battonyai j., cs. O. Mezőhegyes, Io t él 

Belmajor, ll Vereb, Fejtr váli j., cs. G. n. p. MezőhPgyes. 
Lovasberény, .. t. Lovasberény, u. p. Vereb. Belsöfürésztelep, n Ágya, .Arad vm., kiSjea6i 

Belmajor, ll Vértesacsa, Fejtr tnn., váli j., j., cs. G. Kisjenő, n. t. Kisjenő, •· P• !na. 
cs. G. Vil, n. t. és n. P• VértesaCSL Belsöbegy, n Lep.dvahosszúfalu, Zal11 t11., 

*) BélmArkaszék kk., Bihar vm., béli j., ház alsólendvai j., es. o. Alsólendva, u. t. és 1. p. 
1!8, !. ö6!1, O., .::f, gk. Bél, kh., kj. és ak. Alsólendva. 

·Bélárkos, tsz. Nagy-Várad, jblk. és ab. Tenke, Belsöhorgolat, ll Mindszent, Csongrád a, 

• 

cs. G. Bél, 37, IV, 13, u. L és n. p. B,él. tiszántúli j. (székh. Mindszent), cs. G. Mindazea~ 
Bélmegyer, n Békés, Blkú békási j., n. t. és u. p. Mindszent. . _ 

cs. G. Béktls, m. h., u. t. és n. p. Békés. Belsökamará.spnszia, n Mezőhegyes, CsatiiÍd 
Belmezlhegr, n Cséhtelek, Biluw mar- 1 battonyai j., cs. O. Mez6hegyes, m., b., 

gittai j., cs. G. Berettyószéplak, u. t. és u. P• n. L és u. t. Mezc'lhegyes. 
Cséhtelek. Belsömajor, ll Bildszentmihály, 8ea'bolc1 11111, 

· *) Bélmocsolya kk., Bihar béli j., ház dadai alsó j. (székh. Tiszal6k), cs. O. Bddszeal· 
176, !, 951, O., .::f, 1.889 kb., kj. és ak. Bél, tsz. mihály, u. t. és u. p. Búdszentmihály. · 
Nac-V!rad, jbtk. és ah. Tente, cs. o. Bél, 37, Belslmajor, ll Dad, Komároa ""'·· r-
IV, 13, u. t. és n. p. Bél. tesi j. (székb. Nagyigmánd), cs. ll. KGmlőd, u. L 

") Bélnagymaros kk., Bihar ma., béli j., ház Bokod-Dad, n. p. Dad. 
85, f, 489, O., .::f, 3.018 kb., kj. és ak. helyben, Belsömajor, ll Dáka, Vu~prtm "..., pipai j, 
ta. Nac-Várad, jbtk. és ah. Tenke, -. o. Ökrös, cs. o. Pápa, u. t. Pápa, n. p. Dáka. 
37, IV, 13, u. t. Okrlls, [8]. · - Belsömajor, ll Dunakiliti, MOBOfl. ""'-• rajkai 

B e l o break a l. Fejérdomb. cs. G. Rajka, n. t. és n. p. Dunakiliti. 
B e l o t i D c z L Beletháza. · · Belsimajor, ll ~euzalók, He_fJeB ""'·· ecri 
B e l o v e zs a l. Bélavézse. cs. G. Eger, u. t. Eger, u. p. Eger~zalók. 
*) Bélinénres kk., Bihar tnn., béli j., ház 49, Belsömajor, 0 Elfyházhely, Po110ny ma· 

!, !84, O., kg. Bélhagymás, !!.739 kb., kj. és ak. laczkai j., cs. O. Gajar, n. t. és n. p, Malaczka. 
Kománfalva~ tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ab. Tenke, Belsömajor, ll Fegyvernek, Jáa1-Nagyko 

ll. Bélegrell'J, 87, IV, tB, u. L Bél, u. P• 81olnok tiszai kGzép j. (székh. TOrökszenl· 
Kománfalva. miklós), cs. G. Fecvemek, n. t. él_ .. p. JeBJ· 

*) Bélrogos kk., Bihar miL, Wli j., biz 5'!, f. vernek. 
0., .::f, 99! kh., kj. és ak. Bélkirálymezc'l, · Belsómajor, ll Gölle, -:, ipli j., Cl. 

tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ab. Tenke, cs. G. Ökrös, o. Igal, n. t. Somouszill, u. p. Gölle. 
37, IV, 13, u. t. Okrlls, n. p. Bélkirálymez6. Belsömajor,f""' Háromfa, Somogyf1fll., nagyatádi 

BelsiAbrahimhegy, 0 Rendes, Zala t1m., j., cs. O. Vizvir, n. t. Babócsa, u. p. Háromfa . 
tapolczai j., cs. ll. Badacsonytomaj, u. L és u. p. Belslmajor, ll HáshárJ, Zala zala· 
K6vágó0rs. . egerszeifi j., cs. G. Zalalllvc'l, u. t. és L P• Ifú. 

Belsöball6uUg, n Kecskemét, Put-.Rlii-Solt- hágy-Rimán. 
Kid:wn .,.., cs. ll. (a kllzbiztonsági azoigálatot Belsömajor, ll Homokszentgyörgy, hon 
Kecskemét város rendc5raége teljesiti), u. t. és barcsi j., cs. G. Szulok, u. t. és u. p. Homok· 
•· p. Kecskemét. szentgyGrgy. 

Belsabáránd, n Aba, Ff{jtr székesfehér- Belsömajor, ll Isaszeg, Put-PiliB-Bolt-Ki•hll 
:vári j., cs. ll. Aba, r. 11o P• Börgönd. vm., gödllllc'li j., cs. G. Péczel, n• t. és u. p. Isaszer. 

*) BeliHibles kk., miskolczi j., ház Belsimajor, ll Kerkáskápolna, Yaavm., szeal· 
171, :E 1.180, M., ~, rk. Hernádnémeti, i-361 kb., gotthárdi j., cs. G. Őriszentpéter, a. t. Dávid· 
kj. ~Ss ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Miskolcz, cs. o. háza-Kotormány, n. p. Senyeháza. 
Ónod, 94, X, 81, .. t. Alsózsolcza, u. p. Berzék· Belsllmajor, ll Kétegyháza, Bikú """' nuJai 

Belsödlry, ll Dlll)'patlan, Tolna völgy- j., cs. G. Kétegyháza, n. t. és n. p. Kétegyhúa. 
ségi j. (székh. Bonyhád), cs. G. Zomba, u. t. és Belsömajor, r-. Kisbér, Komárom gesz• 
a. p. Zomba. tesi j. (székb. Nagyigmánd), cs. ll. Kisbér, L t. 

Belsödtl.ll,· r-. Fábiánsebestyén, C.of&grátJ és n. p. Kisbér. 
tiszántúli j. (székh. llindszent). es. G. Szentes, Belsömajor, ll KGbGlkút, ~~~~~~ pár· 
L t. 6s U. P• Fibián. kinyi j., cs. G. )(nr.sla, L .t. és a. p. Köböltúl -
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:bel nél . 

ÍfllslJnllljor, ,-... M • ..rritta, Bihar vm., margittai bnttonyai j., cs. o. Mezllhegyes, 
• 

Uo t. és Uo P• 
j., cs. O •• 1\targitta, u. t. éi u. p. Margitta. Mezóhegyes. 

Bels6nutjor, ,-... Muk.,tabOdO~e, Gyár "'"·• tó- Belsösámson, ~ Blkls "'"'·• 
szille'csiii1kc'Jzi j. (Jzékb. Győr), cs. O. Enese, u. t. orosházi j., cs. G. Tótkomlós u. i. és· u. P• Békés-
BI!sárkiny, u. P• MarJ..otnbödOge. sámson. 1 

Belsönai\Jor, r'\ Monyo1ó, .Arad t.!m., bnrosjenöi · Bels6sáp, ~ Nagyrév, Jás1-Nagy1w.n-81olno"k 
j., cs. ö. Bokszeg u. t. és u. p. Bokszeg. vm., tiszai alsó j. (szék h. Tiszaföldvár), cs. O. Tisza· 
B~le6major, ,-... Mos< ntttény, Moson t.!m., ma- kürt, u. t. és u. p. Nagyrév. · 

gyar.lvari j., cs. c'J. p~,mogy, u., t. Mosonszent- *)Bels6sárd kk., Zala "'"'·• alsólendvai j., ház 
and1'ás, u. p. Mosontét~ny. 4-9, i, !1~7, M., rk. Rédics, 1.774 ·kb., kj. és ak. 

BolsónUijor, r'\ Nána, E11. pérUnyi Rédics, tsz. ZalaegerSzeg, jbtk. és ah. Alsólendva, 
j., cs. ö. Esztergom, u. t. és u. P• Péa:kány- cs. O. Alsóiend va, 48, XX, 65, u. t. Rédics, u. p. 
Nána · Resznek. · . 

Bels3r.J.ajor, ,-... Oro~zlámos, Torontál to- Bels6sárl, ~ SzilasbalhAs, Vulpf'lm "m., 
rökkani z sai j., . cs. O. OrosziA mos, u. t. és ll. p. enyingi j., l'.S. G. Szilasbalhás, u. t. és u. p. Ozora. 
OrotiZlámoa. · · Bels6szentivAn, 0 Besenyszög, JáBB-Naqylr.t.m-

Bela6major, r'\ Ősi, Yes.f2.,.tla veszprémi j., Seomok vm., jászaági alsó j. {székh. 
cs. ll. Vá1palota, u. t. Nádasdludány, u. p. Ó&i. cs. G. Szolnok, u. t. és u. p. Besenyszög. 

Belslinaajor; ~ Pe1emarto1l, Yueprlm t.!m., · Bels6szöllök, 0 Mindszent, Osongrátl em., 
veszprémi j., cs. O. Balatonkenese, u. t. és u. p. tiszántúli j.· (székh. Mindszent), cs. O. Mindszent, 
Berbid11.. . U. t. és u. p. Mindszent.- · 

• 
BelsiiDtajor, r'\ R;\czalmés, Fejtr t.!m., adonJi Belsötanya, ~ Nagyrozvágy; ZempUta • 

j., cs. 6. Dunapentele, u, t. és cl. p. Ráczalmás bodrogközi j. (székh. KidJyhelmecz), cs. O. Páczin, 
Belsört~aJor, ~ Rt'<lic.J, z.,za alsólendvai a. t. Nagygéres, u. p. Kisrozvágy. 

j., cs. ö. Alsólendva, u. t. és u. p. Rédics, Bels6tall)'a, ~ Páczin, Zempltiti bodtos-
Belsömajor, r'\ Rudna, TOf'Ofltál módosi ~·özi j. -(székh. Királyhelmecz), cs. o. Páezin, u. t. 

j" cs. ö. Kc5cse, U. ,t. és ll. ]t. Rudna. Nagykövesd, u. p. Páezin. · 
Belsimajor, r'\ Sngvár, 8Gmogy tabi j., cs. Belsötanya, ~ Sebed, Temes .,.., 

O. Átláncl, u. t. Ádtnd, u. p. Sárvár. G. Végvár, u. t. és a. p. Sebed. 
r'\ Somodor, SotMfN igali llelsötelep, ~ Marosludas, Tortla-Aranyos 

• J., cs. 

j" C!!, O. Mernye, u. t. Somodor-Somogyaszaló, ma1osludasi j., cs. O. Marosludas, u. t. és u. p. 
• 

Ro p • .Meuaratád. Marusludas. · · 
• 

BelsöJilBjor., r'\ Taktaharkány, ~rempltn BelsötftkrUs, ~ Szilasbalhás, Vessprim 
szerenlll!i j., cs. o. Tiszalúc:&, u. t. ~ u. p. Takta- enyin.~i j., cs. ö. SzilasbalhAs, u. t. és u. p. Szilas-
harkány. . . balbás. · 

Bels6major, r'\ Tápiószecs6, Put-Pilis-Bolt- Belsöújfalu, ~Tiszaújfalu, Peat-Pilis-Solt-Kis-
Kiaktm nagykátai j., . ua. o. Kóka, u. t. és kwn t~lll., kiskunfélesyházi j., cs. O. Alpár, u. t. 
1o p. Tápiószecsc5. . és u. p. Tisza új falu. 

Belsömajor, r'\ Toponár, Somogy t;m., kapos- Bels6rasgyár, ~ Dobsina, G6m(Jr is Kis-
viri j., cs. ö. Kaposvár, u. t. és u. p. Toponár. HOflt """''cs. O. Dobsina, u. t. és u. p. Dobsina. 

BfllBtimljor, ,-... Völgyfalva, Sopron ""'·• kis- B é l t ek l. Krasznabéltek, Nyfrbéltek. 
martoni j., ca. O. Lajtaújfalu, 'L t. Félszer(alva, *) Béltikhodos kk.., Ssatm.áf' vm., erdildi j~, ház 
Ilo p. VO!gyfalva. 92, f. 526, O., T• 1.460 kb., kj. és o.k. 

Belsömajor, r'\ ZalahásM.;u, Zala Zala- tsz. Szatmár-Németi, jbtk. ErdOd, o.h. Szatmár-
eBerszesi j., cs. o. Znlalövll, u. i. és u. p. Zala- Németi, cs. o. Erdőd, 5, XII, 37, u. i. Erdild, 
háshásy·Rimánymajor. u. p. Meddes. 

Jlels3major, f""'\ Zwoly, I!'tj.fr székesfehér· *) BelváJ.·,l kk., Baranya pécsi j., ház 173, 
vári j., 1!11. \J. vár, u. t. Csákvár, u. p. Zé.moly. ! 712, M., h., ~, rk. Olasz, 2.146 kb., kj. és ak. 

JJelsllmádelek, r"\ Sári, :P.!st-PiliB-8.llt-Kis- helyben, tsztk., jb. és ah. Pécs, cs. o. Er~rág, 1>!1, 
kt~tl "m., 1Jsódabasi j., cs. O. Alsódabas, u. t. XIX, 60, u. t. Németbóly, . · 
AlsódaJ,.u, Je p. Sé.ri. *) Bélvata kk., X Rónyapuszta ; PolSony 
Belsüm~zlhegrespuszta, ~ Mezilhegye1, Csa- somorjai j., ház f. 359, M., rk. llléshba., ref. 

taát.l tltíl., battonyai j., cs. li. MC'zőhegyes, u. t. és Jóka, 833, kb., kj. és ak. Kisma.ryar, tu. Pozsony, 
1o p. Mezíihewyes. jbtk. és ab. Somorja., cs. o. Jóka, 7!, XIII, 40, 

BeliiÓD)Ú', r'\ Kecr.kemé~, Pest·P&lia-Soit-Kis- u. t. Nagymaspr, u. p. Illésháza. 
kun t:m., cs. O. (a közbiztonsági· Kecs- *)Bélzerénd klt., X BOstOr, Fényestó, Sotpuszta 
keméL V~OI rendórséue teljesíti), r (Kis- és Vármagaslat j Aratl.vm., kisjeniSi j., ház 135, f. 
D7fr), ~J p. o. 533, M., ~, 1.454• kb., kj. (Vndász nk.-hez beosztva), 

BehJópererpnszta, t'"\ Osanáll ak. VadAsz, t.sz. .Arad, jbtk.. és ah. Kisjentl, cs. G. 
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Vadász, . IV, a, m. b. (Bélzerind), •• t. és Bendőpnszta, r"' Várkony, PoesOftg tm~., dona-
u. p. VadAsz. . szerdahelyi j., es. O. Bős, u .. t. Bós, u. p. Gaall6· 

B é I z e r i n d I. Bélzerénd. · köznyék. · · 
*) Bély kk., Zemplin """-t bodrogközi j. (székh. *) Bene kk., Bereg 'lml., tiszaháti j. (székh. Berec· 

Királyhelmecz), ház 131, t t.OBO, M., rk. Nagytér- szász), ház 1!19, t 689, M., ~, rk. Sárosoroui 
kány, gk. Kisdobra, ref. Bacska, 1.665 kb.,· kj. és gk. Kovászó, 1.638 kb., kj. és ak. Nagymuzsaly 
ak. helyben, tsz. Sltoraljaújhely, jbtk. és ah. (benei kj. és ak. kel'íllet), tsztk., jb. és ab. Be
Királyhelmeez, cs. ö. Zemplénagárd, 65, X, 33, regszász, cs. ö. Vári, 65, XI, M, lll. h.,.J. t. 
~. r. _[ll e. ~. Nagyborzsova-Nagymuzsaly, cgJ: 

*) Béna kk., X Kisbénapuszta; Göm/W is B e n e l. HomoródbenE', Ladánybene • 
ltiB-HOftf rimaszécsi j. (székh. Feled), ház 80, Benecs6, r"' Úrmezó, Máramaro1 tlll., Wel6i 
·z 410, M., rk. Flllekpílspöki, 1.1'!6 kb., kj. Gö- cs. ö. Técsc5, u. t. és n. p. Bustyaháza. 
mllrsid, ak. Ragyolcz {Nógrád vm.), tsz. Rima- Benédal1egy, r"' Vásárosnamény, Bereg a, 
szombat, jbtk. Feled, ab. Rimaszombat, cs. ö. tiszaháti j. (székh. Beregszász), ·es. ll. Gergelyi, 
Ajnácskc5, !15, XVI, 5!1, n. t. és n. p. Fülek. n. t. és u.· p. Vásárosnamény. 

r"' Fehérbal om, 1rencsén "'"·• B e n e d e k I. Alsószentbenedek, Borosbenedek. 
pubói j., es. O. Puhó, u. t. Puhó, u. p. Fehér- Dunaszentbenedek, Felsószentbenedek, Garam-
halom. szentbenedek, Kaposszentbenedek, Magyarszeot-

B e n es ek J. Alsóbencsek, Felsőbencsek. benedek, Nyirádszentbenedek, S:&enlbenedek. 
*) Benczéd tk., Udvarhely vm., Benedekfalu kk., Lipt6 tmt., liptószentmitl6si 

túri j., hAz 81, t 346, M., unit. Szételyszentmibály, j., ház 67,_ f. 9!59, T., m., rt. Szentandrás,- 6g. 
963 kb., kj. és ak. Kobátfalva, tsz. Székely- Szentiván, 849 kb., kj. és ak. Szentandráa, tsz. 
udvarhely, jbtk. és . áh. Székelykeresztúr, c.,q, ö. Rózsahegy, jbtk. és ah. Liptószentmiklós, cs. G. 
Szentlélek, 8~, XXIV, 80, u. t;. Széktllyudvarhely, Liptószentmiklós, 67, XV, 49, u. t. Lipt6s2ent· 
u. p. Kobatfalva. miklós, ~. . • 

Benez6d, n Korond, Uduw'kely parajdi *) BenedekfalTa kk., Seilágy m., szilágycsehi~, 
j., cs. O. Korond, u. t. és o. p. Korond. ház 118, t 54.9, O., m., ; , ref. B!5sháza, kb., 

Benezehegytelep, r"' Székelyjó, Kolou kj. é~ ak. Bc5sbiza, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágy· 
bántryhunyadi j., CB, ö. Csucsa, a. t. Zentelke, cseh, es. o. Síllclmed, 51, III, 10, r .•. ~.élJ 
u. p. Kalotaszentkirály. · o. p. Bc5sháza. 
· Benczelirtvány, r"' Nagyugróez, BMB. *) Benedeki ltk., Bereg vm., latarczai j. (székh. 
osdányi j., cs. G. Oszlány, u. t. és u. p. Nagy- Oroszvég), ház 1!19, t 6", R., n., (X, rk. Orou· 
tigrócz. telek, 1.161 kb., kj. és ak. lgnécz (kajdanói kj. és 

Benezenel kk., Hwnyad szászvárosi j., ház ak. kerlllet), tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Mun.kús, 
!00, t 8~6, O., n., T-, ág. Nagyszeben, ref. Al- es. ö. Beregsárrét, 65, XI, 34, u. t. 
gyógyalfalu, j,!96 kb., kj. és ak. helyben, a. p. Beregrákos. 
Déva, jbtk. és ah. cs. ö. Alkel:lyér, Benedekmezeje, r"' SepsiszentgyOrgy, Hdf'OIIIIdk 
641, XXIII, 75, m. h., u. t. Alkenyér, u. P• vm., es. ö. BepsiszentgyGrry, u. t. és u. P• Se~· 
Szászd.ros. szentgyOrgy • 
· Benczepuszta, r"' Majsamiklósvár, Tolna vm., Benedekmez8, r, Sepsiszentkirály, Hárolilllik 
tamási j., rk. Értény ref. Felsői reg, cs. G. Tamási, vm., sepsi j. (székh. SepsiszentgyOrgy), cs. O. Sepsi· 
u. t. Felsóireg, •· P• Nagykónyi. szentgyörgy u. t. Sepsiszentgyllrry, u. p. IliJe-

Benczetanya, r"' Érmindszent, thilágy falva. ' 
. tasnádi j., G. cs. Tasnád, u. t. Érszentkirály, u. p. 
Érdmindszent . 

Benedekpnszta, r"' Alsós1entiván, Fejér -, 

T d
• ....., · sál'hogárdi j., es. O. Elc5szálláa, u. t. Czecze, 

r"' arnazsa any, .aeves tim., Al 
h . . · • N fil d • L d 11" P• ap • evesl l., és. u. agy ge , L ... ll as, u. P• B d kt El k .. .A'·d-F. Mr 
Tarnazsadány ene e anya, r"' e es, ...- e 11111., maros-

Béndekpuria, r"' Gyugy, Somogy vm., lengyel· újvári j., rs. ll. Fugad, u. t. Magyarlnpád, 1o p. 
tóti j., ca. O. Lengyellóti, u. t. és u. p• Lengyel- .Mngyarforró. · · 
tóti. Benedektanya, n Mátészalka, -. 

*) Bendorf nk., S1eben újegyházi j., ház mátészalkai j., es. O. Mátészalka, L t. és u, p. 
1M, ! 690, O., it, 1.578 kb., ak. helyben, tsz. Mátésznlka. . 
Nagyszeben, j btk. . ah. N agysze ben, es. G. *) BenedekTAgása kk., Sáros girálti j., hil 
Újegyház, 81, XXIII, 74, u. t. és u. P• Új- 61, ! 362, T., gk. Sósf!lred, !.188 th., tj. és 
eryház. · ak. Radoma, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Gir&l~ 
· Bendótaoya, l'"' Tarnaörs, HetJes hevesi j., cs. ö. Kurima, 67, IX, j91 u. t. FelsóvlzkOs, u. p. 

es. O. Nagyfilged, u. t. J u. p. Sósfílred. 
·'rarnaGrs. . . . 
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_Ben Bény _ 
• • 

Hi.tktm mn., abonyi j., es. ll. Tápiószele, u, t. Benkeltáza, f'l Pusztacsó, Ytl8 vm., kőszegi j., 
és u. P• Tápiól!zele. cs. O. Kőszeg, u, t. Luké.csháza, u. p. Nemescsó, 

B e n e d ik e l. Benedeki. *) Benkepatony kk., Pozsony tlm., dunaszerda-
Benedikó kk., .Át·va tlm., náme~ztói j., ház í9, helyi j., ház 42, f, · 820, M., rk. Szentmihélyfa, · 

f. 37!1, T., rk. Mutne, 1.168 kb., kj. Krusetnicza, ref. Diósförgepatony, 1. 750 kb., kj. és ak. Szent
ak. Veszele, tsz. Rózsahegy, jbtk. Námesztó,. ah. mihályfa, tsz. Pozsony, jbtk. és ab. Dunaszerda- .. 
Turdossin, cs. O. Zákameneklin, 71, XV, 49, u. t. h~ly, cs. O. Kismagyar, 7~, XIII, 4~, u. t. Diós-
Klinzakamen~, u. p. :Mutne. l'örgepa.lony, u, P• Szentmibályfa. 

B e n e d i k ó c z l. Benedekvágása. Benkepuszta, f'l Paptamási, Bihar szal6.rdi 
*) Benefalva kk., TMócz mn., turóczszentmár- j., cs. O. Szalá.rd, u. t. és u. p. Paptamási • 

• 

toni j., ház 35, :t 171, T., rk.. Valcsa, ág. Pribócz, Benkó, f'l Dombelve, Trencaln tlm., csaczai j., 
-'~-' kb., kj. és ak. Pribócz, tsz. Beszterczebánya, cs. O. Czeeze, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. 
jbtk. és ah. Turóezszentmárlon, cs. O. Mosócz, B e n k ó ·c z L BenkMal va. 
71, XV, ,8, u. t. és u. P• Pribócz. . Benkovatelep, r- Teplicska, Li,ptd tltÍt., liptó-

Benepuszta, f'l Gyöngyös, Heves cs. 6. újvári j., cs. 0; 11. t. Csorba, u. P• Liptó-
Gylln~yas, u. t. Gy~ngyös, u. p. nyáron Puszta- teplicska. . 
ben~, télen GyGngyOs. B e Ii k o v e e z I. Zalabenkl5. 

*) BenMhúa kk., X Babos, Baraezka, Fftlöp, B e n k 15 1. Zalabenkl5. 
Gáspárd, Havasalja és Szerklí ; Zdlyom vm., breznó- Benköbokor f'. Nyíregyháza, s.;molcs ""' 
~yai j., ház 3i4, 1 2.330, T., m., o, 9. 774.. kb., es. o. Nyíregyháza, u. t. és u. P• Nyfregyház; 
kJ. és ak. helyben, tsz. Beszterczebánya, lbtk. *) Benkötalva kk. X Hegybiz és Sirókatanya· 

'
8 

~· 
1 
;r d. ' f 

1 
• Zemplénmátyás, 1.409 kb., kj. és ak. Telekháza, 

e n e ID e · a asz a va. .- , tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és. ah. Vara:cnó, cs. O. 
Beneviilgyt~mya, 0. Széesénykováoo, NógrarJ. Tavarnl!., 66 IX 28 u. t. és u. p. Ta;arna. 

nt., balassagyarmati l·• cs. O. Szécsény, u. t. ' ' 1 
• 

Szécsény, u. p. Hugyag. Ben~~~anya, f'. Belecska, To~ stmon-
*) Benge kk., X Braidaf~ld; :Baranya """'' tornya~ l· (s~ékh. GyO~), cs. O. P1Dczehely, u. t. 

baranyavári j. (székh. Dárda), ház 76, :t 600, sokácz, Keszőhtdegkut, u, P• P1ncze~ely. 
n., m., rk. Lőcs, 1.345 kb., kj. és ak. Lócs, Benkötany~, f'. lllyefalva, nt., 
tsz. Pécs, jbtk. és ah. Dárda, es. O. Pélmonostor, sepsi j. (székh. Sepsiszentgyörgy), cs. 6. Uzon, 
ti!, XIX, 61, f, u, P• Lőcs. n. t. Uzon, u. p. Illyefalva. . 

Bengut, r'! KOrtvélyfája, Maros-Torda mn., Benkötanya, f'. MagyarmaesUs, Kololi 
régeni alsó j. (székh. Szá.szrégen), es, 6. Gernyeszeg, kolozsvári j., cs. O. Bodonkút, u. t. Kolozsvir, 

. t. to és u, p. Gernyeszeg. · · u. P• Kajántó. · -
Benfez kk., Liptó mn., liptószentmi~ósi j., hé.z Benköianya, f'"'l Marosesúes, .Al•d-Fehlf' "m., 

1!, t 61, T., ág. Nagypalugya és Gálfalu. 16'! marosújváli j., cs. 6. MagyarbnkkOs, u. t. Maros
• · kh., kj. és ak. Nagypalugya és Gálfalu (nag'y- újvár, u. p. Maroscsúes. 

palnuai kj. és ak. keri1let), tsz. Rózsahegy, jbtk. Benéit anya, f'l Libetbánya, Z6lyom ""'·• besz· 
és ah. Liptószentmiklós, es. O. · Liptószentmiklós, terezebányai j., es. O. Garamszentandrás, u. t. & 
67, XV, (.9, u. t. Liptószentuu"klós, u. p. Kis- u. p. Libetbánya. . 
palugya. _ Ben ta, f'. Érd, Fejli' adonyi j., c•. o. Érd, 

B e n i c z L Renefal va. · u. t. és u. p. Érd. 
Benlczkymajor, f"'\ Farkaspetőfalva, Zólyom Benziherczegnömajor, f'. Hegyhátkisbér, Vas 

Hl., beszt~rczebá.nyai j., es. O. Beszterc~ebá.nya, mn., vasvári j., cs. o. Baltavár, u. t. á ll. p. 
1. to {ladvány, u. p. Erdőbádony. Baltavál', · 

Benlczkytanya, r'! Klopódio., "'"·· ver- *) Bény nk., X Leánd ; pár-
seczi j., cs. G. Nagyzsám, u. t. és u. p. Klopódia. kányi j., ház 801, :t 1.557, M., rk. Kéménd, 4..080 

Benikháza, r'! BehArfalu, Liptó vm., liptószent-: kh., ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk. Pi\rkány, 
miklósi j., cs. O. Szielnicz, u. t. Liptószentmiklós, ah. Esztergom, cs. 6. XIV, -", :r. 
1, p. Liptótamóez. . 
. *) Benk kk., X Máriasr-állás; Seabole~ ttm., B é n y l. Szakbény. 

· tiszai j. (székh. Mándok), ház 79, i. 577; M., ~, *)Bénye kk., X Újmajor; Pest-Hli8-Solt-Ki8ktlfl 
Utt ih., kj. é~ ak. Mezőladány, tsz. Nyiregy- 11m., monori j., ház ~40, :t 1.i~7. M., t., d', rk. 
háza, jbtk. és ah. Kisvárda, cs. O. Má.ndok, 65, Monor, !!.864. kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pest-
X, •· t. Mándok, u. p. Tornyospálczn. vidéki (székh. Bpdapest), jbtk. és ah. Monor, cs, 4. 

Benkat anya, f"'\ Atkár, H6'Ves vm., gyOngyOsi j., Monor, 82, I, 1,. 
es. G. Vámosgyörk, u. t. Vámosgyörk, u. p. B é n y e l. Erdőbénye, Legyesbénye, Magyar-
Atür. , · bénye. .. · 
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*) Benyefa&lva& kk., Bihar vm., béli j., ház 63, t *) Bercsény kk., Trencsén ""'·• báni j., báJ 131, 
504-, O., -=j=-, 967 kh., kj. és ak. Dél, tsz. Nagy-Várad, f. 7!8, T., n., m., rk. Kisradna, 1."9 kh., kj. él 
jbtk. és ah. Tenke, cs. 6. Bél, 371 IV, 13, u. t. és ak. helyben, tsz. Trenc~én, jbtk. és ah. Bán, ea. 6. 
u. p. Bél. . helyben, 71, XV, 47, r. ~-

*) Benyék kk., X Benjékpuszta és Gulyavés:.; *) Bercsényifalva Ung tim., pereesenyi j., 
Abaui-Torna vm., kassai j., ház 56, t 296, T., rk. ház· !!91, i. 1.613, R., m., ; , rk. Nagyberezna, 
Ko.ssaújfalu, ág. Budamé1·, ref. Tarczavajkócz, 766 4.9!6 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, jbtk. 
kb., k.j. és ak. Kassaújfalu, tsztk., jb. és ah. Kassa, és ah. Nagyberezna, cs. 6. Perecséuy, 66, XI, 36, 
·cs. 6. Kassa, 34-, IX, 27, u. t. Kassa, n. p. Roz- ~. :f, ~- . 
gony. · Bércz, r-. Szllvásújfalu, ZempUn 11m., pJ. 

Benyókpuszta, r-. Benyék, ..Abauj-Toma ""'·• szécsi j., es. 6. Tóketerebes, u •. t. és. a. p • 
kassai j., cs. 6. u. t. Kassa, u. p. Rozgony. Kozma. ; 

' *) Bényes kk., Kra.~~ó-Seöréng boksán- B é r e z l. Feketebérez. 
. bányai j., ház 413, :! 1.838, O., .:f-, rk. Boksan- *) Bérczalja kk., Sáros hál'tlai j., bú 58, 
bánya, 4-.684. kb., kj. és ak. Doklény, tsz. Lugos, i, 30!, T., rk. Lófalu, 998 kb., kj. és ak. Lófalu, 
jbtk. és ah. Boksánbánya, cs. 6. Dognácska, 43, tsz. Eperjes. jbtk. és ah. Bártfa, cs. 6. Tótraazla· 
VII, ~O, u. t. és u. p. V árboksin. vieza, . 67, IX, u. t. és u. p. Magyarraszla. 

B e n y e s d l. Benyefalva. . vicza • 
Benyólehota kk., .irm 11111., alsókubini j., ház *)Berczel kk., X BQdOstópuszta, Czolhánypuall . 

!!, f, T., Ag. Nagyfalu, 713 kb., kj. és ak. Farkasberekpuszta, Fogacspuszta, Forráspuata, 
Nagyfalu, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. Alsókubin, Jákolpuszta, Lipótpuszta, Macskaárokpuszta. 
cs. 6. Alsókubin, 71, XV, 49, u. t. és u. p. Alsó- Ordas puszta, Szálláspuszta és 'Orgéspuszta; Ndg· 
kubin. rád vm., sziráki j., ház 816, f. ~.060, 1., 0, 

Benyótelep, n Kisbicscse,Trencsm vm., nagy- 1), ág. Galgaguta, 6.'!2,1. kb., kj. és ak. helyben, 
bicscsei j., cs. 6. Nagybicscse, u. t. Peredmér, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. Szirák, cs. 6. 
u. p. Nngybicscse. helyben, 60, XVI, 51, ~-

Benyusháza kk., Liptd liptószentmiklósi j., B e r e z e l l. Czeglédberezel, Tiszaberezet 
ház ~7, f. lB!, T., rk. Tarnócz, 3!7 kb., kj. és *) Bórczes kk., X Kóty; Trencsin m., illavai 
ak. Tarnócz, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. j., ház l77, i, 868, T., rk. Nagysziklás, 3.918 kb., 
Liptószentmiklós, es. 6. Szielnicz, 67; XV, 49, kj. és ak. FelsótOlgyes, tsz. Trencsén, jbtk. Illava, 

· u. t. Liptószentmiklós, u. p. Liptótarnóez. ah. Trencsén, cs. 6. Illava, 11, XV, 417, L t. 
*) Beodra nk., X Akácspuszta, Alndártanya, Trencsénteplicz, u. p. FelsótOlgyes • 

Kerektópuszta, Öregtanya, Paktópuszta és Új szál- Berczipuszta, r-. Berzéte, G/JmiJr ú Kis-HOlll 
Jáspuszta ; Tor0t1tál vm., törökbecsei j., ház 836, vm., rozsnyói j., cs. 6. Pel1J6cz, u. t. és L p. 
i. 4.680, sz., m., n., o, .:f-, 16.687 kb., ak. hely- Berzéte . 
ben, tsz. Nagybecskerek, jbtk. és ah. Törökbecse, Bérczpuszta, r-. Sánkfalva, Gömör ú Kú·Hotl 
cs. O. helyben, !9, V, 16, :f, · _[ll e. vm., tornaljai j., cs. 6. Tornalja, u. t. és u. P• 
~- Harkács, . 

Beötbytanya, n Egerszólát, Heves egri B6rcztanya, n Magyarizsép, ZempUn pl· 
j., cs. 6. Verpelét, u. t. Verpelét, u. p. Egers.&ólát. szécsi j., cs. O. Tőketerebes, u. t. Upor, L p. 

*) Bér kk., X Alsóegrespuszla, Csárdapuszta, Magyarizsép. · 
Csobánkapuszta, Felsóegrespusztn, Nemtipus?.ta *)Berdárka kk., Gömör ls Kis-Hont tma., 
és Virágospuszta; Nógrád vm., sziráki j .. ház 158, nyói j., hAz 39, f. 211, T., ág. Kisfek~tepatat, 
f, 9ü, M., l,· c:J', rk. Buják, 4 . .(.:~9 kb., kj. Va- 1.066 kb., kj. és ak. Sajóréde, tsz. Rimaszomba~ 
nyarcz, ak. Szirák, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és jbtk. és ah. Rozsnyó, cs. 6. Dob .. ina, !15, XV~ 52, 
ah. Szirák, cs. 6. Berczel, 60, XVI, 5-1, u. t. és u. t. Alsósajó, u. p. Felsósajó. 
a. p. Szirák. · ") Bere kk., X Vécseytag; &atmár tm~., nqy· 

B é r l. Egyházbér, ·Hegybátkisbér, Kisbér, La- károlyi j., ház 97, f. 5!6, M., ~, U98 kh., kj. és 
borczbé1·, Óbér, Zalabér. ak. Csomaköz, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. 

Beránekmajor, n Szitnyatc5, H0t1t kor- Nagykároly, cs. 6. Szaniszló, 51 XII, 1. t. 
ponai j., es. O. Hegybányá, u. t. és u. p. Selmecz- Szaniszló, u. p. Csomaköz. 
bánya. B e r e l. Székelybere. 

Berchtoldpuszta, n Sósd, Temes dettai j., *) Bereezt nk., X Ojtoztelep; Hároma:li .,.., 
es. ö. Gátalja, u. t. és u. p. Sósd. kézdi j. (székh. Kézdivásárhely), ház 719,! 

") Bercse kk., Koloes "'"·• hidalmási j., ház M., o., o, .:f-, ref. Kézdivásárhely, !3.670 kb. 
1!!5, f. 6~6, O., it, 3.195 kb., kj. és ak. KOzéplak, ak. helyben, tsz.tk., jb. és ah. Kézdivásárhely, 
tsz: Kolozsvár, jbtk. és ah. Hídalmás, cs. o. Hid- cs. ö. helyben, !, XXIV, 79, e . .., . 
almás, 61, XXI, 67, u. t. Manarzsombor, u. p. B e r e e. z ki I. 
Kozéplak. Bereczkytanya, n Érselénd, Bihar 6r· 
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mihályfalvai j., cs. o. Érmihályfalva, u. t. és u. p. ah. Szolyva, telekkönyvi ha~óság Munkács, cs. O. · 
Erseléud. Polena, 65, XI, 34, u. t. és u. P• Polena. 

Bereozkytauya, n Gen~, Seatmár t~m., nagy- *) Bereghalmos kk., Bereg "'n., latorczai j. 
tarolyi j., cs. G. Nagymajtény, u. t. Mezóterem, <székh. Oroszvég), ház 41 1 :f 194, R., gk. Palakos, 
a. p. Gencs. ' · 505 kh., kj. és ak. Beregsárrét, tsz. Beregszász, 

Bueoztanya, n I1r1iczi, Bot·sod vm., mezc'l- jbtk. és ah. Munkács, cs. O. Beregsárrét, 66, 
csáti j., cs. 6. Mezc'llcereszles, u. t. és u. p. Mezc'lcsát. XI, 84, n. t. Szered nye, n. p. Bereg~árrét. 

Berecztanya, n Mezókeresztes, Borsoil vm., Beregitanya, n Nagybereg, Bereg vm., tisza
mezókGvesdi j., cs. O. Mezc'lkeresztes, a. t. és u. p. háti j. (székh. Beregszász), cs. o. Gát, u. t. Bereg-
Mezdkeresztes. sz.ász, u. p. Nagybereg. \ - · 

. 

Berecztclep, n Vámosfalva, Nógráil tJm., *) Beregkisalmás kk., Bet·eg t~m., mun'kácsi 
losonczi j., cs. G. Divény, u. t. Lónyabánya, u. p. j., ház 131, f, 727, R., .m., n., ;t, 844 kh., kj. 
Vimosf11lva. · és ak. helyben, tsz. Beregszász, jbtk. Ilosva, ah. 

*) Beréd kk., B•ilág,r; tmt., zilahi j., ház 250, Munkács, cs. O. helyben, 65, XI, 86, u. t. Mun
! 1.2!14, 0.1 ; , !.877 kb., kj. és ak. Nylrsid, káes, ~-
tsnk., jb. és ah. Zilah, es. t\. Zilah, 61, III, 10, *) Bel'egkisfalnd kk., Bereg vm., felvidéki j. 
a. t. Karika, u. p. Nyfrsid. (székh. Ilosva), ház ~83, ! 1.ó37, R., m., n:, it, 

*) Béreg nk., Bács-Bodrog . tim., bajai j., ház 1.818 kh., kj. és ak. Ilosva, tsz. Beregilzász, jbtk. 
M9, i. !1.799, Sokácz, n., m., o, 6.005 kh., ak. hely- Ilosva, ah. Munkács, cs. O. Ilosva, 65, XI, M, 
ben, tsz. Szabadka, és ah. Baja, es. G. Herczeg· (Alsókaraszló-Beregkisfalad), u. t. Ilosva, 
SIAntó, VI, 17, u. t. Bezdán, ~- a. p. Beregkövesd. · · 

*) Beregardó kk., Tasnádtanya j Bereg tJm,, *) Beregkönsd kk.,_ Bereg 11m., felvidéki j. 
tiszaháti j. (székb. Beregszász), ház i. 81!!, (székh. Ilosva), ház !34, ! 1.17ó, R., m., it, 
M., ~, rk. és gk., Beregszász, ~.836 kb., kj. és 1.817 kh., kj. és ak. Komlós, tsz. Beregsrász, 
ak. Beregszász (beregszászvidéki kj. és ak. kerület), jbtk. Ilosva, ab. Munkáes, es. O. Komlós, 651 XI, 
tsztk., jb. és ab. Beregszász, es. O. Beregszász, 3(., u. t. Ilosva, 
XI, 34, m. h., u. t.. és a. p. Beregszász. *) kk., Bereg t~m., munkácsi 

*) kk., Jkreq mn., alsóvereezkei j., j., ház 137, f 776, R., n., t, rk. Felsdkerepecz, 
báz 97, i. 564, R., t, 3.569 kb., kj. és ak. 1.468 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Bererszáaz, 
Szarvasháza, tsz. Beregszász, jb. Alsóvereezke, ah. jbtk. és ah. unkáes, es. O. Beregkisalmáa, 65, 
Szolyva,l telekkOnyvi hatóság .Munkács, cs. O. XI, 34, a. t. Munkács, 

• 

Alsóvereczke, XI, 84, a. t. Alsóvereczke, *) Beregnagyalmás kk., Bereg "m., munkácai 
• 

u. p. Szarvasháza. · j., háZ Y9, ,! 564, R., n., gk. Beregkisalmás, 681 
*) Beregb1lkk6s kk., X SchOnbornpuszta j kh., kj. és ak. Beregkisalmás, tsz. Beregszász, 

Bereg munkácsi j., ház 71, i. 450, R., n., gk. jbtk. Ilosva, ah. Munkács, cs. O. Beregkisalmás, 
Repede, 1.030 kb., kj. és ak. Repede (felsc5- 65, XI, 34, a. t. Munkáea, u. p. Beregkimlmás. 
kerepeczi kj. és ak. kerület), tsz. Beregszász, *) Beregpálfalva kk., Bereg "m., felvidéki j. 
jbtk. és ah. Munkács, ca. O. Beregkisalmás, 65, (székh. Ilosva), ház 44; i. !14, R., gk. Bereg-
Il, 34, u. t. és u. p. Munkács. kOvesd, 216 kh., kj. és ak. Komlós, tsz. Bereg-

·-

*) Beregdarócz kk., Bereg tiszaháti j. szász, jbtk. Ilosva, ah. Munkács, cs. O. Komlós, . 
(széb. Beregszász), ház 177, t 1.081, M., O• rk. 65, Xl. 34, u~ t. Beregszász, u. P• Beregkövesd. 
Márokpapi, gk., Mezc'lhomok, 4.07! kb., kj. és ak. *) Beregpapfalva kk., Be•reg t~m., felvidéki j. 
Beregszász (beregszászvidéki kj. és ak. kerület), (székb. Ilosv:-.), ház 74, i. U3, R., ;t, 1.253 kh., 
tsztk., jb. és ah._ Beregszász, es. O. Csaroda, "65, XI, kj. és ak. Hátmeg, tsz. Beregszász, j btk. Ilosva, 
lU, a. t. Beregsurány, u. p. Beregszász. ah. Munkács, es. O. Hátmeg, 65, XI, 3~ u. t. 

*) Beregdéda kk., X Létaytanya; Bereg t~m., Szentmiklós, u. p. Hátmeg. · · 
tiszaháti j. (székb. Beregszász), ház 149, t 898. *)Beregrákos kk., Bet·eg tim., latorczai j. (.székb. 
M., ~, rk. Beregszász, gk. Mezc'lhomok, ~.755 Orosz vég), ház 596, i. 2.726, M., r., n., 1, ~, 1.987 
kb., kj. és ak. Nagybégány, tsztk., jb. és ah. kb., kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, jhtk .. és 
Beregszász, cs. lJ. Beregszász, XI, 34, a. t. a.h. Munkács, cs. O. Nagylucska, Gó; XJ, 34, n. t. 
Beregszász, . · Mimkác•, 

• 

*) Beregfogaras kk., Bereg vm., munkáesi j., *)Beregsárrét kk., Bereg vm.,lntorczai j,;(székh. 
ház 59, t il63, R., gk. Bere~leányfalva, 1.580 Oroszvég), ház 25~, i 1.:!66, R., n., ;!; , 2.778 kb., 
kb., kj. és ak. Reregleányfalva, tsz. Beregszász, kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Mun
jbtk. és aQ. Munkáes, es. ö. Beregkisalmás, 65, kács, cs. ö. helyben, 651 XI, 34, u. t. Szerednye, 
XI, 34, a. t. Munkács, u. p. Beregkisalmás. ~- · _ . 

*) Beregfon•át~ kk., Bere_q vm., szolyvai j., ház *) Bt•regsom kk:, X Hegyimajor, Nagytanya . 
68, f, 503, R., m., gk. Dombostelek, 7.315 kb., és Vadastanya; Bereg 'IJ1t,,, mezl~kaszonyi j., ház 
kj. és a.k. Polena, tsz. Beregszisz, jb. Alsóvereezke, 150, i. 1.0!:!2, M., ~, rk. ?ticzlikaszony, rk. Gorond, 
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· 4.83! kb., kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, jbtk. Berek, f"'\ Szenles, Cson!Jf'áti tim., cs. 11. S&en· 
, ah. Beregszász, cs. ll. Mezókaszony, tes, u. t. és u. p. Szentes. 

65, XI, 34, r (Beregsom-Mezókaszony), Berek, n Szilágynagyfalu, Ssilá!J11 t~m., sziligy-
*) Beregsllrány kk., X Kőhalom ; Bereg vm., somlyói j., ca. o. Szihi.gynagyfalu, u. t. éa a. p. 

tiszaUti j. (székh. Beregszá.z), há.z 135, f, 9ö1, Szil:ígynagyfalu. ··· 
• 

JI., ~, rJ_c. .Má.rokpapi, gk. Beregszáz, 2. 701 kh., Btn·ek, n Tiszafüred, Heves tiszafüredi j., 
kj. és ak. helyben, tsztk. jb. és ah. Beregszász, cs. ll. Tiszafüred, u. t. és u. p. Tisza.fllred. 
cs. 11 •. Csaroda, 61>, XI, M, _r e. ~- B e r e k I. Alsóberek, Csehberek, Horv!tberek, 

*) Beregnász rtv., ){ Derekaszeg; Be-reg Karánherek, Somberek, Szárazherek, Szilberei, 
ház 1.584-,! 12.933, (), t. ~.(Ir, 7.700 Tisztaberek, Virágosberek. 

kb., a:k. helyben, tsztk. és ah. helyben, cs. 11. *) Berekalja kk., X Dobómajor; Bars na., 
Beregszász, 66, .XI, 34, r. _p e. • lévai j., ház 84, :f, 793, T., m., rk. ·Garamújfalu, 

Beregszászvégar ó I. Beregardó. 1.520 kh., kj. és ak. Garamújfalu, tsz. Aranyos· 
*) Beregszeg kk., X Lukáhpuszta és Teréz- marót, jbtk. és ah. Léva, cs. a. Léva, ~6, XIV, 

puszta; Nyitra -vm., galgóczi j., há.z 146, f, 1.851 45, u. t. Léva, u. p. Garamújfalu • 
T., rk. Újvároska, kb., kj. és ak. Újvároska: Berekalja, r-. Erk, He·ves vm., hevesi j., cs. ll . 
tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, cs. ll. Galgócz, 12, Nagyfüged, u. t. Jászárokszállas, u. p. Erk. 
XIV, 46, !le t. Galgócz, u. p. Lipótvárfegyház. Berekalja, r-. . Szan csal, Kis-Kiikülló n•, 

Beregszegmajor, n Mézgás, 1rencsén t:m., hosszúaszói j., cs. O. Zsidve, u. t. Szépmező, -. ,.. 
. báni j., es. ll. Zayugróez, u. t. és u. p. Zayugrócz. Sznncsol. _ . 

B e r e gs z e n lm ik l ó s I. Szentmiklós; Bereknlja, n V ámosgyOrk, Heves m., gylln· 
*) Beregszfklú kk., Bereg 1m1., alsóverec:zkei gyOsi j., cs. ll. Vámosgyörk, u. t. és u. p. Vámo!-

j., ház 66,! 386, R., • , ~.674. kh., kj. és ak. Szarvas- györk. . 
háza, tsz. Bere~rszász, jb. Alsóvereczke, ah. B e r e k o. l j a J. Dobóberekalja . 

.. Szolyn., telekkl!nyvi hatóság Munkács, cs. ö. Alsó- Berekaljapuszta, r- Hernádvécse, Abauj·Tor-
vereczkt>, 65, XI, U, u. t. Alsóvereczke, u. p. na vm., szikszói j., cs. ll. Göncz, u. t. és u. ,. 
Szarvasháza. . Hernádvécse. - · 

*) Beregszllvás kk., latarczai j.Jszékh. Berekalja}mszta, r."l PilspOknádasd, Bara11m 
OroDzvég), há.z 106, f. 525, R., n., t, 1.077 kb., kj. mn., pécsváradi j., cs. 11. Hidas, u. t. Bonyhád; 
és ak. Beregsárrét, tsz.Beregszász, jblk. és ah. Mun- u. P• PüspOknádasd. 
ká.cs, cs. 11. Beregsár.rét, 65, XI, 34, u. t. Szerednye, Berekaljatauya, n Hernádvécse, .Abauj-Tor111 
u. P• Beregsá.rrét. vm., szikszói j., és. 11. Gli n ez, u. t. és u. P• Hemad. 

B e r e gs z ó L Berekszó. vécse. 
*) Beregszlilllis kk., latarczai j. B e r ek a 1 j a t om p a h i z a L Berektompa· 

(székb. Oroszvég), ház 150, f. ·781, R., ;t, háza. . -
1.021 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, *) B kb" " é nk X c' h t . 
'btk é ·h M k.. B ét .5 XI ere uszurm ny ., sa os anya, 
J • s a . un ... cs, cs. o. eregsárr , 6 , , 31, B .1 b'l k t · · ház 728 ~ 3 313 

~ M k' 8 0 é uiaf' vm., 11ar eresz es1 J., , .. . , 
u. -. un a.c , u. p. roszv g. M * k B'h k t k K" " •t· · B ~ . L 1 k 8. ~A 7 ., 0 , r • 1 ar eresz es, g. urusszegap .. '• 

ereg.anya, n eve e , sauucCB vm., nyir- 8 262 kb- , k. h 1 b ts tk N .v· d 'lJ. 
baktai j., .cs. O. Apagy, u. 1. Levelek-Ma(l'Y, u. p. ,.; Vá .,d, a "d ~k! e(n, ékbz ·N ag.: á a:) ' J~ 
Le, ll'k . u agy- ra VI t! 1 sz · • agy- ra , a 
~:re~tanya, r-. Tarlik becse, Torontál , Nagy-Várad, cs. ll. Biharieresztes, 37, IV, 11, 

torokbecsei j., cs, a. TllrOkbecse, u. t. és u. p. ~-
. Törökbecse. . . . *')Berekeresztúr kk., Maros-T()'T'da vm., nyárid· 

Beregtelep, n Udvarnok, Nyitt·a vm., gal- szeredai j., há.z 85, f, 316, M., ~, 701 kh., kj. éli 
góczi j., cs. O. Galgócz, u. 1. Gnlgócz, u. p. ak. Székelybere, tsz. 1rlaros-Vá.sárhely, jbtk. és ah. 
Udvarnok. Nyárádszereda, cs. O. Nyárádszereda, 62, XXII, 71, 

*)Beregújfalu kk., B11reg vm., tiszaháti j. (székh. u. 1;. Nyárádszereda, u. p. Nyárádmagy11ros. 
Beregszász), ház !00, f. 1.304, M., ~, 4.4.77 kh., kj. Berek és Szakállos eh•je, r. NagykOrú, Já81· 
és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Beregszá.sz, cs. o. Nagykun-Seolnok vm., jásuági alsó j. (~zékh. Ján· 
Beregszász, 65, XI, 34, m. h., u. t. Bereg- apáti), cs: O. Kótelek, u. t. és u. p. Nagykörü. 
szász, u. P• Nagybereg. *)Berekfalu kk., X B~~ocsgonyi, Bobczi, Gajdosi, 

Berek, n Endrőd, Béké8 . gyomai j., cs. lJ. Hrenstye, Járosi, Kliu, Kudlacsi, Lovászi, Maszlo· 
Gyoma, u. t. és u. P• Endrőd. venka, Potocski, Rovnyani, Simanczi, Skulavczi 

Berek, n Kerecsend, Hevea 1lm., egri j., cs. O. és Tinyak; Trencsin vm., .csac1&i j., ház :HB. 
• 

FQ.zesabony, u. t. Fllzesabony, u. p. Kerecsend. f, 1.927, T.; rk. Turzófo.lva, 3.44.7 kb., kj. és ak. 
Berek, n Kunmadaras, Jáse-Nagykun-Seol- Szaniszlófalva, tsz. TNnesén, jbtk. és nh. Csarza, 

nok 1Jm., tiszai felsd j. (szék. Kunhegyes), cs. ö. cs. o. Turzófalva, 71; X. V, 48, u. 1. Turzófalva, 
Knnmadaras, ·u. t. és u. p. Kunmadaras. u. p. Szaiiiszlófa\va. 
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Szenles, 
rt Szentes, Csongrád cs. ~. Zimé.ezi irtd.ny: Nyitra miavai j., hAz 16!, 

m. h., u. t. éa u. p. Szentes. i. 788, T., ef, rk. Túrréte, 1.689 kb. kj. és ak .. 
rt Vajdaszentivány, 1Jfaros- Túrréte, tsz. Nyitra, jbtk. és ab. Miava, es. o, 

Torda mn., régeni alsó j. (székh. Szászrégen), Szenieze, 7!, XIII, 41, u. t. és u. p. Berezó. 
cs. ö. Gernyeszeg, u. t. Gernyeszeg, u. p. V aj da- *) Berenesfalu kk., Hont vm., korponai j., ház 

. · s~entivány. 134, i. 758, T., o, d', 4.!!59 kb., kj. és ak. helyben, 
Bereklak, r. Alsófehérkút, Hont ipoly- tsz. Ipolyság, jbtk. és ah. Selmeez- és Bélabánya, es. 

nyéki j., es. O. Csáb, u. t. Balassagyarmat, u. p. O. Szentnntal, 26, XIV, 45, u. t. Szentantal, ~· 
· Gsib. *) Berencsróna kk., Nyitra "m., szeniezei j., 

Bereklak l. Alsófehérkut. ház 97, f, 517, T., rk. Rohó, ág. Ószombat, 1.808 
Bereklapos, r. Szentes, Csongrád tim., cs. O. kb., kj. és ak. Szotinafalva; tsz. Nyitra, jbtk. és 

Szentes, u. t. és u. p. Szentes. ah. Szenieze, cs. O. Szenieze, 7!1, XIII, 41, u. t. és 

• 

• 

• Berekmajor, r. Csapod, Bopr.on t1m., kapu- u. p. Szenieze. · -vári j., es. o. Fertc5szentmiklós, u. t. és u. p. ") BereneSTiralja kk., X AlsóvtUgy, Felsc5-
Caapod. völgy és V é.ralj11.irtvány ; Nyitra szeniczei j., 

]JQrekpusita, r. Felsc5fegyvernek, Hont tmJ., ház 132, i. 1.175, T., rk. és é.g. Ószombat, 1.370 
vámosmikolai j., es. o. Hévmagyarád, a. t. Nagy- kh., kj. és ak. Ószombat, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. 
sáró, u. p. HontfO.zesgyarmat. Szenicze, cs. o. Verbóez, 72, XIII, 41, u. t. Sze-

Berekszó kk., Hu"'!Jail vm.~ dévai j., ház !Oi, nicze, 11o p. Ószombat. ·-
! 862, O., llJ.., =j=-, !.696 kh., irj. és ak. Maros- B e r e n c z e l. K6várberencze, Szamosbereneze. 
solymos, tszlk., jb. és ah. Déva, cs. O. Haró, 64-, *) Berend kk., 81atmár vm., szatmárnémeti 
XXill, 75, u. t. és u. p. Marossolymos. j., ház 102, i. 524-, M., gk. és ref. Szatmárudvari, 

*) Berekaló nk., X Buchpuszta j Temes vm., 863 kb., kj. és ak. Szatniárudvari, tsztk., jb. és · 
. kllzponti j. (székh. Temesvár), ház 4:69, :E !.314-, ah. Szatmár-Németi, cs. o. Szatmár-Németi, 5, XII, 

O., n., =j=-, rk. Szakálháza, 8. 370 kb., ak. hely- 37, a. t. és a. p. Szatmárudvari. 
ben, tsztk., j b. és. ah. Temesvár, cs. O. helyben, B e r e n d l. Borosberend, Nádasberend. 
61, VIII, !24, r. ~- B e r é n d I. Tósokberénd. · 

B e r ek sz Alsóberekszó, Felsőberekszó. *)Berente kk., Borsod t~m., sajószentpéteri j., 
*) Berekszónémeti nk., X Csávossypuszta és há.z 1!12, .f. '119,· M., ~, rk. Sajószentpéter, 1 

lluesalovpuszta ; 'l orontáJ csenei j., ház 240, kb., kj. és alt. Alacska, tsz. Miskolcz, jbtk. és 
. i, 1.!00, Sz., n., .:t=-, rk. Gyertyámos, 4.810 kb., ah. Sajószentpéter, cs. o. Sajószentpéter, M, X, 

ak. helyben, tsz. Nagykikinda, jbt~ Billéd, ah. 31, a. 1;. és a. p. Sajószentpéter. . 
Zsombolya, cs. G. Csene, 61, VIII, 14, u. t. Papd, Berénr ldt., X Pojénytanya és Strugártanya j 

• 

1:8J. \ Hunyad szászvárosi j., ház 187,.! 741, O.,·. 
1 *) Berektompabiza kk., 8rYpron t~rn., csepregi j., t, =j=-, 3.995 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Déva, 
t bú 70, f, 390, M., rk. Nemesládony, q. Nagy· jblk. és ah. Szászváros, cs. o. Szászváros, M, 

geresd, 473 kh., tj. és ak. Nagygeresd, . tsz. So p- XXIII, 7~, u. t. és a. p. Szászviros • • 

ron, jbtk, és ab. Csepreg, cs. O. I:ván, 76, XVIII, B e r é n·y L Balatonberény, Borsosberény, C.sik-
57, u. t. Sajtosk.ál, a. P• Pórládony. · berény, Diósberény, Iharosberény, Iklanberény, 

.. 

• 

*) Berekutcza kk., Temes dettai j., ház Jászberény, Karancsberény, Kisberény, l;..ovas. . 

• 
• 

• • 

l{:_ 

1;7, i, SO!, O., kg. Bird~, 9M kh., kj. és ak. berény, Mezc5berény, Nagyberény, TemesberénJ, · 
Omor, tsz. Fehértemplom, jbtk. és ab. Detta, cs. VOrOsberény. 
o. Gé.talja, 61, VII, !O, u. t. éa a. p. Birda. · Berényloldal, r. Békés, Béké8 bék.ési j., 

BerekY318'fl tanra, r. Tápióbicske, Pest-Pilis- es. o. Békés, u. t. P.s a. p. Békés. 
Bolt-Kiskun vm., nagykátai j., cs. G. Tápiószent- *) BerestJe nk., X Pilaristye; Temes dettai 
múton, •· t. és u. p. Tápióbicske. j., ház 189, :E t.om, · Bolgár, m., rk. Omor, i.088 

*) Beremend kk., X Blakánka, Czigánytelep, kb., ak. helyben, tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. -
Gréda, Gyorgyi, Mautnerpuszta, Riczbóly, Újmajor, Detta, cs. G. Detta, 61, VII, a. t. és a. p. 
VllrOsesárda és Zsidó; ·Baranya vm., siklósi j., Denta. 
ház '19,! !.575, n., m., sz., h., o, .:j=-, ref. Siklós- *) BerestJénfalTa kk., Turdel vm., stubDYI!-· 
nagyCalu, 8.905 kb., kj. é;; ak. helyben, tsz. Pécs, fürdői j., ház 71, :E 352, N.~ rk. és ág. Tótpróna, 

és ah. Siklós, es. O. helyben, 5!1, XIX, 60, 1.109 kb., kj. és ak. Tótpróna, tsz. Be~~zterczebánya, 
f. _[ll e. ~. jbtk. StubnyafO..rdc5, ah. Turóczazentmárton, cs.~. 
Berenes kk., Nyitra t~m., nyitrai j., ház Znióváralja, 71, XV, 48, a. t. és u. p. Tótpróna. 

tit, i, 910, M., o, U·56 kh., kj. és ak. Nyitra- *)Beresztelke kk., Maros-Torda """''' régeni alsó 
ivánka, tsztk., jb. és ah. Nyitra, es. O. Komját, j. (székh. S~ászrégen), ház !150, i. 1.178, M., o., 
1!, XIV, 46, a. t. és a. p. Nyitraivánka. ; , ~ , '.U09 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Maros-

B e r e n es l. Rétközberencs, Szárazberenes. Vé.sárhely, jbtk. és ah. Szászrégen, cs. G. Sz4s2· 
*) Berenesbakócz kk., X Basnári irtvány és régen, 6!, XXII, 73, u. t. Szászrégen, 18J. 
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*) BereszMny kk., T1·encsdn ""'·• illa~ai j., ház jbtk. és ah. Mar;Jitta, cs. ll: Mar~ittn, Bll, ru, 7, 
18, f. 86, T., rk. Barosshá.za,· 829 kb., kJ~ és ak. u. t. Ér!hrány, 1•. p. Mar8ltta. 
Barossháza, tsz. Trencsén, jbtk. Illava, ah. Puhó, *) Berettyószentmhton nk., X Czit-ílnJlapos, 
cs. o. Illava, 71, XV, 47, u. t. Bellus, u. p. Ba- Kisbócs, Kishidk!k, Kislapos, Kodormány, Kórf•· 
rossháza. · . gyitanya, Nagybócs, · Nagyhidk{iz, Nullylapos, 

*) Beresztócz nk., Torontál . pancsovai j., Nyártó, Péntekhalom, Rekettyés, ~:zol!111któ é9 
ház 671, f, B. 752, N., sz., o, =f-, 9.803 kb., ak. Szomolyom; Bihar um., berettyóújfalui j., Mz 17!, 
helyben, tsztk. jb. és ab. Pancsova, cs. O. helyben, i. 1.641, M., ~ , rk. Berettyóújfalu, kf'. Me1.6· 
~. VII, !!CJ, ~. · peterd, kb., ak. helyben, tsz. Nau·Yirad, 

*) Beret kk., .Aba uj- TorfUI vm., szikszói j., ház j btk. és ah. Berettyóújf~~u, cs. O. Beletty.~újfa!o, 
74, f, 317, M., 0 , rk. Detek, 1.185 kh., kj. és ak. 87, III, 7, u. t. BerettyóuJfal~, [8j. . . 

-Bakta, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szikszó, cs. o.·Encs, *) Berettyósz4§plak nk., B&har tJrN.,-marg~ttaJ 
84, IX, !7, u. t. Forró-Encs; u. p. Bakta. j., há.z 388, i. !1!.251, ;w:., o., t., o, t, ~ • ' 

Beréte 1. Magyarberéte. kh., ~k. helyben, tsz. Nngy-Várad, és ah . 
· . *)Berethalom nk.1 Nagy-Küküll& , medgyesi Margttta, cs. 0• hely bM, III, 7, :r. 

j., ház M6, f N., o., czigány, 1, ef', =f-, ~ e. ~· And l' l 
8.14'1 kh.,ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ) Berettyó11jfalu nk., X a .,~,,rum a, 

ah. Med es cs. G. Almakerék, SI, XXIII. 76, B~döstó, Csárdahát, Csurgó, Dábótauyn, •gyMz· 
e.~.' · sz.lget, GOresöstanya, Kt•nd?reskert, Ketllí!tanya, 

· h-'- 1tu . .c 601 M * k C oltó .. ., G;. Ar- Kuruttyolótanya, Nagykettőstanya, NézMomh1 J., &6 V'A', N l ., o , r . s l ..... um u s k B~... l It ó 
. 't 1 681 kb kj .._ k GA 0 panyit, tsz. Rima- Somotatanya és zent ozma; w•ar tJm., 1ere y • 
panyl ' . ., • .,. a • um r .. ., l . • áz 1 66" .c 8 679 u :1: ' 
szomba~ jbtk. és ah. Tornalja, cs. l\. Pelac5cz, UJ la Ul J., b • ·l, ;ro;. • • m.., U• o • 

XVI, 5! u. 1;. és u. • GGmO an 'L - x), gk. Bedc5, kg. Mezc5pete~d, !th., ak. 
' P . rp fl helyben, tsz. Nagyvárad, Jbtk. és ah. hely-

*) B~re~ö. kk., X BlattamaJOr; ZMnpUn ben, cs. O. helyben, 37, Il[, 7; r. 
• nagym~há.lfl J., ház 130, i. 861, T., m., . rk. Vá- _r e. ~. . 

aárhel~, gk. Falkus, ref. Binócz, ág: ~~zd1cs, 1:673 Berettyózug, r't Mezc5túr, J"áa~-Nagylr.un·&ol· 
kb., kj. és ak. Bánócz, tsz. SátoralJaUJhely, Jbtk. nok vm., cs. o. Mezc5túr, u. t. és a.. p. Ml·~..Stúr. 
lis ah. Nagymihály, cs. o, Tőketerebes, 66, IX, 28, Beretvis alsótanya, 1'1 Kli.J.ácsond, Hete.~ m., 
•· t. és u. p. Bánócz. gyöngyösi j., cs. o. VámosgyOt·k, u. t. és u. p. 

. B e r e t t c5 l. Sárosberettc5. Karácsond. · · 
*) Berettyócsohaj kk., X Szentjobbitanya, Beretvál n Karácsond, Hev11 11111., 

· Bihar ~.,l)zalárdi j., há.z 1!8, f: 734, O., m., gyöngyösi j.,. cs. o. Vámosgyörk, u. t. t!s 1. p. 
-=!=-, gk. Btharcsanáloa, 1.976 kb., kj. és ak. hely- Karácsond. · 
ben, tsz.:_Nagy-Várad, jbtk. és ah. Margftta, cs. G. 1'1 Birján, Baranya 11111., 

Szalárd, 87, .IV, 11, u. t. é~ u. P• Szentjo~b. . pécsi j., es. o. Egerág, u. t. Áta, u. p. EgeaAr. 
*) Berettyódéda kk., B·lhar marg1ttai l•• Beretvispuszta, 1'1 Szalmatercs, Nográd r,.., 

há.z-64-, f. 843, O., t, 1.157 kb., kj. és ak. ~zu- azécsényi j., cs •• o. Karancssá.g, u t. Szécsény, 
nyogd, tsz. No.gy-Várad, jbtk. és ah. Margltta, u. p. Karancsság • 

· cs. o. Mnrgitta, 39, lll, 7, •· t.· S1oldobágy, BeretvAstelep, r't Kecskemét, Pest-Püia-&MI· 
•· P• Margitta. Kiskun vm., cs. G. (a l 

*) ~Berettyófamoa kk., · X Premontreitanya i Kecskemét város rend6rsége teljesíti), I!L h, 
Biht&r sz•lárdi j., ház 72, f. 337, O., m., t • u. t. és u. P• Kecskemét. 
U78 kb., kj. és ak. Berettyócsohaj, tsz. Nagy- B e r e z i n ka I. N;yirhalom. 
V!rad, jbtk. és ah. Margitta! cs. G. Szalárd, 37, *) Berezna kk., X Beremai fftréutelep, 
IV, 11, u. t. és u. P• SzenlJobb. Forduló, Ganczos és Kuzi; Máramaros tlm., huszti 

*) BerettyóJdrAlyl_ kk., }( Bakostanya, Be- j., Mz 4-66, f, !.216, R. m., n., t, 9.149 kh., kj. 
retlyókirályi tanya és Rózsatanya i BihtJr és ak. helyben, tsz. Máiamarossziget, jbtk. és ah. 
margittai j., háJ f. 606, O., m., -=f, rk. Huszt, cs. o. helyben, 85, XI, 85, _[ll e. ~. 
Micske, gk. Szentlázár, !j,6S!j kh., kj. és ak. B e r e z n a I. Kisberema, Nagyberezna, Zólyom· 
Vámósl!z, tsz. Nau-Várad, jbtk. 6s ah. Margitta, berezna. . 
cs. G. Margitta, 89, Ill, 7, u. t. és u. P• Micske. Bereznai fU.réaztelep, 1'1 Berema, Márllllltf'OI 

Berett;róklráyl tanya, 1'1 Berettyókirályi, Biht&r vm., huszti· j., cs. l!. Berezna, u. t. és u, p, Berezna. 
mRrgittai ·j., cs. o. Margitta, u. t. és u. P• Bereznavég hely, 1'1 Nagyberezna, Uflg m., 

Micake. . · nagybereznai j., cs. o. Nagyberezna, L t. és a. 11. 
*) Berettyókohány kk., Bihar margittai Nagyberezna • 

. j., ház 69, f. O., m., ref. és kg. Érábrány, *) Bereznek kk., M!Wamaros vm., dolhai j .. 
6~! kh., kj. és ak. Szonyogd, tsz, Naii'Y-Várad, há.z Sö8, i. 1.846, R., ; , 19.4!5 kh., kj. és at. 
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Kereczke, tsz. Máramarossziget, jbtk:. és ah. Huszt, kalocsai j., cs. o. Kalocsa, u. t. és u. p. Kalocsa. 
cs. O. Kereczke, 86, XI, 86, u. t. Dolha, u. p. B e r k e 1. Sárombet·ke. 
Kereczke. . *) Berkeháza kk., Vas vm., muraszombati j., 

Bereznik, ll SzentmihálykOrlvélyea, ház 341 f. 1::11, Vend, ág. Tótkeresztúr, 278 kh., 
maros vm., szigeti j. (székh. Máramarossziget), kj. és ak. Pártosfalva, t.sz. Szombathely, jbtk. és 
cs. O. TaraczkDz, u. t. TaraezkOz, u. p. Alsóapsa. ah. Muraszombat, cs. lS. Tótkeresztúr, 83, XX, 66, 

*) Berezó nk., X Alsókosaras, Alsóstvernik, u. t. és u. p. Pát·tosfalva. 
Baharék, Batiková, Dl'lökaék, Felsc5kosaras, Felső· Berkemajor, ll Békés, Béleds vm., ·békési j., 
sherni.k:, Hos. .. zúhegy, Hrajnohaék, Markótelep

1 
cs. lS. Békés, u. t. és u. p. Békés. 

Minaresiniék, MinarovóvOlgy, Potucsekék, Trvajo- *) Berkenye kk., X Udvarhelypuszta i Ndgrád 
vá.vOlgy és Zsidóvölgy i Nyitra tnn., miavai j., nógrádi j. (székh. Rétság), ház 101,! 527, N., m., 
biz 1.16~, i -1.867, T., n., m., o . .:f (2) (X, o. 2.366 kb., kj. és ak. Nógrád, tsz. Balassagyar-
11.111 kh., ak. helyben, tsz. Nyitra, ~s ah. jbtk. Rétság, ah •. Balassagyarmat, cs. lS. 

f Miava, cs. o. Jabláncz, 72, XIII, -11, r. _r- Nőtincs, 60, XVI, 51, r. u. p. Nógrád. 
f e. ~· . Berkenye, ll , Zdlyom vm., zólyomi j., 

• 

l *) Berezócz kk., Zetnpztn azinnai j., ház !9 cs. 0· Zólyom, u. 't. és u. P· Hajnik. 
· ~ 7 k u ö97 kb kj é k. K 1 .*) Berkenyéd kk.,. Ssepes vm., ólublói j., ház ----~ 16 , R., g . gar, ., . s a • e en Ó 

t Kelen. · . . . Ól~bló, 67, IX, 30, u. t. Ólubló, ~: 
· *) B ók kk. Bá b éU • • há ) Berkenyes kk., Kolats vm., mocs1 J., ház 151, 
~ erez a • t·os "",'·• k.ar 81 J., z f, 719, O., m., t, rk .. Mocs, ref. Magyarfráta, 
[; JA, *'. 101, T., r., ~k. Hazsbn, .g ?rtutó, 566 kb., kj. és. ak. Magyarfráta, tsz. Kolozs
~ kh., k~. és ak. HazsiD;t, tsz. EperJeS, Jbtk. Bártfa, vir, jbtk. és ah. Mocs, cs. o. Magyarfráta, 62, 
t· ah. G1rált,. cs. lS. Kunma, 67, IX, ~9. u. t. Bé.rtfa, XXII, 73, u. t. és u. p. Magyarfráta. 
~ ll. P· Kunma. . *)Berkes kk., Torda-Aranyos alsójé.rai j., 
~ B e r e zs n y e l. KlSberezsnye, Nagyberezsnye. ház 1-48, t 721, o.,. -t, !!.785 kb., kj. és ak. 
f: B e r r e n Y e l Mezc5bergenye. -· Alsójára (jiraszurdoki kj. és ak, kerii]et), tsz. 
t Bergertanya, r'\ Csenger, 81atmár "m., csen- Tor~a, jbtk •. Alsój6.ra, ah. Torda, cs. o. Alsójára, 
r . geri j., cs. G. Csenger, u. t. és u. p. Csenger. 60, XXI, 69, u. t. Borrév, u. p. Alsójára. -. 
• f' Bergertanya, ll Nyírmeggyes, Seatmár vm., B e r k e s l. Marosberkes, Zsolnaberkes. 
~- mátészalkai j., cs. G. Kántorjánosi, u. t. Hodász, *)Berkesd kk., X Berkesdpuszta; Baranya 
~ 11. p. Nyirm~gyes. · pécsváradi j., ház 277, ! 1.26-4, M., n., o, 3.312 kb., 
. . 

• Bergertanys, ll Papos, Seatmár vm., mité· kj~ és ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Pécsvé.rad, 
; szalkai j., cs. G. u. t. Mátészalka, cs. lS. Mecsekszabolcs, ó!, XIX, 60, u. t. Hosszú-
, L p. Jármi. hetény, . _ 
; Berhécslmajor, ll Kisudvamok, :Ebssony Berkesdpuszta, r'\ Berkesd, Baranya , 

dunaszerdahelyi j., cs. G. Dunaszerdahely, a. t. pécsváradi j., cs. G. ?t,:ecsekszabolcs, u. t. Hosszú-
és u. t• Dunaszerdahely. . hetény, u. p. Berkesd. 

*) Berhény kk., Bihar vaskohi j., ház Berkestanya, r'\ Káva, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
96, ! 51!!, O., .:f, -1.562 kb., kj. és ak. Biharlonka, vm., monori j., cs. o·. Monor, u. t. Gomba, u. p. 
tsz. Nagy·Várad, jbtk. Vaskoh, ah. Belényes, cs. Káva. ' 
O. Vaskoh, 37, IV, 18, u. t. Vaskoh, u. p. Bihar- *) Berkesz kk., Smbolcs vm., nyfrbogdányi j. 

_lonka. (székh. Kemecse), ház 121, ! 847, M., ~. rk .. 
*) Berhida kk., X Bezerédjmajor, Csillag- Nyírtass, ~.291 kb., kj. és ak. Gégény, blztk. jb. és 

puszta, Dénesmajor, Fonorpuszta, Kálmánmajor, ah. Nyíregyháza, cs. lS. Nyírkarász, 65, X, 83,. 
Lakatmajor és Rongyospuszta; VesJprém vm., u. t. ós u. p. Demecser. 
veszprémi j., ház 223, ! ·1.286, M., ~, rk. Pere- B e r ke sz 1. Magyarberkesz. . 
marion, !.984 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. *) Be1·keszfalu kk., X Knellypuszta és Rieger-
és ah. Veszprém, cs. lS. Peremarton, 91, XVII, puszta; Temea vm., dettai j.j há.z. 199, t 1.0'9, 
65, .r, O., n., m., o, .:f, 3.818 kb., kj. és ak. helyben, 

B e r n d i a l. Borosberend. . - . tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. Detta, cs. o. 
B e r i v o j L Kisberivoj, Nagyberivoj. Mezc5somlyó, 61, VII, ~O, u. t. és u. p. Temes-
Berjankapaszta, ll AJsóbaka, Hont vm., báti Mkény. - · 

j., cs. ö. Bát, u. t. Bit, u. p. Garamújfalu. *) Berkeszpataka kk., Ssatmár nagysom· 
Berk, ll Ebeczk, Ndgrád vm., balassagyarmati kúti j., ház 176, ! 7!11, O., gk. Csolt, i.877 kb., 

j., cs. o. Kékkc5, u. t. Balassagyarmat, u. p. :Mik- kj. és ak. Magyarberkesz, tsz. Szatmár-Némett, 
száthfalva. jbtk. és ah. Nagysomkút, cs. o. Nagysomkút, 5, 

Berke, ll Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., XII, 88, u. t. Nagysomkút, u. p. Magya.rberke!C'Z· 
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410 Ber-Ber 

·. *) Berki kk., Sd.ro• eperjesi j., hú 57, *) Bernecze kk., X Csitáripuszta; Hom ".., 
f. 288, T., rk. Bajor, 1 kh., kj. és ak. ipolysági j., ház 270, f. U40, M., rk. Kemenea, 
Sárosszentimre, tsztk., jb. és ah. Eperjes, es. o. 5.262 kh., kj. és ak. Kemencze, tsztk., jb. és 
Bertót, 67, IX, 19, u. 1. Eperjes, u. p. Sárosszent- ah. Ipolyság, cs. O. Ipolyság, 26, XIV, 66, u. ~ 
imre. . Ipolyság, [8]. · · 

Berki, r"\ Tárnok, Fejér 11m., vili j., es. O. Bernfez kk., 1Apt6 németlipcsei j.,· 
Sóskót, u. 1. és u. p. Tárnok. · ház 8, f U, T., rk. Tarnócz, ág. Szielnicz, !19 
. B e r ki · l Dinnyeberki, Kisberki, Nagyberki, kh., kj. és ak. Szielnicz, tsz. Rózsahegy, jbtk. és 
Pusztaberki. ah. Liptószentmiklós, es. O. Szielnicz, 671 XV, 

. B e r ki fa l u l. Alsóberkifalu, Felsöberkifalu. ,9, u. t. Liptótepla, u. p. Szielniez. . 
Berkimalom, ro. Nagytálya, Heves vm., &iri Berova, r. Bogyán, Bács-Bodrog "m., hódsári 

j., cs. O. FQzesabony, u. t. és u. p. Maklár. j., es. O. Vajszka, u. t. és u. p. V'ljszka. 
Ber1dmalom, ro. Petőszinye, .Aba14i-Torna 11m., Beraénytany n, r. Demecser, Szabolcs Wil., nJlr· .. 

fOzéri j. (székh. Hernádzsadány), es. o. Maoar- bogdányi j. (székb. Kemecse), ClL O. Kemecte, 
Md, u. t. és u. p. MagyarMd. u. t. és u. p. Demecser. . 

• 
Berko'rlcstanya, f"'\ Ermindszent, 8sil4gy vm., *)Berszászka kk., X Drenk.ova, Kozlatelep élSzi-

tasnádi j., cs. O. Tasné.d, u. t. Érszentkirály, rinyatelep; Krassd-Szörény újmoldovai j" 
u. p. Érmfndszent. ház 416, f. 2.394, O., cseh, n., m., t, rk. 8&6-

BerkoTltstanya, f"'\ Jlezc5szakál, Torda-Aranyós rénybuzás, 30.391 kb., kj. és ak. helyben, tn. 
t~m, marosludasi j., cs. O • .Mezókapus, u. t. Mez6- Karánsebes, jbtk. és ah. Orsova, es. O. belybeu, 
záh, u. p. Mezc'lszenuel. 43, VII, .~t, _[ll e. ~- . . 

*)Berlád kk., BeslterC6e-Nasedtl t~m., beseny6ij. Bertalanirymajor, r'\ Gicz, 11111., 

(székh. Besztereze), hú 110, f. 437, O., t, =f, zirczi j., cs. O. Lovászpatona, u. t. és u. p, Giez· 
U72 kb., kj. és ak. Sajónagyfalu, tsztk., jb. és Hathalom. . · . . \ 
ab. Besztercze, es. G. NagysaJó, 63, XXII, 7J, BertalanmaJor, r. Felsősegesd, Somogy 1111., 

u. t. és u. p. N&ifsajó. nagyatádi j., cs, o. Fels6sesesd, u. t. és L--,. 
*) BerllstJe kk., Krassd-Ssörlny jámi j., Felsc5segesd. · . 

hú !60, f. 1.160, O., .::j=-, !.310 kb., kj. és ak. hely- Bertalaninajor, ro, TápiÓszentmárton, 1Wt
ben, tsz. Fehértemplom, jbtk. Szászk.abánya, ah. Pilis-SoZt-Kislcun nagykátai· j., Oil. 11 • 

. Oraviezabánya, es. G. Jám, 4o8, VII, J1, ·m, h., Tápió~zPnlmárton, u. t. és u. p. Tápiószent· 
u. t. Jám, ~- márton. 

*J Bernád kk., diesószentmár- Bertamajor, " Noszvaj, Borsod "m., mez6. 
toni j., hú f. 8!9, O., m., it , kg. Bonyha, kövesdi. j., cs. O. Bogács, u. t. és a. p. Bogics. 
1~_050 kh., kj. és ak. Bonyha, tsz. Erzsébetváros, Bertamajor, r"\ Rábahidvéif, Vas m., m· 
jbtk; és ah. Dies6szentmárton, es. O. Bonyha, 50, vári j., es. O. Vasvár, u. t. Rll.bamolnári, 1o p. 
XXIII, 76, u. t. és u. p. Bonyha. Rábahid véif. . 

·Bernit als6tanra, f"'\ Ecséd, Heves -~ hat- Bortamajor, ro. TOivád, Torontál tmt., 
vani j., es. O. Hatvan, u. t. és u. p. Ecséd. j., cs. O. Bánlak u. t. és u. p. Tolvád. 

*) Bernáttaln kk., A.ba~·TOt"na kassaij., Bertamajor, r. Tóváros, Komárom tatai 
-. ház 47, f. ~40, T., ezi~rány, rk. Kassamindszent, 65 i j., cs. o." Tata, u. t. és u. p. Tata-Tóváros . 

• 

• 

• 

kh., .kj. és ak. Kassamindszent, tsztk., jb. és ah. Bertamajor, ro. Verseg, Pese-Pilis-Bolt-Kiik"li 
Kassa, es. G. Enyiezke, S,, IX, ~7,: u. t. és u. p. t1m., aszódi j., cs. ·o. Aszód, u. t. Aszód, •· p. 
Hernádcsány. · Verseg. . 

Bernit felslitanya, f"'\ Ecséd, Heoes hat- Bértelek, r'\ Tiszabogdány, Mttratlli.lrOB .-, 
vani j., cs. G. Hatvan, u. t. és u. p. Ecséd. tiszavölgyi j. (székb. Rahó), es. o. Tisza!Jor· 

Bernitkút, ro, Herczegfalva, Fejér 11m., sár- dány, u. t. Rahó, u. p. Tiszabo~rdAny. 
bogárdi j., es. o. Herczegfalva, u. 1. és u. p. *) BeTtény kk., BilJa'l' 1.1m., élesdi j., hú 96, 
NBiyvenyim. . . f. 4 5t, O., m., .::j=-, 906 kh., kj. és ak. Rév, tsz, 

" Nyírábrány, &abolcs tim., Nagy-V Arad, jbtk. és ah, Élesd, es. O. Nagybáród, 
ligetaljai j. (s~ékb. Nyfracsád), es. G. Nylracsád, 37, IV, ll, u. t. és u. p. Rév. 
u. 1. és u. p. Nyírábrány. ·. Bertlnka, r'\ Váezrátót, Peat-Pilis-Bolt-Killw 

Bern4ttaoya, " Hosszúpályi, Bihar um., ·vm., vAezi j., cs. o .. GOd, u. t. GOd, u. p,. Vúz-
derecskei j., es. o. Hoss1úpAlyi (ideirl. külO- ~artyán. . . 
nitmény), u. t. ·és li. p. HosszúpAlyi. *) Bertót kk., Sáros kisszebeni j., ház 

Bernattanya, " Szatmár vm., gO, f. 84~. T., m., rk. Frics, ág. Jakabrárása. 
mátészalkai j., es. o. Fábiánhúa, u. t. Hodász, t.ti30 kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 
u. p. Nylrme~rgyes. Eperjes, cs. O. helyben, 67, IX, !19, L \. -él . 

Bernittaoya, f"'\ Vaján, Ung tlm., nagykaposi u. p. Hedri. · . 
. u. t. és u. p. V aján. · . ").Berve kk., .Als6-~~1Wt- tna., alvinczil.,ház 88j, 
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i 1.688, n., o., t, r::f, T• 5.077 th., kj. és ak. *) Berzseny kk., Nyitra privinei j., hú 
helyben, tszlk., jb. és ah. Gyulafehérvár, cs. O. 118, i. 682, T., ~, i.fl5~ th., kj. és ak. Nádasér, · 

· helyben, 6,, XXIII, 7,, u. t. Gyulafehérvár,~- tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Privigye, cs. O. Német-
B e r z a l. Barza. próna, ·1!2, XIV, 4ö, u. t. Privigye, u. p. Nádasér. 
B e r z As z ka I. Berszászka. B e r zs e n y I. KislJerzseny, Litvaberzseny. 
Berzehorka, n Berzéte, Gömör ú Kis-Hont Berzsenyipuszta, fl Nikla, Somo!l!l mn., mar

rozsny"ói j., cs. O. Rozsnyó, u. t. Rozsnyó, czali j., rs. ö. Marczali, u. t. Marczali, u. p. Nikla. 
•· p. Berzéte. . . *)Bés kk., Ung vm., nagykaposi j., ház 113, i, 

. *)Berzék kk., X Molnártanya és Potoczkitanya; 678, M., ~, 8.631 kh., kj. és ak. V aján, tsz. 
Zemplétl 11m., szerenesi j., ház i. 597, M., ~ , Beregszász, j btk. és ah. Nagykapos, ·cs. ö. Nagy
rt. Girincs, gk. Sajópetri, 1.8j9 kh., kj. és ak. kapos, 66, XI, 36, u. t. és u. p. ·vaján • 

. Sajóhid vég, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. *) Bese kk., Nagy-K.tlktlll& segesvári j., · · 
· Szerencs, cs. O. Tiszalúcz, 65, X, u. t. Tisza- ház 187, i. 805, N., o., m., r::f, .:j=-,' 4.4M; kh., kj. 

ldcz, ~. · és ak. Keresd, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. 
·. *) Berzeneze nk., X Garicspuszta, GyOrgy- Segesvár, cs. O. Almakerék, 31, XXIII, 76, u. t. 

• 

·major, Keresztfaipuszta, Lankóczpuszta, Perdócz- Dános, u. p. Keresd. 
major és Vadaskertimajor; Somo!J1J mn., csul'gói B es e l. Barsbese. · . 

. j., ház 51!, :f.·~3.8t7, M., o, ref. Alsok és Csurgó- *) Besencze kk., Baranya vm., siklósi j., ·ház 
· sarkad, 9.54,1 kh., ak. helyben, tsz. Kaposvár, 6!1, i, 345, M., rk. Vajszló, ref. Kiscsiny és Oszró, 

és ah. Csurgó, cs. O. helyben, 44, XIX, 6:.!, 1.560 kh., kj. és ak. Vajszló, tsz. Pécs, jbtk. és ah. 
f, _[1t e. ~. · . Siklós, cs. O. Vajszló, M, XIX, 60, u. t. és u. p. 

e rz e n c z e .L Barsberzencze, Garamberzencze, Vajszló. 
. · Jpolyberzencze. . . Besenyefpuszta, f'l Gytlrer, Temu vm., köz-

*) Berzénke kk., Sáros tnn., eperjesi j., poriti j. (székh. Temesvár), cs. O. Temessár, u. t. 
ház 36, i, ~04. T., rk. Radács, é.g.. Eperjes, és L p. Gyftreg. . · · 

kh., kj. és ak. Sé.rosszentimre, tsztk., jb. *) Besenyi kk., Besstercse-Nasroil besenyói 
. és ah. Eperjes, cs; O. Eperjes, 67, IX, !29, u. t. j. (ezékh. Besztercze), ház 150; i, 717, N., o., 
· Eperjes, u. p. Sárosszen\imre. ó', 2.6~5 kb., kj. és ak. hely ben, b,ztk., j b. és ah... . 

B e r z e n y l. Betzseny. Besztercze, cs. O. Sófai va, 63, XXII, 7j, u. t. 
*) Berzesd kk., Torda-Arangoa toroczkói és u. p; Besztercze. . 

'j., ház 94, i. 484, O., .::f=-, !.77!! kb., kj. és ak. B es e n y 6 L Búzásbesenyó,· Csernabesenyó, 
· AranyosUny a, tsz. Torda, j btk. és ah. Topánfalva, Felsóbesenyc5, Lé.dbesenyd, Óbesenyó, Rinya-

• ca. 11. Aranyosbánya, 50, XXI, 69, · ui. h.,. besenyc5, Sajóbesenyc5, Sepsibeseny<J, · · Székás-
lo t. és u. p. Aranyosbánya. . beseny6, Szirmabesenyc5, Űjbeseny.,, Zalabesenyc5, 
~Berzéte kk., X Alsótanya, Bakimalom, Bérezi- Zsitvabesenyc5. 

puszta, Berzehorka, Berzétei vasgyár~ Genesipuszta *) Besenyid kk., X Kisbesenyődtanya; Szabolea 
Hámorka, Harangozópuszta és Nyergespuszta; vm., nyirbaktai j., ház UO, i, 798, M., $, rk. és 
Gömör ú Kis-Hont 11m., rozsnyói· j., ház 179, ~k. Levelek, 1.639 kh., kj. és ak. Ófehértó, tsz. 

• ·t 1.171, M., ~, rk. és ág. Rozsnyó, 3.580 kb., Nylregyhá.za, jbtk. és ah. Nyirbátor, cs. O. Nylr.- . 
; kj. és ak. helyben, tsz. Rimaszombat, jbtk. és bakta, 5, XII, 39, u. t. Levelek-Magy, u. p. 
~ ah. Rozsnyó, cs. O. Rozsnyó, XVI, 591, Ófehértó. · 

' ' 
• 

~. B e s e n y c5 d l. Hontbesenyc5d. 
Berzétei nsgyir, f'l Berzéte, Gömó'l' és Kis- Besenyifalu kk., X Mitosin; Lipt6 német--

Hcmt rozs!l.yói j., cs. ö. Rozsnyó, m. h., lipcsei j., ház 47, ! !!95, T., rk. Liptótepla, 
L t. és u. p. Berzéte. · . ;ig. Németlipcse, 7J~ kh., kj. és ·ak. Liptótepla, 

*) Berzétek6rUs kk., X. Kövágószeles és NllgY,- tsztk., jb. és ah. Rózsahegy, es. o. Liptótepla, 67, 
benpuszta; G6mör ts Kis-Hont vm., rozsnyói j., XV, 49, u. t. és u. p. Liptótepla. · 
ház 78, i, 4!!5, M., rk. és ág. Rozsnyó, ref. Berzéte, Besenyömajor, f'l Alsórécsény, Nyitra 
1.!00 kh., kj. és ak. Berzéte, tsz. Rimaszombat, galgóczi j., cs. O. Nyitraújlak, u. t. Felsc5récsény, 
jhtk. és ah. Rozsnyó, es. ö. Rozsnyó, XVI, u. p. Alsórécsény. . 
5i, a. t. és u. p. Berzéte. · Besenyömaj~r, fl GyOngyOsapáti, VCJs 

•) Berzerlcze kk., Sáro~ vm., héthirai j., ház szombathelyi j., f O. Szombathely, u. t. és u. p. 
!48, t 1.!!06, T., m., o, (r, 3.165 kh., kj. és Nagygencs. 
ak. helyben, tsz. Eperjes, 'jbtk. és ah. Kisszeben, *) Beseny6telek nk., X Tepélypuszta; He'IJU 
cs. O. helyben, 67, IX, 29, _['l e. ~. vm., egri j., ház 688, i. 3.396, M., ö, 8.5!1 

Berzerltzytanya, f'l Szentistvánbaksa, .Abaf.4i- kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Erer, cs. o. 
Tortsa , gOnczi j. (székh. Abaújszántó), cs. O. Fnzesabony, 60, X, 8!1, l@1 ~-
.AbR!1jazántó, u. t. Halma j, n. p. Nagykinizs. *) BesenyszUg nk., . X Alsószás:t.berek, Anna-

B e r z o v a l. Mu.rosborsa. major, Belsc'Ssienlivin, Bog•rzó, Daruhát, Felsll· 
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szászberek, Fokorú, Kistenke, Palotás, *) · Beszterezebánya rtv., X Besllercze. 
Pusztaszentiván, Szabolcs, Szóró és Tenke ; b!nyaszentjános és Savanyúkút; Z6lgom 11m., ház 
J'ás•·Nagykun-Bsolnok vm., jbzsá.ri alsó j. (székh. 659, f. 10.776, m., t., n., ű, ef", x), gk. Király· 
Jászapáti), ház 681, :! 4.801, M., o, ref. Jász· heryalja, !.308 kh., ak. helyben, j b.· és ah. 
kisér és Szolnok, 3~.409 kh., ak. (a hozzá helyben, cs. o. helyben, 16, XVI, 50, r, _r
tartozó Felsc5szászberek puszta kivételével) hely- e • 
ben, tsztk., jb. és ah. Szolnok, cs. o. Szolnok, 68 Beszterczebányaszentjános, r"' Beszlercze . 
II, 6,_ ~. · bánya, Zólyom t1m., cs. o. Beszterczebánya, 

Besfa, r-. Taródfa, Yas -om., körmendi j., cs. o. m. h., n. t. és n. p. Beszterczebánya. 
Rátót, u. t. Nagycsákany, u. P• Vasalja. Beszterecz kk., X Bajcstanya, Besztereczi 

Besimbák kk., Fogaras vm., alsóárpási j., ház vár és Gyalaptanya; &abolcs· nylrboadányi 
135, f. 660, O., L 1.463 kb., kj. és ak. Alsóvist j. (székh. Kemecse), ház 133, i, 977, M., ~. 
tsz. Brassó, jbtk. és ah, Fogaras, cs. o. Voila, rk. Demecser, 2.016 kb., kj. és ak. Kék, tsztk., 
31, XXIV, 78, u. t. és u. p. Alsóvist. jb. és ah. Nylregyháza, cs. O. DombrAd, 65, X, 33, 

Bes~tri, r-. Nagykc5rOs, Pest-Pilis-8olt-Kisku11 u. t. Demecser, u. P• Ké_k • 
tltn., cs. o. Nagykc5r0s, u. t. éa u. p. Nagykc5rÖs. Beszterec~~ vár, r-. Beszterecz, 81abob tmL, 

· Besny6-Kolostor, r-. GMOllc5 Pest-Pilis-Bolt- nyirbogdé:nyt J. (székh. Kemecse), cs. O. Dombrád, 
Kilkun tJm., g0d01lc5i j., cs. o. ' GOdOllii, m. u. *t. Demecser, u. p. Kék. . . 
h. (Máriabesnyc5), u. 1. Gödöllc5, u. p. Mária- ) Béta kk., Udvarhely vm., udvarhelyi J. (székh. 
besnyc5 Székelyudvarhely), ház 92, :E 880, M., rk. Vqás, 
Besn~6major, r-. Lepsény, Veszprim -om., 765 kb., kj. és ak. Székelrdobó, tsztk., jb. és ah. 

enyingi j., cs. o. Enyinr, u. t. és u. P• Lepsény. Székelyudvarhely, cs. O. Székelyudvarhely, 8!, 
*) Besny6petöfa1Ta kk., Nyitra tJm., pöstyéni XXIV, SO, u. t. BOgOz, u •. P· Y_Agás. 

j., hAz 87' f. 776, T., rk. Nagykosztolány, 1.490 Bete~l~cscs~~da, r-. Ktsbári.' . ~empléft , •. , 
th., kj. és ak. Nagykosztolány, tsz. Nyitra, jblk. sátoraljauJhel~l J:• cs. O. SatoralJaUJhely,- u. t. és 
és ah. Galgócz, cs. O. Vittencz, 7!, Xlll, 41

1 
u. t. u. P• SátoraljaúJhely. • • 

és a. P• Nagykosztolány. Betek!-n.c_spuszta, r-. KarancskesZl, N~_qrad 17111., 

B l B b 
· szécsény1 J•, cs. O. Karanesság, u, t. Litke, a. p • 

e s se . ari! ese. . . Lapujtő • 
Beuenszög, r-. Gyoma, Blkú i'm., gyomal J., Beteklnts, r-. Komlóskeresztes, Sáros tltll., gi· 

cs. O. Gyoma, u. t. és u. P• Gyoma. rálti j., es. O. Kálnás, u. t. Tapolyhanusralva, 
B ess e n sz O B l. Besenyszög. , u. p. Komlóskeresztes. 
B e ss e n Y c5 l. Besenyc5telek. Detekints r-. Szelevény J'ász-Naggktm·StolRoJ: 
Bessev6lgy, r-. Barstllss, Bars ""'·• vet·ebélyi vm., tiszai ~lsó j. (széth. Tiszafllldvú), es. ö. 

j., es. O. Verebély, u. t. és u. P• Barsfüss! Knnszentmárlon, u. t. Kunszentmárton, L p. 
· Beszkidek, r-. Ócsad, Trencstn vm., csaczai j., Szelevény. 

·cs. O. Csaeza, u. t. Csacza, u. p. Ócsad. Beteklntscsárda, r-. Barskisfalud, Bars •·· 
Beszne, r-. :Marikó, 2rmcsf!n vm., vágbesz- aranyosmaróti j., cs. O. Aranyosmai·ót, m. b., 

\ 

tererei j., cs. O. Vágbesztercze, u. ·t. Vágbesz- u. t. és u. p. Barstas:t:ár. i 

tercze, u. P• Marikó. Betektntspuszta, r-. Alsónyék, .7blna 11m., Us· 
*) Beszter kk., .Abauj-Tm"na kassai j., hAz ponli j. (székh. Szekszárd), cs. O. Bátaszék, L L 

77, f. 446, M., t., ~, rk. Felsc5olcsvar, gk. Izdoba, Pilisberek, u. p. Bátaszék. 
1.i08 kb., kj. és ak. Abaszéplak, tsztk., jh. és ah. Bételek, r-. SzD.rte, U'llfl nagykaposi j. -
Kassa, es. O. Magyarbc5d, 34, IX, IJ.71 u. t. Kassa, cs. o. Nagygejc5c:5, u. t. és u. p. Szürte. 
u. p. Felsc5olcsvár. Betérpuszta, r-. Losoncz, N6grád ""'·• es. G. 
· *) Besztercsény kk., X Pavcsicza ; BCH'B -om., Losoncz, u. t. és u. p. Losonez. 
oszlányi j., ház 133, f. 964, T., m., o, 4.975 kh., *) Betfalva kk., Udvarhely székelykeresztúri 
k.j. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Aranyosma•·ót, j., ház 148, :E 638, M., ~, rk. Székelykeresztilr, 
cs. O. Oszlány, 26, XIV,'"· a, t. Nyitraszeg,~- 1.715 kb., kj. és ak. Rugonfalva, tsz. Székely· 

*) Besztereze rtv., BeBZtere~e-Nasedd vm., há.z udvarhely, jbtk. és ah. Székelykeresztúr, cs. G • 
1.761, i, 13.236, n.1 o., m., o, 1:, ~, d", 4=-, x), Székelykeresztúr, 8:2, XXIV, 80, m. h., 11o t 
unit. Kolozsvár, 9.700 · kh., ak. helyben, tsztk., és u. p. Székelykeresztúr. 

és ah. helyben, cs. o. helyben; 63, XXII, 7~, *) Betfia kk., Bihar kllzponti j. (széth . 
f, p e. N agy· V arad), ház 85, f. 461, O., t , 1.037 kh., kj. 

es z t e r c z e L Aszubesz- és ak. Váradszentmárton, tsztk. Nagy-Várad, 
tercze, Borgóhesztercze, Felsc5besztercze, lpolybesz- jb. Nagy-Várad vidéki (székh. Nagy-Várad~ ah. 
tercze, Kisbeszlercze, KOzépb~sztercze, Óbesztercze, Nagy-Varad, cs. O. NagyQrOgd, 87, IV, U, L t 
Pozsonybeszter~ze, Tapolybesztel'cz_e, Turóczbesz· télen: Nagy-Várad, nyáron: PO.spllkfilrdc5, L p. 
teroze, Újbesztercze, Vagbesztercze. FélikszfQrdc5. l 
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*)Bethlen kk., Szolnok-Doboka vm., bethleni j., Betlehempuszta, r. Pusztazámor, Fejlr tnn., 
ház 530, f. 8.Q70, M., o., t, ~, 1), rk. Apanagy- váli j., cs. O. Só&kút, u. t. és u. P• Sóskút. 
falu, 5.044 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. Betlehempuszta, r. Tét, .Győr vm., · sokoró-
és ah. helyben, cs. O. helyben, 68, XXII, 7i, aljai j. (székh. Tét), cs. O. Tét, u. t. és u. p. 
r. _[f4 e. ~- . Győrszemere. . 

*)Bethlenháza kk., Krass6-Szfirtny vm., hégai Betlehem tanya, r. Polgár, Szabolcs d adai 
j. (székh. Bálincz), ház i03, :E. 1.0!10, N., m., o., o, alsó j. (székh. Tiszalök), cs. O. PolgAr, u. t. és 
:!.509 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., j b. és ah. Lugos, o. ·P• Polgár. · 
cs. o. Klicsó, 4.3, VIII, !3, f (Bethlenháza- Betlen kk., Fogaras fogarasi j., ház 238, 
Klicsó); ~- · i. 1.068, O., =f, !.517 kh., kj •. és ak. helyben, 

~ *) Bethlenkcresztdr kk., X Sajókiskeresztúr ; tsz. Brassó, jbtk. és ah. Foga.ras, cs. O. Fogaras, 
! 81olnok-Doboka mn., bethleni j., ház 182, :E. 7U, 31, XXIV, 78, m. h., u. t. és u. p. Fogaras. 
r ·o., m., t, ref. Sajószentandrú, !.163 kb., kj. és B e t l e n l. Bethlen. 
' : ak. Sajószentandrás, tsz. Dés, jbtk. és ah. Bethlen, *) Betlentalva kk., X Dolinamajor; Szepes 
· cs. il. Árokalja, 63, XXII, 7!, u. t. Kerlés, ;u. p. 'llm., iglói j., ház 69, :E. 413, T., czigány, n., rk. 

• 

• 

Sajómagyarós.. Káposztafal va, 1.769 kh., kj • .és ak. Káposztafalva, · 
. *) Bethlenkörtvélyes kk., Seolnak-Doboka 'llm .. tsz. Li!cse, jbtk. és ah. Igló, cs. O. Káposztafal va, 
bethleni j., ház 149, :E 3.053, O., =f, gk. Ispán- 67, IX,~BO, u. t. Káposztafalva, · . 
mezil, 3.053 kb., kj. és ak. KOzépfalva, tsz. Pés, ··B e t l e n fa l v a l. Székelybetlenfalva •. 
jbtk. és ah. Bethlen, cs. ft. Nagydebrek, 631 XXII, B e t l e n h á z a l. Bethlenháza. 
n, u. t. Bethlen, u. P• Középfalva. Betlenkert, r. HajdubOszörmény, Hajdu vm., 

Betlllenmajor, fl Alsóorbó, Als6-Fehir es. o. HajduböszOrmény, u. t. és u.. p. Hajdu-
nagyenyedi j., cs. o. Nagyenyed, u.. t. Tövis, b0sz6rmény. . 

• 
1. p. Nagyenyed. Betle~pu.szta, r. Moesár, nagy-

Bethlenmalom, r. Avasújváros, Seatmár mihályi j., cs. ft. Nagymihály, u. t. Nagymihály, 
avasi j. (székh. Ava:;újvAros), cs. 6. Avasújváros, -u. p. Pazdics. . · 
a. t. és u. p. Avasújváros. · *) Betlenszentmildós kk., Kia-Kt'iktilló 

Bethlentanya, f""t Magyarfráta, Kololi hoszszúaszói j., ház 8~3, :! 1.5~!, o., it , ~ , 8, 
mocsi j., es. O. Magyarfráta, a. t. és u. p. Magyar- 4.!.(.3 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, 
frála. jbtk. Hoss1úaszó, ah. Erzsébetváros, cs. a. hely-

Bethlentanya, fl Mezc5smkál, Torda-Aranyos ben, 1>0, XXUI, 76, u. t. Zsidve, 
tnn., marosludasi j., es: a. Mezilzáh, u. t. Mezc5záh, *) Betlér kk., X Andrássymalom, 
u. p. Mezöszengyel. · Csapásim aj or és Felsc5vasgyé.r ; Gömör ú Kis-Hont 

Bethlentanya, ~ Szészárma, SIJOlno"k-Doboka vm., rozsnyói j., ház ~:u, :E 1.1~1, T., m., ó', rk. 
na., bethleni j., cs. 6. Bethlen, u. t. Bethlen, Nagyveszverés, 4.289 kb., kj. és ak. helyben, tsz. 
•· p. KOzépfalva. · Rimaszombat, és ah. Rozsnyó, es. o. Rounyó, 
, Bethlentany a, fl Temespaulis, ver- '1.!5, XVI, 52, 1' p. u. 

seczi j., cs. O. Versecz, , u. p. Temespaulis. Bettelmannpuszta, r. Mekényes, Baranya 
Bethlentelep, fl pestes, Bihar vm., 'llm., hegyháti j. (székb. Sásd), es. 6. Mágócs, 

élesdi j., ak. helyben (az élesdi ak. pé.rhuza- o. t. Lengyel, u. p. BikaL · 
• 

mos B. anyakönyve), cs. O. Elesd, o. t. és u. p. Betyárpusda, r. Imely, Komárom 'llm., ud-
Élesd. · vardi j. (szék h. Ógyalla), cs. ö. Ógyalla, u. ·t. 

Betlehem, f". Szulócz, Nyitra vm., nagytapol- Ógyalla, u. p. Imely. · 
csányi j., cs. O. A.ppony, u. t. és u. p. Appony. Bevár, r. Ercsi, Fejir vm., adonyi j., cs. 6. 

Beüehem, fl Verebély, Bars 11m., verebélyi j., Ercsi, u. t.. ~ u. p. Ercsi. . . 
es. O. Verebély, o. t. és u. p. Verebély. *) Bezdán nk., X EgyhAzhalmok, Ferenez József 

Betlehemmajor, r. Lapásgyarmat, Nyitira ""'·• zsiliptelep, Sárké.nytanya, Tatárrév és ZOldbalom i 
nyitrai j., cs. o. Nyitra, u. t. és o. p. Nagy- Bác1-Bodrog vm., zombori j., ház 1.54(., :E 7.6!8, 
l apás. . n., bunyeváez, o, 1), kb., ak.: hely-

Betlehemmajor, r. Peres, Trencsm bé.ni ben, tsztk., jb. és ab. Zombor, es. o. helyben, 
j., cs. O. Bán, o, t. Ribény, o. p. Bán. ~3, VI, 18, J:,, ~. f, _[ll e. 

Betlebempuszta, r. Kolta, Komárom od- Bezdán, r. Dárda, Baranya vm., baranyavll.ri 
vardi j. (székh. Ógyalla), cs. ö. Udvard, u. t. és j. (székh. Dárda), cs. O. Dárda, u. t. és u. P• 
u. p. Kolta. • Dárda. 

Betlebempuszta, ,...... Magyarpadé, Torontál B e z d á n L Újbezdán. 
fill., nagykikindai j., es. O. Padé, u. t. és u. p. Padé. B e z d é d l. Bezdédtelek. 

Betlehempuszta, r. Nagyhárságy, Somogy B e z d é d l. Tisznbezdéd. 
""'·· sziretvári j., cs. 6. Mozsgó, u. t. Zseliezszent- *) Bezdédfalva kk., Trencsdn "m., puhói j., 
lúzló, o. p. Nagyhárságy. ház 86, :E. !10, T., ág. Puhö, 536 kb., kj. és ak • 
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Doné.ny, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Puhó, cs. ö filitivári j. (!!zékh Paks), c•. ll. Nagydoror 
Pnhó, 71, XV, 47, u. t. Puhó, u. p. Donány. u. t. és u. p. Nagyclorog. . 

Be.zdédmezö, f"'t. Bezdédtelek, Bzolnok-Doboka Bezsán kk., Htvnya.d vm., dévai j., bb 107 
t~m., csakigorbói j., cs. o. Csákigorbó, u. t. és i 434, O., =f, 787 kb., kj. és ak, Alsókajanel, tsztk, 
a. p. Csakigorbó. jb. és ah. Déva, cs. ö. Haró, 64!, XXlll, 75, •· t • 

*) Bezdddtelek kk., X Bezdédmezc5 ; Seolnak~ és u. p. Maro!!solymos. 
Doboka csákigorbói j., ház ~00. ;E 926, O., 1 , Bezsántanya, r'l Déva, Hvngrul flllt., cs. e. 
!!.686 kh., kj. és ak. Aszó, tsz. Di\s, jbtk. Csáki- Déva, u. t. és u. p. Déva. 
gorbó, ah. Dés, es. lJ, Csá,kigorbó, 63, XXI, 70, Bezsántelcp, r'l Tirnavicza, Ht.myad """• 
u. t. és u. p. Csákigorbó. marosillyei j., cs. o. Marosillye, a. t. és •· p. 

. Bezdlnlzárda, r'l Munár, vm., újaradi. Branyicska. · 
j., es. O. Németszentpéter, u. t. és u. p. Német- *) Bia nk., X Alsómajor, Csonkatebe, Herezec· 
szentpétel'. halom, Hosszurét, Iharos, Kozá.rom és Móriczmajor: 

*) Bezedek kk., X Erdc5fllld; Baranya vm., Pest-Pilis·Bolt-Kiskwn tlln., biai j., há.z ,73, ! 
baranyavári j. (székh. Dárda), ház 11!il, ;E 650, 3.178, M., n., {i, ~, 6.610 kb., ak. helybeu. 

· N., sz., rk. . és. kg. Lippó, 1.976 kb., kj. és ak. tsztk. és jb. Pestvidéki (székh. Budapest), ah. Buda· 
. helyben, ·~z. Pécs, jbtk. és ah. Dárda, cs. ö. Fc5- pesti kir •. állampénztár (IV. Vármegyehú}, cs. a. 

hereze~ttlak, 62, XIX, 61, u. t. Fdberezeglak, ~- helyben, 32, 1, !, ~. 
*) Bezenye nk., X Paprét; Moson vm., rajkai *) Blbarczfaha kk., X Bibarézfa.lvi fllrd6; 

j., ház ;E 1.367, H., m., n., o, 5.208 kb., ak. Udvarhely -vm., homoródi j. (székh. Oklánd), ház 
helyben, tsz. Gydr, jbtk. és ab. Magyaróvár, cs. ö. ~IJO, i 8~3, M., ~, 2.549 kb., kj. és ak. Kisbaczoo, 
Rajka, 76, XVill, 58, m. h.1 u. t. Rajka, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. és ah. Oklánd, es. 6. 
cgJ. _ Bardocz, 82, XXIV, 77, u. t. Na1Jbaczon, 1. p. 

*) Bezeréd kk., X Cseroldaldtllc5, klllsc5major Barót. 
és VergyálomdQlc5; Zala vm., zalaszentgróti Bibarczfahi filrd6, r'l Bibarczfalva, Utlllar"Mir 
j., ház U.9,! 860, M., o, 2.109 kb., kj. és ak. Zala· vm., homoródi j. (székh. Oklánd), cs. 11. Bardoes, 

.. koppány, tsztk. és jb. Zalaegerszeg, ah.Sümeg,es.. O. u. t. Nagybaezon, u. p. Baról . 
Zalacún y, 48, XX, «14-, u. t. és u. p. Szepetk. n Borostelek, Bihar tllll., kiii· 

Bezerédjmajor, r'l Berhida, Veseprtm vm., ponti, j. (szék h. Nagy· Várad), cs. ll. Mezőtelesd, 
veszprémi j., es. O. Peremarton, 11. t. és 11. p. u. t. és u. p. Mezlíszakadát. 
Berhida. Bibicz, r'l ·Acsa, Pest·Pilis-Solt-KiskKt& .,.., 

*) Bezeréte kk., X Jégszem és Kincstárbáza, váezi j., cs. ll. PllspOkbalom, u. t. Acaa-Erd6kilrt, 
Bars garamszentkereszti j., ház 61, ;E 471, u. p. Acsa. · 
T;, m., rk. Jálna, 1.190 kb., kj. és ak. Kiszelfalu, Bibicz, r'l Kisszállás, Bács-Bodrog ".., bb 
tn. Aranyosmarót, jbtk. és ah. KOrmllczbánya, almási j., cs. o. Kisszállás, u. t. és 1. J• 
e& O. Kiszelfalu, 26, XIV, 46, u. t. Garamber- Kisszállás. · 
zencze, u. p. Jálna. · r'l Tiszabura, Jáss-Naggku•-&old 

*) Bezi kk., X Faluhelypuszta, Hugotpuszta, vm., tiszai közép j. (székh. Tllrllkszentmikl61), 
Nagykarrospuszta, · Péterházapuszta és Pibenc5; es. lJ. TiszRroft', u. t. és u. p. Tiszabura.. 
Gyór tószigetcsilizkOzi j. (szék.h. Gyc5r), ház Bibiczhegy, n Herczegfalva, Fejlf' -., Yl'· 
156, i, 939, M., ó", rk. Febértó, 3.690 kh., kj. és boj1árdi j., cs. ö. Herczegfalva, u. t. és 1, P• 
ak. Gyc5rslJvényház, · tsztk., jb. és ah. Gydr, es. o. Herczegfal va. . · 
Enese, 19, XVU, 66, u. t. Enese, ~- Bibiczhegyi telep, r'l Fadd, Tolna ".,, dUDl-

Bezinal szöllök, r'l Szarvas, Békú szarvasi roldvá.ri j. (székh. Paks), cs . . o. Fadd, u. t. és 
j., cs. G. Szarvas, u. t. és a. P• a. p. Fadd. 

Bezine kk., Á'f'Va alsókubini j., ház 76, B i b o r l. Szentbibor. 
f. 311, T., O• 1.014 kh., kJ. és ak. Medzibrogy, B i cs cs e I. Kisbicscse, Nagybicscse . 

.. tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. Alsókubin, cs. o. Alsó· *) Dicscsefala kk., Trencsén tm~., zsolnai j. 
kubin, 71, XV, 49, u. t. és u. p. Alsókubin. ház 96, i. 69~, T., m., o. á.g. Zsolna, 987 kh., kj. 

Be.znáUalupuszta, n Nyitradivék, Nyiflra és ak. Zsolna (zsolnabánfalvai kj. és ak. kerület\ 
privigyei j., cs. O. Divékrudnó, u. t. Nyitra- tsz. Trencsén, és ah. Zsolna, cs. G. Zso!nl, 

novák, ·u. p. Nyitradivék. 71, XV, 48, m. h., _r- e.~· 
B e z n y e L ·Báródbeznye. *) Dicscsesza bad! kk., 1renca61 tim, vAgheliZ· 
*) Bez6 kk., Ung ungvári j., ház 39~, i, terczei j., ház 34, i. 180, T., rk. Alsóricsó, 

1.699, T., n., t, ~, rk. Jenke, 6.077 kb., kj. kb., kj. és ak. Alsóricsó, tsz. Trencsén, jbtl 
és ak. helyben, tsz. Beregszá.sz, jbtk. és ah. Vágbesztercze, ah. Zsolna, es. G. Nagybicscse, 71, 
Ungvár, cs. O. Pálócz, 66, XI, 36, u. t. XV, 47, u. t. Ricsó, u. p. Alsóricaó. 
Ungvár, ~- · B i es é r d l. Kisbiesérd, Nagyblcsérd. 

Be.zzeglmajor, il"NaB'Jdoror, Tolna dana- *) Bicske nk., X Csordaktit, Gala,onyAs, lit-
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námetegrház, lrláriatelep, Mesterberek, Nagy- Biharntred, h Bondoraszó, Bihar belé
németegyház, Tornyó és Tükrös ; Fejér vm., váli nyesi j., cs. O. · Bondoraszó, u. t. Bondoraszó, 
j.,házt.OM,f,6.729,M., (5, ~.x),ág.Csabdi,15.55~ ~(csak nyáron; télen u. p~ Bondoraszó). 
kh., ak. helyben, tsz. Székesfehérvár, jblk. *) Blhat·hosszúaszó kk., Bil,ar "m., tenkei j., 
ben, ah. Vál, cs. o. helyben, 69, XVII, 53, ház 303, -f, 1.504, O., "f-, 4.618 kb.,· kj. és ak. . 
f. fl e. helyben, tsz. Nagy-Várad, jhtk. és ah. Tenke, 

B i cs e l. Tápióbicske. · cs. O. Tenke, 37, IV, 13, u. t. és u. p. Tenke. 
r'\ Gyula, Békés 11m., cs. o. Gyula, Bihari szlillöht>gf, f"'' Bihar, Biltar "m., köz-

ro. h., u. t. és u. p. Gyula. . ponti j: (székh. Nagy- Várad), cs. o. Biharpüspöki, 
• 

r'\ Zsáka, Biha'f' vm., berettyóúj- u. t. és u. p. Bihar. · 
falui j., cs. o. Zsáka, u. t. és u. p. Zsáka. . *) Biharkaba kk., Bihar belényesi j., ház 

Blela, r'\ Zázriva, Árva alsókubini j., es. ! 1.189, O., .::f, 3.071 kh., kj. és ak. helyben, 
11. Kralován, u. t. Párnicza, u. p. Zázriva. t sJ. N agy-V árad, jbtk. és ah. Belényes, cs. o. 

Blelavodalrt.Tá.ny, f"'' Csavajó, Nyitra vm., helyben, 37, IV, 13, u. t. és a. p. Magyarremete. 
privigyei j., cs. ll. Divékrudnó, u. ·t. Nyitranovák, *) Biharkeresztes nk., X . Feketekistanya, 
u. p. Bélapataka. Feketenagytanya, Jámbortanya és Vásé.rhelyi-

*) Bigér kk., Kraaa6-S1~éng újmoldovai tanya; Bihar biharkereszlesi j., hál 688, ! 
j., Mz 70,! 378, Cseh, rk. Szl!rénybuzás, 7.1U 8.660, M., (5, ~. J), kg. Mez6peterd, 8.557 kb., 
th., kj. és ak. Berszászka, tsz. Karánsebes, jbtk. ak. helyben, tsztk. Nagy-Várad, jb. Nagy-Várad 

: és ah. Orsova, es. ll. Kozlatelep, 43, VII, 21, vidéki (székh. Nagy-V ah. Nagy-Vé.rad, cs. 
i n. t. és u. p. Drenkova. 6. helyben, 37, IV, 21. . r. _[ll e. 
i ")Bihar nk., X Bihari sz6116hegy, Iklódtanya, ~-
~ Komocsótanya, Kilrtöstanya, RégenypuszhL és *) Biharkristyór kk., Bihar tlfJI,, vaskohi j., 
~ Szóketanya; Bihar kozponti j. (székh. Nagy- ház M4, ! 1.4·33, O., .::f, 10.005 kb., kj. és ak. 

Várad), ház 561., ! 3.007, .M., 0 , ~, gk. Nagy- helyben, tsz. Nagy-Várad, j btk. Vaskoh, ah. Belé
szántó, kg. Pelbárthida, 8.564 kb., ak. helyben, nyes, es. ll. Vaskoh, 37, IV, 13, 
tsztk. Nagy-Várad, jb. Naiy-Várad vidéki (székh. *) Biharlonka kk., Bihar vaskohi j., hAz 
Nagy-Várad ah. Nagy-Várad, cs. ll. BiharpQspOki, 168, ! 1.095, O., m., .::f, 3.643 kb., kj. és a.k. 
37, IV, 11, r. e. helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. Vaskoh, ah. Belé· 

*) Biharcsanálos kk., Bihar vm., székelyhídi nyes, es. o. Vaskoh, 37, IV, 18, ~ (Biharlonka· 
j., ház 110, ! 507, O., m., t., ; , rk. Szentjobb, Rézbánya), a. t. Vaskoh, . 
U87 ih., kj. (Szentjobb nk.-hez beosztva), ak. "') Biharmagara kk., Bihar tm~., vaskohi j., 
Szentjobb, tsz. Nagy-Vátad, jbtk. és ah. Székely- ház 70, i 884, O., kr. Kiskoh, kb., kj. és 
hid, cs. a. Szalárd, 89, III, 7, a. t. és a. p. ak. Dombrovány, tsz. Nagy-Várad, jbtk. Vaskoh, 
Szentjobb. · ah. Belényes, cs. ö. Dombrovány, 37, IV, 13, a. t. 

*) nk., X Baromállás, Egyedmajor, Rény. u. p. Dombrovány. 
Ferenczmajor, Hérnekmajor és Józsefmajor ; *) Blharmezli kk., Bihar vaskohi j., hú 
Biluw mn., székelyhídi j., ház 1.146, ! 6.269, 148, ! 724, O., .::f, 6.001 kh.., kj. és ak. Bihar
M., Ci, ~, "f-, gk. Nagyléta, 13.121 kb., ak. kristyór, tsz. Naiy-V árad, jbtk. Vaskoh, ah. Belé
helyben, tsz. Nagy-Várad, jblk. és ah. Székely hid, nyes, cs. ö. Rézbánya, 37, IV, 13, a. t. és a. p. 
es. ll. helyben, 39, III, 7, r, _[ll e. Biharkristyór. -
~· *)Biharnagybajom nk., X Csillagtanya,Lovassy-

*) Blhardobro11d kk., Bihar 'Um., magyarcsékei tanya és N emeailagbirtok ; Bihar vm., sárréti j. 
j., ház !186, i 1-673, O., m., .::f, rk. Magyarcséke, (székh. helyben), ház 903, i 4.314, M., ~, (r, 
rer. Gyanta, 13.139 kh., kj. és ak. helyben, tsz. rk. Báránd, 10.656 kh., ak. helyben, tsz. Nagy
Nagy-Várad, jbtk. és ah. Mannrcséke, cs. ll. Várad, jbtk. és ah. Berettyóújfalu, cs. o. Bihar-
Magyarcséke,'37, IV, 11, , ..(ll e. ~· torda, 37, III, 8, r, _[ll e. 

*) Biharfélegyhi.za ){ gostmaJor, Alsóma- *) Biharó kk., tnn., bó.rtt'a.i j., hó.z 138, 
jor, FO.lektó, Gyapoly és Kozmapuszta; 1Ji.har vm., i. 729, R., ~, 3.649 kb., kj. és ak. Zboró, tsz. 
szalárdi j., ház 313, :E 1.609, M., ~, rk. Asszony- Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, cs. ll. Zboró, 67, IX, 
vására, gk. Pocsaj, kg. Pelbárthida, 6.4!14 kh., ak. 29, u. t. és a. p. Zboró. · 
helyben, tsztk. Nagy-Várad,jb. Nagy-Várad vidéki Biharom, f"'' Karcsa, vm., bodrogközi 
(szék h. Nagy-Várad), ah. Nagy-V árad, cs. ll. Bihar- j. (székh. Kirá.lyhelmeez), cs. ll. .Páczin, u. t. 
diószeg, 37, IV, 11, ~- Nagykövesd, u. p. Páczin. 

*) kk., Bihar "m., vaskohi j., *) Biharpoklos kk., Bi.hM belényesi j., 
ház 1!9, ! 669, O., .::f, kb., kj. és ak. ház 106, i. 61 O, O., ; , .:j=-, 979 kb., kj. és ak. 
Dombroviny, tsz. Nagy-Várad, jbtk. Vaskoh, .ah. helyben, tsz. Nagy-Vé.rad, jbtk. és ah. Belényes, 
Belényes,. cs. ö. Dombrovány, 37, IV, 13, a. t. cs. ö. Belényes, 37, IV, 13, u. t. és u. p. Belényes. 
Rény, L ,. DombrovinJ. *) Blharpilsp6k1 nk., X Micskepuszta; Bihar tm1o 
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kllzpontij. (székh. Nagy-Várad), ház 612, t 8.650, helyben, tsztk.-Nagy-Várad, jb. Nagy-Virad vidéki 
M., o., 0 , ~. gk. és kg. Nagy-Várad, 5.215 kb., (székh. Nagy-Várad), ab. Nagy-Várad, es. ll . 
ak. helyben, tsztk. Nagy-Várad, jb. Nagy-Várad diószeg, 87, IV, 11, o. t. és u. p. Bihadélqy· 
vidéki (székh. Nagy-V ah. Nagy-Várad, cs. háza. . 
o. helyben, 37, IV, 11, :f, ~- *) Bikaica nk., X B"ikácspuszta, Tolu1!m.,dona-

*) Blbarr6sa kk., vm., belényesi j., ház fOldvári j. (székh. PakP), ház 198, f 1.0."17, N~ m~ 
532, f. !!. O., =f, 9.828 kb., kj. és ak. hely· c:f', rk. · Kajdaca, !!.135 kb., ak. helyben, lsz. 
ben, tsz. Nagy-Vé.rad, jbtk. és ah. Belénye11, cs. Szekazárd, jbtk. és ab. Paks, cs. o. Naudorog, 69, 
G. Biharkaba, 37, IV, 13, u. t. Magyarremete, ~- XVII, 54, u. t. Vajta, ~- ' 

*) Blbanályl kk., Bihrw vm., tenkei j., haz B ik 6. cs l. Mezc5bikács, Nagybik!es, Puszta. 
170, ! 766, M., o., o, t , kg. V 6.radpósa, ref: bikács. 
Vé.radle~, 8.211 kb., kj. és ak. helyben, tsztk. Nagy~ Blkáespuztn, fl Tolna tmJ,, 
Várad, j b. Nagy-Várad vidéki (székh. Nagy-Várad}, vári j. (székh. Paks), cs. G. Nagydoror, u. t. Vaj!l, 
ah. Tenke, cs. G. NagyOrllgd, 37, IV, 13, o. p. Bikács • 

~- B i k á c z a l. Biké.czralva. 
*) Biharszenes kk., Bihar belényesi j., *) Bik6.czralva kk., Slilágy """• szilánesehi j • 

hú 73, i, 887, O., kg. Bondoraszó, 1.873 kb., kj. ház 178, t 866, O., '1, kb., kj. és ak. helJ· 
és ak. Bondoraszó, tsz. Nagy-Várad, jblk. és ah. ben, tsz. Zilah, jbtk. és ab. Szilágyeseh, ea. 6 . 
Belényes, cs. G. Bondoraszó, 37, IV, 18, u. t. és Hadad, 51, fi, 10, u. t. és u. p. Hadad. 
o. p. Bondoraszó. · Blklid, fl Gindlicsalád, TolntJ tma., dunafGld· 

*) Biharszentandrás kk., X Iklódpuszta és vé.ri j. (székh. Paks), rk. Kajdaes, gk. Medina, 
Őssipuszta; Bihtar t!m., kOzponti j. (székh. Nagy- ref. és 6.g. KO!esd, cs. G. Hidja, u. t. és u. p. KGlescl. 
Várad), hé.z 233, ! 1.881, O., m., t, rk. Újpalota, *)Bikafalva kk., Ud"Mhely "".,, udvarhelyi j. 
ref. Biharszentjános, kr. KGröstarján, tU28 kh., (székh. Székelyudvarhely), ház 108, f. 41,, JI., 
lej. és ak. helyben, tsztk. Nagy-Várad, jb. -Nagy- ~, 1.048 kb., kj. és ak. helyben, tbltk., jb. és 
Várad vidéki, ah. Nary-Várad, cs. G. Nagy-Várad, ah. Székelyudvarhely, cs. G. Székelyudvarhely, Bt 
37, IV, 11, ~ m. h., u. t. Őssi, . · . XXIV, 80, m. h., u. t. Székelyudvarhely, [81. 

*) Biharezentelek kk., Bihar vm., marJar- Blkahegy, fl Pétermonostora, ~Bt·PiliB·Solf· 
csékei j., hb 147, f. 760, O., T-, 2.fi79 kb., kj és Kisktm vm., kiskunfélegyhbi j., es. G. Kiskun· 
ak. Tasádf6, tsztk. Nagy-Várad, j b. Nary-Várad félegy háza, u. t. Pusztapéteri, u. p. Pétermonos-
vidéki (székh. Nagy-Várad), ah. Magyarcséke, cs. tora. · 
G. Tasádfc5, 37, IV, 11, u. L és o. p. Tasid Bikahegyi &llnilJielPp, fl Örkény, Put·Pilil-

*) Blharszen1ijános nk., ){ GizellamajoJ•, Klas- Bolt-Kisktm 11m., alsódabasi j., cs. G. Alsódabas, .. 
trommajor és Szebenpuszta j Bihar vm., bibar- u. t. és u. p. Orkény. 
kere~ztesi j., hu 274, t 1.847, M., ~, 2.765 kh., Blkakútpuszta, fl Zubogy, Göm(Jr ü Kit
ak. helyben, tsztk. Nagy-Várad, jb. Nagy-Várad Hont vm., putnoki j., CB. G. Ragálf, LL ésL,. 
vidéki (székb. Nagy-Várad), ah. Nagy-Várad, CB. Ragé.ly. 
O. Kisszántó, 87, lV, 11, o. t. Bors, . *) . ~k., Barrmya hegyhAü j. 

Blharszllágyl fl Mezc5teltll!'d, Bihar Sisd), ház 189, f. 1.049, N., m., (),ág. Ráczkozú, 
kOzponti j. (székh. Nagy-Vé.rad), cs. G. Mező. 2.953 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Pées, jbtk. 

telegd, u. t. és u. p. HezGtelegd. és ah. Sásd, cs. O. Migocs, ó!, XIX, 60, L t. 
*) Bihartorda kk., X Pé.lfoka ; Bihar sár- Mé.gocs, ~-

• 

réti j. (székh. Btharnagybajom), hé.z 351,! 1.739, Bika l l. Kalotabikal, MagyarbikaL 
IL, ~, rk. Biránd, 3.M89 kh., kj. és ak. helyben, *) Bikalat kk., X Bikalattelep ; Tordt~-ArlltiJOI 
tsz. Na"-Várad, jbtk. és ah. Berettyóujfalu, cs. O. alsójárai j., ház 127, :t 558, O., t, 3.330 kh., 
helyben, 37, m, 8, . ~. kj. és ak. Alsójé.ra, tsz. Torda, jbtk. AlsójAra, ah. 

B i h a r u d v a r i Sárrétudvart Torda, cs. G. Alsójára, 50, XXI,· 69, L t. és L p. 
*) Biharugra nk., r'l Biharugrai· major, Pe- Alsójára. ·· 

· · szere, Peterdpuszta, Szilaspuszta és ZOldbalom j fl Bikalat, Torda-batagos l'tl., 

Bihar ""'·• cséffai j., héz 378, ! 2.'!24o, M., o., alsójárai j., cs. ö. Alsójára, u. t. és u. p. Alsójára. 
· ~. rk. Mez6bikács, kg. Geszt, 9.074o, kh., ak. Blkamájpuzta, fl Ipolyvarbó, N6grád 11a, 
helyben, tsztk. Nagj-Várad, jb. Nagy-Várad vidéki balassagyarmati j., es. O. L t. 
(székh. Nagy-Yárad), ah. Nagy-Várad, c~. G. hely- Őrhalom, u. p. Ipolyvarbó. 
ben, 87, V, 11, ~- •) Bikás kk., X Bikási gyittelep; Z6lgora•• 

Biharugrai major, r'l Biharogi:a, Bihar vm., breznóbé.nyai j., ház 65, i, 370, T., m., rk. és AJ. 
cséffai j., cs. G. Biharugra, u. t. és u. p. Bihar- Breznóbánya, 253 kh., kj. Beneshé.za, ak. Breznó
ugra. bánya, tsz. Beszterczebinya, jbtk. és ah. Bremó-

*) Biharvajda nt., X Bektanya ; Bihar ""'·• bánya, cs. o. Breznóbánya, XVI. 50, L t. 
szalárdi j., ház 165, f. 766, .M., ~, 1.89~ kb., ak. Breznóbé.nya kOlváros, ~ p. u. 
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Bikási gJártelcp, r. Bikás, Zólyom vm., nh. ·szinérvá.ralja, cs. ll. helyben, 5, XII 37, 
breznóbányai j., cs. ll. Breznóbánya, n. t. BL·eznó- ~. :f, u. t. BikszádfO.rdil, [8]. ' 
bánya külváros, f8] (Bikás). · Blkszádfiirdö, "' Bikszád, Szatmá'l' vm., avasi 

Blkaszigct, "' Kc:irösladány, Bdkéa 1.-m., szeg- j., (sZékh. Avasújváros), cs. ö. Bikszid, 
halmi j., cs. O. KörOsladány, u. t. és n. p. KOrOs- p e ~- . 
Iadány. · *) Bikszárd kk., X Biksi1L·di irtvinyok és 

Bikntelek, "' Szaján, Torontcíl vm., nagy- Hrezinamajo1·; Possony vm., nagyszombati j., ház 
kikindai j., cs. O. Padé, u. t. és n. p. Szaján. 178, i 947, T., o, 4.221 kh., kj. és ak. Pozsony-

Bikavölgy, r'\ Nagycsalomja, Hont vm., ipoly- nádas, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Nagyszombat, 
nyéki j., cs. o. Ipolynyék, u. t. Dejtár, u. p. cs. ö. Pozsouynádas, 72, XIII, 40, n. t. Szomo-
Nngycsalomja. lány, .. · 

") Bikfalva nk., X Tálpatak, Háromasék tltn. Bikszárdi irbányok, "' Bikszárd, Pozsony vm., 
sepsi j. (székh. Sepsiszentgyörgy), ház 434-, i 1.854, nagyszombati j., cs. O. Pozsonynádas, n. t. Sza-
0., m.., ~, kg. Lisznyó, 14.552 kb., ak. helyben, molány, u. p. Bikszárd. . 
tsz. Kézdi\'ásárhely, jbtk. és ah. Sepsiszentgyörgy, ") DJJak kk., X Irmamajor és Ispánságmajor; 
cs. 6. Uzon, 2, XXIV, 79, u. t. Uzon, "'"*'· Besttercse-Naszód vm., besenyői j. (székh. Besz-

Bikfnhi keriilölak, r'\ Kiskolcs, Sta.tmát· 17tn., tercze), ház 15-f., i 841, o., n., m., ;l;, ó, ref. Só
szntmá.rnémeti j., cs. O. Alsóhomoród, u. t. Ara- falva, ~t478 kb., kj. és ak. Sófalva, tszLk,, jb. és 

• 

0 yosmeggyes, n. p. Kiskolcs. . · ah. Besztercze, cs. o. Sófalva, 63, XXII, 72, -
Bikis l. Kis békés. . . n. t. Szeretfalva, ~-
B ik i t y I. Bácsbokod. . . · DHaszova, n Alsóvereczke, Bereg alsó-
B ik k L Nemesbikk. .. vereczkei j., es. O. Alsóvereczke, n. t. és n. p. 

• • 

Bikkes, n Alsósztregova, Nógrád vm., gácsi Alsóvereczke. 
j., c~. 6. Nógrád~zakál, u. t. Rárosmúlyad-Nógrád- B i l a. sz o v i c z a L Bagolyháza. 
szakál. u. p. Alsósztregova. Blliemajör, n Lednicz, Trencatn vm., puhó 

Blkkesmalom, n GömOI'ispánme2:ő, G:ömör és j., cs. ö. Puhó, n. t. Rajecz, u. p. Demény. • 
Kis-Hont vm., ratkói j., cs. O. Ratkó, u. t. Tor- *) Bilin kk., Máramaroa -vm., tiszavOlgyi. j. ·· 

• 
nalja, u. p. Ujvásál'. (székh. Rahó), ház 9!00, f. 818, R., gk. Tiszabor-

• 
Blkkestelep, f"'l, Parasznya, Bo'I'BOd sajó- kút, 2.418 kb., kj. és ak. Rahó, tsz. Mára-

szentpéteri j., cs. ö. Sajószentpéter, u. t. Sajó- marossziget, jbtk. Rahó, ah. Máramarossziget, cs. O. 
szentpéter, u. p. Parasznya. . Tiszaborkút, 85, XII, 38, n. t. Rahó, u. P• 

Bikkföpnszta, n Nagylócz, Nógrád, vm., szt>- Tiszaborkút. . 
csényi j., cs. ö. Szécsény, n. t. Szécsény, u. p. Dilityobzir, n Zombor, Bács-Bodrog 
Xagylócz. · cs. O. (o. közbiztonsági szolgálo.tot Zombor 

Blkkpuszta, r'\ Csáb, Hont vm., ipolynyéki j., város rendőrsége teljesíti), n. t. Nemesmilitics, 
cs. O. Csáb, n. t. Balassagyarmat, u. p. Csáb. u. p. Zombor. 

Bikkpusztn, "'Dacsókeszi, Hot1t vm., ipoly- Dllkanclval'd, r'\ Búrszentmiklós, Pozsong 
nyéki j., cs. o. Csáb, n. t. Balassagyarmat, n. p. maláczkai j., cs. 6. Morvaszentjinos, n. t. és u. p • 

• 

Csáb. . . Búrszentmiklós. . . 
Bikktópuszta, "' Herencsény, Nógrád *) Bilke nk., Be•reg 11m., felvidéki j. (székh. 

balassagyarmati j., cs. O. Berczel, u. t. Magyar- Ilosva), ház 961, f, 4.685, r., m., n., it, ~, (r, 
nándor, u. p. Herencsény. 10.524 kh., ak. helyben, tsz. Beregszász, jbtk. 

Blkkvölgy, "' Kisterenye, Nógrád vr~&., fO.leki Ilosva, ah. Munkács, cs. o. helyben, 65, XI, 34-, 
j. (sz~kh. Salgótarján), cs. o. Kisterenye, u. t. ~· _[ll e. . · . 
és u. p. Kisterenye. ") Billéd nk., Torontál -vm., csenei j.,· ház 894, 

• 

• 

Bikó l. Papbikó. f, 3.951, N., m., o., (), kg. Temeskenéz, 8.74!1 . · 
blkkbánya, "' Karn.ncsalja, :Nógrtíd 'Vm., kb., ak. helyben, tsz. Nagykikinda, jbtk. bely

füleki j. (székh. Salgótarján), cs. O. Salgótarján, ben, ab. Zsombolya, cs. 0; helyben, 61, VIII, M, 
u. t. Salgótarján, u. p. J,apujtő. ~. :f, _[ll, e. ~· . . 

Blkol, "' Siltlő, Esztergom -vm., esztergomi j., Dillegepusztn, n Lesenezetomaj, Zala 11m., 
• 

cs. ö. Nyergesújfalu, u. t. -és u. p. Süttő. lapolczai j., cs. O. Tapolcza, u. t. és a.. p. 
Blkótelep, n Branyicska, Hunyad vttt., maros- Lesenczetomaj. · 

illyf.'i j., cs. 6.· Marosillye, u. t. és u. p. Bra- Billegpusztu, f"'l Naszály, Komárom -vm., tatai 
nyicska. j., cs. O. Tata, u. t. Füzitőpuszta, u. p. Naszály. 

t) Bikszád kk.,. X Bikszádfllrdc5, Izraeltanya, Blmbókmajor, r'\ Özdöge, Nyitra vm., érsek-
Károlyitanyo., Pinkászmalom, Zárdamalom és újvári j. cs. ö. Nagysurány, n. t. Nagyminya, 
Zártlatanya; Szatmár 'Dm., a vasi j., (székh. Avas- u. })• Zsitvaflldémes. 
újváros), ház 394, f t. 7o~, O., n., t, 9.620 kh., Bim bula, "'· Kissnlló, Bara vm., lévai j., cs. O. 
kj. és ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és Nagysalló, n. t. és u. p. Nagyso.lló. . . 
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Blndertanya, r'\ Tolvá.d, Torontál "'"'·• há.n- Blrc)rét, r't Ősi, Veszprém mn., veszprémi j., 
laki j., cs. o. Bánlak, u. t. és n. p. Tol vád, cs. O. Peremarton, u. t. Nádasdladány, n, p. ŐSi, 

r'\ Szepespatllk, Ssepes 11m., iBlói ") Birószék kk., X Lejk6malom, Vas aR., 

j., cs. ö. Merény, u. t. és n. p. Merény. muraszombati j., ház U, f. !1!61, Vend, rk. Csend· 
B i n is l. Bényes. lak, ág. Muraszombat, 496 kb., kj. ~s ak. Csend. 
*)BinóCI kk., Poesony nagyszombati j., hé.z lak, tsz. Szombathely, jblk. és ab. Muraszombat, 

95, f. 598, T., rk. Pozsonynádas, UlM kb., kj. és ak. es. o. Vashidegkút, 83, XX, 66, u. t. Muraszom. 
Bélaház, tsz. Pozsony, jbtk. és. ah. Nagyszombat, bat, u. p. Ferenezlak. 
cs. O. Pozsonynádas, 7\1, XIII, 40, u. t. Szomolány, Blrótelep, r'\ Óhegy, Zólyom "m., beszterrze. 
a. p. Pozsonynádas. bányai j., es. o. Óhegy, u. t. Beszterczebánya. 

Diószeg, t1 Zichyfalva, Torontál ·, Mnlaki u. p. Óhegy. 
j., cs. O. Zichyfalva, u. t. Zichyfalva, n. p. Karát- Bii·óvölgy, r't K~rt'Jsmezc5, Máramaros ""'-· 
aonyi rizatelep. tiszavOlgyi j. (székh. Rahó), cs. O. Kilr!Jsmezö, 

") kk., ·X Irmamajor, Móriezma.jor és u. t. és u. p. K6r0smezl!. 
Rózamajor; Temes dettai j., ház ~iS, i. Bfrcivölgy, r'\ Temesberény, Temes ""'·• csáki 
1.3~1. n., o., m., d', .:t-. rk. Detta, 4.8\15 kb., j., es. o. Kedvencz, .. u. t. és u. p. Felsi'Jsztamora. 
kj. és ak. Bziietfalu, tsz. Fehértemplom, Bh·óvölgy, ("' Torda, Torda-.A.ranyos tmt., ca. 
és ah. Gátalja, cs. O. Detta, 61, VII, !10, r. o. Torda, u. t. és u. p. Torda. 

~. · . Birtin kk., Hunyad "m., kllrOsbányal j., ház t lU, 
~ Gyl!rgyháza, Torontál vm., bán- f. 815, O., m., h., .:t-, 3.906 kb., kj. és ak. 

laki j., ca. ft. Zichyfalva, u. t. éa u. p~ helyben, tsz. Déva, jbtk. és ah. Kör!Jsbánya, CL 

Györgyháza. O. Körösbánya, m. h., M, XXIII, 75, 1. t. 
*) Biri kk., X Kállaytanya és Kleintanya ; Sta· KOröshánya, 

boles tm., nagykállói j., ház 1\13, f 1.01, M., it, B i r t i n y 
l'k. Kállóilemjén, ref. Balkány, 3.921 kb., kj. és B i r z l. Bojabirz. 

• 

• 

ak. Szakoly, tsz. Nyfregyháza, jbtk. és ah. Blsebltztanya, r't Pély, Hevea tnn., hevesi j .. 
Nagykálló, cs. o. Nankálló, ö, XII, 39, , r. cs. ö. Heves, u. t. Tiszasüly, u. p. Pély. 
u. p. Nasykálló. Blslczmajor, r't Fa rád, Sopron tnJ&., esornai i., 

r-. Paks, Tolna dunafOldvári j. es. ö. Csorna, u. t. Csorna, u. p. FarAd. 
(székh. Paks), es. ö. Paks, u. 1.. és u. p. Paks. Blskól" r.Sv, ~ Dunaszentbenedek, 

*) Birján kk., X Beretváspuszta és Engelmajar; Solt-Kiskun '11m., kalocsai j., C9. O. Kalocsa, 1. t. 
Baranya vm., pécsi j., ház 131, i. 62\ m., h., n., Kalocsa, u. p. Dunaszentbenedek. 
rk. Olasz, 1.568 kh., kj. és ak. E1Jerás, tszlk., jb. *) Bisse kk., X Hattelek, Pusztamalom ~s -
és ah. Pécs, cs.. O. Egerág, 5~, XIX, 60, u. t. Tenkes erdilslak ; BaratJya "n,., siklósi j., ház t•!. 
Áta, u. p. Egerái. E 7'J7, M., ~, rk. Garé, 3.216 kb., kj. és ak. 

Birka, r-. Dombelve, Tt·encsén mn., csaezai j., Gyüd, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Siklós, cs. G. Szalánla. 
cs. O. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve.. . 52, XI~, 60, u. t. Atu, u. p. Gyúd. 

r-. Kisszekeres, Seatmár vm., fehér- ") Biste kk., X BistefQru6telep, Zemplin fm., 

gyarutali j., cs. O. Fehérnarmat u. t. és u. p. sátoraljaújhelyi j., ház 49, f, ~2íl, l\1., t., rk. NaBJ· 
. ~agyszekerell, · kázmér, gk. Kolbása, ref. Füzérkajata, 1.875 kb .. 

Birkaházmajor, ~ Maiyaratád, Somogy "m., k:j. és nk. NagykázméJ•, tsztk., jb. és ah. Sátoralj&· 
igali j., cs. O. Mernye, u. t. Répás, u. p. Ma- újhely, cs. O; Alsómihályi, 65, X, a. t. 
~yaratád. . Legenye-Mihályi, u. p. Nagykázmér. . 

• Birkam11jor, n Székudvar, .Arad vm" iisjenc5i DIHtefUt•tlötelep, r't Bist.e, Zemplén ".m;, sAtor· 
j., cs. ~. Székudvar, u. t. és u. p. Székudvar. aljaújhelyi j., cs. lJ. Alsómihályi, Ilo t. Legenye-

Blrkásnuljor, n Boldogasszony, Mo.~on _mn., ~lihályi, u. p. Magy.,ázmér. 
nezsideri j., cs. O. Féllorony, u. t. és u. p. B is z k u p i e z l. Igazpüspöki. 
Boldogasszony. B i sz k u p i e z l. TrenesénpQsp~ki • 

r-. Oros, Szaboles vm., nyírbogdányi *)Bisztere kk., Krassó-Szo1·ény vm., karánsebesi 
j. (székh. Kemecse), es. lJ. Nyfregyhá.za, u. t. j., ház 2~B. :E 1.!~21, Q., m., n., =f, rk. Nándor· 
és u. p. Nagykálló. · hegy, 6.076 kh., kj., ak. helyben, tsztk, jb. ésah. . -

B i r kis l. Marosberkes. Karánsebes, cs. O. Nándorhegy, 43,' VIli, 26, a. t • 
Blrlucz, r-. Csáklya, ..dtsó-Fe16b 1)"m., tövisi j., és u. p. Nándorhegy. 

cs. O. TO ves, u. t. Borosbenedek, u. p. T~ vis.· . B i s z t e r e e z I. Kisbiszterecz, Nagybiszterecz . 
B i r n a l. Barriafalvo.. · · *)Bisztra kk., Tortla-AranyoB um., topánfalvÍij .. 
Birócz I. NaifYbirócz. ház 908, f. 4.117, O., ;L 21.745 kh., kj. és a.k, 
Biróhomok, ("'Tiszakerecseny, Bereg 11m., mezc5- Topímfalva, tsz. Torda, j btk. és ah. Topánfalva. 

kaszonyi j., cs. O. Tiszaszalk~, u. t. Beregsom- cs. O. Topánfalva, 50, XXI, 69, 11. t él 

Mezc5kaszony, u. p. Tiszakerecseny. u. p. Top:\nfah•a, · 

• 

• 
' 
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• 

• 
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Bis z t r a I. Alsóbisztra, Hegyesbisztra. Hont vm., rimaszécsi j. (szék b. Feled), os. G. Feled, 
~) l"e& kk., lúassó-Szö~·ény "m., t..a- u. t. és u. p. Várcede. · 

dnsebesi j., ház 104-, i. 630, O., .::f, 3.983 kb., Bjelcslko"trtváJJ;r, /""\ Ótura, Nyílra viJ-
kj. és ak. Nándorhegy, tsztk.,. jb. és ah. Karán- újhelyi j., cs. ö. Ótura, n. t. és n. P• Ótura. 

. sebes, cs. ö. Bisztere, 43,· VIII, ~6, :f, Bjellpotok kk., .ÁnJa viri j. (székh. Tur· 
~ p. u. ·1 :- · ' dossin), hA.z 181, 1!. 681, T., o, 8.!07 kh., kj. és ak. 

') Bisztranagyvölgy kk., Krassó~&örény Habovka, tsr,. Rózsahegy, jblk. Trsztena, ah. 
karánsebesi j., 96, :! 510, O., kl!". Szörénybalázsd, Turdossin, cs, -'· Turdossi~, 71, XV, 49, •· t. 
1.126 kb., kj. és ak. Né.ndorhegy, tszt.k.., ,jb. és Podbjel, (Bielipotok). . 
ab. Karánsehes, cs. ö. Nándorhegy, ..a, VIII, 26, Blágarét, n Baromlak, Bihar vm,, margittai 
•· t. és u. p. Bisztracseres. j., cs. O. Berettyószéplak, n. t. és n. P• Pap-

'"') kk., Kt·assó-81(Jt·ény ka- fnlva. · 
ránsebesi j., ház 1>71, f, 51.160, O., .::f, U.t12, kb., Blahó,·iilgy, n Miava, Nyitra miaval j~, 
kj. és ak. helyben, lsztk., jb. és ah. Karé.nsebes, cs. G. Miava, n. t. és n. p. Miava. 
cs. ö. helybea, 43, VIII, 16, i\0. :f, 1:8] p. u. Blakánka, n Heremencl, Baranya aik· 

!: •) Bisztraterebes kk., Bihar "m., margiltai j., lósi j., cs, O. Beremend, u. t. és n. p. Bere-
! .baz 74, i ·US, O., m., ref. Margilta, kg. Éráb- mend. · 
; rány, 1.316 kb., kj. és ak. Eráb1·ány, tsz. Nqy- Blankamaj01', ""Gósfalva, PoiBOfiY naiJ- · . 
t· \'árad, jbtk. és ah. Margitta, cs. O. Mar~itta, 39, szombati j., cs. O. Nagyszombat, a. t. Cseszte, •· P•. 
l' lll, 7, u. 't. és n. p. Érábré.ny. Szárazpatako 
•. 

: Bis z tr a ú j fa J u I. Sebesújfalu. Blankatany a, r-. Csomafalva, Ugocsa, v.., tiszin-
r Blsztre, n Erzsébelhá.7A, Seepea vm., nts- túli j. (székh. Halmi), cs. G. Halmi, n. t. és •· p. 
i· pesszombati j., cs. G. Káposztafalva, n. t. Pop- Feketeardó. 
~ ré.u, u. p. Hern6.dfalu. , Blaskatanya, n Kislllés, Bars "m., aranyos-

~· B i sz t r i c s ka l. lpolybesztercze. Dóczyfdréue. . 
[ H i sz l r i cs k a L Turóczbesztercze. Blaskó, f'"'\ KarAsznó, frencsln t7m., kiszuczaúj-
• ' B i sz ll' i c z e l. Kisbeszterc~e. helyi j., cs. O. Kiszuczaújhely, n. t. Csacza, u. P• 
! 

~· Blsztrlk, n Brusztura, lJ:lárama,ros "'"·• ta- KarAsznó • 
• 1 raczvizi j. (székh. Taraczköz), cs. G. Királymezc5. Blaskovlcsianyu, n Torontálsziget, Tor011fál 
~ •· t. Taraczköz, n. p. KirUymező. . vm., antalfalvai j., cs. O. Antalfalva, u:. t. és u. P• 
~ Blsztrótelep, n Rózsahegy, Lipt6 cs. o. Torontilsziget. . 
t , Rózsahegy, n. t. Fenyöháza, u •. p. Csernova. ·•) Blatnfcza kk., X· Szaboszló puszta; Turtkl 
~ 
• *j Bita kk., HároJ'II.Btik sepsi j. (székh. vm., turóczszentmártoni j., hé.z 231, ! 1.ú57, T., 
~· Sepsziszentsyörgy), szol~abiróikirendeltség NaiY· á', 1·k. Neczpál, 14.997 kh., ·kj. és ak. Pribóc~· 
', borosnyó, hé.z 119, i. 459, M., ~, 861 kh., &j. és tsz. Beszterczebánya, jbtk. és ah, Turóczszent
; ak. Léczfalva, tsz. Kézdivásárhely, jhtk. Sepsi- márton, cs. O Mosócz, 71, XV, 68, u. t. Mosóez, 
• 

~ szentgyOrgy, ah. Kézdivásárhely, . cs. O. Dálnok, ~- ·\ 
·. l, XXIV, 79, m. h., a. .t. Nagyborosnyó, Dlatti\kmajor, n Kácsánd, Zemplén "m., ni!-U· 
, L P• Léczfalva. mibályi j., cs. O,. Málcza, n. 1;. Bá.nócz, a. p., 
• 

· •) va kk., Trencsén ""'·• zsolnai j., Málcza. 
i ház i 294, T., rk. ZsolnaliLva, kb., kj. BlattamaJor, "" B"rettc5, Zempl/n nau-

• 
' a ·. 

és ak. Zsolna (zsolnalitvai kj. és ak. kerület), mihályi j., cs. O. Tc5kelerebes, u. t. és n. p. Bánócz, 
tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Zsolna, cs. G. Zsolna, Blattamajor, n Falkus, Zemplén vm., nagy-
71, XV, 48, u. t. és u. p. Zsolna. . , mihályi j., cs. O. Málcza, u. t. és a. p. Bánócs. 

B i t t a r o v a l. BitE:rfalva. · Blntttn.nya, f"'l Somkerék, Szolnok.-Doboka vm., 
Blttó, n Iszkaszeut~ryorgy, l!'ejér székes- bethleni j., ca. ö. Bethlen, u. t. és u. p. Som-

. . 
fehérviri j.,. cs. ö. Székesfehérvár, n. t. és u. p. kerék. 
Moba. · lllautany a,, n Napkor, 81a.bolu wa., nau· ·. 

D it ts e l e h o h l. Bicsrseszabadi. kállói j., c~. O. NagyUlló, u. t. és n. p. Nap· 
B i t ts i c z a I. Bicscsefalu. · kor. 

, n Pol~.ir, Stabolcs dadai Dlautnnya, n Nyírkt\rcs, 81a,bolc• vm., nyfr-
alsó. j. (székh. Tiszalök) cs. G. Polg6.r, u. t. és baktai j., cs. O. Nyirbukta, u. t. Nyirbakta, a. p. 
u, p • .Folyás. . Ramocsaháza. · .. 

•) Bize kk., Son1ogy "m., marczali j., ház 68, i 361, Dlazslcsek, n Trencsénrák ó, Tre·ncsln ""'·• 
M., rk. Marczali, 1.066 kb., kj. és ak. Mesztegnyc5, csaczai j., cs. ö. Cso.cza, u. t. Csacza, a. P• 
tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Marczali, cs. O. Meszteg- Trencsénrákó. 
nyö, 4~, XIX, 63, a. t. és u. p. Marczali. Ulednlcza, n Hocsa, Zemplén vm., aztroptói j., 

"" Gortvakisfalud, Gö:m61' t• Kis· es. G. Szbopkó, n •. t. és u. p. Sztropkó • 
• 

~7· 
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*) Blenkt~me.zö kk., Ssol·nok-Dobolca vm., nagy· 176, f 800, o., L t.47t kb., kj. és ak. Nagy . 
ilondai j., hú 174, i 817, O., -=f-, 3.18D kh., kj. és kalota, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Bántl'yhunyad, 
ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, ah, Magyar- cs. O. Meregyó, 51, XXI, 67, u. t. és u. ,. 
lápos, es. G. Galgó, 63, XXI, 70, a. t. és u. p. Nagykalota. · 
Galgó. B o c s l. Egerbocs. • 

kk., Hunyad 11m., brádi j., ház 718, *) Bócsa nk., X Kisbócsa, Nagyhécsa ~ Zllld-
i 3.337, O., =f (t), tk. Brád, 14.110 kb., kj .. és halom; Pest-Pilis-Solt-Kiskun . kiskllrllsi j., 
ak. Miheleny, tsz. Déva, jbtk. és ah. KOrGsbánya, ház 550, :E lJ.O.t.t, M., rk.' Prónayfalva, ref. és ág. 
cs. o. Bucsesd, 6f., Ulll, 75, u. t. és u. p. Sollvadkert, 23.3~9 kb., ak. helyben, tsz. Kalocsa, 
Kristyor. . jbtk. Kiskc5rOs, ah. Kiskunhalas, cs. li. Prónay-

Bllderoitanya, 1""'1 Oláhfodorházn, Szolnok- falva, SS, I, 3, u. t. Soltvadkert, ~
Doboka 11m., nagyilondai ., cs. ö. Galgó, u. t. •) Bocsár nk., X Esztermajor, Gróbtanya, 
és •· p. Galgó. Keresztestanya és Tellecskytanya j Tor~ flll., 

Blldlráuaházcsoport, r. Libánfalva, nagykikindai j., ház 533, i. 2.576, N., sz., m., o. 
Torda régeni alsó j. {székh. Szászrégen), cs. o. -=f-, 8.699 kb., ak. helyben, tszlk., jb •. és ah. Nau· 
Laposnyatelep, a. t. GOrgényszentimre, a. P• kikinda, es. o. Beodra, i9, V, 16, iQ, f, _r- e . 
Libánfalva. · ~-

r. Mezc5kaszony, Bereg vm., mesc5- •) Bocsárd kk., .Abauj-Toma tma., kassai j., ház 
kaszonyi j., cs. G • .&Iezc5kaszony, q. t. és u. p. Mezc5- 31, i. 146, M., l, rk. Enyiczke, 613 kb., kj. és. ak. 
bswny. - Enyiczke, W.tk., jb. és ab. Kassa, cs. ll. Enyiczke, 
. mamcsárda, r. Majos, Tolna vm., vlllsységi j., M, IX, '!7, u. t. Abaújszina, u. p. Enyiczke. 

' CL G. Bonyhád, u. t. és a. p. Bonyhád. B o cs á r d l. Borosbocsárd, 
*)Boba kk., VtJS mn., czelldGmOlki j., há.z 144, *) Bocska k~., ZaJa "m., nagykanizsai j., ház 

f, 936, M., t;!, rk. Alsóság, 1.901 kb., kj. · és ak. 8!, i. fi06, M., rk. Zalaszentbalázs, th., ij. 
· . helyben, tsz. Szo~bathely, jbtk. és •ab. CzelldGmlllk, és ak. Zalaszentbalázs, tsztk., jb. és ah. Nau· 

cs. ll. Jánosháza, 83, XVIII, 59, r. _[ll. e.~- kanizsa, cs. o. Gelse, 48, XX, 64, u. t. Gelse, L P. 

• 

Bobcd, r'l Berekfalu, vm., csaczai j., Zalaszentbalázs. 
ca. G. Tunófalva, u. t. Tizrzófalva, u. p. Szaniszló- *) Bocskalhegy .kk., X Alsóhideghegy, Felsó· 
.l'alva. . · hideghegy, Hidegf'nlu, Kopnszhegy és Morzsahegy; 

B o b d n l. Pa.pd. . ~ . Zala 11m., csáklornyni j., ház 190, :! 1.0l6, H~ 
Bobony~rpuszta, r. Lapujtc5, N6gróil vm., rk. Murasiklós és Szelenczehegy, 1.684 kb., kj. 6~ 

filleki j. _(székh. Salgótarján}, cs. 11. Karancssáf, ak. Muraszerdahely, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. 
•· t. Salgótarján, u. p.· Lapujtc5. Csáktornya, cs. 11. Muro.szerdahely, ~. IX, 66, 

· *) BobcU; kk., Trmcslfn tnn., báni j., ház 97, .f, u. t. és u. p. M.uraszerdahely. 
811, T., o, 1.682 ·kb., kj. és ak. Dezsér, tsz. Bocskaykert, r. Hajduhadház, lloJd" '"·• 

jbtk. és .ah. Bán, cs. G. Bercsény, 71, bajduböszllrményi · j., cs. ö. Hajduhadház, 
. XV, 47, u. t. Bercsény, ~- · r. ~· . 

B o b o t l e h o t a l. Bobótszabadja. *) Bocskó kk., Ugocsa 11m., tiszánluli j. (székh . 
*) Bobótszabadja kk., 7renc•m tma., báni J., ~almi), ház 116, f, 470, O., gk. N"agytarna 1.076 
~ i 368; T., rk. Bobót, 1.19:1 kb., kj. és ak. kb., kj. és ak. Nantarna, tsz. Sza.lmé.r-Németi, 

tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Bán, cs. ö. jbtk. és ah. Halmi, cs. 11. Nagytarna, 85, XI, 36. 
Bercsény, 71, XV, .ft7, u. t. Bercsény, u. p. B_obót. u. t. Királyháza, u. p. Nagytarna. . 

);lobri kk., .Á.NJG 11m., námesztói j., ház 827, B o c z a l. Királybocza, Szenlivánboeza . 
i 1. T., ö, 4.244 kb., kj. és ak. helyben, *) kk., X HO.vllsmajor és Postauti· 
tu. Rózsahegy, jbtk. Námesztó, ah. Turdossin, házcsoport j Zala zalaegerszegi j., ház 1'!5 
CL ll. N 7,1, XV, 49, u. t. Szlanicza, f 79J, M., rk. Csatár, 1.528 kb., kj. és air. hely· 
~. . ben, tsztk., jb. és ah. Zalagerszeg, cs. ö. Nau· 

B o b r ó c 1 l. Kisbobrócz, Nagybobrócz. len.ryel, 48, XX, M, m. h., a. t. Bak. 
- Bobrótelep, r. Trencsénpüspöki, Tretacsm 11m., C8J. ' 

•• 

· trencséni j., cs. O. Trencsén, u. t. Trencsén, u. p. Boczkerflki tanya, 1""'1 Tákos, Bereg ""'·• tina· . 
TrencsénpO.spöki. . háti j. (székb. Beregszász), es. ll. Ger~relyi, a. &. 

Bobrotidk kk.,){ Nezsitháza; 1Apl6 német- Beregsnrány, u. p. Csaroda. ' 
Hpcsei j., hAz 59, i. 338, T., rk. Szentmária, ág. Boczkó, r-. Alsóapsa, Máramaroa tnn., azigeti 
Szielnics, 1.179 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Rózsa- j. (székh. Mil'amarosszigel), cs. li. Középapsa, 
he~y, jbtk. és ah. Liptószentmiklós, cs. G. Szielnicz, u~ t. Aknaszlatina, u. p. Alsóapsa. . 
67, XV, .ft9, u. t. Liptótepla, u. p. Szielnicz. *) Boczonád nk., X Alatka, AndQrtanya, Cor· 

Bobullc•hegy, r'l Nagyegyházas, Nyitra néliatanya, Dezsc5major, Gosztonyitanya, Kali 
miavai j., cs. ö. Miava, u. t. Miava, . u. p. Ótura. Gábortanya, Káli Mártontanya, Kálmántanya, 

*) Bocs kk., KoloiB binft'yhunyadi j., ház Nagy Jánostanyu., Nagy MihálJ Lc5rincz tsnya, 
• • 

• • 
• • 
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Nováktanya és Sán,dortanya; Hevea vm., hevesi j., B o d j n l. Szilágybogya.. 
ház !76, i. 1.785, M., (j, 5.14i kh., ak. helyben, •) Bodmér kk., Fejér "m., váli j., ház 76, 
tsz. Eger, jbtk. és ah. Heves, cs. O. Nagyfüged, i, 29ö, M., ~, rk. Vértesboglár, 1.247 kh., kj. (Szár 
60, X, 82, u. t. Heves, ~. nk.-hez beosztva), ak. Szár, tsz. Székesfehérvár, 

") Bod kk., Nyitra vm., nagytapolcsányi j., jbtk. Bicske, ah. Vál, cs. ö. Alcsút, 69, XVII, 68, 
ház 19, i. 195, T., rk. Rndosna, 462 kh., kj. és u. t. Vértesboglár, u. p. Szár. · . · 
ak. Radosna, tsz. Nyitra, jbtk:. és nb. No.ntapol~ B o d 6 f n l u l. Bodófalva. . . 
csány, cs. ö. Nngyrépény, ti, XIV, 46, u. t. és *) DodófalTa kk., X Vahotfalva; Tur6ce , 
u. p. Radosnn. · stubnyafllrdői j., ház 19,! 74, T., rk. Bethlenháza, 

*) Boda kk., Baranya vm., szentU!rinczi' j., ház ág. Ivánkafalva, 292 kh., kj. és ak. Kiscsepcsény, 
16(., i 689, M., rk. Bakonya, 2.459 kb., kj. és ak. tsz. Beszterczebánya, jbtk. Stubnyfürdö, ah . 

• Nagybicsérd, tsz. Pécs, jbtk:. és nb. Szentlőrincz, Turóczszentmárton, cs. 6. Mosócz, 71, XV, 4.8, 
cs. It Szentlörincz, 52, XIX, 60, u. t • .Szent- o. t. Mosócz, u. p. Kiscsepcsény. 
lőrincz, u. p. Nugybicsérd. B o d ó fa l v a l. Nagybodófalva. 

B o d a l. fazekasboda. Bodoglár, r"\ Kiskunhalas, Pest-PiU.-Solt-Kis-
Bodatalu kk., Liptó vm., liptószentmiklósi j., kun vm., cs. O. Kiskunhalas, u.. t. Kiskunmajsa, 

ház 55, i 3~7, T., C;, ág. Nagypalugya és Gálfalu, u. p. Kiskunbalas. 
5.847 kb., kj. és ak. Kispalugya, tsz. Rózsahegy, Bodólláza, n Királyfa, Pozsony • szenczt 
jbtk. és ah. Liptószentmiklós, cs. O. Liptószent- j., cs. ö. Szencz, u. t. és u. p. Királyfa. 
miklós, · 67, XV, ~9, u. t. és u. p. Liptószent- Bodóháza, n Mikepércs, HaJdu vm., központi j. 
mik.Iós. (székh. Debreczen), cs. ö. Debreczen, u. t. és u. p. 

Bodai erd6, n HajduMszGrmény, Hajdu M;kepércs. . 
n. t. és u. p. HajduMszörmény. *) Bodóliegy kk., VtJB vm., muraszombati j., 

•) Bodajk kk. és y, X Kajmád, Tárnok és ház 180, f 970, Vend, m., d\ rk. Szentsebestyén, 
Varjuvár; Fejtr vm., móri j., ház 380, i ·1.955, M., 1.279 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Szombathely, 
o, ~, 5.193 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Székes- jbtk. és ah. Muraszombat, cs. ö. Vashidegkút, 
fehérvár, j btk. és ah. Mór, cs. ö. Mór, 69, XVII, 63, XX, 661 u. t. Battyánd, · 
~. f, ,[!t e. • ' Bodojótanya, n.Szalárd, Bi11ar vm., szalárdij., 

B o d ak l. K.isbodak, Nagybodak. cs. O. Szallird, u. t. és u. p. Szalárd. 
Bodakajtor, n Fejér székesfehér- B o d ok l. Alsóbodok, Felsőbodok, Sepsibodok. ' 

i•ári j., cs. O. Aba, f {Boda.knjtor-Felső- *) Bodóka kk., Tt·encsén vm., trencséni j., ház 
szenliván), ~ (Boda u. p. 54, i 352, T., ág. l{isszaniszló, 1.331 kb., kj. és ak. 

Bodakút, n Kunszentmiklós, Pest-Pilis-Bolt- Vágszállás, tsztk., jb. és ah. Trencsén, cs. ö. Beczkó, 
K~l-un vm., kunszentmiklósi j., cs. ö. Kunsient- 71, XV, 47, u. t. Beczkó, u •. p. Vágszállás. 
miklós, u. t. és u. p. Kunszentmiklós. Bodókapuszta, n Ájfalucska, .Abauj

Bodákytanya, r. Naubégány, Bereg vm., vm., tornai j., es. ö. Alsómeczenzéf, u. t. Stósz, 
liszaháti j. (székb. Beregszász), cs. O. Berepzász, u. p. Meczenzéf. 
u. t. Beregszász, u. p. Nagybégány. B· o d ó k ő ú j fa l u l. Boldogkőújfalu. 

Bodamajo r, n Kemenesmagasi, VtJB mn.., czell- B o d ó kővár á l j a l. Boldogkőváralja. 
dOmlilki j., cs. ö. Magyargencs, o. t. VönOczk, Bodokytanya, n Börvely, Szatmár mn., nagy-
u. p. Kemenesmagasi. k~rolyi j.,· cs. ö. Nagykároly, u. t.· és u. p. BGr-

Bodamajor, n VönOczk, Vas "m., czelldömölki vely. · . 
j., c11. o. Czelldömölk, u. t. és u. p. Vllnöczk. *), Bodola kk., Háromszék mn., sepsi j. (s~kh. 

Bodaszöllö, n Hajduböszörmény, Hajdu iv-n,., Sepsiszenlgyörgy), ház 433, i 1.90!.1, M., o., ~, -=f, 
cs. ö. HajdubiJaz örmény, u. t. és u. p. Hajdu- rk. Türkös, ág. Brassó, 17.705 kb., kj. és ak. 
b6sz!lrmény. helyben, tsz. Kézdivásárhely,. jbtk. és ah. Sepsi

Bodazug, n Nádudvar, Hajdu t~m., hajdu- szentgyörgy, cs. G. Prázsmár, 2,. XXIV, 79, 
szoboszlói j., cs. G. Nádudvar, u. t. és Uo P• . 
Nadudvar. B o d o ll ó· l. Bodoló. 

. . 

• 

•) Hód~ kk., Veazprém vm., devecseri j., ház 87, Bodollópuszta, r"! Zsip, Gömör és Kis-Ho•e 
! 609, M., rk. Tósokberénd, ág. Ajka, kb., , rimaszécsi j. (székh. F~>led), cs. G. Rima-
kj. és ak. Ajka, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Devecser, szécs~ u. t. Rimaszécs, u. p. Bátka. 
cs. ll. Ajka, 19, XVII, 65, u. t. és u. P• Ajka. *) Bodoló kk., X Mogyoróska, .AbauJ 

B o d es d l. Bogyafalva. · csereháti j. (székh. Szepsi), ház 83, i 661, 
Dódfhát tanya, n Tiszaigar, Hevea tisza- M., rk. Szepsi, 1.348 kb., kj. Csécs, ak. Szepsi, 

f~red~ j., cs. o. Tiszaórs, u. t. Tiszaszőllős, u. p. tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szepsi, cs. G. S1epsi, 
TJszaJgar. · 84, IX, 27, u. t. és u. p. Szepsi. 

Bódfsbát, r-. Mezóherény, Békés békési j., B o d o l y a 1. Kisbodolya, Nagybodolya. · 
es. ö. Mezl5herény, u. t. -és u. P• Mezöberény. Bodolyó, n Nagyrozvágy, Zemplén vm., bod· 
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Bo.i Bod 

rogk6zi j. (azékh. Kirá.lyhelmecz ), cs. O. Kisct:igánd, 
u, t. Perbenyik, u. p. Kisrozvágy. 

Bodorfo k, r'l HerczegsziDllis, Baranya tnll .. 

haranyavári j. (székh. Darcla), cs. a. Hercze~u!ll· 
• 

B o d o n l. Hagymásbodon, Mezőbodon. lós, u. t. és u. p. Herczegsz/ilHis. 
Bodonherr, r'l HPgykllzszáldobágy, Bihar '"''·• Boclorlpuszta, n Fclslltúr, Hont ""'·· ipoly-

központi j. (székh. Nagy- Vára·!), cs. O. Bihar- sági j., cs. l!. Ipolyság, u. t. Felsc'ltúr, •· p, lpolysig. 
püspöki, u, t .. Nagy-Várad, u. p. Hegykör.pályi. Bodorkamajor, r'l Újlacska, Nyitra vm .. nyitrai 

*) Bodonhely kk., X Eszterházymajor; Sopron. j., cs. O. Nyitra, u. L Alsóvásárd, u,)_p. Assaknrt. 
•·· csornai j., ház tn,, f 631, M., rk. Rába- Bodortanya, r'l SárkOzújlak, Szatmár f!m., smt
szentmihály, áf. Kisbabot, 1.9.28 kb., kj. és ak. márnémeti j., cs. o. SárkOzújlak, 11. t, és J, t• 
Rábaszovát, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Csorn:1, Tárk6zújlak . 
cs. O. Csorna, 76, XVill, 58, u. t. Rá.bapordány, *) Bodos kk., Háromsilk tma., miklósflri j. 
u. p. Rábaszovát. (székh. Nagyajta), ház 137, f MI, M., ~. 2.11:l 

*) Bodonkút kk., X Remete és Vargatanya; kh .. kj, (N agyhaczon nk.-hez beosztva), ak. Nan· 
Kolou t~m., kolozsvári j., ház 150, f 740, O., baczon, tsz. Kézdivásárhely, jbtk. Nagyajta, ah. 
m., it. ~, 3.~59 kh., Jtj. és ak. Kajá.ntó. tsztk. SepsiszentgyOrgy, ·cs. 6. Barót, 2, XXIV, 77, 1, t. 
Kolozsvé.r, jb. Kolozsvá.r vidéki (székh. Kolozsvár), Nagybaczon, u. p. Barót. 
ah. Kolozsvár, cs. 6. helyben, 51, XXI, 67, u. t. Boclótnnya, r'l Demecser, Szabolea nn., nyír-, 

· Borsaújfalu, u, p. Kajántó. bogdányi j. (székh. Kemecse), cs. G. Ujrebérlli, 
*) Bodonlaka kk., Sároa ·wn., kisszebeni j., u. t. és u. p. Demecser . 

hA.z 37, f 174, T., rk. Gomhosszen41"y6rgy, 1.307 Bodótanya, r- NagyQr6gd, Bihar 1Jl11., .kat
th., kj. és ak. Kiss:leben (kisszebenfelsdvidéki kj. ponti j., (székh. Nngy-Vá.rad), ·cs. O. Nagyürögd, 
és ak. kerület), tsz. Eperjes, j btk. és ah. Kisszeben, u. t. és u. p. V árad les. 
cs. ő. Kisszeben, 67, IX, ~9, u, t. és u, p. Kis- Bodótelep, r'l Atya, Ssatrl&át· t~m., csengeri j., 
uehen. · cs. ö. Csenger, u. t. és u. p. Nagypeleske. 

*) Bodonos kk~, X Bodonosi kilszénbá.nya: Bodóvölgy, r"' Cserhátsurá.ny, Ndg•·titl tlll., 

Bihar ·"".,, margittai j., ház 108, f 1.115, T., m., balassagyarmati j., cs. ll. Balassagyarmat, 11. t. 

0, 1.661 kh., kj. és ak. Papfalva, tsz. Nagy- Mohora, u. p. Cserhátsurány. 
- Vé.rad, jbtk. és ah. Margltta, cs. ö. Micske, 39, *) Bodrog kk., X Alsóbú, Felsc'lbú és Hideger: 

• 

lll, 7, u. L és u. p. Papfalva. Somogy vtn., ka.Posvári j., ház 81. f 56:l, M .. rl. 
Bodonosi köszéubánya, r'l Bodonos, Bihar vm., Hetes, !.571 klí., kj. és ak. Hetes, tsztk., jb. és 

j., cs. O. Micske, u, t. és u. p. Papfalva. ah. Kaposv.á.r, cs. O. Hetes, 44, XIX, 6!!, •· t. 
*) Bodony kk., X Csórhegy, Kétpatakkllz, Logi- Somogyjád, u. p. Hetes. 

_puszta, Pusztaréti malom, Rudolftanya és V ércz- '"B o d r o g l. Úbodrog, Újbodrog. 
..-ereshegy ; vm., pétervásá.ri j., há.z 314, •) Bodroghalász kk., X Kengyelerdó; Zell&pli11 
i. 1.681, M., (), 7.098 kh., kj. és ak. Pará.d, tsz. tnn., sá.rospataki j., ház 14-8, f 649, l\1., ~. rk. 
Eger, jbtk. Pétervásá.ra, ah. Eger, cs. o. Parád, 60, Sárospatak, 1.67t) kb., kj. és ak. Sárospatak !Bá-

X, S!!, u. t. Pará.d, 12:5J. . ro5patnkvidéki kj. és ak. kerület), tsztk., jb. és 
B o d o n y l. Kétbodony, Siklósbodony. ah. Sátoraljaújhely, cs. O. Sárospatak, 66, X, 33. 
Bodonya, n Ká.csfalu, Baranya t~m., bar11nya- u. t. és u. p. Sá.rospatak • 

vári j. (azékh. Dárda), cs. ll. Kácsfalu, u. t. és . •) Bodrogke1·esztúr nk., Zemplén f!m., tokaji j., 
L p. Ká.csfalu. há.z ~93, f. !i!.09!11, M., o, it, ~, X), 6.196 kb. 

Bodonyatanya, ,--,Batiz, S1atmár szatmár- ak. helyben, tsz. Sá.toraljaújhely, és ah. 
németi j., CB. 6. Szatmár-Németi, u. t~ Batiz, u. p. Tokaj, cs. o. Tokaj, 65, x. ss, r . .P e. 
Batizvasvá.ri. · 4 ru'\. . · 

") Bodorfa kk., Zala sllmegi j., ház 6'!, f *) BodrogkiSfalud kk., X Szegipuszta és Szeii· 
316, M:., rk. Káptalanfa, 387 kh., kj. és ak. Kápta- malom; vm., tokaji j., há.z !6!, i 1.300, 
lanfa, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Sümeg, cs. 0. \l., rk., gk. és ref. l!odrogkeresztúr, !.536 kb., 

· Nyirá.d, 48, XX, 64, u. t •. TOskevá.r, u. p. Káp- kj. és ak. helyben, tsz. Sátoraljaújhely, jblk. és 
talanfa. _ ah. Tokaj, cs. 6. Tokaj) 65, X, u. t. és 1. p. 

Bodorfa, n Rózsafa, Baranya vm., szent- Bodrogkeresztúr. . 
lc5rinczi j., ca. O. Szentldrincz, ll• t. és u. p. Szi- *) Bodrogmezö kk., X Villány; Zetnpl~fl v«., 
getvár. . · bodrogkazi j. (székh. Királyhelmecz), ház 1M, 

B o d o r fa l u l. Borlorfal va. · ! 781, M., t , rk. Lelesz, ref. Királyhelmeez, 
*) Bodorfalva kk., X ParaszkatOld 1 7\wóc. !USB kh., kj. és ak. Lelesz, tsz. Sátoraljaújhely, 

tma., stubnyafQrdc'li j. ház 32; f 180, T., ág. jbtk. és ah. Királyhelmecz, cs. O. Királyhelrnecz, 
Ivánkafalva, 347 kh., kj. és ak. Stubnyafnrdil, tsz. 65, X, 33, u. t •. és u. p. Lelesz. 
Beszterczebá.nya, jbtk. Stubnyafürdö, ah. Turócz- B o d r o g m o n o B t" o r s z e g J. Monostorsie~. 
szentmá.rton, cs. o; Mosócz, 71, XV, 48, u. t. Mo- •) Bodrogolaszi kk., X Vilmatanya és Zsadányi-

. sócz, u. p. Kiscsepcsény. tanya; Zemplén vm., tokaji j., ház 178, i 1.175. M., 
• 
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• , ~, rk. Tolcsva, 3.686 kh., kj. és ak. helyben, nagyatádi j., ház 10.2, ;f, 658, 1\>1., l'k. Nagyatád, 
tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Tokaj, cs. O. 1.338 kb., kj. és ak. Nagyab~.d (nagyatádviuéld kj. 
Olaszliszka, 65, X, 83, ~. r. ~ p. u. és ak. kerület), tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Nagy· 

B o d r o gs á. r a l. Sára. atád, cs. ö. Naiyatád, 44, XIX, 6.2, u. t. és u. p. 
*)Bodrogszentes kk., ZempUn t~m:, bodrogközi Nagyatád. · 

j. (székh. Királyhelmecz), ház 19(), i. 966, M., 5, rk. B o d z a l. Magyar bodza . 
• 

Kiralyhelmecz, 1.765 kb., kj. és ak. helyben, tsz. *) Bodzás kk., Zemplén vm., sztropkói j., ház 
Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Királyhelmeez, es. 6. 37, f. 195, T., gk. Lomna 1.287 kh., kj. és ak . 
Zétény, 65, X, ·sa, u. t. és u. p. Királyhelmecz. Kelcse, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. Szlropkó, ah. 

•) Bodrogszentmária kk., Zemplén vm., bodrog· Varannó, cs. 6. Nagydobra, 66, IX, 28, u. t. és 
k.l!zi j. (székh. Királyhelmecz), ház 70, f, 348, M., u. p. Kelcse. 
rk. Rad, gk. és ref. Zemplén, 1.76!1 kh., kj. és ak. Bodzás, r. Révleányvár, Zemplén vm., bodrog
Rad, tsz. Sátoraljaújhely, j btk. és ah. KiriÍ.lyhelmecz, k6zi j. (székh. Királyhelmecz), cs. O. Zemplén
cs. ll. Zétény, 65, X, 33, u. t.Szomolor u. p. Rad. agá.rd, u. t. Perbenyik, u. p. Zemplénag-árd • 

*) Bodrogszerdahely kk., X Annatanya, Hid- Bodzás, r. Tiszafüred, Heves vm., liszafilradi 
szl!gtanya és Kalrontanya; ZempZdn vm., sálornlja- j., cs. 6. Tisznfilred, u. t. és u. p. Tiszafüred. 
újhelyi j., ház 208, ! 1.561, M., t, rk. Nagykövesd, B o d z á. s l. Medgyeshodzás. 
ref. Szöllóske, kh., kj. és ak. helyben, tsztk., Bodzáshátitanya, r'l Tiszanána, He'Oes 'Dm., 
jb. és ah. Sátoraljaújhely, cs. O. Páczin, 66, X, 83, tiszafüredi j., cs. O. Tiszanána, u. t. Kisköre, 

. f, ~· u. p. Tiszanána. 
Bodrogszög kk., Zemplén vm., sátoraljaújhelyi Bodzástanya, r'l Ibrány, Ssabolcs vm., dadai 

j., ház 4.7, f 276, M., rk. Nag'ykOvesd, _gk. Bod- felsó j. (székh. Gáva), cs. 6. lbrá~y, u.-t. és u. p. 
rogszerdahely, ref. Szóllóske, 636 kb., kj. és ak. Ib1·ány. 
Bodrogszerdahely, tszlk., jb. és ah. Sátoraljaúj- •) Bodzásújlak kk., X Láp; Z~nplm vm., sátor
hely, cs. O. Páczin, 65, X, 33, u. t. és u. p. Bodrog· aljaújhelyi j., hál ~42, t 1.0851 T., m., 1, ~, rk. 
azerdahely. · Barancs, 2.651 kb., kj. és ak. helyhen, tsztk., jb. 

*)Bodrogvécs kk., X Teréztanya; Zentpl{n wn., és ah. Sátoraljaújhely, cs. ~· Alsómihályi, 65, X, 
bodrogkllzi j. (székh. Királyhelmecz), ház 91, t 38, u. t. Velejte, 
-'~7, M., ~, rk. Rad, gk. Bodrogszerdahely, 998 Bo(lzfalaposibokortanJa, r. Gáva, B1abolcs vm., 
kb., kj. és ak. Bodrogszentes, tsz. Sátoraljaújhely, dndai felső j. (stékh. Gá.vo.), cs. 6. Gáva, u. t. és 
jbtk. és ah. Királyhelmecz, cs. 6. Zétény, 65, X, u. p. Gáva. 

u. t. és u. p. Szomotor. *)Boérfalva kk., Bzolnok-Doboka t1m., magyar-
*) Bodrogzsadány kk., X Esztergály ; Ze1nplén láposi j., ház 236, t 935, O., it , =r, 4.036 kb., 

1111., tokaji j .. ház 115, f 63~, M., rk. Tolr:sva, kj. és ak. Rohi, tsz. Dés, jbtk. és ah. Magyar· 
gk. és ref. Bodrogolaszi, 1.988 kb., kj. és ak. Bod· lápos, cs. 6. Magyarlápos, 63, XXI, 70, u. t. 
rogolaszi, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Tokaj, ltlagynrlápos, u. p. Robi. 
cs. 11. Olaszliszka, 65, X, 33, u. t. és L p. Bodrog- Boertanya, ·n Érköt·tvélyes, Szatmár ..nn., nagy-
olaszi. károlyi j., cs. ö. Szaniszló, u. t. É1·mihályfalva, 

B o d r u zs a l l. Rózsadomb. . u. p. Érkörtvélyes. 
*) BódTalenke kk., Abauj-Torna tim., tornai j., Boertanyu, r. Mez~petri, Szatmár 'O"m., nagy

bh 67, :E 311, M., ~, rk, Hid végardó, 1.146 kh., károlyi j., cs. 6. Szaniszló, u. t. Szaniszló u. p. 
kj. és ak. Tornaszentandrás, tsz. Kassa, jbtk. és Mez6petri. 
ah. Torna, c8. O. Torna, 34, IX, 27, u. t. Bódva· *) Bogács nk., X Pazsag; Borsocl vm., mezö-
vendégi., u. p. Hídvégardó. kövesdi j., ház 450, ! 1.99ö, M., o, 4.286 kh., ak. 

*) Bódvarákó kk., Abauj-Torna vm., tornai j., helyben, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Mezök6\•esd, 
ház 76, ! S37, M., rk. Tornaszentandrás, 1.603 cs. ö. helyben, 60, X, 31, 
kb., kj. és ak. Tornaszentandrás, lsz. Kassa, jbtk. B o g á c s l, Kisbogács, Szászhogács, · 
és ah •. Torna, cs. 6. Szin, 34, ·IX, 27, u. t. és u. P• B o g a d l. Czinderybogád, Püspökbogád. -
Bódvaszilas. Bogár, r. Felsöhutka, Abauj-Torna vm., füzéri 

*) Bódvaszilas kk., Abauj-Torna t~m., tornai j., j. (székh. Hernádzsadány), cs. ö. Hernádzsadány, 
baz 161, i. 916, M., o, ref. Komjáti, 3.3!8 kh., u. t. Alsómislye, u. p, Garbóozbogdány. 
kj. és ak. helyben, tsz. Kassa, j btk. és ah. Torna, B o g a r a l. Füzesdbogara. 
es. ll. Szin, 34, IX, 27, e. ~· · Bogaras, r. Majsamiklósvá1·, Tol·na vm., tamási 

*) Bódvavendégi kk., tml., tornai j., rk. Regöly, ref. Gyönk, cs. ö. Tamási, u. t. 
j., ház 61, i 427, M., ~, rk. Hidvégard ó, 1.673 Keszőhidegkút, u. p. Pinczeh'ely. 
kb., kj. és .ak. Hidvégardó, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Bogaras, r'l Zenta, Bács-Boclrog vm., es. O. 
·r~rna, CB. o. Torna, 34, IX, '!7, r. u. p. Zenta, u. t. és u. p. Zenta. 
Ht~végardó. . Bognraspus.zta, r. Csécse, Nógrád vm.; szit·áki 

J Bodvlcza kk., X Barapuszta; Somogy vm., j., es. ö. Szh-á.k, u. t. PáS~ztó, u. p. Csécse. 
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B 0 g á r d I. Sárbogárd. 229, i 974, M., ~, 2.9~8 kh., kj. és "'k. helyben, tsz, 
•) Bogárfalva kk., Udvarhely tmJ., u d varhelyi j. Zilah, jbtk. és ah. Szilágycseh, cs. 6. Hadad, 111, 

(székh. Székelyudvarhely), ház 91, ;E 439, M., III, 10, n. t. Hadad, ~-
rk. S~entlélek, 1.344 kh., kj. és ak. Farkaslaka, Bogdán1fytnnya, n Doroszlófalva, .Arad 1111, 

tsztk., jb. és ah. Székelyudvarhely, cs. 6. Szenl- torno1•ai j., cs. O. Tornova, u. t. f>s n. p. Doroszló
lélek, 8!, XXIV, 80, u. t. Székelyudvarhely, u. p. falva . 
Farkaslaka. · · *) Bogdánháza kk., X Pojánatanya és Tussa-

Bogát• hit, f"'\ Nagyócsa, Z6lyom "m., nagy- tanya; SsiZ.ágy mn., krasznai j., ház 3!!8, f. 1.605, 0, 
szalatnai j., cs. 6. Horhát, 11. t. Nagyszalatna, ;,t, =j=-, 4.25\! kh., kj. és ak. helyben, tsz. Zilah, jbtk. 
u. p. Nagyócsa. Kraszna, ah. Szilá.gysomlyó, cs. 0, Boján, 51, III, 

Bogármajor, f"'\ Fertilszentmiklós, Sopron t~m., 10, u. t. és u. p. Krasznahonát. 
kapuvál'i j. es. o .. Fertilszentmiklós, u. t. és u. p. Bogdó.nmezö, 1""1 Miu-amarossziget, Máramanlf 
Fertc5szentmiklós. vm., cs. O. Máramarossziget, u. t.· és u. p. 

*) Bogáros nk., Torontál "m., perjámosi j., lUilramarossziget. - · 
ház !}68, f. !.640, N., o, 7.147 kh., ak. helyben, B o g d á n sz ó v á r h e g y L Szóvárhegy. 
tsz. Nagykikinda, jbtk. Billéd, ab. Nagyszentmik- ') Bogdány kk., Pozsony vm., nagyszombati 
lós, cs. ö. helyben, 61, VIII, ~. :f, p, j.~ ház 102, f, 706, T., o. 1.995 kb., kj. Ispácza 

~· . nk-he:& beosztva, ak. lspácza, tsz. Pozsony, jhtk. 
Bogáros, f"'\ Dévaványa, Jász-Nagykun-Ssolnok és ah. N cs. G. Nagyszombat, 7i, 

tiszai felsc5 j. (székb. Kunhegyes), cs. ö. XIII, 40, ~ (Bogdány-Selpöcz), G:d@), ~ 
Uévavány~, u. t. és u. p. Dévaványa. B o g d á n y I. Danabogdáuy, Garbóczbogdány, 

*) Bogártelke kk.~ Kolozs vm., nádasmenti j. ~yírbogdány, Sárosbogdány, Tiszabogdány. 
(székh. Kolozsvár), ház B!6, ;E 61~, M.; 5, 1.810 B o l! d a r i g ó s I. Rigósfürdö. 
kh., kj. és ak. helyben, tsztk. Kolozsvár, jb. Kolozs- . *)Bogdása kk., X Balázstelep és Körcsllnye; Ba· 
vár vidéki (székb. Kolozsvár), ab. Kolozsvár, cs. ö. rafii!Ja vm., szenllörinczi j., ház 14-7, f. 895, M., 
Egeres, 61, XXI, 67, m. h. (Nádasdarócz- o, 5, 8.648 kb., kj. és ak. Sellye, lsz. Pécs. 
Bogártelke), u. t.· és . u. p. Egeres. . j btk. és ah. Szentlörincz, cs. ll. Sellye, 5!i, XL'<, 
. Bogárzó, n Besenyszög, Jász-Nagykun-Szolnok 60, u. t. Sellye, ~. 

jászsát{i alsó j. (székh. Jászapáti), c~;. ll. n Papos, Szat·1nár t~m., málésza!. 
Szolnok, u. t. Zagyvarékas, u. p. Besenyszög. kai j., cs. O. Mátészalka, u. t. Mátészalka, u. p • 

Bogárzó, n Fftzesgyarmat, Be'Us vm., szeg- Jármi . 
halmi j., ak. Bucsatelep (a füzesgyarmati ak. B o g I á r t Balatonboglár, Vértesbogltr. 
párhuzamos B. anyakllnyve), cs. o. Füzesgyar- *) Boglárka kk., Sáros bártfai j., haz 63, 
mat, u. t. Füzesgyarmat, u. p. P!J.sztaecseg. · f, !!48, R., gk. Kötelep, 1.631 kb., kj. és ak. Erdő· 

Bogárzó, 0 Oroshé.za, Btkés vm., orosházi j., vágás, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, cs. a. 
cs. 6. Orosháza, m. h., u. t. és u. p. Orosháza. Bártfa, 67, IX, 29, u. t. Bártfa, u. p •. Erdc5vé.gás. 

Bogárzó, n , Csongrád vm., csong- B o g l y á r k a 1. Boglárka.. 
rádi j., es. O. Csanytelek, u. t. Csanytelek1 u. P• Boglyáspuszta, n Kálnó, N6grád vm., losonczi 
Tömlll'kény. . · j., cs. ·ö. Losonc.z, u. t. és u. p Kálnó. · 

Bogárzótanya, f"'\ Makó, Csanád cs. O. Boglyasszöllöhegy, f"'\ Inota, Fejtr vm., székes· 
Makó, u. t. és u. p. Makó. fehérvári j., es. O. Nádasdladá,ny, .u. t. és u. p. 

B o g á t l. Marosbogát, Nyirbogit, Oláhbogát, Várpalota. · 
Oltbogát: Püspllkhogát. Boglyatnnya, r. Kántorjánosi, Seatmár n~., 

B o g á t a I. Alsóbogáta, Felsilbogáta. mátészalkai j., cs. o. Kántorjánosi, u. t. és u. p. Vaja • 
Bogátalvölgy, n Révkolostor, Seolnak-Doboka B o g o d i n c z L ~ogorfalva. · 

dési j., cs. 6. Kaczkó, u. t. Kaczkó, u. p. Dés. *) Bogoltény kk., KrfMisá-Ss(Jrény vm., teregovai 
Bogáthalom, r. Polgár, Szabolcs vn~., dadai j., ház 401, f, 1.866, O., =j=-, 11.666 kh., kj. és ak. · 

alsó j. (székb. Tiszalök), es. O. Polgár, n. t. és Somosréve, tsz. Karánsebes, jbtk. Teregova, ah . 
• 

. u. p. Polll'ár. Orsova, cs. o. helyben, 43, Vili, u. t. .Mehadla, 
Bogátbytanya; r. Mik:ola, Seatmár 11m., szal- u. p. Somosréve. . 

márnémeti j., cs. O. Mikola, u. t. és u. p. Mikola. . B o g 6 l t i n l. Bogoltény. . 
Bogl\timajor, f"'\ Zarkaháza, Vas V1ll., szom- . *) Bogorfalva kk., Krass6-Seöréng tim., jámi 

hathelyi j., cs. ll. Szombathely, u. t. és u. p, j., ház 176, ! 845, 0~, =j=-, 4.430 kh., .kj. és ak. Nera· 
Szentkirály. . szlatina, tsz; Fehértemplom, jbtk. SzászkabáDya, 

BogátpusJta, r-. Harasztos, Torda-Aranyos vm., ab. Oravicznbánya, cs. ll. Néranádas, VII, 
telvinczi j., es. O. Aranyosgyéres, u. t. és u. p. 21, u. t. Szászkabánya, u. p. Néraszlatina. 
Harasztos. . · *) Bogoszló kk., 1i'B1Jcstn trencséni j., 

B o g d á n l. Tiszabogdány. ház 63, i, 465, T., m., rk. Bosácz, 1.113 kh., kj. és ak. 
")Bogdánd kk., Ssiláfl'J vm., szilágycsehi j., ház V ágrévfalu- (bogoszlói kj. és . ak. kerQlet), tsztk., 
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jb. és ab. Trencsén, cs. o. Melcsicz, 71, XV, 47, Boholt kk., és I, Htmyail vm., dévai j., bb 165, 
f, u. p. Bosácz. t 647, O., =!=-, 1.491 kh., kj. és ak. Murossolymos, 

Bograoldal, ~'"'~ Decs, .Thlna mn., központi j. tsztk., jb. és ah. Déva., cs. O. Haró, 6.{., XXIII, 
. (székh. Szekszá1~d), cs. o. Decs, a. t. és a. p. Decs. 76, u. t. és u. P• Marossolymos. 

*)Bogy kk., BihM vm., béli j., bAz 55, t 295, O., B o h u n~ c z l. Apátszentmibá1y .. 
kg. Ökrös, 701 kb., kj. és ak. Ökrös, tsz. Nagy· B o h u n 1 c z l. V ágbánya. . · · 
Várad, jbtk. és ah. Tenke, cs. o. Ökros·, 87, IV, B o h us z l a v i c z l. Bogoszló. -
13, u. t. és u. p. Ökrös. 1 Dolcza kk.,Htmyad brádi j., ház 362, t 1.280, 

*)Bogya kk., X Zsemlékesmajor; Komárom t.-m., O., n., m., o, =!=-, 61i kb., kj. és at. Felsc5farka
csallók0zi j . .(székb. Nemesócsa), ház 142, t 767, kadio, tsz. Déva, jbtt. és ab. KOrOsbánya, 
M., ~, rk. Ekecs, !.581 th., kj. · és ak. helyben, es. O. helyben, 64, XXIII, 75, · p e. 

, tsztk., jb. ~ ah. Komárom, cs. O. Nemesócsa, (Boicza Déva mellett). 
1!, Xlli, 43, r (Bogya-Felsc51fellér), .~. Bolcza kk., H'lllnyad hátszegi j., ház 110, 

B o g y a l. Szilágybog'ya. · . · t 663, O., gk. Valióra, 3.103 kb., kj. és ak. Tustya, 
*) Bogyafalva kk., Arad "m., nagyhalmágyi j., tsz. Déva, jblk. és ah. Hátszeif, ca. o. Várhely, ·M 

ház 78, ! 443, O., =t=-, 71! kh., kj. és ak. Zaránd- XXIII, 75, u. t. Demsus, u. P• Hálszeif. 
bánya, tsz. Arad, jbtk. Naryhalmálfy, .ah. KOrOs- B o i c z a l. :Bojeza. · 
bök ény, cs. o.· Nagyhalmágy, 33, IV, 13, u. t. ·· Boj kk., Hunyad allfyógyij. (székh. Aluógy-
és u. p. Nagyhalmágy. · alfalu), bár 141, t li98, O., .:j=-, j.U3 kb., kj. és ak. 

• 

*)Bogyán kk., X Berova és Bogyáni zárda; Báca- Bábolna, tsz. Déva, j btk. Algyógyalfalu, ah. Szász
&ilrog 11m., hódsigi j., ház ~07, t 966, SokAcz, sz., va\ros~ cs. O. Algyóifyalfalu, 64, XXIII, 76, u. t. és · ; 

• 

m., .:f-, rk. Vajszka, 9.269 kb., kj. és ak. Vajszka, a. ·p. Szászváros. · . 
tsz. Zombor, jbtk. és ah. Hódság, cs. O. Vajszka, B o j l. Alsóboj, Felsc5boj. 

. . 
6, VI, 19, u. t. és u. p. Vajszka. · Bojabin kk., Hunyad vm., dévai j., ház 76, :E 319, 

• 
• 

• 

• 

• 

-· 
Bogyini zárda, f"'l Bogyán, Bács-Bodrog O., kg. Nagymuncsel, 2'.4j6 kb., kj. és ak. Veczel, .. 

hódsági j., cs. O. Vajszka, u. t. és u. p. Vajszka. laztk., jb. , és ~h. Déva, cs. O. Déva, M, XXIII, · 
B o g yes d l. Bozósd. 76, u. t. és u. p. Branyicska. . . 
*) Bogyiszló nk., X BeldoromlA.s, CsAkány· Bojnoz, f"'l 'Karáaznó, Trencsén · kiszue~aúj-

gydr,_ Dokomlás, Galambka, Gémes, Gólfa, Gyil· helyi j., es. O. Kiszuczaújhely, u. 'L Csaeza a. p. 
mlllcsény, Hátfö," Istvánka, Karasz, Kc5gyes, Kül· Karásznó. . · 
bogyiszló, KQldoromlás, ÖSztOvér, Taplós és Új· *) Boján kk., 81ilá911. . · krasmai j., ház 
folt; Pest·Pilis-Bolt-Kiskwn w~.. kalocsai j., ház 157,t 719, O., m.j gk. Csizér, ~.179 kh., kj. és ak. 
700, :f M., czigány, ~, rk. Faj sz, 15.657 kh., ak. Csizér, tsz. Zilah, j b lk. Kraszna, ah. Szilágysomlyó, 
helyben, tsztk., jb. és ah. Kalocsa,. cs. o. Dusnok, cs. o. helyben, ill, lll, 10, u. t. éli u. p. Csizér. _ 

l, 3, u. t. Tolna, ~· · . Bojár, r- Nádudvar, H~du vm., hajduszoboaz-
*) Bogyós kk., Trmcstn vm. 'V'á.gbeszterczei j., lói j., cs. o. Nádudvar, i;J (Bojár·Hollós)~ 

ház 50, :f T., rk. Soltészpereesény, ág. · (Bojál.'-Hollós) p. u. · 
Szulyóváralja, 1.3!0 kb., kj. éa ak. Soltészpere- *) Bojcza nk., X Verestorony; B~ebm nagy
csény, tsz.' Trencsén, jbtk. VAgbeszlercze, ah. disznódi j., ház 416, :E 1.657, O., o, .;:., 17.348 
Nagybicscse, cs. o. Vágbesztercze, 71, XV, 47,' .kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Nagyszeben, 

• 

•· t. Vágbeszlercze, u. p. Soltészperecsény. cS. O. VtJrestorony, 31, XXIII, 74, u. t. él 
Bogyósrét, r.... Tótpelsc5cz, Zólyom 1Jm., zó· u. p. Nagytalmács. . 

lyomi j., cs. o. Tótpelsc5cz, u. t. és u. p. Tót- *)Bojt nk., X Kékestanya, Lányitanya és Varp-
pels6cz. tanya; Bihar biharkeresztesi j., ház B, :E 

• 

*) Dogyosz)ó kk .•. X Hidászmajor és PeUend; 1.274, ~, ·'-114 kh., ak. helyben, tsz. Nagy-
Sopron vm., csornai j~, ház 239, ;@.1.499,M., o, 4.6.80 Várad, ·j btk. Berettyóujfalu, ah. Nary-Várad, cs.· · 
kh., kj. és ak. (a hozzátarlózó Hidászmajor ki- o. Kisszántó, 37, IV, 11, u. t. Nankereki, • · 
vétel~vel) helyben, lsz. Sopron, j btk. és ah. Csorna, *) Bojtorjános kk., Krasa6-8s6rdny vm., lugosi 
CB. ö. Csorna, 76, XVIII, 68, u. t. Szil-Sopron- j., hb 313, f. 1.6!!6, O., r., cseh, t, =!=-, rk. 
németi, ~. . · Csukás, 7.007 kb.,· k.j. és ak. helyben, tszlk., jb .. 

B o ll' y os z l ó L Érbogyoszló, Rábabouoszló. és ah. Lugos, cs. O. Krassóviszálf, VIII, !13, 
BogJova, 1'"'1 Felslllizsény, Trmcstn "'"·• zsol- u. t. és u. p. rurlulf. . r 

nai j., cs. G. Várna, u. t. Várna, u. p. Terhely, ") Bóka nk., X Csott vasuti mégállóhely, Kis-
B o h á n y l. Bajnokfal va. · léczpuszta, Malameelj a puszta és Óléczpuszta ; 
*) Boholoz kk., Nag'JJ-KüldJlló · nn1ysinld j., Torontál vm., módosi j., hb 602, i !ll.075, sz., h., 

hú 189, ! 78j, O., t, .:j=-, 3.788 kb., kj. és ak. Kál- m., n., o,=!=-, 13.766 kb., ak. helyben (a pusztAkra 
bor, tsz. Erzsébetváros, jblk. Nagysink, ah. Szent- vonatkozó kivételes ak.·i beosztást l. a megfelelc5 
'gota, Cl!. G. Nagysink, 31, XXIII, 76, u. t. pusztáknál), tsz. Naifybecsi(erek, jbtk. és ah. Módos, 
Nagysink, u. p. Nádpatak. · cs. o. helyben, !ilO, VII, liO, :f, e. 
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*) BókahAza kk., X Zalaújfalu; Zala mn., Bokros, r'\ Tiszakürt, Já.sa-Nagyktm·SIOI~ 
zalaszentsróti j., ház 110, :f. 627, M., rk. Zala- vm., tiszai alsó j. (székh. Tiszaföldvé.r), es. o. 
csány, 1.16'2 kb., kj. és ak. Zalacsány, tsz. Nagy- Tiszakürt, u. t. és u. p. Tis1aknrt. 
kanizsa, jbtk. és ah. Keszlhely, cs. O. Zalacsány, Bokrosparti tanyák, f"'l Csonil'ád, CsoNgrád 
48, XX, 64o, ~. ·u. t. és u. p. Zalaapáti. wn., csongrádi j., cs. O. Csong1'ád, u. t. és L p. 

Bokajairalu kk., Hunyad vm., algyógyi j. Csongrád. · 
(székh. Algyógyalfalu), ház 215, ! 870, O., ru., .:j:-, Bokrospuszta, r'\ Csóngrád, Oaot~.grád 011., 

818 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. csongrádi j., cs. o. Csongrád, u. t, és 11. J• 
· Algyógyalfalu, ah. Szászváros, cs. o. Algyógy- Csongrád. . · 

a.lfalu, 64-, XXIII, 76, u. i. és u. p. Alkenyér. Bokrospuszta, r'\ Izsa, Komárom 11111., udvardi 
Bokajfelfalu kk., Hunyat:hm., algyógyi j. (székh. j., (székh. Ógyalla:), cs. O. Komárom, u. t. Komi-

Algyógyalfalu), ház 118, i. 57!, O., .:f-, 3.7a8 kb., rom 1, u. p. Izsa. · 
kj. és ak. Bokajalfalu, tsz. Déva, jb_tk. Algyógy- Bokrospuszta, r'\ Lipót, Mos0t1 11m., magyar·. 

ah. Szászváros, cs. O; Algyógyalfalu, 64, óvári j., cs. o. Magyaróvár, u. t. éa u. p. Héder· 
XXIII, 75, u. t. és u. p. Alkenyér. vár • 

• 

B ok ki & l. Boklya. *) Boksa kk., X Boksabánya é$ Boksarovnya; 
*) Boklya kk., Bihar tnn., béH j., ház 7 5, i. ZempUn vm., sztropkói j., ház ü, f. 243, T., lengyel 

365, O., .::f, 1.688 kb., kj. és ak. Bél, tsz. Nagy- ~, rk. Szlropkó, 1.185 kh., kj. és ak. Szlropkó, 
V ira.d, jbtk. és ah. Tenke, ca. O. Bél, 37, IV, 13, tsz. Sátoraljaújhely, jblk. Sztropkó, ah. Varannó, 

• 

.. t. és u. P• Bél. · cs. ti. Sztropkó, 66, IX, 28, u. t. és u. p. Sztropkó. 
<t) Bokod nk., X Komárom -vm., gesztesi j. Boksabányn., r'\ Boksa, Zemplén 11m., aztroptói 

(azékh. Nall'yigmánd), hAz 380, i. 1.73,, M., (5, ~, j., cs. O. Sztropkó, u. 1;. és n. p. Sztropió. 
ef, 9.,\1! kh., ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk. B ok s án l. Várboksán. 
és ah. Nagyigmánd,- cs. O. KömliJd, 12, XIIi, 43, *) Boksánbánya nk., X Boks~nhuta, Kolczán. 

f (Bokod-Dad), • , Óboksán és Újboksán ; Krassó-Bzörény vm., bot· 
f"'l Izsákfa, Val vm., . ezelldömölki sanbányai j., h~ 71J7, f, 3.369, O., n., m., ~. ;. 

j., cs. ö. Czelldömölk, u. t. Czelldömölk, . u •. p • .::f, ref. Resiczab!nya, a. 992 kh., ak. helyhfn, 
Alsóság. . tsz. Lugos, jblk. helyben, cs. o. helyben, (.3, VU. 

8 ok o d l Bácsbokod. · 20, ~~ r. ~ _[ll e. ~-
*) Bokor kk., Nógráil vm., sziráki j., ház 61, Boksá.nhuta, r'\ Boksánbánya, 

i. !186, T., m., rk. Caerhátl'zentiván, ág. Bér, 929 vm., boksánbányai j., cs. ö. Boksanbáuya, 
th., kj. és ak. Buják, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és :f, u. p. Boksá,nbánya. . 
ah. Szirák, cs. O. Berczel, 60, XVI, 51, u. t. és u. p. Boksarovnyn., r'\ Boksa, Ztnnplllum., utropkói 
Buják. j., cs. ö. Szb·opkó, u. t. és u. p. Sztropkó. 

Bokorbegr, n Újfehértó, Beabolcs , nagy- Boksatelep, n Hondol, Hunya:J tim., dévai 
kállói j., cs. O. Újfehérló, u. t. és u. p. Ú,jfehértó. j., cs. O. Haró, u. 1;. és u. p. Felsöcsertés . 

*) Bokol'vá.ny kk., Bil1ar 11m., magyarqsékei j., Boksltu1·ab1nas, n Kudzsir, Hunyad """·· 
biz 11!, f, 610, O., -T, 2;296 kh., kj. és ak. Drág- szászvárosi j., cs. O. Kudzsir, u. t. és a. ,. 
cséke, lsz. Nagy-Várad, jblk. és ah. Magyarcséke, Kudzsir. 
·ca. o. Tasádf6, 87, IV, 11, u. ~ és u. p. Drág- ") Bokszeg kk., X Dombospuszta, Konlra!O 
c:Jékl;!. · és Rokszinpuszta; .Arad vm.,borosjenöij., há%48\", 

*) Bokos kk., Krassó·Bzörtny 11m., karánsebesi' .E 2.679, O., m., ~, -=j=-, rk. Borosjen6, 7.136 th. 
j., biz 148, :f. O., .::f, 3.117 kb., kj. és ak. kj. és ak. helyben, tsz. Arad, jblk. és ab. Boros-

. B~kény, tsz!.k.; jb. és ah. Karánsebes, cs. ö. jen6, cs. ö. helyben, 33, IV, 13, f (Boblt~· 
KOrpa, 43, VIII, !1, u. t. Temesszlatina, u. p. Bél), . 
Korpa. · B o l d á d l. Alsóboldád, Fels6holdá.d. 

*) Bokrács kk., VtJB t1m., muraszombati j., ház Boldipuszta, n Erdötarcsa, Nógrád mn., 111· 

81, i. 161, Vend, rk. Alsószeuthenedek, ág ró.ki j., cs. ö. Szirák, u. t. Szirák, u, p. Erdd
Battyánd, 480 kb., kj. és ak. Szenlsebestyén, tsz. tarcsa .. 
Szombalhely, jbtk. és ab. Muraszombat, cs. O. Tól- *) Boldog nk., X D!vidamajor, Fészer, Kis 
keresztúr, 83, XX, 613, u. t. Battyánd, u. p. tanya, Nagy telek, Rétszél part, Sándormajor és \"ar· 
Szentsebestyén. ~on telep ; Pest-Pilis-Solt-Kisktm 11111., aszódi j .. 

Bokros,n Dévaványa, Jáse-Nagykun-Beolnok ház 397, i. !.775, M., (5, ·f..716 kh., ak. hely· 
"m,, tiszai felsll j. (székh. Kunhegyes), cs. 6. ben, tsz. Pestvidéki (székh. Budape~t), jbtk. esal1. 
Dévaványa, u. t. és u. p. Dévaványa. GOdöll6, cs. ö. Tura, 32, I, !!, u. t. Hatvan,~ 

Bokros, f"'l Drétoma, 1rencsén tltll,, trencséni ") Boldogasssony nk., X Birkásmajor, .Ma~rtar· 
j., cs. ü. Trencsén, u. t. Kistarajos, u. p. Drétomn. major, Öregpuszta, Stácziómajor, Téilúsm!ljor ét 
Bokros~ Makád, Pest-Pilis-Bolt-Kisktm vm., Vilmosmajor; Mosoo vm., nezsideri j., ház 358. 

· ráczkevei j., cs. ö. Rácakeve, u. t. és u. p. Ráczkeve. f. '!.732, N., m., ö, x), 5.55.J. kb., ak. hely beo. 
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tsz. Gyc5r, jbtk. és ab. rs. o. Féltorony, helyben, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Abaújszántó, 
76, XVIII, 58, :f, . .{11 e. cs. o. Aba\1jszántó, 34, IX, 27, , ~· 

B o l d o g ass z o n y asl'oldopsszony. *) Boldogváros nk., nagy-
·. ") Boldogasszonyfa kk., X Antalszállás, sinki j., ház 149, z 668, N., o., czigány, ef', -9=-• 

SzArazrélpuszta és Szentmargittapuszla; Somow 3.91 4o kb., ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jb~k. 
""''' szisetvári j., ház 1.(.t;, i 9!U, N., m., rk. Sz• nt- Nagysink, ah. Szentágota, cs. O. SzAzhalom, 31, . 

, Iászló, 2.900 kh., kj. és ak. SzenUás:dó, t.'lz. Kapos. XXIII, 76,' u: t. és u. p. Nagysink. . 
vár, jblk. és ah. Szigetvár, cs. O. Mozsgó, n, XIX, *) Boldor kk., lugosi j., 
61, u. t. és u. p. Szentlászló. · hé.z !56, i. 1.106, O., -9=-, rk. Daruvár, 3.54·9 kb., . 

B o l d o g ass z o n y fa I .. Nemesboldogasz- kj. és ak. helyben, tsz tk., jb. és ah. Lugos, cs. o. 
szonyfa. Lugos, 43, VIII, iti• :f, p. u. 

· Boldogasszonyfa J. Vasboldogasszony. Boldur l. Boldor. 
*) Boldogasszonyfalva nk., Bd.ca·Bodrog vm., Boldumiajor, n Öregfalu, Torontál tJm., cse

j., ház 730, f, 3.611, Sz., n., m., -9=-, rk. nei j., cs. o. Ótelek·, u. t. és u. p. Öregfalu. 
és ag. Zsablya, 11.984 kh., ak. helyben, tsz. Ujvi- *)Boldva kk., X ördogoszlás, Sáskás és Torok; 
dék, jbtk. Zsablya, ah. Titel, cs. 6. Zsablya, Borsod vm., ellelényi j .. ház 270, f, 1.58!, M., ~ , 
f, _r- e. ~· _ rk. Sajóvámos, gk. Sajópálfala, 4.942 kb., kj. és 

Boldogasszon) major, l""'t Hegyhátszentjakab, ak. helyben, tsz. Miskolcz, jbtk. é~ ab. Edelény, cs. -
VIJ8tnn., körmendi j., cs. O. Iváncz, u. t. Zalalövő, O. Sajószentpéter, 34, X, 31, :f, ~ p. u. 
u. p. Viszák. Boleruantng, r- Léva, Baf's mn., cs. ll_. Léva, 

Boldogasszonypuszta, f1 Mocsa, Komárom u. t. és u. p. Léva. -. 
· mn., gesztesi j. (székb. Nau-IgmándJ, cs. o. Tata. *) Bolesó kk., n-~csln tnn.,. puhói j., ház 61, 

L t. Szőny, u. p. Mocsa. f, 385, T., n., 5, (X, 916 kh., kj. és ak. Péhó, 
Boldogasszonytelke, l""'t Magyarhomorog, Bi- tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Puhó, cs. o. Nemsó, 

·· liM biharkereszlesi j., cs. O. Ko mádi, u. t. 71, XV, 47, ~-
és u. p. Kc5r0ss~akál. · · Bolgánym _ , l""'t DumiszeK,' Gyór "Vm., tósziget-

Doldogaszonyvölgye, l""'t Derecske, Bihar tJm., j. (székb. Győr}, cs. O. Hédervár, 11. t. 
derecskei j., cs. ö. Derecske, .-.. t. és u. p. De- Hédervár, o. p. Győrzámoly. 
recske. ·_ *) Bolgárcserged kk., .Ala6-Jlehr!t· "Vm., balázs-

Boldog fa l. Pozsonyboldogfa, Zalaboldogfa. falvi j., ház 161,!. 717, O., it, ef, 2.846 kb., kj. 
•) Boldogfalva kk., Kis-Kükűlló tJm., hosszú- és ak. Nagycserged, tsz .. Gyula-Fehérvár, jbtk. és 

aszói j.,. ház 7~, :t 419, M., o., t, ref. Kíiküllővár, ah. Balázsfalva, cs. O. Székásveresegyháza, óO, 
658 kb., kj. 1\s ak. Alsókápolna, tsz. Erzsébetváros, XXIII, 74, u. t. és u. p. Balázsfalva. . 
jbtk. Hosszuaszó, ah. Erzsébetváros, cs. 6. Küküllc5- Bolgárkertészet, l""'t Szabadbattyán, Fejli' vm., 
tir, 60; XXIII, 76, u. t. és u. p. KO.kftllóvár. s#kesfehérvári j., cs. 6. Székesfehérvár, u. t. és 

B o l do g fa IT a I. Alsóboldogfalva, Felsóbol- u. p. Szabadbatlyán. ·. · 
dogfu.lva, Kóboldogfalva, Óraljaboldogfalva. ' · *) Bolgárom kk., ·x Bolg:'l.romkóbá.nya ; 

Bo14logfa1Tal kert, l""'t Debreczen, Hajdu N6grád vm., filleki j. (székh. Salgótarján), ház 
ca. O. Debreczen, u. t. és u. p. Debreczen. 74, :t 3~7. M., rk. Füleksávoly, 1.653 kh., kj. és 

_ Boldogháza, l""'t Jászberény, Jáse-Nagykwn· ak. Füleksá.voly, tsz. Balassagyarmat, jblk. fS 

• 

. . 
• 

• ·• • -

81olnok vm., cs. 6. Jászberény, , r (János- ah. Salgótarján, cs. 6. Fillek, 25, XVI, 51, u. t. 
hida-Holdogházo.), u. p. Jászberény. és u. P• Fülek. ... 

• 

BoldoghAzapusda, n Nuzv-ad, Komárom Vlll.. Bolgáromk6bánya, r-. Bol&rárom, N6grátl tm~ .• 
udvardi j. (székh. Ógyalla), cs. ö. Úgyalla, u. t. fQleki j., (székh. Salgótarján), ea. ll. !'illek, u. t. 
Bajcs, u. p. Naszvad. és u. p. Fülek. 

Boldogkáta, n Tóalmás, P~st-Pilis-Solt-Kis- *) Bolgártelep kk., X Bayertanya; Torontál 
iti~ t.Jm,, nagykátai j., cs. o .. Kóka, u. t. és u. p. nagyszentmiklósi j., ház 139, f, 7!5, Bolgár, 
Tóalmás. .. · . m., n., rk. Óbeseny6, l.9i9 kh., kj. és ak. Keg- . · 

*) Boldogköújfalu kk., tnn., levichháza, tsz. N~~;gykikinda, jbtk. és ah. Nagy~ 
gl!nczi j. (székh. Abaujszánló), ház 14.0, f, 758, M., S?.entmiklós, cs. O. Obéb, 46, V, 16, u. t. Óbesenyő, 
rt. és gk. Boldogköviralja, ref. Abaújkér, !!.092. u. P• Keglevichháza. . 
kb., ltj. és ak. Boldogkóvá.ralja, tsz. Kassa, jbtk. Ilolglirtelep, r-. Csóka, Toronteil vm., török-
és ah. Abaújszántó, cs. o. Abaujszántó, S4, IX, kanizsai j., cs. O. Csóka, u. t. és u. p. Csóka. 
!7, l. t. Abaújszántó, u. p. Boldogk6váralja. •) Bolhás kk., X BOrdeczpuszta, Imremajor, · 

*) Boldogkövára)ja kk.,_ X Ahapuszta, Kakas- Juliafal va, Rihárdmajor és Szentlászlópuszta; So
malom, Pukkancz és Szel-encspataki malom; l mogy .",/~., nagyatádi j., ház 11!1, f, 1.07-il, M., Lt5, 
Abauj-Torna vm., gOnczi j., (szék h. Abaújszántó), l rk. Somogyszob, 5.460 kh., kj. és ak. SomoiJY· 
biz !O~, f, M., o, ; , 4-.005 kb., kj. és ak. szon, tsz. Kaposvár, jbtk. 'és ah. · Nagyatl\d, 
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·cs. 6. Nagyatád, 44, XIX, 6!, m. h., u. t. cs. 6. Mehádia, 4-3, VIli, u. t, Mehádi1, 
és u. p. Somogyszoh. n. P• Ekés. 

Bolhás, "' Taktaszada, Zemplén vm., !'Ze· Bolzncsnkó, r. Kondoros, Btkta vm., szarvali 
renesi j., cs. a. Szerent!s, u. t. Taktaharkány, j., cs. a. Kondoros, u. t. és u. p. Kondoros. 
u. p~ ·Taktaszada. *) Boly kk.; X Szirmaymajoi: j Zemplétl 1111., 

' Bolhásmajor, r. Jászkisér, Jáae-Naggkutt· bodrogközi j. (székh. Királyhelmecz), haz 146. 
Szolnok vm., jászaági alsó j., (szekh. · J~zapáti), f 7~, M., o, gk. Bod1•ogmezd, ref. Bodrogszentes .. 
us. a. -T:isznpáti, u. t. és u. P• Jászkisér. 1.905 kh .. kj. és ak. Rad, tsz. Sátoraljaújhely,jbtk. 

Bolhatanya, r. Szuhogr, Borsod vm., edelényi és ah. Királyhelmecz, cs. ö. Zétény, X, 33. 
j., cs. O. Ru'clabánya, u, t. és u. p. Szendrd. u. t. Királyhelmecz, 

*) Bolhó kk., X Lászlómajor és Terézmajor; B o l y l. Magyarboly, Németboly. 
Somogy tnn., barcsi j., ház 214, ! 1.828, H., m., *)Bólya kk., Nagy-Kitktllló tnn., medgyesi j., biz 
rk. Babócsa, .f..099 kh., kj. és ak. Babócsa, tsz. :m~. ! 1.329, O., m., n., o, t , d', ref. Mihály
Kaposvár, jbtk. és ah. Nagyatád, cs. O. Babócsa, falva, 4.671 kh., kj. és· ak. helyben, tsz. Erzsé. 
U. XIX, 62, u. t. Babócsa, ~. . betváros, jbtk. és ah. Mcdgyes, cs. ll. helyben. 

Bollbarlang, r. Petrozsény, Hunyad vm., 31, XXIII, 76, ~ 4 'Y"· 
petrozsényi j., cs. o. Petrozsény. r. [8) p. u. Bolya, r. esz, He17e8 vm., péterY'.isári 

~) Bolkács nk., vm., hosszúaszói j., cs. O. Pétervására, u. t. Pétervására, a. p, 
j., ház 336, i 1.noo, N., o., czigány d', gk. Zsidve, Bükkszenterz!lébet. · 
6.86~ kb., ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. *) Bolyár kk., Sáros "m., lemesi j., hiz 711 i 
Hosszúas1.ó, ah. Erzsébetváros, cs. o. Hosszuaszó, 3!i2, T., rk. Keczerpeklén, Ag. Rank, 1.631 kb~ k~ 
50. XXIII, 76, fll'l, u.· t. Szépmez6, ~· és ak. Keczerpeklén, tsztk. jb. és ah. Eperjes. a 

Bolkómajor, r-. Gesztöu, Bars vm., aranyos- 6. Keczerpeklén, 67, IX, !l!9, u, t. Ránkfüred. 
maróti j., cs. ö. Kistapolcsin:y, n. t. Ar11nyos· n. p. Keczerpeklén. · 
ma~ót, u. P• Gesztöd. · · *) Bolyk kk., X Alsónylrjes, Felsönyírjes és 

B o ll a h i d a l. Barlahida. Pokornypuszta; N6gráa vm., lolJonczi j., haz 95, 
Bollaszcnttornya, r. Szentetornya, Békés vm., i. .t.64, M., o, 1.953 kh., kj. · és nk. Losonez 

oroshbi j., cs. ö. Orosháza, u. t. és n. p. Szen,te- (pinczi kj. ~s ak. kerlilet). tsz. Balassagyarmal 
tornya. . jbtk. és ah. Losoncz, cs. o. Losoncz, XVL 

"l Bolmány kk., X Czigánytelep, Gakovácz, 51, u. t. és u. p. Losoncz. · . 
Gyargyudvar, Maiskamegye, Prekofok és Tábor- ") Bolyok kk., X Kányakútpuszta és Vasvar· 
islye; Baranya vm., baranyavári j. (szék h. Dárda), puszta j Borsod vm., ózdi j., ház 8!9, :E Ull, 
ház 839, ! 1.973, Sz., n., czigány, m., .:j=-, rk. M., (x, r1í:. Sajóvárkony, ref. Hét, ág. Ózd, 1.655 
Baranyaszentistván, ref. Siklósnagyfalu, ág. Kács- kh., kj. és ak. Hodoscsépá,uy, tsz. Miskolcz, jbtk. 
falu, 8.571 kh., kj. és ak. Kácsfalu, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Sajószentpéter, cs. O. Ózd, 34, X, 31, u. t. 
és ah. Dárda, cs. ö. Kácsfalu, 52, XIX, 61, u. t. és u. p. Ózli. 
Baranyaszentistváp., ~· ~) Bonezafl.l.lva kk., X Bék~ és Mustos j .Arad 
. Bolntuthpuszta, r. Nagyszombat, Poe-~ony vm., borossehesi j., ház j20, ! 947, O., m., f. 
tml., cs. O. Nagyszombat, n. t. és ·u. p. Nagy rk. Körösbökény, !1.410 kh., kj. és ak. HonClt6, 
szombat. tsz. Arad, jhtk. és ah. KariSsbOkény, cs. 11. Honcztó, 

B o l o g d l: Halogd. . Sa, IV, 13, m. h. (Bonczesd), u, t. és L p. 
Bolondtópuszta, r-. Videfalva, N6gráil t'tn., Honcztó. . 

losonczi j .. cs. ö. Losoncz, u. t. és u. p. Losoncz. Bonezatelep,. rt Csucsa, Kolazavár vm., bánfrJ· 
· Bolondvári tanya, r-. Aba, Fej ir vm., székes- hunyadi j., cs. ö. Csucsa, u. t. ·és u, p. Csucsa. 

fehérvári J., cs. O. Aba, u. t. Belsóbáránd, o, p. B o n c z e s d l. Boncz~-falva. 
Börgönd. ") Bonezblda kk., X Éroldaltanya és Papcsere-

Bólpuzta, r-.· Rudna, Torontál vm., módosi tanya, Kolo6s vm., kolozsvári j., ház 848, i 2.357. 
j., cs. ü. Rudna, u. t. és u. p. Rudna. O., m., o, ~, .:j=-, gk. Válaszu t, 7.':l22 kh., kj. és 

. . Bohárlszállá.s, r. Szakmár,_ Peat-Pilis-Solt- ak. helyben, tsz lk. Kolozsvár, jb. Kolozsvár vidéki 
K:iskun vm., kalocsai j., -C:il. ö. Kalocsa, u. t. (székh. Kolozsvár), ab. Kolozsvár, cs. ö. helyben, 

· Kalocsa, u, p. Szatmár. öl, XXI, 67, :C (Válaszlit-Bonczhida), 
-) Bolvás kk., KrfJ8116-8eörény karán- _[11 e. ~. 

sebesi j., ház 169, f 849, O., .:j=-, 1.889 kb., kj. ")Boneznyireskk., Beolnok-DobokGtmJ.,szamos· 
+s ak. Körpa, tsztk., jb. és ah. Karánsebes, Ujvári j., ház 125, ! 652, O., ~, !!.080 kh., kj.és 

· cs. ö. Körpa, 43, VIII, 26, u, t. és u. p. Körpa. ak. Vizszilvás, tsz. Dés, jbtk. és ah. 8famostijvár, 
B o l v as n i c z a l. Bo l v ás. · cs. o. Szék, 63, XXI, 70, u. t. és u, p. Szamosujvir . 

· ·) Bolvásvölgy .kk., Kn&ss6·Seöt·ény vm., orso- ") Bonezodtölde kk.; X Bonczodfllldei hegyitelep, 
vai j., ház 248, i!. 1.803, O., .:f, 16.164 kb., kj, Bonc:mdfö1dei major és Martonfapuszta; Zala r/11., 
és ak. Ek~s, tsz. Karánseb es, j btk. és ah. Oraova, zalaegerszegi j., ház 60, i 812, M., .o, J .. kh. 
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k.j. és ak. Teskánd, tsztk.. jb. és ah. Zalaeger- 1.929 kb., kj. és ak. Kisdorog, tsz. Szekszárd, 
szeg, cs. O, Zalalövö, 48, XX, 64-, u. t. Zala- jbtk. és ah. Bonyhád, cs. 6. Kisvejke, U, ~IX, 
egerszeg, u. p. Alsóbagod. . 61, u. t .. Bonyhád, u. p. Kisdorog: . 

Bonczoclföldel ltegyitelep, fl Bonczod'földe, Borata~ya, fl Csongva, .Alsó-Fehér vm., maros-
Zala mn., zalaegerszegi j.;- cs. 6. ZalalOvc5, u. t. újvári j., cs. 6. Marosújvár, u. t. Marosújvár, 
Zalaeger!lzeg, u. P• Alsóbagod. · u. p. Magyarcseszlve. 

Bonezadföldei mnjor, fl Bonczodfölde, ZOla B o r b á l a I.· Szentborbála. · 
""'·• zalaegerszegi j., cs. O. Zq.lalövö, u. 1. Zala- . Borbálabú.nya" fl Nagykürtö_s, Nógrád vm., 
egerszeg, u. P• Alsóbagod. balassagyarmati j., cs. 6. Kékkö, u. 1. Balassa-

*) Bondoraszó kk., X Biharfüred; Bihar vm., gyarmat, u. p. Kisklht6s. ... ·· 
belényesi j., ház 189, ;t 1.oa. O., .:t, 62.777 kh., Bo1·bálapuszta, r- Felcsút, ·Fej&~- váli j., 
kj. és ak, helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és' ah. cs. ö. Alcsút, u. t. Alcsút-Felcsút, u. p. 
Belényes, cs. 6. helyben, 37, IV, 13, ~· Fe1csút. _ 

*) BongArd nk., Bzeben vm., nagyszebeni j., ház Borbálapuszta, fl Sá.rkereszles, Fejlr vm.,. 
191, f SQS, O., .::f-, 1. 770 kh., ak. helyben, tsztk ., székesfehét·vári j., es. ö. Székesfehérvár, u. t.· 
jb. és ah. Nagyszeben, cs. O. Nagyszeben, 81, és u. p. Moha. · · 
XXIII, 74-, u. t. és u. p. Sellenberk. • . Borbálilpuszta, fl Zámoly,- Fejlr vm., székes-

B o n g á r d I. Szászbongárd. . · fehérvári j., es. "· Zámoly, u. t. Csákvár, a. p. 
*) Bónisfalva kk., Vas vm., szentgotthá.rdi j., Zámoly. 

ház 4!1, :E !141, N., rk. Vasdobra, 689 kb., kj. és *) Borbánd kk., X . Joruárka, Mendelberke, 
ak. Vasdobra, tsz. Szombathely, jbtk. és ab. Szent- Postamajor és Frátertanya; .Alsó-FeMr vm., 
gotthárd, cs. 6. Vasdobra, 83, XX, 66, u. t. Gyana- alvinczi j., ház !93, ;t 1.265, O., m., o, it, ref • 

• 

fllva, u. p. Vasdobra. Gyulafehérvár, 3.011 kh., kj. és ak. helyben, tsztk., 
• 

Bónistanya, n KOlcse, Szatmár "m., fehét·- jb. és ah. Gyulafehérvár, cs. ö. Gyularehérvár, 64, 
BJ&rmati j., cs. o. Sonltád, u. t. és u. p. Kolése. XXIII, 74, u. 1. és u. p. Gyulafehérvár. 

Bónlszeszgyá.t·, fl Nylrbátor, Szabolcs vm., nyír- Borbányaszöll6, fl Oros, Szabolcs vm., nyir-
bátori j., cs. O. Nyírbátor, u. t. és u. p. Nyírbátor. bogdányi j. (székh. Kemecse), cs. 6. Nyiregyháza, . 

• 

*) Bonnya kk., X Bonnyapuszta, Botnagy vm., a. t. Nyíregyháza, u. p. Oros. 
igali j., ház 157, f 935, N., m., rk. Kisbárapáti, Borbapuszta, fl Táp, Gy&r . pusztai j. 
ref. FelslJmocsolád, ág. SomogydlJrlJcske, !.540, (székh. Győrszentmárton), cs. lJ~ Táp, u. t. és u. p. · 
kb., kj. és ak. Kísbárapáti, tsz. Kaposvár, jbtk. Táp. . . · • • 

• 

~ és ah. Igal, !lS. 6. Andocs, .U, XIX, 63, r .... Borbás, h Kecskemét, Pest-Pilis-Bolt·K~kttn . 
; L p. Kisbárapáli. . vm., es. 6. -(u. közbiztonsági szolgálatot Kecske- · 

Bonnyapuszta, fl Bonnya, Somogy igali mét város rendőrsége teljesíti), u. t. és u. p., ' • 
' • 

· j., cs. O. Andocs, u. t. Bonnya,. u. p. Kisbár- Kecskemét. · · 
Apáti.· . . · Borbás, r\ Nagykőrös,· Pest-Pilis-Bolt~Kiskwn 

t 

*) Bontesd·kk., Bihar f.!m., belényesi j., ház vm., cs. O. Nagykc'lrös, u. t. és u. p. Nagykőrös. 
1!41, z 656, O., =f, 1:746 kb., kj. és ak. helyben, .B o r b ás l. Szentborbás. 
laz. Nagy-Várad, jhtk. és ah. Belényes, cs. 6. Borbát, fl Feldoboly, Háromszlk sepsi j. 
Dombrovány, 87, IV, 18, u. t. és u. P• Kis- (székh. Sepsiszentgyörgy), cs. 6. Nagyborosnyó, 
szedres. •. u. t. Nagyborosnyó, u. p. Kisborosnyó. · 

Bonumi tanyák, fl Orosháza, Bikis mn., oros- Borbátviz kk., Hunyad vm., puji j., ház 93, 
házi ·j., c•; O. Orosháza, ~ m. h. (Bonum), u. t. f 388, O., m., t,, ~, 1.964 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 
és •· p~ Orosháza. · Déva, jbtk. Puj, ah. Petrozsény, cs. 6. Puj, ,l).f., 

• 

B ó n y a l. Répczebónya. ·. XXIII, 75, u. t. Puj, - .. · 
' 

• • 

*)Bonyha kk., Kis-Küküll4 vm., dicsőszentmár- BorbélJDlajor,. fl Alap, Fejlr vm., sárbagárdi 
toni j., ház IJ77, t 1.318, M., o., ~, =f, rk. Abos- j., cs. 6. Czecze, ·U. 1. Czecze, u. p. Alap . 

• 

taln, U80 kb., lrj. és ak. helyben, tsz. Erzsébet- *) Borbolya kk., Sopron vm., nagymartoni j., · 
város, j btk. és ah. Dicsl!szentmárton, cs. O. hely- ház 1!0, i 8!0, N., m., o, ág. Petőfalva, 51i8 kh., 
ben, 50, XXIII, 76, r. ~. kj. és ak. Petc'l~alva, tsz, So_P.ron, jbtk. és ah. Nagy-

-) Bonyhád nk., Csecskc'l, Ist- marton, es. O. ·Nagymarton, 76, XVIII, 57, u. t. 
Yánmajor, Kistabód, Óhegy, Széplak és Tolna- és u. p. Nagymarton. . 

' szerdahely; Tolna vrn. völgységi j. (székh. Bon y- *)Borcsa nk., Torontál , pancsovai j., ház 
hAd), ház 864-, t 6.4:52, N., m., O• ~. d', x) {s), !!92, i 1.535, Sz., .::f-, rk. Galagonyás, 13.562 kb., . 
U88 kh., ak. helyben, tsz. Szekszárd, jbtk. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Pancsova, cs. 6. hely-
ah. helyben, cs. ö. 4:f., XIX, 61, r;), r ben, 29, VII, 2-:'t, u. t. Pancsova, u. p. Zimony. 
(Hidas-Bonyhád), e. • *)·Borcsány kk., Trencsin vm., báni j., ház 27, 

"') BonJhádvarasd kk., Tolna vm., völgysP.gi f 20ö, T., rk. Sissó (Nyitra), 5U kb., kj. és 
J, (székh. Bonyhád), ház 126, f 686, N., o, ak .. Ki~sándori, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Bán, . 

• 

• • 
• 
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Bor Bor ., 

cs. o. Bán, 71, XV, 47, u. t. Ribény, u. p. • )Borgóprund nk., Besettrcee-Nase6dvm.,j6.dij. 
Sissó. · _ ( székh. Dcsdereze ), ház 6 t 6, f 2. 768, O., n., m., 

·_ *) Borosfez ·kk., Trencsl!n puhói j., ház !19, =f-, rk. Besztercze, gk. Borgóbesztercze, ág .. Jád, · · 
._ f, '!31, T., rk. Nemsó, 710 kh., kj. és ak. Pehó, tsz. 4..619 kh., ak. helyben, tsztk., b. és ah. Beszlete~e, 

Trencsén, jblk. és ah. Puhó, cs. ö. Nemsó, 71, cs. ö. helyben, 63, XXII, 7!1, f, _r-

• 

• 

•• 

• 

XV, 47, u. t. és u. p. Nemsó. e. ~-
~) Borozfalu kk., Turdcs vm., slubnyafllrddi j., *)Borgótiha kk., X Tibuczo.; Bessterc1~-Nruz6d . 

ház !!7, f, 163, T., ág. Ivánkafalva, 369 kh., kj. vm., jádi j. (székh. -Besztercze), hAz l, ! ~-636, 
és ak. Kiscsepcsény, tsz. Beszterczebánya, jbtk. O., it, kg. Borgóprund, ~7.18! kb., kj. és ak. 
Stubnyaftlrdc51 a:h. Turóczszenlmárton, cs. ö. Mo· helyben, tsztk., jb. és ah. Besztercze, cs. ll. Borlló· 
sócz, Jl, XV, 48, u. t. Mosócz, u. p. Kiscsepcsény. prund, 63, XXII, 72, u. t. és u. p. Borgóprund . 

.. ) Bord kk., Kia-Kükülló tJ-m., radnóti j., ház 127, *) Borhalom kk., Bereg vm., latorczai j. {székit. 
i 635, O., it, US~ kb., kj. és ak. Marosdég, tsz. Oro:szvég), ház 163, i. 859, R., it, j.l&lí kb., kj • 
ErzsébetvAros, jbtk. és ah. Dicsdszentmárton, és ak. Beregszdll<'Ss, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. 
cs. ll. H.adnót, 60, XXill, 76, n. t. és n. p. Radnót. Munkács, cs. o. Beregsárrét, 65, XI, 34, a. t. 

•) Borda. kk., Bihar vm., belényesi j., ház 9~, Munkács, u. p. Oroszvég. 
! -'94, O., =f, ~.709 kh., kj. és ak. Tisztásfalva, Borhátlcs, f""' Kolozsvár, Kolozs tim., cs. 11. (a 
tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, cs. D. közbiztonsági azoigálatot Kolozsvár város rendór· 
Bondoraszó, 37, IV, 13, a. i. Bondoraszó, u. P• sége teljesfli), n. t. és u. p. Kolozsvár. · 
Belényes, - Borház, f""' Apcz, HetleB vm~, hatvani j., cs. 6. 

Borda, ,-... Kelecsenyborda, Abauj-Torna Hatvan, u. t. és u. p. Apcz. 
fQzéri j. (székh. Hernádzsadány), cs. O.Manar· *) Borháza kk., Vas vm., muraszomba.li j., hb 

· hód, '-• t. és u. p. Magyarb<'Sd. 63, i. 289, Vend, rk. és ág. Péterhegy, 60! kb~ 

• 

• 

B o r d a l. Kelecseny borda. kj. és ak. Péterben, tsz. Szombathely, jblk. és ab. 
Bordánostanya, f""' Mátészalka, 8.1_atmdr . tim., Mura11zombat, cs. ö. Fel'l<'ilendva, 83, XX, 66, u, t. 

mátészalkai j., es. ö. Mátészalka, u. t. és u. P• Pétet·hegy-Tótkeresztör, u. p. Péterhegy. · 
Mátészalka. Dorházpnszta, f""' Ipolyvarbó, Nógrád n&. • 

Bordl\nydilUi, ~ Kiskundorozsrna., Csongrád balassagy:~rmati j., es. O. Balae:-agyarmat, u. t. 
tiszá.ninneni j. (szekh. Kiskundorozsma.), cs. ö. Órhalom, u. p. Ipolyvarbó. 

Kiskundorozsma, n. t; és n. p. KiskUiidorozsma. *) Borhegy kk., Vas vm., felsMri j., ház 20, f. 
Bordatetötanya, fl Szendr<'Slád, Borsod '1111&., 116, N., ág. Fels<'Slövd, 466 kh., kj. és ak. Felsd!Or~ 

edelényi j., cs. ö. Edelény, u. t. és u. P• Szend- tsz. Szombalhely, j.blk. és ah. FelsMr, cs. ö. Pinkafő, 
rölá.d. 83, XX, 66, n. t. és u. p. Pinkaf6. 

*)Bordos kk., Uclvat•hely tim., székelykeresztúri j., B o r h i d I. Szamosborhid. 
ház tSO,f, 481, M., o ,8, 1.530 kb., kj. és ak. helyben, *) Boritida kk., Va-a 'Inn., muraszomhati j .. hál 
lsz. SzékelyudYarhely.jbtk. és ah. Székelykeresztúr, 47, t !81, Vend, czigány, rk. és ág.ltlmaszombat. 
cs. ö. Magyarz•ákod, 82, XXIV, 80, n. t. Erdc5- 63!1 kh., kj. és ak. Csendlak, tsz. Szombatltely. 
szentgyllrgy, u. p. Nagykend. j btk. és ah. Muraszomba.t, c5. ö. Vashidegktit. 88. 

B o l' é v l. Borré\'. · XX, 66, u. t. Muraszombat, u.· p. Ferenczlak. 
B o r f ö I. Kálnaborfó, Tegzesborfö. Borhy László tanya, fl Visont~, Heves 1111-. 

Rorgászka, r. Dombrád, Szabolcs "'m., kisvár- gyöngyösi j., c,;. ö. Gyöngyös, n. t. Luda~, u. J• 
dai j., cs. O. Dombrád, u. t. és u.· p. Dombrád. Visonta. 

") Borgáta kk., Vas mn., czelldömölki j., ház Borhytanya, f""' Gyöngyöstarján, Heves tlll-1 

70, f. 411, M., rk., Káld, ág., Kissomlyó 1.047 kb., gyön11yösi ·j., qs. D. Gyöngylls, u. t. Gy!lngy6•, 
kj. és ak. Kisköcsk, tsz. Szomba.thely, jbtk. és ah. u. p. GyDngyOstarján. 
Czelldömölk, cs. ö. Jánoshá7;a, 83, XVIII, 59, u. t. Borhytanya, fl Vamosgyörk, He-vea vm., gyilo· 
Jánosháza, u. p. Káld. gylisi j., cs. ö. V~mosgyörk, u. t. és u. p. Vámos-

B o r g ó l. Alsóburgó, Felsöborgó, Középborgó, györk. 
Maroshorgó, Oroszborgó. *) Bori kk., X Rárómajor, Hont tt~, b:lti j. 

· . ") Borgóbesztet•cze nk., X Borgóbesztercze ház Sio, i 36j, M.,.t., ~, rk. Hontnádas, ég. Csáni, 
vasutállomás, és Kolibicza ; Besete1·cee-Naszód 1.532 kh., kj. és ak. Dalmad, tsztk." jb. és ah. 
"'m., jádi j. (székh. Besztercze), ház 609, i Ipolyság, t'.S. ö. Bát, 26, XlV, 45, u. t. Léva, u. p. 
~.907, O., m., n , ; , =f, rk. Besttcrcze, 39.8M4 Dalmad. . · 
kb., ak. helyben, tsztk., j b. és ah. Besztercze, cs. B o r i l. Vágbori. 
ö. Borgóprund, 63, XXII, 72, f, n. p. Borlmnjor, fl Gósfalva, Pozsony t~m., 11~'7· 
Borgóprund. ·· szombati j., cs. ö. Nagyszombat, u. t. Nagy-

• 

Borg9besztercze vasuta.Uomls, fl Borgóbesz- szombat, u. p. Szárazpatak. . 
tercze, Besetercze-Nase6d vm .. jádi j. (székh. Borlrtvány, fl Verbó, Nyit-ra 111n., vágtijhelyi 
Besztercze), cs. ö. Borgóprund, :f, ~p. u~ j., cs. ö. Verbó, u. t. és u. P• Verbó . 
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*) Boristalva kk., Bo[Jf'on mn., feladpulyai j., Ilosva.), ház !1~9, f 1.!94, R., m., n,, gk.. Ilosva. 
ház 251, f. 1.173, H., rk. Szabadbá.ránd, !1.681 U 16 kb., (Olahcsertész kk. területével), kJ. és ak. 
th., kj. és ak. Szabadbáránd, tsz. Sopron, jbtk. Tőkésfalu, tsz. Beregszász, jbtk. Ilosva, ah. Mun-
6s ah. Felsöpulya., cs. G. Filles, 76, XVUI, 1>9, u. i. kács, cs. lJ. Ilosva,65, XI, 34, u. t. és u. P• llosva., 

• 

és u. p. Szabadbáránd. Borodltegy,,.... Udvarnok, Nyitra "m., 
. · Borlskadiil6, r'l Mezözáh, Torda-Aranyos vm., j., cs. ö. Nyitraújlak, u. t. Galgócz, u. p. Udvarnok. 
·· maros~ndasi j., cs. G. Mezc5záh, a. t. és u. P• *) Borodnó kk., "m., kiszuczaóJhelyi 
lfez6zah. . , . j., ház 100, :E 677, T., o, 1.!83 kb., kj. és ak. 

Boriskatanya, r'l Usztató, S~t.lagy flm,, tasnádi Budatin, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. :ljsolna, cs. o. 
j., es. G. Pele, u. t. és u. P• Erszc5ll<'ls. Kiszuczaújhely, 71, XV, 48, m. h., u. t. 

Borlszk~! r"' Fen!ökosztolány, Bars ~·· ara- Zsolna, u. P• Budatin. 
nyosmarótq., cs. ö, Ktstapolrsány, u. t. KIStapol- Boroh r\ Láz ra x. ~ . hó' . 

u. P• Fenyökosztoláay. p hó '· t. p haóJ ' renLcsázn wn., pu l J., cs. . 
B l "J....+ L k B ~ d lé . ö. u ,u. u ' u. p. . or vo ~J .anya, r'l a ·, orsow flm., e e ny1 . · , 

·j., cs. ö. Edelény, u. t. Királykút, u. P• Lak. _*~ Borókás kk., X PoesekáJ ; .saros bárt-
4) Borjád kk. Baranya .,".. mohácsi j . ház fai J·1 ház 36, :E 167, R., gk. Mtklósvölgye,. 786 

195, f. 916, N., ~z., m., .::f, rk: · Németból;: ref. kh., kj. és ak. Alsópagony, tsz. Eperjes. jbtk. és 
Belvárd, ág. Magyarbóly, !.719 kh., kj. és ak. Rácz- ab. Bártfa, ~· 6. Zbo1·ó, 67, IX, ~9, u. t. és u. p. 
töttös, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Mohács, cs. o. Német- Alsópagony. . · 

• bóly, 52, XIX, 61, u. t. Németbóly, ~- Borókáspnsata, r'l Felsdtúr, Hont wn., ipoly-
B o r já d I. Uzdborjád. . . sági j., es. G. Ipolyság, u. t. Ipolyság, u. p. Felsötúr. 

. Borjastanya, r'l Törökbecse, Torontál BoJ•ókAspusda, r'l Nógrádmegy~r, N6grád 
! t6rökbeeilei j., cs •. 6. Törökbecse, n. 1;, ·és u. p. azécsényi j., cs, 6. Karancsság, u. 1i. Szécsény, 
~ Törökbecse. u. p. Nógrádmegyer. 
t Borjnhalom, r'l Tápiógyörgye, PBBt-Pilis-SoZt· *) Boronamez6 ltk., X Pojk; Seilágy wn., krasz
: Kisl.,m 1Jm., ·abonyi j., cs. 6. Tápiószele, u. t. nai j., ház 111, f 6~!1, O., gk. Bagolyfalu, !.996 
! és u. p. Tápiógyörgye. · kb., k.j. és ak. Bogdánháza, tsz. Zilah, jbtk. Kraszna, 
f . •)Borkút kk:, Seolnok-Dobokatrm., magyarlA.posi ah. Szilágysomlyó, es. O. Boján, 51, III, 10, u. t. 
~ J., ház 138, f. 603, O., =f, gk. Magyarlápos, 2.177 kh., és u. p. Krasznahorvál . · 
• tj. és ak. Kisdebreczen, tsz. Dés, jbtk. és ah. *) Boronás kk., Tret1csln vágheszterczei j., 
~ Magya.l'lápus, cs. O. MagyarlA.pos, 63, XXI, 70, u. t. ház 269, :E 1.847, T., rk. Kosárfalva, 1.18Ci kb., 
~ és u, p. Magyarlápos. · kj. és ak. Kosárfalva, tsz. Trencsén, jbtk. Vág-

• 

, 
. Borkút, r'l Eperjes, Sáros cs. o. Eperjes, besztercze, ah. Nagybiescse, cs. o. Vá.gbesztercze, · 
; L t. és .11. p. Eperjes. 71, XV, 471 u. t. Vághéve· VA.gváralja, u. P• . 
;. B o r k ú t l. Tiszaborkút. Turóezborkút. Kosárfal va, 
~ . . . 
· *)Borló kk., Krass6-SeiJriny vm., karánsebesi *) Boronka kk., X Alsógaiespuszta és Fels6-
• j., ház 32~, f. 1.665, O., =f, 11).3~1 kh., kj. és ak. gaics puszta, Somogy vm., marczali j., ház 75, f. 
, helyben, tszlk., jb. és ah. KarA.nsebes, cs . . o. hely- 634, M., rk. Marczali, 2.414 kh., kj. és ak. Nikla, 
' ben, 43, VIII, ~6, u. i. és u. p. KarAnsebes. tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. cs. ö. Mar- . 
' B o r l o v a J. Borló. czali, 44, XIX, 63, u. t. és u. p. Marczali. 

B o r l o v é n y l. Óborlovény, Újborlovény. Boronkaypuszta, n Dunapentele, Ff.itf' 
• 

Bormász, r'l Lébény, Moson vm., magya1·óvári adonyi . j., cs. ·O. Dunapentele, u. t. és u. p. 
. j., cs. ö. Lébény, u. t. és u. p. Lébény. Dunapentele. · . 
. Borncmiaszatanya, r'l OláhhorvA.t, Seilágy Borony,. r'l Nádalja, Bács-Bodrog zs ab-

szilágycsehi j., cs. O. Szil~gycseh, u. ~ és u. p. lyai j., cs. O. Csurog, u •. t. Bácsföldvár, u. p. 
Szilágyeseh, · Nádalja. 

• 

• 

BornyA.sztanya, f"' Egri, Szattnár vm., szat- *) Borosbenedek kk., .A.l86-Fehtr wn., tövisi j., 
márnémeti j., cs. O. Mikola, a. t. és u. l,• Mikola. ház ~05, f, 9!0, O., m., it , llj , 4.359 kh., kj. és 

*)Boró kk., Zemplén 1Jm., mezöiaborczi j., ház ak. helyben, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Nagy- · .. 
f. R., n., it , 2,170 kb., kj. és ak. Laborczfö, enyed, cs. ö. Alsógáld, 50, XXI, 68, ~-

tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, cs. O. *) Boro!!ber(m(l kk., .Arad vm., ·borossebesi j., 
Mezlilaborcz, 66, IX, iS, a. t. és u. p. Mez~. ház 77, f, 383, O., =f, 69(. kb., kj. és ak. Boros· 
laborez. · ·· sebes, tsz. Arad, jbtk. és ah. KörösbOkény, cs. o. 

*) Boróci nk., X Czigánytelep; Bács-Bodrog Borossebes, 33, IV, 13, m.b. (Berindia), u. t. 
""'·• palánkai j., ház 591, :E 2.930, N, sz., o, =f, és u. p. Borossebes. 
6.150 kb., ak. helyben, tsz. Ujvidék jbtk. és ah. *) Borosbocsáril kk., .A.Zs6-FeMr vm., magyar
Palánka, cs. ö. Palánka, 6, VI, 19, i6}, :f, l! igeni" j., ház ~62, i. 1.277,. O., it, =f, 3. 760 kb., kj. 
_r- e. ~·· · - és ak. Magyarigen (borosbocsárdi kj. és és ak. 

*) Boród kk., Bereg f1m., felvidéki j. (székh. kerlllet, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. Nagyenyed, ah. 
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Gyulafehérvár, cs. ö. Magyarige u, 50, XXI, 6B, u. t. Cl. Mezötelegd, 37, IV, 1 l, u. t. és u. p. Kez6-
és u. p. Magyarigen. szakndát. 

· *) Borosd kk., Sopron 'Dm.1 felsőpulyai j., ház *) Borostyán kk., Vas "m., muraszombati j, 
105, f, 670, H., rk. Császárfaln, 1.627 kb., kj. és ház 11, i 54, Vend, rk. Vashidel,lkút, áa. Bod6-
ak. Vámosde1·ecske, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Felsó- hegy, 119 kh., kj. és ak. Bodóhegy, tsz. Szombat· 
pulya, cs. o. Répczekároly, 76, XVIII, 59, u. t. hely, )btk. és ah. Muraszombat, cs ll. Vashidegklit, 
Sopronszentmárton, IZJ. · , 83, . XX, 66, u. t. Battyánd, u. p. Vas-

.*) Borosgödör kk., Vas vm., németújvári j., ház hidegkút. · . 
1 i. 615, N., rk. Feisiirönök, 1.038 kh., kj. Borostyán, f"'l Erdc'íflile, Utivárhely 111n., homo

. és ak. Németújvár (németújvá:rvidéki kj. és ak. ródi j. (s:~:ékh. Oklánd), es. O. Bardoez, a. t. 
kerület), tsz. Szombathely, jbtk. és nh. Németújvár, Olasztelek, u. p. Bardocz. ·. 

· cs. ll. Németújvár, 83, XX, 66, u. 1. és u. p. Borostyán, n Vajs21ló, Baranya mn., siklósi j., 
· · Német~jvár. . es. O. Vajszló, u. t. és u. p. Vajszló. . 

• 

• 

• 

Borosgyán, f"'l Békés, Bélcis tm~., békési j., B o r os t y á n l. K1·assóborostyán .. 
cs. ll. Béktls, u. t. és u. p. Békés. *) Borostyánkö kk., X Alsómagyarós. Boros-

*) Borosjen3 nk., X Antalháza, Baráka, FOzes- tyánkc5i vár, Egánvilla, Felsömagyarós, Langa~~o 
puszta, Istvánháza, .J6zsefmajor, Lászlómajor, Pálos- telep és Újmajor; Vas ~m., kiiszegi j., ház ~10, 
puszta, Szalmáspuszta, Szénáspuszta és Tamánd ; f. 1.!! 16, N., m., 5, eJ', 3.025 kb., _kj. és at . 
Amd borosjenői j., ház 1.164,, i. 6.699, O., helyben; tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Kllgeg, 
m., n., o, 1=-, gk. és · ág. Apatelek, ref. Boros- cs. o. helyben, 83, XVIII, 59, _[ll e. ~· · 
sepes, 18.546 kh., ak. helyben, tsz. Arad, jbtk. B o r o st y á n k 6 l .. ]:>ozsonyborostyánkó. 
_és ah. helybent cs. ö. helyben, 83, IV, -13, Borostyánkit vár, f"'l Borostyánk:c5, VtJB ~ ... 
f, _r e. ~- _ · .·. kószegi j., cs. ll. Borostyánkii, u. t. és a. ,. 

B o r os j e n· c5 l. Pilisborosjenc5. · · Borostyánkc5. · . . 

*) Boroskrakkó kk., .Alsó-Fehér vm., magyar- *) Boroszló kk., Sáros vm., lemesi j., hiz 
igeni j., ház 361, i. 1.431!, O., n., it, o, -=f, 6.308 105, f. 488, T., o, 1.802 kb., kj. ·é~ ak:. Sáros. 
kh., kj. és ak. helyben, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. bogdány, tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs, o. Keezer
és ah. Nagyenyed, cs. ll. · Ma.gyarigen, 50, XXI, peklén, 67, IX, 29, u. t. Lemes, u. p. Sárosboc· 
68, u. L és u. p. ·Magyarigen. _ dány. ·, 

·· . *) Borosnya kk. Zemplén sztropkói j., Boroszlótanya, n Nagyvisnyó, Boraod ~,.,, 
ház 68, i. .(.67, i( lengyel, l, it , ~.379 kh., sajtószentpéteri j,, ·es. ll. Szil vásvárad, u. t. il 
kj. és ak. Minyevágása, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. n. p. Nagyvisnyó. 
_Sztropkó, ah. Varannó, cs. ö. Sztropkó, 66, IX, *) Borosznó kk., X BorosmófllrdcS; Z6~11 
~. u. t. és u; p. Sztropkó. · 'lml., breznóbányai j., ház 95, f, T., rt. 
· B o r os n y ó l. Kisborosnyó, Nagyborosnyó. Garamszentand_rás, i.809 kh., kj. és ak. Garam-

Borospatak&, f"'l Gyimesközéplok, Orik. szentandrás, tsz. Beszterczebánya, jbtk. és ~ 
uépvizi j., cs. O. Gyimesközéplok, U• L és u. p. Breznóbánya, cs. ö. GaramszentandrAs, !!6, X\·~ 
Gyimesközéplok. . 50, m. h. (Borosznó-Garamszentandrás), a. t. 

*) Borosrósa kk., .Arad tma., borossebesi j., és u. P• Garamszentandrás. 
ház 13"' .c. 6"'7 0 .±. 1 • kb k · k D ~ o r o s z n ó l. Nyitraborosznó. "• ;z;. " , ., 1 , . ..,74 ., J· és a . écse, 
tsz. Arad, jbtk. és ah. Kiirllsbllkény; cs. ö. Boros- Borosznófilrd6, n Borosznó, Z6lyom M .. 

sebes, 33, IV, 13, u. t. és u. p • .Alcsil. breznóbányai j., cs. o. Garamsz!!nlandrás, 
*) B b kk X K · ló Á · d _rt e. ~ (csak nyáron ; télen u. t és L p • 

. oro~s~ es ., urJan i ra vm., Garamszentandrás). -
borossebeSl J., ház 540, f. ~.596, m., o., ~, =j=-, · *) B k kk X Al 6 á é F I-·•-. oroszno ., s mocs r s e..,.. 
rk. K6rllsbllkény, ág. Apatelek, 3.263 kh., kj. és ak, J. •• Ni... .._,. á · . ház. J! 2.~ T 
h l b t A d 'btk h Kx h k mocs .. J , ugrtKt vm., g cs1 J., ot. ...., • 

e y en, sz. ra , J • és a . urös 0 ény, cs. ö, á Nó ·ád. 1 .,,9 kb k' é k N,(-'A. 
b l b 33 IV lS ~ -o n .. -..Q. g. ~~'1 szeJma, ·i>'M •• J· s a · ue·-

8 Y en, • ' ' WW• .L' .1. • e. ~· szenna, tsz. Balassagyarmat, jbtk. Szécsény, ah. 
Boro~~zénája, f"'l Zetelaka, Udvarhely tm~., ud- Losoncz, cs. ö. Kékkii, XVI, 51, u. t Rárói· 

varhelp J. (székh. Székelyudvarhely), cs. O. Zete- múlyad-Nógrádszakál, n. P• Nógrádszenna. 
laka, u. t. Székelyudvarhely, u •. P• Zetelaka. ·B o r o sz n o k 1. Kisborosznok, Marosl1orosmol 

BorostanJA, f"'l Aranyosmei!'~JJes, Beatmár tm~., *) Borosztok kk., .Arad vm., borossebesi j. 
szinérváraljai j., cs. ö. Sárközújlaki u. t. és u. P• ház 30, f. 177, O., kg. Zombrád, !9!! kh., kj. és 
Aranyosmeggyes. ak. Jószáshely, tsz. Arad, jbtk. és ah. Kllr6s-

*) Borostelek kk., X Bibeakutanya f>s Kalotai- bökény, cs. ö. HalmáBycsúcs, 33, IV, 13, u. t. és 
tanya; B·ihar vm., kllzponti j. (székh. Nagy-Várad), u. p. Honeztet -
ház 13!, f. 700, O., 1=-, !U16 kb., kj. és ak. *) Borota nk., Bács-Bodrog tma., bácsalmási j. 
Mezc5szakadát, tsztk. Nagy-Várad, jb. Nagy-Várad ház 568 i. 2.72-t-, M., n., bunyevácz, tU Skh· 
vidéki (székh. Nagy-Várad), ah. Nagy-Várad, cs. ak. helyben, tsz. Szabadka, jblk. Bácsalmás, ah. 
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BaJa, cs. o. Felsc5szentiván, JS, VÍ, 17, u. t. és u. P• vm., tiszai közép j. {székh. Töröksze~tmiklós), ca. 
Jánoshalma. 6. Tiszaroff', u. t. Tiszabura, u. P• TtszarotJ. 

Borotoncz, ,-.., Melcsicz, tren- Borshegy, f'"'l Lendvavásarhely, Zala alsó-
cséni j., cs. o. Melcsicz, u. t. és u. p. Melcsicz. lendvai j., cs. o. Belatincz, u. t. Belalincz, u. p. 

Boron, ,-.., Turóczszenlmárton, Turdcs vm., Lendvavásárhely. _ 
turóczszentmártoni j., cs. o. Turóczszentmárton, *) Borsi kk., Zemplin tma., sé.toraljaújhelyi j., 
u. t. és u. P• Turóczszentmárton. ház 126, f 783, M., rk. és gk. Sátoraljaújhely, 

BorOTcze, ~ Maholány, Bat·s aranyos· ref. Sz<'ill<'iske, 1.091 kh., kj. és ak. Sátoraljaújhely 
maróti j., cs. o. Kistapolcsány, u. t. és u. p. {sátoraljaújhelyvidéki kj. és ak. kerület), tsztk., jb. 
Kistapolcsainy. és ah. Sátoraljaújhely, cs. O. Sátoraljaújhely, 65, 

B o r o v e l, Kisborove, Nagyborove. X, 33, u. t. és u. p. Sátoraljaújhely. 
Borovlnf, ~ Nagyszalatna, Zólyom nagy- Borsihalom, f'"'l Tiszaújfalu, Pest-P&lis-&lt-

szalatnai j., cs. ö. Nagyszalatna, u. t. és u. p. Kiskwn vm., kiskunfélegyházi j., cs. O. Alpár, 
Nagyszalatna. u. t. és u. p. Tiszaújfalu. 

Borpatak, ~ Nagybánya, Ssatmár cs. , f'"'l Karád, Somogy tabi j., cs. 
11. Nagybainya, u. t. és u. p. NagybányL ö. K11rád, u. t.- és u. p. Karád. 

•) Borrév kk., Torda-.Aranyos tmi., toroczkói *) Borsmonostor kk., Sopron felsiSpulyai j., 
j., ház 91, ! 361, O., -=j=-, l.OSJ kh., kj. és ak. ház 128, ;E 661, N., m., (j, 1.3") kh., kj. és ak. Rép
Toroczkó, tsz. Torda, jbtk. Alsójára., ab. Torda, czeketbely, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Fels6pulya, 
cs. G. helyben, 50, XXL 69, lfQ, f, ~· cs. o. KGzéppulya, 76,' XVlll, 59, u. t. K6szeg, 

B o r r ó l. Boró. u. p. Répezekethely. 
*) Bon nk., X Nagyzomlinpuszla j Bihar vm., *) Borsod kk., Borsoil edelényi j., ház 

biharkeresztesi j., hé.z !86, :E1.i89, M., (j, kl\'. Mezti- 100, f 538, M., ~, rk. Edelény, 1.464 kh., kj. és 
peterd, 3.611 kh., ak. helyben, tsztk. Nagy-Várad, ak. helyben, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Edelény, 
jb. Nagy-Várad vidéki (székh. Nagy-Várad), ah. cs. o. Edelény, 84, X, 31, u. 1;. és u. p. Edelény. 
Nagy-Várad, cs. O. 37, IV, 11, B o ra ó d l. Bácsborsód. _ 

~· *) Bor•odgeszt nk., X Locspocstanya és Puszta-
*) Borsa nk., X Ba~rolycsúcs, Borsabánya, Borsa- mocsolyás j Borsoil mez6kovesdi j., ház 

kispatak, EMspatak, EresvOlgy, ForrAspatak, For- 201, !. 730, M., ~, !.787 kh., ak. helyben, tsz. 
rásvölgy, Határvölgy, Hé.zpata.k, Irénvl\lfi', Köves- Miskolcz, jbtk. és ah. MeztikOvesd, cs. O. Tibold
völgy, LapályvOiry, Nemespatak, Pappfalva, Prisz- darócz, 60, X, 31, u. t. Ho.rsány, u. p. Sály. 
loppatak, Priszloptető, Sebespatak, StkvOlgy, *) Borsodbinka nk., X Margittanya és Szeg-

• Szorospatak, TatirvOlgy, _ Tiszavölgy és Válasz- határtanya; Bo,·sod mez6k0vesdi j., ház !13, 

-
,. 

Íol. 

viiigy; Máramaros visói j. (székh. Felstivisó ), f 9~0, M.,. o, !. kh., ak. helyben, tsz. Miskolcz, 
ház 1.966, :E !I.!UB, O., n., m., r., t (•}, J), rk. jhtk. és ah. MezőkOvesd, ca. O. Mez6k0vesd, 60, 
Fels6visó, Si.583 kh., ak. helyben, tsz. Márama- X, 31, . 
rossziget, jhtk. és ah. Felstivisó, ca. o. helyben, · *) Borsodnádasd kk., X Borsodnádasdi le-

Xll, 38, .(ll e. · mezgyár, Bndaberkepuszta, Karácsonylovapuszta, 
l o rsa l. Kolozsborsa, Nagyborsa, Marosbol'Ba, Kétherekközipnszta, Mocsolyáspuszta és ÓbOkk-

Óborsa, Szádvárborsa. . hegypuszta j Borsod vm., ózdi j., ház 3!0,!. 2.196, 
Borsabáu}'a, ~ Borsa, Máramaros vm., vi- M., o., ág. Ó~, '-876 kh., .kj. és ak. helyben, 

86i j. (székh. Fe~visó), ca. G. Hona, u. t. és u. P• tsz. M1skolcz, Jbtk. és ah. SaJószentpéter, ca. o. 
Borsa. · Járdánháza, M, X, 81, u. t. Borsodnádasdi lemez-

t'"'\ Borsa, Máramaros mn., gyir' • . 
visó' • ( ékh. F 1 6 • ó) 0 B t Borsodnádasdi lemezgyár, f'"'l Borsodnádasd, 
:.r... l J. BZBo e 8 

VlB ' ca. • orsa, u. • Borsai/, vm., ózdi j., Cl. G. Járdánbé.za, 
1:11 Uo P• rBL 

*) Borutijfala kk., Kolou kolozsvári j., *) Borsodszemere nk., Borsod vm., mezt5-
ház 183, :E O., m., t, .3.077 kh., kj. ·é~ ak: kövesdi j., ház 390, ! 1.909, 0 , ~.!l33 kh., 
Sólyomkc5, tszlk. Kolozsvár, Jb. Kolozsvár vtdéki ak. helyben, tsz. Miakolcz, jbtk. és ah. Mezti-
{székh. Kolozsvár), ah. Koloavir, cs. O. Kolozs· kövesd, cs. o. Mez<'ikOvesd, 60, X, 81, . 
borsa, 51, XXI, 67, ~- *) Bor•odszentmárton kk., Borsod sajó-:-

*) Borsfa kk., X Gy6rft'yborsfa; ZaJa szentpéteri j., ház 96, ! .t.U, M., rt. Bélapát-
letenyei j., hé.z 130, ! 7·&1, M., rk. Bánokszent- falva, kh., kj. (Bélapátfalva nk.-hez be
i)'örgy, !.061 th., kj. éa ak. helyben, tsz. Nagy- osztva), ak. Bélapátfalva, tsz. Miskolcz, jbtk. és 
kanizsa, jbtk. éa ah. Letenye, ca. O. Bánokszent- ab. Sajószentpéter, cs. O. Szilvásvárad, 34, X, St, 
i)'llrgy, 48, XX, 65, u. t. Letenye, u. P• Györffy- u. t. és •· p. Bélapátfalva. 
bonf'a. · *) Borsodszirák kk., Borsoil edelényi j., 

Bonhalom, t'"'\ TiaurotJ, Já11-Nagykun-81olnok hé.z 141, i, 7!!5, M., 0 , t.MO kh., kj. és at. 
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Finke, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. l!:delény, cs. O. BorszékCDrdö, f""'' Borszék, OBik tnn., gyergyó-
Edelény, 34, X, 31, ~ m. h., u. 1;. és u. P• tölgyesi j., cs. ö. Borszék, u. t. és u. p. Borszék. 
Finke. · . B o r sz ó l. Kisborszó, Nagyborszó. 

Borsodymajor, f""'' JobahAza, Sopron Vtn., csor- *)Borszörcsök kk., X Ug; Veszprémm., deve· 
. nai j.; cs. O. Csorna, u. t. Csorna, .u. p. Riba- cserij., ház 192, f. 901, M., rk. Somlóvásá.rhely, ~-037 
tamási. kh., kj. és ak. Somlóvásárhely, tsz. Veszprém,jbtk. 

f""'' Sa.jóllrOs, Borsod tm~., mezö- és ah~ Devecser, cs. ö. Devecser, 19, XVII, li, 
esáti j., cs. ll, Ónod, u. t. és n. p. Sajószöged. u. t. Devecser, u. p. Somlóvásárhely. · 

f'"'~ Jászberény, Jáse-Nagykun-Seol- Borszucse, f""'' Polhora, .Ár"a ""'·• námesztói~, 
Mk mn., cs. O. Jászberény, u. t. és u. p. Jász- cs. O. Polhora, . u. t. Szlanicza, u. P• Ana· 
berény. . polbora. . · . 

*) Borsómez6 kk., .Ala6-Fehér alvinczi j., B o l' sz o cs i n a L Borzfalva.·. 
hAz !173, i. 1.!48, O., .:f-, 4.850 kh., kj. és ak. Bortkómajor, r-. Kispetöfalva, Zemplén t~~~., 
Alvincz (borsómezői Jr,j. és ak. kerillet), tsztk., sztropkói j., cs.· ö. Nagydobra., u. t. és u. p. 
jb. és ah. Gyulafehérvár, cs. o. Alsóváradja, 6(., Kelcse. 
XXIII, 74, u. t. és u. p. Alvincz. ") Borválaszlit kk., Beatmár vm., szinérvár· 

*) Borsós kk., Nyitra ""'·• miavai j., ház 196, aljai j., hiz 145, fo 715, O., m., t, U14 kh., 
931, T., 0, 1.600 kb., ·kj. és ak. Nagyegy- kj. és ak. helyben, tsz. Szatmir-Németi, jbtk. és 

h!zas, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Miava, cs. O. Ótura, ah. Szinérváralja, cs. ö. Remetemező, 6, XII, 97, 
7J, XIII, 41, 11. 1;. Vágújhely, u. p. Ótura. :f, ~· 

*)Borsosberény kk., X Árnyékelejepuszta, Szo- gy, r'~ Tisza.bogdány, Máramaros-. 
molyapuszta és Téglaházpuszta; N6grád. "'", liszavölgyi j. (székh. Rahó), cs. o . 
nógrádi j. (székh. Rétság), ház 1.f.ó, :E. 790, M., u. t. Rahó, u. P• Tiszabogdány . 

. o, 3.517 kb., kj. és ak. helyben, tsz.. l3alassa- Bory1ianya, f""'' Egerszólát, He-oes egri j., 
gyarmat, jbtk.. Rétság, ah. Balassagyarmat, cs. o. cs. ö. Verpelét, u. 1;. Verpelét, u. p. Egerszólát . 
Érsekvadkert, 60, XVI, 51, :f, ~· . *)Borz kk., Bihar 11m., belényesi j., ház 75,U31, 

B o r so s b e r i nk e L Borsosberény. · O., .:f-, 1.000 kb., kj. és ak. Belényesújlak, tsz. 
*) Borsosgy6r kk., X Űjpuszta; Veseprém tim., Nagy-V jbtk. és ah. Belényes, cs. O. Sólyom, 

pápai j., ház 45, i. 602, M., rk. Nyárád, ref. Két- 37, IV, 13, m. h., u. t. és u. p. Belényesújlak. 
tornyúlak, 1.U1 kb., kj. és ak. Dáka, tsz. Vesz- Borza, r-. Baranya mohársi 
prém, jbtk. és ah. Pápa, cs. O~ Pápa, 19, XVII, j., cs. ö. Mohács, u. 1;. Németbóly, u. p. Nan· 
55, u. t. és u. P• Pápa. nyá.rád • 
. BorsoshAt, r'l Dusnok, Peat-Pilia-Bolt-Kiakun Borzatlás, f""'' Nadab, Arad vm., kisjen6i j.,. 

""'·• kalocsai j., cs. ö. Dusnok, u. t. StlkOsd, cs. O. Alsósimé.nd, u. t. és u. p. Nudab. 
u. p. Dusnok. Borzalma, r-. Nagyócsa, Z61yom tlm., narJ· 

Borsoabát, f""'' Tiszafilred, He'Vea tiszafilradi szalatnai j., cs. O. Horhát, u. t. Nauszalatna, 
j., cs. O. Tiszafllred, u. t. és u. p. Tiszafilred. u. p. Nagyócsa. 

Borsosmajer, r'l Beled, Sopron .,m., kapuvári *) Borzás kk., Kia-Kakallthm., dicsöszentmár· 
·j., cs. ö. Beled, u. 1;, ~s u. p. Beled. . toni j., ház 116, :E 706, O., m., ~, 1.826 kh., kj. és 

Borsósulajor, n Nagykeszi, Komárom -mn., ak. Szökefalva, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ab. 
csallókOzi j. (székh. Nemesócsa), cs. O .. Nemes- Dicsőszentmárton, cs. ö. Dicsőszentmárton, 60, 
ócsa, u. t. és u. p. Nagykeszi. . XXIII, 76, u; t. és u. p. Dicsőszentmárton. 

Borsószeg, r'l Mezőkaszony, Bereg ""'·• mező· Borzas, r'l Nádudvar, Hajdu tim., hajduszo· 
kaszonyi j., cs. O .. Mezőkaszony, u. t. és u. p. boszlói j., cs. o. Nádudvar, u. 1;. és L p. 
Mezllkaszoiiy. Nádudvar. , 

*) Borszeg kk., X Csorgópuszta; Bihar mn., Borzás, f""'' Havasrekettye, Kolola vm., hanffy· 
szalárdi j., Mz !33, f. 1.1Uti, O., m., 4'-, !!.875 hunyadi j., cs. ö. Meregyó, u. t. Nagykalot.a, 1. p • 
kb., kj. és ak. helyben, tsztk. Nagy-Várad, j b. Meregyó • 

. Nagy-Várad vidéki (székh. Nagy-Várad), ah. Nagy- B o r z á. s l. Magyarborzás, Szilágyborzb. 
Várad, cs. O. Tataros, 37, IV, 11, u. t. Hagy· *) Borzasfalva kk., Krass6-Bzört'll1J vm., lugosi 
mádfalva, u. P• Alsótótfalu. j., ház 42, ! ~37, O., kg. GyörOsd, 2.619 kh., kj. 

Borszeg, r-. Dévaványa, Jász-Nagykun-Szolnok és ak. Szárazany, tsztk., jb. és ah. Lugos, cs. 11. 
tiszai felső j. (székh. Kunhegyes), cs. o. Déva- Nndrá.g, 43, VIII, !13, u. t. Bo~sor, u. p. Szé.razány . 

ványa, u. t. és u. P• Dévaványa. . Dorzashegymajor, f""'' Bugyi, Pest-Pilis-Sol!-
*) Borszák nk., X Borszékfilrdő ; O"k t~m., Kiskun 'Vm., alsódabasi j., cs. ö. Ócsa, u, " 

gyergyótölgyesi j., ház 378, f. 1.861, M., o., o, gk. Kisknnlaczháza, o. p. Bugyi. 
Gyergyóholló, t. 127 kb., ak. helyben, tsz. Csik~ Borzásmaj or, f""'' Bálványos, Somow tabi 
széreda, jbtk. és ah. Gyergyószentmiklós, cs. ö. j., cs. ö. KőrOshegy, u. t. Szántód, u. P• Bál· 

· helyben, St, XXIV, 80, _[ll e, ~· ványos • 
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BorzÁstanra, " Érmindszent, S~ilágy vm., Déva, jblk. és ah. Hátszeg, cs. O. Kitid, 66, 
• • 

tasnádi j., cs. ·o. Tasnád, u. t. Erszentkirály, XXlli, 75, u. t. és u. p. Russ •. 
· L p, Érmindsze~L · B o ss á c z l. Bosácz. · 

• 

*) Borzavár kk., )( AlsótO.ndér.major és Felsö· B o s s a n n e p o r á c z l. Bosánynepröd. 
·. tondérmajor; Veszp1·é'm zirczi j., ház 1a2, B ossá. n y l. .Kisbossány, Nagybos~ny. 

i. 1.1!0, M., o, !!.S.j l kh., kj. és ak. Zircz (zirc~- *) Bosta kk., Baranya vtn., pécsi j., ház 70, 
vidéki kj. és ak. kerület), tsz. Veszprém, jbtk. és f, 305, M., rk. Garé, 1.0!!8 kh., kj. és ak. Garé, 
ah. Zircz, ca. o. Zircz, 19, XVII, 56, u. t. tsztk., jb. és ab. Pécs, cs. o. Szalánta,. ö!, XIX, 
Zircz, ~· · 60, u. t. Szalánta, u. p. Garé. 

•) kk., Bereg alsóvereczkei j., ·Boszintópuszta, fl Kivadár, Somogy nagy- . 
ház 17, i. UO, R., gk. Sebesfal va, 1.469 kb., kj. és atádi j., C!!· o. Tarany, u. t. Visonta-Csokonya, 
ak. Alsóvereczke (beszkidi kj. és ak. kerület), tsz. u. p. Nagyatád. . 
Beregszász, jb. Alsóvereczke, ah. Szolyva, telek- . Bosznamajor, fl Istvánkirályfalva, PolSony 
kl!nyvi · hatósig Muntács, cs. o. Alsóvereczke, 65, vm., nagyszombati j., cs. o. Cseszte, u. t. Cseszte, 
XI, 34, u. t, és u. p. AlsÓvereczke. u. p. Gidrafa. 

Borzbái, r'\ Tiszapílspl!k~ Jász-Nagykun~Szol- *) Bot kk., X Dávidmajor, Háromrózsa. Kle-
llOk tlfn,, tiszai kl!zép j. (székh. TOrOkszentmiklós), mentinmajor, Paszkalinmajor, Richardmajor és 

. ca. o. TOrl!kszentmiklós, u. t. és u. p. Tisza- Sándormajor; Fejér vm., váli j~, ház 19,! 616, M.; 
f pllspőki. rk. és ref. Etyek, 8.499 ltb., kj. (Etyek nk.-hez 

Borziatelep, f"t Füleháza, Maros-Torda tmt., beosztva), ak. Etyek, tsz. Székesfehérv!r, jbtk. 
• 

• 

régeni fels6 j. (~zékh. Mal!'yarrégen), cs. O. Déda, Bicske, ah. Vál, cs. O. Sóskút, XVII, 53, 
Uo t. és u •. P• Déda. · Uo t. és u. P• Etyek. 

• 
B o r z ik I. Bors:iel!'. *) Bóta kk., Borsod mn., ózdi j., ház 139, ! 705, 
Borzikhát, r'\ Tiszablld, &abolC8 tma., dadai M., rk. Sáta, 1.678 kb., kj. és ak. Sála, tsz. Mis-

alsó j. (székh. Tis2'J!lllk), cs. o. Búdszentmihály, kolcz, jbtk. . és ab. Sajószentpéter, · cs. o. Ózd, ' 
L t. és u. p. Btldszentmihály. 34, X, 31, u. t. Nekézseny-Sáta, u. p. Sáta.· 

Borzos, f"t Torda, Torda-.Aranyoi ")a. o. BotadiU6, fl Mezözáh, Torda-.Armayoa , 
• 

Torda, L t. és u. p. Torda. marosludasi j., ca. o. M:emzáh, u. t. és u. P• 
B o r z o v a I. Eireuborzova, Nemesborzova. Mezl5záb. . 
B o r z o v a l. Szádvár borsa. Bótapuszta, /'""i Zala, Somo!JY . tabi j., 
B o r zs o v a l. Cslkborzsova, Nagyborzsova. cs. o. Tab, u. t. és u. p. Tab. 
BorzsoTatanya;,..... Demecser, SzabolC8 vm., nyfr- Bóta tanya, fl Gy0nl!'yosha1Asz, Hevu . 

bogdlinyi j. (székh. Kemecse), cs. o. Kemecse, gyl!ngyosi j., . cs. o. Vámosgyörk, u. t. Vámos-
L t. és u. p. Demecser. györk, u. p. GyOngyöshalász. 

Bós kk., Hunyai!. mn., vajdahunyadi j., ház 17~, *) Botfa kk., X Új major ; Zrila "'"·· zalaegetszegi 
i. 776, O., 1 . .:j:-, !.761 kb., kj. és ak. Rákosd, j., ház 187,! 843, M., rk.· Csatár, 1.987 kb., k.j. és 
tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, cs. o. Vajda- ak. Zala.besenyc5, tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, 
hunyad, 64, XXIII, 75, u. t. és u. p. Vajdahunyad. cs. o. Zalaegerszeg, 48, XX, M, u. t. és u. P.• 

' Bós 1. Kolozsbós, Székelybós. Zalaegerszeg. · 
*) Bosácz kk., TrtmCBtn trencséni j., ház *) Bottaiti nk., X Botfalu emkorgyár ; Brassd 

6!!, i. 3.956, T., n., o, (X, ág. Nemesváralj a, vm., al vidéki j. (székh. Fllldvár), ház 510, ! 2.399, 
9.166 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. N., o., ó', T-, rk. Brassó, ref. Erősd, 4:.961 kh., 
Trencsén,. cs. O. Melcsicz, 71, XV, 47,· _[ll e. ak. helybeg, tsz!k., jb. és ah. Brassó, cs. o. 

•) Bosányneprad kk., TrenC8e'n tma., báni j., ház Prázsmár, J, XXIV, 77, :r. u. t. Botfalu 
U, i. T., rk. Aisómotesicz, 1 kb., kj. és czukorgyár, · 
ai. Felsómotesicz, tsztk. Trencsén, jb. és ah. Bán, B o t fa l u l. Alsóbotfalu, Felsöbotfalu. . . , 
es. O. Bercsény, 71, XV, 47, u. t. Bercsény, u. P• Bottalust czukorgyár, fl Brassó, ]Jrassd "",.,,t 
Felsómotesicz. cs, O. Prázsmár, _pi e. · . 

Bosiák, f"\ Fenyökosztolány, Bars aranyos· *) Botfalva kk., X Trask, TraskfD.rdö .és Trask· 
maróti j., cs. O. Kistapoics~ny, u. t. Kistapo}esány, puszta; Ung ungvári j., ház 91, f 460, M., l'k. 
L p. Fenyőkosztolány. . és gk. Ördarma, ref. Ungtarnócz, 910 kb., kj. ~s 

BosláklrtTány, r'\ Ófelfalu, Bars 'Um., oszlányi ak. Ördarma, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nagy· 
j., ca. O. Oazlány, u. t. és u. P• Oszlány. kapos, cs. o. Nagykapos, 66, XI, 86, u. t. és u. p. 

B os n y a I. Kisbosnya. Ungtarnócz. . 
fl Holdmézes, .Arail boros- *) Botfej kk., Bihar béli j., ház 87, ! 

sebesi j.,. cs. O. Honeztc5, u. t. és u. p. Koroknyn. O., m., T-, 6.134 kh., kj. és ak. Komflnfa.lva" tsz. 
Bosnyicza l. Kisbosnya. · Nagy-Várad, jbtk. és ah. Tenke, cs. O. BélegreJY, 
Bosoród kk., Hunuad tJm., hátszegi j., ház 386, 37, IV, 13, u. t. Bél, u.· p. Kománfalva. 

l. 1.491, O., .:j=-, ö.U!B kb., kj. és 'ak. Kitid, tsz. BotgJártelep, fl Visóoroszi, Máramaros "'"· 
• 
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visói j. (székb. Felsővisó), cs. a. Petrov&, u. t. szentlörinczi j., ház 96, i. 490, M., ~, r.k. Szent
Petrova, ~ (Visóorol!zi botgyir). dienes, 1.701 kh., kj. és ak. Narm)eterd, tu. Pécs, 

Bothanspataka, r'\ Gyimesfelsőlok, Csfk "m., jhtk. és ah. Szentlőrincz, cs.-o. Szentll'lrinez, 111, 
szépvizi j., cs. ll. Gyimesközéplok, u. t. és u. p. XIX, 60, u. t. Szigetvár, U. p. Nagypeterd. 
Gyimesfelsőlok. . Botykapuszta, r'\ Botyka, Ban·anya ""'·• aent-

*) BothAza kk., Kolo1s "m., mocsi j.,ház 91,:E497, lőrinczi j., es. O. Szentlőrinez, L t. Szilebir, 
O., m., ; , ret Mocs, U)S6 kb., kj. és ak. Mocs, u. p. Nagypeterd. 
tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Mocs, cs. o. Báld, G!!, Bóz kk., HtM&yail marosillyei J., hb 179, 
XII, 78, u. t. és u. p. Mocs. i. 814, O., =f=-, 1.668 kb., kj. és ak. Branyiesb. 

r'\ Bőnyrétalap, Gy&r tsz. Déva, jbtk. és ab. Marosillye, CL ll. Karos-
pusztai j. (székh. Győrszentmárton), cs. G. Bőnyrét- illye, 64, XXIII, 75, u. t. és u. P• Branyicska. 
lilap, a. t. és u. P• Bőnyrétalap. B o z l. Fertőboz. 

B6tlszillu, r'\ Újfehérló, B1abolcs nagy- BozáktanJa, r'\ Mezővelkér, Torda·.Arallyo& 
k&llói j., cs. ll. Újfehértó, u. t. és u. p. Újfehértó. vm., marosludasi j.,. cs. ll. Báld, L t. ét 1o fo 

Boftaháza, r'\ Mikoaszéplak, Vas vm., vasvári j., Mezóliléhes. 
es. o. Baltavir, u. t. és u. p. Baltavir. Bózes kk., Hunyad algyógyi j. (székh. 

Botorom, r'\ Torda, Torda-Aranyos "m., Algyócyalfa.lu), ház 178, i. O., t, UM ih., 
ca. O. Torda, u. t. éa u. p. Torda. kj. és ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. Algyógyalfalu, 

*) Bótos nk., Torontdl nagybecskereki j., ah. Szásaváros, cs. G. Algyógyalfalu, M, XXlll, 
ház 691, i. 3.17-J, Sz., n., =f=-, rk. Emőháza, 76, u. t. és u. p. Algyógy. 
18.993 kb., ak. helyben, tsz. Pancsova, jbtk. Per- B o z i n t a I. Kisbozinta, Nagybozinta. 
lasz, ab. Antalfalva, cs. O. helyben, !iS, V, 16, Bozltapaszta, n Perse, N6grád tJ&, tiUeki j. 

~· (székh. SalgótarjAn), cs. ö. Fülek, L t. és 1o Jo 
Botos, r'\ Sikló, .Arad ""'·• eleki j., cs. o. Fillek. · 

Al~imánd, u. t. és u. p. Sikló. Bozitópuszta, r'\ Magyarcsernye, -. 
Botospuszta, r'\ Ipoly tarnócz, Nógrád zsombolyai j., cs. o. Magyarcsernye, L t. 6s L,. 

szécsénJi j., os. G. Nógrádszakál, a. t. Ipoly-
tarnócz, a. p. Litke *) Bozók kk., X Újmajor; Hont ""'·• korponai 
. *) Botpalici kk., X ,Czinegérestelep, Kányatanya j., ház 67, i. 501, T., m., o, kb., kj. és ak. 

és Ligeterdc5; B1att1uir szatmirnémeti j., hAz helyben, isz. Ipolyság, jbtit. és ah. Korpona, Cl. a. 
:f, 11'8, ll., ~, !.877 kb., kj. és ak. Kis- Korpona, !6, XIV, 45, m. h., a. t. Kor-

palád, tsztk., jb. és ah. Szatmár-Németi, cs. O. pona, ~· 
Sonkád, fi, XII, 87, a. t! Tiszaújlak, 1:8:1· *) Bozókalsók kk., Hont 11m., korpon&i ~. hál 

*) BóbAgJ kk., X Hosszúgorond és Tóerd6; !6, :E 178, T., rk. Bozók, 1.030 kb., kj. és u. 
Bereg tim., j., ház 19,, :E 1.4!6, M., Bozók, tsz. Ipolyság, jbtk. és ah. Korpona, cs.~ 
~, rk. Mezőkaszony, gk. Mezőterebes, ,.403 kb., KorpoilB; 26, XIV, 46, L t. Korpona, L p. 
kj. éli ak. helyben, tsz. Beregszász, jblk. Mező- Bozók. . 

, ah. Beregszász, cs. ll. Bityú, 65, XI, M, B o z ó k l e h o t a l. Bozókszabadi . 
m. h., u. t. Bátyú, [8J. *) kk.J Z6lyom vm., zólyomi j., 

n Vajdaszentivány, Maros-Torda ház ,5, :E 267, T., rk. Szászpelsc5cz, kb, 
11m., régeni alsó j. (székb. SzAszrégen), es. ll. kj. és ak. SzAszpelsőcz, tsz. Beszterczebánya, jbtt. 
Ge1·nyeszeg, a. t. a. p. Vajda- és ah. Zólyom, cs. O. Tótpelsőcz, lVI, 110, 1o t. 

. szenüvány. • Tótpelsc5cz, u. p. Szászpelsl5ez. 
B o t t i n J e s t l. Botty6.nfalva. Bozos, r'\ Órdarma, Ung vm., UDrftri j., CL 8 
*) BottornJii kk., Zala mn., j., Ungvir, u. t. és n. p. Ungtarnócz. 

ház !!70, i. !.04/l!, H., o, 1.603 kh., kj. és ak. ") Bozósd kk., X RózsavGJgy ; .had ..,, 
helyben, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Csáktornya, borossehesi j .. h6.z 193, :f, 791, O., .:j=-, U01 kh., 
cs. ll. Muraszerdahely, .JS, XX, 66, u~ ~ Mura- kj. és ak. tsz. Arad, jbü:. és ah. 
szerdahely, ~· KllrllshOkény, cs. G. Honcztc5, IV, 18, •· t. • 

Bottótanya, · r'\ Rimavarbócz, Göm/Jr ls Ki8- u. p. -Alcsil 
Hont "m., j. (székh. Nyustya), cs. G. *) Bozovics nk., X Ponyá.szkatelep ; Kran6-
Nyustya~ 11. t. Rimaszombat, u. p. Rima1·áhó. 816rtt~y 11m., bozovicai j., há.z i. ,.~S, O., 
. B ott y á n L MezllboUyán, Váczbottyán. n., m., czigány, cseh, o, T• kb~ ai. 

*) BottyánfalTa kk., Krasa6-S1örtny -vm., fa- helyben, tsz. Karánsehes, jblk. éa ah. helyben. 
csádi j., ház 107, :f, 1>38, O., T-, ~-084 kb., kj. és cs. o. helyben, ü, VIII, !6, .['l e. ~. 
ak. Bozsor, tsz. Lugos, jbtk. és ah. Facsád, cs. O. *) Bo1zal kk., Vas szombathelyi j., hál 
Bozsor, .JS, Vili, !S, u. t. és u. p. Bozsor, 66, ! 31,, M., rk. Peczlll, kh., kj. és ak. 

B o t y e s t I. Borzasfalva. V ép, tsztk., jb.. és ab. Szombathely, CL 1!. Vép, 
*) BotJII:a kk., X Botykapuuta; BcWt.myiJ 88, XVlll, 69, u. t. Vép, L P• VaBBiéCienJ . 
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Bozzaymajor, r-. Púztori, Sopron v1n., csornai B O d O g e l. HomokbMlige, MarkotabMOre. 
j., cs. ll. Csorna, u. t. és u. P• Szilsárkány. Böclöm, n ""'·• ca. G. 

") Bozsaly kk., Bihar margittai j., hb 86, Nagykikinda, u. t. _és u. p. Nagykikinda. 
f, 508, O., .:j=-, gk. Cséhtelek, 688 kb., kj. és ") kk., &oZnök-Doboka vm., kékesi J., hb 

• ak. Cséhtelek, tsz. Nagy-V árad, jbtk. és ah. ti9, :E 58,, O., t , 1. 718 kb., kj. és ak. Kékes-
Jitta, cs. O. Micske, 89, III, 7, u. t. és u. p. újfalu, tsz. Dés, jbtk. Kékes, ah. Bethlen, cs. o. -Cséhtelek. Szentmáté, 68, XXII, 7!1, u. t. Sdszl~kencze, u. p. 

") Bozsok kk., Vas t~m., k6szegi j., ház 186, Szentmáté. · 
f, 706, M., rk. Kisszerdahely, 3.6:2!1 kb., kj. és ak. B3d3nb6.t, ri Polgár, 81abolcs vm., dadai alsó 
Kc5szegszerdahely, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. j. (székh. Tiszalllk), cs. O. Polgé.r, u. t. és u. P• 
Kc5szeg, cs. o. Rohoncz, XVIII, 59, u. t. Szentmargitapuszta. . 
Rohoncz, 18). . B8d3rlmajor, r-. Nemeshodos, PoiBOAfl 

B o zs ok I. Balatonbozsok, Csácsbozsok, Palota- dunaszerdahelyi j., cs. o. u. t. és 
bozsok. u. p. Dunaszerdahely. . 

*)Bozsor kk., Kraas6-8•6rlnytnn., facsádi j., ház ") Blfalu kk., Nyitra vm., nagyt.&polcsányi j., 
1!8, i. 659, O., .::j=-, 1.588 kb., kj. és ak. hely- ház 58, :E 399, T., rk. Radosna, 1.306 kb., kj. 
ben, tsz. Lugos, jbtk. és ab. Facsé.d, cs. o. hely- és ak. Nagyrépény, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. 

13, vm, IS, f (Bozsor-Zsuppány), tapolcsé.ny, cs. o. Nagyrépény, 1!, XIV,· 66, 
~- m. h., u. t. és u. p. Nagyrépény. 

Bozsortanya, r-. Mezc5záh, Torda-.Art.myos , · B c5 fa l v a l. Bc5falu. 
marosludasi j., cs. G. Mezc5zá.h, m. h., u. t. Bifok, r-. Békés, Btkls békési j., cs. o. 
és u. p. Mezc5zá.h. Békés, u. t. és u. p. Békt\8. 

B o zs u r L Bozsor. • *) Dögelll kk., X Karáppuszta; Poi10"1J 
B 6 zs v a L Kisbózsva, Nagybózsva. dunaszerdahelyi j., hb :E M., rk. Alistál, 
B6zsvapuzta, n Tomor, .Abavj-Tort~a ref. Padány, kb., lr,j. éa ak. Alistál, tsz. 

szikszói j., cs. G. Selyeb, u. t. Kirilykút u. p. Pozsony, jbtk. és ah. Dunaszerdahely, cs. O. Bc5a, · 
Tomor. 71, XIII, 41, u. t. Felistál-Alsónyáraad, u. p. . 

*) Bl kk., X Károlymajor ; 8opt"ótl csep-. Alistál. · 
;· regi j., ház 185, t 1.181, M., (), 1.860 kb., kj. BUgldtlll, r-. Újkécske, Pest-Pi"Us·Bolf-Kiskutt 

és ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Csep- vm., kiskunféleryházi j., cs. o, Újkécske, u. t. és 

• 

o 
• o ,, 

reg, cs. G. Csepreg, 76, XVIII, 57, u. t. Bftk, ~· 11. p. Újkécske. · 
B 6 L Mez6M, SzékelyM, TiszáM. ") Biig81JP&tony· kk., Ponorty dunaszarda-
B c5 cs L Bels6bc5cs, Kftlsc5Mcs. helyi j., ház 49, t !176, M., ~,rt. SzentmihA.lyfa, 
BHcaoaehegr, r'\ Kapoly, '*·• ta~i j., UOO_ kb., lr,j. és ak. Szez:ttmihA.lyfa, tsz. Pozsony, 

ca. G. Tab, u. t. és u. p. Kapoly. . , jbtk. és ah. Dunaszerdahely, Cl. G. , 
r-. Hedrehely, Somogy 11m.,kapos- 7!1, XDI, r (Diósf6rgepatony), u. p. 

vári j., cs. G. Kadarkút, u. t. Lad-GyGngyGs, u. p. Szentmibályfa. 
Hedrehely. *) B6g6t kk., X BGgl\ü major; Vas ""'·• sárvári. 

"') Did kk., 810mok-Doboka kékesi j., ház j., ház ,9, t 8111, rk. Csénye, 866 kb., kj. és· 
168, l 763, O., m., t, !.411 kb., lr,j. és ak. Magyar- ak. PeczGl, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Sárvár, 
borzás, tsz. Dés, jbtk. Kékes, ah. Bethlen, cs. ö. cs. ll. Sárvir, XVIII, 69, u. t. és u. p. Por-
Kékes, XXll, 71, u. t. és L p. Kékes. pácz. 

B 6 d l. MaBYarMd, NemesMd. *) B6g6te kk., X Alsómajor, Felstlmajor és Fe-
n Dunapataj, Pest-Nis-Bolt-Kis- rencz major; Vas 11m., vasvári j., ház 74, :! 711, 

kun -., dunavecsei J., cs. G. Dunapataj, u. t. és M., rk. Hosszúpereszteg, 3.500 kb., kj. és ak. Hosszú-
a. p. Dunapataj. pereszteg, tsz. Szombathely, jbtk. él ah. ·vasvár, 

*) kk., Zala tm~., zalaegerszegi j., hé.z cs. ö. ·_Jánoshiza,:ss, XX, 66, u. t. Jánosháza, 
90, l 511, M., rt. Bonczodfölde, kb., lr,j. és ~· . 
ak. Teatand, tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, es. G. Btg3ti major, r-. Bogot, Vas vm., sárviri j., 
Nqylengyel, #,8, XX, 64, u. t. Zalaegerszeg, u. p. cs. lS. Sárv!r, u. t. és u. p. Porpácz. 
Alsóbagod. *) B3g6z kk., UdtJar_hely udvarhelyi j. (sdkb. 

•) Badeh6.z& kk., Zala tnn., alsólendvai j., ház Székelyudvarhely), ház ~. :! 1.11i, M., ~, rk . 
.f.9, f. !66, M., rk. Lendvavásárhely, kb., kj. Vágás, iU17 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. 
és ak. Lendvavásárhely, tsz. Zalaegers.zeg, jbtk. és ah. Székelyudvarhely, cs. ö. Székelyudvarhely, 
és ah. Alsólendva, cs. lJ, Alsólendva, 48, XX, 65, 8~, XXIV, 80, r. ~. . 
•· t. Rédics, u. p. Lendnvásárhely. B6glzug, r-. Tiszafnred, Heve~ "'*'• tisza-

. Bödemaj or, n Zalaszántó, Zala vm., keszthelyi fOredi j., cs. ö. u. t. és u. P• Tisza-
j., cs. O. Zalaszántó, ~· t. Sümeg, u. p.: Zala- füred. · 
szántó. · •) kk., X Dávodpnszta, Felsc5akol, 
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Feateticaterebezd, niésmajor, Kisbalogdpuszta, B ö lk é n Y L Alsóbölkény, Felsl'!blllkény. 
Posapuszta, Törökrétpuszta és Vaskotapuszta; *) nk., X Korláttelep; Hár0fll8eti m., 
Sotno!J11 vm., marczali j., ház ~. t !1.880, M •. , ~, miklósvári j. (székh. Nagyajta), ház ö97,! _Uli!, 
rk. Tapsony, 10.67:a kb., kj. és ak. helyben, tsz. M., ~, .:t, ~, 11.84.() kh., ak. helyben, tsz. Kétdi· 
Kaposvár, és ah. Marczali, cs. ö. helyben, U, vásárhely, jbtk. Nagyajta, ah. SepsiszentgyötgJ, 
XIX, 63, r. e. • "s. ö. Nagy~jta, ~. XXIV, 77, u. t. Nagyajta, ~ 

BUjtelmajor, n , VtJB vm., szent- BUlönltanya, n Erszakácsi, Sliláf/11 tm&., tas-
gotthárdi j., cs. ö, Őriszentpéter, u. t. és u. P• nádi j., cs. o. Tasnád, u, ·t. és u. P• Érszakicsi. 
Őriszentpéter. • *) Bölzse kk., .Ábauj-1brna tnn., kassai j., ház. 

*) Böktiny kk., mn., karánsebesi 57, t 277, T., m., it, rk. Enyiczke, 9o6 kb., kj. á 
j., ház U!!, t 73!, O., .:f, t.5u7 kh., kj. és ak. ak. Abaujszina, tsztk., jb. és ah. Kassa, ta. D. 
helyben, tszt~., jb. és ah. Kad.nsebes, .cs. o. Enyiczke, 34, IX, !17, u. t. és u. p. Abaújszina. 
Körpa, 43, VIII, !_6, u. t. és u. P• KOrpa. Bömlléczhegy, 0 Alsólendva, Zala M, &116· 

Bökény, "" Magyarcsanád, Osanáll vm., köz- lendvai j., cs. o. Alsólendva, u. t. és u. p. Alsó· 
ponti j. (székb. Makó), cs. O. Apátfalva, u. t. és lendva. 

•· P• Magyarcsaná.d. · Böndötanya, n Szilá.gysá.mson, Bsaágy nt., 
. f"'\ Szentes, Csongrád cs. O. Szen- zilahi j., cs. 6. Sarmasá.g, u. t. Szilágy balla, L P• 

tes, u. t. Nagytőke, u. p. Szentes. Szilágysámson. 
. Bök é n y L Dunabökény, Knlotal-ökény, Kö· B" ........ s ·1.z. a.:.· zil''"" hi T . onye, , ' Zl iSgyszeg, o-.agy s "'ilC!e 

rOsbökény, emesbökény, T1szabökény. . 0 Szilá.gycseh t Szilá.g h s · 
*) Böki kk., X Kerulnya ; Sáros v1n., lemesi t: cs. · ' u. • yese ' L P· ll· 

ak. Lemes, tsztk., Jb. és ab. EperJes, cs. ö. Lemes, ta G ö. há H ás ta H d' l ,. 
67 IX t. é L pusz , Y 1 gy za, angy pusz , o a ypusz ... 

' ' u. sCsau•
1
P
1
•k eme!l. v • Mayerpuszta, Örkénypuszta, Purglypl]szta,Rétalap, 

. -f"'\ ó Ozaranyos, ..u..omarum l k. 
llókö • • ( ékh N ó , ö K á Selyemte e puszta, Sóskúlerepuszla és Utakkllze; 

csa t. é Z1 J. _sz C ·lló~~es_ csaJ\ cs. · om - Győr vm., pusztai j. (székh. Győrszentmárton), báJ 
ro~)' Bu~Lir s u.k.p.X sGa ld t ~artanyos.H ·r :172, t !Ui04, M., ~' ef', rk. Bana és Mezóllrs, 

. uaunJ n • . 0 s em anya, egyi anya, 11.015 kb., ak. helyben, tsztk'., jb. és ah. Győr, 
Kiemtanya és Nagym1cskepuszta ; Beabulcs , 0 h 1 b 19 XVII "'G • .... .-. 

kálló• · há ~·3 .c 6 M -t k é cs. · e Y l'n, • · u • ~· nan 1 J., z 4.., , "" ~.H•, ., • , r . s * , . 
ref. Geszteréd, 6.175 kh., ak. helyben, tsz. Nyir- . ) B~~cs k~:· X .Püspökma.Jor; Gy6r ""'·• ló· 
egyháza, jbtk. és ab. Nagykál1ó, cs. o. Újfehértó, szigetcsihzkön l· (szekh. Gyór), ház 68, i. 697, l, 
5, XII, 39, u. t. Téglás, ~. rk. Ab~a, á.g. Győr, i.288 kh., kj. és ak. Abda, 

Bökönyemajor, h Vezseny, Jász-Nagykun- tsztk., Jb. é~ ah. Gyór, cs. ö. Győr, 19, XVII, 96, 
81olnok ·vm., tiszai alsó j. (székh. Tiszaföldvár), u. t. Ötteveny, u. P· Abda. · . 
cs. ö. Vezseny, u. t. és u. P• Vezseny. Börde~z~uszta, n Bolbá.s, Somof/11 na., 

Bökönyltanya, f"'\ Hevesugra, Het,-es "'"'·• I!'JÖn· nagyatádi J., cs. O. Felsősegesd, u. t. és u. p. 
@yösi j., cs. ö. Nagyfnged, u. t. Ludas, u. p. Detk. So:_nog!szob. • . 
· BökönJpuszta, n Kisjenő, .Árad 11111,

1 
kis- ) Bördöcz~ kk., Zala "'"':• novai j., ház u .. t. 

jenói j., cs. ö. Kisjenő, u. t. és u. P• Kisjenő. M., rk. Lenti, 691. kb., kJ. és ak. Szécs1mg~l 
BölcsröldJuszta, n Tilaj, Zala vm., zalaszent- tsz. Zalaegerszeg, Jbtk. Alsólendva, ah. Letenye. 

gróti j., cs. O. Zalacsá.ny, u. t. és u. P• Zalacsány. <·s. ö •. ~áka, 48, XX, 65, u. t. CsOml'!dér, u. P• 
Bölcsbázapuszta, n Prószék, Liptt1 vm., német- Szécsisz~.get. . . 

lipcsei j., cs. ö. Szielnicz, u. t. Liptótepla, u. p. ~ö~gond, n Pá.kozd, Feylr vm., székesfeher· 
Szielnicz. . vá.n J., cs. ö. Seregélyes, f, ~ p. u . 

· f"'\ ZsadAny, Bihar 11m., cséffai j., Böröllöpuszta, r. Pá.pa, Vessprém em., cs. 6. 
cs. ö. Biharugra, u. t. és u. p. Okány. Pápa, u. t. és u. P• Pápa. 

*) Bölcske nk., X Felhágó, H ülli'!, Kormó ") Börönd kk., Zala ""'·• zalaegerszegi j., ház ól, 
és Szentandrás; Tolna mn., dunaföldvári j. (székb. f, 837, M., rk. Zalaszentgyörgy, t.t.U kh., kj. és 
Paks), há.z 888, f. 4.589, M., ö, ~, 16.344 kb., ak. Felsöbagod, tsztk., j b. és ah. ZalaererszeB, cs. O. 
ak; helyben, tsz. Szekszárd, jbtk. á1 ah. Duna- Zalalövő, 48, XX, 6(., n. t. ZalaháshágJ·Ri· 
földvár, cs. o. helyben, 69, XVII, M, r. mánymajor, u. p. Alsóbagod. 
_[Ile. ~· · Börtelek, n Harta, Pe t-Pilis-&lt-Kiskun ""' 

*) Bölcsis kk., Ung vm., szobránczi j., há.z dunavecsei j., cs. O. Dunapataj, m. b., a. t. 
. ·69, :E 2!9, T., gk. K oromlak, 666 kb., kj. és ak. és u. p. Harta. 
Tiba, lsz. Beregszász, jbtk. Szobráncz, ab. Ungvár, *) Börnly kk., X Bodokytanya, Halm_ostanya 
cs. O. Szobrá.ncz, 66, XI, 36, u. t. Szobrá.ncz, és Lebártanya; Seatmár ""'·• nagykárolyi j., hál 

. a. P• Tiba. 303, t 2.455, M., ~ , rk. Kálmáud, rk. Doma· 
. B O l B 1 é n l. Kisbölgyén, Nagybölgyén. hida, 9.184 kb., kj. és ak. helyben, ta. SzatmAr· 
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Németi, jhtk. és ah. Nagykároly, ca. o. Nau- már szinérv6.raljai j., es. o. SA.rkc'Jzujlak, 
károly, 5, XII, 89,~. ~. 0· u. t. és u. p. Aranyosmeggyes. · 

*) Biirvóny kk., Koloss vm., bánffyhunyadi j., Biiszörményitanya, r"l Batiz, Szatmár vm., 
ház 118, i. 73(., O., n., gk. Csu'!sa, 8.887 kb., szatmárnémeti j., es. o. Szatmár-Németi, u. t. 
ij. és ak. Csucsa, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ab. Batiz, u. p. BatizvasvA.ri. 
Banft'yhunyad, es. lJ. Csucsa, 62, XXI, 67, u. t. Böllzörménylhwya, r'1 Batizvasvári, SsatmÍír · 
él u. p. v-m., szatmA.rnémelij., es. ö. Szatmár-Németi, u. t. 

Blb t Inges, r\ Baranya, Ung tJm,, ungvári j., Szatmár-Németi, n. p. Batizvasvári. 
cs. ö. Nagygejdez, u. t. Ungvár, u. pö Ungdaróez. Biis.zörruényitanya, r\ Pettyén, Ssatmár 11m., 

B ö r z a l. Bc'Jrzény. szatmárnémeli j., es. a. Szatmár-Németi, u. t. Sza t-
*) kk., Kra886-Ss6rdng orsovai j., már-Németi, u. p. Ombod. 

ház 76, i. 551, O., n., rk. Mehádia, kg. Cserna- Bösdanya, r\ Paráez, Teme1 vm., központi j. 
hévíz, j.886 k~.. kj. és ak. Csernabéviz, tsz. (székh. Temesvár), es. O. Temesság, u. t. és u. p. 
Karáns?bes, jbtk. és ab. Orsova, es. o. Cserna- Pal'áez. · 
héviz, 4o3, VIII, !6, u. t. és u. p. Csernahévíz. B6sztör, r\ Kunszentmiklós, Pe.st-PiliB-Solt-Kis· 

*) Dörzöneze kk., X Sándormajor; ~ala vm., kun vm., kunszentmiklósi j., es. 6. Kunszentmiklós, 
·nagykanizsai j., ház 62, f, 810, M., rk. Zala· 11. t. és u. p. Kunszentmiklós. 
szentbalázs, 976 kh., Irj. és ak. Zalaszentbalázs, B«Jtefa, r'l Nemesapáti, Zala v-m., zalaegerszegi 
tsztk., jb. és ah. es. o. Gelse, 48, j., cs. 6. K!lmendollár, u. t. SzenLlászló, u. p. 
XX, M, n. t. Gelse, u. p. Zalaszentbalázs. Nemesapáti. 

r-. SOjtOr, Zala tJm., zalae~rer- •) BUzUd kk., Udvarhely vm., székelykeresztúri 
szeli j., es. O. SojtOr, u. t. és u. p. Söjtör. j., ház 291, i.U78, M., ~, 8, 3:781 kh., Irj. éa ak. 

*) BUrzsiJJlf kk., X AlsóbOrzsOny és Nunko- helyben, tsz. Székelyudvarhely,jbtk. és ah. Székely-
viespus~ta ; Tolna vöJryséJi j. (székh. Bony- keresztúr, es. o. Etéd, 8!, XXIV, 80, u. t. Erdc5-
hád), ház 73, f, 439, N., m., ~, rk. és· ág. szentgyörgy, ~· . 
Bonyhád, 1.567 kh., kj. (Bonyhád nk.-hez beosztva), •) 1ijfalu kk., sZékely keresz-
ak. Bonyhád, tsz. Szekszárd, jbtk. és ah. Bonyhé.d, túri j., ház 175, t 679, M., o, ;t, 8, Q, ref. 
cs. ·o. Bonyhád, 4:6, XIX, 61, u. t. és u. p. Bony- Bözöd, kh., kj. és ak. Bözöd, tsz. Székely-
hid. · udvarhely, jbtk. és ab. Székelykeresztúr, es. o. 

B ö r zs ö n y l. Nagybörzsöny. · ~téd, 82, XXIV, 80, u. t. Erdőszentgyöru, 0· 
*) B6s nk., X Feketeerdómajor, Kotlihamajor, Brád kk., Hunyad brádi j., ház 788, f, 4.272, 

Malomföle, Telkepusda és Varjaspuszta; Possong O., m., czigány, o, ~, 4=-, rk. és gk. KOrOsbánya, 
11fA., dunaszerdahelyi j., ház 416, t M., o, 5.110 kh., Irj. és ak. helyben, tsz. Déva, j btk. és 
8.758 kh., ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. ab. KörOsbánya, cs. ö. helyben, 6,, XXIII, 75, i(l, · 

• 

' 

• 

• 

Dunaszerdahely, cs. ö. helyben, 72, XIII, 4!, :f. _[ll e. ~- · · 
J,, _r- e. ~· Bl'ád, r\ Zólyommiklós, Z6lgom vm., nagysza- ' · 

") B6sárkány kk., X Csépmajor és Nyirkamajor; latnai j., cs. lJ. Herencsvölgy, u. t. Krivány-Gyelva, 
Soprcm ."m.,.esornajj., ház 25!, f, 1 M., O• 3.19! u. p. Zólyommiklós. 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. jbtk. és ah. B r á d I. Vályabrád. · 
Csorna, es. O. Csornai 76, XVIII, 68, f, ~· B1·adaezel kk., Hunyad ~arosillyei j., . 

*) BlSsháza kk., Ssilágy vm., szilágycsehi j., ház ház 127, f, 61!, O., 4=-, 1.407 th., kj. és ak. Burzsuk, 
139, i, 701, M., o., t, ~, kh., kj. és ak. tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, es. ö. Zám, 
hl'lyben, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágyeseh, cs. G. M, XXIII, 76, u. t. és u. p. Zám. · 

• 

SiUelmed, 52, III, 10, . . Br6.dihld, r'1 HerenesvölBY, Z6lyom mn., nau-
Döstör. r'l Bélzerénd, .Arad vm., kisjenői j., szalatnai j.,. ca. 6. Htuenesvölgy, u. t. Krivány-

cs. ö. Vadász, 11. t. és u. p. Vadász. Gyetva, u. p. Herencsvölgy. 
*) Böszénfa kk., X KisMszénfa, Rókamalom Bragyelne, r\ Marikó, Trencsén -vm., vág-

és Szenttamáspuszta; Somogy vm., kaposvári j., baszterezei j., es lJ. Vágbosztercze, u, t. VálJ-
ház f, 986, N., m., o, 4..64.6 kh., Irj. és ak. besztereze, u. p. Marikó. · 
Gálosfa,~_tsztk., jb. és ah. Kaposvár, es. ö. Gálosfa, B r a g y e t l. Biharfenyves. . · · · 
·l·~. XIX, 6~, i~Q, u. t. és u. p. Gálosfa. Braidafóld, r-. Ben1Je, Baranya vm., bara-
. Böszér. r\ Sollvadkert, Pest-Pilis-Solt-Kiskun nyavári j., es. ö. Kácsfalu, u. t. Benge, u. p. 
vm., kisklírösi j., cs. ö. Prónayfalva, u. t. és Bnrnnyavé.r. 
u. p. Soltvadkert. . · Brakkmajor, r-. Hom "'"'··• 

Böszob, r\ Szob, Hont vm., szobi j., cs. lJ. ipolynyéki j., es. o. Ipolynyék, u. t. Drégélypalánk, 
Szoh, u •. t. és u. p. Szob. 11. p. Ipolynyék. 

B 6 sz örmény l. BerekMszOrméuy, Hajdu- Bránnaalöm, r\ Krasznaezégény, &ilágy I'm., 
böszörmény. tasnádi j., cs. o. Alsószopor, u. t. Ákos, u. p. 
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B r a n y e l t L Avasfalva. Magyarlá.pos, es. ~. Kápolnokmonostor, 68, XXI, 
Branpcska kk., X Bikótelep j Hwwyad vm., ma- 70, n. t. és n. P• Ká.polnokmonostor. 

rosillyei j., ház 180, f, Sf.S, O., m., T-, !1.626 kh., Brébfllrdö, r-. Bréb, Máramaros ""'·• auptqi 
kj. éli ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. és ah. Maros- j. (székh. Aknasugatag), cs. O. Akuasurat&l, t, t. 
illye, cis. G. Marosillye, 64, XXIII, 75,~. f, ~- és n. P• Aknasugatag. 

Branytszkó, ·r'! Siroka, Sáros vm.,. kisszebeni B r é d l. Beréd. · 
j., cs. G. Bertót, n. t. Hedri, n. p. Siroka. Bregenczmajor, r-. Fertc5szentmiklós, Bopror. 

Braactna Cruu házcsoport, r-. Cosala alkÖz- vm., kapuvári j., cs. O. Fertöszentmiklóa, 11. t. 
Bé&', ll Fiume, cs. O. (a kOzbiztonsA~ri· szalgAiatot és n. p. Fertc5szentmiklós. 

. Fiume vf.ros rendőrsége teljesiti), n. t. és n. p. Bremlapnszta, r-. Koved, .Arad""''' torilovaij, 
Fiu me. cs. o. Fe !tot, n. t. KOrOsbökény, n. P• Ki! ved. 

Br-", i\ HajdubGszGrmény, Hajdu Brendamajor, r-. Monor, Pest-PiliB-Solt·Kil-
cs. O. HajdubGszOrmény, n. t. és n. p. Hajdu- kun tJm., monori j., cs. o. Monor, n. t. és •· P. 
hOszGrmény. Monor. 

*) Brusó rtv., X Alsótl!mlSs, Botfalusi czukor- Brennbergbánya, r-. Sopron, Sopron 1111., 
gyir, Bras.Sóbertalan, Braasói méheskert, Derestye, cs. l!. (a kl!zbiztonsá&'i azoigálatot Sopron virol 
FelsőtOmOs, Honterus, N oa és Predeal j Brass6 rendc5rsége teljesfti), n. t. Ágfalva, IEJ. 

ház 4.9®, f, 61.056, m., o., n., cseh-morva, B r e s t ye l. Berestye. 
czigány, l, o (•), ~,d" (a), T- (7), 8, x) (s), gk. Öto- Bresztimajor, r-. Holics, Nyitra ""'·• szakolczai 
hán, unit. KOkOs, 34..283 kh., ak. helyben, b. j. (székh. Holics),' cs. 6. Holics, L t. és 11. .P• 
és ah. helyben, cs. O. helyben, ll, XXlV, 77, Holics, 

p e. B r e s z t o v á c z l. Beresztóci 
Brassó kk., "m., marosillyei j., ház 108, r-. Kolozsvár, Kololi t.'a, 

! MB, O., kg. Godinesd, !!.807 kh., k,j. és ak. Zám, cs. l!. (a közbiztonsági azoigálatot K11lozsvár 
tsz. Déva, jbtk. és ah . .Marosillye, cs. 6. Viszka, város rendc5rsége teljesiti), n. t. és u. p. Kolozsvár. 
66, XXIII, 71>, n. t. és n. p. Zám. Bretotyest községrász, r-. Karmazinead, H~ 

Brasaóberialan, n Brassó, tmi., cs. 6. nyad tJm., marosillyei j., ca. o. Marosillye, u. t. 
Brassó, f, n. P• és n. P• Marosillye. 

mélleskert, r-. Brassó, Bras•6 B r e t t y e L .Magyarbrettye, Marosbrettye, 
ca. O. Brassó, m. h., n. t. Brassó-Bertalan, Oláhbrettye. 
a. P• Brusó. . Brettyelin kk., Hunyad dévai j., bh 58, 

B r á t k a l. BarAtka. f, !71, O., kg. Kersecz, 680 kh., kj. és ak. Ker· 
B r a t o n c z L .llurabaráli. secz, tsztk., jb. és ah. Déva, ca. o. Déva, 66, xxm, 
Braantanya, 11 Pély, Heve• hevesi j., cs. ll. 76, n. t. Branyicska, u. p. Déva. • • 

Heves, •· t. Tarnaszentmiklós, n. P• Pély. BreveczoTatanya, r-. Kl!veamocsár, BtwB .,..,, 
· Brauntan,.a, r-. Rózsapalla~r, s1atmár "m .. garamszentkereszti j., cs. G. Kiazelfalu, u. t. és 
avasi j. (székh. Avasújváros), cs. l!. Avasújváros, n. P• Selmeczbánya. . 
11o t. Avasújváros, u. p. Breza kk., .Án1a námesztól j., hú !10, 

BrAzoT& kk Hwayad httsze&'Í j ház 67 i 969, T., rk. Lokcza, 8.91! kh., kj. és ak. 

pestény, tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátsze~r, es. o. Al~ókubm, ca. ll. a ameneklin, 71,. XV, 69, 11. t. 
Várhflly, 64, XXIII, 76, n. t. és 1lo P• Várhely. Kbn:zakamene, ~· 

B i l Bé • d B r e z a n i L Lttvaberzseny. 
r z 0 v a • ~any~res • · B r e z e s t l. Berzesd. -

Breze, r-. Lázalja, puhói j., Drezinamajor r-. Bikszárd Pouong naaJ· 
cs. G. Pubó, 1lo i. Puhó, 8 • P• Láz. szombati j., cs. 'G. Pouon~é.das, n. t. Detre-

Dreaza tk., Fogaras foprasi j., ház !!O, k.c5szentmiklós, n. p. Bikszárd. . 
i 1.3()(., O., m., T-, 4.789 kb., kj. és ak. Lisza, tsz. *} Breznóbánya rtv., X FGldmivesiskola, 
Brassó, jbtk. és ah. Fogaras, cs. ll. helyben, St, fílrdő és Hlinka j Z6lyom t~m., ház :E 4,179, 

_XXIV, 78, n. i. Vajdarécse, u. p. Posorta. T., m., 0 , d", (r, ~1.0!3 kh., ak. helyben, 
*) Bréb kk., X Bré.bml'dc5 és Lunkucza ; .Mdra- tsz. Beszterczebánya, jbtk. és ah. helyben, cs. 11. 

IJIMOI su~ratagi j. (székh. Aknasugatag), ház helyben, !5, XVI, l)(),~. r. lll e. ~· 
. 366, f. 1.690, O., n., t, 6.079 kh., kj. és ak B r é z ó I. Himabrézó. _ 

Aknasusatas, tsztk., jb.. és ah. Máramarossziget, B r e z o 1 u b L Bánnyfres. . . 
cs. 6. Aknasup tag, 85, Xll, 38, u. t. és n. P• B r e z o n fa l v a I. Bársonyfalva. 
Aknasura tag. Brézópuzta, r-. Palé.st, Hont tnn., ipQlysigi j., 

*)BrébfalTa kk., Seolnak-Doboka klipolnok· cs. l!. Ipolyság, n~ t. Teszér, n. p. Palást. . 
monostori j., ház 85, i 352, O., sk. Nagyhegy, Brezova, n Felsőzáros, TrmcBin ""'·• puh6i 
1.14! kb., k,j. és ak. Nagyheu, tsz. Dés, jbtk. és ah. j., cs. ö. Puhó, u. t. Puhó, u. P• Felsilzáros . 
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· B r e z 0 v a 1. Berezó, Simony, tsztk., jb. és ah. Aranyosmarót, ca. O. 
BreaoTalrtTány, r'l Nagyugrócz, Bars wn., Oszl!ny, -!6, XIV, .U., u. t. Nagybéliez, ~-

oazlányi j., ak. Pálosnagymezc5, cs. O Oszl!ny, Bros t I. Kisbékafal n. 
1o t. és u. p. Nagyugrócz. B r o s t y á n I. Krassóborostylln. 

BreaOT&J tanya, r'l Egerszólát, He1Jes egri Brotuna kk., Htmyai/, '"''·• kOrlisbányai j., 
·~.cs. O. Verpelét, u. t. Verpelét, u. P• EgerszóiAt. ház 51, i. 183, O., kg. Bnszarabásza, 605 kb., 

Brezon, r'\ Harmatos, 2rencstn zsolnai kj. és ak. Alvácza, tsz. Déva, jbtk. és ah. KOrOs- . 
j., cs. O. Zsolna, u. t. Bicscsefalu, u. P• Har- bánya, . cs. O. KOrOsbánya, 64, XXlll, 75, u. t. 
matos. Alvácza, u. P• KllrOsbánya. -

B r e z o v e c z 1. Berezócz. B r o v n is t y e I. Boronás. 
BrezoT.lcslrtTány, r'\ Vágerdc5alja, Trencstfn Druckpuszta, r'l Dunapentele, Fejtfr adonyi 

em., illavai j., cs. O. Dlava, u. t. és u. P• Bellus. j., cs. O. Dunapentele, u. t. és u. p. Dunapentele. 
BreaoTlcza kk., ÁrtJa trsztenai j., ház 158, B .r u k e n a u I. Hidasliget. 

f, 818, T., rk. Trsztena, 8.341 kh., kj. Ljeszek, Drukpuszta, r"\ Alsólövő, Vas felsőőri 
ak. Trsztena, tsz. Rózsahegy, j btk. Trsztena, ah. j., cs. ö. Felsc5őr, u. t. nyáron : Ta.rcea, télen : 
Turdossin, cs. O. Trsztena, 71, XV, u. t. és Felsc510vc5, u. p. Felsc5lövő. 
IL p. Trsztena. *) nk., Nagy-Ka'ko,ll& vm., nagysinki j., 

B r e z o v i c z a l. Lendvanylres. . ház MB, i. 1.020, N., o., czigány, d', =f=-, 6.901 
Br~z6TUlgy, r'l Felsc5szabadi, Zólyom tnn., ·th., ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. Nagy

breznóbányai j., cs. o. Zólyombrézó, u. t. Zólyom- sink, ah. Szentágota, cs. o. Nagysink, 31, XXlll, 
brézó, u. P• Felsőszabadi. 76, u. t. Nagysink, _ 

Brez6vUigy, r'l Miava, Nyiera t~m., miavo.i j., Brnnnertanya, r'l Omor, -TtJmes "m., dettai j.; 
ra. O. Miava, u. t. és u. p. Miava. cs. O. Detta, u. L Denta u. p. Omor. 

B r e z u f k a l. Berezóka. *) Brunócz kk., Nyitra vágújhelyi j., ház '7, 
• 

BridatrtTany, r'l Oszlány, Bars mn., oszlányi i. 315, T., m., rk. VAgszentkereszt, 1.014· kb., kj. és 
j., cs. O. Oszlány, u. t •. és u. p. Oszliny. ak. Vágszenlkereszt, tsz. Nyitra, jblk. és ah. Vág-

B ri e sz t e n n y e l. Beresztény. újhely, cs. o. Vágújhely, 7!, Xlll, 411, r. 
B r i h e n y 1. Berhény. ·· · . . -
Brlltyemajor, r'l Alsószelezsény, Bars B r us n y 1 c z a L Borosnya. · 

aranyosmaróti j., cs. ö. Aranyosmarót, u. t. és Brusnyiktelep, r'l Görgc5, 81epes tma., lőcsei · 
L P• Alsószelezsény. j., ·os. O. Lc5cse, u. t. Lc5cse, u. p. GOrgc5. 

Briznik kk., Htmyad tim., marosillyei j., ház Brusznó l. Nyitraborosznó. 
: 171, i. 702, O., =j=-, 1.367 kb., kj. és ak. Lapusnyak B r us z t ó p a t a k l. Lombos. 
. tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosiilyet cs. ö. Dobra, B r u s z t u r l. Páfrányos. 

66, XXIU, 75, u. t. Marosillye, u. p. Hunyad- *) kk., X Bisztrik, Jablonicza és 
.· dobra. . Praska; Máramaros taraczvizi j. (székh. 
~ B r j es z t y a I. Berestyénfalva. TaraezkOz), há.z 865, :E 1.655, R., n., t , 58.498 
• 

, Brlozsnótelep, r'l Málnapatak, N6grád kh., kj. és ak. Királymező, tsz. Máramarossziret, 
' j., cs. O. Mfllnapalak,. u. t. Szinóbánya, jbtk. és ah. Técső, cs. o .. Királymező, 85, XII, 38, 
, L p. Málnapatak. · u. t. Taraczköz, u. p. Királymező. . · 
. . 

B r o c z k ó 1. Gázlós. B r u s z t u r e s z k I. Borosztok. 
• 

· B r ó d 1. Boród. B r u z n i k L Marosborosznok. · 
Brodecz, n Murasiklós, Zala csáktornyai DrBlltianJa, r"\ Mezőszakadé.t, Bthar kOz-

j., cs. O. Muraszerdahely, u. t. Muraszerdahely, ponti j. (székh. Nagy-Várad), cs. o. Mezőtelegd., 
1o p. Murasiklós. - u. t. és u. p. Mezőszakadát. 

Brodkitanya, r'\ Lubotény, Sáros héthársi · Búbanatpuszta, r'l Lajtafalu, MOBOtl 
. j., cs. !1. Lubotény, u. t. Orló, u. p. Lubotény., nezsideri j., cs. o. Lajtakáta, a. t. Dunakiliti, 
· B r o d n ó l. Borodnó. u. p. Lajtafalu. . 

Bródpuda, n Bilkkfalva, Temes ''"'·• temes- Dublcsmajor, r'1 Nagymegyer, Komárom vm., 
rékási j., cs. ö. Temesremete, u. t. és u. p. csallókiSzi j. (székh. Nemesócsa), cs. o. Nemes-
Temesremete. ócsa, u. t. és u. P• Nagymegyer. 

r'l KAesfalu, Baranya tma., DubJJa, r"\ Szond, Bács-Bodrog t~m-, apatini j., 
baranyavé.ri j. (székh. Dárda), cs. O. Kácsfalu, u. t. ci. ö. Szond, u. t. és u. p. Szond. 
és IL p. Ká.csfalu. B u b u l i s ka 1. Borhalom. 

Br6dtanya, r'\ Felső hámor, Bars , garam- B u c h b e r g L BilkkherJ. . 
szentkereszti j., cs. ö. Zsarnóeza u. t. és u. p. *) Dt\cs nk., X Búcsi puszta, Búcsperespuszta, 
Felsc5hámor. - Finitzertanya· és Katalintanya; Esltergom tnn., 

•) Bronán kk., Bars oszlányi j., ház 1 párkányi j., ház SU, i. 1.584, M., ~; rk. Duna-
! 801, T., rk. Ós:t:éplak, 8.190 kh., kj. és ak. mocs, 6.4741 kb., ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk . 
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Párkány, ah. Esztergom, cs. o. :Muzsla, !16, XIV, B u c 1 um l. Tőkefalva . 
.U, u. t. Bátorkeszi, ~. •) Bucsuszentlászló kk., Zala tJtlt,, pacsai j., ház 

B ú cs I. Zólyombúcs. 96, f, 509, M., (5, 17 kh., kj. és ak. helyben, 
B n c s a l. Király hágó. · tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. ll. Pacsa, &8, 
B u c sa l. Kisbucsa, Solymosbucsa. XX, 64, :f, 

. *) Bneiliny kk., X Ilonamajor; Nyitra vm., *) Bucsuta kk., Zala letenyei j., hu 106,f 
galgóczi j., ház i. 1.56!1, T., (5, q. Felsőzélle, 622, M., rk. Bánokszentgy!)rgy, 2.608 kb., kj. es 
2.8U kb., lrj. és ak. Karkócz, tsz. Nyitra, j btk. ak. BánokszentgyOrgy, tsz. Nagykanizsa, jblk. 5 
és ah. Galgócz, cs. o. Galgócz, 12, XIV, 46, ah. Letenye, cs. O, Bánokszentgyllrgy, ~. XX, 65, 
f, u. t. Fels6szil, ~. a. t. Tófej, u. p. Bánokszentgyörgy. 

Baosatelep, 0. Filzesgyarmat, Blkés , szeg- B1\csymajor, 0. Nemesuicske, Nyitra vm., drsek· 
halmi j., (5 1 at .. helyben (a f'llzesgyarmati ak. újvári j., cs. O. Komját, u. t. és a. p. Verebély. 
párhuzamos B. anyakOnyve), cs. O. Ftlzesgyarp~.al, Buczkalszölllik, 0. Szaba.dka, Bács-Bodrog 1111., 

u. t. Pusztaecaeg, [g!. cs. o. (a kOzbiztonsági azoigálatot Szabadta 
Bucsesd kk., Hunyad brádi j., ház 178 város rendc5rilége teljesíti), u. t. és u. ll· Szabadka. 

i. Sit, O., T• ik. Brá.d, 4.051 kh., kj. és ak. *) Buczló kk., Sáros "m., bártfai j., hb 36, 
belybQn, tsz. Déva, jbtl(. és ah. KOrOsbánya, cs. f, 194-, T., Iig. Lapos, 682 th., kj. és ak. Tólrw· 
O. helyben, 64, XXIII, 76, u. t. és u. p. Krislyor. lavicza, tsz. Eperjes, jhlk. és ah. BArtfa, cs. 6. 

Dllcsf puzta, ,-., Búcs, EBitergom 'Dm., pár- Tótraszlavicza, 67, IX, a. t. és L p. MaiJ&r· 
kányi j., ca. O. Muzsla, u. t. Bátorkeszi, u. p. Búcs. raszia vicza. 

Bucsmányhegf, 0. Zalaszentlászló, Zala '"''·• Buczujlrtáe, 0. Kállósemjén, 81Gbolca 1111., 

j., ca. o. Zalaszentgrót, u. t. és nagykállói j., cs. O. NB.BYkálló, L t. éa 1o p. 
· a. p. Zalaszentlászló. Kállósemjén. 

• 

• 

• 

• 

*) Buesontalva kk., )( Kodrulytelep; 81atmár B u d a l. Szász buda. 
nagysomkúti j., ház 168, f, 707, O., it , Budaberktpuazta, n Borsodnádasd, Boi'JJd 

6.683 kb., kj. és ak. Csolt, tsz. Szatmár-Németi, tM., ózdi j., cs. O. Járdánháza, u. t. Borsodni-
• • 

jbtk. és ah. Nagysomkút, cs. O. Nagysomkút, dasdi lemezgyá.r, u. p. Borsodnádasd. 
5, XII, 88, u. t. és •• P• Nagysomkút. *) Budafa kk., X Csihajmajor; Zala zala . 

· *) Bucsony nk., Als6-FeMr verelijlataki egerszegi j., ház 6J, i. MS, M., rk. Salomvár, 
j., ház 1.086, f, 4.066, O., l, 4- (6), 18.591 kb., 704- kb., kj. és ak. Salomvár, tsztk., jb. és ah. 
ak. helyben, tsz. Gyulafehérvá.r, j btk. és ah. Ah· Zalaegerszeg, cs. o. ZalallJvö, 48, XX, 64-, u. t. Zala-
rudbánya, cs. o. Verespatak, öO, XXI, 68, l0vc5, u. p. Salomvár. 
~. · B u d af a I. Kisbudafa, Nagybudafa, Péesbudafa. 

Bacaon01, r"! U.z, puhói j., cs. B u d a fa l v a I. Nemesbudafalva. · 
o. Puhó, u. t. Puhó, u. p. Lá.z. Budafapuszta, 0. Kiscsehi, Zala tnJt., letenyei 

Bdcapereapuzta, 0. Búcs, "m., j., cs. o. SOjtör, u. t. Letenye, u. p. Felsc5szemenye . 
ptrkányi j., cs. o. u. t. Bátorkeszi, Budafoga,ló, 0. Nagyderzsida, n., 
•· p. Búcs. szilé.gysomlyói j., cs. O. Kémer, u. t. Sarmada, 
. *) Bucsu kk., X Nyestemajor és .Újerdc'Smajor ; ·u. p. Nagyderzsida. 

. Vas szombathelyi j., ház 97, f, 64-0, M., rk. *)Budafok nk., X KelenvOlgy, Kutyt.\ill& 6I 
Dozmat, !il-847 kb., kj. és ak. Torony, tsztk., Jb. ~lacskacsárda; Pest-Pilii·Bolt-Kiskun. m., biai j., 
és ab. Szombatbely, cs. o. Szombathely, 83, XVIII. ház 977, f. 10.954, M., n., l, lengyel, o, ~.Q. 
59, u. t. ·Rohoncz, ~· é.g. Budapest, !.317 kh., ak. helyben, tsztt. és 

B cs ú I. Bulcsu. ' jb. Pestvidéki (székh. Budapest), ah. Budapesti 
*)Bucsuháza kk., X Sá.motpuszta; Polsony tl'm. kir. állampénztár (IV., Vármegyeház), es. il. 

aomorjai j., ház H, f. 164, M., rk. Somorja, 76'4- helyben, 32, I, l, ,t, f, .[11 e. 41).. 
kh., Irj. és ak. Tejfalu, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. . Budahá.ttanya, 0. Dormánd, Heves vm., egri j .. 

· Somorja, cs. O Somorja, 7~, XIII, .W, u. t. és u. P• cs. o. Füzesabony, u. t. és u. p. Fiisesabony. 
Somorja. · *) Dudabáza kk., Ung vm., nagykaposi j. 

Bnesum kk., Fogaras · sá.rkányi j., há.z 1!20, ház 28, f, 14-6, M., rt. Dobóruszka, gk. Mátyócz, 
f. 669, O., ; , 'U lJ kb., kj. és ak. Sarkaicza, ref. Ungcsepely, 388 th., kj. és ak. Dobóruszka. 
tsz. Brassó, jbtk. és ab. Sárkány, cs. O. Sebes, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nagyka}JOs, cs. G. • 
81, XXIV, 78, u. t. és u. p. Ósinka. Nagykapos, 66, XI, L t. Nagykapo~, L p. · 

Bucsum kk., Hunyad szá.szvárosi j., · ház Dobóruszka. 
100, i. 484, O., JI=-, 1.407 kb., kj. és' ak. Alsó- Budahomok, ~ Ricse, ZempUn m., bodror· 
városviz, tsz. Déva, jbtk. és ah. Szászváros, cs. kOzi j. (székh. Királybelmecz), cs. G. Zemplén· 
o. Alsóvárosviz, 64, XXIII, 76, u. t. és u. P• agárd, u. t. és u. p. Perbenyik .. 
Szászváros: . Budalhegy, 0. Kecskemét, Put-Pilis-SoU-Kil· 

.B u c s u m 1. Bucsony. kun w&., cs. o. (a kOzbiztonsági azoigálatot Keell· 
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kemét vál-os rendl5rsése teljesíti), •· t. és u. p. Zólyom, .es. O. Zólyom, 25, XVI, 50, u. t. Ga-
Kecskemét. ramberzencze, n. p. Zólyombúcs. . 

Budnlm.alom, " Inota, Fejli' vm., székesfehér- *) Bndaszá.llás kk., Nógrcf.d vm., gácsi j., ház !45, 
vári j., cs. o. Nádasdladány, a. t. és u. p. Vár- .E U·78, T., rk. Divény, 3.265 kh., kj. és ak. 
palota. . .. Divény, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. Losoncz, 

Budairtvány, 0. Szakadék, Nyitra vm., miavai cs. o. Divény, 25, XVI, 51, u. t. Lónyabánya, . 
j., cs. ö. Verbó, a. 1. és u. p. Miava. n. p. Divény. · 

*) ~ndajen6 kk., Pest-Pilis-Solt-Kiskum vm., •) Budatelke kk., Koloes vm., nagysármási j., 
biai j., ház 170, i. 976, N., m., (5, !.159 kh., kj. ház 251, i. 1.2U, O., m., ;t, 4.Sö8 kb., kj. és ak. 
és ak. helyben, tsztk. és jb. Pestvidéki . (székh. helyben, tsz. Kolozsvár, jbtk. Mocs, ah. Teke 
Budapest), ab. Budapesti kir. állanipénztár (IV. cs. ö. Nagyczóg, 62, XXII, 73,~. :r (Nagyczélf-
Vármegyeház), cs. ö. Budakeszi, 3:2, I, 2, u. t. Budatelke), p. u. 
Páty, 0· *)Budatin kk., Trencsén vm., kiszuczaújhelyi j., 

B u d ak L Alsóbudak, Felsöbudak, Szászbudak· ház US, i 1.024, T., m., rk. Borodnó, 750 kh., 
•) Budakalász nk., X Luppa csőszház, Luppa- kj. és ak. helyben, tsz. Trencsén, jblk. és ab. 

major, Ri~odvánszkymajor és Tregele;· Pest-Pilis- Zsolna, cs. ~. Zsolna, 71, XV, 48, ·u.. t. 
Solt-KiBkun pomázi j., hu 889, i. ~.474, Zsolna, ~-
N., m., sz., o, =f, S.S63 kb., ak. helyben, tsz. B u d a t i n l e h o t a L Újhelysznbadi. . 
Pestvidéki (székh. Hudapest), jbtk. és ah. Szent- B u d a v á r l. Óbudavár. 
endre, cs. o. Pomáz, I, t, u. t. Pomáz, Budaviilgyltanya, 0. Kelemér, Gömör és Ki•-
~· Hont vm .. , putnoki j., es. o. Putnok, n. t.· és 

*) Budakeszi nk., X Erzsébetkirálynészana- n. p. Kelemér. · . 
tórium, Erzsébetpuszta, Kossuthtelep és Mária- Butla,-tanya, A Sonkád, Steatmár tm~., feJ;lér
m&.kk; Fest-Pilis-Solt-Kis'kun vm., biai j., ház 849, gyarmati j., •IS, o.· Sonkád, n. t. Tiszaújlak, n.. p. 
f. 5.233, N., m., o. 7.716 kh., ak. helyben, tsztk· Sonkád. · 
és jb. Pestvidéki (székb. Budapest), ah. Budapesti B u d e st l. Bugyfalva. . ' 
kir. állampénztár (IV. Vármegyeház), cs. o. hely- *) Budfalva kk., X "ót.osbánya; Márama-
ben, 32, I, 2, _pi e. ~. ros vm., sugatalfi j. {székb. Aknasugalalf), ház 

B u d a l e b o t a L Budaszállás. · 582, i. 2.Mt, O., n., m., t , rk. Aknasugatag, 
*) Budamér kk., Sáros vm~, lemesi j., ház 108, 12.770 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ab. 

i. 571, T., m., o, r:f, gk;.. Királyné pe, 1.861 kb,, Máramarossziget, cs; ö. Aknasugatalf, h5, XII, 38, 
kj. és ak. Lemes, tsztk., jb-. és ah. Eperjes, es. o· n. t. és n. p. Aknasugatag. 
Lemes, 67, IX. u. t. és n. p. Lemes. ;;) Budinez kk., Temes tm&., temesrékasi j., ház 

*)Budaörs nk., X Csikicsárda, Erzsébetkirályné- ~13, i. !J47, O., t, =f, 1.723 kh., kj. és ak. Iktár, 
telep és Kamaraerd6; Pest-P·ilis-Solt-Kiskun v-m •• tsz. Temesvár, j btk. és ab. Temesrékas, ca. o. Nagy
biai j., ház 1.248, i. 7 .395, N., m., o, ref. Bia és topoly, 61, VIII, 23, u. t. Kiszető, u. P• Újjózsef
Páty, ·U~O kb., ak. helyben, tsztk. és jb. Pest- falva. 

- vidéki (székh. Budape51), ah. Budapesti ki,r. állam- B u dis l. Turóczborkút. 
pénztir (l V. Vá1·megyehé.z), es. O. helyben, 32, I, B u dm é r l. Kisbudm~t, Na~.,-budmér. 
!l, f, · B u d u r ás z a l. Bondo1·aszó. 

székesfőváros, X Angyalföld, Aquin· *) Budurló kk., Kolo:s v-m., tekei j., ház 10!), 
cum, Kelenföld, Kőbánya, Lipótmező, Margttsziget, t 618, O., 1, 1.135 kh., kj. és ak. Kolozsnagyida, 
Rákos, Rákosfalva, S-vábhegy, Tisztviselötelep, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Teke, cs. ö. Teke, 62, 
Zugliget és Zugló; Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm .• XXII, 73, u. 1;. és u. p. Teke. 

ház 19.637, i. 880.~ 71, M., ~··t., o (17), 1, ~ ~~)· Budzlnmaiom, 0. Décső, Sáros t~m., héthársi 
d"( 5), .::j=-(4), baptista egyhaz, 8, (1(6), S3.ö.l1 j., cs. ö. Pétermez6, n.-1. és ll· p. Héthárs, 
kh., ak •. helybe»:, tsztk., jb. és ab. helyben, cs. ö. Bndzova, 0. Csércs, Sáros ""'·• héthársi j., 
(a közh1ztonság1 szalgálatot a város bel· és kOI- ... L b tan t. 0 1 · p Csér 8 • • • ál CS, Vo U Q • y 1 Uo t 01 Uo o C • 
ternietén a szekesfőváros1 m. klr. Iamrendőrség • . . 
teljesíti), Si, I, 1, Jt, :f?, til _r e. Bndzs.ak, 0. J?arázs, Baranya vm., moh6.cs1 J., · 

· ~s. ö. Klskőszelf, n. t. BaranyavOrOsma1·t, u. p. 

gyermekmenhely, f-... Rákospalota Darázs. . 
Pest.Pilis-Solt-K-iskun vm., váczi j., cs. o. (a Bndli:sák, 0. Horgos, Osongráil ma., bazán-
közbizlomági szolgá.latot a székesfővárosi m. kk inn•mi j. (székh. Kisku~dorozsma), cs. o. Horgol', . 
államrendörség teljesiti), u. t. és u. p. Rákos· u. t. és n. P• Horgos. 
ralota. . . Bndzsáki tanyák, 0. Törökkanizsa, Toron-

•) Budás kk., Zólyom vm., zólyomi j., ház 27, tál wn., törökkanizsai j., cs. ö. Törökkanizsa, u. t. 
f. 155, T., rk. Zólyomternye, 313 kh., kj. és n.k. Oroszlamos, u. P• Törökkanizsa. 
7.1\lyomternye, lsz. Beszterczebánya, jbtk. és ah. B11ffanu1jor, 0. Vágfarknsd, NyitrtJ .,..., vAr-
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Bug Buk • 
. 

..Uyei j. (aékb. Tomóez), cs. o. Énetújv.tr, u. t. Dujamajor, rt Felst'Jbeled, Vas tms., szombat-
Farkasd, L p. Vá.gfarkasd. · helyi j., es. O. Pornóapiti, u. t. .Monyorókerék, 

Bugaszeousta, rt Balatoncsehi, Somon , u. p. Pornóapáti. 
lenceltóti j., cs. G. Fonyód, u. t. Sz6llc5sgyllrOk, *) BujAnháza kk., Seatmár nasf j., (székh. 
L p. Balatonborlir. Avasújváros), ház 173, f, 76!1, O., it , 1.157 kb., 

BugáUura, f"\ Nóp-ádmeuer, N6gráil t1m., kj. és ak. tsz. Szatmár-Németi, jbtk. 8 
lllécsényi j., cs. G. u. t. Sz~csénJ, ah. Szinérviralja, cs. G. Biktnád, 6, XII, 87, L t. 
L p. Nórrádmecer. u. p. Bikszá_d. · 

Bugerhananra, f"\ DujArtelep, rt Kalonda, N6grU. ""'·• loaoncai 
marczali j., cs. G. Osztopán, u. t. és u. p. Mesz- J., cs. 6. Losoncz, u. 1;. és u. P• Rapp. 
teiJlyc5. Dujatanra, rt Uraj, (}ha/Jr t1 Kis·Hortl Illi., 

•) Bugl6c1 kk., X Talheimkt'JszénMnra ; V Cll rimaszécsi j. (sMkh. Feled), es. O. Rimaszécs, L t. 
.,.._, felsMri J., ház 49, f, 889, N., cziginy, rk. és és u. p. Ózd. .. 
q. 686 th., kj. és at. Pinkaft'J (pinkaft'J- ,.) Bujdos kk., 8eolnok-Doboka tmt., esikirorbói 
vidéti kj. és ak. keraJ.et), tsz. Szombathely, jbtk j., ház 100, :E 617, O.; m., it , 1.555 th., ij. és ak. 
és ah. Felst'Jt'Jr, cs. o. Pinkaft'J, 88, XX, 66, u. t. Erdc5vásárhely, tsz. Dés, jbtt. Csákigorbó, ah. Dés, 
és u. p. Pintafc5. cs. o. Alparét, 63, XXI, 70, u. t. Páncz6lcseb, 

Bugra, f"\ Abrudbánya, .41J6-Fehlr ""'·• u. p. Alparét. 
cs. G. Abrudbánya, u. t. és u. P• Abrudbánya. Bujtur kk., Hwngail wa., vajdahunyadi j., fW 

*) Bagyfaln kk., .Arad , narJhalmái)'i j., 57, :E !34, O., klf. Alpestes, 797 kh., kj. él U. 
biz 58, :! 811, O., kr. Áesfalva, 5.133 kb., kj. ~s Felaőpestes, tsz. Déva, jbtk. és ah. VajdahunJid, 
ak. Peleskefalva, tsz. Arad, jbtk. NaiJyhalmái)', ah. cs. O. Vajdahunyad, M, XX lll, 76, L t. és L p. 
KOrOsbOkény, cs. O. Honcztc5, IVf 13, u. t. és Vajdahunyad. 
a. f• Ácsfalva. · Buki,~ Vácz, PUt-PiU8-8oii-KilkH """• ca. G. 

•) Bugrl nk., X Alsódélecháza, Alsórida, Alsó· V iez, u. t. és u. p. V 6.cz. 
dny, Áporkai 'OrMtanya, Csali- B u k i n l. Bökény. 
paszta, Felsc5vány, Halúztanya, Kisvány, Nemes- Buklnpuszta, rt Temesremete, Temet """• ia. 
ráda, OrOkOspeszérpuszta, S6.ndorhalmatanya, Sza.- ponti j. (sMkh. Temesvir), es. IL Temesremete, 
laitanya, Telekmajor és 'Orbc5puszta ; Pin-Pili•- u. t. és u. p. Temesremete. 
Bolt-Kwhm alsódabasi j., ház M5, :E 3.474, · Buk6c1, rt Garamszentandrás, Z6lyo• 11111., 

ll., (), ~. 11.098 kb., ak. helyben, tsz. Pestvidéki bremóbinyal j., es. G. Garamszentandrú, L t. 
(mkh. Budapest), jbtk. Ócsa, ah. Alsódabas, cs. G. és u. p. Garamszentandrú. . . 
Ócsa, 82, I, 1, u. t. Klskunlaczháza, B uk ó e z l. Bererbárdos. 

' 

•) kk., 9öm6r ll Kú-Hont rima- B u k 6 c z l. BQtkOspat&k . 
szécsi j. (&Mkh. Feled), ház 49, :E 198, T., eJ', Bukó e z l. Berencsbutócz, ldabukóel, lis· 
ti80 th., tj. és at. Mele~rhegy, tsz. Rimaszombat, bukócz, Narybukócz. 
jbtk. Feled, ah. Rimaszombat, ca. O. Rimaszombat, B u k ó c z L UniJbllkkOs. 
15, XVI, 6J, u. t. Rimaszombat, u. p. Felsőbalor. Bukdczpuuta, rt Erdc5szele, N6grátJ va, 

Dun.lktanJ&, t"\ .Miskolc.z, Boraod cs. o. balassauarmati j., ca. G. Kékk6, u. t. Rf.ros. 
'11is'k.o\ez, -.t. és u. t• Fels6zaolcza. · múlyad-NóBrAdszakAI, u. p. Als6essterply, 

Buhonc., ~ UniJvir, U"ff n~., es. G. Unrvé.r, B uk o r v á n y L BokorvánJ· 
u. t. és u. p. Unrvir. Bukosniczal. Bokos. 

· rt Kudnir, Hunyad BukoT& tk., X Hunyadvaskapu vatuti állomás; 
virosi j., ca O. Kudzsir, •· t. és u. p. Kudzsir. Hwnyad hátszeri j., ház 310, ! 1.1)71, O., t, 

*) BuJ nk., X Kisrakottyás, Kistanya, Kóborló- 18.041 kb., tj. és ak. helyben, tsz. Déva, 
tanya, Nádastóta.nya, Nagyrakottyás, Perkedtanya, és ah. Hátsze~r, ca. O. helyben, 66, XXII~ 76, 
Szántóhalmitanya, Teknőshalom, Törikszakad· r. ~ p. •· 
csárda, Tllndérhalom és ZelenAklapostanya; Bm- BukoTá.cz, rt Zombor, Bács-Bodrog """• Cl. O. 

. bolu ".., dadal felső j. (székh. Gáva), hú 503, (a kllzbiztonsári szolBAiat~ Zombor város rend· 
:E 8.151, ll., it , ~, rt; Tiszaberczel, 5.535 th., c5rsége teljesfti), a. t, és u. p. Zombor. · 
ak. helyben, tsztk., és ab. NyíreiJyháza, cs. O. Bukonpusztn, f"\ Nagycsanád, 
Ibrány, X, 88, ~· . na~ryszentmiklóai j., cs. ll. Kiszombor, L t. 

*) BuJák kk., X Galambostelep, nyő, u. p. Őscsanád . 
· Hényelpuszta, Nádasdtelep és Szamkótelep ; N6g- · BukoTá.s, rt Bélapatata, Nyiwa tmt., privirrei 

rád szirák:f j., ház 886, i. 2.!81, M:., o, áJ. j., cs. G. Divékrudnó, u. 1;. Nyitranovák, L ,. 

Bér, 9.465 th., kj. és ak. helyben, tsz. Balassa- Bélapataka. . · 
IJUmat, jbtk. és ah. Szir6.k, ca. ll, Szirák, 60, Bukontelep, rt Nemeskutas, 11111., 

XVI, 51, ~- . 01igybicscsei j., cs. G. NarJbicacse, u. t. Narr· 
B u j i t l. bicsese, u. p. Nemeakutas. -
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Buk Buny 

Bakontelett 1""'1 Trenesénkutas 2\'encBita na., Bulgártelep, f\ Siklós, Bara'n1Ja wn., siklósi j., 
nagybiasesei j.: es. 6. Nagybies~, u. t. Nac- cs. O. Siklós, u. t. és u. P• 
}!iesese, u. p. Nemesk utas. B u lk es .1 l. Bullreszi. · 

*) Bukovecz kk., S6iJrmy facsAdi *) Bulkeszi nk., X Szállások ; Bác8-Bodrog 
j., biz 163, i. 787, O., ~. !.097 kb., kj. éi ak. palánkai j., ház 630, i. !.899, N., d",.rk. Szépliget, 
Bozsor, tsz. Lugos, jbtt. és ab. Facsád, cs. O. ...550 kb., ak. helyben, tsz. jbtk. és ah. 
Facsád, -13, VIII, u. t. Igazfalva-Rakitta, u. p. Palánka, cs. O. Szépliget, 6, VI, 19, :f, 
BoiSOr. ~· 

B u k o v e c z l. ~Qkkfalva. · · . Dulló, f"'\ Dóval, Z6lyom beszterezebányai 
f""' Sóhit, Ung nacberezuai j., j., cs. o. Óhegy, u. t. nyáron : Korytnicza, télen: 

es. G. Sóhát, u. t. Bercsényifalva, u. p. Sóhil Oszada, u. p. Martalja. 
BukoTina kk., Lip-16 vm., németlipcsei j., biz ") Bulza kt., Krass6·8•6rtft71 marosi j. 

M, i. 17!, T.; ig. Szielnicz, 815 kb., lrJ. és ak. (székh. Marosberkes), biz 139, i. 577, O., T-, 
Bobrovnik, tsz. Rózsaheu, jbtk. és ab. Liptó- 3 • .&71 kb., kj. és ak. Bégaszentes, tsz. Lugos, jbtk. 
s1entmiklós, cs. G. Liptótepla, 67, XV, -19, u. t, és ah. Facsád, cs. o. Kaprevár, .&3, VIII, 23, u. t. 
Liptótepla, u. p. Szielnicz. Kápolnás, u. p. FacsAd. . 

Bukollna, f""' Szécsmez6, Zmaplln gál- kk., Htmyatl kOrOsbányai j., ház 
uécsi j., cs. G. Ormez~, u. t. és u. p. Szécsmezct 558, :E 2.480, O., ~ (J), U.408 kb., kj. 6I ak. Ris-

BukoTlna, f""' Sztára, ZempUn nagy mihilyi kulicza, tsz. Déva, j btk. és ah. KGrOSbánya, cs. G. 
j., cs. G. Ormez6, u. t. OrmeziS, u. p. Sztára. Riskulicza, 64, XXIII, 75, L t. és u. p. KOrOs-

' r'\ Kalacsna, Bara osz- bánya. . 
linyi j., cs. G. Oszlány, u. t. és u. p. Nagy- *) Blin kk., Kia-Ktil:tllltJ na., erzsébetvárosi j., 
ugrócz. . · · · biz .&57, z 2.0!0, O., m., czigány, ~, ~~ 6.768 kb., 

BuoTlnapodszkle kk., . X Bukovinatelep és kj. és ak. helyben, tsz. Erzsébetváros,jbtk. Segesvár, 
Sztudjenldtelep; .Áf'tla trsztenai j., ház 183, ab. Erzsébetvá.ros, cs. G. Szúznidas, 50, XXIII, 76, . 
i 716, Lengyel, 5, 8.001 kb., kj. és ak. Pekelnik, m. h., u. t. ú u. p. Héjjasfalva. 
tsz. Rózsahelf, jbtk. Trsztena, ah. Turdossin, Bund~, f"'\ Dévaványa, .Tá81-Naggiu•B•olnoi 
ca. ll. Jablonka, 71, XV, D, u. t. Jablonka, tiszai fels6 j. (székh. cs. G. · 
L p. Podvilk. . Dévavá.nya, u. t. 6I u. p. Dévaványa. 

BukoTlnatelep, A Bukovinapodszkle, hfJG 11m., Dundis bokor, f"'\ Nyíregyhiza, &GbolCB . ftl., 
trsztenai j., cs. O. Jablonka, ,u. t. Jablonka, cs. o. Nyíregyháza, u. t. és u. p. Nyfregyhiza. 
u. p. Podvilk. Bundatanya, f""' Bihar kGzponti 

BukoTlnatelep, f""' Szepesdarócz, j. (székh. Várad), cs. G. Mez6telesd, u. t. 
l6esei j., cs. G. Káposztafalva, u. t. és u. p. és u. p. Mezc5telegd. 
Loose. B u n k ó c z l. Bunkós. · 

Bukollnltelep, f""' Ledniczkisfalu, n-mum *) Buiak.cSa kk., Uttg ""'·• szobri.ncli j., ház 63, 
puhói j., cs. G. Puhó, u. t. Puhó, u. p. Fels6záros. ! 365, T., rk. Ubrezs, ifk. Sá.rosr6cle, 1.185 kb., 

B u k o v i n k a l. BeresbO.kkOs. kj. és ak. Fels6r1Scse, tsz. Bere~rszá.sz, jbtk. Szob-
kk., Htmyad vm;, brádi j., biz ráncz, ab. Ungvár, cs. G. Szobránca, 66, XI, 36, 

i. 6i7, O., ; , ~,.:j=-, rk. Brád 7.50.& kb. (Rovina és u. t. és u. p. Szobráncz. 
Sea&ur kk.-ek terllletével), kj. és ak. Kristyor, tsz. . B u n t y e s d l. Bo~tesd. 
Déva, jbtk. és ah. KGrösbánya, cs. o. Brid, 64, B u n y L Nagybuny. 
XXIII, 76, u. t. és u. p. Kristyor. *) Banya kk., Krau6-Ss6t-ény marosi j. 

Bulbuk kk., Hunyad ""'-• alrJógyi j. (aékb. (székh. ház 160, f. 790, O., =t=-, 
biz 88, i. 371, O., .:j=-, I.Sö9 kb., 8.076 kb., kj. és ak, Marosa1iget, tsz. Luros, 

kJ. él ak. Bokajalfalu, tsz. Déva, jbtk. A.Iuógy- jbtk. és ah. Facsá.d, cs. O. Marosberkes, .&3, VIII, 
alfalu, ah. Szészváros, ca. G. AlgyórJalfalu, 64, ~8, u. t. ·u. p. Batta. . 
XXIII, 75, a. t.. Alkenyér, u. p. Aluógy. B u n y as z e 1 sz á r d L Bunyaszekszárd. · 

") Bulcs kk., KraaB6·86Öf'ény marosi j. *) Bunyaszekszárd kk., Kraas6-Ss6t"é'n1J na., 
(IZékh. Marosberkes), ház 96, i. "'9, O., o marosi j. (székb. Marosberkes), ház 67, i. !!50, M., 
889 kb., kj. és ak. Batta, tsL Lugos, jbtk. ~ , rk. Bulcs, 8'9 kh.,kj. és ak. tsz. 
és ah. Facsid, cs. G. Batta, Vili, u. t. Lugos, jbtk. és ah. Facsád, cs. O. 68, 
Maroaberkes, •· p. Balta. VIII, J3, u. t. és u. p. Marosberkea. 

*) Balcsa kt., X KerQlettanya ; Bereg "m., kk., Hunyad 1nn., vajdahunyadi j., 
liszabiti j. (azékh. Bererszisz), biz 96, f, há.z 97, i. 400, O., kg. Alun, 1.!85 kh., kj. és at. 
1., ~, rt. és gt. Beregszász, 96! kb., kj. és ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, cs. 

(berersziszvidéki kj. és a.k. kerület), o. Vé.dudobri, 61, XXIII, 75, u. t. Vajdahunyad, 
tuU::., jb. és ah. Beregszisz, c·s. G. Beregszisz, 65, u. p. Gyalár. 
II, 36, •· t. és u. p. Beregszé.sz. · *) B•npta kk., Sáros na., lemetd j., há.z 

-
• 

• 

• 

• 

• • 

-
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-



• 

• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• • 

• 

• 

• 

•• 

• 

•• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

Bur But 
• 

f 138, T., rk. Keczerpeklén, gk. Vargony, ág. Bosa, 1"""1 Felsc'ilGJgyes, n-et~csm tnn., illavai 
Só.rosófalu, U-66 kh., kJ. és ak. Keczerpeklén, j., cs. G. Illava, u. t. Illava, u. p. Fels6lGIBJes. 
tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs. G. Keczerpeklén, 67, *) Bosig kk., Szabnár v1n., szinénáraljaij., ház 
IX, u. t. RánkfD.1·ed, u. p. Keczerpeklén. 106, i 4-94-, O., m., 1f , 1.1 t 6 kh., kJ. és ak. NBBJ• 

·B u r a l. Tiszabura. · sikárló, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Nagy· 
Burcsenytelep, 1"""1 Zalasd, Hunyad 'Vm., vajda- bánya, cs. G. Nagybánya, 5, XII, SS. f 

hunyadi j., cs. G. Vajdahunyad, u. 1;, és u. p. (Buság-Misztótfalu), u. p. Misztótfalu . 
Vajdahunyad. Buska, 1"""1 Arnót, Borsod 11m., miskolezi j., cs . 

· B u r d a l. Borda. G. Felsc'izsolcza, u. . t. Sajó vámos, u, p. FeJs6. 
Burdapuszta, f""' Rónapatak, Göm6r ú Kis- zsolcza. . . 

Hont ratkói j., cs. G. Ratkó, u. t. Ratkó, Bnskitpuszta, f""' Telcs, Besltere~e-Naa•6tl~~~t, 
u, p. Rónapatak. naszódi j., cs. o. Romoly, u. t. és 11. p. Telcs. 

Burgautelep, f""' Répczesarud, Soprm fel- Búslakmaj or, 1"""1 Nagyudvarnok, PoZSOfly """' 
sc5pulyai j., cs. G. Filles, u. t. Felsőpulya, u. p. dnnaszerdahelyi j., cs. G. Dunaszerdahely, L t. 
Locsmá.nd. . és u. p. Dunaszerdahely. 

*) Burgóhegy kk., Va.! németújvári j., Búslakmaj or, 1"""1 Zalabesenyc5, Zala -.,zala. 
ház 115, i. 751, N., rk. Burga (Ausztria, Stájer- egerszegi j., cs. G. Nagylengyel, u. t. és L p. 

1.176 kb., kJ. és ak. Szentelek, tsz. Szombat- Zalaegerszeg. 
hely, jbtk. és ah. Németújvár, cs. G. Szentelek, Dúslakpuszta, 1"""1 Gelse, Zala vm., 
88, XX, 66, u. t. és Uo P• Szentelek. j., cs. G. Gelse, u. t. és u. p. Gelse, 

Búrltanya, f""' Dóczyfiirésze, Bars vm., garam- *) Bosócz kk., Beepes tnn., késm!rki j., hú 
•zentkereszli j., cs. G. Zsarnócza, u. t. Pálosnagy- 98, i 4.f.1, N., t., o, ág. Toporcz, 1.669 ih., kj. 
mezó, u. p. Dóczyfiirésze. és ak. helyben, tsz. jbtk. és ah. 

BurjánfalTa kk., Hunyad dévai j., ház 105, cs. G. Podolin, 67, IX, 30, r. ~. 
i. 441, O., kg. Kecskedága, 8i9 kh., .. kj. és ak. Búspörös, 1"""1 Czabaj, nyitrai j., 
helyben (székh. Nyavalyásfalva), tszlk., jb. cs. 6. Ürmény, u. t. és u. p. Czabaj. 
és ah. Déva, cs. ft. Haró, M, XXIII, 76, u. t. és *) Bnssa kk., N6gráfl 11m., széesényi j., hú 
u. p. Marossolymos. t 64, i 79~, M., ö, á.g. Alsózell6, !!.370 kh., l~ 

Buró, 1"""1 RévleányvAr, ·bodrog- és ak.. helyben, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. 
k.Gzi j. (székh. Királyhelmecz), cs. G. Zemplén- Szécsény, cs. G. Nógrádszakál,~. XVI, 51, 1o t. 
aprd, u. t. Perbenyik, u. p, Zemplénagárd. Nógrádszakál, ~-

Burospus:zta, f""' Hugyag, N6gráfl balas- .. Bú~t~ya, f""' Henczid~: Bihar berettyti-
B&IrJarmati j., cs. o. Balassagyarmat, u. t. őr- uJfalut J., cs. G. BereltyóUJfalu, u. t. és 1o p. 
halom, a. p. Hugyag. Henczida. 

· Búrospuszta, f""' Inám, Hont ipolynyéki . Bústanya,. r"l Oros, Zenlplm """· b~drogkOsi 
j ,. I 1 "'"k, .. D é l alánk J. (székh. Kuályhelmecz), cs. ft. Pácz1n, L t. 

1 ., cs. u. po ynya u. .,. r ge yp , Uo . P• é N é 
I 1 k · s u. p. agyg res. 
P~ Y eszt. . • • Bt1stanya, f""' Vámosatya, BBf'eg ""'-• mez6. 

) Búrszentgylirgy nk., X CsernymaJor, Hladtk- k . • ,. G 
1 

• .. M • .oL 
1 k T k Vall aszony1 J. cs. u.· erge Jl, •• "' ewo.asmn, 

puszta, Huse puszta, ome puszta és apuszta ; B há. 
Poesony '"''"·· malaczkai j., ház 543, i 2.407, T., 

0
" *p) •8 .. artal ks. kk. Po . . . . "'· 

"' kh k h l b ts p 'btk ,.. us e e , esony somol'JIU J., -0 , 6.90... ., a . e y en, z. ozsony, J • cs 12 .c 50 M k N 177 kb. kj ésak. 
ah. Malaczka, cs. O. Morvaszenljáoos, 7i, XIII, N 'öl;; _ ~· ., rt. apgymagya~b' k é h' So. . 
.w t(a cs·· ék l f l B. .B 1l ) .. -~ agymagyar, sz. ozsony, J t • s a . mOljl, 

, .L z e Y a va- urszen"tiy rgy' ~· cs. o. Kismagyar, 72, "XIII, 40, u. t. és L P. 
*) .nk., X. Bilkaudvard, Habá: Nagymagyar. 

. nustelep és SzakoldmaJor; Pozsony 11m., malaczkat *) Bostyahiza kk., MáramarOI tim., técs4i j • 
j., ház 676, i. 8.030, T., o ,-4.643 kh., ak. helyben, ház 415, t ~!-.056, R., n., m., ; ' rk. Visk, 

. tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Malaczka, cs. ft. Morva- kh., kj. és ak. helyben, tsz. jbti. 
szentjános, 71, Xffi, 40, r. ~· és ah. Técső, cs. o. Técsó, 85, XI, 35, 'f, 

*) Búrszentpéter nk., X Hrusómajor, Kh-á.ly- C8J . 
major és Rákosmajor; Po88ony vm., malaczkai B u s t y a h á z a I. Handalbustyahúa. 
j., ház 451, i 1.94.9, T., rk. Búrszentmiklós, 7.898 Búsvir, 1"""1 Mesztegny~, &mogg """' marculi 

. · . kb., ak. helyben, tsz. Pozsony, j btk. és ah. Malaczka, j., cs. o. Marczali, u. t. és u. p. MeszternJ6. 
cs. G. Morvaszentjá.nos, 7~. xm, 40, u. t. és Uo p. Botaj, (""' Hevesaranyos, HevtB ""'·· péter· 
Búrszentmiklós. . vá.sát·i j., cs. G. Bá.tor, u. t. Pétervásá.ra, 1. p. 

Burzsuk kk., Hunyad 11m., marosillyei j., ház 100, Bátor. 
i 4~5, O., m., .:f, 1.056 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Bútelek, f""' Heves, Heves tnn., bevesi j, 
Déva, jblk. és ah. Marosillye, cs. G. ZAm, 64

1 
XXIII, cs. G. Heves, u. t. és u. p. Heves. 

75, ~ m. h., u, t. és u. p. *) Dutka kk., X Czisánylelep, Kió, Vápa . fl 
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But Buz ' 

' Verei<major; Zemplén , no.gymihélyi j., hé.z *) Buzamez{l kk., Bsolnok-Doboka vm., n~gyilon
, ü7, i. 1.341, T., m., 0 , gk. Dobróka, 3.644 kb., dai j., ház 66, i, 298, O., it, 1.l)86 kb., kj. és ak . 
. kj. és ak. helyben, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és Oroszmező, tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, ah. Ma&')'ar
l ah. Nagymihály, cs. G. Málcza, 66, IX, 28, u. t. lápos, cs. G. Nagyilonda, 63, XXI, 70, u. t. és 
r Deregny6, ~- . a. p. Nagyilonda. . 
' :· Butkapnszta, f""'t Alsóvá.ly, Göm&- ú Kis-Hont *) Bnzás kk., X BuzásOveghuta; .7rencsln tml., 
t vm., tornaljai j., cs O. Tornalja, u. t. Tornalja, báni j., ház 77, t 607, T., rk. Zayugrócz, 
i •· p. Felsővály. 1.864 kb., kj. és ak. Rndosa, tsz. Trencsén, 
i ButkOTánypuszta, 10 Radimó, Nyitra tJm., jbtk. és ab. Bán, cs. o. Bán, 71, XV, 47, u. t. 
~ 1zakolczai j. (székb. Holics), cs. O. Holics, U.· t.- és u. p. Zayugrócz. 

' ; Holie$, u. p. Nagyúny. . B u z 6. a I. Szörénybuzis. · 
: ButorlDrészgyártelep, f""'t Kiskemencze, Zemp- *) Búzá.sbesenylJ kk., Kis-Kükil,lló 1Jm.,· radnóti 
: Un m., homonnai j., cs. 6. Homonna, u. t. j., ház .240, t 1.107, M., o., it, ~, rk. Kerelc5- . 
: • •· p. Nagykemencze. szentpál, 8.011 kb;, kj. és ak. helyben, tsz. Er-

:Qutorópuszta, 1""1 Párnicza, :irtJa tml., alsó- zsébetváros, jbtk. és ah; Dicsőszentmárton, cs. o . 
. kubini j., cs. c'J. Kralován, u. t. és u. p. Párnicza. Kerelllszentpál, 50, XXIII, 76, u. t. és u. p. 
·. . B u t t y i n l. Körösb6ké". . Kerelc5szentpál. 
· Battyk&Jtanya, 1""1 Mikola, Bsaimár szat- *) Buzásbocsárd kk., X Csigótariya, Kerektó-

márnémeti j., cs. ·o. Mikola, u. t. és u. p. Mikola. tanya, Kornujalja, Székelyhegytanya, Bzckmány-
B u t y ás z a l. Bucsonra!va. tanya és T6visv6lgytanya ; .Als6· Ií'eMr balázs-
Bnt,.ka, f""'t Felsdméra, Abauj-Toma szik. falvi j., ház 4-11, t 1.828, O., m.; it , ~, 8.006 kb., kj. 

uói j., ca. o. Encs, u. t. Forró-Encs, u. p. és ak. helyben, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. 
felsc5méra. . Balázsfalva, cs. 6. Obrázsa, 50, XXIII, 74, u. t. 

Buármajor, 1""1 Magyaratád, Somogy igali és u. p. Alsókarácsonfalva. 
· j., cs. c'J. Mernye, u. t. Répis, u. p. Magyaratád. Bazásnylget, f'"'\ Mli.rkaz, HetJes gyön-

• 

Buópatak, r"t Alsószolcsva, Torela-Aranyos gyösi j., cs. o. Verpelét, U. t. Gyöngyös, a. p. 
tm~., toroczkói j., cs. 6. odsáp, a. t. és ·Markaz. · 

• 

L p. Alsószolcsva. Buzá.ssdget, f'"'\ Jtús-Naggktm-Bsol· 
•) Busa kk., X Buzai fogadók, Bnn.pnszta és M'k tJm,, tiszai alsó j. (székh. Tiszaföldvár), cs. c'J. 

Keresztesvölgy; Bsolnok-Doboka kékesi j., ház TiszakOrt, u. 1. és u. p. Tiszakürt. 
617, ~ !Ul04, O., m., t, ~, rk. Katona, . 6.823 Bazástanya, f'"'\ Mezdcsát, Borsod mezc5• • 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Dés, jbtlr. Kékes, ab. csáti j., cs. 6. u. t. és u. p. Mezőcsát. 
Szamosújvár, cs. ö. Czege, 63, XXII, 72, . BuzAsUveghuta, f'"'\ Buzás, Trencsén vm., báni 
~- j., es. 6. Bán, u. t. és u. p. Zayugrócz. 

•j Buáti kk.; Temes tJm., ·temesrékasi j., ház *)Buzd kk., Alsd·Fehér kisenyedi j. (székh. 
~859, O:, =f, 8.099 kb., kj. és ak. Temeshó.dos, Vizakna}, ház t 1.069, O., n., t, r:f', =f, 8.7~ 

tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Temesrékas, cs. 6. kb., kj. és ak. helyben, tsz. Gyulafehérvár, jbtk, 
Rigósffirdö, 61, VIII, 23, u. t. és u. P• Rigósfürdő. VizaJma, ah. Gyulafehérvár, ca. c'J, Drassó, 64, 

*) Bllzatalva kk., X FO.zi i .Aba~·TonUI tJm., XXIII, 74, u. t. és u. p. Koncza. .. 
kassai j., ház 5!!, i, 316, T., rk. Kassamind· B u z d L Smszbuzd. 
azent, 83j kh., kj. és ak. Kassamindszent, tsztk., Buzd ola, f'"'\ Sz~kudvar, Arad mn., kisjenc5i j., 
és ah. · ca. 6. Enyiczke, 84, IX, 27, cs. c'J, Székudvar, it. t. és u. p. Székudvar. 
m. h., u. t. és u. p. Hernádcsány. . B u z i á s L Buziásf0rdc5. 
· *) Buzaháza kk., Maroa-Torela tJm., nyárádsze· *) Buziásfftrdö nk:. és y, buziásfilrdc51 
redai j., ház lU, t 649, M., rk. Deményháza, j., ház 6 ló, t n., m., o., 0 , 4', (X, ret. 
ref. ~ unit. Csikfalva és Nyárádszentmárton, 985 Végvar, S.ó38 kb., ak. helyben, tsz. Temesvár, jbtk. 
kb., kJ: és ak. Jobbágyfalva, tsz. Maros-Vásár· és ah. helyben, cs. 6. helyben, 61, VIII, !3, i(~, 
hely, Jbtk: és ah. Nyárádszereda, cs. c'J. Nyárád- f, _r- e. 
szereda, 6?A, XXII, 71, u. t. Nyárádszereda, u. P• B 

1 
ll 1 á dárd B . 

D én háza · oz g cza, f'"'\ v n a, Mat&ya 
e~ B!zah~ly' kk., Vaa muraszombatij., ház bar~uyav~ri j •. (székh. Dárda), ak. Főberezeglak 

4-1, ~ 190, Vend, ág. Bodóhegy, 856 kh., lrJ. és (az tvándardat ak. párhuzamos B. anyakOnyve), 
ak. Bodóhegy, tsZ. Szombathely, j btk. és ah. Mura- cs. 6. Fc5herczeglak, u. t. Pélmonostor, u~ p. 
azombat, cs. G. Vashidegkút, 83, XX, 66, u. t. Fc5herczeglak. 
Ballyánd, u. p. Bodóhegy. Buzlkó, 1""1 Ótura, Nyitra várújhelyi j., 

Buzai fog adók, 1""1 Buza, Bsolnok-Doboka vm., cs. 6. Otura, u. t. és u. p. Ótura. 
kékesi j., cs. 6. Kékes, u. t. Katona, u. p. Buza. *) Bozinka kk., X Pocskaj; .Abasu"-Torna 

Buzai pauta, 1""1 Buza, SsolMI:-Doboka tm&., kassai j., ház 96, t 423, M., l'k. Sacza, ref. 
kékesi j., cs. G. Kékes, u. t. Katona, a. P• Nagyida, l.Bü kb., kj. él ak. Semse, tsztk., jb • 
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• Buz BO.k 

és ah. cs. o. Enyiczke, M, IX, !17, u~ t. Btld6sklitpuda, r-. Szendr4, · Bor101l .._, 
Nagyida, u. p. Saeza. edelényi j., cs. O. Szendrc5, u. t. és a. p. Szead!6. 

Buzf.JJscsákhegy, r-. Vashegy, Zala 11m., esik- Btldöskútpuszta, r-. Vé.Uus, Zala ""'• keuthelyi 
tomyai j., cs. o. Stridóvár, u. t. és" u. p. c;;tridóvár. cs. ö. Keszthely, u. t. Lesenczetomaj, 1o ,. 

*) Bazlia kk., X Baromlaktanya, Csebitanya, Felsőzsid. · 
Czifra tanya, Keczerlyuba, MélyvOlgytanya, Rózsá.s· Btldöspataka, r-. RévkOrtvél yes, 810lt10i-Doiob 
tanya és Szentimreytanya; .Abauj-Tortl.a tnn., csere- mn., nagyilondai j., cs. O. Nagyilonda, L t. á 
hé.ti j. (székh. Szepsi), hAz 114, i, 1.088, M., u. p. Hosszúrév. 
o, gk. Kiny, ref. Felsc5láncz, 6.845 kh., kj. r-, Vimfalu, Ssatmdr tllll.,awi 
ak. helyben, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szepsi, cs. o. j. (székh. Avasújváros), cs. O. Avasfels~Calo, 1o t. 
Szepsi, U, IX, !7, a. t. Nagyida, ~- és u. p. VAmfalu. 

BuzltiUlya, r-. Érendréd, 81atmár tmt.. BtldiJstó, r-, Berettyóújfalu. BihM filii,, beretty6-
károlyi j., cs. O. Szaniszló, u. t. és u. p. Érendréd. újfalui j., cs. o. BereUyóújfalu, a. L és 1o J. 

r-. NyíraCsád, Bsabolcs t~m., liget- Berettyóújfalu . 
aljai j. (székh. Nyíracsád), cs. o. Nyíracsád, u. t. r"- Székelyhid, Eilw -., nékelyhidi 
és L P• Nyíracsád. cs. G. Székelyhid,· u. t. és u. p. SzékeiJhid. 

*) Buzsik kk., X Buzsákimaj or, Csisztapuszta, BtldiJstópuszta, r-, Berczel, N6grá4-. uirüi 
Czeriasz6llc5, Kékapuszta, Kistatárvár és Kund- j., cs. G. Berczel, u. t. és u. p. Berczel. 

Somogy lengyeltóti j., hAz 84!, f t.j96, *) BfldszentmlhálT nk., )( · Bels6major, feJ· 
ll., o, 10.089 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Ka pos· házerdc5, Elc5há.ttanya, Forgácsh!t, 
vé.r, jbtk. éa ah. Lengyeltóti, cs. G. Józsefházapuszta, Kas halma, Kincsestanya, Kirilr· 
U, XIX, 68, a. t. Lengy.altóti, telekiúti tanya, Lauraháza, Nagykállóiuti lanJL 
. Buzúk'majer, . r"- Buzsák, Somogy len· Nyiregyhiziúti tanya, Paulaliget, 
17eltóti j., cs. 4. Lenl)'eltóti, L t. tanya, Takaros és Újfehértóiúti tanya; Ses~ 
a. p. Buzsák. · dadai alsó j. (székb. Tiszalllk), hú Ul, 

or, r-,· Magyarkeresztúr, Sopron i, 7.896, :M., o, ~, 1), gk. Tilzabtld, 16.070 th., 
caornai j., cs. O. Beled, •· t. és u. p. Mauar: ak. helyben, tsz. Nyíregyháza, jbtk. és ah. TisuJO~ 
kereszlúr·Zsebeh'.za, cs. G. helyben, 65, X, 83, f, _re. ~-

B ú d l. Hemádhlld, Tiszabdd. *) Btlk nk., Sopron ""'-• caepreBi j., hú 
•) Bfl.dfaha kk., Vu""'·· azentaotthárdi j., ház f, M., o. if', 8.66J kb., ak. he!Jbea, 

75, i. 808, Vend, rk. Nagydolány, 1.069 kb., kj. tsz. Sopron, jhtk. és ah. Cseprer, Cl. 6. Cseprer . 
• ak. ApAtistvAnfalva, tsz. Szomhathely, jbtk. 76, XVlll, 67, f, 
él ab. Szentgotthárd, cs. o. Felső.szOlnOk, 88, B Q k L ,Nemesb!1k, Ozmánbdk. 

· XX, 66, L t. Sal, u. p. Narydolány. r"- Homoródnentmérton, Utlwltl/f 
B G d tn c z L Bddfalva. homo1-ódi j. (székh OklAndJ, es. 11. Homoród-
*) kk. éa I, Nyitrt1 ""'·• szeniczei j., szentmárton, U. t. Oklánd, u. p. Homoródlllllt· 

biz 81; i. S.U, T., rk. Nalr)'ll.ovalló, ~~ kh., kj. márton. 
és ak. Csácsó, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Szenicze, B fl kk J. Bányabtlkk, Gyimesbtlkk, HétbW. 
cs. o. Szenicze, 7!1, XIII, 41, u. t. és u. p. Szenicze. *) Bitkaranyos nk., X Erdődy FiJianJ&: 

*) Btld1Ssk'4t kk., X BfldOskútbánya; Boroorl11m., misltolczi j., hiz !6f., !1.161, M., ~· 
kismartoni j., ház !184, :E 1.399, H., rk. Harsiny, kb., alt. helyben, tsltk.,jb.u 

o, !.678 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Sopron, jbtlt. ab. Miskolcz, cs. o. EmM, Sf., X, St, 1o t. 6111." 
és ah. ll cs. o. Lajtaújfalu, 76, XVUI, 67, EmM. 
L t. Lajtaújfalu, ~- . *) BlikkfalTa kk., X Bródpuszta és GyGkér· 

r"- Blldllskút, Sopron puszta; Temea ""'-• temesrékasi j., hál SOS, ! 
kismartoni j., cs. ~. Lajtaújfalu, u. t. Lajta- 1.614-, O., m., =f, rk. Temesvir, 6.006 kh., kj. is 
újfalu, L P• BO.dOskút. ak. helyben, tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Teme;-

. tanya, r"- Sllru~ He11u · tisza- rékas, cs. o. Temesremete, 81, VIII, L t. H 
fllredi j., ca. o. Tiszanina, a. t. Poroszló, u. P• u. p. Temesremete, 
Sarud. 

• 

r-. Gyimeskllzéplok, a.ll 
r-, Gyulafirátót, Vu•prlm vm., szépvizi j., cs. o. GyimeskGzéplok, L t. fl 

veszprémi j., ca. ~- Veazprém, u. t. Zircz, u. P• u. p. Gyimesközéplok. . 
Gyulaftritót. *) Bükkhegy, kk., TMMs lippai j., ház 69, 
· Bldösklltpuszta, n Abod, Bor1od edelényi i, 327, o., n., rk. Rigósfllrd6, kg. TemeskomjáL 

J., ca. G. Szendrc5, u. t. KirAI;rkút, u. p. Abod. 1.106 kh., kj. és ak. RigósfO.rd6, tsz. Temesvár. 
Bld3sk'4tpnsi!!W, r-, Karancskeszi, N6grárl11tn., jbtk. és ab. Lippa, cs. O. Rigósfilrdc5, VIII, 

azécsényi j., ca. O. Karancssig, u. t. Litke, u. p. ~5, u. t. és u. P• Rigósfllrd4. 
Lapujt6. Btlkkhegy, n Vindornyaszilll61, 

• 
• 

• 

• 

• 

' : 
• 

l 



• 
• • 

Bük-B0.1• • 
• 

• 

t • 

[ megi j., cs. o. Zalaszentgrót, a. t. ZalaszenUászló, ") BUkkiispatak kk., X BO.kköskcS és Pálosk(l; 
: a. P• KisgörM. Máramaroa vm., OkllrmezcSi j., ház 1!8, ~ 751. R.,. 

r-. BáQokszentgyOrry, Zala tmJ,, • , 3.306 kh., ·kj. és ak. Kelecsény, t:sz. Máramaros
. letenyei j., cs. O. Bánokszentgyörgy, a. t. Letenye, sziget, jbtk. és ah. Ökörmező, cs. O. Iszka, 85, 

' 

u. 'p. Bánokszentgyörgy. XI, 35, a. t. Okörmezc'l, u. p. Iszka. 
Bflkkllget, r-. Tótpelsc5cz, Z6Zyom zólyomi Bliklpnszta, f'. Kercseliget, Somogy tapos-

j., cs. o. Tótpelsc5cz, u. t. és a. p. Tótpelslícz. vári j., cs. o. Mosdós, u, t. Attala-Csoma, a. P• 
. r-. Szépviz, OBU& 11m., szépvizi j., KereseligeL 

cs. o. Szépviz, u. t. és u. p. Szépviz. Btlkkpaszta, r-. Szenta, ""'·• csurgó 
11 ) Bükkmogyorósd kk., X Csigapuszta ; Bor1otl j., cs. O. Berzencze, a. t, Somogyszob, a. P• Szenta. 

f/llt,, ózdi j., ház 60, :l'. 3:U, 111., rk. Csernely, Bftkkpaszta, f'. Zalaszentmihály, ZalG 
1.70:> kh., kj. és ak. Csernely; tsz. Miskolcz, jblk., pacsai j., cs. o. a. t. a. P• Zala· 
és ah. Sajóuentpéter, cs. O. Szilvásvárad, 3,, X szentmihály. 
31, •· t. Szilvásvárad, u. p. Csernely. Btlkkrétpaszta, r-. Somoskc5újfalu, N6grátl em., 

*) Bttkkörményes. kk., Seilágy tma., szilágy- filleki j. (székh. Salgótarján), cs. O. Salgótarján, 
csehi j., ház 175, i, 698, O., t, 1.782 kb., kj. és u. t. és u. p. Somoskc'lújfalu. 
ak. Mosóbánya, tsz. Zilah, jbtk. és ab. Szilágy- *) DOkkszék kk., X Cser és Pósváripaszta; 
cseh, cs. o. Égerhát, 51, III, 10, u. t. és a. p. HefJ68 mn., pétervásári j., ház 166, ! 908, M., 

. Égerhát. • rk. Sirok, ~.657 kh., kj. és ak. Terpes, tsz. Eger, .. 
· *) B8kk8s kk., Bu.terCIJe Naaz/Jtl jbtk. Pétervásira, ah. Eger, ca. o. Bátor, 60, X, 
' : j., ház !!~9, i, 1.182, O., 1, 10.918 kb., kj. és 3!1, u. t. Pétervásé.ra, u. p. Terpes! . 
• 

' ak. Szálva, tsz. Besztercze, jbtk. és ah. Naszód, *) Bükkszenterzsébet kk., X Eperjes, Gret· 
ca. o. Telca, 63, XXII, 7!1, u. t. és u. p. Telcs. kovieh, Hosszúverc'li paszta és Zaytanya; HMJa 

: Blkk.Us, r-. Martalja, Z6lyom besztereze- mn., pétervásari j., ház !106, :f. 1.103, M., o, 
: ,.btnyai j., es. O. Óhegy, u~ t. a. P• 4.3:l3 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Etrer, jbtk.. 
• Martalja. Pétervilsára, ah. Eger, ca. o. Pétervására, 60, X, 
• 

·· r-. Sztancsafalva, Temu temes- 3~, u. t. ~· 
: rékasi j., cs. O. Temesrékas, a. t. Temesrékas, a. p. ") Bükkszoldobágy kk., Seatmár erd6di 
, Sztancsafalva. j., ház 109, i, 600, O., l!'k. Meddes, 3.738 th., lr:j • 

• 

: BBkkiSs, r"\ Trencsénmakó, n&l!'Y· és ak. Meddes, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. Erdc'ld, 
f 

~ bicscsei j., cs. G.· Turzófalva, a. t. TurzófalTa, L p. ah. Szatmár-Németi, cs. O. Alsóhomoród, 5, XII, 
• 

r Trencsénmakó. · 37, (Szoldobágy), u. t. Kózéphomoród, u. P• 
~· r-. Újbánya, Bari tm~., es. G. Újbinya, Meddes. • · · 
t •· t. és •· p. Újbánya. Bllkktet6, n Kolozsvár, Kolou ca. G. 
~. B O. Ir:. k ll s 1. Berel!'bo.kk&l, MagyarbftkkGs, Né- (a kOzbiztonsági szoll!'álatot Kolozsvár vár01 rend-

aetbo.kkGs, Oláhho.kkGs, UngbilkkOs. c'lrsége teljesfti), u. t. és a. p.· Kolozsvár. 
*) kk., X Ratkócza; Baranya *) Blikktótfala kk., S1ildgy . 

szenUc5rinczi j., ház 14f., f. 809, N., m., i5, 1.87!1 j., ház 1-U, z 650, O., it, 1.867 kb., ll:j. és ak. 
kb., kj. és ak. Helesfa, tsz. Pécs, jbtk. és. ah. Bikáczfalva, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilál!'ycseh. 
Szentlc5rinez, cs. G. Szentlc5rincz, 6!1, XIX, 60, cs. G. Szilágyillésfalva, 51, III, 10, a. t. Sziláu- .. 

:- r. _['4 e. ~. . illésfalva, a. p. Hadad. 
Bllkkösd, n Szele!lczehegy, Zala v1n., "csák· Bükkvölgybánya, f"'\ Császé.rkc5binya, Mos0t1 

tornyai j., es. G. Muraszerdahely, a. t. Stridovár, "m., nezsided a., cs. G. Királyhida, u. t. Király-
L p. Muraszerdahely. hida, u. p. Csá.ozárk6bánya. 

B O. k k ö s d l. ÖribtikkOsd, SomogybtikkGsd. *) Bllkkzsércz nk., . BorBOti ""'-• mezc5kGvesdi 
r. Fels6szénégető, Vas j, hflz !76, f. 1.!60, M., i5, ~, 6 • .t.70 kh., ak. 

kc5azegi j., cs. G. Léka, a. t. és u. p. Léka. helyben, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Mez6kGvesd, 
Bllkk1Ssk.6, n Bükköspatak, Máramewol mn., cs. G. Bogács, 60, X, 31, u. t.· Bogács, a. p. 

öiGrmezc5i j., cs. G. Iszka,·a. t. ÖkGrmezc'l; a. p. Cserépfalu. 
Iszka. B O. k O s d l. BO.kkGsd. 

•) B8kkUskút kk., X Albertforrés; Bar1 B O. k s z 6. d l. SepsiMkszád. 
pramszentkeres2é!_i j., ház St, t 196, T., rk. Fels6- Bilnbáuya, n Csáford, Zala tma., zalaszent-
uadány és Újbánya, 929 kh., 'lej. és ak. Geletnek gróti j., cs. G. Zalaszenlfrót, u. t. és u. t• Zala
tsz. Aranyosmarót, jbtk. Újbánya, ah. KGrmGcz- szentgrót. 
bánya, cs. G. Zsarnócza, !6, XIV, 45, a. t. Szénás- BUng6sd, r-. Meztsberény, Bllcú . békési 
ralu-Vihnyepeszerény, u. p. Geletnek. j., cs. o. KGrOstarcsa, u. t. és u. P• 1dez6· 

Bllkkösleat, f"'\ Garamladomér, Bar• berény. . . 
pramszentkereszti j., cs. o. 11) Bllrgezd kk., Slilágy ""'·• szflágys~mlyó1 J., · . 
L '- 61 L p. Garamszentkereszt. · hAz 121, z 56!, ll., ~, 960 kh., Jr;j. és ak. 

IB . 
• 

-
' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

• 

• 



-
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

-

• 

• 

-

• 

• 

• 
Bfi.r <Jsab 

• 

Sziltnnaryfalu, tsz. Zilah, jblk. és ah. Szilágy- Bomow vm., iBali j., ház 155, f. M., 8, rk. 
somlyó, cs. lJ. SziláiJnagyfalu, 51, ID, 10, u. t. Somogyszil, 3.219 kb., JQ. és ak. helyben, lq, 
és 11. p. Szilágynagyfalu. KaposvAr, jbtk. és ab. Igal, cs. ft. Isai, "· XIX, 
, *) BUrkUs kk., Naqy-Kfllt:iUtl szentáBotai 63, u. t. Somogyszil, ~-
j., biz !UO, i. 1.178, O., m., ; , ~ , d", .::f, B. 634 *) tk., X Bftttöslyuba, FOrtilslyoha a 
th., kj. és ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, j btk. Jánosvölgy; .Abauj-Torna vm., csereháti j. (IUkh. 
és ah. Szentágota, cs. O. Szentárota, 81, XXIII, Szepsi), hiz 78, i, M., rk. Krasznobajda, ck. 
76, 11. fi. Szentárota, ~. · Kány, ref. Szászta, ~.808 kb., kj. és ak. Siemere, 

r"\ Dévaványa, tsz. jbtt. és ah. Szepsi, cs. lJ. Krasmokvaj-
tiszai felsc5 j. (székh. Kunhegyes), cs. O. Déva- da, 84, IX, !7, 11. f;. és u. p. Krasmokvajda, 

ványa, u. f;. Pusztaecseg, .u. P• Dévaványa. BlttUsl ba Biltt"" "• CM-
*) Birfia kk., X OntJpaszta ; Somo!J'!I vm., . . )'U ' " . ...., • " 

szigetvári j., ház 57, i, 390, M., ~, rk. Német- háti l· (székh. Szeps1~, es. lJ. KrasznobaJda, L t. 
újfalu, 1.977 kb., kj. és at. Teklafalu, tsz. és u.. P• KrasmokvaJda. · 
Kaposvár, jbtk. és ah. Sziretvir, es. o. GyftngyGs- · B z i n c z l. Bod~ 
mellék, .U, XIX. 61, u. t. Sziretvár, u. p. Tekla- Bzovapus1ta, r'\ Divényoroszi, Ndgrád -, 
falu. gácsi j., cs. o. Divény, u. t. Kriviny-Gyotva, a.,. 

•) tk., X Hársaamajor és Paperdc5major ; Krivány. • 
• 

• • 

• 
• • 

• • 

• • 

• c. 
• 

C h ar i ott e ·n:h u r 1 L Sarolta vir. . Hont rozsnyói 5 j.,_ cs. ft. Dobsina, 1o t. il 
C b i n o r á n L Kinorány. u. :p. Alsósajó • 
Cbl.une tk., ÁnJa tm~., trsztenai j., biz 313, r"\ Kuntapolcza, Gö-.4r il 

f-1.197, LeniJel, o. 5.~91 th., kj. és at . .Jablonka, Kis-Hont rozsnyói j., ca. o. Csetnek, " t. 
taz. Mzsahegy, jbtk. Trsztena, ah. Turdossin, O. és u. p. Kuntapolcza. 
Trsztena, 71, XV, 49, u. t. .Jablonka,_ ~· Conlegnertanya, r'\ ltrsekújvú, Nyitra ,.. 
. Chlebnlcze kk., ÁrtJa viri l· (szék~- cs. o. Érsekújvir, u.. t. és u. J• Ersekúim. 
Turdossin), biz i. 1.071, T., o, 4.897 th., kj. C ..n· t B "d n h · 
és ak. Dluba, tsz. j btk. és ah. Alsó- . orn.,.da anJ a, " oczon. • .aewu tllll., evesJ 
..... "' • ,. L__ .. _.,H 71 XV ... J., cs. O. Heves, u. t. Heves, u.. p. Boczonid. a.WJm, ca. u. .arvav~..."a, , , u. .,, 

l 

' ! 

• 

' ' • l 

l 

i 
l 
• 
l 
• 

' • 
• 

Dluha, ~- Cosala alkftzsér (Brascina Krassa, Cosala Bel· 
C h d. b o r 1. Nyitlaiaráb. vedere, Calvario, . Drap, Pulaz, , 
C h r e n ó c z L Nyitratormás. Raslocine, ~e ci na és Santa ~terma ~Azcsopor· ! 
C h r o p ó I. Sziklabánya. · tokkal), r'\ Fmme, cs. ft. (a kll~tzto~ll.gi aoJPia· · 
C h u d ó l e h o ta 1. Új Illés. tot Fi um e vé.ros rendt5rséfe teijesfll), lL t. N L,. 

C h um e c 1 J. Hámos. Fiume. 

• 

C b v o j n i c z a l. Nyitrafenyves. Cosala Deindere házcsoport, r"\ Cosala alk~zsél 
Coburgt&nya, r"\ Átány, H~WB hevesi j., l""t Fiume, cs. O. (a .szolplalol 

cs. O. Kömlt5, u. t. Heves, u. p. ÁtAny. Finme vé.ros rendt5rsére teijesfti), L t. N L Jo 
Concordlagyár, r"\ Csetnek, Göm6r ú KiS-Hord Finme. · 

•• 

rozsnyói j., cs. ö. Csetnek, 11. fi. és u. p. Cosala Calvarlo házcsoport, f""' Cosala alk~IIMc. 
Csetnek. r'\ Fiume, cs. o. (a kftzbiztonsági szolpJatot Fiue 

, f". Benczkó, G6m6r 18 Kil· viros rendc5rsége ·teijesfti), a. t. és L p • .Fiame . 

• • 
• 

• 

• 
• *) Csáb kk., X Bikkpu81ta.; Hont vm., ipoly· Cs a b a l. Bálványoscsaba, Békéscsaba, HecJet 

nyéki j., biz US, i. 774, M., o, ~.789 kb., kj. csaba, Hejc5esaba, Piliscsaba, R~kosesahL 
és ak. helyben, tsztk. és jb. Ipolyság, ah. Kor- Csabacsiid, r"\ Békésszentandrás, Btká l'&o 

pona, cs. o. helyben, XIV, 45, u. t. Balassa- szarvasi j., ak. Szarvas, es. 6. Szarvas, f, 1 

IJ&rmat, ~- p. u. 

• 



• • 

Csab Csai 
• 

*) Caababiza kk., X Kertésztelep, CsábrágTáraJja, r'! Csábré.gvarbók, Honi """'• 
t~mo, mezc5l&borczij., bá.z 101, i. 552, R., it, 3. 718 kh., korponai j., cs. ft. Korpona, u. t. Korpona, 
~·és ak. Vírava, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Ilo t. Csábt·é.gvarbók. 
Homonna, cs. o. MezcUaborcz, 66, IX, !8, u. t. *) CsAbrágT&rbók kk., X CsábrágvA.ralj"a és 
Virava, u. p. Mezc5laborcz. Konszkó; Hont "m., korponai j., ház 74, ! 384, 

' CAbakmajor, n Ádánd, &mogy vm., tabi j., T., m., o, ig. c~ábrágsomos, 4.056 kb., kj. és ak. 
cs. o. Ádánd, u. t. és u. p. Ádánd. . helyben, tsz. Ipolyság, jbtk. és ah. Korpona, cs. lJ. 

· Cs a b a l ó c z és S t e r k ó c z l. Csabaháza. Korpona, !26, XIV, 45, n. t. Korpona, 
, Cubapuszta, n Nógrádszakál, N6grárl *J Csabrendek nk., X Csabpuszta, Hobajmajor, 
[. azécsényi j., cs. 6. NógrádszaW,. u. t. és Kistárkanypusztu., és Nagytárkánypuszta; Zc&ltJ 
• 

, 11. p. NógrádszakaL vm., sflmegi .j., ház 518, t 3.!97, o, (X, 
• • • n Tab, Somogtl tabi j., cs. 7.963 kb., ak. helyben, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és 
; O. Tab, a. t. és u. p. Kapoly. ab. Sflmeg, cs. o. Sflmeg, -'8, . XX, 64-, _r- e. 

· Csabatanya, n Domahida, S~atmár · 
• 

• 
•• 

• 

nagykarolyi j., cs. o. Szatmár-Németi, . u. t. *) Csácsbozsok kk., X Csácsbozsoki hegy ; Zt:ÜtJ 
Domhida-Kismajtény, u. p. Domhida. vm., zalaegerszegi j., ház 149, i. 769, M., o, 1.667 kb., 

~) Csabatijfala kk., Seolnok-Doboka kékesi kj. és ak. Zalabesenyc5, tsztk., jb. és ah. Zalaeget-
. j., ház 63, i. 3~, o.; gk. Balványoscsaba, 1.~3 kb., szeg, es. o. Zalaegerszeg, 48, XX, M, la. t. .si 

ij. éaak. Batony, tsz. Dés, jbtk. Kékes, ab. Szamos- u. p. Zalaegerszeg. 
újvar, cs. G. Bálv6.nyosváralja, 63, XXII, 7!1, u. t. eaá.esbozsold hegy, r'! CsA.esbozsok, EaltJ 
Kékes, u. p. Bálványosváralja. . vm., zalaegerszeHi j., es. o. Zalaegerszer, u. t. · 

• 

• 

• 
• • 

• 

*) Csabb kk., X Nagylebeny; Nyitra vm., és u. p. Zalaegerszeg • 
nyitr!li j., ház 69, i. M!!, T., m., rk. és ag._ Assa- *) Csácsó kk., NyitrtJ tnn., szeniczei j., h6.z 158, 
kllr~ U17 kb., kj. és ak. Assakflrt, tsztk., jb. és l 1.007, T., c!, rk. Szenicze, !.317 kb., kj. és ak, 
ab. Nyitra, cs. G. Nyitra, 1!, XIV, 46, u. t. és helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ab. Szenicze, cs. G. 
11o p. Assakflrt. Szenieze, 7!, Xill, 41, u. t. Szenicze, • . 

Csabberek, f"'\ Veseprtm vesz- *) Csaeza kk., X Galambos, Határvölgy, Huszár-
prémi j., cs. o. Szentrál, u. t. és u. p. Herend, domb, lstvándomb, Felsilpatakvölgy és Tarvölgy ; 

*) Csabdi nk., )( Kisasszony, Kossuthvlllgy. Trew:8m csaczai j., biz 881, :! 5.!107, T., n.; 
lléhes, Télizllld és Vasztél y; Fejir vm., váli j., m., o, (X, 7.U4 kb., kj. és ak. helyben, tsz. 

· ház !!38, i. 1.2!8, M., ~, c!, rk. Bicske, !!.910, kb., Trencsén, jbtk. és ab. helyben, es. O. helyben, 
· ak. helyben, tsz. Székesfehérvar, jbtk. Bicske, ah. 71, XV, 48, :f, _[ll e. 

V &l, cs. o. Bicske, 69, XVII, 53, u. t. és u. P• CsAdépuszta, n Gelse, ZaltJ 'Vm., narrkanizsai 
. Bicske. · j., cs. o. Gelse, u. t. és u. p. Gelse. 

Csabina, f"'\ Dunkófalva, Bereg szolyvai j., Csád.Stanya, r'! Nai'Jlá.z, Ung s~:erednyei j., 
es. G. Alsóviznicze, u. t. és u. P• Bzentmiklós. cs. o. Nagnejc5oz, u. t. Ungvár, u. p. Korlát-

Cúbl6ny, f"'\ Újdombóvár, Tol·ntJ t~m., dombó- helmeez. • 
vári j., rk. Kocsola, ref. Lápafc5, ag. Csikós- *) Csáford kk., X Almisesiford, Alsódabrony, 
tc5tt6s, ak. Kocsola, cs. ft. Dombóvár, u. t. és Alsóhegy, Bilnbánya, Felsc5dabrony, Felsc5hegy, 
•· * P• Kocsola-Ódalmand. . . Fényeshazimajor, KOzépdabrony és Zrinyimajor ; 

) Csibócz kk., ZempUn gálszécSt J., há.z ZaltJ wm., zalaszentgróti j., ház i. 1.4!18, 
~· i. , T.,. m., n., t, rk. ~za.csúr, 1.73!1 kb., M.,.rk. Zalaszentgrót, 4.~79 kb., kj. és· ak. Aranyod, 
k:J. és ak. V1snyó (szécsmezc51 kj. és ak. kerll- tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Silmeg, cs. o. Zala
l!!t), taz. Sátoraljaújhely, jhtk. és ah. Gálszécs, cs. szentgrót, 48, XX, 64, u. t. és u. p. Zalaszentgrót. 
1!. Gálszécs, 16, IX, u. t. és u. P• Szécsmezc5. C á f d l Ré á• ·d .. · c bo ksz Pi . cr s o r pczecs ,or . 

sa ny, n Szal entmárton, P&t- lts-oolt- *) C b 1 kk X Vál •ta • o 44-.C-

d . . ,. D sa o ez ., yt nya , oea..7ttwr ""'·· 
tm&., unavecsea J., cs. u. unavecse, ,. hé ti · h" 103 ~ 589 u * 3 361 

h. t. S lk t ... t D 1e rgyarma J., a.z , .., , 111.., 0 , • 
m. , u. za szen ma.r on, u. p. unavecse. kb kj és k x· · é ts S t ~- Né ti 

n Soltvadkert, Pest· Pilis-Solt-Kisktm . •• · a · asnam ny, z. za m_,- me • 
kisk6 ,. • · ,. p 6 • 1 4- és Jbtk. és ah. Fehér~ryarmat, es. o. Sonkád, ö, XII, 

""'·• rum J., Clo u. r nay,a va, u. ... u. P• 37 .. é G ál · 
Soltvadkert. • u. ... 8 u. P• acs Y· 

•• 
( 

Csabpuszta, f"'\ Csabrendek, Za.la sflmegi Cs a h o l y l. Magyaresaholy,Nyfresaholy, Oláh· 
j., ca. O. Sflmer, u. t. és u. p. Csabrendek. csaholy. 

*) Csábrágsomos kk., X Malomvölgy éli Csabostanya, ""'Berekbftszftrmény, Bihar 
Údrienópuszta; H ?nt vm., korponai j., ház 87, biharkeresztesi j., es. o. Biharkeresztes, u. t. ét 
f. BM, T., Ó'• kb., kj. é~ ak. Csabrágvar- u. p. Berekbllszörmény. 
bók, tsztk. és jh. lpolysq, ah. Korpona, cs. ö. Csalra, r'! Illocska, iJaranytJ """'• baranyav!rl 
Alsósipék, i6, XIV, 46, u. t. Korpona, u. p. j. (székh. Darda), cs. o. Beremend, u. t. Benge, 
Caábrárvarbók. u. p. Lapáncsa. · . . 
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Usai Csak 
• 

Csalrtnnya, ,.-.., Denta, Temes vm., dettai j., tsztk., jb. és ah. Trencsén, cs. a. Trencsén, 7l, 
es. ö. Detta, u. t. és u. p. Denta. XV, 47, u. t. Trencsén. [gl. 

G s á j J. Alsócsáj, Felsócsá.j. Csákhalom, r-.., Tiszafüred, He-ces tml., tisza. 
*) Csajiig kk., X Harasztipuszta és Új puszta; Vese- füredi j., cs. O. Tiszafn1·ed, u. t. és a. p. Tisza· 

Ftm vm., enyingi j., ház 261, :E 1.043, M., ~, füred. 
rk. Füle, 3.866 kb., kj. és ak. helyben, tsz.· Vesz- *) Csákháza kk., Trencsln trencséni j., 
prém, jbtk. és ah. "Enying, cs. O. Batatonkenese, 19, ház :E 165, T., rk. Czobolyfalu, 1.008 kh., ij. 
XVII, 55, m. h., (Csajág és GsajágrOcsOge), és ak. Trencsén (trencsén vidéki kj. és ak. ker.), 
u. t. BalatonfökajA.r, ~. tsztk., jb. és ab. Trencsén, cs. ö. Trencsén, 71, 

*)Csajta kk., X Lichtenfurlmajor; Vas vm., kó- XV, 47, u. t. Trencsén u. p. Csákfalva. 
szegi j., ház 171, :E 975, .H., m., · rk. Rohoncz, Csákhegy, r-.., Szob, Hont szobi j., ca. G. 
1.881 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Szombatht;!ly, Szob, u. t. és u. p. Szob. 
jbtk. és ah. Kőszeg, cs. O. Robonez, 83, XVIII, *) Csákigorbó kk., X Czukorgyártelep, Bwl· 
69, r. ~. noTc-Dobolea vm., csákigorbói j., ház!137, i 1.3~ 

*) nk., . X Földmívesiskola; Temes .,m. O., m., O• t, (X, ref. Pánczélcseh, 6.849 
esé.ki j., ha\z 814 :E 4.404-, N., o., m., sz., o, 4'- (1), kb., kj. és ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. helyben. 
7.269 kb., o.k. helyben, tsz. Teme!;vár, jbtk. és ab. Dés, cs. o. helyben, 63, XXI, 70, 
nb. helyben, cs. O. belyben,~1Jt, VIII, !4, ~. ~ _[ll e. 
L- e. ~. . Csáklszlget, r-.., Sarkad, Bih11r tmt., 

Cs á ka I. Almáscsáka. lontai j., cs. o. Sarkad, u. t. és lio p. Sarkad. 
*) Csákán;y kk., X Hertelendypuszta és ·Lehner- Csákltelep, r-.., Széltalló, Bihar margitlai j., 

• 
puszta; Somogy vm., marczali j., ház 114, :E 781, cs. 0; Margitta, u. t. Erábrány, u. p. Margitla. 
M., o. !1.803 kb., k;j. és ak. helyben, tsz. Kaposvár, *) Csákira kk., X Birluez és Rajkány, .Ala6·Fdtr 
j btk. és ab. Marczali, cs. O. Nemesvid, .U, XIX, 63, vm., tövisi j., ház 3~9, i. 1.4U, O., t, =j=-, 
u. t. Nemesvid, kb., kj. és ak.Diód, tsz. Gyulafehérvú, jbtk. és ah. 

Gs á k á n y l. Nagyesá.Uny, ÓsvacsákAn y, Nagyenyed, cs. O. T Ovis, 60, XXI, 68, 1o t. 
Pozsonycsákány. Borosbenedek, u. p. Tövis. 

Csá.Unyborház, r-.., Mezözombor, ZempUn *) Csáld;yó kk., X Ha\mormajor, ZempUfi n~., 
szerenesi j., cs. O. Szerenes, u. t. Szerencs, u. ll• varannói j., ház 131, i. 768, T., m., czipny, 
M_ezőzombor. · rk. és ág. Sókút, gk. Érczfalva, U19 kh., kj. él 

Csá.kányg;yftr, ,.-.., Bogyiszió, Put-Pilis-Bolt- ak. Sókút, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. 
Kiskun vtn., kalocsai j., cs. o. Dusnok, u. t. Varannó, cs. o. Varannó, 66, IX, !8, lio t. Varannó, 
Tolna, u. P• Bogyiszló. . u. p. Sókút. 

*) Csákányháza kk., X Farkaskútpuszta, *) Csákó kk., Torda-Áranyos tim., fel· 
Gala.mbapuszta, Hudácspuszta, Rátkapnszta, és vinczi j., ház 161, :E 641, O., t, kh., 
Sikópuszta ; b6grád vm., füleki j. (székh. Salgó- kj. és ak. Székelyhidas, tsz. Torda, jbtk. Fel· 
ta.rján}, ház 1M, i. 786, M., rk. FülekpilspOki, vincz, ah. Torda, cs. o. Felvincz, 50, XD, 69, 
ág. Losoncz, 3.491 kb., kj. és ak. Ragyolcz, tsz. u. t. és u. p. Felvinez. 
Balassagyarmat, jbtk. és ah. Salgótarján, cs. o. r-.., Kenderes, Jda~-Nagyku-BIOltiOhrte., 
FQiek, XVI, 61, u. t. Fülek, u. p. Ragyolcz. tiszai felső j. (székh. Kunhegyes), cs. ll. Kis-

Csákán;yos, r'\ Felsőszernye, .n-encstn újszállás, u. t. és u. p. Kenderes •.. 
pubói j., cs. O. Nemsó, u. t. Felsőszernye, u. p. *) Csákócz kk., Hont mn., korponai j., ház f 
Nemsó. 55~, T., rk. Bozók, 2;669 kb., kj. és ak. Bozók, 

Csákánypuszta, r'\ Balogfala, (J~m~r ú Kis- tsz. Ipolyság, jbtk. és ab. Korpona, cs. ft. Kor· 
Honi rimaszécsi j. {székh. Feled), c3, o. pona, !!6, XIV, 45, u. t. Korpona, u. p. Bozók. 
Feled, u. t. és u. p. Balogfala. Csákóbegy, r-.., Tasnád, Seilágy ""'· tasnádi j. 

Csá.ká.nJPuszta, r-.., Szendrőlád, Borsod ., es. O. Tasnád, u. t. és a. p. Tasnád. · 
edelényi j., cs. o. Edelény, u. t. és u. p. Szend- Csákói tanya, r-.., Valkó, Pest-Pűis-Bol~Kisiu• 
rőlá.d. "m., gödöllői j., cs. O. Tnra, u. t. és u. p. Valkó. 

Csákberektan;ya, ,.-.., GyOngyOspata, HetJes Csá.kómalom, r- Sály, B&rsorl m., mez6-
gyöngyösi j., es. o. Gyöngyös, u. t. Gyon- kövesdi j., cs. O. Tibolddarócz, u. t. és a. p. 
gyös, u. P• Gyöngyöspata. Sály. . 

*) Csákberény nk., X Orond puszta, Fejér. Cs á ko v a l. Csák. 
• 

móri j., ház 383, i. 1.785, M., o, ~, 7.047 . Csákpuszta, r-.., Bagamér, Bihar érmihály· 
kh., ak. helyben, tsz. Székesfehérvár, jbtk. és ah. falvai j., cs. O. Bagamér (ideigl. különftmény), 
Mór, cs. o. Zámoly, 69, XVll,óSJ ~·t. Bodajk, ~- u. t. és. u. p. Bagamér. 

*) Csákfalva kk., 1\-encsm vm., trencséni j., *) CsáktOI'lly& nk., X Gziglenicza, Globetka· 
··ház 146, :E 832, T., rk. Vágapátfal va, 1.327 kh., kj. puszta és Z vernyákmajor; Ztila nu., csá.ktornyai 

és ak. Trencsén (tl'encsénvidéki kj. és ak. kerület)., j., ház 648, :E 5.!113, m., h., n., ~. *• 'r· !116-

• 
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· Csák Csal 

1 
b tsz Nagykanizsa, cs. o. Kékkc5, !lS, XVI, öt, n. t. Rárosmúlyad· 

lendva, !.!176 kb., ak, be Y en, · 48 XX 65 Nógrádszakál u. p Alsóesztergály. 

Csáktornyai hegy, r-. P_tat-Pilis· Nyárjastanya, Öreghe?~telep és Rendőtanya i 
Solt-Kisktm 1lm., cs. o. (a kGzbiztonságt. szolgá- Ndgrád szécsény1 J., h:íz 77, :E öOJ, M., rk. 
latot Kecskemét város rendőrsége teljesíti), u. t. Bussa, ág. Alsózellc5, !a.168 kb., kj. és ak. Bussa, 
és u. p. Kecskemét. tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. Szécsény, cs. O. 

") Csi\kTár nk., X Badacsonymajor, Gurdi- Nógrádszakál, !a6, XVI, 51, u. t. Szécsény, u. p. 
major, Miklósmajor, Móriczmajor, · Űrgemajor, Bussa • 
RovAkjamajor, Szunyogmajor és Tornapuszta j Csalatanya, f'\ Ecséd, He'IJes 'IJm., hatvani j., 
Fejif' mn., móri j., ház 837, f, 4.455, M., o, ~, ó', cs. 6. Hatvan, u. t. és u. p. Ecséd. 
~.767 kb., ak. helyben, tsz. Székesfehérvár, jbtk. és Csálat~lep, f'\ Ópécska, .Arad 'IJm., magyar-
ah. Mór, cs. O. helyben, 69, XVII, öS, _r- e. pécskai j., ClJ. O. Ópécska, r, p. u. 
~- . Csalavármajor, " N Komárom 'IJm., 

Csábári maJom, r-. Fehérvárcsurgó, Fejdt- tnn., udvardi j. (székh. Ógyalla), cs. o. Ógyalla, u. t. 
móri j., cs. ll. Fehérvárcsurgó, u. t. Moha, u. p. Bajcs, u. p. Ér§ekújvár. 
Fehérvárcsurgó. . Csaltadomb, f'\ Gáborvölgy, ZaJa 'IJm., csák-

CsákTölgy, r-. Uraj, GihMr IB Kis-Hom vm., tornyai j., cs. o. Stridóvár, u. t. Stridóvár, 
rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. O. Rimaszécs, u. t. u. p. Belicza. · . . 
és u. P• Ózd. Csaliesárda, " Káloz, Fejdt- vm., sárbogérdi 

Csákymajor, r-. Makkosjinosi, Bef'eg tma., tisza- j., cs. 6. •Káloz, u. t. és u. p. Káloz. 
háti j. (székh. Beregszász), cs. 6. ·Beregszász, u. t. Csallmaj or, " Szilsárká.ny, Sopron vm., csornai 
és 11. p. Beregszász. j., cs. o. Szany, u. t. és u. p. Szilsárkány. 

Csákypuszta, r-. Szepesedelény; Ssepes , Csallpuszta, n Bugyi, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
il!lói j., cs. O. Irló, u. t. Márkusfalva, u. p. Ötös- vm., alsódabasi j., cs. O. Ócsa, u. t. Kiskunlacz-
binya. · biza, u. p. Bugyi. · 

Csákydjfalu, r-. Kásapatak, Seilágy zilahi Csallpuszta, " Révfalu, Somogy vm.J sziget- . 
j., cs. ll. Vármező, u. t. és u. p. Vármezc5. vári j., cs. o. Lakócsa, u. t. Sellye, u. p. Dráva-

Csala, r. CsádzártOltés, PBst·Pilis.Solt-Kis- fok. 
ktm tnn., kiskc5r6si j., cs. 6. Császártöltés, u. t. Csalltanya, f'\ Aldebrc5, HB'IJeB -vm., egri j., 
Keczel, u. p. CsászártOltés. cs .. ö. Ká.l, u. t. és u. p. Aldebrc5. . 

Csala, f"\ Pákozd, Fejér székesfehérvári Csalltmajor, " Bak, Zala vm., zalaegerszegi 
j., cs. ö. Székesfehérvár, ~. f, p. u. j., cs. 6. Söjl6r, u. t. és u. p. Bak. 

*) Család kk., Nyitra 'IJm., nyitrai j., ház 77, i Csalitmajor, " Kiskomárom, ZaJa 'IJm., Iiagy
MO, T., m., rk. Nagyhind, 1.8!0 kb., kj. és ak. Pog- kanizsai j., cs. o. Kiskomárom, u. t. és u. p. 
rany, tsztk., jb. és ah. Nyitra, cs. o. Ghymes, U, Kiskomárom. , 
XIV, 46, u. t. Nagylapás, u. p. Pográny. · CsaHtmajor, f"\ Zalaszentgrót, Zala ·zala-

Cs a l á d l. Gindlicsalád, Pusztacsalád, V ámos- szentgróti j., cs .. o. Zalaszentgrót, u. t. és ·u. p. . 
. család. Zalaszentgról · 

") Családka kk., Nyitra nagytapolcsányi *) Csall kk., X Beleipuszta, Hont vm., ipoly-
j., ház 70, i 438, T., rk. és Ar. Nyitraszerdahely, nyéki j., biz 191, i 675, T., m., d", rk. Csábrág
lí67 kb., kj. és ak. Kovarez, tsz. Nyitra, jblk. és varbók, 6JJ98 kh., kj. és ak. Csáb, tsztk. és jb. 
ah. Nagytapolcsány, cs. O. Appony, 1j, XIV, 46, Ipolyság, ah. Korpona, cs. o. Ipolynyék, !6, XIVi. 
1. t. és u. p. Nyitraszerdahely. ~. u. t. Balassagyarmat, 

Családpuszta, f"\ Udvarnok, Nyitra gal- *) Csallóközaranyos nk., )( Bökkpuszta, Nagy-
• 

l!óczi j., cs. O. Nyitralijlak, u. t. Galgócz, u. p. Iéi, Ontopapuszta, Tehehátpuszta és Uj telek; 
Salgócska. Komárom ""m., csallóközi j. (székb. Nemesócsa), 

Csa\laerdö, r-. Ópécska, .Arad magyar- ház 317, ! 1.83!, M., O• rk. Ekel, .5~198 kh., ak. 
pécskai j., cs. O. Ópécska, u. t. és u. p. Arad. ~lelyben, tsztk., jb. és ah. Komárom, cs. O. Komi-

Csalánkert, r. Sopron, Sopron cs. o. rom, a. XIII, 43, ~. r. _[ll e. 
(a kllzbizlonsági szalgálatot Sopron város rend- *) Csallóközkürt kk., X Apponyimajor, Kürti, 

• 
6nége teljesíti), u. t. és u. p. Sopron. Ujmajor és Sóssziget; Poesony vm., dunaszerda· 

Glalántelek, r-. Gerényes, Baranya tlfll., hegy- helyi j., h.áz 149, :E 90S, M., ~, 2.566 kb., kj. és 
hiti j. (székh. Sásd), cs. O. lügocs, u. t. Mágocs, ak. Vásárút, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Duna
lo P• Vásárosdombó. . . szerdahely, cs. ll. Dunaszerdahely, 7~, Xill, 4-!, 

*) Csalányos kk., X Pusztavit és Újvilágtelep j u. t. AlbA-r, u. p. Vásirút. · 
N6grátl tm., balassagyarmati j., ház 69, i MB, *) Csallóköznádasd kk., Poesony 'IJm., duná-

Alaóesztergály, tsztk., jb. é• ah. t, kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ab. 
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Csal Csiny 

Dunaszerdahely, es. G. Bc5s, 7!, XIII, ü, L t. ak. Csanakhen, tsz. Gyc5r, jbtk. Tét, ah. GJ6t, 
Bc5a, ~- cs. G. Ménfő, _ 19, XVII, 56, li'Q m. h., li. t. és 

*) (;sallókUzlíyék kk., X Kftrtvélyespuszta és u. p. Ménfő . 
Péterlapuszta ; P08s0f&1J dunaszerdahelyi j., *) Csanakhegy kk., Győr tma., sokoróaljai j. 
ház 96, i. MB, M., rk. Várkony, 2.326 kb., kj. és (székh. Tét), ház 252, f. 1.160, M., rk."Csanak· 
ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Duna· falu, ág. Nagybarátfalu, 3~2 kh., kj.· és ak. hely-
azerdahely, es. O. Bős, 7!, XIII, 4!, u. t. Duna· ben, tsz. Győr, Tét, ah. Győr, cs. il. Méof6, 
aerdahely, ~- 19, XVII, 66, m. h. (Csanakfalu), t. t. és 

*) Csallóközpósfa tk., X Pósfapuszta ; Pozsony u. p. Ménfő. 
dunaszerdahelyi j., ház 31, :E 200, M., rk. *) Csanálos tk., X Feketeerdc5', Kideposzta 61 

Egyházgelle, 770 kh., kj. és ak. Ógelle, tsz• Nagyerdő; SzGtmár oo~., nagykárolyi j., hú !116, 
Pozsony, jbtk. éil ah. Dunaszerdahely, cs. O. Bős, f. 1.74-8, M., O• gk. Fábiánháza, 6.086 kh., kj. és 
71, XIII, ''' u. t. Sárosfa, n. p. Egyházgelle. ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. 

*} CsallóUztárnok kk., Po!IBony 1m~ •• somorjai Nagykároly, cs. o. Nagykároly, 5, XII, 39, u. t. 
• 

j., ház fiS, i. M., rk. Bacsfa, 1.431 kb., kj. Nagykároly, 
és ak. Sárosfa, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Somorja, Csanálos, r'\ Feled, GömiJr a Kis-Hom 11111., 

cs. O. Somorja, 71, XIII, 40, n. t. Sárosfa, . rimaszécsi j. (szék. Feled), cs. O. Feled, u. t. 
Cs a l o g á n y I. Alsócsalogány, Felsőcsalogány. és n. p. Feled. 
a B a lom j a L Kiscsalomja, Nagycsalomja. a 8 R n á l os I. Biharcsanilos Újcsanálos. 

. . 
Csaltlczpnszta, r'\ Kissándori, Tret&cBtn vm., C sanálosdjfalu, r'\ Onga, .Aba~·Toma 1111., 

báni j., cs. o. Bán, n. t. és n. p. Nagysándort szikllzói j., c.s. ö. Szikszó, n. t. és u. p. Onga. 
CsambaloT, r-. Rezsc5falva, Trencsén vm., kiszu- Csandalpnszta, r'\ Csataj, Poesony ~m., szenczi 

czaójbelyi j., cs. ö. Kiszuezaújhely, n. t. Kiszucza· j,, cs. ö. Czffer, u. t. Czlfer, u. p. Báhony. 
. újhely, u. p. Neszlény. Caangota, r'\ Tét, Gylfr sokoróaijai j. 

Cd.mpa, r-. Paks, Tolna dunafOldvári j. (székh. Tét), cs. o._ Tét, n. t. és u. p. Tét. 
(székh. Paks), cs. ö. Paks, u. t. é11 n. p. Paks. Csángótelep, r-. Déva, Htt~nyatl. es. ll. Déva, 

Cs&m.pa, r-. Tiszainoka, Jás•·Nagykun-$solnok u. t. és u. p. Déva. 
"m., tiszai alsó j. (szék.h. Tiszaföldvár), cs. o. Psángótelep, r'\ Vajdahunyad, Hunyad m~~" 
Tiszakilrt, u. t. és n. p. Ti.izainoka. cs. o. Vajdahunyad, n. t. és u. p. Vajdahunyad . 

Cs á n J, Mezőcsán, Pusztacsán. *) Csánig kk., X Putrimajor, Vas tm~., w-
Cs a n 6. d L Érsekcsanád, MagyaresanAd, Nagy- vári j., ház 102, f. 50!!, M., r:f, rk. Niczk, ut• 

csanád, Öscsanád, Szászcsané.d. kh., kj. és ak. Répczelak, tsz. Szombathely, jhtk . 
*) Csanádalberti nk., OsGnád központi j. és ah. Sárvár, cs. O. Répczelak, 83, XVIII, 69, 

(szekh. Makó), ház !6!!, i. 1.370, ~., m., r:f, 2.667 m. b., n. t. és n. p. Répczelak. 
kb., ak. helyben, tsz. Szeged, jbtk. és ah. Mnkó, *) Csánk kk., Hont "m., háti j., ház E 
cs. O. Pitvaros, ,6, V, 15, u. t. Pitvaros, ~- 461, M., t., r:f, '1.835 kb., kj. és ak. Hontvarsány, 

·*) Csanido.picza nk., X Kisapáczapuszta, Nagy- sztk., jb. és ah. Ipolysá.g, cs. O. Bit, !6, XIV, !6, 
apA.ezapuszta és Vilmamajor j Csanád mezc5- u. t. Léva, ~· 

•. 

kovácsházi j., ház 6.U, :E 3.81S, M., t., o, ref. C s a nk 1. Csánk. 
Reformátuakovácsháza, ág. Pusztaföldvár, 8.91~ *) Csantavér nk., Bács-Bodrog m., topolyai j, 
kb., ak. helyben, tsz. Szeged, jbtk. és ah. Battonya, ház 1.458, f. 7 M., bunyevácz, (;, 14.519 kb • 
es. ö. helyben, 101, V, 16, ak. helyben, tsz. Szabadka, jbtk. és ah. Topolya, 
· Csanádfehéregyháza, r-. Dunavecse, Pest-Pilis· cs. o. helyben, 86, VI, 18, ~. , _r- e. ~. 
Soit·Kiskun m., dunavecsei j., cs. O. Duna- *) Csány nk.,)( Ágostontelep, enda, Balázso-
veese, u. t. és n. p. Dunavecse. vics Oszkár tanya, Barkóczi István tanya, Fehér 

Cnnidlkert, r-. Dunaszekcsc5, Baranya "m., Ferencz tanya, Fehér Gyula tanya, Halász Aladár 
mohicsi j., cs. O. Margittaszi&"et, u. t. és u. p tanya, Hild Petes Mária tanya, Homonnai FerenCJ 
Dunaszekcsc5. . tanya, Horti József tanya, Dkamajor, Iskolatanya, 
O!amW~ajor, r-. Visárót, Pozsony duna· Jósa Mihály tanya, Juhász Sándor tanya, Korea· 

szerdahelyi j., cs. ö. Dunaszerdahely, n. t. Duna· máros Alajos tanya, Korcsmáros Andrásné tanya, 
szel'dahely, u. p. Vásánit. Korcsmáros Ferencz tanya, Majzik Lajos. tanya, 

*) Csanádpalota nk.; X Nagykirályhegyes. Móczár József tanya, Politzer Jónás taDJ&,PU8Z!a· 
puszta; Csanád vm., nagylaki ~·· ház 1.8871 f. csány és Pusztai Péter tanya j Heves fJm,, hatvaui 
6.096, M., o, ref. Magyarcsanád, 16.'!7~ kh., ak. j., ház 713, f. 4..4.38, M., o, 8.3.ü kh., ak. hely· 
helyben, tsz. Szeged, és ah. Nagylak, cs. ft· ben, tsz. Eger, jbtk. és ah. Hatvan, cs. ll. Hatvan, 
helyben, 101, V, 15, f, _[11 e. ~- 60, X, Si, ~· ; 

C s a n a k l. Rábacsanak. . C s a n y l. Csanytelek. 
*) Csanakfalu kk., Győr sokoróaljai j. C: s a n y l. Hernadcsány. 

(székh. Tét), ház 75, f. 395, M., o, 772 kh., kj. és Cs á n y I. Doborcsány, , Hernád· 
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Csá.ny Csár 
l 
, csá.ny, Kiscstny, Kistapolcsiny, Maracsá.ny, Nagy- *) CsApor kk., X Ktlrtvélyespuszta; Nyitra 

, ; csá.ny, Nagytapolcsány, Tapolcsány, nyitrai j., há.z 116, :E 94!, T., 0 ,. 1.948 kh., k;j. 
: j. Zalacsány. és ak. Czabaj, tsztk., jb. és ah. Nyitra, es. G • 
.. t Csánrltanya, ll Ecséd, Hevu vm., hatvani j., Ormény, 12, XIV, 46, u. t. Nyitra, u. p. Czabaj. 

. cs. ö. Hatvan, u. t. és u. p. Ecséd. Csap.Sszentgyörgy, ll Marosorbó, Torda-Ar• 
. f Csányftanya, ll Herezegszc5llc5s, Baranya vm., nyos 'IJm., marosludasi j., es. G. Mezc5kapus, u. t. 
·i· baranyavári j. (székh. Dárc1a), cs. lS. Herezegszc5lli'Ss, Marosugra u. p. Oláhdellc5. 
i u. t. és u. P• Herczegszc5llös. CsapószlHiö, ll Alsósimind, .Arad vm., kisjeni'Si 
; *) Csanytelek nk., X Felgyő, Gyevimajor, j., cs. o. Alsósimind, u. t. Zimándújfalu, u. p • 

. ; Rá vigy, Szentkút, V ár hát és Zsigerhit; Cao'l'&grád Alsósimind. 
, i: vm., csongrádi j., ház 701, i 4.!!31, M., o, 9.304 Csapótany a, " Bakonszeg, BihM vm., sirréti 

• • 

l t ,. 
• • 
• ,. 
' l 
• 

• • • 

' " • • 

' • 
•• . ' 
~ :. 
' r 
~ 

' ., ' • 

•· '· < 
' " • -• 
~ 
• 
( 

' ' • 
~ 
\-
• : 
• 

' 
• 
• 

• 

' 

' • 
• 
• 

• 

kh., ak. helyben, tsz. Szeged, jbtk. és ah. Csongrád, j. (székh. Biharnagybajom), es. ts. Zsáka, u. t. 
cs. ö. helyben, 46, V, 14, ~. ~- Berettyóújfalu u. p. Bakonszeg . 

*) Csap kk., X Czigánytelep, Ung nagy Csnpótanya, " Nagyilrtlgd, Bihar központi 
kaposi j. ház :E !!.318; O• ~, (Z, gk. j. (székh. Nagy-Várad), cs. ö. Nagytlrtlgd, u. t. · 
PaláQ, 2.117 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Bereg- és u. p. Váradles. . 
szász, jbtk. és ah; Nagykapos, cs. ti. helyben• Csapótanyo., 0 Váncsod, Bihar ""'·• berettyó-
66, XI, 36, r. _[IE e. ~- újfalui j., cs. o. Berettyóújfalu, u. t. és u. p. 

Csapáuzug, " Tiszafilred, Hevu tisza- Váncsod. _ 
füredi j., cB. o. TiszafQred, u. t. 'B u. p. Tisza- *) Csárad · kk., X Csáradi villa és Vilmos-
filred. major, Bara vm., aranyosmaróti j., hiz 165, i 

CsapásÍmajor, " Betlér, Glim6r ls Kis-Hont 700, T., rk. Garamnémeti, !UO! kh., k;j. és· ak . 
""''' rozsnyói j., cs. ll. Rozsnyó, u. t. és u. P• Garamszentbenedek, tsztk.,jb. és ah. Aranyosmarót, 
Betlér. . cs. o. Aranyosmarót, !16, XIV, 44, u. t. és u. p. 

Csaphát, ll Sark:adkeresztúr, Bihm- vm., cséffai Garamszentbenedek. · 
j., cs. o. Sarkad, u. t. és u. p. Sarkadkeresztúr. Csáradi Tilla, r. Csárad, Bars "'"·• aranyos-

")Csaplkk., XCsapimajor,Csapiöreghegyszőllc5· maróti j., cs. O. Aranyosmarót, u. t. és u. p. 
hegy, Csapialigvárhegy szc5llóhegy, Csa pibadacsony- Garamszentbenedek. 
hegy szc5llc5hegy, Csapiújhegy szc5llóhegy és Csapi- Csáradpuszta, " Ipolybél, Hont vámos
gyc5rhegy szc51lc5hegy; Zala Nagykanizsai j., mikolai j., cs. ö. Vámosmikola, u. t. Ipolypásztó, 
ház 93, i 485, M., rk. Zalamerenye, 1.760 kb., kj. u. P• IpolybéL . 
és ak. tsztk., jb. és ah. Nagykanizsa, Csárdahalom, ll Tiszaigar, Hoou 11m., tisza
cs. ll. Kiskomárom, 48, XX, 64, u. t. Kiskomirom, ftlredi 'j., es. o. Tiszaörs, u. t. Tiszaszőllc5s, u. p. 
u. P• Galambok. . Tiszaigll'l'. · 

Csapi major, ll Csapi, Zala nagykanizsai Csá.rdahát, " Berettyóújfalu, Bihar , 
j., cs. O. Kiskomárom, u. t. Kiskomirom, ·u. p. berettyóújfalui ,J., cs. O. Berettyóújfalu, u. t. és 
Galambok. u. P• Berettyóújfalu. 

Csapó, ll Batyk, Zala , zalaszentgróti j., Csárda! major, ll Fábiánsebestyén, Csongrád 
cs. lS. Zalaszentgrót, u. t. él u. p. Zalabér. vm., tiszé.ntúli j. (székh. Mindszent), es. ft. Szen-

Cs a p ó l. Maroscsa.pó. tes, u. t. és u. p. Fábián. 
C s a p ó c z ka l. Csapolcz. Csárdakert, ll Fiizesgyarmat, Bikis t1m., szeg-
") Csapod nk., X Berekmajor és GöMs- halmi j., cs. ö. Füzesgyarmat, u. t. és u. p. Fibes. 

major, Sopron· vm., kapuvári j., ház !11 11 i 1.486, gyarmat. · 
M., o. !1.924 kh., ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. Csárdamajor, " Deménd, Hont 11m., ipolysági 
és ah. cs. o. Fertc5szentmikl6s, 76, j., cs. ll. Hévmagyarád, u. t. Honttompa, u. p. 
XVllf, 68, r. p. u. Deménd. 

. ll Debreezen, Hadilu · cs. ll. Csárdamaj or, "Sarud, HetJeiJ vm., tiszaftiredi j., 
Debreczen, m. h. (Debreczen-Csapókert), u. t. es. o. Tiszanána, u. t. Poroszló, u. p. Sarud. 
é1 u. p. , · Csárdamajor, " Tarnaörs, He-vu 'Vm., hevesi 

*) Csapolcz kk., Bereg latarczai j. j., cs. o. Nagyfilged, u. t. JúzirokSzállás, u. p. 

• 

(székb. Oroszvég}, Mz 83, f; 467, R., gk. Zsukó, Tarnaörs. . 
706 kh., kj. és ak. Beregrákos, tsz. Beregszász, ll Tótvázsony, Veszprim mn., 
jbtk. és ab. MnnUcs, cs. o. Beregsé.rrét, 65, XI, veszprémi j., es. ti. Nagyvázsony, u. t. 
34, u. t. Munkács, a. p. Beregrákos. u. p. Tótvizsony. · · 

Cs&Jiópuszta, r-. Dunaszentgylrgy, Tolna '!Jm,, Csá.rdamalom, ll R91öly, Tolna tamási j., 
dunaföldvád j. (székh. Paks), es. ll. Fadd, u. t. cs. O. Pinczebely, u. t. Keszc5hidegkút, u. p. 
Fadd, u. p. Dunaszentgyörgy. · Regöly. 

Csapópuszta, " Poroszló, B.efJes tisza- Csá.rclapuszta, ll Bér, N6grád sziráki j., 
filred i j., es. ö. Poroszló, u. t. és u. p. Poroszló. cs. ft. Berezel, u. t. és u. P• Szirák . 
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Csár Csász .. 

Csirdapnszta, f""'\ Márkháza, Ndgrád vm., fnleki Csaronda, f""'\ Helyen, Bereg mezökauon~ 
j. (székh. Salgótarjan), cs. O. Kisterenye, u. t. j., cs. O. Mezókaszony, u. t. és u. p. Mezö. 
Kisterenye, u. p. Sá.msonháza. kaszony. . 

Csirdauállás, f""'\ Korostarcsa, Békú vm., bé- Csn.rondahit, f""'\ Hetyen, Bereg mez6kaazo. 
. kési j.,· cs. O. Mezc5berény, u. t. és u. p. KOrOs- nyi j., cs. 6. Bátyú, u. t. és u. P• Mezőkaszony. 

• 

tarcsa. . Csarondahát, f""'\ Nagylónya, Bereg m., mez4. 
Csárdatnnya, f""'\ Gyöngyöshalász, Heves vm., kaszonyi j., cs. o. BA.tyú, u. t. Bá~yú, ~ J. 

gyöngyösi j., cs. O. VámosgyOrk, u. t. VAmos- Nagylónya. 
syork, u. p. GyOngyOshalász. Csarondarévitanya, f""'\ Eszeny, SetJbolu Illi., 

Csárdatelep, f""'\ Csene, Torontál-vm., csenei j., tiszai j. (székh. Mándok), cs. O. Mándok, L ~ 
ak. Gyertyamos, cs. O. Csene, u. t. és u. p. Gyer- és u. p. Eszeny. 
tyámos. Csnrtovik, n Kissolymár, Slipes 'gölnicz. 

Csirclatelep, f""'\ Visonta, Heve1 lfyl!n- bányai j., cs. 6. Golniczbé.nya, u. t. és L J. 
iJOSi j., cs. o. GyOn8JOs, u. t. Ludas, u. p. Kassahámor. · 
Visonta. · · *) Császár nk., X KA.rpátuspuszta, Karcsipaszta 
· *) Csiri kk., Nyitra · szeniczei j., ház '!20, és Makkpaszta; Komáron~ , lf8SZlesi j. (székh. 
:E T., (), !1.698 kh., kj. és' ak. Morvalír, tsz. Nagyigmánd), ház 46~, f. ~.373, M., (), ~.'r· 
Nyitra, jbtk. és ah. Szenicze, cs. o. Sasvár, 72, Szá.k, 11.786 kb., ak. helyben, tsz. Komárom, jhtl 
XIII;· 41, m. h. (Kukló-Csá.ri), u. t. Jókút, és ah. Nanigmé.nd, cs. o. Kisbér, 1!, XIII,~ · 

. ~· r.~-
cs a r n a g u r a l. Feketebérez. ") Császárfalu nk., Sopron m., felsőpulyai~ 
*) kk., Zemplln vm., sátoraljaújhel.yi ház 196, f 1.019, H., n., o, !U59 kb., ak. helyben, 

j., hu tot, f. 435, M., ~, t.OiO kb., kj. és tsz. Sopron, jbtk. és ah. Felsc5pulya, cs. ll. Répca
ak. Ladamócz, ~tk., jb. és ah. Sá.toraljaújhely, ká.roly, 76, XVill, 69, u~ t. Sopronszentniirtou, 
ca. 11. Sátoraljaújhely~ 65, X, 33, u. ~ és u. p. ~· 
Sitoraljaújhely. · . *) Császárt kk., Seolnolc-Doboka ""'·· kékesi i~ 

· Csarnapaszta, n Kemencze, H0t1t Ipoly- ház 65, f. StB, O., gk. VasaBBzentiván, ~ ih., 
liAiri j., es. O. lpolysé.g, u. t. Ipolyság, u. p. Ke- kj. és ak. Vasasszentiván, tsz. Dés, jbtk. Kékes, 
mencze. ah. Szamosújvá.r, cs. It Czege, 63, XXII, 71, L t. 
*) Csarnat45 kk., X Kovácspatakmaj or; Ugoua vm., Czege, u. p. V asasszentivé.n. . 

tiszé.ntúli j. (székh. Halmi), ház 178, f. 853, R .• n., Cs ás z á r i L Nyircsá.szári. 
gk. Sósfalu, ~.369 kb., kj. és ak. Veréeze, tsz. *) CsászArUbánya nk., X BilkkvlllgJbáDJI, 
Szatmá.r-N émeti, jbtk. és ah. Halmi, cs. o. N&~ry- Erdlíbánya, Királyudvar és Táborbánya; Molra 
tarna, 86, XI, 36, u. t. és u. p. Kirá.lyháza. vtn .• nezsideri j., ház 78, f. 537, N., m., O• 

*) Csarnó kk., Sáros felsővízközi j., hé.z kh., ak. helyben, tsz. Győr, jbtk. és ali. Nezsider, 
97, f. ~J, R;, t, t.671 kh., kj. és ak. Róna, tsz. cs. O. KirAiyhida, 76, XVIII, 581 u. t. Kirilyhida, 
Eperjes, jbtk. Felsc5vizkl!z, ah. Bá.rtfa, ca. o. ~. • • 

Zboró, 67, IX, !9, u. t. és u. p. Zboró. Császárpatak, f""'\ Klenócz, Gömör á K'11· 
Cs a r n ó 1. Végcsarnó. . Hont rimaszombati j. (székh. Nyustya) cs. G. 
*) Csarnóháza nk., 'Bihar élesdi j., ház Rimakokova, u. t. Nyustya, u. p. Klenócz. . 

630, f. 2.4i»9, O., "f, 11.497 kh., ak. helyben, tsz. Császárpatak, f""'\ Rimakokova, Gömör IB Kil· 
Nau-Vá.rad, jbtk. ·és ah. Elesd, cs. O. Remeteló- Hont vm., rimaszombati j. {székh. Nyustya). 
rév, 37, IV, 11, u. t. Király hágó, u. p. JádvOiiJ. cs. 6. Rimakokova, u. t. Rimakokova, L p. Új· 

*) Csatnólak kk., Trencstn v·m., báni j., ház antalvölgy. . 
95, f, f)80., T., rk, és á.g. Felsc5szalatna, !!.656 kh., Csé.szé.rrét, n Mosonszentpéter, Mo10K ftl., 

kj. és ak. Felsc5sza.latna, tsz., Trencsén, jbtk. és magyaróváori j., cs. o. Moson8Jenljános1 1o t. 
ah. Bá.n, es. o. Bercsény, 71,, XV, 47, u. t. Alsó- Mosonszentj:i.nos, u. p. Moson. · 
ozor, u. p. Felsilszalatna. Császárszillás, f""'\ Nagykálló, Seabolcs ,.,, 

*) CsAI'nóta kk., X KOvesi csárda, Baranya nagy ká,llói j., es. O. Nagyká.lló, ill m. h., 1o t. 
t1m., siklósi j., ház 63, f. j7.(., M., (li, rk. Garé, és u. p. NyireJryháza • 

• 
kb., Jr,j. és ak. Gyüd, tsz. Pécs, jbtk. és ah. *) Császártöltés nk., X Alsópolsárdi, Csala, 

Siklós, cs. O. Szalánta, 691, XIX, 60, u. t. Sik- Felsilpolgárdi és Pol~rárdi, Pest-Pil~-Solt-Kisb1t 
lós, u. P• Gydd. vm., kiskilr<'lsi j., ház 460, i. 2,869, ll., n~ O• 

*) Csaroda kk., X Baytanya és Horvé.ttanya, 14.260 kh., ak. helyben, tsz. Kalocsa, jbtk. Kiskör&.i 
Bereg vm., tiszaháti j. (székh. Beregszász), ház ah. Kiskunhalas, cs. o. helyben, as, I, S, L t. 
151, f. 1.046, M., ~, rk. Má.rokpapi, 4.~51 kb., Hajós, ~-
kj. és ak. Bere~rsurány, tsztk.; jb. éa ah. Bereg- *) Császkó kk., X Fenyvesd, Hollósd és János· 
szé.sz, cs. O. helyben, 65, XI, 84, u. t. Bereg- malom ; Nyitra vm., sleniczei j., ház 160, f. 736, 
luré.nJ, ~- T., eJ', rk. Ószombat, S.iSO kh., kij. és at., 
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CsAsz Csav 

Ószombat, tsz. Nyitra, jbtk. és ab. Szenicze, cs. ö. 518, :E !1.4!0, N., m., 5, 6.781 kb., ak. helyben, 
Szenicze, 71, XIII, 41, n. t. Szenicze, n. p. Rohó. tsz. Szabadka, jbtk. és ah. Baja, cs. ö. Bálmonos-

*) Császló kk., X Barkóczytanya, Madarasitanya, tor, VI, 17, ~· n. t. Gara, ~- · 
Rácz Elem~r tanya, Rácz Margit~ és Jolán tanya Cs a t á n l. Csatány. 
és Vécseytanya; Szatmár vm., csengeri j., ház *) Csatány kk., X Erdóalja, Szamosirok · és 
100, i, M9, M., ·~, gk. Jánk, 1.768 kb., kj. és ak. Szóll/Uanya; BI!Olnok-Doboka vm., dési j., ház 166, 
Gacsily, tsztk., jb. és ah. Szatmir-Németi, cs. ö. f 787, O., it !M46 kb., kj. és ak. Mánya, tsztk., 
Csenger, 5, XII, ~7, u. t. Gacsily, u. p. Jánk. jb. és ah. Dés, cs. ö. Kaczkó, . XXI, 'iO, u. t. 

*) Császlócz kk., Ung tnn., ungvári j., ház 101, és u •. p. Dés •. 
:E 669, M., o, gk. Kereknye, t. 769 kb.,· kj. és ak. *) Csatár kk., X Kiscsa tár, Zala wn., zalaeger
Nagygejócz, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Ungvár, szegi j., ház 112, :E 675, (;, 1.081 kb., kj. és 
cs. ö. Nagygejc5cz, 66, XI, 36, u. t. és u. p. Ungvár. ak. Zalabesenyó, tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, 

*) Császta kk., Baranya wn., hegyháti j. (székh. cs. 6. Nagylengyel, 48, XX, 64, n. t. Bak, u. p. 
Sisd), ház 113, :E 535, M., n., t·k. Szászvár, 1.107 BoczfOlde. . 
kb., kj. és ak. Szászvár, tsz: Pécs, jbtk. és ah. Cs a t i r l. Alsócsatár, Felsc5csatár, HegykOz-
Sásd, cs. O. 51, XIX, 60, u. t. és u. p. csatár. 
Szászvá.r. Csat4rlmajor, r-. Csorna, Soproo 11m., csornai 

Császta, r-. Edelény, BoraotJ edelényi j., j., cs. o. Csorna, m. h., u. t. Bósárkány, ~-
cs. ll. Edelény, u. t. és u. p. Edelény. Csatárlpuszta, r-. VaspOr, Zala wn., zalaeger. 

Császtamellék, r-. Gúta, Komárom csalló• szegi j., cs. o. Zalall!vc5, u. t. Zalahá.shágy-
kl!zi j. (székh. Nemesócsa), cs. a. Gúta, u. t. és Riinánymajor, u. P• Salomvár. . 

• 

u. P• Gúta. . Csatárltelep, r-. Szekszá.rd, Tolnt.~ "".,, cs. a. 
C s ás z t k ó L Csiszkó. · Szekszárd, u. t. és u. p. Szekszárd. 
C a ás z t k ó e z L Császtó. Csatárpuszta, r-. Tótvázsony, Veseprém wn., 

• 

*) Császtó kk., Nyitra vm., vágújhelyi j., ház veszprémi j., cs. O. Nagyvázsony, •· t. Balaton· 
14!1, i. 809, T., rk. Felsőleszéte, 1 kh., lEj. és filred !, u. p. Tótvázsony. · 
ak. Felsőleszéte, tsz. Nyitra, jlitk. és ah. Vág- Csatárpuszta, r-. Veszprém, Veszprlfm wn., cs. O. 
6jhely, cs. O. Vágújhely, 7~. XIII, 41, u. t. Vág- Nagyvázsony, n. t. Balatonfllredfllrdő, u. p. 
üjhely, u. p. Csejte. · . ' Veszprém. 

CsászJklstag, r-. Sárkl!zúJ1ak, S1almdr wn., Csataszög, r-. Nagykl!rd, Jász-Nagykr.m-SJol
szatmárnémeti j., cs. a. Sárkazújlak, n. t. és u. p. nok 11m., jászaági alsó j. (székb. Jászapáti), cs. O. 
SárkOzújlak. . Kötelek, u. t. és u. p. NagykOrú. 

Császynagytag, r-. Sárkl!zújlak, Seatmár vm., *) Csatka kk., X Koromla és Vadas-
j., es. a. Sárkelzúj lak, u. t. és u. p. puszta; V esiprim zirczi j., ház 106,' i. 730,. 

Sá.rkazújlak. M., rk. Súr, 3.087 kb., kj. és ak. Ác-steszér, tsz. 
CsAszytanya, r-. Mikola, Beatmár '!lm., szalmtr- Veszprém, jbtk. és ah. Zircz, cs. ö. Csesznek, 19, 

németi j., cs. a. Mikola, u. t. és u. p. Mikola. XVII, 56, u. t. Bakonyszombathely, u. P• Súr. 

• 

• 

Cs át l. Mezc5csát. *)Csatófabakk.,Kis-Küküllóvm.,erzsébetvárosi . · 
. 

11
) Csata kk., X Csudapuszta és Józsefháza- 1·, ház 'ill9, i. \12!, O., n., t, .:j=-, ág. Domtld, 3.1!14 

j: major, Bars vm., lévai j., ház 32 t., i. 1.776, M., kb., kj. és ak. Domáld, tsztk., jb. és ah. Erzsébet-
~.-!! rk. Lekér, 3.118 kh., kj. és ak. helyben, tsz. város, cs. O. Erzsébetváros, 50, XXIII, 76, u. t. 
~· Aranyosmarót, jbtk. és nb. Léva, cs. 6. Nagy- Erzsébetváros, u. p. Záil'or. 
~: salló, !6, XIV, 45, f, ~- Csatorna, r-. Kolozsvár, Kolola cs. O. (a 
~ Csataalja, 1"""1 Baranya vm., mohácsi közhiztonsá.gi azoigálatot Kolozsvár város rendőr· 
-
-
~ 

• 
• 

--
• 

• -

-

-

• 

j., cs. 6. Mohács, u. t. Mohács, ~ p. Lánycsók. sége teljesíti), u. t. és u. p. Kolozsvár. . 
C s a t a a l j a L Csátalja. *) Csa1ószeg kk., Cdk vm., kászonalcsiki j. 
*) Csatád nk., Torontál -vm., csenei j., há.z 585, (székh. Cslkszentmtrton), ház 229, f. 980, M., rk . 

f. ~.605, N., o, 7.177 kb., ak. helyben, tsz. Nagy- Cslkszentsimon, 3.165 kh., kj. és ak. Csíkszent
kik inda, jblk. Billéd, ah. Zsombolya. cs. o. Bogá· simon, tsz. Csikszereda, jbtk. Csíkszentmárton, 
ros, 61, VIII, ~4, r. ~- ah. Csíkszereda, cs. o. Csíkszentsimon, 8!, XXIV, 

Csatahely, r-. Bamnya vm., szent- 79, u. t. és u. p. Csíkszentsimon. 
lőrinczi j., cs. O. Szentlc5rincz, a. t. Szentlc5rincz, Csattag, r-. TiszafQred, He·ves 11m., tiszafOredi j., 
u. P• Nagypeterd. . cs. ö. TiszafQred, u. t~ és u. P• TiszafQred. 

11
) Csataj kk., X Csandalpuszta, Porsooy vtn., *)Csáva kk., Sopron wn., felsőpulyai j., ház 

szenezi j., ház tB~. :E 997, T., m., o, if, !.235 i, 1.395, N., m., 0 , if, 3.021 kb., kj. és ak. helyben, 
kb., kj. és ak. Magyargurab, tsz. Pozsony, jbtk. tsz. Sop1·on; jbtk. és ah. Felsc5pnlya, cs. o. Kl!zép-
és ah. Bazin, cs. O. Czifer, 72, XIII, 40, u. t. pulya, 76, XVIII, 59, r. ~. 
Cztrer, u. p. Báhony. *) Csavajó kk., X lavodnirtvány, Krpelnn-

*) Csátalja nk., Bács-Bodrog bajai j., ház irtvány, Petriszkairtvány i Nyitra wn., prh•ifFYC:.~ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

-

• 
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• 

• 
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Csai.v--Cses 

j. (szolgabirói kirendeltség: Divékrudnó), hAz Cs é c a l. Kisesécs, Nagyes~cs . 
156, ! UBS, T., o, 8.162 kb., kj. és ak. Béla- *) Csécse nk., X Bélahalompuszta, Borlll'IS· 
patak&, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Privigye, es.~ ü. pnszta, Erzsébetpuszta, HosszúvGlgypuszta, Rózsb
Divékrudnó, 1!, XIV, -66, u. t. Nyitranovák, almáspuszta és Szépbalompuszta; Ndgrád t~~~., 
ll• P• Bélapataka. sziráki j., ház 194, f. 1.209, M., <5, izr. L6rinczi. 

*) CsATAs nk., Kis-Kakülló cnn., diesl!szent- 3778 kb., at. helyben, tsz. Balassagyarmat,jblk. 
mirtoni j., hb 158, f. 828, M., ~, 1.522 kb., és ah. Szirák, es. (!. Szirá.k, 60, XVI, 51, u. t. 
ak. helybe~, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. Dicső- Pásztó,~· 
szentmárton, cs. ö. Bonyha, bO XXIII, 76, lilQ. C s é e ·s e I. Tiszacsécse. 
(Mikefnlva-Csivás), u. t. és u •. p. Bonyha. Cs e e s e h ó l. Zuhogó. 

C s á v é. s l. MezGcsA.vás. *)Csécsény kk., Zdlyom mn., beszterezebányai j., 
C B á v o j l. Csavajó. hiz 34, f. :1:6!, T., ig. Felsc5miclinye, ·907 kh., 
*) Csávolf nk., X Ákáczpuszta: Bács-Bodrog kj. és ak. Felsl!micsinye, tsztk., jb. és ah. · 

bajai j., ház 619, f. 8.007, N., m., honyevácz, Beszterezebánya, cs .o. Horhát, XVI, 50, L t. 
o, S.W kb., ak. helyben, tsz. Szabadka, jbtk. Beszterczebánya, u •. p. Felsc5micsinye. 
és ah. Baja, es. ll. Felsllszentivli.n, tS, VI, 17, Cs écsény L Rábacsécsény . 
a. t. Bácsbokod, ~- *)CsécsénTP&tonykk., X Kerit6smajor;Pou011J 

*)Csávos nk., X CsávossyszállAs: Torontál tlln., vm., dunaszerdahelyi j., biz 46, f. M., ri. 
módosi j., hAz !17, f. 1.030, N., m., sz., o, ref, Szentmihályfa, 1.588 kb., kj. és ak.SzentmiM!yfa, 
AlsóiLtebe, kg. Módos, !.876 kb., ak. helyben· tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Dunaszerdahely, e~. a. 
tsz. Nagybecskerek, jblk. és ah. Módos, es. O· Kismagyar, 72, XVIII, 4!, f 
Módos; !19, VII, !O, ~· u. p. Szentmihályfa. · 

Csávossypuszia, r-. Beregszónémeti, Torontál Csecskc'J, r-. Bonyhé.d, TolM vlllrJségi ~ 
csenei j., cs. o. Csene, u. i. Papd, u. p. (székh. Bonyhád), Cl. O. Bonyhé.d, u. t. és L p. 

Beregszónémeti. Bonyhád. 
Csávossypusda, r-. GyOrgyhba, Tot·ontál t•m. *) Csedreg kk., X Halasytanya; Ugocsa 111, 

bánlaki j., cs. O. Zichyfalva, u. t. és u. p. György- tiszántúli j. (székh. Halmi), ház 1!1, i. 7~,1, 
béza. . gk. KOkényesd, U29 kh., kj. és ak, (G

Csávossyszállás, r-. Csávos, Torontál vm., mó- kényesd, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Halmi, 
dosi j., cs. o. Módos, u. i. és u. p. Csávos. · cs. ö. Halmi, 85, XI, 85, u. i;. Halmi, L p. ' 

Cseb kk., Hwnyail , algyógyi j. (székh. Kokényesd. 
Algyógyalfalu), ház !1!!!, f. 873, O., t , =j=-, 4.969 Cs é fa l. Cséfn.lva. 
kh., kj. és ak. Nagyalmás, tsz. Déva, jbtk. AI- *) Cséfalva kk., X Kondorospuszto.; PO.AOIIf 

.. gyógyalfalu, ah. Szászváros, cs. O. Algyógyal- vm., dunaszerdahelyi j.; ház !71 f. 150, 1., rt. 
falu, 64, XXIII, 76, u. i.· és u~ p. Zalatna F.gyházgelle, 366 kh., kj. és ak. Ógelle, tsz. PozsonJ, 

• 
C s é b I. Dunacséb, Zalacséb. J btk. és ah. Dunaszerdahely, cs. ll. Dunaszerda· 
,Cs e b I. Nagycseb. · hely, 72, XIII, 4!, u. t. Sárosfa, Ilo P• Egyh'áqe!lt. 
*) Csebény kk., XSzabás; Baranya 11111., szent- Cséfán, r-. Szeghalom, Bikú m., szeahalmij., 

lc5rinczi j., hú 67, :l!, 376, N., m., rk. Ibafa, 635 cs. O. Szegha~om, u. t. és u. p. Szeghalom. 
kb., kj. és at. Ibafa., ta. Pécs, jbtk. és ah. *) kk., X Cséffapuszta és Pllspllkradvány; 
SzenUllrincz, cs. O. Bakócza, 52, XIX, 60, Bihar vm., cséffai j., ház ;278, i. 1.637, O., m., 
u, t. Almamellék, u. p. Ibafa. =J=-, rk. Mezóbikács, ref. Geszt, 6.186 kb., kj. és ak. 

Cs e b é n y l. Alsócsebény, Felsl!csebény. helyben, tsz._Nagy-Várad, jbtk. és ah. Nagyszalonta. 
r-. Gige, Somogy vm., nagy- cs. ö. helyben, 37, IV, 11, f, .lh 

atidi j., Cl· ö. CsOkOly, u. t. és u. p. Lipótfa,. ~- · 
Csebitanya, r-. Buzita, A.bauj-Toma vm., Cséffapusda, f"\ Cséffa, Bihar t~m., 

csereháti j. (székh. Szepsi), cs. O. Krasznokvajda, cs. O. Cséffa, u. t. és u. p. CséfilL 

• 
h 

u. t. Szem ere, u. p. Perény. · Cs e g e l. TiszacseBe. · 
Cs e b z a l. Csebze. Csegepuszta, r-. Bálványos, Somo!J11 11111., t&bi 
*) Csebze nk., X Gyuritanya, Herminamajor, j., es. O. KórOshegy, Ilo i;. Szántód, L po 

Matyitanya és Odontanya; Torontál vm., párdányi Bálványos. 
j., hú f. 1.638, O., =j=-, rk. Újpécs, 7.688 kh., ") Csegez kk., Tortla-.Ar•yo• "'"·• toroezkói ~ 
ak. helyben, tsz. Nagybecskerek, jbtk. és ah. ház 16!!, f. 585, o., m., =j=-, 8, j,594 .kh., kj. & 
Módos, cs. 6. Újpécs, !19, V, 16, u. t. Csák, ~· ak. Várfalva, tsztk., jb. és ah.~_Torda, cs. il. Bor· 

*) Csécs kk., X ~zc5llc5ske; A.bauj·Toma vm., rév, 50, XXI, 69, u. t. Toroczkó, u. p. Várfalra. 

• 

l 

' ' 
' • 

cserehAti j. (székh. Szepsi), biz 141, f. 827, M., Csegöd, r-. Erdc5gyarak, Bihar ·11m., nan· · 
o, ~, gk. Szeszta, ·U6! kb., kj. és ak. he1yben, szalontai j., e& o. Feketebátor, f, 4I} ; i 

' tsz. Kassa, jhtk. és ah. Szepsi, cs. ö. Szepsi, 34, p. u. . . 
IX, t7, f, ~· *) Csegtild kk., &atm6r t~m., csengen J., há l 

' 

' 

• 
• 

• 
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• • 

. 115, l 989, M., t • rk. Jink, .ref. Csúzló, S.SBO Csehipuszta, n Szendrl5, Borsoil tlm., edelényi 
·.· kj. és ak. Cseooersima ts tk. 'b é h · " S d ll t é S d ll • ., , z , J • s a . J·• cs. u. zen ru, Uo • s Uo P• zen ru. 
t ·Szatmár-Németi, cs. lJ. Porcsalma, 5, XII, 37, Csehi szöllöhegy, n Szemcséd, Tolna 
'· L ~ és u. P• Jánk. tamási j., es. O. Felsi'Sireg, u. t. és u. p. Felsilireg. 

• 

Cs e h I. Pánczélcseh, Szilágycseh. *) Csehlakn kk., Zala mn., perlaki j., ház 73, 
· Csehánkapnszta, n Málnapatak, Nógráil11m., f 889, H., rk. Tüskeszentgyörgy, 7~0 kb., k,j. és 
losonczi j., ak. Litkapuszta (a málnapataki ak. Tüskeszentgyö•·gy, tsz. Nagyka.nizsa, jbtk. és 

. ak. párhuzamos B. anyakönyve), cs. o. Lónya- ab. Perlak, es. o. Perlak, 68, XX, u. t. Per-
. bánya, u. t. Szinóbinya, u. p. Málnapatak. lak, u. p. Tllskeszentgyörgy . 
: ")Csehbánya kk., Ve8sprlfm v1n., veszprémi j., Csehország, n Tápióság, Pest-Pilis-Solt-Kis-

hb 60, i 362, N., m., rk. Városlc5d, 2.67~ kb., kj. ktm vm., nngykitai j., cs. O. Nagykáta, u. t. 
·és ak. Virosllld, tsztk., jb. és ab. Veszprém, cs. O. Tápiószecsil, u. p. Tipióság. 

• 
' 

. Bakonjákó, 19, XVII, öö, u. t. Városlc5d-Kis~ild, Csehorszig, n Varga, Bflll'anya ""''' begy-
L P• VárosMd. . háti j. (siékb. Sásd), cs. 6. Sásd, u. t. és u. P• 

*) Csehberek kk., X Csebszálláspuszta, Moco- Sásd. . 
róspuszta és Zlatnói Bveggyár; Nógrárl lo- Cs e b o v e c z I. Csehlaka. 
sonezi j., ház t 1 T., m., rf', rk. Ipoly- Csehszállás, n Bácsújlak, Bács-Bod-rog 11m., 
berzeneze, -1.996 kb., IQ. és ak. Poltár, tsz. palánkai j., cs. 6. Bácsújlak u. t. és u. p. Bács
Balassagyarmat, jbtk. és ab. Losoncz, cs. O· újlak. 
Kálnapatak, ifi, XVI, öl, f, ~· Csehszálláspuszta, n Csehberek. Nógrád tlm., 

C 11 e h b r e z ó 1. Csehberek. losonczi j., ca. O. Málnapatak, u. t. és u. P• 
*) Cseherdös kk., K.rassó-S•ördny hozo- Csehberek. 

vicai j., hé.z 94, :E .&n, Cseh, rk. Bozovics, 1.160 *) Cséhtelek kk., X Belmezilhegy, Dódrovina
kh., kj. és ak. Por hó, tsz. Karánaebes, jbtk. és tanya, Lázuribegy és Ráratanya ; Bihar mar
ah. Bozovics, cs. o.. Újborlovény, -13, VIII, !6, gittai j., ház 165, i. O., m., t, rk. Bodonos, 
u. t.. Nérahalmos, u. p. Porbó. ref. Tóti, -1.871 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Nagy-

*) CsehétfalTa kk., Ud11arhel11 · székely· Várad, jbtk. és ab. Margitta, cs. 6. Berattyó-
keresztúri j., báz 98, t 4!9, M., 8, 2.181 kb., széplak, 39, lll, 7, ~· 
ij. és ak. Kobátfalva, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. *) Csehtelke kk., Kolozs vm., nagysármási j., 
és ab. Székelykeresztúr, es. 6. Korond, ~. XXIV ház 155, t 68:2, O., m., t 1 2.386 kb., kj. és ak. 
80, u. t. Székelykeresztúr, u. ·P• Kobátfalva. Pusztakamarás, tsz. Kolozsvá.r, jbtk. és ab. Mocs, · 

*) CsehfalTa kk., Temes 11m., fehértemplomi j. cs. ö. Báld, XXII, 73, u. t. és u. p. Báld. 
hú ,2, f 216, Cseh, m., rk. Fehértemplom, 877 kh. *) Csejd kk., X Tófalva, Maros-Torda 
kj. és ak. Karasjeszenc5, tsztk., jb. és ah. Fehér- marosi felsil j. (székb. ·Maros-Vásárhely), ház 97, 
templom, es. 6. Fehértemplom, 61, VII, !1, u. ~ f. M., ~, 1.64:7 kb., k,j. és ak. Marosszent-
és L p. Karasjeszenc5. · györgy, tsztk., jb. és ah. Maros-Vásárhely, es. ö. 

*) Csehi kk., X J6:~.scfmajor; Vas vm., vasviri Maros-Vásárhely, 6!, XXII, 71, u. t. és u. p. 
j., ház l1j, t 787, M., rk. Csehimindszent, 1.685 Maros-Vá.sá.rhely. · 
kh., kj. és ak. Csehimindszent, tsz. Szombathely, Cs e j d t ó fa l v a l. Csejd. . 
j btk. és ah. Vasvár, cs. ö. Balta vár, 88, XX, *) Csejke kk., Vas , szombathelyi j., ház 109, 
66, L t. Baltavir, u. p. Csehimindszent. .E 514, N., rk. Németkeresztes, V!69! kh., kj. és 

Cs e h i L Balatoncsehi, Drávacsehi, Egercsehi, ak. Németl0vc5, tsztk., jb és ah. Szombathely,cs. o. 
Kisesehi, Komáromcsehi, Nyitracsehi, Somlyó- Pornóapiti, 83, XVIII, 59, u. t. Pinkaóvár, u. p. 
csehi, SQmegcsehi, Váradcsehi. Németkeresztes. · · 

*) Csehimindszent kk., X Kisheify, Nyiresi· *) Csejkö kk., Bars vm., lévai j., ház 153, 
major, Polypuszta és Potyrózsamajor; Vas t~m.• t 1.20-1, T., m., o, .&.160 kb., kj. és ak. Garamszc5llc5s, 
vasvári j., ház UO, t 915, M., O• 8.()j7 kh., kj. lsz. Aranyosmaré.t, jbtk. és ah. Léva, cs. o. Léva, 

• 

és ak. helyben, tsz. Szombalbely, jbtk. és ah. ~6, XIV, 45; u. t. Naukoszmály, u. p. Garam- . 

• 

V usvá.r, cs. O. Balta vár, 83, XX, 66, u. t. Balta- szc5llc5s. , · · · 

' 

vá.r, ~· *) Csejte nk., X Komárnó és · Zsolnafalu; 
Csehlpns.zta, fl DrAvacsehi, Baranya 11m., Nyitt·a vm., vágújhelyi j., hál 419, t 2.594, T., 

siklósi j., cs. 6. Drba.szabolcs, u. t. Siklós, u. p. 0 , ág. Vágújhely, 5.686 kb., ak. he~yben, tsz. 
Kováeshida. · Nyitra, jhtk. és ah. Vá.gújhely, cs. ö. Vágújhely, 

Caehlpuszta, fl Felsc5fehérkút, Hont 11m., 72, XIII, 41, m. h. (Csejte-Vágszentkereszt), 
ipolynyéki j., cs. O. Csáb, u. t. Balassagyarmat, u. t. V · 
u. P• Csáb. Csejtedomb, r. .Máramarossziget, Máramaros, 

Csehipuszta, r-. Somlyócsehi, Srilágy vm., vm., cs. ö. Máramarossziget, u.~ és u. p. Mára.· 
szilá.gysomlyói j., cs. O. Szilá.gysomlyó, u. t. és marossziget. 
u. P• Szilá.usomlyó. *) Csék k.k., Nyitra vm., pl'ivigyei j., hAz 194-, 
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• 
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C:Sek-· Csem 

f, 1.960, N., o, kb., kj. és ak. Németpróna ak. :&sz<'lllc5s, tsz. Zilah, jbtk. és ah, Tasnád, 
(nyitrafili kj. és ak. kerO.let), tsz. Nyitra, jbtk. cs. O. Pele, 51, III, 10, u. t. és u, p. Émóll~a. 
lis ah. PriviS'Ye, cs. O. Németpróna, 12, XIV, 46, *) Cseklész kk., X Alsómajor és Fel.s6major; 
u. t. és u. P• Németpróna. Poesony 'lml., pozsonyi j., ház !!90, f. ,.103, l, 

Csekajpuszta, h Makrancz, .Abau.j-ToNUJ vm., t., o, 5.298 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. 
csereháti j. (székh. Szepsi), cs. o. Szepsi u. t. és ah. Pozsony, cs. G. helyben, 7i, Illi, 60, 
és u. p. Szepsi. ~. ~-

*) Cseke kk., X Kopeczmajor ; Ba1·s vere- Cséklye kk., Bihar 'Vm., élesdi j., ház 133, 
bélyi j., ház 158, i, 917, T., .m., o, 1.676 kb., ;E 638, O., .::f, 1.001 kb., kj. és ak. Kishár6d, 
kj. és ak. Fakóvezekény, tsz. Aranyosmarót, jbtk. tsz. Nagy-Várad, Jbtk. és ah. Élesd, es. ll. NIIJ· 
és ah. Verebély, cs. o: Nagysalló, , XIV, 44, báród, 37, IV, 11, u. t. és u. P• Nagybáród. 
•· t. Nagysalló, u. p. Málas. . ") Csékút kk., X Cservárpuszta; Veszpri• nt, 

*) Cséke kk., Zemplén , bodrogközi j. (székh. devecseri j., ház 114, i, 5~6, M., rk. Halimba, &a, 
Kiralyhelmecz), ház ö7, i 206, M., t, 69! kb:, kj. Ajka, 2.489 kh., kj. és ak. Padrag,- tsz. Veszprém, 
és !lk. ·ucza, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. jbtk. és ah. Devecser, cs. O. Ajka, 19, XVII, 66, 
Kirüyhelmecz, es. O. Zemplénagárd, 65, X, 33, u. t. Ajka, u. P• Padrag • 
•· t. és u. p. Perbenyik. *) Cseledoboka kk., Barattya """' moháeai ~. 

Cseke, n Rád, Ndgrá~ nógrádi j. (székh. hú.z 44, z 233, N., rk. So~erek, 150 kh., ki.. és 
Rétság), cs. o. Nc5tincs, u. t. Pencz, u. P• Rád. ak. Somberek, tsz. Pécs, Jbtk. és ah. Mohitl, 

Cs é k e 1. Csejke. cs. O. Mohács, 52, XIX, 61; u. t. MoblCII, 1. J. 
C s e k e I. Szalmárcseke. · Somberek. . 
C s é t e 1.- Drágcséke, Magyarcséke. *) C•e.Iej kk., X Dub_}na, Horka! . Újlanya ét 

• • h 2 VeresmaJor ; tma., gálszéeslJ., biz lU. 
*) Csekefa kk., Vas"'"·· muraszombab J., áz 6 • f, 712, T., m., t, rk. Pelejte, 2.S08 kh., kj. éa ai 

f_ , M., ref. Kercza, ág. Domonkosfa, ~41 kh., Magyarizsép, tsz. Satoraljaújhely, jbtk. éJ ah. 
kj. és ak. Pártosfalva, tsz; Szombathely, Jbtk. és Gálszécs, cs. Ö. Tllkelerebes, 66, IX, " \. 
ah. Muraszombat, cs. o. Tótkeresztúr, 83, XX, Upor, u. p. Pelejte. 
66, u. t. és u. P• Pártosfal va. Cselénypuszta, n Mohora, N6grátl lilii., ba· 

*) Cseketaln kk., Ud'Varhe'ly mn., székely- lassagyarmati j., cs. o. BalaS!J8gyarma~ 1. t. 
keresztúri j., ház 136, i. 671, M., ~, 8, 1.151 kh., és u. p. Mohora. 
kj. és ak. Szentábrahám, tsz. Székelyudvarhely, *) Cselfalva kk., Sáros ·. girálli j., ház 24, 
jbtk. és ah. Székelykeresz túr, cs. O. Székelykeresztúr, i. 16!1, T., rk. Pósfai va, ref. Tapolykomlós, 696 
81, XXIV, 80, u. t. és u. p. ·székelykeresztúr. kh., kj. és ak. Komlóskeresztes, tsz. Eperjes, 

C s e k e fa l v a I. Csikcsekefalva. jbtk. és ah. Girált, cs. o. Kálnás, 67, L'{, l, 
*) CsékebodoR kk., Bihar """·• magyarcsékei u. t. Girált; u. p. Komlóskeresztes. 

j., ház 60, i. 186, O., kg. -Kerekesfo.lva, 694 kh., kj· Cs e lk 61 e h o t a I. Cselkószabadja. · 
és ak. Szombatság, t~z. Nagy-Várad, jbtk. és ah· *) Cselkószabadja kk., .7rencsm """• várbesl· 
.Magyarcséke, cs. o. K1spapmez6, 37, IV, 11, u. t. és terczei lj., ház M, i. !01, T., rk. Demény, 
a. P• S~omba.tság. !th., kj. és ak. Demény, tsz. Trencsén, jblk. Vq· 
- *) Csekej kk., X Kiklc5pnszta; Nyitra vm.• besztercze, ah. Nagybicscse, cs. ll. Ra.jeez, 71, IV, 
nyitrai j., ház 148, i. 831, T., rk. Űzbég, 1.007 kb., 47, u. t: Vágbesztercze, u. p. Demény. 
kj. és ak .. Nyitraegerszeg, tsztk., jb. és ah. Nyitra, Cselko-ya, n Zsolt, Trencsé11 vm., illavai j., 
es. O. -l'r NYJ.lra, 11, XIV, 46,· m. h., u. t. és cs. o. Illava, u. t. Illava, u, p. Zsolt. 

· 8 • P• uzhég. C ll aj M M "). c k 1 k kk. X K é tan M d ,.1 se elm or, n osonszentpéter, 0101t -., se e a a , em ny ya, a avu gy- 6 á . · ,. M t"" t. 
ta S'llót "_ S -1 ás ta ",A .. ..,.. , .~_ magyar v n J., cs. u. osonszen Janos, L nya, 1 anya .. s ZI v sy nya; .a.wsu-.1! etlr;-t M . . M 
-m .. · · · ház 1•7 .c 7.,1 M -r · osonszentJános, u. p. osonszenlpéter. 
'VIrt., marOSUJVan J., "' 1 ö1W D o •1 0.1 ft l , 

~, rk. Maro~Iudas, !.097 kh., kj. és· ak. helyben, . CselöhAza, n Tarnazsadány, Hever wn., bevesi 
tsz. Gyulafehérvár, jbtk. Marosújvár, ah. Nagy· J., cs. O. NagyCO.ged, U. 1i. Ludas, u. P. Tarna· 
enyed, cs. O. Czintos, 60, XXI, 68, u. t. és u. p. zsadány. 

· Marosbogát · CseiG1iepusz1ia, t""' Kosd, N6grátl ""'-~ _IIÓf· 
Csekélyes, n Kápolnásnyék, FejiÍ- 'Vm., székes· rádi j. (székh. Rétság), cs. O. Nc5tincs, u. ~ V ács. 

fehérvári j., cs. o. Velencze, u. t. és u. p. Kápol- n. P• Kosd. 

• 

násnyék.. . *} Csém kk., Vas vm., szombathelyi j., háJ 
Csekény, n Bélád, Bars aranyesmaróti j., 142, i, 719, H., 0• 1.969 kh., kj. és ak. Fel» 

cs. O. Aranyosmarót, u. t. Alsószelezsény, u. p. csatár, tsztk., jb. és ah. Szombathely, ca. G. 
Nagyherestény. . Pornóapáti, 88, XVJII, 69, m. h., 1. \. és 

*) Csekenye kk., Briláf/11 """'' tasnádi j., ház u. p. Csajta. 
37, i. !210, O., gk. Krasznahá7a, 671 kb., kj. és Csemerlu\zlmi\Jor, n Komdrom "" 
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Csem Csen 

gesztesi j. (székh. Nagyigmánd), cs. G. Nagyig- muraszombati j., ház 51, i. 37!!, Vend, m., ö, 468 
mfmd, u. t. Nagyigmánd, u. p. Bana. kh., kj. és ak. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és 

*) Csemernye kk., X Lomnicza, 01·tás és Po- ah. Muraszombat, cs. G. Vasb.idegkút, 83, XX, 66, 
lovina; Zemplén mn., varannói j., ház ~63, i u. t. Muraszombat, 18]. 
1-4·78, T., m., t, rk. Vehécz; '!.5(5 kb., kj. és Csendlakpusz1ia, n Kislibercse, N6grád 

• • 

ak. helyben, tsz. Sáloraljaújhely, jbtk. és ah. gácsi j., cs. 6. NógrádszaUl, u. t. Gács, u. P• 
Varannó, cs. G. Varannó, 66, IX, iS, u. t. Alsósztregova. · 
Varannó, ~- . Csenclörpuszta, n Tavarna, ZempUn tma., 

Cs em e r n y e I. Márkcsemernye. varannói j., es. G. 'favarna, u. t. és u. p. Tavarna. 
Csemlcz kk., Lipt6 t~m., liptószentmiklósi j., Csenclörtanya, n Terep, S1atmát· avasi 

ház 11, i. 63, T., ág. Nagypalugya és Gálfalu, !!73 "j. (székh. Avnsújváros), cs. O. Bikszád, u. t. 
kh., kj. és ak. Nagypalugya és Gálfalu (nagy- Szinérváralja, u. p. Bikszád. 
palogyai kj. és ak. kernlet), tsz. Rózsahegy, jbtk. *) Csene nk., )( Csárdatelep, Gámos, Gláva- · 
és ah. Liptószentmiklós, cs. o. Liptószentmiklós, major, KQlsi'Jszc5lliik és Szekerestanya ; Torontál 
67, ·XV, ·49, u. t. Liptószentmiklós, u. p. Kis- t~m., csenei j., ház öö,, :E !!.735, Sz., n., m., .of=-, 
palugya. rk. Gy~rlyámos, 8.201 kh., ak. helyben, tsz. 

Csemlnloz, n Laskafalu, Baranya vm., baranya- Nagykikinda, jbtk. ah. Zsombolya, cs. 6. 
vári j. (székh. Dá1·da), cs. o. Kácsfalu, u. t. és helyben, 61, VIII, 24, r, _[ll e.~-
a. p. Laskafalu. · Csenei sz6llőtelep, n Ujvidék, .Bács-Bodrog 

C.em6, n Pest-1\1is-Solt-Kiskun "'"'' vm., cs. o. (a közbiztonsági azoigálatot Ujvidék 
cs. O. Czegléd, , a. t. Czegléd, 18] p. u. város rend6rsé11e teljesíti), u. t. Uj vidék, u. P• Vas-

Csem6, n agyi.I'SrOs, Pest-Pilis-Solt-Kiskun kapu. 
vm., es .. ö. Nagyki'JrOs, a. t. és u. p. Nyársap.át. Csengele, n Szeged, Csongrád cs. O. (a • 

*) Csempeszkopács kk., X Békásmajor j Vas kOzbiztonsági szolgá.Iatot Szeged város rendőr
om., szombathelyi j., ház 50, t 313, M., rk. Rum, sége leljesfli), ~' r, u. p. Szeged-Felsc5tanya. 
ág. Kolla, 934 kh., kj. és ak. Vasszécseny, tsztk., *) Csenger nk., X Árkosikunyhó, Bergertanya, 

és ah. Szombathely, es. O. Rum, XVffi, 69, Csengerjánosi, Groszmantanya, Juhoskernlc5ház, 
, ~ ·p. u. KunkerülOház, Katzta!lya, Mikolaytanya, Német-

n Mocsa, Komárom resz- tanya, Pinkesztanya, Szuhányikerillc5ház, Szahányi-
tesi j. (székh. Nagyigm_ánd), es. o. Ács, u. t. tanya és Vitéztanya j Szatmár · vm., csengeri j., 
Nagyigmánd, u. P• Komárom. ház 636, :E 3.5'2~, M., o, ~, x), gk. Óvári, 

Cs e n e s J. Horvátcsencs, Németcsencs, Taród- 6.466 kh., ak. helyben; tsztk., jb. és ah. Szatmár-
csencs. . · Németi, cs. o. helyben, 5, XII, 37, r. _[11 e. · 

Csencalberekmajor, n Szentpéterfa, Vas mn., ~-
szombathelyi j., cs. ~- Pornóapáti, u. t. Monyoró- *) Csengerbagos kk., X Dégenfeld tanya; Slat-
kerék, u. p. Egyházasrádóez. már csengeri j., ház i37, t 1.554, M., o., 1 ,' ~, 

Csenoz, n Feled, Gömör il Kis-HOflt 4.541 kb., kj. és ak. Szamosdob, tsztk., jb. és ah. 
rimaszécsi j. (székb. Feled), cs. O. Feled, u. t. ·Szatmár-Németi, cs. O. Csenger, ö, XII, 37, u. t. 
és u. p. Feled. · Óvári, u. p. Szamosdob .. 

*) Csendes kk., Bereg alsóvereezkei j., Csengerháza, f"'' Mátraverebély, N6grád • 

ház t J83, R., n., gt. Sebesfalva, t.73~ kb., füleki j. (székh. Salgótarján), cs. O. Kisterenye, . 
kj. és ak. Alsóvereczk:e (beszkidi kj. és ak. ke- u. t. Nagybátony, u. p~ Mátraverebély. 
rtllet), tsz. Beregszász, jb. Alsóvereczke, ah. Csengeritag, n .Hirip, S1atmár 11m., erd&li 
Szolyva, telekkönyvi hatósár Munkács, cs. O. j., cs. ö. Szatmár-Németi, u. t. Szatmár-Németi, 
Alsóvereczke, 65, XI, 8,, u. t. és u. p. Alsó- u. p. Hirip. . 
vereczke. Csengerjánosl, " Csenger, 81atmár tm~ •• csen-
C~endes, n Meczenzéf, AbauJ-Torna cse- geri j., cs. ö. Csenger, (Pátyod·Csengerjánosi), 

rebáti ·j. (székh. Szepsi), es. o. Meczenzéf, u. t. u. t. és u. p. Csenger. · 
és a. p. Meczenzéf. Cseugerpuszta, n Fogad,- Al86-Fehtr 

Csendesmajor, n Ják, Vaa szombo.thelyi nagyenyedi j., cs. O. Asszonynépe, u. t. és u. p. 
j., cs. O. Pornóapáti, u. t. és u. p. Ják. Magyarlapád. · 

*) Csendespatak kk., Sáros héthársi j., *) Csengersima kk., X Knrthylanya, Paptanya 

1 hiz 158, ! 610, R., 1. i.874 kb., kj. és ak. és V écseytanya j Blatmár csengeri j., biz 
~ Berzevicze, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Kisszeben, 85, t óOl, M., ~, 1.487 kb., kj. és ak. helyben 
~ ca. O. Berzevicze, 67, IX, ~9, u. t. és u. p. Ber- tsztk., jb. és ah. Szatmár-Németi, cs. O. Csenger, 
, zevicze. 5, XII 37, u. t. Csenger, [g!. 
~ Csendespuszta, n Lapásgyarmat, Nyitra ~) Csengerlljfala kk., X Astromréti pásztorlak, . 
•• 
' nyitrai j., es. O Nyitra, u. t. és u. p. Nagylapás. Gerebentanya, Herczegker0lc5ház, Jeneitanya, 

*) ~endlak kk., X Galibacsárda; Vu Nagykaszálól pásztorlak, éa Pongrácitanya j BIM-
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mát' vm., csen~reri j., ház 178, :E 1.006, M., t, ak. Felsc5gagy, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szepsl, 
~ , rk. Csenger, 4..400 kb., kj. és ak. Tyukod, tsztk., cs. O. J{rasznokva.jda, 34., IX, !7, 11.. t. Glll}1en
jb. és ah. Szatmár-Németi, cs. o. Csenger, 6, dégi, u. p. Felsögagy. 
XII, 87, u. t. Csenger, C8J. , Csényeújmajor, f"'' Csénye, Vas sArviri j., 

Csengeeytanya, n Margi.tta, Bihat' mn., mar- cs. o. Sárvár, u. t. Sárvár, u. p. Porpicz,· 
riltai j., cs. o. Margitta, u. t. és u. p. Marrilta. Csenylzptiszta, f"'\ Gortvakisfalud, G6mör ú 

Cseng6d, f"'' Érújfalu, N6!fl'árl vm., gácsi j., Kis-Hont mn., rimaszécsi j. (székh. Fel~), cs. ft • 
cs. O. Gács, u. t. Gács, u. p. Alsósztregova. Feled, u. t. és u. p. Várgede. 

Cseng6d, n Páhi, Pest-Pilis-Solt-Kiakün vm., *) Csép kk., Komát'om vm., gesztesi j. (Hékh. 1 

kunszentmiklósi j., es. o. KiskörOs, :r, Nagyigmánd), ház 99, i 535, M., ~, rk. · 
~ p. u. 8.486 kb., kj. (Ete nk.-hez beosztva), ak. Ete,_tsz. 

Cseng6Mt, f"'' Decs, központi j. Komárom, jbtk. és ah. Nagyigmánd, cs. ll. NB.IJ· 
(székh. S?lekszárd), cs. O. Decs, u. t. Pilisberek, igmánd, 12, XIII, u. t. Nagyigmind, ~. 
u. p. Decs. C s é p I. Szigetcsép. 

*) Csenh kk., X CsOrgepuszta;" Pozsony v1n., so• *) Csépa nk., X Csépai szllllök és Kósa.; .Tíu-
morjai j., biz 49, i 83!1, M., rk. Nagymagyar, 86t- Nagy'kwn-Szo7tn.o'k tiszai alsó j. (székh. 
kb., k;j. és ak. Nagymagyar, tsz. Pozsony, jblk. főldvár), ház 870, :E 8.525, M., o, ref. és ág. 

- és ah. Somorja, cs. o. Kismagyar, 7!!, Xill, .W, Szentes, 4.994. kb., ak. helyben, tsz. Szolnok, jblk. 

, 

u. t. !ls u. p. Nagymagyar. · . és ah. Kunszentmé.rton, cs. o. Tiszaug, II, 6, 
Csenke, n Muzsla, Esztergom pé.rké.nyi 

j., cs. O. Muzsla, u. 1;. és u. p. Mnzsla. Csépai sz3ll3k, f"'' Csllpa, Já11-Nagykv• 
*)Csenkeszfa kk., Pouony vm., dunaszerdahelyi Bzolnok , tiszai alsó j. (székb. Tisza!Gldv6r), 

1 

J., ház it, :E 99, M., rk. Dunaszerdahely, 156 kh., cs. O. Tiszaug, u. t. és u. p. Csépa. 1 

kj. !ls ak. Albár, tsz. Pozsony, jbtk. !ls ah. Duna- *) Csépán kk., Bea1terue-NfJII16rl tn~~., jA4i j . 
• 

szerdabely, cs. O. Dunaszerdahely, 7J, XIII, 4.'!, (szllkh. Besztereze), hé.z 169, ~ N., o., ef, 
u. t. és u. p. Dunaszerdahely. gk. Priszlop, kb., kj. és ak. Nandemeter, 

· *) Csenta nk., Tot'ontál antalfalvai j., tsztk., jb. és ah. Besztercze, cs. O. Alsóbalázsfalva, 
bé.z 608, i. 8.179, Sz., m., -T, rk. Perlasz, 68, XXII,_ 72, u. t. Naszód, u. p. 
11.795 kb., ak. helyb_en, tsz. Pancsova, jbtk. Per- Csép&ntanya, r- Levelek, 81abolcr m., nylr-
lasz, ah. Antalfálva, cs. o. helyben, VII, !2 baktai j., cs. o. Nyfregyhé.za., L i. Lmlet-

~- , Magy, u.· p. Levelek. 
C B e n t e L Csentevölgy. ' Csépányberektanya, f"'' Sáta, Borsod fnll., 6zdi 
C B e n t e l. KOr6scsente. j., cs. O. Bántapolcsány, u. t. Nekéuen;r-Sáta, . 
Csenteheu, n Csentevölgy, Zala Alsó- u. p. Sáta. . 

lendvai j., cs. o. Alsólendva, u. t. !ls u. p. Alsó- Cs é p á n y l. Hodoscsépln.y. 
iendva. *) Csépányfalva nk., Nyiira szeniczeij., 

Csentepuszta, f"'\ Vajka, PozBO'niJ · , somorjn hé.z '!98, f, 1.588, T., ö, kb., ak. helyben, 
j., cs. O. Somorja, u. t. Halászi, u. p. Vajka. tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Szenicze, ca. il. Saav6r, 

*) Csente-völu kk., X BánheiJ, Csentehegy, 72, Xlll, ,1, n. t. Sasva.r, ~- ,; 
Firitfalu, Fodorrend, Kulcsárrend, Magyardeák, Csépánytanya, n Domoszló, Hevu t111., 17Gn· 

. Major ka, Máléhegy, Szdcselej e, Zoknyak és Zúgó; gyOsi j., cs.. O. Vámosgyörk, a. t. Ludu, 1. p. 
Zala alsólendvai j., ház 171, :E 860, M., Domoszló. j' 

l vend, rk. Alsólendva, 1.'!79 kb., kj. és ak. Alsó- Cs e p cs é n y L Kiscsepcsény, Nagycse~ny. , 
endva (alsólendvavidéki·IQ. és ak. ke11llet), tsz. *) Csepe kk., X ÓSz!ldfalva; Ugocaa -, l 
lalaegerszeg, jbtk. !ls ah. Alsólendva, cs. O. tiszántúli j. (székh. Halmi), ház 179, f, 966, l., 
Alsólendva, 48, XX, u. t. és 11. p. Alsóledva. *, ~, rk. Nevetlenfalu, U45 kb., kj. és ak. 

*) Csentara kk., Pozsony dnnaszerdo.helyi helyben, lsz. Szatmár-NIImeü, jbtk. Ile ah. Halmi. 
j., ház 12, i 63, M., rk. Egyházgelle, 813 kb., k:j. és cs. O. Halmi, 85, XI, 35, u. t. !ls u. p. Feketeardó.1 

ak. Ogelle, tsz. Pozsony, jptk. !ls ah. Duna- Csepeg, f"'' Szakmár, Pest-Pilia-Solt-KWcw 
szerdahely, cs. G. Dunaszerdahely, 7!, XIII, 42, mn., kalocsai j., cs. ö. Kalocsa, L t. Kaloeaa, 
U. t. Sé.rosfa, u. p. Egyházgelle. u. p. Szakmár • 

*)Csénye kk., X Csé~~:yelijmajor;VtJBVm.,sárvári *) Csepel nk., PM-P&lii-Solt-KiBM ta, 
j., hé.z 181, ! 1.145, M., ö, !.984. kb., kj. !ls ak. kispesti j., ház 965, :E 9.46i,M., n., a, rel. 
Peczöl, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Sé.rvé.r, cs. Erzsébetfalva, áf. Budapast, 8.77! kb., . at. 1 
O. Sárvár, 83, XVIII, 69, _u. t. Sárvár, u. p. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), jhtk. 
P01'Pácz. · · _ és ah. Erzsébetfalva, cs. o. Erzsébetfaln, ~ 

*) Csenyéte kk., X Kellc5 és 1, ~- · . 
csereháti j. (szllkb. Szepsi), hb 90, i 521, M., Cs e p e l y l. Drávacsepely, NBBYcaepelJ, Unr 

~, rk. Felsc51J&Q', gk. Szárazkék, 1.5!1 kb., kj. és csepely. 
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Cseplyepuszta, n · Erdiitarcsa, N6grád """'• Csere, n Tarczal, Zempltn vm., 1oka.ji j., es. G. 
sziráki j., cs. O. SzirAk, •· t. Sziré.k, u. P.• Erdő- Tokaj, u. t. és u. p. Tarcza.l. 
ta.rcsa. Cserebogaras, n Repistye, Bars ga.ram-
~épmajor, n Bc'isé.rkány, Sopr()IJ$ csornai szeottereszti j., cs. O. Garamszentkereszt, 11.. t. 

j., cs. O. Csorna, u. t. Bilsé.rkány, u. p. Csatári- Vihnyepeszerén)", u. P• Szklenófürdc5. 
major. Cserebókpnszta, f"""' Jé.kó, kapos-

Csepnlkkert, n Felsc5zsolcza, BO'Isotl vé.ri j., cs. O. Nagybajom, u. t. és n. J)• Jákó. 
miskolczi j., cs. O. Miskolcz, u. t. és u. p. Felső- Csereb6kény, n Nagymágocs, Osongráa vm., 
zsolcza. · ti~Júntúli j. (székh. Mindszent), cs. O. Szentes, n. t. 

*) Csepreg nk., X Annamajor, Gyertyámos- és u. p. Nagymálfocs. 
puszta, Izabello.major, Kincsédpuszta, *) Cserefalva kk., Maros-TorrJa wn., marosi 
puszta, Szentkirálymajor és Tormáspuszta; Sop- alsó j. (székh. Maros-Vásé.rhely), ház 95, i. 885, 
rot& 11m., csepregi j., hú 498, i. 4.103, M., o, X), M., ~, 6!! kb., kj. és ak. Nyárádkarácson, 
ág. Felsőszakony, 10.116 kb., ak. helyben, tsz. tsztk.,· jb. és ah. Maros-Vásárhely, cs. lS. Baczka
Sopron, jbtk. és ah. helyben, cs. o. helyben, madaras, 62, XXII, 71, u. t. Kóródszentmárton, 
76, X\1111, 57, .[ll e. ~- u. p. Nyárádkarácsony. 

*) Csér kk., Sopron tnn., csepregi j., ház Cseref6ld, n Szekszárd, Tolfia · cs. lS. 
48, i, 208, M., rk. Répczeszemere, álf. Nagy- Szekszárd~ u. t. és n. p. Szekszárd • 
presd, 5!7 kb., kj. és ak. Nagygeresd, tsz. Sop- Cs e r e j ó c z 1. Cserhé.z. 
ron, jbtk. és ah. Csepreg, cs. O. Ivé.n, 76, XVIII, Cserekerl, n Nagyléta, Bi'hM "m., székelyhidi 
67, u. t. és ü. p. Répczeszemere. j., cs. o. Nagyléta, u. t. és n. p. Nagyléta. 

Cser, n Bftkkuét, Heves vm., j., Cseremástanra, ~ ·Zigon, Háromsilk 
cs. o. Pétervására, u. t. Pétervására, u. p.Terpes orbai j. (székh. Kovászna), cs. lS. Zágon, u. t. 

Cser, ~ Dencsháza, Baranya szent- és u. p. Zágon . 
16rinczi. j., cs. O. Sellye, u. t. Szisetvár, u. p. *) CserencsénJ kk., X Világospuszta; Gömfir IB - . 
Dencsháza. Ki1-Hont v-m., rimaszombati j. (székh. Nyustya), 

Cs e r l. Krassócsér. hú 59, i. 801, T., m., d', rk. Rimaszombat, 881 :th., 
*)Cseralja nk., Temu lippái j., ház J7.1, f. kj. és ak. Rimatamásfal va, tszlk., jb. és ah. Rima-

N., ~, 2.8a! kb., ak. helyben, tsz. Temes- szomhat,- cs: O. XVI, 6!1, 
vár, jbtk. és ah. Lippa, es. O. Lippakeszi, m. h., u. t. éli u. p. Rimaszombal 
VIII, !5, u. t. és u P• Szépfalu. . . Gs e r e n c s ó c z l. Cserföld. · 

n Hegykő, Sopron sop- Cserencz, r\ Decs, Tolna kOzpont~ j . 
· roni j., cs. O. Nagyczenk, n. t. Fertc5szent- (székh. Szekszárd), cs. c'S. Decs, u. t. és u. p • 

miklós, u. p~ Hegykc5. Decs. . 
Cserbel kk., Ht.mflail mn., vajdahunyadi 1., *) CsertSnfa kk., X Tótfalupuszta; Somow 

ház 155, ! 568, O., .:f, 8.456 kh., kj. és ak. kaposvári j., há~ 94, i. 560, M., rk. Szenthalázs, 
helyben, tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, !1.879 kb., kj. és ak. Szentbalizs, tsztk., jb. és ah. 
cs. o. VAdudobri, 6f, XXIII, 75, u. t. és u. p. Kaposvár, cs. lS. Gálosfa, U, XIX, 6!1, u. t. . és 
Vajdahunyad. n. p. Szentbalázs. 
~serbérezpuszta, f-.. Nagylócz, N6grd.tl *) ~serény kk., Zólyom ~es~terczebányai j., 

mcsényi j., cs. lS. Szécsény, u. t. Szécsény, n. P• ház Bo, i. !109, T., ág. Felsc5mlCSIDJe, 1.112 kh.; 
Nllgylócz. kj. és ak. Felsc5micsinye, tsztk., jb. és ah. Besz· 

CB b•- 1.1. u: _.;~ · •11 . • bs.- 93 terczebánya, cs. o. Horhát, XVI, 50, u. t. 
er ........ , .aU"'1JCM.t t~m., marosi yeiJ., !:Ui , B t bán F 1 ~ • · 

~ 990 0 .±. 1 696 kh kj és k Zám t Dé esz ercze ya, u. p. e suDUcsmye. 
;w Ö) ' ., ' ' • ., • a . ' sz. va, *) C '".,_ B lán • . hs.-
jbtk. és ah. Marosillye, cs. O. Zám, 64, XXIII, 75, serenye ...... , ars osz JI ~··. !:Ui 108, 
u. t. é u. Zá ! 900, T., rt. Oszlány, B.S-4!1 :th., lJ. és ak. 

* s P• m. Besztercsény, tsztk., jb. és ah. Aranyosmarót, 
) Csércs kk., X Budzova és Garancsova ; cs. o. Oszlány 26 XIV 46 u. t. és u. p 

86.ros vm., héthársi. j., ház 181, ! 8!11, R., .n., Oszlány. ' ' ' · ' • 
.t , X), 3.~4 kh., kJ. és ak. helyben, tsz. EpetJes, Cserénypnszta, n· Rinyaszentkirály, Somogy 
Jbtk. és ah. cs. O. Lubotény, 67, IX, nagyatádi j., cs. o. Görgeteg, u. t, GOrgeteg, 
19, m. h., u. t. Orló, u. p. Rinyaszentkirály. 

*) Cserdi kk., Btwanga szenU6rinczi j., Cserepad, n Torda, Toria-.Aranyos cs. o. 
biz 71, i. 346, M., n., -rk. Biikkösd, 1.13!1 kh., kj. Torda, u. t. és u. p. Torda. 
és ak. Helesfa, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Szentlőrincz, *) CserépalJa nk., Torontd.l antalfalvai 
cs. O. SzenUőrincz, 5!, XIX, 60, .m. h. j., ház 993, !, 4.949, Sr., czigány, .:f, rk. 
(Cserdi-Helesfa), n. t. Bllkkllsd, u. p. Helesfa Torontálalmás, 14.619 kh., ak. helyben, tsz. Pan• 

Cserdomb, f""'' Szentgál, Vea1pré'm -., vesz- csova, jbtk. és ah. Antalfalva, es. ö. ToronW· 
prémi j., cs. o. S.zentBál, u. t. és u. p. SzentgáL VII, jJ, ~ f, 4a'Jj . 
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Csereparnya, r.. Szécsmezó, Zemplén vm., gál- Cserord 3, r.. Szaniszló, Seatmár t1m., nasr· _ 
szécsi j., cs. ll. Őrmezó, n. t. és q, p. Szécsme~ó. károlyi j., cs. O. Szaniszló, n. t. és q, p. Szanislló. 

*) Cserepes kk., X Agyag•Js, Mastinecz PS Uj- *) Cseres kk., SárOB vm., felsc'!vizkOzi j., hú 
puszta; Gömör ds Kis-Hont vm., rimaszombati j. 92, :E 527, .R., 1, !.180 kh., kj. és ak. Fel&G· 
(székh. Nyusta), ház 77, :E 4\t6, T., m., r:f', rk. Nagy- odor, tsz. Eperjes, jbtk. Fels:1vizk0z, ah. Birlfa, 
szuba, 8.365 kh., kj. és ak. Nagyszuha, tsztk., jb. cs. 6. Zboró, 67, IX, i9, u. t. Alsópagony, 
és ah. Rimaszombat, cs. 6. Rimaszombat, 26, XVI, n. p. Felsóodor. 
52, u. t. Poltár, u. p. Nagyszuha. Cseres,r..Balassa.gyarmat,N6gráchm.,balasaa-

Cserepes, r.. Dévaványa, Jáse-Nagykwn-Seol- gyarmati j., cs. 6. Balassagyarmat, u. t. és 1. p. 
nok vm., tiszai felsó j. (székh. Kunbegyes). Balassagyarmat. 
cs. ö. Dévaványa, u. t. és u. p. Dévaványa. Cseres, r.. Palona, Bács-Bodrog ""'·• paUn-

Csea·epes, r.. Téglás, Hajdu mn., hajduböszO•·- kai j., cs. ll. Bácsújlak, n. t. Bács, L P. Palona. 
ményi j., cs. o. Hajduhad ház, iiO m. h., u. t. C s e a· e s I. Bisztracseres, Szilágycseres. 
és u. p. Téglás. ' C s e r e s e l. Sziá.gycseres. 

Cserepes, r.. Telkibánya, .Ab~-Torna Cseresmajor, r.. Szepetnek, Zala tim., 11181· 
mzéri j.· (székh. Hernádzsadány), cs: O. Göncz, kanizsai j., cs. O. Alsódomboro, L t. Nary· 
•· t. Göncz, u. P• Telkiba.nya. kanizsa, u. p. Szepetnek. 

Cserepes, r.. Tiszacsege, Hajdu. k ~z ponti *) Cseresnyés kk., Zala csáktornyai j., bú 
j. (székh. Debreczen), cs. o. Tiszacsege, n. t. 61, :E 3ö!!, H., rk. Miksavár, 933 kh., kj. és ak. 
és n. p. Tiszacsege. Drávacsány, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ab. rA\:· 

Cs e r e p esk e n é z l. Újkenéz. tornya, cs. O. Miksavár, 48, XX, u. t. Csál-
Cserepesmaj or, r.. Fadd, Tolna vm., duna- tornya, u. p. Miksavá.r. 

földvári j. (székh. Paks), cs. O. Fadd, u. t. és Cseresny-'s, r.. Barsbaracska, Bars """• vere-
u. P• Fadd. bQyi j., cs. ö. Nagysalló, u. t. Alsópél, L p. 

Cserepesmaj or, r.. Szentpéterszeg, Bihar """'' Barsbaracska. · · 
berettyóújfalui j., es. o. Berettyóújfalu, q. t. Cseresnyés, r.. Paks, Tolna vm., 
Berettyóújfalu, u. p. Szentpéterszeg. · j. (Bzékb. Paks), cB. o. Pa.k~, u. t. és u. p. Paks. 

Cserepespuszta, r.. KOrllstarján, Bihar t»n., Cseresnyés, r.. Vágáshuta, .Abauj-TontG va., 
kOzpon~i j. (székh. Nagy-Várad), cs. o. Nagy- füzéri j. (székh. Hernádzaa.dány), ca. il. PfJ-
VArad, u. t. és u. p. KOr6starján. - háza., u. t. Legenye-Alsómihályi, u. p. Filkebáza. 

Cserepespuszta, r.. Nagyszalonta, Bihar v-m., Cseresnyésbonez, r.. Alsóapsa, Mára11141'01 
nagyszalontai j., cs. O. N gyszalonta, u. t. Nngy- VJn.,szigeti j. (székb. Máramarossziget), cs. il. Kilzép-
szalonta, u. P• Illye. apsa, u. t. Aknaszlatina, u. p. Alsóapsa . 

Cserepestanya, n Nagyszántó, Bihar mn., Cserespuszta, r.. Alsópetény, N6grád '•• 
bibarkea·esztesi. j., cs. O. Kissd.ntó, u. t. Nagy- nógrádi j. (Bzékb. Rétság), cs. o. Nc'!tincs, 1o t. 
k.ereki, u. p. Nagyszántó. . Mézsa, u. p. Alsópetény. 

Cserepeszádony, r.. Szerep, BiTHw , sárréti Cserespuszta, r.. Kálnó, N6grárl loaonCIÍ 
j. (székb. Biharnagybajom), cs. o. Szerep, u. t. j., CB. ll. Loaoncz, u. t. és· u. P• Kálnó. 
és u. p. Szerep. Cserespuszta, r.. Óvár, N6grád t~m., baiu•· 

*) Cserc§pralu nk., Borsorl 'VIli., mezc5kOvesdi j., gyarmati j., cs. o. Nógrádszakál, u. t. Őrhalom, 
ház 610, :E t.tOS, M., ~. rk. Bükkzsércz, 7.757 u. P• Zsély. . 
k.h., ak. helyben, tsz. Miskolcz, jblk. és ab. Mezc5- Cserespusda, r.. Szécsénykovácsi, N6grád 11111., 

kövesd, ca. O. Bogács, 60, X, 81, u. t. Bogács, balassagyarmati j., cs. O. Szécsény, L t. Ssé· 
C8J. csény, u. p. Hugyag. . 

Cser6pszln, r.. Makranez, Abauj-Torna t1m., Cserestanya, n Edelény, Borsod edelényi 
csereháti j. (a;zékb. Szepsi), cs. o. Szepsi, u. t. j., cs. O. Edelény, u. t. és u. p. Edelény . 
és u. p. Szepsi. Csérestanya, r.. Tószeg, Pest-Pilis-Solt-KilkM'II 

Cserepnszta, r..·Esztár, Bihar· mn., berettyó- 'Vm., abonyi j., cs. o. Jászkarajenó, u. t és L p. 
újfalui j., cs. O. Kismarja, u. t. Pocsaj, u. p. Tószeg • 

Esztár. ") Cserestemes kk., Krass6-8e{Jtrlny vm., temesi 
Csérepqszta, r.. Várkony, Po:sony vm., duna- j. (székh. Szákul), ház 187, :E 98!, O., czigány, 

szerdahebelyi j., cs. O. Bós u. t. Bós, u. p. Csalló- r., 4'-, J.985 kb., kj. és ak. Kricsó, tsztk., jb. és 
Jr:6znyék. ah. Lugos, cs. o. Gavosdia, 43, vm, L t. 

*) CseripTá.ralJa kk., Borsod t>m., mezc5k0vesdi és u. P• Gavosdia. 
• 

j., ház 149, i. 813, M., rk. Tard, 2.547 kb., Cseréstóftanya, r.. Nylrbogdány, &abolu...., 
kj. (Tard nk.-hez beosztva), ak. Tard, tsz. nyírbogdányi j. (székh. Kemecse), cs. il Kemecse, 
Miskolcz, jbtk. és ah. MezókOvesd, cs. O. Bogács, u. t. és u. P• Nyírbogdány .. 
60, X, 31, u. t. és u. p. Tard. Caeresz"ntlászló, n Dere.ke17hú, 
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Cser Csér 461; r • 

f:· -., üszántuli j. (székh . .Mindszent), cs. o. Szentes, ~m., es. o. Karezag, 
f •· t. és u. P• Nagymágocs. Karezag. 

m. h., u. t.. és u. p. 

~ Csereszlget, r. Ajak, Seabolcs kisvárdai •) Cserháthaláp kk., X Dezsőpuszla, Erdő-
t. j., es. o. Kisvarda, u. t. és u. P• Ajak. puszta, Görhegypuszta és Lazanyapuszta; N6grád 
t Csereszfgetf major, r. Nagydorog, ToZnt~ mn., mn., balassagyarmati j., ház 88, f, 478, M., rk. 
l dunafOldvári j. (azékh. Paks), eil. ö. Nagydorog, Mohora,. 1.81i kh., kj. és ak. Cserhatsurány, tsztk., 
\ a. t. és u. p. Nagydorog. és ah. Balassagyarmat, es. o. Balassagyarmat, 
t Cseretalja, r. Szamosudvarhely, Seüáqy tJm., 26, XVI, 51, u. t. és u. p. 
f uibói j., es. o ... Zsibó, u. t. és u. p. Szawo&- Cserhá.tlmajor, r. Kemenesmagasi, VtJB 
. i udvarhely. ezelldömölki j., es. O. Magya.l'iencs, u. t. VOnOezk, 
< 
~ Cseretanya, r-. ~lsókaráesonyfalva, Als6-Fehér u. p. Kemenesmagasi. 
J filii,, balázsfalvi j., es. ő. Balázsfalva, u. t. és u. p. Cserhatmajor, r. Kőszegpaty, VtJB . kt5szegi 

• 

t Alsókarácsonfalva. · ~s. ö. Kőszeg, u. t. Lukacsháza, u. p. Nemescsó. 
t· C~eretes, r. Gortvakistalud, GiJmör és Kis~ Cserhátmaj or, r. Zalasz!ntó, Zt~ltJ tlm., keszt- · 
~- tma., rimaszécsi j. (azékh.-Feled), ca. ö. Feled, u. t. helyi j., cs. O. Zalasz!ntó, Ú. t. Sümeg, u. p. 
t és a. p. Várgede: Zalasz!ntó. '· · 
f *) Cserfalu kk., Poeso*1J ""'·• ."szenezi j., ház Cserhá.tpuszta, r'l Erdőd, """• erdc5di 
• 

. ~ tH, f. 779, T., O• !1.398 kh., kj. és ak. Cseszte, cs. ö. Krasznabéltek, u. t. és u. P• Erdc5d. . . 
; tsz. Pozs~ny, jbtk. és o.h. Bazin, cs. o. Cs .. szte, Cserhátpusz&a, n Halimba, Vea1prlm 
~ 7!, XIII, 40, u. t. Modor, a. p. Cseszte. devecseri j., cs. ö. Ajka, u. t. Ajka, u. p. Padrag. 
t- n Kemenessömjén, Vas flllf., Cserhátpuszta, n Nagykorpád, Somow 
f czelldOm<Uki j., cs. o. OsUTyasszonyfa, u. t. nagyat!di j., cs. o. Csököly, u. ·t. Lábod, u. p • 
• L Vönl:lezk, u. p. Nagykorpád.. 
í Cserfekv45smajor, r'\ Libiczkozma, Somogy Cserhé.1pu.da, r'l Orsújfalu, Komárom 
; ""'·• marezali j., cs. o. Osztopán, u. ~ és u. P• csallókelzi j. {székb. Nemesócsa), cs. O. Komárom, -· 
~ ·. u. t. Orslijfalu, u. p. Csallóközaranyos. 
: r-. Nagykanizsa, ZaZtJ ca. o. Nagy- *) Cserhátsurány kk., X BodóvOigy, Csór- · 
' ~ kanizsa, u. t. és u. p. Nagykanizsa. Nagypatak és Szilv4gypuszta; N6grád fiVL, 
'.· 
( *) kk., Zala alsólendvai j., ház balassagyarmati j., ház 159, i. 1.:145, M., r:J", rk. 
~·. . 
·, 17b, f. 1.094o, Vend, o, 1.197 kb, kj. és air. hely- Herencsény, 3.268 kb., kj. és ak. helyben, lsztk., · 
; ben, lsz. Zalaegerszeg, jbtk. és o.h. Alsólendva, jb. és ah. Balassagya•·inat, cs. o. Balassagyarmat 
f cs. ö. Belatinez, 48, XX, 65, u. t. Belaüncz, ~- XVI, 51, u. t. Mohora, ~· 
; Caergató, n Decs, Tolna központi j. *} Cserhé.tszentl"Yé.n kk., X Cserkúttelep; N6g-
i · (11ékh. Szekszéiod), ca. O. Decs, il. t. és u.. p. Decs. rátl sziráki j.,· ház 187, :! 643, M., o, Ag. . 
~-· . Cs e r g t! d l. Bolgárcserged, Magynrcserged. Bér, kb., kj. és ak. helyben, isz. Balassa- . 
f Caerg6domb, n Sárkoz, szatmál'· gyarmat, jbtk. és ah. Szirák, cs. ö. Berczel, 60, 

•) németi j. ~ o. Sá.rkOzújlak, u. t. Sárkoz, u. P• XVI, 61, u. t. Pásztó, ~. 
~· 

; Sárkl:lzújlak. · Cserhá.ttanja, n Fehérgy~mat, SltJtmár "m., 
• 

: Cserg6tanyák, n Fugyivásárhely, Bihar fehérgyarmati j., cs. o. Fehérgyarmat, u. t. és u. p. 
, kGzpouti j. {székb. Nagy-Virad), cs. ö. N:agy-Vá.rad, Fehérgyarmal 
~ 11. t. és u. p. Fugyivá.sárhely. *) Cserház kk., Bereg tJm., j. (székb. 
~- *) Csergözá.Tfd kk., Sáros ""'" kisszebeni j., Oroszvég), ház i 166, R., gk. Beregszc5llös, 
l" : h!z 16, f. B!J, T., gk. Radoskc5, 880 kb., kj. és 197 kb., k.j. és ak. Beregsz15llc5s, tsz. Bt:regszász, 
; ak. Ternye, tsz, Eperjes. jbtk. Kisszeben, ab. Bártfa, j btk. és ah. Munkács, cs. o. Beregsárrét, 66, XI, 
• 
r cs. O. TótriLBilavieza, 67, IX, 19, a. t. Magyal'· 34, u. t. Munkács, u. p. Oroszvég. 
f raszlavieza, u. p. Ternye. . . Cserhegy, r'! Alsólendva, Zala alsólendvai · 
i Cserhalmaypuszta, n Érd, :Bejlr filii., adonyi j., cs. ö. Alsólendva, u. t. és Uo p. Alt!iólendva. 
: j., ca. o. Érd, 11. t. és u. P• Érd. Cserhldtanya, n Szatmárcseke, 81atmár 
:. *) Cserhalom kk., Bereg felvidéki j. (székh. fehérgyarmati j., cis. O. Nagyar, u. t. Túristvándi, 
! Ilosva), ház 168, i. 768, R., m., t, 1.()4.6 kb., kj. u. p. Szatmárcseke. 
1 éa ak. !lisztieze, tsz. Beregszász, jbtk. Ilosva, *J Cseri kk., X Drenóherypuszta .. és- Litvai· 
' Munkáes, cs. ö. Bilke, 661 XI, M, m. h., határ; Hont korpanai j., ház 188, i 757, T., 

• • 

• 

u. t. és u. p. Bilke. ef, rk. Litva, 5.!11 kb., kj. és ak. Litva, tsz. Ipoly• 
C.erhalom, r'l Hajnik, tltlt., ság, jbtk. és ah. Korpona, . ca. ö. Szénavár, !6, 

j., es. 1:1. Zólyom, u. t. és a. p. Hajnik. XIV, 45, a. t. Korpona, u. p. Litva. 
Ceerhalompuszta, 1'"'1 Szentkir!lyszabadja, Ve11- Cseri erdöörl lak, 0 Aldebrl5, HtnJu tmt., errl 

prim veszprémi j., cs. o. Veszprém, a. t. és cs. o. Verpelét, u. t. és u. p. Aldebrő. 
a. p. Szentkirályszabadja. fs45rfhegy, n Somogyszil,.Somogv vm., isali J., 

CHr.laát, n Karczar, Jd11-Naggktm-81olnok cs. o. lial; a. t. éJ u. p. Somogyszil, 
• 

• • 

• 

• 

• • • 
• 
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Üsér dser • 

• 
• 

CsérlmaJor, 0. Iván, Sopron vm., csepregi j., Csermaj or, n Vis~, Somogy tma., lengyeltóti j., 
cs. 11. IVán, u. t. és u. p. Iván. cs. ö. Karád, u. t. Karád, u. p. Látrány. 

Cserimaj or, r; Vitnyéd, Sopron t1m., kapuvári Csermnlomtelep, r-... S:Záztelek, &epes \la., kés-
j., cs. o. Kapuvár, u~ t. Kapuvár, u. p. Vitnyéd. márki j., cs. ö. Podolin, u. t. Keresztfalu·Szepes. 

Cserimalom, n Szentimrefalva, Zala vm., sü- béla, u. p. Hollólomnicz. 
J1'legi j., cs. O. Nyirád, u. t. Ukk, u. P• Zalagalsa. Csermá.Iy, n Belényes, Bihar m., belénye!i 

CserJpuszta, n Ipacsfa, Baranya vm., siklósi j., .cs. ö. Belényes, u. t. és u. p. Belényes. . 
j., CL ö. Drávaszabolcs, u. t. és u. P• Harkány. Csermányhegy, n Nyitra, Nyitra. ".,, cs. o. 

Cseripnszta, n Kutas, Somogy vm., nagyatádi Nyitra, u. t. és u. p. Nyitra. 
j., cs. o. Felsc5segesd, u. t. BOhOnye, u. p. Kutas. *) Csermely, kk., Trmcsm tmt., bánj j., báz M, 

Cserlpuszta, n Lesenczetomaj, Zala vm., ta pol- :E 387, T., rk. és ág. Zayugrócz, U 23 kb., k~ es 
czai j., cs. o. Tapolcm, u. t. és u. p. Lesencze- ak. Radosa, tsz. Trencsén, · jbtk. és ab~ Bú, 
tomaj. cs. ö. Ban, 71, XV, 4.7, u. t. és u. P• ZaJUBfÓCl. 

Cserisor kk., HunyarJ vajdahunyadi j., Csermely, -n Kassa, Ab~H4f-Torna filii,, ca. ll. 
ház 118, i. 517, 0.; .:f, ~!.575 kh., kj. és ak. Govas- (a kozbiztonsá.ii szolgálatot Kassa város rend6r· 
dia, tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, cs. O. sége teljesíti), u. t. és u. p. Kassa . 
Vádudobri, 64, XXIII, 76, a. t. és u. P• Vajda- Csermely, n Tiszakarád, Zempl/n filii., w 
hunyad. pataki j., cs. O. TiszakarAd, a. t. és L p. 

Cserltéglatelep, n Ják, Vas vm., szombat· patak. 
helyi j., ca. O. Pomóapiti, u. t. és a. P• Ják. C se r m e l y h Muracsermely. 

Cserjemajor, n Tőketerebes, ZempUn "'"·• *) Csermend kk., X Tormáspuszta; N,Uran~. . 
, gálszécsi j., cs. o. Tliketerebes,. u. t. és ~· P• nagytapolcsányi j., ház 119, f. 6!0, T., n., 6· 
Tőketerebes. 1.883 kb., kj. és ak. Felslibod ok, tsz. Nyitra. jbtk . 

. *) Cserj4Ss kk., X Szopkó; Máratnat·os vm., és ah. Narytapolcsány, cs. o. Nagyrépény,ti, XI\', 
j., biz !16, ! 1.181, R., gk. ÖkOrmezll, 46, a. t.· Kisrépény, u. -p. Kisvicsáp. ·· 

kb., kj. és ak. Ökörmezll, tsz. Máramaros· Cset'mezö, ~ Miháld, &tnogy csurpi j .. 

. 
• 
! 
l 
! 

l 

l 
l 

l 

· uiset, jbtk. és ab. Ökörmezc5, cs. O~ Ökörmezc5, cs. o. Inke, ~a. t. Zalaszentjakab, u. ~ Mibild. 
.- 85, XI, 36, L t. és a. p. Ök.örmezll. · nk.,X Csermc5i Újtelep,Csókupaszta. 

• Cserjú, n Nagyócsa, Zdlyom vm., naryszalatnai Dohányosmajor, Hódospnszla, Kispuszta, PftspOk· 
j1, cs. O. Horhát, a. t. Nagyszalatna, u. P• Nagyócsa. puszta, Szénáspusztn, Tölgyespuszta és Var~>· .. 

• 

• 

Cs e r j és l. Kiscserjé_s, Nagycserjés. pus~ta i .ArarJ mn., borosjenc5i j., ház 763, UOtlO. 1 
Cserjl'Sdlllö, n Irhócz, Máramaros vm., taracz- o., m., n., 0 , ~, .:j=-, 10.511 th., ak. helyben. 1st í 

vizi j. (székh. Taraczkllz), cs. ö.~ lrhócz, u. t. Arad, jbtk. és ah. Borosjen6, cs. O. helyben. 33. ! 
n i TaraczkOz, u. p. Irhócz. IV, 13, , ..L' e. ~· ! 

Cserjetanya, n Alsódobsza, sze- ~telep, n Csermő, Arad t~~~~., boro!· l 
renesi j., cs.. O. Gesztely, u. t. Szikszó, u. p. Új- jenői j., cs. ö. Csermc5, a. t. és u. p. Cserm4. 

1
: 

csanálos. . Cserna kk., Hunyad t1m., vajdahunyadi ~. IW í 

Cserjetanya, n Kelemér, G6tn6r ú Kis-Hont 39, ! 169, O., kg. Kirilybányatoplicu, ! 
putnoki j., cs. ö. Putnok, u. t. és u. p. KeleDiér. kh., kj. és ak. Alsótelek, tsz. Déva, jbtk. és ab. i 

*) Cserkút kk., Baranya t1m., pécsi j., ház Vajdahunyad, cs .. O. Vajdahunyad, M, XXIII, 7i. l 
• 

·90, :E 381, M., rk. Kővágószc5llc5s, 1.509 kh., kj. u. t. és u. P• V&J~ahunyad. . · l 
és ak. Kővé.gószőllős, tsztk., jb. és ah. Pécs, C s e r n a L. KJscserna, . . Tell& ; 
c& ö. Pécs, 52, XIX, 60, u. t. Pellérd, a. p. csernL . : 
Kóvigószc5llc5s.. · *) ~s.ernabesenyö kk., -. ' 

sziráki j., cs. ö. Berczel, a. t. Pásztó, u.· P• Cserhát- és ak. Herkulesfürdc5, tsz. Karánaebea, Jbtt. ~ah. 
. szentiván. . . . Orsova, cs. (J. Herkulesfürdc5, ü, VIII, 1o &. 

. . u. p. HerkulesffirdO. . 
*) Cserieni kk., Bereg Iato1·cza1 J· (szélth. *) . , k . . 

·o· · · ~ h .. - 16.. ·.c ss~· R k I • , Csernakedz k., Krass6·S"örln!J t»~t.,orsov11 
roszveiJ,, IUó "'• ;;;. .,., ., g . gnecz, . r l á "9< .c "' 1"'0 O .±. k O 

."\{\ kb k' és k. I "- (k Jd ó' ~r; é k J·ll' 1 z " '• ;;;. "'· "' • ., n., ' ' r • non . . uvu ., J· · . a .. gnccz a an 1 A.J· s a · 1" 995 kb kJ é ak h l b ts Karán •-. . . • . ... ., • s • e y en, z. seun. 
kerület), tsz. Beregszász, Jbtk. és ab. Munkács, él. ah. Orsova, cs. ö. h~lyben, ~. VID, j, 

. cs. o. Nagylucska, 651 XI, 34, u. t. Szerednye, :f, e. ~- . 

. a.! ~· Beresrákos. . . . • kk., Hunyad . filii,, dévai j., 
Cs&rmajor, n ÖlM, Va8. "~} st.rvári j., ca. O. ház 111, :E 555, o., m., "f=-, BM} kh., k,j. él ak. 

~ Qlb6, n. t. Alsószeleste, •~ p. OlM. · Alpestes, tsztk., jb. és ah. D.;va, es. 6. Déva, 6I. · 
· Cst~rJnajor,.·n ÚjdoJD.bóvár, Tolna t1m., dombó- XXIII, 75, a. t. Déva, ~-

.. vátij.,.l'k. Szakcs, .~ef. Lápafll, ig. Csikóstőttős, *l Cserná nk., Brass6tmt.,héUalusij.(aékh· . 
. ak. Szakcs, es. ö. Szakc11, u. t. él u. P• Szakcs. Ho11szúfalu), biz. 708, :E i.ö61, M., o.~ ef, 'f, rt. ' 
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Cser Csév • 
• 

• 

Csertó, fl Láz, ma., puhói j., es. lS. fl Zenta, . 
Puhó, u. t. Puhó, u. p. U,z. · · Zenta, u. t. és u. p. Zenta • 

• 

-· eL ft. 

• )' Cserii kk., X Cserten szc5llc5hegy és Hársfa- ~) Csesztreg kk., Zala m., alsólendvii j., há 
puszta ; Somogy mn., szigetvári j., ház 111, i. 638, H9, ! 1.174, o, Un 7 kb., kj. és at. helybea, 
M., rk. Németi~, ref. Somogyviszló, !.0(.7 kb., tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Alsólendva, cs. 6. 
kj~ és ak. Mozsgó, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. helyben, 48, XX, 65, u. t. Zalabaksa, ~· 
Sziretvár, cs. ll. Szigetvár, .U, XIX, 6!, u. t. *) Csesztve kk., X CsUJ·gótelep, Galibapuszta, 
Jlozsgó-Szulimán, u. p. Szigetvár. Kálnaytelep, Kincsem telep, Madáchtelep és Mikl6s-

CserUll szöllöhegy, fl . Csertc5, ·somogy "m., völgytelep; N6grárJ vm., balassagyarmati j., ház 
szigelvári j., es. ll. Szigetvár, u. t. Mozsgó-Szulimán, 87, f M., t., o, ág. Szligy, U52 kb., kj. is 
u. P• Szigetvár. ak. Szilgy, tszlk., jb. és· ah. BalasSagyarma~ 

Csertráztelep, fl Málnapatak, N6grátl "m., cs. o. Érsekvadkert, 915, XVI, 51, u. t .Mohora, 
losonczi j., ak. Látkapuszta (a málnapataki ak. u: p. BalassagyarmaL 

B. anyakönyve ), cs. O. Málnapat ak, C s e s z t v e I. Magyarcsesztve, Oláhcseutve. 
u. t. Szinóbánya, u. p. Máinapa tak. · *) Csesavára kk., Bihar ház 

Cseriyáztelep, fl Túrmezc5, N6grárJ ba- 153, f 808, O., =J=-, 1.M2 kh., kj. és at. Magyar· 
lassagyarmati j., es. o. Felsc5tisztás, u.. L Gács, cséke, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Magyarcséte, 
•• .p. Felsc5tisztás. cs. o. Magyareséke, 37, IV, 11, •· t és ..: ,: 

Csenárpnszta, r'l Csékút, Yeseprltn 11111-, deve- Magyareséke. · 
cseri j., cs. o. Ajka, u. L Ajka, u.. P• Padrag. . Csete, fl Dévavá.nya,Jási·NagylMl·BIOIMha., 

*) Csernnka nk., X Cservenkai téglalJár és tiszai felsc5 j. (székh. Kunhegyes), cs. il. Dén· 
Lászlószállás; Bács-Bodrog kulai j., ház ványa, u.. t. Két~alom, u.. p. Dévaványa. 
1.306, ! . 7.674-, N., m., o. ~, rf', gk. Bá.cs- Csetelak, fl Edeslak, .Arad """• • • 

keresztúr, 11.398 kb., ak. helyben, tsz. Zombor, j., es. O. Dézna, u. t. és u. ll• Honeztet 
jbtk. és ah. Kula, cs. o. Kula, 6, VI, 19, r. *) Csetény kk., X Vilmamajor; Yes",. 

· I- e. ~· . zirezi j"., ház 17 (., ! 1.1ó7, M., ~, ri. 
CserTeDkal Uglagyir, fl Cservenka, BáC8- Bakonyoszlop, q. Tés, 3.16! kb., kj. Dudar, at. 

Boclrog kulai j., cs. o. Kula, r, u.. p. helyben (a dudari air. párhuzamos B. uya· 
Cservenka. könyve), tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Zircz, cs.~ 

Cservenylcsa, fl Ungvár, Uflg tmt., es. o. helyben, 19, XVll, 56, u, t. Zircz, ~· 
Ungvár, u.. t. éS u; P• Ungvár. · Csetenye, r"'\ Feü:a, S1epea azepesszomhati 

Csenlenka, fl Dombelve, Tretacsha csa- J., cs. O. Poprád~ u. t. és u. P• FeltL 
czai j., ca. o. Csaeza, u. t. Csacza, u.. p. Domb- *) Cseteröcz kk., X Pusztavész; Nyitr•,.., 
el ve. . . pöstyéni j., ház 1 u;, f. 660, T., r .t. LancliÍl', ir· 

CservUlu, fl Iklad, Pest-PiliB-&lt-KiskMn Verbó, 2.458 kb., kj. és ak. Alsólopassó, 1!1. 
aszódi j., ca. o. Aszód, .u. t. és u. P• Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, Cl. O. Verbó, 11 . 

Aszód. . XIII, 41, u. t. és u. P• Verbó • 
CsenlilrJ fl Nyergesújfalu, *) CsetraiTa kk., X Kuczo.rsó ; Beng •· 

· esztergomi j:, ·ca. O. Nyergesújfalu, u. t. és u. P• tiszahá.ti j. (székh. hAz 106, i. 658. 
Nyergesújfalu. · M., ~, rk. és gk. Tiszaújlak, 1.662 th., kj. és at. 

: . fl Szanda, N6grád tmt., szi· Nagymuzsaly:(benei kj. és ak.. kerlilet), tsztt., jb._ 

r6-ki j., es. o. Berezel, u. L Becske, u. P• Terény. és ah. Be~egs~~sz, cs. O. Vári, 65, XI, M, L L 

• 

és u.. p. TISzauJlat. 
fl TOrökkoppány, Somogy tnn., C th tm J p ta n.. ... n:1;., 

· li · A d • N"'" T ,_ se arasz a or, fl nsz vacs, .cHt",(ll" Iga J., CS. 0. n OCS, U. 11o ooeOCS, Uo p. örö ... - a lt ..,.. 1'. al ód b • • ll fus taM k in . cO ·.o..ISIIitm vm., S a Ul J.1 CB. • Z , 
opp Y· u. t. és u.. P• ' 
*~ Csesmek kk., X. G~~ázapuszla és Imre- *) Csetnek nk., X Nyírjespuuta. 

maJ. or, V ea.cpr~ "'"'• z~cz1 J., ház 155, f 890, M., Rézgyártelep és Somkútpuszta; Göaör la Kil-
6, ref. Magyarszentklrály, 4..i06 kb., kj. és Hont vm., rozsnyói j., ház !58, f. U7-i, T., m.. 
ak. ~agyarszentkirály, tsz. Veszprém, jbtk. éa 0 , Ó', 6.008 kb., ak. ·helyben, tsz. Rimaszombalr 
&b. Zll'cz, cs. o. helyben, 19, XVII, 56, m. h., és ah. Rozsnyó, ca. o. helyben, XVl,~ 
u. t. BakonyazenUászló, u, P• Magyal'BzenlkirálJ. , _r- e. ~-

C s e s z o r 11 l. Cseszvára. fl Borsod .,, 
Cseaztapnsda, fl Katcse, Somogy tabi j., mezc5csáti j., cs. a. Mezc5csát, u. ti ú •· p. Tisra· 

cs •. O. Karád, u.; t. és u. P• KOtcse-CsicsaJpuszta. dorogma. . 
''') Cseszte kk., X VörGsklivár, PoiBOWJI tnn., *) Cs.ST nk., t1111., esztergomi j., W 

. IIZ!ln~i j., ház f 1.685, T., n., o l (X, 6.Ha2 3!0, ! 1. 773, T., m., o~ {..386 kb., ak. helybeD. 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtt. és ah. tsz. és ah. Esztergom, cs. ll. Dorol• 

- 13azin, cs. ll. helyben, .. 7!, XIII, 40, ~· !16, XIV, U, f (Leányvár-Csév), •• p; Dorot· 
• 
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Csnlozeforrás, r-. Parád, Heves vm., péter- C B i o B ó L Balatoncsicsó, Csfkcsicsó, Somogy-
váliU-i j., cs. a. Pa1·Ad, q, t. és u. P• Parád. csicsó. 

Cse'fiozepuszta, r-. Kétkeresztur, N6grád mn., *) Csicsógombás kk., Szolnok-Doboka "m., 
losonczi j., es. O. FtUek, u. t. Poltár, u• p. Pál· nagyilondai j., ház 158, !. 763, O., "f, 3.'!98 kh., · 
falva. · . kj. és ak. Blenkemezd, tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, 

Cse'ficzetelep, r-. Málnapatak, N6grád ah. Magyarlápos, cs. ll. Galgó, 68, XXI, 70, u. t. 
losonczi j., es. ll. Málnapatak, u. ~ Ipolyszele, és u. p. Galgó . 

• 

•· p. Málnapatak., . ") CsicsógyörgyfalTa kk., 81omok-Doboka ""'·• 
") Csiba kk., Maroa-Torda marosi alsó j. dési j., ház !!i9, ~ 1.409, O., n., "f, gk. Gáncs, 

(szék h. Maros-Vásárhely), ház 6!, ~ 8'!8, M., ~ , (..!1()1 kb., kj. és at. Baeza, tsdk., jb. és ah. nés, 
S97 kh., kj. és ak. Nyárádkarácson, tsztk., cs. O. Négerfalva, 63, XXI, 70, u. t. és u. p. Retteg. 
jb. és ah. Maros-Vásárhely, cs. a. Baczkamadaras, ~) Cslcsóhag)'Dlás kk., 81olnok-Doboka vm., dési 
6~, XXII, 71," n. t. Nyárádtc5, U.; P• Nyárád- j., ház 1!1, ~ .513, 0., =f, 1.818 kh., kj. és ak. 
karácson. Retteg, tsztk., jb. és ah. Dés, r.s. a.. Retteg, 69, 

Csibafal sz6ll6k, r-. Sl!vényháza, OsoKgrád XXI, 70, n. t. Retteg, n. p. FeUir. 
· tma., tiszáninneni j. (székb. Kiskundorozsma), Csicsóhegy, f"'l Nagymuzsaly, Bereg tisza-
es. ll. Kistelek, u. t. és u. P• SOvényháza. háli j. (székh. Beregszász), cs. O. Vári, u. t. Nagy-

CslbaJbánya, r-. Má.traszele, Ndgrád , borzsova-Nagymuzsaly, u. p. N . 
fiUeki j. (székh. Salgótarján), cs. G. Kis- *) CslcsóholdTllág kk., Ala6-Fe1alfr """·• balázs
terenye, u. t, 'Mé.tranovák, u. P• Homokterenye. falvi j. ház US,· i. 1.10~, O., n., czirány, t, O', 

Csibamaj or, f"'l Tejfalu, Po•sony somorjai =f, · 4.395 kb., kj. és ak. Sorostély, tsz. Gyulafehér-
j,, cs. ll. Somorja, u. t. és u. p. Somorja. vár, jbtk. Vízakna, ah. Balázsfalva, cs. G. Szász-

Cslbaréttanra, f"t Szabolcs vm., nyfr- csanád, 60, XXIII, 74, u. t. és u. p. Mikeszásza . 
. bogdányi j. {székh. Kemecse), cs. O. Kis- *) Csicsóka kk., .Z.pl"- varannói j., ház 

várda, u. t. Dombrád, u. P• Telektanya. 6j., f, 306, t., lengyel, czirány, t, rk. Varannó, 
Cslbehegypuszta, f"'l Tab, Somogy tabi j., 918 kb., kj. és ak. Varannó, tsz. Sátoraljaújhely, 

cs. il. Tab, U& t. és u. p. Tab. · jbtk. és ah. Varannó, cs. O. Vara.nnó, 66, IX, !8, 
Cslbortanya, f"'l Sajóhza, Borsod edelényi u. t. és u. p. Varannó. 

j., es. ll. Sajótaza, u. t. és u. p. Sajókaza. *) Csicsókápolna tk., X Vlegyásiatanya ; 
*) Cslbrik kk., X Viddin; Tolna dombóvári 8eo'lfiok-Doboka mn., nagyilondai j., ház 110, i. 

j., ház 154, :E 909, N., m., rk. Kurd, 900 . th., 585, O., t , 1.693 kb., kj. és ak. Oláhfodorháza, 
kj. (Kurd nk.-hez beosztva), ak. Kurd, tsz. Szek- tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, ab. Magyar lá! os, cs. 
szárd, jbtk. Gyönk, ah. Tamási, cs. o. Kisvejke, ü, o. Galgó, 68, XXI, 70, u. t. és u. p. Galg~ .. 
XIX, 68, r (Kurd-Csihrát m. h. (Csibrák), ") Csicsókeresztúr kk., X Szc5llc5pataka; S•oZnolc-
u. p. ' Doboka vm., bethleni j., ház 183, ~ O., m., 

' f"'l Kotcse, 8omof111 ; tabi j., o, ; , ref. Várkndu, kh., kj. és ak. Vár-
. (KGtcse-Caicsalpuszta), 181 kudu, tsz. Dés, jbtk. és ah. Bethlen, cs. O. Bethlen, 

p .. u. · 63, XXII, 7'!, ~ m. h., u. t. Retter, ~- · 
*) Calcser kk., U"ff n,agykaposi j., ház !4!1, *) Cslcsómezli kk., B•olnok-Doboka vm., dési j., 

i. UOS, M., o, t, ~, 4.754 kb., kj. és ak. V aján, ház 131, :E 707, O., .:f, !.850 kb., kj. és ak. Néger
tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nagykapos, cs. G. falva, tsztk., jb. és ah. Dés, cs. O. Négerfalva, 63, 
Nagykapos, 66, XI, 36, m. b. XXI, 70, u. t. és u. p. Retteg. . 
u. t. :Nagykapos, . · *) CslcsómlhálJfalva kk., 81olnok-Doboka 

Cs i cs P. r l. Maroscsicsér. dési j., ház 14.6, ~ 681, O., m., t, ret Baeza, 1. 770 
Csloakétpus1ta, f"'l Naucsanád, Torontál kb., kj. és ak. Baeza, tsztk., jb. és ah. Dés, ca. o. 

nagyszentmiklósi j., cs. o. Kiszombor, u. t. és Retteg, 63, XXI, 70, u. t. és u. p. Retteg. 
., P• ' , C s i a s ó p o l y á n l. Csicsómez6. 

Cs i cs ma n L CsicamAny. Cslcsópuszta, f"'l Somogycsicsó, Bomow 11m., 

*) CslcsmánJ nk., X Vrhovani; .7rencatn vm., csm·gói j., cs. o. Iharosberény, U. t. és u. p. 
zsolnai j., ház 170, ~ 1.(.5!, T., o. 4.(.5{: kb., Iharosberény. 

• 

• 

• 

• 

ak. helyben, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Zsolna, *)Csicsóújfalu kk., S1omok-Dobokt.1 11Jil,, dési j., ·. 
Cll. o. Illava, 71, XV, 47, u. t. Rajecz, . ház 153, ~ 669, O., -=f, 1.901 kb., kj. és ak. Kozár-

*) Calcsó nk., X Kée~puszta, Keresztmajor vár, lsztk., jb. és ab. Dés, cs. ~. Retter, 63, XXI, 
· és Odollómajor; Komárom csallóközi j. (székh. 70, u. t. és u. p. Retteg. 

Nemesócsa), bd !51, :E 1.356, JI., o, ~, 41.770 Cslcson, f"'l Zombor, Bács-Bodrog ct1 • o. 
kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Komárom, cs. o. (a közbiztonsági szolgálatot Zombor város re ld-
Nemesócsa, a, XIII, 43, c5rsége teljes1ti), u. t. és u. p. Zombor. · 

Csicsó, ,....., H6gyész, Toln~ vm., j. Cslcnaalja, f"'l Telekháza, 11m., varan-
(székh. G)'Onk), cs. o. GyOnlr, u. t. és u. p. Hc5gyész. nói j., cs. o. Tavarna, u. t. és u. P• Tavarna. 
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.&70 Csif Csi.k 
• 

· *) kk., Ba.f'l verebélyi j., h!z 1~3. *) Csikcsekefaln kk., Orill: tmJ., t!szonalcslii 
! 7~, M., t., 0, !.66ó kb., kj. és ak. helyben, j. (székh. Cs1kszeutmárton), h!z 299, f. U87; )(, 
tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Ve_rebély, cs. O. rk. Csikszentmárton, 4!.26& kb., kj. éa ak. Ciii· 
Verebély, !6, XIV, W, , ~. szentmárton, tsz. Csikszereda, jbtk. Csikszentmár· 

Cstrfltanyák, ·r"'\ Dal'vas, Bilwr -vm., berettyó- ton, ah. Csfkszereda, cs. O. Cslkszentmárton, St, 
újfalui j., cs. o. Csökmő, u. t. Darvas, u. p. XXIV, 79, u. t. és u. P• Csikszenlmárton. · 
Csfllagtanya. · *) Csíkesicsó nk., X Hargitafürdő; Clfk N., 

Cstgapuda, r-. Bükkmogyorósd, Borsod vm., felcsiki j.· (székh. Csikszereda), h!z 610, i t.till, · 
ózdi j., cs. o. Szilvásvárad, u. t. ~zilvásvárad, M., 0 , 1UU7 kb., ak. helyben, tsztk., jb. ú ah. 
L p. Csernely. Csíkszereda, cs. o. Madéfalva, XXIV, 00, L t. 

Celgatanya, r'\ Torna, .Aba.uj-To1 na. t•m., tornai Madéfalva, 
j., es, O, Torna, a. t. és u. p. Torna. C s f k c s o b o t fa l v a I. CsobotfalvL 

Celge, n Tiszaigar, t~m:, tiszafüredi :., *) Csíkcsomortán kk., Crilc felcsiki ~ 
cs. O. Tiszaörs, u. t. Tiszaszéíllc'ls, u. p. Tiszaigar. (székh. Csíkszereda), ház 175, i. 706, M., rk. Vir· 

C.fgekert, f"'\ Debreczen, Hajdu cs. O. dotfalva,· gk. Szépviz, 10.892 kb., kj. és ak. Virdot· 
• 

a. t. és u. p. Debreczen. falva, tsztk., jb. és ah. Csfkszereda, es. G. Szépiu,· 
*) Cstg~rgyatmat kk., X Dajka; .Arad vm., 8!1, XXIV, 80, u. t. Csíkszereda, u. p. Várdotfalva . 

. borosjenői j., ház 166, ! 8!!!1, O., =f=-1 !!.336 kh., *) Ctllikdánfaln nk., C8ik "'"·• felcsiki j. (székb. 
kj. és ak. Marót, tsz. Arad. j btk. és ah. Boros- Gsikszereda), baz 60~, i. !!.700, M., o, gk. Cstks'&ent
jenő, ea. o. llarót, 33, IV, 13, u. t. és u. p. Apa- domokos, 10.771 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és 
telek. · ah. Csíkszereda, cs. lJ, Karczíalva, Sj, XXIV, 00, 

*) Csfgár&7.6116s nk., X Malompuszta, Óselénd u. t. és u. p. Karczfalva. 
· és Tasnikpuszta; .Arad borosjenői j., ház *) Cefkdelne kk., Oftk szépvizi J., ház 
518, ! J.li77, O., m., rk. Pankota, 6. 765 kb., ak. i, 699, M., o, !.7'.16 kb., kj. és ak. helyben, tmi .. 
helyben, tsz. Arad, és ah. Borosjenő, cs. lJ. jb. és ah. Csíkszereda, cs. o. Szépviz, st, XXIV, 
Marót, SS, IV, 13, m. h., 80, u. t. ~s u. p. Szépviz. 

CllreQ"e, ,...., Szürte, Ufi{J tml., nagykaposi j., *) CsíkfalTa kk., Maros·TOf'da 11m., nyirád-
es. G. Caap, u. t. és u. p. Szftrte. szeredai j., biz 135, ! 677, M., ~, 8, 1.187 ih., 

*)Csiglen kk., Szilágy zsibói j., ház 9~, kj. és ak. Jobbágyfalva, tsz. Maros-Vá..<:árhely,jblk. 
! O., ; , 1.171 kh., kj. és ak. Zsibó, tsz. és ah. Nyárádszereda, cs. o. Nyárádszereda, 6t, 
Zilah, jhtk. és ah. Zsibó, cs. lJ. Zsibó, 51, III, 10, XXII, 71, u. t. és u. p. Nyárá.dszeredL 
u. t. és u. P• Zsibó. C s i k g O r lJ cs fa l v a l. GO•·Ocsfalva. 

· Cdgm.ó kk., Hunyad tnn., algyógyi j. (székh. C s i k g y i m e s b Q k k I. Gyimesbükk. 
Algyógyalfalu), ház 151,·! 57!, O.,;, =f=-, 1.9:.11 Csíkgyimesfelsc'llok L Gyimesfels6lok. 
kh., kj. é8 ak. Bábolna, tsz. Déva, jbtk. Algyógy- Cs i kg y im esk O z é p l ok _l. Gyimeskllzéplol. 
alfalu, ah. Szászváros, cs. G. Algyógyalfalu, 6,, Csiki csárda~ r"'\ Budaörs, Peat-Pili8-Bolt-KiskMII 
XXIII, 75, u. t. és u. p. Algyógy. vm., biai j., cs. o. Budaörs, u. t • 

Cslgótanya, n Buzásbocsárd, .Als6-Fe1ltr t'm., u. p. Budaörs. 
balázsfalvi j., cs. o. Balázsfalva, u. t. és u. p. Cslldtanya, f"'\ Szélkút, Ki8-Ktlküll6 """• rad· 
Alsókarácsonfalva. nóti j., ca. o. Radnót, u. t. és u. p. Radnót. 

Cslhajmajor, n Budafa, Zala """'• zalaeger· *) CsíkJenőfalva nk., X Csíkjenőfalvi HAram· 
szegi j., cs. lJ. Zalalövő, u. t. .Zalaegerszeg, u. p. kúttelep; Oa4k vm., felcsiki j. (székh. Csíkszereda1 
Salomvár. ház 488, i. 2.!37, M., o 1 gk.. Csikszenldomot~, 

· Cslhatanya, n NagykAgya, Bilta.r székely- 8.!200 kb., ak. helyben, tsztk., jh. és ah. Cslkszereda, 
hidi j., es. o. Bihardiószei, u. t. és u. p. Nagy- cs. o. Karczfalva, Si, XXIV, l:l>, u. i. és L P• 
kArJa. Karczfalva. · 

*) CsikbántraiT& nk., Odk . ké.szonalcsfki CsikjentitaiTl Háromkúttelep, ,...., Cslkjeu6-
j. (szé.kh. Csiuzentm!rton), há.z 379, ! 1.(.1)6, M., t'alva, Csík t~m., felcsiki j. (székh. Csíkszereda), 
rk. és gk. Csíkszenteyörgy, 9.!16~ kb., ak. hely- cs. G. Karczfalva, u. t. Csikszentdomokos, u. ,. 
ben, tsz. Csikszereda, jbtk. Csikszeatmárton, IJyimesklJzéplok. 
ah. Csíkszereda, cs. o: Csikszenlmárton, 82. Cs 1 kk a re z fa l v a l. Karezfalva. 
XXIV, 79, u. t. Csfkszentmárton, u. P• Csikszent· C si k t o z m á. s l Kozmás. • 

• 

uorgy. · .Cs i t l á z á r fa l v a L Lázá•·falva. 
*) CstkborzsoT& kk., Crik t~m., szépvizf j., ház "")Csiklény kk., Kra.as6-8eörtny karánsebesi 

156, i. 63~, M., rk. Csikszentmitlós, 1.358 kh., j., ház U, f !114, O., kg. Dálcs, 6.(.8 kh., kj. és 
kj. és ak. Csf~szentmiklós, tsztk., jb. ~s ah. Cslk- ak. Borló, tsztk., jb. és ah. Karánsebes, es. o. 
szereda, cs. O. Szépvlz, XXIV, 80, u. t. és Borló, 43, VIII, 26, u. t. és u. p. Karánsebes. 
L P• Szépvlz. *) Cslklób i.nya nk., Kra.saó-S•örtng ""'·• ora· 

C a i k cs a t ó sz e B l. Csatószeg. viczabAnyai j. hál ! !.001, O., n., O• 'f, 
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Csik CBlk 
.... 

kb., ak. helyben, tsz. Fehértemplom, jbtk. Caik.óspörös, f"'' Ormény, Nyitra · 
: n ah. Oraviczabánya, cs. O. Csiklófalva, 43, VII, cs. O. Ormény, a. t. és u. p. Orrnény. 

nyitrai j., 
• 

'. 11, a. t. és a. p. Oraviczabánya. · · Cslkóstauya, r'l Tőketerebes, 
· •) Cslklófnln nk., KrtMs6-Seörény oravicza- gálszécsi j., cs. o. Tőketerebes, u. t. és u~ P• 
· binyai j., ház 678, i 3.201, O., "f'-, 6.701 kb., ak. Tc5keterebes . 
. helyben, tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. Oravicza- Csikostó, r'l TiszapQspOki, Jáae-Nagykun-BeoZ

"·· b!nya, cs. 6, helyben, 431 VII, It, u. t. és u. p. nok vm., liszai közép j. (székh. Törökszentmiklós), 
. Oraviczabanya. cs. ö. TOrOkszentmiklós, u. t. és u. p. Tisza-
f C s i k l o v a b á n y a l. Csiklóbánya, pilspoki. 
· · *) Csíkmadaras nk., OsUc vm., felcsiki j. (székh. *}Cslkóst6ttis kk., X Békatópuszta és Malild-
. Cslkszereda), ház 512, f. !1.255, M., o, gk. Csfk- major; Bat·anya vm., hegyháti j. (székh. Sásd), 
~. szentdomokos, 60.075 kb., ak. helyben, tsztk., jb. ház 258, ! 1.513, N., m., eJ', rk. Vásárosdombó, 
~ és ah. Cslkszereda, cs. o. Madéfalva, 8!, XXIV, 3.74-i kh., k:j. és ak. Kaposszekcs<'>, tsz. Pécs, jbtk: 
i r. u. t. Csíkrákos, [g!. . és ah. Sásd, cs. o. Mágocs, 52, XIX, 60, m. h., 
,. C: s ma d éf alv a I. Madéfalva, . n. t. Mágocs, li. p. Kaposszekcsc5. 
: *) OOménaság nk., X Ménaságújfalu és. Po ty- Csikó tanya, r'l Káp.olnasnyék, Fejér vm., 
· lyond; Ostk vm., ká.szonalcsiki j. (székh. Csfkszent- székesfehérvári j., cs O. Velencze, u. t. Pettend, 

márlon), ház 496, :E 2.178, o, 10.506 kh., o.k. u. p. Kápolnásnyék. . . · · 
. helyben, tsz. Csíkszereda, jbtk. Csikszenf.márlon, Cslkótapuszta, r'l Nagybajom, Bomogg ka~ 
· ab. Csíkszereda, cs. O. Cslkszentmárton, 8'2, XXIV, posvári j., cs. O. Nagybajom, u. t. és u. p. Nagy-. 

79, u. t. Csikszentmárlon, ~· . bajom. . 
· *) Csfkoilndszent kk., )( Hosszóaszó; C.sík vm., Csikótelcp, h Válaszút, KoJo11 kolozs-

relcsiki j. (szé.kh. Csíkszereda), ház 280, :E 1.190, vári j., cs. o. Bonczhida, ·u. t. és u. p. Válaszút. 
1 .. 0, .uas kh., ij. és ak. helyben, tsztk., jb. és . Csikótilos puszta, n Zalamerenye, Zala vm., 
ab. Osihzereda, cs. o. Csikszereda, Si, XXIV, 80, nagykanizsai j., cs. ö. Orosztony, u. t. Kiskomárom, 
a. t. Csíkszereda, [g!. Ilo p. Gnr::bonc.z. ·-

: Csikóhegyitan.ya, n Mátészalka, Szatmár vm., *) Csíkpálfalva kk., Onk vm., szépviú j.; ház 
• 

mátészalkai j., cs. o. Mátésza.lka, u. t. és u. p. 151, :E 651, M., rk. Csíkdelne, gk. Szépviz, 3.94,8 
Máiészalka. kh., kj. és ak. Csikdelne, tsztk., jb. és ah. Csi-k-

Cslkókerltés, r-Sa.lgótarján, N6grád filleki szereda, cs. o. Szépviz, XXIV, 80, u. t. Csfk· ' • 
j. (székb. Salgótarján), cs. O. Salgótarján, u. t. és szereda, u. p. Várdotfalva. 

' 
a. p. Salgótarján. _ *) Csíkrákos kk., OsOe vm., felcsiki ·j. (székh. 

Catkorpnszta, n Magyarnándor, Ndgrád vm., Csfkszereda), ház 3t6, i 1.604, M., o, 5.439 .kh., 
balassagyarmati j., cs. O. Berczel, u. t. és u. p. kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Csíkszereda, 

· lagyarnándor. cs. o. Madéfalva, XXIV, 80, m. h., r. 
Cslkós, n Fegyvernek, Jász-Nagykun-B•oZnok ~· 

· tm., tiszai közép j. (szék.h. Törökszentmiklós), cs. O. Csíksomlyó, n Várdotfalva, Oftlc vm., fel-

• 

•' 

Fegyvernek, 11. t. és u. p. Fegyve1•nek. csiki j. (székh. Csíkszereda), cs. O. Csikszereda, 
Csíkos, n Kakucs, Pest·Pllis-&lt-Kiakun vm., n. t. Csíkszereda, u. p. Várdotfalva. 

alsódabasi j., cs. ·o. Ócsa, u. t. és u. p. Kakues. ") Csíkszentdomokos nk., X Balánbánya; Orik 
Csfkos, n Székudvar, Arad tim., kisjenői j" vn~., felcsíki j. (székh. Csikszereda), ház 1.1!8, 

rs. -'· Szflkudvar, u. t. és u. p. Székudvar. t 5.391, M., ~, t , kh., ak. helyben, . 
Cslkosalja, n Nagykc5rOs, ~st-Pilis-Bolt-Kis- tsztk., jb. és ah. Csíkszereda, cs. G. Karczfalva, 

itm tms., cs. O. Nagykőrös, u. t. és u. P• Nagy- Si. XXIV, 80, r. _r- e. . 
kl1r!Ss. .. *) nk., X Altizes, Három-

Csfkosér, n Gyula, Blkitl cs. O. Gyula, tizes, Itlkétfalva, Jenőfalva,. Kotormány, Kő-
L t. és u. p. Gyula. rOsményfalva, Marionos és Simőszege; Osfk vn~ .• 

Catkósgorond, r'l Gát, Bweg vm., tiszaháti j., kászona.lcsfkij. (székh. Cslkszentmárton), ház 4.6!1, 
(székh. Beregszász), cs. O. Bátyó, u. t. Bereg· i !Ut7, M., O• t, 746 kh., ak. helyben, tsz. 
szász, u. p. Gát. · Csfkszereda, jbtk. Csíkszentmárton, ah. Csikszereda, 

Cslkóshaz, n Tiszaigar, Heves vm., liszamradi cs. o. Csfkszentmárlon, 82, XXIV, 79, u. t. 
j., es. G. Tiszaörs, u. t. Tiszaszőll6s, u. p. Tiszaigar. Csfkszentmárton, • 

CBikóskertpuszta, r'l Kegye, Bzilágy vm., tas- *) . nk., Orik VIn., felcsiki j. (székh. 
nádi j., cs. ö. Tasnád, u. t. és u. p. Érszakácsi. Csikszereda), ház 451, f 1.788, M., o, 9.877 kh., 

CslkósUttanya, n Homokszenlgyöl'gy, So- ak. helyben, tsz. Csíkszereda, jbtk. Csfkszentmár~ 
·IIIOfJY 1lm., barcsi j., cs. G. Szulok, u. t •. és u, p. ton, ah. Csíkszereda, cs. O. Csíkszentsimon, 82, 
Homokszentgyörgy. XXIV, 79, m. h., u. t. Csíkszentk.id.ly, ~· 

Cslkoslak, n BaktllUös, Zala vm., novai j.. *) Csikszentldrály nk., X Filrészhágóalja; 
ra. ö. Nova, •· t. Tófej, u. P• Bak. Onk tim., Ncsfki j. (székh. Csikszereda), ház 419, 
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i 1.606, M., ~. kb., ak. helyben, tsz. Csik- rk. Tusnid, 870 kb., kj. és ak. Tusnid, ta 
azereda, jbtk. Csikszentmárton, ah. Csíkszereda, Csíkszereda, jbtk. Csikszentm6.rton, ah. Cslkue-
ca. ll. Csíkszentsimon, XXIV, 79, r, _[ll e. reda, cs. ll. Csíkszentsimon, XXIV, 79, 
~ p. u. u. t. és u. p. Tusnád. . 

*) Csíhzentl.Slek kk., X Fitód ; Osfk fel- Cslkypu.ta, f""'. Sepr4a, .Arad """'• klijell6i 
csiki j. ( szélt.b. Caitszere da), ház 166, f. 69f), M., j., cs. ll. Seprc5s, u. t. és u. p. Sep~s. 
~, !.099 kb., kj. és ak. Csikmindszent, tsztk., j b. Cslkytanya, f""' Fólya, Temes ""'"' 
és ab. Csíkszereda, cs. 'G, Csíkszereda, XXIV, ll. Ked vencz, · u. t. és u. P• Fólya. 

•· t. Csíkszereda, u. p. Csíkmindszent Cldkytanya, f""' Penyige, 81atmár tili., fehér-
*) Csibzentmárton klt., X Aklos, Csobányos, gyarmati j., cs. o. 11o t. él L Jo 

Kc5kert és Úzvlllgy; Oftk kászonalcsíki j. (székh Penyige. . 
Csikszentmirton), ház f. 1.03(., M., ~.Ag. Cs ik zs G g ll d L Zsllglld. 
Székelyudvarhely, 1!1.3!!9 kb., kj. és ak. helyben, Cs il l. Alcsil. 

•• 

tsz. Csíkszereda, jbtk. helyben, ah. Csikszereda, *) Csiliznyárad kk., X puszta j Gp 
cs. ll. helyben, 8!!, XXIV, 79, _[ll e. ~· vm., tószigetcsilizkOzi j. (székb. Gyc5r)~ hú 119, 

*) Csibzentmlhály nk., X Ajnád és Lóvész j :E 669, M., ~, rk. Balony, 1.816 Itb., kj. s al 
OBíl& . szépvizi j., háZ 590, f. !.543, M., o., o, Halony, tsztk., jb. és ah. Gyc5r, cs. 11. Balouy, 19, 
gk. Szépviz, !4.067 .kb., ak. llelyben, tsztk.., jb. XVII, ~6, u. t. Medve, u. p. Szap. 
ds. ah. Csíkszereda, cs. G. SzépVIz, SJ, XXIV, 80, · *) Calllzpatas kk., X Jl.illeniumpUBZta j Gydr 

r .{Szépviz-Csfkszentmihály), u. t. Szépviz, ""'·• lószigetcsilizkllzi j. (székb. Győr), hb 130,! 
~· 700, M., ~, rk. Bc5s, 1.631 kb., kj. és at. Csi1iz. 

*) kk., (}B(k szépvizi j., radviny, tsztk., jb. és ah. Gyc5r, es. ll. Balony, 
ház , t 1.100, M., 0 , !20.~5 kb., ltj. és ak. 19, XVII, 56, •· t. Csilizradvány, 1:8J . 
helyben, tsztk., jb. és ah. Csíkszereda, cs. ll. *) CslllzradTán;r kk., X Füzespuszta; Gf6r'D11., 
Szépviz, XXIV, 80, •· t. és u. p. Szépviz. tószigetcsilizkOzi j. {székh. Gyc5r), hAz 1811 i 

*) Csfbzentslmon kk., Oa4k vm., kászonalcsíki M., ~, rk. Balony, 3.7!11 kb., kj. ál ak. hely-
j. {székh. Csfkszentmárlon), ház 867, t 1.504, ben, tsztk., jb. és ah. Gyc5r, cs. G. Balony, 19, 
. o,. 7.!177 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Csíkszereda, XVII, 56, ~-
jblk.. Csíkszentmárton, ah. Csíkszereda, cs. ll. Cslllag, f""' Nagyszékely, Toma """• Bim011· 

.. . helyben, 8!!, XXIV, 79, r. ~. tornyai j. (székb. Gyl!nk), cs. G. Simonloi'IIJI. 
*) Csikszenttamás nk., Osfk felcsiki j. u. t. és u. p. Nagyszékely. 

(székh. Cslkszereda), ház 615, t !.791, M., o. CsDlagcsárda, f""' trd, F~lr .:, adonJij., 
gir. Csikszentdomokos, 12.775 kb., ak. helyben, cs. G. Sóskút1 u. t. és u. p. Érd. 
tsztk., jb. és ah. Csikszereda, cs. ft. Karezfalva, Csfllagcsárda, f""' RAczalmlis, Ftjér mJL, adouJi 
SJ, XXIV, 80, u. t. Katczfalva, • . j., cs. ft. Dunapentele, a. t. és u. p. 

. . c B i k B z é p v i z t Szépviz. *) CsillagfalTa, kk., Ung naubereaDai j., 
*) Csibzereda rtv., OB4k ház -4~4-. f. ház 74, f. 464, R., t, 1.170 kb., kj. és ak. Stlslat, 

8.701, M., ö, ~. 1.16 kb., ak. helyben, tsztk., tsz. Bertlgszász, jbtlt. és ah. Nauberema, e& 6. 
jb. és ah. helyben, cs. ft. helyben, XXIV, Nagyberezna, 66, XI. 96, u. t. Sóslak. u. p. CSODtoL 
&0, r. e. Cslllagharangod, f""' Bekecs, Z.pltlll n., 

f""' Osfk fel- szerenesi j., cs. ll. Szerencs, u. t. Szerenca, a. Jo 
csiki j. (székh. Csikszereda), cs. G. Csiksze1·eda, Taktaszada. 
u. t. és u. P• Csíkszereda. Cslllagheg;r, ll Bákismegyer, Put-.Hlii-Soll· 
· *) Csü:taplocza nk., X Erdc5alja és Ligat ; Kiskuu vm., pomázi j., cs. o. Békásmegyer (kQIGnil· 
Cftk felcsíki j. (székh. Csiltszereda}, ház mény), (Csillaghegy-Árpádturdc5), u.t. Bétiso 
897, i 1.760, M.,. rk. Várdotfalva, 10.605 kb., megyer, ~· . 
ak. helyben tsztk., jb. és ah. Csikszereda, cs. O. Csillagbegy, f""' Kolozsvár; Kolou tili., e& 6. 
Csfkszereda, St, XXIV, 80, u. L és U. P• Csik- {a azoigálalot Kolozsvár viroa read· 

· aereda. c5rsége teljesíti), u. t. és •· p. Kolozav!r. 
Csiktarcsa L aj . 

-

C 'It t .. d 1 T nád Cslllagm or, f""' J6.k, Vas szombathelp 
B l U 8 Jla. • US • • 0 p Ó át' t. és Ják 

Os fk v a cs á r cs i l, Vacsárcsi. J., cs. • om ap 1• u. U. P• · 
*) CslkTánd nk., Győr sokoróaljai j. (székh. Cslllagrunjor, ll Mih!Uyra, Zala m., sGmeti 

Tét), ház 189, :E 980, M., c:f, rk. Gyarmat, 1.6!!6 j., cs. G. Sümeg, u. t. Sümeg, u. P• 
kb., ak. helyben, tsz. Gyc5r, jbtk. Tét, ah. Gyc5r, Cslllagmajor, f""' Sárosd, F11értnn., sárboJ'ldi 
cs. G. Tét, 19, XVII, 66, ~· j., cs. D. S6.1.'osd, u. t. és •• P• Sárosd. 

Csf k v h d o tfa lv a l. Várdotfalva. . Cslllagmajor, ll Szabadbatty!n, Fejlr -. 
*) Csü:nrebes kk., Osfk kászonalcslki j. székesfehél'V6.ri j., cs. G. S1ékesfehtlrvAr, 1o t. 

(azékb. Csikszentm6.rton), ház 88, i. 880, M., és u. p. Szabadbattyin. 
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Cslllagm&Jor, r"' Torvaj, somogy tim., tabi j., mez6kftvesdi j., cs. o. Mezl5keresztes, m. b., 
cs. o. Tab, u. t. és u. p. Tab. u. t. Emőd, u. P• Mez6keresztes. 

or, n VAczkillijfalu, Peaf-Pi.Ua-Solt- · Csingilingi catirda, r\ Tótalm6.d, ZempUn tms., 
l['i8iun tnn., váczi j., cs. G. Pilspökhatvan, u. t. homonnai j., cs. G. Izbunaradvány, u. t. és u. P• 
és u. P• Galgamácsa. . K oskócz. 

Cslliagos, n Homokmégy, Peaf-Pili.a-Solt-Kia- Cslngó, n Szepessilme.r, Szepes i.rlói j., 
lun kalocsai j., ca. G. Kalocsa, u. t. Ore.r· cs. ~. Igló, u. t. Igló, u. p. SzepessO.meg. 
csertc5, u. P• Homokmégy. Csintovány, r\ Bag, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

n Tiszasftly, Jás.-Nagy'ktllfa. ar.zódi j., cs. G. Aszód, u. t. Aszód, u. p. 
&olMk jiuizaági alsó j. (szék h. J isza.páti), Bag. 
cs. ö. Kötelek, u. -t. és u. p. Tiszasüly. · Cs i n t y e L KOrOsesen te. . ·. 

CslllagostanJa, n Szalird, Bihar sza- Cslpán, r\ Erdőfüle, UaHrhely mn., homoródi 
lArdi j., cs. O. Szalárd, u. t. és u. p. Szalárd, j., es. ö. Bardocz, u. t. Olasztelek, u. p. Bardoez. 

n Balatonsz ·mes, Csipánbáa:a, r\ KarakószOrcsOk, Vu"'l'rlm 
lengyeltóli j., cs. ll. Lengyeltóti, u. t. 6s u. p. devecseri j., cs. o. Devecser, u. t. és a. p. 
Balatonszemes. TüskevAr. 

• 

Cslllagpuz1a, n Berhida, Veseprtm ""''' vesz- *) Csipkerek kk., X Csipkereki hegy ; Vt.u 
prémi j., es. G. Balatonkenese, u. t. és u •. P• vm., vasvári j., ház 171, f-1.016, M.; rk. Csehimind·· 
Berhida. · szent, 1.931 kb., kj. és ak. Csehimindszent, tsz. 

rt Dédes, Borsod sajó- Szombathely, jbtk. és ah. Vasvár, cs. O. Baltavár, 
azentpéteri j., ca. ll. Bá.ntapolcsá.ny, u. t. és u. p. 83, XX, 66, u. t. Baltavár, u. p. Csehimindszent. 
Dédes. . Csipkereki hegy, f'l Csipkerek, Vt.u vu

Cslllagpuszta, n Gyugy, &mogy tmt., lengyel- vári j., cs. o. Baltavir, u. t. Baltavár, u. p. 
tóti j., cs. G. Lengyeltóti, u. t. és u. p. SzöllOs- CsehimindszenL · 
uGr!lk. · . *) Csipkés kk., X ; Nyi.trtJ . , 

Cslllagpuszta, r"\ lpolynqyfalu, Ho-nt vigújhelyi j., biz 67, f. 498, T., rt. Verbó, 1.-US 
ipolynyéki j., cs. ll. Ipolynyék, u. t. Drégely- kb., kj. (Verbó nk.-hez beosztva), ak. Verbó, tsz. 
palánk, u. p. Ipolyna.r]falu. · Nyitra, jbtk. és ah. Vágújhely, cs. o. Verbó, 71, 

CsUiagpuz&a, r"\ Kisasszond, Somogy XI;I, 41, u. t. és u. p •. Verbó. 
1 

. kaposvári j., es. G. Kadarkút, u. t. és u. p. r\ Váez, Put-Pilis-&11-Kiiktm tmf,, 

Kiakorpid. es. O. VQ.ez, u. t. és u. p. Vácz. 
r"\ Kl6.ri, Torontál t~m., csenei · C s i ~ k 6 s l. Báncsipkés. . 

j., cs. O. Kckse, u. t. és u. p. Klári. or, r\ C11ipkés, Nyitra vá.r· 
Cslllagpuszta, f":'\ Nágocs, Somogy ""'-• tabi újhelyi j., es. o. Verbó, u. t. és u. p. Verbó. 

j., cs. G. Andocs, u. t. és u. p. Nágocs. Cslpkéspuszta, r\ Kllteuán, Bihar nqy-
Csillagpuazta, f" Somogyszob, Somogy szalontai j., cs •. G. Sarkad, u. t,; KOtegyin, u. p. 

nagyatádi j., es. Fels6segesd, u. t. és u. p. AnL · 
Cslpkéspuszta, rt Hont vm., ipolysAiri 

Cslllagtanya, n Biharnagybajom, Bihtw tim., j., cs. o. lpolysá.r, u. t. és u. P• Ipolyság.· 
airréti (svéklí: Biharnagybajom), ca. o. Bihar- r\ Torda, ToratJ-.Art.myoB cs. 
torda, r. , ll. Torda, u. t. és u. p. Torda. 

r"' Szöny, Komárom gesz- Cslpvár, r"\ Nagykőrös, PeBt-Pili.B-Bolt-KiBku-n 
tesi j. (székh. Nagyigm.And), ak. Komárom, cs. cs. o. NankőrOs, u. t. és u. p. Nqyk6rOs. 
11. Ács, u. t. és u. P• Komá.rom. Cslra~~rt, r\. Na~ydobrony, Bereg tim., mez6-

c lll ta Á V'--"- . t . kaszony1 J., cs. o. Batyú, u. t. Bátyú, u. p. Nan-
a apusz , n es, .o.uwff<Wom gesz esi dobro · . 

j. (székh. Nagyigmánd), es. O. Ács, u. t. és u. p. Ács. C ~Y· 1 C é 
s1res • s res. 

• r"\ Nádasdladá.ny, Fejlr tJm., Cs i r és a l, Bisztracseres. 
uékesfehérvár1 j., cs. G. Nádasdladány, u. t. és r\ Káloz, Fejlr s6.rbogárdi 
L P• Nádasdladány. j., es. o. Kiloz, •• t. Zichyújfalu, u. p. Káloz. 

Csillogó, n Szatina, B(Jf'(Jfl,ytJ ~~m., benháti j. Cslrlppuszta, n Sárszentmiklós, Fejli' 
(uékh. Sá8d), es. o. u. t. Bakóeza, u. P• sárhogá.rdi j., es. G. SárhoBárd u. t. Sárho• 
Felac5mindszent. gárd, u. p. ' 

CelmhoT& kk., Ár'OG t~t~~., trsztenai j., ház 78, Cslrkéstanya, r\ Kisrozvqy, Zemplln 
l T., m., o, 1.110 kh., kj. és ak. Lj eszek, bodrogkOzi j. (s!ékh. Királyhelmeez)1 es. ll. Kis
tsz. RózsaheJJ, jbtk. Trsztena, ah. Turdossin, es. ezigánd, u. t. Nangéres, u. p. Kisrozvqy. 
G. Tratena, 71, XV, 4-9, u. t. és u. p. Ljessek. CslszárhegJ,. 1'"'1 Karád, Somogy tabi j., 

C s i n á d l. Erdl!rsin6.d. · es. ö. Karád, u. t. és u. p. Karid. 
C.lacsetanr•, r"\ .Mezc5keresztes, Boraoa Cslszarlcd, r. Határújfalu, tmt,, csa· 
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czai j., cs. o. Turzófalva, u.· t. Turzótalva, u. p.· Cs ó I. Nemescsó, Pusztacsó. · • . · 
Szaniszlófalva. *) Csobád kk., X Pataki és Spirkó; .Abavj. 

Cslszárszk6, ""Rimakokova,Gömörú Kis-Hotd Torna vm., szikszói j., ház 130, f. 69~, M., t, 
, rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs. ö. Rima- ~, rk. InA.ncs, 2;()61 kb., kj. és ak. 'helyben, 

kokova, u. t. és u. p. Rimakokova. tsz. Kassa, jblk. és ah. Szikszó, cs. l!. Szib.ó, 
Cslszártanra, "" Igriczi, Bor110rJ tJm., mezó- 3-t., IX, 27, g;g, u. t. Halmaj, ~- · 

csiti j., cs. o. Mezócsát, u. t. és u. p. Mezc5- Csoba1tá.za, "" Vállaj, Seabndr """' nnu· . . 

csát. · károlyi j., cs. ö. No.gyk!roly, 110 t. Nagyecsed, 
Cslszá.t tsnra, "" Tiszadorogma, Bor so. l u. p. Vállaj. . 

mezőcsáti j., cs. G. Mezc5csé.t. u. ~ és u. p. *) Csobaj kk:, Szabolea dadai alsó j. (székh. 
Tiszn,Jorogmn · Tiszalök), ház 147, f, 1;1!!0, M., ~, rk. Tiszatardos, 
; "" Buzsák, :somogy h•n· 3.429 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nytregyháza, 
ryeltóti j., cs. O. tengyeltóti, u. t. Lenneltóti, jhtk. és ah. TiszalOk, cs. O. TlualOk, 6iJ, X, 33, 

· u. p. Bnrsák. u. t. Tokaj, [8] . 
*) Csitár kk., X Gárdonypuszta, Messze- Csobánczhogy, "" Gyulakeszi, Zala tmi., tapol· 

litópuszta és Telek; Nógrád vm., balassagyarmati czai j., cs. ö. Tapolcza, u. t. Tapolcza,. 1o p. 
j., ház 133, i. 840, M., rk. Nógrádmarczal, 2.916 Gyulakeszi. 
kb., kj. és ak. Nógrádmarczal, tsz. Bala8!33.gyar- Csobánhlcl, f"""' ·Oláhhomorog, Bihar 11111., 

mat, jbtk. Szécsény, ah. Balas'sagyarmat, cs. ö. nagyszalontai j., cs. ö. Nagyszalonta, •· t. ~ 
Balassagyarmat, !5, XVI, 61, a. t. órhalgm, u. p. u. p. Nagyszalonta. 
Hugyag. *l nk., X Garancs; ·Pe bt· Pili~-, 

Cs i t á r l. Alsócsitár, Felsócsitár. Solt-Kiskwn vm., pomázi j., páz 858, !'1.769, N., sz., 
Csltárlpnsztn, "" Bernecze, Hont ipoly- t., ro.,' o, =f, 8.924 kh., ak. helyben, tsz. Pestvidéki 

• 

sági j., cs. G. Ipolyság, u. t. Ipolyság, u. p. Ber- (székh. Budapest), jbtk. és ah. Szentendre, cs. G. 
necze. Pomáz, 32, I, ~. u. t. Pomáz, ~· 

Csltótelep, "" Zsombolya, Torontál vm., Csobinka, f"""' Fegyvernek, Jáse-Nagykun·Szol·-
~ombolyai j., cs. G. Zsombolya, u. t. és u. p. ·nok vm., tiszai közép j. (székh. TOrlikszentmik· 
Zsombolya. · lós), es. ö.Fegyvernek, u. t. és n. p. Fegyvernel 

*) Cslttszentld.n kk., )( Bartatanya, Csobánk a l. AlsócsobAnka, Felsoosob!nka. 
tanya és Sántatanya; marosi Csobáliknpuszta, f"""' Bér, N6!Jf'ád. 11m., szirüi 
alsó j. (székh. !llaros-Vásé.rhely), ház 251, f, 1.078, j., cs. ö. Berczel, u. ~ Buják, u. p. Szirii. 
M., o., it , ~ , i.S39 kh., kj. · és ak. helyben, CsobAnkópnszta, f""' Domaháza, Borsod t:ll., 
tsztk., jb. és ah. Maros-V lsfuhely, es. ö. Maros- ózdi j., es. ö. Járdánháza, u. t. Ózd, n. p. Doma· 
Vásárhely, 62, XXII, 71, u. t. és u. p. Nyárádtc5. háza. . 

*) Csiz kk. és I, Gömör ú Kis-Hont mn., Csobinyoa, f"'\ Csíkszentmárton, Oril: filii., ll· 
• 

putnoki j., hAz 180, f, 691, M., Tk. Rimaszécs, szanalcsiki j. (székh. Cslkszentmárton), cs. G. 
ref. Hanva, 1.34-tkh;, kj. és ak. helyben, tsz. Rima- Kőkert, n. t. és n. p. Csfkszentmárton. 
szombat, jbtk. Feled, ah. Rimaszombat, es. ö. Csobokapuszta, n Mónosokor, Barangat~/11., 
Rimaszécs, 25, XVI, 62, m. h. (Csizfürdc'í), szentlc'irinezi j., cs. ö. Magyartelek, u. t. és 1. p. 

_[ll e. ~- · · Snm"ny. · _ 
") Csizér kk., Seilágy k.rasznai j., ház !1186, CsobotánJ, r-. Maroshévfz, Maros·1~mla 1'111., 

i. 1.358, O., t, 4.885 kh., kj. és ak. helyben, tsz. régeni felső j. (székh. Magyarrégen), cs. ll. G6de· 
Zilah, jblk.. Kraszna, ah. Szilágysomlyó, cs. ö. me~terháza, u. t. Gödemesterhha, L p. .Maroa· 
Boje, 61, III, 10, ~. . hévíz. 

• 

Cslslktag, f"'T Mezönagymihily, BorsorJ tJm,, *) Csobotfalva kk., Orik tJm., felesiti j. (szt!th. 
mezőcsáti j., cs. ö. Mezőkeresztes, u. t. és u. P• Csíkszereda), ház 10~, i. 421, M., rk. Várdottalva, 
Mezőnagymihé.ly. · t7.379 kh., kj. és ak. Várdotfalva, tsztk., jb. és 

Cslzltanrn, "" Hanva, GWniir ls Kis-Hont ah. Csikszereda, cs. o. Csíkszereda, ~ XXIV, 
putnoki j., cs. G. Rimaszécs, n. t. Csíz, 11. t. Cslkszereda, u. p. V6.rdotfalva. 

u. P• Bánréve. ' Csódyhegyi köbl\nyatelop, n DunabogdAny, 
"" Mátászalka, Szatmár mn., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., pomázi j., cs. G. 

mátészalkai j., cs. ő. 1\lálészalka, u. t. és u. P• Visegrád, u. t. és u. p. DunabogdAny. 
Mátészalka. · Cs o h aj I. Berettyócsohaj. 

Csízmalom,"" Solymfu, Pest-Pilis-Bolt-Kisk"n *) Csoltosd kk., Aratl vm., nall'yhalmágyi j., 
tJm., pomázi j., es; o. PilisvOrOsvá.l', u. t. és u. P• ház 61, :! 365, O., kf. Halmágymező, kh., 
So!ymár. kj. és ak. Kishalmágy, tsz. Aro.d, jbtk. NaiJhal· 

Cstzm4stanya, "" Gurba, Ar.atJ mn., boros- mágy, ah. Körősbökény, cs. G. Nagyhalmágy, 
jenői j., cs. ö. Gurba, u. t. és u. p. Boros- IV, 13, u. t. és u. P• Nagyhalmágy. 
jenc'í. . Csojányospuszta, n SzentBál, Vulfl"ll'tll ""'" 

• 

• 
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Csók--Csol .&75 

\-eazprémi j., ca. lS. Herend, a~ t. 68 a. p. CsókfaUpuzta, 1"""1 Várgede, q Kil• 
Szentrál. Hont vm., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. o. 

*) Csóka nk., X Arendamajor, Bolgártelep, Feled, a. t. és a. p. Várgede. 
F.rzsébettelep, Lőrinczfalva, Maczahunkarnajor, *)Csókfalva kk., MMos-Torda nyárádszere
Rétimajor, SGrházmajor, Székimnjor és Újrnajor; dai j., báz i49, :E 786, M., 8., rk. Bözöd
Torontál 11m., torokkanizsai j., ház 673, :E 4!.~45, újfalu, ref. Székelyszentistván, 2.875 kh., kj. és 
JI., sz., (), .:f, ref. Nagykikinda, 9.366 kh., ak. ak. helyben, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. 
helyben, tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. Török· Nyárádszereda, cs. O. Erdőszentgyörgy, 6!!, XXII, 
kanizsa., cs. o. helyben, 46, v, 16, r. 71, u. t. Erdőszentgyörgy, . 

1"""1 Kozma, Z gálszécsi 
Csóka, r-. Na.gycsiny, BaranytJ ~ szent- j., cs. O. Tőketerebes, u. t. és u. p. Kozma. 

l6rinczij., cs. O. Sellye, a. t. Vajszló, u. P• Oszró. *)Csokmány kk., Szolnok-Doboka vm., csákigor-
Cs ó t a I. Székelycsó ka. bói j., ház 206, :E 986, O., t , !!.OOO kh., kj. és ak. 

' 

Cs6kak6,tó, r-. Kiskunlaezháza, Pest-Pilis-Bolt- Aranymező, tsz. Dés, jbtk. Csákigorbó, ah. Dés, ' 
:: Kiaktm ma., racztevei j., CB. o. Kisknnlacz· cs. o. helyben, 68, XXI, 70, u. t. Aranymező, u. P• 

•• 

• 

' 

haza, u. t. és u. p. Kiskunlaczhaza. Koesoládfnlv&.. 
*) Caókaki nk.,. X Csókakői belmajor; Fejtr Csokmapnszta, f'\ Szécsisziget, ZaltJ -rnn., lete• 

móri j., haz 135, :E 738, M., o, 1.936 kh., nyei j., cs. o. Páka, u. t. CsOmOdér, a. p. Szécsis~iget . 
ak. · helyben, tsz. Székesfehérvár, jbtk. és ah. Cs ok n y n I. Mezc5csokonya .. 
Mór, cs. o. Mór, 69, XVII, ö3, u. t. Bodajk, u. P• Csoknyaltanya, 1"""1 Tilristvándi, vm., 
Jlór, · . fehérgyarmati j., es. O. Nagyar, u. t. és u. p. 

Csókakil belmajor, r.· Csókakc5, Fej~r mn., Túristvándi. · . 
móri j., cs. O . .Hór, n. t. Bodajk, u. P• Mór. . Csokoládé, 1"""1 Hosszúhetény, BtlrtmgtJ "m., 

Csókak6major, r. Vép, Vt18 szombltthelyi pécsi j., cs. o. Pécsvárad, .u. t. Hosszúhetény, 
j., cs. O. V ép , u. t. Porp6.ez, u. p. V ép. u. p. Pécsvárad. 

*)Csokaly kk., Bihar székelyhídi j., ház !57, C s o k o n y a 1. Erddesokonya, Mezdcsokonya. 
! 1.!6!, M.,. ~, gk. Álmosd, !.517 kh., kj. és ak. *) CsokTa kk., X Kismezőpuszta; Borsoli · tnn., 
helyben, tsz. Nagy-Várad,jntk. és ah. Székelyhid, ózdi j., ház 113, :E 618, M;, rk. Báta, 1.048 kb., kj. 
ca. O. Székelyhid, 39, III, 7, u. t.; Székelyhid, . és ak. Báta, tsz. Miskolez, jbtk. és ah. Sajószent-

Ceókapuszta, t"'\ Temesvár, Temes '!lm., cs. O. péter, cs. o. Bántapolcsiiny, 31, X, 31, u. t. Neké-
(a kOzbiztonsági Temesvár város zseny-Sáta, u. P• Sáta. · 
rend6rsége teljesiti), m. h., u. t. és a. P• Csollányos, 1"""1 Majsamiklósvár, TolntJ ta-
TemeBVlr. mási j., cs. o. Tamási, rk. Tamási, ref. Nagy-

*) Csókés tk., Seolnok-Doboka kápolnok- szokoly, u. t. és u. p. Foroád-Kecsege. · · 
monostori j., haz !U7, :E 1.0~, O., .:j=-, 2.394 kh., Csollányospuzta, r-., Edde, Somogy len-
kj. és ak. Csernefalva, tsz. Dés, jbtk. és ah. gyeltóti j., cs. o. Osztopán, u. t. és u. p. Somogy
Magyarlápos, cs. O. Kápolnokmonostor, 68,· XXI, jád. 
70, L L és v.. p. Kápolnokmonostor. 1"""1 Kapuvár, Sopron , 

Csókú, r-. Kisszékely, Tolna simontornyai kapuvári j., ca. o. Kapuvár, u. t. és u. p. Kapu-
j. (széth. GyOnk), es. o. Simontornya, u. t. Tolna- vá.r. 
némedi, •· p. Kisszékely. Csolnakos kk., HtmytJa tnn., vajdahunyadi j., 

Csókáserd6, t"'\ NaBfkc5rOs, Pest-Pilis-BoZI· ház 98, :E 888, O., .:j=-, kb., kj. és ak. Alsó-
Kiak•n es. O •. Nagykc5rös, u. t. és u. P• telek, tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, c.s. O. 
Nai)'k6r!ls. Vajdahunyad, 6&, XX:UI, 76, u. t. és u. p. Vajda-

Csókásltanya, r-. Csanáci cs, o. hunyad. . · 
Pitvaros. u. t. és u. p. Makó. . *) Csolnok kk., Esztergom , eszterKami 

Csókáspuzta, r-. Csermő, ..4 rtJd tnn., boros- j., ház 300, i 1.983, N., m., t., o, 3.!50 kb., · lrJ. . 
jen6i j., C$, O. Csermő, u. t. és n. p. Csermil. és ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk. és ah. Eszter-

Csók&spuszta, t"'\ Kötegyán, Bihar , nagy· gom, cs. o. Dorog, ~6, XIV, M, L t. Doror, 
szalontai j., es. ~ •. Sarkad, u. t. és u. P• 
KOtegyán. Csolnokpuszta, 1"""1 Lutilla, Bt~rs tma., garam· 

Csókáspuzta, r-. Visonta, He'Dtll ryOn· szentkert~szti j., cs. ll. Guamszentkereszt, u. 1;. és 
BYilsi j., cs. O. Ludas, a. t. GyftnB)'Os, u. p. n. p.· Garamszentkereszl 
Visonta. Csolnokytnnya, 1"""1 Nagypalád, Sen.tmár mn., 

Csókáspuszta, r-. Znryvapálfalva, N6grád · szatmárnémeti j., cs. O. Sonkád, u. t. Halmi, u. p. 
füleki j. (székh. Salgótarján), es. o. Salgótarján, Nagypalád. 
L t Pálfalva, n. p. Zagyvapálfalva. *) C1olt kk., Bet~lmár nagysomtuti j., hAz 

Cs6k&teta, r-. Torda, Torda-Aranyos cs. 133, :E 498, O., ;·, 1.063 kb., kj. és ak. helyben, 
ft. Torda, L t és u. p. Torda. tsz. Szfltmár-Németi, jbtk. és ah. Narysomkút, 
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• 

a ll. Nqysomkút, 6; XII, 38, •• t. ú L P• Nary· th., kj. és ak. helyben, tal. MáramaroBIZiie~ jbtk • 
tomkdt. · . - és ah. Técs~, cs. ft, Kl!vealiget, 86, XI, L t, 

*) CsolU kk., X Teresztenye, (}ömJjr 18 Kis· Bustyaháza, a. p. Kl!vesliget. 
H011t tornaljai j., ház 107, :E 671, M., o, ref. Be- Csomapu!'ta, f""' Karancssq, :N6grád """• szé
retke, ág. Gl!Jlll!rpanyit, 1.680 kb., kj~ és ak. GOml!r· csényi j., cs. ft, a. t. Szécsé11y, L ,. 

panyit, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Tornalja, Karanessir. 
ea. o. Pela6ez, 16.- XVI, 6!1, a. t. és L p. GOmllr- f"'\ Tiszakeszi ; BorlOd 111., 

panyiL mez6esáti j., cs. 6, Mez6csát, L t. és 1o J. 
· Csoltpaszta, f"'\ Keszend, ~rad besi Tiszakeszi • 
j., es. 6. Borossebes, •· t. és a. p. KllrOsbOkény. Csomatag, n Tiszanagyfalu; 81abo'lel a, 

CHlyos, n Kiskunféleryháza, Pest-Pilis-Bolt· dadai fels6 j. (székh. Giva), cs. G. 1o t. 
.Kwkuta ~. ak. Kjskunmajsa, es. G. Kis Rakamaz, a. p. Tiszanagyfalu. 
háza, a. t. és •• p. Kisknnmajsa. Caomatuya, f""' Blt~tmdrm., Cehir· 
. *) Csoma kk., X Csomai alsómajor és Csomai uarmati j., cs. o. Fehérgyarmat, a. t. és L J. 
felsc5major; Somogy igali j., ház 97, :E 538, Nagyszekeres. . 
M., rk. Attala, 1.467 kb., kj. és ak. Attala, tsz. *) Csomatelke kk., X Annamajor, Csomalelki 
Kaposvár, és ah. Igal, es. O. Mosdós, ''· k6bé.nya, Liszlómajor, Margitmajor és Szentilona: 
XIX," 63, , f (Altala-Csoma), major; Gömör és ·Kis-Hom m., rimaszécsi j. 

Csom a Csomafalva.- · (székh. Feled), ház 107, i, 706, ll., rk. 
Csom a 1. Csomatelke. ~-2~ kb., kj. és ak. GGmllrsid, tsz. Rimaszombat, 
Csom a L Tiszaesoma. jbtk. Feled, ah. Rimaszombat, es. .G.· AjllÍCii6. 

• 

*) Csoaáclnk., X Kál'Olyimajor; Put-Pilis-Bolt- ~5. XVI, 62, a. t. és •· p. Flllek. 
Kiskuta viezi j., hb 173, ! 874, T., m., (j", Csomatelld k6bainya, f"'\ C'.somatelte, G6trt6rú 
rit; VereselfYház, kb., ak. helyben, tsz. Pest· Ki8-Hotat rimaaéesi j. (széth. Feled), cs. G. 
vidéti (székh. Budapest), jbtk. és ah. Váez, cs. O. Ajnáesk:6, a. t. és u, p. Flllek. · 
Fót, 32, I, J, L t. és L p. Vereseuház. *) Csombárd kk., X Csombárdlijfalu; &114JJ 

*) kk., Koloe• kolozsviri j., kaposvári j.,• ház i. M., rt. Beta 
ház 106, :E;&,·; O., m., gk. Kolozsgyula, ref. Kide, 1.56(. kb., k,j. és ak. Hetes, jb. él ah. 
1.,17 kb., kj. és at. Kolozsgyula, tsztk. Kolozsvir, Kaposvár, es. o. Hetes, .U, XIX, 11o t. 611o,. 
jb. Kolozsvár vidéki (székh. Kolozsvár), ah. Kolozs- Hetes. 
vár, cs. o. Kolozsborsa, 51, XXI, 67, a. t. és Csombárdlijfala, f"'\ Csomb6.rd, So'MOfW 111., 

u. p. Kolozsborsa. · kaposvári j., cs. o. Hetes, u. t. és 11o p, Hete& 
*) Csomataln kk., X ; UgocstJ 1 *) Csombord kk., .Al86-Fihir •·· nauenJedi 

tiszlmtdli j. (székh. Halmi), ház 57, :E 391, R., j., biz 179, :E 991, O., m., 1, ~, kb., kj. ti 
m., gk. Csepe, 97! kb., kj. és ak. Csepe, tsz. ak. helyben, tsz. Gyulafehérvir, jbtk. lis ah. NICJ· 
Szatm6.r-Németi, jbtk. és ah. Halmi, cs. o. Halmi, enyed, cs. O. helyben, 50, XXI, 11o t. és L P• 

XI, 36, •· t. és a. p. Feketeardó. . Nagyenyed. . 
• 

C s o m a fa l v a l. C s o m o n y a l. Csonror .. 
CaomaházlmaJor, f"'\ R6.bakoviesi, Vu , Csomópatakltanya, f"'\ Borsod 1111 .. 

sirvári j., es. G. Sirvár, a. t. és a. p. Ikervár. sajószentpéteri j., es. 6.. Sajószentp4ter, u. t. él 
Csomai alBómajor, n Csoma, &mwgg L P• Sajószentpéter. 

igali j., cs. G. Mosdós, •· t. Attala-Csoma, u. P• Csomorerdltanya, f"'\ &Qágy s, 
C.oma. zilahi j., cs. o. Sarmasa\g, u. t. és· 1o P• Sar· 

. . C~o.mai fell3maJor, f"'\ Cs_oma, Somog'!J masa\g. 
Jegalt J., es. G. Moadós, a. t. Attala-Csoma, .. u. P• Csomorkány, ~ Hódmez6-Vásárhely; Oao!lgríd 

• 

soma. t. 
*) n- t• • LL b . . rmo., es. o. Hódmez6-Vásárhely, m. h., 1o 
~oma vrvll aa., or al l· H d 

(széth. Kovászna), hú 166, ! 619, M., ~, 5.793 és *u, P• ó mezó-Vá~rhely. .. 
kb., kj. és ak. Papolez, tsz. Kézdivisá.rhely, j btk. ) Csomortán kk., Baromsilk """• kMd!J.(széib. 
és ah. Kovászna, cs. o. Koviszoa, J, XXIV, 79, Kézdivisárh~ly), ház 163, :E 677, M., rt .. Esztelnek. 
a. t. és u. P• Kov'-stna. 6.,93 kb., kj. és ak. Esztelnek, tsztk., Jb. és ah. 

*) CsomaUs kk., X Dégenfeldtanya, Feketetag, Kézdivisá.rhely, cs. O. Esztelnek, i, XXIV, 79, L&. 
Homokitag, Ligeteserdc5, Ömböly és Ponyvás- Bélafalva, a. P• Esztelnek. . 
puszta; S.atmár nagykárolyi j., ház Si9, f C s o m o r t á n I. Csfkesomortán. 
~.176, JI., ö, t , ~ , 7. 789 kb., kj. és ak. hely- r" SziligygGrcsGn ; SIU4gy •· 
ben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Nagykároly, zilahi j., es. O. Diósad, a. t. és 11o p. Szilágy· 
C& o. Szaniszló, 5, XII, 89, a. t. Szaniszló, gOreslln. 

*) Csománfaha kk., X Dombtelep ; Mármnaros Csónak, f"'\ Kereezke ; Máramcwos """• dolhai 
tmt., técs6i j., h•z :E 1.606, R., n., ; , 8.614 j., es. o. Kereezke, u. t. Dolha, u. P• Keuczke. 

• 

: 
• 
i 

' ! 

. 
• 

• l 
.. 

• 

• 

• 

' ' 

• 

• 
l 

' 

• 

' 

• • 
• 
• 

' 

• 
' • • 
• 

l 
l 
' ' • 
• • 
• 

' 
' • 

• 
l 
' • 
l 

! 
• 
' 

l 

l 
• 

l 
' 

' ' 
i 

l 

• 

' • 

• 

• 
• 
. 
• • 

' 
• 
l 

' 
! 



• 477 • 
". 

Cson Cson 
• 

· p.~-ter. cs. o . .Mezőkaszony, 66, XI, 34, u. t. Mezc5· 
Ca6nakk"4t, r"\ l H•wa " B 

vásári j., ea. 11. IW.ior, •· t. M a. p. Erercsebi. , a. P• ereifsom. . • . 
Csónakos, '"' Lipcsemezl5, Máramaros , Caoukás, n .Monostorpá.ly1, Bihar derecs-

•• • • 
dolhai J., ca. 11. Dolha, a. t.- Dolha, a. p. Lipcse. kei j., cs. ö. Hosszupályi (ideiglenes különitmény), 

*) Csongor kk., X Dávidházaimajor; Bereg vm., u. 1;. és u. p. Monostorpályi • 
~ mezllkaszonyij., ház !!5, z 1.495, M., ~, gk. Mező· Csonkás, n Váczszentlászló, Put-Pilis-Bolt· 

terebes, 3.1~ kb., kj. h ak. Barkaszó, tsz. Kúkun vm., gödöllői j., cs. ö. Tura, a. t. Tura, 
Beregszász, Jbtk. Mezők:aszony, ah. u. p. Váczszentlászló. . 
ca. ll. Nagylucska, 65, XI, U, u. 1;. Barkaszó, Csonkásszöllö, n Nausikárló, &atmár """·• 
L P. Nagydobrony. · · szinérváraljai j., cs. o. Szinérváralja, u. t. Sikárló, 

Cs o n B o v a L Kiscsongova, Nagycsongova. u. p. Nagysikárló. 
*) Csongrád nk., X Bokro~ij>arti tanyik, Bokros- CsonkAstany a, n Gemzse, Seabolcs tiszai 

paszta, Erzaébetszc5116, Fehértói tanyák, Győjai j. (székh. Mándok), cs. ö. Gyüre, u. t. Nyfrkarász, 
aziget, Gyójai tanyik, Kettc5shalmi u. p. Gyllre. . · · 
tanyik, Kilenczes, Kisrét, Majsai tanyik, Mámai Csonkástanya, n Nyírvasvári, Seatmár '"''·• 
ré~ .Mámai tauyik, Mentettrét, Nagyrét, Orer· mátészalkai j., cs. o. Fábiánháza (Csonkás), 
baleszsz6llc5, Öregszóll6, Szintó és Újszc5llc5; 01on· u. t. Nyírbátor, u. p. Nyírvasvári. 
grátl ttm., csongrádi j., ház 4.651, :E ~.310, M., Csonkástanya, n Szúcsi, He'IJ88 mn., gyöngyOai 
O• (X, ref. Szentes, 40.531 kh., ak. helyben, tsz. j., cs. O. Hatvan, 11. t. Apcz, u. p. Szúcsi. 
Szeged, jbtk. és ah. helyben, cs. o. helyben, 46, Csonkástauyák, n Fugyivásárhely, Bihar ""'·• 
V, lt j,, r. (Kónyoszék), _[ll e. központi j. (székh. Nagy-Várad), cs. o. Nagy-Várad, 
~· · u. t. és u. p. Fugyivásárhely. • 

Csoagrád f". FejH vm., adonyi Csonkatebe, n Bia, Pest-PiZis-SoU.Killktm 
j., ca. 11. Ad~ny, a. t. és u. p. Adony-Puszta- biai j.,· cs. ö. Bia, u. t. Herczeghalom, u. P• Bia •. 
szabolcs. . · Csonka telep, n Kajin tó, Ko. o/18 vm., kolozs· 

*) CBOJlffl kk., X Boratany a, M:onostoregyház, viri j., ·cs. O. Bodonkút, . u. t. KolOZf~Vár, u. P• 
Öjcsongovaitelep és Vásirtél'itelep;. Alsó-Fehlf' Kajántó. · · 
tflll., marosújvári j., ház 236, z 1.105, O., m., ; , Csonkatelep, ll .Magyargyerdmonostor, K9Zou 
;::, ref. llarosújvár, ~U74. kh., kj. és ak . .Magyar- vm., bá.nffyhunyadi j., cs. O. Jósikafalva, u. t. és 
csesztve, laz.- Gyulafehérvár, jbtk. Marosújvár, ah. u. P• Magyargyerc5monostor. . 
Nagyenyed, cs. o. Marosújvár, 50, XXI, 68, u. t. Csonhtorony, n Kc'Srösszeg, Biha,r cséfFai 
Marosújvé.r, u. p. Magyarcsesztve. j., cs. ö. Biharugra, u. t. és JI. p. BerekbOszOr· 

CsonrvalhegJ, f". Háporton, ..4'186-FeMr mény. · · 
nagyenyedi j., cs. o. Fup.d, u. t. és u. p. Magyar- C s o n o p l a L Csonoplya.· · 
Iapád. . *) Csonoplya nk., X Babapuszta és Békova ; 

Caonkafiz, r' Bagamér, Bilw.r · érwihily- Báe~-Borlrog mn., zombori j., ház l.OiO, ! 4.639, 
falvai j., cs. G. Bagamér (ideigl különitmény), n., m., bunyevácz, o, 13.408 kb., ak. 
L t. és 1L p. Bagamér. jb. és ah. Zombor, cs. o. helyben, VI, 

Csoukahalom, f". Magyarcsernye, Toronteil 18• ..., . 
zsombolyai j., cs. ö. llagyarcsernye, u. t. és . kk., :~!Ihar béli j., ház 76, ! 
1• p. .M:agyarcsernye. . O., T-, 3:063 kh., ~· és ak. Bélnagymaros, tsz. 

~) Cs .... h h.u. kk.· 11_, • • ház Nagy-Várad, Jbtk. és ah. Tenke, cs. o. Ökrös, 37 
· onaa egy •• • ~a noval J., IV, 13, u. t. Ökrös, u. p. 

• 

60, i '16,. M., rk. M1leJ, ref. Ba~abásszeg, *) Csontfalu kk., S.epea l6csei j., ház 15, 
1.146 kh., kj. 6s ak. helyben, tsztk., Jb. és ah. :E t3, T., 0, 35~ kh., .kj. és ak. Mahalfalva, tsztk., -
Zalaegerszeg, cs. ö. Nagylengyel, 4.8, XX, 66, a. t. jb. és ah. L6cse, cs. o. Popl·ád, 67, IX, 30, u. t. 

• 

Zalaegerszeg, . Káposztafalvo., u. P• Csütörtökhely. 
Csonlaltanya, f". Szamoskóród, 81atmár n Nógrád tma., -

azatmtrnémeti j., CL ö. Szatmir-Németi, u. t. j. (székh.· Salgótarján), cs. o. Kisterenye; 
Szatmir·Németi, u. p. Kiskolcs. a. t. és u. p. Pásztó. · 

*) Csonkamindszent klt., BManya szent· Csonthegymajor, ll Szamosfalva, Kolon 
16rinczi j., hiz z , M., rk. Szentl6rincz, kolozsvári j., CL O. Kolozs, u. t. Kolozsvár, u. p. 
1.!a9 kh., kj. és ak. Szentlőrincz, tsz. Pécs, jbtk. Szamosfalva. · 
él ah. Szent16rinez, cs. O. Szentlc5rina, 61, XIX, ll Bollókc5, N6grátl , 
60, L 1;. és u. P• Szentlc5rincz. . . azécsényi j., cs. ö. S1écsény, u. t. Szécsény, •• p. 

• • 

*) Csonkapapi kk., X Fendriehtanya, Lónyay· Lócz. 
tanya és Tiszatanya; Bereg mezőkaszonyi j., *)Csontos kk., X Alaórosztoka, Felslirosztoka és 
bú 161, f. 1.1~,ll., ~, 3.06!! kh., kj. és ak. Bereg· Rosztoka; Ung tnn., nagybereznai j., ház 183, :! 
aom, tsz. jbtk. M:ezőkaszony, ah. Bereg· 1.!!05, R., m., t , 9.871 kh., kj. és ak. Sóslak, tsz. 
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jbtk. és ah. Nagyberezna, cs-. 6. Cziróka- CsorbAnmezö, r"'l Máratnarossziget, MírV.. 
ófalu, 66, XI, 36, r, [g) p.· u. maros 'lltn., cs. O. M_árama.rosszi11et,·u. t. és 1. J. 

Csonto&, fl Sövényháza, Csongráil v-m., tiszán- illáramarossziget. · 
inneni j. (székh. Kiskundorozsma), cs. O. Kis- Csorbapnsda., fl Fellak, Blolt&O'k-Doboirl llllt., 

telek, u~ t. és u. P• Sövényháza. . - . bethleni j., cs. o; Árok.o.ljo., u. t. Kerlés, u. p. 
• • 

Csontoscsárda, fl Kökény, Baf'anya tmi., Apanagyfalu. . 
pécsi J., cs. O. Pécs, u. t~ Sznlá.rita, u. p. Keszü. C so r b a l ó l. Szent-lvinyi Csorbo.tó. 

*) Csontosfalva kk., .A.ba~-Tortu. v-m., kassai CsorbaTUlgy, fl Torda, Torda-Arangoa •· 
. j., ház 47, f. 261, T., rk. Kassaruindszenl, 336 cs. ö. Torda, u. t. és u. p. Torda. 

kb., kj. és ak. Kassamindszent, tsztk., jb. és Csorcsán, fl Jáse-NIJ{J'IM-8101· 
ab. Kassa, cs. ö. Enyiczke, 34, IX, '.1.7, u. to és nok '!lm., tiszai alsó j. (székh. Tiszaföldvár), ca.G. 
n. p. Hernádcsiny. Tiszaföldvár, u. L Mesterszállás, n. p. 

Csontoslaegr, fl Felsőhámor, Bars mn., garam- *) Csorda kk., Krassó-Bzörtny """• jámi J., hb 
szentkereszti j., cs. o. Zsarnócza, u. t. és u. p. 151, i 676, 0.1 -=f=-, 1.516 kh., kj. és ak. Jám, Ist 
Felsöhámor. Fehértemplom, jbtk. Szászkabánya. ah. Oravicu· 

Csontostanya, fl Baracska, Fejér vm., váli j, bánya, cs. ö. Járn, 43·, VII, il, •· t. és u.. p. Jam.' 
cs. o. L t. Martonvásár, u. P• Csordafolyástanya, r'l Lak, BorsOli et~~, 

·Baracska. . edelényi j., cs. ö, Edelény, n. t. Kirilykú~ L p. 
CaontostaDJa, r-. Érhatvan, S1i.lágy 1""'' tas- Lak. 

nádi j., cs. o. Pele, u. t. Tasnádszántó, u. p. Csordakút, r-. Bicske, F'ejtr váli j., cs. G. 
Erhatvan. . · Bicske, u. t. és n. "p.- Bicske . 

tsontostanya,flMezótóhát, Torila-.A.1·anyos vm., Csordásszöllötelep, fl Erdőcsinád, .MMOI-
maroaludasi j., cs. o.· Marosludas, a. t. és u. p. Torda tm~.. cs. ö. Székelykál, n. .t. és L p. 
Mezózáh. Sáromberke. . 

• 

*) Csopak kk., X N osztoripuszta; Zala ""'·• Csorga, fl Tordt~-Ara~yo. •· 
- balalonfüredi j., biz 94, i 401, M.; ~ , rk. marosludasi j., cs. o. Marosludaa, L. t. és L p. 
Paloznak, '.1..633 kh., kj. és ak. helyben, tsztk. Marosludas. 
Veszprém, jb. BalatonfO.red, ~h. Tapolcza, cs. o. Csorgó, fl Marosbogát, Torda-.AratayOI •· 
Balatonfüred, 48; XX, 64, m. h., n. t. Balaton- marosludasi j., cs. ö. Marosludas, 11. t. és 1. p. 

o 

filred fürdő, ~· Marosbogát. · ·. · 
Csopea kk., Hunyad vm., hátszegi j., ház M, Csórhegy, fl Bodony, He1188 ""'·• péterváshi j, 

:E ~9~, O., kg. Kóaljaohába, 1.3!6 kh., kj. és ak. cs. O. Parád, u. L Parád, n. p. Bodony. 
Őraljaboldogfalva, tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, Csorhegrfark, fl Parád, He'll88 · pélerdsári 
cs. cl. Hátszeg, 64, ·xxm, 76,· a. t. Bajesd, n. p. j., cs. ö. Parád, u. t. Parádfürdő (csak ntuon}, 

· Hátszeg. . . télen u. t. és u. p. Pani. d. 
Caoporiostanra, fl Kaposmérc5, Somogy t~m., *) Csorna nk., X Csatári major, 

kaposyári j., cs. o. Hetes; u. to Hetes, u. p. Kapos- Földszigel, Gyöngyösmajor, Hosszódombmajor, 
méró. · · Hc'ígyészymajor, Királylómajor, Kishá.zmajor,Kokaa· 

*) .Csór nk., X Ágnesmajor, Belátószc5llőhe~ry, téglagyár, Mátyásszigel, · Pálmajor, Pistakú~ 
Baglyasszöll<'lhegy, Gacsószőllőhegy, Gusztus, Polyondymajor, Sándorháza és Szilá.gyimajor; 

. : Isztaszőllőhegy és Meritő; Fejtr vm., székes- Sopron vm., csornai j., ház 816, f. 7.679, l~ O• 
fehérvári j., ház f, M., O• ~, 7.211 x), ág. Farád, 16.738 kh., ak. helyben, tsz. Sop· 
kb., ak.· helyben, tsztk., jb. és ah. Székesfehér- ron, jbtk. és ah. helyben, cs. ö. helyben, 76, XVII~ 

- vár, cs. o. Nádasdladány, 69, XVII, 53, 58, :f, _[ll e. ~· 
m. h. (Rétipuszta·Csór), •· t. Várpalota, Csorna, fl Kalocsa, Pest-Pilis-Bolt-KidiN 

Cs ó r l. Szászcsór. vm., kalocsai j., cs. o. Kalocsa, n. t. és a. p. 
C s ó r a l. Alsócsóra. Felsócsóra. Kalocsa. · . 

·- . Csorba nk., X Szent-Iványi Csorbató; Lipt6 Csornakö, fl Mosócz, Tar6CI vm., stubnyatilr· 
vm., liptóújvári j., ház 366, i 1.7!l!9, T., o, d', döi j., cs. o. Mosócz, u. t. és u. p. Mosócz. 
10.966- th., ak. helyben, tsz, Rcbsahegy, jbtk. ŰSOl'nakútlpuszta, fl Rezi, Zala vm;, keszl· 
Liptóújvár, ah. cs. O.· Vázsecz, helyi j., cs. o. Zalaszántó, n. to Keszlhely, 1. p. 

· 67, XV, 49, ~· Rezi. . 
Csorba, fl Jti81-Nagykun-&oZno1c · Cs o r n o h o l o v a 1. SóhiL 

cs. o. Kisújszállú, a. t. Kenderes, u. p. *) Csornok kk., Nyitra vt./J., érse .. lijvArij., !W 
Kisújszállás. . . 170, i 997 .. T., 1·k. Komjé.t, Ui7 th., kj. tls ak. 

Cs o r b a L Kuncsol'ba. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és -ah. Ersekújvár, e& 

Csorbadomb, i'""--i U1.sok, Uny t1m., bereznai ö. Nagysurány, Hl, XIII, 42, u. t. Komjit, ,.". 
j. (székh. Nagyberezna'), es, G. Uzsok, ~. r. Csoroda, fl Rafajócz, ZempUn srtropkói 
n. P• Uzsok. · . j., cs. o. Nagydobra, a. t. és •· P• Kelcse. 
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. · Csúromdtll3, r. Egyházashetye, Y a. mn., czell- Csöglmaj or, n Mihályháza, Ves11prd'm. vm., pápai 
d6m6lki j., Cl, 6. Jinosháza, Uo t. Jánosháza, • cs. ö. Nemesszalók, n. t. és n. P• Vinár. 

B h *) Csögle kk., Vesz..,..l!m vnl., devecseri j., ház u. p. o a. '.1!'" 

Csórompuszta, r. Zalapetend, Zala lapol- SU·, :t 1.320, M., ~, rk. Felsüiszkáz, ág. Dabrony, 
czai j., cs. o. Kapolcs, u. t. Nasyvázsony, n. p. 2.934 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Veszprém, jbtk. 
Kapolcs. · . és ah. Devecser, cs. ö. Somlószc5llős, 19, XVII, 

*) Csórontalva kk., ·Sopron soproni j., 65, n. t. Boba, ~· 
hb 78, ! 399, N., rk. Veperd, ás· K.abold, 1.118 Csökepuszta, n Attala, Somogy vm., igali j., · 
kb., kj. és ak. V eper~, tszlk., jb. és ah. Sopron, cs. ö. Mosdós, n. t. Attala-Csoma, u. p. Attala. . 
cs. o. Lakompak, 76, XVIII, 57, u. t. és u. p. Csökepuszta, n Gölle, Somow vm., ·igali j., • 

Kabold. . cs. O. Igal, n. t. Dombóvár, u. P• Gölle .. 
Csórpuszta, r. Cserhátsurány, N61frád vm. *) Csökm6 nk., X Barsatanya, Czirkó, Daru-

balassagyarmati j., cs. o. Balassa.narmat, a. t. sziget, Halasposzta, Kóróssziget, Nyárfás, SzOcskőd . 
Mohora, a~ p. Cserhátsurány." és Veresmajor; Bihar 'll'm., berettyóújfalui j., ház 

Csortospuszta, f"'\ Hodony, Teme~ v:ingai 647, i 8.6!6, M., ~, rk. Szeghalom, kg. Darvas, 
·j., cs. o. Vinga, n. t. és n. p. Hodony. 14.678 kb., ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és 

Csona, f"'\ Szeged, Osongrád 11111., cs. lt (a ah. Berettyóújfalu, cs. o. helyben, 87, III, 7, 
közbiztonsági szolgálatot Szeged város. rendőrsége .['4 e. 
teljesiti), u. t. Kiskundorozsma, u. p. Szeged. '*) Csököly kk., X Malomlak j Somo!J11118., nagy-
. ~)Csorvás nk., X W enekheimmajor j BékltJ vm., atádi j., ház ,400, z 1.7~1, M., 5, ~, 5.Ci70 kb., 

orosházi j., ház 831, ·z 5.686, M., t., 5, ~, d\ kj. és ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ab. . 
kg. Békéscsaba, 15.683 kh:, ak. helyben, tsz. Gyula, Nagyatád, cs. o. helyben, 4.-4, XIX, 6!, 'Q... t. Jákó, · 
jbtk. és ah. Orosháza, cs. o. helyben, 101, II, 4, ~· .. ; . 
f, _[ll e. ~-- .. *) Csölle· kk., X ; · Po•s~ 

· . *) Csót kk., X Járóh~ ; Vea11prlm pápai somorjai j., ház 91, z 524, N., m,., rk. 
j., ház 287, t 1.349, M., (5, ás, Vanyola, !U16 1.539 kh., kj. ~ ak. Dénesd, tsz. Pozsony, jbt~. 

• 

' 

,. 

kb., kj. és ak. helyben, tsz. Veszprém, ibtk. és ah. és ah. Somorja, cs. O. Somorja, 7_!1, XIII, 40, a. '- . . · 
Pápa, cs. ö.. Ugod, 19, XVII,. 55, u. t. Ugod, PozsonypüspOki, u.. p. :-

. ~- · - · *) CsölöszW kk., X Csolöszt6sziget és Révkört-
. _Csóta, f"'\ Kolontár, Vu.cprtm ~-, devecseri j., vélyespuszta j Po!ls(YII,y vm., sohlorjai j., ház 4!!i, 
cs. o. Ajka, u. t. és u. p. Devecser. , · . t !35, M., rk. Somorja, J. tn kb., kj. és ak. Tej-

. · Cs ó t a I. Kiscsót a, Nagyesóta. . · · fa_Iu, tsz. Pozsony, jbtk .. és ah. Somorja, cs~ o. 
Csótfapuszta, f"'\ Sikabony, Pouony duna- Somorja, 7!1, XIII, 40, n. t. és n. p. Som01-ja. 

· szerdahelyi j., cs. o. Dunaszerdahely, u~ t. és u. p. Csöl6sztöszlget, f"'\ Cs010sztc5, Pozsofll!l vm., 
Dunaszerdahely. . ~omorjai j., cs. G •. Somorja, u. t. Somorja, 'Ilo p. 

• 

Csoü TBsutl· megá.llóhel:r, f"'\ Bóka, Torontál Kiliti. . - . · 
tma.,. módosi j., . cs. o. Bóka., n. t. és n. p. Bóka. *) CsUmend kk., X Koszódpuszta ; 

. · *) Caab. kk., UdvarMly , székelykereszt~ri marczali j., ház 55,. t 4-Sl, M., rk. Tótszentpál, 
j., ház 85, t Sli, M., rk. Bordos, 1.785 kh., kj. 1.496 kh., kj. és ak. Nikla, tsz. Kaposvár, jbtk. 
és ak. Bordos, tsz .. Székelyudvarhely, jbtk. és ah. és ah. Marczali, cs. O. Marczali, 4.-4, ~X, 63, 
Székelykeresztúr, Ca. O. Mp.gyarzsé.kod, 8!, XXIV, n. t. Marczali, n. p. Nikla. 

' ' . 
· 8>,. u. t. Erdőszentgy~, u. p. Ne,gykend. *) Cs6mény kk.,Bzolnok-Doboktnm., nagyilondai · 

CeiiiJlJr4Sr, fl Szolnok, Já8z-Nagykun-Szolnok j., ház 6'!, t !17!, O., rt. Buzamező, 1.5!15 kh., kj. 
cs. o. Szolnok, u. t. és. u,. p. Szolnok. és ak. helyben,. tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, 

. . CsUcskepvsda, fl Majos, Tolna wa., völgy- ah. Maryarlápos, cs. o. Nagyilonda, 68, XXI, 70, 
légi j. (székh. Bonyhád), cs. ö. Gesztely, u. t. és a. t. és u. p. Nagyilonda. · 
IL p. Bonyhád. ») Csömödér kk., Zala novai j., ház' 111,. 
· *) Cs8de kk., Zala zalaegerszegi j., ház i. 679, M., rk. Páka, 1.i90 kb., kj. és ak. Páka, 
45, ! !16, M., rk. és ref. Nagyrákos, kh., kj. lsz. Na~kanizsa, jbtk. Letenye, ah. Alsólendva, 
éa ak. Zalalövc5, tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, ö. Páka, -'8, XX, 661 ~. :f, n. p. Páka. 
cs. ö. Zalal6vc5, 48, XX,· 6._, u. t. és n. p. Zala- *) Csömör nk.,. X KOzéphegy, Nándormajor, 
lllvit Óhegy és Újhegy j Peat-Pilis-Solt-Kisktm itm., 

Cs8dpasda; f"'' Inke, vm., csurgói j., gödöllői j., ház 4!!4J t !.718, T., m., n., ö, ás . 
. cs. G. Inke, u. t. Iharosberény, u. p. Inke. "ref. Rákospalota, 4!.06! kb., ak. helyben, 

*) CB3g kk., X Helleytanya j Szilágy vm., tas- tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), · jbtk. és.. ah. 
nádi j., ház lU, t 734, O., ~-· t .. 2.210 kh., kj. G6döllő, cs. o. Czinkota (knlonitmény), S~, I, !1, 
8 ak,' Érszentkirály, tsz. Zilah, j btk. és ah. Tasnád, :f, _['4 e. ~· 
•es .. 6 .. Tasnád, 51, III, 10, u. t. Érsz!J.Ucsi, n. p. ) CsUmörUi kk., Slilágy zilahi j., ház 156,, 
Érazentk.irA1y. . . z 786, . O., m., t , kg. Fels6nJárló, . 1.816 kb., 
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kj. és ak. Alsóegreu, tsztk., jb. és ah. Zilah, es. Szenlifolthárd, es. ·o. Rátót, 88, XX, 66, .. t. 
o. Alsóegregy, 61, III, 10, u. t. és u. P• Alsó- Rátót, • 
egregy. · *) Csősz nk., X Dalaháza és Sárrétei puszta; 

Cs o m O t e 1. KiscsOmOte, NagycsOmOte. Fejér vm., székesfehérvári j., ház j!IS, i. 1.111, .M., 
•) Csönge kk., X Augusztamajor, DOmOlki ~, rk. Nagyláng, 1.8!!8 kb., ak. helyben, tsztk.,jb. 

malom, Ferenczmajor, Horvátmajor, Kódismajar és ah. Székesfehérvár. cs. o. Polgárdi, 69, XVII, 
és Margitmajor; Vas 11m., czelldOmOlki j., ház 216, 68, u. t. Nagyláng, . 
f. 1.145, M., cf', rk. Osttfyaaszonyfa, 4.408 kh., kj. Cs lJ B z l. KiBcs<'iBz. • 
és ak. Ostft'yasszonyfa, tsz. Szombathely, jbtk. és Cs6szlhegy, f""\ Petrikereszbir, ZaltJ 11111 .. novai 
ab. CzelldOmOlk, cs. o. Oatft'yasszonyfa, 88, XVIII, j., cs. o. Nagylengyel, u. t. Nova, u. ~ Narr· 
69, u. t. Kenyeri, ~. lengyel. · 

Csöntemajor, f""\ Komá.rvároB, Zala nagy- Csliszpuszta, f""\ JAsd, Ve11prlm tm~., .zirczi j~ 
j., cs. 6. Kiskomárom, u. t. Komárváros, cs. 6. Csetény, u. t. Virpalota, D. P• Tlla. 

u. p. Kiskomá.rom. · Cs6sztanya, r'\ Csorna, Sopron csornai 
C a o p O n y I.AlsócsOpOny,Fels<'icBOpOny, KOzép- j., cs. O. Csoma, u. t. és u. p. Csorna. -

• • 

csOpOny. *) Caiaztelek nk., X Gyulamajor, 
Csörepuazta, f""\ Ra:gyolcz, N6gráfl fnleki és Pá.lmajor ; Torontál t~m., zsombolyai j., ház 

j. (S2.ékh. Salifólarján), cs. O. FQlek, u. t. FQlek, 481, i. ~.749, N., m., o, 11.017 kb., ak. helJben, 
u. p. Ragyolcz. · · tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. Zsombolya, cs. 6. 

Calirfölytanya, f""\ Torontá.lsziget, Torat~tál t~m., Torontáltorda, 61, VID, M, :f, ~-
antalfalvai j., cs. o. Antalfalva, u. t. és u. P• Csitön:yl préshbak, f""\ Toltlll na., 

· ToronWszigeL cs. O. Szekszárd, u. t. es u. P• Saekszárd. 
• Csörgepuszta, r- Csenke, Pou0t1y somorjai Cs O t O r t o k l. CsQU!rtok. 
j., cs. o. Kisma(Yar, u. t. és u. p. Nagymagyar. Cs6törtökhely, n Zalal0vc5, Zala """• zala. 
~6rgetömajor, r- Pereszteg, Sopron so p- egerszegi j., cs. o. ZalalOvc5, u. t. és u. p. z 

roni j., cs. O. Nagyczenk, u. t. Nagyczenk, C s O t O r t O k h e l y 1. CsQtOrtOk.hely. · 
u. p. Pereszteg. *) CalSTir kk., X Alsóhányás, Kifurtimajor, 

*) Cs6rg6 kk., ZalapUn sátoraljaójhelyi j., Klokocsimajor és Veresmajor; P~Pilis-BoU. 
hb 64, i. 460, M., l, rk. Lasztócz, gk. Nagy- vm., váczi j., ház 137, i, 6!3, ll., L, rJ, 
toronya, UOi ·th., kj. és ak. Sátoraljaújhely rk. PflspOkhatvan, ~.983 kb., kj. (Acsa nk.-ha 
(sátoraljaüjhelyvidéki kj. és ak. kerület), tsztk., beosztva), ak. Acisa, tsz. Pestvidflki (székh. Bud&· 
jb. és ah. Sátoralja1'1jhely, cs. o. Sátoraljaüjhely, pest), jbtk. és ah. VAcz, cs. o. PnspOkhatJaD, 8i, 
66, X, m. h., u. t. Sátoraljaújhely, I, ~. u. t. Acsa-Erd<'ikllrt, u. p. Acs•. 

. Cs O r g KrassócsOrglJ. Cs r e m.o B n'ó 1. Turóczmergyes. 
. Cs6rg8dbánya, f""\ Sáta, Jlorscxl ózdi j., C s ó c s L Maroscsúcs. 
cs. o. Bántapolcainy, u. t. Nekézseny-Báta, u. p. · *) Csucsa kk., X Nyest és Szélesút; 

. . Sáta. Kolo•s bánffyhunyadi j., ház 3!7, i, i.001, 
Cs8rg6puszta, r'~ Gézsény, Ung t~m., szob- O., m., ; , rk. Bántfyhunyad, ref. Magyarókereke, 

ránczi j., cs. O. Vinna, u. t. Nagymihály, u. p. 4.466 th., kj. és ak. helyben; tsz. Kolozsvir, jbtk. 
Zalacaka. és ah. Bánft'yhonyad, cs. o. helyben, lit, m, 

Csörgöpusta, f""\ Nagybárkány,. N6grátl 67, r. .[ll e. ~· . 
filleki j. (székh. Salgótarján), cs. o. Kisterenye, *) kk., Árad nagyhalmlgyi h 
u. t. Pásztó, u. p. Sámsonháza. ház 87, i. 467, O., kg. Ácsv~ th., kj. H 

C " N t · ........ N ad,- K • ·d ak. Halmágycsúcs, tsz. Arad, J btk. NqyhalmiBJ, surgopusz a,, , aszv omarom tma., u -
d. · ( ékh Ó""'alla) ,. Gúta u .. B · ah. KOrOsbOkény, ('8, o. Halmágycsúcs, 33, IV, 18, var 1 J· sz . • DJ , cs. u. , • .. &Jes, .. és H lm"' ú · u. ... u. p. a ... gyes cs • 

· u. P• · *) Csucsom kk., X Demutbányatelep, llagnezit-
*) Cs~~yet6ld kk., X V OresOkpuszta; Zala mn., zuzó és Méhes; GiimiJr á Kis-Hont 11111., rozsnyói 

let~.uye1 l·• h.áz 153, i. M., rk. Felsc5szemenye, j., ház 9~, i, 883, M., rk. és q. RoiS1lyó, lW th., 
8.8.,7 kb., kj. és ak. Felsc'lszemenye, tsz. Nagy- kj. és ak. Betlér, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ab. 

jbtk. és ah. Letenye, cs. o. Páka, 48, XX, Rozsnyó, cs. o. Ro~snyó, XVI, 5!, L t. 6I 
65,. u. t. Letenye, u. p. Fels<'iszemenye. u. p. Rozsnyó. · 

Csörigl u:öllik, t ' Szc5d, Pest-Pilis-Bolt-Kis- Csucsor, f""\ Zágon, Hároms•lk 11111., orbai j. 
kun '"''·• váczi j., cs. O. GOd, (Cs0r6g), u. t. (székh. Kováazna), cs •. o. Záfon, u. t. él L p. 
és •· P• V á.cz. Zágon • 

*) Csörötnek kk., X Huszászialsómajor és Csúcstelep, f""\ Nagymqoca, 080tagrát.i •~ 
Hus~ászifelsc5major; V as 11m., szentgotthárdi j., ház tiszántúli j. (székh. Mindazent), ca. o. Nagymá· 
181, i. 1.040, M., rk. Rábagyarmat, 3.83! kh., kj. goes, cs. O. Szentes, u. t. Árpádhalom, L P. 
él ak. helyben, tsz Szombathely, jbtk. és ah. Nagymágocs •. 
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. • Csutlabala, ro. Gyoma, Bikés t1m., syomai j., draskócz, tsz. Trencsén, jblk. és ah. Bé.n, es. a. 

cs. o. Gyoma, u. t. és u. p. Gyoma. Bercsény, 71, XV, 47, u. t. Alsóozor, u. P• Bé.n. 
o *) CsudafalTa kk., X Lissava; Csukma, ro. Siklós, Baranya t1m., siklósi j., 

""'-• ora viezabányal j., ház 147, i, 648, O., =f=-, es. a. Siklós, u. t. és u. p. Siklós. 
· .C..t.U kb., kj. és ak. helyben, tsz. Fehértemplom, Cs u ko v e e z I. Drávasiklós. 

jbtk. és ah. OraviezaMnya, cs. a. Krassószéké.s, Cs u l a 1. Kisesula, Nasycsula. • 

48, VII, !1, u. t. Lissava, u. p. MajdAn. Cs ú n I. Dunaesun. 
Cs u d a n o v e c z I. Csudafalva. CBongány kk., Hu;nya4 vm., kOrOsbányai j., 
Csodapuszta, n Csa~ Bars ""'·• lévai j., ház 183, i, 934, O., =f=-, 4.6!4 kb., kj. és ak. Alváeza, 

cs. o. Na~ysalló, u. t. és u. p. Csata. tsz. Déva, jbtk. és ah. KOrOsbánya, cs. ll. KOrösbánya, 
Csudapuszta, n Hontvarsiny, Hont háti M, XXill, 75, u. t. Alváeza, u. p. Alvicza. 

; j., es. o. Bát, u. t. Léva, u. p. Hontvarsány. Csuntava, ro. Dobsina, GOmör é8 KJ8·H&nt 
! *) Csutud kk., .Als6-FeMr , halé.zsfalvi j., cs. O. Dobsina, L t. és u. p. Dobsina. 
.· h6.z 1ti8, i, 806, O., t, !.065 kb., k:j. és ak. Tllr, Csurenypuszta, ro. Zálha, Szolnok-Do'llolca vm., 

tSz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Balázsfalva, cs. O. csákigorbói j., cs. O. Csákigorbó, u. t. és u. p. 
Balázsfalva, 60, XXIII, 74, u. t.eés u. p. Balázs· 
falva. · . 

' 

·. Csuhateya, ro. Órdamaa, U"ff "'"·• unsvári j., 
: cs. ó. Unsvár, u. t. és u. p. Uogtarnócz. • 
o CsahJ, ro. Diós1JYI5r, Borsod tma., miskolczi j., 
· cs. o. Diósgyőr, u. t.· és u.· p. Diósuőr. 
' 

Csurgaymajor,r-. Or kén y, Pest
alsódabasi j., cs. o. Alsódabas, 

t. és u. p. Örkény. 
m. b., 

*) Csurgó nk., X Avaspuszta, Cserpu!!zta és 
; Somogy csurgói j., ház 6!3, 

· *) CsuJafaha kk., X Szilágyitanya ; Bihar 4-.693, M., o, ~ , (X, ág. Porrogszentkirály, 
l%alárdi j., hb 69, i, 370, O., m., t , 1.042 kb., 7.178 kh., ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ab. 
'kj. és ak. Hanmádfalva, tsz. Nagy-Várad, jbtk. helyben, cs. o. helyben, 44, XIX, 6!, r. 
ú ah. Margitta, ca. O. Tataros, 87, IV, 11, u. t. _[ll e~ ~· 
6s L p. Hagymádfalva. Csurgó, ro. Almágy, G(JmiJr é8 Ki.Y-Hont 

*) Csukaháza kk., Zempltn szinnai j., ház rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. O. Ajnácskő, a. t. 
74-, ! 400, R., t, 1.007 kb., kj. és ak. Méhesfalva, és u. P• Ajnácskő. 

. tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, cs. O. Csurgó, r"' Berettyóujfalo, Bihar tm., berettyó
• llálcza, 66, IX, ~. u. t. Szinna, u. p. Mébesfalva. újfalui j., cs. O. Berettyóújfalu, L t.' és u. p. 
.. Caukakert, r"\ FQzesgyarmat, Btkés Berettyóújfalu. 

halmi j., cs. O. Ftlzesgyarmat, u. t. és u. p. CsuTgó, ......,újdomhóvár, Tol"" dombóvári j., 
1 Füzesgyarmat. rk. Döbrököz, ref. Lápafő, ág. Csikóstőttős, at. 
t Cs ok a l ó c z l. CsukabázL Döbrököz, cs. o. Dombóvár, u. t. Kurd-Csibrák, 
l 
f *) Csukárd kk., Pouony szenezi j., h6.z u. p. Kurd. 
o 

; 59, ! SU, T., rk. Bazin, kb., kj. és ak. C s u r g 6 L Fehérvárcsurgó. 
~ Czajla, tsz. Pozsony, jbtt. és ah. Bazin, cs. o. Csurgób4irezpuszta, ro. Ragyolcz, N6grád 
: Bazin, 7!1, Xill, 40, u. t. és u. p. Bazin. füleki j. (székb. Salgótarján), cs. ll. Ffllek, u. t. 
o, 

: *) Csukárpaka kk., Pozsony tma., somorjai j., Fillek, u. p. Ragyolcz. 
. hb 36, i, 179, M., rk. Nagypaka, 867 th., kj. Csurgóhát, ro. Polgár, 81abolcs tma., dadai alsó 
! és ak. Tejfalu, tsz. Pozsony, jbtk. és ab. Somorja, j. (székb. Tiszalök), cs. o. Polgár, u. t. és u. p •. 
~ cs. O. Somorja, 7!1, XIII, 60, u. t. Sárosfa, u. p. Szentmargitapuszta. 
:. Nagypaka. Csurgóhegy, r. Legénd, N6gráfl , nóg
: *) Csuluis kk., X Hegedilstanya és MQller- rádi j. (székh. Rétság), cs. O. Réts6.g, u. t. és ,. 
: tanya; KrfJ8s6-8etwér~y temesi j. (székh. n. p. NógrádkiJvesd. 
~ Szé.kul), ház 184-, f, 941, N., o, 8.873 kb., kj. és ak· Csurgómaj or, r"' Bars lévai 
~· helybea, tsztk., jb. és ah. Lugos, cs. O. Kraasó- j., cs. O. Nagysalló, u. t. Nagysalló, u. P• Bars-
1 sombás, Vlll, u. t. Gavosdia, 18]. endréd. 

·, 
Csukás, ro. Hajdúsámson, Hajdu köz. *) Csurgónagymarton kk., Somogy 11m. csur-

ponti j. (székh. Debreczen), es. O. Hajdusámson, gói j., ház 95, f, 666, M., ref. Csurgó, ál!'. Por
? a. t. és u. p. Hajdusámson. rogszenttiré.ly, !1.675 kh., kj. ~ ak. Alsok, tsz. 
;; Csukáskert, f"'\ Nádudvar, Hajdu t1m., hajdu- Kaposvár, jbtk. és ah. Csurgó, es. o. Csurgó, 44, 

o 

~ szoboszlói j.; es. O •• Nádudvar, u.. t. és o. p. XIX, 6!1, u. t. és u. p. Csorgó. 
1' Nádudvar. Csurgó puszta, n Borzik, Bihar tma., szalárdi j., 

1 Csukástó, ""'Keczel, Pest-Pms-Solt·Kiskun es. o. Tataros, n. t. Hagymádfalva, u. p. Alsó· 
· kiskörösi j., CS. O. Kiskőrös, u. i. és u. P• Keczel. tótfalu. 

C s uk is l. Tyukó. Csurgépuszta, n Lukanénye, Hont tnn., ipoly-
. *) Csuklio kk., Trencsm mn., Mni j., ház 87, nyéki j., cs. o. Csáb, u. t. Balassagyarmat, u. p. 
· f, 198, T., rk. Kisra.dna, 717 kb., kj. és ak. Alsó- Lukanénye. 
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Csur Csftt 

Cnrg6pusztn, r"\ Pencz, N6gráiJ · nóg- *) Cs11za nk., Baranya ""'·• baranyaviri j: 
rádi j. (székh. Rét&As), cs. o .. Nőtincs, u. t. és (székh. Dárda), ház !88, :E Uli!, M., ~. rk. 
a. p. Pencz. \' GrOsmart, !.601 th., ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. 

Csurgópuszta, r"\ SOjtOr, Zala zalaepr· és ah. Dárda, cs. o. Herczegszóllós, líl, m, 11, 1 

szegi j., cs. o. SOjtOr, u. t. Bak, u. P• SOjtOr. r. ~· 
Csurgópuszto., r"\ Szirát, Nógrád sziráki j., Csiid6telke kk., Kia-KtJktllt1 11111., dies6azenl· ! 

cs. O. Szirák, n. t. és u. p. Szirák. mártoni j., ház :E O., m., t, T· rel. i 
*) Csurgósarkad kk., Somogy tnn., csurgói j., Dicsc5szentmárton, t . .U9 kb., kj. és ak. Sz6kefalva, 1 

biz 77, ! 395, M., ~, rk. Berzeneze, 889 kh., tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. Dicsllszenlmárlon, ! 
l 

i kj. és ak. Alsok, tsz. Kaposvir, jbtk. és ah. cs. o. . Dicsc5szentmirton, liO, XXIII, 76, L t. ' 
.Csurgó, cs. O. Berzencze, .U, XIX, u. t. és u. p. Diesöszentmárton. 

\ 
és u. p. Alsok. C s ll g e d l. Maroscsilged. 

Csurgótelep, f"'l Csesztve, N6grád balassa· Cs1lgés, f"'l Szépviz, Onk népvizi ~. ea. G. 
carmati j., cs. o. Érsekvadkert, u. t. Mohora, helyben, u. t. Gyimes, u. p. Kostelek. 
u. P• Balassagyarmat. C s d r L GOrgényO.vegcsllr, Kiscsdr, Narycadr, 

Csurgóviletpuszta, f"'l Losonczapátf11lva, Nógrád Oroszcst'ir. ' 
losonczi j., cs. O. Losonez, u. t. ~s u;. p. *) CsfirtalTa kk., X Lúnesenypuszta; &olftl•i-

Losonez. . DoboTta 11m., csikigorbói j., ház lít, f, O., i 
*) Csurog nk., Báca-Bodrog vm., zsablyai j., hb gk. Nagylózna~ 3.4:46 kh., kj. és ak. NaKJIÓIIIa, ! 

1.986, :E 10.184-, Sz., m., n., 6, =f, J), ég. tsz. Dés, jbtk. Csákigorbó,, ah. Dés, ca. 6. Csok· i 
Zsablya, kb., ak. helyben, tsz. Ujvidék, jbtk. mány, 63, XXI, 70, u. t. Aranymezc5, •• p. Ko-

ah. Titel, cs. ·o. helyben, 6, V, 94, csolidfalva. · 
f, e. ~- " Cstlrkert, n Kisesécs, ZmlapUta uerenesi 

f"'l Vereb, Feilr váli j.~. es. tJ. j., cs. o. Tiszai úcz, u~ t. Tiszalúcz, u. p. Gir'nr& 
Lovasberény, u. t. Lovasberény, u. p. Vereb. Csilriiskert, n Sajóvárkony, Boraotlt~~~.,ózdií, 

· *) Csus~lia kk., Máramaros t1m., Okörmezöi cs. O. Ózd, u. t. Ózd, u. p. Sajóvirkony. 
j., ház 98, ! 5~9, R., n., it , !.609 kb., kj. Csöriiskerti.tanya, n Dobricsapüi, Bltll•ár 
Kelecsény, ak. Kispatak (a kelecsényi at. pár- vm., szatmbnémeti j., cs. O~ Szatmár-Németi, L L 
buzamos B. anyakOnyve), tsz. Szatmár-Németi, u. p. ICisl:olcs. 
jbtk. és ah. Ökörmez6, es. o. Iszka, 86, XI, 86, Csiirpartltanya, n Tiszaberezel, Biabob -, 
u. t. Ökörmező, u. p. Iszka. . dadai felső j. (székh. Gáva), es. D. Gáva, 1o L él 

*) Csuta kk., Kraaad-86/Jrmy · karánsebesi u. p. Berczel. 
j., biz 1M, ! 718, O., =f, !.64-! kb., kj. és ak. Csürtanya, f"'l Ibrány, B1cibolcs dadai fell6 i 
Bisztranyires, tszlk., jb. és ah. Karánsebes, cs. o. j. (székh. Giva), ca. o. lbrany, u. t. és 1o p. 1 

Bisztranyil-es, "~• VIII, !6, u. t. és u. P• Bisztra- Ibrány. . 
nyires. . Csörtanya, f"'l Piskolt, Bihar filL, érmihály· 

Csutakfaln, f"'l Gyergyóremete, OsQ falvai j., cs. O. ltrmihilyfalva, u. t. és 1o p. l 
gyergyószentmiklósi j., es. D. Ditró, •· t. Ditró, Piskolt. 
L p. Gyergyóremete. · . *) Csftriilye kk., 'Iorda-.Arati1J08 t1111., tordaij., 

. Csu ti ás Cséptanya, f"'l Aba, Fej tr vm., szPkes- ház U 7, :E 621, O., it , !.318· kh., kj. és at. hel J· 

• 

• 

fehérviri j., cs. O. · Aba, u. t. Aba-Sárkeresztúr, ben, tsztk., jb. és ah. Torda, cs. l! . 
u. p. Aba. XXI, 69, u. t. TordaszenUiszló; [8]. 

Csutorkert, f"'l Kérsemjén, 81atmár fehér- *) CsUtörtök kk., X Annamajor, Em6bel· 
gyarmati j., es. o. Mikola, u, t. Fehérgyarmat, major, Németsók és V OrOsmajor; PouOtJy na., 
u. p. Nábrád. · somol'jai j., ház US, f. Ufl9, M., o, -5.6~9 ih., ij. 

C a u t ta L Csuta. és ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Somo~ 
*) Csúz nk, )( Kopánkút, Leány hAza, Lireti- cs. O. Kismagyar, 7~, XIII, '«>, u. t. Fé~ ..,. 

major, Mihálymajor, OrOmhegypuszta, Péterháza, Cs ll t O r t Ok l. VascdtGrtGt 
Pusztacsúz, Szentmiklóspuszta és Vaskapupuszta i *) CsntBrtökhely kk., )( Mec:;edelpliSita és 
Komárom vm., udvardi j. (székh. Ógyalla.), biz Siktanya i Ssepea , Mcsei j., hu 1i8,! T, 

f. 1.91!1!, M., t., o, ~, J), 7.116 kb., ak. hely- o, 9.806 kb., kj. és ak. helyben, tsztt., jb. es 
ben, tsz. Komirom, jbtk. Ógyalla, ah. Komirom, ah. Löese, ca. o. Kiposztafalva, 671 lX,~ 1o L. 
ca. o. Udvard, 1!, XIII, 6!1, KAposztafalva, ~- · · · 
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*} Czabaj kk., X Alsóp!Jr!Js, Bogá~major, B~s- *) Cdezke kk., Bihar. . , élesdi j., hb 915, ! 
. pOrOs, Felsc5pGrGa, Kapitánymajor, KJSvGlgyma~~r, 611, M., o., ::f! 1.409 kb., kJ. és ak. helyben, tsz. 

Nagyvölgymajor és óporos; Nyitra """·• nyitraJ J., Nagy-V árad, J btk. és ah. Élesd, es. O. Mezc5telegd, 
ház :E 1.606, T., m., rk. Csápor, kb., kj. 87, IV, 11, m. h., u. t. . 
és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Nyitra, ca. O. C z é g l. Nagyezég. 

·· 'Ormény, 1!, XIV, ,6, ~· *) Czege kk., B•olnok-Doboka kékesi j., ház 
• C z á b 6 c z l Csábócz. 136, :! 688, O., m., it , ref. Noszoly, 8.81! kh., kj • 

Czabuk, r-. Dombelve, n-ene•• vne., csaczaij., 6s ak. Vasasszentiván, tsz. Dés, jbtk. Kékes, ah. 
cs. G. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. Szamosújvár, cs. O. helyben, 68, XXII, 7!, 

C za c h l. Csék. ~· , 
Czáczatelep, r-. Líndzsina, Hunytld "".,, hát- *) Czégely kk., Nyiira privigyei j., ház . 

• szegi j., ca. G. Hátszeg, u. t. és u. p. Hátszeg. 80, i 762, T., rk. Szebed, 8.0J' kb., kj. és ak. Pri-
• *) Czajla kk., X Antimonbánya, Banmvald- vigye (privigyevidéki kj. és ak. kerO.let), tsz. Nyitra, 

major és ZumhergpllSzta; Po•sony szenczi j., jbtk. és ah. Privigye, cs. O. Privigye, 1!1 XIV, 
' '. ·ház 185, :E 1.!8,, T., n., rk. és ág. Bazin, 5. 717 46, u. t. és u. p. Privigye. 
: kb., k,j. és ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és *) C.zégény kk., X Államirév, Kistanya és Nagy-
' t ab. Bazin, cs. o. Bazin, 7!1, XIII, 60, u. t. és u. p. tanya; 86almár "m., fehérgyarmati j., ház 8!, :E 
~- Bazin. 509, M., ref. Dányád, kh., kj. és ak. hely-
,. *) Czák kk., V tu k~szegi j., ház 69, :E ben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és. ah. Fehérgyar-
; 313, M., rk. Kisszerdahely, ág. Nemescsó, 1.1!5 mat, cs. o. Fehérgyarmat, 6,·, XII, 371 u. t • 
• 

' kb., kj. és ak. .Kőszepzerdahely, tsz. Szombat- Fehérgyarmat, 
hely, jbtk. és ah. Kőszeg, cs. ft. K~szeg, 83, C z é g é n y l Krasznaczégény. 

. XVIII, 69, Ilo t. Kőszeg, u. p. Kőszegszerdahely. C z é_ g é n y d á n J á d 1. Dányé.d. 
~ *) t.'zakó kk., G6m6r ls KiB·Hont *) Czegléd rtv., X Csemő, Czifrakert, Cziginy
: rimaszécsi j. (azékh. Feled), ház 97, :! 897, M., szék, Durahalom, Értem, Gerje, Intézet, 

rt. Rimaszécs, ref., Balogiványi, 1.130 kh., kj. és ak. Irtvány, Kálmán, Kappanhalom, Kengyel, Kistelek, 
: Nemesrndnót, tsz. Rimaszolllhat, jbtk. Feled, ah. Nagyszék, Nyársapát, Oreghegy, Pub·isarok, ·Sere

Rimaszombat, cs. ft. Rimaszécs, !5, XVI, 51, gélyes, Szőkehalom, Tolgyes, Ugyer; Újerd6 és 
. •· t. és •· p. Rimaszécs. · Varjas; Pest-Pilis-Solt-K'falnm '""·• ház 7."", 

• 

• 

f, 
~· 

*) Czakóháza kk., Gyár tdszigetcsilizkOzi j. f, M., n., o , ~, ef, .(x, 49.963 kh., ak. hely-
(azékh. Győr), ház 45, :E ~~. M., · rk. Markota- ben, tsz. és ah. helyben, cs. ft. 
bOdGge, ág. Rábcr.ahpi, 500 th., kj. és ak. Markota- helyben, 88, I, 98, r. _[ll e. 
bMOge, tsztk., jb. és ah. Győr, cs. o. Enese, 19, · *) nk., X Cser4 és 
XVll, 56, u. t. Bilsárkány, •· P• MarkotaMdGge. állás; Pest-PI1is-8olt-Kiskun monori j., ház 

Czáránpliszta, r'\ Seprc5s, .Árad 11m., kisjenői 657, i. 8.896, N., m., o, ref. Czegléd, 3.619 kb., 
j., cs. o. Sepr~s. a. t. és u. p. Seprds. a.k. helyben, tsz. Kecskemét, Czegléd, ah. 

Czelte kk., Hunyad . kOrOsbAnyai j., ház 836, Monor, cs. O. Irsa, SI, l, 1, r (Czegléd-
f. Ul7, O., .:f, 8.055 kb., kj. és ak. helyben, berczel-Cserő), 
tsz. Déva, jbtk. és ah. KOrOsbánya, cs. o. Koros- Czeglédpúszta, n Merenye, Somogy sziget
bánya, M, XXlli, 75, u. t. és u. p. KOrOsbánya. vári j., es. ft. Sziretvár, u. t. Németlad, u. P• 

Clebe, n Kisk~rGs, PeBt-Pilis-Solt-KiskW& Somogyapliti. 
11m., kiskiJrOsi j., es. o. Kiskc5rOa, 'Uo t. és 11. P• Czeglédtanya, n Kiirt, Komárom ""'·• udvardi 
Kisk.c5rös. · j. (székh. Ógyalla), cs. o. Udvard, u. t. és a. p. 

*) Cze01e nk., X Aliga, Alapi szőllc5, Alsóhard, Kllrt . 
• 

Czira, Diós, Dórahegy, Egelthalom, Felsc5hard, Gabo- *) Czegötelke kk., 81oltlOk· Doboka beth-
nástanya, Gyulamajor, Heinriehhegy, Koesihegy, leni j., ház Hlö, :E 538, M., o., ~, gk. Kerlés, 
KOzépbard,Menyc5d,Molnársziget, Nagytanya,Piros, 1.!07 kh., kj. Sajómagyarós, ak. Kerlés, tsz. Dés, · 
POros, Robozhegy, Rókás, Rozshegy, Salamon- jbtk. és ah. Bethlen, cs. o. Árokalja, 68, XXII, 
begy, Sorompóházlanya, TörOksziget és Van- 7'.1, u. t. és u. p. Kerlés. · 
caaytanya; Fejér flm,, sárbagárdi j., ház 601, *) Czéke kk., X Kisfalud ; Zemplén vm., sátor
! 3.690, M., ~, X), tk. Vajta, 18.8~ kb., at. hely· aljaújhelyi j., ház 2'.11, :! t :M:., t., o, it , 
ben, tsz. Székesfehérvár, jblk. és ah. SárbogArd, 3.62!1 kh., kj. és ak. Magyarsas, tszlk., jb. és ah. 
cs. o. helyben, 69, XVII, M, ~. r. !li e. ~· Sátorq.ljaújhely, cs. o. Sátol'aljaújhely, 65, X, 83, 

· C z _é c z e l. Alsóezécze, Felsőczécze. o.. t. Sátoraljaújhely, 1:2:SJ . 
• 
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• 
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Czelr-Cdh 

c z e ke d J. Meziicztllted. · Czereczel kk., Hunyuti ""'·• brádi j., biz m, 
*) ezekeháza kk., .Abaui·Torna gOnczi j. !. 1.1!4, O., m., T• rk. Brád, 1.718 kb., kj. 1s 

(székh. Abaújszántó), ház 38, i 24'!, M., rk. Abaúj- ak. Brád, tsz .. Déva, jblk. és ah. Kllrllsbinya, 
szántó, . ref. Abaújszántó, 471 kb., kj. és ak. cs. o. Bár.zabánya. (kO.lOnitmény), M, XXII~ 76, 
Abaújkér, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Abaújszántó, u. t. és u. p. Brád. 
es. ö. Abaújszántó, 34, IX, i7, u. t. és u. P• Abaúj- *) Czered kk., X Baratonypuszta, Húmaskul· 
szántó. puszta, Lószegpuszta, Takácsházapuszta és Tót· 

CztH, ll Závod, Tolna völgységi j. (székh. újfalu; Nógrád · füleki j. (székh. SaJgó· 
Bonyhád), es. ö. Kisvejke, u. t. Lengyel, u. p. tarján), ház 165, i 1.1!1, M., O• Ut9 kb. kj. 
Kisvejke. és ak. helyben, tsz. Balassaifarm&t, jbtk. és ah. 

Czelepaljapuszta, ll Nól!'l'ádmarczal, Nógt·ád. Salgótarján, cs. o. Ajnácskő, !6, XV~ 61, ~ \. 
t~m., balassagyarmati j., cs. ö. Balassagyarmat, Ajnáeskl'l, ~. 
a. t. és a. p. Szügy. Czerlaszöllö, ll Buzsák, Somogy lengyel· 

C z e I i n a L Pusztaeze li na. tóti j. cs. ö. Lengyeltóti, u. t. LenBJellóH, L p. 
*) Czella kk., X Antalmajor és Czellamajor ; Buzsák. 

KrtJSsó-BzM'tny , marosi j. (székh. Maros- Czerinapuszta, ll Ipolymagyari. N6grád !'IL, 

l 
l 
• 

' • 

• 

• 
' l 
' 
' • 
• 

berkes), ház !86, ! 1.304, 0., T• 3.58!1 kb., kj. és losonczi j., cs. ö. .Málnapatak, u. ~ Csehberek, ; 
ak. Batta, tsz. Lugos, jbtk. és ah. Facsád, cs. o. u. P• Ipolyróna. l 

• 

Batta, (.3, VIII, u. t. és u. p. Batta. Czerktelep, ll Szászcsór, Bubm tn~~;, szász. : 
Czellamajor, ll Czella, Kt'tJBBó-Ssörtny tJtA., sebesi j., cs. ö. Szászsebes, u.~ és u. p. SJiszcsór. l 

marosi j. (székh • .Marosherkes), cs. O. Batta, u. t. C z e r m u r a L .Martfo.lva. : 
.Marosberkes, u. p. Satta. Czernabara, ll Kanak, Torontál 11111., hinlaki : 

*) Czelldömölk nk., X Kiseze U, Marczalimajor, j., cs. o. Kanak, u. t. és u. p. Kanak. 
NemesdömOik, Pórdömölk, Radómajor és Rózsa- C z e r n i n a l. Fels6csernye. 
major; Vas czelldömOlkí j., ház 542,! ,,616, C z e r n y a 1. Csernye. · 
M., o, Ó', (x, 2.140 kb., ak. helyben, tsz. Szom- Czernyeitanya, ll Rudna, Torolitál """• m6-
bathely, jbtk. és ah. helyben, cs. O. helyben, 83, dosi j., cs. ö. M.ódos, u. t. és •• · p. Rudna. 
XVll, 5!l, :(', _[ll e. ~· C z e r n y i n a l. Alsócsernye. 

Qzelltanya, ll Czill'ányi, zilahi j., C z e r o v a l. Krassócser • 
cs. ö. Zilah, u. ~. és u. p. Szilágyf6keresztúr. CzeroT&lrhánr, ll Alsókemenecz, Ba"-. 

• 

Czelltanra, ll Haraklány, Ssilágy "m., zilahi j., oszlbyi j., cs. o. Oszlány, u. t. Nemeskosztolioy, 
• 

cs. ö. Zilah, u. t. Haraklány, u. p. Egrespatak. u. p. Besztercsény • 
Czelltanya, 0 Kusaly, Bsilágy zilahi j., Czeronmajor, il Nahács, Pouotay "..,nan· 

cs. 6. Diósad, u. t. Diósad, u. p. Kusaly. szombati j., es. ö. Pozsonynádas, u. ~ Szomoliny, 
*) Clelna kk., Alsó-Fehir "m., masyarigeni j., u. p. Pozsonynádas. 

ház !!St, f. 1.115, O~, .:f, 4.835 kb., kj. és ak. CzeroviDamajor, ll Assakllrt, Nyitra "'·· 
Magyarill'en ( magyarborosbocsárdi kj. és ak. nyitrai j., cs. ö. Nyitra, u. t. és u. p. AssakOr l. 
kertllet), tsz. Gyulafehérvár, jblk. Nagyenyed, Cze~eháza, 0 Sorkilólfalu, V111 11111., mriri 
ah. Gynlafeht!orvér, cs. . ö. llqyarill'en, 50, XXI, j., cs. o .. Rum, u. t. Dömötöri, u. p. KiBDDfOI. 
68, u. t. és u. p • .Magyarigen. C z é t é n y 1. Kisczétény, Nall'yezétény. 

' • 
• 

' • 
' 
• 
' 

Czeméteftil'dő, ll Kissáros, Sát·os ""'·• eper- CzetnnRirtTány, ll Felsl'lbolfalu, Nyitra I'M-, 

jesi j., cs. ö. Eperjes, u. t. és u. p. Eperjes. vál!'újhelyi j., es. o. Úlura, u. t. Vágújhely, a. p. · 
*) Czenlga, ll Dombelve, Tt'encsén "m., csaczai Felsöbolfalu. • 

' 

j., cs. ö. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. Czibak, ll Balkiny, Ssabolc1 m., nagyiiitói 
C z e nk I. Nasyczenk. j., es. ö. Balkány, u. t. és u. p. Balkány. 
*) Czente kk., Ssolnok-Doboka tm&., kékesi j., ház Czlbak, """' Knnhegyes, Jáaz-Nagyku'll·&oi.W!i t 

99, i 464, O., ~ , 1.568 kb., kj. és ak. Aranyos· Dm., tiszai felsil j. (székh. KunheBJes), ca. G. ' 
szentmiklós, tsz. Dés, jbtk. Kékes, ah. Szamosújvár, Kunhegyes, u. t. és u. p. Kunhegyes. · 
cs. fl. Kékes, 63, XXII, 7~. a. t. és u. p. Kékes. Czlbak, ll Sári, Pest-Rlia-Bolt-KiakNA ,.., : 

Czenteháza, n Rakottyás, Gömör ú Kis- alsódabasi j., cs. ö. Alsódabas, a. ~ KakncP, L p. ! 
Hont 'iifA., rimaszé~:si j. (székh. Feled), cs. o. Sári. i 
Rimaszécs, u. t. Rimaszombat, u. p. Batka. · *) nk., X Bánomsz6116, Bátor- ' 

*) Czenter kk., Borsod ózdi j., ház öt, szőllő, Gyügér, Kispuszta, Öregszöll6, Sámor· . 
f. !150, M., rk. Sajónémeti, 516 kb., kj. és ak. Sajó- puszta és Újszőllö; Jáss-.Naf111kun-81ol1UJi ,., 
németi, tsz. Miskolcz, jblk. és ah. Sajószentpéter, tiszai alsó j. (székh. Tiszaf!lldvár), hb t.tot! 
cs. ö. Úzd, ·34, X, 81, i\'j, r. ~· M., o, ref. Tiszaföldvár, 8.415kh., ai. hely· ' 

Czerapuszta, 0 Temesvár, Temes t~m., cs. ö. ben, tsz. Szolnok, jbtk. és ah. Kunszentmárton. ll 

(a közbiztonsági azoigálatot Temes,·ár vl\ros rend- cs. ö. Tiszaföldvár, 68, II, 6, I- e. 41}. 
1 

(lrs~se teljesíti), u, t. és u~ p. Temesvár, *) Czlblesfaln kk., BIIBitet·c•e-Nan 6d s 
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• 

• 

• 

• l 

l 
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• 

• 

• 

• 

• l!zlb Czlr • 

-
ba.szódl !., ház 1!17, :f. 635, o., ; , 8.6{.() kb., kj. Czffratanya, n Buzita, Abaz4j-Torna 11m., ese
és ak. Zágra, tsz. Besztoreze, jblk. és ah. Nas:tód, reháti j. (székh. Szepsi), cs. ö. Szepsi, u. t. Sze
cs. ö. Zárra, 63, XXII, 7!, u. t. Magyarnemegye, mcre, n. p. Buzita. 
u. p. Zágra. Czifra tanya, n Nádasszentmihály, Koloes t~m., 

Czlburtanya, n Varannó, Zempl{n vm., varan- nádasmenti j. (székh. Kolozsvár), cs. ö. Nádas
női j., es. ö. Varannó, u. t. és u. p. Varannó. szentmihály, u. t. és u. p. 

Cziczemalom, t"'\ Iszkaszentgyörgy, Fejsr vm., Czltratanya, n Szirmabeseny45, Bors~rl 
székesfehérvári j., c& ö. Székesfehérvár, u. t. miskolczi j., cs. 3. Miskolcs, u. t. és n. p. Szirma· ., 

~- és n. p. lioba. · besenyő. · 
C1iczhegy, t1 Dés, SsolftOk·Doboka ma., ca. ö. . C z i g á n d l. Kisczigánd, Nagyczigánd. -

• 

· Dés, u. t. és u. p. Dés. Czigá.nybokor, n Nyiregyháza, Seabolcs 
CJiczkatanya, il Péczel, Pest-Pilis-Bolt-Kis- c& 6- Nyfregyháía, n. t. és u. p •. Nyiregyhaza. • 

.. kun vm., gödOlMi j., es. ö. Péczel. u. t. Tápió- *J Czigányfalva kk., Bil1ar vm., élesdi j., ház JOB, 
: sáp, u. P• Péczel. l 5 JS, O., .::f, 2.659 kb., kj. és ak. Örvénd, tsz. 
,. Cllczkazug, il Szegvár, Csongt·ád tiszan- Nagy-Várad, jbtk. és ah. Élesd, cs .. o. Tataros, 
• 

: túli j. (székh. Mindszent), cs. 6. Mindszent, u. t. 37, IV, 11, u. t. Élesd, u. p. Örvénd. 
: és n. p. Szegvár. Czigánybáti tanya, n Poroszló, HetJu 
' Cziczkeháza, il Örsújfalu, Komárom "'"-• csalló- Liszafilradi j., cs. ö. Poroszló, n. t. és u. p • 

, 
• 
: kllzi j. (székh. Nemesócsa), cs. o. Komárom, u. t. Poroszló. . 

·· és L p. Örsújfalu. Czigányhegy, t"'\ Salomvir, Zala wn., zala· 
~ *) Czifer kk., X Alsómajor, Balázsház, Fels<'S- ege1·szegi j., cs. ö. Zal~tlöv<'S, n. t. Zalalöv<'S,·u. p. 
! major, Margitmajor és Újmajor; PoeBO'NJJ 1.1m., Snlomvár. · 
, nagyszombati j., ház 199, ! 1.8!7, T., m., o, *) Czlgánylkk., X Czelltanya és Dulltanya; B•i-

3-883 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. lágy vm., zilahi j., ház 141, f 664, 0., m., ; , ref. 
' · és ah. Nagyszombat, cs. ö. helyben, 7!i, XIII, 40, SzilágygOt•csön, 1.389 kh., kj. és ak. Szilágyf<'S-

• 

• 

' .. , 
f, _[ll e. ~· . keresztút·, tsztk., jb. és ah. Zilah, cs: o. Zilah, 

ziffer Czffer. 51, III, 10, u. t. és u. p. Szilágyf<'Skeresztúr. 
=-• 

• 

i CzUl'rapuda, r-· V&radles, Bihar köz- Czigánylapos, 0 Berettyószentmát·ton, Bihar · 
l 

, ponti j. (székh. Nagy· Várad), cs. G. Nqytlrögd, vm., berettyóújfalui j., cs. ö. Berettyóújfalu, u. t. 
;· • t. és u. p. Váradles. . Berettyóújfalu, u. p. Berettyószentmárton. . 
'- Czifra, t1 Nagyszénás, Békés orosházi C z i g á n y ó c z l. r.zigányos. 

-~ j., es. ö. Gádoros, u. t. és u. p. Nagyszénás. *) C1lgányos kk., X Czigányosi filrd<'Stelep; Ung 
( Cdfracsérda, t1 Me kényes, Baranya vm., hegy- 11m., ungvári j., ház 61, f 269, R., gk. Nagyláz, 

., háti j. (székh. Sásd), cs. ö. Mágocs, n. t. Lengyel, 995 kh., kj. és ak. Árok, tsz. Beregszász, jbtk • 
•• 

;. L p. Mekényes. és ah. Ungvár, c& G. Ungvir, 66, XI, 36, u. '-
•• 

_:. VzU'rafogadó, t"'\ Alsóorbó, .Als6-Fehlr és u. p. Ungvár • 
. ,, nagyenyedi j., cs. o. Nqyenyed, n. t. Tövis, u. p. *) Czigányosd kk., X Pakala és Paniasa; · 
• 

~ Nagyenyed. Bihar belényesi j., ház 81, :E (.60, O., kg. . 
• Czlfrakert, r"'' Czeglétf, Pest-Pilis-SoZt-KiBTcu.n Kör6ssebes, 946 kb., kj. és ak. Draganfalva, tsz. 
: tnJl., es. ö. Czegléd, u. t •. és u. p. Czegléd. Nagy-Várad, jbtk. és ab. Belényes, cs. o. Belényes, · 
• 

. • • 

. 
• 

• 

• 

Cztrramajor, t"'\ Pusztaazemes, Somogy vm., tabi 37, IV, 13, u. t. és ·u. p. Belényes. 
~. cs. o. Kóröshegy, u. t. Ka poly, u • .p. Kere ki. Czigányost lllrdlitelep, t1 Czigányos, Ung mn., 

Czlframajor, F"' Szigliget, Zala vm., tapolczai u .. gvári j., cs. ö. Ungvár, u. ~. és u. p. Ungvár. 
• • 

j., cs. o. Badacsonytomaj, •· t. Balatonederics, C.zigá.nypuszta, t1 Várgede, Gömör t• Kis-HOflt 
L p. Szigliget. . tJm., rimaszécsi j. (székh. Feled), es. ö. Feled, 

Cziframajor, il Szirák, N6grárl sziráki j., u. t. és u. p. Várgede. . 
cs. O. Szirált, u. t. és u. p. Szil'ák. Czigányréti keriUöház, 0 Ura, Ssatmát• 

Czlfranyésta, r"'- Mngyarhomorog, Bihar csengeri j., cs. G. Porcsalma, 1l• t. Csenger, n. P• 
biharkeresztesi j., cs. ö. Komádi, u. t. Komádi, Csengerújfalu. · 
L p. Körl!sszakál. Czlgánysor, t"'\ Zebegny<5, ZempUn gal-

Cdfrapuszta, f"'t Feled, Göm(Jr ts Kis-Hont szécsi j., cs, O. Gálszécs, u. t. és u. p. Gálszécs. 
tim., rimaszécsi j. (szék h. Feled), cs. ö, Feled, Czigányszék, t"'\ Czegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
u. t. és u. p. Feled. · mn., cs. O. Czegléd, n. t. és u. p. Czegléd. 

Czlfrapuzta, t"'\ Krasznaterebes, Ssatmár tJm., Czlgánytanya, il Káva, Pesi-Pilis-Solt·Kiskv.n 
erdődi j., cs. o. Erd<5d, u. t. és u. p. Kraszna· vm., monori j., cs. ö, Monor, u. t. Gomba, u. P• 
terebes. Káva. · 

Czlfraszillás, "...., Nylrbéltek, Szabolcs "m., Czlgá.nytanya, il Majs, Baranya vm., moháe_si 
ligelaljai j. (székh. Nyirarsád), cs. o. Nyfrbéltek, j., es. O. Mohács, u. t. F<'Sherczeglak, u. p. MaJs. 
a. t. Nyfrbogát, u. P• Nyírbéltek. Czlgánytauya, f"'t MálJócz, Ung D&BY· 
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• 
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kaposi J., cs. tJ. Nap-ykapos, u. t. Nagykapos, Czlgá.nytelep, r\ VaJta, Fejlr ~~~~. slrbnPnfl 
u. p. Má.tyócz. j., cs. It Czecze, u. t. és u. p. Vajta. . 

Czigánytanya, fl Tiszasz151Ms, He·ves .,m., tisza· Czlgá.nyTá.ros, fl Túrkeve, Já,.-N",grh• 
fllredi j., cs. o. Tiszafllred, u. t. és u. p. Tisza- SzoZnolo 11m., cs. tJ. Túrkeve, u. 1;, éa 1o P• TÍII'· 
srl51115s. keve. · 

CzlgánJi;elep, fl Beremend, Baranya , C z i g e l l. Czégely. 
siklósi j., cs. O. Beremend, u. 1;. és u. p. Bere- *) Czigelka kk., Sáros vm., birtral j., hú 99, 
mend. • . f, 506, R., ; , !.851 kb.,· k;J. és at. Galbat.6, Isi. 

CzlgáDytelep, fl Bolminy, Baranya· ha- Eperjes, jhtk. és ah. Bártfa, cs. 11. Zboró, 67, 
ranyavá.ri j. (székh. Dá.rda), cs. O. Kll.csfalu, u. 1;. IX, !19, u. l. Bá.rtfa, n. P• Galbatl5. 

,. Pélmonostor, u. p. Bolmá.ny. *) Czlgla kk., Sáros .",.., felsővfzkllli l, ház 
Czlgl\nytelep, fl Borócz, Bács-Bodrog .,m., BB, f, 178, R., gk. Cseres, 8M th., kj. és ai. 

palé.nkai j., cs. O. Palll.nk, n. 1. és u. p. Borócz. Felsl5odor, tsz. Eperjes, jbtk. Felsővlzkllz, ah. 
Czlgánytelép, fl Butka, Zempltfil ""'·• nagy- Bá.l·tra, cs. o. Zboró, 67, IX, !9, u. &. és •· p. 

mihll.lyi j., cs. 0, M6.lcza, u. 1. Deregnyc5, u. p. Alsópagony. 
Butka. Czlgléd1ianya, fl Polgár, Sze&boZca dada! 

Czlg&nJi;elep, f"\ Csap, Uftg tma., n&rJbposi alsó j. (székh. TismlOk), cs. G. Polgár, L t. él 
j., cs. G. Csap, u. t. és u. p. Csap. u. p. Polgá1·. ' 

Cztgánytelep, f"\ Dénesújfalu, "m., Czlglenlcza, f"\ Csáktornya, Zala "._, ts~k· 
nagymibilyi j,, cs. O • .Málcza, u. 1;. Deregnyc5, tornyai j., cs. o. Csáktornya, u. t. és L p. 

. u. P• Butka. Csáklorny~ 
Czlgánytelep, f"\ Deregny6, Zsmpléft .,m., nagy- . Cziherepataka, f"\ Cyimesfelsőlot, Oril: w., 

mihll.lyi j., cs, O • .Málcza, u. 1. és n. P• Deregnyc5. szépvizi j., cs. O. Gyimesk.lllllplok, a. t. és 
Czlgán;rtelep, 0 Fflle, Fejér tma., székt:s- n. p. Gyimesfelsőlok. 

fehérvári j., cs. G. Polgé.rdi, n. t. PQlgárdi, n. p. Czlka, f"\ Székelypé.lCalva, UdtxJrMly ""'·• ndvar· 
Ftlle. . · helyi j. (székh. Ssékelyudvarhely), cs. 11. KOlllnd, 

Czlgl\ny1elep, f"\ Hardicsa, .,tJL, gál- u. t. Korond, u. p. Székelypálfalva. 
azéesi j., cs. G. Tőkele1·ebes, ·u. t. Tc5keterebes, •) Czlkendál kk., Szeben tnn., 6jegyhúi j., hb 
n. P• Hardicsa. 133, i, 588, O., czigány, ; , =f, 1.659 kh., kj. Újegy· 

Czlgánytelep, _f"\ Homonna, Zen~plin "m., ház nk.-hez beosztva, ak. Újegyház, tsz. Na&J· 
homonnai j., cs. G. Homonna; •· t. és u. p. Ho- szeben, jbtk. Újegyház, ah. Nagyszeben, es. ll. Ú~ 
monna. egyhú, 81, XXIII, 74, u. t. és 11. P• Újegyhú. 

Czlgánytelep, r. Ké.csánd, Zsmpltn , nagy. C z ik l é n y L Kiseziklény, Németcziklény, 
mihályi j., cs, O. .Málcza, •· 1;. Bll.nócz, u. p. Oláheziklény. 

*) CzJ.Iunántor kk., Kis-Ktlk'iilló ""'·• emébtt· 
Czlgl\nytelep, fl Kölked, Baranya vm-, mo- vé.rosi j., ház M6, ! 1.090, N., 'o., *, rJ, 3.001 

hácsi j., cs, G . .Mohács, u. t. és u. p. Mohács. kb., kj. és ak.. helyben, tsz. Erzsébetváros, jblk. 
CzigánJi;elep, fl Miske, Pest-Pilis-Solt-Kiskun Segesvá1•, ah. Erzsébetváros, cs. 11. Szásznádas, 

kalocsai j., es. O, Dusnok, u. t. Hajós, u. p. 60, XXIII, 76, u. t. Szá.sznádas, u. p. Nagykend. 
Jliske. *) Czlkó kk., X Esztel'i puszta; Tolna vlllrT· 

Czlgánytelep, f"\ Nagydobrony, Bersg ségi j. (székb. Bonyhád), hAz 313, i. 1.7~, N~ 
mezc5kaszonyi j., cs, O. Bátyú, u. 1;. Bátyú, u. P• m., o, 8.~5! kb., kj. és ak. helyben, tsz. Szek· 
Nagydobrony. szárd, jbtk. és ah. Bonyhé.d, cs. 11. Bonyhid, 66, 

Czigánytelep, f"\ Pamó, Z~mpll"' """' gálszécsi XIX, ~1, m. h., u •. t. Bonyhád, ~· 
j., cs. o. Gálszécs, u. t. és u. P• Parnó. C z 1 t ó Szamoscz1kó. 

Czfgánytelep, fl Peté.rda, Baranya siklósi Czl~~halom, f"\ Battonya, O.atlád filii., hat· 
j. cs. o. Beremend u. t. Petárda, u. P• Bere- tonyal J., cs. o. Battonya, n, t. és u. P• Battonya 

' d ' Czikóháza, f"\ Jéne, Göm6r ú Kis·HOflt ra., 
men • rimaszécsi j. (székh. Feled), es. O. 
. Czigl\nytelep, fl Sárpilis, TolM ""'·• köz- n. 1;. és u, p. . 
pon~. j. (székh. Szekszárd), cs, G. Decs, u. p. Czlkolaszlge1, fl Va,ika, Pol80fi1J somorjai ! 
Sárpths-Óberek, u. P• Decs. · j., ak. V a,jkasziget, cs. 11. Somor,ja, u. t. Halászi, 

Czlgánytelep, fl Torjáncz, BartJftya , siklósi ~· 
j., cs. o. Beremend, u. t. és u. p. Beremend. Czillpusz1a, fl Kutas, 8omog11 tma., nauaUdi 

Czlgl\nytelep, fl Tőketerebes, vm., gál- j., cs. G. Nagybajom, u. t. és u. p. Kutu. 
azéesi j., es. o. Tőketerebes, n. t. és u. JI• Tc5bterebes. C z i m e n n a L Újviz. 

Czlgánytelep, fl Újszomotor, Zemplén , Czfmertanya, fl Hevesvezekény, 
val'annói j., Cl, o. Tavarna, u. 1. Tavarna, u. p. hevesi j., es, 0, Komló, u. t. ás n. P• 
"jszomotor. miklds. 

• 

• • • 

• 

• 
• • 

l 
l 

l 
! 
l 

. l 
• 
l 

' 
• 
' ' ' • 
l 
' 
' • • • 
• • • 
' i 
-~ 



l 
r 
• • • 
• 

• • 

• • • 
• 

• • 
• • 

Czin -Czon 

•) Czlnderrbo~ kk., Baraft1Ja 111n., szenUiJ· tsz. Sopron, jbtk. és ab. Kapuvár, cs. 6. Beled, 
· · · ház ~·l .c .... 7 M * rk. Siklósbodony, 76, XVIII, 58, Uo t. Beled, · 

rmC2ll J., .,.. ' ""' "'"' ' ., o' Czirf j N . ó t Vi t: 965 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. . ~~ma or, fl agygy1m , e~lpr m 
és ah. Szentlc5rinez, ca. o. Magyartelek, 52, pápa1 J., cs. o. Ugod, u. t. Pus:.:lagyimót, u. P• 

. XIX, 60, u. t. Baksa, ~- Nagygyimót. 
Czlnegepuszta, fl.Kiliü, ,Somow ""''' tabi j., Czirilmojor, fl Felsősegesd, Somogy nagy· 

• 

• 
• .. 

cs. ö. Ádánd, u. t. és u. p. Siófok. a.tát!i. j., cs. O. Fels6segesd, u. t. és u. p. Felső· 
Czinegérestelep, fl Botpalád, S•atmár vm-, segesd. 

j., ca. o. So:u.kád, u. t. Tiszaújlak, Czlrkó, fl CsökmiJ, Bihar 11m., berettyóújfalui 
11o P• BolpalAd. j., cs. O. Csökmő, u. t. és u. p. CsökmiJ. 

Czlnegés, fl Alsóhangony, Gömör 18 KiB-Hont *~ Czirókabéla kk., vm., szinnai j., ház 
'"''·• rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. ö. Rima.- !U, i. 1.05«·, T., rk. Szinna,. 8.668 kh., kj. és 
széca, L t. Ózd, u~ p. Felaőhangony. . a.k. Szinna, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. 

Czlnegés, fl Sirok, Ht11BB 11m., · péteniaári j., Homonna, cs. ö. Szinna, 66, IX, ~8, m. h., 
oa. O. Recsk, u. t. és u. P• Sirok. a. p. Szinna. 

Czlnegéspaazta, fl Alsótelekes, Borsoli 1 *) Czlrókahosszámez6 kk., X TrisztvOliJ ; 
edelényi j., cs. o. Rudabánya, u.. t. Szendrc5, u. p. szinnai j., ház 29!, f, 1.377, T., 
Rudabánya. lengyel, czigány, o, gk. Tüskés, 6. 875 th., kj. 

Czinege tt§glagJártelep, fl Felnémet, HB11B8 és at. Szinna, tsz. Sátoraijaújhe jbtk. és ah. 
""'·· egri j., CB. ö. Eger, Uo t. és u. p. l!'elnémet. Homonna, cs. o. Szinna, 66, IX, 28, r. . 

*) OdufalTa kk., X Czinfalvi czukorgyAr, Czin· *) Czi'róknófalu kk., Zemplt!n t~m., szinnai j., ház 
falvi major és Czinfalvi P.nazta; Sopron 11m., tismar- 151, t 768, R., t, 6.498 kb., kj. és ak. helyben, 
toni j., hlz !!60, t 1.938, H., n., m., O• 4.008 tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, cs. o. 
kb .. 'kj. és ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. helyben, 66, IX, 28, a. t. Takcainy, 
Kiamarlon, cs. ö. helyben, 76, XVni, 57, ,L- e. Czlrokhátdfllö, t"'\ Bátya, Pest-Ptli8-Soii-Ki8· 
~- kun 11m., kalocsai j., cs. G. Kalocsa, L t. 

Czlnfallt clllkorgyár, t"'\ Czinfalva, Sopron a. p. Bátya. 
ft&,, kismartani j., cs. o. Czinfalva, u. t. és Czltrahát, fl Hajduszoboszló, Hajtiti tm~-, cs. 
L p. Czinfa.lva. · o. Hajduszoboszló, a. t. és u. p. Hajduszoboszló. 

Cdnfahl major, fl Czinfalva, Sopron *) Czobolyfalu. kk., 2'rencstn trencséni j., 
kisma.rtoni j., ca. ~- Czi~faln, a. t. és a. p. ház 169, t 988, T., o, !.86! kh., kj. és ak. 
Czinfalva. T1·encsén (trencsénvidéki kj. és ak. kerQlet), tsztk., 

paszta, t"'\ Czinfalva, Sopron 11m., jb. és ah. Trencsén, ra. o. Trencsén, 71, XV, 47, 
kismartoni j., Cl. o. Czinfalva, u. t. és Uo ,. r. Uo P• Trencsén. 
Czinfal va. . z o b o r fa l u l. Czoborfal va. 

Czlnge, f\ Kisköre, He11u fln&;1 hevesi· j., cs. ö. '*) Czoborfaha kk., X Horvátpuszta; Nyitrts 
Tiszanána, 11o t. és u. p. Kisköru. · · tnno1 szakolczai j. (székh. Holics), ház 93, i. 460, 

fl. Tolt1a tm&., es. ö. Szek- T., rk. Holics, 1.896 kh., kj. és ak. Szentistván-
párd, a. t. és u. p. Szekszál-d. falva, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Szakolc.za, cs. o. 

*) Czlnkota nk., X Forrá.smajor, Holics, 7~, Xill, 61, u. t. Holics, .. P• Szent· 
Huszhtelep, llonatelep, Laczkómajor, Lucska- istvánfalva. 
major és Mátyásföld : Pest-Pilis-SoU-KiBkwn mn., *) Czód nk., S1e'ben nagydisznódi j., ház Ut, 
gödöllői j., ház .1.2!5, ! 7.6~3, M., t., n., ó', rk. f. !!. US, O., t • .:t=-, 6.077 kb., ak. helyben, tsztk., 
Csömör, ref. Rákoscsaba, .{..076 kb., ak. hely· jb. és ah. Nagyszeben, cs. o. Nagydisznód, 81, 
ben, tsz. Pestvidéki (székh. és XXIII, 74, u. t. és u. p. Nagydisznód. 
ah. Gödöllő, cs.. o. helyben, 81, l, i, *) Czófaha kk., Háromasék t~m., orbai j. (székh. 
I- e. ~. Kovászna), ház 98, i. 360, M., ~, 1.05! kb., kj. és ak. 
• *) Czintos kk., Als6-Felilf' marosújvári Barátos, tsz. Kézdivásárhely, jbtk. és ah. Kovászna, 

J., ház 174, i. 780, O., m., t, .:f, rk. Marosludas, cs. o. Zágon, !1, XXIV:, 79, 11o t. és a. p. Nagy-
ref. Istvánháza, kb., kj. és ak. helyben, horosnyó. · · 
taL Gyulafehérvár, jbtk. Marosújvár, ah. Nagy- C z o h e a d l. Czohosd. · 
enyed, ca. o. helyben, 60, XXI, 68, u. t. Maros· *) Czold kk., Koloss "".., hidalmási j., ház 1~, 
bogát, 11. p. Marosludas. i 48~. O., t, 1.909 kb., lej. és ak. Almásnyires 

Czlntulata.n.,.a, fl M:ok.rin, Torontál , nagy~ tsz. Kolozsvár, jhtk. és ah. Hidal más, ·cs. ·o. V ár-
kikindai j., ca. o. Mokrin, a. t. és u. p. Mokrin. almás, öt, XXI, 67, u. t. és u. p. Vár,llmás. 

Czlra, r'! Czecze, Fejér 11m., s!rbogárdi j., Czolhánypuszta, fl Berczel, Nógt·áa 11m., 
ca. O. Czecze, u. t. és a. p. Czer.ze. sziráki j.; cs. ö. Berczel, u. t. és a. p. Berczel. 

*) Cllrák kk., Sopron 11m., kapuvári j., ház Czonczóhát, fl Ács, Ko1"árom vm., ge11zlesi j• 
lJ!, f, 88,, .H., o, !.~ kb., kj. és at. helyb~n, (székh. Nagyigmánd), ca. o. Ács, a. t. és u. p. Ács • 
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Czondrapál, ~ 'rorda, torda-Aranyo• Cznhamnjor, r-. Vanyola, feszprJm ;,;.., p&pal 
cs. ö. Torda, n. t. és u. p. Torda. j., cs. 6. Ugod, n. t. Vaszar, u. p. Csót. 

*) CZOJitelke kk., Szolnold-Doboka v·m., szamos- Czuko1·gyár, r'\ Hatvan, Heves m., hatvani j., 
újvári j., ház 106, i, '99, O., t, 1.908 kh., kj. és ak. cs. ö. Hatvan, n. t. és u. P• Hatvan. 
Szamosújvárnémeti, tsz. Dés, jbtk. és ah. Szamos· Czukorgyáa·telep, r-. C~kigorbó, B1ollfli. 
újvár, cs. G. Szamosújvár, 68, XXI, 70, n. t. és Doboka csákigortói j., Cl, G. Csáiiprb6, 
a. JI. Szamosújvár. • u. t. és u. P• Csákigorbó. 

Cziivekfaha, r-. Korláti, N6grád vrn., füleki j. Cznkorpuszta, r-. Rinyabesenyc5, Somogy 1111, 

(székh. Salgótarján), cs. O. Fillek, a. t. Várgede, nagyatádi j., cs. O. Mike, n. t. és l. P• Lábod, 
a. p. Balogfala. Cznkortanya, f"'t Napkor, 81abolcl tllll., III(J· 

Czövektanya,,...., Úri,Pest-Pilia-Solt-Kiskun ""'·· kállói j., cs. ö. Nagykálló, u. t. és u. p. Napkor. 
monori j., cs. O, Monor, u. t. Tápiósáp, u. p. Cznkrosszöllö, r-. Tiszakllrt, Jási-Nagyka-
Úri. · Seolnak ""'·• tiszai alsó j. (azékh. TisznföldTir~ 

C z r e p aj a l. Cserépalja. cs. O. Tiszakllrt, u. t. és u. p. TiszaknrL 
Czncza, r-. Dehreczen, HaJdu vn&., cs. o. *) Czún kk., X Alsóczún és Felsc5ezún; BaranJ5 

Uebrt!czen, u. t. Balmazújváros, u. p. Debreczen. tJm., siklósi j., ház 88, i, 4.67, M., ~, rk. Vajszló, 
Czuczá.k bolsömajor, n Alap, Fejér vm., sár- kb., kj. és ak. Kémes, tsz. Pécs, jbtk. éa ah. 

bogál'tli j., cs. ö. Czecze, u. t. Czecze, n. P• Alap. Siklós, cs. O. Vajszló, li!!, XIX, CiO, u. t. Vajszl~ 
Cuczák ldllalJmajor, 0. Alap, Fejér vm., sár- u. p. Kémes. 

bogárdi j., cs. O. Czecze, u. t. Czecze, u. P• Alap. C z u n d r a l. Csóronfalva. 
Czuczháza, r-. Nemeshodos, Pouany vm., duna- Cznninpuszta, n Egbell, Nyitra szakoleni 

szerdabelyi j., e& ö. Dunaszerdahely, u. t. és u. p. j. (székb. Holics), cs. D •. Gázlós, u. t. Holics, 
Dunaszerdahely. · u. p. Egbell. 

Czndenlczetanya, r-. Nagyillési BMB ""'·• *) Cxup kk., Zala vm., alsólendvai j., hú 38, 
aranyosmaróli j., cs. O. Újbánya, L t. Újbánya, i, !116, M., rk. Csesztreg, 4.64 kh., kj. és at. 
u. p. Fenyc5kosztolány. Zalabaksa, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Alsó-

Czugosréu, r-. NyfrPgyháza, Seabolcs l end va, cs. O. Csesztreg, 48, XX, 66, •· t. t!s L p. 
e& O. NyireJyháza, u. t. és u. p. Nyfregybáza, Baksa. · 
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*) Dab nk., X Mal'gitmajor é1 Telekmajor; Pest- i. SM, O., gk. Dabjon, Ul 6 kb., kf. á at. 
Pilis-8olt-Kiskun dunavecsei j., ház 195, Dabjon, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, cs. ll. Zsibó, 
z 839, M., ~, rk. Pereg, 1.98! kh., ak. helyben, tsz. 51, III, 10, 1\• t. Szamosudvar hely, u. p. SziliBJ· 
Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. Ráczkeve, ah. szentkirály. ·· 
Kunszentmiklós, cs. ö. Kunszentmiklós, 88, l, *) Dabolcz kk., Ugocsa ""'-• tiszántúli j. (székh. 
•· t .. és u. p. Dömsöd. Halmi), ház 95, f. '98, 11., ~, kb., kj. és 

*) ·Dabar kk., X Dabarhegyirtvány, Herman- ak. Nevetlenfalu, tsz. Szatmár-Német~ jbik. és ah. 
irtvány, Jávorhegyirlvány, Kacskóhegyirtvány, Halmi, cs. o. Halmi, 85, XI, Sö, L t. és L po 
Mélyvölgyirtvány, Nagyvölgyirtvány, NyiróvOlgy- Halmi. 
irtvány, Nyil'jesirtvány, Peresirlvány, Sashegy- Dábópuszta, r-. Taszár, Somogy VIli., kiiJIOI' 
irtvány és Választóvölgyirtvány; Nógrád tiiJI,, vári j., cs. ö. Mosdóa, u. t. és u. p. 
losonczi j., ház f. 1.640, T., rf', rk. Divény, Dábótanya, f"'' Berettyóújfalu, Bihar ..., 
3.!!87 th., · kj. és ak. Lónyabánya, tsz. Balassa- berettyóújfalui j., cs. G. Berettyóújfalu, L t. 
gyarmat, jbtk. és ah. Losoncz, cs. ö. Lónyabánya, 4s u. p. Berettyóújfalu. 

XVI, 51, a. t. Lónyabánya, u. p. V ámosfal va. *) Dabroncs kk., X. Dergacs és Ötvlls; ZIIG 
Dabal'ltegyh·hány, .f"'t Dabar, Nógrád 1lm., vm.; stlmegi j., ház 129, i, 1009, 111., rk. Góginra, 

losonczi j., cs. o. Lónyabánya, n. 1i. Lónyabánya, 3.5!0 kh., kj. és ak. Gógánfa, tsz. Zalaegerszeg, 
11o p. Vámosfalva. jbtk. és ah. Silmeg, es. G. SQmeg, 48, XX, H, 

D a b as l. Alsód9:bas, Felsildabas. m. h., u. t. és u. p. GógánCa. 
*) Dabjon kk., Beilágy vm., zsibói j., ház !!!!!, *) Dabrony kk., YeBiprém 11m., devecseri i~ hú 

i. 986, O., t, !.065 kb., kj. és ak. helyben, tsz. 137, f. 779, M., O• rf', 2.576 kb., kj. és ak. N&BJ• 
jbtk. és aJL Zsibó, cs. O. Zsibó,: 61, ill, alásony, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Devecser, cs. A 

10, L 1i. Szamosudvarhely, L p. Zsibó. Nemesszalók, 19, XVII, ö6, Ilo t. Vinir, a. p. 
*) Dabjonújfalu kk., vm., zsibói j., ház Nagyalásony. · 
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Dacs-Dunt 

; ') Dacsókesd kk., X Bikkpuszta és Nagyszeg- tsztk., jb és ah. · Karánsebes, rs. O. Borló, 
. puszta; Honi vm., ipolynyéki j., ház 136, :E 611, 43, Vill, !16, u. t. és u. p. Kará.nsebes. 

M., t., rk. CsAb, q. Alsófehérkot, 3.631 kb., kj. Dálltanya, " Makó, Csrmád t~m., cs. o. Makó, . 
~ és ak. Csáb, tsztk. és jb. Ipolysig, ah. Korpona, u. t. és u. P• Makó. . ' 
• cs. o. CsAb, 16, XIV, 46, u. t. Balassagyarmat, Dáliugar, f""'l Makó, Csanád flm., es. ö. Makó, 
, a. P• CsAb. u. t. és u. P• Makó. 
'· D a cs ó l Am l. AlsódacsólAm, Felsildacsólám. Dallárlpuszta, f""'l Nyiribrány, Seabolcs ""''' 
• Daczoscsárda, ~Dobsina, G6mör és Kis-Hont ligetaljai j., (székb. Nyiracsád), es. o. Nyil-acsád,· 
~ cs. o. Dobsina, u. t. és u. p. Dobsina. u. t. és u. p. Nyirábrány. 
~· · *) Dad nk., X Alsópuszta, Belsc5major és Kis-- *) Dallos kk., X Dallosbukovina ; Bars 
i barasztpuszta; Komárom ""'·• gesztesi j. (szék h. garamszentkereszti j., ház 65, :E 4.74., T., rk • 
. ; Nagyigmánd), ház !U, :E U!l9, M., (), ~. 4.617 Karvaly, 3.569 kb., kj.és ak. Karvaly, tsz. Aranyos-
. kb., ak. helyben, tsz. Komárom, jbtlr. és ah. Nagy- ·marót, jblk. és ab. KörmOczbánya, es. o. Kiszel-
; igtnind, cs. o. Kömlőd, 1!1, XIII, 43, :r (Bokod- falu, !6, XIV, 4.6, u. t. Körmöczbánya, u. p. Karvaly. 
f Dad), ~· DallosbukoTina, f""'l DaUos, Bars t~m., garam-
~ D a d a l. Tiszadada. szentkereszti j., cs. O. Kiszelfalu, u. t. KOrmOcz-
' • 
• 

*) Dadafalva kk., Zemplln vm., homonnai j., bánya, u. P• Karvaly. 
• 

~ hiz 17, i, 75, T., gk. Maskócz, 1.001 kb., kj. és *) Dalmad kk., X Herczegmajor, Litasmajor 
' ' ak. Koskócz, tsz. Sátoraljaújhely, j btk. és ah. és Szegrétmajor; Hont báti j., ház 86, i. 

' 
• 

• • 

Homonna, es. G. Izbugyaradvány, 66, IX, !18, 501, T., m., rk. Hontnidas, !.481 kb., kj. és ak. 
u. t. és u. p. Koskóez. helyben, tsztk., jb. és ah. lpolysig, cs. G. Hév

Dadapnszta, f"'l Igal, Somow ·~· igali j., ma~narád, !6, XIV, 45, ·u. t. Bit, ~· 
cs. O. Igal, u. t. 6s u. p. Igal. *) Dálnok kk., X Beczásytanya, Hadnagytanya 

Dadatanya, f"'l Hór, mn., eilszécsi j., és Lázártanya ; Háromseék mn., kézdi ·j. (székh. 
cs. O. Gálszécs, u. t. Parnó, u. p. Vécse. Kézdivásárhely), ház 367, i. 1.374, M., ~, rk. 

Dádpuszta, f"'l IBar, Fejér ""'·• sárbogárdi j., Alsócsernáton, 8.~6 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., 
cs. G. Czeeze, u. t. és u. p. Ozora. jb. és ah. Kézdivásárhely, cs. o. helyben, t, XXIV,. 

*) Dág kk., X Kiscaévpaszta és Kucserapuszt& ; '19, u. t. Réty-EresztEivény, ~- ' 
Eutergom vm., eszlel'B'omi j., ház 141, ! 859, L, D A l y a L Oláhdilya, Szászdálya, Székelydálya. 
n., m., o, !.057 kb., kj. és ak. Csolnok, tsz. *) Dályok kk., X Alsóbéda ~~ Felsc5béda ; Ba-
Komárom, jbtk. éa ah. Esztergom, cs. O. DoroB, !6, ranya tlm., j., ház 396, ! 1.913, Sokácz, 
XIV, 61, •· t. AnnavOlgy-Sárisip, a. p. Csolnok. m., n., o, 6.557 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, 

Daja, 0 Adony, Fejlf' tlm., adonyi j., cs.• O. jbtk. és ah. Mohács, cs. o. helyben, 6!, XIX, 61, 
Adony, u. t. ·és u. P• Adony. u. t. Fc5herczeglak, . , 

Dajka, f"'' Csigérgyarmat, borosjenői j., *) Damak kk., Bor8od tm~.,. edelényi j., hb 
· cs. o. Marót, u. t. és a. p; Apatelek. 83, ! 367, M., ~ , 1.178 kb., kj. és ak. Hangács, tsz. 

*) Dajta kk., Ponony t~m., nagyszombati j., Miskolcz, jbtk. és ah. Edelény, cs. ö. Edelény, 34, 
ház 33, i, 2~, T., rk. Bahony, 375 kb., kj. és X, 31, u.·t. Edelény, u. p. Hangács. 
ak. Czffer, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Nagyszom- *) Damása kk., X Murscsákpuszta; Zala mft., · 
hat, .es. O. Czifer, 7!, XIII, 4.0, u. t. és u. P• perlaki j.; ház 259, i, 1.9!7, H., rk. Dékánfalva, 
Czirer. 1.!76 kh., kj. és ak. Dékánfalva, tsz. N 

*) Dáka kk., X Belsc5major, Kispadárpuszta éa jbtk. és ah. Perlak, cs. o. Perlak, 48, XX, 65, 
Nagypollárpnszta ; Veseprim pápai j., ház 151, u. t. Kisszabadka, u. P• Dékánfalva. 
i 94!, M., rk. Nyárád, ref. Kéttornytilak, ág. D a m ás d l. Garamdamásd, Ipolydamásd. · 
Pápa, 6.189 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Veszprém, Damazér, 1""1 Erd~hátkarcsa, Pozsony duna-
jbtk. és ab; Pipa, cs. O. Pipa, :19, XVII, 55, L t. szerdahelyi j., cs. O. Dunaszerdahely, u. t. és 
Pápa, ~· , · · u. p. Kirilyfiakarcsa.. . . 

·*)Dál nk., 81ebt:n tim!, szászsebesi j., ház !86, *) Dá.mócz kk.,XMulas; ZempUn bodrogközi 
i 1.097, O., =f, !.936 kb., ak. helyben, tsz. Nagy- j. (székh. Királyhelmecz), ház 141, i. 678, M., t, 
szeben, jbtk. és ab. Szászsebes, es. o. Szászsebes, rk. Nagytárkány, 1.695 kb., kj. és ak. Zemplén- . 
61, XXIll, 74,., u. t. Kelnek, u. P• Szászcsór. agárd, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ab. Királyhel-

D i l l. Almásdál. mecz, es. o. Zemplénagárd, X, SB, u. t. és 
D a l b o a e c z 1. Dalbosfalva. u. p. Perbenyik. 
*) DalbostalTa kk., Krass6-S1örmy vm., hozo- *) Damonya kk., Sopron csepregi j., hú 

vicsij., ház 6-U, f t.408, O., =f, rk. Bozovics, 9.!41 4.1, ! . !191-, M., rk. Répczeszentgyörgy, 851 kb., 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Karánsebes, jbtk. és ab. kj. és ak. Bc5, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Csepreg, 
Bozovics, es. o. helyben, 4.3, VIII, !6, ~· cs. o. Iván, 76, XVIU, 57, u. t. Hegyfalu, u. P• Bet 

*)Dálcs kk., SIIÖf'lny ""'·• karánsebesi j., D ámos l. Erdc5dámocr, Kalotadámos. 
ház 99, f 659, o ... .:f, 1.!19 kb., kj. és ak. Borló, D a m o a l. Kalotadámos. 
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· *) Dancarain kk., ~rad vm., borossebesi j.,.' Dánszentmlklóa, f"\ Alberti, Peat-Pilit-Solt· 
ház 65, f. 867, o., kg., Parázs, 1.!83 kb., kj. és 

1 
KisX.-un "m., monori j., cs. o. Irsa, L t. Pilis, 

ak. Parázs, tsz. Arad, jbtk. és ah. KörOsMkény,. C8J. 
es. o. Borossebes, 83, IV, 18, u. t. és u. P• Danulesd kk., Hunyad marosillyei j., há 
Borossebes. · 79, t 836, O., kg. Kormazinesd, kb., ij. 

*) Dancsbáza kk., X Ralomszer és Kurtaszer; és at. V orcza (alsócsertési kj. és ak. ierll.lel), tsz. 
Bihar tnn., sárréti j. (székh. Biharnagybajom), Déva, jbtk. és ah. Marosillye, ca. 6. Viaka, M, 
bú UO, i. 609, M., ~ , 1.44.4 kb., kj. és ak. Bihar· XXIII, 76, u. t. és u. P• Marosillye. , 

. torda, ~z. Nau-Várad, jbtk. és ah. Beretlyóúj_falu, *) Dány nk., X Hosszútisztás, Pusztaszentkirily, 
ca. O. B1hartorda, 87, III, 8, u. t. és u. P• B1har· Újház és Újmajor; Pest-Pilis-SoZt-Kiakun n., 

· torda. g6dOllői j., ház 897, i, !.896, M., o , 7.097 kb., ak. 
DancsoT, f"\ Lázalja, nomelln puhói helyben, tsz. Pestyidéki (székh. Budapest), jblk. 

j., es. O. Puhó, u. t. Puhó, u.· P• Liz. .és ah. G6d0lló, cs. G. Kóka, l, t, L t. 
Danczpatak, f"'\ Kozma, Zempltn vm., gálszécsi Kóka, ~- · 

j., cs. o. Tőketerebes, u. t. és u. p. Kozma. *) Dányá.d kk X Járroytanya • 81oimár ..., · 
. • f"\ Irhóez, Máramaros ""t., taraez· fehérgyarmati j.~ ház 91, i, ü7, ~Í,, a, kh., 

v1z1 j. (azékh. TaraczkOz), ca. O. lrhócz, u. t. kj. és ak. Czégény, tsz._ Szatmár-Németi, jbtk. és 
Taraczi.Oz, u. P• lrbócz. . . . ab. Febérgyarmat, cs. O. Febérgyarmat, 6, XII, 

*) DhfalTa kk., Seatmdr "m., n~gysomkutJ l:• 87, .a. t. Fehérgyarmat, a. p. Czégény. 
ház ~. ~ !16, O., gk. Szamosluké.csJ, . _kh., kj. *) Dányán kk.,. Kis·KüküU6 ""'" dics6aent· 
és ak. Pribékfalva, tsz. Szatmár-Németi, J btk. és m6.rtoni J., ház 135, ! 601, H., o.,., ~, 1.58! 
ah. Nagysomkút, ca. o. Erdőszáda, ~. XII, kb 1,.; ... R .... h 1 b ta P--éb l ~- '"'" t ., a.~· .,. a... e y en, z • .lliDB e vuol, l...., 
•· D 6, :r :i ~~ 1. Csíkdánfalva. és ab. Dicsőszentmárton, CL G. Bonyha, 60, XXIII, 

. Danlczpusria, n Mecsekszabolcs, Bararaga t~m., 76• u. t. Bonyha, C8J . 
pécsi j., cs. G. Meesekszabolcs, u. t. és u. P• Dapslpuszta, f"'\ • AlsóWoaa, G6a6r ú Kii-
Mecsekszabolcs. · Hon~ tomalja1 j,, ca. o. L t. . 

Danlelloka.stcnr, f"\ Gerlahfalva, Beepes "m., Tornalja, •· P• GOmOrfllge • 
szepesazombati j., ca. o. ÓtátrafO.red, a. t. Batiz- *) Dara kk., ""'·· szinnai j., hú 33, 
falu, u. p. Batizfalva. :E 1M, R., gk. Czirókaófalu, 891 kb., kj. él ak. . 

DáDielpuada, f"\ Baracs, F4}tr adonyi j., Czirókaófalu, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. 
ca. o. Előszállás, a. t. DunafOld vár, ·u. p. Baracs. Homonna,· cs. lJ, Czirókaófalu, IX, ts, L t. . 

Dhlelszállás, f"\ Zarándpatak, ..trall tnn., Takcsány, u. P• Czirókaófalu. 
borossebesi j., cs. o. Honcztc5, u. t. és u. p. Honcztő. D a r a l. Szamosdara. 

Dánleltanya, f"\ PánfLd, Kii-K1lküU4 *) Darabos kk., X Ottilia; G6m6r és Ki8-H0t1l 
hossz j., cs. o. Belblenszentmiklós, u. t. "m., rimaszombati j. (székh. Nyustya), ház UO, 
Szépmezc5, u. p. Szancsal. f, 640, T., rk. ForgAcsfalva, 749 kb., kj. és ai. 

. Danlmajor, f"\ V.égvár, Temes tnn., buziásfllrdői Forgácsfalva, tsztk., jb. és ah. Rimaszomba~cs.l. 
).~ cs. o. Végvár, •• 1i. és u. p. Végvár. Rimakokova, XVI, 5!, u. t. Rimakoba, 

*) Dank kk., Kololi 'Imi., hidalmási j., ház 84, u. p. Forgácsfalva. · 
1 884, O., =r, gk. ForgA.cskút, 1.801 kb., kj. és ") Daraboshegy kk., 'VGI kDrmendi j., 
ak. Nagypetri, tsz. KolozsvA.r, jbk.t. és ah. Hidalmás, ház 41, i, !876, M., rk. Nádasd, 965 kb.~ kj. 6I 

· cs. o. Váralmás, 61, XXI, 67, n. t. Egeres, u. p. ak. Nádasd, tsz. Szombalhely, jbtt. és ah. Kilr-
Nagypetri.' mend, cs. o. Ivincz, 83, XX, 66, u. t. 

Dankóbokor, f"\ Nyíregyháza, Beabolcs ""'·• ca. u. p. Nádasd. 
o. Nyíregybiza, u. t. és u. P• Királytelekpuszta. Darabr.St, r-. SOvényhAza, Osor&grdd -., 
. Dankótanya, f"\ Tiszabdd, 81aboZcs vm., dadai tiszáninneni j. (székh. Kiskundorozsma), cs. t 

alsó j. (azékh. TiszalOk), cs. o. BddszentmlhfLly, Sándorfalva, u. f;. Algyő, u. p. SOvényhba. · 
u. t. és u. p. Búdszentmihály. Daraglcstanya, r-. SepsiszentgyOrgy, Háro•· 

*) Dános nk., Nagy-KükülltJ seresviri j., seik cs. O. SepsiszentgyOriy, u. .t. és a. p. 
ház 379, i. 1.601,

1 
O., n.,-czigány, m., ef, -T, !B.779 Sepsiszentgyörgy. 

kh., ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. *) Darány nk., baresi j., ház SI$, 
Segesvár, cs. O. Almakerék, 81, XXIII, 76, f, 1.439, M., ~, rk. Szulok, 5.088 kh., ak. helyben, 
:f, ~ p. u. tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Szigetvár, es. o. helyben, 

*) ~ánpataka kk~, Beolnok-Doboka magyar- U, XIX, 6!, ~· r. ~- . 
láposi j., ház !14, i. 864, O., T• 8.865 kb., kj. és Darán7J szöllötelep, t1 Ujvidék, Bács·Bolrog 
ak. Macskamező, tsz. Dés, jbtk. és ah. Magyar- vm., cs. O. (a kOzbiztonsági szolgálatot Ujd\oidét 
lápos, cs. o. Magyarlipos, 68, XXI. 70, a. t. és város rendc5rsége teljesíti), a. t. és u. p. Ujvidél. 
..,._ p. Magyarlápos. Darányi szöllöf;elep, n Zalilegerszer,. ZCJla 
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.,m., es. 4. Zalaegerszer, 8 , t. és u. p. Zala· DariuS, (-.. · Sirok, He.,eB ."""·• pétervisiri j., 
ererazer. cs. o. Recsk, u. t. és u. p. Sll'ok. 

Darán:rltaP:ra, ~"'~ Kisgejdcz, Uftg ""'·• ungviri D a r n ó l. Mosondarnó • 
l·• cs. G. Nagygejdcz, u. t. Szllrte, L p. Nagy- *·) Darnya kk., X Embertelenpuszla, Kenyeret
sejOcs. . lenpuszta és Névtelenpuszta; Gömör és Kis-Hont 

1"'1 Som, Somo!JY rm., tabi j., ""''' rimaszécsi j. (székh. Feled), ház 118, i. 418, 
c11. o. Ádind, m. h., u. t. NaSYbábony- M., rk.. Geszlele, ref. Rimasimonyi, !1.140 kb., kj . 
Kopp!nymeuer, u. p.. Sotn. és ak. Serke, tsz. Rimaszombat, jbtk. Feled, 

Darassa, r'\ Balmazújváros, Hajilu ""'·• · koz- ab. Rimaszombat, cs. o. Feled, !5, XVI, 5!, u. t. 
ponti j. (székb. Debreczen), cs. o. Balmazújváros, Feled, u. p. Rimasírnonyi 
•· t. és u. P• Balmazújváros. *) Daróci kk., 8áro1 .,m., héthársi j., ház 78, 

*) kk., X Budzaá'k: és ; :E Stro, T .. o, 1.7!8 kb., kj. és ak. helyben, tu. 
BartJ,.YtJ mohácsi j., hAz 495, :E !U59, So· Eperjes, jbtk. és ah. Kisszeben, cs. O. Berzevicze, 

• 

kacz, m., o, 16.171 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 67, IX, !9, u. t. Berzevicze, ~-
Pécs, jbtk. és ah. Moháes, cs. O. Dályok, 5!, D a r ó e z 1. Beregdarócz, · FQlpOsdarócz, Homo· 
XIX, 61, L t. BaranyavOrOsmart, ~.. róddaróez, ~iráiydaróez, Lénárddaróez, Nádas-

D a r á z s L· Zobordarizs. darócz, N agydarócz, Panyidarócz, Pusztadaróc~, 
· *) Dariutalu nk., X Herezepajor és Párizsi- Szepesdaróez, Tibolddarócz, Ungdarócz, Várdarócz. 
malom; Sopron kismartani j., ház !47,!. 1.840, Darócza, ;.... Old, Brwanya t~m., siklósi j., ca 
H., O• 683 kb., ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. O. Ré.ezbóly, u. t. és u. P• ·Siklós. 
és ab. Ki marton, cs. o. Kismarton, 76, X'9111, ö7, Daróczibalma, r'\ Vejti, Baranyt:J siklósi 
a. t. Kismarton, 1:8J. . j., cs. O. Vajszló, u. t. és u. p. Vajszló. 
· *) Darázsi kk., X HA.jikpuszta és Harmadik- Daróczpuasta, r'\ Kálló, N6grtU sziráki j., · · 
hegy; Honttlm., korpanai j., hAz 40, :E 186, T., Ó'o cs. O. Szirák, u. t. Galgamácsa, u. p. Kálló. · 
1.395 kb., kj. él ak. Szebelléb, tsztk. és jb. Darócztanya, r'\ Hadad, 81ilá!J11 -., szilágy. 
Ipolyság, ah. Korpona, cs. ft. Alsósipék, H, XIV, csehi j., ca. o. Hadad, u. t.. és •· p. Hadad. · 
46, 11. t. Teszér, u. p. Ledény. · Daróczyma)or, r'\ Gerjen, Tolna ""'-• dnna-

Daru!lkpuazta, 1"'1 MA.traszele, N6grdd fOJd\·ári j. (székh. Paks), es. o. Fadd, u. t. Fadd, 
ftUeki j. (székh. Salgótarján), es. o. Kisterenye, u. p: Gerjen. . · .. 
u. t. Mátranovik, u. p. Homokterenye. Daróczytanra, r'\ LbAri,' -., szat-
. DarázSTÖl!D', 1"'1 Lipcse, Máramrwo1 fHII,, márnémeti j., es. o. Szatmár-Németi, L t. éa 
dolhai j., cs. O. Huszt, u. t. Huszt, u. p. Lipcse. u. p. Lbári. · 

*) Dárda kk., X Bezdin, Fllloxeracsirda és DároDlpuszta, r'\ Bátka, Göm6r 11 Ki1-Hont 
Lanka; BaranytJ ""'·· baranyavári j. (székh. hely- rimaszécsi j. (székh. 'Feled), cs. o. Rima· 
ben), bú 498, ! 3.368, m.~ n., n., czigány, o, szécs, u. t. Rimaszécs, u. p. Bátka. 
;=., J), ref. Bellye, ág. Kiclifalu, 1'-813 kh., kj. *) Darufalra kk., Sopron. nagymartoni j., 

. és ak. helyben, tsz. Pécs, jblk. és ah. helyben, cs. hiz !01, ! 1.!!3:1, H:, n., m., o, kb., kj. éa 
o. helyben, 5!, XIX, 61, _[11 e. ak. Selegd, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Nagymarton, 

D á r d a I. Ivándárda, cs. ö. Nagymarton, 76 XVIII, &7, m. h., u. t. 
*) Dargó kk., X Molnárlanya; ZemplM• tm~., Czinfal va, • l 

gilazéesi j., ház 9t, ! 414, T., rk. Gálszécs, gk. Darubát, r'\ Besenyszög, J"6u-Nagykun-81oJ· 
Bacskó, 3.6ü kh., kj. és ak. Gálszécs (Bilszécs- rwk .",.., jászaági. alsó j. (székh. Jit.szapáti)~ es. CL 
vidéki kj. és ak. kerfllet), tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. Szolnok, u. t. Zagyvarékas, u. p. Be.:enyszog. 
és ah. Gálszécs, cs. G. Gálszécs, 66, .IX, !8, u. t. Dar uh err, r-. Herczegfal va, Fejét' sár· 
és a. p. Gálszécs. bogárdi j., cs. O. Előszállás, •· *· éa u. p. EM-

*) Darlacz nk., X Hallertanya, Hosszupatak, s7.állás. 
Pacstelkipatak és Rándel; Kis-Ktiküll& Darubegy, r'\ Miske, Pelt-Pilis-Soli-Kisku 
erzsébetvárosi j., ház 379, ! 1 O., n., czigány. t~m., kalocsai j., cs. o. Dusnok, u. t'. Haj6a, u. p. 

. . 
m., ; , d", .::f, ref. Medryes, 4.0!!! kh., ak. hely- Miske. 
ben, tsztk., jb. és ab. Erzsébetváros, ca. o. Darumajor, r'\ Sárosd, Fejlfo airbogárdi j., 
Erzsébetváros, f)(), xxm, 76, . ~- cs. o. Sárosd, u. t. és Uo }to Sárosd. 

D ar ma I. Órdarma. r'\ Fels6g11gy, .Aba~j-Toma 
Darmai czlgAnytelep, 1"'1 Órdarma, Ung cserehit.ti j. (székh. Szepsi), ca. O. Krasznokvajda, 

ungvári j., cs. O. Ungvár, u. t. és u. p. Ung- u. t. Krasznokvajda, u. p. Felsógagy. 
· tarnócz. Daruszlget, r'\ Csokmc5, Bihar berett y ó· 

*)Darnó kk., 8eatm6r fehérgyarmati j., ház újfalui j., cs. O. CsGkmO, u. t. és u. p. Csökmd. 
37, ! !!O, M., ~, 809 kh., Jq. és ak. Jánk, tsz. Dauasziget, r'\ Kisvárda, Seabolcs , kis
Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Fehérgyarmat, cs. o. várdai j., cs. O. Kisvárda, u. t. és u. p. Kisvárda. 
Fehéqrarmat, 6, xn, 87, 11. t. és u. p. Jánk. *) kt., X Imrefalva é:~ Zsismond· 
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puszta; Krass6-S1ördny tltn., lugosi j., biz !97 ,Dávid1tázal major, f"\ Csongor, Bereg tml., rne
f. UOO, N., c5, 7.1t7 kh., .k:j. és ak. helyben, zökaszonyi j., cs. O. Na,ylucska, u. t. Bark~o, 
tsztk., jb. és ah. Lugos, es. O. Krassóvisz!s, 43, u. p. Nagydobrony. 
VIII, ~. ~· . Dá.vldmajor, f"\ Bot, Fejtr vm., váli j., cs. G. 

Daruár, f"\ Jágónak, Baranya "m., hegy- Sóskut, u. t. Etyek, u. p. Herczeghalom. 
bili j. (székb. Sisd), cs. O. Sásd, u. t. Dom- Dálidrévpuszta, n Letkés, Hom ""''' szobi j., 
bóvár, 11. p. Visárosdombó. cs. O. Szob, u. t. Szob, u. P• Letkés. 

*) Dana kk., Máramaros técsc5i j., biz D á v i d v á g ás L DávidvágásL 
' 155, i. 7:!6, R., n., • , 1.7~ kb., kj. és ak. Uglya, *) Dálidvágása kk., Zemplén ""'···varannói j., 

tsz. Máramarosszigel, jbtk. és ah. Técsc'S, cs. O. biz 1!6, :E 654, R., t., ~, Szacsúr, !.917 kh., 
Uglya, 85, XI, 85, 11. t. Bustyaháza, u. p. Köves- kj. és ak. Csemernye, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. 
liget. , és ah. Varannó, es. O. Varannó, 66, IX, !8, 

*) Bartas nk., X Csifl'itanyák, Fek~telanya, u. t. és 11. p. Szacsúr. · 
Gál!o.nya, Kisbor~a, Kisbozsód, Nagybozsód, Pagett- *) Dávod nk., Bács-Bod.t·og bajai j., bh 
tanya, Szc5rfdtanya ·és Verestanya; Bihar "m., 634, i. 2.9:!8, M., (5, 7.640 kb.,' ak. helyben, tsz. 
berettyóújfalui j., ház :E 1.805, M., ili 1 .::f- Szabádka, jbtk. és ah. Baja, es. o. Herczepzántó, 
rk~ Furta, 7.83!! kb., ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, 23, VI, 17, u. t. Gara, ~ • 
jblk. és ah. Berettyóújfalu, es. o. t":sokmc'S, 37, ID, f"\ BObOnye, Somogy """• mar-
7, ~- · czali j., cs. o. u. t. és u. p. Bllhllnye. 

· Danaa, f"'\ Zemplénagárd, ZempJm bodrog- Dázaong, f"'\ Drávaszabolcs, BtJrtJnya filii., 
kOzi j. (székh. Királyhelmecz), cs. O. Zemplén- siklósi j., cs. o. Drávaszabolcs, u. t. Harkiny, 
agárd, u. t. Bély, u. p. Zemplénagárd. · u. p. Drávaszabolcs. 

Danaapaszta, n Inke, Somogy "m., csurgói Deá]l:bánya, f"'\ Petrilla, Htmyad. t~m., petra-
j., cs. ft. Inke, u. t. Iharosberény, u. p. Inke. zsényi j., cs. ö. Petrozsény, u. t. Lónyaytele,•, [81· 

Danaatanya, f"'\ Onga, Abauj-Torna ""a., *) Deákfalu kk., Tut·óc1 turóczszent-
szikszói j., es. ft. Szikszó, 11. t. és u. p. Onga. mártoni j., biz !l, i. 101, T., ág. Turóczszent

Darvastó, f"\ Kisjenő, Arad. "m., kiajenc5i j., márton, 419 kh., Jrj. és ak. Nagyjeszen, tsz. Besz-
ca. o. Kisjenc5, u. t. és u. p. Kh•jenő. terczebánya, jblk. és ah. Turóczszentmárlon, cs. 

Danastó, f"'\ Seprc'Ss, Arad. tlm-, kisjeniSi j., o. Turóczszentmárton, 71, XV, 48,. L t. és L p. 
es. o. Seprc5s, u. t. és u. p. Seprc5s. · Tuuóczszentmárton. 

Daszkap118Zta, f"'\ Tulka, Bihar nagy- Deákferencztelep, f"'\ Ózd, Borsati tlfJI,, ózdi j., 
szalontai j., es. O. Feketebátor, u. t. és •· P• es. O. Ózd, u. t. és u. P• Ózd. 
Nagyszalonta. . Deákföldpuszta, f"'\ Páli, ""'·· kapo-

*) Dasztifalu kk., X Kont major; Sopron ""''' vári j., cs. o. Beled, u. t. Beled, u. p. PilL 
csepregi j., biz 6~, f. M., rk. Egy házas falu, Deá.kgyarmat, n Petrozsény, Hunyad ,,.,, 
1.069 kb., Jrj. és akó Lftvö, tsz. Sopron, jbtk. és petrozsényi j., ca. O. Petrozsény, a. t. és •· p. 
ah. Csepreg, es. o. Lovő, 76, XVIII, 67, L t. Petrozsény • 
Bopronhorpács, a. p. Lovő. *) Deáki nk., X Gelenczepuszta; Po11tmy 

*.) Da'k kk., Nagy-Kti.küJló "m., kc'Shalmij., ház galántai j., biz 610, f, 2.949, M., (5, ~. 4.567 kb., 
161, i. 696, M., o., 8, gk. Oitbogád, 7.370 nk. helyben, tsz. Pozsony, és ab. Galánta,. 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. E1ozsébelváros; jbtk. cs. O. Pered, 7!, XIII, 4!, f, ~. 
és ah. Kc'Sbalom, cs. ö. Ollh~viz, :!, XXIV, 78, Deákipuszta, f"'\ Nyirád, sümeKi j., 
u. t. és u_. p. Alsórákos. es. O. Nyirád, u. t. SQmeg, u. p. Nyirád. 

D á t os l. Marosdátos. ' Doá.ktanya, f"'\ Adony, Fejér """• adonyi j., 
D a u t o v a l. Dávod. . ' cs. O. Adony, u. t. és u. p. Adony. 

· Dávldamajor, n Boldog, Peat-Pilis-Bolt-Kill- Deáktanya, f"'\ Tiszakeszi, Borsod. ~m~., mez6. 
kun· tlm., aszódi j., cs. O. Tura, u. t. Hatvan, csáti j., cs. o. MezOcsát, u. t. és ti. p. Tiszakeszi. 
u. p. Boldog. . Deákvár, n Vácz, Put-Pilis-Solt·KisktmtmJ., 

*) Dáddf'alTa kk., Bereg "m., munkácsi j., ház cs. o. Vácz. u. t. és u. p. Vácz. . 
:E U87, R., n., ; , !UO!ll kb., kj. és ak. Bereg- Dealumare, f"'\ Holbák, Fogt~ra.s """• tllrcs-

. . kisalmás, tsz. Beregszász, jbtk. Ilosva, ah. M"un- vári j., (székh. Zernest),· es. O. Újsinka, a. t. 
káes, es. O. Beregkisalmás, 65, XI, 34:, u. t. Keresztényfalva, u. p. Ótohán. 
llosva, u. p. Beregkisalmis. D e á n fa l u l. Deánfalva. ' 

*) Dá.Tldbáza kk., Vas szentgotth6.rdi j., ház *) Deánfalu kk., Turóc: """• turóczszentmár· 
4-3, f, !!18, M., ref. Senyeháza, 968 kh., kj toni j., ház 96, i. 44.7, T., rk. és ág Neczpál, 
és ak. Kercza, tsz. Szombalhely, jbtk. és ah. Szenl· 1.334! kh., Jrj. és ak. Pribócz, tsz. Besztercze- · 
gotthárd, cs. O. Őriszentpéter, 88, XX, ·66, ~. bánya, jbtk. és ah. Turóczszentmárlon, cs. o. 
f (Dávidháza-Kotormány), u. P• Senyeháza. Mosócz, 71, XV, ·.(.8, u. t. és u. P• Pribóez. 

D á v i d h i z a l. ÓdáTidhiza, Újdávidháza. Debeák, f"'\ Kiskunhalas, PeBt-1\liB-SoJt-Kil-
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iun "m., es. 8. Kiskunha1as, u. t. és u. p. Kis- ah. Liptószentmiklós, cs. ll. Liptólepla, 67, XV, 
kunhalas. . 49, u. t. Liptótepla, u. P• Nagypalugya . 

•) Debercst!ínr kk., X Istvankapuszta ; Nógrád *) Decs nk., X Bárkarakodó, Bograoldal, 
balassagyarJDati j., ház 37, f. M., rk. Csengl'lhát, Cserencz, Csergató, Gyöngyösmellék, 

Magyarnándol', 9'7 kb., kj. és ak. Magyarnándor, GyöngyOsoldal, Hofmeisterpuszta, Isztára," Kele
tsztk., jb. és ah. Balaasagyarmat, es. O. Érsek· csényipuszta, Lanka, Lankócz, Lassi, Nyirágy, 
vadkert, !5, XVI, 51, u. t. és u. p. Magyarnándor. Papszállás, Paráz, Porong, Róthpuszta, Rullpuszta; 

Debnártanra, n KisO.lés, BMB aranyos- Sáros, Simonóla, Bzomfova, Bzupricspuszta, Túla-
maróli j., cs. O. Újbánya, u. t. Pálósnaaymező, dunatanya, Újberek és Zátonymallék ; Tolna 
a. P• Dóczyfo.része. központi j. (székh. Szokszárd), ház 849, i. 3.699, 

De'brec1en tjv., X !lomzug, Allafája, Bánk, M., n., ~, rk. Várdomb, ág. Bátaapáti, 17.438 kh., 
Boldogfalva\. kert, Csapókert, Csigekert, Czucza, ak. helyben, tszlk., jb. és ah. Bzeksd.rd, 6 • 
Debreczeni Monostor, Ebes, Elep, Fancsika, helyben, 44, XIX, 61 1 r. 
Gazdasági taninté~et, Halápi csárda, Haláp, Décs, r. Szarvas, mn., szarvasi j .• CB. &. 
Hatvanutczaj kert, Homokkerl, Hortobágyi csárda, Sza"as, u. t. és u. p. Szarvas. · · 

Kadarcsi, Kishegyes, KöntOskert, *) Décse kk., X Zemerd ; Arad t~m., boros-
Kösélyszeg, Látóképi csárda, Libakert, .Macs sebesi j., hb !64, f. 1.'l!97, O., .:f-, 6.606 kb., 
Majorsági földek, Máta, Móricztelep, Nagycsere, j. és ak. helyben, tsz. Arad, jbtk. és ah. KOrOs· 
Nagyerdő, Nagyhegyes, Nagyhortobágy, Nyulas, bökény, cs. O. Honcztc5, 83, IV, 18, •· t. és 
Ohat, OlajO.tc5, Ondód, Pacz, Parlagpuszta, a. P• AlciJil. · 
Postakert, Sestakert, Sétakert, Széchenyikert, Sze- D é c s e l. , Marosdécse. · 
pes, Tégláskert, Telegdi sósfOrdő, Tóczóskert, · D~csefpataktanya, r. Szentmargita, B•olnok· 
Turáatert, Újföld, Újkert, Vargakert, Vénkert, Doboka dési j., cs. O. Retteg, L t. Dés, u. P• 
z•m ésZelemér; HlVd'""''·• ház 10.461, :E 92.7!19, Szentmargita. · . . . 
K., n., o., o. ;, ~, ef, J) (1), kg. Karczag,166.i87, Décsekertll6lak, r. Kiskolea, _B.atmár 
th., ak. (a hozzátartozó Ohat kivételével) he,ly- szatmé.rnémeti j., cs. 0. Alsóhomoród, u. t. 
ben, tsztk., . jb. és ah. helyben, cs. o. helyben Aranyosmeggyes, u. p. Kio:kolcs. 
(a k.Ozbiztoruiági szolfálatot a . város belterületén Décsepart, n TiszapüspOki, Jáa•-Nagyku.n·B•ol
a vároBi rendc5rség teljesiü, a város kOlterületén nok t~m., tiszai kOzép j. (siékh. TOrökszentmiklós), 
uonban a esendc5rség mdködik), 391 III, 7, cs. o. Törökszentmiklós, u.· t. és u. P• Tij!za pO.spOki. · 
f, _r- e. *) Décsfalva kk., Udvarhely udvarhelyi 
· D e b r e c z e n l. j. (székh. Székelyudvarhely), ház 37. :E 140, M., , 

. Debreczeni Monostor, 11 Debreczen, HaJdu ref. Agyagralva, kh., kj. és ak. Bogoz, tsztk., 
""'·• cs. o. Debreczeo, a. t. és a. p. Debreczen. jb. és ah. Székelyudvarhely, cs. O. Székelyudvar-

D e b r ek L Kisdebrek, Láposdebrek,. Nagy- hely, XXIV, 80, u. t. és u. p. BOgOz. 
debrek. D.Scsl szillik, ,...., Szarvas, Békés szarvasi 

*)Debren kk., X Kendervölgyitanya és Viskitanya; j. cs. O. Szarvas, u. t. és u. p. Szarvas. 
&i.lá.gy t~m., zilahi j., ház 1!!6, i. 698, O., m., gk. *) Décskelecsény kk., Nyitra plgóczi 
Nagymonújfalu, 1.598 kb.; kj. és ak. Bzilágyszent- j, ház 87, ! 669, T., m., rk. Alsórécsény, 1.756 
király, tsztk., jb. és ah. Zilah, cs. o. Djósad, 61. kb., kj. és ak. Alsórécsény, tsz. Nyitra, jbtk. és 
ill, 10, a. t. és a. P• Szilágyszentkirály. · ah. Galgócz, cs. o. Nyitraújlak, t!, XIV, 46, 

•) Debréte kk., Borsod t~m., edelényi j., biz m. h., u. t. Felsc5récsény, •· p. Al;;órécsény. 
:E !116, M., rk. Tornaszentjakab, gk. Viszló, ref. *)Décsi kk., X Budzin málom; Sáros hét-

Rakaczaszend, 1.669 kb., kj •. és ak. Rakacza, tsz. hársi j., ház 87, :E 433, T., • , rk. Héthál~, 
jbtk. és ah. Edelény, ca. o. Bzendrő, t.64l! kb., kj. és ak. Héthárs (héthá.rsvidéki .kj. és 

84, X. 31, a. t. Bódvavendégi, a. p. Rakacza. ak. kerDlet), tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Kisszeben, 
D e b r ó I. Aldebrő, Feldebrő. · cs. o. Pélermezc5, 67, IX, ~9 u. t. és u. p. 
De'bröbokor, n Nyíregyháza, Beabolcs Héthárs. 

cs. O. Nyíregyháza, L t. és a. p. Királytelek- D é d l. Nemesdéd. . 
pnszta. . *) Déda kk., X Dédabisztratelep; MMos-Tort.IG 

*) Debr6d kk., X Hetény és Vinyicske; Abau.j- t~m., régeni felsó j. (szék h. Magyarrégen), ház 610, 
Toma t~m., csereháti j. (székh. Szepsí), ház 139, :E !U91, O., m., .:f-, rk. Szászrégen, ref. Disznajó, 
f, 606, M., o, 4.134 kh., kj. és ak. Bomodi, tsz 6.788 kb., "kj. és ak. helyben, tsz. Maros-Vásár· 
Kassa, jbtk. és ah. Szepsi, cs. o. Szepsi, 34, .IX, hely, jbtk. és ah. Szászrégen, cs. O. helyben, 6!, 
!17, •· t. és u. p. Jászó. . XXII, 73, f, 
Debrőd l. Vágdebrc5d. D é da l. Berettyódéda. 
Dechtár kk., Lipt6 t~m., németlipcsei j., ház Dédabisztratelep, r. Déda, Maroa-Torda t~m., 

65, f, SU, T., ág. Nagypalugya és Gálfalu. 919 régeni felső j. (székh. cs. O. Déda, 
kb., kj. és ak. Szokolee, tsz. Rózsahegy, jbtk. és a. ~. és a. p. Déda. 
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Dédales kk., HunytJil dévai j., hA.z !05, tasDidi j., cs. e. A.lsóazopor; L t. 61 " ,. 
! t.~97, O., m., =f, rk. és ref. Piskitelep, 1.304 I!:rszentkirily. · 
kh., kj. és ak. Piskitelep, tsztk., jh. és ah. Déva, DégenfeldtanJa, n Kusaly, 811ldgg em., lllabi 
cs. G. Piskitelep, 64-, XXIII, 76, a. t. Piski, u. P• cs. ö. Diósad, u. t. Diósad, u. p. Kusaly . 

• Piski. D'genfeldtanya, n Marosludas, 
D e d a a ó c z l, Dadafal va. · t1m., marosludasi j., ca. lJ. Marosludas, a. t. •• 
Dedellatanya, n Szakácsi, Borsod ede- L p: Marosludas. 

lényi J., cs. ö. Szendrc5, u. t. Királykút, u. p. Lak· Dágenfeldtanyn, n Mezc5petri, &attlldr ..., 
Dédényszeg, n Kiszomhor, Torontál , nagykárolyi j., . ca. lJ. Szaniszló, L t. Szaniul6, 

nagyszentmiklósi j., ca. ö. Kiszomhor, u. t. és u. P• Mezőpetr1. · 
.u. ·p. Kiszomhor. Dégenfeldtanya, n Patóbáza, 81atwuír ea., 

*) · Dédes kk., X Csillagpuszta és Várerdő- ai j., ca. G. SárklJzújlak, L t. 61 a.,. 
-puszta ; Bor•od 1lfll,, sajószentpéteri j., hAz 2!0, . 

• i; 1.103, M., ö, ~, 8.076 kh., kj. és ak. helyben, ».~enfeldtanya, nSziligypér, Srilágy 1111o, 'u-
tsz. Miskolcz, j btk. és ah. Sajószentpéter, cs. ·o. ná.d1 J., cs. ö. Pele, u. t. -és u. P• SzilAgypér. 

• 

Tapolcsány, 34o, x, 31, ~· . Degera_n~ótanya, n Omhod, 81at'!""1111.,nat· 
De d es 1. Lendvadedes. · márnémeti .J., es. ö. Szatmár-Némeü, 1o t. Szal·. 
Dedeskeeskés, n Rédics, Zala ma.,. alsólend- már-Némeü, u. P• Omhod, , 

vai j., cs. o. Alsólendva, u. t. és u. p. Rédics Dejet~, r':'l Szatm,rcseke, Szal~r "..,,fehér· 
D e d i n a L Nemesdedina. gyarmaü J., ca. ö. Nagyar, lio t. Tlirlalváad~ L,. 
DedoT&, n Ócsad, Trencsm j., Sz:tmárcseke. 

ca. o. Csacza, u. t. Csacza, u. p. ) De~~ kk., X Nyiraa; N6!Jf"dtl ""'·• balasa· 
*) D drád k .,; • · t k · . ház , 1., gya•·mati J., ház 361, i 1.767, M., rk. Patai, !.811 

e n ·• 4 o,ou e 91 J., ... "• kh k • L. k. h I h ts tk. 'b "'- h "_, __ _ 
.tJ .. "'·S N _,. , o•• kb k. hel h ts K • ., l· - a e y en, z , J • a~~ a • DILUUIIII· 
01:. ~-V'&' • ·• .u • ... tHW ., a Y en, z. 0 es ö Érsek dk rt, '"'" XVI, "1 
l á 'btk .és. h T k ,. Bátos 6"' XXll, . ' va e ~~~, u • 

. OZSV r, J o a o e e, CS. Uo J. llit ~ 

73~ L t. Bátos, u. P• . . . · ~) Dejte kk., X Szentkatalinpualla; PonoiiJ 
· ) Dedrádsdplak tk., KoloiB ".,, ~elJ., ház nauszombati j., ház f, U14, T., 0, 

140, f. 698, M., o., t , ~ , 1 · kh., kJ. és · ak. 3.38!1 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. 6s 
Tekeújfal-q, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Teke, ah. Nagyszombat, cs. o. Poaonynidas, 71, Ill~ 
cs. G. Bitos, 6i, XXII, 78, u. t. és u. P• Bitos. u. t. Verbó, ~-

Deforlelep, n Petrilla, Hur&yad petro· *) DékánfalTa kk., Zala ""'-• perlaki j., hú 111, 
· zsényi j., ca. ö. Petrozsény, u. t. és u. p. Lónyay· f. 867, H., m., ö, 965 kh., kj. és ak. helyben, tn. 
telep. . Nagykanizsa, jhtk. és ah. Perlak, cs. ll. Perlak, 

*)Dég nk., .X Antalmajor, Ágostonpuszta, Ecsi- 48, XX, 65, u. t. Murakirály-Perlak, ~· 
major, Finimajor, Feketeposzta, D e t a n o v e c z L Dékánfalva. 
Felsllbogárd, Garesmajor, Hnnyorospuszta, ősz. D ek i n y e s d l. Dékinyoa. · · 
telek, Pálmajor, Pinkóczpuszta és Újkútpuszta ; *) Dékányos kk., Bihar ma., magyarcsékei i~ 
Ves1prtm enyingi j., ház 380, i 8.766, M., ház 93, f. 500, O., t, 1.488 kh., kj. és ak.liklós· 
o, a , ár. Lajoskomárom, 18.88i kb., ak. hely· irtás, tsz. N agy-V árad, jhtk. és ah. Magyarcséke, 
ben, tsz. Veszprém, jbtk. és ab. Enying, ca. O. ca. lJ. Tasidf6, 87, IV, 11, q. t. a.,. 

· Szilashalhts, 19, XVII, 55, · . Miklóirtás. 

• 

D é g l. Marosdég. D e kl e z s i n I. Murahely. 
Dégenleldmajor, n Erdőszáda, S1atmár . *;Delejes kk., X Krizsopot; Zala tnn., esik· 

naubányai j., cs. O. Erdőszida, u, t. és u. p. tornyai j., biz 13, i, 9!, H., rk. Felsc5mihAlyfalva, 
Erdőszáda. · · kb., kj. és ak. Felsllmihályfalva, tsz. NIIf· 

Dégenfeldtag, n Királydarócz, Szatmár , kanizsa, jhtk. és ah. Csáktornya, cs. ll. Stridóvir1 

erdődi j., cs. ö. Erdc'ld, u. t. Érszentkirily, u. p. XX, 66, u. t. Csáktornya, L P• M:iksavAr. 
Királydarócz. Delelllmaj or, n Pakod, . Zala tlfll., zalanenl· 

Dégenfeldtag, n Krasznamihilyfalva, &ilágy gróti j., cB. o. Zalaszentgrót, u. t. Zalabér, L,. 
tm&., krasznai j., cB. O. Alsószopor, u. t. és u. p. Pakod. 
Ákos. ~~') Delényes kk., KraBs6·816rlny tlfll,, 

D6genfeldtanya, n Csengerbagos, Szatmár vm., banyai j., ház !91, f. 1.156, O., =j=-, 5. 741 kh., tj . 
esengeri j., cs. ö. K'ntorjánosi, u. t. Óvá:ri, u. p. és ak. helyben, tsz. Lugos, jhtk. ~ ah. Boksán-
Szamosdomh. bánya, cs. ö. helyben, 4rS, VIT, !O, ~-

nagykárolyi j., 
károly. 

n Csomaköz, Szatmár vm., *) Deléte kk., Sáros kisszebeni hu i6, 
m. h., u. t. és u. P• Nagy t l.U, T., rk. Jernye, "' kb., .kj. és ak. Bertó~ 

Dégenteldtanya, n Érszentkirály, 
tsz. Eperjes, jbtk. Kisszebeo, ab. Eperjes, cs. ll. 

Slilágy vm., Bertót, 67, IX, !9, q, t. Kisszeben, lio P• lernye • 
• 
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• • • 
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. uszta nmu Demecseres, r"\ Okány, Bihar .,.,, cséfiai j., 

It 
*) »,eJ~~Jitháznk., )( "'D~ll7JD11ap sz. o; n. m., 4=- cs. G. Okány, u. ~. és u. P• Okány. 

evev rlll J., -. ..,, • ·• ·• ' ta R 'AT 6 áti 1 
(•), rk. Kevevtra, ir· Homokos, !!6.ot7 kb., ak. De~~cserpusz , r"\ app, .n gr o-
helyben tu. Fehértemplom jbtk. és ab. Keve- soncz1 J., cs. G. Losoncz, u.~. Rapp, u. p. Losonez. 
vAra, cs: o. helyben, 61, Vll, 1!!, ~· ':f (Homo- . Demeh~, r'\ Tiszafilred, Heves tim:, tiszafüredi 
tos-Deliblá.t), _r- e. ~· ]•• cs. G. T1szafilred, u. t. és u. p. T1szafilred. 

Dellhú, r'l Bzaboics dadai alsó *) Dem~nd kk., X Barosspuszta, Csá.rdamajor, 
j. (székh. TiszalOk), cs. O. Ppolgár, u. L Folyás, GOdrGkpuszta, Héheczpuszta, Kisirtvá.nypusr.ta, . 

, 11. p. Szentmargitapuszta. K6májpuszta, Nagyirtványpuszta, Ravonpuszta és 
i . Délfmajor, r- Kajdacs, Tolna dunafGld- Sell6vármajor; Ho"' t~m., ipolysági j., ház 138, 
' vári j. (széi:h. Paks), cs. o. KOlesd, u. L és u. P• i, ·71!-1, M., o, 8.810 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., 
' 

' • 

KajdAcs. jb. és ah. lpolysé.g, cs. G. HévmaiJarid, !6, XIV, 
D e l i n y e st L Delénres. 45, ü. L Ipolyszakállos, 

Tilalmas, ri Hajduszoboszló, HajeJu D em é n d 1. Demjén. · · . 
cs. O. Hajduszoboszló., u. t. és u. p. Hajdu· Deménfalu kk., 1Apt6 tmJ., liptószentmiklósi j., 

saoboezló. ház 76, i, 411, T., rk. Bodafalu, lf. Verbicz és 
Délk1ltmajor, Becske, N6grád tma., niráki Liptószentmiklós, 4.888 i:h., kj. és ak. Kispalugya, 

··j., ca. G. Bereze' u. t. és •· P•' Becske. tsz. RózsahegJ, jbtk. és ah. cs. G. 
DtSIII,"" Békés, Blkú ma., békési j., cs. G. Békés, Liptószentm~klós, 67, XV, -19, u. L és u. P• Liptó-

•• L és u. p. Békés. szentmiklós. 
Délll,"" KortvélyfAja, Maros-Tortia régeni · D em é n h á z a L Deményháza. · 

alsó j. (székh. Slászréll'en), ca. G. Gernyeazq, u. t. *)Demény kk., X Deménytelep; fi"IACIBd'ft 

és L p. Gernyeszeg. vágbeszterczei j., hú 114!, f, 770, T., a. B-699 
D e 116 l. Magyardell6, Oláhdel16. · kb., kj. és ak. helyben, tn. TrenCI!én, jbtk. 
*) DelliapAti kk., 81olnok-Dobo'ka kékesi j., Vágbesztercze, ah. Nagybicscse, cs. G. Rajecz,. 71, 

hú 63, f, !97, O., gk. Aranyosszentmiklós, 695 XV, 47, a. t. Vé.gbe~ztercze. 
kb., .kj. és ak. Magyarborzás, tsz. Dés, jbtk. Kékes, *)Deményháza kk., f1111,, nyirád-
ah. Bethlen, ea. O. Kékes, 63, XXII, 71, u. L és szeredai j., ház 1-19, f, 667, O• 1.867 kb., 
L ll• Kékes. . kj. és ak. Mikháza, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. •• 

D e l n e l. Csíkdelne. · . · ah. Nyárádszereda, cs. G. Nyárádremete, GJ, XXII, 
*) Deinekakasfal T& kk., X Szigord ; Sáros 71, •· L Nyárádszereda, 

""'" eperjesi j., ház 107, i, 898, T., O• gk. Sós· Deménytelep, r'! Demény, Tret~esln tma., Tár-
újfalu, ág. Zsegnye, 1.977 kh., kj. és ak. Eperjes beazterczei j., ca. G. Rajecz, ·a.. t. V 
( eperjesvidéki kj. és ak. kerillet), tsztk., jb. és ah. u. p. Demény. 
Eperjes, cs. G. Keczerpeklén, .67, IX, L L éa *) Deméte kk., BMos tma., eperjesi j., ház St, 
L p. SóbánJa. i, 611, T., m., ri:. TGllszék, 1 kh., kj. és ak. 

DélnJUrotl Tllalmu, r"\Bajduszoboszló,Hajd.v Töltszék, tsztk. és jb. ah. Bártfa, cs. G • 
.,.., cs. G. Hajduszoboasló, u. L és u. p. Hajdu- Tól'raszlavieza, 67, IX, !91 u. L 
szoboszló. vicza, . 

Delytanya, r"\ Tisztaberek, 81atmár tili., D em e t e r l. Kisdemeter, Nqydemeter, Szent~ 
márnémeti j., CL O. SonkAd, a. ~. 68 a.. P• demeter, Sz6demeter. · 
GacsálJ. *) Demetertaln kk., nJárid-

. *) Delzsény kk., Nyitra ma., privigyel j. (szolga- szeredai j., ház 41, i, 150, M., ref. Nyáradszen t
birói kirendeltség: Divékrudnó), ház 65, i 285, anna, 835 kb., Jij. és ak. Nylirádszereda, tsz. Ma- . 
T., rk. Kisegyházas, 1.061 kb., kj. és ak. .Divék· ros-Vásárhely, jbtk. és ah. Ny6.rádszereda, ca. G. 
rudnó, tsz. Nyitra, jbtk. 6s ab. Privigye, cs. G. Nyárádszereda, XXIIs 71, u. L és u. P• 
Divékrudnó, ll, XIV, 66, L ~ Privine, u. p. Nyárádszereda. · · 
Divékrudnó. · . *) Demeterpataka kk., Alsd-Fehir 1m., alVinczi 

D é m 1. Nagydém. . · j., ház Ut., i. 561 1 O., ~, l.!IM kb., k.j. és ak. 
Demcsénpuda, ""Kisolaszi, Lipt6 német- Olihherepe, tsztk., jb. és ah. Gyulafehérvir, CL G. 

Upcsei j., cs. ö. Liptótepla, u. L Liptótepla, 11. p. Berve, 64!, XXIII, 74o, u. L és u. p. Berve. 
Kisolaszi. Demeterszegi tanya, r'! .Jánd, Bereg t~m., 

*) Demecser nk., X Bersénytanya, Bodótanya, tiszaháti j. (székh. Beregszúz), cs. o. Ger~rel;yi, 
Bonsovatanya, Feketetanya, Kolbárttanya, Vár- a. t. VásárosJll!,mény u. p. Gergelyi. 
tanya és Verestanya; SzaboleB nyfrbogdányi *) Demjén nk., X Albertmajor és Vastanyn; 
j. (azékh. Kemecse), hAz 847, :E !.868, M., O• ~, HetuJB egri j., ház 161, i 817, M., rk. Kere
gk. Nyirtaas, 6.436 kb., ak. helyben, tszlk., jb. csend, 4.860 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 
és ah. NyJregyháza, cs. o, Dombrád, X, 83, Eger, cs. G. Eger, 60, X, B~, u. L Verpelét, a. P• 

r. _r- e. . . Kerecsend. . 
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Demkóhegy, fl SzékesfehérvAr, Fejt·r vm., ca. O. prémi j., es. O. Peremarton, •• t. 6I •· p. Der· 
(a kOzbiztonsági szolgé.latot Székesfehérvár vé.ros hida. 
rendc5rsége teljesili), u. L és u. p. Székesfehérd.r. Dénesmajor, fl Gyulavári, Bikis tmt., gyulai 

Demkonzke, fl Zá.zriva, ÁrtJa alsókubini j., cs. G. Gyula, ~. u. L és u. P• Gyulavtri. 
j., cs. o. Kralo'Vé.n, u. t. Párnieza, u. p. Zázriva. Dénesntajor, fl Homl)kszentgyGrBJ, Boraon 

Demsu kk., Htmyail hátszegi j., hú 181, , baresi j., cs. o. Szulok, u. t. és u. P• Homok· 
i. 866, O., ; , 1!.,76 kh., kj. és ak. helyben, tsz. szentgyGrgy. 
Déva, jbtk. és ah. Hátszeg; es. o. Vé.rhely, 64, Dénesmajor, fl Mersevát, Yaa tm~., ~ellda. 
XXIII, 75, L t. Hátszeg, ~· mOlki j., cs. G. CzelldGmOlk, a. t. Kenyen, L p. 

u 6. . nesm or, fl eresz , filii., sop· 
..aont R n rc;,zsny l J.. ca. o. Rozsnyó, •• L és roni j., cs. o. Nagyezenk, •· t. Nagyczeni, a. p. 
U. P. ozs Y • · , · Pereszteg. 

D e n cs I. Szc5kedencs. *) Dénesújfalu kk., X Czigánytelep; Zemplé~ 
*) Dencshlza nk., X Cser, Galambos, Hamu- vm., nagymihályi j., hú· 136, i. 6001 T., rk. Butka, 

ház, Kiségés, Péterfa és Szentegát; Baranya . gk. Dobróka, 1.018 kb., tj. és· ak. Balb, !SJ. 
szentlllrinezi j., hú 166, f, 1.6!~, M., ~, rk. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. NagymiMly, ts. a. 
Szigelvár, 7. kb., ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. Málcza, 66, IX, !8, u. t. Deregnyc5, u. p. BulkL 
és ah. Szentlc5rincz, ca. o. Sellye, . XIX, 60, *) Dengeleg kk., 8sol110k-DobokiJ m., 
L L Szigetvár, ~· · újvári j., ház 16!, i 683, O., m

1 
; , 1 kh., kj. és 

Dencstanya, fl Hort, H6f:eB tm~., hatvain j., ak. Nagyiklód, tsz. Dés, jbtk. és ah. Szamosújvir, 
cs. o. Hatvan, u. t. és u;_ p. Hort. · cs. o. Nagyiklód, 83, XXI, 70, m. h., u. t. & 

Dencsuczmalom, fl Komorzán, &atmár u. P• Nagyiklód • 
avL"Í j. (székh. Avasújváros), cs. O. Komorzé.n, D e n g e l e B l. Egfhizasdengeler, Érden1eler. 
•· t. Bikszádfftrdc5, u. p. Bikszid. Dengelegltanya, fl Sziligypér, Ssilágy 11111.1 

*)Dénes kk., G6mör- ú Kis-Hom~. rozsnyói tasnádi j., cs. o. Pele, L L és L p. Sziligypér. 
j., ház 116, i 567, T., rk. Szomolnok, U>M kh., D e nk I. Kisdenk, Nagydenk. 
tj. Krasznahorkaváralja, ak. Szomolnok (Szepes Dennapuszta, fl Somogy "'·• DJIOI' 
vm.), tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Rozsnyó, ca. o. vári j., ca. o. Zseliczkisfalud, L t. .Kapoavir, L p. 
Rozsnyó, !5, XVI, 5!, u. L és u. p. Bzomolnok. Szenna. · 

• 

*) Dc§nesd kk., X Szigetmajor ; Possony Dennekpuszta, fl Tereske, N6grád ""'·• nógrádi 
ao~Ol'jai j., ház 831 i. 504, N., m., rk. Misérd, 2.000 j. (székb. Rétság), cs. G. Rétság, L t. és L p. 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Tert>ske. . 
Somorja, ca. o. Somorja, 7!1, XIII, 40, L L Po- *) Denta nk., X Bélatanya, Csairtanya, Endre· 
zaonypftspOki, u. p. Misérd. tanya, Karátsonyi rizstelep, Pistatanya, Ritamare, 

Dc§nesdmajor, r'\ Hosszúpereszteg, Vas Scheirichtanya, és Zimenyeklanya; Tema ft!, 

vasvári j., cs. o. Jé.noshúa, u. L Rum, u. p. dettai j., hú 693, :E 3.488, o., sz., n., m., bolgár, 
-=f (•), rk. Detta, 11.770 kb., ak. helyben, ln. 

*) INnesta kk., X LászlófGldi major ; BoprOA Fehértemplom, jbtk. ú ab. Detta, ca. G. Detta, 
kapuvári j., biz 79, f. 689, M., rk. Czirák, 61, VII, !O, m, h., ~· 

3.!41 kb., kj. és ak. Czirák, tsz. Sopron, és Depaull, 0 Hajduboszormény, Hajdu fil., 

ab. Kapuvár, ca. ~ Beled, 76, XVIII, 1)8, :f, ca. o. HajduMszGrmény, u. t. éa u. p. Hajdu· 
~ p. u. . böszörmény. 
· D é n e s fa l a k h e B y l. Déneslak. DepauU erd6, fl HajdubGszOrmény, HtüdtHIJit., 

*) Dénesfain kk., X Dolina; S1epes iglói j., cs. G. Hajduböszörmény, u. t. HajduszenlByGrgy, 
ház 50, f ~05, T., rk. Szepesedelény, 747 kb., kj. u. p. Hajduböszörmény. · 
és ak. Márkusfalva, tsz. Lc5cse, jbtk. és ah. lfló, *) Dér kk., Zemplén sztropkói j., hú tO, 
cs. ö. Igló, 67, IX, 30, u. t. és u. P• Igló. f, 61, R., gk. Minyevágása, kh., kj. és at. 

Dc§nesháza, fl Rábapatona, Győr ""'·• tó- Minyevágása, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. Sztropkó, 
szigetcsiHzkOzi j. (székb. Gyc5r), ca. O. Enese, u. t. ab. Varannó, cs. G. Sztropkó, 66, IX, g, t. 
Koronczó, u. P• Rábapatona. és u. p. Sztropkó. . 

DéneBházapuszta, fl Szabás, Somogy nagy- D é r l. Kisdér. 
atádi j., cs. o. Csokoly, u. L Kutas, u. P• Szabás. *) Dercsény kk., S1epes m., szepesófalui j., 

*) Déneslak kk., X Lakhegyi puszta; Y as ház 46, :E !19, T., rk. Bélakorompa, 9!U kb" kj. 
vasvári j., ház 16!, i. 878, M., rk. Egervár, és ak. FrigyesvAgása, tsz. Lc'lcae, jbtk. és ah. 

1.836 kb., kj. és ak. Egervár, tsz. Szombathely, Szepesófalu, es. G. Frigyesvágása, 67, IX, 30, 
jbtk. és ah. Vasvár, cs. O. Egervár, 83, XX, 66, u. t. Szepesótalu, u. p. Újterebes. 
ll• t. Gyc5rvár, u. p. Egervár. *) Dercsika kk., Po~aony ""'·• dunaszerda· 

Dénesmajor, fl Berhida, Yes~prtm vesz· helyi j., hú 9!, i. 58!, M., O• 1.866 kh., kj. él 
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. ' ak.- Csallóköznádasd, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. j., ház !08, ! 1?46, M., O, 3.591 kb., kj. és ~k. 
Dunaszerdahely, es. o. B~a, 71, XIII, 41, u. t. Hark6.cs, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ab. TornalJa, 

: . Bós, u. p. Csallóköznádasd. cs. G. Tomalja, !5, XVI, 5!, u. t. és u. P• Har~ács. 
*) Derezen kk., X 1\erepeez; Bereg mun- D e r esk e I. Pápadereske • 

. ' kiesi j., ház !85, :E !.025, M., r., ~, rk. és gk. Derestye, ~ Brassó, Brass6 vm., cs. G. Hosszú
·. Munk.áes, 7.68'! kb., kj. és ak. ~elyben, tsz. Bereg- falu, r (Derestye-Hétfalu), ~(csak nyiron; 
; jbtk. és ah. Munkács, es. G. Gát, 65, XI, télen u. Derestye-Hétfalu) e. ~. 
' U, •· t. Munkáes, u. p. Gát. *) Deréte kk., Kolou bánffyhunyadi j., 

*) Derecske nk., X BoldogasszonyvGlgye, bú 131, ! SOi, O., t, 1.CU8 kb., kj. és ak. hely
. , Ereukedöbát, Kocsilapos, Morgó, Musliczás és ben, tsz. Kolozsvá.r, jbtk. és ah. Bánffy hunyad, 
., SósvOlgye; Bihar ~ereeskei j., ház !1.058, cs. G. Bánft'ybnnyad, 51, XXI, 67, u. t. és u. P• 
. ! 9.!87, M., 0• ~, (r, gir:. Hosszúpá.lyi, 18.000 Magyargyerömonostor. · 
; kb., ak. helyben, tsz. Debreczen, jbtk. helyben, Derflnpuszta, ~ f3zepessilmeg, Beepes 1)m,, iglói 
! ab. Berettyóújfalu, cs. G. helyben, 89, III, 7, j., cs. o. Igló, u. t. Igló, u. p. Szepessilmer. 
· f, .(ll e. -~. . *) Dé1·föld kk., Sopt·on vm., felsc5pulyai j., ház 

• . 
• 

• . • 
• 

' ' • 

D e r e c ak e I. Mátraderecske, VAm.oaderecslr:e. 150, :E 770, N., m., rk. Répczekc5halom, !.510 kh., 
*) Deregny6 kk., X Czigánytelep ; Zemplén kj. és ak. Répczekőhalom, tsz. Sopron, jbtk. és . 

· ""'·· nagymihályi j., ház !14, ! 844, M., ~, rk. ah. Felsc5pulya, cs. o. Középpulya, 76, XVIII, 59, 
Heoi, gk. Szalók, 8.071! kb., kj. és ak. Butka, u. 1;. Felsc5pulya, u.· p. Répczekc5halom. 

, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ab. Narymihály, Dergecs, 0o Dabroncz, Zala 1m1., sOmeifi j., 
• 

. CL O. M6.lcza, 66, IX, 18, :f (Vajan-Dereg- es. ft. Silmer, a. 1;. és u. p. Góránfa. 
ny4}, e. ~· D e r i t e l. Deréte . 

. 

("'l Beregszász, Bereg 'CL o. D e r n a l. Alsóderna, Felsc5derna. 
Berepzász, a. t. és u. p. Beregszász. *) DernlJ kk., Gömih' ú Kis-Hont t~m., rozsnyói 

*) Derekegybiz nk., X Csereszentlászló, István- j., hb 176, i. 706, M., rk. Hárskút, 4.677 kb., lr:j. • 
begyes, Kenyeretéglú, Kiskir6.lys6.1f, Kisújváros. és ak. helyben, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. 
Kláramajor, Nagyújváros, Ordongöa, Paptelek, Te· Rozsnyó, ca. G. Rozsnyó; XVI, 5!, ~· 
rebalom és Tompabát; 01011grád tiszántúli j. *) Dernye nk., X Nádmezc5 i 
(szélr:h. Mindazent), hú 164o, i. !.040, M., o, ref. hódsági j., biz 551, ! !.668, Sz., n., czigány, o, =f, 
Gádoros, ág. Szentea, !0.867 kb,, ak. helyben 9.l!M Ir:h., ak. helyben, tsz. Zombor, és ab. 
tsz. Szeged, jbtlr:. ·és ab. Szentes, ca. G. helyben, Hódság, cs. o. BAca, 6, VI,. 19, f, 
101, II, 6, u. 1;. és u. p. Szentes. .. . ~· 

DerekegJhizi oldal, ("'l Szentes, Csongrád tlfA., D é r o n y a l. Dernye. 
ca. 1. Mágoca, a. t. és u. p. Szentes. · D e r zs l. Nyfrderzs, Székelyderzs, Tiszaderzs. 

szöll6hegy, 0o Silmegcsehi, Zala D e r zs e l. Maryarderzse. 
""'" stlmegi j., ca. o. Zalaszántó, u. t. és u. p. *)Derzsenye kk., X Mahópuszta és Perespaszta; 
SOmer. Hont háti j., ház 58, :E 342, T., m., O', rk. 

D e r e n c s l. Kisderencs, Nagyderencs. Bát, 1.575 kb., kj. és ak. Alsób aka, tsztk. és jb. 
*) Derencsény kk., X Balogi és Tövis- lpolyság, ah. Selmecz- és Bélabánya, cs. o, Bát, 

púsztai G6mör ta Ki.-Bont rimaszécsi j. ~6, XIV, 45, u. t. és u. p. Bál 
(székh. Feled), ház 79, i. S68, T., m., d", 1.577 kb., D e r z s i d a l. Kisderzsida, Nagyderzsida. 
kj. és ak, Melegbegy, tsz. Rimaszombat, jbtk. Feled. Derzsigát, 0o TOrOkszentmiklós, Jáu-Nagy-
ah. Rimaszombat, cs. G. Rimaszombat, !6, XVI, kun-81olnok tiszai közép j. (székh. TOrOk-. 
6!, u. t. Rimaszombat, a. p. Felsc5balog. ~zentmiklós), cs. o •. TOrökazentrniklós, u. t. és u. p. 

Dereneki pns1ta, r. Újvásár, Gömör és Kis- TOrOuzentmiklós. 
Hont · ratkói j., ca. O. Ratkó, u. t. Tornalja, D e r z s i m o r e c z l. Dezsérlaka. 
a. p. ÚjvásáJ'. Derzsitanya,~Kerelc5sóspatak, Torda-Áranyos 

*)Derenk kk., X Vidomajpuszta; Aba~ vm., marosludasi j., -ca. O. Maroslek.encze, u. t. 
""'·• tornai j., ház 75, ! 378, M., L, tk. Jabloncza, Nyá.rádtö, u. P• Kerelc5szentpál. 
!.680 kb., kj. és ak. Szádalmás, tsz. Kassa, jbtk. Derzs1ianJa, ~ Tiszakeszi, Borsod vm., mezc5-
és ah. Torna, cs. o. Szin, 84<, IX, !7, a. t. Bódva- c8áti j., cs. o, Mez6csát, u. t. Tiszatarján, u.· p. 
ailas, a. p. Szádalmás. Tiszakeszi. • 

· Derenóflb:d6," Nagyszlatina, Ungt~m., azered- . Derzstomaj, 0o Tiszaderzs, Jáse-Nagykun
nyei j., es. o. Szerednye, a. t. és u. p. Szerednye. Bzolnok 1)m.1 tiszai felsc5 j. (székh. Kunhegyes), 

*) Dereny6 kk., Krassó-Seörtny lugosi j., es. o. Abádszalók, u. t. Kunhegyes, . 
ház 76, i. 396, O., =f, 8.195 kh., kj. és ak. *) Dés rtv., X Bélabegy, Cziczhegy, Gontér, 
Szárazány, taztk., jb. és ah. Lugos, cs. G. Ferde, Kodorivölgy, Gyékényesivolry, és Rózsahegy; 
6'l. VIli, •· t. Bozsor, u. p. Szárazány. Beolnok·Doboka ház 1.79j, ! 11.45!, M., o.,. 
*)Deres~ kk., Gömör If B.'is-Ho11hm. tornaljái n., O• t, ~, =f, (X, 7.iU kh., ak. helyben. 
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· · tsz tk., jb. lis a h. helyben, es. ft. helyben, 68, XXT, Dessewtrytanya, n SzamosUr, 81aW,. M.t 
mátészalkai j.,. cs. ft. Mátészalka, •· t. Gy4rlelei, 

. n. p. Tunyog. 
70, _[ll e. 

Udvarhely 
l 

udvarhelyi j. (szék h. Székelyudvarhely), cs. O. *) Desze kk., Máramaros , suptaatJ. {db. 
Zetel"kn, u. t. Székelyudvarhely, u. p. Zetelaka. Aknasugat.,,), ház '158, :E 1.1!6, O., n., t B.t! 

*)Désakna nk., X Bartók tanya; Bzolnok-Doboka. kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Máramaros. 
"m., dési j., ház 617, f. 2.693, O., m., O• it. ~, sziget, cs. ö. Aknasugatag, 85, XII, u. t. Akna. 
3.989 kb., ak. belyb~n, tsdk., jb. és ICh. Dés, sugatag, ~· 
cs. ft. Dés, 68, XXI, 70, u. t. Dés, ~- . . *) Deszk nk., X Gizellatelep, Kukutyinpuata 

Desbordestanya, f"'' Mezc5kapus, Torda-Áranyos és iJjmajor ; TorOfltál törökkanizsai j, hú 
tnn., marosludasi j., cs. o. Mezc5kapus, u. t. é6 5!4, i !.944, Sz., m., .:f=-, rk. Szllreg, tOJllt kb., 
u. p. Mezc5kapus. ak. helyben, tsz. Nagykikinda, jblk. és ah. TGI'!Ii· 

Descsanld, f"'. · Herná.dfc5, &epes "m., _szepes- kanizsa, es. ft. Szc5reg, 46, V, 15, m. h., 
szombati j., cs. lJ. Ké.posztalalva, u. t. Poprád, u. p. ~· 

1 
· • 

Herná.dfc5. · Deszkaházmajor, n Pápocz, Va· tfl., Cftll. 
*) DésfalTa kk., X Felsc5csere, Bendértanya és dömölki j., cs. ft. Kenyeri, u, t. Kenyeri, 1o ,. 

Nyirtan;ya; Kis-KaküllQ dicsc5szentmártoni j., Pápocz. 
hiz 19!, ! 974, M., o., czigány, t, 8, ref. Deszkamets1öpuszta, n Almamellft, 
Harangláb, Uó9 kh., k:j. és ak. helyben, tsz. "'·• szigetvá.ri j., es. o. SomogyharsA.gy, 1o t. ls 
Erzsébetvá.ros, jbtk. és ah. Dicsőszentmárton, cs. ft. a. p. Almamellék. 1 • 

Bonyha, 50, XXIII, 76, 'It. t. Abosfalva-Vámos- Deszkametszötelep, n Nagyvtzsony, Veupril 
gilfalva, C8J. . · '1.-"m., . veszprémi j., cs. o. NagyviJsony, t. t. ls 

*) D~slláza kt., Ssilágy vm., szilá.gycsehi j., ház-·u. p. NagyváZiony • 
tM, ! 729, M., ~, 701 kb., kj. és ak. Szilágyszeg, Deszkás, r.. Gyongyoshermán, Vas """' 8I0IIo 

tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szil~gycseh, cs. ft. Szilágy- bathelyi_ j., cs. ll. Szombathely, u. t. Szombal· 
cseh, 51, Ill, 1~, u. t. Szilágycseh, u. P• Szilá.gy- hely, u. p. Szentldrály. · 
szl'g. .. Deszkásmal om, n Kiatokaj, BOt"sod 11111., lliJ. 

Déshtda, f"'. Somonaszaló, Somogy igali kolczi j., cs. o. Ónod, a. t. és u. p. Hej6e!ab1. 
j., cs. o. Mernye, u. t. Kaposfllred, u. p. Merile· Deszkáspuszta, n Drégelypalin'k, Hotd ..., 

*) Deskófalva kk., Bereg 11m., felvidéki j. ipolysági j., cs. ft. lpolysig, u. t. Drégelypaliu~ 
(székb. Ilosva), ház 87, ! 469, R., gk. Tókésfalu, u. p. Bernecze. · 
693 kb., kj. és ak. Tőkésfalu, tsz. Beregszász, jbtk. Deszkáspuszta, r-. Naii'Joroszi, N6fll'drl cw., 
Ilosva, ah. Munké.cs, cs. O. Ilosva, 65, XI, B-4, u. t. nógrá~ j. (székh. Rétság), es. ft. ltrsekvadtert, 
Ilosva. u. p. Há.tmeg. u. t. és u. p. Nagyoroszi . 

•) .DésUrtvélyes kk.,· X KOI'tvélyespatak és· DeszkástMya, r-. Nyfrábriny, 81abole. ..., 
Sztreneztanya; Bsolnok-Dobolra vm., dési j., ház ligelaljai j. (székh. Nyiracsid), cs. 11. 
111, f, 6!1, O., gk. Alsóbogé.ta., ~.69!1 kb., kj. és u. t. és u. p. Nyfrábré.ny. · 
ak. Felac5bogáta, tsztk., j b. és ah. Dés, es ft. Kaczkó, D e s z p o t s z e n t i v i n l. tl'rszenüdn. 
63, XXI, 70, u. t. Kaczkó, a. p. Dés. Deszpottl\nya,- f"'' Partos, TorontcU """• binl,ki 

, r-. Fehérhalom, Trencstn j., cs. o. Nagnfaj, u. t. Binlak, u. P• Kariisonyi 
J:Uhói j., cs. Q. Puhó, u. t. Puhó, u. p. Fehér· rizstel~p . 
halom. · · *) Detek kk., X Tenge:íi tanya; .Aba1'.f.Tol'lll 

*) D~sorb6 kk., X Leurdahatárrész; S1oZnok- ~ .• szikszói j., ház 100, :E 645, M., O• gk. !bauj· 
Doboka "m., dési j., há.z ~40,·! 1.019, O., t, =j=-, szolnok, ·ref. Beret, ág. Fancsal, 1.74·7 kb., kj. • 
8.845 kb., kj. és ak. Alsókosály, tsztk:, jb. és ah. ak. Bakta,· tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szibzó, ~ O. 

Dés, ca. ft. Retteg, 63, XXI, 70, u. t. ReUeg, u. P• Encs, St., IX, !17, a. t. Forró-Enes, u. Jo Batta. 
Dés.· - Detektenger l. Detek. 

Dessewtl'ytanya, f"'' Balsa, Ssabolcs vm., dadai *) Détér kk., X Szalonkás, Szénigpuata él 
felső j. (székh. Gáva), cs. o. Gáva, u. t. és Vizállópuszta; (}tJmör is Kis-Hom ""'·•· ti"•~· 
a. p. Balsa. széesi j. (székh. Feled), ház 1!16, ! 563, M., tk. · 

n Gu1ies, Bereg tisza- Gesztete, 8.611 kb., kj. és ak. Gesztete, tsz. Rima· 
há.ti j. (székit Beregszá.sz), cs. o. Csaroda, u. t. l'Zombat, jbtk. Feled, ah. Rimaszomba.t, Cll. a. 
Tarpa., u. p. Gulács. Feled, XVI, 5!!, u. t. Ajn~\cskc5, u. p. Gesztete. 

Dessewtrytauya, f"'' Mátészalka, Bsatmár *) Detk kk., )( Alsónyiget, Fels4nyiget és 
mátészalkai j., es. o. Nagydobos, u. t. és u. p. Tarnóczapuszta; Heue8 gyöngyiisi j., ház !157, 
Mátészal ka. · E 1.'754, M., o, 4..880 kb., kj. és ak. helyben,, 

Dessolfffytauya, 1""1 Nyírábrány, l:Jzabolcs vm., tsz. Eger, jbtk. és ah. Gyöngyös, cs. ö. Nagyfllged, 
ligetaljai j. (s:tékh. Nyiracsád), cs. O. Nyiracsád1 60, X, 3!1, u. t. Ludas, ~· 
u. t. és u. p. Nyírábré.ny. *) Detre kk., X Verh; Zemplitt ""'·• 
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~ j., hú ll, ! 180, T., gk. MAtyAaka, 1.687 kb., ·kj. Kunhegyes), hAz ! 18.511, M., o, ~, '*· 

. ; él ak. Kelcse, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. Sztropkó, ig. Szolnok, unit. Fllzesgyarmat, M.546 kb., . 
: ah. Varannó, cs. O. Nagydobra, 66, IX, !18, u. t. ak. helyben, tsz. Szolnok, jbtk. és ah. Kis-
: Kelcse, u. p. Nagydobra. újszállás, cs. c5. helyben, 68, ill, 9, r . 
. : *) Detrefalva kk., Bzepes szepesváraljai p e. ~. ' · 
;. j., ház 73, i. 867, T., rk. Ágostháza, 1.6~8 kb., *) Devecser nk., X Sandlmajor, Sándormajor, 
~ kj. és ak. Ágostház a, tsz. Lc5cse, jbtk. Székpuszta és Szc5rtetópuszta j Veszprém "m., 
·~ ab. Lc5cse, cs. o. Szepesolaszi, 671 IX, 30, . devecseri j., ház 763, i. 4.56J, M., <), (X, ág. 
; m. h., u. t. és u. p. Szcpesolaszi. Ajka, 11.139 kb., ak. helyben, tsz. Veszprém, 
j *} Detrehem kk., Bzilágy "m., szilágysoinlyói j., jbtk. és ah. helyben, cs. O. helyben, 19, XVII, 
t biz 111, i. 607, O., ; , 1.807 kb., kj. és ak. Hal· 65, r, _[7( e.~· 
* mosd, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Sziligysomlyó, cs. o. D e v e cs e,r l. Abaújdevecser,· Kisdevecser, 
~ Halmosd, 61, ll, 10, 11. i. és 11• P• Halmosd. Nagydevecser, Pécsdevecser. . . 
f. D e t r e h e m 1. Alsódetrehem, Felslldetrehem. *) Dévény nk., X Dévényi kc5~á~ya és Károly- . 
[ *) Detreköcsfttöl'tök nk., X Kozé.nekpuszta, falutelep; Pouony "m., pozson~ J., ház 399, i. 
i Olsapuszta és Valahovnapuszta • Pozsony !!.063, N., t., m., Ö' 4.039 kh., ak. helyben, tsztk., 
f malaczkai j., hb !62, !. 1.4!0!, T., 0, S.!234 kb., jb. és ah. Pozsony, cs. o. Pozsony, 72, XIII, 401 

: ak. helyben, tsz. Pozsony, és ah. Malaczka, J,, ~· · 
i a G · 7 .. XIII ~" t. z h r:::::71 Dévényi kibánya, r. Dévény, POIIOft!/ tJm., r CL u. aJar, ~. , ...,, u. o or, L:::::::J· • . p • é Dé é 
r *)D tr kJr tmikló u·· a· · n pozsonyi J., ca. o. ozsony, a. .,. s 11. p. v ny. : 8 e 'v81en 8 Jm JOl j .COZBOny , . 

l k · · h· 179 .c 999 T ± " 685 kh Dévény1ó, r. DévényuJ falu, Pouony 11m., po-; m., ma acz u J., az , ., , ., u, "'!· ., . • • St , ~ Dé é 
t.· ". é -L. h l b tsz p zso y J' btk és h zsonyl J., c:s. o. omaa, .L' u. P• v ny-i •l· s ..... e y en, • o n , • a . . 't: 1 
( Malaczka, cs. 0· Malaczka, 71• Xlll, 40, r' UJ ; U Dévényújfalu . kk., x Dévénytó, Dévény-

:. ~· • ' · újfalusi kc5bé.nya, Dévényújfalusi mészgyár és 
' *) Detrekőszentpéter kk., Pouony \lm., malacz· Dévényújfalusi téglagyAr Ómajor és Újmajor · 
· kai j., ház 122,, i. 678, T., o, 1.976 ~h., kj. és ak. pozsonyi j:, ház t 2.817, h~ 

Detrekőszentmiklós, tsz. Pozsony, Jbtk. és ah. t., m., n., 0 4.19~ k.h., k.j. és ak. helyben, tsztk., 
Malaczka, cs. O. Mala~zka, 7!, XIU, 40, L t. és ah. , cs. o 7!1, XIII, 40, 
és u. p. Detrekószenbruk.lós. . . . e. ~. 

*) Detrekiváralja kk., X Báborsketelep, Obora· köbánya, r Dé-vényújfalu, .Po-
major éa Podpláatymajflr; Po11ony vm., malaczkai 1sony mn., pozsonyi j., cs. o. Stomfa, u. t. és 
j., hú 1 f. 66!!1 T., rk. Detrekc5szentmiklós, u. p. Dévényújfalu. ' 
4.057 kb., k.j. és ak. Széleskút, tsz. Pozsony, jbtk. DévényúJfalusi mészgyár, r. Dévényújfalu, 
és ah. Malaczka, cs. o. Malaczka.' 71, :XIII, 40, Pozsony pozsonyi ,i., cs. o. Stomfa, u. t. és 

u. ~ Széleskút., 181 ~· u. . a. p. Dévényújfalu. -'' 
' e t r 1 k l. Detre. . · · DévényúJfalui téglagyár, r. Dévényújfalu, 
*)Detta nk., X Guszt1tanya, Gyulaudvar, Katon- Po110n11 ""._, pozsonyi j., ca. o .. Po•sony, •· t. és 

tanya és Leóudvar; Teme1 dettai j., ház a. p. Dévényújfalu • 
. 569, i. 4. 'Z03, N., m., o., a., o, kg. Denta, ág, *) Devicse kk., Hont korpanai j., . ház 97, 
Birda, U73 kb., ak. helyben, tsz. Fehértemplom, i, 376, T., Ó'• !.178 kh., .és ak. Hontnémeti, 

éa ah. helyben, cs. O. helyben, 61, VII, !O, tsz. Ipolyság, jbtk. és ah. Korpona, es. O. Kor-
r. I-. e. ~· pona, !16, XIV, 46; m. h., u. t • .és u. P• 

*}Dén rtv., X Bezsá.ntanya, Csángótelep és Hontnémeti. . 
Petrosza köbé.nyatelep ; HvnytMl. ház 1.196, *) Dezesd kk.., Krasa6-Ször~ny 11m., bok.sán
! M., o., n., Ö, ~, á'; =f, J), rk. Nagy- bányai j., hAz 1 . i. 911, O., =f, 2.580 k.h., kj. 
harcsa, unit. KolozsT6.r, 8.511 kb., ak. helyben, és ..,L Furluk, tsz. Lugos, jbtk. és ah. Bok.sé.n.· 
tsztk., jb. és ah. helyben, cs. o. helyben, 64, XXIII, bánya, cs. o. Furluk., 43, Vll, 9d0, u. t. és u. p. 
75, f, L- e. Fur luk. _ . , . 

*) nk., X Atyaszeg, D e z es t l. Dezesd. ' 

Barczé, Bajnócz, Bogiros, Bokros, Borszeg, Bun- *J Dezmér kk., X Államkincstári tanya; Koloas 
dás, BtirkOs, Cserepes, Csete, Doszta, Egyház- kolozsvári j., ház 197, i. 1.034, O., m., t, 
halma, Gabonis, Káposztás, Kelemenzug, Ken- 3.162 kh., kj. és ak. Szamosfalva, tsztk. KolozsvAr, 

Kérsziget, Kéthalom, Kiritó, Kisráta, jb. Kolozsvár vidéki (székh. Kolozsvár), ah. Kolozs-
Ködm!lnl!s, KOleshalom, Kortélyes, Lőrés, Lapo- vár, cs. ll. Kolozs, 51, XXI, 67, m. h., u. t. Apa-
nyar, Nádl!svény, Órhalomzug, Perjes, Pnsztaborz, hida, u. p. Szamosfalva. · 
Pusztaecseg, Putri, Réhely, Sé.rtó, Szigetszász, *) Dézna kk., X lózsefbánya, Ódézna és Zúgó
TálaBJ, Varsé.ny, Vonalsziget és Zsombokakol; telep j .At·atl tJ111., borossebesi j., ház ~!!2, i. 1.140, O., 
lá81·Nv.grkuflo8zolftok tiszai felső j. (székb. m., T• rk.. Menyháza, 6.989 kh., kj. és ak. hely-
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Déz Din • 

ben, tsz. Arad, jbtk. és ah. Kllrösbnkény, ca. ö. DieskevUlgypuszta, n Kalász, Nyitr11 11111 
helyben, 33, IV,13, , nyitrai j., cs. O. Ghymea, u. t. Verebély, L; 

*) Déznaláz kk., mn., j., ház Kalász. 
114., ! 665, O., =f, 2.565 kb., kj. és ak. Dézna., *) Dles6szentmárton rtv., Kis-Kílkimd """' 
tsz. Arad, jbtk. és ah. KOrl!sbOkény, cs. l!. Dézna, dicsöszentmartoni j., ház 687,! 4.,17, M., o., n., en· 
88, IV, 18, a. t. és a. p. Dézna. gány, o,;,~, 8, x), ág. Nagyszeben, 8.590 kb., at. 

Dezah kk., Fogaras mn., fogarasi j., hiu helyben, tsz. Erzsébet't'é.ros, jbtk. és a~. hely· 
lJO, i. 597, O., t, ·USO kh., kj. és ak. Vajda- ben, cs. O. helyben, 60, XXIII, 76, f, 
récse, tsz. Brassó, jbtlr. és ah. Fogaras, cs, o. e. 
Breáza, 31, XXIV, 78, •· t. és 11. p. Vajdarécse. n Hangács, BoraotJ """• edelényi 

*) Dézsánfalva tk., t~m., verseczi j., haz j., cs. o. Edelény, L t. Homrord, u. p. Hancíc& 
lEO, f, 968, M., sz., o., o, .:f-, 4..800 kh., kj. és ak. D i e z k o v i e z a l. Kisvadas • 
Temesmóra, tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah.Verseez, DlebllSztanya, f"'l Széphely, ~. csiki 
cs. ll. Temesmóra, 61, VII, !O, ~· j., cs. l!_. Széphely, Ilo t. és L p. Szépbely .. 

•) Dezsér kk., Trenesin vm., báni j., ház 112, D i é es l. Décse. 
• 

i. 64.5, T., o. é.g. Bánluzsány, 1.682 th., kj. és ak. Dlellrtván;y, f"'l K:alacsna, Ban ta., 

helyben, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Bé.n, cs. O. j., cs. O. Oszlány, 11. t. és u. P• NarruBl'ÓCZ. 
Bán, 71, XV, 47, u. L Alsóozor, ~- D i e n es l. Szentdienes. 
· ") Dezsérlaka kk., Zala tim., perlaki j., ház Dlenesfala, f"'l Putnok, Giimör ú Kia·HOtlttn~., 

~9, f. 686, H., rt. Kisszabadka, 1 kh.1 kj. és putnoki j., cs. O. Putnok, u. t. és u. p. Putnot 
ak. Kisszabadb., tlz. Nagykanizsa, jbtk. és ah: Dleneatan:ra, n Érmihályfalva, Bihar 1111, 
Perlak, cs. O. Perlak, 48, XX, 65, u. t. és 11. p. érmihályfalvai j., es. O. Érmihályfalva, 1o t. 6I 
Kisszabadka. · ' u. P• Érmihályfalva. 

Dérmakel1, n Kl!mliS, H~t~ea hevesi j., Dlenestan;ya, f"'l KMcae, 11111., fehlr-
es. ll. Kl!mlc5, u. L Tarnaszentmiklós, u. p. KOmllS. ryarmati j., cs. ll. Sonkád, Ilo t. és u. p.Ic1lcse. 

Déi:smáspnszta, n Susa, Gömör ta Kis-Hont Dlenestan:ra, n Nagydobos, 81atrtul.r ns., 
· t~m., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. ll. Ri~zécs, mátészalkai j., ca, o. Nagydobos, u. '· és L,. 

Ilo t. és •· p. Rimaszécs. · . Nagydobos. 
*) Dezs6háza kk., .Arad t~m., tomovai j., ház Dlenestan:ra,n Szamosazer,Szatm6rs,mité-

1.3!, f, 707, rt. Pankota, 1.167 kb., kj. és szalkai j., ca. o. Nagydobos, Ilo L éa L Jo NIIf• 
ak. Selénd, tsz: Arad, jbtk. és ah. Borosjenc5, es. dohos • 
a. Feltót, 33, IV, 18, u. t. és u. p. Selénd. Dlenestanya, ,..., Zebegnyc5, Z~pU" ""'• Pl· 

Dezsömajor, n Boezoné.d, Het~ea hevesi j., azéesi j., cs. O. Gálszécs, u. t. és u. P• 
CB, o. Nagyfüged, u. t. He.ves, u. p. Boezoné.d. Dferovapuszta, f"'l Zsaskó, Áf'fJCI ""'·• aJaó. 

Dezaöpnszta, n Cserháthalé.p, N6grárl tubini j., cs. O. Alsókubin, u. t. és •· P• Párnicza. 
bala'!88.gyarmati j., CB. O. Balassagyarmat, u. L . Dilleazmajor, f"'l Nemesdicske, Nyifra t111., 

és u. p. Mag;rarná.ndor. · érsekújvári j., cs. o. Komjé.t, Ilo t. és •· P• Vere-
Dt'zsötanya, n Hirip, Szatmár erdc5di j., bély. 

ca. l!. Saatmár-Németi, u. t. Szatmár-Németi, D ils i L Vályadilsi. 
L p1 Hirip. . , D i m b u r g L Dimvár . 

Dezsötelcp, n Alsószinevér, Máramaroa mn., *)· Dimvár kk., X Kirolyháza; lbUO!Ig ns., 
Okl!rmezc5i j., es. o; Alsószinevér, ~ t. Ök6rmezc5, malaczkai j., ház Ui8, f, 841, T., rk. Magradalu, 
u. p. Alsószinevér. · !!.788 kb., kj. és ak. Magyarfalu, tsz. Pozsony,jblt. 
· Dezsötelep, f"'l Okarmezc5, Máramaroa és ah. Malaczka, cs. o. Gajar, 7!, XIII, 40, L ~ 
Okl!nnezói j., ca. l!. Űkl!rmezó, u. L és u: p. Ökör- Magyarfalu czukorgyár, ~· 
mezc5. *) Dinnyeberki kk., Bara"1J" filii., 

Dezsötelep, f"'l SzQgy, N6grád t~m., balassagyar- lórinczi j., ház 9!, z 401, .M., rk. BO.kki!sd, UOO 
mati j., es. ö. Balassanarmat, 11. t. és u. p. kh., kj. és ak. Helesfa, tsz. Pécs, jbtk. és ab. 
SzilrY- . _ Szentlc5pncz, es. o. Szentlc5rincz, XII, 

D i á s l. Gyenesdiás. n. t. BO.kkösd, u. p. Helesfa. 
Dlbalkalrtd.n)", f"'l Hegyeshely, vm., Dbmyeföld, n Szaján, Torontál ~~~-. nau· 

nagybicsesei j., es. O. Turzófalva, u. t. Turzófalva, Itikindal j., cs, O. Padé, u. t. és u. p. Szaján. 
u. p. Hegyeshely. Dinnyés, f"'l Balmazújváros, Hajdu """• klll-

*) Dicsény kk., Kra~~a6·S•firmy oravicza- ponti j. (székh. Debreczen), cs. o. Balmazújviros, 
bányai j., ház 149, i 605, O., • , .:f-, 8.4.17 kb., u~ t.. és u. p. Balmazújváros. · 
kj. éa ak. Csudafo.lva, tsz. Fehértemplom, jbtk. Dinnyés, ,..., Gárdony, BJékeafeb6r-
és o.h. Oraviezabánya, ca. l!. Krassószékás, 4.8, vári j., cs. O. Seregélyes, , ~. 
VII, !1, u. t. Kákófalva., u. p. Maj dán. D i n n y és l. 

D i cs .It e L Nemesdicske. . Dinnyésháti tanya, f"'l •• 
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tiszafOredi j., és. o. 'J.'iszanána, u. t. és u. p. Dunaszerdahely, 7!1, XUI, 42, f, u. P• Szent-
Kisköre. . mihályfa. . 

D i n y ás I. Torontáldinnyés. · •) Dlósgyör nk. és Y, X Ágó, Barálhegy, 
D i n y e b e r ki 1. Dinnyebex·ki. · Báthorysor, Batlhyányisor, Csuhi, Diósgyőri papir-
*) Diód kk., Als6-Fehir mn., tovisi j., hu 352, gyár, Diósgyőri vasgyár, Diósgyöri téglagyár, Eló

.. f, 1.566, O., m., .:j=., gk. és ref. Tövis, 4.9~5 kb., hegy, Erenyói téglahu, Görögszóllc5, Hámori ma
; kj. és ak. helyben, tsz. Gyulafehé1·vár, jbtk. és l?m, Jónás, Kisholló, Mártonffylanya, Nagybakos, 
i ah. Nagyenyed, cs. O. Tövis, 50, XXI, 68, u. t. Ozugró, P~t, Pereczesbányatelep, Szarkahegy, 
. és u. p. Tövis. Talárárok, Ujdiósgyór ; Borsorl "m., miskolczi j., 

• • 
•• 

' 

Diód l. Homokdiód. ház 2.281, i. 17.221, M., L, n., o. o,~. d', ll), 
• 

• 

Dlófalaposltanya, r"\ Tiszab,rczel, Seabolcs gk. Miskolcz, 27.006 kb., ak. helyben, tsztk., j b. 
• dadai felsil j. (székhely Gáva), cs. o. Gáva, a. t. és ah. Miskolcz, cs. o. helyben, 34, X, St, 
i• .és a. p. Tiszaberezet ' . _[ll e. ~- · 
r *) Dióf.W kk., Seolnak-Doboka bethleni j., Diósgyöri papirgyár, r"\ Diósgyc5r, Borsod"'"·· 
t hú öS, :E 276, O., gk. K6farka, 1.145 kh., kj. és misk:olczi j., cs. ö. Diósgyc5r, u. t. és a. p. Diós-
t ak. Középfalva, tsz. Dés, jbtk; és ab. Bethlen, gyc5r. · · 
: cs. ö. Nagydebrek, 63, XXII, 7!, u. t. Manar- Diósgyöri téglagyár, r"\ Diósgyőr, Borsod 
. 
• 

• 

nemegye, u. p. Középfalva. miskolczi j., cs. , O. Diósgyc5r, u. t. és u. p • 
*) Diómál kk., .Als6-FeMr tma., tövisi j., ház Diósgyc5r. · . 

!U., i. 975, O., .:f, 2.!81 kb., lrj. és ak. helyben, Dlósgy6rl T&SrJár, ~ Diósgyőr, Borsorl 
• 

tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Nagyenyed, ca. o. miskolczi j., ca. ö. Diósgyc5ri vasgyártelepi kOHl-
Tövis, XXI, 68, u. t. és u. p. Tövis. nitmény, . _[ll e. ~-

*) Diós kk., Kolo.IB kolozsvári j,, ház · *) Dióshalom kk., Szatmár t:HJ., nagybányai j., 
! 471, O., gk. Bodonkút, 1.184 kh., k,j. és ak. ház 214, :f. 934, O., t , 6.712 kb., kj. és ak. Felsc5-
Kajántó, -tsztk. Kolozsvár, jb. Kolozsvár. vidéki bánya (bajfalui kj. és ak. kerlllet), tsz. Szatmé.r
(székh. Kolozsvár), ah. Kolozsvár, cs. O. Bodonkút, Németi, jbtk. és ah. Nagybánya, cs. O. Kapnik-
61, XXI, 67, u. t. Borsaújfalu, u. p. Kajántó. banya; 6, XII, a. t. és u. P• Felsc5bánya. 

Diós, f""' Czecze, Fejtr sé.rbogárdi j., CL o. Dlósbegy, r"\ Vásá~osri.amény, Bereg tisza-
Czecze, a. L és •· p. Czecze. háti j. (székh. Beregszász), . cs. ö. Gergelyi, u. t. 

Diós, n Hencse, kaposvári j., cs. o. és u. p. ~ásárosnamény. · · 
Kadarkút, a. t. Hencse-Hedrahely, u. p. Hencse. Dlóslmajor, r"\ Kajd, VtJB "m., szomhathelyi 

D i ó s t Alsódiós, Drávadiós, Felsc5diós, Kisdiós, j., cs. O. Szombathely, •· t. Táplánfa, u. p. Vas-
Tótdiós. szécseny. 

*) Diósad kk., Seildt/11 zilahi j., há:z *) Diósjenl kk., )( Fels6major és Újmajor i 
f, 1.763, .M., ~, kh., k,j. és ak. helyben, N6gráiJ. "m., nógrádi j. (székh. Rétság), ház -'16, 
tsztk., jb. és ah. Zilah, cs. o~ helyben, .61, lll, :f. U 71, M.} ~, rk. Nógrád,, 10.016 kb., lrj. és 
10, ~- ., · ak. helyben, tsz. Balassagyarmat, jblk. Rétsár, 

r"\ Erdc5csinád, Maros-Torela ab. Balassagyarmat, cs. ö. Rétság, 60, XVI, 61, 
""'·• régeni alsó j; (székh. Szászrégen), cs. o. ~- · 
Székelykál, u. t. és u. p. Sáromberke. ) , Ung "m., szobráti.czi j., hú 59, 

*) Dlós~er.Sny nk., X Szandthal j Tolna i 340, T., rt. Tiba, gk. Poroszló, 577 kb., kj. és 
simontornyai j. (székb. Gyönk), hál !06, :E 1.15~, ak. Tiba, tsz. Beregszász, jbtk. Szobráncz, ah. 
N., m., o. 8.031 kb., ak. helyben, tsz. Szekszárd, Ungvár, cs. ö. Szobráncz, 66, XI, u. L Szob· 
jbtk. és ah. Gyönk,· cs. ö. Gyönk, 69, XVU, 641 ráncz, u. p. Tiba. , 
a. t. GyDnk, ~· *) Dióskál kk., X Jenc5major, Kálihegy, Pal· 

*) Diósd nk., Fejtr t~m., váli j., ház !06, f. konya, Pogányvárszőllőhegy, · SzegfaiÚsihegy és 
896, M., n., rk. Nagytétény, 748 kb., ak. helyben, Unsjakabfa j ZaZa , pacsai j., ház !75, f. 1,4-74•, 
tsz. Székesfehérvár, j btk. Bicske, ah. V ál, cs. o. M., o, !.9!6 kb., kj. és ak. helyben, tsztk. és jb. 
Sóskút, i19, XVII, 53, f (Nagytétény-Diósd), ah. Keszthely~ cs. ö. OrosztOny, 48, 
1:8]. XX, 64, u. t. Pacsa, ~- · . 

") Dlósralu kk., trencséni j., ház *)Dióslak kk., VtJB vm., muraszombati j., ház 83, 
66, :E 3~a. T., o. 6!!6 kb., kj. és ak. Vágbidas, .E 499, Vend, n., rk. Vizlendva, ág. Bodóhegy, 
tszlk., jb. és ah. Trencsén, cs. ö. Trencsén, 71, 488 kb., kj. és ak. Szarvaslak, tsz. Szombathely, jbtk. 
XV, 47, u. t. Trencsén, ~- és ab. Mwuzombat, cs. ö. Vasdohra, 83, XX, 66, 

*) kk., X 11. t. Gyanafalva, a. p. Szarvaslak. 
Birányosmajor és Vilmosmajor; Poesony vm., Diósmajor, r"\ Szombathely, Vas ""'·• ca. D. 
dunaszerdahelyi j., hu 110, ! 769, M., ~, rk. SzomhatheJy, u. t. és u. p. Szombathely • 

• 

Szentmihályfa, !.996 kb., lr,j. és ak. Szentmihályfa, *) Dióspatak kk., Seolnak-Doboka nagy-
ta. jhtk. és ah. cs. o. tlondai j., ház 49, :! O., gk. Pó1·kerecz, 888 
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kb., kj. és ak. Kecskés, tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, J'égeni felsc5 j. (székb. Magyarrégen), hh 196, 
ah. MagyaJ·Iápos, cs. ö. Hosszúrév, 63, XXI, 70 . .f. 1.450, .M., o., ~, rk. Szászrégen, kg. Magyaró, 
a. t. és n. P• Létka. 3.376 kb., k:j. és ak. Magyaró, tsz. Maros-Vásir· 

D i ó sp a t ak a l. Dióspatak. · - hely, jbtk. és ah. Szászrégen, cs. 11. Felaörépa, 
Dióspnszta, f'"'\, Balatonszentgy!h·gy, "Somogy 6'll, XXII, 73, ~-

.,m., marczali j., cs. ö. Balatonberény, u. 'L és Disznászómalom, n Szúcs, H6"" om., péter-
. u. p. BalatonszentgyOrgy. vásári j., cs. ö. Bátor, u. t. Bélapátfalva, •· p. 

• 

Dióspuszta, n Jánosi, G6n&6r és Kis-Hont vm., Egercsehi. 
rimaszécsi j. (székb. Fe~ed), cs •. ö. Feled, u. t. Dlsznód, f'"'\, Miske, Pest-PiliB-Bolt-KiBhu&, 
Rimaszombat, u. p. Jánosi. kalocsai j., cs. O. Dusnok, u. t. Hajós, 1o P• 

DlóspllS.zta:; r"\ Szentgáloskér, Somogy t:m., Miske. • 
igali j., es. ö. Memye, u. t. Mernye, u. p. Szent- Dis z n ó d l. K.1sdisznód, Nagydisznód. · 
gáloskér. Dlsznókl, r"l Parád, HtNu péterria6ri j,. 

.Dióspusda, r"l Tata, Komárom ""'·• tatii j., cs. ö. Parád, u. t. és 11.. p. Parád. 
ml. ö. Tata, u. t. és u. p. Tata. Dfsznókút, r"l Nádudvar, Hajrlu tili., hajdn· 

Dióspuszta; r"l Ugod, Veszprém plipai j., szoboszlói j., es.· o. Nádudvar, L t. él •· p. 
es. O. Urod, L t. és u. p. Francziavágáa. r\'ádudvar. 

Dlóspuszta, l""t V ásárosbéez, Son&ogy vm., szi- Disznókúti tanyák, r"\ Hajdudorog, Hajdur.., 
getvári j., cs. ö. Mozsgó, u. t. és u. p. Németlad. hajduhöszOr·ményi j., es. ö. Hajdudoror, 1o t. és 

Dióssymajor, 0 Szentmihilyúr, Nyitt·u. tlm., u. P• Hajdudorog. · 
érsekújvári j., cs. O. Nagysurány, u. t. Zsitva- *) Disznópataka kk., Máramaroa -., suptaai 
gyarmat, a. P• Szentmihályúr. j. (székh. Aknasugatag), ház i. 571, O., st. . 

Dlóstanya, r"l Sajóvámos, Bor,soa ., ... , mis- Farkasrév, 1.426 kb., kj. ás ak. Váncsfalva, tsztt., 
kolczi j., es. O. Sajószentpéter, u. t. és u. P• Sajó- jb. és ah. Máramaro:sziget, cs. o. Barczánfalva, 
vámos. ' . XII, 88, u. t. Márama.rossziget, n. p. Szurdok. 

*) Dlónluló nk., X Avas és Felsc5erdöpuszta; Dis z n ó p a t a t a l. Lápospataka. , 
Bat·ati1Ja ""'·• siklósi j., ház 171, i. 718, M., ~, Disznós, r"1 Taktaszada, Zemplltum., szerencai 
rk. Siklósbodony, !1.768 kb., ak. helyben, tsz. Pécs, 'j., es. o. Tiszalúcz, u. t. L p. 
jbtk. és ab. Siklós, cs. ö. Drávaszabolcs, 5!, XIX, Taktaszada. 
60, u. t. Harkány, ~- *) Disznósd kk., )( Gubonnapuszta, Lukécs-

DlóBTölrr, f""' Nagytétény, Put-PiliB-SoZt·Kis- tanya és Palinapuszta; Borsod ózdi j., hál 
iun ~~m., biai j., CL o. Budafok, u. t. ás u. p. 187, f, 999, M., rk. Arló, 3.8i0 kb., kj. ét ak. 
N agylétény. Ar ló, tsz. Miskolcz, jbtk. és ab. Sajószentpéter, 

. DiósvölrJ, f""' Vácz, Pest-PiliB-SoU-Kisiun vm., cs. o. Járdánhaza, 86, X, 81, u. t. és •· p. Arló .. 

• 

cs. o. Vácz, •· t. és u. p. Vácz. *) Disznóshonát kk., }( Bárditanya, Dndftt. 
Dlós1ölgy, r"l Yölgyifalu, Zala""'·· alsólendvai tanya, Györkivölgy, Kazinczpuszta, Mákv!llgytanya, 

j,, cs. ö. Alsólendva, u. t. és u. p. Alsólendva. Mogyoróska,Úremény, Ormospnszta, Rudoll\elepél 
DiónölgJmajor, f""' Ádánd. Somow t1m., tabi j., Zubogótanya; Borsod edelényi j., hú 197, 

es. ö. Ádánd, u. t. és u. p. Ádand. i 1.979, M., ~ , rk. Felsönyárád, áiJ. Sajókua, 
D i ó sz e g l. Bihardiószeg, Maryardiószeg, kb., Jr,j. és ak. helyben, tsz. Miskolez, jbti. és ah. 

Németdiószer. · Edelény, es. G. Rudabánya, 84r, X, 8~, r, 
Dlószegltag, r"l Érdengeler, 81atrnár nagy- u. p. Szuhakálló. · 

károlyi j., cs. o. Szaniszló, L t. Érendréd, u. p. Dlsznóspuszta, r"l Bát, HOtll .,..., bili j., 
Érdeng~leg. · · cs. 6. Bát, u. t. és u. p. Bát. 

*) Dipse nk., Bu1terue-Nas16a ~-" •• , besenyc5i Dlsznósvölgy, r"l Alsóbisztra, Márawan11 ,.,, 
j. (székh. Beszlercze), ház 1.,, f, 684, N., o., huszti j., cs. o. Berezna, L t. és L p. Berezna. 
czir~ny, ef, gk. Budurló, kr. Kolozsnagyida, 8.956 *) Ditró nk., X Hodas és Orotva; Orii tr~~., 
kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Beszte1·cze, cs. G. gyergyószentmiklósi j., ház 1.546, f. K., o., 
Szásdekencze, 63, XXII, 7J, u. t. Teke, ~- 0, gk. Gyergyóvárhegy, 58.11' kb., ai. hel7hen, 

Diskapuszta, " Kisapáti, Zalu. tapolczai j., tsz. Cslkszereda, j btk. és ab. 
cs. ö. Badacsonytomaj, u. t. Tapolcza, •· P• Nemes· cs. G. helyben 81, XXIV, 80, r. 
gulács. . p e. ~- · 

*) Diszel kk., X Bácspuszta, Dohospuszta és *) DITécs kk., Krau6-&6r~rty filii,, újmol· 
.Ráskópuszta; Zala ""'·• tapolczai j., ház !83, dovai j., ház UO, i 706, Sz., kr. Fejdrdomb, 
f. u,JS, M., rk. Gyulakeszi, 3.497 kh., kj. és ak. 4.836 kh., Jr,j. és ak. Felsc5pozsrAs, talt. és jb. 
helyben, tsz. Zalaegel'SZell', jbtk. és ah. Tapolcza., Fehértemplom, ab. Oraviczabánya, cs. G. Silai, 
cs. o. Tapoleza, 48, XX, 64, u. t. Tapolcza, 48, VII,. 11, u. t. és u. p. Fejérdomb. 
~- . D i v é k l. Nyitradivék, Turóczdivék. . 

*) Dlsmaj6 tk., X G6dGrbat; a t7flt,, *) DITélibanka kk., NgHrtJ tltlt., pritisyei j., 
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(szolgabirót kirendeltség: Divékrudnó), ház !6. párhuzamos B. anyn.kOnyve), es. O. FQzesgyar
:E 166, T., rk. Nyitradivék, 510 kb., kj. és ak. mat, u. t. Pusztaecseg, u. p. Pnsztaecscg. 
Nyitradivék (divékújfalui kj. és ak. kerlllet), tsz. *) Dizsér kk., Bil,ar vm., margitto.i j., ház U!, 1 
Nyilra, jbtk. és ab. Privigye, cs. l!. Divékrudnó, 5,6,0., m., t, 1·k. Margitta, ~.~33 kh., k;j. és ak. Szu-
1!, XIV, 46, a. t. Nyitranovák, a. p. Nyitra· nyogd, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Margitta, 

f d i vél!;. cs. l!. Margitta, 89, III, 7, u. t. és u. p. Margitta. 

• 

l 
i *) Dhékjáuosl kk., Nyitra privigyei j. Dlhavölgy, r"\ Trencsénhosszúmezc5, TrencsiA . 
1 (szolsabirói kirendeltség: Divékrudnó), ház· 38, nagybicscsei j., ak. Turzófalva, os. O. Nagy-
i· :E 189, T., rk. Nyitradivék, 3!1 kb., kj. éa ak. bicsese, u. t. T~rzófalva, u. p. Trencsénhosszú-
: Nyitradivék (divékújfalui kj. és ak. kerlllet), tsz. mezc5. · · ' 
; Nyitra, jbtk. és ah. Privigye, cs. G. Divékrudnó, Dllledjell, r"\ Beczkó, Trmcstn trencséni 
• 

.. 
• 
• 
• 
' • 
' • • 

' • 
• 

• 
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• • 

! 
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11, XIV, 46, u. t. Nyilranovák, a. p. Nyitra- j., es. G. Beczkó, a. t. és u. p. Beczkó • 
divék. . Dlhelrtvá.ny, r"\ Bánzabos, Trencsln ··báni 

D i v é ~j esk ó fa l u l. Divékjinosi. , j., cs. G. Bán, a. t. Zayugrócz, u. p. Nemsó • 
*) Divékrudnó kk., NyitrtJ vm., privigyei j. D l h e p o l e l. Trencsénhosszúmezc5 . 

( azoigabirói kirendeltség: helyben), ház 81, Dluha kk., X Poppertelep ; .Árva vm., vári. j. 
i 326, T., m., (), U.?!l kq., kj. és ak. helyben, (székh. Turdossin), ház !116, i. 867, T., rk. Pa· 
tsz. Nyitra, j btk. és ah. Privigye, . cs. o. helyben, rasztd~bova, 4.!123 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 
11, XIV, 46, u. t. Nyitranovák, Rózsahegy, jbtk. és ah. Alsókubin, cs .. G. Á"a· 

*) Dh,kszécs kk., NyitrtJ prlvinei j. váralja,· !1, XV, 49, ':f, ~· , 
( azoigabirói kirendeltség: Divédrudnó), ház 36, D l zs 1 n l. Delzsény. · _. 
i 314, T., rk. Klsegyhúas, 1.!117 kb., kj. éa at. D o b l. S7.8.IDosdob, Tiszadob. 

• 

Divékrudnó, tsz. l'tfilira, jbtk. és ah. Privigye, *) Doba kk:, X Ferenczmajor, Kajetánh~, 
cs. 1}. Divékr~Jnó, 1!, XIV, ,6, u. t. Nyilranovák, Meréte és Somlóvár; Ves.spré'm vm., devecseri J., : 
•· p. Divékrudnó. · · ház 197, i. 1.063, M., rk. Nagyszc5llc5s, 4.a7 kb., . 

' 

• 

• 

• 

• 

, 

• 

, .. 

*) Divéktemes kk., Nyitra cm., privigyei j. kj. és ak. Somlószóllc5s, tsz. Veszprém, jbtk. és 
(szolgabirói kirendeltRég: Divékrudnó), ház 35, ah. Devecser, cs. O. Somlószóllc5s, 19, · XVll, 55, 
f. ~97, T., rk. Csal'ajó, 735 kh., kj. és ak. Béla- u. t. Tüskevár! u. P• Somlószc5llc5s. . . 
pataka, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. PriviKye, cs. ö. D o b a l. Klsdoba, Nagy~oba.. . bJ'bar. • . 
Divékrudnó 1!, XIV '6 L t. Nyitranovák u p Dobaipus.zta, r"'l Komádt, Bshar vm.; 
Bélapataka. ~ ... ' ' ' • • kereszt~si j... cs. G. Komádi, u. t. és u. p •. 

. · Komádt 
*} DiTQ4jfalu kk., X Pusztaszomoi'falu; *} Do.bfe k kk. Gö ö .~. K:' _ =~.. · a-

N ..... . . . , ( l biró" . d It ne ' m r ... " .a'""' rJm_ 11'"" vm., prtVlgyet J. szo ga 1 k1ren e - é 1• • ( ékh F 1 d) há 86 .c 19S M k. 
é • n· ék d ó) h.... 61 .c 587 T k sz cs l· sz . e e ' . z ' N , ., r 

B g • 1" ru n • IR ' N ' ·• m., r · G- " ét .,_, 6 .. 8 kb kj é k Al á t 
N 'l d' ék .... 77 kb 'Ir.; és ak. N 't d' ék omurp eruua, "" ., . s a . m gy,. sz. 

y1 ra IV 1 <~~·lll ., "''l• Yl ra lV R' mbat 'btk F 1 d ah R' mb t 
(d' ékújfal . ..; és ak. k lll t) t N 't lmaszo ' J . e e ' • tmaszo a ' 
'btlvk. és abul n.J''. • De~ é~ 'd sóz.1 .. YXIl rV.a, cs. O. Ajnácskc5, J5, XVI, 51, L t. és u. P• 
J • .nlVtgye, cs. u. 1v ~~.ru n , ""• , Ajná kó · 
66, •· t. Nyitranovák, L P• Nyitradivék. . Docbsl • lom ;..., F 1 é t n • • * . . , . ozma , , , e n me , ..u.eves vm., egn J·• 

) DlT,ny kk., X ZtehymaJor ; Nógrád tnn., g.ácst cs. G. Eger, a. t. és U• p. Felnémel 
J .. ház ~16, i U78, T., m., o, 4.!!! kb., kJ. és Dobina '"' Sellye BartJnytJ szentlc5•·inczi ' 
ak. helyben, tn. Balassanarmat, jbtk. és ah. j., cs. o. Sellye, 'U. t. és u. p. Sellye. 
Losonez, cs. O. helyben, !ó, XVI, 51, u. t. Lónya- Bobipuszta 0 Tarnaszentmária H6t1es tJm. 
bán .. _Ali. • • ' ' • l 

~a, ~· . . . • egn J., cs. O. Verpelét, u. t. és u. p. Verpelet. 
D l v é n Y l. K1sdivény, Nagyd1vény. *)Dobó kk., Zólyom t~m., zólyomi j., ház 61, i. 878, 
*) DiTényhuta kk., N6grád gácsi j., ház T., ág. Osztroluka, !.307 kb., kj. és ak. Oszt1·olu.ka, 

137, :E 713, ~·· .~k. Felsc5tisz~, 1.09! ~h., kj. tsz. Beszterczebánya, jbtk. és ah. Zólyom, cs. o. 
és ak. Felsc5bsztas, lsz. Balassagys1'mat, Jbtk. és Tótpelsc5cz, XVI, 60, u. t. Dobronya, u. P• 
ah. Losoncz, cs. O. Felsc5tisztás, 25, XVI, 51; a. t. Osztroluka. 
Krivány-Gyelva, u. ~· Felsc5tisztás. D o b ó 1. Székelydobó, Tarczadobó. ·- • 

*) DlTénroroszi nk., X Bzova puszta, Fogas tanya, D o b ó b e r ek a l j a l. Berekalja. 
• 

Hajnaltanya, Ivántanya, Mocsártanya, Nyirjes- *) Dobócza kk., X Dobra, Gernyc5puszta és Le-
tanya és Páltanya; Nógrád tJm., gácsi j., ház 227, ánymező; Gömör ls Kis-Hont rimaszécsi j· 
z 1.546, T.,(), 4.130 .kb., ak. helyben, tsz. Balassa- (székh. Felt:d), ház 161, i 768, M., o. 3.!198 kh., 
gyarmat, jbtk. és ah. Losoncz, cs. o. Divény, t.j. és ak. Rimaszécs, tsz. Rimaszombat, jbtk. F 

XVI,.61, L t. Krivány-Gyetva, a. P• Kriváily. ah. Rimaszombat, cs. 6. Feled, ~. XVI, 5i, 
D i v i es l. Divécs. · m. h., u. t. és a. p. Rimaszécs. 
Dhlkizuc, ~ Fftzesgyarmat, Békés szeg- DobóozkJ Dezső tanya, r"\ Heves, Heves 

halmi· j., ak. Bucsatelep (a fDzesiyarmati ak. hevesi j., cs. G. Heves, L t. és u. p. Hevea. 
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Dobóczkylgnácz tanya, r'\ Heves, Heves tnn., *) Dobol'csá.ny kk., Jjihar tmt., élesdi j., hU 
hevesi j., cs. 6. Heves, u. t~ és u. p. Heves. tSO, f, 667, O., ; , LM~ kh., kj. és ~k. Szúz-

Dobóczkytnnya, n Átá.ny; Heves t~m., hevesi j., falva, tsz. Nagy-Várad, jblk. és ah. Élesd, e&. 11. 
cs. ll. K6ml6, u. t. Heves, u. p. Átá.ny. Elesd, 37, IV, U, 11. t. Rév, u •. P• Szászfalva. 

*) Dobódél kk., .Aba~-.7orna tJm., tornai j., ház *)Doborgaz kk., X Dobol'l\'azsziget; Pouany 11111., 
i6, ti. 115, M., rk. Perkupa, 530 kb., kj. és ak. somorjai j., ház 148, f, 829, M., rk. Vajka, UOO 
Szin, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Torna, cs. ll. Szin, kh., kj. Vajka, ak. (a hozzátartozó sziget kivételé· 
84, "IX, 27, u. t. Bódvaszilas, tJ.. p. Szin. vel) Vajka, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Somorja, ca. lJ. 

Dobogó, r- Vámosladány, Bara tJm., lévai j., Somorja, 72, XIII, 40, u. t. Somorja, u. P• Vajka. 
cs. 6. Léva, u. t. Léva, u. p. Vámosladány. Doborgazsziget, n Doborgaz, Pol80fly ".,, 

Dobogóflird6, r'\ Lllvéte, UdtJarhely ho- somorjai j., ak. Vajkasziget, cs. 6. Somorja, L t. 
moródi j. (székh. Oklánd), cs. ll. Oklánd, •· t. Dunakiliti, u. p. Czikolasziget. 
Szentegyházasfalu, u. p. Lllvéte. *) Doborjá.n kk., Sopron -., soproni j., hú 

Dobogóhát, n Tiszabura, Jász-Nagyk'UII'I.·Bzol- 170, f, 11~. N.,. rk. Lók, 2.!171 kb., kj. ésak. Lók, 
nok tmt., tiszai kGzép j. (székh. Törllkszentmiklós), lsztt., jb. és ah. Sopron, cs. ll. Lakompak, 76, 
cs. ll. Tiszaroff, u. t. és u. p. Tiszabura. :<Vlll, 57, :f {Do':orján·Lakfalva), L p. 

Dobogóhát, r'\ Tiszaigar, Heves vm., liszafOredi Lakfalva. . 
j., cs. ll. Tisza6rs, u. t. Tiszasz6ll6s, u. p. Tiszaigar. *) Doborka nk., Sseben szerdahelyi j., 

Dobogómaj or, n Egyházashollós, V aB mn., k6r- ház 314, ti. 1.426, N., o., czigány, t, r!, T• 
mendi j., cs. G. K6rmend, u. t. Jlolnári, u. p. 4.016 kb., ak. helyben, tsL Nagyszeben, jbtt. 
Eryházasbollós. Szerdahely, ah. Szászsebes, cs. ll. Szerdahely, M, 

Dobog6major, n Hidashollós, Vas kllr- XXIII, 74, u. t. és u. p. Szerdahely. 
uiendi j., cs. ll. Vasvár, 11. t. Molnári, u. p. Dobormajor, n Etrekarcsa, Pou011g 1111., 
Ejryházashollós. · dunaszerdahelyi j.,. ·cL G. Bós, a •. t. éa L p. 

Dobogómajor, n Kiskesztbely, Zala vm., teszt- Királyfiakarcsa • 
· helyi j., cs. 6. Keszlhely, u. t. Héviz-zentandras, Dobornlkirhány, n Nagypelr6s, Nyiira -, 

u. p. Keszthely. szeniczei j., cs. G. Szenlcze, u. t. és •· p. SM-
Dobogópuszta, r'\ Nagyida, Abauj-Toma vm., nicze. · · . 

b8llai j., cs. G. Szepsi, u. t. és u. p. Nagyida. *) Dobóruszka kk., Ung nagykaposi j., 
Dobogópuszta, n Óvár, Nógrád vm., Lalassa- ház 137, ti, 616, M., o, gk. Palágy, !!.099 kb., 

uarmati j., cs. G. Nógrádszakál, u. t. Őrhalom, kj. és ak. helyben, tsL Beregszász, ibtk. 6s ah. 
u. P• Zsély. Nagykapos, cs. ll. Nagykapos, 66, XI, L t. 

Dobogótet8, n Tordatúr, Torda~.Ar®yos vm., Nagykapos, ~-
tordai j., cs. G. Torda, u. t. és a. p. Tordatúr. D o b os l Nagydobos, Pusztadobos, Szildobos, 

Doboka kk., Hunyad vm., vajdahunyadi j., Székelyszáldobos. 
ház 85, i, O., kg. Csolnakos, 1.509 kb., Jrj. *) Dobosd kk., Krass6-Ssöreny j • 
és ak. Királybányatoplicza, tsz. Déva, jbtk. és ah. (székh. Marosberk es), ház . :f, UlM, O., T• 
Vajdahunyad, cs. G. Alsónyíresfalva, 64, XXIII, 8.108 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Lugos, jbti. és 
76, u. t. Demsus, •· p. GyalA.r. ah. Facsád, cs. ll. VIU, L t. 

*) Doboka kk., Ssolflok-Doboka vm., szamosúj- és u. p. Balb/.. 
vári j., hA.z ~9. f, 1.!13!!, O., m., t , ~, 8.987 kh., Dobosmál, n Kerestelek, tm~., szilán· 
tj. és ak. helyben, lsz. Dés, jbtk. és ah. Szamos- somlyói j., cs. G. Szilágy~omlyó, a. t. Szilán· 
UjvAr, cs. ll. Kendilóna, 68, XXI, 70, L t. Ko- somlyó, u. p. Somlyóújlak. . 
lozsborsa, ~· . Dobospuszta, n Diszel, Zala tapolczai j., 

Doboka, n Riczalmis, Fejér adonyi j., cs. G. Kapolcs, u. t. Tapolcza,u. p. Nyirád. 
cs. 6. Nagyperkáta, u. t. és u. p. Ráczalmás. Dobótag, r'\ Heves, Heves hevesi j., Cl. O. 

' . 
D o b o k a l Cseledobo ka, Kisdoboka. Heves, u. t. és u. p. Heves. · 

- *) Dobolló kk., X Bácstelek; Háromszék vm., *) Doboz nk., X Dobozmegyer, Faluhely, FdJ • 
sepsi j. (székh. Sepsiszentgy6rgy), ház 368, szeg, Gerla, KéUü, Maksár, NagysGrge, Óles,P68-
f, 1.581!, O., =f, ref. Bikfalva, R57 kh., kj. (Bikfalva telek és Szanazug; Bdkts ·•·• gyulai j, bál 
nk.-hez beosztva), ak. Bikfalva, tsz. Kézdivásárhely, 1.168, ~ 6.885, M., l, o, ~, áf. és ki. Békél· 

. jbtk. és ah. Sepsiszentgy6rlJy, cs. O. U1on, !, csaba, 16.158 th., ak. (a hozzátartozó Doboz.. 
XXIV, 79, u. t. Uzon, u. p. meryer kivételével) helyben, tsztk., jb. és ah. 

D o b o l y l. Aldoboly, Feldob oly. • Gyqla, cs. G. helyben, 101, . II, 6, .r- 1. 

Dobómajor, ~ Berekalja, Bars , lévai j., ~. · 
• 

ca. 6. Léva, u, t. Léva, u. p. Garamüjfalu. D o b o z l Temesdoboz, VértesdoboL 
Dobonyos, ~ Mál'amarossziget, Máramaros mn., Dobozmegyer, n Doboz, Bdkls B'lulaii, 

cs. G. Máramarose &irat, u. t. ds u. p. Mára· ak. Békéscsaba, ca. G. Gyula, m. h., 1o t. .. 
m.arosazirel · · Békéscsaba, 181· 
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·' ' ' . t J)obozpuszta, f"'\ Vértesdoboz, Fejir "m., vili tsz. Zala.egerszeg, jbtk. ~l ólendva, ah. Letenye, 
f j., cs. 6. Alcsút, u. t. és u. p. Alcsút. cs. ö. Paka, ~8,- XX, 6o, Ilo t. Alsólendva, a.. P• 
· Dobozytanya, r"'! Mezc5nagymihály, Bot·sotlfJm., Kerkaszentmtklós. 
f.· mezc5csáti j., cs. ö. Mezc5keresztes, u. t. Me~tlos \t, D o b r i L Vádudobri. 
· a. p. Mezc5nagymihály. D o b r i e z a I. Kevedobra. 

Dobra nk., Hunyad marosillyei j., biz 8'19, Dobrlháttanya, r-.· Túrterebes, Ugocsa 
f, 1.568, O., m., o, ; , .:j=-, '1.851 kb., ak. helyben, tiszántúli j. (székh. Halmi), cs. ö. Turcz, u. t. 
tsz. Déva, jblk. és ah. Marosillye, cs. ö. helyben, és u. p. SárkOzújlak. 
M, XXlll, 76, r (Hunyaddobra), _[f4 e. Dobrln, r-. Hasadát, Torda-Aranyos alsó-

. ~ ). · járai j., cs. O. Hasadát (jé.ravizei kQlOnitmény), 
*)Dobra kk., Bsatmár t1m., erdtldi j., ház 317, u. t. és u. p. Tordaszentlászló. 

f, USO, M., ~, 6.6!16 kb., kj. és ak. Nánhi, tsz. Dobrocs, r-. Feketebalog, Zólyom t1m., breznó
Szatmár-Németi, jbtk. Erdtld, ah. Szatmár·Németi, hányai j., cs. ö. Feketebalog, u. t. Breznóbánya, 
CL O. Krasmabéltek, ö, XII, 87, u. t. Alsószopor, u. p. Feketebalog. 
a. P• Nántü. D o b r o cs l. Dabar. 

Dobra, f"'' Dobócza, Göm·Öf' ts Kis-Ho11t t~m., D o b r o cs i n a l. Döbörcsény. 
rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. o. Feled, u. t. és *) Dobrocsna kk., Nyitra privigyei j. 
és a. p. Rimaszécs. (szolgabirói kirendeltség: Divékrudnó), ház 4!1, 

D o b r a L Guradobra, Kevedobra, Kisdol}ra, i. 819, T., rk. Kisegy házas, 375 kh., k,j. és ak. 
Nagydobra, Óridobra, Vasdobra. Divékrudnó, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Privig)·e, 

D o b r a L Jólak. cs. o. Divékrudnó, l!, XIV, 46, u. fi. Nyitranovák,· 
*) Dobrácsapáti kk., X Csllraskertitanya; 81at· u. p. Divékrudnó. 

már szalmArnémeti j., ház 6!, i 861, :M •• gk. Dobrocz kk., Hunyad t~m., kOrOsbányai j., ház 
Nagykolcs, ref. Kiskoles, 1.186 kb., kj. és ak., 59, i. 816, O., kg. Lyancz, 1.306 kh., kj. és ak. 
Kiskoles, tsztk., jb. és ab. Szatmár-Németi, cs. o. ToiQesd, tsz. Déva, jbtk. és ah. KörOsbánya, cs. ö. 
Szatmir-Némeü, 6, Xll, 87, L t. Szatmár-Németi, Riskulicza, M, XXIII, 76, u. t. Nagyhalmágy, 
L P• Kiskolcs. · u. p. KOrOsbánya. 

*) kk., Yas · szentgotthárdi j, *) Dobróka kk., X Kamonya, ""'·• 
ház 116, i 7!9, N., rk. Királyfalva, 1.700 kb., nagymihályi j., ház i 7:1!, T., m., ; , rk. Butka, 
kj. és ak. Radafalva, tsz. ·Szombatbely, jbtk. és 1.776 kb., kj. és ak. Butka, tsz. Sátoraljaújhely, 
ah. Szentgotthárd, cs. O. Radafalva, 83, XX, 66, jbtk. és ah. Nagymihé.ly, cs. O. Málcza, 66, IX, 
1. t. Gyanafalva, a. p. Radafalva. . !8, u. t. Bánócz, u. p. Butka. · 

D o b r af O l d I. MagyarfOld. *) Dobrókirályi kk., X Nyires; Z6lyom 
Dobramerlrtvb.y, f"'' Karaj, Nyitra miavai zólyomi j., ház 47, i. 85!, T., rk. Dobronya és 

j., es. o. Verbó, a. t. Miava, u. p. Karaj. Zólyom, 887 kb., kj. és ak. Zólyom (zólyomi kj. és 
*) Dobrapatak kk., GömÖf' ts Kis-Hont ak. kerület), tsz. Beszterczebánya, jbtk. és ah .. 

ratkói j., ház 46, i. 179, T., ág. Balogrussó, Ui49 Zólyom, cs. O. Zólyom, XVI, 60, u. t. Dobronya, 
kh., kj. és ak. Balogrnssó, tsztk., jb. és ab, Rima- L p. Zólyom. , 
Blombat, ca. o. Nyustya, XVI, 6!, u. t. Ratkó, D o b r o n ak L Lendvavásárhely. · 
•· p. Rónapatak. *) Dobronhegy kk., Zala t~m., zalaegerszegi j., 

Dobrapuszta, f"'' Feled, Gömör 18 Kis-Hont ház !U, f.1Sl, M., rk. Milej, 870 kb., k,j. és ak. Nagy. 
tim., rimaszécsi j. (székb. Feled), ca. O. Feled, lengyel, tsztk,. jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. O. Nagy
L t. és u. P• Feled. . lengyel, 48, XX, M, u. t. Zalaegerszeg, u. p. Nagy

Dobrapaszta, f"'' Gicze, GömÖf' ú Kis·Hom lengyel. 
• 

nagyrtiezei j. (székh. Jolsva), cs. o. Pelsócz, Dobrontanya, r-. MagyarfO.lpOs, Maros-Tot"tla 
u. t. Licze-Gicze, u. p. Licze. régeni alsó j. (székh. Szászrégen), cs. G. Körte-. 

DobrapliBZta, f"'' Rimap!lfala, GömÖf' ú· Kis- kapu, u. t. Tancs, u. p. Beresztelke. 
Hottt rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. O. D o h r o n y L Kisdobrony, Nagydobrony. 
Feled, L t. Feled, u. p. Jánosi. *) Dobronya nk., X Királytelek, Ugrintelek és 

Dobratanya, f"'' Mezc5bodon, Torda-Aranyos Zsigaszállás; Zólyom vm., zólyomi j., ház 235, 
marosludasi j., ca. O. Mezc5kapus, u. t. él:! U. p. i. 1.819, T., o. ó', 9.190 kb., ak. helyben, tsz. 

• 
llezc'iszengyel. · Beszterczebánya, jbtk. és ah. Zólyom, cs. o. Tót-

Dobratelep, f"'' Zsinna, &ibm szerda- pelstlcz, !6, XVI, 50, 
helyi j., CL O. Polyán, a.. t. és u. p. Polyán. Dobronyapuszta, r-. Arló, Borsod t~m., ózdi j., 

D o b r es t l. Bihardobrosd. cs. ö. Járdánháza, u. t. és u. p. Arló. 
D o b r e s·t l. Dobrosd. . D o b r ó o cs o v a I. Kisócsa. 
*) Dobri kk., X Józsalakpuszta ; Zala le· *) Dobi'osd kk., Krassó-Seö·rény t~m., hégai j. 

tenyei j., ház 116, f. 8!7, M., rk. Kerkaszent- (székh. Bálincz), ház 128, t 618, O., t, .:j=-, 1.568 
miklós, kb., tj. él ak. Kerkaszentmiklós, kb., kj. és ak. Barafalya, tsztk., jb. és ah. Luaos. 
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cs. o. Bálincz, VIII, !31 u. t. és u. P• Bá· Laczkótanya, Miskáletanya, Pistanya, Skarhalanyl, 
Iincz. . Strbaliget,- Unterfranczlanya és Volftanya j Ba11 

D o h r os d l. Bihardobrosd. gat·amszenlkereszli j., ház 270, .t 1 , N., 
Dobrosótanya, r-. Ragály, Gömör ls Kis-Hont t., O• .ft.47j kb., kj. és ak. Felsllhámor, tsz. 

11m., putnoki j., cs. o. Ragály, u. t. és u. p. Ragály. Aranyosmarót, jbtk. Újbánya, ah. Ki!rmöe~biuya, 
Dobrostya, r'l Rimavarbócz, Gömör ls Kis- cs. O. Zsarnócza, 26, XIV,451 u. t. PálosnaB)'Dlezli; 

Hont rimaszombati j. (székh. Nyustya), es." O. IZJ. 
Nyustya, u. t. Rimabánya, u. p. Rimaráhó. Dodasziig, r-. Kőtelek, 

D o b r o s z l a v a l Dobroszló. """'• jászsági alsó j. (székh. Jászapáti), ca. 1!. K6-
•) Dobroszló kk., Sáros t)m., felsővizkOzi j., telek, u. t. és u •. p. Kőtelek. 

ház !t, f. 12:~, R., gk. Alsóhimes, 967 th., lrj. Dodlpuszta, 0 Perőcsény, Hont ""'·• 'ámos
él ak. Ladomérvágása, tsz. Eperjes, jbtk. Felső- mikolai j., cs. O. Vámosmikola, L i. és a. p. 
vízkoz, ab. Birtfa, cs. o. Alsókomarnik, 67, IX, Vámosmikola. 

u. t. FelsővizkOz, u. p. Ladomérvágása. DcSdroTinatanya, r-. Cséhtelek, Bil&Gr '""• 
Dobrota, r-. ErdőfOle, Ud"arkely homoródi margittai j., cs. O. Berettyószéplak, L i. és a. p. 

j. (székh. Oklánd), cs. o. Bardocz, u. t. Olasz- Cséhtelek. · 
telek, u. p. Bardocz. *) Dognácska nk., Krasa6-816rlfty ""' bok· 

*) BobróTáralja kk., Z6lyom zólyomi j., sánbányai 'j., ház 890, f. lU~, O., n., O• -f, 
ház 86, i. Bit, T., rk. és ág. Dobronya, 1.448 kh., 1!UB4 th., ak. helyben, tsz. Lugos, jbtk. és ah. 
kj. és ak. helyben, tsz. Beszterczebánya, jbtk. és Boksánbánya, cs. O. helyben, 68, Vll, !O, 
ah. Zólyom, cs. o. Tótpelsőcz, 16, XVI, 60, u. t. ~· 
és u. p. Dobronya. *) Doh kk., B•ilágy szil6gysomlyói j., ház 

DobroTás, r'l Alsósztregova, N6grád ""'·• gácsi 1!7, ! 561, O., ; , J.467 kh., kj. és ak. Káriaztelek, 
j., es. O. Nógrádszakál, ú'. t. Rárosmúlyad-Nógrád- tsz. Zilah, jbtt. és ah. Szilágysomlyó, cs. 11. Kémer, 
szakál, a. p. Alsószh·egova. 61, III, 10, u. t. és u. p. Kárásztelek. 

*) Dobsina l'tv., X Alsóhámor, Belst5vasgyár, DohánybeTáltótelep, r'l Kápolna, Hew~ m., 
Csunta.va, Daczoscsarda, Dobsinai jégbarlang, egri j., 01. G. Kál, u. L Kál-Kápolna, L t• Ká· 
Fels~hámor, Fürésztelep, GOlniczvOlgyi· vasgyé.r· polna. 
teJep, Jánostelep, KOzépsőhámor, Lányihuta, Rá· Dohánymajor, r-. Kislápé, Tolna tllll., duna· 
kóczytelep és Rákospatak; (}öm6r ll Kis-HOflt fOldvári j. (székh. Paks), cs. O. NRBydoror, L L 
-., ház 972, ! 6.ot9, m., n., t., o 1 d', gk. és u. p. Vajta. 
Garamfc5, ref. Rozsnyó, 16.630 kh., ak. helyben, DohánJDlajor, n Taktaharkány, Zemplltl-. 
tsz. jbtk. és ah. Rozsnyó, ca. o. szerenesi j., cs. O. Tiazalúcz, u. t. és •· p. Takta· 
helyben, !5, XVI, 52, iil• f, _[ll e. barkány. 

Dobsinai jt§gbariang, r-. Dobsina, Gömür Dohányos, r-. Nadab, .Arad kisjenifi j., 
á Kis-Hont cs.· O. Dobsina, .[11 e. cs. o. Alsósimánd, u. L tís a. P• Nadab. 
~ nyáron; télen u. t. és u. P• Dob· Dohányosmaj or, r'l Csermő, .Arad tm., boros-
sina). ' jenői j., cs. o. Csermő, u. t. é!l L p. Cserm6 • 

Dobsonyp1lllta, n Hévmagyarád, Hont Dohányostanya, n Kisvárda, 81abolel v.., 
ipolysági j., cs. ö~ HétmB.lJyarád, u. t. Ipoly- kisvardai j., cs. o. Kisvárda, u. t. és u. P• KisvardL 

u. P• Szántó. D o h n a n I. Donány. · 
. D o b s z a L Alsódobsza, Felst5dob'za, Kisdobsza, D o j c s L Dócs , 

• 

· Dókatanya, r-. Gulács, B•eg """• tiszahá~ ~ 
*) Dócs nk., X Stetinatelep j Nyitra """• sze- (székh. Beregszáa), cs. G. ·Csaroda, L i. Tarpa, 

. niczei j., ház 263, i. U77, T.,· o, 8.539 kh., ak. u. p. Gulács. • 
helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és &h. Saenicze, cs. o. *J Doklény kk., Kra886-8-::örl-ngm., boksán· 
Sasvár, 7!, XIII, 41, u. t. Szenicze, ~· bányai j., ház 290, ! O., .:f, rk. KirilJ· 

*) Dócz nk., X Erdc5tanya. és Idvorpuszta; To- kegye, 6.697 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Lug~ 
rontál flm., bánlaki j., ház 236, f. 1.183, N., m., jbtk. és. ah. Boksánbánya, cs. 11. Nagyuurdok, · 
o, 4o.368 kh., l!ok. helyben, tsz. Nagybecskerek, jbtk. 43, VII, !10, , u. p. KirálJkeue. 
és ah. Módos, cs. O. Bánlak, 29, VII, u. t. D o .t l i n I. . . · 

· Tolvád, ~. Dokomlás, r-. Boniszló, Pest-PiliB-Solt-KW:a 
Dóez, r'l SOvényhúa, OsOflgrdd tlm., tiszánin- vm., j., es. o. Dusnok, u. t. Fadd, a. p. 

neni j. (székh. Kiskundo1·ozsma), cs. O. Sándor- Bogyiszló. · 
falva, u. t. és u. P• SGvényhúa. DokróndUii, r-. Turóczszentmárlon, Twr6cl 

Dóczimaj or, n Hernádfa, Barattga szent- turóczszentmártoni j., cs. o. Turóczszenlmár· 
lc5rinczi j., cs. O. .Magya.rtelek, u. t. MagyaL•szent- ton, u. t. és u. p. Turóczszentmárton. 
iván-Guszlávmil.ve, a. p. Magyarmecske. D o l a c z l Dócz. . 

*) kk., X . Búritanya, Hóslltanya, *) Dolálly kk., X Garipuszta; N6grdj ..., 
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.~ 81~es,nyi j., biz 61, t ass, ltl., rk. Endrefalva, zirczi j., es. o. Csetény, u. t. Bodajk, u. P• Ba
f ~· Szécsény, 1.4,9 ~ kb., .kj. l!s ak. Endrefalva, tsz. konyesernye. 
1 jbtk. és ah. Szécsény, cs. o. *) Dolova nk., Torontál "m., pancsovR.i j., ház 
~ SzéesénJ, XVI, 611 u. t. l!s a. P• Szécsény. 1..U7. :E 6.910, Sz., o., n., .:f (2), rk. Tárcsó, 

D o l á n y I. Kisdolány, Nagydolány. ág. Homokos, !10.!160 kb., ak. helybe11, tsztk., 
~ *) DolgODJ& kk., Sáros tma., ft.lsővizkOzi j., jb. és ah. Pancsova, cs. O. helyben, !19, VII, !!, 
1 hál Jj, :E 1!1,, R., gk. Mészégetö; 1.MO kb., ~· . 
f tj. és ak. Kapisó, tsz. Eperjes, jbtt. Fels6viz- *) DalJán kk., Slepes """• lőcsei j., ház if., f. 
r kaz. ab. Bártfa, cs. O. 67, IX, 19, 115, T., rk. Gorgli, 652 kh., kj; és ak; Nemessálly, 
' L* t. és •· P• FelsővizkOz. . . tsztk., jb~ és ah. Lc5cse, cs. o. Lőcse, , IX, 
'. ) Dolha kk., Máramaros dolha1 J., ház 30, u. t. Szepesváralja u. p. GOrgl>. 

636, f. 3.5:1!4-, R., n., ro., t., it, ~, rk. Huszt, 1B.5tB Dól ..,_ Ú'bárt ... 1 B "h 
" .. ~ ..... -'L h 1 b tsz M · t 'b k yapnsz ... , r-. l .a va, ' ar mar- . k..., ~· 1:111 ..... e y en, . áramarosszige , l t . 'tt . . .. B tt .... _é 1 k .. ...._ B 

.... b. H t ,. h 1 be oK. XI, 35 r:M'I g1 at J., cs. u. ere yuu. p a , u. ... ..., u. p. e-

.... a usz , cs. u. e y n, ou, , ""*'' tt ó é Jak 
111 ... _.. re y sz p • · . 
J.. e. ~· .. 

D o 1 h 0 n y a L Dolgonya.· . · Domá~~ka, r-. AlPónyfrjes, 
Dolina, 1"""1 Bátaszék, ToltsCI ttm., kOzponü j. varannói l·• cs. ft. Tavarna, u. t. Varannó, u. P• 

(székh. Szekuárd), ca. ft, Bátaszék, u.· ~és •· p. Nagydobra. . • 
Bátaszék. , *) Domafalva kk., Ung , nagybereznai j., 

Dolina, r"' Dénesfalva, &epu """· iglói j., ház 65, :E 389, R., gk. Csillagfalva, !.751 kh., kj. 
CL G. Igló, •• t. és u. P• Igló. és ak. fllóslak, tsz. ~ereB'szász, jbtk. és ah. Nagy· 

Dollna, r"' Zúriva, 1.n,11 """• alsókubini j., cs. cs. Q. Cztrdkaófalq, 66, XI, 86, u. t. 
G. Kralován, u. ~ u. P• Zázriva. és u. P• Csontos. . . 

Dolinamajor, r-. Betlenfalva, S1epes . iglói . *) Domaháza kk., X Cso~á?kóposzta és Eper-
j., ca. G. Káposztafalva, •· ~ Ké.posztafalva, u. p. Jeskepuszta, BorsotJ t~m., ózdi l·• hé.z ~08, :t 974t, 
Betlenfal va. . M., o, 3.078 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Miskolcz, 

DollDamajor, 1"""1 Kosfalu, """' vág- jbtk. és ah. Sajószentpéter, cs. ft • .Járdánh!za, M, 
b~szterezei j., cs. o. Vágbesztereze, u. t. Vághéve- X, 31, u. t. Ózd,_ · . 
Vágvá.ralja, u. p. Vágbesztercze. *) Domahida kk., )( Csabatanya, Domahidy 

Dolinamajor, r-. Szenese, Brws na., verebélyi Elemér tanya, Oomahidy István tanya, Domahidy 
~. cs. o. Verebély, •· ~ és a. p. BarsfQss. Sándor tanya, l>omahidy Viktor tanya, Péterft'y-

Dollnapusda, r-. Erdc5kilrt, l!l6grátJ """• sziráki tanya, Rc5k.tanya, Sipostanya és Veiaztanya; SeCif-
j., cs. 11. Szirák, u.~ Acsa-El·dc5ktlrl, u. p. Erdc5kO.rt. már "m., j., ház 180,! 1.197, M., o., 1t, 

Dollnapaszta, r"' Felsilhosszúfalu, Po.song ttn., ~, rk. Nagymajtény, ág. Nagykároly, 7.816 k.h., 
nagyszombati j., cs. o. Cseszte, u. L és u. p. kj. és ak. Kismajtény, tsz. Szatmár-Németi, jbü:. 
Cseszte. és ah. Nagykároly, cs. O. Nagyml!-jtény, 5, Xll, 

DollDatelep, r"' Gácsfalu, N6fl"á4 .-., j., 39, :f (Domahida-Kismajtény), 
cs. G. Gács, u, ~ és u. p. Gé.cs. . Domahidy·Elemér tanya, r-. Domahida, &at- ' 

Dolblka, r-. Licze, Göm6r ú Kis-HOfil 111n., már no.gykárolyi j., cs. o. Csenger, u. ~ 
Dagyrilczei j .. (azékh • .Jolsva), ca. o. Pelsilcz, u. 1i. Domahida- Kismaj tény, u. p. Domahida. . 
Lieze-Gicze, a. p. Licae. Domahidy Istvan tanya, r-. Domahida, B•at-

Dollnbpuzta, 1"""1 Mohora, N6gr6tJ "'"·• már vm., nagykárolyi j., ca. o. Csen1er, u. t. · 
j., ca. G. Bal u. t. Domabida-Kismajtény, u. p. Domahida, . 

ét L P• Mohora. . Domahidy Sándor tanya, r-. Domahida, 81flt· 
DollBkl, r"' Barouháza, Trenultl ""'·· illavai már ""'·· nankárolyi j., CB, o. CaenB'er, u. ~ 

j., cs. o. Illava, a. ~ Bellus, u. p. Barossh!za. Domahida-Kismajtény, u. p. Domahida. 
DollBid, r"' Vidornya, Tret~CSitl vtn., puhói j., Domahidy Sándor tanya, r-. Szamosangyalos, 

cs. G. Puhó, u. ~ Puhó, a. p. Alsórétfalu. Seatmár csengeri j., cs. O. Porcsalma, u. t. 
Dollnkloldal, r-. Vidornya, Trmcst11 "m., Csenger, u. p. Pályod. 

puhói j., ca. o .. Puhó, L ~ Puhó, L p. Alsó- Domahidytauya, r-. Érendréd, 81atmár vm., 
rétralu. nagykárolyi j., ca. O. u. t. és u. p. 

DoWnapauta, r-. Deliblát, 2'etlles keve· Érendréd. . . 
lá.rai j., cs. o. u. t. és u. p. IJeJ,blát. Domahidytanya, r-. Saatmárudvari, Ssatmár 

*) Dolm.by nk., S~ebets , nagyszebeni j., hú ~r..:atmáJ:némeU j., es. o. Szatmár-Németi, 
l H, f. 508, N., o., it , d', lt.O!O kb., ak. helyben, u. t. és u. p. Szatmárudvari. . 
tszlk., jb. és ah. Nagyszeben, es. o. Hortobágyfalva, Domabldy Viktor tanya, r-. Domahida, Ssat-
81, XXlli, 76, •• 1;. Hortobágyfalva, u. P• Hermány. már naB'ykárolyi j., es. O. Csenger, u. t. 

D o l n y a l y u b ko v a l. Alsólupkó. Dumahida-Kismaj tény, u. p. Domahida. 
Doloa6, 1"""1 BakonycsernJe, VHIJH'M ..., Domahidy tanya, f""' SzemoaanrYaloa, 
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Seatmár , csengeri j., cs. ö. Porcsalma, n. t. vm., battonyai j., ház 471, f. 8.900, ll., o.,~. nf. 
Csenger, u. p. Pátyod. Kuná.gota, kg. Kétegyhá.za, és Klsjenö, 1!.867 kh 

Domakó_, r'l Radács, Sáros eperjesi j., kj. és .ak. helyben, tsz. Szeged, jbtk. és ah: 
ea. o. Eperjes, u. t. Abos, u. p. SároPszentimre. Battonya, cs. ~· helyben, 101, V, 15, ~._r- e. 

*) Domáld kk., Kis-KilkaZló "m., erzsébeh-árosi ~· 
j., biz 176, i. 765, N., ({', kg. Csatófalva,.!UM kh., D om b e g y b á z l. Magyardomb egyház. 
kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Erzsébetváros, *) Dombelve nk., K Balala, Baloga, Bednár, 
es. ö. Erzsébetváros, 50, XXIll, 76, u. i. Erzsébet- Benkő, Birka, Cservienka, Cza.buk, CzenÍIJ&, Frol6, 

. váro~, a. p. Zágor. Gábor, Gaczó, Gal;J.ó, Golisz, Griecsi, Hanesik, 
D om á n l. Dománfalva. Harvan, Hazsik, Hlinova, ffiobik, Holescs!i, 
D om á n l. Domány. Holovi, Hreska, Hrosi, Hurdala, Hutira, Jakob~ 
*) Dom'-nfalTa kk., X Andrásmajor; Beepes Kicaera, Klukov, Kohutják, Komá.k, Kontri~ 

16esei j., hu 10J, i. 5~3, T., rk. GOrgli, ~.i30 kh., Korbas, K01·dis, Koriszta, Krá.tki, 1Kukova, Lanka; 
kj. és ak. Nemessány, tsztk., jb. és ah. Lóese, es. ö. Lobodás, Martyák, Mazúr, Novák, Paulusz, 
Lőcse, 67, IX, ·30, u. t. és u. p. Szepesváralja. Poljevka, Pupis, Rastacz, Repcsi:t, Ridzák, Rison, 

D om a n i zs I. Demény. RomAn, Rnlezova, Scsúri Semró, Skripek, Szobek, 
*) Domány kk., Kra.as6-8eörtny resicza- Sztanesó, Sztanik, Sztanovja, Sztraka, Tarabi, 

bányai j., ház ~01, f.··1.19!, O., n., =f, rk. Resicza· Trukov, Vavró, Zbio-ova és Zjavka; Trencliua., 
bánya, 3.050 kb., kj. és at. Resiczabé.nya ( resicza- csaczai j., ház 591, i. !. 77<1, T., o, 5.088 kb., at. 
vidéki kj. és ak. tsz. Lugos, jbtk. és ah. helyben, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Csacu, eL O. 
Boksánbánya, es. Resiczabé.nya, 43, VII, 20, Caaeza, 71, XV, 48, u. t. Ceacza, ~· 
u. t. és u. p. Resiczabánya. Dombhát, r'l K6rOsmező, Máramaro• .., 

Dománnuzta, r'l Dunaradvány, Komárom liszavOlgyi j. (székh. Rahó), cs. O. KőrGsmez6, 1. t. 
udvardi j. (székb. Ógyalla), ca. o. Komá· és u. p. K6rllsmez6. · 

rom, L t. és u. p. Dunaradvány. D om b b á t L DilMfalvL 
D o más a L Kisdomása, D o m b h á t I. Pinkadombbát • 
D om a a i n a l. Domafalva. Dombllátntrdö, r'l Major, Bu1terue-NIJIIÓ~ 
D o ma si n e c z l Damása. . óradnai j., es. G. Óradna, r. 1. p. 
D om a s n i a L Domásnya. Óradna . 
*)Domásnya kk., Krass6-8eörmg teregovai Dombbátlmajor, ~ Vép, Va.l "'·• 

j., ház 489, i. !I.U6, O., .::j=-,8-337 kh., Irj. és ak. hely- helyi j., cs. O. Vép, u. t. és L p, Vép . 
ben, tsz. Karánsebes, jbtk. Teregova, ah. Orsova, Domblnild, r'l Nagymóriczhida, (}yór ftl., 

1 ca. o. Somfa, -'31 . VIII, r (Domásnya- sokoróaljai j. (székb. Tét), es. G. Tét, L t. T61, 
Somfa), ~- u. p. Nagymóriczhida. 

Domaszék, ~ Szeged, Csongrád ""'·• es. o. (a Doinbfmajor, r'l Nagyesá.kány, VGB e~~o, kar. 
Uzbiztonsá.gi azoigálatot Szeged város rendőrsége mendi j" ca. o. Rátót, u. t. és u. p. NaiJycaákány. 

, leljes1ti), u. t. X:isknndorozsma, u. p. SzeB ed.' Dombimajor, r'l Zselíz, Bars vm., lévai j.. 
Domb, r'l Maroshéviz, "m., régeni es. o. Nagysalló, u. t. és •· p. Zselíz. 

fels6 j.. (székh. Magyarrégen), es. o. Maroshéviz, *) Dombiratos nk., Osandd ""'·• mezöiovief. 
• a. t. és u. p. Maroshéviz. hui j., biz ~Oi, i. 1 M., rk. Kunárota, i586 

D o m b L Fejérdomb, Mátyásdomb, Mez6domb, lr.h., ak. helyben, taL Szeged, jbtk. és ah. Bal· 
Nyárasdomb, Rózsadomb, Úrdomb, Várdomb. tonya, ca. o. Kunágota, 101, V, 15, ~· 

*) Dombalja kk., V tJB t:m., muraszombati j., ház D o m b j a L Kozmadomja, Szentkozmadombja. 
56, i. 3!8, Vend, rt. Vashideskút, &71 kb., kj. *) Dombó kk.,)( AlsópatakvGirr. Dombótúlviz 
és ak. Vashideskút, tsz. Szombathely, jbtk. és és Fels6patakvOlgy; Máramaros t1t11., taracmsi 
ah. Muraszombat, es. O. Vashidegkút, SS, XX, 86, j. (szék. Taraczköz), há.z 766, i. 3.986, R., n.,~. ;, 
u. t;, Battyánd a. p. Vashidegkút. 31.468 kb., kj. és ak. helyben, tsz . 

Dombaljapuszta, r'l Meszesszentgyllrgy, &ildg!J jbtk. és ah. Tées6, cs. O. helyben, XII, 38, 
zilahi j., Cl. ö. V ármezc5, •· t. és •· p. V ár· 11. t. TaraczkOz, ~· 

mez6. D o m b ó l. Alsódombó, Dunadombó, Fels4· 
*) Domb'-T kk., X Újdombár; Als6-Ilehér mn., dombó, Kastélyosdombó, Kllküllődombó, 

alvinczi j., biz i. 1.115, O., t, T-, ~.!41 laadombó, 
kh., kj. és at. Maroscsüged, tsztk., jb. és. ab. Dombokköze, r'l .Marosbosát, Tortltl-kiJIIfl!• 
Gyulafehérvár, cs. O. Gyulafehérvár, 64, XXIII, vm., marosludasi j., cs. ö. ldaroaludas, L~ él 

· 'i4, u. t. Gyulafehérvár, •· p. Alsóváradja. n. p. . 
Dombaymaj or, ~ Fakóvezekény, Bara "m., ·DombOk]) USzta, r'l Kajdanó, B1reg "•·• lator· 

verehelyi j., es. ö. Nagysalló, u. t. Nagysalló. czai j. (székh. Oroszvég),. es. ö. Narylucska, •• t. 
•· p. Fakóvezekény. 'zerednye, u. p. Bererrákoa. 

*) Domb8gfb'-z kk., Kiadombenhaz; Csattáll Domborlpuzta, f"'\ Fadd, TolfltJ fill., dunafGld· 
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vári j. (uékh. Paks), cs. o. Fadd, u. t. Fadd, u. p. lontai j., cs. o. Feketebátor, •• t. és u. P• NarJ· 
Tolna. · szalonta. 

D o m h o r n 1. Alsódomboru, Felsc5domborn. DombrO"ficza, 11 Élesd, Bihar ""''' élesdi j., · 
*) Domboa nk., Nagy-Kvküll6 nagysinki cs. o. Élesd, u. t. és u. p. Élesd. 

j., ház 1!6, i. 56f, O., m., ~, .::f, J. 788 kb., *) Dombszög kk., Z6lyom t1m., nagyszalatnai 
at. helyben, tsz. jbtk. Nar:ssink, j., hb 90, !. 767, T., rk. Véifleshuta, Gyetva, 
ah. Kc5halom, cs. o. Lemnek, St, XXID, 78, Nagyszalatna, 1.96~ kh., kj. és ak. Végleshnta, 
a. t. Fogaras, u. p. Lemnek. tsz. Beszterczebánya, jbtk. és ah. Zólyom, cs. G. 

Dombe81 n Vizkoz, Máramaros , Ok0rmezc5i Gyetva, XVI, 50, 11. t. Nagyszalatna, L p. 
j., cs. O. OkOrmezc5, u. t. és u. p. 0kOrmezc5. Végleshuta. 

*) Domboamezl kk., G6mör ll KiB-Hont ""'·• Domba.Ug, 11 .Alsóbisztra,. Máramaro• .,._, 
ratkói j., ház 59, i SSO, T.t éf. Baradna, 1.176 huszti j., cs. O. Berezna, u. t. és u. p. Berezna. 
th., kj. és ak. Rónapatak, tsz. Rimaszombat, jbtk. Dombielep, 11 Csománfalva, 
és ah. Nagyrc5cze, ca. O. Ratkó, XVI, öJ, u. t. técsc5i j., cs. G. KOvesliget, u. t. Bustyaháza, 
és u. p. Nyustya. u. p. KOvesliget. 

Dombospuazta, n Bokszeg, .Arad boros- Domcaektanra, i"'l Kiaillés, Bar• .",.., aranyos-
jenői j., cs. o. Bokszeif, u. t. és u. p. Bokszeg. maróti j., cs. o. Újbánya, L t. Z u. p. 

*) Domboatelek kk., X Pataktanya; Bereg t1m., Dóczyfilrésze. 
szolyvai j., ház 80, :E 685, R., ; , 8.81!1 th., lrj. és Domján lá.noa tanra, 11 Tiszanána, &w• .,.,, 
ak. Polena, tsz. Beregszász, jb. Alsóvereczke, tiszaftlredi j., cs. G. Tiuanána, u. t. KiskGre, 
ab. Szolyva, telekkönyvi hatóság Mnnkács, ca. G. u. p. Tiszanina. 
Polena, 65, XI, M, •• t. és •· P• Polena. Domján Lajos tan1a, 11 Tiazanina, .".., 

Domboatelep, n j., ca. o. Tiszanána, •· t. "Kiak6re, 
j., cs. o. Alsókalocsa, L t. Otormez6, u. p. Tiszanána. . 

L p. Alsókalocsa. *) DomokoB kk., S.amcik-Doboko m&, mqyar-
Dombo&telep, n Perényea, Nógrád -., gácsi láposi j., ház !07, t 909, M., n., ~, kg. Rogoz, 

j,. cs. O, Ábelfalva, u. t. Gács, a. p. Nógridszenna, .C..SM kb., kj. és· at. helyben, tsz. Dés, j btk. és ah. 
Dombé~úlTiz, n Dombó, MáramaroB tm~., Magyarlipos, cs. G. Magyarlápos, 68, XXI, 70, 

j. (székh. TaraczkG1), ca. o. Dombó, L t. Mqyarlápos, • · 
L t. Taracuoz, L p. Dombó. . D a. m o k os L Csikszentdo01okos. 

*) DomJuhálo nk., X Koltodács; Toltlt.a .,.., Domokosmaj or, 11 Sárkereaztúr, Fejlr """' 
. dombóvári j., ház 807, i 6. 785, IL, n., ~.J), r.ef. sé.rbogárdi j., cs. G, Káloz, u. t. Aba-Sárkeresztúr, 

.LApaf6, éf. Csitóatc5tt6a, !.!5! kh., ak. helyben, •· p. Sárkeresztúr. . 
lsz. és ah .. Tamúi, cs. o. helJben,. Domolospuazta, 11 Zsibót, 80JIIIJ!J11 m&, aziget-
U, XIX, 63, e. viri j., cs. G. Szigetvir, u. t. és u. p. Szigetvár, 

D o m b ó v D o m o n k o s L Szentdomonkos. 
DombeháJi major, n Újdomhóvár, Tolnea ""''' *) Domonkosfa kk., Ves• szentgotthárdi j., 

dombóvári j., cs. ll. Dombóvár, L ·t. Dombóvár, ház 164-, :E 7a, M., vend, ef, rk. és ref. Kereza, 
L p. Újdombó"fir, !.00! th., kj. és ak. Kercza, tsz. Szombathely, 

*) Dombrád nk., X Baraezkos, Baranyere, jbtk. és ah. Szentgotthárd, cs. G. Őriszentpéter, 
Bárányház, Borpszka, Karkhalom, Kisdombóez, 83, XX, 66, u. t. Sal, . 
Iistiszahát, Nétóla, Ret.ehomoka, Szalmástann, 11 Nagysáp, E11tergom .""., 
Szerelmea és Zsilcsetanya ; S•abolCB tma., tisvárd•i esztergomi j., ca. G. Bajna, u. t. AnnaviUgy-Sárisáp, 
j., bú 767, i Jl., ~. rk. gk. Ajal., u. p. Nagysáp. · 
10.77! kh., ak. helyben, tsz. Nyíregyháza, jbtk. Domonkostanya, 11 Visznek, ""'·• gyOn-
éa ah. Kisvá.rda, cs. o. helyben, 66, X, nosi j., cs. o. Nagyfüged, u. t. Jászirokszállá.s, 

p e. ~. u. p. Visznek. 
*) Dombr6 kk., Tortia-.ArtJf&1IOB felvinczi *) DomonJ nk., X Domonyvöln, Egerszeg, 

j., hú 181, ! O., ; , !.363 th., kj. és ak. Feketeerdő és Flóramajor; Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
Aranyosmohács, tsz. Torda, jbtk. Felvincz, ah. aszódi j., ház !19, :E l.'z96, M., L, ef, 
Torda, cs. O. Felvincz, DO, XXI, 69, a. t. és u. p. rli:. Aszód, S.9t0 kb., ak. helyben, tsz. Pestvidéki 
i'elvincz. (székh. jbtk. és ab. GGd6116, cs. G. 

Dombró I. Alsódombró, Havasdombró, Kis· Aszód, 8~, I, J, (Iklad-Domony), u. t. Aszód, 
dombró, Kör6sdombró. ~- · · 

*) kk., Bihar vaskohi j., ház D o m o n y a L Alsódomonya, Fels6domonya. . 
6ó, :E 814, O., .:f, 861 Itb., kj. és ak. helyben, tsz. Domonyvölgy, 11 Domony, PeBt-Rlis-Solt-
Nan· Várad, jbtt. Vaskoh,· ah. Belényes, cs. O. Kisktm vm., as~ódi j., es. G. Aszód, u. t. Aszód, 
belJben, 37, IV, 13, u. t. Rény, [8]. u. p. Domony. 

Dombrollp118zta, r. Tulka, Bihar-., nagysza· *) Domoa1ló nk., X CsépAny tanya, Góly~ 
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·tanya, Gunyb6stanya, Pnplanya, Vtrbftkk él Tar- c1ri j., es. lJ. Nagyszentmihily, L t. Nannent-
jánka; Hef!U BYliDiJOsi j., biz 453, !. 2.391, mihó.ly, u. p. Felslikelhe ly. 
M., 0, 7.378 kb., ak. helyben, tsz. Eser, jbtk. *) Dorog kir., X Árpádkc1szénbinya, Dorogi· 
és ah. Gyöngyös, cs. G. Vé.mosuOrt, 60, X, 3!, puszta, Óbánya él Újbé.nya i EaJtcrgotJu._, euter· 
u. t. Ludas, romi j., bé.z 278, i. 1.9,9, N., . m., o, !.001 

D om os z l ó l. Szilágydomoszló. kb., !j. és ak. helyben, tsz. Komárom, jbtt. és 
Domozdoga, f""t Siklós, Baranya.,.., siklósi j., ah. Esztergom, ca. G. helyben, !&6, XIV,"· 

· cs. o. Siklós, •· t. és u. p. Siklós. f, .[ll e. ~. 
D6nafala, f""t Feled, Göm{ir ts Kis-HOfl.l Ha., . D o r o B l. Hajdudoror, Kisdorog, Nagydoroc. 

riJI!.aszécsi j. (székb. Feled), cs. G. Feled, u. t. *) Doroghaza tk., X Dorogpuszta, F~~kúti 
és u. p. Feled. tanya és Pálbizipuszta i Heve1 m., pétervisári 

*) Donby tk., Trencsln ""'·• puhói j., háJ j., ház 161, f, LO!ll3, M., o. 8.110 th., kj. Nagy· 
1,6, !. 787, T., O• q. Puhó, !.041 kb., kj. él ak. bátony, at. Mátramindszent; tsz. Epr, jbtk. 

1 helyben, tsz. Trencsén, jbtk. és ah .. Puhó, cs. ~. Pétervúára, ah. Eser, cs. O. Maczonka, 60, :X, 
. Puhó, 71, XV, 417, u. t. Puhó, ~- u. t. Mátramindszent, u. P• Nemti. 

D6napuszta, l"'\ Serke, Gömör ts Kis-Hont Dorogi l"'\ Dorog, Es1ta'g011 """• 
' rimaszécsi j. (székb. Feled), cs. O. Feled, u. t. esztergomi j., cs. o. Dorog, L t. és a. p. Dorog. 

• 

• 

Feled, u. p. Serke. Dorogkoplal6, r-. Kisterenye, N6grd4 11111., 

Donát, l"'\ Szentea, , CL ft. fO.leki j. (székh. Salgóta.Jlé.n), as. o, KislertDJe, 
m. h., u. t. és a. p. Szentes. u. t. él u. p. Kisterenye. . 
o n cs é n y l. Dancsfalva. D o r o gm a l. Tiszadororma. · 

D o n a ó l. Bánffydongó, Gyerc'Jfldongó. · Dorogpuszta, f""t Dorogháza, -., péler-
D6ragözfürtSsz, l"'\ Kormosó, Hont !lm., tor- vúári j., cs. O. Maczonka, u. t. és •· p. Kisterenye. 

ponai j., cs. O. Szentantal, u. t. Korpona, u. p. Dorongosp118Zta, f""t Seprc1s1 Arad t~~~., iisjeo6i 
Berencsfalu. j., CL O. Seprl5s, u. t. és u. p. Sepr6s. 
· Dórahegy, f""t Czecze, Fejlr sárbagárdi j., D o r os ma L Kiskundorozsma. 
cs. O. Czecze, u. t. és u. p. Czecze. Dorosó, f""t Zúgó, B~ -., alaóverec~kei j., 

Dórama.Jor, rot Rábort, Vu "m., németójvlri ca. o. Volócz, •· *- 6s •· p. VolócL 
j., cs. O. PusztaszenlmihAly, u. t.. Szentelek, *) nk., Bdc•·Borlrog -., apatini~. 
a. p. Pusztaszentmihé.ly. . biz 6i1, :E ~Ut!, o1 7.173 kb., air. helybeli, 

Dórapuzta, rot Dunapentele, Fsjtr vm., adonyi tn. Zombor, jbtk. Apatin, ah. Zombor, ca. G. 
j., cs. O. Dunapentele, u. t. és u. p. Dunapentele. Sztapir, !3, VI, 18, _[lll!. ~· 

Dórapuszta, rot N~LBydaróez, N6grdtJ tlm., D o r o sz l ó I. K.6uelfdoroszló, Rábadoroaló . 
losonczi j., cs. o. FO.lek, a. l. F~lek, u. p. *) Doroszlófain kk., X Bogdánlfytanya, la· 
Osgyln. tavAktelep és Szelistyetelep ; .d.rGd 1n11., tomoni 

Dorr6borhb, l"'\ M:ezl5zomhor, Zemplt-n .,.., j., ház .lM, f, !.179, O., =f, rk. Pankota, ö.SII8 
szerencai j., cs. G. Sserencs, L t. Szerencs, u. p. kb., kj. és &t. helyben, ba. Arad, ibtk. • a.h. 
Mezc1zombor. Borosjenc5, cs. O. Tornova, IV, 11, 

Dorgómajor, l"'\ Magyarvista, Kolou ~· 
nádasmenti j. (székh. Kolozsv!r), CL G. Masyar- D o r o z s m a 1. Kiskundorozsma. . 
nadas, u. t. és u. P• Magyarné.das • Dostrana, l"'\ Nasyszulin, 8sepe1 ""''' ólublói 

*) Dorgos tk., lippai j., ház 171, j., cs. G. Ólubló, u. t. Ólubló, •· p. Kishirs. 
i 861, O., ::f, 6.1!8 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Doszpolytanra, f""' Kelemér, (}6Jrlör ll Kif. 

. Temesvár, jbtk. és ah. Lippa, cs. G. Lippa, Honi tnn., putnoki j., cs. G. Putnok, 1. t. és 
VIII, u. t. és u. p. Lippa. u. P• Kelemér. 
· D o r g os l. Mészdorgos. Doazta, 0 Dévavtnya, J'611·Nagy'kufl·81olAOI: 

Dork6, f""t Sárospatak ZempUn slros· vm., tiszai felső j. (székh. Kunheues), ca. a . 
pataki j., cs. G. Tiszakadd, u. t. és L p. Sáros- Dévaványa, u. t. Pusztaecseg, u. p. Dévaványa. 
patak. Doszuhá.zesoport, f""t GOrgenyorsova, lla'r• 

*) Dormánd nk., X Budaháttanya, Heves ~m .. , Torda régeni alsó j. (székh. Szászrégen), 
egri j., ház 189, f. t.06n, M., rk. Besenyl5telek, cs. o. Görgényszentimre, L t. és u. p. GGrpny • 
~.1!9 kb., ak. Besenyl5telek, tsztk., jb. és ah. Eger, szentimre. . 
cs. o. FOzesabony, 60, X, 8!, L t. és u. P• FO.zes- *) Dónl nk., X Bulló, J'inoska, .lesterhely, 

. abony. ' Misó.d, Mocsár, Palánka és Szalaes; Z6lyo111 11111., 

· D o r n a I. S!entklltolnadorna. beszterczebinyai j., biz 178, f. 996, T., 0, 3.0'7 
DornaTCSlgyltelep, f""' Marosborgó, Beutercse- kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Beszterczebánya, 

Naszód vm., jádi j. (székb. Hesztetcze), ak. Alsó- cs. o. Óhen, !51 XVI, fiO, u. t. nyáron: Ioryt
borgó, cs. o. Marosborgó, u. t. és u. p. Borgóprund. niczo, télen : Oazada, u. P• Martaljs. 

Dorn6pusztll, l"'\ Fel.öketbely,, VtJB vm., felső• · Don116 kk., Liptó "".., liplóújvlri j., hái 210, 
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• 

• 
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~:' ! t.191, T., a, tg. Szentpéter, 1.889 th., k;j. ~s ak •. DöbrUntetbegy, f""'._Ozora, TolntJ tambi 
·-: helyben, tsz. Rózsahegy, jbtk. Liptóójvár, ah. J., *cs. O. Ozo-ra, a. t. es '!-• ~· Ozora. • 
lt Liptószentmiklós, · cs. o. LiptóújvAr, 67, XV, 49, ) DUge kk., X Doge• kistanya és HedVIg· 
-i L t. Liptó'l)jvár, ~· · tanya j Beabolcs tms., kisvá.rdai j., biz !6!, f, 
f. *) Dozmati ü., X Jápla. VtJB szombat.· 1.725, M., ~, rk. Kisvlirda, gk. Ajrtk, '!.908 kh., 
~ helyi j., hAz &9, i. 339, M., 0 ,' U98 kb., kj. és ak. kj. é~ ak. helyben, ~sz. Nyíregyháza, jbt.k. és 
1 Torony, tsztk,, jb. és ah. Szombathely, cs. G. ah. KtsvArda, CL O. Kmvárda, X, 
'f Szombathely, 88, XVIII, 59, a. t. és u. p. Torony. [8]. 
f D ó zs a L Jászdózsa. Dögei kistanya, r-. DOge, 81cabolu- kis-
( Dó1sahegy, r-. Salomvá.r, Zala "m., zalaeger- várdai j., cs. O. Kisvárda, u. t. és u. P• DOge. 
f szegi j., cs. O. Zalalllvc5, u. t. Zalal0vc5, u. P• Döghát, f""' Tipióryllrgye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
l· Salomvár. . · "m., · abonyi j., CL O. Tápiószele, u. t. és u. P• 
~ Dó1sapuszta, r-. Zsaka, Bihar "".,, berettyóój- Tápiógyörgye. 
i falui j., cs. o. Z!!áka, u. t. és u. p. Zsáka. *) DUgmezli kk., Beomok-DobolctJ bethleni j., 
~ Dó1satanya, r-. Valkány, Torontál nagy· ház !1!, :E 941, O., -=f, gk. Kiskaján, 3.!11 kh.,.-
t uentmiklósi j., CL G. Valkány, u. t. és u. p. kj. és ak. Isp6.nmezc5, tsz. Dés, jbtk. és ah. Beth· 
1 Valkiny. len, es. G. Nagydebrek, 63, XXII, 7!, u. t. 
l 
' 

. f""' X~ma, Zemplén gálszécsi nemegye, u. p. lspánmezc5. 
:· j., cs. O. Tc'lketerebes, u. t. és u. p. Kozma. DUgUslmajor, f""' Felsc5szeli, PoiBOti!J .raiAn· 

*) Dllbör kk., Vas "m., szentgotthárdi j., hAz 71, tai j., cs. ö. Galinta, u. t. és u. p. Felsc5szeli. 
f, W, N., rk. Rábaazentmárton, 650 kb., kj. és Dö~Us~anya, f""' Kaba, . Hajdu hajduszo
ak. Rábaszentmárton, tsz. Szomhathely jbtk. és boszlót J., cs. O. Kaba, u. t. és u. p. Kaba. 
ah. Szentgotthárd, ca. o. Gyanafalva, as: XX, 66, . DUgU~a~ya, r-. Tiszafarkasfalva, U!JC!C•• 
u. t. Gyanafalva, u. p. Rábaszentmárton. bszántúh J. (székh. Halmi), ea. It Tiszaújlak, 

*) kk., Seolnok·Doboka "m., na~ry· u_. t. Tiszaújlak, u. p. Tiszapéterfalva. 
ilondai j., ház 94, f, -446, O., t, '800 kb., kj. és DUgTtil!D~uszta, f""' Alsószentiván, Fej~ 
ak. Oláhfodorhá.z&, tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, sárbogllrdt J., ca. G. •• t. Czecze, 
ah. Manarlápos, ca. o. Galgó, 63, XXI, 70, u. t. u. P• Alap. · 
és u. p. Galgó. ·. . . *) DUmetölde kk., Zal• · . novai )., hú 

*) DöbiSrhegy -kk., )( Festetichmajor; Vas vm., 79, f. 450, M., rk. Páka, 1.151 kh., kj. és ak. Páka, 
körmendi j,, ház 83, f, 545, M., rk. Szarva.sken.d, tsz. Zalaegerszer, jbtk. és ah. Alsólendva, cs. o. 
!.060 kb., kj. és ak.- Szarvaskend, tsz. Szombat· Páka, 48, XX, 65, u. t. Csomlldér, u. p. Páka. 
hely, j btk. és ah, Kllrmend, cs. o. Körmend 83 *) DUmebiza kk., X Vasta~rerdc5to.nya : Hont vm., 
XX, 66, u. t. Vasnádasd, u. p. Szarvaskend: ' korponai j., ház U, i !!8, T., m., rk. Hontnémeti, 

Dibr48, f"'l Tapolczafc'l, VU~prém pápai j., 1 kb,, kj. és ak. Hontnémeti, tsz. Ipolysig, jbtk. 
es. a. Ugod, .... t. Pápa, u. P• Tapolczafc5. és ah. Xorpona; ca. o. Alsósipék, XIV, 45, 

D Gb réte I. ·Babosdöbréte. m. h., u. t. 6s u. P• Hontnémeti. 
*) DIJbrUcze kk., ZtJl• ".,, snmegi j., ház öt, D ft m o lk l. CzelldGmftlk. 

f, !6!, IL, rk. Kisgllrbc5, 471 kh., kj. és ak. D6m~~:U malom, f""' ~Gnp, 'VtJB ""'·• czell-
KisgGrb6, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Snmeg, dOmftlkt J., cs. G. Kenyen, L t. 

• 

L p. Kisgarbö. . m r apu, f""' taapáti, TolntJ am., vftlgységi 
DUbri .... N t"d 1 J· (székh. Bonyhád), ca. o. Szálka, u. t. és u. P• 

. . rpus .... a, f"'l agya • • -., nary- Véménd. · · 
Cll. u. 

' * · vélyespuszta ; eszterrom• j., hu · 
) nk.,.~ Gllrcsmény •s Konda; !184, t 1.5!11, 0, ref. .f..tfi8 kb., 

Tolttil dombóván J., hAz 860, ! 4.168, M., ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk. és ah. Eszterrom, 
ő, 5.675 kb., .ak. helyben, tsz. Szekszárd, jbtk. es. o. Esztercom, t6, XIV, 44, ~. •· t. Pilis-

. és ah. Tamási, ca. 11. Dombóvár, 44, XIX, 63, marót, . 

. r. ~·. . *) DIJmUtUrl kt., Vas t1m., szombathelyi j., ·hú 
*)Döbrönte kk., )( Ilkapuszta; Veseprim 66, :E 433, M., rk. Szenlléránt, ál~ Nemeskolta, 

pipai j., ház 70, f, 50!, N., m., rk. Nagyganna, 90S th., kj. és ak. Táplánfa, tsztk., jb. és ab. 
~-· kj~ és ak. Pápakovácsi, tsz. Vesz· Szombathely, es. o. Rum, ss,. XVIII, 59, r, 

prém, Jbtk. és ah. Pápa, ca, o. Bakonyjákó, 191 • 

XVII, 56, 'L t. Pipa, u.~· Pápakovácsi. *) DlimsUd nk., X Apaj, Szc5rhalom és Szunyog j 
f""' Majsamtklósvár, Tolna t~m., ta- Pest-Rlis-Solt-Kiskun "m., dunavecsei j., ház t ,0,2, 

mási j., rk. Ozora, ref. Felstínyék, at. Ozora, f, 4.46!, M., ~, rk. Pereg, !3.385 kh., ak. helyben, 
CL O. Tamut, L t. és v.. P• Ozora. tsz. Pestvidéki (székb. Budapest), jbtk. RáczkeTe, 
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ab. Kun!lzentmiklós, es. O. KunszP-ntmiklós, 38, tsz. Nau-Várad, és ab. BeMnyes, es. ll. Bel'-
1, 98, ~. f, _['t . e. ~, p. u. nyes, 87, IV, 13, m. h., u. t. és u. p. Belényea. 

*) Dör kk., Sopron tnn., csornai j., ház !18, Dró.gatanya, r-. Kolou '"'·· mez6· 
!918, M., (), 1.6!!-t kb., kj. Rábapordány, ak. ht.1lyben Orményesi j., es. O. MezőOrményes, u. t. és L p. 
(a rábapordAnyi ak. párhuzamos B. anyakOnyve). M"zőOrményes. 
tsz. Sopron, jbtk. és ah. Csorna, cs. G. Csorna, · *) Drágavflma kk., .Siolt~ok-Doboia ma· 
76, XVIII, 68, u. t. Csorna, ~. . gyarláposi j., ház 201, ! 860, O., .:f, rk. Torda· 

D O r t e l l. Dérf<'lld. vilma, 3.128 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Dés, 
D o r g i cs e l. AlsódOrgicse, Felsődörpcse, Kis- jbtk. Nanilonda, ab. Magyarlipos, cs. ll. Nagy· 

dOrgicse. ilonda, 63, XXI, 70, u. ii. és u. P• Nagyilonda. 
D ő r i p a t l a n l. DOrypatlan, *) DrAgcséke kk., Bihcw magyarcsékei j, 
D <'l r <'l cs k e l. Somogyd<'lrllcske. ház 170, i 841, O., m., ; , kg. Tasádfll, 1.511 ih~ 
D6r6g, r-. Pázmándfalu, Gy6r pusztai j. kj. 6s ak. helyben, tsz Nagy-Várad, jbtk. és ah. 

(székh. Győrszentmárton), cs. <'!. Bőnyrétalap, Magyarcséke, es. G. Magyarcséke, frl, IV, 11, 
u. t. Győrszentmárton, u. p. Pázmándfalu. ~. , ~· . 

D G r <'l g d I. TaliándOrOgd. *) Drágfnlva kk., Krassó·Biörifly tm&., Cacsidi 
*) Döröske kk., VCIB k<'lrnaendi j., ház 70, j., ház 66, :E 287, O., kg. Kismutnok, 1.480 kb., kj, 

i U!, M., rk. Szarvaskend, 768 kb., kj. és ak. és ak. Galadna, tsz. Lugos, jbtk. él ah. Facstd, 
Szarvaskend, tsz. Szombathely, jbtk. és ab. K<'lr- r.s. O. Ferde, (.3, V ill, ~B, 1lll' t. és •· p. l'acsád. 
mend, cs. o. K<'lrmend, 83, XX, 66, L t. Vasvár, D r a g o j e s t L Dráganyfal va. 
L p. Szarvaskend. *) Dragomér kk., KrtJSsó-Siórtny tm~., lugosi 

*) DUrypatlan nk., X Alsócsurgó, Alsópatlan, j., ház 138, i 76'!, O., m., .:f, !1.970 kh., kj. és ak. 
• 

Andormajor, Angyaldomb, Belsőd<'lry, Farkas- Bojtorjános, tsztk., jb. és ah. Lugos, CL G. 
v<'llgy, Felsőcsurgó, Fe.Isőpatlan, Grierwald, Juhé, Krassóviszár, 63, VIII, L i;. Gavosdia, 
Lászlómajor, Mihilydomh, Ódány, Ódányi szőllc5- u. p. Furluk. · 
hegy, OrdOgmalom, Paradicsompuszta, Reppthlil, *) Dragomértaln nk., Máramaros '""'• im
S<'Itétvolgy, Szentgál, Szentgáli · szőllc5hegy és vOlgyi j. (szé~. Dragomérfalva), ház 676, f. 
Szunyogcsárda; ToltaG tma., v<'llgységi j. (székb. O., n., m., i, rk. Felsc5viaó, 18.186 kh., ak. helybeu, 
Bonyhid), ház 196, i 1.501, M., n., rk. Zomba, tsz. Máramarossziget, jbtk. és ah. Felsllviaó, CL G, 
ág. Kéty, 9.038 kb., ak helyben, tsz. Szekszárd, helyben, 85. XII, 38, _r- e. ~. 
jbtk. Bonyhád, ab. Szekszárd, cs. O. Zom.ba, -'i·, D r a r o m i r e s t l. Dt·agomér. 
XIX, 61, •· t. és u. p. Zomba. D r a r o n J' es d I. Dragánfalva. 

D6rytabód, r-. Tabód, TolM .-<'!Igységi *) Drágonyfalva kk., Temes ~ •• 
• 

j. (székh. Bonyhád), cs. G •. Zomba, •· t. Zomba, j., ház 189, i 94~, O., ;=-, !.MS kb., kj. és ai. 
L p. Kisdorog. . Feketeér, tsz. Temesvár, jbtk. 6II ah • 

Dlirzeménypuszta,. r-. Pápa, Vea1prlm ., f!lrdő, es. o. Buziá.srnrdő, 61, VIII, 
cs. o. Pápa, u. ii. és u. p. Pápa. · Keped, u. p~ Szinérszeg. , 

L t. 

*)Dötk kk., Zala ""'·• zalaszentgróti j., ház !7, *) DrágosfalTa kk., X Ropturitanya j 81o1Jd. 
i 170, M., rk. Pa.kod, J91 kh., kj. és ak. Zalabér, Doboka tnn., manarláposi j., ház 88, i. O., 
tsztk. és jb. Zalaegerszeg, ah. SQmeg, cs, O. Zala- gk. Karulyfalva, kh., kj. és ak. Karuly· 
szentgrót, 48, XX, 6(., u. t. Zalabér, u. p. Pakod t"alva, tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, ah. Mavar· 

*) Divény kk., Borsod ., ... , edelényi j., lápos, cs. o. Galgó, 63, XXI, 70, L t. és L p. 
biz 87, i (.89, M., rk. és ref. Felsc5· Galgó • 
nyá.rád, !.019 kb., kj. és ak. Felsc5nyárád, tsz. Drágosltanya, r-. Szüágyperecsen, &ildgy ..,, 
Jliskolcr, jbtk. és ah. Edelény, cs. o. Rudabánya, szilágysomlyói j., es. o. Sziligysomlyó; •· ~ Sai- . 
3(., X, Bt, u. t. Ragály, u. p. Felsc5nyárád. lágysomlyó, u. P• Szilágyperecaen. 

D r á. b s z k ó L Darabos. Drágos tanya, r-. Batiz, 81atmár filii., natmár-
*) Drig kk., X Korcza, Seres és Tövises j Kololi németi j., cs. o. Szatmár-Németi, u. i;. Baili, a. p. 

hidalmási j., ház 286, i U98, 0,, Batizvasvári. 
; , ö.8(.5 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Kolozs- *)Drágota kk., Bihar , belényesi j., hú "7, 
vár, jbtk. és ab. Hídalmás, cs. G. helyben, 61, f 71', 0.,;,;=-, 1.586 kh., kj. és ak. Magyarremete, 
XXI, 67, u. t. és u. p. Hídalmás. tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, CL G. 

*) DrágabártfalTa kk., X 8 dariláz és Voro- Biharkaba, 37, IV, 13, •• ii. és u. P• Maryarremete. 
csánszki j Bereg t»n., munké.csi j., ház i Uí67, D r a g o t y á n l. Drágota. 

. R., t , 3.621 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Bereg- D r a gs i n a l. Temesfal va. · 
szász, jbtk. Ilosva, ah. :Munkács, cs. G. Komlós, Drágszél, r-. Homokmégy, P~si-Pilil-&ll· 
66, XI, 34, u. t. :Mu~ké.cs, u. p. Beregkisalmás. Kiskun .,m., kalocsai j., cs. O. Kalocsa, a. t. 

*)Dragánfalva kk., Bihar vm., belényesi j., biz Öregcsertő, u. p. Homokmégy . 
66, i. 346, O., .:f, ö83 kb., kj. és ak. helyben: U1·agus kk., Fogcwa8 ,".., aliJóirpúi j., b4l 
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. 801, f.. 1,1,, O., t, .::f, 6.65' kb., ll;j. és ak. hely- at. tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Per-
ben, tsz. Brassó, jbtk. és ah. Fogaras, cs. ll. Voila, lak, ""· O. Perlak, 48, XX, U. ti Perlak, u. P• · 
31, XXIV, 78, u. t. Alsóvist, u. P• Murakirály. 

• 

• 

falva. *) Drávafok kk., )( Fenékpuazta, Kisfokmajor, 
Drahipuszta, n Őrhalom, N6gt•ád balassa- Kishomok és Nagyhomok; Somogy , szigetvAri 

gyarmati j., cs. a. B&lassagyarmat, u. t. j., hAz U-ó, :! 818, M., ~, rk. Bogdása, 4.186 kb., 
L P• Hugyar. kj. ~ ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ab. 

D r a h ó c z 1. VqdebrM. Szigetvár, cs. o. Lakócsa, 44, XIX, u. t. 
DrahoTa, n Rimakokova, G~ IB Kis-Hont Lakócsa, 

""'·· rimaszombati j. (azékh. Nyustya), ca. G. Rima- *) DráTafftred kk., )( Piroak6 ; Zala 11m., per-
, kokova, u. t. és u. P• Rimakokova. laki J., ház 84, f, 7!1, H., rt. LiretvAr, kb., 
: D r a k s i n y e a t L DrAg falta. kj. és ak. Liretvá.r, tsL Nagykanizsa, jbtk. és ah. 
f' Drapkópnszta, n Rád, N6!Jf'ád nórrádi Perlak, cs. ll. Perlak, 48, XX, u. t. Perlak, 
' t j. (székh. Rétság), ca. O. Nőtincs, u. t. Pencz, u. p. Ligetvár. 
~ u. P• Rád. · *) Drávagárdony kt., )( Lonkapuszta; Somogy 
: D ra s k ó ~z L Alsódnskócz, Fels6draskócz. barcsi j., ház 7 4, t 881, M., ~ , rk. Barcs, 
• 
, D r o sk ó c z d o l i n a l. Draskóczvlllgye. 2.04-9 kb., kJ. és ak. Kastélyosdom.bó, tsz. Kapos-
l *) DraskóeZT6lgye kk., X Károlytelek és Szent- vár, j btk. éa ah. Szigetvár, cs. o. Dará.uy, U, XIX, 

ilonapuszta ; l\4r6c.r tim., toróczszentmártoni ·j., 6:1, u. t. és u. p. Kastélyosdombó. 
ház ,6, f, , T., o. 6.g, Turóczszentmárton, 64-6 *) DráTahinyi kk., )( Mocsá.ri erdc'Jslak; 
kb., kj. és ak. Na(l'yjeszen, tsz. Beszterczebá.nya, Baranya azentl6rinczi j., ház 10.1, f, 487, 
jbtk. és ab. Toróczszentmárton, cs. O. Turóczszent- M., ~, rk. BogdAs.,., 1.919 kh., kj. és ak. Sellye, 
márton, 71, XV, 4r8, u. ie és u. p. Tri.róczszent- tsz. Péca, jbtk. és ah. Szentlc'Jrincz, CL O. Sellye, 
márton. 5~, XIX, 601 •· t. és L P• Sellye. 

D r á • ko v e c z L Liptvá.r. · *) Dránkeresztdr kk., )( VOrl!sipuszta; Somon 
DrulioTlclmajor, rt Patafalva, Vu , ma., sziretvá.ri j., ház 90, t 590, H., m., rk. Hog-

szentl!'otlhárdi j., cs. o. Radafalva, u. ie Szent- dása, 1.!84 kb., lrJ. és ak. Drá.vafok, tsz. Kapos- . 
rotthárd, L P• Patafalva. vár, jbtk. és ah. SzigetvAr, ca O. Lakócsa, ü, 

Draatodcsmajor, n Pónicz, Vu """• német- XlX, 6!, L t. Sellye, u. p. Drá.vafo.t. 

6j' ári j., cs. G. L ie é1 L P• *) DránmaB7ar6d kt., Zala "'·• cáktornyai 
Némr tújd.r. j., ház 58, f, SóO, H., rk. Miksavá.r, 775 kb., lrJ. és 

*) Drassó kk., X Árvédtanya; Ala6-Feh/r ak. Dt·Avacsá.ny, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Csák-
kisenyedi j. (székh. Vizakna), hAz. !40, ! 1.068, tornya, cs. O. Miksavár, 48, XX, 65, •• t. 

• O., m., o, t , kg. . 3.071 kb., IQ. és ak tornya, u. p. vér. 
tsztk., jb. és ab. Gyulafehérvá.r, ca. G. *) Dránnagyfalu kt., KFaczArnicz~puszta és 

helyben, 64-, XXIII, 74, u. t. és u. P• Koncza. Szépmajor; Zala 11m., csáktornyai j., ház US, 
D r a u c z l. Doroszlófalva. . t 788, H., m., rk. Drávavásárhely, 1.,7! kb., kj. 
*) Dri.vaesány kk., X Gyllrgymalor; Zala és at. helyben, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. 

eaáklornyai j., hAz 107, .! 667, H., m., rk. Miksa Csl\ktornya, cs. G. Csé.lttorn:ra, (8, XX, 65, u. t. 
1 

vár, 1.680 kb., Jrj. és ak. helyben, tsz. Nagy· Csáktornya . 
kanizsa, jbtk. és ab. Cs!ktornya, cs. O. Miksavár, *) D ... Ta,óhld kk a l .n.t i J há 
~o XX ~ CsAk M'k . r.. .,. oa a .,.., CStu. ornya ., z 
-.a, , 6o, u. t. tornya, u. p. 1 savar. •7 .{! "'gt H k D á ... _á h 1 '-L kj é 

*) D ", hl kk. X C h' Jé .. • ., .,. ' ., r . r va va.:o r e y' a.u., • B 
r .. ncse , se 1puszta és gverem- .... D .", •-• ts N ka · 'btk. és h 

ta B ·kló · · h"- 76 l! aa.. ravanagyuwu, z. agy mzsa, l a • 
pusz ; aranya 11 st J., ~u. , .., Cs"kt Cs kt •~o XX 
1., · ~, rk. Gyüd, 1.864! kh., kj. és at. Kovács- a. ornya, ca. G. ! ornya, -.o, • L t. 
h'd t Pé 'bt'- és h S'kló ,. D .. Csáktornya, u. p. Drá.vavásárhely •. 1 a, sz. cs, l .. a • 1 s, cs. u. ra.va-
azabolcs, 6~, XIX, 60, u. -t. Harkány, u. P• *) DráTaollár kk.! )( Zala _ perla~ j., biz 
Kováeshida. 47, f, 88~, H., l"k. K1sszabadka, 78o kb., kj. és ak. 

*) Dráncsepely kk., Baranya siklósi j., Drávadiós, tsz. Nagykanizsa, jb~. és ah. Perlak, 
ház 89, f, ,a, M., ~, rk. Vajszló, 1•1, 9 kb., kj. ca. ö. ~erlak, 48, XX, 65, u. -t. Kisszabadka, u. P• 
és ak. Kovácshida, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Siklós, Drávadlós. . 
cs. ll. Dr!vaszabolcs, 691, XIX, 60, u. t. Har- *J Drávapilfalva kk., )( Belcsapuszta; Somogy 
kány, u. p. Kémes. · vm., barcsi j., ház 109, i. 1.179, M., n., rk. Barcs, 

*) Drándlós kk., Za7a perlaki j., ház 223, ref. Darány, 1.659 kb., kj Barcs nk.· hez beosztva, 
f. 94.9, H., rk. Kisszabadka, 1.617 kh., kj. és ak. ak. Barcs, tsz. Kaposvár, jbtk. és ab. Szigetvá.r, 
helyben, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Perlak, cs. G. Barcs, U, XIX, 6~, u. t. és u. P• Barcs. 
es. ll. Perlak, 48, XX, 66, u. t. Kisazabadka, ~- "J Drávapalkonya kk., X Robogypuszta és Püé ; 

*) Dránegyház kk., Zala perlaki j., Baranya vm., siklósi j., ház 119, t 640, M., ~, 
hAz 199, ·f. U91, H., rt. Perlak, U05 kh., :ij. ~~ rk. Gytld, kb., Jrj. és ak. Kovácshida, tsz • 
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P6es, jbtk. 6s ah. Sitlós, e~. G. DrAvanabolcs, &t, rk. Barcs, ref. KasUiyosdomhcS, kh., tj. 11 
· XIX, 60, a. t. HarUny, u. p. Kováeshida. ak. Kastélyoadombó, tsa. Kaposvár, jbtk. és ab. 

*) Drávapiski kk., Bat'Oinya t~m., siklósi j., ház Szigetvár, es. o. Darány, U, XIX, 61, •· t. n. 
M, f. üS, M., rk. Vajszló, ref. Kéines, 871 kb., rány, ' . 
kj. és ak. Kémes, tu. Pécs, jbtk. és ah. Siklós, DrAntorok haJ.Sállomu, rt Ko pAca, Bt~r••r• 
cs. ö. Vajszló, 691, XIX, 60, u. t. Vajszló, 11. p. ""'·• ba.ranyavúi j., cs. o. Dárda;~."· t. Dirda, 
Kémes. u. p. Bellye. 

*) DráTuiHól kk., Ztila t~m., perlaki j., ház *) Dránd.sirhely nk., )( Dnshely és l 
· 6(.1 ! 609, H., rk. Li1etvár, 49!1 kb., kj. és ak. Zala na., csáktornyai j., bú -115, ! H., m., 

Ligetvú, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ab. Perlak, ~~ 4.195 kb., a.k. helyben, tsz. jblk. 
CL o. Alsódomboru, 68, XX, 65, •· t. Perlak, és ah. Csáktornya, ca. o. Claktomya, 48, XX, 65, 
u. P• Ligetvir. n. t. Csáktornya, ~. 

*) DránuabolCB kk., X Dúson.r és Zsinkó l Dránezkltanya, r. Vinna, U"9 •• aob-
Baranya siklósi j., ház 101, ! 6,!, M., ~, ránczi j., cs. ö. ·Vinna, • t. L,. 
rk. Gydd, 1.9!5 kb., kj. 's ak. Harkiny, tsz. Pécs, Vinna. · 
jbtk. és ah. Siklós, cs. ö. helyben, 6!, XIX, 60, Dranezkytanya, r. Batiz, 81attllár -, aat· 

· •· t. Harkány, [8]. márnémeti j., es. ö. Szatmár-Németi, L t. Batiz, 

• 

. *) Drinazentes kk.,·. barcsi j., u. p. Batizvaariri. 
ház 10,, i 673, M., rk. Barcs, 867 kb., kj. ée Dránczk)'tanya, r. Giloapetri, BiAar -., 
ak. Komlóed, tn. Kaposvár, jbtk. ab. érmihályfalvai j., es. l. L t. és 1.,. 
SziiJetd.r, os. ö. Barcs, U., XIX, u. t. ú u. P• Gálospetri. 
Barcs. . · Dráveczpatak, r, IpolymalrJari, N(Jgrdd ..., 

*) DráTUZentimán kk., ZalCJ -, perlaki j., j., cs. o. Málnapatak, L t. C.ehherek, 
ház 73, i öSI, H., rk. Kilszabadka, ~ kb., kj. u. p. Ipolyróna. 
és ak:. taL Nankanizsa, jbtk. és ab. *) DrégelJPalánk kk., )( Babatmajor, Desztis
Perlak, ca. G. Perlak, .&8, XX, 65, a. t. és a. p. puszta, Gólyegaz, OrelJIIlajor u ; 

Hcnat .,..,, ipolyBili j., hu 800, ! 1., a, 
*) kk., Ztlla ..,..,, csáktornyai 3. 75' kb., kj. és· ak. helrben, tatk., jb. • ah. 

.j., hu 12!, i 865, H., rk. Csáktornya, t.4r98 kb., lpolJIIálJ, ca. G. Ipolyság, 16, ;IIV, 66, f, 
kj. éa ak. CsA.ktornya (csáktornyavidéki kj. és ak. 
kerlllet), tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ab. Csák tor- Drekulyatelop, r. Mezőhánd, MaroB-Torlfa ... 
nya, cs. O. Catktornya, 'S, XX, 66, •• t. ds marosi alsó j. (székb. Maros-Vásárhely). cs. G. 
•· P• CsA.ktornya. :Mezőbánd, u. t. és •· p. Mez6hánd. . · 

t D r á v as z e n tm á r t on L Alsószentmárton. DrenkoTa, n Krur6-81Öf'h!Jca., 
D r á v as z e n tm 6. r t o n l. Felaöszeótmúton. újmoldoni j., es. o. Kozlatelep, j,, .['e. 

.. 

*) Drivaszentmih&lJ kk., Zala CJiáktol'nyai -
j,. hú 88, i '75, H., m., rk. Csáktornya, 864. kh., Drenóhegzpnszta, r. Cleri, HORt !Illo, korpo-
kj. éa ak. Csáktornya ( csáktornyavidéki k.j. és nai j., es. o .:o Szénavú, L t. Korpona, •· p.lloJ6k. 
ak. terület), tsz. Nagykanb1sa, jbtk. és ab. Csák- alkOzség (DrenoYa, GrohoYo, Kablari, 

. tornya, cs. o. Csáktornya, 48, XX, 65, u. t. és I.opazza, Paterako és Podhr&lf hA~esoportokkal), 
u. p. Csáktornya. r, .Fiuau, cs. o. (a uolgálatot Fiume 

*) Dravaszerdahely kk., Baranya siklósi város rend6rsép telje8fü), a. t. 6s a. p, Fillllto 
j., ház 71, E. su, lll., ~. 1·k. Gyúd, 1.090 kb.,. Drenova házcsoport, n Drenova alk6JI6r, f"l 

kj. és ak. K.ovácshida, tsz. Pécs, jhtk. és ah F'ume, es. o. (a kOzbiztonsigi azoigálatot Fiume 
Siklós, ce. o. Drávaszabolcs, ö!!, XIX, 60, u. t. város rendc'lrsé.re teljesfti), L t. N u, p. Fiume. 
Hark!ny, u. p. Kovácshida. · kk., X Aotalvl5llrf, Bokros, Za'flllll 

*) DranszUas k't., . X Sientkereazlpuszta; és Zsarnó; trencséni j., hú 
Zal11 " ... , perlaki j., ház 86, ! 791, H., m., rk. f. 1.669, T., o, (X, ág. Trencsén, 6.3to kb., ij 
Kisszabadka, 1.583 kb., kj. és ak. Drávadiós, tsz. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. !JI. G. 
Nagykanizsa, jbtk. és ah. Perlak, cs. o. Perlak, Trencsén, 71, XV, .ft7, •· t. Kiatarajos, ~· 

. 48, XX, 65, n. 1;, Kisszabadka u. p. Drávadiós. DrgonoT&dollna, r. Ótura, Nyitrfl ".,, tit 
· . *) Drá.Tasztl\ra kk., X Alsóel·zsébetpuszta és újhelyi j., cs. o. Ótura, u. ~ éa 11. p. Ótura. 

Lajostanya ; &rnogy """• szigetvári j., ház 148, Drldtr kk., Fogaru filii., fosarasi j., hú 1111, 
i 1.115, H., m., rk. Bogdása, ref. Drávaiványi, f. 780, O., ; , =f, 1.596 kh., kj. él ak. VoUa, tsr. ! 
!!,809 kb., kj. és at. Drávafok, tsz. Kaposvár, jhtk. Brassó, jhtk. és ah. Fogaraa, cs. o. Voila, 31, 
és ah. Saigetvár, cs. o. Lakócsa, U, XIX, 6t, XXIV, 78. u. t. Alsószombatfalva, 11o p. Fotaru • 
f (Drávasztára--Zalita), u. p. Sellye. Drlenkltanya, rt FenyökosztolánJ, Bar~ oa, 

· *) Dráyatn.m.Ud kk., X Elelkapuszt.a és Zátony- aranyosmaróti j., cs. o. KislnpolcsinJ, L t. Iif. 
pu6zta; tm~o, baresi j., hu 103, f. 670, 1(., , u. P• Fenyc5kosztoláAJ. · 
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Drfnrlcl, (""\ Alsómislye, Ahvj-To""' .... . f'"'l ~isbosaya, ZMplbl .,.,, rlln6c:' 
fllzéri j. (székb. Hernádzudiny), cs. 6. Hernid- J., cs. o. N~gym1hály, u. t. Parnó, u. P• Rákóc_, 
zsadá.ny, u.~ éa a. 1,. Alsómislye. D u b o d J el l. Treneséntc'JIBYes. . 

D r i n o v a !. Derenyit . Dobok~ .r-. B dcs-Botlrog "!"-• topolyai 
DrlslaloT, f"'\ GOrg6, 81epe1 j., ci. J., ca. O. K18hegyea, r, U. p. B&JSL 

o. IAese, u. ~ I &se, u. p. GOrg6. . D ll b o v a l. Cseres. . 
D r o mb á r L Dombár. D ll b o v a 1. Cserfalll. · 
Drezd, ,..-, Karisznó, 2Tine~ltl .,._, kis1ucza- ·D ll b o T a l. Dunatoluea. · 

újhelyi j., ca. o. L t. Clacza, L P• D u b o v a l. Oláhdubova, Para1ztdubovL · 
larállnó. D u b o v á c z 1. Dunadombó. 

Drekaék, r-, Berezó, NgitrtJ mia'fti j;, D u b o T á n y l. Alsóduboviny, Fela6doboTiDy. 
ca. G. Miava, •· t. él a. p. Berezó. D u b u v ó L TurócztölQel. 

"). Drugetiliba klt., Ung pereeaenyi J., Dubrava kk., IAp~ ""'·• németlipcsei j., hb 
hú 381, :! 1.993, R., m., l, 6.361 kb., kj. és ak. 140, i. 866, T., rk. Keleesén, ár- Né,neUipcse, 
Bercaénrifalva, tsz. Bererszász, jbtt. és ah. Nal)'· 3.999 kb., kj. és ak. Szokolea, tsz. RózsaheJy, jbtk. 
berema, ca. O. Perecseny, 66, XI, m. h., és ah. Liptószentmiklós, ca. G. Németlipcse, 67, 
• t. és •· p. Bercsényifalva. XV, 49, u. L Németlipcse, u. p. Kir4.lylubella. 

*) Dnuaolr kk., Vu ""' fels66ri j., ,hú .W, Dubrava, r-. Tapolybermtny, Sáros , Jirálti 
l N., áf. V ároazalóoak, 991_ kb., k;j. 6I at. j., ca. lJ, K~nas, •· t. és ~p, Tapolyhan1111fa1Ya. 
Yuossmlónak, tsz. Szombathelf, jbtk. él ah. D u b r a v a L KisUilgyes. 

• 

Felsll6r, cs. c1. Fels66r, 83, XX. L t. H L P• D u b r a v a l. Szepestolgyes. 
• 

Városszalónak. · Dllbranmajor, 1""1 Széleskút, Por.tOfiS' '*-• 
D a o a d o fo rr ó L Belénrelfonó. -, malaczkai j., a. O. Kalaczta, u. t. 6a ~ p. 
D 1 o 1 z 6. n r u r h e a d L Gorbolyfalva. Széleskút. 
Dubest l. Dobosd. · DubraT&pui.da, /"'"'\ Pouting 
•) DaW kk., "Ba-19 -., felviUk.i j. (aékb. ""'-• pozsonyi j., cs. 6. Stomfa, •· t. Marrar- . 

Dona), hu !8, !. 168, ll., rt. Bárdháu., UO falu czukorQár, u. p. Nqymqasfalu. . 
kb., ij. • ak. Hátme1, tu. Berepzáa~ jbtk. Dnbranréz8'J&r, 1""1 Martonháza, G6miJr ú IlY. 
Jhna, ah. JlUilkiea, cs. o. Bátmea, 65, XI, s•, lloAt t~a, rozsnyói j., C$ 6. Csetnek, L t. 68 
L t. Ilosn, L p. Hátmer; L· p. Martonb · · 

*) DableáDJ kk., Bor110rl tm., sajószentpéteri *} DabraTieza kk., X Dnbraviczalest; Zdly0111 
J., bál 66, !. ll., rk. SajóJalrócz, ref. Putnok, nt., beszterczebinyai j., hál M, :! 316, T., 1·k. és 
!.188 kb., kj. és ak. Vadna, taz. jbtk. q. Póoik, 1.471 kb., tj. él ak. Fe.J.5micsinye, 
6I ah. Sajótzeotpéter, a. G. Sajótaza. 8&, X, 81, tsztt., jb. és ah. Beszlerczebáoya, cs. o. Horhát, 

m. h., L t. Putnok; •· p. Vadna.. i5, XVI, 50, u. t. Libetbánya, •• P• Pónik. 
. r-, Dunkófalva, Bereg aolyvai DubraTlaalest, f"\. Dubravieza, Z6Z,O. na., 

j., ca. 6. a. t. és L P• Szentmiklós. beuterc:&ebányai j., ·ca. o. Horhit, u. t, Libet· 
Da~lu, r-, ~lej, Zeapll•. gilazéesi j., bánya, a, p.. Fels6m.iesinye. .. . 

Clo G. T6keterebes, L t. Upor, u. p. Pelejte. D u b r i c 1 o n y l. Doborcsány. 
r-, Szenf.mihálykOrtvélyes, D u b r i n i e 1 L BercséoyifalvL 

ta., qeti j. (székh. ca. . G. D 11 b r ó k a L Dobróka. 
• 

TaraczkOz, L t. TaraczkOI, u. p. A.laóapSL D u b r 6 k r. L UolflOlryes. . ' · 
Dubbla, r-, SzepesvéJbely, S~epu t~mo, szepes- Du.brova, rt· Magyarhóly, Baranya .".., 

• 

110mbati j., ca. G. . u. t. Poprád• baranyavári j. (székh. Dárda), ca. 6. Villány, u. t. 
.. p. Szepeavéghely. és u. p. MRnarbóly. · . 

D11blaapuzta, f"'\ N6zsa, N6gró.d tm., nógrádi Duea.kovlrlT&nJ, r-. HefYeshely, Trenesln .,.., 
j. (székh. Rétai,}, cs. G. Nőtincs, L t. éa u. p. j., o. Turzófalva, L L Tnrsólalva, 
Nézsa. a. p. Heryeahely. 

D u b i n e L Toiryec1. . · •) nnczó kk., X Major ; Nyitra .,".,, p6sLyéDi 
DublstJa, r-, Gorrényhodá.k, Maros-Torita t~m., j., ház 18, :! Um, T., rt. Moraván, 467 th., kj. 

r6geni j. (székb. Szbzrégen), cs. O. Gorgény- és ak. Banka, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galróez, 
aeutimre, L t. GOrgényszenlimre, a. p. Libánfalva. cs. O. POstyén, 711, XIII, 4-1 1 1l. t. P6styén, u. p. 

Dab] e, f". Kiszueza.újhely, fioene~t!n t~m., kiszncza- Moraván. 
üjbelyi j., cs. O. Kiszllczaújbely, u. t. és a. p. *) Dúd nk., X Alsótanya, Fehéragyagbinya, 
Kiszocmójhe1y. . Fels6taoya 9 Lugospatak ; .Aratl tntt., tornovai j .• 

· · D ·n bk OY a L Lualja. · ház 834, ~ 1. 780, O., =f, 7.097 kb., ak. helyben, . 
D u h n i c ak a l. BánU!Igyes. tsz. Arad, jbtk. és ah. Borosjenó, ca. O. Tornova, 
D o b n t e z l. Máriatillgyes. 33, IV, 13, a. t. Tornova, . 
D u b D i c z a l. Bajmócztölgyes. Dwdü, 0 Gyergyóremete, C9tk t~m., IJ81'8f6-
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szcntmitlósf j., -es. ft, Ditró, u. t. Virheu, u. p. Boksánbánya, cs. ft. Furluk, -'3, VII, t. t. 
Gyergyóremete. · Fut·Iut, cgJ. · 

*) Dudar kk., X Kisdudar; Veseprim "m., zirczi Dulltanya, ~ Czigányi, 81flágy "'·• liiahi j., 
j., ház f, 1.186, M., ~, r~. Bakonynána, cs. ft. Zilah, a. t. és u. p. SzilálJf6kereszlúr. 
,.!18 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Veszprém, jbtk. Dulóhegy, ~ Nagyegyházas, Nyitra q,, 

és ah. Zircz, cs. G. Csetény 19, XVII, 56, 11. t. miavai j., cs. ft. Ótura, u. t. és a. P• Ótura. 
Zirez, .*) Dlllódj kk., Trencsln "m., puhói j., hb 

'"' Na~yfilged, He~s gyon- 111, f, 554, T., rk. Poroszka, 96! kb., tj. 6r at. 
ifOsi j., cs. O. Nagyfilged, u. t. Knrácsond, u. p. Poroszka, tsz. Trencsén, és ah. Puh6, r& ! 
Nagyfil,ed, 71, XV, -'7, L t. Illan, L p. 

Duclál1elep, '"' Szinóbé.nya, N6grdtJ lo- PoroutL . 
sonczi j., cs. G. Lónyabánya, a. t. és a. p. Szinó- DnmbriT&, ~ Sz!szsebea, B~ebM ""• ':L 6. 
bánya. Szászsebes, u. t. és u. p. Szászaebea. 

Dadesd h egyrész, '"' Felsc'llunkoj, Hung~rl D u m b r á v a l. Korosdombró. 
brádi j., ca. O. Boicza, u. t. és u. p. Brád. Dnmbranpuszta, n Seprc'ls, .Arad """• kis· 

Dudujkatanya, '"' Hejc'lcaaba, Borsod, mn., jenc'li j., cs. G. Seprc'ls, u. t. és a. p. SeprcJs. 
miskolczi j., cs. o. Miskolcz, 11. t. és u. p. Hejc5- DumbraTicza kk., Hunyad, maro.~llyei j., 

·csaba. ház 74, ! 34!, O., kg. Lesnek, UIIS th., kj. 6s 
/ Dudd.stanya, ~ Disznóshorvát, Borsod, ak. Lapusnyak, tsz. Déva, jbtk. és ah. Jlarosillye, 
• edelényi j., es. G. RudabAnya, u. t. Disznós- es. G. Dobra, M, XXIII, 76, L t. Jlarosillye, 
horvát, L p. Sznhakálló. Ilo P• Hunyaddobra. 

Duhanyha, ~ IDa va, 7htaedtt illavai D um b r o v i c z a l. Alsódombró. 
j., ca. G. Illava, u. t. és a. p. Illava. . Dumesd kk., Hflftyarl marosillyei ~. hú 

Duhlh, ~ Uz, Tretaelltl tm~., pohói j., Cl. G. St, ! 379, O., kg. Baresd, ~.807 kh., kj. 6s ak. 
Pu'hó, a. t. Puhó, u. p. Szirb, tsz. Déva, és ah. 'llaroaillJe, .CL ll. 

Duhonka, '"' Nyitraperjés, Nyitra nagy- Viszka, 64, XXlll, 75, u. t. és L p. Jlarosillye. 
tapolcsányi j., es. G. Nagytapolcsány, u. t. és D u n a a d o n y L Adony. 
L p. Nagytapolcsány. · *) DunaalJÚB nk., X Adámmajor, 

*) Duka kk., X GGucser major ; Va1 Dunaalmási kénesfilrdc'l, Kc'lrGsimalom 6s 
ezelldOmOiki J., hb 119, :f. 834-, M., rt. Egyházas. major J Komárom "".:, tatai j., biz lM, f, 1.019, 
hettye, ig. Kissomlyó, !.645 kh., kj. és ak. János- M., 0 , ~, !.694 kb., ak. helyben, tn.lom!rom, 
háza (jánoaházavidéki kj. és ak. kerillet), tsz. Szom- jbtlr. és ah. 'l'ata, cs. G. Tatá, lJ, XIII, ~' 
bathely, jbtk. és ah. CzelldGmftlk, cs. o. János- 11. t. Neszmély, ~· . 
biza, 83, XVIII, 59, ~ t. Jánosháza, ~· · DunaalmAsi kénesfUrdfi, r'l Dunaalmú, l'oD 

D ok a L Váczduta. rom vm., tatai j., es. G. Tata, L t. NeRIIIlélJ, 
") DukafalTa kk., Sár01 girálti j., háJ n. p. Dunaalmás. · 

· ~~ ! US, T., rk. Magyarkap~oncz~, 977 kb., *) Dunabogdiuy nk., X Csódyhegyi kdbánya-
kJ. és ak. KOkemezc'l, tsz. EperJes, Jblk. és ah. telep Paprét és Váradpuszta· Put-Pilii-Solt·Kii
Girált, cs. G. Ké.lnás, 67, IX, !19, u. t. Girált, kun ' pomázi j., ház 5!1, f. 3.361, M., n.,~.~ • 
w. P• Kllkemezc5. . 4.431 kh., ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. Buda-

• 

• 

~u~aháza, '"' Csc'l.sz, Feyér "m., székesfehér- pest), jbtk. és ah. Szentendre, es. G. Viseeríd, 
vAri J., cs. o. Polgárdi, u. t. Narylánr, 'll. P• Csc'lsz. S! I 1 ,t n e. ,. _ ... 
· D u l es e l e l. Édeslak. ' ' • ' .L' ~· . . 

D u 1 e 0 ] Dulló *) Dunaböll:éDJ Dk., X Alsóm&Jor, Béi&IDijOr 

") Dnlfal~a kk., · · ""'·· téesc'li j., ház és Felsómajor; Báos-Borlrog •·• palaokai j, 
!69, ! 1.278, R., 1Jk. Talaborfalu, !.448 kb., kj. és ház 677, ! 8.6!!8, ~··. m., s~kácz, O• 11.8~. kb., 
ak. Talaborfalu, tsz. MáramiU'ossziget, jbtk. és ab. ak. helybeD, tsz. Urndék, Jbtk. ~s ab. Palanka, 
Técsc'l, cs. o. Uglya, 85, XI, 85, u. t. Bustyaháza, cs. G. Biesujlak, 6, VI, 19, j,, ~. 
a. p. Talabol'falu. *) Dllllacséb nk., X Bellá.ntanya és Sarolta• 

") Dúlbáza _kk., X Barezigaz, Bárczihé.za .és puszta; Bác1-Borlrog mn., palánkai j., ház 466, 
Nyesésipnszla; Gamör ú Kis-Hort "m., rima- ! 2.672, N., L, m., sz., o, ág. és kg. Dunacálos, 
azéesi j. (székh. Feled), ház 32, t !UO, rk. 5.790 kb., ak. helyben, tsz. Ujvidék, jbtk. és ab. 
Baraeza, ref. Zsip, 769 kh., kj. és ak. Bátka, tsz. Palánka, ca. G. helyben 6, VI, 19, _r- e. 
Rimaszo~at, jbtk. Feled, ah. Rim';Bzom~at, ~· · \. 
es. O. Rimaszécs, 25, XVI, 62, 11. t. RlDlaszees, *) Dunacsún kk., X Dunacsúni major; J10101 
•· p. Batka. vm., rajkai j., ház 112. f. H., m., n., 0, 

*) Dulló kk., Krass6-S16r~ng "m., boksánbányai 3.301 kb., kj. és ak. Oroszvár, tsz. Gyllr, jbtt. H 
j., ház HU, i!. 886, O., .:f, rk. Vecseháza, !!.944 ab. Magyaróvár, cs. o. Rajka, 76, XVIII, öS, 1o t. 
kb., kj. és at. Valeapáj, tsz. Luros, jbtk. és ah. és u. p. Rajka. 
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:bunacB\int maJor, t') Dunacsún, Mosoft 3.356, o, ref. és !g. Fót, 5.049 kh., ak. hely-
rajkai j., cs. ö. Rajka, u. t. és u. ))• Rajka. ben, tsz. Pestvidéki (székh. jbtk. és ah. 

*) Dunadombó nk., X Emánueltelep; Temes vm., V ácz, es. ~. helyben; 3!, I, !, (Dunakeszi-
kevevárai j., ház 336, f, 1.505, Sz., o., m., =f, Alag), _[It e. ~-· 
19.73!! kb., ak. helyben, tsz. Fehértemplom, jbtk. *) DunaliiUti nk., X Antóniamajor, Belsil
és ah. Kevevára, cs. ~. helyben, 61, VII, !!!, u. 1;. major és Józsefmajor i vm., rajkai j., ház 
Gálya, [8;]. 1,1, :E 1.!!68, M., o. 3.823 kb., ak. helyben, tsz. 

*) Dnnaflgyháza nk., X Dunaegyházai kompa.Ilo- Gyc5r, j btk. és ah. Magyaróvár, cs. ~. Rajka, 76; · 
mis; Peat-Pilis-Solt-Kiikrm dunavecsei j., X VIli, 58, 
hú 55,, f, U iS, T., ef, 1.572 kb., ak. helyben, *) Dunakisfalud kk., X Sárrétitanyák; Pozsony 
tsz. jbtk. és ab. Dunavecse, cs. G. Solt, vm., dunaszerdahelyi j., ház 6,, :E 346, M., rk. 

I, 98, r. ~· Egyházgelle, 1.160 kb., kj. és ak. Ógelle, tsz. 
· Dunaegy kompállömás, r. Dunaegyháza, Pozsony, jbtk. és ab. Dunaszerdahely, cs. G. Duna-. 
Pest·PiZis-SoU-Kiakun , dunavecsei j., cs. o. szerdahely, 7!1, XIII,_.!, u. t. Patony, u. p. Egy-
Solt, L t. és L p. Dunaegyháza. házgelle. 

DunaeTemajor, f"'! Vizkelet, Pozsony tJm., ga- Dunn.kisv.arsány, r. Taksony, Put-Pilis-Bolt- . 
lántai j., cs. G. Galinta, u. t. Magyardiószeg, Kisktm tma., riczkevei j., cs. ö. Soroksár, 
1. p. VizkeleL u •. t. Taksony, p. u. . 

*) DnnafilldTár nk., X Bakaszállás, Baróta- *) Danakömlöd nk., ToJtiti tmt., dunaföldviri j. 
puszta éa Újportik i Toltiti tmt., dunaföldviri j. (székh. Pak:J), biz 379, i. 1.999, N., m., O• 3.14-3 
(székh. Paks), biz !.3!4, ~ 11.087, 0 , ~, ef, kb., ak. helyben, tsz. Szekszird, jbtk. és ah. Paks, 

. :f, (l (l), !0.318 k:h., ak. helyben, tsz. Szekszár4, cs. O. Paks, 69, XVII, 5f., r. 
jbtk. és ah. cs. G; helyben, 69, XVII, DDDamajor, r. Lébény, · 11m., magyar-
M, ,t, , r- e. · óvári j., es. ö, Lébény, u. t. és u. P• Lébény. 

*) DuDagálos nk., g tmt., újvidéki *) Dunamocs nk., X Szentjá.nos p~zta; 
~. hú ! !.71!1, T., ef, .::f, rk. Dunacséb, gom .,m., párká.nyi j., ház 354., i 1.89i, M., o. 

th., ak. tsztk., jb. és ah. Ujvidék, ~, ·8.178 _k.b., ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk. 
cs. ö. Petr6cz, 6, VI, 19, (Petrc5cz-Dunagá1Qs); Párkány, ah. Esztergom, cs. G. Mui!Sla, !6, XIV, U, 

~· m. h., u. 1;. Bá.torkeszi, 
nk., BáC8-Bodro.fJ WJ., titeli j., , r. Taksony, Pen-Filii-Bolt- · 

bb !8!, f, 1.564r, Sz., m., =f, rk. Jlozsor, 6.644 Kislccm ráczkevei j., es. O. Soroksár, L t. 
kb., ak. helyben, tsz. jbtk. és ah. Titel, Taksony, u. p. Dunakisvarsány. 
cs. 11. Titel, 6, V, 94, (Tündéres-Duna- *) Dunno1·bágy kk., Krass6-Szörtny vm., orso-
prdony), 1:8J. · vai j., biz ~40, :E Ul!!S, O., =f, 14.315 kb., kj. 

*) nk., és ak. helyben, tsz. Karánsebes, jbtk. és ab • 
., •. , kispesü j., baz 677, t!. 'M., 0 , ref; Orsova, cs. o. Orsova, 48, VIII, u. 1;. Orsova, 
Szigetszentmiklós, 5.0!7 kb., ak. helyben, tsz. • '" 
Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. és ah. Erzsébet· Dunaörspu.szta, r. Orsújfalu, Komárom na., 
falva, cs. ö. Soroksár, 3!, I, l, ~. csallóközi j. (székh. Nemesócsa), es. lJ. Komárom, 

*) Dunahidas kk., Pozsony 11m., somorjai j., u. 1;. és u. p. Őrsujfal11. 
hb 163, f, 1.161, N., m., o, !1.58!1 kb., kj. és ak. *) Dunapataj nk., X Alsójiris, BOdbakod, 
Fél, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Somorja, cs. G. Őrjeg, Patajimikla, Szelid, Szehtkirily, és Vejte; 
Cseklész, 7!, Xlll, ~. a. 1;. Eberhárd, Pest-Pilis-SoU-Kiakun,.. . - dunavecsei j., ház · 

Du.nai puszta, f"'! Vá.rda.rócz, Baranya ".m., bara; U· 71, ! 5.871, JI., o, ~, !), ag. Harta, 16."' 
uyavári j. (székh. Dárda), es. G. Kopács, u. t. kb., ak. helyben, tsztk. és jb. Kalocsa, ah. Duna-
él u. p. Bellye. · vecse, .cs. G. helyben, 88, I, 98, ~. _r- e. 

*) Dunajinosbáza kk., Pozsony szenezi · 
i~ ház f, 193, M., rk. Egyházfa, 495 kb., kj. *) Dunapentele nk., X Babanicspuszta BarcJa· 
ti ai. Királyfa, tsztk., jb. és ab. Pozsony, cs. ö. puszta, Boronkaypuszta, Bruckpns:cta, Dórapnszta, 
,Szencz, 71, Xlll, 40, a. t. Királyfa, u. p. Szencz. Farkastanya, Horváttanya, Kovácstanya, Leitner-

D u n a j e c z k r em p a c b l. Bélakorom pa. tanya, Lukáespuszta, Mehidiapuszta, Nagy-György-
. *) Dunajó kk., nomeatta tnn., kiszuczaújhelyi j., tanya, Nagy-Ferencztanya, Oroszpuszta, Pálhal
. hb 108, i, 680, T., rk. Oavényes, ig. Zsolna, 1.040 map uszta, Pfeffertanya, Sándorhizapuszla, Szedre&· 

kb., kj. és ak. Osvényes, tsz. Trencsén, jbtk. és puszta, Táborilláspuszta, Tóttanya és Zsebeházi
ab. Csacza, cs. G. Óbesztercze, 71, XV, (.8, u. t. tanya; Ffjir 11m., adonyi j., ház 680, ! 3.953, M., 

u. Jlo Karásznó. . o, .:j=-, !), ref. Iváncsa, 8.837 kh., ak:. helyben, tsz. 
') Danaktlsd nk., X Horányi dvátkelc5, Imre- Székefehérvár, és ah. Adony, cs. G. helyben, 

biza major, Kiso.lag, Újdonakeszi éa Vizmiitelep i 69, XVII, 68, :f, e. ~· 
Pcac-Pilii~&Jt-KitJ. ""'·• váczi j., hál 569, i *) Dunarad nk., X DománJ· 
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Dun f)ur &ta 
puszta, Revfczkypuszta, Vértpuszb és Zsitvatc'l· tsztk., jb. és ab. Gyc'Jr, cs, lJ. Héderdr, 19, XVtt, · 
pu:~zta; Komárom .,m., udvardi j. (székh. Ógyalla), 56, u. t. H1!dervilr, u. p. Gyórzámoly. 
bú :! t ll., ~, rk. Dunamocs, 3.604 *) Dun~tszerdahely nk., X GombotAsmajor & 
kb., ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk. Ógyalla, Somogyimajor ; PoiBrmg t7m., dunaszet·dahelyi ~. 
ah. Komárom, Cl. lJ. Komárom, 12, XIII, 42, j,, ház ö48, i, 4-.76!, M., O• r:f, (J, ref. Nemes-

~- hodos, 2.691 kb., ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtt. 
*) Dunaremete tk., Mosoti magyaróvári és ab. helyben, cs. o. helyben, 7i, Illi, ft, 

j., ház M, i. 388, M., rk. PO.ski, 917 kb., kj. it!, f, .(ll e. 
és ak. Po.sti, tsz. Gyór, jbtk. és ah. Magyar- Dunatetétlen, 0 Harta, Pelf-Pilii·Solt-Kúk~~~t 
óvár, es. ll. Magyaróvár, 76, XVIII, 68, u. t, t7m., dunayecsei j., es. c'l. Dunapataj, r.~-
Hédervár, u. p. PQski. *) Dunatorony tk., X · i .Poea011y 

*) DUDasAp kk., P01sot1'!1 . szenczi j., ház t7m., szenczi j., ház 30, i, !~, M., rk. Egyházfa, 679 
65, i 369, M., rk. Magyarbél, 576 kh., kj. és ak. kh., kj. és ak . .Magyarbél, tsztk., jb. és ah. Po
Jrlanarbél, tsztk., jb. · és ah. Pozsony, es. ll. zsony, es. ll. Szenca, 7!1 XIII, -'11, L t. Szencz, 
Cseklész, 7!, XIII, 40, 1i. t. Szencz, u. p. u. p. MagyarbéL 
Jlagyarbél. *) Do.natökés kk., PoliOJaV dunmerda· 

*) D11Da&leg kk., X BalgAnymajor és Gyula- helyi j., ház S!, ! 198, M., rk. ·Dunaszerdahely, 
major; (}gór .,..., lószigetc1ilizkOJi j. (székh. 795 kb., kj. és ak. Nagyudvarnok, tsz. Pouony, 
Gy6r), ház 87, ! 611, rk. Dunaszentpé.l, jhtk. és ab. Dunaszerdahely, cs. G. Dunaaerda· 
1.879 kb., kj. és ak. Gy6rzámoly, tsztk., j b. és ab. hely, 7!, :XIII, 4'!, u. t. és u. p. Dunaszerdahe!J • 
Gytlr; ca. G. Hédervir, t9, XVII, 66, L t. Héder- *) Dunatölgyes kk., KrasB6·B•öriny aHo-
vir, u. p. Gydrzámoly. · · vai j., hú 111, i 506, O., kg. Óauzonyré~6.8SO 

DIIIULBieg, f""' Tonkháza, POIIOft'!J om., somorjai. kb., ll:j. és ak. Naszádol, tlz. Karánsebel, jblt. 
j., CL G. Jóka, u. t. Nagy mqyar, u. P• Illéshiza.l és ab. Orsova, cs. G. helyben, vm, L t. 

*) DunazekeseJ nk., X Aliószállá.s, Bar. Naszádos, u. p. Óasszonyrétt. 
kás, CsanAdikert, Felsc'lszállás, Homokosd, József- *) Dunalijfalu kk., Pourmy tlfllot szenczi j~ bú 
maJor, Xopirhit, XGzépszigetitanyák, Xutat, Sagy· 57, i, M., rt. l.JS9 kb., kj. ú 
lánb, Ore1Jerdc'l, Ráczszállás, Szenes~ert, Telek- ak. Magyarbél, tsztk., jb. éa ah. Pozsony, Cll. O. 
puszta, Telektanya és Vir; mo- Cs"eklész, 7!!, XIII, 4.0, u. t. Szenoz, L p. 

j., ház U&9, i. 5.881, M., n., ' t), D u n a ú j fa l u l. Oraújfalu • 
.::f, t6.961 kb., ak. helyben, tu. Pécs, jbtk. és ah. *) Dunancsa nk., X 611.tel· 

cs. lJ. helybell, 62, XIX, 61, .t,, _r- e. lérpuszta;.Pm-PiliB-BoU·Kiliutl-.,dnnaveesefJ~ 
~. . · . . biz 1.118, ! 6.7~7, M., 8, _rk. él ~· Apoaflr, 

*) Duuuentbeneclek nk., X Biakóirév, Saak- 11.784 kb., ak. helyben, tsz. Kalocaa, Jbtk. ú ab. 
m6.rpnsda és Sailtry ; Pelt-RiiB-Bolt-.K'iliw "'"• helyben, es. G. helyben, 38, I, 93, tf,, ~; 
kalocsai J., hú 366, a t.509, M., o. ~, '-too e. · "" _ .. , 
kb., ak. (a hozzátartozó Szakmárpuszta kivéte- . . f""' IstvinvGlp, ".or_ 
lénl) helyben, taztk., jb. él ah. Kalocaa, a. o. tmt., bánlaki j., c:a. G. Kanak, L t. él 1o Jo 

'la I, 3 .. t. X 1 IstvánvGlgy. 
* ...," . ' a oau, *) DankcSfalTa kk.,· X él DubÍII&; 

. ) D~auen~lrrJ X · Cupópuszta, Bw~g ...,, uolyvai j., háJ Ut, i R., '' · 
Ferencz1puszta, K11erd6 é8 ; Toltat~ 1.066 kb., JrJ. é8 ak. Szentmiklós, ta. Berepúll, 
.... , J., (szc§kh. Pau), hú 6H, i. 1.907, jbtk. Munkáca, ah. Szolyva, CL lJ. Alsóvilllicu, 
11., ~, :rk. Fadd, 5.958 kb., ak. helyben, tsz. Szek- 66, XI, 8(., •· t. és 'L p. SzeDtmiklós. 
súrd, jbtk. és ah. Paks, ez. 6. F~dd, 69, XVII, r'\ 8",_ -., & 

M, .. t. Fadd, ~· · G. L t. és u. p. 
. *) Dan~~eaW.ona kk., Krass6-8•6rltlfl t7'?';• Dupamóre~anya, r'\ Hátszeg, H.,.., Cl. 

ÚJmoldovai J., ház t 77, ! sa, Cs elJ,, ~J rk. UJ. ll. Hat!IZeg, u. t. és u. P• Háttzer. 
moldova, 1.5t50 kb., kj. és ak. ÓmQldova, tsztk. Dupapiátra kk., Hunyad brádi j., hú 
és jb. Fehértemplom, ah. Oraviczabánya, es. ll. i, !!.!UO, O., .::f (1), rk. Brád, S.&al th., kj. ént. 
LAszlóvára, 4!3, VII, !1, u. t. és u. P• Ómoldova. Bucsesd, tsz. Déva, jbtk. és ab. KGrGsbánya, ca. O: 

*) kk., tatai Bucsesd, M, XXIII, . 76, L t. 1o Jo 
j., biz 97, i b77, M., n., rk. Szomód, 1.361 kh., kj. Kristyór. · 
(Szomód nk.-hez beosztva), ak. Szomód, tsz. Komá- Durahalom, r'\ Czegléd, Ped·PüiB·BoU-KiiM 
rom, jb~, és ah. Tata, cs. 6. Tata, 1!, XIII, tJm., ca. o. Czegléd, u. t. és u. p. Czerléd. 
4!3, L t. Neszmély, u. P• Szomód. *) Duránd nk., 81epu j., hú 

*) Dunuzentpál kk., X Wenckbeimpuszta; 147, ! liS 7, N., t., o, cf, !.966 kb., ak. hel7ben, ta. 
Gyúr tószig-etesilizkGzi j. (székh. Gyc'lr), bú' Lc'lcse, jbtk. és ab. Xésmárk, ca. G. 67, 
.136, i JI., a, l.li70 kb,, JrJ, 6I ak. GJ6rú.molJ, IlX, 80, L t. LeibiCI, L p. Kélmárk. . . 
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d b Kis· Dllstelep, 1"'1 Tótpelsc'lcz, Z6lyom zólyomi 

.Bi. .. · .1. .r:' (•~é~~ ;~led), ca. o. Feled, j., cs. o. Tótpelaócz, u. t. és u. P• Tótpelsc'lcz. 
ono t~m., nmasz.,CBl ~. - • 1 z • ó 

a. .t. és •· p. Vál'&'ede. . . D u s u n a • B.J&: • 
r-. Verbó, Nr'trl.\ "''' vilfúj· DdTó, 1"'1 :Marta]ja, Zólgom ""''' besztereze-

helyi j., cs. G. u. t. 6a u. p. Verbó. bányai j., c& O. Óhen, u. t. Beszterczebánya, 
D u r s t i n l. Dercsény. u. p. :Martalj&. 
*) ll., B•atmár ."..., nqysomkúti j., Dnzzasztózslllp, 1"'1 Ecska, TOf'OftttiJ ""'·· nac· 

biz 63, :f. 203, O., sk. K6várgara, M9 th., IQ. és becskereki j., 08, o, Ecsehida, L t. és L P• 
ak. X6vúpra, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. 61 ah. Écska. · · 
Nqyaomkút, ca. o. Nagysomkút, 6, XII, u. t. Duzzogóftlrd6, "" lszkaszentgyorn, Fejtr ""''' 
NasJaomkút, a. p. K6várpra. székesfehérvári j., cs. o. Székesfehéi·vár, a.. t.; és 
Duna~lagyár, r'\ KOpcsény, .,..,. u. p. Moha. • 

rajkai j., ca. o. KGpeúny, a. t. ée u. p. *) Dllzs kk., Tol"a simontornyai j. (aékh. 
· I.Gpcsény. Gyonk), ház 118, :E 6!1, N., m., rk. H4ryész, 

*) Dúa kk., X Bimostanya; Gi1m6r t. Kis· kh., kj. Hógyéss nk.-hez beosztva, ak. Hc'lgyész, 
Honi m.. j. (slékh. Feled), ház 86, ! tsz. Szekszárd, jbtk. és ah. GyOnk, C8. 6. Gyonk, 69, 
186, ll, q. Rimaszombat, 670 kb., kj. és ak. hely- XVII, M, u. t. és L p. Hc'luész. · 
ben, taz. jbtk. Feled, ah. Rimuzom- or, 1"'1 Poroszka, n-eno•l" .",._, pu· 
hat, ca. G. !5, XVI, 6t, u. t. és u. p. hói j., cs. o. Nemsó, •· t. és u. P• Poroszka.· 
RimuzombaL Dúsnokpua1ta, "" SaJószentpéter, Bor•otJ 

*) DuafalTI kk., em., m&IJarcaékei j., saJósuntpéteri j., Cl. 6. Edelény, u. L és u. p. · 
hú 155, i 767, O., .:f, J.I!S kb., IQ. és ak. Jlauar- SaJószentpéter. 
caéka, tu. N&IJ-Vár&d, jbtt. 6a ah. Magyar- *) Dfilifaln kk., )( Lamorimalmok; B•olntilc-
cséka, es. G. Jlagyarcséke, 37, IV, 11, m. h., Doboka ""'·• magyarlápasi j., hás 139, !. 696, O., 
L t. lis L P• :M.agyarcséka. t, gk. Csicsógombás, !061 tb., k,j. és ak. Karuly· 

D u 1 e 1 d L DusafalT&. ' . fal'fa, tsz. Dés, j btk. Nagyilonda, 'ah. :Macarlápos, 
DubelJ, r'1 .,.,, csák- c11. o. Galgó, XXI, 70, u. t. ée L P• 1 Oa.Iró. 

torn:rai j., CL O. Cúttornya, a. L l'! Dtlltfás, 1"'1 Isztimér, F~jlr móri j., cs. O. 
L p. Dri.va Fehérvárcsurgó,. u. t. Fehérvár081lllfó, •• P• lati· 

*) Duaok Dk., X Boraoahá~, Garáb, Gémes, mér. 
Baliakass, N átka, D v o r e c z L Bánod vard. 
Ófalu, Párin, Plltermajor, Siposszálláa, D v o r e c a L Szepesudvard. 
Sordó, ú Vajastorok 1 Pest-Pilis- D v o r e c 1 L Turóczudvard. . 
&le-KUiun nt., kalocsai j., biz 718, :E 3.37!1, lllir, DTOristretanra, A Túrmezó, NdgrtitJ .,~., 
m., ~. 10.3H. kb., ak. helyben, taztk., jh. és ab. balassagyarmati j., C8. G. Felaőtisztás, u. t. Gács, 
I&locaa, ca. G. helyben, 38, l, . 3, L t. u. p. Felsőtisatás. . . 
~. DTornlcapuuta, "" Baranyabán, .,.,.., 

r'l POIGakefcJ, baranyavári j. (székh. Dárda), cs, o. Fóhercaeglak, 
j., cs. o. GelH, .. t. ée •· p. Gelae. . a. t. F6hereaeglak, L p. Baranyabáno 

' • 

• 

• 
• 

• • • 

\ • 

• • • • 

• • 

• 

•) kk., X Berk, Ebeeski malom és 'Es.tergom pA.rkA.nyi j., hAz !St, :! 1.,99, 
Szakilospuszta ; N69f'tU tmt., j.. o , 6.440 kb., at. helyben, tsz. Komárom, jbtk. 
hú 98, ! 686, ll, t., rk. Mikszátbfalva, ág. Nan- Párkiny, ah. Esatergom, cs. O. XIV, 
kartoa, 1.876 kb., kj. és ak. Zsély, tsztk., jb. és ah. ü, a. t. Párkány-Nána, 

• 

cs. o. Kékk6, !5, XVI, 61, a. t. *) kk., )( ~ t1veghuta; Btw• · 
• 

u. p. Mikszathfalva. 11M., aranyosmaróti j., b" 190, :! 1.001, T., m., 
r'\ Ebeczk, N6grátJ rk. Zaitvaapáti, kb., kj. 6II ak. helyben, 

• 

rJU"maü j., cs.· G. Kékk6, L t. fsztk., jb. és ah. Aranyosmarót, ca. G. Kistapolcsány, · 

: . : . . 

L p. ~6. XIV, 4.4, u. t. ée L P• KiBtapolcsány. 
lhcakytau.Ja, ,...., Tipióaele, Pest-Pili•-&Zt· Ebedeczl tlnghuta, 1"'1 Ebedecz,. Bar• .,..,, 

Kilktm N., abonyi j., ca. G. Tápiószele, u. t. és aranyosmaróti j., cs. O. Kistapolcsány, L t. és 
L p. Tápiószele. a. p. KistapolcsánJ. 

•) Dk., X lbedi 6I BGrCIOkpUIIt&; ~ Ebed, -., pir· 
• 
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•• 

, 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

&tO • 

.. 

m. h., t. t. & L J. Unyi j., cs. ll. u. t. Párkány-Nána, listye, 31, XXIII, 7.f, 
• 

u. p. Ebed. Szelistye. 
Ebédnsztöpnszta, fl Kaposmérö, Somogy "m., *) Ecseny kk., X Fnstllavalgy; &mogg ea, 

kaposvári j., cs. 6. Hetes, u. t. Hetes, u. P• igali j., ház 199, i. t.or•5, N., m., d", rk. Memye, 
Kaposmérc5. . ~.289 kb., kj. és ak. Felsc5mocsolá.d, taz. Kaposvir; 

*) kk., X Ebergényimajor ; Zala , jbtk. M ah. Igal, es. ll. Mernye, U, XIX, 63, 
zalaegerszegi j., ház 112, z 581, M., rk. Zala- u. t. és u. p. Felt!ömocaolád. 
egerszeg, 6!5 kb., kj. és ak. Andráshida, tsztk., *) Ecser nk., Pest-l\1is-8olt-Ki8Tctm ""'-• mo
jb. ás ah. Zalaegerszeg, es. G. Zalaegerszeg, 6d, nori j., ház 208, z U-55, T., m., o. U78 kh., 
XX, 64-, •· t. és li. p. Zalaegert!zeg. ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. 

Ebergényimajor, fl Ebergény, Zala zala- jbtk. és ah. Monor, cs. a. Péczel, i, !, 
egerilzegi j., es. G. Zalaegerszeg, u. t. és u. P• m. h., u. t. Maglód, ~-
Zalaegerszeg. · Ecsérpuszta, fl Kővágó6rs, Zala um., tapolCAi 

*) Eltergöcz kk., Sopron kapuvári j., ház j., cs. G. Kövágóat-s, u. t. és u. P• Kc5vágó4rs. 
1!0, z rk. NaBylózs, 790 kb., kj. és ak. Ecset l. Kiseeset. · . 
RajtOk, tsz.· Sopron, j btk. és ah. Kapu vár, es. G. Écs fa l u l. Nagyécsfalu. 
.Fertc5szentmiklós, 76, XVIII, 58, u. t. Nagylózs, É es h e g y l. Nagyécshegy. 
•· p. R6jtök. \ Ecslmajor, fl Dég, Veuprim tma., enyina!J, 

*) Éberhárd kk., X Alsótökés, Felsötökés, es. ll. Enying, n. L és u. p. LPpsény. 
Györgymajor és Kazéptökés; Poe1ony vm., somor- *) Écska nk., X Duzzasztózsilip, "Fillöpmajor, 
jai j., ház 1!0, i. 8~, M., rk. Fél, J.5M kb., kj. Raroviczamajor és Petramajor; Toronteil t1111., 

és at. Fél, tsz. Pozsony, jbtk. ·és ah. Somorja, nagybecskereki j., ház 356, f, 1680, N., o., m., 
cs. a. Cseklész, 7t, XIII, .W, _[ll e. C;, kg. Ecsehida, 3.795 kb., ak. helyben, tsztk.,jb. 

Ebes, fl Debreczen, Hajdu cs. ll. Hajdu- és ab. Nagybecskerek, cs. a. helyben, V, !&. 
szoboszló és Hajdnszovát, r. p. o.· r (Écska-Zsigmondfalva), _r-. e. ~ • 
· Ebesimaj or, fl Őcsény, vm., j. cs ka I. Óécska. 

(székh. Szekaárd), cs. G. Szekszárd, u. L Szek- Ecskend, fl Peat-Pilis-&lt-Ku-
. szárd, n. P• Őcsény. kun aszódi j., cs. o. Pnspakhatvan, L " 

ll V árdaróez, Baranya "".,, baranya· és u. p. Galgamácsa. 
Tári j. (székh. Dárda), cB. G. n. t. és *) Eczel nk., Nagy-KQkfJll6 "'-• medgyesi j., bú 
a. P• Bellye. . 359, z 1.635, N., o., t, (/, .:f, kb., ak. 

fl Tokod, vm., eszter· helyben, tsz. ErLvébetváros, j btk. és ab. Medues, 
gomi j., cs. ll. Dorog, u. t. és u. ~· Tokod. cs .. lJ. Medgyes, 31, XXIII, 76, f, ~ p. o. 

· JCbtlll6puszta, fl OkáDy, Bihar cséft'ai j., Eczkentelep, fl Marosludas, Torda-Ara~ 

• 

es. ll. Okány, u. L és u. p. Okány. tJm., marosludasi j., cs. O. Marosludu, L " 

Ecbteintanra, fl Tápiószele, Put-PiliB-Solt- és u. p. Mat·osludas • 
Kilkun abonyi j., cs. ll. Tápiószele, u. t. *) Edde kk., X Alsóbog!t, Csollányos· 
és u. p. Tápiószele. · puszta és Felsöbogát ; ""'·• lenuel· 

*) Ecs.Sd nk., X Bernát alsó tanya, Bernit felic5- tóti j.,· ház 79, f, 678, :M., rt. Osztopán, rer. 
~nya, Csalatanya, Csányitanya, F!y alsótanya, Somogyjád, 8.i'i68 kb., kj. és ak. SomoBJjé.d, W. 
Fáy felsötanya, Fáy lózsef tanya, Fáy Zoltán Kaposvár, jbtk. és ah. Lengyeltóti, cs. ll. OP· 
tanya, Horti lózsef tanya, Kertaljai szőllll, Maksa- topán, .W, XIX, 68, n. L Somogyjád, u. p. 
tanya, és Sipos tanya ; Heve1 vm., hatvani j., ház Osztopán. 
616, i. 3 ... 60, o. 7.121 kh., ak. helyben, *) Edel1áza kk., ·x Hidegszegtelep; Va~ •· 
tsz. Eger, jbtk. és ah. Hatvan, cs. o. Hatvan, 60, köszegi j., ház 100, i, 57!, N., ág. BoroatjiDkd, 
X, Si, ~- 1.01.0 kb., kj. és ak. Borosty!ntö, tsz. Szombal· 

E c 8 e d Nagyecsed. hely, jbtk. és ah. Kc5szeg, CB. a. Boroatyánk6, 
Ecsedytanya, fl Batiz, &atmár szat- XVIII, 59, n. L és u. p. Borostyánkö. 

' 
márnémeti j .•... cs. G. Szatm!r-Németi, u •• t. Batiz, Edeház&JIUSzta, fl GyangyGsszentkereszt, Yc11 
u. P• Batizvasv!ri. · tJm., szombathelyi j., es. G. Szombathely, L ~ 
· *) Ecseg kk., X Keresztvölgypuszta és Világos- és u. p. Kisunyom. 
puszta ; N6grátJ aziráki j., ház 8 .. 1, z 1.6 18, *) Edelény nt., X Cs!szta, CserestanJB., Ho-

o, 4.195 kb., kij. és ak. helyben, tsz. Balassa- dálytanya, Kiscsúztatany&, Kispinczetanya, Ilo
gyarmat, jbtk. és .ab. Szirák, cs. G. Szirák, 60, gyoróstanya, Nagycsásztatanya és Nauvi!IBJ· 
XVI, 51, n. t. Pásztó, ~- téglagyár ; Borsod tJm., edelényi j., ház 360,! !U53, 

E es e g t Sajóecseg. M., ö, ~, st. Mucsony, ág. Sajókaza, 6.00' 
*) Ecsellő nk., Szeben szelistyei j., ház , kb., ak. helyben, tsz. Miskolcz, jbtk: és ah. 

i! 999, O., .::f:, 1.5í6 kb., ak. helyben, tsz. Nagy- ben, cs. o. helyben, 36, X, 31, f, 
neben, jbtt. ah. Nqyszeben, ca. G. Sze- .[ll e . 

• • 

• 

• 

• • 

• 
• 

! 
l 

l 
• 

l 

l 
! 

l 
l 

. 
• 
! 
i 
• • 
• 
• 

• , 
l 

' l 
• • 

• 
l 



• 
• 

' • • 

•c1 t~ · t ill d-lény Oklind, es. 'o. Kányád, M, XXIV, 77, u. t. 
!!i e ., n y • ~:~zepese e · ál 
.Edeles, n KörOstarcsa, Bikis ·tim., békési j., BOgOz, u. P• Homoródszentp : 

cs. o. Korostarcsa, u. t. és u. p. KörOstarr.sa. Egecse, f"'l Tass, -,_ . vm., 
E d e ls p a c h e r sim á n d l. Alsósimánd. dunavecsei j., cs. O. Knnszentm1klós, u. t. 
Edemajor, n Nagyszombat, Po•aony ""'-• cs. és u. p. Tass. 

G. Nagyszombat, u. t. és u. p. Nagyszombat. *) Egeg kk., X Hugómajor, Korbászpuszta és 
Edemojor, n Végvár, Temes buziásfOrd6i Nagypallagpuszta j Hont vm., ipolysági j., ház !!!4o, 

j., cs. G. Végvir, u. t. és u. p. Végvir. i. 597, M., t., o, 2.142 kh., kj. és ak. helyben, 
~denkert, '"' HajdubllszOrmény, Hajdu tsztk., jb. és ah. Ipolyság, cs. O. Ipolyság, !6, 

cs. 11. HajdubOszOrmény, a. t. és u. p. HaJdu- XIV, 46, i(!, r (Egeg-Szalatnya), 
bllszOrméoy. . *) igenföld kk., Zala vm., keszthelyi j., ház 4.5, 

E d e r i cs L .Balatonederics, Pusztaederics. z !16!, .M., r1r. Sármellék, 1.675 kh., kj. és ak. 
*) Édeskút kk., X Egerszegpuszta és Grobje Sarmellék, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Keszt-

puszta ; Zala csáktornyai j., ház 48, ! !86, hely, es. O. Sármellék, 4.8, XX, 64o, u. t. és u. p. 
H., rt. DrAvavásárhely, 597 kb., kj. és ak. Sármellék. 
Drávanagyfalu, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah *) Eger rtv. és I, X Szc51lc5&ke, H~:tJu ház 
Csáktornya, cs. ll. Csáktornya. 4o8, XX, u. t. 3.490, i. !8.05!, M.. n., cseh, morva, o, ~ , 

a. ; p. Drávavásárhely. r::f, =f, (l (t), gk. Hejőkeresztúr, 10.760 kh., ak. 
;*) Édeslak kk., X Csételak j .Arad "m., boros· helyben, tsztk., és ah. helyben, cs. o. hely-

sebesi j., ház 62, i. !76, O., kg. Zombrád, BJ7t ben, 60, X, 3~. r. _r- e. 
th., tj. és ak. Jósráshely, tsz. Arad, jbtk. és ah. *) Egerág kk., Baranya vm.r, pécsi ház 
KllrOsbllkény, es. ö. Déma, BS, IV, is, u. te és 190, z 888, M., n., o, !1.!60 kh., lrj. és ak. hely-
L P• Honeztet ben, tsztk., jb. és ah. Pécs, es. .. o. helyben, ö~, 

'Illo-2 ~-- N b'lrl. B _,:, ll XIX, 60, u. t. Áta, . 
.r.u.eswuaya, '"' emes 1-, Ot"BIN ""'·• mezu- *) E lj kk v. ,.~.- d · • ház 

caát. · u ll át, t. é N bikk gera a · ., e&efW...". eveeserlJ., 1 J., cs. ll. mezucs u. .s u. P• emea : 10!! :E 493 M. rk. Klllsövat ref. Ador'inhá.za á • 
ldetaara, '"' Fony, .AbaWJ·TorM "m., gOncz1 ' ' ' . ' J ' g 

i ( ékh. Ab Ú 
•• ~.-tó) ... H . .. G• Dabrony, 1.656 kh., kJ. és ak. CsOgle, tsz. Veszprém, 

• BZ a ]BloiWo , cs. Uo 8JCZe, u. ... unez, 'btk é ah D ... 19 XVII 
F 

J • s • eveeser, es. u. , , 
•• p. ODJ. . Iti< t K' "ll c ... l ld tu B6 B dr uu, u. • ISCZe , u. p. Bug e. 

e ~~ ""' . cs- 0 og *) Egeraracsa kk., X Egrihegy, Gr6fhegy, Kis-
bácsalmási J·; CL ö. Kisszállás, u. .t. és u. P• h rvát'malom Máriahe~y és ÚJ'he..-v • Zala tm1 K' állás. o l , ID IDol , ., 

...,l:SZ " ; . . pacsai j., hál 158, :E 9U, M., rk. Dióskál, 1.918 
} ldosfalla kk., Snpa 1gló1 l•; h~ !8, kh., kj. és ak. Dióskál, tsz. Nagykanizsa, jtbk. és ah. 

f. 118, T., rk. Létánfalva, 892 kh., kj. és ak. Keszthely, cs. o. Orosztony, XX, M, u. t. 
Szepeatamásfalva, tsz. Lóese, jbtk. és ah. lifló, Zalaapáti, • ' 
cs. n. Irló,· 67, IX, SO, m. h., L t. Ir ló, *) Egt~rbakta nk., X Tovistesvolgyi téglaház: 
•· p. Szepessümeg. pétervásál'i j., ház '!4.9, !. 1.807, M., 

*) ld n kk., kapuvári j., ház 8!1. 0 , ö.6t8 kh., ak. helyben, tsz. Eger, jbtk. Péter-
i. 884!, K., rk: és Beled, 719 kh., lg. és ak. vására, ab. E(fer, cs. ö. Bátor, 60, X, B!, u. t. 
Rábakeczlll, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Kapuvár, Eier, •. 
cs. ll. Beled, 76, XVIII, 58, u. t. és u. p. Beled. *)Egerbegy kk., Kololi , gyalui j., ház 147, 

lgálalilla, '"' Boroatyánkó, Vas tnn., kószegi f, 800, O., =f, 8.419 kh., kj. és ak. Magyarkapus, 
j., es. ~. Borostyánkó, •· t. és u. p. Borostyánket tsztk. Kolozsvár, jb. Kolozsvárvidéki (székh. Kolozs-

*) Egbelény kk., X Konyhora; Trencatfl · vár), ah. Kolozsvár, es. O. Magyar kapus, 61, XXI, 
zsolnai j., ház 83, :E 477, T., rk. Várna, 1.M5 67, u. t. Gyalu, u. p. Magyarkapus. • 

kb., kj. 4s ak. Várna, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. E g e r b e g y l. Aranyosegerbegy,_ Szászeifer- · 
Zsolna, ea. ~. Váma,· 71, XV, 4o8, u. t. és u. P• begy, Szilágyegerbegy. · 
VámL *) Egerbocs kk., BetJa """' pétervúári j., 

*) Egbell nk., X Czuninpuszta és Egbelli ház '!05, z 878, M., rk. Bátor, ~!.776 kh., kj. 
major j m., j. (székh. Holics), és ak. Bátor, tsz. Eger, jbtk. Pétervására, ah. 
ház 601, f. . T., n., o, 10.566 th., ak. hely- Eger, es. G. Bátor, 60, X, Si, u. t. MonosbéJ, 
ben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Szakoleza, es. G. u. p. Bátor. · 
Gázlóe, 7!, Xlli, 41, f, ~.- · *} Egercsehi tk., X . Gaónakkút, 

major, '"' Egbell, Nyitra szakol- PusztaOrdOgfalva és Vigény; HetJU péter• · 
j. (székh. Holics}, cs. o. Gázlós, L t. és vásári j., ház 146, :E 886, .M., o, !1.094. kb., kj. 

L p. ErbelL · és ak. helyben, tsz. Eger, jbtk. Pétervására, ah. 
*) Ége tk., Udtxwhdy homoródi j. (székh. Eger, cs. G. Bátor, 60,· X, 82, 

Okbnd), hú 70, i. !05, M., ~, 975 th., kj. ás ak. *) Egeres kk., X Egeresi gipszgyár j Kulo•• 
Sz4kelydilya, ta. Székelyudvarhely, jhtk. ú ab. t~m., nádasmenti J. (azékh. Kolozsvár), ház '!70. 
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1, 1.874, O., m., ; , ~, rk. Jegenye, kg. a Egerszegpuszta, f""' Felsc'Seger~zeg, .8ar11"YGIIIL, 
helybeli gOr. kath. anyaegyhá.z, . 6.973 kh., hegyháti .j. (székh. Sásd), cs. G. a. t. éa 
kj. és ak. helyben, tsztk. Kolozsvá.r, jb. Kolozsvár u. P• Sásd. 
vidéki (azékh. Kolozsvár), ah. Kolozsvár, es. O. *) Egerszólát nk., X Andreánszkyt&nJa, Be. 
helyben, 51, XXI, 67, m. h., ,_(ll e. dekoviehtanya, BeOthytanya, Borytanya, Brezo. 

Egerel!i glpszgyá.r, n Es-eres, Kolo18 ..,m., vaytanya, Egerszóláti puszta, Grosllanya, Hangoto 
nádnsmenti j. (székh. KolozsvAr), es. ft. Egeres. tanya, Horváthtanya, Istvántanya, KislóvGlgyi· 

f, a. P• Egerea. · · tanya, Komistanya, Kovácatanya, PiaesektanJ&, 
Egerf&l'lllOB nk., X Feketetanya, Prónay· Plathytanya; Ruzsintanya, Simanyitanya él 

tanya és Szc5keta.nya; · Boraoa ..,m., Mezc'SkOvesdi Vecsaytanya; Het188 eg1i j., ház !117, i 1. 
j., ház !.ti, ! 1.130, M., rk. Borsodszemere, M., rk. Egerszalók, 4.534 kb., ak. helyben, llzlt, 
6.073 kh., ak. helyben, tsz. Miskolez, jbtk. és ah. jb. és nb. Eger, es. G. Verpelét, X, 1o t. 
.Mesc'SkOvesd, ea. ft. llezc'SkGvesd, 60, X, 91, ~. Verpelét, ~· 
f, , ~· . Egerszóláti pusna, ,...., Ererszólát, Heoa..., 
~gerfaTölgy, n Al.sóhámor, Bara ""'·• garam· egri j., cs. G. Verpelét, a. t. Verpelé~ 1o p. 

Izentkereszti j., et. ft. Zsarnócza, L t. él u. P• Egerszólé.t. 
Alsóhámor. *) igerszlg klt., .Abau;-Toma .".,, i~ hú 

*) igerhát kk., Slilágy sliláiyesehi j., ház 83, f, 354, M., ~ , 1.875 kh., kj. és ak. Sz611W, 
1~, f, 770, O., m., gk. BOkkOrményea, ref. Monó, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Torna, cs. 11. Szin, 86, II, 
1.307 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Zilah, jbtk. és t7, a. t. Szin, u. p. Szőlllisardó. 
ah. Szilágycseh; ea. G. helyben, 61, III, 10, *) EgerTár kk., X Halcsontmajor; y111 ...., 

f, ~· . . vasvári j., ház 56, ! 450, M., Or 1.U1 th1 

Egerl, r'l Pográny, Ngttra ..",.,, nJltrai j., kj. és ak. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. éa ah. 
·cs. O. Ghymes, u. t. és u. p. Nagylapás. . Vasvár, es. G. helyben, BS, n, 66, L t. 

*) Egerl6v6 nk.,· X Prónaytanya j Boraori ..,m., Zalaszentiván, ~. 
mez6li:Ovesdi j., ház 318, ! 1.(.8(., M., ~, rk. *) E rTO-IJPY kk w .... j u. tn 
B d. · k ., ~ '"' Lb t h 1 b t u· t l ge Dol ., l" lU ""'·• vaBVacl ., IlU .." orso 1van a, .,.-.. 11. ., a . e y en, sz. mlS o ez, f, 8(.! M 0 1 527 lth kj és ak. Ki 
jbtk. és ah. Mez6kOvesd, cs. G. M:ezc5kOvesd, S b' th.,l .'btk.. é h., V' á m,RIIL 
60 x at ~ zom a e y, J s a . asv r, ca. 6. 1111, 

i8e:·m~l6 r'l Kov~liget, Mt.íramtJf'OI 83, XX, 66, .u. t. Rum, a. P• Kám. 
huszti j., a~ Alsótalocaa, cs. ft. Kovesliret, u. "- É i e t 6 L Alsószénégető, Felsc5azénéret~, 
Otllrmezc'S, u. P• Kövesligel égető, Vaségetc'S. . 

*) Egerpatalt kk., Háromal li ••·· sepsi j. ~g.ettak.ol, ,...., Monosto~~yi, .BihM ~ derecto 
(azélth. SepsiszentgyOrgy ; azoigabirói. kirendeltség kel J.,. cs. ll. Hosszúpályl ~ldelgl klllorutmény), 
Nagyboromyó), ház 150, f, 606,· M., ~, 1.94~ u. t. es u. p. Monostorp.álp. 
kb., kj. éa ak. Réty, tsz. Kézdivé.sárhely, jbtk. és ~r~ttakol, f""' Nagy~aJom, Somogy,.,, iapoa· 
ah. Sepsiszentgyllrgy, ea. ft. Nagyborosnyó, !, ~~1 J., .es. ~· NagybaJom, U. to á L P• Nau· 
XXIV, 79, •· t. és u. p. Nagyborosnyó. aJom. • 

*) Egerilzalók nk., X Belsőmajor, Kócspuszta Égett1lalom, r"' Czeeu, · Fejtr """• úrboiárdi j., 
6s lléheskert j Hew~~ egri j., ht.z !93, 1, Ui!t, es. G. Czecze, u. t. és a. P.. Czec~. . . 
ll., O• Itb., ak. helyben, tsztk., jb. és ab. igettmajor, n Gúttemás1, Fe3lr •·• món J., 
Epr, ea. G. Eger, 60, X, 9!1, u. t. Eger, 12:$J. ea. O. Fehérváresurgó, a. t_- Moha, •· p. JutiJDir, · 

*) Egerszeg kk., Maroa-Torfia mal'Dsi alsó Égettmalom telep, n Tibolddaróel, Bor10d-., 
j. (nékh. M:aros-Visirhely), ház ! 176, O., mezőkOvesdi j., ea. G. Tibolddaróez, L L é11op. 

m., .::f, 300 kh., ltj. és at. Marosnentkirály, tsztk., Tibolddaróc:&. · 
jb. és ah. Ma.ros-V isárhely, ea. G. Maros-vásár- ighalom, n Kóta.j, Bltibow .".,, nJÚ'boBdányi 
hely, 6!, XXII, 71, u. to Maros-Vásárhely, u. p. j. (székh. Kemerse), es.· G. Kemecae, L t. 
Marosszentkirály. Kemecse, u. p. Kótaj. 

Egerszeg, n Domony, Pelt-Pili1-Bolt-Kiakun Egonmajor, n Nagytilaj, VtJB tlfll., vuri.ri j., 
""'·• uzódi j., ca. G. Aszód, L t. Aszód, u. p. cs. O. Baltavt.r, u. t. és u. p. Baltavár. 
Domony. *) Egregy kk., Zala lteslthelyi j., hú 8l, 

E g e r B z e g l. Alsóeg&rszeg, Felsőegerszeg. f, 408, M., rk. Alsópáhok., 806 kb., kj. lll ak. 
.Ivánegel'Bzeg, Keményegerszeg, Nyitraegerszeg, Hévizszentandrás, tsz. ~btk. él ah, 
Zalaegerszeg. Keszthely, ea. a. Keszthely, 48, XX, 84., L t. 

Egerszeghegy, f""' Zalaegenzeg, Zala .",..,cs. O. és u. P• Hévizszento.ndráa. 
Zalaegerszeg, u. t. és u. p. Zalaegerszeg. E g r e g y L Alsóegregy, Bélegrerr, Fels6ez· 

Ege•·uegpuszta, f""' Édeskút, Zala ..,m., csák- regy. 
tornyai j., cs. G. Csáktornya, u. to Csáktornya, *) Egregyborzon klt., X Elzamalom; &ilágg 
.L p. Dri.vavUárhelr. . · -., uibói j., hú f. 409, o., ;., 1.085 kh., tj. 
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t . . Zsibó cs o. *)Egri kk., X Bornyásztanya, KAdár Bálint tany!L, 
~· H a.k. tarih, tsz. Zdab, jbtt. és ab. .' • Kádá M'hál tanya Sepsyszélmo.lomtanya, Sepsy-
' Ketlc'ísmezó, 51, III, 10, u. t. és u. P• Kanlta. r 1 ~ ' • t ár 
) *) Egrem6sa u., Blüágy zilahi j., ház tanya és Vetsztanya; Ssatmar f1m., sza m • 
· 187, ~ 638, o., m., .:f,. 1.900 kb., kj. és ak. Alsó· németi j., ház 186, :E 1.050, M.,. ~, rk. S!rkOz, 

erregy, tsztk., jb. és ah. Zilah, cs. G. Alsóegreu, gk. SárklJzújlak, ~.81!! kh., kj. Mxkola, ak. hely· 
61, III, 10, u. t. és u. p. Alsóegregy. ben, (a mi~olai ak. párhuzamos B. anyaklJnyve), 

Egregp61gfl .töszénbáuya, r"\ Farkasmezc5, tsztk., jb. és ah. Szatmár-Németi, cs. G. Mikola, 
&ildgy zsibói j., cs. a. Kettc5smez4, a. t. és 6, XII, 87, u. t. és u. P• Mikola. . 
L P• Karika. . Egri érsekltanya, r"\ Gyon.ryossolymoa, HetHIIr 

*) Egres nk., Toronttil perjAmost j., ház tJm., gyOn.ryosi j., ca. o. Gyonnos, a. t. és u. p. 
777, i.lU8!1, O., n., • , =j=-, rk. Újszentpéter, 10.019 GylJnifYOS. · 
kb., .ak. helyben, tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. Egrlhegy, f"\ Egeraracsa, Zala ""'·• J., 
Nagyszentmiklós, CL o. hel,.hen, 61, vm, cs. o. Orosztony, u. t. Zalaapáti, u. p. Eger-

~· · aracsa, 
If r e s l. Almáseifres, Alsóeifres, Felsc5egres, Egri káptalantanya, · r"\ Tarnaszentmiklós, 

Lur,>aegrea, Magyare.rres, Németegres, Pusztaegres, HetJBB t1m., hevesi j., ca. o. KGmlc5, u. t. és u. p. 
Ruhaegres, Sál•egres, Szécaegres, Sziillc5segres, Tarnaszentmiklós. . 
Tard Egrlszópuezta, r" Mucsény, N6grár!. . .,.., · 

Egresdpuzta, r"\ Kiahelvény, Trmcalt& na., losonczi j., cs. o. FO.lek, u. t. és u. p. Rapp. 
báni j., cs. ll. Bán, •· t. és u. p. Bán. Egrltanya, r'! Kisgejiicz, Ung ""'·• ungvári j., · 

*) Egresbit kk., Uflg perecsenyi j., hu ca. o. Szerednye, u. t. SzO.rte, u. p. · 
90, i. 6:l4, R., • , 1.518 kb., kj. ú ak. Na&'Jf.urja- Egr) telep, r"\ lpolyszOg, Ndgrád. tma., ba
IIZÖif (kisturjaszOgi kj, éa ak. kero.J.et), tsz. Bereg- lassagyarmati j., cs. O. Érsekvadkert, u. t. Dejtár, 

jbtk. ·és ah. Nagyherellla, cs. O •. Turja- u. p. Balassagyarmat. 
remete, 66, XI, 86, u. t. és u. p. Turjaremete. *) Egyed kk., X 

Egreshát, r"\ Alsóbisztra, Máramaroa major és Lászlómajor; 
huszti j., cs. o. Berezna, u. t. és u. P• Berema. ház 165, :E 1.098, 

Egresház, r"\ Lazony, ZempUfi nagymi· helyben, tsz. Sopron, 
hályi j., ca. O, Málcza, u. L és u. P• Bánócz. Szany, 76, XVIII, 68, 

*) Egreshely kk., X Egrespuszta, M:olisetitanya (Egyed-Rábacsanak), 

bels6major, Emma
SoprOfl csornai j., 
o , I.SM . kb., kj. és ak. 

és ah. es. o. 
m. h. (Elfed), r 

u Zeletruktanya; B•olnok-Do'bolca na, bethleni E g y e d ·1. · 
j., hu UJ, f. 1.770, o., •, 11.5fi3 kb., kj.· és Euedházamajor, r'! Nagylengyel, ZaJa ma., 
at. tsz. Dés, jblk. lll ah. ·Bethlen, novai j., cs. G. Nasylencel, u. t. Zalaererszes, 
CL G. Felaiiilosva, 68, XXII, 71, L t. Retteg, L P• u. P• Nagylengyel. 
lspinmezii. . Egyedlbela6major, r"\ Egyed, Bopro" 

Erreslpulta, r"\ Nógrádsipek, N6grtJd tma., csornai j., ca. o. a. t. Egyed-Rábacsanak, 
azécsényi j., cs. a. Szécsény, a. t. és u. P• Szécsény. u. p. Egyed. 

• • 

. Erreakáta,f"\Nagykita, Put-Pllia·Bolt-Kiiktm . Euedmajor, '""' Bi'hM -., 
nal)'kátai j., cs. o. Nagykáta, u. t. éa u. p. azékelyhidi j., ca. G. Bihardióazer, u. t. "' 11o p; 

Nqykáta. . : Bihardiószer. · 
*) lgrespatak tk., )(llyeaziillc5hegy,lliczepatak- *) Eneduta tk., X Korongmajor; .",.,, · 

Taplóspuszta éa Vigpnazta ; B•üfiw tms., letenyei j., hú 171, ! :1.1"1, K., rk. Letenye, 
j., háli381 f,t.UO, O., m., • , ~,U~ kb., 1.777 kb., kj. ú ak. Letenye, tsz. Na1ffkanizsa, jbtk. 

k~ és ak. helyben, jb. 6s ah. Zilah, ca. o. és ah. Letenye, cs. G. Letenye, .-a, XX, 66, u. t. 
Zilah, 51, III, 10, u. t. Zilah, és •· p. Letenye. ·. 

lgreepatat, r" Irhócz, Máramaroltm., *) Egy-Q)[ nk., X Félhalom, ,• Kor-
Yizi j. (szék b. TaraczkOz), Cl. G. Irhóoa, • t. Ta- czovágy és Saruka ; Hajdu kOzponti j. (székh. 
raezköz, L p. lrhócz. Debreczen ), ház 986, :E 5.17 4, :M., o , J), ref. Tisza

Egr up uszta, f"'' E&Teahely, Bsolrtok.,Do1Joka esege, 9.818 kb., ak. helyben, tsztk., jb. 6s ah . 
... , bethleni j., CL G. .. t. Dés, Debreczen, cs. o. helyben, 39, ill, 8, r , 
L p. lspánmez6. · _r- e. · 

lgrestlllJ&, f"'' Zsidó, Put-PlZiB·SoZt-KiB'Icun Egyestanya, r"\ Mezc5nagymih!ly, Borsod 
ftl., váczi j., r.t. G. Veresegyház, u. t. él u. p. mezoosáti j., es. o. Mez<'lkeresztes, u. t. Mez<'l

kereaztes, u. p. Mez.Snagymihály. 
*) lgre&ti6 kk., KiB-KQktm4 erzaábetvárosi E g y h á z l. Derekegyház, Dombegyhb, 

j.; htz 169, i. 781, ll., o., o, • , ~ , 1.809 kb., egyház,. Kisfehéregy ház, Mauardombt>gyház, Őr
kj. éa ai. helyben, taztk., jb. és ah. Erzsébetvár.os, egyház, Pozsonyfehéregyház, Somogyfehéretfyhu, 
ca. ö. liO, XXIII, '16, •· t. éa 'Ilo p. Tiszafejéresyház, Újegyház, Veresegyház. . 

E B y h l z a L DnneerJhúa, 
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Fehéregyháza, FertMehéregyhúa, Hódegyháza, Illava, 71, XV, 41, a. t V6gheaztercze L fo 
. Kerekegyháza, Kétegyháza, Kiskunfélegyháza, KiJ· Bat·ossháza. · . ' 

vesegyháza, Medgyesegyháza, Mezöveresegyháza, E g y h á z a s o z m á n b n k I. OzminhOk. 
Nyáregyháza, Nyíregyháza, Sándoregy háza, Szász· *) Egyházasrí,dócz kk., ){ Kisrádóez; Va~ DlL, 

fehéregyháza, Székásveresegyháza, Szolgaegyháza, klJrmendi j., ház 149, :E 80!, H., ~. ~,Ul! kb., 
Vágegyháza, Végegyhiza. kj. és ak. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 

E g y h á z as l. Kisegybázas, Nagyegy házas. KlJt1Xl.end, cs. G. KGnnend, XX, 66, t. 
*) Egyl1ázasbást kk., Gömör IB Kis-Hont , ~-

rimaszécsi j. (székh. Feled), ház 11!, :E 610. M., *) Egyházasszecslid kk., X Ernesztinamajor; 

0 ,1.848 kb., kj. és ak. Almágy, tsz. Rimaszombat, Y as klJrmendi j., ház 40, :E !6!, M., o. ~ . 
jblk. Feled, ah. Rimaszombat, cs. G. Ajnácskc5. 9!1.{. kb., k:.j. és ak. Molnaszecs6d, tsz. Szombalhely, 
!5, XVI, 6!1, u. t. és u. p. Ajnácskc5. jbtk. és ah. KlJrmend, cs. lJ. Kllrmend, Il, 

*) Egyházasdengeleg kk., X Harkányipuszta, 66, u. t. és u. P• KlJl'IDend. 
Plaebymajor és Plaehyposzta; Ndgráa vm., sziráki E g y h á z as t e r e st y é n sz e cs~ d ·L En· 

. j., ház 1!1!1, :E 681, M., t., r:f', rk. Palotás, 2.849 házasszecsc5d. 
kb., k,j. és ak. Palotás, tsz. Balassagyarmat, jbtk. *) Egyházbér kk., Baranya ""'·• hegyháti ~ 
és ab. Szirák, cs. lJ. Szirák, 60, XVI, 61, u. t. és (székb. Sál!d), ház 7!, :E 318, M., rk. Magyar· 
a. p. Szirák. hertelend, 830 kb., kj. és ak. Magyarhertelend, 

*) Egyházasfalu kk., Sopron "m., csepregi j., tsz. Pécs, jbtk. és ah. Sásd, cs. lJ. Súd, IIX, 
. ház ,6, :E j56, M., o, 786 kb., kj. á ak. VlJlcsej, 60, u. t. és u. p. Magyarhertelend. 

• 

tsz. Sopron, és ah. Csepreg, cs. G. LlJvö, 76, Egyházerd6, fl Büdszentmihály, 81abolel-. 
. XVIII, 67, m. h. {Nemeskér-Egyházasfalu), dadai alsó j. (székh. Tiszalök), cs. O. Búdszent. 
•· t. és u. p. . mihály, u. t. és u, p. Bűdszentmihály. 

E g y h á z as fa l u l. Szentegyházasfalo. *) Egybizta kk., X Maholánypuszta; POIIIIIJ 
*) Egybázasmzes kk., Y as vm., németújvári j., "m., szenezi j., ház 8!1, :E 316, M., t., 0, 

ház 108, !671,~-· (5, 1.484 kb., kj. és ak. Puszta- kb., kj. és ak. Királyfa, tsztk., jb. és ah. Pozsony, 
szentmihály, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Puszta- cs. lJ. Szenez, 7!, Xlll, 40, u. t. él 1. ,. 

szentmihály, cs. lJ. PusztaszentmihUy, XX, 66, Királyfa. 
u. t. és u. p. GyepO.fllzes. *) Egyházgelle kk., Pouony 

*) Egyházasharaszti kk., Baraflya siklósi helyi j., ház 38, :E M., ~. (.86 kh., ~· á 
j.,· ház 108, :E 4!7, M., ~, rk. Siklós, 1.906 th., ak. Ógelle, tsz. Pozsony, jbtk. és ah . 
kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Siklós, hely, es. G. Bc5s, 7!1, XIII, •· t. Sárosfa, 
cs. lJ. Beremend, 61, XIX, 60, u. t. Kistapolcza, 
u. p. Siklós. Egyha\zhalma, fl Dévaványa, Já&~·NagykllH· 

*) Egy'll.ázasbetye kk., X Bekenyposzta, Csórom- Seolnok mn., tiszai felsil j. (székh. Kuoheues), 
dQ16 és Újmajor j Vas .".., ezelldlJmlJlki j., cs. G. Dévaványa, u. t. á •· p. DévaványL 
ház 98, ! 619, M., o, ág. Kissomlyó, !.!88 kb., Egyházhalmok, fl Bezdán, Bács-Bodrog fil., · 

kj. és ak. KisklJesk, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. zombori j., cs. lJ. Bezdán, u. t. és a. P• Bezdáll. 
CzelldiSmlJlk, cs. G. Jánosháza, 88, XVIII, 69, u. t. *) Egyházhely kk., X Belsőmajor és Kllls6· 
Jánosháza, u. p. Boba. . major; Pouany vm., malaczkai j., ház 131, !873, 

*) Egyházashollós kk., X Dobogómajor j Y as T., rk. Malaezka, J.9M kb., kj. és ai. helyben, 
tma., körmendi j., ház 84-, :E 487, M., 0 , ref. tsz. Pozsony, j btk. és ah. Malaezka, ca. il. Gajar, 
Egyházasszecsőd, 1.7U kb., kj. és ak. Molna- 7j, ·XIII, 42, u. t. és 11. P• Malaczka. 
szecsőd, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Körmend, Egyházi malom, fl Túrmez6, N6grái. ..., 
cs. lJ. KlJrmend, 83, XX, 66, u. t. KlJrmend, ~· balassagyarmati j., cs. G. Felsőtisztás, 1. t. Gacs, 

*) EgyházasUr kk., Torontál vm., tlJl'lJk- a. p. Fels15tisztás. · 
kanizsai j., ház lM, :E 861, M., rk. Csóka, 1.133 *) Egyházkarcsa kk., Pouany t~tn., dunaszerda· 
kb., Irj. Feketetó nk.-.bez beosztva, ak. Feketetó, helyi j., ház 14, :E 80, M., ~, kh., kj. éa ak. 
tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. TlJrlJkkanizsa, cs. lJ. Etrekarcsa, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Dun~zerda· 
Valkány, 46, V, 15, ~ m. h., u. t. Valkány, u. p. hely, cs. lJ. Dunaszerdahely, 7!, XIII, ü, L i, 
Feketetó. és u. p. Királyfiakarcsa. 

*) Egyházaskeszli kk., VGB czelldlJmlJlki *).Egyházmarót kk., X Erzsébetmajor; HOll 
J., ház 1!0, :E 1.()~1, M., o, 3.1'í01 kh., k,j. és ak. vm., ipolysági j., ház f. 351, T., m., rf, rt. : 
helyben, tsz. Szombatbely, jbtk. és ah. Czell- Hontnádas, 1.867 kb., kj. és ak. helyben, taztt., ~ 
dlJmlJlk, cs. G. Magyargencs, 83, XVIII, 69, u. t. jb. és ah. Ipolyság, cs. lJ. Ipolysár, 16, XIV, ~ j 
és u. P• Marczaltit a. t. Egeg-Szalatnya, ~-

*) EgyházasnAdas kk., 7rencsén vm., illavat j., "*) Egyháznagyszeg kk., NyitrtJ tm~., ársekújvAri 
ház 67, f. T., o, 1.474 kh., kj. és ak. Baross· j., ház 14-S, :E 960, T., m., rk. Nagysurtoy, 1.018 
báza, ts&. Trencsén, jbtk. Illava~ ab. Puhó, cs. lJ, kb., IQ. és ak. helyben, tn. Nyitra, jbtt. 6I ah . 
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E 1 e f 6. n t l. Alsóelef!nt, Felsc5elef6.nt. 

és a. p. agysur y. ' • M' d t, 4o és 
Bgyha\zpusda, r.. Alaószenüván, Fejér "m., · (székh. Mmdszent), cs. G. m szen u. .... 

sárbogárdi j., cs. IS. E16szállú, a. t. Czecze, a. P• MindszenL . . 
a. p. Alap. *) Elek nk., X Bé.nhtdymaior, EperJespuszta, 

Egyházpuuta, r.. Losoncz, Ndgráil ""'·; cs. G. akucspuszta és LGkGshá.za; .Aratl ""'·• eleki j., 
Loaoncz, a. t. és a. p. Losoncz. há.z 1.197, :i!, 7.!68, N., o., m., o, ref. Erd.5hegy, 

Euházpaszta, r.. Nagyfllged, Hews SJGn- 1\g. Medgyeseuháza, kg. Ottlaka, !6.588 kb., 
gylisi j., cs. IS. Nagymred, •· t. és u. p. Nau- ak. helyben, jb. és ah. Arad, es. lS. hely-
fO.pd. . . ben, 83, IV, 1!, :f, e. 

lgJ'hblztget, r.. Berettyóújfalu, Bihar E l e k l. Biharszentelek, 
berettyóújfalui j., cs. G. Berettyóújfalu, u. t. és *) kk., X Benedektanya, .Als6-Fe'hlr 
L P• Berettyóújfalu. marosújvári j., . hb 169, f. 795, O., ; , 

*)Ehed kk., Maros-Tortla "m., nyé.rMszeredaij., !.860 kb., kj. és ak. Magyarforró, tsz. Gyula
hAz 105, i. M., o. 1.256 kb .. lej. és ak. Székely- fehérvár, jbtk:. Marosújvár, ah. Nagyenyed, cs. G. 
hodos, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Nyé.ré.d- Magyarszentbenedek, 50, XXI, 68, u. t. Magyar-
szereda, cs. G. Székelykál, 6!, XXII, 71, u. t. a. p. Magyarforró. 
Nyáradszere~a, u. p. Székelyhodos. ,Elekestanya, n Mezilvelkér, Torda·.Aranyos 

lhmanntelep, r..Czinkota, Pest-.Püis·Solt-Kis· marosludasi j., cs. o. Báld, u. t. és u. p. 
htl glldllllc5i j., cs. G. Czinkota, a. t. Rákos- Mezc5méhes. · · · · 
szenlmihály, ~ (Czinkota-Ehmanntelep) Elekháza, 11 Krass6viszá.k, Krass6-Ssörlny . 
p. u. · lugosi J., cs. lS. Krassóviszák, u. t. és u. P• 

Éhmez6, r'\ Marosbogát, Tortla-.baftyOII Vecsehé.za. . 
marosludasi j., cs. O~ Marosludas, u. t. és a. p. · Elekmajor, f1 Alap, Fejlr • 

l·· 
Marosbopt. cs. l!. Czecze, u. t. Czecze, u. P• Alap. 

ihYUirr, r'\ Kántorjlnosi, 81atmár "'n., máté- Elekpnszta, f1 Almúkeresztúr, Som()gy 
snlkai j., cs. ll. Kántorjé.no_si, u. t. Hodúz, a. p. szigetvé.ri j., cs. O. Mozsgó, u. t. Mozsgó-Szu- ' 
Kántorj~osi. limán, a. p. Mozsgó. 

• 
E i b e n t h a l L Tinafa. · • f1 Alsószentivln, Fejlr "'·• sir- . 
Eisler fagyártelep, r'\ Ug1a, Nagy-1l.v1tlalló ""a., bogiuli j., cs. lS. ElilszállAa, •· t. Czecze, L P• 

k6halmi j., ca. l!. Kőhalom, L t. és u. p. Ho- Alap. 
moród. , f1 Baraftya szent-

*) Ekecs nk., X Aszódpuszta és Túzokpuszta ; lilrinczi j., cs. O. Se11Je, u. t. SzigetvA.r, u. P• . 
vm., csallóközi j. (székh. Nemesócsa), Dencshlza. 

ház ~56, ! t.ISU,. :M., o. ~, 6.086 kh., ak. hely- r.-. GyGngyGspata, HtJ1JtJ11 non-
ben, tsztk., jb. és ah. Komé.rom, ca. o. Nemesócsa, gylisi j:, cs. lS. Gyl!ncos, u. t. Apcz, L p. 
11, XIII, 43, f, ~- Gyonul!spata. .. ' 

*) Ekel nk., Felaranyospuszta és Róczháza- E l e m é r I. Alsóelemér, Felsöelemér. 
puszta; Komárotn esa.Uókllzi j. (székh. Nemes- Elemérmajor, f1 Bakonypl!ll!ske, Vessprim 
ócsa), hAz !01, :! 1.304, M., o, a, 6.318 kh., vm., devecseri j., cs. o. Noszlop, a. t. Devecser. 
ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Komárom, ca. ll. a. p. Noszlop. 
Nemesócsa, 1!, XIU, ü, a. t. és u. p. f1 Nagybáb, Nyitra t~m., gal· 

góczi j., cs. l!. Nyitraújlak, u. t. Récsény, u. p. · 
Ek em e z 6 L Kisekemez6, Nauekemez6. Kisbib. 
*) Ekés kk., KrtJSsó-Siörény ,orsovai j., Elemértanya, f1 Nacpeleske, Ssatmár 

ház 26,, :! 1.!95, O., .:f=-, 8.663 kb., kj. és ak. szatmé.rnémeti j., cs. lS. Csenger, u~ t. és a. p. 
helyben, tsz. Karánsebes, jbtk. és ah. Orsova, Nanpeleske. 
cs. 6. helyben, ,8, VIII, ~6, a. t. Mehádia, (8J. Elep, f1 Debreczen, Hajdu tim., cs. o. Halmaz-

*) Elecske kt., X Géczymajor és Kislebeny ; újvé.ros, n. t. Balmazújváros, a. p. Debreczen. · 
Nyitra galgóczi j., hú 78, :! 949, T., m., *) iles kk., Ung """' szobránczi j., ház SJ, 
ri. Lakács, !.619 kb., kj. és ak. Alsórécsény, tsz. f. 456, T., rk. Tiba, gk. Porosztó, 1.038 kb., kj. 
Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, cs. lS. Nyilraújlak, és ak. Porosztó, tsz. Beregszász, jbtk. Szobráncz, 

• 1!, XIV, 46, , ~ p. u. ah. Ungvé.r, es. O. Szobráncz, 66, XI, 36, u. t. 
, r.. Tolna temé.si Szobré.ncz, a. p. Porosztó • 

.. j., rk. Nugykónyi, ref. cs. G. Tamé.si, *) kk., X Dombrovicza; Bihar élesdi 
a. t. Ság-Kónyi, a. p. Nagykónyi. j., há.z 866, :i!, !.887, M., o., o, ~, (r, kg. 

szö116he8'J, r.. É1·tény, Tolna tlfll., Sólyomk<'lpestes, 1.879 kb., kj. és ak. helyben, tsz. 
tamási j., cs. ·a. Tamúi, a. t. Ság-Nagykónyi, Nagy-Vá.rad, jbtk. és ah. helyben, cs. o. helyben, 

.. L P• Értény. · 87, IV, 11, r. _(11 e.· 
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É l es d l, XiHlead. ab. Sepsiszentgy~rgy, et. & BidY'c, l, UIV, 
*) ~lesdlok kk., Bihar mn., élesdi j., biz 77, ' _r- e. ~-

350, i 1.508, o., =t-, 5.4-tS kb., kj. és ak. Tc5tos, *) Elöpaiony kk., X Sirrétpuszta; Pouo~~g-., 
tsz. Nagy-V árad, jbtk. és ab. Élesd, cs. o. Élesd, somorjai j,, ház 36, ! HS, :M., rt.. Naryléf, tMB 
37, IV, 11, u. t. és u. p. Rév. kb., kj. és ak. Sárosfa, tsz. Pozsony, jbtk. éa ah. 

*) ~lesdszardok kk., Bihar mn., élesdi j., ház Somorja, es. o. Kismaryar, 7!, XIII, L t. 
1!9, · f, 638, O., =t-, !.809 kh., kj. és ak. Se11res, és u. p. Nagylér • 
tsz. Nary-Várad, jbtk. és ah. Élesd, cs. G. Vér- r- MáramMOI .,.,, Yisói 
csorog, 37, IV, tt. a. t. Mezc5telerd, a. p. Serges. j. (székh. Fels5viiiÓ)1 cs. G. Borsa, •· L éa L,. 

*) Elesfalu U., Hom .,._, bá.ti j., haz 40, Borsa. 
i 193, T., m., rk. és é.g. Bá.t, t.006 kh., kj. és Előszállás, ~f'"'\ Herczegfalva, Fejlr 1111., W· 
ak. Bit, tsztk. és jb. Ipolysár, ah. Selmecz- és bogárdi j., cs. o. helyben, r. ~ P• u. 
Bélabánya, ca.· G. Bát, !6, XIV, 45, u. t. és f'"'\ Legyesbénye, 11111., sze. 
L p. Bát. · renesi j., cs. G. Szerene~~, L t. Slerenca, L p. 

Éleshegylrtfá.ny, f'"'\ Verbóez, Nyitra t~~n., Legyesbénye. 
szeniczei j., cs. o. Verbócz. u~ t. Miava, a. p. El6telektanya, f'"'\ Nagyecsed, &lllflár m., 
Verbócz. . . mátészalkai •j., cs. O. Fibiánbáza, a. L N11Jeeted, . 

JUesmart, f'"'\ Gyerty!nfa, Ban vm., pram- a. p. Fábiánb!n. . 
szentkereszti j., cs. ft. Zsarnócza, u. t. és 11. p. · El6T3Igy, 0 Koloudr, Kolou r11., a. G. (& 
Felsöhá.mor. kllzbiztonsé.gi azoigalatot Kolozsvár város rend6r· 

1"'1 FelscNmánd, .had tm~., kis- sége teljesíti), u. t. n L •· Kolozsvár • 
jen6i j., cs. lJ, Alsósimánd, u. t. éa u. p. Alsó· Els6hámor, f'"'\ Merény, B•epes iglói j., 
simánd. . · cs. ft. Herény, •• t. él L •· .Kerény • 

Bllapnuta, r-. Kurityán, BorsotJ tlffl,, edelényi má.ndi bokor, f'"'\ Nyiregyhba, 
j., cs. o. SaJókaza, u. t. Sajókaza, u. p. Felsc5- vm., cs. G. Nyfregyháza, a. t. és L J• NJ11'811· 
nyáré.d. · háza . 

*) Bllen4 kk., X Ellendpuszta ; Barat~yrJ Elsl rozadtl bokor, '"' Nyfrechúa, S.. 
p6esváradi j., . ház 114, ,z 506, M., rk. Berkesd, bolca ca. o. Nyire gy háza, a. t.. • 1o ,. 

kb,., kj. és ak. Berkesd, tsz. Pécs, J'btk. és Nyfregyhiza. 
ah. Pécsvárad, cs. o. Mecsekszabolcs, 5!, XIX, 60, :gltet6Nlr~sz, f'"'\ MIWOI·Torda 

• 

L t. Pécsvárad, a. p. Berkesd. régeni felsc5 j. (székh. Magyarrégen), ea. G. · 
f'"'\ Ellend, BMflfl'grJ tm~., pécs- Szászrégen, a. t. él 11. p. Szúzrégen. 

váradi j., cs. o. Mecsekszahol cs, u. t. Pécsvirad, E l " e I. Dombebe. / 
L p. Berkesd. Bhirapuszta, f'"'\ Érd, F~tr m~t., adonJi j., 

Elletöpaszta, f'"'\ Bajcs, od· cs. G. Sóskút, u. t. és 'll •. P• Tárnok. 
vardi j. (székb. Onalla), cs. ft. Ógyalli., a. t. f'"'\ Epeg)borzon, B•ildgr •· 
6I u. p. Bajcs. · . zsibói j., es. ft. Ketlc5smez6, L t. él 1o p. Karib. 

E 16 l. SzádeU5. *)Elytls kk., """• szilágysomlyóij., hú 
' '. 

BUifiiztanya, '"' Tiszadorogma, BoraotJ t~m~. t (){o, f. 4~0, O., g~. De~rebem, 1.69' ~·· kj. á ak. 
mez6csáti j., cs. o. a. t. és L p. TisU~.- Halmosd, tsz. Z1lab, J btk. és ah. SztláBYsomlf6, 
dorogma. cs. ft. Halmosd, lit, Ill, 10, L t. él L ,. 

Halmosd. . . • 
Blöll&Uianya, f'"'\ Kaplony, 81atmár nau- · E ", It 1 D d bó m. ,_ ... _ 1 · · N ká 1 .. N ma-nae e ep, f'"'\ una om , ~~ ..., 

-.w-o yt J., cs. O. agy ro y, •• ,. és •• P• qy- k árai j • Du d bó ~ és ,_ ... _ 1 evev ., cs. u, na om , 1o "' LP. 
&JU"O Y· . Dunadombó. 

f'"'\ BddszentmihálJ, BiaboJca * .. 
d d · l ó · ( ékb T. lök} ,. B"'d· ) EmberflJ kk., BlolMk-Dobo'kG tm~., dési J., bb 
~ al a 8 J. sz • IS~ , ~ Uo u 179, ! 917, o., ; , 4.037 kb., kj. és ak. Népr-

uenhrubily, •· t. n L P• Budszentmlhá:IY· falva, tsztk., jb. és ah. Dés, cs. 11. NéBerfaln, 

at _1·• cs. • ~ID rv ra J O., 11• • u. ~· pa~ Emberhegypuszta, f'"'\ Felsővály, G6ttl6r ú Iif. 
Eloherr! f'"'\ Dtósgy6r, BorMJti . , mlSkolCZJ Hont mn., tornaljai j., ca. G. Tomalja, a. 1. 

j., es. o. Dtósgyc5r, 11. t. és u. P• DJósgyc5r. . Tornalja, u. p. Fels6vály. 

Előhegy, n Őcsény, Tolna tlm., k6zponti j. Embertelenpuszta, n Darnya, G6mlir il !if. 
(szekh. Szekszárd), cs. O. Szekszárd, u. t. és u. p. Honi t~na., rimaszécsi j.· (székb. Feled), es. 4., 
Őcsény. Feled, u. t. Feled, u. p. Rimasimonyi. 

*) Elöpatak kk. és I, Hát omsJék miklós- Emhekt, f'"'\ SzabadbattyAn, Ftjér m., sz6-
vári j. (székh. Nagyajta), há.z 207, f, 765, O., m., tesfehérvári J., cs. o. Székesfehérvár, L t. és 
=t-. rt. Illyefalva, •·ef. Árapatak, 1.085 kb., kj. és u. p. Szabadbatlyán. . · 
ak. Árapatak, tsz. Kézdivásárhely, jbtk. Nngyajto., Emillu\za, f'"'l Űjmalomsok, Gyór filii,, sokor6o 
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a1 6kb. T6t, L t. Calbind1 *) Bne• tt., Abcl~7'onlll -., tzika6i J., .hú 
· ;:'! p. 'rrf:alomsok. • o. 177,! 1.110, o, ref. Felsc5filsOd, 1.48~ kb., kJ. és · 

Bmllhe11, f"\ Baranyabln, ak. helyben, tsz. jbtk. és ah. Sztkszó, cs. O. 
baranyaviri j. (aékb. Dirda), cs. o. Pélmonostor. helyben, 34, IX, 17, r (Forró-Encs), 

. L t. Fc5hemerlat, u. p. Baranyabio. _[11 e. ~ p. u. · · , 
· f"\ Tóba, Torontál "._, zsombolyai E n c s l. Szászencs. . 

j., cs. G. Mai)'arcsernye, L t. és a. p. Magyar- *) Encsencs nk., X Sőreföld; Ssabolcs .,m., nyir· 
rsernye. bátc;>ri j., ház !81, f, 1.561, M., ~, rk. Nyírlugos, 

f"'\ Vit, Yu szombathelyi gk. Piricse, 5.M1 kh., ak. helyben, tsz. Nyiregy-
it j., cs. 6. Acsád, L t. és u. P• Vát. háza, jbtk. és ah. Nyírbátor, cs. 6. Nyírbéltek, 6, 

Emllmajor, r\ Felsc5ittebe, TorontáJ pir- XII, 39, u. t. Nyirbopt, • 
dányi j., cs. ll. Felsőittebe, u. t. és u. p. Fels6- Encspuzta, r-. Gyöngyös, H~es cs. «1. 

~ ittebe. • VlLmosgyörk, u. t. Vlmosgyllrk, u. p. Gyöngyös. 
, f"'\ Piszke, EBttergom eszter- Bndesmajor, r-. Pakod, Zala ""'·• zalaszentgró~i 
• . romi j., cs. ft. Nyergesújfalu, u. t. és u. P• Piszke. j., cs. O. Zalasz.entgrót, L t. Zalabér, u. .p. 

Emlékmajor, f"'\ Kálmán~sa, Somogy barcsi Pakod. · -j., cs. G. Szulok, u. t. és u. p. Ká.lmáncsa. Endespuszta, ~ Mezőladé.ny, B•abolc• .,._, 
Emmaakna, f"'\ Salgótarján, N6grdd """• füleki tiszai j. (szék.h. Mándok)," cs. G. ·u. t. 

j. (székh. Salgótarjm), ca. G. Salsótarjin, u. t. Tomrospálcu, a. p. Mándok. · · 
6s L p. Salgótarján. . E Ji d r e l. Szentendre. · · 

Emmallget, f"'\ Bályok, Bihar tliR., j., E n d r é d L Balatonendrid, Barsendréd, :&-•. 
ca. O. Bereltyó1zéplak, u. t. és u. p. Bályok. endréd, Fertőendréd. . 

f"'\ Abod, Borloti edelényi.j., Bndrédpnazta,r-. Mikos•plak, Veu ""'-• vasvári 
a. 6. Szendr6, 1o to Szendrö, u. p. Abod. j., cs. o. Baltavár, u. '- Balt& vir, . a. p. Caehi-

Emmamajor, f'\ Etfyed, SoJWOft .",.,, cso1'Dai mindszenl · . 
j., ca. G. L t. Eiyed-RA.bacaanak, u. P• · Bndrédújmajor, f""' Fertc5endr6d, &pro,. • 

Egyed. kapuvári j., ca. G. Fertöuentmiklóa, • '- és 
Emaamajor, r"l Kintorjinosi, , a. p. Petc5házai ezukorcir. 

• 

mátészalkai J., ea. G. ~ántorjánoli, a. t. Hodász, . *) Endrefalva kk., X Magtár-
•· p. Kántorjánolt . telep és Szivadalpuszta; :N6gf'átl ezécsényi j., 

Emmamaj or, f"'\ Legénd, N6grád mn., nógrádi ház !t3, i. 1.1!1, .M., o, !.307 kh., kj. és ak. hely- • 

j. (székb. Rétsq), ca. a. Rétsáe, •· t. 6a u. P• ben, tsz. jbtk. és ah. Szécsény, 
Nógri.dkllve•d. cs. G. Szécsény, !5, XVl, 51, u. t. Szécsény, 

Emmam.IIJor, f"'\ llonroró, Artlel .,.,, boros· . 
jenői j., cs. 6. Bokszer, u. t. és u. p. Bokszeg. En4remaJor, f""' Ludtny, Ndgrátl t1m., széesé-

Bamami.jor, f" Simonmajor, ToJM .,m., kftz- nyi j., cs. o. Nógrádszakál, u. t. és a. p. Ludiny. 
• 

ponü j. (székh. Szekszird), cs. 6. Hidja, u. t. Endremajor, f""' Németcsernye, 
• 

á •· p. Tolna. zsombolyai j., cs. ll. C.ernye," • t. ú a. p. 
Emmapuuta, f"'\ Kolt&, K011árom wa., udvardi Németcsernye. 

j. (székh. ÓBYalla), cs. 6. Udvard, ,_ '- és L p. Endreóka, f""' Orló, Sáros héthirsi j., 
Kolta. . . . cs. O. Lubotény, L t. Orló, L p. 

Emmatuya, f"'\ Apau, 81abolc• wa., nyir- Eadi.'epuuta, f""' Kiri.lynépe, .Abauj-Torna ""'·• 
baktai j., cs. lJ. Apau, u. t. és u. p. ÁpaiJ. kassai j., cs. G. Masyarbc5d, u. t. Lemes, a. p. • 

· *) Emad nk., X Adorjántanya, Bakótanya, Rozgony. ' 

IstvánmaJor és Karolalanya i Borsod """• mez6csáti Endretanra, f""' Denta, Tet1MB .,,.., dett-ai j., 
j., hu 531, f. 8.077, JI., o, ~, gk. Hejőkeresztúr, es. o. Detta, u. t. és u. p. Denta. • 

8.576 kb., ak. helyben, tsz. jbtk. és ah. *) Bndrnigása kk., Sáro• .._, birtfai j., . 
Mezőcsát, cs. G. helyben, 8,, X, 31, f, hú 79, i. ~1. R., t. I.Oi7 kb., kj. és ·ak. Bártfa 
~ e. ~. . (bA1·Uavidéki kj. és ak. kertllet), taz. Eperjes, jbtk. 

lmödpuszta, A Topolya, tml., és ah. Birtfa, ca. G. Zboró, 67, IX, 19, L t. 
topolyai j. (széi.h. Bácstopolya), ca. o. Topol:ya, Zboró, u. p. Birtfa. ' 

a. t. és u. p. Topolya. *) Endr6cz kk., X Endrc5czpusata; &mow 11tta., 
• 

Emöclp~rla, A Vicsápapáti, Nyitra szigetvári j., ház 71, f, 761, n., m., czipoy, rk. 
nyitrai j., cs. 6. Appony, u. t. Szomodovászi, Bogdása, 1.959 kh •• kj. és ak. Teklafalu, tu. Kapos- · 
u. p. Surinyka. . vár, jbtk. és ah. Szigetvár, cs. ft. GyOngyOllmellék, 

Em 6 k e l. Nagyem6ke. U, XIX, u. t. Sellye, u. p. Teklafalu. 
Emsepulta, f"\ Kartal, Pen-Pili•-&Zt-Kiskvn Eadr6czpuszta, f'"'\ Endr6cz, Somon "'"·• szi • 

j., cs. O. Aszód, L ~ Aszód, 'L P• getvári j., cs. o. Gyöngyösmellék, L ~ éa u. p. 
larlal. Teklafalu. . 
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End F.p!S . l 

• 

*) EndrlJd nk., }( Berek, Kevicsejtpuszta, Kocsor- tis1aháü j. (székh. Beregszúz), ca. 11. Gerrelri, 
hegy, Kondorasi tanyák, Kuriaszőllc5, Nagylapos, 11. t. és u. p. Vásárosnamény. 
Öregszőllő Paskumi tany*k, Simapuszta, Szeot- *) Eperjes rtv., X BaktakOz, Borkú~ Keret
miklószug és Ugari tanyák j Békés t~m., gyomai j., erdő, Malkókút, Pokriva, Polyánka, Szentlász:ó-
ház 2.676, i 18.514, M., o, ref. és ág. Gyoma, hegy és Szurdok; Sáros ház f. 1 
~6.886 kh., ak. helyben, tsz. Gyula, jbtk. és ah. m., t., n., lengyel,. o., o, ; , ~, d'(l), (l(i), 

. Békéscsaba, cs. G. helyben, 101, II, 6, 6.561 kb., ak. helyben, tsztk., és ah. helyben, 
_[ll e. ~- . cs. o. helyben, 67, IX, !9, f, ,L-

*) Enese kk., (}yÓf' tószigetcsilizkllzi j. e. 
·· '(székh. Győr), ház 59, i. 5!5, M., cf', rk. Kóny, Eperjes, r'\ Bükkszenterzsébet, Ht:DU a, -

• 

1.449 kb., ij. és ak. Rábapatona, és pétervásári j., cs. o. Pétervásira, L t Péter· 
ab. Győr, cs. ll. helyben, 19, XVII, 66, r. vásé.~ u. p. Bnkksze-b.terzsébel 

~- . Eperjes, f'"'l Nádudvar, Hajdu 
Et1gelmajor, r'\ Birján, Baranya pécsi j., boszlói j., cs. o. Nádudvar, u. t. és u. p. Nádudnr. 

cs. o. Egjlrág, u. t. Áta, u. p. Pécs. Et)erjes, fi Old, Baranya siklósi j., CL 6. 
*) iniaka kk., Udvarhely vm., székelykeresztúri Drávaszabolcs, u. t. Ráczbóly, u. P• Siklós. 

j., ház 1fí8, i. 648, M., 8, 8.348 kb., kj. és ak. Eperjes, r"'l Szentes, Oson{/f'ád tm., ca. o. Já. 
Fir.tosmartonos, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. és goes, u. t. és u. p. Szentea. 
ah. Székelykeresztúr, cs. ll. Etéd, 8!, XXIV, so. E p e r j es L Maroseperjes, Puuonyepe~es. 
u. t. Korond, u. p. Etéd. , *) Eperjesenylczke kk., Sáros , epe~esi 

*) Entrádám kk., Beseterue-Nase6d , naszódi j., ház 38, i. !68, T., rk. Tótsóvár, 306 ~ k~ 
j., ház 69, :E !90, M., o., (1,41.2 kh.,kj és ak. helyben, és ak. Tótsóvh, tsztk., jb. és ah. Eperjes, es. 
tsz. Besztercze, jbtt. és ah. Naszód, cs. O. Naszód, ll.- Eperjes, 67, IX, !9, •· t. Tótsóvir, L p. Epe~es. 
63, XXII, 7!, •· t. és •· p. Naszód. Eperjeshalom, r"\ Feryvernek, 

. 1 *) hy kk., X Janicsekpuszt11. ; Bars ve~- Beolnok t~m., kOzép j. (székh. TGrGkmnt-
bélyi j., ház 57, i. 8!!, T., m., rk. Barsbese, miklós), cs. G. Feryvernet, u. t. és u. p. fesy • 
1.0!0 kb., ij. és ak. Alsógyc5rlld, tsz. Aranyos- vernek. • 

marót, jbtk. és ah. Verebély, cs. o. Verebély, 26, Eperjeslmajor, r"\ SzilsárkAny, BoprlWI a, 
XIV, -U, u. t. Alsópél, Ilo P• Garamlök. csornai j., cs. O. Szany, u. t. éa u. p. Szilstrlliy. 
~n y e d l. Felenyed, Kisenyed, Nagyenyed. Eperjesltanya, r"\ Makó, Oscmdd fill., CL 6. 
Enyedpuszta, fi Balázsfa, Poesony t:m., duna- Makó, u. t. és u. P• Makó. 

szerdahelyi j., cs. o. Dunaszerdahely, u. t. Eperjesltanyák, fi"Sándorfalva, Csongrád a, 
és 'Ilo p. Dunaszerdahely. . liszáuinneni j. (székh. Kiskundorozsma), CL ll. 

*) Enyedszentkirály kk., X Kollégiumtanya ; Sándorfalva, u. t. és u. p. Sándorl'alvL 
Al&6-Fehh nagyenyedi j., ház 130, f. 616, *) Eperjeske kk., X _For~á.~htanya, és JirmJ· 
O., m., ; , ref. Mal'osújfalu, !.317 kb., kj. és ak. tanya; Beabolcs t1sza1 J. (székh. Mándok~ 
Csombord, tsz. G:yulafehérvár, jblk. és ah. Nagy- h~z Ul, :f 1.031, M., ~. rk. Mánd~k,!!.MHh~ 
enyed, cs. G. Csombord, 50, XXI, 68, •· t. és kj. és ak. helyben, tsz. Nylreryháza, Jblk. és ah. 
u. p. Nagyenyed. Kisvá..l'da, cs. G. Mándot, ti6, X, L L és 

*) Enylczke kk., X Jakabbáza és Krajczár; 11• P• Mándok. · · 
Ab ._..,. k · · há 170 .c 1 0 ,_, M • Eperjeskep.uszta, r"\ Domaháza, Borsod -. 

.«UJ .LOma assa1 J., z , N • ..,_, , d' , J dánh-'-- 4. ÓZd D 
T ± k B"l 3 061 kb kj é k h l b óz l J., cs. _ll. ár ._, u. ... ' u. P• oma· ., 0 , r . u zse, . ., • s a • e y en 

o 

. tsztk., jb. és ah. Kassa, cs. ll. helyben, 84., IX, ~7, 

r.~. 
E n y i c z ke l. Ep~rjesenyiczke. 

Eperjesmnjor, fi &cske, N6grád •• airüi 
j., cs. ll. Bel'czel, u. t. és u. p. Becske. 

· Eper j es p uszta, r\ Elek, Arad vut., eleki j., 
*) Enying nk., X Enyingi belmajor, Kabóka- cs. ö. Elek, u. t. és u. p. Elek. 

puszta, Leshegy, Nagykustyán, Óhódos, Öl'eg- EperJ'espuszta fi Jákóhodos Bihar """ na· 
' . , l 

hegy és Pátapuszta j Ve81prbn t1m., eny.ingi j., ház I~rdi j., cs. o. Szalárd, u. t. és n. p. Szalárd. 
707, :f 4.166, M., o, ~, ll), ág. Lajoskomá1·om, Eperjesszög, fi Karos, ZempléA 11111., bodrog· 
15.898 kb., ak. helyben, tsz. Veszprém, jbtk. és kllzi j. (székh. Királyhelmecz), ca. o. Páczia, 1o &, 
ab. helyben, cs. o. helyben, 19, XVII, 55, és u. P• Nagykövesd. 
f, f- e. ~· Eperjestanya, r\ Mezl!narJmihály, Bor1od tillot 

Enyingi belmajor, fi Enying, Vessprim t~m., mezl!csáti j., cs. ll. Mezőkeresztes, u. t. és il. P• 
enyingi j., cs. ll. Enying, u. t. és u. p. Enying. Mezc5csát. · 

Eötvösmajor, f""' Szentetol'nya, Békés vm., oros- Eplény, r\ Olaszfalu, Veseprim vm., zircli j., 
házi j., cs. o. Orosbiza, m. h., u. t. és cs. o. Zircz, m. h. (Olaszfalu-Eplény), 1o ~ 
u. p. Szentetornya. Zircz; u. P• 

EUtvöstag, fi Vásárosnamény, Bet·eg *) Epöl kk., X Epllli puszta; Bslffl'goa -. 
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· ... *) )bo f ITa kk ZempUfi ""'· varannói j., 
esztergomi j., hú tar;, f. 6!6, M., t., rk. BaJna, ez a ., · · ! 790 kh k' és 
J 189 kb \o,l Unv ak. BR;na tsz Komá.rom, jbtk. hAz 68, i. !1190, T., m., it' rk. Sókot, ' ., J· 
· ., ~· " .... ' · k · S"'t I' ·'h l 'btk és ah Varannó ás ah. Eszte1·gom, cs. o. Bajna, 26, XIV, .U, u. t. ak. Só ut, tsz. a. ora JaUJ e y, J • • ' 

AnnavOlgy-Sárisáp, u. p. Bajna. cs. O. Varannó, 66, IX, !118, u. t. Varannó, u. P· 
Ep6JI puszta, n Epöl, Esstergom ""., Est er- Sókút. · 

romi j, cs. o. Bajna, u. t. Annav6lrJ-SI.risáp, Jnoczpatakbányatelep, ~ Járabá.nya, Torda-
u. p. Bajna:. · .Aranyos '!.lm., alsójá.rai j., os. ö. Járo.bá.nya, u. t. 

*) Epres kk., Tur6c1 turóczszentmirtoni és u. p. Alsójba. 
·j., haz 118, f. 980, T., rk. és ig. Turóczszent- *) lkd nk., X B~nta, Cserhalmaypuszta, Csillag- · 
múton, 11M kb., kj. és ak. Kostyán, tsz. csárda, Erlakovecz, Feketesas, Fillc'lp· 
terczebinya, jbtk. és ah. Turóczs~entmárton, cs. major, Horgonycaárda, llkamajor, Knupferpuszta, 
ll. Turóczszrntmárton, 71, ·xv, u. t. és u. p. Kutyavá.r, Simonpuszta és Szerbkunyhó j Fejir 
Turóczszentmirton. adonyi j., biz 585, i, 4.017, M., illir, n., o, · 

Epresalja, 1'1 Hoss:r.úfalu, Brass6 t~m., hétfalusi ref. Ercsi, 11.!1164 kb., ak. helyben, tsz. Székes-
j. (azékb. HOBSiúfalu), ca. O. Hosszúfa.lu, •· t. h fehérvár, jbtk. és ah. Adony, cs. G. helyben, 
1. P• Hosszúfalu. 69, XVII, 63, ~. :f, _[ll e. 

Epstelnmajor, r-. Tiszabura, Já81-Nagykvn-- Erdetralu, i-l vár, Zala tnn., zalaeger-
Bzolnok t~tn., tis:r.ai kOzép j. (székh. Tllrllkszent- szegi j., cs. O. Nagylengyel, u. t. Za.lal0vc5, u. p. 
mlklós), cs. O. Tiszaroff, u.. t. és u. p. Tiszabura. Salomvár. ,. 

É r I. Balogér, Csiszér, Fekeleér, Fiizesér, Erdeimaj or, r'\ Apcz, Heves hatvani j., 
Gerencsér, Honczér, Jászkisér, Medeaér, Ná.dasér, cs. o. Hatvan, u. t. és u. p. Apcz. 
Sehesér, Turócznidasér. Erdeimajor, ~ Zsá.mbok, Pesi-:Pilis-BoU-

*) ~rábrány kk., X Vaspatak j Bihar Ki8kvn g0d0llc5i j., cs. G. Tura, u. t. és 
margitai j., hb 1!!7, f. 635, M., o., ifi, .:f, U88 u. p. Zsámbok. 
kb., kj. és ak. helyben, tSz. Nary-Várad, és Erdelpuszta, r'\ Kelenye, Honi tma., ipoly-
ah. Margitta, ca. ll. Margilta, III, 7, r. nyéki j., cs. G. Ipolynyék, a. t. Drégelypalá.nk, 

u. p. Ipolynagyfalu. · 
iradOBJ nt., X Asztaghely, Béllyeylanya, ErdeJtanya, ~ Klopódia, Temu verseczi 

Halomtanya, Kistanya, Mijertag, N111tanya és j., ca. G. Nagyz~ám, u. t. és u. p. Kopódia. 
Óf61d; Billar érmihá.lyfalvai j., ház 178, f. Erdeltanyák, ~ · Gy5rszentivá.n, Gg4r 

1, M., 0, ; , ~, !.887 kb., ak. helyb~n, tsz. tószigetcsilizkllzi j. (!lzékh. Gyc'Jr), cs. O. Bőnyrét
Nagy-Vá.rad, jbtk. és ah. Székelyhid, ca. c'J; Sza- alap, u. t. és u. p. Győrszentiván. 
Iacs, ~!l, ill, 7, ~· . Erdélyltanya, r'\ Na!!yO.rOgd, Bihar t1m., kG;-. 

*) iralja kk., Zemplm szinnai j., biz 55, ponti j. (székh. Nagy-Várad), cs. G. NagyllrGgd, 
f, Sl1, R., gk. 'l'ibaváralja, 1.90t kb., kj. és ak. u. t. és u. p. Vá.radlea. 
Ugar, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, *) irdengeJeg kk., X Balá.silo.g, Diószegitar, 
cs. 11. Up.r, 66, IX, !8, u. t. ·Nagyberezna, u. P• Gorovetag, Jasztrabszkyta@', Kisdengel eg, Komo-
Up.r. róczytag, Krecsingertag, Svábiar, SzintaytRg, és 

iraljapuszta, r-. Sikula, Arad borosjenői Vaytag; 81atmdr "m., nagykárolyi j., biz !66, f. 
j., cs. o. Garba, u. t. és u. ·P· Borosjenő. 1.4!9, M., o., t, ~, rk. 'M.ez6petri, 4.736 kh., 

*) irbogyoszló ok., Bihar t~rn.1 margfttai j., kj. és ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és 
hál !21, f. 1.058, M., ~, 3.093 kb., ak. helyben· o.h. Nagykároly. ca. ll. Szaniszló, ö, XII, 89, u~ t. 
tsz. Nagy-Virad, jbtk. és ah. Margi Ua, cs. G. Sza· Érendréd. . 
lacs, III, 7, •· t. Ottominy, u. p. Albis. · Erdészlall:telep, r'\ Vecseklő, N6gráiJ 

E r cs e l. Nagyercse. filleki j. (székh. Salgótarján), cs. o. Ajná.cakő, 
*) Ercsenye kk., Vas szentgotthá.rdi j., u. t. Ajnácskő, u. p. Czered. · 

ház 150, i, 1:100, N., rk. Gyan•1falva és Radafalva, Erdésnölgy, n Lonka, Máramaros tisza• 
U·ll) kb., lrj. és a.k. Gyanafalva, tsz. Szomba.thely, vOlgyi j. (székh. Rahó), cs. 11. Nagybocskó, ~. 
jbtk. és ah. Szentgotthá.rd, cs. o. Gyanafalva, 8:3, :f, u. t. (az udvari vadászatot tartamára Er-
XX, 66, u. t. és u. P• Gyanafalva. dészvölgy), u. p. Lonka. \ 

*) Ercsi nk., X Aggszentpéter, Alsóbesnyc5, Erdeytanya, r'\ Péczel, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
· Anasztá.zia, Bevár, Fels6besnyc5, Ferenczmajor, gGdllll6i j., cs. G. Péczel, u. t. és u. P• 

Gllll6ljáris, Gy6rgymajor, Katalinmojor, Kisbes. Péczel. · 
nyő, Kolompos, Malomtó, Má.riaháza, Ráczszent- Erd ö, r. Tiszacsege,· Hajdu """·• központi j. 
péter és Szinatelep; J!' ej ér vm., adonyi j., ház 84!4, (székh. Debreczen), cs. G. Tiszacsege, u. t. és 
f, 6.88!!, M., illir, n., o, ~ ·, J), áK. Tordas, !!2.909 u. p. Tiszacsege. 
kb., ak. helyben, tsz. Székesfehérvá.r, jbtk. és ah. E r d ő l. Fekeleerdc5, Kiserdő, Len.Jvaerdc5, 
Adony, cs. 11. helyben, 69, XVII, 53, 43, Szaba.derdc5 . 
.P,· ..[l e. Erdőalatti puszta, ,-, Ipolyvarbó, N6gt·ád vm., . 
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balassagyarmati j., e& ll. Bala ... sagy armat, u. t. ak. Turina, tsztk., jb. 6s ah Eperjes G 
Őrhalom, u. P• Ipolyvarbó. Keczerpeklén, 67, IX, u. to Tólsóvi~, ~~ ~ 

. *)Erdőalja kk., Kis-Kükalló vm., radnóti j., ház Tu:rina. 
130, iE 650, 0., t, =f=-, t . .f.ll kb., kj. és Erdlicskemajor, n Stomfa, P0110ny "".,, 

Laczkod, tsz. Erzsébetviros, j btk. és ah. Dics\5- nyi j,, cs. o. Stomra, u. t. és u. p. Stomfa. 
szentmárton, cs. ö. Kerelószentpil, 60, XXIII, 76, *) ~rdöcsokonya kk. )( Alekszandrapunta, 
u. t. és u. p. Dicsőszentmirton. Felsdgyörgycls és Kútfőpuszta j Somogy ""• 

Erdöalja, n Csatány, Szolnok-Doboka baresi j., biz, 81!1, iE U 49, ~., o, ~, 10.603 
dési j., cs. ö. Dés, u. t. és u. p. Dés. kb., kj. és ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és 
Erdőalja, 0 Csíktaplocza, Odk vm., felcsiki ah. Nngyatid, cs. ö. Babócsa, ü, XIX, 

• j. (székb. Csíkszereda), cs. ö. Csíkszereda, u. t. r. _[ll e. ~· 1 

és u •. p. Csíkszereda. *) Erdőd nk., )( Cserhitpuszta, Erd6dbegy, 
Erdőalja, n Ernye, Kis-Kükülló · erzsé· Fannimajor, Fiaztatótanya, Gombatag, Kooyafda· 

betvárosi j., ca. ö. Erzsébetváros, u. t. és u. p. tanya, Lajosmajor, Lászlótér és Újma.jor ;&atllllir 
Erzsébetvár ol. · vm., erdődi j., ház 5!! 8, f. 3.601!, :M., o., o, J), gk. 

Erdőalja, n Gölniczbánya, Sz~pes 11m., cs. O. Nagymadarisz, ref. Szatmár-Németi, 16.853 kh., ak. 
Gölniczbánya, 'u. t.. és u. p. Gölniezbánya. helyben, tsz. Szatmir-Németi, jbtk. helyben, ah. 

Erdöalja, n Káposztafalva, Szepe11 11m., ig~ói j., Szatmár-Németi, ·cs. ö. helyben, 6, XII, 37, 
es. ö. Káposztafalva, u. t. és u. p. Káposztafalva. r (Károlyierd6d), _r- e. ~· 
Erdőalja, n Szaloncza, Tt·encstn , puhói E r d 6 d l. Maroserdtld, Turóczerd6d, 

j., cs. ö. Nemsó, u. t. Poroszka, u. p. Szo.· ddd, Zsolnaerdőd. 
loncza. · *) Erdődámos kk., Bil&tJr "'·• éleadi j., bú 

E r d ll a l j a l. V ágerdc5alja. !!11, i 1.!07, O., T• 6.887 kb., kj. és ak. Barátka, 
Erdöaljamajor, n Nemeskosút, Po•sony vm .. tsz. Nngy-Vá.rad, jbtk. és ah. Élesd, cs. 11. Reme· 

galántai j., cs. o. Galánta, u. t. és u. p. Nemeskosút. telórév, 37, IV, 11, u. t. és u. p. Baritka. 
Erdöaljapuszta, n Ipolyszele, Nógráf/, mn., Erdődhegy, n Erd<'ld, Szatmár t~m., erd6di j., 

losonczi j., cs. O. Málnapatak, u. t. és u. p. cs. O. Krasznabéltek,· u. t. és u. p. Erdőd. 
Ipolyszele. ' Erdődy Fá.ytanya, n Aranyos, Borsod .,.,, 

· *)Erdőaranyoskk.,Szatmár'Dm.,nagysomkútij., miskolezi j., cs. G. Em<'ld, u. t. és u. p. Em6d. 
ház 87, iE SM, O., gk. Pusztafentős, 1.331 kb., Erdidymajor, n NémetlOvő, Vas !.'in., szomba\· 
kJ. és ak. Szakillasfalva, tsz. Szatmir-Németi, jbtk. helyi j., es. ö. Pornóapáti, u. t. Pinkaóvár, 1o p. 
és ah. Nagysomkút, cs. O. Szakállasfa.lvl!o, 5, XII, Pornóapáti. 
38, u. t. Nagybánya, u. p. Koltó. Erdödymajor, r-. Nyitra ""'·• p&-

*) ErdtibAdony kk., X Tridubipuszta; tyéni j., cs. ö. Pöstyén, m. h., u. t. és L p. 
·beszterczebányai j., biz ~!7,· i t..f.iO, Pöstyén. 

(5, d\ 6.189 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. Erd6dytanya, n Ónod, Borsod 
és ah. Beszterczebánya, cs. O. Beszterezebinya, ., cs. ö. Ónod, u. ·t. és u. p. ·Ónod. 

miskolczi 

!6, XVI, 60, u. t. Radviny, ~· Erdőfalva kk., HWf11jtJd 11m., algyógyi j. (n6kh . 
Erdöbá.uya, n Császárkőbánya, Moson 11m., Algyógyalfalu),~áz 67, ;E 341, O., T• kb., kj. 

nezsideri j., cs. O. Királyhida, u. t. Királyhida, és ak. Bózes, tsz. Déva, jbtk. Algyógyalfalu, ah. 
u. P• Csiszárkdbánya. Szászváros, cs. O. Algyógyalfalu, M, :XXID, 76. 

*) Erdőbénye nk., X Erddbényefilrt:lll és Liget- u. t. és u. p. Algyógy. . 
major; 11m., tokaji j., ház 491, i. 2.413, *) Erdőfain kk., Kolozs 11m., hintryhunyadi ;. 
M., <5, ~, (X, gk. Baskó, 7.967 kh., ak. helyben, biz 76, :! 311, O., t, 799 kh., kj. és ak. Derete, 

• 
tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Tokaj, cs. o. tsz. Kolozsvir, jbtk. és ah. Bánffyhunyad, cs. a. 
Olaszliszka, X, 33, m. h. (Er~őbényefiirdd), Binfl'yhnnyad, 51, XXI, 67, L t. és u. p. "Bfil'· 
r- e. ~- gyerc5monostor. 

Erd6bényeftirdö, n Erdc5bénye, E r d ő fa l v a I. Alsóerddfalva, Fela6erd6falva. 
tokaji j., cs. o. Olaszliszka, m. h., u. t. és *) Et•dőfelek nk., Kolo11 11m., kolozsYá.ri j. 
u. p. Erdőbénye. ház .f.68, i !t. 281, O., t, 3. 748 kb., ak. helyben, 

*) Erdöcsinád kk., )( Csordásszöllőtelep, Diós- tsztk. Kolozsvir) jb. Kolozsvár vidéki (aékb. 
ágyimajor és Szilasazöllötelep j Maros-Torda vm., Kolozsvir), ah. Kolozsvir, cs. o. Ajton, 61, XXI, 
régeni alsó j. (székh. Szászrégen), ház 166, f. 791, 67, u. t. és· u. P• Kolozsvár. 
M., ~, rk. Székelykál, 1.94 l kb., kj. és ak. Kis- ETd~fUid, r-. Bezedek, Barat~ytJ filii,, baranya· 
illye, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. Szászrégen, ah. viri j. (székh. Dárda), cs. 11. F6herczeglak, 
Maros-Vásárhely, cs. ö. Székelykál, 6t, XXII, 73, u. t. F6herczeglak, u. P• Bezedek. . 
u. t. és u. p. Siromberke. *) Erdőfüle kk., )( BnrotkOve, Borostyán. 

*) Erdöcske kk., Sáros vm., lemesi j., ház 46, Csipin, Dobrota, ErdöfQlei vasgyár, Farkasmezd, 
i 171, T., rk. Delnekakasfalva, 1.169 kh., kj. Görény, Gyászvirig, Halodba vas; Kormoslt~, 
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homoródi j. nóbá.nyai j., hb . ! 1.847, T., m., o, 6 .. !08 · 
Luros tls liedgyes ; Udwt~rher!l t bá btk 
(székh. Oklánd), hu !9!, f, l l, M., ~, rk. kh., kj. és ak. helyben, tsz. Besz er~z~ nya, J •. 
Barót, 764 kh., kj. 11s ak. helyben, tsz. Székely- és ah. Breznóbánya, CIS. O. M1halytelek, . 
udvarhely,jbtk. és ah. Oklánd, cs. O. Bardocz, XVI, 60, r. 
8!, XXIV, 77, u. i. Olasztelek, u. p. Bar kócz. ~ Nagyszombat, Poesony vm., 

J!:rdöllllei vasgyár, f\ Erdófflle, Ud'IJarhely cs. O. Nagyszombat, u. t. és u. P• Nagyszombat. 
homoródi j. (szl!kh. Oklánd), CIS, O. Bardocz, u. t. *) Erdök.ürt kk., X Almavölgypuszta, Dolina· 
Olasztelek u. p. Bardocz. puszta és Morgóspuszta; N6grád "'"·• sziráki j., 

*) Erdigyarak nk., X Cseg<'ld, Horlodzsapuszta ház 1!16, i. 919, M., t., rk. Kálló, ág. Acsa, 3.77!1 
és Királydaróczpuszta; Bihr.w nagyszalontai j., kh., kj. Vanyarcz, ak. Kálló, tsz. Balassagyarmat, 
ház 311, i. !1.00!1, M., o,, ~, rk. TenkegOrbed, és ah. Szirák, cs. 6. Szirák, 60, XVI, 61, 
kg. Illye, 6.853 ltk., ak. helyben, tsz. Nagy- (Acsa·Erdc5kilrt), . 
V árad, jbtk. és ah. N agyszalon ta, cs. O. Fe k etebátor, f"'l I ván, Sopron csepregi j., 
87, IV, 1!1, iQ, f.. [8]. cs. o. Iván, u. t. Soproniván, u. p. Iván. . 

Erd6hát kk., Hunyad vm., vajdahunyadi j., Erdlnak, ~Pusztavacs, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
ház 119, !487, O., .:f, !1.856 kh., kj. és ak. Felső- tJm., alsódabasi j., cs. ö. Pusztavacs, u. t. és u. p. 
pestes, tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, cs. Pusztavacs. 
ft. Vajdahunyad, M, XXIII, 76, u. t. Branyicska, *) EÍ'd6ludu kk., Ung tnn., nagybereznai j., 
L p. Vajdahunyad. ház 75, ! 448, R., gk. Uzsok, !!.309 kb., kj. és 

*)Erdöhátkk.,Zala letenyeij.,ház3!,i.16~, ak. Hajasd, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nagy-
M., rk. Páka, kb., lrJ. és ak. Szentadorján, berezna, cs. G. Uzsok, 66, XI, 36, u. t. és u. p. 
tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Letenye, cs. o. Páka, Uzsok. 
48, XX, 65, u. t. Cs!lmOdér, u. p. Szentadorján. Erd6major, t"'l Farkashida, Poesony nn., nagy· 

Erdibát, rt Fej.- váli j., szombati j., cs. o. Szered, u. t. Vágkeresztúr-Apaj, 
ca. ll. Marlonvhtr, u. t. és u. p. Martonvásir. u. p. Vágkeresztúr. 

Erdóhátdamazérkaresa l. Erdőhátkarcsa. Erdömajor, f"'l Nagykosztolány, Nyitra 
*) Erdihátkarcsa kk.,X Damazér; Po11ony pöstyéni j., cs. O. Vittenez, u •. t. és u. P• Nagy· 

dunaszerdahelyi j., hé.z :E 149, JI., rk. Egyház· kosztolAny. 
karcsa, 454 kb., kj. és ak. Etrekarcsa, tsz. Erdömajor, f"'l Nyitra, Nyitra vm., cs. ö. Nyitra, 
Pozsony, jbtk. és ah. Dunaszerdahely, cs. o. Duna- u. t, és u. P• Nyitra. · 
szerdahely, 7!,XIU, .ft, u. t. és u. p. Királyfla. Erdömajor, ~ Rákfalu, Nyitra vm., pOslyéni 
karesa. · j., cs. ö. Pöstyén, u. t. Rakovicz, u. p. Ré.~falu. 
Erdőhátrunk kk., Hwnyarl vajda. f"'l Tiszaigar, Hevea tnn., tisza-

hunyadi j., hé.z 30, i, 115, 0., kg. Poje- Mredi j., CIS. O. Tiszaörs, u. t. Tiszaszóllós, u. p~ 
niczatomi, !,366 kb., kj. és ak. Felsőpestee:, Tiszaigar. . 
tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, cs. O. Déva, -dimajor, 1""\ Tordas, Fejtr váli j., 
6,, XXIII, 76, u. t. Branyicska, u. p. Vajda- cs. O. Martonvásár, u. t. Martonvásá1·, u. p. Tordas. 
hunyad. . · Brdömalom, t"'l Godisa, Baranya vm., hegy· 

Erdöháztanya, rt ZOldes, Arad ,",.,, boros- háti j. (székh. Sásd), cs. O. Sásd, u. t. Sásd, u. p. 
sehesi j., cs. O. Madarsák, u. t. és u. p. Honczló- Fels<'lmindszent. 

* Erdtibegy nk., X Karanea; Arad """• kis. Erdömeg, t"'l Erdőszelestény, Hont vm., ipoly-
jenói j., ház "''· :t!, !.894, .M., o., ~, ::f, rk. nyéki j., cs. O. Csáb, u. t. és u. p. Balassa-. 
Kisjenó, 8.491 kh., ak. helyben, tsz. Arad, jbtk. gyarmat. 
és ah. KisjeniS, ca. O. KisjeniS, 38, IV, 11, f E r d ő me g l. Erdőszel•!stény. 
(Kisjen6-Et·d6hegy), u. t. és u. P• Kisj Erd6mez6házcsopo1·t, t"'l Apa, Ssatmár vm., 

*) ErdtiborTáti kk., X Korlátkatanya és Sz~lliS- szinérváraljai j., cs. o. Szinérváralja, u. t. és 
majtanya ; Zemplm ""'·• tokaJi j., háZ i. u. p. Apa. . 
1.306, M., o, ~, gk. Komlóska, 8.708 kh., kj. és *) kk., Sáros , kisszebeni 
ak. helyben, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. j., hál 42, ::E ~71, T., czigány, rk. Jernye, H68 
Tokaj, ca. O. Olaszliszka, 66, X, 33, u. t. Tolcsva., kh., kj. és ak. Bertót, tsz. Eperjes, jblk. Kis
~. . szeben, ah. Eperjes, cs. o. Kisszeben, 67, IX, 29, 

Erdökalja, rt Marosnagylak, ..Als6·Fehir ""'·•· u. t. Kisszeben, u. p. Jernye. 
marosújvári j., cs. O. Maroscsúcs, u. t. és . u. p. E r d c5 o lá h v á s á r h e l y I. Erdc5vé.sár hely. 
Maroaújvár. · · •) El·döpa.tak kk., Bereg ."m .. , latarczai j. (szekh. 

*) ErdikUnad kk., HetJu 'Dm., pétervásári j., Oroszvég), ház 32, ::E R., gk. Felsőviznicze, 
ház 173, :E 904, M., o, ~.980 kh., kj. és ak. Vát·- 8~ kh., kj. és ak. Nyárasdomb {felsővizniczei 
aszó, tsz. Etfer, jbtk. Pétervására, ah. Eger, cs. o. kj. és ak. keriHet), tsz. Beregszász, jbtk. és ah. 

· P6terváw"a, 60, X, 32, u. t. és u. P• Pétervisára Munkács, cs. O. Al~:óviznicze, 65, XI, 31, u. t. és 
· 11) ErdikUl kk., X Fenyves; Zólyom vm., brPZ· u. p. Frigyesfal va. 
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Erd6pnszta, n Aldoboly, Rároma•lk "m., ah. Magyarl6.pos, ca. O. Nagyilonda, 
sepsi j. (székh. SepsiszentgyOrgy), cs. O. Uzon, u. 1;. és n. p. Nagyilonda. • 
u. 1;. U.zon, u. p. Illyesfalva. *) Erdőszele kk., X Bakóezpuszla; N6grU 
Erdőpnszta, "" Cserháthaláp, N6gt·árl !1m., vm., balassagyarmati j., ház 3:1, f, 163, T., m., áf. 

balassagyarmati j., cs. o. BalassagyBl·mat, n. t. Alsóesztergé.ly, 517 kh., kj. és ak. Alsóesztergály, 
és n. p. 1\fagyarné.ndor. lszlk.~ jb. és ah. Balassagyarma_t, cs. G. Kék\6, 
Erdőpnszta, r"l Ignécz, Bet·eg latarczai j. XVI, 51, u. t. Rárosmúlyad-Nógridszakil, 

(székh. Oroszvég), cs. o. Nagylucska, u. t. Sze- n. p. Alsóesztergé.ly. · 
rednye, n. P• Beregrákos. *) ErdöszelestéDJ kk., )( Alsópodluzsiny, Erd6- . 

Erd6puzta, r"\ Újvár, TorontdZ 11m., csenei mer, Felac5podluzs6.ny, Kifurdapuszta és OtGdréno 
j., cs. o. Ótelek, u. t. és u. p. Újvár. major, Hant ma., ipolynyéki j.; hál f. ~ 

*) Erdőrét kk., NyiflrG privigyei j., hé.z T., m., rk. Zsély, q. Balo.SSIIII'Yo.rmat, 3.101 kb, 
55, f. 324, T., rk. Berzseny, kb., kj. és ak. kj. és- alr:. Bé.torfalu, tsztk., jb. és ah. Ipclyn,, 
Nádasér, lsz. Nyitra, jblk. és llh. Privigye. cs. o. cs. O. Csáb, !!6, XIV, 66, 11. t. Balassagyarma~ 
Németpróna, 1!!, XIV, 4o6, u. t. és u. p. Német- u. P• Zsély. 
próna. *) Erd6szengyel kir:., Maros-Torda """' régeDi 

• 

*) Erdlis kk., X Erdósbutil. és Nagycsárda; alsó j. (székh. Szászrégen), hliz 10!, f. ~6, O. 
Szepes szepesófalui j., ház 116, ! 436, T., m., czigány, .:f, ref. Sáromberke, 1.36! kb., ij, ls 
o, fJ..477 kb., kj. és ak. Nagyhársas, tsz •. Lc5cse, air:. Kisillye, tsz. Maros-Vásárhely, jblk. Szúz. 
jbtk. és ah. Szepesófalu, cs. o. Szepesófalu, 67, régen, ah. Maros-Vásárhely, cs. 11. GemyeJIII, 
IX, SO, u. t. és n. p. Nagyhársas. 6!1, XXII, 73, u. t. és u. p. Sáromberke. 

E r d c5 s l. Cseherdös. *) Erdöszentgyörgr kk., MGros-Torda fiL, 

E r d ó s fa l. Semjénháza. · nyé.rádszeredai j., ház 51!1, i. !1.571, It, o., ~ • .:f, 
Erdöshuta, l'l Erdc5s, Ssepes szepesófalui rk. BOzMójfaln, 6.,78 lr:h., kj. és ak. Csókfaln, 

·j., cs. O. Szepesófalu, u. t. és n. p. Naryhirsas. (jegyzc5i ItirendeltsPi helyben), tsz. .Maros-Vúú· 
*) Erdőskerek nk., X ErdOskereki puszta é~ hely, jbtk. és ah. Nyé.rádszereda, cs. G. helJbeu, 

Styibeipnszto. ; .A..rGrl világosi j., ház 406, f. XXII, 71, r. ~. 
!!.0!6, O., m., .:f, rk. Pankota, 5 . .&94 kb., ak. hely- *) Erdöszombattelke kk., 81olnoi:-Doboia 111., 

ben, tsz. Arad, jbtk. és ab. Vil6.ros, ca. O. Pan- kékesi j., ház 84, f. 891, O.,*, 1.675 kh., kj. és U. 
ltota, BB, IV, 18, m. h., u. t. és u. P• Újazent- Szépkenyeriiszentmé.rton, tsz. Dés, jbt~. Kékes, ak. 
anna. Szamosújvár, cs. o. KékeS, 63, XXII, 71, 1o t. 
Erdőskereki puszta, fl ErdOskerek, .A..rGrl "m., Szamosújvár, u. p. Kékes • 

• 
vilé.gosi j., cs. o. Pankota, u. t. és u. p. Ujszent- Erd6sziD16, r"l Kiskunma.jsa, Pelf-Nia·&ll-
anna. . Kiskun f1m., kiskunféleryházi j., cs. G. Kist& 

Erdösor, fl Miava, Nyitra vm., miavai ·j., CSo majsa, u. t. és u. p. Kiskunmajsa. 
O. Miava, u. t. és 'Q. p. Miavo.. Erd6szöllök, r- Nagyké.ta, PestPilis-BoU-Kit 

Erdöstanya, r"l Kálu.áncsa, Somogy barcsi kun vm., n~gyké.tai j., cs. o. Nagyiita, u. t. él 
j., cs. O. Szulok, u. L és n. p. Ké.lmáncsa. u. P• Nagykáta. 

*) Erdösnrá.ny lr:k., X Petóirt vány; BGrB vm., r"l Környe, Komdrom •• 
garamszentkereszti j., ház 181, i 785, T., rk. Felsc5- tatai j., cs. o. Komlc5d, a. t. és a. p. KOmye. 
himor, t. 719 kh., kj. · és ak. Gyertyánfa, tsz. Erdötanya r"\ Dócz Torontál timo bAnlaki j, 
AranyosmiU'ót, jbtk. Újbánya, ah. KOrmOczbé.nya. cs. o. Bánlak, u. t. T~lvád, a. p. DÓcz. . 
cs. O. Zsarnócza, XIV, 45, a. t. és u. P• Erd6tanJa, r"l Nyh·béltek, 81abolu t!llf,, liget· 
Felsc5há~or. · · . aljai j. (székh Nyíracsád), cs. o. Nyirbéltet, L t. 
*)Erdőszáda kk., X Dégenfeld~a~or és Funácza· Nyfrbátor, 11• P• Nyírbéltek. · 

tanya; Seatmár tim., nagybányai J., ház 319, i E d:rt _ N f a • 
1 ~. o T f. N bá ., ao7 kh k' r u anya, l 1 y rparo.sznya, ..,,afmár .. . wtO, ., m., ll! , re • agy nya, .,,uo ., J· k · J N 
és ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. mátészal aJ '' cs. 8. audobos, L t. és L P. 
N bá X I 

.,
8 

C'.ll'l .., Nagydobos. agy nya, cs. o. helyben, 6, I , ., , .,..., .L, 
~- . *) Erd6tarcsa kk., )( Boldi, Cseplya, HaD· 

*) Erdöszakál kk., MGros-TordG vm., régeni gács, Miklósmajor, Pusztaálmosd és Fec.dai· 
felsó j. (székh. Magyarrégen), biz !01, i 001, tanya i N6grád sziráki j., ház i, 75D, 
O., • , .:f, 8.844 kb., kj. és ak .. Ma.rosvécs; tsz. M., rk. Kálló, q. Foryházasdengeleg, !.813 kb., 
Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Szászrégen, cs. 6. kj. és ak. K6.lló, tsz. Balassagyarmat, jbtl és 
Marosvécs, 61, XXII, 73, u. t. Bátos, u. p. ah. Szh·ák, cs. O. Szirák, 60, XVI, 61, a. t Szirák. 
Marosvécs. . ~· 

*) Erelöszállás kk., Bzolnok-DobokG tnn., nagy- *) Erdötelek nk., X Pusztafelsc5telek, Puszta· 
ilon d ai j., biz !UO, f. 919, O., it, -T, 8.570 kh., hanyi és Pusztatenk; Heves tmt., hevesi j;, ház 64ó; 
kj. és ak. Nagybúnf, ts~ Dés, j btk. Nagyilonda, i 4-.089

1 
M., 0, ref. Álinf, 11.807 tll., ak. hel7ben, 
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l8i Í!!ger, jbtk. és ah. Heves, cs. lJ. Heves, 
60 EreSTUlgy, f"'l Borsa, vm., visói 

x, 82, , , • . 
Erdőtelek, n Dékéssámson, Békés ""'·• oros· Borsa. . . 

bázi j., cs. lJ. Tótkomlós, u. t. és u. p. Békés· Ereszkedlihát, f"'l Dere~ske, B'har wn., derecs-
sámson. . kei j., cs. ö. Derecske, u. t. és u. p. Derecske. 
Erdőtelek, f""'' Kiskc5rös, Pest-Pllis-Solt-Kis- EreszténYJ)Uzta, f"'l Szelény, Hont vm., ipoly· · 

~:un tJm., kiskc5rösi j., cs. o. Kiskc5rös, u. t.és u. p. nyéki j., cs. ö. Csáb, u. t. Balassagyarmat, u. p. 
Kiskc5rös. Kőkeszi. . 

Erdötelet, f""'' Páty, Pest-Pilis-Bolt-Kisktm *) Eresztevény kk., Háromszék vm., sepsi j. 
t'm., biai j., cs. G. Budakeszi, u. t. és u. P• tszékh. Sepsiszentgyörgy), ház 78, ! !!~l, M., ~; · 
Páty. 1.098 kb., kj. és ak. Sepsibeseny6, tsz. Kézdi- _ 

Erd6telep, f""'' Trencsénpéteri, Tren~sén vm., dsát·hely, jbtk. és ah. Sepsiszenlgyörgy, cs. ö. 
nagybicscsei j., cs. ö. Nagybicscse, u. t. Nagy- Nagyborosnyó, !, XXIV, 79, :f (Réty-Eresz-
bicscse, u. p. Trencsénpéteri. tevény), u. p. Maksa. 
Erdőtka kk., .Árva 11m., námesztói j., ház m, Ereszti, r. Kiskunhalas, Pest-Pilis-Bolt-Kis

i. !1.068, T., o, 1U05 kb., kj. és ak. Zá ka· kun 'Inn., cs. ö. Kiskunhalas, u. t. és u. p. Kis
meneklin, tsz. Rózsahegy, jbtk. Námesztó, ah. kunhalas. 
Alsókubin, cs. ö. Zákamenek.lin, 71, XV, ,9, u. t. Eresztvény, il Göncz, 11m., gönczi 
Klinzakamene, ~- ·· j. (székh. Abaújszántó), cs. ö. G~ncz, u.. t. és 

*) Erdővágás k.k., X Albócz 6s RónavOlgyi u. p. Göncz. 
Sáros bártfai j., ház 164, i. 850, T., o, ág. n SomoskiS, Nóff"ád 'Vm., · 
Bártfa, 8.801 kb., kj. 6s ak. helyben, tsz. Eperjes, füleki j. (szt!kh. Salgótarján), cs. O. Salgótarján, 
jbtk. és ah. Bártfa, ca. O. Birtfa, 87, IX, u. t. n., t. ~s u. p. Somosk6újfalu. · 
Bártfa, ~- Eresztvénytanya, n Kc5szegszerdahely '·Vas 

*) Erdövásirbely kk.,· 81olnok-Doboka kőszegi j., cs. O. Kc5szeg, u. t. Kőszeg, a. p. . 
csákigorbói j., ház Dl, f. , O., t, kb., kj. Kc5s&egszerdahely. 
és nk. helyben, tsz. Dés, jbtk. Csákigorbó, ah. EreszvtSny, n Kémes, Baranya 'Vm., siklósi j., • 
Dés, es. O. Alparét, 68, XXI, 70, u. t. Pinczél· cs. O. Vajszló, u. t. Vajszló, u. p. Kémes. 
cseh, u. p. Alparét. · Ereszvén)'tanya, f"'l Fényeslitke, 81abolcs wn., 

Erd6viiJn1 tanya, f""'' Tápióbicske, Pest-Pilis- kisvárdai j., cs. O. Kisvárda, u. t. és. u. P• 
SoU-Kisktm mn., nagykátai j., cs. ö. Tápiószent· Fényeslitke. 
márton, u. t. és u. p. Tápióbicske. *) Értala kk., Zempllfl ,;m., sztropkói j., ház 

EredmánJpnszta, f""'' Bátorkeszi, Esstergom 'Vm., 15, i, 79, R., gk. Kisberezsnye, 591 ih., kj. és 
párkányi j., cs. ö. -Muzsla, u. t. és u. P• Bátor· ak. Sztropkó (kisberezsnyei kj. és ak. kerillet), tsz. 
keszi. Sátoraljaújhely, jbtk. Sztropkó, ah. Varannó, «;B. G. 

Erekkiize, f""'' Nagyká~, Pest-Pilis-Solt-Kiskun Varannó, 66, IX ~. u. t. és u. p. Sztropkó. 
nagykátai j., es. O. Nagykáta, u •. t. és u. P• *) Érfancsika kk., X Bálintlanya; Bihar 11m., • 

Nagykáta. margittai j., ház 74o, :E 39!1!, O., m., =f, gk. és ref. 
Ereklrú, f""'' Nagykc5rlls, Pest-Pilis-Bolt-Kis· Vedresábrány, 1.190 kb., kj. és ak. Vedresábrány, 

kun tlm., cs. O. Nagykc5rös, ~ t. és a. P• Nagy- tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Margitta, cs. ö. Mar-
k6r!ls. gitta, 89; III, 7, u. t. és u. p. Vedresábrány. 

") ~enclréd nk., X Buzitanya, Domahitlytanya, *) Érgirolt kk., )( Lujzatag, Nagylag és Sárga-
Falussytanyo., .Gen~ytanya, Go1•ovealsólanya, Go· ta8' ;Seilágy 11m., tasnádi j., ház 77, il, 516, o., m., 
rovefelsc5~anya, Kubntanya, Paptanya, Strobentz· rk., gk. és ref. Érmindszent, 1.915 kb., kj. és ak. 
tanya, Szmtaytanya, Veres G~örgy alsótanya, Veres Érkávás, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Tasnád, cs. o. 
Gy~rgy felsötanya, Vere~ LaJos alsótanya é.s.Vel'es Tasnád, 5I, III, 10, u. 1;. Érszentkirály, u. P• 
LaJOS felsőtanya; Beatmar nagykál'olyl J., ház J!:rmindszent. 
309, :f. 1.í65, .M., o., t, ~. rk. Mez?~etri, 5.117 Érllá.t," Nadab, .Arad 11m., kisjenc5i j., cs. o. 
kh., ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, J btk.. és ah. A1- • • • d t é N d b · 
N l S · 1 111 ú!OSlman , u. • s u. p. a a . agykáro y,, cs. o. zarusz ó, 6, XII, 3!1, .1. ~ e. É a 

7 
· 

~- r~~t, f"'l Nagyhalász, ,.,-zabo.ca wn., 
f""'' Óhíd, Zala wn., silmegi j., dán~1 J· (székh. Kemecse), cs. ö. Ibrány, m. 

ca. 11. Slimeg, u. t. Ttlrje, u. p. Mihályfa. h. (Erhát-Kétérköz), u. t. és u. P• Nagy 
Erenyil Uglaház, f""'' Diósgyc5r, Borsod *) Érhatvan kk., X Csontostanya; ·Biilág1J. 11m., 

miskolczi j., cs. G. Diósgyc5r, u. t. és u. p. tasnádi j., ház 188, i. 798, O., m., t , ref. Erszo· · 
Diósn6r. doró, 8.070 kb.,· kj. és ak. Tasnádszántó, tsz. 

EreataDyl, f""'' Tós1eg, Pest·Pilia-Solt·Ki'lkun Zilah, és ah. Tasnád, cs. o. Pele, 51, III, 
.,.,, abonJi j., CL G. a. t. és u. p. 10, u.· t. Tasnádszántó, p. u· 

Tószer. :trimalom,. r:'\ Kajdacs, Tolna ""'·• dunafOld-
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v!ri J. (székh. Paks), . cs. 8. Kölesd, . u. t. és Erlakovecz, r"! Erd, Fejb aal)nyi j., el. a. 
u. p. Kajdacs. Érd, u. t. és u. p. Erd. . 

*) Erk nk., X Agóca, Berekalja, Farka.stanya, *) Ermény kk., X Magdamajor i Temu...., 
Gasztonyimaj ot·, Gnly~tanya, Gyc'lt·i, Ilegedüs- verseczi j., ház 116, f, fi64, O., m., ; , :j=-, t74i 
tanya, Jómí.stanya, Móczártanya, Ökörjá.rás, Pap- kh., kj. és ak. Nagyzsám, tsz. Fehérlemplom, 

• 
tanya., Petc5ta.nya, Túzkc5 és Zupkó ; Heves vm., jblk. és ah. Versecz, cs. ll. Nagyzsám, 81, VI~ 
hevesi j., ház 315, f. 1.568, M., o, 3. 769 kh., ak. 20, u. t. Nagyzsám, C8] . 
helyben, tsz. Eger, jbtk. és ah. Heves, cs. O. Nagy. *) l1rmihályfa1Ta nk., X Dienestanya, Feket.. 
filged, 60, X, SI, u. t. Jászárokszállás, ~· tanya, Furkótanya, Gencsifeketetanya, Gencsi· 

*) lh-kávás kk., X Illéd és Kávásytanyai Sei- homoktanya, Gencsikert, Gorovehomoktanya, Lo. 
Zágy tasnádi j., ház 157, f, 905, Q., m., 1, vas Károly tanya., Lovas Sándor tanya, ~anlapos, 
~, 3.99! kb., k;j. és ak. helyben, tsz. Zilah, j btk. Nincstmsáratanya, Recsegelanya, és Tivadartanyai 
és ah. Tasnád, cs. o. Tasnád, 51, III, 10, u. t. Bihar tnn., érmihályfalvai j., ház 1.031, f. 
Tasnádszántó, ~· M., O• ~, J), gk. Erklll'tvélyes, U. kh., ak. 

*)Erked nk., UilvMMlg tnn., székelykeresztúri helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk.és ah. Székelybid, 
j.; ház 319, f, 1.170, n., o., czigány, m., Ó' • .:j=-, cs. ö. helyben, m, 7, r. r- e. 
10.489 kb., ak. helyben, tsz. Székelyudvarhely, ~- · 
jbllr. és ah. Székelykeresztúr, cs. O. Kányid, 81, *) Érmindszent kk., X Adytanya, Benczelanya, 
XXIV, 80, ill• f, ~ p. u. Berkovicstanya, Borzástanya, Kávásytanya, MolnAr· 

E r k e d l. Mezc5erked, Szilágyerked. ta.nya, Oroszhalom, Feleytanya és RéeseylanJ&i 
*) :&-kent§z kk., X Szlávytanya ; Bihar Seilágy tnn., tasnlidi j., ház 147, i. 789, M., o, 

~rmihályfalvai j., biz 166, :! 1.087, O., m., ; , o, ; , ~, 3.909 kb., Jr,j. és ak. Erkávás, tsz. Zilah, 
ref. B;,gamér, i.874 kb., k;j. és ak. Erselénd, tsz. jbtk. és ah. Tasnád, cs. ö. Tasnád, 61, III, 1~ 
Nagy-Vát·ad, jbtk. és ah. Székelyhid, ~· O. Ermi- u. t. Érszentkirály, 12:5J. 
hályfalva, III, 7, •· t. és u. p. Él'selénd. E!'namajor, r"! Nagyszombat, Poesony ""'··es. 

_ *) lhkeserfi nk., X Répástag, Újvárytag és O. Nagyszombat, u. t. és u. p. Nauszombal 
• Vanrenheimtag i BihtJr érmihé.lyfalvai j., E r n es z t h 6. z a l. Ernőháza. 

• 

• 

ház 318, f. 1.51 7, M., o, ~, gk. Ertat·csa, .f..!l-16 kb., Ernesztinamajor, r"! Egyházasszecal'ld, Ya 
ak. helybe~, tsz. Nagy~ Várad, jbtk. és ah. Székely- vm., körmendi j., ca. O. Kormend, L t. és u, p. 
hid, cs. O. Et·mihályfalva, III, 7, . KOtmend. 

*) Ih-kisfalu kk., X Fisertanya; Seilágy 11m., *) Ernőháza nk., X, Arankamajor, Jabbháza. · 
tasnádi j., ház 101, :! 558, O., ~, 1.!91 kb., kj. major, Kisvida és Nagyvida; Torotttdl ""'·• nagy· 
és ak. ErszentkirA.ly, tsz. Zilah, jbtt. és ah. Tasná.d, becskeraki j., ház 416, i. 2.206, N., m., o. 
cs. o. Alsószopor, 61, lll, 10, u. t. és a. p. kb., ak. helyben, tsztt., jb. és ah. Nagybecskere~ 
Erszentkirály, cs. o. Bótos, 29, V, 16, ~· f, ~· 

*) :&-kisszöll6s kk., X Szen tilanamajor; Sei- Ernömajor, r"! Ács, Kom~rom ""'·• gesllesl j. 
lágy tnn., tasnádi j., ház &7, f. 34.1, M., o., gk. (székb. Nagyigmánd), cs. o. Acs, L fi._ Ács, •· p. 
Krasznaháza, ref. Érazc5llc5s, 1.!11 kb., kj. és ak. Gönyü. , 
Érszc5llc5s, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Tasnád, cs. O· Ern6major, r"! Seregélyes, Fejlr 11111., székes
Pele, 61, III, 10, u. t. és u. p. Érsz6llc'ls. _fehérvári j., cs. o. Seregélyes, u. t. SArosd, t, p. 

*) :grköbölkdt nk., X Falkamértanya, Kecske- . 
hát és Somkerek i Bihar vm., székelyhidi j., ház Ernlimajor, r1 Turóczdivék, 1Ur6CJ tma., stub-
315, f. 1.48!, 111., ~, 4.617, kb., ak. helyben, tsz. nyafilrdc5i j., cs. O. StubnyafQrdc5, u. fi. és 1, p. 
Nngy-Virad, jbtk. és ah. Székelyhid, cs. o. Szé- Stubnyafilrdc5. 
kelyhid, 39, III, 71 u. t. Székelyhid, ~· or, r"! Udvarszállás, Kraud·Szörlflr 

*) :&-k6ras kk., X Szunapuszta és TOrökszállás; tnn., jámi j., cs. o. Jám, u. t. és u. p. Jám. 
Seilágy -vm., tasnádi j., ház 116, f. 616, IL, o., Em6tanya, r"! Valkány, TorOtltáJ """• nagy· 
gk. Él·szodoró, ref. Pele, !.461 kb.; kj. és ak. szentmiklósi j., cs. o. Valkány, a. fi. és u. P• 
Tasnádszántó, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Tasnád, cs. ö. Valkány. · 
Pele, 51, lll, 10, u. t. Tasnádszántó, ~. *) ErnJe kk., X Erdőalja és Kundivlllgy i Kil-

*)Ih-körtvélyes nk., X Balásitanya, Boertanya. Kükülló tltn., erzsébetvirasi j., ház t 79, f. ~7, 
Gorovetanya, Palakitanya és Szentkil'ályitanya; O., m., 1t, .:j=-, ref. E,rzsébetváros, 1.115 kh., kj. & 
Szatmár t1m., nagykárolyi j., ház 366, i. !1.231, M., ak. Kilkilllc5o.lmb, tsztt., j b. és ah. ErzsébelYáros, 
; , ~, rk. Szaniszló, 13.760 kb., ak. helyben, tsz. cs. o. Erzsébetváros, 60, XXIII, 78, L t. éa 1o p. 
Szatmir-Németi, jbtk. és ah. Nagyká1·oly, cs. o. Erzsébetváros. 
Szaniszló, 5, Xll, 39, u. t. Ermihé.lyfalva, ~- E r n y e l. Nagyernye. 

Érközlkalzlel'tanya, r1 Érszentkirály, Szilágy *) Érolaszi nk., X Kistanya és Kllves!tanra: 
mn., tasnádi j., cs. O. Alsószopor, u. t. és u. p. Bihar székelyhidi j., ház :! 769, l., 
Éra.t.entklrálJ. - ~, i.MS kb., ak. helyben, tu. Nac-Vmd, Jbtt. 
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· .. A. s ék 1 h'd j., cs. ö. Pered, u. t. K1rályrév, u. P• g • 
Doh as a. p. Z ey l, -.!i_ É kk "' t 
~oldalianya, r-.. Bonczhida, Kolou ~·· .r.rsekpuszta, ~ rse éty, ~se ergom • 

kolozsvári j., cs. ll. Kolozsborsa, a. t. Bonczh1da, párkinyi j. cs.· G. Bart, u. t. Bény, u. P• Érsek-
•· p. VilaszúL kéty. . 

Er6s, r-. VAcz, Put-Püis-Bolt-Kiikvn es. *) Jboselnijvár rtv., X BánhegyiMrgyár, Con-
G. VAcz, a. t. és a. p. Vác.z. Margithalom, Ozoraytanya és Váczy-

Er6sa1J, f""' Szeremle, Pest-P•"lis-Bolt-Kis'ktm tanya; Nyitra vm., ház 1.681, i, l M., t., 
tmt., kiskilrGsi j., cs. O. Szeremle, u. t. Baja, u. P• C;, J) (!!), ref. Ógyalla, ág. Komárom, 1~698 kh., 
Szeremle. · ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. helyben, 

*) Er6sd kk.; Háromu/j ""'-• miklósviri j. cs. o. helyben, U, XIII, 4!1; _r- e. 
(azékh. Nagyajta), biz 104o, z -'81, o., m., ~, kg. · · 
Árapatak, 1.603 kh., kj. és ak. ÁJ:apatak, tsz. Kézdi- maJor, f'""'' Párkiny, 
vbárhely, jbtk. Nagyajta, ah. Sepsiszentgyörgy, vm., párkányi j. cs. o. Eszlersom, u~ t. és u. p. 
CL o. Hidvég, l, XXIV, 77, L t. Botfalui czukor- Pirkány. 
cár, a. P• Árapatak. *) :trsekndkert nk., X GftrOczpuszta, Hajdú-

Er6smajor, "' Felsc5mocsolád, Somogy árokpuszta, HarasztaJjapuszta, Káposztáspus.zla, 
ipli j., cs. ll. Memye, u. t. és a. p. Felsc5moesolád. Mogyoróspuszta, Szentjánospuszta és Szentlc5rincz

Er6stanya, f""' Fényeslitke, 81abolcs tmJ,, kis- puszta i Nógráil t~m., balassagyarmati j., háZ 519, 
Yirdaij., es. ll. Kisvirda, u. t. és a. p. Fényeslitke. z 3.187, .M., e;, ág. Szngy, 9.6~ kb., ak. helyben, 

irpartl "' Szarvas, Bikis szarvoi wtk., jb. és ah. Balassagyarmat, cs. ö. helyben, 
j., ca. ll. Szarvas, a. t. és a. p. XVI, 61. _[ll e. 

11) irpatak kk., X FGvenyestanya, Kisvadas- *) irselénd kk., . X Bereczkytanya i Bihar ""'·• 
puszta és Zsindelyestanya; 81abolcs nagy· érmihályfalvai j., ház 176, i. 990, M., ; , rk. 
t.mói j., h~ BM, f, 1.99!1, M., t , ~ , rk. Gesz- Érkeserü, ret Bagamér, !!.901 kh., kj. és ak. hely
teréd, ág. Nyiregyhá.za, 6.()4.9 kb., kj. és ak. hely- ben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Székelyhid, cs. o .. 

. ben, tsz. Nyfregyháu., jhtk. él ah. Nagykálló, cs. Érmihályfalva, 89, III, 7, r . 
. ll. Újfehértó, 6, XII, 89, u. t. és u. p. Újfehértó. É r s e l i n d l. Érselénd. 

*) iraelesanád nk., X Kékhegy és Veránka; *) Jh-semjén nk., X Barantóhegy és Nau-
Put-Püis-Bolt-Kiikun 1n11., kiskc5rosi j.; ház 465, sz6116tanya; Bihar ""'·• érmihályfalvai j., hu 
! 1.947, JI., C;, ~, 10.766 kb., ak. helyben, tsztk. 866, f, !.656, JI., ~, rk. Érmihályfalva, gk. Ér
és jb. ab. Kiskunhalu, CL ll. Sllkllsd, 38, selénd, 9.968 kb., ak. helyben, tu. Nagy-Várad, 
I, 8, L t. Sllt.Osd, ~- jbtk. és ·ah. Székely hid, cs. ö. Érmihályfalva SU, 

ksekföla,"' Bács, Bács-Bodrog ""'-• UI, 7; m. h., 
j., es. ll. Vajszka, u. t. és u. p. Bics. *J irazakácsi kk., X Balássytanya, Bolllni-

irsekhalom., "' Hajós, Pest-Nü-Solt-Kis'kufl tanya és Rásólanya; Bsaágy tasnádi j., hb 
.".,, kiskc5rllsi j., cs. o. 1i. t. és u. p. 365, e, 1.76!1, o., ~ , gk. Csog, 6.361 kJJ,., kj. 
Hajós. . és ak. helyben, tsz. Zilah, és ah. Tasnád, 

"' Harta, Pest-Piltl-8oU-Ki8kufl es. ö. Tasnád, 61, III~ 10, · 
t~a., duna j., es. G. Dunapataj, a. t. é!l *) ~rszeg kk., tim., bokaán-
L P• Harta. · bányai. j., ház 187, :!. 949, o., m., n., o, .:f, 6.157 
·irseklmajor, "' Hlllvény, Bars lévai j., th., kj. és ak. tsz. Lusos, jbtk. és 

cs. ll. Nagysalló, L t. és u. p. Nagysalló. ah .. Boksánbánya, es. O. Krassóvermes, VII, 
"'- ikt· 1 Ká 1 'rr • • ~. u. t. Krassóvermes, · 
.r.rse ma"or, f"'' po na, .u.et~e~ fl&, egr1 J., *) -.!;_ tklrál kk X B tan B 1.1.- y 

K l 
., K. .r.rSZflD f ., agossy ya, & AAS • 

es. ll. á. • u. "" és a. P• ipolna. tan Dé • ldt E' F l .. • . . ya, gen,e anya, e su-
:jrseki~ajor, "' Űzbég, Nyitra nyitrai J•• taizlertanya, Rajkátkaizlertanya, Sajtéerdc5, és 

es. ll. Ny1tra, a. t. és u. P• Űzbég. · Szunyoghtanya; Stílágy vm., tasnádi j., ház !!09, 
trsekiszentklrály, f"'' Harta, Put-P&lis-&lt- i, 1.!108, .M., o., t, ~, 6.317 kb., kj. és ak. helyben, 

Kiakun dunavecsei j., es. G, Dunapataj, u. t. tsz. Zilah, jbtk. és ah. Tasnád, es. o. Alsószopor, 
Hada, a. p;, DunatetéUen. 51, III, 10, 

*) irsekkéty nk., X Érsekpuszta i B11tergom *) bszodoró kk., X Tllvised; 81ilágy 
párkAnyi j., ház !30, t U~ t. M., ~, rk. Bal't, tasnádi j., ház 103, i. 656, O., m., t, ~, 2.603 

8.,15 kb., ak. helyben, tsz. Komirom, jbtk. Pár- kh., kj. és ak. Tasnádszántó, tsz. Zilah, jbtk. és 
·Uny, ah. &.ztergom, es. ·o. Bart, XIV, U, ah. Tasnád, es. O. Pele, 61, III, 10, u. t. és u. p. 

L t. Bény, ~- Tasnádszántó. 
bseklél1 r-. Nagykeszi, Komárom csalló· *) ~rszöllös kk., X Kereklóilany:1, Kisréde-

tllzi j. (székh. Nemesócsa), cs. G. Nemesócsa, tanya és Vasstanya; Szüágy ""''' tasnádi j., ház 
L i. ú L p. Csallóközaranyos. 186, i 979, ll., ! ' rk. Krasznahlza, 8.688 kb., 

• 

• 
• 

• 

' • 

• 
• 

' 
\ • 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• • 

• 

' 

• 

• • • 

• 

' 

' 

• 
' 

' 

' 

• 

' 



• 

, 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• • 
1i:rt;-Erzs ' 

' . 

kj. és ak. helyben, tsz. ~ilah, jbtk. és ab. Tas- *) Erzsébetkápolna kk:., PoJBonfl vili., 12ene2l 
nád, cs. c'J. Pele, 61, III, 10, ~- j., ház 67, :E 410, T., o, 961 · kh., kj. éi at. 

*) :grtnrcsa nk., X Tyúkszerapáti; Bihar vtn., Igrám, tsz. Pozsony, jbtk. és ab. Bazin, cs. a. 
érmihályfalvai j., ház 23!, :E 1.100, M., o., ; , ~, Czifer, 7!, XIII, ,o, u. t. Czlfer, u. p. Báhony. 
8.117 kb., ak. helyben, tsz. Nagy-V árad, jblk. és Erzsébetklrálynészanatorlom, ,.., Budakeszi, -ah. Székelyhid, cs. c'J. Érmihályfalva, 39, III, 7, Pest-Pilis-Solt-Kiskun t"m., biai J., cs. G.~-

C8J. teszi, u. t. Budakeszi. [8J. 
, ll Czegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun tJtn,, Erzsébetklrá.lyuészöllöhegr, n Tipióbicsb: 

cs. ft. Czegléd, u. t. és u. p. Czegléd. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 11m., nagykátai j., CL 6. 
*) irtény nk., X Eledényi szőllőhegy ; Tolna Tápiószentmárton, u. t. és u. P• Tápióbicske. 

vm., tamási j., ház 848, :E 1.706, M., o, 3.524 Erzaébetklrálfnételep, f"' BudaGrs, Pesi·Pilil
kh., ak. helyben, tsz. Szekszárd, jblk. és ab. Solt-Kisku·n Vtn., biai j., cs. O. Budai!ra, u. t. és 
Tamási, cs. 6. Tamási, 44, XIX, 68, u. t. Ság- u. p. Budaörs. 
Kónyi, ~- · ·· · · *) Erzsébetlak kk., Zala 11m., csáktornyai j., 

:2rtölgy, ll Szala cs, Bihar "m., érmihályfalvai ház 43, :E !26, H., rk. Stridóvát, 4!0 kb., kj. é5 ai. 
j., cs. 6. Szalacs, u. t. és u. p. Szalacs. Stridóvár, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Csáktornya, 

*) irújfalu kk., X Csengőd; J.\'ógráiJ mn., cs. O. Stridóvár, 48, XX, . 65, u. t. 6s ,, p. 
gácsi j., ház 38, ! 203, T., rf, 1.670 kh., kj. és Stridóvár. . 
a.k. Alsósztregova, tsz. Balassagyarmat, jbik. és E r zs é b e t l a k,L Nagyerzsébellak. 
ab. Losoncz, cs. G. Gács, !5, XVI, 61, u. t. Gács. Br.zsébctllget, ll Alsókalocsa, Márllllltlt'OI 
•· p. Alsósztrqova. 11m., ökörmezői j., cs. G. Alsókalocsa, u. \, OkGr· 

*) Enasad nk., X Kupóczpuszta és Zsigmond- mező, u. p. Alsókalocsa . 
• 

major; Bi!Jar "m., érmihályfalvai j., ház !t64, :E Erzsébet.U~et, fi Ujlőrinczfalva, Hevts ,.., 
1.693, O., m., ; , 4.049 kh., ak. helyben, tsz. liszafüredi j., cs. O. Verpelét, u. t. Poro~ 
Nagy-Virad, jbtk. és ah, Székely hid, cs. O. Szalacs, u. p. Újlc'lrinczfalva. , 
39, III, 7, IZJ. Erzsébetmnjor, ll CsiiUirtök, PolSony r-., 

Ervintanya, ll Munkács, Bweg cs. o. somorjai j., cs. 6, Kisma~ryar, u. t. Fél, 1o p. 
Munké.cs, 'li t. és u. p. ?llunkács. Csütörtök. . 

E r zs é b e t L Alsószenterzsébet, BO.kkszent- Erzsébetmaj or, ll E~rybúmarót, Ho11t .. , 
erzsébet, Felsőszenterzsébet, Nyugotszenterzsébet, ipolysá~ri j., cs. O. Ipolyság, u. t. Egeg-Szalalnya, 
Pllspökszenterzsébet, Székelyszenterzsébet, Szent- n. p. Egyházmarót. 
erzsébel . Erzsébetmajor, ll Fadd, Tolna tml., dunafGld· 

*) Erzsébetbánya kk., Szolnok-Doboka 'Vm., vári j. (székb. Paks), c& O. Fadd, u. t. és 1o p. 
manarláposi j., ház 318, :E 1.'!95, M., o., o, t, Fadd. , 
7.185 'kh. kj. és ak. Kohóvölgy, tsz. Dés, jbtk. és Bruébetmajor, ll Kisnnyom, Veu ""'·· aom-
ah. Magyarlápos, cs. 6. Oláhlápos, XXI, 70, hathelyi j., c& O. Szombatbely, L t. éa 1o p. 
u. t. Óláhlapos, u. p. Kohóvölgy. Kisunyom. . · 

Erzsébetbányatelep, n Sajószentpéter, BoraoiJ Brzsébetmajor, ll Medgyesbodz!s, .Arad tiL, 

t1m., sajószentpéteri j., ca. a. Sajószentpéter, •· t. eleki j., cs. 6. Medgyesegyháza, u. t.· Medu• 
és u. p. Sajószentpéter. · egyháza, u. p. Meduesbodzás. 

*) Erzsébetfalva nk., ){ Beel'tanya, Gubacsi- Erzsébetmajor, ll Nagyoroszi, N6grád Hl, 

téglagyár, Kossuthfalva és Szabőtelep; Pesi·P·ilia- nógrádi j. (székh. Rétsáif), cs. G. Érsekvadkert. 
BoU-Kiakw mn., kispesti j., ház 3.10~, i 30.970, u. t. és u. p. Nauoroszi. 
M., n., t., cseh-morva, len~ryel, o, ~, 1), ág. Kis· Erzsébetmaj or, ll Nagyszentmiklós, .Toronla1 
pest, 1.988 kb., ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. vm., nagyszentmiklósi j. cs. o. Nagyszentmiklós, 

és ah. helyben, c& 6. helyben o.. t. és u. p. Nagyszentmiklós. 
S2, l, 1, _[ll e. ~- .Erzsébetmajor, ll Németcsernye, Torontál t~~., 

*) Erzsébetháza kk., ){ Bisatro és Lubosova; zsombolyai j., cs. O. Bánlak, u. t. éli' L p. 
Bzepes "m., szepesszombati ·j., ház 183, :E 619, T., Németcsernye. 

. rt. Hernádfalu, 4.!!47 kh., kj. és ak. Hernadfalu, Erzsébetmajor,llPatafalva, Vaatnn.,azenlgoll· 
tsz. Lőcse, jbtk. és ah. Szepesszombat, cs. ö. hárdi j., cs. 6. Radafalva, u. t. Szentrotthárd, 
Káposztafalva, 67, IX, 30, u. 1. Poprád, u. P• u. p. Patafalva. ·• 
Hernádfalu. Erzsébetmajor, ll Pusztamiske, 1111., 

Er.zsébethá.za, ll Vejte, Teme• csáki j., devecseri j., cs. O. Ajk~, u. t. éa 11. p. Devecser. 
cs. o. SzPphely, u. t. és u. p. Vejte. Erzsébetmnjor, ll Rábakeresztúr, Y111 va, 

E r zs é b e t h e g y l. Szenlet·zsébethe;~y. szentgotthá1·di j., cs. · o. Szen1gotthrid, L t. 
E1·zsébetbuta, ll Zagyvapálfalva, NógráiJ tJtn,. Szentgotthárd, u. p. Rábakei·esztúr. 

flll.eki j. (szék h. Salgótarján), cs. o. Sallfólarján, Brzsébetmajor, ll Se1·e~rélyu, Fljlrt~t~t., a:&l!ket-
11. t. Pálfalva, u. P• ZaiJTapilfalva. fehérvári j., cs. a. Sereiélyes, u. t. és u. P• Sirasd. 
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lrzs~betmajor ,.-... Szegvir Oarmgrrid ""'·• HOttt rimaszécsi j., es. O. Rimaszombat, u. t. 
tiszántúli j. (azékh. M:indszent): c8. G. Szegvá.r, és u. P• Rimaszombal . . . 
u. t. és fl. p. Szegvár. Esed, r'\ Nagykől'Os, Pest-Pilt.a-Solt·Ktskun "m., 

Erzsébetmajor, r-. Tápiószentmárton, Pest· cs. O. Nagykőrös, u. t. és u. p. Nagykőrös .. · 
Pilis-Solt-Kiskun nagykátai j., cil. G. Tápió- Esegvó.r, r'l Szentgál, Veseprim "m., veszp1·émi 
azentmirton, u. t. és u. p. Tápiószentmárton. cs. O. Szentgál, u. t. és u. p. Szentgál. 

r"\ Vecsés, Pm-Pilis-Bolt· EskerenaiBnya, r'\ Nagyvisnyó, Borsoil "m:, 
Kiskun monori j., cs. G. Gyomrö, u. t. sajószentpéteri j., es. G. Szilvásvá.rad, u. t. és 
és u. p. Vecsés. u. p. Nngyvi!!nyó. · 

:hzsébetmez6, r"\ Nyitraperjés, Nyitra t:m., *) Eskilllö kk., X TGvisvGlgy ; Bihar vm., 
nagy~polcsányi j., cs. O. Nagytapolesány, u. t. élesdi j., ház 1!0, i. 796, O., m., .:j=-, !U 78 kh., 
Nagytapolcsány, u. p. Nyitraporjés. · kj. és ak. KörOsb&l·lang, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és 

Er.zsébetpuszta, r-. Ádánd, Somogy ""..,tabi j., ah. Élesd, cs. O. Élesd, 37, IV, 11, u. t. és u. p. 
cs. G. Ádánd, n. t. és u. p. Ádánd. Élesd. · 

Erzsébetpuszta, '""'Budakeszi, Pest-Pilis-Bolt· Esk t1116 l. Nagyeskftlld. 
Kisku~ biai j., ca. G. Budakeszi, u. t. Essöi majerok, r'l Gyón, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
a. p. Budakeszi. . alsódabasi j., cs. o. Alsódabas, u. t. Alsó-

Erzsébetpuszta, '""'Csécse, N6gráa uiraki dabas, u. p. Gyón. 
j., es. o. Szirák, u. t. Pásztó, u. p. CséCse. Estemajor, ~ Rábasömjén, Vas Bárvari 

'""' Polifárdi, FtJir vm., székes- j., cs. O. Ölb6, u. t. Szebeste, u. p. Sé.rvár, 
fehérvári j., cs. G. Polifárdi, u. t. és •· p. Pol- *) Eszeny kk., X Abogyatanya, Csarondarévi-
rárdi. tanya, Kápolnatanya, Kiseszeny,Ludastanya, Nagy-

Er.zsAets.zálJás, '""' Fftlekpilis; N6gr6.d ",.., tanya és Újvlirostanya; Szabo le& lif!lzai j. 
losonczi j., CL G. Fillek, u. t. és u. p. Rapp. . (székh. llándok), . haz 319, i. !:!.013,· M., a, rk. 

Erzsébetsz6111, '""' Csongrád, OsongráiJ mn., Mándok, gk. Mezdterebes, 7.9.(.1 . kh., kj. és ak. 
csongrádi j., cs. G. Csongrad, u. t. és u. p. helyben, ts.z. Nyfregyháza, és ah. Kis:várda, 
Csongrád. · cs. O. Mándok, 65, X, 33, m. h., ~. 

EnstSbettag, '""' Újfehértó, 81tJbolcs mn., nagy- EszénJ, n Bálinka, móri cs. o. 
kállói j., cs. O. Újfehértó, u. t. és u. p. Újfehértó. Fehérvarcsuqó, u. t. Bodajk, u. p. Csernye •. 

Er.zs6bettanya, ·r"\ Abafalva, G6mör ú Eszenyke, r"\ Zétény, ZempUn t1m., bodrog. 
Honi ~""'·• tornaijai j., cs. O. ·putno~ u. t. és kGzi j. (székh. Királyhelmecz), cs. G. Zélény, 

• • 
L p. Bánréve. " u. t. és u. P• Krrálybelmeez. · 

Erzsébettanya, '""' FQzérkajata, ÁbtJu,j-TOT"IItJ Eszenyi, ~ Gyergyóremete, Onk vm., gyergyó-
tma., mzéri j. (székh. Hernidzsadány), ca. o. szentmiklósi j., cs. G. Ditró, u. t. Ditró, u. p. 
!Wa, u. t. Legenye-Alsómihályi, u. p. Füzérkomlós. Gyergyóremete. · . ' 

Erzsébettanya, r'\ Kálmánd, Beatmár "m., nagy- Eszenyöltanya, ~ Túristvándi, 81atmár 
károlyi j., cs. o. Narykiroly, u. t. és u. p. fehérgyarmati j., cs. O. llrlag~ar, ·u. t. és u. p. 
Kálmánd. · . · / 

• 

.Erzsébettanya, n NagycziBind, Z.mplin *) Eszkáros kk., .Abauj-TortttJ tma., ftlzéri j. 
bodrogközi j. (székh. Királyhelmecz), cs. O. Kisczi- (székb. Hernádzsadány), ház 100, f. '31, M., t., 
ránd, u. t. Nagykövesd, u. p. Nagyczigánd. a, rk. Alsómislye, gk: Bölzse, !.737 kh., kj. és 

· ErzsébeU1m1a, r'l Vencselld, Szabolea ak. Hernádcsány, tsztk. Kassa, jb. Hernádzsadány~ 
dadai felsd j. (székh. Gáva), ca. G. Gáva, u. t. ah. Kassa. cs. ll. Hernádzsadány, 8(., IX, ~7, u. t.; 
éa •· P• Vencsellő. Alsómislye, L P• Hernádzsadány. . 

l 

E éb u 1 c ók ", ~z t" •k Es z l á r l. Tiszaeszlár. 
r.zs e .. e ep, r'1 s a, .... oronte~ "m., uru • *) E zt.r.- nk. X C t K h... tan 

ka · · · .. c ók ... é Csók s -- , se1·epusz a, Ol' ... ny ya, . 
nnsa1 J., cs. u. s a, •· ... s u. p. a. K" t él .. _ v· á 1 B 'J. 

ul' v yestanya - ll' g apos ; tt•f.ll' tnn., 
~r~sébettelep! " Tol vád, Torontál bán· berettyóújfalui j., haz 31!, i. 1.605, M., a , 5.0M kh., 

lakt J., cs. O. Zichyfalva, •· t. és •· P• Tolvád. ak. -helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Berettyó-
Erzsébettér, n Kondoros, Btkú újfalu, cs. o. Kismarja, 37, III, 7, r (Pocsaj-

j., cs. O. Kondoros, u. t. és u. P• Kondoros. Esztár), • 

Erzsébettéri tanya, '""' Aldebrő, He'Des ""'·, *) Esztebnek kk., Sáros bártfai j., hú 
erri j., cs. ft. Kál, •· t. és •· P• Aldebr6. 88, ! 501, R., gk. Komlóspatak, 9.~7 kb., kj. 

*) Erzsébeniros rtv., KiB·Kilktllló vm., ház 745, és ak. Zboró, tsz. Eperjes, Jbtk. és ah. Bártfa, cs. 
! 4.408, M., o., ·n., czigány, o (!), t , ~ ,.:j=-, ág. Nagy- O. Zboró, 67, IX, !9, u. t.· és •· P• Zboró. 
szeben, unil _Segesvár, 2.980 kb., ak. helyben, *) Esztebnekhuta kk., Sciros vm., bártfai j., 
tsztk., jb. ás ah. helyben, cs. o. helyben, 60, ház 90, f. , T., rk. Zboró, 1.65~ kh., kj. és ak. 
Wil, 76, r. _[ll e. ~· Zboró, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, cs. ft. 

'""' G6m4f- • Kis· Zboró, 67, IX, u. t. éa u. P• Zboró • 
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*) Esztelnek kk., Háromsilk , kézdi j. (székh. alja, BtJrl 1m1., garamszentkereszti ,., ca. 8, 
Kézdivásárhely), ház '!86, i 1.147, o, 15.417 Garamszentkereszt, 11.. t. és u. p. Geletnek. 
kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Kézdi- *)Eszterháza kk., SoprOfl """'• kapuvári j., bh 
vásárhely, cs. O. helyben, !, XXIV, 79, u. t. 69, i 770, :M., rk. SO.ttor, 1.016 kh., kj. 119 ak. 
Bélafalva, ~. . helyben, tsz. Sopron, jhtk. és ab. cs. a. 

*)Fs.Wnykk.,BIIoltiOk-DoboktJwn., smmosújv6.ri Fertc5szentmiklós, 76, XVIII, lí8, r, 
f., biz 100, i. 616, O., m., ; , ~ , 1.884 kb., kj. _r- e. ~· 
és ak. helyben, tsz. DéR, jbtt. és ah. Szamosújvfuo; Eszterhl\zyerd6, 1""'1 Szár, Fffilf s, fili j., 

· cs. O. helyben, XXI, 70, u. i. Pánczélcseh, cs. G. Alcsút, u. t. és u. P• Szár. 

; 

• 

[8:1. 1""'1 Bodonhely, &prMI lilL, 

*) Eszterllg kk., Uftg nagybereznai j., csornai j., cs. o. Csorna, u. t. RábapordánJ, 
ház 69, f, 404, R.," gk. Csillagfalva, !U90 kb., kj. u. p. Rábaszovát. 
és ak. Sósla.k, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nagy- Eszterbá.z1major, fl Nemeskomt, Pou&ny ".,, 
berezna, cs. G. Nagyberezna, 66, XI, 86, u. t. galántai j., ca. G. Galánta, u. t. és u. p. Nemes· 
Sóslak, a. p. NagyberezoL kosúL . 

Eszterág, ·"" Sza:Iánta, BtJrrJJtytJ pécsi j., Eszterhúymajor, fl Nyitraújlak, NyitrA -. 
es. G. Egerág, •· t. és ·•• p. Szalánta. nyitrai j., cs. G. NyitraÚJlak, L t. Nyitra, L p. 

*) Esztereze kk., Trencam bini j., 'ház Nyitraújlak. 
!5, i, T., n., rk. Nagyhelvény, 794 kb., kj. és Es~erházymajor, fl Petesháza, Zala t1111.1 

ak. Bán (iiagyhelvényi kj. és ak. kero.let), tsz. alsól_endvai j., cs. G. Alsólendva, 11.. t. ,es u. p. 
Trencsén, jbtk. és ah. Bán, cs. G. Bán, 71, XV, MurasMrdahely. · 
67, u. i. és u. p. Bán. _ EszterhásJWajor, fl SziraiVám, &pro" tiL, 

*) Eszteregore kk., X Habatéglagrtr ; ZtJltJ kiamartoni j., ca. G. Kiamarton, .. t. él u. p. 
nagykanizsai j., biz 269, f, 1.CJ81, M., rk. Szárazvám . 

Szepetnek, B.otO kb., kj. és ak. Sormis, tsztk., Es.terhl\zrmajor, 1""'1 Veszkény, Bopron t!ll., 
jb. és ah. Nagykanizsa, es. G. Nagykanizsa, 48, kapuvári j., cs. G. Kapuvár, u. t. Kapuvár, u. p. 
XX, 64, •· t. Nagykanizsa, u. p. Sormás. Veszkény . 

*) Eszterénr kk., X FolTáspuszta; fUm~r él EszterháiJPuszta,I""''Pusztasomorja,MoiiiAUIII., 
Kis-HOflt mn., rimaszombati j. (székh. Nyustya), magyaróvári j.,. es. G. Mosonszentjános, L t. 
ház S-Io, f, US, T., ág. Derencsény, kb., i.j. u. P• Pusztasomorja. . 
éli ak. K6hegy, tsztk~, jb. és ah. Rimaszombat, Eszterházytanja, 1""'1 Sztr, Fejw filL, 

• 
J., 

es. o. Nyustya, XVI, 61, u. t. Rimabánya, ca. G, Aleaút, u. t. és •· p. S1ár. 
11.. p. Felsilbalog. Eszterhi\IJ ndl\szkastély, r-. Léka, Va tiL, 

. *) Eszterézs kk., G6mör ú Kii·Hont , kőszegi j., cs. G. Léka, 11.. t. és u. p. Lék11. 
ratkói j., biz {.6, f, 186, T., ág. Kiéte, 774 kb., Eszteri puszta, ll Czikó, Tolna .,..,, vOlgJ· 
kj. és ak. Balogrussó, tsztk., jb. és ah. Rima· ségi j. (székh. B?nyhád), Cl, O. Bonyhid, L t 
szombat, cs. G. Nyustya, ~. XVI, 61, a. t. Rima- Mórágy, u. P• Cz1kó. 
bánya, u. p. Rimabrézó. ~szte.r~ajor, 0 Bocsár, Torantál ""'·· nagy· 

Eszte•·gajbomok, ll SArospatak, . Zemplé,. kllnndal J., cs. O. Beodl'a, ' u. P• ~· 
sárospataki j., cs. G. Tiszak.arid, L i. és u. P• Eszte~major, 1""'1 Mány, -., vüi lot 

· Sál'ospatak es. G. B1cske, a. t. és u. p. . 
*) E zt • ál kL X Bárá d t . z-7 Esztern1ajor, fl Nagyszentmiklós, TorOlital a erg y .-;., n pusz a , -a t 'kló · · ,. N t-:L•· · · . ház t14. .c 
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vm., nagyszen m1 SI J., es. u. agyszen wwo1, 
pacsa1. J., • ., .' ·• r · a a~ 1• : 6 u. t. és u. p. Nagyszentmiklós. 
kb., kj. és ak. Zalaapátl, tsz. Na_gykantzsa, Jbtk. Esztermnjor, fl Porgány, Toronteil tim., Dalr· 
és ah. Keszthely, cs. ~· Sármellek, 48, XX, M, szentmiklósi j., cs. G. Kiszombor, u. t. és L p. 
u. t. és u. P• Zalaapáti. Kiszombor. 
· Esztergály, fl Bodrogzsadány, Zempltfra "'m., E 9 z tr én y L Eszterény. 
sátoraljaújh~lyi j., cs. G. Páezin, u. t. és u •. P• *) Esztró kk., X Grubertanya és Verestanya; 
Bodrogolaszi. S1aetnár nagykárolyi j., ház 61, i 341, .O~ 

Es z t e r g á 1 )'I. Alsóesztergály,Felsc5esztel'll'álY. m., t , 1.079 kb., kj. és ak. Krasznaszentmiklós, 
Es z t e r g á r l. Nagyesztergál'. tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Nagykároly, cs. 
*)Esztergom rtv., X Kenyél'mezc5major, Sátorkc5- o. Nagymajtény, ö, XII, 39, L t. Kismajtény, 

tanya, T6.ti és Üveggyártelep ; Es1tergom ház u. p. Krasznaszentmiklós. 
1.969, f, 17.881, M., o(lt), ~, .::f, x), ig. BGrzsOny, *) Ete nk., X Apátipuszta; Komártlill .._, 
15.893 th., ak. helyben, tsz. Komál'om, jbtk. és gesztesi j. (székh. Nagyig~ánd), hb !U:!, f. l.U 

-• 

·ah. cs. O. helyben, !6, XIV, '"· Ji, M., ~, rk. Császár, a.583 kh., ak. helyben, ts1. . 
f, ..[11 e. Komárom, jbtk. és ah. Nagyirmánd, ca. G. Ki.sbér, 

lsztergoml flkáptalani major, ll Aplthegy- 11, XIII, 68, :f, ~· 
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E t e t ttegyheneéte, Keresztéte, Tllbllréte. cs. ~· Karancsság, u. t. · Salgótarjé.n, 0 • P• 
í *) EUd kk., Uil'Qarhely székelykeresztúri j., LapuJtő. . , . . 
(;hb '10, f. 1.614!, M., O• a' 7.714 kb., községi *) ltralTBzolta\n kk., Baromszék tnn., sepsl l· 
\" jenzösér, ak. helyben, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. (székh. SepsiszenlgyOrgy), ház 129, i ~77, M., ~' 
' fs ah. Székelykeresztúr, cs. lJ. helyben, 8!, 1.5i9 kh., kj. és ak. Gidófalva, tsz. Kézdivásárhely, 
t XXIV, 80, a. t. Makfalva, ~. jbtk. és ah. SepsiszentgyOt·gy, cs. O. helyben, !1, 
t Etelhása, f"t Gilád, csáki j., cs. G. XXIV, 79, u. t. Sepsibodok, u. P• Gidófalva. 
f Csak, u. t. és u. p. Gilád. *) Etrefalva kk., X Zichymalom ; N6grád 
t Etelkapuszta, f"t Dég,. Vu•prftl ""'·• enyingi losonczi j., ház 51, :!. 23!, T., ó', 829 kh., kj. és 
~ l·• ca. G. Szilasba~hl\s, u. t. és u. p. Dég. ak. Szinóbé.nya, tsz. Balassaiyarmat, jbtk. és ah. 
; f"t Drávatamási, Somogy Losoncz, cs. G. Lónyabánya, !15, XVI, 61, u. t. 
~ barcai j., cs. G. , u. t. Darány, u. p. Dr6.va- és u. p. SzinóbAnya. 
i tamási. *) EtrckiU'csa kk., X DobormaJor; Po1sony 
~ Etelkapuszta, f"tFels~sip, N6grátl nógr6.di dunaszerdahelyi j., hAz 47, i, !7!!, M., rk. 
~ J. (székh. Rétság), es. O. Berczel, u. t. és u. p,; Egyházkarcsa, 703 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 
: Galgaguta. . Pozsony, jbtk. és ah. Dunaszet·da.bely, cs. o. 
: Etelkatanya, f"\ llezc5peterd, Bihar bihar- Dunaszet·dahely, 7!, XIII, ü, ia. t. és L P• 
·. keresztesi j., cs. G. u. t. és u. p. 
: Mezc5peterd. *) Etyek nt., X Józsefmajol' ás Ödönmajor; 

f"\ Alsósajó, Gömör ú Kis- Fejdr tnn., vili j., hAz 535, i. 3.114, N., m., o, 
HOftt tnJI,, rozsnyói j., ca. G. Dobaina, L t. és ~, 5 461 th., ak. helyben, tsz. Székesfeh~rvá.r, 

' 
• • 

\ 

1o p. Alaóaajó. . . jbtk. Bicske, ~Vál, cs. G. Sóskút1 69, XVII, 53, 
Etelk&Tiilgy, f"t Hagymadfalva, Bihtw ~. 

szlllál'di j., cs. G. Tatat·os, u. t. és u. p. Hagymád- E u l!' e n fa l u l. JenMah'a. 
fa.lva. jvaakla, f""' Henczida, Bihar . berettyóújfalui 

f"\ Kiavezekény, Bars verebélyi j., es. ö. Berettyóújfalu, u. t. és u. p. Henczida. 
j., CL G •. 
Kisvezekény. 

u. t. Barataszé.r, u. p. !vaba\nya, f""' Nagykftrtos, N6grátl tnn., balassa-
gyarmati j., cs. G. Kékkő, u. t. Balassagyarmat, 

uinér- L P• Kiskllrtös. . ' ~Aranyosmeggyes, 81atmár 
draljai j., CL G. SárkOzÜJlak, L t. és u. p. . lhasárjatanya, "' Nagykereki, Bihar vm., 

· biharkeresztesi j., cs. ~· Kisszan tó, u. t. és u. P• 

~ Szatmbudvari 81atmár azatmar- Nackereki. 
németi j., cs. o. Szatmár-Németi, u. t. és u. P• Entesl ~alom, 0 Körtvélyes, .Abauj-To:na 
Szatmárudvari. tim., tornai j., cs. G. Torna, a. t. BódvaszJlllB, 

It -4. Szilá é S. 'lá l ád' u. P• Szidalmás. . 
. epua.a, ~ BYP r, ". !111 vm.,•sn 1 *) Ezeres kk., Krass6-81örlny t~m., resicza-
l·• cs. O. Pele, u. t. és L P~ Szll.Agypér. bányai j., hAz 857, i-1.658, O., .:j=-, 7 .8-'S kh., kj. és 

Etenltgylr, 0 Nyergesújfalu, EsMgom ak. Szócs6.n tsz. Lugos jbtk •. és ah. Bokaán-
esztergomi j., cs. o. Nyergesújfalu, u. t. és u. P• bánya, cs. 'G. helyben, '48, VII, !O, u. t. Alsó.-
Etemitm6vek nyergesúJfalui czementgyár. zorlencz, •· p. Boksánbánya. · 

Eternltmink nyergea1i)falusl czementgyir Ezerea, f""' Székesfehérvár, F~b cs. G. 
(allomu), ~ Nyergesújfalu, Esnergom esz- (a közbiltonsigi szolgátatot Székesfehérvár viros 
teraromi j., cs. o. Nyergesújfalu, ~ • .['l e. ~· rendc5rsége teljesíti), u. t. és u. p. Székesfehérvár. 

*) kk., X Alsószánaspuszla, Ezredestanya, r"' Nagyvars6.ny, S.abolc• 
Etesi akna, Katinkapuszta, j. (azékh. Mándok), cs. o. Gyilre, u. t. 

• 

Kotroczópuszta, liikótalek és Verc5alja; N6grátl és u. p. Gyflre. 
11m" azécsényi j., hAz 94!7, :E !.611, M., l, rk. Euedestanya, f""' Tasné.d, Beilágy tnn., taanidi 

!.741 kb., kj. és ak. Karancss6.g, tsz. j., cs. G. Tasnád, u. t. és u. p. Tasnád. 
Bala!1MBYarmat, jbtk. és ab. Szécsény, ca. G. Ka- Eztlstszöllök, f"\ Szarvas, Bikis uarvaai 
rancsság, XVI, M, u. t. Salgóta.rjá.n, L P• j~. cs. ö. Szarvas, u. t. és a. P• Szarvas. 
I.ara.ncssA.i, , · Ezsd6ber, r"'' Szirénfalva, Ung nagykaposi 

'Btee\ akna, f"\ Etes, N6grárl szécs6nyi j., j., cs. G. Csap, .. t. Sznrte, •· p. Dobóruszka. 
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uo • Fa Faci 
• 

• 

• 

l 

• 
F. 

• • 

Fa l. Alibánfa, Almafo., Alsójánosfa, Alsópálfa, kOzi j. (székh. Kirilyhelmecz), Cl, G. Pwiu, L t. 
Alsópéterfa, Alsópusztafa, Andt·ásfa, Apé.tfa, és u. p. Nagykövesd. · 
Bacsfa, Balázsfa, Balogfa, Bánfa, Bártfa, Bátfa, Fabó tanya, r. Tiszedna, &ilu ••·• 
Beezefa, Beketfa, Bodorfa, Boldogasszonyfa, Bors- tiszafOredi j., es. o. Tiszanána, •· t KiskDre, 
fa, Botfa, B6szénfa, Bud8.fa, Csallók01pósfa, Cseke- a. p. Tiszanána. 
fa, Csenkeszfa., Csent6fa, Cserénfa, Dénesfa, Do- 'Fabovapusda, r. Garamszécs, Gömör ll K'll' 
monkosfa, Egyhé.ifa, Farkasfa, Felsc5jánosfa, FelsiJ- Bont mn., garamvOlgyi j. tszékh. Nándor,6IBJ), 
pá!fa,· Felsópéterfa, Felsc5pusztafa, Felsc5zsitfa, ei!. o. Kohé.ryháza, a. t. és a. p. Garamszéea. 
Gálos.fa, Gidrafa, Gilvé.nfa, Gógánfa, Gc5sfa, Gyana- *) Facsád nk., Krass6-Bzörtng m., faes!di j., 
fa, Gyertyánfa, Gyc5ro.sszonyfa, Háromfa, Helesfa. hé.z 694, i S.B2S, o., m., n., o, t; :), ref. Igaz-
Herénysenyefa, Hernádfa, Ibafa, Inkeyantalfa, falva, . 6.9W kh., ak. helyben, tsz. Lugos, es 
Ipacsfa, Izsákfa, Jákfa, Kálóezfa, Káptalanfa, Ka- ah. helyben, cs. o. helyben, 68, Vlll, ~S, f, 
ré.csfa, Karácsonyfa, Karáezodfa, Ké.rolyfa, Katádfa, _ri e. ~· 
Katala, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Keménfa, Fa cs e t l. Facsád. • 
Kerkaszentmihályfa, Királyfa, Kisasszonyfa, Kis- *) Facskó kk., Trmcsm j.,ház 

· · budafa, Kisgótránfa, Kismákfa, Kondor-fa, Kozmafa, i. 1 T., o, 6.645 kb., kj. és ak. helyben, tsz. 
• 

Lendvajakabfa, Lendvakirá.lyfa, Lukácsfa, Magyar- Trencsén, jbtk. és ah. Zsolna, cs. o. Rajecz, 71, 
Iukafa, Magyarszombatfa, Máhomfa, Mánfa, Mé.rfa, XV, 48, u. 'L Ra,jecz, ~-
Martonfa, Meuefa, Mihályfa, Mikefa, Misefa, Mucs- Fácza, ""' Maroslekencze, Torda-Aranyoa r .. , 
fa, Nádorfa, Nagybudafa, Nagymákfa, Náprádfa, marosludasi j., cs. o. Marosludas, 11o t. és L p. 
N'émesboldogasszonyfa, Orbányosfa, Ostft'yasszony· Radnól · 
fa, Pálfa, Pálmafa, Papfa, Patosfa, Pécsbudafa, Fácsánház, ""' FelsiJszeleste, J71J8 ,._, st.rviri 
Petc5fa, Petilmihályfa, Pódafa, Pókafa, Pósfa, j., es. O. 0lbc5, u. t. és u. p. Alsószeleste .. 
Pozsonyboldotrfa, Radó fa, Répczejé.nosfa, Rónád- Fáczlmkert, ""' K!!pcsény, · Moson .,.,, rajb.i 
fa, Rózsafa, Salafa, Salamonfa, Salfa, Sándorfa, j.,. es. o. Köpesén y, u. t. és u. p. Kllpcsény. 
Sárosfa, Simonra, Somfa, Stomfa, Szászfa, Szé- Fáczánkert, fl Lovasberény, Fejtr Ml., slékes
csényfa, Szentanlalfa, Szentivánfa, Szentjakabfa, fehérvári j., cs. ö. Lovasberény, •· t és 1. p • 
Szentmihályfa, Szentmiklósfa, Szentpéterfa, Szom- Lovasberény. 

• 

batfa, Táplánfa, Taródfa, Terestyénfa, Tésenfa, Fáczánmajor, fl Natryigmánd, Komároa ;~~o, 
Tiborra, Tiszafa, Vadosfa, Vágkirályfa, Zalaboldog- gesztesi j. (székh. Nagyigmánd), cs. O. Nagyigmánd, 
fa, Zalaszentmihályfa, Zalaszombatfa. , a. t. és u. p. Nagyigmáud . 

Fablanecz, r. Melcsicz, Trencaén vm., trencséni j., Fáczá.nos, ""' Miklóshalma, Moson 11111., rajkai 
es. O. Melesicz, u. t. és u. p. Melcsicz. · . j., cs. o. Lajtakáta, •· t. Zurány, •· p. 

*) Fábiánháza kk., Bsatmár vm., mátészalkai j., halma • 
ház 368, f. ~.094, M., t , ~ ,4. 725 kh., kj. és ak. Fáczános, fl Tótmegyer, NyitrG drsei· 
hP!yben, tsz. Szatmb-Németi, jbtk. és ah. Máté- itjvát·i j., es. o. Érsekújvár, L &. és L p. Tól· 
szalka, -cs. o. helyben, 5, XII, 39, u. t. Nagy- megyer. 
ecsed, ~· Fáczántanya, n Vajta, l!'ejér 1m1., sirboprdi 

Fábl4nka, fl Kunmadaras, J'áss-Nagykun- j., cs. o. Czecze, u. t. és u. p. Vajta. 
SsoZnok 11m., tiszai felsó j. (székh. Kunhe(,l'y'es), Fá.czántelep, fl Füle, Fejér t~m., szekesrehér
cs. ö. Kunmadaras, 11. t. és u. P• Kunmadaras. vári j., cs. 6. Poltrárdi, u. t. Polgárdi, a; p. Fül~ . 

. Fa.blankapuszta, fl Losoncz, Nógrád mn.. · Faczányos, ""' Heves, IletJes ""'-• hevesi j., 
l . 

cs. O. Lo~oncz, a. t. és u. p. Losoncz. es. O. Heves, -.. t. és u. p. Heves. 
. *) Fábiánsebestyén kk., X Bels6d0lc5, Csárdai- Fáczé.uyos, ""' Németcsernye, Torolifái ..,, 
major, Jánosmajor, Kól'ógyi csárda, Klllsödülc5, zsombolyai j., cs. O. Csernye, u. t. th L p. Ni
Nagymajor, Oromi major és Rekettyési dülc5; metcsernye. 
C1ongrád tiszántúli j~ (székb. Mindszent), ház Faczapetrl, fl Fel-~yógy, .4186-Ftl!ir ma., lelvili 
189, f. 1.!10, M., rk., ref. és átr. Szentes, 9.203 kh. j., cs. o, Remete, a. t. Borosbened~k, u. p. 
kj. és ak. Szentes (fábiánsehestyén-magyartési Tövis. 
kj. és ak. kerillet), tsz. Szeged, jbtk. és ah. Szen- Fáczapuszta, fl Pusztaczelina, Nagg·Kilhi/16 
tes, es. O. Szentes, 101, II, 4, f (Fábián), vm., nagysinki j., cs. 6. Hégen, u. t. Hqen, L po 
~(~hlán)p.~ . Ré~D-

Fá.btántanya, fl Karos, EempUn ""'·• bodrog- Faczárnlczapuszta, r. Drávanary~alu; Zal• 
• 
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• Fad Fo.l • • 
! 
l· _ .. ,_t • j • Cs ....... tomya • t. Csák- F a j sz l. KftkilllMaj~z, Somogyfajsz, Veszprém-. """• .,... .. ornya1 ., cs. u. ..... , • • 
( tornya, u. p. Drivanagyralu. faJBZ. · 
:. *) Fadd nk., )( Alsóhencse, Bagóhegyi telep, Faj~~ fl Feketebalog, Z6Zyom t~m., br?znó;-· 
: Bibiczhegyi telep, Cserepl!!lmajor, Domb01ipuszta, bányai J., es. G. Feketebalog, u. t. Breznóbanya, 
; Erzsébetmajor, Felst5henesei telep, Györgymajor, u. p. Feketebalog. 
. Hencse, Koiépbencse, Magyalos, Ugrócz és Vajka, *) Fakert kk., X Ötvenes; .Arad aradi· j., 
: Tolna dunaföldvári j. (szék h. Paks), ház ház CJ1 t, t CJ.191, m., n., o., o, l'ef. Szen.tleányfalva, 
: 1.188, f, 6,015, M., o. ~, Ag. Kölesd, 10.587 kb., kg. Mikelaka, 7.84CJ kb., kj. és ak. helyben, tsztk., 
. ak. helyben, tsz. Szekszird, jbtk. és ah. Paks, es. jb. és ah. Arad, cs. G. helyben, 88, VIII, u. t. 

G. helyben, 69, · XVII,, M, _[ll e. ~. éa u. P• Zimlndójfalu. 
Fa d imák L Fagy mag. l'akóbU.kk, fl Nagyszt5lh5a, Ugocsa ' tiszán-

r-. Lónyabánya, Ndgráil inneni j. (székh. Nagyszt5lll'>s), es. o. Nunszöllős, 
losonczi j., cs.· G. Lónyabánya, L t. és u. p. u. t. és u. p. Nagyszl5116s. ' 
Lónyabánya. ' · Fakópuszta, fl Úszor, Polsony vno.~ somorjai 

Fagyal, r-. Tiszaörs, He11e11 tiszafilradi j., j., es. ö. Somorja, u. t. és u. p. Úszor. 
es. o. Tiszaörs, u. t. Kunmadaras, u. p. Tiszaön. · *) FakónzekénJ kk., )( Dombaymajor, Felső-

*) FagJalos kk., -Bereg tml., latarczai j. (székb. árma, Keleesényimajor, Legyesmajor és Leveled;· 
Oroszvég), ház 95, i 467, R., gk. Patakos, 1.176 Bars wn., verebélyi j., Uz 170, i 98!, eJ', rk. 
th., :tj. és ak. Beregsárrét, tsz. Beregszász, jbtk. Cseke, kb., kj. és ak. helyben, tsz. Al'anyos
és ah. Muntács, es. O. Beregsá.rrét, 65, XI, 84, marót, jbtk. és ah. Verebély, es. O. Nagysalló, !16, 
a. t. Szerednye, u. p. Berei!Bárrét. XIV, M, u. t. Nagysil.lló, . 

Fa g y a l os L Kisfagyalos. Fa l a l. Balogfala, Bugyit fala, GOmOrpéter-
*) kk., Krass6-&fJrlng hégai j. fala, Nem al'tonfala, Oldalfala, Rimapálfala, 

(székb. Bálincz), ház 17!, :f. 938, O., =f, I.·US Sajópáirala. 
kb., kj. és at. Bálincz, tsztk., jb. és ah. Lugos, Falahúspuszta, fl Várgede, (}6m1Jr h Kis-Honi 
cs. ll. Bálincz, 48, VIII, !3, u. t. és u. p. Bálinez. tJm., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. G. Feled, u. t. 

Fagyos, r>. Vingárd, Als6-Fehér "'"·• kisenyedi és u. p. Várgede. 
~ (székb. Vizakna), ca. G. Vinprd, L t. Koncza, FalkamértanJa, fl ÉrkObGlkút, Bihar · · szé-
L p. Vingárd. , telybidi j., cs. O. Székelyhid, a.. t. Székelyhid, 

Fa i sz 1. Veszprémfaj1z. u. P• ÉrkOMlkút. ' 
*) FA.j kk., X Alsópapi és Felsl'>papi; .Abaqj- F a lk a s d o v o r á n l. Farkasudvar. 

Ton&a csereháti j. (székh. Szepsi), ház 69, " *) Falkosá.ny kk., Bzolrwk-Dobokcr. nagy
i. '13, ll., O• gk. SzArazkék, 9.860 kb., :tj. és ak. ilondai j., ház 6(., :E 819, O., kg. Kishavas, 1.4!6 
Szemere, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szepsi, es. O. kb., kj. és ak. Blenkemez6, tsz. Dés, jbtk. Nagy
Krasmotvajda, U, IX, CJ7, u. t. és ll• p. Szemere. ilonda, ah. Magyarlápos, cs. G. Galgó, 68, XXI, 

F á j a l. Abafája, Csomafája, Gergelyfája, Héder- 70, u. t. és u. P• Galgó. 
fája, Kllrtvélyfája, Oroszfája, Radnótfája. *) Falkus kk., X Blaltamajor; ZempUn 

Faj r-. Rinyakovácsi, Somogy nagymihályi j., ház 186, ! 673, T., t , rk. 
nagyatádi j., es. G. CsOkOly, ·u. t. Kadarkut, Máleza, 1.6(.! kb., kj. és ak. Bánócz, tsz. S!tora]ja-
L. p. Gige.. újhely, jbtk. és ah. Nagymihály, cs. ~. Máleza, 66, . 

Fajdalpszta, r-. Kiirpálhalas, Pouony tnn.. IX, CJS, Uo' t. ~s u. p. Bánóez. . 
azenczi j., cs. O. Czffer, u. t. Gidrafa, u. p. Nagy- Fa lk us a L Falkosá.ny. 
senk6cz. Falstin, fl Beepes szepes-

*) Fajtirt. kk., X Alsómajor, Foglármaj or, ófalui j., ca. G. Frigyesvágisa, u. t. és u. P• 
KomJósmajor 'és ; Bars 11m., verebélyi Szepesófalu. . 
j., ház 118, i 740, M., t., o, 8.218 kb., kj. és ak. Fa l u l. Albet-tfalu, Algyógyalfalu, Algyógyfel
Fakóvezekény, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. falu, Almásfalu, Alsóberkifalu, Alsóbotfalu, Alsó
Verebély, es. O. Nagysalló, !6, XIV, .U, u. t. falu, Alsóoroszfalu, Alsórétfalu, Alsószépfalu, Alsó-
Nagysalló, ~. tótfalu, Alsólijfalu, Andrásfalu, Apanagyfalu, Apát-

Fajna, r-. Fels6visó, Máramaros visói j. újfalu, Apaúujfalu, Avasfelsőfal n, Avasujfalu, Bács• 
··(székb. Felsővisó}, os. G. Fels6visó, u. t. és u. p. falu, Bácsújfalu, Bagolyfalu, Bajfalu, Balogújfalu, 
Felst5visó. Balatafalu, Bánffylólfalu, Bányafalu, Barczaújfalu, 

FajnorlrlTá.ny, fl Verbó, Nyitra t~m., vigúj- Barlafalu, Bártfaújfalu, Bátorfalu, BeczkókisfRlli, 
helyi j., cs. O. Verbó, u. t. és u. p. Verbó. Behárfalu, Békafalu, Benedekfalu, Beregújfalu, 

*) Fajsz nk., X Sebeserd6 és Várszeg; Pest- Berekfalu, Berencsfalu, Berettyólijfalu, Berkesz
P&Hs-Solt-Kiskun kalocsai j., ház 906, t 3.476, falu, Besenyőfalu. Bicscsefalu, Bodafalu, Bokajal-
11., czigány, ö, 5.677 kh., ak. helyben, tsztk., )b. falu, Bokajfelfalu, Boldogkilújfa.lu, Borczfalu, Borsa
és ah. Kalocsa, es. G. Dusnok, SS, I, 3, u. t. újfalu, Botfalu, Bt5falu, Bözödújfalu, Bil"-któtfalu, 
Kalocsa, - Ceabaújfalu, Qsanald'lllu, Cllá~z4rfalu, Cseq~erój-
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falu, Cser6pfalu, Cserfalu, Csernltfalu, Csicsóój- Szep~sófalu, Szepestótfalu, Sz~pf&lu, SzepleUC~
falu, Csi:klófalu, Csontfalu, Czlrókaófalu, Czoboly· új falu, Szigetfalu, Szigetújfalu, Szikesfalu, SzilAIJ· 
.falu, Dabjonújfalu, Darázsfalu, Dasztifalu, Deák- naryfalu, Szilvásújfalu, Szinfalu, Szinyeújfalu, Szo. 
fal~, Dem6nfalu, Dénesújfalu, Dév6nyújfalu, Diós- nyogfalu, Szuszkóújfalu, Tahitótfalu, Talaborfalo, 
falu, Divékújfalu, Dúlóújfalu, Dunaújfalu, Egyházas- Tapolynémetralu, Taraczújfalu, Tarfalu, Tarújfalu, 
falu, Elesfalu, Érfalu, Érkisfalu, Érújfalu, Fekete- Tekeújfalu, Teklafalu, Temesna.ryfalu, Temes
falu, FelsiSberkifalu, Felsóbotfalu, Fdsc5falu, Felsc5- újfalu, Tényc5falu, Teremiújfalu, Tésfalu, Tisza· 
hosszúfalu, Felsc5oroazfalu, Felsc5sándorfalu, Felső- nagyfalu, Tiszaszászfalu, Tiszaújf&lu, Tófalu,Torma
szászújfalu, Felsc5szépfalu, Felsc5tótfalu, Felsc5újfalu, falu, Tornaújfalu, ToronWújfala, Tótfalu, Tólkii
FQrészfalu, Gácsfalu, Garamújfalu, Giródtótfalu, falu, Tótújfalu, T6késlalu, -Tc5k~sújfalu, TGrGkfalo, 
Gllrgényoroszfalu, GGrllgfalu, Guotfalu, Gyepesfalu, 'furóczkisfalu, Turócztótfalu, Tusaújfalu, Újrét
Gyergyóalfalu, Gyergyóújfalu, Gyc5rújfalu, Haraszti· falu, Uraiújfalu, Váczkisújfalu, Vt.Bhoauúfalu, 
falu, Hármasfalu, Határújfalu, Havasnagyfalu, VAgrévfalu, Vágsomfalu, Vágújf&lu, Vámtalo, 
Hen-talu, HernAdfalu, Homoródújfalu, HorvAtjár- Vámosújfalu, Várújfalu, Vás+rosfalu, Vuh08111Í· 
falu, Horvátfalu, Hosszufalu, Hosszúújfalu, Ilonok· falu, Vasnyulfalu, Védfal.u, Vedrődújfalu, Vilmány· 
újfalu, Ipolynagyfalu, Irtásfalu, lvachnófalu, Izsép- kisfalu, Vitálisfahi, VOlgyifalu, Zalah01SZ1ifalu, 
falu, Jakabfalu, Jánosüjfalu, Jászfalu, Jászóújfalu, Zalanémetfalu, Zimándújfalu, Zólyomsú.azfalo, 
Jávorfalu, falu,· Kácsfalu, Kalotaújfalu, Z.~titvaújfalu. · 
Kapinémetralu, Kápolnásfalu, Káazon- *) Falubattyán nt., X Kishegy 6I Oregheu· 
újfalu, Katlanfalu, Kékesoroszfalu, Kékesújfalu, puszta; F8jlr székesfehérvári j., ház W, 
Kelemenfalu, Keresztfalu, Kerkanémetfalu, Ker- f, 1.1ü, M., ~, rk. ·Szabadbatlyán, U16 kh., ak. 
kapéntekfalu, Kerkalótfalu, ~erkaújfalu, Kézdi- helyben, tsztk., jb. és ah. Székesfehérvár, cs. 11. 
oroszfalu, Kisbácsfalu, Kisb!P'é.lfalu, Székesfehérvár, 69, XVII, 63, 
;Kiafalu, Kisfeketefalu, Kisrétfalu, Kistótfalu, Kis- u. t. és L p. Szabadbattyán. 
újfalu, Kiazelfalu, Kolozslótfalu, Komlód tótfal u, Fa l u bus t y a h á z a L Bustyaháza. 
Komlósújfaln, Kosfalu, Kc5falu, KOlesfalu, KOrOs· *) Palucska kk., Bereg ""'·• felvidéki j. (székh. 
kisújfalu, Kc5vArhosszúfalu, KOzfalu,Krasznasándor- Ilosva), ház 110, f. 678, R., gk. BeregkGnsd, 
falu, Krasmatótralu, Kri.tályfalu,· Kulcsárfalu, 1.166 kb., kj. és ak. Komlós, tsz. Beresszia, jbtk. 
KQrtOsújfalu, Laczfalu, Lajtafalu, Lajtaújfalu, Lak- Ilosva, ah. Munkács, cs. O. Koml6s, &li, X~ 36, 
sárújfalu, Lándsásölfalu, Lánzsérújfalu, Laskafalu, u. t. Beregszász, u. p. :QeregkOvesd. 
Ledniczkisfalu, Lendvahosszúfalu, Lendvaújfalu, Fa l u cska l Ájfalucska. 
Leaenczenémetfalu, Liszkófalu, Lófalu, Losonc~- *) J!'alud kk., Vas muranomhali j., ba 
nagyfalu, Lugo,kisfalu, Lflkigergelyfalu, Magos- ó7, f. Vend, rk. 6s ág. lluras1omba~ 
falu, Magyarfalu, Magyarújfalu, Marosfelfalu, Ma- kb., kj. 6s ak. Muraszombat, tsz. SzombatheiJ, 
rosoroszfal u, Marlonfalu, Meggyfalu, Meszesf'alu, jbtk. 68 ah •. Mul'IISzombat, cs. O. 
Mezc5újfalu,. Mikóüjfalu, Misztótfalu, Mogyorósfalu, 88, XX, 66, u. t. éa u. p. Muraszombat. 
Monosfalu, Mosonújfalu, Mózesfalu, Muraújfalu, F a l u d 1. Baranyakisfalud, Barakisfalod,Be-

. NAdújfalu, Nan-barátfalu, Nan-écsfalu, N an-falu, rerkiafalud, Bodrogkisfalud, Dunakisfalud, Gortn· 
Nagymagasfalu, Nagypalugya és Gálfalu, Nagytót- tiafalud, Kecsetkisfalud, Kisfalud, Marosiisralud, 

· falu, Nagymonújfalu, Nemesleányfalu, Nemesúj- Nemeskisfalud, Ompolykisflllud, Oszliuykisfalud, 
falu, Németjárfalu, Németújfalu, Németfalll, Nevet- Rábakisfa.lud, Sorkikisfalud, ·Zseliczkialalud. 
lenfalu, Nyeqesújfalu, Nyiresújfalu, Nyitranary- J!'aluerd6l kerlll6ház, r\ Szaniszló, &~,.;, 
falu, Nyulfalu, Ófalu, Ófelfalu, OlAhtótfalu, Oláh- nagykárolyi j., cs. O. Szaniszló, u. t. és 1. p. 
újfalu, Olaszfalu, Oraviczafalu, Orbánfalu, Orfalu, Szanisdó. 
Oromfalu, Ózdfalu, Öregfalu, Őrfalu, Oraújfalu, :Balubegy, r\ SzelAnczehegy, ZalA tilt., C!ii
P6.czafalu, Pálfalu, Pándorfalu, Paakófalu, Patak· tornyai j., cs, O. Muraazer,dahely, a. L ds L Jo 
újfalu, PAtfalu, Pázmándfalu, Pécsújfalu, Pinka Muraazerdahely. ' 
tótfaln, Pócsfal11, Pokolfalu, Polyánfalu, Pop· Faluhely, r\ Doboz, B~I:IB "." pyulai j., 
ridralu, Poprádófalu, Pozaonyligetfalu, PuRzta- cs. o. Gyula, u. t. és u. p. Doboz. 
falu, Puszta.kisfalu, Pusztaújfalu, PQspOkfalu, Faluhely, l'"'\ Paks, Tolna ""'·• dunafGidriri j. 
RAbalótfalu, Rádóczújfnlu, Rafajnaújfalu, Rákfo.lu, (~zékh. Paks),cs. O. Paks, u. t. és u. J• Paks, 
.Rekenyeújfalu, Répisfalu, Rétfalu, Révaújfalu, Faluhely, r\ Szekszái·d, Tolna 11111., ca. L 
Révfal u, Rinyahosszúfalu, Rónafal u, Ságúj fa lu Sz ek szárd, u. t. és u. p. Szekszird. 
Sajónngyfalu, SArosfalu, Sároskisfalu, Sárosófalu, Falubelyimajor, r\ Babót, Sopron· 11111., kapu· 
Sasfalu, Sebesújfalu, Somfalu, SomoskiSújfalu, vAri j., cs. O. Kapu vár, u. t. Kapuvár, a. p. Babót. 
Somosújfalu, Somróújfalu, Sorkitótfalu, Sorok- Falubelypuszta, l'"'\ Bezi, Gy6r tószire~ 
újfalu, Sósfalu, Sóskútfalu, Sósújfalu, Szabadfalu" csilizkOzi j. (székh. Gyc5r), CL D. Enese, L l. 
Szakonyfalu, Szamoslijfalu, Szászújfalu, Szécsény- Enese, u. p. Babót . 
felfa.lu, Szénásfalu, Szenesfalu, Szentegyházfalu, ~) FaluhidTér kk., X Oroszimajor, Pjlp'IISIII 
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: .. " tabi j.; biz 118, f. 799,' Dancsfalva, Dbfalva, Darufalva, Dlvidfalva, Dein• 
M .. ~. rk. :Mezókomárom, 8.948 kb., tj. és ak. Város- falva, Décsfalva, DéUnfalva, Delnekakasfalva, De
hidvég, tsz. Kaposvár, jbtk. Tab, ah. Karád, cs. O. meterfalva, Dénesfalva, Désfalva, Deskófalva, Det
Ádánd, .u, XIX, 83, u. t. és u. p. Városhidvég. refalva, Dezsánfalva, Dobrafalva, Domafalva, Do-

Palusytanya, f'""' Érendréd, &tJtmár "m., mánfalva, Doroszlófalva, Drágabártfalva, Dragán-
nagykárolyi j., os. o. a. t. és u. P• falva, Drágfalva, Dragomérfalva, Drágonyfalva, 
Érendréd. DrAgosfalva, Drávapáltalva, Dukafalva, Dulfalva, 

*) Falusugatng kk., Máramaro1 tm~., sugatagi j. Dunkófalva, Dusafalva, DOlilfalva, EdOsfalva, 
)székh. Aknasugatar), ház 148, :E 1.156, 0., t, Endrefalva, Erczfalva, Ermihályfalva, Erdőfalva, 
t0.68t kb., kj. és ak. Hernécs, tsztk., jb. és ah. Erzsébetfalva, Etreralva,Farkaspetőfaln, Farkasdi
Máramarossziget, cs. ft. Aknasugatag, 85, lll, 38, falva, Farkasfal va, lt'edelesfalva, Fejérfalva, Felsc5-
u. t. Aknasugatag, u. p. Desze. . ·. balázsfalva, Felsőboldogfal va, Felsc5erd«Ualva, 

Fa l n sz em es l. Balatonszemes. Felsilkálinfalva, Felsőkarácsonfal va, Felsc5király-
*) Falusziatina kk., X PAvelsósfnrdtl; Mára- falva, Felsilliszlófalva, Felsc5mihályfalva, Felsc5nyi

maro• · szigeti j. (székh. Máramarossziget), resfalva, Felsc5sófalva, Felsc5vidafalva, Félszerfal va, 
ház 694, i. 3.860, n., o., m., ; , rk. Akna- Fenyőfalva,FerdinAndfalva,Ferenczfalva, Fiatfalva, 
&zlatina, 1.808 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. Filefalva, Folkusfalva, Folyfalva, ForgAcsfalva, 
és ah. Márama~·osszi~ret, cs. o. Aknaszlatina, 85, Forrásfalva, Frigyesfaha, Frinkfalva, Futisfalva, 
Xll, 38, u. t. Aknaszlatina, ~· FO.löpfalva, Calaczfalva, GAlfalva, GaramkirA.ly-

Faluvóghalma, r'\ Tiazafnred, He-Du tisza· falva, Garamnémetfalva, Garamsálfalva, Gardán-
ftlredi j., cs. o. Tiszafared, u. t. és u. p. Tiszafüred. fal va, Geczelralva, G!!rgelyfalva, · Gergőfalva, Ger- · 

Fa l v a L Abafalva, Abásfalva, Ábelfalva, Abos- lahfalva, Gerlefalva, Gidótalvá, Gizellafalva, Góbor
falva, Ábrahámfalva, Ábrahámpikfalva,ÁbrAnfalva, falva, Gojcsfalva, Gorbolyfalva, Gósfalva, GöbOl
Abrudfalva, Ácsfalva, Ádámfalva, Adorjánfalva, falva, GOmOrmihályfalva, Gönczölfalva, Göröcs
Ágfalva, Ágostonfalva; Agyagfalva, Ákosfalva, falva, Gu1·zófalva, Gyanafalva, Gyergyócsomafalva, 
Albertfalva, .Áldófalva, Alsóbalázsfalva, Alsóbol- Gyerőfalva, Gyimótfalva, Gyónfalva, Györgyfalva, 

' . 
dogfalva, Alsóferenczfalva, Alsó- Györkefalva, Gyulafalva, Gyftmölesfalva, Hagymád-
kalinfalva, Alsókarácsonfalva, Alsól4azlófalva, falva, Hámosfalva, Hanusfalva, Harangfalva, Hirs
Alsómibilyfalva, Alsónyíresfalva, Alsósófalva, Alsó- fal va, Hasfalva, Határfalva, Havasasszonyfalva, 
szombatfalva, Ambrózfal,va, Annafalva, Antalfalva, Hedvigfalva, Hegeddsfalva', Héjjasfalva,Henezfalva, 
Apafalva, Apátfalva, Apitistvinfalva, Aranyos- Henczlófalva, Henisfalva, Henningfalva, Herczer
ivánfalva., Árdinfalva, Arnótfalva, Árvátfalva, falva, Hertelendyfalva, Herzafalva, Hodosfalva, Ho
Asszonyfalva, Atosfalva, Avasfal va. Bábafalva, moródjá.nosfalva, Homoródkeményfalva, HortobáD 
Bácsfalva, Bácsgyulafalva, Bacskafalva, Bacsófalva, falva, Hubafalva, Hunfalva, Husztsófalva, Ipzfalva, 
Badafalva, Bajnokfalva, Baksafalva, Balizsfalva, I111afalva, Ikafalva, lliésfalva, Illyefalva, Imecsfalva, 
Bálintfalva, Ballósfalva, BAltral va, BAnlalva, Bara- Inakfalva, Istvánfalva, IstvánkirAIJ· 
fain, Barátfalva, Barezánfalva, Bárdfalva, Barna- falva, Ivánfalva, Ivánkafalva, Iváskófalva, Iak
falva, Bártfalva, Bartosfalva, BarzafP.lva, Bársony- talva, Jakabfalva, Jákfalva, Jancsófalva, Janka· 
falva, Batizfalva, Bityafalva, Battyánfalva, Béla- falva, Jánosfalva, Jásfalva, Jasknfalva, Jekelfalva, 
fal va, Bélapátfal va, Benedekfalva, Benefalva, Benkó· J enc5fal va, Jobbágyfalva, J ózsefl'al va, Kadicsfalva, · 
falva, Benyefalva, Bercsényifalva, Beregleányfalva, Kakasfalva, Kákófalva, KAlmAnfalva, Káposztafalva, 

' Bere~rpálfalva, Beregpapfalva, Berestyénfalva, Bar- Káptalanfal va, Karácsfal va, Karácsonfal va, Karanes-
nátfalva, Besnyópetc5falva, ·Bezdédfalva, Betfalva, apátfalva, KarAncsfalva, Karátsonyifalva, Karcz
BeUenfalva, Bibarczfalva, Bikiczfalva, Bikafalva, falva, Ká.rolyfalva, Karulyfalva, Kászonjakabfalva, 
Bikfalva, !Bitérfalva, Bodófalva, Bodorfalva, Boér- Katalinfalva, Kecskésfal va, Kékesfalva, Keletifelsc5-
falva, Bogirtalv&, Bogorfalva, Bog;rafalva, Boldog· szombatralva, Kerekesfalva, Keresatényfalva, Ke
uszonyfalva, Boldogfalva, Bonczafalva, Bónisfalva, szegfalva, Kézdimárkosfalva, Kézdimartonfalva, 
Borisfalva, Borzasfalva, Borzfalva, Botfalva, Bot· KézdisArfalva, Kilyénfalva, Királyfalva, Kisasszony
tyánfalva, Brébfalva, Bucsonfalva, Budfalva, Bugy- falva, Kisbalázsfalva, Kisbékafal va, Kisgalamb
falva, Burjánfalva, Búzafalva, Bddfalva, BO.kkfalv~, falva., Kisgergelyfalva, Kisjakabfalva, Kiskárolf, 
Csákfalva, Csatófalva, Csehétfalva, Csehfalva, 9seke- falva, Kiskirályfal va, Kiskunezfalva, Kisléczfalva, 
falva, Cselfalva, Csépányfalva, Cserefalva, Cserne- KismihAlyfalva, Kismiklósfalva, Kisnyégerfalva, 
falva, Csetfalva, Csicsógyörgyfalva, Csicsómihály- Kispéterfalva, Kispetőfalva, Kisvajdafalva, Klára
falva, Cstkbánkfalva, Csfkesekefalva, Csfkdánfalva, fal va, Kobátfalva, Kocsoládfalva, Kolafalva, Kolin
Csikfalva, Csikjenófalva, Cstkpálfalva, Csillagfalva, falva, Kománfalva, Konkolyfalva, Korlá.tfalva, 

. Csobotfalva, Csókfalva; Csomafalva, Csománfalva, Kosál'falva, Kossuthfalva, Kosztafalva, Kovácsfalva, 
CsontOifalva, Csóron'falva, Csudafalva, Csujafalva, Kc5boldogt'alva, Kafrinkfal va, Karosjá.nosfalva, KO-

• 

Csürfalva, .Cziblesfalva, Czigányfalva, Czinfalva, vesfalva, KOzépfalva, Kráesfalva, Krajoikfalva, 
C.oborfalfa, Czófalva, Dadafalva, Dalbosfalva, Krasznamlhé.lyfalva, Kricsfalva, Kristóft'alva, Kun-
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falva, Kúpfalva., Kupsa.falva, Kuruczfalva, Kustán- margitfalva, Szentmihályfalva, Szenlp6terfalft, 
falva, Kútfalva, Kutyfalva, Knkiillllkeményfalva, Szepesjakabfalva, SzepeskArolyfalva, Szepesjtnos
KnkOllőpóc.sfalva, Lábfalva, Laborczfalva, Lácz- falva, Szepesmátyásfalva, Szepestamásfaha, Sze. 
falva, Lnka.tosfalva, Lakfalva, Lamosfalva, Lantos- rencsfalva, Szeretfalva., Szerfalva, Szidorfaln, 
falva, Lászlófalva, Lázárfalva, Léczfalva, Lehel- Szflágyillésfalva, Szil·énfalva, Szotinafalva, Szób
falva, Lénárdfalva, Lengyelfalva, Lépesfalva, Létán· fal va, Sztancsafalva, Sztojkafalva, Tá!Jfalva, Tak· 
falva, Libánfalva, Ligetfalva, Lipótfalva, Lomb- sonyfalva, Tálosfalva, Tamásfalva, TapolyhanUSo 
falva, Lonkafalva, Losoncza.pátfalva, Lökllsfalva, falva, Tarcsafalva, Tatirfalva, Telekfaha, Temes
Lőrinczfalva, Luczfalva, Lukácsfalva, Lukafalva, falva, Temeskirályfalva, Terestyénfalva, Terjék· 
Lukailenczfalva, Madéfalva, .Magyara.ndriafalva, falva,Tiszafalva, Tiszafarka.sfalva, Tiszaishinfalva, 
Magyarjakabfalva, Magyartirályfalva, Magyarpéter- Tiszakálmánfalva, Tiszakarácsonyfalva, Tisu.péler
falva, Mahálfalva, Majláthfalva, MaJorfal va, Majos- fal va, Tisztásfalva, Tivadarfalva, Topánfalva, Tor
falva, Makfa.lva, Má kófalva, Mákosfal~a, Malom- dálfal va, Tilbfalva,Törpefalva, Tősfalva, Tl!viafaba, 
falva, Máragyulafalva, Márczfnlva, Maréfalva, Mar- Tunyogfalva, Turóczábrahámfalva, Turóezandrál
gitfalva, Máriafalva, Márkfalva, Márkosfal va, Már· fal va, Turóczbalázsfalva, Turóczkárolyfalva, Turóc~o 
kusfalva, Marosfal va, Marsófalva, Martfalva, Mar- kelemenfalva, Turzófalva, Udvarfalva, Újantalfaln, 

· tonfal va, Maskófalva, Maszárfalva, Mátéfal va, Matis- Újbalázsfalva, Újbártfalva, Újjózseffalva, Új16rincz. 
fal va, Mátyásfal va, Mályfalva, Medvefal va, Meggyes- fal va, Újsándorfalva, Újtövisfalva, Újvirfaln, 
·falva, Méhesfalva, Menguszfalva., .Merczyfalva, Uncsukfalva, Ungsasfalva, Úszfalva, Vadafalva . 
Mérfalva, Mezilbar:i.tfalva, Mezl'lkirályfalva, Mihále&· Vadászfalva, Vigapátfalva, Vámosfalva, Vámosp!
falva, Mihályfalva, Mikefalva,Miklósfalva,Mikófalva, falva, Váncsfalva, Várdotfalva, Virfalva, Vas
Mikosfalva, Mikszáthfalva, Miskafalva,Modrafalva, farkasfalva, Varjufalva, Városfalva, Vasuk~ralva, 
Molyfalva, Monorfalva, va, Mosztafalva, Vassafalva, Végfal va, Veresfalva, VidefalY&, Vit-

va, Naryasszonyfalva, Nagybodófalva, falva, Vojkfalva, Vlllgyfalva, Wekerlefaln, Zádor
Narrjnkabfalva, N agyfal va, N agygalambfal va, N agy. fal va, Zagyvapálfal va, Zakárfalva, Zeykfal1-a, ZichJ· 
károlyfalva, Naukunczfalva, Nagylajosfalva, Nagy· fal va, Zrinyifal va, Zsákfalva, Zsebefalva, Zsigmond· 
vajdafalva, Nákófalva, Nánfalva, Nátafalva,Náznán· falva, Zsitvamártonfalva, Zsófiafalva, 
falva, Négerfalva, Nemesbudafalva, Nemesfalva, lllva, ZS11pánfalva • 
Nézsnafalva, Niczkyfalva, Novákfalva, Nyárád- Fáu.os, r"\ F~lr -., áriloo 
andrisfalva, Nyárádbálintfalva, Nyé.ridgálfalva, gArdi j., ca. G. Czecze, •· t. Ils L p. Czeeze. 
Nyavalyásfalva, Nyegrefalva, Nyikómalomfalva, *) Fancsal kk., X Fancsali tanya; .Aba~-Ton111 
Nyíresfalva, Nyirfalva, Nyírmártonfalva, Nyu- szikszói j., ház 86, :E 495, M., (j', rk. Forró, 
gotifelsőszombatfalva, Oczfalva, OlihivAntal va, 1.696 kb., kj. és ak. Forró, tsz. jbtk. és 
Olmanyfalva, Orczyfalva, Ordasfalvá, Oroszfalva, ah. Szikszó, ca. G. Encs, U, IX, 17, L L Forrd
ÓSándorfalva, -~raljaboldogfalva, Ötvllsfalva, Pál- Encs, u. p. Forró • 
mafalva, Papfalva, Pártosfal va, Patafalva, Pa- F a n c s a l L Székelyfa.ncsal. 
takfalva, Peleskefalva, Pernyefal va, Péterfalva, FancsaU tanya, r"\ Fancsal, .Abauj-ToriiCI 111., 
Petőfalva, Petresfalva, Pócsafalva, Pogányfalva, szikszói j., c-. ll. Enca, L t. Forró-Encs, L P. 
Pókafalva, Polányfalva, PongrAczfalva, Pósfalva, Forró • 
Prakfalva, Prépostfalva, Pribékfalva, Prodánfalva, · Fancsalmaj or, r"\ Magyarkécz, Bihar 11111., mar
Prónayfalva, Radafalva, Rádfalva, Radnalajos- gittai j., cs. ö. Szalacs, u. t. Margitta, u. p. 
Calva, Rákóczifalva, Rákosfalva, Reketyefalva, Magyarkécz. 
Révayfalva, Rezsőfal va, Riomfalva, Románfalva, Fanesaltanya, r"\ Albis, Bihar margittai ~. 
Romocsafalva, Ro11kfalva, Rózsafalva, Rozsfnlva, cs. o. Szal,cs, u. t. Margitta, u. p. Asszony· 
Rőtfalva, Rugonfalva, Sálfalvn, Sajólászlófalva, vására. 
Snjólénártfalva, Salamonfal va, Sámfalva, Sándor- FA.ncslhegy, r-. Karád, Somogy vm., tabi j., cs. 
fnlva, Sánkfalva, Sárafalva, Sá.rkányfil.lva, Sárfalva, ll. Karád, u. t. és a. p. Karád • 
Sebesfalva, Sebestyénfalva, Siménfalva, Simonyi- *) Fancslka kk., Ugocsa tiszáninneni j. 
falva, Sinfalva, Sófalva, Somfalva, Somosfalva, (székh Nagyszilll6s), ház 149, i. 9!U, M., 0, ,, ~. 
Sopronbánfal va, Sopronhársfal va, Söstófalva, So- 3.24! kh., kj. és ak. Szőlldsvégardó, tsz. Beret 
vényfalva, Susányfalva, Sükelfalva, Svábfalva, szász, jbtk. és ah. Nagyszőllős, cs. ö. TiszaliJ1a~ 
Szajkófalva, Szakállasfalva, Szamosfalva, Szatmár· 85, XI, m. h., u. t. Nagysz6llc5s, ~· 
pálfalva, Szamostatárfalva, Szánfalva, Szaniszló- Fancsika, r-. Debreczen, H~du ""'·· cs. 11. 
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falva,Szapáryfalva,Szászapátfalva,Szászfalva,Szász. Debreczen, u. t. Debreczen, u. p. Nagycsere. 
ivánfal va, Szécsenfalva, Székelyandrásfal va, Szé- Fa n cs ik a l. Érfancsika, Várfancsika. , 

• 
kelybellenfalva, Székelyfalva, Székelylengyelfal va, Fanesikap uszta, n Zsadány, Bihar vm., cséfai . : 
Székelypálfalva, Székelypetőfalva, Székelytamás· j., cs. ll. Biharugra, u. t. és u. p. Biharugra. i 
fal va, Szentimrefalva, Szentistvánfal va, Szentiván- Fáninaajor, r"\ Dég, Veaspré'ta tlfll., enyingi j., 
laborfal va, Szentjaltabfalva, S~eQtleányfalva, S:cent· cs, o. Enyinr, 11. t. Sdlasbalhás. ll· P. Lepa6J11 • 

• • • 
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( FhlntBJor, ~ Kartal, Pest-Pilis-Solt-Kiskun Antalfalva, cs. 3, Toronté.lsziget, !9, VII, 
: aszódi j., cs. G. Aszód, •· t. Aszód, u. p. Torontáludvar, . 
: Kartal. · Fa r kas d l. Kisfarltasd, VA.gfarkasd. 

u. t. 

' Fánlmajor, ~ Somo.rytarnócza, Somogy *) FarkR$dltalva kk., X Rábabattyánykastély, . 
. barcai j., cs. o. Barcs, u. t. Somo~r.ytarnócza, u. p. Vaa."m., szentrotthárdi j., ház ~110, ! 1.101. N., \ 
: Ri~tóez, . l'k. Rá.baszenlmárlon, !1.695 kb., kj. és ak. Rába-

Finfmajor, ~-Városhidvég, tabi szentmárton, tsz. Szombathely, jhtk. és ah. Szent-
; j., cs. a. Ádánd, u. t. és u. p. Városhidvég. gotthárd, cs. 3. Gyanafalva, 83, XX,· 66, u. t. 
. FAnlpuszta, r-. Ivánbattyán, Baranya és u. P• Gyanafalva. 

siklósi j., cs. O. Villány, u. t. és u. p. Villány. Farknsdomb, r'\ TiszapOspOki, Jást~-Nafl'liku.•-
Fo.nnlmajor, r"'~ Erdód, St~atmár erdődi j., 81olnok ""'·· tiszai kOzép j. (székb. TOrOkszent-

cL O. Erdc5d, a. t. és a. p. ErdM. m1klós), cs. O. TOrOkszentmiklós, u. t. és u. p. 
*) FarAd nk., X Bisiczmajor, OsUTymajor és TiszapftspOki. 

S&rlaymajor; Sopron csoinai j., há.z 802, Farkasdpuszta, r'\ Bajcs, Komárom "m., ud
!. 1.918, 'M.., o, ef, li.086 kb., ak. helyben, tsz. vardi j. (székh. Ógyalla), cs. O. Ógyalla, u. t. és 
Sopron, jbtk. és ah. Csorna, cs. O. Csorna, 76, u. p. Bajcs, 
XVIII, 68, •· t. ~. Farkasdpaszta, r'\ Gomba, Peat-Pilis-Solt-Xis-

Firadttanya, {"\ Tá.piógyOrgye, Pest-Pilis- kvn ""'·• monori j., cs. o. Monor, u. t. és u. p. 
- &lt-Kiskvn abonyi j., cs. O. Té.piószele, Gomba. 

•· t. és u. P• Ti.piógyl'lrgye. . Farkasdpuszta, r'\ M'arcZa.lt6, Ve8.8'pf'im 
") Fangó kk., Kolo11 ""'• tekei j., ház 181, pápai j., cs. O. Pápa, u. t. és u. p. Marczalt6. 

! 969, O., m., t, lUSt k~ •• kj. és ak. Tancs, tsz. •) Farkaefa kk., Vu ""'·• szentgotthárdi j., 
Kolozsvtr, jbtk. és ah. Teke, cs. O. helyben, 62, ház 116, i. 697, M., rk. Rábaketbely, !.573 kh., 
XXII, 73, 1l. t. és u. p. Tancs. kj. és ak. Ráhakethely, tsz. Szombathely, jblk. és 

r"'~ Ki•klindorozsma, Oaongrátl ah. Szentgotthá.rd, cs. o. Szentgotthárd, 83, XX, 
liszáninneni j. (székh. Kiskundorozsma), cs. O. 66, u. t. és u. p. Szentgottbárd. 

1l· t. és u. p. Kiskundorozsma F a r k a s f a l u l O k I. Farkasfal va. 
Faragótanra, "' Atltir, Heves ""'·• gyOngyOsi *) Farkasfal va kk., X Horanszka: 81tpea 

j., cs. O. Vá.mOBByOrk, u. t. VAmosuOrk, u. p. Mcsei j., ház 46, i. 336, T., rk, Ábrahé.mpikfalva, 
Atkár. !.053 kh., kj. és at. va, tsztk., jb. és ah. 

Paratél:, "' Magyarszc5uén, . g om Lc5cse, cs. O. Késmárk, 67, IX, SO, L t. és 
párkányi j., cs. ft. Bart, u. 1;. KöMlkút, u. P• u. P• 
Magyar~zógyén. . Fa r kas fa l v a l Tiszafarkasfal va, Vasfar kas-

") Fued.d kk., Utl."arhely ""'·• udvarhelyi" j. falva. ·-
(azékh. Székelyudvarhely}, ház 148, i. öt1, M.. Farkasfapuszta, r'\ Vü, Fejlr .,.., vili j., 
~, rk. Székelylengyelfal va, 1.867 kh., kj. és at. cs. O. VAl, u. t. és u. p. V ü • 

• 

. helyben, tsztt., jb. és ah. Székelyudvarhely, cs. ó. Farkasgyakor, r'\ Szenté.brahám, Utl'IXJrhelg . 
Szentlélek, St, XXIV, 80, u. t. és u. p. Székely- ""'·• székelykeresztúri j., cs. O. Slékelykeresztúr, 
udvarhely. · u. t. Székelyke1·esztúr, u. p. Szentábrahám. 

Fa r ka d i n l. Alsófarkadin, Fels6farkadin. •) Farkasg:y·epii kk., Ves•prtm ""'·• pApai j., 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

ParkasalmáB, "' Szécsény, N6!Jf'átl ""'·• szé- biz 68, ! 874, N., m., rk. Bakonyjákó, 1.736 kb., . 
csényi j., es. G. Szécsény, u. t. és u. p. Szécsény. kj. és ak. Bakonyjákó, tsz. Veszprém, jbtk. és · · · .

r-. Rimas~ombat, Gömiir ah. Pápa, cs. O. Bakonyjákó, 19, XVII, 1)5, u. t. 
ú Kis-Bont ca. O. Rimaszomhat, a. t. és és u. P• Városlőd. 
11. p. Rimaszombat. Fark~halom, r'\ Gyula, cs. o. 

• p k '1.'- o · bán . • Gyula, u. t. és u. p. Gyula. 
) ar ~IL'!IZÓ &.&., utatmár ""'·· nau yal J., F k h·U· - T' zad b 8. _.. l d d . h . ~ . k arasa..,,, IS o, •uuoc• aa1 

ú !43, i. 1.056, O., ; • ~.?~~ kb., kj. és a · alsó j. (székh. Tiszai Ok), cs. o. Búdsllentmihály, 
helyben, tsz. Szatmár-Németi, Jbtk. és ah. Nagy- t. é u T' z dob 

, Uo S • P• IS a • 

11 a, • há.z 190, ! 88-tt, O., =f, ,.407 kh., kj. és ak. Tót· 
Parkasberekpuszta, r'\ Berczel, N6grátl ""'·• várad, tsz. Arad, jbtk. és ah. Máriaradno., cs. O. 

uiráki j., cs. O. Berczel, u. t. és u. P• Berczel. Soborsin, 83, IV, 13, u. t. és u. P• Tótvárad. 
r'\ Nyírbogdány, S~abolcs · •) Farkashegy kk., X Újhegy és Vargahegy; 

""'·• nytrbogdányi j. (székh. Kemecse), cs. ö. Zala ""'·• csáktornyai j., ház 157, f. H., rk. 
lemeese, u. t. és u. p. Nyírbogdány. Felsc5mihályfalva, 1.133 kb., kj. és ak. Felső· 

•) Parkud nk., Torontál 1/m., antalfalvai j., mibályfalva, tsz. Nagykanizsa, jblk. és ah. Csák-
hb 400, ! 1.875, Sz., .:f,· rk. P&rlasz, 7.793 kb., tornya, cs. O. Stridóvé.r, .&8, XX, 65, u. t. Stridó· · 
ak. helyben, tsz. Pancsova, jbtk. Perlasz, ah. vár, u. p. Csáktornya. . 
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Farknshegy, r. Felsószúcs, Trencsln t7m., Farkasorratanya, n Nántd, 811Jtm4r .., 

trencséni j., cs. o. Trencsén, u. t. Trencsén, erdődi j., cs. O. L t. 
u. p. Felsöszúcs. u. P• Nántd. · 

*J Farkasboly kk., Nyitra szakolczai j. *) Farkaspatak kk., Bihar ""'·• 1 j., 
(székh. Holics), ház 95, ! 502, T., rk. Felsörados, ház 113, :E 51i6, O., .:f, U60 kb., kj. és al hely· 
905 kh., kj. és ak. Szentistvánfalva, tsz. Nyitra, ben, tsz. NB.Ify-Várad, jbtk. és ah. Magyarcst!ie, 
jbtk. és ah. Szakolc1:a, es. 6. Holics, 7j, XIII, 41, cs. 6. Pusztahollód, 87, IV, 11, L t. Poszl&-
u. t. Holics, u. P• Felsörados. hollód, u. p. Venter. 
. ") Farkasliida kk., X Erdómajor és Macska vb- Farkaspatak kk., Hunyad ""'·• puji j., bú 95, 
major; Poesony nagyszombati j., ház 157, :E 411, O., t, U 75 kb., kj. és ak. Borb6.tviz, la. 
:E 94t, T., rk. V ágkeresztúr, 2.t86 kh., kj. és ak. Déva, jbtk. Puj, ah. Petrozsény, cs. O. Puj, M, XXill, 
Vágkeresztúr, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Nagy- 75, u. t. Livádia, 11. p. Borbátvíz. 

· szombat, cs. ll. Szered, 72, XIII, 40, u. t. Farkaspatak, r-. Visóoroszi, MáratRGI'OI •· 

-

• 

Vágkeresztúr-Apaj, u. p. Vágkeresztúr. ' visói j. (székh. Felsövisó), cs. G. PetroY&, L L 
*) Farkaska kk., Trencstn vm., báni j., ház 11, Petrova, u. p. Visóoroszi. 

:E 90, T., rk. Dezsér, 659 kb., kj. és ak. Dezsér, *) Farkaspetőiaha kk., X Beniczi)'IDajori 
tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Bán, cs. 6. Bán, 71, Z6lyom t~m., beszterezebAnyai j., hál 75, f, soo; 
XV, 47, u. t. Alsóozor, u. p. Dezsér. T., rk. Erdőbádony, ág. Garamszer, U7! kb., kj. 
. Farkaska, r. Repi:dye, BMs garamszent- és ak. Erdőbidony, tsztk., jb. és ab. Besztereze. 
.kereszti ·j., cs. O. Garamszentkereszt, u. t. Vihnye- binya, cs. 6. Beezterczebánya, XVI, 
peszerény, u. p. Szklenófíirdő. · u. t. Radvány, -u. P• Erdőbádony. 

Farkasli:út, r. Monospetri, Bihar vm., mar- *) Farkasrc§T kk., Máramaro1 suratari j. 
gittai j., cs. 6. Margitta, u. t. és u. p. Monos- (székh. Aknasugata&r), biz 399, i. 1.999, O., n.,t, 
petri. . l. 726 kb., Jrj. és ak. Bárdfal n, tsztk., jb. él ah. 

r. Nidudvat•, Hajdu hajdu- Máramarossziget, cs. O. MAramarossziget, Sli, XII, 
szoboszlói j., cs. O. Nádudvar, u. t. és u. p. Nád- 38, i\Q, u. t. Máramarossziget, U• J• B!rdfaba. 
udvar.· Farkasslsmánd, ~ Herczegfalva, Fejtr -., 

Farkaskfttimajor, r. Bana, Komáf'om vm., sirbogárdi j., cs. O. Herczegfalva, L t. és L p. 
resztesi j. (székh. Nagyigmánd), cs.. o. Nau- Herczegfal va. 
igmánd, u. t. Nagyigmánd, u. p. Bana. Farkassziget, ~ Fozesuarmat, Béká Illi., 

Farkaskútlpuszta, r. Rimóez, N6grd.d, szeghalmi j., cs. O. Foze91!'Yarmat, L t. és 1. p. 
széeséuyi j., cs. 6. Széchény, u. t. Széosény, "L p. Füzesgyarmat. 
Rimócz. Farkassziget, r. Nemesnádudvar, Puf.Pilit-

Fark.askll.tpuszta, r. Csá.kányhiza, N6grád, , Soit-Kisku.n vm., kiskc5rOsi j., cs. ll. Slli6111, 
füleki j. (székh. Salgótarjin), CL ö. Fülek, u. t. u. t. Sükösd, u. p. Nemesnádudvar. - . 
Fülek, u. p. Ragyolcz. Farkasszlget, r. Püspökladány, HajtJ• nL, 

*) Farkaslaka kk., Uat~arhelg udvarhelyi hajduszoboszlói j., cs. o. Pllspllkladány, L L és · 
J. (székh. Székelyu.dvarhely), ház !99, l 1.3!7, M., u. p. POspllkladány. 
o, 5.304 kb., kj. és ak. helyben, tszlk., jb. és ah. Farkastanya, r'l Dunapentele, Fejirt!fll., adon}i 
Székelyudvarhely, cs. 6. Szentlélek, ~. XXIV, 80, j., es. 6. Dunapentele, u. t. és u. p. Dunapentele. 
u. t. Székelyudvarhely, ~~ · · Farkastanya, r'l Erk, Heves hevesi j. 

• 
Farkasl:ruk, rl Nova, Zala novai j., es. o. Nagyfnged, a. t. JAszáro.kszállás, u. p, Ert . 

· cs. 6. Nova, u. t. és u. P• Nova. Farkastanya., r. Gulács, Bereg tma., tiszabAli j . 

-

Farkasl:rukmajor, rl Németfalu, Zala "'"·• (székh. Beregszász), cs. G. Csaroda, L t. Tarpa, 
novai j., cs. 6. Nagylengyel, u. t. u. p. Gulács. 
11. p. Csonkahegyhil Farkastanya, rl Seatmár ""'·• Cehn· 

FarkaslJUktanya, ~ Ózd, Borsod, ózdi j., gyarmati j., es. O. Sonkád, u. t. és u~ p. KI!JCSf, 
cs. ö. Ózd, u. t. és u. p. Ózd. Farkastanya, r'l MezőtArkmy, Heves """• earl 

Farkasmajor, ~ Magyarrégen, Maros-Torda j., es. O. Füzesabony, u. t. és u. p. Mezl!lárkány. 
régeni felső j. (székh. Magyarrégen), cs. O. Farkastanya, r'1 Nagykáua, Bihar szekélJ-

Szászrégen, u. t. és a. p. Száazrégen. hidi j., cs. O. Bihardiószeg, u. t. él 1o p. Nau· 
*) Farkasmezi kk., X EgregyvOlgyi kc5szén- kágya. 

bánya; Seilágy zsibói j., ház 91, i, 38!, O., Farkastanya, rl Sonkád, &alm4r tilt., fehfro 
m., t, 1.217 kb., lrj. és ak. Karika, tsz. Zilah, gyarmati j., es. G. Sonkád, u. t. Klllcse a. p. 
jbtk. és ah. Zsibó, cs. 6. Kett6smez6, 51, III, Sonkád. 
10, a. t. és u. p. Karika. Farkastnnya, rt Székesfehérvár, Fejl!' ~·~ 
· Farkasmezö, r'l Erdőfüle, UflvarAely 11m., ho- cs. 6, (a közbiztonsági szalgálatot Székesfehérvir 
moródi j. (székh. · Oklánd), cs. O. Bardocz, u. t. város rendőrsége teljesíti), 11. t. és L P• Széket-
Olasztelek, u. P• - fehérvár • 
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• L t 1 F 1 x 'rán Farkima'or, ~ SOvényh6.za, Oson{lf"d.d t1m., Jr·araas e ep, r-. e suvt yos, 'J • • 
ntropkói j., cs. G._NaB')'dobra, u. t. Kelcse, u. p. tiszáninneni j. (székh. Ktskundorozsma), cs. O. 
Homonnaolyka. . Sandorfaha, u. t. Algyc5, u. p. SI'Jvényh6.za. 

*) Farkastelke kk., Als6-Fellir balázs- *) Farmos nk., X Annahalom, Lebujmajor, . 
falvi j. ház 199, f. 893, O., ; , .:f, 1.798 kh., Nyárvesztc5, Prónaytanya és Rekettyés; Put-Pilis· 
kj. ~~ ak. Magyarc~erged, tsz. Gyulafehéi'Vár, Solt-Kiskrm vm., nagykátai j., ház 412, :t ll.369, 
jbtk. és ah. Balázsfalva, cs. O. Monora, öO, XXIII, M.; rk .. ref. és ág. Tápiószele, 6.971 th., ak. hely· 
7,, u. t. és u. p. Balázsfalva. . ben, tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), és ah. 

Farkalltér, r-. Zaránd, .Arad tma., killjenc5i j., Nagykáta, cs. O. TApiószele, 68, II, 6, m. h., 
cs. O. Keri\lős, 11. t. és u. p. Zaránd. u. t. Tápiószele. • 

Farkastó, f"'l Alsókalocsa, . .,m., Farmos, ~ Repo·nye. t1m., Okör-
OkOrmczl!i j., cs. O. Alsókalo\)8&, u. t. Ökörmező, mezői j., cs. O. Ökörmezc5, u. 1;. Ök.Ormezc5, u. P• 
u. p. Alsókalocsa. Majdánka. . 

• 

Farkastorokpuzta, f"'l Aka, 'VtBiprl!m F a r m o s 1. Egerfq.rmos. 
Jirezi j., cs. O. Csetény, u. t. Mór, u. p. Aka. *) Farnad nk., X Iklad, Máesé, Motosiezky-

Farkastorokpuszta, fl Nagymagasfalu, Po1atmy tanya és Perespuszta ; vm., párkányi j., 
"""• pozsonyi j., cs. O. Stomfa, u. t. Zohor, u. p. ház 451, :t !.08:!, M., L, 0 , ~, ág. Fakóveze-
Nagymaga.sfalu. · kény, 5.691 kb., ak. helyben, tsz. Komárom, 

Farkastoroktelep, fl Fc5rév, PoiBfm'!J po- jblk. Pirkány, ah. Esztergom, cs. o. Bart, !6, XIV, 
ISonyi j., es. O. Pozsony, u. t. PozsonypftspOki, 44, u. t. Nagy .. alló. 
•· p. Fl!rév. • *) Farnas kk", KoloiB bánffyhunyadi j., hú 

*) FarbaudTar kk., X Hiresmajor; Nyitra 95, i. 'ö!, O., m., ; , ref. Sztána, 1.9!1 kb., kj. 
tili., nagylapolcsányi j., ház öO, ! 4!1, T., rk. és ak. helyben, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Bántfy
Nyitra\udány, 785 kb., kj. és ak. Nyitraludány, hunyad, cs. O. BántTyhunyad, öl, XXI, 67, u. L 
tSz. Nyitr:t jbtk. és ah. Nagytapolesány, cs. O. Sztána, u. p. Bánffyhunyad. · 
Appony, 1!. XIV, 4o6, u. t. és u. p. Nyitraludány. Fa r n os l. B .. rettvófarnos. · · 

Parkud.gó, r-. Aldoboly, HárDmBzl!k Fás, r. KörOsladány. Bl!kü ""'-• szeghalmi j., 
sepsi j. (székh. SepsiszentgyOrgy), es. G. Uzon, ca. O. KörOsladány, u. t. · és u. p. KörOsladány. -
L t, Uzon, u. p. Illyefalva. Fásértanya, fl Ároktc5, BDr11od mez6-

Farkanölgy, r- Dörypatlan, Tolna völgy- csá.ti j., cs. O. Mezc5csát, u. 1;. .Mezc5csát, u. P• · 
ségi j. (székh. Bonyhád), ca. o. u. 11t. Ároktit 
és 11. p. Zomba. . . Fás.keri, f"\ Nagykc5rlls, Pe1t-Pilis-&Zt-Ki•· 

Farkasvölgy, r-. Hajnik, Z6lyom zólyomi kun vm., es. O. Nagyk.c5r0s, u. t. és u. p. Na~ry· 
j., es. O. Zólyom, u. t. és u. p. Hajnik. . kc5rös. . 

ParkasYÖliO', f"'l Rima ko kova, Giimör ú Kis- Fásmellék, r-. Békés. Bllcú ..",.., békési j., ce. o. 
HOflt 1llll., rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs. ll. Békés. u. t. és u. p. Békés. 
Rimakokova. 11. t. és u. p. Rimakokova. Pástanya, ~ Nádudvar, Hajdu hajrluszo-

• 
Parkasvlilgy, fl Tiszabogdány, Máramaros bos,.Jói j., cs. ll. Nádudvar, u. t. és u. p. Bojar• 

tllll., tiua vOlgyi j. (székh. Rahó ), es. O. Ti~za- Hollós. . 
bogdány, 11. t. Rahó, u. p. Tiszahogdány. Fástanya, ~Tiszadorogma, BDraod vm., mezc5· 

Parkanölgy, fl Uzdborjád, Tolna 1lm., simon- csáti j., cs. O. Mezc5esát, u. 1;. és u. p. Tisza· 
tornyai j. (székh. Gyönk), es. ö. Nagydorog, u. t. doro~tma. 
Nagydoro(!', u. p. Sárszentlc5rinez. · Fatyui tanyák, ~ Btkú ""'-• B'7Ómai 

Parkauölgylrtirdö, fl Báránd, Bihar j., cs. ö. Gyoma, u. t. és u. p. Gyoma. 
sárréti j. (székh. Biharnagybajom), ca. ö. Szerep, Fáy alsótanya, ~ Ecséd, 

• 

•• t. és u. p. Báránd. · . j., cs. 'G. Hatvan,. u. t. és u. p. Ecséd. 
Farkanölgfi hu.lasttS, f"1 Pillerpeklén, Sd.ros Fáy felsötanya, rt Ecséd, HetJU 

eperjesi j., ca. ö • .Eperjes, u. t. Abos, u. p. j., es. ö. Hatvan, u. t. és a. P• Ecséd. 

hatvani 

hatvani. 

Sirosszentimre. Fáy József tanya, ~ Ecséd, Heves 11m., hatvani 
ParkuYölgym"'or, r-. Nógrád, N6grád j., ·cs. o. Hatvan, u. t. és u. p. Ecséd. · 

• 

nógrádi j. (székh. Rétság), ca. O. Rélsálf, L t. Fáytauya,r-.Galgu.jryOrt, Put-1'\liB-&lt-Kiakvtt . 
6s 11. p~ Nógrád. aszódi j., ca. 6. PllapGkhatvan, u. t. és u. P• 

Parkasvölgypaszta, r'\ Málnapatat, N6grád Galgagyörk. . . · 
"""• losonczi j., ca. G. Málnapatak u. t. Ipoly- Pé.ytanya, r'\ Hosszúpályi, · Bi1aar ""'-• dereea-
ezele, [8j (Farkasvlllgy ftveg~yár). . kei j., cs. O. Hosszúpályi (idtdgl. kft10nitmény), 

farwyöJmuzta, fl Tereske, N6grád u. 1;. és o. P• Hosszúpályi. 
nógrádi j., es. o~ Rétság·, 11. t. és u. p. Tereske. PáytaJJya, ~ :&lát&;zaJka, Szatmd.r 

-., ca. o. Tdrkeve, u. t. és u. p. Túrkeve. szalk.a. 
" . • 
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Fáytanya, r"t Mezdnal!'ymihály, Borsod vm., . r- Sztank.ován, 1Ápf6 -., 
mezöcsó.ti j., cs. O. Mezdkeresztes, u. t. Mezc5· rózsaheui j., cs. o. Rózsahen, '· t. és 1.,. 
keresztes, u. P• Mezönagymihály. Fenydháza. ' 

Fáytanya, r'l Péczel, Pest-P&lis-Solt-Kiskufl . FégJér kk., Bumyu.d vm., puji j., hú 11~ 
vm., gOdOllc5i j., es. O. Péczel, Uo t. és u. p. ;E 718, O., .:j=-, kb., kj. és ak. Puj, lsz. 
Péczel. · Déva, jbtk. Puj, ah. PetroZsény, cs. O. Puj; M, XXIII, 

Fáy Zoltán tanya, r"t F.cséd, Hevu vm., hatvani 75, u. t. és u. P• Puj • 
j., cs. O. Hatvan, u. t. és u. p. Ecséd. · *) Fegyternek nk., X Alsómajor, Bilin~ 

Fazacsel kk., Hunyad marosillyei j., hb Belsc'Smajor, Csikós, Csabónka, Eperjesbalom, 
.(.6, i. 18!!, O., kg. Mihalesd, 5i6 kb., kj. t\8 ak. Feketehalom, Feladmaj or, Gábris, Hillér, KélUok, 
RosUny, tsz; Déva, jbtk. és ah. Marosillye, cs. O. Kocsordos, Orményespuszta, Pálosdül6, PUD!a

. Dobra, 64, XXIII, 76, u. t. és u. p. Hunyaddobra. szakállas, Szapárfalu és Vadas; JáSI· 
*)Fazekasboda kk., X Fazekasbodai puszta; Szolnok t~m., tiszai kOzép j. (szék.h. Tllrllkszent· 

Bu.rtJnyu. tmt., pécsváradi j., ház 87, i. 509, N., m., miklós), ház 919, i. 6.488, M., n., O• J), 
rk. PilspOklak, 1.i26 kb., kj. és ak. Püspöklak, kb., ak. helyben, tsz. Szolnok, jbtk. Abádszaló~ 
tsz. Pécs, jbtk. és ah. Pécsvárad, es. o. Pécsvárad, ah. Tiszaroff', cs. O. helyben, 68, ill, 9, f, 
6!, XIX, 60, n. t. Nagypall, n. P• PllspOklak. _[ll e. ~-

Fazekasbodai r'l Fazekasboda, Bu.ru.nyu. F e g y v e r n e k l. Almisfesyvemek, AlsófeaJ· 
pécsváradi j., cs. ö. Pécsvárad, u. t. Nagy- vernek, Fels6fegyvernek. . 

pali, u. p. Pllspöklak. Fehéragyag bánya, r"~ Dúd, .MIId -., tommi 
Fazekasdenes, r'l Jukeyantalfa, Somogy tJm., j., cs. ö. Tornova, u. t. Tornova, u. p. Dli.d. 

csurgói j., es. ö~ Inke, n. t. Ihato:;bel'ény, n. p. Fehérakla, r'l Poroszló, H6fJI1 ".,, tista-
Inke. · ' füredi j., cs. O. Poroszló, n. t. és u. p. Poronló . 

*) Fazekasrét kk., Sáros héthársi j., Fehérbaezkcimajor, r"~ PölOskef6, Zalcl a, 
hAz 60, i. ill, T., rk. TarklS, 645 kb., kj. és nagy kanizsai j., ca. O. Gelse, u. t. és u. p. Gelse. 
ak. Hétbirs (héthársvidéki kj. és ak. kerlllet), Fehérbc§zsenr, r'l Lengyeltóti, bon a,· 
tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Kisszeben, cs. O. Péter- lengyeltóti j., cs. G. Fonyód, u. t. és t.[p. FonJódi 
mezd, 67, IX, !9, u. t. és u. P• Héthárs. fflrdőtelep. 

• 

. *) Fazekastarnó kk., .Arad nagyhalmigyi Fehéreeerepes, r'l Tiszaigar, Be1111 "._, lisz& • 
j., hAz 61, ! 292, N., kg. Ob01·sa, 732 kb., kj. és fOredi j., cs. O. Tiszaörs, u. t. 1o p. 
ak. Kishalmigy, tsz. Arad, jbtk. Nauhalmágy, Tiszaigar. 
ah. KOrOsMkény. cs. O. Nagyhalm~y, 33, IV, tS, Fe h é r e g y h á z l. Kisfebéregyház, PoZSOLJ· 
a. t. és u. P• Nagyhalmigy. · fehéregyhiz, Somogyfehérégyház . 

*) Fazekaszsalazsány kk., X Alsóborókis és *) Fehéregyhaba nk., Nu.gy-KükillZ6flfl&., 
Felsőborókás ; Gömör 18 Kis·HOAt · """• rima· vál'i j., biz 424, i. !.049, O., m., czigé.ny, n~ f, 
szombati j. (székh. Nyustya), ház 181, i. 864, T., o, rk. Kőhalom, ág. Nagyszeben, 6.091i th., ak. 
m., l'L Nagyszuha, 1.060 kb., kj. és ak. Osuin, helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. Segesvár, 
tsztk., jb. és ah. Rimaszombat, cs. o. Rimaszombat, cs. O. Segesvár, St, XXIII, 76, m. h., L\. 

XVI, 52, u. t. Rimaszombat, u. p. Osgyán. Segesvár, ~· . . 
Fecskés, n Hódmező-Vásárhely, Csongrád vm., Fe h é l' e g y h 6. z a.l. Fertilfehéreuhiza, Szász· 

es. ö. Hódmező-Visárhely, n. t. és u. p. Hód- fehé1•egyháza. 
mez6-Visárhely. Fehéregyházapaszta, r'l Karid, t'ir., 
· Feeekéstanya, r'l Mez6zombor, Zemplbt 11m., tabi j., cs. 6. Kal'ád, u. t. és 11o p. Karé.d. 
szerenesi j., es. O. Szerencs, u. t. Szerencs, u. p. Fehéregyházivölgy, n Sárpatak, 
Mezc5zombor. vm., segesvári j., cs. G. Segesvl.r, •· t. Apold, 

Fecsketanya, r'l Kupa, .Aba~-TortWJ tiNa., n. p. Segeavár. . 
uikszói j., cs. O. Selyeb, u. t. és u. p. Homl'ogd. Fehér Ferencs tanya, n Csány, ~--., 
· *) Fedelesfain kk., Bereg 11m., latoremi j. hatvani j., cs. ö. Hatvan, u. t. és u. p. Csány. 
(székh. Oroszvég), Mz 89, i 227, R., gk. Febérf6ldpuszta, n Rimócz, N6grád n~., 
Szarvasrét, 1.i79 kb., kj. és ak. Nyárasdomb (felsc5- azécsényi j., cs. ö. Szécsény, n. t. Széésény, 1o po 
vizniczei kj. és ak. kerlllet), tsz. Beregszász, Rimócz. 

• 

jbtk. és ah. Munkács, cs. G. Alsóviznieze, 65, *) Fehérgyu mat nk., X Bábolnai tanya, Bak&-
XI, 34, u. t. és u ... p. Frigyesfalva. tanya, Csel'hittanya, Ferencztanya, H~rmashatir· 

*) Fedémea kk., -X Kútos, Be-ou ".,, péte1·- tanya, llonagözmo.lom, Jenc'ltanya, Józseftanya, 
váSári j., ház 76, i 877, M., rk. Bflkkszenterzsé- Kacsótanya, Ko.lyditanya, KArolyitanya, Kender
bet, 1.501 kb., kj. és ak. Bflkkszenterzsébet, tsz. hely, Kondortanya, Kormánytariya, lüronfylanya, 
E;ger, _jbtk. Pétel'vására, ah. Eger, es. ö. Péter- Mogyol'ószeg, Nagytanya, RAczlaDya, Spltzlanya, 
vására, 60, X, S~, "L t. Pétel'Váslra, u. p. Blikk- és Snmegitanya ; Szu.tmM tm1ot fehérgyarmati ~. 
izente1-zsébet. · . ház 764, i. 4.6!7, M., o, ~, J), sk. Jánk, 9.!$ 
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Feb Fej 

· · F '-.t: .... ..o:. H !!ZU álwi BilKJr derecskei kh at helyben tu. Szatmir-Német1, Jbtk. és e.uv...-.v, f""' os P J ·• ah:· hel~ben, CL 
1

(1, helyben, 6, xu, 87, ~. r. j., es. o. Hosszúpályi (ideigl. különitmény), u. t. 
.[ll e. ~- Sándoros, u. p. · Hosszupályi. 

Fehér Gyula tanya, f""' Csány, Heves Fehértó, f""' Kiskunbalas, Ped.;Pilis-Solt-Kis-
hatvani j., ca. o. Hatvan, •• t. és Uo P• Csé.ny. kun '!.lm., cs. o. Kiskunhalas, r. u. P· Kis-

i *) Fehérhalom kk., X Benadinirtvány, Desna- kunhalas. · 
!: irtvány, Gabikirtvány, Ltlvllldeirtvány, Lulják- Fehértó, f""' Szeged, Osonf}f'átJ cs. O. 
i irlvé.ny, Polankairlvány, Suhogóirtvány és Sziklik- (a közbiztonsági azoigálatot Szeged város rendőr-
•• 

~ irtvány; Trmcam "m., puhói j., ház .WO, i J.014, sége teljesíti), u. t. Kiskundorozsma, •· p. 
i T., iS, 5.599 kb., kj. éa ak. Alsórétfalu,· tsz. Tren- Szeged. . 
~ caén, jbtk. és ah. Pohó, ca. o. Puhó, 71, XV, 47, Fehértó,0. Taktaszada, Zemplt!f& ""'·• szerenesi . 
; •· t. Puhó, ~. j., cs. O. Szerencs, u. t. Taktaharkány, u. P• 

• 
Fehérhát, f""' Békés, .,.,, békési j., cs. Taktaszada. 

: G. Békés, u. t. és •· P• Békés. · Fehértó, f""' Tömörkény, Osonf}f'átJ tma., cson-
FehérherJ, r-"1 Vinna, Ung szobránczi j., gré.di j., cs. O. Csanytelek, u. t. Gátér, •· P• 

es. G. Vinna, u. t. Nqymihály, u. p. Vinna. Tömörkény. 
FehérhegJtanya, f""' Szécsény, N6gráil '11m., Fehértó, f""' Túrkeve, Jás6-Nt~gy1...f.t~-81oJnok 

szécsényi j., . e& ö. Szécsény, L t. és a.. p. """·· cs. O. Túrkeve, u. t. és u •. p. Túrkeve. 
Szécsény. . Fe h é r t ó I. Ófehértó, Újfehértó. · 
. Fe h é r t ú t L Alsófehérkút, Fels~fehérkút. Fehértói dfllö, f""' Törtel, PeBC-Pil\8-BoU-Ki•· 
•) Fehérllik kk., BWM- belényesi j., ház kun tnn., abonyi j., ca. O. Abony, u. t. Abony, 

10!, ! ,98, O., .:f, 865 kb., kj. és ak. Robogány, u. p. Tűrte!. -
lsz. Nagy-Várad, jbtk. és ab. Belényes, cs. o. Fehériiól ianyák, f""' Csongrid, 
Kispnpmezil, 87, IV, ·lB, a.. t. SzombatsA.g, u. p. csongrádi j., cs. ö. Csongrtd, u. t. Csanytelek, 
Robogány. Ilo P• Csongrád. • 

Fehérló, f"\ Tass, Pm-PUii-Bolt-Kiskutt "ua., Fehértópuszta, f""' Nagybajom, vm., 
dunavecsei j., e& O. Kunszentmitlós, u. t. és kaposvári j., cs.. ö. Nagybajom, ll• t. és u. p. 
u. p. Tass. Nagybajom. . 

Febél'pm, f"\ Gyila, tnn., ~OrOk- .Fehertótanya, n Szerencs, Zemplltl f'm., sze-
kanizfi!li j., ca. ö. Szilreg, •· t. és u. p. Gyála. renesi j., cs. O. Szerencs, u. t. és u. p. Szerencs. 

*) Fehérpatak kk., Va felsc5c5ri j., ház Fe b é r v á r L Gyulafehérvár, Székesfehérvár. 
a,, f, 209, N., A.g. Felsc5lllvc5, 5'7 kb., kj. és ak. Mária· *) FehérJárcsurgó nk., X Cd.kvári malom, 
falva, tsz. Szombathely, jbtk. és ab. Felsc5ilr, cs. 6. Gaja, Irar, Igari malom, Kósamalom, Szilvakút éa 
Pinkal6, 88, XX, 66, a.. t. Felsc510vc5, u. p. Ham- Königmalom; Fejlr tnn., móri j., ház ~81, !. 
YaSd. 1.853, M., ~, rk. BCidajk, ág. Vé.rpalota, 6.2~1 kh., 

Fehérpatak, f"\ Rózsahegy, Lipt6 cs. O, ak. helyben, tsz. Székesfehérvár, és ah. Mór, 
Róaahesy, m. h., u. t. Rórsahegy, cs. o. helyben, 69, XVII, 69, m. b., 

Febérsar, f""' Szekszárd, Tolna ca. ó. _[It e. 
Szekazárd, a. t. és u. P• Szekszárd. . · Fehérl'lz kk., Hunyai/, puji j., ház 89, 

FehérsziU'Tasesárda, f""' Mány, Fejér t.~m •• ! 4H, O., t, ~, 1.1!18 kb., kj. és ak. helyben, 
vtli j., es. 6. u. t. Bicske, u. p. Mé.ny. tsz. Déva, jbtk. Puj, ah. Petrozsény, cs. O. Puj, 

*) Fehérszék kk., &atmár t.~m., j., 64, XXIII, 76, 'Q. t. Bajesd, . 
hAz 117, ! O., gk. Pribékfalva, S.96" kb., Fehérvlz, n Herencsvölgy, Z6Zyom 'Vm., nagy-
kj. és ak. Pribékfalva, tsz. Szatmé.r-Németi, jbtk. szalatnai j., cs. O. Herencsvölgy, u. t. Krivány- . 
és ah. Narysomkút, cs. ö. Erdőszá.da, 5, XII, Gyetva, u. p. Forgll.csfalva. . 

, ~ p. u. . . Feh6rl'lz, f""' Kisistvánd, 81epes tnn., iglói j., 
f""' Pély, Hwa '11m., bevesi j., cs. o. Káposztafalva, u. t. Dobsina., u. p. · 

ca. O. Heves, a. t. Tarnaszentmiklós, u. p. Pély· Sztraczena. 
f""' hbiste, , fehér- Feh6nlz,uszta, f""' Táska, Somogy 'V'm., lengyel-

templomi j., cs. ö. helyben, u. t. Gerebenez, 1:8J. tóti j., cs. o. Lengyeltóti, ~ t. Öreglak, u. p, 
•) Fehértemplom rtv., T~mes "'"·• ház Buzsák. 

US!I, f, 11.5!,, N., sz., o., m., cs~ h, ö, .:f (t), *) Fehtkv6lgr kk., Torda-.Art~nyos ""'·• topán
rk.l)ukó, ref. Temesvir, A.g. és izr. Verseez, 6.730 falvi j., ház 1.274, ! 6.619, O., =f (1), 18.896 kb., 
tb., ak. helyben, jb. és ah. helyben, cs. o. kj. és ak. helyben, tsz. Torda, jbtk. és ah. Topán-
helyben, 61, VII, Jl, r. _[It e. falva, cs. o. helyben, 60, XXI, 69, Uo t. Topán-. 

") Feh4rió kk., tnn., j. fal va, 1:8J. 
(916kb. Gyilr), ház 160, i. 777, M., ö, 2.307 kb., kj. és Fe j l. Botfej, Kútfej, Tófej. · 
at. Győrslivény hú, tsztk.,jb. és ah. Győr, cs.~. Enese, Fejedelemasszonykútj a, ll Foga ras, Fogaras 
19, XVII, 66, •• t. Enese, u. p. Gyc5l's0vényház. vm., cs. O. Fogara!!, u. t. és u. p. Fogaras . 
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*) Fejércse kk., Bereg tiszaháti j. (székh. Fekete, r" Tura, PeBt·Pilia·Solt·Kill:"" ..., 
Beregszasz), ház 47, f ~:!, M., ~, 7ll4o k.h., kj. és ak.. aszódi j., cs. o. Tura, b. t. és u. p. Tura. 
Gulács, tsztk., jb. és ab. Beregszász, cs. o. Csaroda, *) Feketeardó Jlk., Ugocsa vm. tibzánbili j. 
66, XI. 34-, a. t. Tarpa, n. P• Csaroda. (s~ékh. Halmi), ház 308, f 1.66!1, .H., r., {, ~. 

*) Fejérd nk., X Fe·é•·di fogadók és Telek- rk. Nevellt>nfalu, 4.410 kh., ak. helyben, tsz. 
farka; Koloes kolozsvári j .. ház 48!, f !1.4-6!!, Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Halmi, cs. O. NIIIJ· 

· O., m., ; , ~. 6.4-31 k.h., ak.. helyben, tsztk.. Ko- tarn11, 85, XI, i;t!. r. ~· 
lozsvár, jb. Kolozsvár vidéki (székh. Kolozsvar), ah. FekPteaszó, f"'\ Korond, Udvarhely tm&., parajdi 
Kolozsvár, ca. o. Kolozs: orsa, ól, XXI, 67, u. t. j., cs. lJ. Korond, u. t. és u. p. Korond. 
és n. p. Kolozsvár. *) Feketebalog kk., X Dob1·oes, Fajt6, Jerke, 

Fejérdi fogadók, r'\ Fejérd, Koloea mn., ko- Kamó, Karam, Krnpkapuszta, Latos, 'Medvés, 
·. lozsvára j., cs. . lJ. Kolo:zsborsa, u. t. és n. p. Pusztú, SalingvOlgy, Vidrás, Vlllgyes, Zavaros6s 

Kolozsvár. Zólyomjánosi; Zólyom , breznóbányai ~. biz 
• • • 

*) FPjérdomb kk., Krasa6-8eörény , új- 76ó, f 4o.86:J, T., m., o, kh., kj. és ak. hely· 
moldovai j., htlz 18!, f, 1.047, Sz., .:f-, 2.717 kh., ben, tsz. Beszte1·czebánya, jbtk. és ah. Breznó
kj. tls ak. Felsöpozsgú, tsztk. és jb. Fehér- bánya, cs. lJ. helyben, ~ö, XVI, 60, u. t. Brezn6. 
templom, ah. Oraviczabánya, c._ lJ. Sisak,· -63, bánya, 4o o!lb, . 

. VJI, il, p e. ~- . _ *) Feketabitor kk., X Kisbé.tor és Ujb&tor 
Fe j é r e g y h á z a I. TiszafejéregyháZo . BihM vm., tenkei j., ház 357, f. 1.934, O., m., T• · 
*) Fejértaha kk.., Máramaros 'Dm., sugalagi j. ref. Feketetót, 6.270 kb., kj. és ak. helyben, 

(székh. Aknasugatag), ház 87, f 4o41, O., n., t, tsz. Nagy-Várad, és ah. Tenke, cs. 11. helJ" 
1.()().1. kb., kj. és ak. Máragyulafalva, tsztk., jb. és ben, 37, IV, 13, r. ~· 
ah. Máramarossziget, cs. o. Bardfalva, 85, XII, 38, *) Feketehércz Bsepe., ""'·• szepesófalui~ 

u. t. Aknasugatag, n. p. ház 14-9, i. 6fJó, T., rk. Szepesgyörke és Újtere
érkö, r'\ Lopér, Zólyom vm., b1·eznóbányai bes, 1.915 kb., kj. és ak. Újterebes, tsz. L6cse, 

j., cs. 0.-Zólyombrézó, u. t. és u. p. Zólyombrézó. jbtt. és ah. Szepesófalu, cs. O. Javorina, 67, IX, 
Fejérkől borrlztelep, r'l Kúzonaltíz, Crik vm., 30, u. t. Szepesófalu, n. P• Újterebes . 

té.szonalcsiki j. (székh. Csfkszentmá.rton), cs. o. Feketeberek, n Libiczkozma, Somogy ea., 
KászonalUz. a. t. és u. p. Kászonaltíz. marczali j., cs. O. OsztopAn, ·u. t. 

FejérmaJ or, n Bak, Zala zalaegerszegi j., n. p. "Nikla. • . 
~- o. SOjlör, u. t. és u. p. Bak. Feketebézseny, r'l Lengyeltóti, Bomoqy •· 

Fe j é r p a t ak. l Terebesfejérpa.tak. lengyeltóti j., cs. O. Fonyód, ~ t. és 1o p. 
FeJl, n Tarczal, Zemplén 11m., tokaji j., es- lJ. Fonyódi fOt·dötelep • 

Tokaj, a. t. és n. p. Tarczal. ·*) Feketeér kk., t.~m., buziúmr.!6i j, 
· Fejszéstanya, r'l Királyhelmecz, wn., ház 191:1, f, 951, O., .:f-, 2.136 kh., kj. és ak. 
bodrogközi j. (székh. Kit·ályhelmecz), cs. o. helyhen, tsz. Temesvár, jbtk. és ah. BaziásfQrd~ 
Királyhelmecz, n. t. és u. p. Kil·ályhelmecz. cs. lJ. Buúásfürdó, 61, VUI, !3, u. t. és 1o p. 

*) Feked kk. BManya pécsváradi j. ház Szinérszeg. . 
159, z 901, N., m., 0 , kb., kj. é~ ak. Fe~e.teér, r'l Sarkad, Bihar nagysza; 
Véménd, tsz. Pécs, jbtk. és ab. Pécsvárad, o. lo~tal J., cs. lJ. Sal·kad, u. t. és u. P• Sarka~. 
Hímesháza, 5!, XIX, 60, u. t. és a. P• Véménd. ) Feketeerd 6 kk., Moaon ma., magyarófári J., 

F k d 
u· k n Y>.'l' Solt K. k ház 43, i, 316, M., rk. Halászi, 989 kh., lj. 

e e , f"'\ .w.IS e, .ceat-.c-. ss- - u ·un vm., D k'l't' k. b b t _L D k. "l'ti, ,_ ,__, · · 
0 

k t. H . · M. k na 1 1 1 n - ez eosz va, KA. una 11 .... 
-..ocsa• J., cs. o. usno , u. &Jós, n. p. as e. G " • 'btk. é ab ll u • ...~. · yut, J a . c.oc. • Jllauouvru, 

*) ~~késhua kk., X Gajdos: ~ng s~b- 76, XVIII, 58, u. L Halászi, k8J. . 
ráncza J., ház ~. f 4o tó, T., rk. é=> gk. Ulri ezs, Ft•keteerdö f"'\ Csanálos, Blatmár vm. DIIIJ· 

. SU tb., kj. és at. Ubrezs, tsz. Beregszász, jbtk. károlyi j., cs.' o. Nagykároly, a. t. Nag;károly, 
Szobráncz~ ab. Ungvár, cs. lJ. Remetevasgyár, 66, u. P• Csanálos • 
XI, 86, u. t. Szobráncz, u. p. Ubrezs. Feketeerd6, f"'\ 

Fekete, f"'\ Me~c5madaras, Maros-Torda ktm aszódi j., 
maro>~i al•ó j. (székh. Maros-VásArbely), cs. O. Aszód. 

• 

Domony, Ptsi-Pr1ii-Bolt·Kil
cs. o. Aszód, u. t. és 1o p. 

Mez6bánd, n. t. .M.ezc5sámsond, u. P• Mez6- Feketeerd6, f"'\ Nagykáta, Pest-Püi8-Bolt-Kil-
madaras. kun vm., nagykátai j., cs. O. Nagykáta, a. t. 

Fekete, f"'\ Nagykör~s. Pest-Pilis-Bolt-KisTct.tn es u. p. Nagykáta. 
cs. o. Nagykc5rOs, m. h., n. t. és u. p. Feketeerdői nveggyar, r'l Kllzépes, Bihar,.." 

Nagyk6r0s. margiltui j., cs. o. Berettyószéplak, a. t. Élesd, 
Fekete, f"'\ PAlmonostora, Pest-.Pilis-Bolt-Kis- ~-

kun vm., kisk.unfélegyházi j., cs. o. Kiskunfélegy- Feketeerd6mnjor, f"'\ Bós, PoliOlly •• 

háza, n. t. és u. p. PAJmonostora. dunaaz~1·dahelyi j., cs. O. Bós, u. t. ás a. P. B6L 

• ••• • 

• 

• 

• 
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• 
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' · *) Feketekút kk., Sáros héthársi j., ház 
") Feketefalu kk., 86tJtmdr nagyb6.nyai kJ:• 18~ .1! 846 R ..- !!937 kh. kj. és ak. Palon-

hú 130, i. 686, O., gk. .Alsóújfalu, 8_71 kb., J· • N • ,'' ~ .' • 
1 

• 

és ak. Láposhidegkút, tsz. SzatmAl·-Németi, jbtk. _eza, tsz. EperJeS, Jbtk. és ah. Ktsszeben, cs. ö. 
és ah. Nagyhé.nya, cs. o. Nagybánya, 6, XII, 38, Berzevicze, 67, IX, 9!9, u. t. Paloncza, • . 
a. t. és u. p. Nagybánya. *) Feketelak kk., Ssolnok-Doboka vm., kékest 

Feket e fa l u I. Kisfeketefalu. j.; ház 177, 1 8!0, M., o., it , ~ , 2.'!84 kh., kj. 
") nk., ){ Bedc5szeg, Feset és és ak. Vasasszentgothárd, tsz. Dés, jbtk. Kékes, 

Makkos; Arad vm., kisjenc5i j., ház 885, :E 2.009, ah. Szamosújvár, cs. 6. Czege, 68, XXII, 72, u. t. 
M., ~ , kg. Tc5zmiske, ó.M5 kh., ak. helyben, tsz. és u. p. Czege. 

• 

Arad, jbtk. és ah. Kisjenc5,. cs. 6. Nagyzerénd, Feket e l e h o t a l. Szabados. 
IV, 12, m. h., u. t. és u. P• Nagyzerénd. Feke.temajor, f"'\ Győrszemere, Gy6r vm., 

*) Feketegyöriia kk., Bihar tenkei j., ház sokoróaljai j. (székh. Tét), cs. ö. Tét, u. t. és 
!187, ! 1.839, O., m., T• rk. Bélrenyér, ref. Fe- u. p. Gyc5rszemere. 
ketet6t, 4.~ kh., k;j. és ak. Bélfenyér, tsz. Nagy- Feketemaj or, f"'\ Nemeakosút, Polsony tim., 
Vé.rad, jbtk. és ah. Tenke, es. 6. Feketebé.tor, 37, galántai j., cs. o. Galánta, u. t. és u. p. Nemes-
IV, 13, C8j. . . kosút. 

Feketehalmi tany&k, f1 Kistelek, Csongrád Feketemajor, f"'\ Sárkeresztúr, Ftdh' tim., sár
tim., tiszáninneni j. (székh. Kiskundorozsma), bogárdi j., cs. ö Kálóz, u. t. Szilfamajor, u. p. 
cs. O. Kistelek, a. 1;. Csengele, u. P• Kistelek. Sárkeresztúr. · · 
. *) Feketehalom nk., Brass6 vm., felvidéki j. Feketemalom, f"'\ Nagyvitéz, Sáros vm., kissze-

(székb. Brassó), ház 1.013, ! 4.54!1, N., o., m., beni j., cs. o. Bertót, u. t. Istvinhuta, u. p. 
d', .:f, rk. és ref. Brassó, kh., ak. hely Sirok&. 
ben, tsztk., jb ... és ah. Brassó, cs. 6. Keresztény- *) .Feketemez6 kk., Ung vm., nagykaposi j., 
falva, !, XXIV, 77, . f, _r- e. ~· ház 61, f, 261, T., rk. Pálócz, 491 kb., kj. és ák. 

Feketehalom, r'l Jász-Nagykun- Pá.lócz, tsz. !Jel·egszász, jbtk. és ah. Nagykapos, · 
&olflok k6zép j. (székh. T6rOk· cs. O. Nagykapos, 66, )Q, 86, u. t. és u. P• Nagy-
szentmiklós), cs. o. Feryvernek, u. 1;. és u. p. kapos. 

• 

Fegyvernek. . Feketemezö, r. Máramarossziget, 
Feketehalom; r'l Kiskc5rös, Put-Pilis-Bolt· vm., cs. o. Má.ramarossziget, u. t. és u. p. Mára- · 

Kilkufl kiskc5rOsi j., ca. o. Kiskór6s, u. t. marossziret. 
és u. p. Kiskc5r0s. Feketenagytauya, r- Biharkeresztes, BihM 

Feketehalomtanya, f1 Ibrány, 81abolcs vm., t1m., biharkeresztesi j., cs. O. Biharkeresztes, u. t. 
dadai felsó j. (székh. Gáva), cs. O. Ibrány, u. t. és u. p. Biharkeresztes. 
és •· p. Ibrány. · *) Feketenyék kk., Possofl-y vm., galántai j., 

Feketehát, (") Szftrte, Ut~g tmt., Nagykaposi j., ház 110, f, 705, M., rk. Hidaskürt, !.110 kb., kj. 
cs. o. Csap, u. t. és a. p. Szürte. és ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Galánta, 

Feket e h e g y J. Bá.csfeketehegy. cs. O. Jóka, 7!, XIII, 42, u. t. és u. P• Hidaskürt 
• 

FeketehegyftlrdlJ, f1 Merény, 8zep88 vm., iglói *) Feketepatak kk., Ugocsa tiszhinneni 
j., cs. o . .Herény, _r- e. ~(csak nyáron, télen j. (székh. Nagyszőllős), ház· 88, 1 506, M., ~, 1.403 
•· t. és a. p. Merény). · kh., kj. és ak:. SzólJósegres, tsz. Beregszász, jbtk •. 

*) Febtekápolna kk., Bihar tenkei j., és ah. Nagyszc5llós, es. o. Salánk, 85, XI, 85, 
ház 19!, f, 864, O., T• 1,974 kb,, kj. és ak. u. t. Tiszaújlak, u. p. Szc5llósegres. 
Gyanta, tsz. Nagy-Vá.rad, jbtk. és ah. Tenke, r. Klenóez, Gömör és Kis-Hont 
cs. ö. Pusztahollód, 87, IV, 13, m. h., u. t. rimaszombati j. (székb. Nyustya), cs. 6. Ti-
és u. p. Gyanta. szolcz, u. t. Nyustya, u. p. Klenócz. 

• 

• 

Feke'tekapu, r'l Nagynyé.rád, Baranya Feketepatak, r. Máramaros visói · 
mohá.csi j.,·: cs. o. Mohé.es, u. t. Mohá.cs, u. p. j. (székh. Felsővisó), cs. ö. Borsa, u. t. Borsa, 
Nagynyáré.d. · u. p. Majszin. 

PeketekaaW)J, n Balatonederics, ZaJa vm., Feketepatak, r. Nagybánya, Seatmár vm., cs. 
tapolczai j., cs. O. Badacsonytoma~ u. L és u. P• 6. Nagybánya, u. t. Nagybánya, u. p. Alsó-
Balatonederics. · fernezely. 

*) Peketekelecaday kk., X Migazzipuszta ; Bars Feketepatak, f"'\ Szikla, Zólyom mn., breznó-
m., j., ház 70, 1 M8, T., m., rk. bányai j., es. 6. Feketebalog, u. t. Rimakokova, 
Aranyosmarót, 1.907 kh., k;j. és u.k. Nemcsény, u. p. Feketebalog. 
tsztk., jb. és ah. Aranyosmarót, cs. o. Aranyos- Feket e p a t ak l. Felsőfek:etepatak, Kisfekete-
mar6t, XIV, #, u. t. és u. p. Aranyosmal•ót. patak, Nagyfeketepatak. 

n Biharkeresztes, Bihar vm., Fe k: e t e p a t a k: l. Kenézpatak. 
biharkeresztesi j., cs. O. Bihal'keresztes, u. t. és Feketepuszta, f"'\ Dég, Veszprim tml., enyingi 
u. p. Biharkeresztes. j., es. O. Szilasbalhás, u. t. é~ u. p. Lepsény. 

• 
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Feketerét, f'"\ Osgyán, Glimör • Kis-HOtat mn., j., ház '!11, ! 1.101, m., az., n., .:j:, rk. r.ób, 
rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs. ö. Rima- ref. NaJI'ykikinlla, 3.501 kb., ak. helyben, ta. 
szombat, u. t. Rima~zombat, u. P• Osgyán. Nagykikinda, jbtk. és ah. T!lr!!kkanizsa, cs. G. 

Feketerétbát, ""' Tiszamred, Heves mn., tisza-· Csók!!-. 46, V, 16, u. t. Valkany, ~. 
füredi j., cs. O. Tiszafllred, u. t. és u. P• Tisza- F e k e t e t ó l. Kc5rl!sfeketetó. 
füred. - - Feketetómajor, ·f'"\ Szelenezebegy, Zala ft!,, 

Feketesár, ""' Rakolcz, Zólyom besztercze- csáktornyai j., cs. O. Murasze1·dahely, u. t. él L p. 
bányai j., cs. ö. Beszterezebánya, u. t. Radvány, Muraszerdahely. 
u. p. Erdőbádony. *) Feketetót kk., X Kabdebótanya, Nadányi· 

Feketeaárpnszta, f'"\ Surd, &mogy csurgói tanya, Sebestanya :. Bihar ""'·• tenkei j., ház 376, 
j., cs. o. Somonszentmiklós, u. t. Légrád, u. p. f, 1.713, O., m. ~, .:j=-, rk. Bélfenyér, kb, 
Surd. kj. Feketebátor, ak. hely ben (a fekete~átori ai, 

Feketesas, ""' Érd, Fej ir adonyi j., ca. o. párhuzamos B. anyakl!nyve), tsz. Nagy-Várad, jbtk, 
Érd, u. t. és u. p. Tá.rnok. és ah. Tenke, cs. ö. Feketebálor, 37, IV, 13, 

Feketeszeg, r"' Mátészalka, Szatmár máté- m. h., u. t. és u. p. Feketebátor. 
szalka1 j., cs. O. Mátészalka, u. t. és u. P• Máté- Feketed.gtelep, f'"\ Viehodoa, Lipf6 !lll.,lipló-
azalka. . újvári j., ca. ö. a. t. Liplóújvir, L p. 

Feketesdl, r"' Szeged, O•rmgrátl cs. ö. (a Vichodna. 
kl!zbiztonsági szalgálatot Szeged város rendőrsége Feketevár, ""' 1brány, Szabolee -., dadai 
teljesíti), a. t. és a. p. Röszkeszentmihálytelek. felső j. (székh. GAva), cs. G. Ibrány, 1. t. Baj, 

Feketeiag, ""' Csomaköz, &atmár mn., nagy- u. P• Ibrány. 
ká1·ol) i j., cs. G. Szaniszló, a. t. Szaniszló, u. p. *) Feketedros nk., X Hegyalja ~s Paczen~ofer· 
Csomaköz. . major ; Sopron kismartoni j., hú !77, f 

Feketetag, r-. Nyírmihálydi, Szabolcs t~m., 1.9~3, N., m., o. 7.971 kh.,ak.helyben, tsz. Sopron, 
ligetaljai j. (székh. Nyíracsád), c~. ö. Balkány, jbtk. és ah. Kismarton, cs. o. helyben, 76, XVlll, 
a. t. és a. p. Nyírmihálydi. ö7, , a. t. Királyhida, ~· 

Feketetag, ""' Piskolt, Bihar érmihály- · r"' Horvátgurab, P01111ftY-. 

falvai j., cs. o. Érmihályfalva, u. t. és u. p. pozsonyi j., cs. ö. Csekléliz, a. t. 
· Piskolt. u. p. S1.entgyOrgy. 

Feketetag, ""' Szaniszló, Beatmár " ... , nagy- Feketerupuszta, r-. Magyarszombathely, Ytll· 

károlyi j., cs. O. Szaniszló, a. t. é:~ u. p. Sz.aniszló. '{11'im vm., zirczi j., cs. o. Kerékteleki, L t. 6II 
Feketetag, r-. Vámosoroszi, Szatmár mn., a. p. Ma.gyarszombathely. 

fehérgyatmati j., cs. O. Sonkád, u. t. és u. p. Feketevlztelep, r"' Patvarcz, N6grád 11111, ba· 
Nagyszekere11. lassagyarmati j., cs. O. Balassagyarmat, L t. és 

Feketetanya, r"' Darvas, Bihar berettyó- u. p. Balassa~yat·mat. 
újfalni j., cs. ö. Csökmc5, u. t. és u. p. Darvas. *) Feketevölgy kk., TordtJ·Áranyoa .,,.., topán· 

Fc> ketetanya, r"' Demecser, Szabolea t~m., nyír- falvi j., ház 67::11, ! 8.056, O., .:j=-, 15.l!t8 kh., kj. 
bogdányi j. (székh. Kemecse), cs. ll. Dombrád, és ak. Aranyosvágás, tsz. Torda, jblk. és ah. 
a. t. és u. p. Demecser. . Topánfalva, cs. 6. helyben, öO, XXI, u, t. és 

Feketetanya, r"' Egerfarmos, Boraotl tnn., ú. p. Topánfalva. 
mezc5kOvesdi j., cs. O. Mezókövesd, u. t. és u. p. Feketevölgy, r"' Perlep, BM& """• aranros· 
Egerfarmos, · maróti j., cs. 0, Aranyosmarót, a. t. és L p. 

Feketetltnya, ""' Ermihályfalva, Bihar t~m., Aranyosmarót. -. 
érmihályfalvai .i., cs. o. Ermihályfalva, u. t. és Feketevölgy, r-. Trencsénmakó, t'JI,, 

•· p. Ermihályl"alva. nagybicscsei j., cs. l!. Turzófalva, u. &. Tunó· 
Feketetanya, r"' Péczel, Pest-Pilia-&lt-Kiakun falva, u. p. Trencsénmakó. 

gödOlMi j., cs. ll. Péczel, u. t. és a. p. F e k e t e v ö l g 1 l. Alsófekelev!!Igy, Fels6· 
Péezel. feketevölgy. 

Ftketetanya, -r"' Reszege, B•atmrír nagy- *) Fél kk., X Majorháza és TamásháZ&; Po-
károlyi j., cs. ö. Szaniszló, u. t. Reszege-Piskolt, zaony t~m., somorjai j., ház 168, f, 1.137, M • .- O• 
a. p. Piskolt. 3.104 kh., kj. és ak, helyben, tsz. Pozaony, jbtk. 
. Feketet~nya, ""' Sarud, Beues tiszafOredi és ah. Somorja, cs. G. Cseklész, 7J, XIII, 40, I-e· 
J., cs. ö. T1szanána, n. t. Poroszló, u. P• Sarud. ~-

Feketetanya, r"' Szakoly, Bzabolc• mn., nagy- Fel~anyospuszta, ""' Ekel, Komárom •· 
kállói j .. cs. ö. BalUny, u. t. és u. p. Balkány. csallóközi j. (székh. Nemesócsa), cs. o. Nemes

Feketetlsza, ·f""\ Kőrl!smező, Mátramaroa vm., ócsa, u. t. és u. p. CsallókOznranyos. 
tiszavölgyi j. (székh. Rahó), cs. ö. KilrOsmező, *) Felbár kk., X Józsefmajor, Po180f111 .,.._, 

u. t. és a. P• Kőrl!smező. dunaszerdahelyi j., ház 88, f 655, .M., ő, l.oo6 
*) Feketetó nk., Torontál törlikkanizsai kb., kj. és ak. Csallóköznádasd, tsz. Pozsony, jbtl . 
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Fel Fel .. J -
•· . r .. ah. cs. ö. Bc5s, 71, XIII, -1!, cs. O. Felvinc-, 60, XXI, 69, li. i. és u. P• Fel· 

\t'lo L Sárosfa, ~. vinez. 
t *) Felcs1lt uk., X .Alsósz6ketanya, Borbála- *) Felgyóu kk., X Faezapetri i .Als6-~ehlr 

·:,puszta, Fels6szc5kelanya, Kenesseylanya, Óbarok- tövisi j., ház 849, i 1.684, O., • , .:f=-, 5.18! 
i. puszta, Szalánka, és V ázsonypnszta ; Fejlr vm., kb., kj. és ak. Diómál, tsz. Gyulafehérvir, j btk. 
( 'áli j., ház '.169, i. 1.683, M., n.,. o, ~, 6.699 és ah. Nagyenyed, es. O. TOvls, öO, XXI, 68, u. i. 
: th., ak. helyben, tsz. Székesfehérvár, jbtk. Bicske, Borosbenedek; n. p. Tövis • 

. l ah. ni, es. o. Alesút, 69, XVII, 58, r FelgylJ, f""' Csanytelek, OsongráiJ, 11m., csongrádi 

. ; (Alcaút-Felesút), ~. j., es. ö. Csanytelek, u. t. és n. p. Csanytelek. 
J •) FeldebrlJ nk., X FQrdc5stanyá, Kígyóstanya Felhágó, f""' Bölcske, Tolna dunaföld-
;! • ; Heves tm&., egri j., ház 361, i. vári j. (székb. Paks), cs. O. BOleske, u. t. 
f 1.84-1, ll., o, 4.696 kb., ak. ·helyben, tsztk., jb. Dunakömlc5d, u. P• BOleske. 
~ a ah. Eger, es. o. Verpelét, 60,_ X, 3!, m. h., Félhalom, f""' Egyek, Hajdu kOzponti j. 
i ~· (székh. Debreezen), cs. O. Egyek; u. t. és u. p. 
' Feldoholy kk., X Borbát ; Háromszék Egyek. 

.: aepsi j. (székh. SepsiszentgyOrgy, azoigabirói kiren- Félhalom, ~ 
• 

békési Bilcls 
~ deltség Nauborosnyó), ház 145, i. ·510, M., o, j., es. ö. , u. i. és u. p. Mezóberény. 
·; 1.387 th., kj. és ak. Kisborosnyó, tsz. Kézdivásár- Felbérborház, f""' Mezc5zombor, vm., 
; hely, jbtk. és ah. Sepsiszentgyörgy, es. ö. Nagy- szerenesi j., os. O •. Szerencs, u. t. Szerenes, u. p. . -
.· borosnyó, !, XXIV, 79, u. t. Nagyborosnyó, u. p. Mezc5zombor. 
;. Kisborosnyó. f""' Várgede, (}(JmiJr ú K"u-Hont . 
. : Fe l e L llezc5fele. rimaszécsi j. (székh. Feled), es. O. Feled, u. t. 
: •) :Feled kk., )( Csanálos, Csenez, Czifrapuszta, és u. p. Várgede. . 
. Dobrapuszta és Dónafala; Gömör ú Kis-Hont vm., Féllks.dtlrdlJ, f""' Viradszentmárton, Bihar vm . ., 
· rimaszécsi j. (székh. Feled), ház 183, i. 87/i, M., kOzpontij. (székh. Nagy-Várad), cs. ö. Nan-Várad, 
: 5, ref. Gortvakisfalud, j.664 kb., kj. és ak. Serke, e. ~· 
· tsz. jbtk. helyben, ab. Rimaszom- , f""\ .Jankahíd, TorcmttU vm., 

hat, CB. G. helyben, !15, XVI, 61, r. nagybecskereki j., es. ö. Felsc5elemér, u. t. Bé-
' p e. ~· gar6, u. p. Jankahid. . 

Fe l e g r e g y L Felsc5egregy. *) Fellstál kk., Po•sony d1maszerdahelyi j., 
Fél e g y h á z a L Biharfélegyháza, Kisknn- ház 44, i, !171, M., rk. és ref. Alisttl, U91 kh., · 

félegyháza. kj. és ak. Alistál, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. 
Félegyházapuszta, f""' Levelek, S•abolcs Dunaszerdahely, es. O. Bc5s, 7!1, XIII, 4!1, if, 

nyitbaktai j., es. c5. Apagy, •• t. Levelek-Magy, r (Felistál-Alsonyárasd), u. P• Alistál. 
L p. Levelek. Fe)járó, f""' Torda, Torda-Aranyos ""'·• es •. 

•) Felek nk., Sleben nagydisznódi j., ház O. To• da, n. i. és n. P• Torda. · · 
703, f. 3.009, o., n., ff, .::f, rk. Alsóporumbák, FeJJAI:óp~ta, f""' Nógrádszakál, Nógrád 
16.081 kb., ak. helyben, tszlk., jb. és ab. Nagy- széesény1 J., es. O. Nógrádszakál, u. t. és 
szeben; cs. o. helyben, 31, XXIII, 74, r. u. P• Npgridszakál. 

~· *) Felka. nk. és I, X Csetenye i Supes sze-
F e l e k l. Erdc5felek, Magyar felek. pesszombati j., ház '.116, i. T., ~·· m., O, O', 
• 1-uútl t ák K 1 á 'V l 3.89~ kb., .ak. helyben, tsz. Lc5ese, Jbtk. és ah . 
.re wu any , r'l o ozsv r, ..a..o 011 wn., b p d IX 9n C&~~'~ 

,. ( k"zb" t ...~. .. • 1 ál t t K 1 A.- á Szepesszom at, ca. O. opré. , 67,. , iN' ww• ea. Uo a u lZ OD-l IZO i a o o ozsv......- v - r (P ád F lk ) p . 
ros rendc5rsére teljesíti), u. t. és u. p. Kolozs- F-,~pr é- e ka ''17. .:~ e. L A. • • hL-
'· IIU&eny r n ., ..u.unya~ tnn., sza.szv rost J., lU 
~ . ( 

· . 50il, i. !.Q, O., .::f, .u 7(. th., ak. helyben, tsz. -

• 

• 

-

•) PelenJed tk., .Aü6-Fehlr flm., nqyenyedi Déva, jbtk. és ah. Szászváros, es. o. Alkenyér, M, . 
j., ház. 8!!7, i. 1.680, O., m., czigány, t, ~, ~.249 XXIII, 75, u. t • .Alkenyér, , ... · 
kh., kj. és ak. helyben, tsz. Gyulafehérvár, Jbtk. *) Felkér Bihar 11m., központi j. (s1ékh. 
és ah. Nagyenyed, es. O. Nagyenyed, 50, XXI, 68, Nagy-Várad), ház 113, i 619, O., =f, 1.93~ kb., 
L t. és 11. P• Nqyenyed. kj. és ak. Fugyivásárhely, tsz tk. Nagy-V árad, j b. 

Peleamaajor, ~ Féregyház, Temes újaradi j., Nagy-Várad vidéki (székb. Nagy-Várad), ab. 
es. G. Temesillésd, u. t. és u. P• Temesfiives. Nagy-Várad, es. ö. Tasádfc5, 37, IV, 11, u. t. és 

F e l fa l u l. Algyóryfelfalu, BokaJ1elfalu, u. p. Fugyivás6.rhely. · 
rosfelfalu, Ófelfalu, Széesényfelfalu. F é Il 1. Fél. · 

Felfal u l. Felsc5falu. •) Fellak kk., X Csorbapuszta; Slolnok-Do-
•) Felmged kk., .7brda-.Aranyos vm., felvinezi boka bethleni j., ház 100, i 645, O., m., t, 

j., hú 1!~, f, 696, O., • , !.689 kb., kj. és ak. ref. Mo.gyarberéte, '.1.44:9 kb., kj. és ak. Apanagy. 
AlrtlBed, tsz. Torda, jbtk. Felvinc.z, ab. Torda, falu, ts.z. Dás, jbtk. és ah. Bethlen, .cs. o. Apa-
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nagyfalu, 63, XXU, 7!, u. t. Kerlés, u. P• Apa- *) Fels~almis kk., X Szégenyópuszta és Vioiz. 
nagyfalu. puszta ; Hont vm., báti j., hú 1~, i 507, T~ 13, rt: 

FellegYár, í"t Kolozsvár, Kolola mn., es. ft. (a Hontbesenyőd, 3.089 kb., kj. és ak. Alsó111mb 
közbiztonsAgi azoigálatot Kolozsvár város rendőr- (felsőalmá.si kj. és ak. kernlet), tsztk. és jb.lpolJ· 
sége teljesíti), u. t. és u. p. Kolozsvár. ság, ah. Selmeez- és Bélabánya, es. O. Hegybinya, 

*)Felméne& kk., .Árad 'Vm., tornovai j., ház 226, 26, XIV, 45, u. t. Bát, u. p. Alsóalmás. 
i 1.139, O., • , 2.97!1 kh., kj. és ak. Fel tót, tsz. Fels3alpár, í"t Kecskemét, Pest·PI'Ji&.&lc. . 
Arad, jbtk. és ah. BorosjeniS, es. ö. Zarbdnádas, Kiskun 11m., es. ft. (a kllzbiztonsqi _ szoJ. 

IV, 13, u. t. és u. p. Feltót._ gálatot Kecskemét város rendől'Sége teljelllti), •· t. 
*) Felmér nk., Nagy-Kakalló vm., nagysinki j., és u. p. Kisai pár. 

ház !189, i, O., n., eJ', -=t, 7.620 kh., ak. hely· Felllőand, r-. Barsendréd, lJarB tmJ., lévai~ 

. 
• 

l 
l 
• 
' • 
• 
l 
' • 

ben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. Nagysink, ah. Kő- cs. ft. Nagysalló, u. t. Nagysalló, •• p. Ban. · i 
halom, es. ft. Lemnek, Dl, XXIII, 76, u. t. Fogaras, endrt\d. ; 

' 
u. p. S!ros. · *) Felsliapá U kk., X Priesinamajor; Bcws ea., : 

' *) Felnémet kk., )( Czinege téglagyártelep, garamszentkereszti j., ház U9, i _1.!8!, T, 
Dobiezmalom, Kallómalom, Riskásamalom, Szent· 0 , 2. 764 kb., kj. és ak. Garamladomér, 1st 
jánosmalom, Vizicsárda és Zúgószc5IliStelep ; He· Aranyosmarót, jbtk. Újbánya, ah. Kllrmllemánya, 
tJes egri j., ház 401, ! 2.060, M., o, ö.MS es. ft. Garamszentkereszt, XIV, 45, a, t. éJ 
kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Eger, a. P• Garamszentkereszt. . 
es. ft. Eger, 60, X, 32, r. . *) Fels6apsa kir., X Almáspatak és Kisapsa; 

*) Felör kk., B•olnok-Doboka vm., dési j., ház Máramaros vm., szigeti j. (székh. Mírama~ 
!US, i 1.'i!17, M., o., ~, rk. és gk. Csiesókereszbir, sziget), hé.z 1.015, i 4.701, R., n., t, kh., 
1.160 kb., kj. és ak. Retteg, tsztk., jb. és ah. kj. és ak. KOzépapsa, tsztk., jb. és ah. MáraiJiaros. 
Dés, es. O. Retteg, 63, XXI, 70, u. t. Retteg, . sziget, es. ft. Kftzépapsa, 85, XII, SS, u. t. Nau· 

*) FelpéCJS nk.,XFelpéeziszőllc5hegy és Balipuszta; bacskó, u. P• KOzépapsa. 
Gyár sokoróaljai j. (székh. Tét), ház 360, f. *) Felsőaradi nk., X Bá~telekpuszta, Szent· 
1.63!!, ll., O', rk. GyiSrszemere, 4.041 kh., ak. ivántanya és Szigettanya; Tor01,tál ""'·• nau· 
helyben, tsz. Győr, .jbtk. "Tét, ah. GyiSr, es. O. becske1·eki j., há.z 493, :E 2.397, T., m., f3, ri. 
Kajár, 19, XVII, 56, ~ (Felpéez-Halipuszta), Alsóelemér, 7.480 kb., ak. helyben, tsztk., jb. il 

~. ah. Nagybecskerek, cs. O. Alsóelemér, !9, V, l&, 
Felpéezl szöllöhegy, í"t Felpéez, Gy6r 11m., ~-

sokol'óaljai j. (székh. Tét), es. o. Ko.jár, u. t. és Felsöá.rknspaszta, í"t Nagydobsza, Somogy ca, 
u. p. Felpéez. - szigetvári j., cs. O. Szulok, u. t. Darány, L p. 

*) FelsőAbrhJ kk., Borsod tJm., meziSkftvesdi Nagydobsza. 
., ház 145; i 759, M., ~, X), rk. Alsóáb- f""' Fakóvezekény, Bara"""' vere· 
rány, UM th., kj. és ak. Alsóábrány, ts2. Mis- bélyi j., es. ft. Nagysalló, u. t. Nagysalló, LP• 
kolcz, jbtk. és ah. Mezőkövesd, es. ft. Tibold- Fakóvezokény. 
daróez, 60, X, 31, u. t. és •· p. Alsóábrány. Felsőá.rpádtelep, r"'\ S~:enicze, NyitriJ ., 

Fe ls c5 é. b r á n y l. Érábrány. szeniezei j., cs, ö. Szenieze, u. t, és a. J• Sle-
Felsöadaea, n Peszéradacs, Pest-Pilis-Bolt- ni::zts. 

Kiakun tJm., kunszentmiklósi j., es. o. Tatár· Fels6árpis kk., Fogaras alsóárpási j" biz 
szentl!'}'Orgy, u. t. él u. p. Peszéradacs. 400, i 1.7M, O., 4=-, 9.070 th., kj. és ak. Strezaker· 

Felsöágm.puzta, n Inkeyantalfa, Somogy czisóra, tsz. Brassó, jbtk. és ah. Fogaras, cs. G. 
csurgói j., CL O. Inke, u. t. Iharosbe- Alsóárpás, 31, XXIV, 78, u, t. Alsóárpás, L p. 

rény, u. p. Sand. . Alsóirpás. 
*) Felsóaldoa kk., Torda-.At·anya. ""'"• alsó- *) Felsőatrilk kk., NyitrtJ galgóczi' j., biz 

járai j., ház 88, :E 406, O., :fo, !U83 kb., kj. és 65, i, 573, T., m., 0 , 1.574 kb., kj. és ak. heir· 
ak. Alsójára, tsz. Torda, jbtk. Alsójára, ah. Torda, ben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgóez, cs. O. GaJpz. 
es. o. Alsójira, 60, XXI, 69, u. t. és u. p. l!!, XIV, 46, u. t. Alsóvásárd,~ • 
Alsój!ra. Fe ls ő a t t r ak l. Felsőatrak. 

Felsöakol, f"' BOMnye, Somogy marczali Felsöbabád, í"t Ócsa, Pest-Pilis-Solt·Kibl 
j., cs. O. Felsc5segesd, u. t. és -q.. p. BOMnye. , alsódabasi j., es. o. Ócsa, L t. és L p. 

Felllöalap, f"\ Alap, Fe,im' sárbogárdi j., Ócsa. ·. · 
ca. ft. Czecze, ~· Fels6bablna, í"t Mé.rkusfalva, S1epes """• ig16i 

*) Felllöalmá.d kk. ZempUn vna., ninnai j., j., cs. o. Igló, u. t. és u. p. MárkusfaJya. 
ház 90, i 524, R., t, 4.136 kb., kj. és ak. Pap- Felsöbáblpuszta, n Terbeléd, N6grád ,.,, 
háza, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, losoncú j., es. o. Fnlek, u. t. FOlek, u. p, Rapp . 
es. O. Czirókaófalu, 66, IX, !8, u. t. Virava, Felsőbácsmaj or, n Jóka, PoiSO'n1J tllll., somor-
u. p. · jai j., ca. o. Jóka, u. t. és u. P• Jóka. 
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;. Felsibadur, ,-... Nyiren hba, 8•tJ'boiC8 elo azalárdi j., . cs. ll. Szalird, L t. 6I 'L P. 
~ 11. N~ lregyháza. u. t. és u. p. Szalárd. 
• • • 
• • *) Felsóbagod kk., ZaltJ vm., zalaegerszegi j., *) Felslibas kócz kk., "•·• homonnai 
; 49, f. ~61, M., rk. Alsóbasod, 757 kh., lrj. és ak; ., ház 33, i, i091 T., rk. Göröginye, 1.160 kb., 
: helyben, tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. O. kj. es ak. Gorzó (göröginyei kj. és ak. kerO.let), tsz. 

Zalalöv6, ~. XX, M, u. t. Zalaegerszeg, u. p. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna. cs. ll. 
l Alsóbagod. · Izbugyaradvány, 66, IX, !8, a. t. Homonna, U. p. 
l *) kk., Hont ""'·• korponai j., GGröginye. 
[. U, f. !U 1, T., rk. Alsóbá.gyon, 963 kb., kj. és ak. Felsöbauczir kk., HunytuJ hátszegi j., 
f Csábrágvarbók, tsz. Ipolyság, jbtk. és ah. Kor- ház 178, i, 1.~. O., t 1 8.880 kh., kj. és ak. 
( pona, cs. ö. Korpona, ~6, XIV, 65, u. t. Kor- Bukova, tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, cs. ll. 
;. pona, u. p. Csábrágvarbók. Bukova, 64o, XXUI, 7ö, r (Bauczár), u. p. 

Felsóhajom L Bázna. Bukova. · 
• 

• 

*) felsőbata kk., Hont báti j., ház 97, i, 388, Felsöbebespuszta, ,-... Zalaszentmihály, ZaltJ 
T., O', 1.7 Hi kb., kj. és ak. Alsóbaka, tsztk. és jb. pacsai. j., cs. G. u. t. u. P• 
Ipolyság, ah. Selmecz- és Bélabánya, cs. ö. Bát, Zalaszentmihály. -
i8, XIV, 4o5, a. t. Bakabánya., u. p. Bát. Fe.l~béda; f"'\ Dályok, BMtJfl1/tJ · mo-

Felsöbattfposzta, f"'\ Rimaszombat, Gömör ls hácsi J., cs. ö. Dé.Jyok, u. t. Fóhel'czeglak, u. P• 

Rimaszombat e 8 e e • 11,JamaJor • tJ8 ""'-• 
*) • ' kk u ~ szombathelyi j., ház 67, i. 611, N., m., rk. Alsó· 

. . . ·• Bes8ttr~-.J.'t.l8z_6u, vm., beled, kb., kj. és ak. Monyorókerék, tsztk., 
Já?J J. (székh. Beszterc~e), ház 1:38, i. o90, O., jb. és ah. Szombathely, cs. G. Pornóapáti, 88, 
cZigán~, "f, 1.759 kb., kJ. és ak. Alsóbalázsfalva, XVIII, 59, a. t. Monyorókerék, u. p. Pornóapáti. 
tszt.t., Jb. és ah. Besztercze, cs. ö. AlsóbalázMva, *} Felsőbenesek kk., Temea vingai j., ház 

XXII, 7!, v.. t. és u. P• Somkerék. 380, :f. 1.6':.!8, N., o' 1.765 kb., kj. és ak. helyben, 
*) Felsfibalog kk., X Fels6vadaskert, Hájoldal· tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Vinga, cs. G. Hidaa-

Trája és Újpuszta; Góm6f' ls Kis-Hont "m., rima· sa, VIII, 15, 
azéesi j .. (székh. Feled), ház ! l ö, i. 917, . M., rk. Fels6berecska, r". Geszti, Somow ipli 
UzapanJit, ref. Alsóbalog, 3.950 kh., kj. és ak, 1;, cs. G. Mernye, u. t. Mernye, u. p. Geszti. 
helyben, tsz. Rimaszombat, jbtk. Feled, ah *} Felsöbereczld kk., X Józseftelep ; Zempun · 
Rimasz~mbat, cs. _ö. Ri~aszombat, 25, XVI, 62 tma., sátoraljaújhelyi j., ház 60, i 360, M., ~, 
L t. Rimaszombat, ~· • kj. NagykGvesd, gk. Bodrogszerdahely, 597 kh., 

Felsöbaloghtanya, r'l Porcsalma, S•atmár kj. és ak. Bodrogszerdahely, tsztk., jb. és ab. 
csengeri j., cs. O. Porcsalma, a. 1i. Porcsalma- Sátoraljaújhely, cs. G. Páczin, 66, X, BS, u. t. 
Tyukod, •· p. Porcsalma. -· Bodrogsze~ahely, u. p • .Alsóbereczki. 

*) Felsöbán kk., Slilágy mn., krasznaij., haz 156., *} Felsliberekszó kk., S•ilágy szilágycsehi .. 
f, 730, O., gk. Alsóbán, 1 kb., kj. és ak. Alsó j., ház 345, i 1.576, O., tn·• t , 6.5!1 kb., kj. és ak. 
bán, tsz. Zilah, jb~lt. Kraszna, ah. Szilágysomlyó, helyben, tsz. Zilah, jbtt. és ah. Szilágycseh, cs. G. 
ca. ö. Bojé.n, 51, III, 10, u. t. és •· p. Kraszna. Felsőszivágy, 51, III, 10, L t.. Égerhát, 

*) Felsöbánya rtv., BltJtmár ház 1.006 *) Fels6berldfala kk., Vu kllrmendij., ház . 
f, M., o., o, t , ~ 1 1 1.6~ kb., ak. 57, ! M., rk. Körm end, 515 kb., kj. és ak. 
helyben, tsz. Szatmir-Németi, jbtk. és ah. Nagy· Horvátnádalja, tsz. Szombatqely, jbtk. és· ah. KOr· 
bánya, cs. O. helyben, 6, XII, 38, iQ, r. mend, cs. G. Körmend, 83, XX, 66, u. .t. és 
I- e. ~· . a. p. KörmeneL 

*) FeliÖbarakony kk., X Szentlászlómajor, *) Felsöbeseny8 kk., X Garamherzeneze ; BtJ .i 

Billar cséffai j., ház 80, i. 561, O., =f, 1.617 vm., garamszentkereszti j., ház 61, :E 463, T., 
h., kj. és ak. Rojt, tsztk. Nagy-Várad, jb. Nagy- m., rk. Zólyomternye, 89!1 kh., kj. és ak. K:isze:· lu, · 
Várad vidéki (székh. Nagy-Várad), a.h. Nagy- tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. KGrmöcz 1.)'8., .. 

Várad, cs. O. Cséffa, 37, lV, 11, u. t. Cséffa, L P• cs. G. Kiszelfalu, 16, XIV, 45, u. 1;. Garamber-
Olahszentmiklós. zencze, u. p. Garamberzencze. 

Felsöbarbatyen kk., Hfm1/tuJ petrozsényi FelslJbesnyö, r". Ercsi, FtJjlr adonyi j., 
j., ház 1{.!, f, 708, O., t , 4.\147 kh., kj. és ak. cs. o. Ercsi, a. t. Ferenczmajor, u. p. Ercsi. 
Lupény, tsz. Déva, jbtk. és ah. Petrozsény, cs. o. FelsöbesnylJ, r"'l Sári, 
Lupény, M, XXIII, 75, a. t. és •· p. Lupény. "m., j., cs. G. Alsódabas, L t. Alsó-

Felsöbarkoczás, n Nagyrada, Zala vnJ., dabas, u. p. Sári. 
j., cs. c'l. Orosztony, u. 1;. Kiskomárom, u. p. *) Felsőbesztereze kk., X : ZtJltJ 
Zalbzabar. alsólendvai j., ház 160, ! 1.0!8, Vend, rk. Cser-

Pels6bartos, r". Jé.kóhodos, Bihtw fOld, i.Bö~ kh., kj. és ak. Cserföld, tsz. Zalaeger-
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uer, jbtk. és ah. Alsólendva, cs. o. Belatincz, 4r8, cs, o. Rimuzomba~ a. t. Rimaszomba~ L p, 
XX, 66, u. t; Belatincz, u. P• Cserföld. Osgyán. 

Felaöblkád, n Miszla, Toltul vm., simontor· Felsöborsod, n Marrarpoliny, Vea.rprilll "'• 
nyai j. (székh. Gyonk), ca. o. Pinczehely, u. t. devecseri j., cs. o. Bakonyjákó, u. t. Ajka, L p • 

• 
• • 

. 
• 

• 
• 

• 
• 
' Pinczehely, u. p. Miszla. Magyarpolá.ny. · . . 

Felsöblkk n Herencsény Nógrád . balas- *) Felsőbotralu kk., X Czetunatrtvány, Gulan- ! 
sagyarmati j~ cs. o. Berezel 'u t. Magyarnándor irtv~ny, Hrevusovairtvány, Mazáczih·tvány, Rzavka· : 
u. P• Heren;sény. . ' • ' irtvány és Szlávicziirtvány; Nyitra tJm., vágú~ . . 

. . helyi j., ház 250, i. 1.339, T., Ó'1 rk. Alsóbotfalu, 
Felsöblkkvölgr, n KJSterenye, Nógrád mn., i 175 kh kj é k Lob nya, tsz. Nyitra, jbti. és 

füleki j. (azékh. Salgótarján), cs. o. Kisterenye, ah. Vá :•.h 
1
' 

9 
a ' • Óo 'ura, 7 .. Xlll 411 L~ 

K• t , g UJ e Y t CS, Uo • :ll 1 1 ll 
u. t. és u. p. IB ere nye. Vá . 'h 1 A -Al. 

. . rUJ e y, ~· 
Fe ls 6 b 1 sz t r 1 c z e l. Fels6beaztercze. *) Felsöböltény kk., MMos-Torda filii., réplli 
*) Felsöbodok kk., X Pusztabodok, Nyitra , alsó j. (székh. Szászrégen), ház 108, f, M-6, O., 

' nagytapolcsányi j., hál 88, ! 788, T., m., rk. czigány, t, 849 kh., kj. és ak. AlsóhDI.kény, 1st · 
Csermend, 8.088 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Szászrégen, cs. G. 
Nyitra, jbtk. és ah. Nagytapolcsány, cs. O. Nagy· Görgényszentimre, 62, XXII, 73, u. t. GGrgény
répény, 11, XIV, 46, u. t. Nagyrépény, u. P• szenlimre, u. p. Alsóbölkény. 
Nyitraludány. . Felsöböresbáza, f"' Keréktele.ii, Ves1prém a., 

Fels6bogárd, ri Dég, enyingi zirczi j., cs. lS. Kerékteleki u. t. Kisbér, L p. 
j., cs. o. Szilasbalhás, u. t. és u. p. Dég. Kerékteleki. · 

n Edde, Somo!J11 vm., lengyeltóti F e l s 6 b r e z n i c z l. Fe1s6nyiresd . 
j., cs. ö. Osztopán u. t. és •· p. Somogyjád. Felsöbúberek, n Pacsa, Zala tn~~., pacsai j., 

· · *) Felsöbogáta kk.,: SIOl'nok-Doboka tnn., dési cs. o. Pacsa, u. t. és u. p. Pacsa. 
j., ház 96, i 476, O., m., t, 1.847 kb., kj. és ak;- Felsöbucz.ka, n Szigetszentmi.klós, Ped·PI'Aa· 
helyben, tsztk., jb. és ah. Dés, cs. G. Kaczkó, 63, Solt-Kislcu,n vm., ráczkevei j., cs. ll. Soroisár, 
XX[, 70, u. t •. Kaczkó, u. P• Dés. u. t. és u. p. Szigetszentmiklós. 

FeJsöbogátpuszta, f"' Somogy vm. *) Felsöbudak kk., Beseeercu-Na116d 1111., jádi 
nagyatádi j., cs. O. Fels6segesd, , u. t. és u. P• j., (székh. Besztercze), ház , f. 1.076, O., ;, 
Felsősegesd. · · 14.773 kh., kj. és ak, Kisdemeter, taztk.,jb.és ab. 

Felaöboj kk., Hvnyati . marosillyei j., ház Besztercze, cs. o. Kisdemeter, XXll, 71, a. t. 
109, ! 6!17, O., kg. Alsócsertés, 1.427 kh., kj. és és u. p. Petres. 
ak. Guraszáda, tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, Felsöbfl, n Bodrog, Somogy ""'"' kaposvlrij., 
cs. o. Marosillye, 64, XXUI, 76, u. t. Marosillye, c:s. ö. Hetes, u. t. Osztopán, u. p. Somogyjíd . 
u. p."" Guraszáda. *) Felsöcsáj kk., .Abauj-Toma filzéri j. 

") Felsöboldád. kk., Seatmár erd6di j., bAz (szP.kh. Hernádzsadány), hb 67, ! M., L, rk. 
139, ! 71 l, O., m., t, 3.895 kh., kJ. és ak. Nagyszo- Regeteruszka, ref. Györke, 8~ kh., kj. és ak. 
kond, tsz. Szatmár-Németi, ··jbtlr. Erdőd, ah. Szat- Garbóczbogdány, tsztk. jb. Hernádzsadány, 
már-Németi, cs. O. Kr&sznabéltek, 6, XII, 87, u. t. ah. Kassa, cs. O. MagyarMd, 34, IX, !7, 1o t. 

• 

Erd6d, u. p. Nagyszokond. Alsómislye, u. p Garbóczbogdány. 
· Fe ls 6 b o l d o ga s sz o n y l a l v a l. Fels6· Felslicsalános, n Kecskemét, Pue-Pilia-Solt· 

boldogfalva. Kiskun tnn., cs. ö. (a közbiztonsági ssolgálatot 
*) Felsőboldogfalva kk., UdvarluJly udvar- Kecskemét város rendól'Sége leljeslti), L &. és 

helyi j. (székh. Székelyudvarhely), ház 1 tt, i 4-41, u. ·p. Kecskemét . 
11., ~, rk. Székelyudvarhely, 1.189 kb., kj. és ak• *) Felsőcsalogány kk., Vas moraszombati 
helyben, tsztk.,jb. és ah. Székelyudvarhely, cs. ö. j., ház 106, i. 614, Vend, rk. Vizlendva, ág. &dó
Székelyudvarhely, 8!1, XXIV, 80, u. t. Székely- heify, Sj0 kb., kj. és ak. Felslllendva, tsz. Szom· 
udvarhely, u. p. Árvé.tfalva. bathely, jbtk. és ah • .Mura.szombat, cs. G. Fels6-

*) kk., Naa~ód vm., jádi lendva, 83, XX, 66, u. t. Gyanafalva, a. p. 
j. (uékh. Besztercze), ház 201, i. 954, O., =f-. Felslllendva. 
!1.8'5 kh., tj. és ak. helyben, tszlk., jb. és ah. Felsöcsapás, n Narypelrlls, Nyitra tllll-1 

Besztercze, cs. ö. Borgóprund, 63, XXII, 7i, u. t. czei j., cs. ö. Szenicze, u. t. és u. p. Szenicze. 
· és u. p. B01-góprund. Felsöcsárda, n Szeklencze, Máramaro1 .,.._, 

Felsliborjád, f"'l. Újdombóvár, Tolna dom- huszti j., es. O. Huszt, u. t. HandalbustJahála, 
bóvári j., rk. Szakes, rer. Lápaf6, ág. Csikóst6ttc5s, u. p. Szeklencze. . 
ak. Szakcs, es. ö, Dombóvár, u. t. Szakcs, u. p. *) Felsőcsatár kk., X Nagyjapláni major; Veu 
Dombóvár. ' vm., szombathelyi j., ház 103, ! 587, H., m., rt 

Felsöborékás, n , G{Jmör Nagynarda, ~.810 kb., kj. és ak. helyben, tult-, 
la Ki1·Hont vm., rimaszombati j. (székh. Nyustya), jb. és ah. Szombathely, cs. ll. Pornóapáti, 83, 
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Németke- kói j., ház 80, :E 380, O., =j=-, 3.017 kb., kj. és 

XVIII, 59, u. t. Óvár-Vashegy, u. P• ak. Aranyosbánya, tsz. Torda, jbtk. és ah. Topán· 
resztes. 

*) Felsöcsebény kk., mezc51aborczi falva, cs. o. Aranyosbánya, 60, XXI, 69, u. t. és 
j., ház 80, f. 488, R., t , 2.978 kh., kj. és ak. u. P• Aranyosbá.nya. -
helyben, tsz. Sátoraljaújhely, jbfk. és ah. Homonna, F e l s c5 c s O ll e l. CsOlle. . 
cs. o. Mezc5laborcz, 66, IX, !8, m. h., u. t. *) Fels6csöp8ny kk., Poesony nagyszombati 
Izbugyaradvány, ~- · j., ház 36, :E 331, T., m., rk. Nagysúr, 767 kb., kj. 

Fe ls c5 cs e b i n y e L Fels6csebény. és ak. Nagysúr, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Nagy .. 
Felsöesenej, n Ujvidék, Bács-Bodrog wa., szombat, c8. o. Szered, 7J, XIII, 40, u. t. Szered, 

cs. O. (a kOzbiztonsági azoigAlatot Ujvidék város u. p. Nagysúr. 
rendilrsége teljesili), m. h. (Újvidékcsenej), Fels6csnkapuszta, ri Bátka, Gömör ú Kia:. 
L t. és u. P• Ujvidék. Hont rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. O. 

n Nagyvúsony, Veseprim Rimaszécs, u. t. Rimaszécs, u. p. Bátka. . 
veszprémi j., cs. O. _Nagyvúsony, u. t. és u. p. Fels6csargó, f""t DOrypatJan, ToltaG "m., vOlgy-
NagyvAzsony. ségi j. (székh. Bonyhád), cs. O. Zomba, u. t. 

Felsöcseple, n Hort, hatvani j., Zomba, a. p. Tevel. • 
cs. 6. Hatvan, u. t. és u. p. Hort. . *) Fels6czécze kk., .Abt~qi- gOnczi 

Felsöcsere, n Désfalva, Kis-KtJkt'llló ""'·= dicsc5- j. (székh. Abaújsúntó), ház 4!1, ! !49, M., ~ , 
szentmArtoni j., cs. O. Bonyha, u. t. Mikefalva, rk. Boldogkc5váralja, 656 kh., kj. és ak. Vizsoly, 
L p. Désralva. tsz. Kassa, jbtk. és ah. Abaújszintó, cs. o. Hejcze, 

*) Feleicsernáton kk., Háromselk vm., kézdi j. M, IX, fJ.7, u. t. Forró-Encs, u. P• Vizsoly. 
(székh. Kézdivásárhely), hú 359, :E UB7, M., Felsöczikola, f""t Pusztaszabolcs, Feylr 
~, rk. Alsócsernáton, 4.686 kh., kj. és ak. Alsó- adonyi j., cs. o. Adony, u. t. és u. P• Adony
csernáton, tsztk., jb. és ah. Kézdivásárhely, cs. o. Pusztaszabolcs. 
helyben, !, XXIV, 79, u. t. Kézdivásárhely, • Felsöczún, f""t Czún, Barcmyt.1 siklósi j., 

") Felsiesernye kk., Sáros felsővízközi j., cs. o. Vajszló, u. t. Vajszló, u. p. Kémes. 
ház 119, ! 669, R., it , fJ..!B!I kb., kj. és ak. Róna, *) Felsödabas nk., X Karvasytanya és Székely
tsz. Eperjes, jbtk. Felsóvlzköz, ah. Bártfa, cs. O. szc5llc5telep; Peat-Pilis-Solt-Kiakun alsódabasi 
Felac5vfzkc5z, 67, IX, u. t. FelsővfzkOz, :a.. P• j., ház 188, ! 1.165, M., rk. Sári, ref. Alsódabas, 
KUl·ima. !1.205 kb., ak. helyben, tsz. Pest vidéki (székh. 

Fels6eserpuszta, n Zalaszentmihály, Zcilt~ v1n., Budapest), jbtk. Ócsa, ah. Alsódabas, cs. O. Alsó
pacsai j., cs. 6. Pacsa, u. t. Pacsa, u. P• Zala- dabas, 3~, l, 1, u. t. Alsódabas, 
S%entmihály. . Felsödabronr, A Csáford, Zt.llt.1 zala-

• 

Felsőcsertés kk., Htmyad dévai j., ház szentgróti j., O. Zalaszentgrót, u. t. és u. p. 
f. 768, O., m., (), -T, 1.996 kb., :kj. és ak. Zalaszentgról . 

helyben, tsztk.., és ah. Déva, es. o. Haró, 64, *) Felsödacsólám kk., X Malomv<'Jlgy; Hont 
lllll, 76, korponai_j., ház UO, f 578, T., Ó'· rk. Széna-

n Szabadka, BáCB·Boikog vm., vár, !.973 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Ipolyság, 
cs. O~ Kelebia, f (Csik&ria), ~- jbtk. és ah. Korpona, cs. o. Szénavár, !6, XIV, 

") Felsöcsitár .Ir k., Nyi.trt.l tJm., nagytapoleslnyi. 45, u. t. Korpona, u. p. SzuUny. 
j., ház '!8, ! 299, T., rk. Nyitraörmény, 988 kh., Felsldélegyháza, r. Alsódabas, Put-Pilia· 
kj. és ak. Felsőbodot, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Bolt~Kiskun alsód~basi j., cs. o. Alsódabas, . 
Nagytapolcsány, cs. O. Nagyrépény, 12, XIV, 46, u. t. Alsódabas, u. p. Dunavarsiny. 
11. t. és •· p. Nagyrépény. *) Felsöderna kk., X Felsódernai aszfaltgyir; 

Felsöcsi.zóczmajor, n Kisudvar, Nyitra wa., Bihar margittai j., ház 139, t 1.30!, M., o., 
nagytapolcsányi j., es. 6. NagyrépénJ, u. t~ Nagy- .t, rk. Bodonos, ref. Micske, 1.677 kh., kj. és 
tapolcsány, u. p. Nyitrabajna.. · ak. helyben, tsz. Nagy-V árad, jbtk. és ah. Margitta, 

*) Felslicsobánka kk., 8solnok-Dobokt.1 , es. o. Micske, 39, III, 7, • 
csikigorbói j., hú 67,! !ü, O., kg. Alsócsobánka, Felsődernai aszfaltgyá.r, f""t Felsőderna, Bihar 

kh., kj. és ak. Aszó, tsz. Dés, jbtk.. Csáki- margiltai j., cs. ö. L t. és u. p" 
garbó, ah. Dés, cs. O. Alparét, 68, XXI, 70, u. t. Felsőderna. · . 
és u. P• Csákigorbó. *) Fels6detrehem kk., Tordt.I-.Art.lft'J/08 · 

Felsksobánka, n GömiJr IB·Kis- tordai j., ház ~UO, i. 1.051, O., m., t , ref. Aisó-
HOt&t ta, rimaazéesi j. (székh. Feled), cs. o. detrehem, 8.657 kh., kj. éa ak. Alsódetrehem, 
Rimaszécs, u. t. és a. p. Rimaszécs. tsztk., jb. és ah. Torda, cs. ö. Alsódetrehem, óO, 

Felsilcsondor, n Tonkháza, Possony . XXI, 69, u. t. és u. p. Alsódetrehem. 
Jai j., cs. G. Jóka, u. '· Nagymagyar, u. p. Illés· *) Felslidiós kk., X P8J.•inatelep, Szmutnava-
háza. dászlak és Valdhofmajor; PoeBony mn., nagy-

•) Pels&ls6r1 kk., Tordt.I-.Áru.nyoa torocz- szomhati j., ház !18, f, 1.586, T., o, 8. 748 kh • 
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kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. cs. ~. Apanagyfalu, 63, mt, 7!1, •• t. és L .. 

Nagyszombat, cs. ~. Pozsonynádas, 7!, XIII, 40, Somkerék. . 
u. t. Szomolány, Felsöegrespuszta, r'l Bér, Ndgrtúl".,, sziráii 
~ Felsödoboa, 1""1 Mór, Fejlr móli j., es. ö. j., cs. ö. Ber·czel, u. t. és u. P• Szirák. 
Mór, u. t. Mór, u. p. Bakonysát·kány. *) Felslielefánt kk;, X BaranekpuSJ!a; Nyitra 

*) Felsödobsza kk., g~nczi vm., nyib·ai j., ház 68, ! 616, T., m., ~ • 
j. (székh. Abaújszántó), ház 241, ! 1.2'19, M., ~ , kb., kj. és ak. Alsóelefánt, tszlk., jb. és ah. Nyitra, 
rk. Herddkércz, kb., kj. és ak. helyben, tsz. cs. ~. Appony, a, XIV, 46, P e. ~. 
Kassa, jbtk. és ah. Abaújszántó, cs. o. Abaúj- *) Felsöelemér nk., X Papptanya; ToroliUl 
szá.ntó, !U, IX, !17, u. t. Abaújszántó, mn., nagybecskereki j., ház 676, ! 3.MO, Sz., n., 

Felsödobtatanya, 1""1 .Magyarbénye, Kis-K'iJ- m., .::f, rk. Alsó elemér, 10.\91 kh., ak. hely· 
1ctiU4 tma., hosszúaszói j., cs.. G~ Bellenszentmik- ben, tsztk., jb. és ah. Nagybecskerek, cs. O. Alaó-
lós, u. t. és u. p. Szépmezc5. elemér, V, 16. u •. t. és u. P• Alsóelemér . 

. ' 
*) Felsödombó kk., X Szárazpa.takmajor; Po- Felsöerd6, fl Barsfflss, Bars111J&., verebélyi j, 

• 

' . 

~~tmy ""'·• nagyszombati j., ház 69, i. 399, T., rk. cs. ö. Verebély, •· t. és u. p. Barsmss. . 
Nahács, l kb., kj. és ak. Dejte, tsz. Pozsony, Felsöerdö, fl Szernye, Bereg ""'·• mezökaszo. 
jbtk. és ah. Nagyszombat, es. ~. Possonynádas, nyi j., cs. ö. Bátyú, u. t. és u. p. Barkaszó. 

· 7i, XIII, 40, u. t. Bélaház, u. p. Dejte. *) Felsöerdöfaha kk.; X Tarpalakfüred, Téty· 
*) Felsidomboru kk., Zala vm., csáktornyai j., menház és Zergeszálló; Bzepes 11m., kéamárii j. 

ház 48, i. sa, H., rk. Felsőmihl\lyfalva, 699 kh., ház 123, i. 666, N., rk. Malompatak, ág. Kaias
kj. és ak. Felsc5mi1lályfalva, tsz. Nagykanizsa, jbtk. lomnicz, 5.879 kh., kj. és ak. Hunfalva, tsz. 
és ah. Csáktornya, cs. ö. Miksavár, 48, XX, 66, Lőcse, jbtk. és ah. Késmárk, cs. ö. Ótátrafilred, 67, 
a. t. Stridóvá.r, u. P• Miksavár. IX, BO, u. t. és u. p. Kakaslo~nicz. 

*) Felsödomonya tk., Ung ""'·• ungviri j., ház Felsöerdöpaszta, fl Diósviszló, Barailya VIli., 

181, i. ~. T., o, gk. Alsódomonya, 1.907 kb., siklósi j., cs. o. Sikló~, a. t..Harkány, '- p. Di6s
kj. és ak. Neviczke, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. viszJó. 

• Ungvár, ca. ö. Ungvá.r, 66, XI, ~ m.. h., Felslierek, fl Szakmár, :Pes~Pi'UI-Bolt-Kuhtt 
•· t. és u. P• Ungvár. kalocsai j., cs. ö. Kalocsa, a. t. Dunapataj, 

fl Akasztó,·· Pest-Pilis-Bolt- u. p. Kalocsa. , 
Kiakun , kiskörösi j., cs. ö. Kiskőrös, u. t. Felsöerzsébetpuszta, r'l Lábod, BD'IAOgf ,..., 
Csengc5d, u. P• Akasztó. nagyatádi j., es. G. Mike, m. h., L t. és 

*) FelsödUrglcse kk., Zala t~m., balatonftlredi j., u. p. Lábod. . 
. · ház 65, i. !15!1, á', rk. Balatoncsicsó, 1.161 *) Felsöesztergály kk., Ndgrdd ".,, 

kb., kj. és ak. Alsód~rgicse, tsztk. Veszprém, jb. gyarmati j., ház 175, i. 621, T., á", rk. Kékk6, 
Balatonfflred, ah. Tapolcza, es. G. Kc5vágó6rs, 48, 2.913 kb., kj. és ak. Alsóesztergály, tszlk., jb. és 
XX, M, a. t. Dörgicse-Akali, u. p. Alsódörgicse. ah. Balassagyarmat, cs. t$. Kékk.ll, !6, XVI, 51, 

*) Felsödraskócz kk., 2ret~CBtta báni j., ház u. t. Rá.rosmúlyad-Nógradszakál, u. p. Alsós· 
16, :E 7i, T., rk. Kisradna, 61!! kb., kj. és tergály. . • 
ak. Alsódraskócz, tsz. T1·encsén, jbtk. és ah. Bán, Felsörakos, fl Hahót, Zala m., pacsai j., es. 
ca. ö. Bán, 71, XV, 417, a. t. Alsóozor, a. p. Bán. o. SöjtOr, u. t. Bak, a. p. Söjtör. 

Fe ls c5 d u b o v á n L Felsődubovány. . *) Felsöralu kk., G(JmiJr ú KiB-Hollt , .. , 
· *) Felsödubod.ny kk., X Zámojszkymajor ; tornaljai j., ház 50, :E i05, M., ref. Szkiros, 1.613 

Nyitra pöstyéni j., ház 411, :E 4119, T., rk. kb., kj. és ak. Szkáros, tsz. jbtk. 
. ·NagykosztolAny, 94..8 kb., kj. ás ak. Nagykoszto- és ah. Tornalja, cs. ö. Tornalja, XVI, ~i, 

' 

lány, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, . cs. ö. u. t. Ratkó, u. p. Szkáros. · . 
Postyén, 72. XIII, 411, u. i; és a. p~ Narykosztolány. Fe ls c5 fa l u I. Avasfelsc5falu. 

*) Felsliegerszeg · kk., X Egerszegpuszta, Ba- FelslJrancsaltelep, fl Libánfalva, Mar01-Tonia 
ranga hegyháti j. (székh. Sá~d), ház 67, :E vm., régeni alsó j. (székh. Szászrégen), cs. 11. LapOl' 
BQ7, M., rk. Sásd, 1.064 kb., kj. és ak. Sásd, tsz. nyatel<lp, u. t. GOl'fényszentimre, u. p. Libán· 
Pécs, jbtk. és ah. Sásd, cs. G. Sásd, 6!1, XIX, 60, falva. . 

a. t. és u. P• Sásd. . Felsafarkadfn. kk., Hunyad ."",, hátszeri~· hú 
. *) Felsilegregy kk., 8.Uágg .",.,, zilahi j., ház 60, i. ~91, O., m., ift , 1.868 kh., k,j. és ak. helyben, 
W, :E l.OiO, O., m.., ilt, 2.902 kb., kj. és ak. tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, cs. G. ~ 
Ördögkút, tsztk., jb. és ah. Zilah, cs. ö. Virmezl5, XXIII, 76, u. t. és u. P• Hátszeg. 
61, Ill, 10, u. t. Zilah, u. P• Ördögkút. *) kk., X Berekposita n 

*) Felsöegres kk., Bzolnolr.-Doboka t~m., beth- Pezernyepuszta; HOJ&t tm~., vámoam•kolai j., hú 
leni j., ház M, i. 156, 0., ifL Fflge, 662 kb., kj. 4.8, i, 4.()7, M., ~, UOO kb., kj. és ak. Hontmzes· 
és ak. SaJóudvarhely, tsz. Dés, jbti. és ah. Bethlen, gyarmat, tsztk., jb. és ah. Ipolyaái, ca. ll. Hét· 

•• • • 

• 

' 

• 
l 

• 
• 

' 

l 
' • 
l 

l 

l 

• • 

l 

• 

·. 
' 
l 

l 
• 
l 
' ' ' 



• 
• 

. 

• 

• 

• • 

• • 
559 Fei Fel 

· · · t. Na sáró, 11. p. *} Felsöfllns kk., Bihar t1m., vaskohi j., hál 
magyarád, !16, XIV, (6, 1lo iY 76 .a "76 O .±. ~883 kb kJ' és ak. Kerpenyéd HonttnzesgyarmaL r N .. ' ., ,, • ., • , 

*) Felsöfehérkút kk., )( Csebipuszta és Szaká.l- tsz. Nagy-Várad, jbtk. Vaskoh, ah. Belényes, cs. 
pt;szta; Hont tJm., ipolynyéki j., ház ISI. :f. !U9, ö. Vaskoh, 37, IV, 13, u. t. és u. P• Vaskoh. 
T., ág. Alsófehérkút, !.195 kh., kj. és ak. Alsópalojta, Felsöfüzék, f"'. Nausáró, Bars lévai j., 
tsztk. és jb. Ipolyság, ah. Korpona, es. lJ. Csáb, cs. 6. Nagysalló, u. t. és u. p. Nagysáró. 
16, XIV, 45, u. t. Balassagyarmat, u. p. Csáb. Felsöfüzes, f"'. Nagykc5rös, Pest-PiUs-8oZt-

*) Felsllfeketepatak kk., X Passeki; Zemplén Kiskun mno., cs. lJ. Nagykőrös, u. t. és u. p. 
".., varannói j., ház 83, !. 619, T., rk. Tapoly- Nagykc5r6s. . 
mogyorós, ág. Tapolyhanusfnlva, 1.43(. kh., kj. és *) Felsőgagy kk., X Daruszállás; .Abauj-TOt"na 
ak. Tapolyizsép, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ab. cserebáti j. (székh. Szepsi), ház 93, :! 467, 
Varannó, es. G. Varannó, 66, IX,~. u. t. Tapoly- (5, gk. Szárazkék, ref. Csenyéte, 2.510 kb., kj. 
hanusfalva, u. p. Tapolyizsép. . és ak. helyben, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szepsi, 

*) Felsöfeketevölgy kk., Bihar vaskohi cs. c'J. Krasznokvajda, 84, IX, 27, u. t. Gagy-
j., ház 61, i 366, O., kg. Kiskob, 841 kb., kj. és vendégi, . 
at. DombrovAny, tsz. Nagy-Vá.rad, jbtk. Vaskoh, Felsögalcspuszta, ,....... Boronka, Somogy 
ah. Belényes, es. O. Rézbánya, 97, IV, 13, u. t. marczali j., es. c'J. Marezali, u. t. és u. p. Mareza.Ii. 
Rény, u. p. Dombrovány. *) Felsőgliltd kk., .Ala6-FeMr vm., tövisi j., biz 

*) FelsöCearres kk., Sáros felsc'lvfzkc'Jzi j:, !B30, :f. 1.116, O., t , 6. 737 kb., kj. és ak. Boros-
ház "·i ~!6, R., t, 868 kb., kj. és. ak. Fels1'1- henedek, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Nagy
vfzki!z, tsz. Eperjes, jbtk. FelslSvizköz, ah. Bártfa, enyed, cs. O. Alsógáld, 50, XXI, 68, u. t. és u. p. 
es. G. Fels6vizkc'Jz, 67, IX, ~9, u. t. Felsc5vizk6z, Borosbenedek. ' ...... 
•· p. Felsóodor. *) Felsőgalla kk., X Keselóbánya és Mutabegy-

*) kk., 81atmár nagybányai ; Komárom tatai j., ház 660, :! 9.563, 
j., ház 344, i 1,4,!1, O., t , !.1()(. kb., kj. és a.k. M., n., t., o., c!!eh, o, 4.826 kb., kj. és ak. helyben, 
Nagybánya (alsófernezelyi kj. és ak. kerillet), tsz. tsz. Komárom, és ah. Tata, cs. O. Alsógalla, 
Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Nagybánya, cs. c'J. ~!, XIII, 43, r. . 
NagybAnya, 5, XII, 38, u. L Nagybánya, u. p. Fels6gáuáspuszta, f"'. Újnémet, &ilágy 1nn., . 

. Alsófernezely. tasnádi j., es. O. Alsószopor, u. t. Ákos, u. p. Als.ó-
Felsöfild, r\ TiszapQspOki, Jási-Nagykun- szopor. · · 

Seolnok tiszai kOzép j. (székb. Tc'JrOkszentmik- *) Felslgellt§r kk., csallóközi j. · 
Jós), es. i!. Törökszentmiklós, u. t. és 11. P• Tisza- (székh. Nemesócsa), ház S8, f 180, M., ~, 87! 
pQspc'Jki. · kb., kj. és ak. Bogya, tsztk., jb. és ah. Komárom, 

") Felsöfrlcske kk., Sáros bártfai j., cs. c'J. ti, XIII, r (Bogya- ' 
ház f.7, ! !41, R., gk. Végpetri, 1.363 kb. kj. és Felsc5gellér), u. p. Bogya. . 
ak. Galbatc5, tsz. Eperjes, jbtk. és ab. Bártfa, cs. *) Felsögereben tk., X Slor; Bereg alsó-
il. Bártfa, 67, IX, ~. u. t. Blrtfa, u. p. Galbatc5. vereczkei j., ház 73, f. 677, R., n., t., rk. Új-

Fe ls 6fü g e d l. Felfllged. . töv1sfalva, gk. Vezérszállás, 4.695 kb., kj. és at. 
*) Felsölllgöd kk., .Aba uj-Tortiti vm., szikszói Szarvasháza, tsz. Beregszász, jb. Alsóvereczke, ah. 

j., ház 45, ! !63, M., ~ , rk. Encs, kb., kj. Szolyva, telekkönyvi hatóság cs. O • 
• 

~~ ak. Encs, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szikszó, es. c'J. Polena, 65, XI, 34, u. t. Alsóvereezke, u. p. 
Encs, 86, IX, !7, u. t. és u. p. Fonó-Encs p. u. ·"'f . 

*) Fels6rtlld kk., KoloJB bánffyhunyadi j., *) Felslgezés kk., Nagy-Kt'l,'ktiZZ& szent-
ház 11>8, :t 736, O., t, ~.858 kb., kj. és ak. hely- ágotai i·: ház 1M, :! 8~, O., t, 2.715 kb., tj. 
ben, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Bánffyhunyad, ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. 
cs. G. Bánffybunyad, 51, XXI, 67, u. t. és u. p. Szentágota, cs. O. Bólya, 81, XXIII, 76, u. t. 
Binft)bunyad. · .. Újegyház, u. p. Martonfalva. 

*) FelsöfU.le kk., Torda-Aranyos vm., alsójárai j., Felsöglllp, r\ Legyesbénye, ZempZm sze-
hú 81, ! 4!5, O., t , 1.0!4 kh., kj. és ak. Alsó- renesi j., cs. O. Szerenes, u. t. Szerencs, u. p. · 
ftlle, tsz. Torda, jbtk. Alsójára, ah. Torda, es. c'J. Legyesbénye. 
Tordas&entlászló, 00, XXI, 69, u. t. és u. p. Felsögóla, n Tarany, Somo9'!1 · nagyatádi 
Alsójára. cs. O. Tarany, u. t. Nagyatád, u. p. Tarany. 

r e ls c5 ft) l e h a v as L Bányahavas. FelsőgUd, n Pest-P&lis-Solt·Kiaku" 
Felallrtlteleklmajor, r\ Kc5szegszerdahely, Vas váczi j., cs. O. Göd, m. h., u. t. GOd, :---: 

kl'lszegi j., es. G. Kc5szeg, u. t. Kc5szeg, u. p. Felsögödör, f"'. Bara vere-
K6Bzegszerdahely. bélyi j., es. o. Verebély, u. t. és u •. P• Nagymánya. 

Felsöriltyemajor, r\ Bálványos; Somogy vm., *) Felsögörbed kk., Krasa6-Steöréfly facsádi 
tabi j., es. G. K6rOsheBY1 Uo t. Sztntód, 11. p. ház 74, !. O., .::f, !.457 kh., kj. és ak. 
Bálvl.nyoa. . Kurtya, ta. Lugoa, j btk. é1 ah. Facsád, ca. . o • 
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Ruszkatll, -63, VIII, u. t. Holgya, u. P• Felsöha\mor, f"'\ Dobsina, Göm6r 11 Kit-IlOlll 
Kurtya. vm., es. O. Dobsina, u. t. és u. p. DobBioL 

Fels6g6r8ndpuszta, r.. Henész, 8omof111 Felsöhámor, r.. Szalócz, Gömör ú Kii·Ho11tl!a., 
nagyatádi j., cs. O. N agya tAd, u. t. és a. p. rozsnyói j., cs. O. Pels6cs, u. t. és •· p. Gomba· 
Nagyatád. szOg. 

*) Fels6g8rzs8ny kk., Veszprim vm., pápai j., ház *) Feleihangony kk., X Vereesepad; Göa6r 
118, t óSt, M., ~, rk. Marczaltc5, ág. Pápa, 1.082 és Kis-Hont vm., rimaszécsi j. {székb. Feled}, hú 
th., kj. és ak. Alsógörzsöny, tsz. Veszprém, jbtk. 166, :E 710, M., rk. SzenMmon, 8.003 kb., ij. és 
és ah. Pápa, cs. O. Pápa, 19, XVII, 66, m. h., ak. Alsóhangony, tsz. Rimaszombat, jbtk. Feled, 

· u. t. és u. p. Ma1·czalt6. . ah.. Rimaszombat, cs. O. Rimaszécs, !ó, XVI, 

• 

Felsigyá.nt, 0 Majsamiklósvár, Tolna 62, u. t. Ózd, ~-
ta~ási rk. Pinezehely, ref. Tolnanémedi, cs. O. Fels6hangos, n Alsószentiván, Fejtr nL, 

Tamási, m. h., u. t. Tolnanémedi, u. p. Pincze- sárbagárdi j., cs. O. Előszállás, L t. El6sz!llás, 
hely. u. p. Alap • 

*) Fels6gyékényes kk., Sso"lnok-Doboka "m., Fels6hard, r.. Czecze, Fej h' 11m., sirbogirdi j., 
dési j., ház 10':1, i 468, O., ; , 1.~0 kb., kj. és es. O. Czecze, u. t. Vajta, u. p. Németkér . 
ak. Alsónékényes, tsztk., jb. és ah. Dés, cs. o. Dés, *) Felsőhatárszeg kk., Bereg alsóverecWi 
63, XXI, 70, u. t. és u. p. Dés. j., ház 45, t 3!0, R., gk. Alsóhatárszeg, 788 kh., 

*) Felsögyer6monostor kk., X Alaóroska; Ko· kj. és ak. Szarvasháza, tsz. Beregszúz, jb. Alsó
Zozs vm., bánffyhunyadi j., biz !195, f. 1.843, O., .::f-, vereezke, ah. Szolyva, telekkilnyvi hatóság Kun
!.887 kb., tj. és ak. Magyargyerl'imonostor, tsz. kics, cs. G. Alsóvereczke, 65, XI, 36, 1. t Uzso~ 

· Kolozsvár, jbtk. és ah. Bánffyhunyad, cs. O. u. p. Szarvashiza. 
Kalotaszentkirály, 51, XXI, 67,· u. $. és u. p. Fels3hogy, r.. Csé.ford, Zala ""'·• zalanent· 
Magyargyerőmonostor. gt·óti j.; es. G. u. t. ás 1. p. Zala-

Felsögyóes, r.. Mike, Somogy ""'·• ·nagyatádi szentgrót. 
j., cs. O. Mike, u. t. Kadarkút, u. p. Mile. Fels3hegy, r.. Zenta, Bács-Bodrog ".,, Cs. 6. 

Felsögyótapuda, n Kutas, Somogy vm., nagy- Zenta, m. h., u. t. Zenta, [8I (Zenta-FeJs6. 
atádi j., es. G. Marczali, u. t. és u. p. Kutas. hegy). 

Felsögylrgylspuszta, r-... Erdőcsokonya, So- Felsöhegyhát, n Felsőszúcs, 7h•cat. ""' 
mogy ·tim., baresi j., cs. G. Babócsa, u. t. Somogy- trencséni j., es. O. Trencsén, u. t. Trencsén, 1. p. 
tarnóeza, u. p. Erdőcsokonya. Felsőszúes. · · 

*) Fels6györ8d kk., X Galibamajor és Hladnó· *) FelsöbellHSny kk., X -Oltviny~~or; 
major; Ba·rB verebélyi j., ház ~. ;t 394, T., Nyit'l'a 1nn., nagytapolcsányi j., ház !7, f. 
m., rk. Alsógyőröd, 1.!6!1 kh., kj. és ak. Alsó- T., rk. Nyitrakoros, 678 kb., kj. és ak. Nyitra· 
győrM, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Verebély, koros, t.sz. Nyitra, jbtk. és ah. Nagy-tapolcsány, cs. 
C!'. o. Léva, 16, XIV, 64, u. t. Csilfá1·, u. P• O. ~a.gytapolcsány, ti, XIV, 4-6, .. t. és 1. Jo 
Nagykálna. Nyltrakoros. 

Felslihági r.. Stóla Szepel szepesszom- Felsőhencsei telep, n Fadd, Tolnt~ .,._, dllllll· 
bati j., cs. 0~ Poprád, ~. t. nyáron: Újtátrafnt·ed; fOldvári j. {székh. Paks}, cs. O. Fadd, 11. t. és L p. 
télen: Balizfalva, u. p. ·nyáron: Szent-Iványf ~agydorog. H . ánd Zól · ben· 
Csorható; télen: Batizfalva. . . . r-... erm • YOIII """' 

F l ~rh jóállás u· 'dék Bá -B-~ terezebányai J., es. o. Óhegy, u. t. Besztereze. 
e Sv a ' n JVl ' cs uarog tnn., bánya u p Hel'Dlánd 

es. o. (a kOzbi~t~~sági azoigálatot U~vi_dék város Fel~öhe~ád, r-... Újhartyán, Put-Pilil-~1· 
rendőrsége telJesltt), u. t. és u. p. UJndék. Kiskun alsódabasi j., es. o. L~ 

*) Felsóhalas kk., Ung azobránezi j., biz és JI• p. Alsóhemád. 
97, f. 486, 1_\·• n., m., ; , rk. Remetevasgyár, Felsöhet~ny, r.. Gölle, Somogy ipli~, CL 

~-968 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, o. Igal, u. t. és u. p. Dombóvár. · 
Jbtk. Szobráncz, ah. Ungvár, cs. O. Remetevas- *) FelsőbéTe kk., Trencsm tmJ.; végbeszterezei 
gyár, 66, XI, 36, u. t. Remetevasgyár, ~- j., ház 37, t !116, T., rk. és ág. Szulyóváralja,86Ukb., 

Felsöhalom, r.. Vecsés, Pest-Pilis-Solt-Kiskun kj. és ak. Soltészperecséoy, tsz. Trencsén, jhli. 
monori j., cs. O. Gy0mr6, u. t. és u. p. Vágbesztereze, ah. Nagybicscse, cs. il. V~· 

Vecsés. tercze, 71, XV, 47, u. t. Vághéve-VArváraija, 1. p. 
*) Felsőhámor k'k., X Bródtanya, Csontoshegy, Soltészperecsény: 

Maiszniirtanya és Pajortanya ; Bara vm., garam- *) Felt~öbidas kk., Trenc1'n vm., 
szentkereszti j., ház 189, f. 1.207, T., m., o, j., ház 49, t ~6, T., rk. Eiyházasnádas, 1.198 
3.461 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Aranyosmarót, kb., k:j. és ak. Vágbesztercze, tsz. Trencst!o, jbtt. 
jbtk. Újbánya, ah. K.t'h'DlOczbánya, cs. o. Zsar- Vágbesztereze, ah. Nagybicscse, es. cl. Vásbeu· 
nócza, !6, XIV, .&ö, ~- . tercze, 71, XV, ,7, u. t. és L P. Vápeszteme. 
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t h 1 ben tsz Dés jbtk. 6s ah. Bethlen, 
l'elaöhidegheu, n Bocskaihegy, ZaltJ vm. h a • e Y ' 3 XXII' 7! u. t. Retteg, . 

lluraszerdahely. *) Felsliireg n • u pusz a • ·' 
•) Felsöhidegpatiak kk., MártJmMOB ökör- tamási j., ház 63,, ! !.765, M., O• ~, ág. N~gy-

mezói j., ház 206, i, 1.0!6, R., n:, gk. Alsóhideg- szokoly, 6.800 kb., ak. helyben, tsz. Szekezárd, Jblk. 
patak, 4:.468 kb., kj. és ak. Alsóhidegpatak, tsz. és ah. Tamási, cs. G. helyben, .W, XIX, 69, ,Cl e. 
lláramaros1ziget, jbtk. 's ~. Ökörmező, cs. O. ~· 
Iszka, 85, XI, 86, L t. Volócz, u. p. Alsóhideg- *) FelslJlszkáz kk., X Hármasmajor j Veszprt. 

. patak. ""'·• devecseri j., ház 67, i, 836, M., o, 668 kb., kj. 
Fels6hldegT~U11, n N'metszőcén, és ak. Középiszkáz, tsz. Veszprém, jbtk. és ah • 

; ""'·· pá.rká.nyi j., ca. G. Bart, u. t. KöbGlkút, u. p. Devecser, cs. G. Somlósz6116s, 19, XVII, 65, u. t. 
· Macarszc5cén. TQskevár, u. p. KGzépiszkáz. 

n Kölesd, Tolna simontor. *) Felsölttehe nk., X Emilmajor, Finketanya, 
nyaij. (székh. GyGnk), rk. Kajdacs, gk. Medina, Grünvaldgyártelep, Jorgoványpuszta 9 Kiszét-
ref. és q. Kftlesd, cs, G. HidJa, 11. fi. és •· p. puszla; Torontál t~m., párdányi j., ház 919, f.. 
Kftlescl. '-8!!7, Sz., n., m., o., .::f, rk. Párdány, ref. 

*) Fels6hfmes kk., Sáros """' felsc5vfzkGzi j., Alsóittebe, 20.167 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és 
hád5,! 14.0, R., gt. Alsóbimes, 1.668 kb., kj. és ak. ah., Nagybecskerek, cs. G. helyben, V, 16, 
Ladomérvágása, tsz. Eperjes, jbtk. Felsc5vfzkGz, _r- e. 
ah. Bártfa, Cl!. -G. Alsókomárnok, 67, IX, 19, Felsőivánkal tanya, fl Sajóivánka, Borsod 
•· fi. Felsc'lvfzkftz, u. p. Ladomérvqisa. sajószentpéteri j., cs. G. Sajókaza; u. t. Vadna, 

Fels6hmelnapuszta, (') Málnapatak, N6grád u. p. Sajókaza. . 
tm., losonczi j., cs. ft. Málnapatak, 11. t. Szinó- F e l s lJ j a b l o n k a l. FelslJalmád. 
btn7a, 11. p. Málnapatak. *) Felsöjánosfa kk., Vu kGrmendi j., biz 

*) Fels6homoród kk., &atmár erdiSdi j., 8(., :! !34, .M., rt. SzlJcze, 53! kh., kj. és ak. 
há:r. 91, i. 17(., O., gk. KGzéphomoród,--!.8~ th., Őrimagyarósd, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Kör
kj. és ak. Meddes, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. mend, cs. 6. lváncz, 83, XX, 66, 11. t. és u. P• 
Erdőd, ah. Szatmár-Németi, cs. G. Alsóhomoród, ZalalGvlJ. · · 
6, XII, 37, L t. KGzéphomoród, •· p. M.eddes. *) Felslijányok kk., )( Szigetimajor; P011MI1J 

/ 

') Fels8hossz'6fala kk., X Dolinapuszta . és somol'jai j., ház. ! !", lll., r.k. Nagy- . . 
liatildudvar j PolSony nagyszombati j., ház magyar, 899 kb., kj. és ak. Nagymagyar, tsz. 
91, f. 586, T., 0, !.05! kb., kj. és ak. Ottó'flllgy, Pozsony, jbtk. és ah. Somorja, cs. G. Kismagyar, 
tsz. Pozsony jbtk. és p. Nagyszombat cs. ll. 7!, XIII, 40, a. t. és u. P• Nagymagyar. · 
Cseszte, 7!, Dll, ~.a. t. 6s u. P• Cseszt~. Felsöjárás, fl NagyklJrGs, Pelt-Pilii·Bolt-Ki.-

Fe ls 6 h r a b o n i c za l J!'els6gereben. ivn cs. ö. Nagykc'lrös, a. t. és u. P• Naif• 

Fe l s 6 h r i c s ó. l. Felsc'llicsó. · kőrc'lsl. RI u..t T ó ... ., . á 11 • * . Fe su_,a .... u, fl orn ez, .uydra """' v gse ye1 
' ) Fels6hunkó~z kk., Bárol felsc'lvfzkGZt j. (székb. Tornócz), cs. ö. Tornóez, u. t. és u. P• 

j., ház 63. f. 306, R., gk. Rózsadomb, 1:188 kb., T ó . 
kj. és ak. helyben, tsz. Eperjes, jbtk; FelslJvizkGz, o;~:~ 6 j e d 1 0 v a L Felsc5fenrves. 
ah. Bártfa, c1. G. Alsókomárnok, 67, IX, !9, u. fi. Felsöjeges, fl Visonla, tma., gyöngyiisi 
Felsőyfzkftz, u. p. Ladomél'vágisa. . j., cs. ll. Gyöngyös, u. t. Ludas, u. P• Visonta. 

Fels6huta, n Hasznos, He'IJ68 hatvani J., *) Felsőjózsa kk., X Hajduszentgyllrgy j 
ak. Na~ybátony, cs. G. Pásztó, L fi. és u. P• H~tlu vm., hajdubGszllrményi j., ház 438, i, 
Nagybátony. !.147, M., ~, rk. HajdubGszllrmény, 2.334 kb., kj. és 

*) FeJsöJJutka kk., X Bogár és Measzelátó ; ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Debreczen, cs. O • 
.Abauj-Torna fO.zéri j. (székh. Hernádzsadány), Debreczen, 39, III, fl, • . 
ház 63, ! !76, T., rk. Lengyelfalva, gk. hduba, *) Felsökabol nk., Bács-Bodrog vm., titeli j., ház 
644- kb., kj. és ak. Alsómislye, tsztk. Kassa, jb. t;09, i, 3.055, Sz., m., .::f, rk. Tiszakálmánfalva, gk. 
Hernádzssdány, ab. Kassa, cs. ll. Hernádzl!adány, SajkásgyOrgye, 12.001 kb., ak. helyben, tsz. Uj-
86, IX, !7, u. t. Alsómislye, u. P• Abaszéplak. vidék, jbtk. és ah. Titel, cs. 6. helyben, 6, V, 9{., 

*) Pelsöldecs kk., Maros-Torda régeni p e. ~-
felsc'l j. (szélth. Magyarrégen), ház t 79,! 916, N., m., Felsökaizlel'tanyo, fl Érszentkirály, Slilágy 
c!, ret Marosvécs, 1.705 kb., kj. és ak. Al~ó- vm., tasnádi j., cs. ll. Alsószopor, u. t. és u. p. 
idecs, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Szászrégen, Érszentkirály. 
_cs. o. Marosvécs, 6'!, XXII, 73, L t. és u. p. Felsőkajanel kk., Hut1yatl t~m., brádi j., ház 14!, 
ldecsfilrdt5. i, 697, O., .::f, 1.141 kb., kj. és ak. Boicza, tsz. Déva, 

*) Felsiillosn kk., SIOZtaok-Doboka beth- jbtk. és ah. Kől'llsbánya, cs. G. Boicza, 64, XXIII, 
leui j., há1 !69, i, U8ö, O., t, 14.779 kb., kj. 15, a. fi. és u. p. Boicza (Déva mellett). 
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Fel fel 

f""'l Nagyhájom, Somogy m., Rumunyest, "' VIII, !8, 1o t. Holnat 
kaposvári j., cs. IS. Nagybajom, u. t. és u. p. u. p. Kossó • 
Nagybajom. *) Felsökáz'""mér kk., ZempUn ""'·• nrannói j. 

*) Felsöká.Unfalva kk., Máramaros vm., sugatagi ház 34, :E 179, T., ; , 1.313 kh., kj. éa ~ 
j. (székh. Aknasugatag), ház 39!, :E 1.778, O., n., Telekháza, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Va· 
; , 5.9!il8 kh., kj. .és ak. helyben, tsztk ., j b. l'B.nnó, cs. IS. Varannó, 66, IX, ~. u, t. és L p. 
és ah. Márama1·ossziget, cs. O. Bárill'alva, 85, Varannó. • 
Xll, SS, w. t. és u. p. Aknasugatag. *) Felsökazuacs kk., Ssilágy •·• szil,gysomlyói 

· · *) Felsökálnok kk., Tur6c1 vm., turóczszent- j., ház 98, f, 473, O., gk. Alsókaznacs, t kb~ 
mártoni j., ház !il7, :E 130, T., ág. Nagyjeszen, kj. és ak. tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szi. 
359 kb., kj. és ak. Nagyjeszen, tsz. Beszterczebánya, lágysomlyó, es. G. Halmosd, 51, III, 10, 1. t, él 

. jbtk. és ah. Turóczszentmárton, cs. o. Turócz- u. P• Márkaszék. 
szentmárton, 71, XV, 48, u. t. és u. p. Nagy- *) Felsökázsmárk kk., X MoJYords; AOG!Ijo 
jes1en. . Torna vm., szikszói j., ház 68, f, B9.f., IL, ~,ri. 

*) Felalkalocsa kk., 'Máramaros vu&., GkOrmezői Léh, 1.1 kb., kj. és ak. Léh, tsz. Kassa, JDti. és 
j., hb 251, f, 1.456, R., n., t , 6.6!4 kb., kj. és ak. ah. Szikszó, es. IS. Szikszó, 3,, IX, 27, L t. 
Alsókalocsa, tsz. Máramarossziget, jbtk. és ah. Halmaj, u. P• Léh. 
Okormező, cs. o. Alsókalocsa, 85, XI, 35, •· ~. *) Felsökéked kk., .Aba~· Tonlll filii., f6zéri j. 
ÖkOrmező, u. p. Alsókalocsa. (székh. ház 30, ! 161, )(~ rt. 

*) Felslká.losa. kk., X Papharaszti ; Gömör Abaújn.ádasd, 719 kb., kj. és ak. Abaújvú, Iszik. 
t. Kis-Hont tornaljai j., ház 25, i, 118, Kassa, Jb. Hernádzsadány, ah. cs. a. Hernád· 
~, kb., kj. és ak. Feisővály, tsz. Rima- zsad~~y, M, IX, !7, v.. ~ Hernádzsadány, L p. 
szomhat, jbtk. és ah. Tol'nalja, cs. IS. Tornalja, AbauJVár. 

XVI, 5!, u. ~. Tornalja, u. p. GllmOrfOge. F e l s 6 k é k e a n y i r l ó l. Fels6nyirló. 
*) Felsőkelecsény kk., Borsod t~m., edelényi 

Fe ls ők am e n e c z l. Felsőkemeneoz. j., ház 5.1, :E 391, M., ~, rk. Feldl'lnyárád, 1.3U 
*) Fe~s~kánya kk., X Pusztamező; Sáros vm., kb., kj. és ak. Felsőnyál'ád, tu. Miskolcs, jbti. 

h~thárs1 l·• ház !17, :E 1.~, ~···t • 3.886 k~., és ah. Edelény, cs. ll. Rudabánya, U, l, SI, 
kj. és ak. Csércs, tsz. EperJes, Jbtk. és ah. Kts· u. t. Ragé.ly, u. P• Fels15nyárád. 
szeben, cs. o. Lubotény, 67, IX, !19, u. ~. Orló, *) Felsőkemencze kk., .Abauj-Tomcullt., filléri~ 
u. P• Lubotény. · ' (székh. Hernádzsadány) ház 78 f, T t] 

*) Felsök~~olna kk., Kis-KüktiHó vm., dics~- 1.986 kb., kj. és ak. 'Ránkftlr~d, tsztk. ba: 
~entmár~on1 J., ház 50, :E !3t, O., 4=-, ~65 kh., kJ. jb. Hernádzsadány, ah. Kassa, CL G. )[qyarb6d, 
es. ak. M1kefalva, tsz. Erzsébetváros, Jbtk. és ah. 34, IX, !7, u. 'to és u. p. Ránk.rtlred. 
Dtcs6szentmárton, ca. o. Bonyha, 50, -XXIII, 76, *) Felaökemenecz kk., Bcws """' oalinyi j., 
w. t. és u. P• Mikefalva. ház 90, ! 494, T., 0 , 1.918 kh., kj. és ak. 

r'l Szomajom, ka- Besztercsény, tsztk., jb. és ah. ca. a. 
posvári j., cs. ll. Hetes, a. 'to Kaposvir, u. P• Oszlány, 26, XIV, 46, u. t. és u. p.Nemeskoatolány. 
Szomajom. *) Felsöket·epeoz kk., Bereg •·• munkl.cai ~ 
Felsőkar&, n Jászkarajenő, Pest-Pilis-Bolt· ház 66, :2 436, N., r., 0, gk. Beregleb.yralra, 

Kisktm vm., abonyi j., es. ll. Jászkarajenő, u. t. 1.00~ kb., kj. és ak. Repede (felsc5kerepeCii tj. ú 
és u. p. Jászkarajenő. ak. kerillet), tsz. Beregszász, jbtk. és ah. IIUIÜcs, 

*) FelsökarácsonfalTa kk., X ütiliatanya és cs. o. Munkács, 65, XI, M,· u. t. és L p. 
Tetőtanya; KiB·Kitkülltl 'Dm., hosszúaszói j., ház Munkács. 

:E 635, O., t, =t-, 1.974 kh., kj. és ak. Fel- Felsökeresztdr, r"t Tótmegyer, Ngitra ~..., 
sc5tatárlaka, tsz. Eruébelváros, jbtk. Hosszúaszó. érsekújvári j., es. o. ltrsektijvár, •· t. és L p. 
ah. Erzsébetváros, cs. O. Mikeazáaza, 60, XXIII, Tótmegyer . 
76, u. t. és u. P• KtlkO.llővár. Felsökertek, r"t Zenta, Bács-Bodrog t&, ca. 

*) Felsökaraszló kk., Ugocsa vm., tiszáninnenl o. Zenta, u. t. és u. p. Zenta. 
j. (szék.h. Nagyszőllős), ház 117·, :2 6~9, R., n., t, *) F~lsökethely kk., X Dornópunt& és li· 
456 kb., kj.és ak. Alsókaraszló, tsz. Beregszász, jbtk. rolym.a.jor; Vas vm., felsc5őri j., ház 117, f. 667, 
és ah. Nagysz6116s, cs. G. Ilosva, XI, 35, u. t. N., 0 , 1.966 kh., kj, és ak. Váromalclnak, tu. 
llosva, u. P• OlyvOs. Szombathely, jbtk. és ah. Felsőc5r, es. il. _Nau· 

Felsökarvacz, r"t HerencsvGlgy, Z6lyolll vnl., szentmihály, 83, XX, 66, u, t.. Városszalónak, 
nagys2alatnai j., es. G. HerencsvOlgy, u. ~. Kri· ~-
vány-Gyetva, u. p. Hel'encsvOlgy. Fe ls 6 kim p á n y l. Felsc5mezős. 

*) Felsőkastély kk., Kt·ass6-Ssör&ny fa- *) FelsöklrályfalT& kk., X Ómajor és Újmajor: 
cd.dl j., há.z 16'!, ! 630, O., 4=-, 3.974 kh., kj. és Zala csáktol'nyai j., ház i 68!!, H., 
ai:. Kossó, La. Lugos, jbtk. 6s ah. Faesád, es. o. m., rit. Murasiklós, 1.680 kh., k;j. és ak. lllll'IISikldl, 
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rel , •• 

tsz. jbtk. 6s ah. Cslktornya, cs. o. l'elslkodcsrrlp, r"'' Kisszillú, BtJc.-Botlrog 
Muraszerdahely, 68, XX, u. i. Murasze1·dahely, vm., hácsalmé.si j., cs. O. Kisszálláa, '1.. t. 68 
·a. p. Murasfklós. · u. P• Kisszállé.s. · 

F e la 6 k i s b i u t r a t Sebestaha. . . F e ls c5 k o v il L Felac5kaboL 
*) Felsi'lklsmartonhegy kk., Sopron kis- *) Fels6kUcs4Suy ·kk., 8áro1 girálti j., 

martoni j., ház 170, !. 1.333, N., m., c;, !IB kb., ház 5!1, f. SOl, T., rt. Kurima,1.!113 kb., kj. és · 
kf. és ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Kis- ak. Kurima, tsz. Eperjes, jbtt. és ah. Girált, cs. 
marton, cs. G. 76, XVIII, 57, u. t. o. Kurima, 67, IX, 19, u. t. Margonya, u. p. 
Kismarton, ~- Kurima. . 

Felslítlsielet, ~ Kiskunhalas, Put-Pilii-Bolt· *) Felsiklhér kk., Mt~rOB-TordtJ régeni 
Kisktm cs. G. Kiskunbalas, a. t. és u. p. alsó j. (székh. Sziszrégen), ház 189, f. 860, O., m., 
Kiskunhalas. · t, 16.387 kb., kj. és at. helyben, tsz. Maros-

*) FelslíkocstcScz kk., TrmOBin . puhói j., Vásárhely, jbtk. és ah. Szászrégen, cs. o. Nyárád-
hú 1·U, i. T., O• 1.316 kb., kj. és ak. Puhó, remet~, 61, XXll, 73, u. t. Görgényszentimre, u. P• 
tsztt. Trencsén, jb. és ah. Puhó, cs. ll. Puhó, 71, Nyál'ádremete. 
XV, 4t7, :f (Puhó-Kocskócz), u. t. és L p. Fels6kUiked, r"'1 Pusztakovácsi, Somogy 
Pohó. · . marczali j., ca. O. Osztopán, u. t. és u. P• öreglak. 

*) Felsökoesoba kk., Bihtw j., *) FelsökUrUskény kk., NyiwtJ vm., nyitrai j., hAz 
hú 67, f. 886, O., .:f, 1.004t kh., tj. és at. 51, f, 4t97, T., m., rk. AlsókiJrllskény, 665 kb., Jrj. 
k6falva, tsz. Nagy-Várad, jbtk. Belényes, ah. Tenke, és ak. Nyitra ( nyitravidéki Jrj. és ak. ker11let), 
ca. ö. Dombrovány, 87, IV, 18, u.. t. Kisszedres, tsztk., jb. és ah. Nyitra, cs. G. Űrmény, 11, XIV, 
L p. VasaskiJfalva. 46, u. t. Nyitra, · 

*) Felslíkohány tk., ZemplMI , homonnai *) l!'elsök6rtfélyes kk., )( i ZtJm-
j., ház 70, f, 891, T., n., rk. Homonna, 881 kb., plt!n homonnai j., hAz 98, f. 489, T., o, gk. 
ij. és ak. Homonna (homonnavidéki kj. és ak. Maskócz, 1.980 kb., kj. és ak. Udva, tsz. Sátoralja
kerO.let), tu. Bátorlaljaújhely, jbtk. és ah. Ho- újhely, jbtk. és ah. ca. O. Szinna, 66, 
monna, cs. 8. Homonna, 66, IX, u. t. és IX, !8, u. t. Czirókahosszúmezc5, u. p. Udva. 
•· p. Homonna. FelslíUriTélyes, r"'' Nagylók, F~ sárbo-

Fels6tomána kk., FogartJB sárkányi j., ház gárdi j., cs. ll. Sárosd, u. t. és u. p. Sárszentágota. 
179, i. 817, O., .:f, 7.810 kh., Jrj. és ak. Alsóvenicze, Fe ls 6 k ll r t v é l yes I. Bethlenkörtvélyes. 

' tsz. jbtk. és ab. Sárkány, cs. O. Sárkány, 81, *) .FelsökUves kk., .A.rtJd t~m., miriaradnai j., 
XXIV, 78, a. t. és a. p. Alsóvenicze. hb 'fi, f. !08, O., kg. Tok, 1.067 kb., kj. és ak. 

Fe la 6 kom a r n ik L Felsc5komárno:t. Soborsind, tsz. Arad, jbtk. és ah. Máriaradna, cs. 
*) Felslíkom.ál'Dok kk., 8áf'OB telsc5vizkozi O. Soborsfn, 38, IV, 18, •· t. és u. p. Soborsin. 

j., ház 4tl, f, 19,, R., gk. Bátorhegy, 1.15' :th., FelsökUvesd, r"'' Bakócza, Bart~nytJ hegyháti 
k;j. és at. tsz. Eperjes, jbtk. Felsc5- j. (székh. Sásd), cs. G. Bakócza, u. t. éa .. P• 
Tizköz, ah. Birtfa, cs. G. Alsókomárnok, 67, IX, Bakócza. -. 
19, •· t. Felsc5vizköz, u. p. Alsótom6.rnok. F e ls c5 k r i T i n !L L Felsc5g0rbed. · 

*) FelslíkomarcScz kk., X Liszkoveczpuszta i *) Felsötrucsó kk., ZtJmplén sztropkói j., 
Bdros · bártfai j., ház 40, f, 110, T., rt. Rabócz, ház 86, i. 1.81, R., gk. Lomna, 1.489 kb., kj. ·. 
1.87! kh., kj. és ak. Bártfa (bárttavidéki kj. és és ak. Minyevágása, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. · 
ak. kerO.let), tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, ca. Sztropkó, ah. Varannó, cs. o. Sztropkó, 66, IX, 
ll. Kurima, 67, IX, !9, a. t. és u. p. Bártfa. 28, u. t. és u. P• Sztropkó. 

FelsökoplalcS, n Nagyszuha, Gömlir ls Kis- l!'elséikubin kk., .J.rvtJ alsókubini j., ház 
Hont rimaszombati j. {székh. Nyustya), cs. l!. 115, i. '75, T., rk. Alsókubin, ág. Lestin, !.210 
Rimaszombat, a. t. Rimaszombat, u. p. Osgyin. kb., kj. és ak. helyben, tsz. Rózsahegy, jbtk. és 

*) Fels6korompa kk., X Rezsc5major; Pouany ah. Alsókubin, ca. o. Alsókubin, '11, XV. 49, 
1ma., •nagyszombati j., hiz 1!6, i. 708, T., l'k, u. t. és u. p. Alsókubin, 
Alsókorompa, 1.504! kh., kj. és ak. Alsókorompa, Felséikurajka, r"'' Trencsénrákó, Trencslfl 
taz. Pozsony, jbtk. és ah. Nagyszombat, cs. G. csaczai j., cs. O. Csacza, u. t. Csacza, '1.. p. 
Pozsonyn6.das, 7!1, Xlll, 40, u .. t. Szomol6.ny, Trencsénrákó. 
•· p. Pozsonynádas. . *) l!'elsiladács kk., vm., mezc5laborczi 

. *). Felsökosál;r kk., X Gugaivölgy és Pecsét- j., haz 17, :E 90, R., gk. Nagyderencs, 562 kb., kj. 
szegiul; S1olnok-Doboka. dési j., ház 180, és ak. Havaj, tsz. Sáloraljo.újhely, jbtk, Sztropkó, 
! 781, O., czigány, t; kg. Désorbó, 4.!1U kh., ah. Varannó, cs. ö. Mezőlaborcz, 66, IX, !8, u. t, 
kj. és ak. Alsókosály, tsztk., jb. és ah. Dés, cs. ll. Sztropkó, u. p. Havaj. 
Kaczkó, 68, XXI, 70, u. t. és u. p. DéL F e l s c5 l a d i a k ó o z I. Felsc5lászlótalva. 

Felsökosa.ras, ~ Berezó, Nyitra miavai *) Felsölakos kk., Zt~ltJ vm., alsólendvai j., 
~. C'.l. ll. Verbó, •· t. él u. P• Berezó. hu 117, f. 619, M., rk. Alsólendva, 1.()j0 kb., lrJ• 
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és alt. Alsólakos, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Fels6leperd, f"'\ 'Ö'jdomhóvir, ToltiCI ""'~'dom. 
Alsólendva, cs. G. Alsólendva, 48, XX. 65, .. t. bóvári j., rk. Kocsola, ref. Lápafc5, ir. Csikót· 
és •· p. Alsólendva. tőttl'ls, ak. Koesola, cs. ll. Dombóvár, 1. t. & 

•) Fels6Iánez kk., csereháti a. P• Kocsola-Ódalmand. 
j. (székh. Szepsi), ház 61, f 806, M., ~, rk. *) Felsöloszéte kk., Felslileszétei irtvbyokr 
Buzita, gk. Szeszta, 1.351 kb., kj. és ak. Perény, Nyitra t~m., vágújhelyi j., ház 255, ! T, 
tsz. Kassa, jbtk. él! ab. Sze ps i, cs. ll. Szeplii, 34, 0 , 1798 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. 
IX, !7, a. t. Hidasnémeti, a. p. Perény. és ah. Vágújhely, ca. ll. Verb6, 7!, XIII, ,1, L t. 

Fels61apáscl}Juszta, f"'\ Nógrádmegyer, N6_qrcíd Brunócz, ~· 
""'·• azécsényi j., cs. o. Karancsaáf, u. t. Szécsény, Fels~Ueszétel hhhJok,f"'' Fels6leazéte, N~ilnl 
L p. Nógrádmegyer. vágújhelyi j., cs. o. Verbó, L t. Brunóel, 

•) Felsilápos kk., szepesófalui j., u. p. Felsőleszéte • 
• 

ház 18f., f 7!8, T.; o, !.9~ kb., lrj. és ak. Fe ls lS l i es z k ó l. Felsl!mogyoród . 
N e dec~, tsz. Lll cse, j btk. és ah. Szepesófalu, es. O. Felsöllget, f"'\ SArk ll z, Bz~Mmár ""''' szatmár-
~rigyesvágáaa, 67, IX, SO, •· t;. Szepesófalu, u. p. németi j., cs. o. Avasújváros, r, u. p. Sú· 
Ujterebes. kOzújlak. 

FeiBölapugr kk., Hunyad marosillyei j., Fols61fpnleza kk., Árt~a . traztenai j., hú -ház !65, ! U43, O., .::f,. 6.838 kb., kj. és ak. 36!, f 1.573, Lengye~ rk. Alsólipnicza, 5.123 kb., 
Alsólapugy, tsz. Déva, jbtk. és ab. Marosillye, cs. O. kj.ésak.Alsólipnicza,tsz. Rózsahegy,jblk. Trsztena, 
Dobra, 64o, XXIII, 76, a. t. és u. p. Laszó. ab. Turdossin, cs. ll. Jablonlra, 71, XV, 49 1o t. 

*) FelscDászló kk., Sopron ""'·• felsőpulyai j., Jablonka, u. p. Alsólipnicza. · 
ház 178, ~ 948, N., o, ár. K6szeg, U!46 kb., Fels6llszkó, f"'\ Herencsény, N6grád 11., 

kj. és ak. Répezekc5balom, tsz. Sopron, jbtk. és balassagyBl·mati J., cs. ll. Bercel, L t. 
ah. Felsc'lpulya, ca. O. KllzéppnJ.ya, 76, XVIII, 69, nándor, 1L p. Herencsény. 
r;!. f, ~ p. n. . · *) Fels6lócz kk., Posaony .,..,, nanuomhali 

•) Fels6lászlófalTB kk., )C.-. Kroszna; ZempUn j., ház 65, f 4!4, T., rk. Fels6szil, ~5 kh~ kj. és 
t~m., homonnai j., ház 46, f, !37, T., rlr. Szerel- ak. Zavar, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Nagyuomba~ 
mes, !.666 kh., kj. és ak. Udn, tsz. Sátoralja- cs. O. Nagyszombat, 7!, XJU, 40, r 
újhely,· jbtk. és ab. Homonna, cs. G. Felsőlóez), L P• Fels6azil. 
66, IX, u. t. Koakócz, u. p. Udva. Fe la iJ l ok L Gyimesfels&ot. 

Frls6láz, f"'\ Alsókalocsa, Máramaroa Gkllr- *) Fels6lopassó kk., Nyitra ti!Jt., uakolcai ~ 
mezc5i j., es. O. Alsókalocsa, •· t;. Ök0rmezc5, (székh. Holics), ház 63, f, !56, T., rk. Fels~rados, 
u. p. Alsókalocsa. 906 kb., kj. és ak. Felsc5rados, tsz. Nyitra, jblt. á 

Fels6legencse, f"'\ lfarócsa, Baranya szent· ab. Szakoloza, cs. O. Vittenci, 7J, XIII, 4-1, L t. 
lc5rinczi j., cs. ll. Sellye, •· t. Okorár-Kárász, Szenieze, u. p. Felsc5radoa. 
u. p. ·sellye. F e la lS lő 1. Felsl!lOviJ. 

*) Felsőlegénd kk., Hont tma., korponai j., ház 77, Felsöl6nrek, f"'\ Sopron, 8opr0fl · ~~~o, es. G. 
f, 866, T., rk. Bozók és Szénavár, ~!.027 kh., kj, (a kOzbiztonsági azoigálatot Sopron rir01 rend· 
és ak. Szénavár, tsz. Ipolyság, jbtk. és ab. Kor- őrsége teljesiti), u. t. és •· P• Sopron. · 
pona, cs. O. Szénavár, 26, XIV, 45, u. t.,Korpona. *) Felsölöv6 kk., VtJB fels~~ri j., bú 
u. p. Szénavár. 185, f 1.060, N.; m., eJ', rk: Pinkafó, Uli5 kb, 

• 
Fels6lebota kk., .At1'a t~m., vá1i j. (azékb. Tur-· kj. és o.k. helyben, tsz. Szombathely, és 

dossin}, ház l!O, :i. 48f., T., rk. Parasztdubova, ab. FelslSőr, ca. 6. Pinkafő, 83, XX, 66, f, 
2.665 Itb., kj. és ak. helyben, tsz. Rózsahegy, _[ll e. ~. 
jblk. és ah. Alsókubin, cs. O. Árvavál·alja, 71, FelsölncsnóJ r"\ Feny6kosztol'.oy, Btm Ul., 

XV, ,9, u. t;. Árvaváralja, ~· aranyosmaróti j., cs. ll. KistapolcsánJ, •· L KiJ. 
Fe ls ó l e h o t a l. Felsc5fzabadi. '· tapoles!ny, u. p. Fenyőkosztolány • 
*) Felsölelóez kk., Nyitt·a vm., privigyei j., Mz *) Felsölngos kk., Bihar vm., 6esdi j.,, bú 

·591 ! 877, T., rk. Nyitranovák, 659 kb., kj. és ak. :E 6:.1,, O., .::f, rk. Élesd, UM ih., kj. ér 
Nyitranovák, tsz. Nyibia, jbtk. és ah. Privígye, cs. O. ak. Als.ólugos, tsz. Nagy-V!rad, jbtk. és ab. Élesd, 
Privi.rye, 1!, XIV, 46, u. t;. és u. p. Nyitranovák, es. G. Elesd, 37, IV, U, •· t. és u. p. Élesd. 

•) Fels6lendn kk., Vas t~m., muraszombati j., FelsölunkoJ kk., X Dundesd hegyréaz; &-
ház 16!, :E Vend, m., o, ág. Bodóhegy, nyad mn., brádi j., ház 18!, f. 730, 0., "f, rk. Brád, 
1.689 kb., kj. éa ak. helyben, tsz. Szombatbely, kb.,lrj. és ak. Alsólunkoj, tu. Déva,jbti.ésah. 
jbtk. és ah. Mu1uzombat, cs. o. helyben, 83, XX, Körllsbá.nya, ca. O. Boieaa, M, XXIll, 75, L&. él 
66, ~. r (Felsőlendva-Mátyásdomb), ~· u. P• Brád. 

Fe ls lS l e n d v a l ak os 1. Fe'sölakos. *) ]!'elsölupkó kk., Kra1s6•&örét&y tllll., ll} 
Felsöleugyend, r-. Nagybátony, llevBB t~m.,péter- moldovai j., ház 198, ! 973, O., T• a. ua ü., 

j., es. O. L~. és u. p. Nagybátony. kj. és ak. Szikesfalu, tsa. Ka1inaebas, jbti. él 
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f .. mendi J·., es. ~. R6.t6t, ._. t. Nagycsfi.Uny 
! at.. ÓrsoVa, és. is. Szlkestalu, 63, TH-. 11, u. •• 
' · o. p. PinkamindszenL . 
t.· és a. p. Sztkesfalu. . F 1 ö J f""'t Polgárdi Fejtr t1m., székes-
~ . Felsömagylllos, rt Verpelét, Heves "m., egri C 8 Ina or, ~ 
t 
:; ... 

; Felsöm&8'f&rós, rt Boroslyánkc5, Vas gár 1• " 

f: kc5szeri j., CL G. Borostyánkc5, u. t. éa u. p. Fel~o~ajor, f""'t Sár~Oz, 81atJnár .. szatmár-
:. Borostyánkc'l. némeh. ~·· cs. G. AvaSUJVáros, o. t. Sárkoz, u. P• 
; Felsömajor, ~ Bak, Zala zalaererszeri Sát·kOzuJlak. 
· j., cs. G. SOjtOr, u. t. és u. p. Bak. l'elsö~ajor, f""'t Szencz, P01sony .,.._, szenezi 
. Felsömajor, ~ Bátorkeszi, EBJtergom vm., pir- j., cs. O. Szenez, u •. t. és u. ~· Szencz. 
· kányi j., cs. o • .Muzsla, u. t. étJ u. P• Bátorkeszi. Fel~6m~jor, 0 T1szaug, Ja.~•-N_agykun-S•olnok 

F l w J B t T7 á . . vm., hszal alsó l• (székh. 'hszaföldvar), es. o. 
e soma or, ~ Ogö e, ,.as vm., vaav r1 l·• T" .. é T" · 

h .. J b t Jszaug, u. •· a o. p. 1szaug. 
cs. o. János áza, u. •· ános áza, o. p. Bögö e. F l " t u· "h Vi é tú' ári . e somaJor, f""'t J egy, as n me JV . 

Felsömajor, f"'\ Cseklész, Po11ony pozsonyi j., cs. o. Pusztaszentmihály, u. t. Szentelek, u. l»• 
j., cs. o. Cseklész, u. t. és a. P• Cseklész. Pusztaszentmihály. 
Felsőmaj or,("'\ Czifer, Pozsony naB}'SZOm- Felsőmaj or, r"\ v ámosgybrk, ""'·· con-

.bati j., cs. o. Clifer, u. t. és-u. P• Czifer. gyösi j., ca. G. Vimosgy~rk, a. t. és u. p. Vimos-
Felsömajor, 1"'\ Diósjenc5, Nógráa nórrádi gyOrk. . 

j. (nékb. Rétság), r.t. O. Rétaq, u. t. és u. P• Felsimajor, f'"'\ Vép, Vcas Izomhathelyi j., 
Diósjenő. cs. ö. Szombathely, a. t. és u. p. Vép. l 

Felsömajor, l'"'\ Dunabökény, Báca·Bodrog Fclsömajor, f""'t Vereb, Fejét" vm., vé.li j., es. G. 
palánkai j., ca. G. BáesújlU. u. t. M u. P• Pa- Lovasberény, u. t. Lovasberény, a. p. Vereb. 
lánka. · · •. Felsömajor, f""'t Zalaszabar, Zalca ., .. , pacsai 

Felsimajor, f'""' FegyTemek, J'áu-Nagyktm- j., cs. o. Orosztony, u. t. Zalaapáti, u. p. Zala-
Szolnoi . tiszai kozép j. {székh. TOrökszent- szo.bar. 
miklós), es. G. Fenvernek, L t. és u. P. Fery- Felsimajor, f""'t Zo.laszentmihályfa, ZCilCI t1t11., 

vernek:. zalaegerszegi j., ca. O. Nqylenryel, u. L és u. P• 
Fel86major, f'""' God0116, Pest-Pilis-Bolt-Kis- Zalaegerszer. . 

iuta godollc5i j., cs. O. Gödöll6, u. t. és u. P• Felsőmajor, f'"'\ Zámoly, Fejlr székesfehér-
Gödöll6. vári j., cs. o. Zámoly, u. t. Csákvár, u. p. Zámoly. 

Felaömajor, ~ Horvátgurab, PoZIIOntJ Fclsimajorpuszta, f""'t Losonczapátfalva, Nóg-
pozsonyi j., es. o. Cseklész, u. t. és u. P• Cseklész. rátl losonczi j., es. o. Losoncz, u. t. és u. p. 

Felsimajor, 0 Kialc5d, Ves1prém t~m., deve- Losonez. · 

l 

• 

• 

• 

• 

l 

eseri j., CL o. Ajka, a. t. Városlöd-Kislc5d, u. P• Felsimajsa, f""'t Ma,jsamiklósvár, ToJnt1 
Városlc5d. . tamási j., rk. Regöly, ref. Gyönk, cs. O. Tamási, 

Felsömajor, f'""' L6eae, 81epe1 ""'-• cs. O. Ulcse, u. t. és L p. Keszc5hidegkút. 
L t. IAcse, a. Jo nyiron: IAeseftlred, télen: Felsimalánta, r-... Nyitragel'J!nesér, Nyitrca vm., 
Lőcse. . nyitrai j., cs. ~. Nyitra, •· t. és u. p. Nyitra. 

Felsömajor, ~ Fejér váb Felsömalom, f""'t Nyitrabajna, Nyitra t~-m., nagy· 
j., cs. ö . .Marlonvásár, u. t. és u. p. Martonvásár. tapolcsányi j., cs. O. Nagyrépény, u. t. Nagy-

Felsömajor, ~ .Mocsonot, Nyitra vág· tapolcsány, u. p. Nyitrabajna. 
sellyei j. (székh. Tornócz), cs. 6. Tornócz, u. t. Felsőmal om, f""'t Ószombat, NytWCI vm., szeniczei 
és u. p. Mocsonok. · j., cs. o. Ve1·bóez, u. t. Szenicze, u. p. ÓszomhaL. 

Felsömajor, f"'\ Muraszombat, Y as ""'-• mura- Felsimalom, f""'t Osztopán, Somogy tnn., lengyel-
szombati j., CL O. Muraszombat, u. t. és u. P• tóti j., cs. 6. Somogyvár, u. t. és u. p. Osztopán. 

• 

Muraszombat. . · Felsömalom, f""'t SárkOz, Seatmár szatmár-
• 

Felsömajor, 1"'\ NagykiUked, Vas vm, kör- németi j., ca. G. Avasújváros, u. t. Sárköz, a. P• 
mendi j., ca. O. Kormend, a. t. és u. P• Egy- SárkOzújlak. 

• 

bá?.as\i.dócz. · Felsömándpuszta, f""'t SzentgyOrgyvir, Zalca tnn., 
Felsömajor, 1"'\ Papa, Yuzprtm tltll., ca. o. keszthelyi j., ~ G. Sármellék, u. t. és u. p. 

Pápa, u. t. és u. p. Pápa. Zalacsány. · · 
1"'\ Papkeszi, YeBipt"ém vess· *) Felsimarácz kk., Himfamajor éa Tótfalu-

prémi j., cs. O. Balatonkenese, 11. t. és u. P• Pap· pnszta; Vas vtn., kOrmendi j., há.z 171, f, 986, 
ieszi. . M., rk:. Iváncz, 8.061 kb., kj. és ak. helyben, tsz. 

Felsömajor, 1"'\ Perlep, Bars aranyos· Szombathely, jhtk. és ah. Kormend, es. o. Ivinc.z, 
maróti j., ca. o. Aranyosmarót, u. t. és a. p. SS, XX, 66, u. t. és u. p. lváncz. 
Aranyosmarót. *) Felsömaroa11jvár tk., .Als6-Fehlr .,.., ma-

Felső major, f'""' Pinkamindszent, Yas kör- rosújviri j., ház 176, f. 966, O., m., *, ref. 
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MarosujvAr, 1.997 kb., kj. és ak. Mnrosnagylak, 67, ! 36~, O., kr. Alsómezils, 985 kb., kj. '- ak. 
tsz. Gyulafehérvb, jbtk. Marosújvár, ab. Nagy- tsz. Nagy-Várad, jblk. Vaskoh, ab. 

• 

enyed, cs. o. Marosújvár, 50, XXI, 68, u. t. és cs. o. Rézbánya, 87, IV, 18, L~ • 
L p. Marosújvár. · p. Rézbánya. · 

F e l s 6 m a r o s v á r a d j a l. Felsilváradja. *) Felsömicsinye kk., Z6lyom 
Fclsöruasszamalom, r-. Telkibánya, Ábauj- bányai j., ház 81, :€,461, T., o, rf', !.730 kb., ij. á 

Torna vm., füzéri j. (székh. Hernádzsadány), ca. o. ak. helyben, tsztk., jb. és ah. BeszterczebinJ&, 
Gl!ncz, 11. t. Göncz, u. p. Telkibanya. cs. G. Horhát, !5, XVI, 50, L t. BeszterczebánJa, 

Felsömattyasócz kk., Liptd vm., németlipcsei 
j., ház 18, i. 103, T., rk. AI'sómatyasócz, 5!!1 kh., *) FeislimlhályfalT& kk., Zala vm., esiktornyai 
k;j. és ak. Szielnicz, tsz. Rózsaheu, jbtk. és ah: ház 83, f 198, H., o, ág. Alsólendva, 90~ ih~ 
Liptószentmiklós, cs. G. Szielnicz, 67, XV, M), kj. és ak. helyben, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. 
u. t. Liptószentmiklós, a. p. Szieluicz. cs. G. Miksavir, 'S, XX, 86, L t. 

*) Felsömeczenzéf nk., X Lucziabánya j Ábauj· Stridóvár, u. p. Miksavár. 
Toma csereháti j. (székh. Szepsi), ház !!06, *) Felsömfhá.JyJ kk., XLengyeltelepet; Zeaplh 
i. 1.&76, m., n., l, czigány, lengyel, O• gk. Áj- varannói j., ház 109, i. 58f., T., n., lengyeL 
falucska, q. Stósz, 6.688 kh., ak. helyben, tsz. Tapolymouorós, gk. Petkes, ág. :Meriapatak, 
Kassa, jbtk. és ah. Szepsi,- cs. G. Meczenzéf, 84, kb., tj. és ak. Tapolyiuép, taz. Sátoralja-
IX, !7, a. t. és 11.. p. Meczenzéf. újhely, jbtk. 's ah. Varannó, cs. 11. Nagydobra, 

*) Felsömedves kk., Vas "'"·• németújvári j., 66, IX, !8, u. t. Varannó, a. p. Tapolyizsép. 
ház 6!, f. 859, N., rk. Virszentmiklós, 766 kh., ·*) Felsömlndszent kk., X Űjpuszta; BarGIIJG 
k:j. és at. Németújvir (németújvirvidéki kj. és hegybili j. (székh. Sud), lW 161, f. 906, 
ak. kertile t), tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Német- M., n., o, 1.9~ kb., k;j. és ak. helyben, ta. 
\ijvir, cs. O. Németújvár, 83, XX, 66, u. t. és Pécs, jbtk. és ah. Sásd, cs. 11. Sásd, 6t, XII, 60, 
L P• Németújvár. ' r (Ba.kócza-Fels~mindszent), ~. ; 

Felslimegyes, r-. Majsamiklósvár, !tolna ""'·• e ls c5 m i r os s 6 l Felsilmerse. 
j., rk. és ref. Felsc5ireg, ca. 6. Tamúi, *) Felslimlslye kk., .Abauj-Ton~~~ -. fllárl 

•• t. és u. p. Tamúi. j. (székh. Hernádzsadány), ház 1M, f. 767, T~ 
*) Fels6mélyesd kk., .2TencBita ".,, vqbesz- m., rk. Alsómislye, 1.556 kb., kj. M ai. Alsó

terczei j., ház 88, i. 117, T., rk. Alsóricsó, 699 kb., mislye, tsztk. Kassa, jb. Hernádzsadány, ah. W., 
kj. és ak. AJsóricsó, tsz. Trencsén, jbtk. Vágbesz- G. Hernádzsadány, 86, IX, !7, L t. 611. Jo 
tercze, ah. Nagybicscse, cs. G. Nagybi,..cse, 71, XV, 
67, a. t. Nagybicscse, •· p. Alsóricsó. • Felslimocsá.r, n Boronnok, N6grdd ta., pesi 

*) Felsöméra kk., X Butyka és Rózsás j .Abauj- cs. o. Kékkil, a. t. Rárosmuli 
szikszói j., hú 163, :E 86!, M., ~, p. Nógrádszenna. · 

rk. Encs, 1.819 kb., kj. éa ak. helyben, tsz. Kassa, Felsömocsi.rpuszta, n Kálnó, N6grdd ..., 
jbtk. és ah. Szikszó, ca. G. Encs, M, IX, !7, j., ca. o. Losoncz, a. t. éa L p. Kálnó. 
m. h., •· t. Forró-Encs, ~- *) F 1 ö l ... d "k X Er• · *) F ,_Jr " k 1..1.. X L háza N · . e s mocso u. .. ., usmaJor, 

e.~~~um.,r ....... , ovar ' yiresm&Jor .... ibál . é 8 
é S t dub 8 . 1 • . ház 9 .m. ymaJor s ; omogy ftl., 
s zen e1 rava; arOB emes1 J., 8 , j ház 1•1 • 1 079 ... * '- J( 'ft 
~ 805 T l l t B ló k. V ".. ·• 0 • ;r, • • .w.., o • ra. ernye, ... ., , ., enue , r • orosz , g argony, -· E ! B!-1 kh. ~ és k. h 1 h tsz. Ka 
Zsegnye, 1.849 kb., tj. éa ak. SArosbogdány, cse~y,k • h •

1 
...,al. a u 

8 Y en, IIJ!O'· 
tsztk., jb. é1 ah. Eperjes, cs. G. Kecze1·peklén, 67, vár, J bt · és o. • i • Clo O. -.ernye, 61, X • 63, 
IX, !9, u. t. Lemes, u. p. Zsegnye. r. ~ P· u. · 

*) Felslimerse kk., Sáro1 11m., fels6vfzközi j., Felsömocsolyás, n Harmacz, G6miir ta 
ház 93, i. ö!l, R., ; , U14 kb., kj. és ak. Felsc5- H_ont rimaszécsi j. (~zékh. Feled), cs. 6. 
odor, tsz. Eperjes, jbtk. Felsc5vizkoz, ah. Bártfa, Rimaszécs, u. t. és u. p. Rlma.szécs. 
cs. G. Zboró, 67, IX, u. t. és L p. Alsó- Felsömoéca kk., FogartJB ""'·• torcsvári j. 
pagony. (széth.. Zernest), ház 149, :E 687, O., :j=-, 7.331 

*) Felsőmesteri kk., X Intapuszta; Vu kb., kj. és ak. tsz. Brassó, jbtk. Zemesl, 
czelldömölki j., ház BO, :E 811, M., rk. Miske, ah. Sárkány, cs. G. 31, XXIV, 78, 
ág. Czelldomolk, 1.403 th., kj. és ak. Nagysimonyi, t. és u. P• Tllrcsvár. 
tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Czelldömölk, cs. o. *) Felsömogyoród kk., TrBftCBin illani j, 
GzelldOmlllk, 88, XVIll, 69, u. t. és u. P• Czell- ház 65, :E 864, T., rk. Szolopna, Bi3 kb., kj. él 
dOmölk. - Alsómouoród, tsz. Trencsén, jblk. Dl&va, ah. 

Felsömezei major, r-. Nagycsákány, Vu Puhó, cs. G. Illava, 71, XV, 47, L ~ Via· 
ll:15rmendi j., cs. G. Rátót, . a. t. és a. p. Nagy- besztercze, u. p. Alsómoll')'oród. 
cJákány. Felsömonostor, r-. Kecskemét, Pest·Pili•·SoU-

•) Felaömez61 klt., Bihar fill,, nakohi j •• ház Kulcun .,.,, cs. G. (a kllzbiztons'ai uoi,üatot 
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· leealtemét város rend«5rsége teljeslti), a. t. Kees- hely, 71, XIII, 4.1, L t. Felistál-Alsónyárasd, 
. i bmét, •· p. Kiskunflilegyháze. a •• P· Al~.ónyárasd. . , . ' . , 
:'í Fe 1 8 c5 m o s t y e n e e z 1. Felsc5hidas. ) Felsonyárló kk., 81dagy "flt;'' züab1 J., biz . 
~· f *) Felsömoteslcz kk., X Letnimajor; .7rmcaln 166, i 814-, O.,_ =f, 1.218 ~b., kj. és ak. Alsó-
':! .,.,, bini j., ház 78, :! 510, T., rk. Alsómo- esregy, tsztk., Jb. és ab. Zllab, es. 11. AlsóegrelrJ, 
;·f tesicz, t.853 kb., kj. és ak. helyben, tsz. T1·en- 51, Ill, to, u. t. Zilah, u. p. Alsóeg1·egy. 
~ caén, jbtk. és ab. Bb, cs. G. 71, XV, *) Felsőnyék kk., Tolna tamási j., ház 

'~· 11, u. t. Bercsény, ~- ' !87, i , M., o, i'i, kb., kj. és ak. 
' . ~ *) Felsllmazslya nk., fpr~dltm~., nanbecske- helyben, tsz. Szekszá.rd, jbtk. és ab. Tamási, es. o. 
~ reki j., ház 480, z 3.408, )ri., .iZ;~- o, 10.791 kh., ak. Ozora, .U, XIX, 63, :r; 

:} helyben, lsztk., jb. és ah. Nagybecskerek,. ca: o. Felsőnylget, r. . H~es wn.1 BJOngyOsi 
'J Écska, 19, V, 16, a. t. Nagybecr.kerek, [8J. j., cs. o. NagyfQged, u. t. Ludas, u. p. Detk. 
. t Felsőnádasd kk., Hunyali tm&., vajdahunyadi j., Felsőnyires, X :Mezc5csokonya, Somugy , 
:t ház 166, :! 74.7, O., =f, 1.567 kb., kj. és ak. kaposvári j., cs. G. Hetes, •· t. Hetes, u. p • .Mezc5-
l Hosdát, tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, csokonya. · 
t· cs. G. Vajdahunyad, 64o, XXill, 76, u. t. és u. P• *) Felsönyf.resd tk., X Csernoszeziirtvány és 
. Vajdahunyad. . Kopisir.tvány; puhói j., ház 99, f, 

' Felsönádasd, r-. Mátrasz~ll6s, N6gt'áfl · 607, T., rt. Lednicz, !!.165 ·th., kj. és ak. Lednicz, 
~ füleki j. (székh. Salgótarjin), ca. 11. Kialerenye, lsz. Trencsén, jbtlt. és ah. Puhó, cs.· 11. Puhó, 71, 
· u. t. és u. P• Pásztó. XV, 47, ·u. t. Ledniczróna, u. p. Ledniez. 
· *} Felsőnána nk., X Nagytormás és Ónána ; Felsőnylresfalva kk., X Vádtelep; Ht~~nyad 

TolM ""'-• aimontornyai j. (aékh. Gyönk}, hátszegi j., ház 384, :E !.051, O., t , rt. HU-
j t76, t· 1.587, N., m., d", rk. Szak.adát, 4-.708 szeg, kg. Ruszkabánya, U.MO kb., kj. '• ak. 

ak. helyben, tsz. Szekszárd, jbtk. és ah. GyOnk, Alsónyíresfalva, tsz. Dóva, jbtt. és ah. Hátszeg, 
. cs. G. KGlesd, 69, XVII,. M, u. t.· Zomba, 1:8J. cs. O. Alsónyíresfalva, '61, XXIII, 75, u. t. ás u. p. 

F e l s 6 n á n a L Kisn4na Demsus. 
Felsönándor, r. Rimaszécs, G6mör ll JI.il- Pels6nJlrjes, r-. Bolyk, N6gró.il· -., losoncli 

Honi rimaazéesi j. (székh. Feled), cs. j., cs. o. Losoncz, u. t. és u. p. Losonez. • t Rimaszécs, 11. t. és a. p. Fels6nylrvármajor, r-. Ják, VM 11m., szom-
L Fe ls 6 n as ti c z L Felsc5neszte. hathelyi j., es. O, Pornóapé.ti, 11. t. és u. p. Ják. 

Fels 6 n emeakereutur L Pelsőn:romU, r-. Bliú bé-
. *) Felsőn,metl tk., Uft/1 filL, ungviri j., ház késcsabai j., cs. ~. Békéscsaba, u. t. és •• p. 

;. 66, ! !95, T., n., ; , rk. .Jenke, 90! kb., kJ Békéscsaba. · 

• 

• 

• 

~· és ak. tsz. jbtt. és ab. *} Felsőodor kk., 8ár06 fels6vfzkGzi j., ' 
~ Ungvir, es. G. Ungvir, 66, XI, 86, L t. és ház 87, f, R., n., ; , !.558 kb., kj. és ak. 
r i. p. Ungvir. . helyben, tsz. Eperjes, jbtt. Felsc5vfzk.llz, ah. Bártfa, 
i t F e la 6 n e r e 11 n i ez e l. Taraezújfalu. cs. G. Felsc5vfzk0z, 67, IX, !19, 11. t. FelsiSvfzkl1z, 
~ *} Felsineszte tk.,· ""'·• báni j., ház 78, ~-
• ! T., rk. Bán, ág. Zayugróez, 1.47! th., kj. *) FelsőoleSTir kk., ..4b~-Toma kassai 
· és ak. Zayugrócz, tsz. jbtk. és ab. j., ház 71, i 405, T., o, 81! kb., kj. és ak. 
: Bán, CL 6. Bán, 71, XV, 67,. L t. él L P• Zay- Rozgony, tsztk., jb. ás ab; es. ll, lla.gyar-

ugrócz. Md, M, IX, !7, L t. Kassa, 
, *} Fel86nonj kk., X Sárvár ; .Abaf4i-Torna *) Felsöolsva kk., Zemplén sztropkói j., 
· t~~a.1 szibzói j., ház 69, i 303, M., ~. ~, biz 61, z 320, T., ; , !1.397 kb., kj, és ak.. 

kh., kj. 6I at. Garadna, tsz. Kasaa, jbtk. és ah. vágúa, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. Sztropkó, ah. 
Szikszó, cs. O. Encs, 36,· IX, ,lJ'/, L t. és u. p. Varannó, cs. O. Sztropkó, 66, IX, 28, L t. és u. P• 

· Sztropkó. · 
Felsön:raku, n Tiszabura, láBI· Nagykun- *) Felsöorbó tk.,· .AJs6-Ji'ehlr vm., nagyenyedi 

S:olnolc va., tiszai kOzép j. (székh. 'J'Orllkszent· j., ház 178, i 881, O., .:f, 1.928 th., kj. és ak. 
miklós), cs. G. Tiszaro1I, L t~ és u. P• Tiszabura. Alsóorbó, tsz. Gyulafehérvir, .Jbtk. és ah, Nagy-

*} FelaGnyárád tk., X Tövises, Borsod """• enyed, cs. G. 60, XXI, 68, u. t. és 
edelényi j., ház 148, z M., O• i'i, !.~18 kb., u. p. Nagyenyed. . 
kj. és ak. helyben, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. F e la c5 o r b ó L Désorbó. 
Edelény, cs. G. Rudabánya, 84, X, 31, •· t. Sajó- Fe ls c5 o r l i c h l. Felsc5odor. 
kaza, ~- *) Felsőoroszfalu kk., 810lnok-Doboka tma., 

*} Pel&öuyárascl tk., PolBong tmt., dunaszerda- bethleni j., ház 96, z 411, O., t , 1.634 kh., kj. és 
helyi j., ház 192, ! 6!4, M., rt. Alsónyá.rasd, a.k. Apanagyfalu, tsz. Dés, jbtk. és ah. Bethlen, 
t.Sb9 kb., kj. és ak. Alsónyárasd, tsz. Pozsony, cs. 11. Apanagyfalu, 63, XXII, 71, u. t. Bethlen, 
jbtk. ú ah. CL .,, L P• 
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*)Felsőoroszi kk., Maros-Torda vm., régeni alsó Fels6pnpl, r"'t Fáj, .Abauj-Torna ""'' cserebAU 
j. (székb. Szászrégen), ház 180, i 91:17, 0., .::j=-, 4.676 j. (székb. Szep~i), es. 6. Krasznotvajda, L t. i 
kb., kj. és ak. FelsőkOhér, tsz. Maros-Vásárhely, o. p. Szemcre. · 
jbtk. és ah. Szászrégen, es. o. Görgényszentimre, *) FelsÖJilÍsztély kk., Ung 'llm., nagyhemnai 
6'!, XXII, 73, u. t. GG•·gényszentimre, u. p. j., ház 55, i 361, R., 1, !1.3:J2 kb., kj. és ak. N~o· 
Nyárádremete. · berezna, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nagyberema, 

*) Felsőoszkó kk., Yas vasvé.ri j., ház 14-7, cs. O. Nagyberezna, 66, XI, 36, u. t. és a. fo 
t 9'!6, M., 5, ~.807 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nagyberezna. · 
Szombathely, és ah. Vasvá1·, es. o. Vasvár, *) Felsöpo.tak kk., Bihar élesdi j., hu 
88, XX, 66, r (Oszkó), • 110, i 4o\J8, O., kg. Cséklye, 1.331 kb., kj. & ai. 

*) Felsöo ortíny kk., Trencsén vm., zsolnai Báródbeznye, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Élesd, 
j., ház 100, t 60'í, T., rk. Szlrecsény, 1.8U kh., el!l. O. Nagybáród, 37, IV, ~1, u. t. és u. P. NIIIJ· 
kj. és ak. Harmatos, tsz. Trencsén, jblk. és ah. báród. · 
Zsolna, es. G. Zsolna, 71, XV, 48, u. t. Zsolna, Felslipntakvölgy, r"'t Csacza, Trencsill n~, 
u. p. Sztreesény. csaczai j., cs. O. Csacza, u. to és u. P• Csacza. 

*) F;elsöozor kk., Trencsén vm., báni j., hAz 69, Fels~p.n.fi~kvöl~y, f"'' Dombó, Mcíramaror nt, 
f. 365, T., m., rf, rk. Bán, 798 kb., kj. és ak. Bán taraczv1z1 l· (szekh. Taraczköz), cs. il. Domb6, 
(bánvidéki kj. és ak. kernlet), tsz. Trencsén, jhtk. u. t. Tarnezkqz, u. P• Dombó • 
és ah. Bán, es. o. Bán, 71, XV, 47, r. . .Fel~lip:,tkáuyos, t; Na1ukökényes, !f6q~4d oa., 
p. 0 , szu·ák1 j., cs. o. Sz1rák, u. l. Lörmc111, L p. 

*) Fels66r nk., Yas felsől5ri j., ház 637, Hatvan. 
f. 8.912, M., n., 0, ~, rf, 6.58S kb., ak. helyben. ~e~sö~n.tlan, 1""'1 Dllrypatlan, TolntJ fill., va~. 
ts S. b tb 1 "btk és b h 1 b ,. ség1 J· (szekh. Bonyhád), es. O. Zomba, L L ti z. zom a e y, J • a • e y en, cs. u. z b . 
helyben, 88, XX, 66, r, , _ri e. ~- a. _P) •F 

0

1~. a • ...,. ,_,_ X ., ... _ ló · ~- Sándo 
*) Felsliörs kk., j Zala vm., . e sopa., ILL, • ~~. maJor .:>~ r-

b l t rll d. · ház 17S .c 8111\ M ± * ., 1...., maJor j Vas vm., sánár1 J., baz ln, i 673, Y. 0, 
8 a On re l J., 1 ;;lj 7>V, 'l U o Q l Oo ;o;o á u • "f l 1 0n~ kb Jr; é .L h l be . 

kb L' é k h l b t tk V é 'b B. l t g. r&IUJ a u, • V'll ·• ~· s llL 8 Y n, l'L ., •J· sa • e y en, az • eszpr m, J • a a on· " b th 1 'bt,_ • é b Sá ... _ .. C!'-'· 

fil d, ab T l " B 1 t f"" d .o XX :;zom a e y, J ... s a • rYiU, ca. u. _.,.,,, 
1·e • apo cza, es. u· a a ou w.·e , .a, , 83 XVIII ... 9 .. H f:-' ... "" 

64 L t AlsóOI'S ~ • • u • u. ... egy w.u, ~· 
' ~- ' • • · • . . Felsöpázslt, r"'t Nyfregybáza, 8111bolcl -., 
Fels6?rspuszia,. f"'' Mány, Ftalr váli J., es. G. Nyiregyháza, u. t. és u. p. NylregyiWa. 

Cll~ O. Bics.ke, u. t. Zsám~ék, u. P• :Mán~. • Felsöpt-czele, t:"' Guszona, GötnÖf' ta Kii·Hoal 
) Felsőpagony kk., Bat·os 1-om., bál·Lf~l J·• biz rimaszécsi j. (székb. Feled), cs. o. Rima· 

f, ~H. R, gk. V~·ad~a, 977 kb., kJ. és ak. szombat, u. t. Balogfala, u. P• Osgyan. 
Als6pagony, tsz. EperJes, Jbtk. és ah. Bártfa, cs. G. *) Felsöpél kk., Bart vm., verebélyi j., biz 99, 
Zb:ró, 67! IX, !9, L t. és u. P• Alsópagony. t 4o19, M.,· rk. Alsópél, ref. Garamlllk, kh, 

) Fels_u~áhok kk., X ~ pospuszta; Zala kj. és ak. Alsópél, tsz. Aranyosmarót, jbli. él 
keszthelyi l·•. ház 142, t _668, ?d., rk. Alsópáhok, ab. Verebély, cs. o. Nagysalló, !6, XIV, "·L t. 
t.t~ kh:, kj. és ak. Hév1zszentandrás, Nagy· Alsópél, •· p. GaramlOk • 
kautzsa, Jbtk. és ab. Keszthely, G. Sármellék, Felslipél f"'' Udvari Tolna aimontomJai 
~, XX, 64, •· t. és a. p. Hévizszentandrás. j. (székb. Gyönk), cs. 'o. Gyonk, L t. él L p. 

l!'elsöpnkonJ, r"'t Alsónémedi, Pest-Pili•·Solf· Gyönk. 
KiBkun vm., alsódabasi j., es. O. Ócsa, u. t. Gyál· l!'elsöpere, r"'t Bakonynána, Yer~prl111 fill., lirtli 
p111zta, u. P• Gyál. j., es. G. Csetény, u. t. Zircz, u. p. BakonyniDL 

l!'elsöpalaj, r"'t Kórós, Baranya siklósi j., Felslipel'entlftlluszta, r- Poltár, Ndgrád •·· 
ca. o. Vajszló, u. t. Vajszló, u. p. Sámod. . losonczi j., cs. ö. Losoncz, u. t. és •· p. Poltár. 

*) FelsöpóJ.fa kk., Zala vm., perlaki j., ház 10~, *) Felsőperesény kk., Zólyom besztercze. 
i 796, H., rk. Kisszabadka, 1.461 kb., kj. és ak. bányai j., hAz 43, i !171, T., rk. él a,. Radvur, 
Kissz11Ladka, tsz. Nagykaniz!.'a, jbtk. él ah. Perlak, 685 kb., kj. és ak. Radvány, tsztk., jb. és ab. 
cs. O. Perlak, XX, 66, L L ú u. p. Kis· Bcszterczebánya, cs. ·ö. Beszterczebánya, !ö, IVI1 

szabadk.a. óO, u. t. és u. p. Radvány. 
*) l!'els6palojta kk., Hont tim., ipolynyéki j., biz Felsöpé1·puszta, r"'t Teszér, H011t 'Illi., ipoiJsáil 

66, f. 311, T., rk. Alsópalojta, 1.8~6 kb., kj. és ak. j., es. G. Alsósipék, •· t. és a. p. Teszér. 
Alsópalojta, taztk. ú jb. Ipolyság, ab. Korpona, Felslipestes kk., Hunyad """• vajdahunyadi j, 
es. o. Csib, !16, XIV, 45, u. L Balassacyarmat, ház 74, i, 277, O., kg. Zsosziny, 1.0%9 kh., ij. 
L p. Alsópalojta. és ak. helyben, tsz. Déva, jblk. és ah. Vajda· 

Felsöpandur, '"' Bajaszentistván, Put-Pilis· hunyad, es. G. Vajdahunyad, M, XXIII, 7~. ,; t. 
8olt-Ki1kun ""'·• kiskc5rOsi j., ca. G. Bajaszent· ~s u. p. Vajdahunyad. , 
lstviD1 •• t. Baja, u. p. Baj11szentistv6.D. . Fela6peadr, c PeszéradaCI, l'm·Pilis·&U-
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1ti,!-un tuhszentmiklósi j., es. G. '&tirs1ent- Fe I s 6 P o r ll b a L Felsc5tölgyes. · . 
a·ör~ry, a. t. ú a. p. Peszérade.cs. Felsöpornmlu'í.k kk., Fogaras t1m., alsóár;Pásl 

Felsöpeszerény, r-'1 Mikszálhfalva, N6grád ""''' j., Mz 452, :E 1.977, O., 1 , .::f, 11.389 kb., kj. és . 
balassagyarmati j., cs. o. Ba.Iassagyannat, u. t. ak. Alsóporumbák, tsz. Brassó, jbtk. és ah. 
Balassagya•·mat, u. p. Mikszithralva. Fogaras, es. G. Alsóporumbák, 31, XXIV, 7S, 

*) Felsöpctány kk., X Mó•·iczpuszta és Újvilág u. t. és u. p. Alsópol'umbák . 
• 

puszta; N6grád .",.., nógrádi j. (székb. Rétság). *) Felséipozsgás kk., Kra~s6-SeiWtny új-
ház 106, :E 64!7, M., t., rf, rk. Nötince, !.5()4. kh., moldovai j., ház 134., f, 664, Sz., .::f, !.468 kb., kj. 
kj. ú ak. Alsópetény, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ak. helyben, tsztk. és jb. Fehérlemplorn, ah. 
Rétsig, ah. Balassaryarm.at, cs. G. N6tinca, 60, Oraviczabé.nya, os. G. helyben, 43, VII, 11, 
XVI, 51, a. t. és a. p. Bánk:. · ~· 

*) Felslipeterd klr., Torda-.Araf'lyos tordai Felsöpürös, '""' Czabaj, Nyitra nyitrai 
j,. ház 111, f 533, O., ; , 1.691 kb., k:j. és ak. j., cs. ö. Űrmény, u. t. és u. p. Czabaj •. 

· ilngyal'peterd, tsztk., jb. és ah. Torda, cs. ö. Ma- *) Felsöpróna kk., Nyiera privigyei j., 
gyarpeterd, 50, XXI, 69, u. t. Borrév, a. p. Szinll. hú 87, i 4!19. N., rk. Németpróna, !IM kh., kj. 

*) Felsöp6terta kk., Soprtm ""'"' soproni j., és at. Németpróna (nyitraföi kj. és ak. kerület), 
ház 77, i 436, N., rk. és ig. Kabold, 1.199 kb., tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Privigye, cs. G. Német
kj. és ak. Kabold, tszlk., jb. és ab. Sopron, cs. lJ. próna, 1!, XIV, 46, u. t. és u. p. Németpróna. 
Lakompak, 76, XVIII, 67, a. t. és L Jl• Kabold. *) Felsöpalya kk., Sopron ""'-• felsc5pulyai j., -

Felaöpetrlpnszta, n Kálnópráb, N61Jf'ád .,._, hú 17~, :E 868, M., rt. KOzéppulya, 1.017 kh., kj. 
losonczi j., cs. G. Losoncz, u. t. és a. p. Kálnó. és ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. helyben, 

Felsöpettend, n KápolnAsnyék, Ffjtr cs. ö. Középpulya, 76, XVIII, 69, r. 
székesfehérvári j., cs. G. lio t. és u. p. _[ll e. • . 
Pettend. Felsöpuazta, ~ Alsószentiván, Fejtr ""'"'Bár-

*) Pels6plf.n nk., X Toneatelep; Beeben "'"·• hogárdi j., .·cs. G. Elc5szállú, u. t., Czecze, •· p. 
szászsebesi j., ház 4.11, i !.091, O., -T, 6.961 kb., A lap. · · . 
ak. helyben, tsz. Nagyszeben, :fbtk. és ah. Szász- l'elsöpuszta, ~ Karva, Esltergom párkányi 
sebes,. cs. G. Sziszsebes, lu, XXIII. 74, a. t. j., cs. G. Muzsla, u. t. Muzsla, u. p. Karva. 
AlYincz, 181· F~~öpuszta, '""' Ma.gyaralmás, Ft}lr """' 

r ·1 • • L F l •bi móc1 J., cs. O. Fehérvkcaurgó, L t. Fehérvár-e supuzana esu me1. ó · csu.g , u. p. 
'n Erdászelestén y, Bont Felaöpuszta, r\ Nagydobra, ZempUn varan-

ipolynyéki j., cs. O. Csáb, lio t. és u. P• ó' • • N d b .. K l n 1 J., ca. u. agy o ra, u. •· e cse, u. p. 
uarmal Nagydobra.. 

*) kk., X Beliora, Orest éa Szegázs, Felsöpuszta, '""' Szenyér, Somogy mareze-U 
Torda-hango• 'oroczkói j., ház !!67, i. 1.865, j., cs. o. Böhönye,· L t. MesslegnyG, u. p. Tap-
O., ; (1), -T, 14..706. kb., kj. és ak. Alsószolcsva, sony. · · 
tsz. Torda, jbtk. Alsójára, ah. Topánfalva, ca. G. F e ls 6 p 11 a z t a e r r e s L Egreshely. 

60, XXI, L t. és lio P. Alsó- *) :relaöpuztafa kk., Zala .,..,, csáktornyai j., 
110lcava. hú 90, i, 610, H., rt. Csáktornya, 68~ th., kj. 

Fe ls 6 p o e n y I. Felsilpojény. · és ak. CsUtornya ( csáktornyavidéki kj. éa at. 
*) Felslipojény kk., Bihar tm~., belényesi j., biz kertllet), tsz. Nagykani:zsa, jblk. és ah. Csáktornya, 

t,S, f. 77!, O., T• 1.877 kb., kj. és ak. Bomtesd, cs. o. Csáktomya, 48, XX, •· t. 6II L P• Csak-
ta. Nagy-Virad, j'btk. és ah. Belényes, cs. ~. tornya. 
Dombrovány, , IV, 13, lio t. Bondo,·aszó, lio p. Felsöpusztaszer, f""\ Kistelek, OsongrárJ, tm~., . 
Kisszedres. liszAninneni j. (székh. Kiskundorozsml\), es. o. 
· *) · kk., G6mör ú Kú-Htmt ""'·• Kistelek, u. ~ Csengeli, u. p. Kistel ek. 

j. (azékh. Nyustya), hál 70, ·i. 345, Felsöráda, f"'l Alsóné,medi, Pese-Pili8-8oJt-
T., m., ef, 1.567 kb., lrj. és ak. Rimatamisfalva, Ki1kun alsódabasi j., es. G. Ócsa, u. t. Ócsa, 
taltk., jb. és ah. Rimaszombat, cs. G. u. P• Alsónémedi. 
!5, XVI, 5!, a. t. és lio p. Rimaszombat. *) Felsörados kk., X Kobilintelep; Nyitra 

Felsöpolgárdf, n CsászártOltés, Pm-Pili•· szakolczai j. (székh. Holics), ház 167, f. 
Bort-Kisktm n~., kisk6rGsi j., es. G, 1.078, T., 5, 8.108 th., kj. és ak. helyben, tsz. 
1. t. Hajós, -.. p. Nyitra, jbtk. és ah. Szakolcza, cs. O. Holics, 71, 

Fe la 6 p o l y á nk a l Fels6pagoDJ. XIII, 41, u •. t. Holics, ~. · 
Pelsöpolyánkapuszta, n Málnapatak, N6grád Felsöradvány, r- Pusztaradvé.ny, Abauj-TortiCI 

-., losonczi j., ak. Litkapuszta (a málna·. , csereháti j. (székh. Sz9psi), es. G. GGnea, 
pataki air:. pirhuzamoa B. anyakGD)'ve), cs. G L t. Garadna, u. p. Szemere. 
IIA!Dapatak, L t. Szinóbinn, a. p. Málnapatak. *) Felslirajk kk., X Felsc5tG11Gspuszta, Gordon-

• 
• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

•• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

• 

• 

fe1 lel 
• 

• 
• 

• 

major, Rajkit6major, RózF.nmajor, Virhelypuszta *) Pelsördttás kk., X Grigerma.lom 61 

és Vicaorimajor; Zala tnn., pacsai j., liá.z 164!, telep; Szepes vm., 16csei j., ház 86,! 991!, T., 0, 
! 1.187, M., rk. Pacsa, 3.533 kb., tj. és ak. gk. Alsórépis, 1.78~ kb., kj. és ak. Ta.rczafő, tnik., 
helyben, tsztk., jb. és ah. Nagykanizsa, ca. a. jb. és ah. L<'!cse, cs. ll. L<'!cse, 67, IX, 90, L'-
Slljt<'!r, 48, XX, 64-, u. t. Pacsa, ~- Lóese, u. p. Tarczafc5. 

*) Felsőrákócz Sáros felsóvfzkazi Felsörét, n Szentea, Osrmgrtid tn~~., 11. L 
j., ház i4o, :E 1(.6, R., gk. Gyertyánpatak, 810 kh., Mágocs, u. t. és u. P• Szentes. 
kj. és ak. Felsc5vizkaz, tsz. Eperjes, jbtk. Fels<'!- Felsörétfala, n Nagydivény, Tr~~~esm "'·• 
vJzkllz, ah. Girált, cs. ll. FelsővfzkOI, 67, IX, 19, kiszuczalijhelyi j., cs. ll. Kfszuczaújhely, L t. 
a. t. Sztropkó, a. p. Sósffired. . Zsolna, a. p. Nandivény. 

*) Felsörakoncza kk., Hont ."m., ipolysági j., ház Fe l a 6 r é t fa l u l. Naudivény. · 
78, :E 189, T., ef, 1.308 kb., kj. és ak. hely- Fel~~ réti szöllótelep, f"! Szakasz, B~t~tm6r c11., 
ben, tszlk. és jb. Ipolyság, ah. Korpona, ca. a. erdődi J., cs. 6. a. t. Erd6d, u. p. . 
Alsósipék, XIV, 45, u. t. Teszér, u. p. Palá.st. Szakasz. 

*) .Fels8rákos nk., X Felsőrákosi Má.riahor- F e ls 6 re T h c se L Fels6r6cae . 
. vizkút; Udtx~rhelg homoródi j. (székh. Ok- Fe ls ő r i b n y i c z e L Felsc5halas. · 
l6.nd), ház 837, :E 1.!170, M., 8, ref. Barót, g.t. *) Felsiricsó kk., T renesin végbesztererei 
Ágostonfalva, 7.518 kh., ak. helyben, tsz. Székely· J., ház 86, :E 4tM, T., rt. Alsóricaó, 9;;7 kh., kj, 
udvarhely, jbtk. ~s ah. Oklá.nd, cs. lJ. Bardocz, és ak. Alsoricsó, tsz. Trencsén, jbtk. Vágheu. 
8!, XXIV, 77, a. t. Ágostonfalva, . • tercze, ab. cs. O. Na.gybicscse, 71, 
Fel~rákosi """' Felsc5rákos, XV, 417, r (Ricsó), u. P• Alaóricaó. 

Uti'Darhely .,.,, homoródi j. (székh. Oklá.nd), """' Somogytarnócza, 8o110gra, 
cs. a. Bardocz, u. t. ÁiOStonfalva, a. p. Felső- barcsi j., cs. ll. Barcs, •• t. Darány, L P• Rigócz. 
rá.kos. Felsöroglatlcza, """' Kossuthfalva, Báe~-Bod-

*) F~lsctrAmócz kk., SOJ,)ron felsc5pulyai j., rog ""'·•. topolyai j., ca. ll. Kouuthfalva, L t. 
h ~ ~'u N :t 50 kh k' k Alsó ó és 11. p. Kossuthfalva. 

áz 79, ., ._.., ., u' 1. 3 . ., J. és a • . rám ez, *) F 186 ó kk X Ró tája á v· 
k... l 78 XVIII "9 .. Léka "'-ó amaro6 sZJge J• az • eze a.ro f, ' , u ' u. .,. , u. P• Am - ház 6"7 ~ ., 137 R -r k. Ró __ ,,. rámócz. .,, ' ., .,, ' ., m., n., ,. , r n ....... .., 

*) p •- od- kL p Ki' kb., k;j. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Jlára • 
e .. a..... ..., x uszta rás ; G6m6r ú .,.. cs. ll. 85 m, 

Hont ."..,, tornaljai }·• ház 64r, :E 9, M.,. ref. a. t. Nagybocskó, ~· ' 
Szkároa, 1:1583 kb., kJ. és ak. .szkáros, ta. Ru~a- Felsiróua, """' Selmecz- és Bélabf.nya, HMI 
szombat, Jbtk. és ah. Tornalja, ca. a. Tornalja, mn., cs. ll. (a kllzbizlonsági azoigalatot & VÚ'OI 

XVI, 6~ a. t. és u. p. Ha1·ká.cs. rondőrséie teljesiti), a. 1.. és a. P• Selmeczbinya. · 
F e ls 6 r ás 1 t o k L M Felsc5- J!'elsöroska, n Magyargyerc5monostor, KolDu 

rúzlok. · t1m., bánffyhunyadi j., cs. o. JÓsikafalva, L t. 
*) Pels8r6Scat5ny kk., Nyitra galgóczi j., ház és u. p. Magyargyerc5monostor. 

99, i 565, T., rk. Alsórécsény, 1.!34! kb., kj. Pelsörosztoka, 't""' Csontos, Ung fllll,, 11111· 
és ak. Alsórécsény, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, bereznai j., cs. G. Czirókaófala, L t. 6I L,. 
cs. G. Nyitraújlat, 1J, XIV, 4.6, :f, L P• Csontos. 
Alsórécsény. *) FelsörGcse kk., Ung .",.,, szoblincsi j., hú 

*) Felsöregmec1 kk., sátoralja- 88, :E ööJ, T., m., cziiinY, ~, rk. Ubrezs, gk. SirOJo 
6J'helyi j., ház 71i, i. 3!1, M., ~, rk. Nagykázmér, r6cse, 1.!178 kb., kj. és ak. helyben, tu. Berer· 

. gk. Mikóhiza, 877 kb., kj. és ak. Leienye, tsztk., szász, jbtk. Szobrá.ncz, ah. Ungvá.r, ca. 11. SJObo 
jb. és ah. Sátoraljaújhely, cs. ll. Alsómihályi, 66 ráncz, 86, XI, 36, a. t. és L p. SzobránCJ. 
X, 33, u. t. és u. P• Legenre-MihálJi. . *) PelsőrUnök kk., Vas , j., 

*) Felsőremete kk~, Bere.fJ tiszabáti j. ház 171, :E 861, N., o. U80 kh., kj. és at. Rábafüut, 
(székb. Beregszász), ház 6f., :E 366, M., r., gk. Alsó· tsz. Szombatbely, jblk. és ah. Szentrotthird,cs.ú. 
remete, 6.66~ kb., kj. és ak. Beregújfalu, tszlk. Szentgotthlrd, 83, XX, L t. Rátó~ L Jo 
és jb. Beregszász, ah. Munká.cs, cs. ll. Komlós, AlsórOnllt. • 
65, XI, 341, ~ m. h., u. t. Ilosva, u. p. Narybereg. F e l s 6 r u 1 b a c h J. Fels15zúg6. . · 

:r e la c5 r em e t e l. Jeszen<'!remele. *) Felsösig kk., Sopron tim., j., bú 
:r e ls 6 r em e t e v as g y á r l. Remetevasgyár 66, :i. 619, M., rk. Sajloskál, ág. Nemeskér, 1.186 
*) Felsőrépa kk., Maros-Torda '11m., régeni felső kb., k.j. és ak. Sajtoskál, tsz. Sopron, jbtk 6s ah. 

j. (székh. Magyarrégen), ház !85, :E U!ó3, O., ; , Cseprer, cs. O. Iván, 75, XVIU, 57, L L é& L p. 
.::f, 7.341 kb., lej. és ak. helyben, tsz. Mal'os- Sajloskál. 
Vásárhely, jhtk. és ah. Szá.szrégen, ca. ll .. helyben, *) Felslisajó kk., X Gyulateler, Góm6r ll 
6!, XXD, 78, L t. é8 L P• Kii·Hont tlfJf,1 rounyói j., ház 101, j 587, T., a, 
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c/', UOS kb., kj. és a\. Sa.i6rMe, tsz. Rimaszom- Fe ls c5 si t n y i c z e l. Fels6virányos. 
bnt, jbti.. és ah. Rozsnyó, cs. o. Dobsina, !ló, XVI, *) FelsösófalTa kk., X Békástelep ; UtltJarhe~ 

u. t. Dobsina, ~· - tml., parajdi j., ház 499, i. ~.177, ~' r:Jt. 
*)Fels6sándorfalu kk.,86atmdr1111t., nagyb6.nyai Parajd, 8.388 kb., k.j. és ak. Alsósófalva, tsztk., 

j., ház 108,:! 5!7, O., gk, Szaká~lasdomb6, 1.098 jb. és ah. Székelyudvarhely, cs. O. Parajd, 
th., kj. és ak. Szakállasdombó, tsz. Szatmár- XXIV, 80, u. t. Parajd, u. p. Alsósófalva. 
Németi, jbtk. és ah. Nagybánya,. cs. o. Felsc5- *) Felslisom kk., Sáros "",,, kisszebeni j., 
bánya, 5, XII, u. t. Felsc5bánya, L p. Szakállas- ház !lj, f, R., m., t , 1.678 kb., lr,j. és ak. 
dombó. . 1 Kisszeben (ldsszebenvidéki k.j. és ak. kerlllet), 

*) Fels68áp kk., )( és Koldus· tsz. Eperjes, jbl:t. és ab. Kisszeben, cs. G. Kis-
rMOrpuszta; N6grátJ nógrádi j. (székh. szeben, 67, IX, ~9, u. t. és u. p. Kisszehen. 
Rétsq), hú 66, i. 388, ld., rk. Alsóaip, 1.334 FelsfisomlJó, ~ Szahadbattyán, Ftjér 
kh., tj. és ak. helyben, tsz. jbtk. székesfehérvári j., cs. o. Szákesfehérvár, u. t. 
Rétsig, ah. Balal!1!agyarmat, cs. O. Bercul, 60, Polgárdi, u. p. Szahadhattyán. 
XVI, 61, •· t. és •· P• Galgaguta. Felslisóskútbokor, ~ Nyíregyháza, B•abolc. 

*) Fels6sárad kk., Ugocsa vm., tiszáninneni j. cs. ö. Nyiregyháza, a. t. és u. p. Nyíregyháza .. 
(aékh. Nagysz6llc5s), ház 111, z 1.056, R., n., t, Felslistepanó kk., .ÁrtJa vári j. (székh 

kh., tj. és ak. Ölyvös, tsz. Beregszász, jbtk. Tui'd9ssin), ház 76,! 370, T., rk. Turdossin, t.SBS 
él ah. Nagyszólllls, cs. a. Királyháza, XI, kb., ll;j. és ak. Turdossin, tsz. Rózsahegy, jhtk. 
L t. Nagysz<'lllc5s, u. p. Felsc5veresmart. Trsztena, ,W, Tu1·dossin, cs. O. Turdossin, 71, 

r. Vanyarcz, N6gr6iJ ""'-• XV, ,9, u. t. és L p. Turdossin. 
• 

airáki j., cs. o. Szirák,. u. t. és 11. p. VanyarCI. F e 1 a c5 a t r á z 1 a l. Rába6r. 
FelSÓÁJTtSU major, r. Nagyláng, F~lr *) Felsiatubnya kk., 7\wóc• 

aékesfehérviri j., C8. a. Aha, .. t. és •• P· j., ház 861, :E !.6!8, N., m., Ot 5.4:81 kb., kj. é8 
N~yláng. . ak. helyben, tsz. Beszterczebánya, jbtk. Stuhnya.- . 

Fe ls c5 sc h a n b o r n l. Felsllkerepeca. fllrdc5, ah. Turóczszentmárton, ca. G. Stuhnya.-
•) Fels6aebes kk., )( Szénéget6 ; /JMol -., filrd6, 71, XV, 48, 

eperjesi j., ház 99, !. 510, T., rk. Alsósebes, Felsisivernik, ~ , N11ilr• ."._, miavai 
gi. KcSrösfc5, kh., kj. él ak. .Alsó!ebes, j., cs. O. Szenicze, u. t. és u. P• Bere.ó. 
tsztk., jb. él ab. Eperjes, ca. O. Eperjes, 67, IX, *) Felslisujtó kk., Nyitr• privigyei j., ház 31, 

L t. Eperjes, a. p. Sebeskellemes. · f. 119, T., rt. Bajmóez, 705 kb., .kj. és ak. Bajmócz, 
Fela3aebea, r. llajdánka, -., ta. N;ritra, jhtk.. és ah. Pririgye, cs. G. Német-

1Jtclrmez6i j., cs. lJ. a. t. 0:tlJrwez6, próna, 1!, XIV, 46, u. t. Privigye, •· J• Bajmóez. 
C8J (Felsllsebeatelep ). F e la cS a u n y a v a l. Felsc5szépfalu. 

F el s 6 a e b e s l. Oltfels6sebts, Sajófelsc5sebes. F e l s 6 a u t ó c-z L FelsiSsuj tó. 
*) . Felsingesli kk., ·X Bertalanmajor, Czi- *) nk., X BrézóvOlgy ; Mlyom 

ritmajor, Felsllbogátposzta, Lapánytéglavet6, tm~., breznóbányai j., hb. !19, f, 1.~, T., 
, Széchenyilepled ·és Szirotamajor; O• d', 8.161 kb., ak. helyben. tsz. Beszterezebánya, 

&.o_qg .,.,, nagyatádi j., ház 3!0, z !.5!8, M., jbtk. és ah. Breznóbánya, cs. O. Zólyombrézó, 15, 
a, ref. A.laóaegesd, th., kj. és ak. helyben. XVI, 50, •· t.- Zólyom.hrézó, • · 
tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Nagyatid, ca. G, *) Fela6ssabados kk., Sáros .._, birtfai j., 
helyben, U, XIX, 6!, _r- e. ~· hú f. 178, T., o, ág. Bártfa, t.ó~! kb.~ kj. 

Fele8sim.a, r. Nyiregyháza, S•abolu ttrll., és ak. Bártfa (hál'ttavidéki kj. és ak. kerület), 
ea. G. Nyiregyháza, [8]. tsz. Eperjes, jhtk. és ah. Bál'tfa, CL G. Kurima, 

*) Felsöslmánd nk., )( EUamajor, Felsc5simándi 67, IX, !9, u. t. és u. p. Bártfa. 
tanJák, Kicsómajor, úmajor és Újmajor; ÁratJ .*) Fels6szakács kk., Bi.har béli j., hál 
""'• kisjenili j., ház 361, f. 1.97!, o., m., t, rk 53, f. ·304, O., .:j=-, 2.5(.~ kb., kj. és ak. Bélnagy. 

éa kr. Alsósim!nd, ref. Erd6hegy, 6.661 kb., ak. maros, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ab. Tenke, cs. G. 
helyben, tsz. Arad, jbtk. és ah. Kisjenc5, ca. lJ. Bél, 37, IV, lS, u. t. Bél, u. p. Bélnagymaros. 
Alsósimánd, 33, IV, lJ, r (Alsósimánd), *) FelsliszakonJ kk., &pnm t:&, csepregi j., 
L t. ál 11. P• Alsósimind. ház 99, i. 683, M., o. á'~ kb., tj. és ak. 

Felsöslmándl tanyák, r. Felstlsimánd, .Art.ld helyben (alsószakonyi kj. és ak. kertllet), tsz. 
"''' kisjenői j., cs. o. Alsósimánd, a. t. Simánd, Sopron, jbtk. és ah. Csepreg, cs. G. Csepreg, 76, 
L P• Alsósimánd. XVill, 67, u. t. Csepreg, 

*) Felsasipék kk., Hom tma., ipolyúri j., ház M, *) Felsiszalánk kk., X Ferdinand, Furmanecz. 
:! 173, T., O• ág. Darázsi, 780 kb., ll;j. és ak. Laczenberg és Zakuty; S•epes glJlniczhányai 
Teszér (alsóterényi kj. és ak. kertllet), taztk. és j., ház 138,! 750, R., t., n., rk. Korompa, gk. Alsó
jh. Ipolylág, ah. Korpona, cs. O. Alsósipék, i6, szalánk, 4.91! kb., kj. és ak. Korompa (korompa
XIV, 45, .. t. és u. p. Teszér, vidéki kj. M ak. kertUet), tu. L6cae, jhtk.. '-
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ab. GGiniczbánya, cs. ö. Korompa, 67, IX, 30, Kiskun , cs. lJ. (a k<1zbizfonsligi 
u. t. Korompa, u. p. Alsószalánk. Kecskemét város rendőrsége teljeslti), m. h., 

*) Felsőszalatna kk., Trencsin vm., báni j., u. t. és u. p. Kecskemét. . 
ház 109, i. 694, T., O• d', 2.058 kb., kj. és ak. *l Felsőszeleste kk., X Fáczl\nház ésÚjmajor; 
helyben, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Bán, cs. G. Vas sárvári j., ház 6!, i. 4ót, If., rk. Répcze. 
Bercsény, 71, XV, 67, n. t. Alsóozor, ~. szentgyOrgy, !.097 kb., kj. és ak. 0Ib6, ta. 

Felsöszállás, f"'\ Dunaszekcső, Baranya tltll., Szombathely, jbtk. és ab. Sé.rvir, ca. il. ÖIW, 
_ mohácsi j., es. O. Dunaszekcs6, u. t. és u. p. 83, XVIII, 69, u. t. és u. P• Alsószeleste. 
Dunaszekcső. · *) Felsöszelezsény kk., Bars 11111., aranros-

Felsöszállás, f"'\ Kiskunhalas, Pest-~lis-Bolt- maróti j., ház 61, i. 371, T., rk. Alsónelezsény, 
Kiskun es. O. Kiskunhalas,, u. t. és u. p. 791 kb., kj. és ak. Alsószelezsény, tsztk., jb. és ah. 
Kiskunhalas. . Aranyosmarót, cs. O. Aranyosm;u·ót, !6, XIV,"· 

Felsöszl\llások, f"'\ Bátya, Pest-Pilis-Bolt-Kis· u. t. és u. p. Alsószelezsény. . 
kun kalocsai j., cs. O. Kalocsa, u. t. KalocSa, *) Felsőszell nk., X DGgGsimajor, KGrtvélresi· 
u. p. Bátya. major és Szigetimajor; Pouany galintai j., hú 
Felsőszálláspatak .lr:k., Hunyad puji j., 636, t 3.4-77, M., O• d', 6.881 kb., ak. helyben, 

ház !32, t 1.163, O., m., ; , .::f, 1.909 kb., kj. tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Galinta, cs. il. Galínla, 
és ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. Puj, ah. Petro- 7!1, XIII, 6!, ~· 
zsény, cs. G. Puj, 66, XXIII, 75, ~. *) Felsöszellstye nk., tmt., irav3lrJi 

Fels6ssalmuir, f"'\ Vanyola, Ves.rprtm """• j. (székh. Dragomértalva), hú 686, f. o. 
pápai j., cs. G, Urod, n. t. Gyimót, n. p. Csót. n., ; {•), 11.253 kb., ak. helyben, tsz. 

*) Felsőszalók kk., X Komlós; B.repu sziget, jbtk. és ab. Felsővisó, cs. G. Izaszacsal, 85, 
szepesváraljai j., ház 1!0, t 6!16, T., o. !1.984 XII, 38, u. t. Dragomérta.lva, IZJ. 
kb., kj. és ak. Szepesváralja (szepesmindszenti *) Fels6szemen7e kk., Zala tma., letenyei j. hú 

· kj. és ak. kerlllel), tsz. Ulcse, jbtk. Szepesváralja, 76, !. 666, M., o, 930 kb., kj. és ak. helyben, tsz. 
ab. Ulcse, cs. G. Szepesviralja, 67, IX, •· L "" jbtk. és ab. Letenye, cs. G. Letenye, 
Berzevicze, u. p. 48, XX, 65, L t. Letenye, ~. 

*) kk., Kolo.r• tm~., ryalui j., ház *) Feleiszemedd kk., X Királyftapunta, Patak. 
67, f, O., kr. Melegszamos, 1.089 kb., kj. és puszta és Vilmamajor; Hont "'-• ipolpAri j. 
ak. Gyalu (hiderszamosi kj. és ak. kerület), ház 96, i. 690, M., rk. Alsószemeréd, tb., 
tsztk. Kolozsvár, jb. Kolozsvár vidéki (székh. kj. és ak. Kistompa, tsztk., jb. és ab. Ipolysár, 
Kolozsvár), ab. Kolozsvár, cs.· o. Reketó, 61, XXI, cs. O. Ipolysár, !16, XIV, 65, L ~ Kistompa, 
69, •· t. Rekeló, u. p. Gyalu. ~. 

Fel&aszánaapuszta, f"'\ Etes, N6!Jf'áil Felsösdnásv6lgy, f""' SG;tor, Zala ""'• zala. 
azécsényi j., cs. G. Salr~tarján, u. L Pálfalva, ererszegi j., cs. o. SöjtGr, ti. ~ és u. p. 

•· P· ~arancssár. . *) Felsiszend kk., .Abauj-TOf'tla •·· szikszói 
FelsoszarT~, f"'\· Óheu, Z6lyora besz- j., ház 38, ;t 186, M., ár. Fancsal, ref. Szala, 

terezebányai J., ca. G. Óhery, n. L 761 kb., kj. és ak. Felsl5méra, tsL jbtt. ü 
bánya, •· P. _ ah. Szibzó, ca. o. Encs, 86, IX, 17, L t. 

Fels6szászberek! f"'\ ~esenysz~, J'á•I-NtJ{}y· Garadna, u. p. Felsőméra. 
hn·&olnok ,;!"·• Jászsági alsó l· (székh. Jász· *) Felsöszénégetö kk., )( Bilkkllsdmajor; Yll 

ak. ÚJszász {Pest vm.), e& G. Szolnok, kőszegi j., ház f. 194, N., 0, Uto tb., 

p. u. 'Ll. B ,.,4 ,._,. 

6
.., kj. és ak. Alsószénégelc5, _tsz. Szombathely, jbli. il 

&&., ~·"~~~~ t. 
jádi j. (szék.h. Be~ztercze), ház 195, f, 864, ah. KISszer, cs, D. Léka, 83, XVlll, L 

N., o., d', gk. RágJa, 5.1!!5 kb., kj. ~s ak. Petres, Léka, n. P• Gyongyli,'lf6. 
tsztk., jb. és ah. Besztercze, cs. D. Kisdemeter, *) Felsliszentbenedek kk., V'111 1111., mma-
63, XXII, U, •· t. és 11• p. Petres. szombaü j., ház 60, f, !68, Vend, Ag. Tól· 

Fe ls 15 sz á t o t L Szátok. keresztúr, 71!1 kh., ~· és ak. Tótkeresztúr, ISL 
*) Fels6szeese kk., Bars lévai j., ház t!!, Szombathely, jbtk. és ab. Moraszomba~ cs. O. 

· f. 654, JI., rk. Nagykálna, ref. Alsószecse, 1.446 Tótkeresztúr, 83, XX, 66, u. t. Pirtosfaha, L p. 
kb., kj. és ak. Alsószecse, ts1. Aranyosmarót, Tótkeresztúr. 
jbtk. és ah. Léva, cs. o. Léva, !16, XIV, 415, u. t. *)Felsöszenterzsébetkk., Zala ""'·• alsólendni 

i 

Nagykálna, u. p. Alsószeese. · j., ház 5!1, f. 210, H., ref. Szentgyllrgyvlllgy, 
*) Felsőszék kk., &ilá!JY't1m., krasznai j., hb !!O. kb., Jr,j. és alt SzentgyGrgyvlllgy, tn. Zalaeger- 1 

f. 1.0!8, O., ift , 2.362 kb., kj. és ak. helyben, tsz. szer, jbtk. és ah. Alsólendva, cs. ll. Csesztreg, 48, 
Zilah, jbtk. Kraszna, ah. Szilágysomlyó, cs. O. XX, 65, u. t. Zalab~a, u. P. S&enlgyGJ11· , l 
Boján, 51, III, 10, u. t. Alsóval&ó, fZJ. vGliY· . , 

Felsös.léttó, f""' Kecskemét, Pest·Pilú-Bolt· Felsöszent818ru, ri TótmefYer, Nyiira-. ' 
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r (Alsó-· cs. o Nagyszom})at, 7!, XIII, (.(), 
6rse'kújv6.ri j., ca. O. Érseköjvir, •· t. és •· P• szil-Felsc'ílócz), 
TóFtm~gy!r. t . ., . l Jál'zfelsc5szentgyOrgy. Felsöszilézial bánynlláz, n Márkusfalva, Sze-

e Suszen lrYuiif)' • "ló". .. I l' t és a p Már 
*) Felllt'iszentivAn nk., X Annaszállás; Bács- pes '"''·• IB l J., cs. o. B o, a. • • • • 

Bodrog 1'm., bajai j., ház .635, i. !.536, M., n., kusfalva. " . . • 
bunyevácz, 0, 6.937 kb., ak. helyben, tsz. Sza· *) l'elsoszUvigy kk., X Nyu·eslm8.Jor j Vas 
bad ka, jbtk. és ah. Baja, cs. o. helyben, !3, VI, szombathelyi j., ház 59, :t 326, M., o, 1.!118 kh., 
17, u. t. Bácsbokod, ~· kj. és ak. Acsád, tszlk., jb. és ah. Szombathely,. 

Felllöszentiván, r-. Aba, · Fe;tr ""'"• székes- cs. O. Acsád, 83, XVIII, 69, a. t. és u. p.-. 
fehérriri j., ca. G. Káloz, Acsá.d. 
FelsilszentivAn), ~ - Fels6szent- Fels6szUTáa kk., HunytJtJ tma., hitszegi j., ház 
iván) p. u. 141, :E 677, O., 1f , T-, B.!OS lr.h., kj. és ak. Alsó-o 
Fe1sőuent1drály, r-. Kecskemét, P1Bt-Pili8- szilvás, tsz. ~va, jbtk. és ah. Hé.tszeg, CL o. Hát·· 

&Zt-Kisktm cs. O. (a kGzbizton.sági szo]gá- szeg, 64, XXIII,. 76, u. t. és u. p. Hátszeg. 
latot Kecskem~t város rendilrsége teijesiti), L t. *) Fels6szinnér kk., Okor- · 
él 11. p. Kecskemét. mez6ij., ház 199,!. 1.093, R., rk. Németmokra, gk. 

"*) Fels6szentmárton nk., :X Táborpuszta; Alsószinevér, 1-1.129 kh., kj. és ak. Alsószinevér, 
tim., barcsi j., ház !71, !. 1.900, H., o, tsz. Máramarossziget, j btk. és ah. Ökörmező, 

9.986 kh., ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és cs. o. Alsószinevér, 86, XI, 86, L t. Okormez6, 
ah. Szigetvár, cs. G. Lakócsa, -11, XIX, 6!, u. t. u. p. Alsószinevér. · 

~- *) FelsőszivAgy kk., 81iZágy szilágycsehi j., 
*) kk., Torda-Áratagol ház 8!9, :t J .697, O., m., a , !M99 kh., kj. és ak. 

tordai j., biz 199, :E JI., o., ~, 8, rt. Sin- Égerhát, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágycseh, cs. G. 
falva, kg. Alsószentmihily, l.MO kb., lrJ. 6a ak. helyben, 61, ill, 10, •• t;. 6a L P• Égerhát., 
Alsószentmihily, tsztk., és ah. Torda, cs. o. F e l s ~ s z k á l n o k L Fe1s6sziklás. 
KGvend, 50, m, •• t. Torda, L p. •) Felsiszia tina kk., Uflf/ '"''·• szerednyei j., ház 
Alsószentmihaly. 65, f, !17-1, R., ~rk. Horlyó, 1.671 kh., kj. és ak. 

F e ls 6 sz e n tm i h 6.1 1 fa lv a L Fels6szent- Horlyó, tsz. jbtk. és ah. Ungvár, cs. G. 
· Szerednye, 66, XI, 86, L t. Sz~ednye, •· P• 

Fels6uenttamu, f""t Tass, Pest-Pi'UI-Bolt-Kis- Horly6. 
iuta ""'·• dunavecsei j., Cl. G. Kunszentmiklós, F e l s lJ s z l o v i n k a . L FelslJszalink. 
L t. és a. P• Tass. *) Felséiszolcsva kk., X Hegyitelep; TordtJ·.Á.ra-

•) Felsösdpfala kk., &spes ""'·· szepesszombati fi1J08 tor?czkói j., ház sa, :t 1.!143, o., Tr 
j., ház f, 668, T., rt. Lucsivna, kb., kj. ~·':&' kb.! kj. és ak. Alsószolcsva, tsz. Torda, 
a ak. helyben, tu. L6cse, jbtk. és ah. Szepes- Jbtk. AlaóJára, ah. Topánfalva, CL o. Alsópodsága, 

cs G Poprád 67 IX L t. Batiz- 60, XXI, 69, u. t. és u. p. Alsószolcsva. 
falu, a. P• Luc~ivna. ' ' ' . · · Felaéiszolg~~K'!hAza, f"'t Szolgaegyháza, Fejtr 

6 
· h kk 11.r. .". ''"újb 1 • vtn., sárbagárdi J., cs. G. Sároad, L t. és L ,. 

. *)Fels szerda ely ., ... ,.,. a vm., v'"~~ e Y1 Szolgaegyháza. · · 
J., ház 119, f. 796, T •• rk. Pohedé ny, 1.708 kb., Fe ls 6 sz om h a t fa lv a L X:eletirelslJszom
kj. é~ ak. Pobedény,. tsz. Nyitra, jbtk. és ah. batfalva, Nyugotifels6szombatfalvL · . 
VágúJhely, cs. ö. Pöstyén, 7!1, XIII, _ -11, ~ *) Felsöszopor kk., X Kozmatanya, 
m. h. (Pobedény·Felst>szerdahely). u. t. és •· P• telep és Szekerestanya j 81iláw tasnádi j., 
Brunóez. · ház !1!1, f, 1.110, O., m., ; , 8.9!-1 lr.h., kj. és ak. 

•) Pels6szernye kk., X Csákányoa, Rajkovecz, helyben, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Tasnád, cs. G. 
Szentszidónia, vuutállomás és Zábava i Alsószopol', 61, ill, 10, u. t. és u. P• Alsószopor. 
7rettum puhói j., hú 166, :E 1.091, T., o, Fe ls ős z o p o r l. Felszopor. 
UtO th., kj. és ak. Liborcsudvard, tsz. Tren· *) Felsliszics kk., X Kupacsicsaszéntelep ; B•oZ-
csén, jbtk. és ah. Puhó, cs. o. Nemaó, 71, XV, 67, tW'k-Doboka vm., magyarlápasi j., ház 366, :t 1.586, 

r. L P• Nemsó. . O., 1f , 11.840 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Dés, 
*) FelséisziklAs kk., Gömör ú Kis·Bont ""'"' jbtk. és ah. Magyarlápos, cs. lS. helyben, 63, XXI, 

j. (székb. Nyustya), ház ,3, :E 168, 70, u. t. Oláhlápos, • 
T., q. Alsósziklás, 878 kh., kj. és ak. Alsó· Felsöszöketanya, f"'l Felcsút, Fejlr váli 
niklás, tsztk., jb. és ah. Rimaszombat, ~ O. j., cs. o. Alcsút, u. t. Bicske, u. P• Felcsút. 
Nyustya, !6, XVI, 6!, u. t. Rimabánya, L P• *) Felsöszéillös kk., Nyitf'tJ 11m., érsekújvári j., 
Rimarahó. ház 73, i. 553, T., m., o , 1.4~7 kb., kj. és ak. 

*) Fels6szll kir.., Pozsong vm., nagyszombati j., Csornok, t.sz. Nyitra, jbtk. és ah. Érsekújvár, cs. o. 
bú 116, f, 666, T., 0, 1.119 kh., kj. és ak. Komját, 1\t, Xlll, 42, u. t. Komjat, u. p. Csornok. 
Zavar, taz. Pouony, Jbtk. és ah. Naryszombat, *) Felséiszölnök kk., Vaa tm&., szentgotth:i.l·di 

• • 

• 

• 

' 
' 

• 

• 

• 

• 
• • 

• 

• 

• 

' 

' 



• 

• 

• 

• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

fel Pel • 

j., hú 158, l U66, Vend, ~, kh., kj. él tsztk., jb. 6I ab. Etrer, ca. a. Efer, so, x n, 
at. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ab. Szent- u. t. Felnémet, ~· ' 
rotthá1·d, cs. 6. helyben, 88, XX, 66, u. t. Gyana- Felsfitarn6cza, r. Nagylánr, Fejlr t~~~.,llékea. 
falva, ~· . fehéné.ri j., ca. 6. Xilláng, a. t. is L "te NIIJ· 

F e ls c5 s z r n y e L Felsc5szernye. lé.ng. 
*) Fels6sztamora kk., X Újmajor; Temes t~m., *) Fels6tárnok kk., BMs pramnenl· 

csáki j., ház !00, :! 1.103, O., ;=., rk. s~éphely, Itereszti j., ház 56, f. 345, T., rt. Fels6zsadány, 
8.479 th., kj. és ak. helyben, tsz. Temesvár, jbtk. 730 kh., kj. és ak. Felsc5zsadány, la. AranJ~ 
~~ ah. Csák, CL G. Xedvencz, 61, VIII, ü, marót, jbtk. és ah. KOrmGczbánya, CL G. Garaa-
1:8]. szentkereszt, 18, XIV, .65, •· t. Geletnek, 1o p. 

Fels6sriaroncllrtT,nJ, r. FQrészfalu, Treta· FelsózsRdAny. 
t:tm flfn,~ nagybicscsei j., cs. G. Nagybicscse, u. t. *) Fels6tarócz tk., Sáros """• bárttai ~. bb 
Peredmér, a. p. Trencsénselmecz. 48, :E !06, R., gt. Alsótarócz, kh., kj. él at • 

• 
*) Fels6sztregon kk., N6grátJ """• gácsi j., ház Ferzsó, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Bártta, t& a. 

71, f. BM, T., r:J, 1.867 kh., tj. és at. Nógrád- Bártfa, 67, IX, 29, u. t. Zboró, u. P• Galbat6 . 
• 

azenna, tsz. Balassagyarmat, jbtk. Szécsény, ah. *) Felsötatirlaka kk., )( Kornistanya.; Kú. 
Losoncz, cs. G. Xékkc5, XVI, 51, u. t. Rárós- Kükilll6 11m., hosszúaszói j.1 ház ! 
múlyad·Nógrádszaitil, •· p. Alsósztregova. O., n., ; , á', rt. XtlkOllc5vár, UO~th., tj. 6ul:. 

*) Fels68Zilcs nk., X Alsóhegy hát, helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. Hosszúuró, ah. 
Felstshegy hát, Rónalak, SzéptOlgyes és Ttlskeháza; Erzsébetváros, cs. O. Ktlkt1llc5vú, 60, XXIII, 78, 

trencséni j., ház ·637, :E !.910, T., u. t. és u. P• KükO.Ilc5vár. · 
~. 8.994- th., ak. heiyben, tsztt., jb. és ah. Fels6tekeres, r. Ves~prllua., 
Trencsén, CL ft. Trencsén, 71, XV, ,7, L t. enyingi j., cs. G. Enying, u. t. és u. p. EnJÍDf. 
Trencsén, ~- Felsötelek kk., Hfllnyatl t~m., vajdahunyadi j., 

Fe ls c5 s z u h a l. ház 67, :E !56, O., gk. Vajdahunyad, kg. Alaótele~ 
F e 11 6 s z .., i d n i t L Felsc'Jvfzkftz. 800 th., kj. és at. Alsótelek, tsz. Dán., jbtk. él ah. 
Felsötag, r. Szigetszentinitlós, Pe.t-Pilia-Solt- Vajdahunyad, cs. ~. Vajdahunyad, M, XXIII, 'li, 

Kisktm ricztevei j., cs. ft. Sorobár, u. t. és u. t. és u •. p. Vajdahunyad. 
•· p. Szigetszentmiklós. *) Felsőtelekes kk., )( Felstitelekesi blny .. 

Felső Tabytanya, r. GalgagyOrk, Pest-Pt1iR- t~lep és Telekestanya; Borsod tn~~., edelénJi j., 
Bolt-Kiskun aszódi j., e1. ll. Pf.\spOthatvan, ház 84, :E 66'!, .M., rk. Szuhogy, ret RudabinJ&, 
u. t. és u. P• Galgagyörk. 1.4·73 kb., kj. és at. Rudabánya, tsz. .Miskola, 
Felsőtm.J a, f""'' Dúd, ArCifJ ... , torno'YB.l j., jbtk. és ah. Edelény, cs. G. Rudabánfa, M, X, 81, 

cs. O. Tornova, a. t. Tornova, u. p. Dúd. u. t. Szendrc5; u. p. Rudabánya. 
Felsötaya, r" Jánk, B•e~tmár wt., fehérrJar- Felsőtelekesi bányatelep, r. FeWteleket, 

mati j., CL G. Sontid, u. t. és u. p. Juk. BorsotJ tm~., edelényi j., Clo G. RuUbán7a, 1o t. 
Pelsi~DJ&, f""'' Kenézlc'J, ftl,, dadai Szeridrc5, u. p. Rudabánya. 

felsc5 j. (székh. Gin), ca. G. Gáva, u. t. . Balsa, Felsltelekesmajor, r. Telekes, Vu tA, fUo 

u. p. Kenézl6. ·. vári j., cs. G. Vasvár, u. t. Vasvú, L p. Andriara. 
Felsötanya, r. llezc5szengyel, TMtJCI-.Aranyos . *) Felsiterény kk., )( Bábapuszta; Botli V&, 

marosludasi j., es. ft. Marosludas, u. t. és ipolysági J., ház 66, :E 810, T., m., rJ, rk. Ececr 
a. p. Mezc'lszengyel. 1.16'/ kh.; kj. és at. Teszér (alsóterényi t~ él 

Fels6tanya, r. Vatta, Borsod ""'·• mezc5kGvesdi ak. kerOlet), tsztt., jb. és ah. lpolJság, cs. 6. 
j., es. ö. Emc5d, •· t. és a. p. Emc5d. Alsósipék, !6, XIV, u. t. Teszér, u. p. Grlil1· 

Felsötanra, r-. Vértesboglár, Fejtr ""•·• vili j., Fe ls 6 t is z o v n 1 i~ l Felsc5tisztás. 
es. G. Alcsút, u. t. és u. p. Vértesboglár. *) Fels6tisztú kk., X ; N6gfáj 

FellötanrU r. Kula Bács-Botlrog tulai gácsi j., ház !38, :E U64r, T., ~,á', 6.807 th., 
j., cs. ö. Kula, ~. t. és ~. P• Kula. 

1 
kj. és ak. helyben, tsz. Balassagyarmat, jbtt. és ah. 

j., es. G. Kadarkút, L t. Hencse-Hedrahely, u. P• *) kk X B t!.. ld....," G • 
Hencse. ., ogyova, """"' ""'AJ Jl1l&l' 

• . kovja, Gyuriskovja, Hodony, Hurtovja, 1anko1'ja, 
. tanya, f""'' ~á.piób1este, PUf·P&'liB· Kacserovja, Kosturovja, Laluhova, Matejicsko1ja, 

8olt-K1.8kun nagyk!ta1 .J.,. cs. G. Táplószent- Micsjanovja, Nogovja, Novoszadovja, Rusznakovja, 
már ton, a. t. és u. P• Tápióblcske. · Sztanovja és. Stanyoverieka; lrenCim vm., zsolnai 

FelsötnrbnJ, r. MikevligAsa, Sáros tim., ririlti j., ház 158, :E 940, T., rk. Veselény, 3.833 th., 
J., cs. G. Kálnás, a. t. és a. p. Girált. kj. és at. Terhely, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. 

*) Fdl6táJ·kiiof nk., Heve. 11m., egri j., hAz Zsolna, es. G. Várna, 71, XV, .S, •• '- Virna, 
:E t.074o, M., !, 13.,36 kb., ak. beJ7ben, •· p. Terhelf. 
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F e la ll t f z si n a L PelslltizsAny. ~, 1.!55 kb., k.f. ts ~k. Palút, tsztk., jb. '- ah. 
•) Pels6tokaj kk., Zemp'llfl ""'"• szlropkói j., Ipoly!'l\g, es. G. Ipolysag, 26, XIV, 46, u. t. Ipoly· 

ház 24, i 135, R., gk. Minyev!gása, 1.434 kh., ság, 18]. 
kj. As ak. :Minyevqasa, tsz. Satoraljadjhely, jbtk. *) FelslJturasek kk., X József~rőzrtlrész ; 2Vrdcl 
,Sztropkó, ah. Varannó, CL o. Sztropkó, 66, IX, ""'·· stubnyamrdöl j., hu no, f. 811, N., rt. 
!8, u. t. és u. p. Kelcse. Jano!!hegy, 7.08!8 th., kj. és at. Turócznémeti, tsz. 

*) Felaltold kk., X Koplaló ; N6grád szi· BeszterczebA.nya, jbtk. Stubnyafllrd6, ab. Turócz.. 
ráki j., ház 55, :E 81!, H., rk. Cserhátazentivé.n, szentmárton, cs. G. Stubnyafftrdő, 71, XV, 48, 
U06 kb., kj. As ak. Cserhilszentiván, tsz. Balassa· f (Alsóturcsek), L L és u. P• Józsefg6z
rJarmat, jbtk. á kb. Szirák, cs. G. Szécs~ny, 
60, XVI, 51, •· t. Pásztó, u. p. Cserhé.tszentiván. Fels6turjasz8g, r'\ Ung tma., 

*) Fels6topa kk., Bihar tJm., magyar~kei j., perecsenyi j., cs. G. Turjaremete, u. t. Turja· 
hú 179, f. 803, O., .:j=-, '!.500 kh., kj. és ak. Nán- remete, u. p. Nagyturjasz6g. 
hegyes, tsz. Ne.gy-Vé.rad, jbtk. és ah. Pels6Ho.d~rmnjGr, r-. V181pf'lm ""'·• 
cs. ö. Magyarcséke, 87, IV, 11, L L és a. p. zh·czi j., cs. o. Zircz, u. t. Zircz, •· p. Bor-
Bihardobrost. · zavár. 

*) Felsötótfalu kk., Bilu&r szalé.rdi j., ház F e ls t'5 t v a r o a 1 ~ 1 J. Felst'5tarócz. . · 
55, ! 808, O.,· ; , 1.151 kb., kj. és ak. Tataros, *) Felsötyukos -kk'., Ks1-Küküll6 tt'5halmi 
tsz. Nai')'-Virad, jbtt. és ah. Mar~ritta, cs. G. j., ház !01, l 768, O., .:f, 8.370 kh., kj. és ak. 
Tataros, 87, I"\t, 11, a. t. Haumé.dfalva, •· p. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. é8 ab. Kt'5halom, 
Szóvirhegy. cs. G. Kt'5halom, J, XXIV, 78, L t. ~lsóvenicze, 

*) FelsiteSti kk., BMI m., . 
j., hú 61, l !WO, T., rk. K.llrm6czbinya, 594 Felsfiuasa kk., Fogaral alsóárpási j., h~ 
kb., kj. él at. K6rmftczbánya (k6rm6czbányai 269, :E , O., t , .:f, 8.1()6. kh., kj. és ak. 
kj. és ak. kerlllet), tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. tSz. Brassó, jbtk. és ab. Fopras, cs. ft. 
KGrmGezbé.D.ya, es. G. KOrmllczb.ánya, 16, XIV, Alsóárpás, 81, XXIV, 78, u. t. u. p. 

L t. és a. p. X:Orm6czbánya. · Alsóvist. 
r\ Nagylók, Fe,ilr .".,, air· *) Pelslújfalu kk., 81atmár' ""• naubanyai j., 

hogárdi_ j., cs. G. Sárosd, u. t. éa a. p. Sirszent- ház 146, :E 657, O., t, 831 .th., tj. és at. 
igota. , Giródtótfalu, tsz. Szatmé.r-Németi, jbtk. és ab. 

*) FelsitU kk., Bzolf'lok-Doboka ""'·• szamos- Na~rybé.nya, ca. o. Felsóbánya, 6, XII, u. t. 
újvári j., hAz 112, f 674, O., m., t, ~, 1.590 kh., NairJbánya, u. p. Giródtótfalu. 
kj. és ak. Esztény, tsz. Dés, jbtt. és ah. *) Felsi11Jlak kk., V as t~m., németújvlri j., 

· cs. O. Esztény, 63, XXI, 70, a. t. PAnczélcseh, ház 161, i 891, N., rk. és ág. Kulr:mér, !U83 kb., 
L p. Esztény. ' . kj. és ak. Kutmér, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 

*) ü., ..4.bat4f~TorM .".,, j., NámetújvAr, cs. 6. Radafalva, XX, -. t. 
hb ! 511, T., o, kb., kj. és ak. Hilyó, Németújvir, L P• Kukmér. 
tatt., jb. és ah. Kassa, cs. G. U, IX, 17, Pelsö•n.s~, r'l Kecskemét, Put-Pns1-8olt-Ks•· 
•· t. és •• P• ktm ""'·• cs. G. (a kOzbiztonsigi Keca-

Pels6tölés, r\ l!:berhird, P0180f&1/ somorjai kemét város rendőr-tége teljeaiti), (Alaóúrrét), 
j., cs. G. Cseklész, •· t. és •· p. Éberhard. u. t. és u. p. XecskeméL . · 

*) Felsötilgres kk., X Busa, Haczkó, Martica Pelslutaspuazta, rt N6grád 
M Szmreskó ; Trmcatn illavai j., ház 118, "m., filleki j. (széth. Salgótarján), cs. O. Ajná.cskc5, 
f. 706, T., o, !.3!4! kb., kj. és ak. helyben, tss. u. t. Ajnácskc5, •• p. Zabar. 
Trencsén, jbtk. lllava, ah. Puhó, cs. G. lllava, 71, Fels6vadAos, r'\ Slltt5, .",.., eszter-
lY, 47, a. t. Dlava, ~. gollli j., cs. G. Nyer~resújfalu, u. t. éa u. p. StUt6. 

Pels6t6118spuzta, r\ Felsc5rajk, Zala *) Pelalvadas kk., X Galléros, Kosaras és 
pacsai j., cs. 6. Pacsa, •· t. Pacsa u. p. Felsc5rajk. Xubási ; Trencúra ""'·• kiazuczaújhelyi j., hú 

Fels6t6m6s, f' BraBB6 cs. 6. !ü, f U59, T., 5, 3.600 kh., tj. ~~ ak. hely-
Predeal, f (Tömlls), ~ (TGm6s) p. a. ben, tsz. Trencsén, jbtk: és ah. Zsolna, cs. 6. 

r\ Úheu, t~m.,. besz- Kiszuczaújhely, 71, XV, 68, u. L és ue p,; Kiszucsa-
terczebányai e& G. Óhegy, L t. Besztercze· újhely. 
bánya, a. p. . Pelslvadaskert, r'l FeléiSbalor, G~miW 18 Ksl• 

Felsötösepnszta, 1'"'1 Nagylég, Po1scmy Hcmt t~m., 1·imaszécsi j. (székh. Feled), cs. ll. 
aomorjai j., cs. G. Kismagyar, u. t. éa u. P• Nagyléif. Rimaszombat, u. t. Rimaszombat, u. p. Fels eJ-

*) Felsötltr kk., X Bodoripuszta, Borókis· ba.lo1. 
puszta, Gombospuszta, Hollóspuszta, Nedeczky- *) FelsiJvadbz kk:, X AravOlgyi tanya, Filzes
s.irakoldal, Perespuszta, P léskapuszta és SzOlcz- tanya és Krajczát·ostanya.; .Aba uJ· Torna vm., szik
puszta; Hont -., ipolysé.ri j., hAz UO,:! 6!1, M., szói j., ház 17J, :E SU, M., o, *, 8.J6S th., kj • 
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~~ at. helyben, tsz. Kassa, jbtt. lk ah. Szikszó, Nagykun-810Jnok tiszai alsó ~.{szUh. Tu. 
cs. ~. Selyeb, M, IX, 27, fOldvár), cs. O. Vezseny, a. t. és L p. Rákdalo 

Fe l s 6 v a d i e s ó l. Felső fal v&. · • 
Fe ls c'l v a l e n y á g r a I. Felsc'lfeketevöl~y. *) Fels6v&sárd kk., X 'Öjmajor i Nyitra _n., 
*) Felsövalkó kk., Bzilágy vm., krasznai j., ház galgóczi j., ház 61, :f. 436, T., c;, JJUl kh., kkél 

135, f, ~14, 0., 1, 1.078 kb., kj. és ak. Alsó· ak. Vágszentpéter, tsz. Nyitra, jbtk. és ab. fia1. 
valkó, tsz. Zilah, jbtk: Kraszna, ah. Szilágysomlyó, góez, cs. ~. Galgócz, lJ, XIV, 66, •· t. Alló
es. O. Alsóvalkó, 51, III, 10, u. t. és u, p. Alsó- vásárd. a. p. Galgócz. 
valkó. Fels6T&Sg)'ár, fl Betlér, G6m6r il Kif.Bou 

*) Fel86vAIJ kk., X Emberhegypuszta és Szimál· ma., rozsnyói j., CL o. Rounyó, L ~ 61 lo Jo 
lapuszta; (J8m6r ú Kis-Hont .,m., tornaljai j., Betlér. 
biz 75, :f. 809, M., ~,rt. Uzapanyit, 1.013 kb., kj. FeldvtJgheg)', fl Szentmargithegy, ZGlo..., 
és ak. helyben, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. csáktornyai j., cs. O. Stridóvár, L t lma· 
Tornalja, cs. O. Tornalja, XVI, 5!, u. t. szerdahely, u. P• Muraszentmárton. 
Tornalja, Felsövégivlilgy-, fl Turzófalva, Trmc:aiua., 

FelsÖTálya, rt Maroshéviz, Maros-Torda ma., esaczai j., cs. ~. Turzófalva, u. t. és u. P• Torzó. 
régeni felstl j. (székb. Magyarrégen), es. O. Maros- falva. - , 
héviz, a. t. és u. p. Maro;;héviz. Felsinnieze kk., Fogaras filii., sárkányi ~ 

Fe ls c'l v á l y b ik sz ö r L Felsc5vAly. . ház 138, i. 68~, O., m., 4'-, 6.08~ih., kj. és at. 
*) Felshámos kk., X GOMlmez6puszta j Alsóvenicze, tsL Brassó, jbtk. és ah. Sárkány, cs.· 

PolSony dunaszerdahelyi j., ház 111, f, 667, o.· SárkánJ, 81, XXIV, 78, L t. és J, .. Al» 
M., rk. Vásárút, !.oa kh., kj. és ak. Vásárút, venicze. 
tsz. Pozsony, j btk. és ab. Dunaszerdahely, cs. ö. .fl Herczegfalva, Fljlr s, *' 
Dunaszerdahely, 71, XIII, u. t. Albir, L P• bogé.rdi j., CL o. Herczegfalva, L t NIC)'· 
Vás6.rút. venyim, a, p. Herczegfalva. 

Fels6TinJ, fl Bugyi, Pest-Pa1ii-SoJt-Kia'ktln ,. *) Fel86nreczke kk., Bereg ""'·• alsó,ei'ICiti 
alsódabasi j., es. ~- Ócsa, u. t. Taksony, j., ház !26, ! 1.410, R., n., t, 3.1HO ih., kj. és ak. 

•· p. Dunavarsánf, Alsóvereezke, tsz. Beregszász, jb. 
*) Felalvárad kk., Bars tm~., lévai j., ház aö, ah. Szolyva, telekkönyvi hatósig Muniicl, 11. 

:f. !19, IL, ~, rk. Alsóvárad, 1 kb., kj •. és at. ö. Volóci, 66, XI, !U, L L és a. p. Alsóvereezte. 
Alsóvárad, taL Aranyosmarót, jbtk. és ah. Léva, *) Felsheresmari kk., X Felsllveresawli 
es. O. Léva, !6, XIV, <15, u. t. és a. P• Alsó· Fakóbükk; Ugocsa vm.', tiszáninneni j. (uékh. 
várad. Nagysz6ll6s), hál 405, :f. 1.9!1!!, R., n., ;, !!.536 

*) Fels6d.radja kk., .Als6-Ftihlr alviiJezi kh., tj. él ak. helyben, tsz. Here89ZÚZ, jblk.ll 
j., ház 367, i 1.616, O., t, 4'-, 1.118 kb., kj. és nh. Nagysz6lltls, es. o. Királyhúa, Il,16. 
ak. Alsóváradja, tsztk., jb. és ah. Gyulafehérvár, m. h., a. t. Nagyszóllc'ls, ~· 
cs. 6. Alsóvlradja., 641, XXIU, 74, L t. Gyula- f"' Felsdreres· 
fehérvár, a. p. Alsóváradja. mart, Ugocsa tiszáninneni j. (tzékh. NaBY· 

*) Felscharány nk., Kra816-8eörlny jimi sz6llc'ls), es. Nagyszc'lllc'ls, 11. t. Nanuölllll, 1o p. 
j., biz 3!16, :f. t.M7, O., =f, 3.773 kh., ak. hely- Fels6veresmart. . 
ben, tsz. Fehértemplom, jbtk. Szászkabánya, ah. F e l s 6 v e r z á r l. Felslifllves. · 
Oraviczabánya, es. O. Merrsény, 63, VII, !1, Felsönselénypuszta, 1""1. Kétkeresztúr, N6g-
m. h., a, t. és u. P• Rakasd. rátl losonczi j., cs. G. Fdlei, •· t Losona, 

*) FelsöTárcza kk., S•ilágy vm., szllágyesehi j., u. p. Osgy6.n. 
hAz 155, i 710, O., t , 1.867 kh., kj. és at. Alsó- F e s 6 v e 1 z t e n i e z l. Felsc5vesztény. 
várcza, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágycseh, es. o. *) Felsövesztény kk., Nyitra tm., 
Szilágyillésfalva, 51, III, 10, u. t. Szilágyillés· bokréti j., ház 97, i. 511, T., 0, t.i33 kh., t~ é3 

falva, u, p. Szilágycseh. ak. Bélaudvarnot, tsz. Nyitra, jbtk. NarJ!apol· 
*) Felsövargony kk., Sáros fels6vizközi csány, ah. Pl'ivigye, cs. G. Nyitrazsámbokré~ t~ 

j., ház 39, f, 199, R., gk. Ladomérvágása, 935 XIV, 46, u. t. Nagybéliez, u. p. Bélaudvarnok. 
kh., kj. és ak. Ladomérvágása, tsz. Eperjes, jbtk. *) Felslhldafalva kk., Zala tnn., csáktornyai j. 
Fdsc'lvhköz, ah. Bártf11oo cs. O. Alsókomarnok, 67, ház ~4, :E 140, H., rk. Csáktornya, Hó th., ij 
IX, ~9, u. t. FelsGvfzkGz, u. p. Ladomérvágása. és ak. Csáktornya ( csáktornyavidéki kj. és ak. 

Felsővárosviz kk., Hunyad vm., szászvárosi kernlet), tsz. jbtk. és ah. Csák· 
J., biz 167, i 789, O., 't, 8.417 kh., kj. és ak. t01·nya, cs. o. Csáktornya, '8, XX. u. t. ls 
Alsóvárosviz, tsz. Déva, jbtk. és ah. Szászváros, u. p. Csáktornya. 
cs. G. Alsóvárosvíz, 64, XXIU, 76, u. t. és a. p. *) Felshidra kk., Toraa-..4.ranyos ""'·• topin· 
Szászváros. falvi j., ház 725, :f. S.61i, O., =j=-, 17.6« kb., k~ 

Felsövarsáuypnszta, n Rákóczifalva, Já11 és at. Alsóvid.!-a, tsz. Torda, jbtk. és ah. Topán· 
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1 
lU\ XXI 69 a. t. • és ah. Csacza, es. ~· Óhesztereze, · 71, XV, 48, 

a va, cs. lJ. e ""~ f!Y, uvJ J J • Ób t 
T á ., 1 A'-ó 'dra u. t. es u. p. esz ereze. 

op n.a va, 8 • P• .. n ' · 1 ó · ' ház 87 
") Felsödrányoa U:., X Farkastelep; ZempUn *) Felsizéile kk., Nyttra . ga g eZI l·• , 

tiiiJ., sztropkói j., ház 68, :! 458, T., n., rk. János- i. 714, T., o, ef, 788 kb., kJ. és ak. helyben, tsz. 
v~lgye, gk. Oroszvágás, 1.706 kh.,kj. és ak. Kosár- Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, es. O. Galgóez, lJ, 
vágása, tn. Sátoraljaújhely, jbtk. Sztropkó, ah. XIV, 46, u. t. Szilád-Alsózélle, u. p. Szilád. 
Varannó, e& 11. Nagydobra, 66, IX, !8, u. t. Kelse, F e l s ó z e ll e l. Felsözélle. 
•· p. Homonnaolyka. · *) Fels6zell6 kk., X Lécsénymajor, Malom-

*) Felsödsny6 kk., Trmc1tta tm., zsolnai j., vOlgytelep és Virágmajor: Nógrád vm., azécsényi 
báJ !10, f, 1.3!4-, T., o. !.615 kh., kj. és ak. Har- j., ház ~15, f, sot., M., o. kb., kj. és ak. Bussa, 
matos, ts~. Trencsén, jbtk. éa ab. Zsolna, cs. O. tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. Szécsény, cs, O. 
Zsolna, 71, XV, 68, a. t. u. p. Nógl'árlszakál, XVI, 51, L t. Nógrádszakál, 
Harmatos. a. p, Bussa. 

*) Felsölis6 kk., X Fajna, HajnalvOlgy, .Juhász- *) Felsőzorlencz kk.,· Krass6·Seörlng vm., 
lOigy, Makerló és Suliguli; Máramaros vm., temesi j. (székh. SZ!ikul), bb 10!, i. 687, O., T• 
visói j. (székb. Felsc5visó), hAz 1.661, :t 9.!49, N. !.~ kh., kj. és ak. Krassógombás, tszLk., jb. és 
o., m., r., o, t, (1, ref. Máramaro.ságet, .U.316 ah. Lugos, cs. O. Krassógombás, 48, VIII; 
th., kj. és ak. helyben, tsz. l'tláramarossziget, jbtk. u. t. Alsózorlencz, u. P• Krassógombá.s. 
és ab. helyben, cs. O. helyben, 85, XII, 38, Fels6znbrlcza kk., Áf"'a ""'·• trsztenai j., hál 

.['4 e. ~. i. 1.345, Lengyel, o, 6.578 kb., k,j. és ak. hely-
Felséhist kk., Fogaras """• alsóArpási j., biz ben, tsz. Rózsahegy, jbtk. Trsztena, ah. Turdossin, 

303, f. 1.375, O., -T, 10.617 kb., kj. és ak. Dragus, es. o . .Jablonka, 71, XV, 49, u. t • .Jablonka, • 
tsz. Brassó, jbtk. és ab. Fogaras, cs. O. Voila, 31, *) Felslizúgó kk., )( ; Beepes 
IXIV, 78, 11. t. Alsóvist, •· p. Alsószombatfalva. óloblói j., ház 165, i. 785, T., ik. Alsózúgó, 

*) Pels6Tfzkliz tt., Sáros fels!lvizkllzi j., 8.13! kb., kj. '• ak. Podolin (podolinvid4ki kj. 
ház 115, ! 685, R., n., m., t , rk. Bánya· és . ak. kertllet ), tsz. Lc5cse, j btk. 'a ah. Ólubló, 
völgy, izr. Ladomérvágása, 1.820 kb., kj. és ak. cs. o. Podolin, 67, IX, 30, u. t. Gnézda, 
helyben, tsz. Eperjes, jbtk. helyben, ah. Bártfa, (csak nyáron ; télen a. p. Podolin). ' 
01. O. helyben, 67, IX, _r- e. ~· Fels6zúgófflrd6, r'\ Felsc5zúgó, S•epa pa.,· · 

*) Felshlznlcze kk., BtJTeg ""'-• latorczai j. óloblói j., cs. O. Podolin, u. t. Gnézda, 
(azékh~ Oroavég), ház 151, i. 913, R., ; , (csak nyáron; télen u. p. Podolin). 
t.US kh., kj. és ak. Nyárasdomb (felsc5viznicze, *) Felsörsadl\ny kk., Bars vm., garamszent
kj. és ak. kerület), tsz. Beregszász, jbtk. és ab. Ikereszti j., ház 74, ! 5!6, T., O• ~.73! kh., kj • 
)[unk:Aes, es. o. Alsóviznieze, 66, XI, M, u. t. és ak. helyben, tsz. Aranyosmarót, jbtk. Újbánya, 
ár ·11. p. frigyesfalva. · . . ah. KOl'mOczbánya, cs. o. Garamszentkereszt, 

Fe ls ch la d i e sa l. Felsc5ladáes. !16, XIV, 45, u. t. Geletnek, . 
FelsövlkoT, r'\ Marikó, Trencs4n 11m., vAg· *) Felslizsember kk., )( Macsárpuszta; Hone 

hessterczei j., cs. o. Váfbeszlereze, a. t. Vág· vm., báti j., ház 113, i. 688, T., m., o. ef, 3.524 
besztercze, a. p. Marikó. . . kb., IQ. és ak. Bát, tszlt. és jb. Ipolyság, ah. 

FelsÖTogyerád, r. Vágdebrc5d, NgÚra vm., Selmecz- és Bélabánya, es. o. Bát, !6, XIV, 1!5, 
" t é • · " P" t é t Rákf 1 u. t. Bát, u. p. Alsózsember. · 

pus 7 Dl J., es. Uo uS y n, a. • a u, u. P• *) F l ft ld kk z "L. th l • . hA. Váguebrlld · e suzs ., ala vm., .. esz e fl J., a.Z 

F e ls c5 ~ 0 ly a L Felsliszabad os. !41, i.. 1.148, M., rk. A~sózsi~, !.118 kh., kj. és ak. 

F l Ö 111 B á al' ..... . Alsózstd, tsz. Nagyka.mzsa, Jbtk. és ah. Keszthely, 
e s vu t;r, r'\ erencsv r Ja, .~.,ydrtJ vm., ,. ZA.l ántó ~o XX a~ .. L . . . ,. V bó • S . cs. u.asz , wa, , "'*• u. .. esencze-

sózemczet J., cs. u. er ez, a. ... zemcze, u. p. tomaj, ~· . 
szombo.t. l ö l Bá d d • k a ma f 1{ 1 6 ib 1 t 1' y~... b 1 Fes zs ppó, r'\ r u vamo , uomogg 

e s z a · ""tisza 0 cs. kaposvári j., cs. O Kadarkút, a. t. és •· P• Bál'di-
Felslizádjel, r'\ Prószék, Lipt6 t~m., n'metlip· bilkk. · 

cs~i j:, c& G. Szielnicz, a. t. Liptótepla, u. P• *) Fels6zsltra kk., X Szc5esénypuszta i Somogy 
Sz1elntcz. marczali j., ház St, f, 770, M., rk. Somogy-

") Pelslizáros kk., X Brezova és Kleczenecz i sámson, .fo.1~3 kb., kj. és ak. Csákány, tsz. Kapos
Trencsm 11m., puhói j., ház 141, i. 691, T., ó', vár, jbtk. és ab. Marczali, es. o. Nemesvid, .U, 
1.6!~ kh., tj. és ak. helyben, tsz. Trencsén, jbtk. XIX, 63, a. t. és u. p. Nemesvid. 
és ab. Puhó, cs. O. Puhó, 71, XV, 47, a. t. P.uhó, *) Felsözsolcza nk., X Csepnikkert és Szilvás-
1:8J. . . telep; Borsod miskolezi j., ház 307, f, 1 

") Felsözboró kk., Trencsén 11m., kiszucza- M., o, t , ref. Alsózsolczo., 2.915 kh., ak. hely-
újhelyi j., ház :t76, i 1.607, T., rk. Karásznó, ben, tsztk., és ah. Miskolcz, es. o. helyben 
3.!10 kb., kj. és at. Karásznó, tsz. Trencsén, jbtk. S.fo, X,_ 31, r (Zsolcza), [~ ' 
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*) PeiR3zsuk tk., X Ferencztanya és Kálmán- F e n ek l. Dobfenek. 
tanya; Koloes 11m., kolozsvál'i j., ház 113, ;@. 52!, Fenékpnszta, n Drávafok,· Somogy""'·· meet· 
O., m., t , !.585 kh., kj. él'l ak. helyben, tsztk. vári j., cs. o. J.ekócsa, •· t. Lakóeaa, a. p. 
Kolozsvár, j b. Kolozsvár vidéki (székh. Kolozsvár), Drávafok. . 
ab. Kolozsvár, cs. O. Magyarkály~n és Bonczhida, Fenékpuszta, n Ipolyszalka, Hont ~~m., szobi 
6!!, XXII, 73, u. t. és u. p. Alsózsuk. j., cs. O. Szob, u. t. Szob, u. p. Ipolyszalka. 

Felsözsúnypuszta, n Nngylócz, Nógrád t:m., Fenék1•uszta, . n Keszthely, Zala ""'·• tem-
81écsényi j., cs. O. Szécsény, a. t. Szécsény, •· p. helyi j., cs. o. Keszthely, m. h., L t.' és a. p. 
Nagylócz. Keszthely. 

Felszeg, n Alsóbisztra, '""·• huszti Fcnéktnnya, f""' Révaranyos, 81abolC11llll., tiszai 
J., cs. o. Berezna, a. t. és u. P• Berezna. j. (székh. M~ndok), cs. ll. GyOre, L t. és L P. 

*) Félszertalva kk., X Félszerfalvi czukorgyár; KopócsapAti. 
Sopron vm., nagymattani j., ház 85, f. 831, F e n e r es L Fenyéres. 
N., m., rt. Zemenye, 643 kb., kj. és ak. *) Fenes kk., Alsó-FeMr "m., magyarigeni j., ház 
falu, tsz. Sopron, jbtk. és ah .. Nagymarton, cs. ll. l, ! 1.1-'0, ·o., t, :fo, 11.518 kh., kj. és ak. 
Lajtaszentmiklós, 76, XVIII, 57, _[It e. helyben, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és _ah. Abrud-

Félszerfahl czukorgyár,nFélszerfalva,Bopron bánya, cs. o. Ompolygalacz, 60, XXI, 68, 
.,.., nagymartoni j., cs. o. Lajtaszentmiklós, a. t. (Ompolygalacz-Fenes), a. t. és •· p. Zalatna. 
és u. p. Félszerfalva. Feaes, n MarosbogAt, Torda-.Araflyos ut., 

FtUszermajor, n Vértesacsa, FQM' tim., váli j., marosludasi j., cs. o. Marosludas, u. t. és a.,. 
ca. o. Val, a. t. Vértesboglár, •· p. Vértesacsa. Marosbogát. · · 

*) Felszopor kk., X Veremszeri major; Fe n es l. Kistenea, Maaryartenes, Szászfenes, 
.,.., ésepregi j., hiz 98, f. 640, M., rk. Várasfenes. 
Ag. Nemeskér, 745 kh., kj. és ak. Újkér, tsz. Sopron, Fe n t c5 s l. Kisfenttls, Nagyfentils, Pusztafent6s. 
jbtk. és ab. Csepreg, cs. G. Uv6, 76, XVIII, ~7, *) Fény nk.; X Rétimajor, Talágymajor, ~· 
•· t. LGvc'J, u. P• Újkér. major és Unkamajor i Torontál tm., párdányi j., 

FeUar, n Turjaváglul, Ufl.g tm., perecsenyi j., ház 395, ! !1.037, O., sz., m., .:f (t), rk. Módos, 
cs. O. Poroskó, a. t. és •· p. Tul'jaremete. . · 7.970 kb., ak. helyben, tsz. Nagybeeakerek, jbll 

F e_ l t f z l. KáSzonfeltlz. . és ah. Módos, cs. O. Módos, !9, V, 16, f, 
*) Féltorony nk., )( Albertk.ázmérpuszta, Keleti- e. . . 

tanya. és Wittmnntnajor; Mo10n t~m., nezsideri j., F é n y l. Mezc5fény. 
hú :E !.4.60, N., m., o. 9.959 Jtb., ak. *) Fenyéd kk.,Uclvarhely""'·• udvarhelyij.{sdkb . 

. helyben, tsz. Gyc5r, jbtk. és ah. Nezsider, cs. O. Szt!kelyudvarhely), hAz 169, ;@. 767, M., O• 3.168 
helyben, 76, XVIII, 68, r (BarAtudvar- kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Székely· 
Féltorony), _[ll e. ~. . udvarhely, cs. O. Székelyudvarhely, Si, XXIV, lll, 

*) Feltót kk., X Paráznya i .At·atl vm., tornovai 11. t. és u. p. Székelyudvarhely. 
J., ház 6!9, l !!.911, O., m., .:j=-, rt. Pankota F e n y é r l. Bélfenyér. 
1!.677 kb., kj. és ak. helyben, tsz. At"ad, jbtk. és *) Fenyéres kk., Bihtw vm., belényesi J~ hú 
ab. Borosjenc'J,. cs. 6. helyben, 83, IV, 18, 145, ~ 85!2, O., ::f, 1.!163 kb., kj. és ak. Bihar· 
_[ll e. ~· . poklos, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, cs. 

Féltő, n Békés, Békts békési j., ca. O. ö. Belényes, 83, IV, 13, u. t. és L P• B61ényes. 
Békés, u. t. és u. p. Békés. . · *) Fényes kk., Krass6-8zörén'!l "m., teregoYai i~ 

FelTAcza kk., Hunyad körOsbé.nyai j., bé.z hé.z 181, ~ 1.03U, O., .:f, 1!.000 kh.,lrJ. és ak. Orma. 
f. 632, O., .:f-, 8.881 kh., kj. és ak. Alvácza, nyes, tsz. Ka1·ánsebes, ibtk. Teregova, ah. Karin· 

tsz. Déva, jbtk. és ah. KOrOsbé.nya, cs. o. KllrOs- sebes, cs. ö. Ruszka, VIII, !6, L t. Tereron. 
bánya, 64-, XXlli, 75, u. t. és u. P• Alvácza. a. p. Örményes. 

*) Felvin ez nk., Torda· ..Aranyos ""'·• felvincz Fényes, f""' Békéscsaba, Bllklst,.., békéscsabai J~ 
j., ház :f. !1.088, M., o., czigány, Ö, ~ , gk. cs. O. Békéscsaba, •• fi. és •• P• Békéscsaba. 
M'nrosveresmat·t, 4.470 kh., ak. helyben, tsz. Torda, F é n y e s l. KOI'ösfényes. 
jblk. helyben, ah. Torda, cs. O. heljben, 50, XXI, Fényesllázimajor, n C!Jáford, Zala ""''' zala• 
69, f, , pe. szentgróti j., e& G. Zalaszenllrl'ót, a. t. és a. p. 

nRárósmúlyad, Nógrád vm., azécsényi j., Zalaszentg1·ót. . 
cs. O. Nógrádszakál, u. t. és u. p. NógrAdszakál. Fényeslpuszta, f"'l ParAd, Hevu péter• 

Fendriclltanra, n · Csonkapapi, Bereg vm.. vásári j., cs. ö. Parád, u. t. és u. p. Pa1·ád. 
mezökaszonyi j., cs. o. Ml!zőkaszony, u. t. Mezö- Fényesi szGllök, n Békéscsaba, Blkia ""'·• bd-
knszony, ·u. p. Beregsom. késcsabai j., e& o. Békéscsaba, u. t. és 11. p. 

Fendudatanya, f"'l Mezc5nagymihAly, Borsoil Békéscsaba. 
tnn., mezöcsáti j., cs. O. Mezöcsltt, u. t. Mező- *) FényesUtke kk., X Ereszvénytanya és Erós· 
csá t, u. p. Mez6n 1gymihály. . tanya ; Bsabolcs kisv4rdai j., ház 376, i Uai, 
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ll ,., '*, ,,. ... , Tornvosp .. lcza, kb., tj. és FenylJs:Uzfmajor, ~ Vaspör, Zal~ tim., zala-
.'' 0 ' 0 11

" • • • • • • Z l IJt • U "' Zalah!shá.av-ak. helyben, tsz. Nyil'egyháza, jblk. és ah. KIS· e~erszegt J·.• cs. u. a a uvu, • ... DJ 

't'l.rda, cs. o. Kiavirda, 65, X, 88, :C• RlmánymnJor, a. P• Salomvb. 
~· F é n y sz a r u I. Jászfényszaru. 

Fc!nyestag, ·~ Gesateréd, &tJbolcs 11m., nau· *) FenyYes kk., Polsony tnn., j., 
Ullói j., ca. o. Újfehértó, a. t. Balkány, u. P• ház 73, i. 411, T., rk. Fel-iShosszúfalo, 1.0!6 kb., 

• 

Bökllny. · kj. és ak. RózsavOlgy, tsz. Pozsony, jhtk. és ah. 
Fc!nyestanya, ~ Batiz, 8tatmtJr szatmár- Nagyszombat, ca. O. Cseszte, 72, XIII, 40, a. t. 

németi j., ca. ll. Szatmár-NémeU, u. t. Batiz, Gidrafa, u. P• Rózsavlllgy. . 
L p. Batizusvári. .Fenyves, r-... ErdiSköz, Z6lyom """• breznóbányai 

Fényestanya, ~ Batizvasvári, j., cs. ö. Mihálytelek, :r, u. p. Erdőköz. 
natm6.rnémeti j., cs. ll. Szatmár-Németi, u. t. Fenyves, ~ Ökllrmezt'l, Md.ramaros GklJr-
Szatmir-Németi, a. p. Batizvasvári. . mezc5i j., cs. G. ÖkOrmezc5, u. t. és u. p. Okör-

Fényestanya, ~ Nadántelek, Bihar aza- mezc5. 
lirdi j., ca. ll. Tataros, '1. 't. és '1. P• Hagymád- Fe n y v es l. Alsófenyvea, Biharfenyves, Felsc5-
falva. fenyves, Nyitrafenyvea. 

• 
. FI\nyestanya, r"\ Nyírmada, Szabolcs nyír- Fenynsd, r"\ Császkó, Nyitf'a ""''' szeniczei j., 

battai j., cs. ft. Nyírmada, u. t. és a. P• Nyír- da. O. Verbócz, L t.''szenic.~e, u. p. Rohó. 

' 

mada. FenJTesháza, r-... Szinyeújralu, Sd.ros eper-
Fényestanya, r"\ Szinérváralja, 81atmdr jesi j., cs. o. Bertót, L t. Hedri, a. p. Szinye-

ezinérváraljai j., Cl. O. Szinérváralja, u. t. és újfalu. . · · 
u. p. Szfnérvlralja. FenJTe&ll!IZ6llötelflp, ~ Gftdllllc5, Pest-PUú-

l'ényestó, ~ Bélzerénd, .Arad tma., kisjeniSi j., Solt-Kiskun sMOllc5i j., cs. O. GlJdlllliS, u. t. · 
es. 11. Vadász, u. t. és a. p. Vadász. és a. p. Glld01lc5. • . 
• Peny6aJja, r"\ Telekh6.za, Zempltft varan- Fonynsmajor, r-... Balatonmagyaród, Zala 

nói j., cs. O. Tavarna, •· t. és u. p. Varannó. nagykanizsai j., cs. o. Kiskomál·om, u. t. ·Kis-
*) nt., &iben ""'·· nagydisznódi j., komé.rom, u. p. Balatonmauaród. · 

• htz ~i9, :! 1.081, O., n., ', ef, th., at. FenyTesmaj or, r-... Usztató, 81iltJf111 mn., tas-
helyben, tsztk., jb. és ah. Nasyszeben, cs. O. Felek, nádi j., cs. O. Pele, u. t. és u. p. Érszc5lliSs. 
St, XXIII, 76, •· 't. és a. p. Felek. FenyYespuszta, ~ Tét, Gyór tim., sokoróa.ljai 

*) kk., Vu1prlm pápai j., hu j. (székh. Tét), cs. o. Tét, a. t. és u. p. Tél 
f, 468, N., m., rk. Szflcs, 5.15! kh., kj. és *) Fenyvesszoros kk., Trencsén , csaczai 

ak. SzO.cs, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Pápa, cs. j., ház 800, ! 1.700, T., rk. Cserne, !1.707 kb., 
O. Bakonybél, 19, XVII, 65, u. t. és u. P• Ba- kj. és ak. Sziklaszoros, tsz. Trencsén, · . és 
konyszentlászló. · . ah. Csacza, cs. O. Csacza, 71, XV, -18, m. 

""' Verseg, Put·Pilis--SoZt-KU- h., u. t. és u. p. Cserne. 
hta ""'·• aszódi j., cs. G. Aszód, a. t. Aszód, Fenyvestanya, ~ Ol'os, 81abo'lca ""'-• ny{rbor·. 
u. p. Verseg. • dányi j. (székh. Kemecse), cs. o. Nyíreryháza, 

Penyi'JhAza, "' Gombás, Liptd tma., rózsahegyi u. t. és u. p. Oros. - · 
J., es. ll. RóZilahegy, r;!. f, _[ll e. ~. *) Fenyvesvölgy kk., X Malomrét; Uttg tJm,, 

Peny6hazatelep, ,..., Sztankován, Liptd "m., nagybereznai j., ház 196, i J.US, R., n., m., ; , 
rózsahegyi j., cs. ll. Rózsahegy, u. t. és R. p. 7.140 th., kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, 

jbtk. és ah. Nasyberezna, cs. ll. helyben, 66, XI, 
*) l'enyikoaltolány kk., X Alsólucsnó, Boriszkó, 86, fAl, :f, p e. 

Bosiák, Drienkitanya, Felsl'llucsnó, Halastó, Hórka, Fenyvesvölgy, ~ Toronya, Md.ramaros . . 
· Kazimirtanya, Levás1ovszkytelep, Lukácstelep, Ok6rmezc5i j., cs. o. Majdán ka, u. t. Ökörmező,· 
Kódos, Nemcsektanya, Nyirtelep és Viktória· u. p. Toronya. , 
azénbánya: Bar~ aranyosmiU·óti j., ház ~SO, Feodortanya, ~ Rudna, ToronttJl tim., md
f. 1.186, T., Or 4.743 kh., kj. ú ak. helyben, dosi j., cs. O. Módos, ~ m. h., u. t. és a. p. 
tsztk., jb. és ah •. Aranyosmarót, ca. O. K1stapol- Rudna. . 
csány, 26, XIV, 44, •· t. Kislapolcsány, ~ *) Ferde tk., Krass6-Set5réng vm., facsádi j., 

Fenyikút, ~ K.orond, Uavar1uily tlm., parajdi ház ~o~. ! 1.016, O., =j=-, 5.~17 kh., kj. és ak. 
j., cs. a. Korood, 11. t. és a. P• Kol"Jnd. Galadna, tsz. Lugos, jbtt. és ah. Facsád, cs. O. 

Fenyömajor, ~ Magyaróvá1·, Moson , ma· helyben, 43, VIII, !IS, u. t. Bozsor, u. p. Facs6.d. · 
gyal'óvAri j., cs. O. Magyaróvár, a. t. és u. p. Fertlinand, ~ Felsc5szaláni., Szepes vm., göl-
Magya.róvár. niczbányai j., cs. O. Merény, u. t. Korompa, u. p • 
. Fenyöt, r-. Xl11hlcsérd, Baranya mn., szent· Alsószalánk. · 

ll'lrinC'Ii j., cs, a. Baksa, u. t. Szentll'lrincz, u. p. *) FerdinándfalTa nk., X Puskástanya és Zsig-
Nanbiesérd. . mondtanya: Torontál alibunári j., há.z i93, 
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f, U51, Sz., .:f=-, r'k. NngykA.rolyfalva, 5.661 kb., fOldvári j. (székh. Paks), ca. G. Fadd, u. t. Fadd, 
ak. helyben, tsz. Pancsova, jbtk. Alibunár, ah. u. P• Gerjen . 
Pancsova, cs. o. Iloncz, 19, VII, ti, :f, Ferenczlpuszta, 1""1 Dunaszentgyllrgy, Tol!tn111, 
[8] p. u. · dunaföldvári j. (székh. Paks), es. 11. Fadd, g,~ 

Ferdlnalidmajor, r-. TlJklJl, Put-PJZis-Solt- Fadd, u. p. Dunaszentgyörgy. 
Kiskun '!lm., ráczkevei j., cs. O. Soroksár, u. t. Ferencz József szünidel gyermektele-p, "Z. 

· és u. p. TOkOI. begény, Hont tma., szobi j., cs. 11. NagyiiW'OI, 

• 

• 

'Ferdlnándmajor, r-. Zarkaháza, VtJB , u. t. és u. p. Zebegény . 
szombathelyi j., cs. O. Szombnlhely, u. t. és Ferenoz József zslllp&elep, f"' Bezdán, IMe~-

• 
•· p. Szentkirály. · Bodrog zombori j., cs. O. Bezdán, l. t. ll 
· · Fer ed 6, 1""1 Torda, Torda-.Ar~mya. ""''' es. G. u. p. Bezdán. 
Torda, u. t. és u. p. Torda. Ferenczkapu, 0 Nógrádszakál, N6grdd r&, 

F,ued6gyógy kk. és I, Hunyad vm , algyó- ezécsényi j., es. O. Nógrádszakál, L t. és L,. 
ni j. (székh. Algyógyalfalu), ház 6!, ! tto, O., Nógrádszakál. 
=f, 410 kb., kj. és ak. Algyógyfelfalu, tsz. Déva, Ferencz.kárt, 1""1 Nógrádszakál, N6grátl t111., 

jbtk. Algyógyalfalu, ah. Szászváros, cs. O. AJ(fyógy- szécsényi j., cs. O. Nógrádszakál, u. ~. és •·,. 
alfalu, 64, XXIII, 76, u. t. és u. p. Algyógy. Nógrádszakál . 

*) Féregyház kk., X Antalmajor és Feles• Ferenczká.t, 1""1 Murga, Tolna ""'·• simontornyai 
major; Temes , újaradi j., ház !31, ! 1.1SO, j. (székh. Gyönk), cs. o. Zomba, u. t. Högyésl, 
1(),, in., .:f=-, rk. Máslak, 6.104 kb., k'. és ak. hely- u. p. Kéty. 
ben, tsz. Temesvár, j btk. és ah. ja1·ad, cs. o. *) Ferenezlak kk., Vas vm., muraszombati ~ 
Temesillésd, SS, VIII, 25, u. t. Temesmves, , ház 5D, ! 248, Vend, rk. Csendlak, ág. Mun-

Fér. e g y h á z a l. Fé1·egyház. szombat, U9 kb., kj. · és ak. Csendlak, 1sr. 
Ferenczbé.nJa, 1""1 Forgácskút, Kolo11s t..'fn., hid- Szombathely, jbtk. és ah. Muraszombat, ca. o. Vu

almási j., es. G. Magyarzsombor, u. t. és u. P• hidegkút, SS, XX, 66, u. t. Muraszombat, ~· 
Egeres. Ferenczmajor, 1""1 Alsógyel'lyán, Zemplift ra, 

Ferenczbokor, r-. Nyiregyháza, BsaboJca tim., vara.nnói j., cs. G. Órmezc5, u. t. Varannó, L p. 
es. O. Ny1regyháza, •· t. és u. p. Királytelek- Alsógyertyán. 
puszta. Ferenczmajor, 1""1 ApátiszentmihilJ; Po•J 

Ferenczcsatornat gyártelep, 0 Monostorszeg, vm., nagyszombati j., es. o. Nagyszomba~ 1o ~ 
Bács-Bodrog tim., apatini j., es. 6. Monostorszeg, lspá.cza, u. p. Apátszentmihály. 
u. &. Bezdán, u. p. Monostorszeg. Ferenczmajor, 1""1 Balmazújváros, H4id• ,." 

*) Ferenozfalva nk., Krass6-8elirlny resi- klJzponti j .. (székh. Debreezen), CB. ll. Balmal· 
czabányai j., ház 606, ! !.197, O., n., o, T• újváros, u. t. és u. p. Balmazújváros. 
u,.M5 kb., ak. helyben, tsz. Lugos, jbtk. és ah. Ferenczmajor, r'! Bihardiószeg, Bihar -., 
Boksánbánya, cs. G. helyben, 48, VII, !O, u. t. székelyhídi j., cs. lJ, Bihardiószeg, L t. és a. p. 

~· , Bihardiószeg. · 
F e r e n c z fa l v a l. Alsóferenczfalva. .Ferenozmajor, 1""1 BOgOta, YtJB 1111., VUYiri 
Fe r e n c z fa l v a l. Ferenczlak. j., es. 6. Jánosháza, u. t. Jánosháza, u, p. B6(dle. 

• 
- Fe r e n c z h 1v a és M ik ó fa ,L Alsófe- Ferenczmajor, 1""1 CsOnge, Y111 1111., ~zell-
renczlalva. dOmlilki j., cs. 6. Osttl'yasszonyfa, u. t. Kenyeri. 

*) Ferenczbalom nk., Torot~tál tim., pancsovai u. p. CsOnge. 
j., ház ms, i. 8.838, N., ef', rk., Tprontál.alm~s, Ferenczmajor, 1""1 Doba, Venprim 11111,, dere
kg. Pancsova, 7.968 kb., ak. helyben, tsztk., Jb. csel'i j., cs. o. Devecser, L t. Devecser, L ,. 

. és ah. Pancsova, es. lJ. Révaújfalu, !19, VII, !U, Somlószc5llc5s. · 
f, (~ .[1! e. ~· · E · ""' ·.~- ad · · l á . K · ó · h· d Gy& 0 rcsi, .L' eJr;r- -., onJI 14 

so oróalJal l· szé • , cs. G. t, u. t. ét, F · aj K 
1 

, 
L p. Nagymóriezhida. erenczm ?r? 1""1 ápo násnyék, FrJir ., 

Ferenczhegy, r'! Baranyabin, Baranya 'Vm. székesfehérvár! J., es. O. Velencze, a. t. és L fo 
baranyavári j. (székh. Dárda), es. lJ, Főherczeglak, Kápolnásnyék. 
u. t. FISherczeg lak, u. p. Baranyabán. Fere~c~majol', 1""1 Majtény, POlsony 11111.1 DJrf' 

Ferenczbegy n Viziszentgyörgy, Zala vm., szombati J., es. G. Sze1·ed, L t. VedrM, •· p. 
cséktornyai j., cs. o. Mu1·aszcrdahely, u. t. Csák· Majtény. ·· 
tornya, u. p. Viziszentgyörgy. Ferenczmajor 1""1 Mosócz, Tur6CJ tiiR., slubnrt 

Ferenczihát, n Polgár, BeabolcB ""'·· dadai alsó fürdc5i j., es. o. Mosócz, Uo t. 68 Ilo p. .MosócL 
j. (székh. TiszalOk), es. lJ. Polgá.r, u. t. és u. p. Ferenczmajor, 1""1 Nagykanizsa, Zala 1111., ~ 
Polgár. . · ö. Nagyk;,nizsa, u. t. és u. p," 

Ferenozlmajor, r-. Gerjen, Tolna duna- Ferenezmajor, 1""1 Pozsonybeszteme, PoiWIJ 
• 

• 

• 

l 
' 

• 

l 
l 

' l 

• • 

• • 
• 

• • • • 

• 

• 
• 

i 
• 
l 
• 
• • 
• • 

• 
• 
• • 
• • 

• 
' 

' • 
i 
l 

l 
i 

• • 

l 

' 



• 

• · Mi · 
rer Fer 

• 

• 

R 1 • fl<gocsa mn tisd.n-
< t. Lamacs FerenCZJL~tnya, l""' a mt, . '' 
~ lilit., pozsony{ j., c.._, lJ. S!omfa, •• ' úli .• (~zékb. Halmi), ca. ö. Halmt, u. t. és u. P• 
l a. p. Pozsonybeszte1•cze. . L J. 
:. Ferenczmajor, r-. se·regélyes, Fejér 1Im., azé- Habm. Irmaroa or és Vilémajor • 

trafehérvári j., ca. o. Seregélyes, a. ~ és u. P• *) Ferend nk., .~ hé.z 82~ :E t' 880 0 m' 
Zichyújfalu. . Temes "m., verseezt J., • • ' ., '' 

Ferenezmajor, ,-.., Szomód, Komárom "m., tatai n., .::j=-, rk. Nagyzsám, 6.626 kb., ak. helyben, tsz. 
j, cs. o. Tata, u. t. Tata-Tóvá.ros, u. p. Szomód. Febértemplom, jbtk. és ah. Versecz, cs. O. Nagy

Ferenczmajor, r-. Temestüzkút, 7'emes vm., zsá.m, 61, VII, 20, r. P· u. • 

újaradi j., es. lJ. Temesillésd, a. t. Temesfüves, Fe r e n d i a l. erend. 
•· P• Féregyház. Feresd kk., Hunyad, vajdahunyadi j., ház 

Ferenczmajor, r-. Temesvajkócz, Temes mn., 146, :E 622, O., kg. Pojeniezntomi, 7 .134! kh., .kj • 
• 

Yerseczi j., ca. lJ. Verseez, a. t. és u. p. Temes· és ak. Cserbely, tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajda-
vajkócz. hunyad, cs. lJ. Vádudobri, M, XXIII, 76, lJ• t. és 

Ferenczmajor, r-. Tetétlen, Hajau. hajdu- u. p. Vajdahunyad. 
szoboszlói j., cs. lJ, Tetéllen, u. t. ás u. p. Tetét- Férged, l""' Hódmezc5-Vá.sárhely, Osongrátl tnn., 
len. . ca. O. Hódmezc5-Vását·hely, u. t. és u. p. Hódmezc5-

Ferenczmajor, r-. Vép, Vas "m., szombathelyi Vásárhely. l . 
j., ca. ll. Vép, u. t. és u. p. Vép. *) Fericse kk., Bihar ""'·• belényesi j., ház 

Ferenczpnszta, r-. Baranyabán, Baranya mn., 16!, t 896, O., T• 2.448 kb., kj. és ak. Bontesd, 
vári j. (székh. Dárda), cs, O. helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, cs. O. Bon-

L t. Föherezeglak, u. P'• Baranyabán. doraszó; 37, IV, 18, u. t. Bondoraszó, u. p. Kis-
*) Ferenczsz41lás kk., Torontál v111., nagyszent- szedres. . 

miklósi j., há~ 83, ! 404, M., rt. Kiszombor, 63 F e r i e s e l. Szamosfericse. 
kb., .lij. Kiszombor nk-hez beosztva, ak. Kiszombor, Ferihegy, r'\ Vecsés, Pest-Pili•-Sol~-K 
tliZ. Nagykikinda, jbtk. és ah. Nagyszentmiklós, vm., monori j., cs. o. Gyomrc5, u. t. és u. p. 
cs. 11. Kiszombor, 46, V, 15, 11. t. és u. p. Kis- Vecsés. 
zombor. Ferlhegymajor, r'\ Bé.lyok, Bi.hcw mar-

r-. Kiskunfélegyhára, Peat· gittai j., cs. O.. Berettyószéplak, u. t. és u. P• 
Ptlis-Solt-Kúkun "m., cs. O. Kiskunfélegyhá.za, u. t. 1 Bályok. . . 
Szentkúl, a. p. Kiskunfélegyháza. 1 Ferlmajor, r-. Somogytarnócza, Somogy t1m., 

Ferencztanya, r-. Febérgyarmat, Seatmár VIli., barcsi j., es. o. Barcs, u. t. és u. p. Somogy- · 
fehérgyarmati J., es. O. Febérgyarmat, u. t. és tarnóeza. 
1. p. Fehérgyarmat Ferlpuszta, l""' Karancsberény, N61Jf'átl. vm., 

Ferencztanya, r-. Fels6zsuk, Kolol8 vm., kolozs-. filleki j. (székh. Salgótat·ján), cs. O. Karaocsság, · 
vári J., cs. O. Magyarkályán, u. t. és. u. p. Alsó- u. t. Salgótarján, u. p. Lapujtc5. 
uuk. Fel·kóczahaztelep, 0 Sárhida, Zala zala-

Ferencztanya, ,-.. Me1.6kapus, Torda-Aranyos egerszégi j., cs. O. Nagylengyel, u. t. Bak, u. p. 
marosludasi J., cs. O. Mez6kapus, u. t. és BoczfOlde. · . . 

•· p. Mez6kapus. . Fernekág, r'\ Zalapataka, Zala vm., zalaeger-
Feren'cztanya, r-. Nagyida, .Abau.j-Toma szegi j., ca. o. Zalalövő, u. t. és u. p. ZalalövO. 

kaasai j., cs, O. Enyiczke, u. t. és u. p. Nagyida. Fe r n e z e l y I. Alsófernezely, Felsc5fernezely. 
Ferencztanra, r-. Nylregyháza, B1aboZcs m11., Feróka, l""' Zólyommiklós, Z6lyom vm., nan-

cs. O. Nyíregyhé.za, u. t. és u. p. Király telek- szalatnai j., cs. O. HerencsvOlgy, u. t. Krivány- · 
puszta. Gyetva, u. P• Zólyommiklós. 

Ferencztanya, r't TiszaMd, 81a'bolcs dadai Ferovka, l""' Herencsvölgy, Z6lyma nagy-
alaó J. (székh. Tiszalök),- cs. ö. Bddszentmihály, szalatnai j., cs. O. Herencsvölgy, u. t. Krivány- · 
L t. és u. p. Büdszcntmihály. Gyetva, u. p. Herencsvölgy. 

Ferencztelek, r-. Noszlop, V easprtm 11m., de ve- *) Fertőboz kk., Sopron ""'·• soproni j., ·ház 
cseri j., cs. O. Noszlop, •· t. Devecser, u. p. 84, ! 618, N., 0 , !.869 kb., kj. és ak. Hi-
No,zlop. · degség, tsztk., és ah. Sop1·on, cs. ö. Nagyczenk, 

. Ferencztelep, r-. Jászó, .Abauj.Torna tJm.". 76, XVIII, 57, u. t. és u. p. Nagyczenk. 
csereháti j. (szé.kh. Szepsi), cs. O. Enyiezke, *) kk., X Endrédújmajor; Sopron 
:r. u. p. Jászó. · vm., kapuvári j., há.z 18'!, f,. 1.160, M., o, 2.886 

Ferenezvágisa, 0 Girált, StJ.roa girálti j., kb., kj. és at. Agyagos (fertőszergényi kj. és 
cs. O. Kálnás, u. t. és u. P• Girált. ak. ket•illet); tsz. Sopron, jblk. és ah. Kapuvár, 

FerenczviilgJ, r-. Voroakc5, :&encsm "m., puhói cil. o. Ferl6szentmiklós, 76, XVIII, 68, u. t. és 
j., cs. ll. Nemsó, a. t. Illava, u. p. VOrOskc5. u. p. Petöhba.i czukorgyár. 

ferenczv6Igye, r-. Técaő, Máramaros m., técsői *) Fertőfehéregyháza nk., X Fet-tc5rila}or J 
j., Cl. O. Técső, a. t. és u. p. Técső. Sopt·on kismartont j,, h6.z !98. f. 1.741, N., 
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m., o, 5.888 kb., ak. helyben, tsz. Sopron, jhtk. mendi j., cs. IS. Kllrmend, u, t. Va!qlidatcl, u. fo 
éa ah Kismarton, cs. o. Feketeváros, 76, XVIII, Szarva!'!kend. 
57, , ~- Festeticlnnajor, 11 Nagymizdó, V aB tJIJI., tllr· 

*) kk., Sopron t~m., soproni j., mendi j., ca. o. KOrmend, u. t. Vaanádud, u. p. 
hú 89, f. n92, M., h., rk. Hidegség, j,t9t kh., Szarvasken1l. 
kj. és ak. Hidegség, tsztk., jb. és ah. Sopron, cll. o. Festetiolamajor, r.. Szarvasiand, Y111 tili., 

Nagyczenk, 76, XVIII, 67, u. t. Pinnye, u. p. kOt·mendi j., cs, ll. KOrmend, g, t. \'IISnádaad, 
Hegykő. u. p. Szar\'askend. 

Ferl6major, 11 Fertőfehéregy háza, Sopron J'estetiesterebezd, r.. BOh!lnye, Somogy ,.,, 
kismartoDi j., CB, o. Feketeváros, r (Fertó· mal'CZali j., cs. ö. Böhönye, Ilo t. és Uo p • 
major-Oka), u. p. Fertőfehéregyháza. Fészer, 11 Boldog, Pest-Pili.~·Solt·KiskWII -., 

*) Fert6megg1es nk., ~oprOta · soproni j., aszódi j., cs. ö. Tura', u. t. Hatvan, 11. p. Bol~og. 
hú 276, f. 1.834, N., o, á', 4.877 kb., ak. Fészerlakpuszta, 11 Toponár, Somogr ft!., 

helyben, taztk., jb. és ah. Sopron, cs. ö. Fert<'S· kapoavé.ri j., ca. ll. Toponé.r, a. t. él It p. 
' rákos, 76, XVIII, 67, u. t. Ruszt, ~· Toponár. · . 

*) Fertörákos nk., X Piuamajo1• és Virágos· F i a l. Betfia, Iborfia, Kh·ályfla. 
major; Sopron t1m., soproni j., ház .f.M, i !1.\!80, Fiacslcz kk., Lipt6 vm., némeUipcsei j., ház 
N., m., ·0, 6.898 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ~o. :E 200, T., ág. Nagypalugya és Giiraln, a7a 
ah. Sopron, ca. ll. helyben, .76, XVIII, 67, u. t. kb., kj. es ak. Szokolcs, laz. Róz~ahegy, jblk. ~ 
Sopron, ~- ah. Liptószentmiklóil, es. o. Németlipcse, 67, XV, 

*) FertősalmAl kk., Ugoclflt tiszántúli f9, u. t. Németlipcse, u. P• Királylubella. · 
. j. (nékb. Halmi), hú 169!, :E 817, M., ~, rk. ~~ *) Fiad kk., Somogy t1m., igali j., hú 87, t 

rk. KOkényesd, kb., kj. és ak. · Kökényesd, 268, M.,, rk. Kisbát·apáti, 640 th., ij 4I ak. 
tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Halmi, CB. O. Kisbárapáti,- tsz. Kaposvár, jblk. és ab. lpl, ct • 

• 

Halmi, 86, XI, S5, •· t. Halmi, •· p. KOkényesd. o. Andocs, U, XIX, 83,. •· t. és u. p. Kbbiraptti. 
*) Fert6széleskút nk., Sopt·on tim., kismartoni *) Fla1 kk., Sáros wm., girálti j., hál !16, i 

j.. hú i08, :l\ 1 N., m., o, .W78 kb., ak. aG, R., gk. Szobos, 668 kb., kj. és ak. Girál~ 
helyben, tsa. Sopron, jbtk. és ah. Kismarton, cs. O. tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Girált, ca. 11. ülnu, 67, 
Feketevá.ros, 76, XVIII, 67, :f, ~· lX, !9, u. t. és. u. p. Girált. · 

*) FerlBszentmlkl611 nk., X Bogirmajor, Bre- Fiata.losmajor, 11 Kisvásárhely, ZaltJ HL, 6 
· rencsmajor, Lesvármajor és Nádgyékénygyár; megi j., cs. O. Sllmer, u. t. Zalagópufa, It P. 
Sopr01a tm~., kapuvári j., ház 629, :E S.1.U., M., Mihé.lyfa. 
o, 6.715 kb., ak. helyben, tsz. Sopron, j btk. és *)Fintfalva kk., Utlvarhély tlla., 

ah. Kapu vir, ca. ö. helyben, 78, XVIII, 68, j., ház ~06, ! 1.016, M., ~, 8, U~Hh., kj. és ai. 
r. _[ll e. ~. helyben, tsz. Székelyudvarhely, jbtt. és ah. Szlo 

F e r t c5 B JI e n t m ik l ó l 8 z e r d a h e ly 1. kelykeresztúr, CB. ll. SzékelykerP.;ztúr, 8!, mv, 
FerlőszentmiUóL ' .· 80, u. t. Szék.elykeresztúr, ~· 

*) Fert6széplak klr., Sopron tim., kapuvári j.. Flli.thkajtor, 1""1 Aba, J'ejér """• atlkesfehfri 
hb !Ol, :E 1.284, M., 0 , 4-.300 kb., kj. és ak. j., cs. O. Aba, f (Bodakajtor·Fela6s&ent. 
Eszterháza, tsz. SoPJ:9D, jbtk. és ah. Kapuv!r, cs. iván), ~ P. u. 
G. FerMazentmiklós, 76, XVIII, 68, m. h., Fiaztató tanya, ro. Erdőd, 81atmdfo .,.,, enMdl 

. •• t. EazterhA.za, 0· j., cs. ö. Erdlid, a. t. és Uo p. Erd4d. 
. *) FertlJszergény kk., Sopron tJm., kapuvári j., F i b i s l. Temesfüves. 

ház 108, :E 607, M., 0• 1.19!1 kb., kj. és ak. Flczfástauya, r- Szakoly, Szabolcs ""'-• aarr• 
Agyagoa {fertllazergényi kj. és ak teriilet), tsz. ká.llói j., CB. ö. Baltiny, u, t. és u. p. Ba!Uny. 
Sopron, jbtk. és ah. Kapu vár, cs. o. Ferlőazent- Flczkópataka, 11 Magyaró, Maros·1ordG-., 
miklós, 76, XVIII, 68, u. t. Pe~hé.lai .czukor- régeni felső j. (székb. Magyarrégen), cs. o. Maros-
gyár, u. P• Vitnyéd. vécs, u. L és u. p, Magyaró. · 

Fertütanya, 11 Kemecae, S1abolu t1m., nyir- FlczoY, 11 Marikó, 7rencsé'tl ""'·• vigbesater· 
bogdányi j, (székh. Kemecse), Cl. o. Domb1'á.d, czei j., cs. o. Vágbesdercze, u. t. Vásbenteroae, 
11. t. és Uo P• Kemecse. u. p. Marikó, · · 

*) Ferzsó 'kk., Sáros birtfai j., hé.z 63, Figlovtlubulk, 11 Marikó, Trencún "•~ '"" 
~ 340, T., rk. Galbatő, ág. Bártfa, 99~ kb., kj. és beszterelei j., ca. ö. Vágbeutercze, 11o t. Vit 
ak. helyben, tas. Eperjea, jbtk. éa ah. Birtfa, cs. besztercze, u. P• Marikó. 
ö. Bá.rtfa, 67, IX, !9, u. t. BArtfa, 11.. p. Galbatő. Figlyárka, 11 Remetevascir, U14g nt., uoh· 

Feset, 11 Feketegyarmat, .AmtJ ·, kisjeniSi ránczi j., cs. o. RemeteTasgyár, •· t. t1s " Ih 
j., cs.· o. Kisjenő, u. t. és •· p. Nagyzerénd. Remetevasgyár. 

Featettchmajor, ~ DöbOrhen, Va• kor- FigulatiUlya, 1""1 N7frpilla, ""' DJir. 
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*) Flnke kk X Miklóstanya é• Sáppuszta i 
.W.tori j., ca. IS. Nyirbátor, n. t. N7frbátor, 8

" P· Borsod 
11
m ~delényi j., ház 99, f 70ü, M., 

Piri~se. rk. Borsod~zirák, sk. Mucsony, ref. EdehSny, 
F 1 Ira tá r l. Feketeér. . 1 1 b t M' k 1 és 
Filagórlástanya, f"'l TiszafQred, Hevu "m. UH l kb., kj. és ak. 1e y en, sz. IS o ez, 

tiszafnredi j., cs. o. Tiszafilred, a. t. Obat· a.b. Edelény, cs. O. Edelény, 84, X, 311 :f, 
Pusztakócs, u. p. Tiszafüred. ~ P· u. . 

*) Fllefalva kk., X FilefalYi mészkc5bá.nya ; Flnketanya, 1"'1 Fels15itlebe, Tor~tál f1m., pár-
&epea ""'·• szepesszombati j., ház S:>, f, !!00, T., dányi j., cs. O. FelsOittebe, u. t. és u. P• Felsc5• 
CIÍ&'ány, rk. Gánócz, Ag. Svábfalva, kb., kj. ittebe. . 
és ak. Svábfalva, tsz. Lőcse. jbtk. és ah. Szepes· *) Finta kk., Sáros eperje1i j., ház 1", 
szombat, cs. O. Poprád, 67, lX, 80, u. t. és u. P• ! T., rk. Alsósebes, 1.957 kh., kj. és ak. 
Gánóczfürdl5. Alsósebes, tsztk., jb. és ah. Eperje11, cs. o. Eperjes, 

FUerahi méaztibáuya, f"\ FileCalva, Bzepes 67, IX, !!9, u. t. és u. p. Sebeskellemes. 
t:f~!., szepesszombatij., cs. O. Poprá.d, u. t. Poprid, Finta, n Néver, Bars j., 
•· p~ Gánócz[ilrdil. . cs. O. Aranyosmarót, u. t. Alsószelezsény, u. p. 

Fileptaaya, f"'l Szamosszeg, Szatmár vm., máté- Nagyherestény. . 
anikai j., 01. ·O. NaaYdobos, a. ·t. és u. p. Nagy- Fintafa, 1"'1 Zajk, ZCJJa . letellyei j., ,01o 

, . dohos. . · lS. Letenye, u. t. és u. p. Letenye. . 
Fllfmes, 1'"1 Zagyvaszentjakab, HetJU *) Fintahua kk., Maros-Torda vm., marosi alsó 

hatvani j., cs. lS. Pásztó, u. t. és u. p, Szurdok· j. (székh. Maros-Vásárhely), ház 119, ! 499, M., 
pfispaki. · ~ , gk. Xisteremi, 1.087 kb., lrj. ét ak. Lukafalva, 

f"'l Narrszuha, (}6tp6r ú Kis- tsztk., jb. és ah. Maros-Vásárhely, ca. o. Baczka· 
Bont ""''' rimaszombati j. (székh. Nyustya), es. o. madara,, 6~, XXII, 71, u. t. és u. p. Nagyteremi. 
Rimaszombat, u. t. Poltár, u. p. Nasyszuha.. Flntl\tanya, f""' Ó váti, Beatmár caengeri . 

Fi l i p o v a l. SzentrillOp. j., cs. o. Csenser, u. t. és u. P• Ó viri. 
Filiptaura, f"\ Inota,:FeJir· t1m., székesfehérvári 'Fintóág kk., HuntJad, ""'·· marosillyei J., hAz 

j.. ca. O. Nádasdladány, u. t. és u. p. Vá1•palola. 160, i. 690, O., =f, !.606 kb., kj. é11 at. Guradobrai 
*) Fllkeházakk.,.Aballj·Tornatms.,fllzérij.(székh. tsz. Déva, jbtk. és ab. Marosillye, cs. G. Dobra, 61, 

Hernádzsadány), ház 36, :! 1601 T., m., t , 77i kb., XXUI, 75, u. •• Laszó, u. P• Hunyaddobra. . 
kj, és ak. Pálháza, tsztk. jh. Flrigyháza, f""' TOrOkkanizsa, Torontá~ 

· ab. es. o. Pilháza, 116,. lX, 17, L t. él torokkanizsai j., es. G. Torokk&IUzaa, L t. él 
a. p. Pálháza. . u. P• • 

. *)Fillér kk., Gömör ú Kis-Hcmt ratkói j., Flrltfalu, 1"'1 CselltevOisy, ZalA ""'·• alaólend· 
• 

ház 89, :! 518, T., Ag. Ratkóaebes, Ui19 kb., vai j., es. G. Alsólandva, 11. t. és L p. Alló-
kj. és ak. Szirk, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ab. lendva. . 
Nagyrilcze, ca. ö. Ratkó, XVI, ö!&, 11. t. és *) FJrtosmartono1 kk., UtltJarheJy tJm.; sz6-
L p. Ratkó. kelyke1·eszlúl'i j., há~ 1 !. 613, M., 8, 8.498 

· Fllloxeracsárda, 1'"1 D!rda, BManyt~ vm., kb., kj. és ak. helyben, taz. Székhelyudvar
baranyaviri j. (székb. Dárda), cs. O. Dárda, u. t. hely, jbtk. és ah. Székelykeresztúr, ca. O. 
él u. p. Dárda. ' Si, XXIV, 80, .u. t. Korond, 
I'D.m6~~k, 1'"1 Nagytarajoa, Trenc~m . *) FlrtonáralJa kk., Udvarhely ""'·• udvarhelyt 

tre~csén1 J., ce. O, Trencsén, u. t. ~ u. P• Kts· j. (siékb. Székelyudvarhely), ház 79, !. 348, 8, 
tat;.-Jo& · . . . . 1.56:S kh., kj. és ak. Székelypálfalva, tszlk., jb. és 

) Fflócz kk., X FllóczJsz15ll15bei)' és FdócZI· ah. Székelyudvarhely, cs. ö. Korond, 8!!, XXIV, 
· puszta; Zala tJm., alsólendvai j., ház 16J, t SO, a. t. Korond, u. p. Székelypálval va. 

Vend, rk. Bagony~, 1.614 kb., kj. • ak. Bagonya, Ffschbelnta~ya, r. Tiszabc5, ;Jás:-Nagyhn- . 
tsz. ~laegel'szeg, Jbtk. és ah. ~lsólend•a, es. ö. Seolnok t1Ui., tiszai közép j. (székh. TörOkszent
Delatmcz, 48, XX, 66, u~ t. Belabncz, u. p. Bagonya: miklós), es. o. Feiyvernek, u. t. Tiszabura, 

Jnóczipuszta, f"\ Filóez, Zala alsólo!udval. 
11 

p TiszaM · 
j., cs. a. Belalinez, u. t. BelatincJ, 11o P· • Fl• h--'-ft-~ . Érk • 4'-1 .a ~ • 
Bagony · sc ~~a..-Ja, 1"'1 IS&cuU, ~l?.tagy 'Vm., 

és u. p. 

lendvai j., cs. O. Belatincz, u. t. Belatincz, u. p. tl'szentkuá Y· 
Bagonya. . . Fls~~tanya, 1"'1 Hodá~~· S-:atmár máté· 

FUoirtváar, f"'l B!nl&hos, Trene~m tJm., báni j., szalkat l·• cs. G. KántorJanost, u. t. és u. p. 
cs. o. Bán, u. t. és u. p. Nemsó. Hodász. 

FJnitJertanya, f"'t BúCB, Eutergom ""'·• piJ·- Fiserke, .~""'~ Kistofonya, ZtnnpUn f1m., 81\tor· 
ktnyi j., cs. o. Muzsla, a. t. Bátorkeszi, a. P• aljaújhelyi j., cs. ö. Sá.Loraljaújhely, a. t. és u. p. 
Búcs. Sátoraljaújhely • 
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Fiserpnszta, 1"\ Gerlicze, Göm.ör is Kis-Hont Flórapuszta, r"'t Nagysáró, iJa.rs '""-· lévai 
vm.., ratkói .j., cs. O. Ratkó, a. t. és a. p. Ratkó. j., es. 6. Nagysalló, u. t. ég u. p. Nagysáró. 

Fiskalitásllutn, 1"\ Hasznos, Heves mn., hatvani Flórapnsztll, n Pata, Somogy vm., szigelvf.ri 
j., cs. O. Maczonka, u. t. Nagybátony, u. p. j., cs. 6. Gyöngyösmellék, u. t. és L p. 
Pásztó. Szigetvár. 

Flszterhá.z, n Sárhida, Zala zalaeger- Flóratanya, n Kántorjánosi, Seatmárf!m., malé· . 
szegi j., cs. O. Na.rylengyel, u. t. Bak, u. p. szalkai j., cs. O. Kánlorjánosi, u. t. és 11. p. 
BoczfOlde. · Kántorjánosi. 

Flterltanyak, n Kötegyán, Bihar vm., nagy- F l o r e s z a l. Csernisorafloresza. 
szalontai j., cs. O. Sa1·kad, u. t. és. u. p. Kötegyán. Florlnndászlnk, ·r. Gácslápos, N6grátl n.., 

Flterpnszta, n Kötegyán, Bihar vm., nagy- gácsi j., cs. 6. Gács, u. t. és u. p. Gács. 
szalontai j., cs. O. Sarkad, n. t. Kotegyán_, u. p. Ant. Flórtanya, n Tápiószele, Pest-Pilis-Solt·Kii-

Fitód, n Csíkszentlélek, Ostk vm., felcsiki j, ktm vm., abonyi j.,. cs. O. Tápiószele, a. t. es 
(székh. Csíkszereda), cs. o. Csfk!!zereda, u. t.. és a. p. Tápiószele. , 
u. P• Csíkszereda. Flödnigmajor, n Alattyán; Jász-Nagykun-

*) Fityell&z kk., Zala nallykanizsai j., ház Stolnok vm., jászsági felsil j. (székh. JászberéDJh · 
148, f. 8:!0, H., m., rk. Szepetnek, 1.143 kb., kj. es. ö. Allattyán, ú. t. és u. p. Alattyán. 
és ak. MurakereBztúr tsztk., jb. és ah. Nagy- *) Fodorluí.z kk., Torontál vm., módosi j., ház 
bnizsa, cs. ö. Alsódomboru, 48, XX, 64, u. t • .f.j, ! 174-, N;, rk. Csávos, 141 kb., kj. és ak. Gád, 
és u. p. Murakereszlúr. · tsz. Na~rybecskerek, jbtk. és ah. Módos, ca. G, 

• 

Fitykatanya, n Nemeskosút, Poesony -vm., ~ralán- l~udua, ~9, VII, 20, u. t. és a. p. Gád. 
tai j., cs. ö. Galánta, u. t. és a. p. Nemesko.;;út. Fo d o r h á z a L Mu.~ryarCodol·hála, Oláhfodor· 

Flúág, n Tiszas'iily, Jász-Nagykun-Szolnok háza. 
, jászsári alsó j. (székh. Jászapáti), cs. o. K6- Fodorpuszb, n Be• hida, Ves.;pr4m rm .. vesi-

telek, a. t. Tiszasilly, · ~- prémi j., cs .• O. Peremarton, u. t. és a. p. Ber· 
Flame, a magyar ezent korona országainak hida. 

részét képez6 önálló kikOtll város, X Posala alközség Fodorren d, r\ Csantevol.ry, Zala um., alsólend
(Brascina Krassa·, Cosala Belvedere-, Cosala vai j., cs. ö. Alsólendva, a. t. és u. p. Alsó
Calvario-, Mihaceva Draga-, Pulaz-, Rastocine-, lendva. 
Recina- és Santa Caterina-hAzcsoportlal), Drenova Fodorszállás, n Alibunár, Torontál fJIII., ali
alközség (Drenova-, Grohovo-, Kablari-, Lopazza., bunári j., cs. 11. Alibunár, a. t. és u. p. Alibunár. 
Patersko- és Podbreg-házcsoporttal), Plasse alköz- Fodortanya, n Atkár, Heves vm., gyöngyiisi j., 
ség (Plasse-, Rujevica-, San Nicolo-, Scurigue cs. O. Vámosgyörk, a. t. Vámosgyörk, u. p. Atkár. 
inferiore- és .Scurigue superi01·e házcsoporttal), Fodortanya, n Napkor, Seabolc1 vm., na.."J• 
ház ~.611, f. 49.806, olasz, h., m., szlovén, n., kállói j., cs. ö. Nagykálló, u. t. és u.. p. Napkor. 
sz., ~;seh-morva, anBol, t., o., o. 1'i, .::f, (X, Fodortanya, r\ Szamosardó, 81ilágv fiiJI., 

3.673 kh., ak. helyben, lsztk., jb. és ah. helyben, Szilágycsehí j., cs. o. SIUelmetl, u.. t. és •· P• 
cs •. ö. (a közbiztonsági szolgálatot a város bel- Síllelmed. 
és killterQJetén Fíume vAros rendllrsége teljesíti), F ó fe l d l. Hóföld. 
haditen.rerészet, XX, fiumei, .(L, r. Fogacspuszfia, n Bf!rczel, Nógrád t:m., szirál:i 
,[ll e. , j., cs. ö. Berczel, u. t. éu a. p. Berezel.· · 

Fiútó, n Kerepes, Pest-Pilis-Solt-Kiskun , Fogadok, n BalAzstelke, Kis-Kiiktilló vm.,dics4· 
.rödöll6i j., cs. ö. Kerepes (kQlönítmény), a. t. szentmál'toni j., cs. O. Dicsllszentmárton, a. t és 
és a. p. Kerepea. u. p. BalAzstelke. 

Flocbtanya, n GyOngyöshalmaj, Heves Fogaras rtv., X Fejedelemasszonykútja; Foca· 
gyOngyOsí j., cs. o. Vámosgyörk, u. t. Ludas, raa vm., ház 931, ! 6.679, M., o., n., C;, t, ~. 
·u. p. Visonta. · ef', -=t-, 8, (X, unit. Hévíz, 3.900 kb., ak. helyben, 

Flóralak, n Peticse, Zempldn tJm., · b omon- tsz. Brassó, jbtk. és ah. helyben, es. ll. helyben, 
nai j., es. ö. Homonna, u. t. és u. p. Homonna. 31, XXIV, 78, ~. :r. _[ll e. ~-
Flóra~ajor, n Domony, Pest-Pilia Bo,t-J{ia- Fo g a r as l. Hel'egfogu.1-as. 

kuu vm., aszódi j., cs. o. Aszód, a. t. Aszód, Fogarassytauya, n Tiszaszászfal u, Ugoesa t111o, 

a. p. Domony. · tiszántúli j. (székh. Halmi), cs. ll. Halmi, L t. es 
Floramajor, r'\ NagyesztergAr, Vea11pré'm vm., n. p. Feketeardó. 

zirczi j., cs. O. Zircz, u. t. és u. p. Zh·cz. Fogarasytanya, n Szamossályi, 8zaf01ár t:'ll., 

Flór&J,lUSzta, n Bácsborsód. Báea-Boilrog t1m., csengeri j.; cs. ö. Porcsalma, a. t. Jánk, u. P. 
bajai j., cs. ö. Bácsbokod, u. t. és u. p. Szamossályi. 
Bácsborsód. . · · . Fogarasytanya, n Tisztaberek, Szatmár 11111., 

Flórapus..da, n Nagymadarász, 811a.tmdr tJm., szatmárnémeti j., cs. o. Sonkád, u. t. és a. P• 
erdódi j., cs. o. Erdlld, u. t. és u. P• Erdc5d. Gacsál;y. . 
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ff. 4-61, T., m., ik. Ubrezs, gk. Sárosrilcse, ref. kj. és ak. Bábolna, tsz. Déva, Jbtk. Alg~ógy ' 
• Vamoslucska, 861 kb., kj. és ak. Zalarska, tsz. ah. Szászváros, cs. O. Algyógyalfalu, 64, XXIII, 
· Beregszász, jbtk. Szohráncz, ab. Ungvár, cs. O. "75, 11. ·t. és Ilo P• Szászváros. 
· Remetevasn-ár, 66, XI, 36, u. t. Szobráncz, u. p. *) Fólya nk., X A ntóniatanya, Csikytanya, 
, Znlacska. Gyulamajor, Ivádytanya és Mártamajor; Temes 

• 
· Fo g as l Trencsénfogas. csáki j., .ház t3ö, :E 1.306, O., n., m., ;!; , -T, 

Fogast.anya, r-. Divényoroszi, N6gráiJ "'"·• rk. Széphely, 5.354 kb., ak. helyben, tsz. Temes
pcsi j., os. O, Divény, u. t. Krivány·G~·etva, u. p. vár, jbtk és ah. Csák, cs. O. Széphely, 61, VIII, 
Krivány. M, ~· 

Foglalúpuszta, r-. Tornalja, G6mör ú Kis- Fo r-. Polgár, &abolOB '!lm., dadai alsó j. 
Hord tornaljai j., cs. O. Tornalja, u. t. és (székh. Tiszalök), cs. O. Polgár, :r, p. u. 

'•· p. Tornalja. · *) Folyfal va kk., .,m., marosi 
· Foglármajor, r-. Fajklirt, Bars verebélyi alsó j. (székh. Maros-Vásál·hely}, ház 111, :E 4.30, 
~j., cs. O. Nagysalló, 11. t. Nagysalló, u. p. Fajklirl M., ~, 853 kh., kj. ás ak. Nyárádkarácson, tsz tk., 

Fogolyántanya, r-. SepsiszenlgyOrgy, 1Íároma1ék jb. és ah. Maros-Vásárhely, cs. O. Baczkamadaras, 
.,m., cs. O. Sepsiszenlgyörgy, u. t. és u. P• Sepsi- 62, XXII, 71, u. t. Maros-Vásárhely, u. p. Nyárád· 
uentgyOrgy. karácson. 

Fojdácstanya, r-. Szineke, Arad ""'·• kisjenc5i Fo l y v i r k l. Nagyxnajor. • 

j., cs. o. Kerlllc5s, u. t. és u. p. Zaránd. F o n á c z l. Kc5várfonácz. · 
Fok L Budafok, Drávafok, Magasfok, Siófok, Foná.eza, n Sárpatak, Nagy-Kii.kt'illó seges-

Vindomyafok. vári j., cs. o, Segesvár, u. t. Apold, u. p. Seges-
Fokjó, r-. Baracs, Fejér ""'·• adonyi ., cs. O. vár. 

E!6iztllás, •• t. Dunaföldvár, u. p. Baracs. Fo n i c z a L Fonóbé:m, 
Pokköz, r-. Szeghalom, Békú , szeghalmi *) Fonó kk., Somogy igali j., ház 86, ! 

j., e& G. Szeghalom, u. t. és u. p. Szeghalom. 550, M., rk. Taszár, 1.737 kb., kj. és ak. Bilssll, 
Foklapossa, r-. NagykOrú, J'ász-Nagykfm· tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Igal, cs. O. Mosdós, 

S1olnok m., jászsAgi alsó j. (székh. Jászapáti), 4.~, XIX, 63, u. t. és u. p. Baté. 
e& 11. Kötelek, u. t. iS.s u. p. Nagykorú. *) Fonóbáza kk., Bihar vaskóhi j., ház 

Fokmajor, r-. Alsórámócz, Sopron felsc5- 10,, !597, O., =f, 1.901 kb., lrj. és ak. Rézbánya, 
pulyai j., cs. o.· Felsöpulya, 11. t. Léka, •· p. tsz. Nagy-Várad; jbtk. Vaskóh, ah. Belényes, cs. o. 
Alsórámócz. · . Rézbánya, 37, IV, 18, u. t. és u. p. Rézbánya. 

' Fokorú, r-. BesenyszOg, J'áu-Naggktm-Szol'flok *) Fonr kk., X Edetanya, Fonycsonkás és Fonyi 
""-• jászaági alsó j. (székh. Jászapáti), cs. O. malom; ..4 bauj-Torna tnn., gGnczi j. (székh. Abaúj-
·Szolnok, u. t. és u. p. BesenyszGg. szántó), ház 19 J., :E M.. o , ~ , gk. Mogyo-

Foksántanya, r-. Gábod, .Alsó-FeMr maros- t·óska, 7.339 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Kassa, 
újvári j., cs. o. Maroscsúcs, u. t. jbtk. és ah. Abaújszántó, cs. ö. Hejcze, 34, IX, !17, 
1L p. Maroscsucs. i1Q m. h., u. t. GOncz, 

•) Fo kk., X Belmajor és Gamlsza; .Fonresonká.s, r-. Fony, .Aba~-Torna ""'·• 
Ymprém ""'·• enyingi j., ház 85!, i. 1.780. gönczi j. (székh. Abaújszántó}, cs. O. Hejcze, u. t. 
M., O• ~, 9.791 kh., kj. és ak. helyqen, tsz. Vesz- Vilmáliy, u. p. Fony. 
prém, jbtk. és ah. Enying, cs. G. Siófok, 19, XVII, Fonyi malom, ~ Fony, .Abauj-Tornt~ ""'·• 
1'16. u. t. Jut, ~. gOnczi ·j. (székh. Abaújszántó}, cs. o. Hejcze, u. t. 

Fokszódpus.zta, f". Taliándörögd, Zala '!lm., Göncz, u. p. Fony. 
tapolczai j., cs. O. Kapolcs, 11. t. KOveskál, u. P• *) Fonyód kk. és I, X Bélatelep, Fonyódimajor, 
Taliándörögd. Szentpéterhalásztelep és Zichytelep ; Somogy ""'·• 

") FokW nk., X Kisfokt6, Kiskecskemégy, Körme, lengyeltóti j., ház 296, f. 1.080, M., rk. Lengyel
Máriaháza, Meszes és Tanárkert; Pest-Pilis-Salt· tóti, ref. Somogyjád, 8.18!! kb., kj. és a.k. Lengyel. 
Kiskun tm&., kalocsai j., ház 84.6, i. 3.i!ISB, M., tóti, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Lengyeltóti, cs. o. 
(), ~, kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ab. Lengyeltóti, U, XIX, 68, Jr, :f, ..('4 e. 
Kalocsa, cs. o. Kalocsa, 38, I, 8, u. ·t. Kalocsa, ~-
~- Fonyódi major,~ Fonyód, Somow lengyel· 

Fo l ku af a lu L Folkusfalva. tóti j., cs. o. Lengyeltóti, u. t. és u. p. Fonyód. 
*) Folkusfaln kk., Turóci , turóczuent- Fo r as es t l. Forrásral va. 

mártoni j., ház 64, i. !76, T., ág. Neczpál, 1.03\i Forbaczllrhá.ny, r-. Trencsénhosszúmezc5, Tren-
kb., kj. és ak. Neczpál, tsz. Beszterczebánya, jbtk. cstn vm., nagybicscsei j., cs. o. Nu.gybicscse, u. t. 
és ah. Turócas:tentmát·ton, cs. o. Mosócz, 71, Nagybicscse, ·u. p. Trencsénhosszúmezc5. 
XV, 48, 1lo t. és u. P• Neczpál. Fo r b as z l. Poprádfalu. • 

Folt kk., Huyali tma., algyógyi j. (székh. F o r b e r g L Tátraalja. • 
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*) Fordul6 kk., Bihar .,".,, mnrgitlai j., ház *) Fornos kk., Ber4g vM., munkflcsij., ház 
SO, i 271, T. rk. Sólyomkőpcsles, ~!39 kh., kj. i 738, M., ~, 8.788 kh., kj. és ak. Derezen, lsz. 
Kl!zépes, ak. Bethlentelep (~z élesdi o.k. párhuza· Be1·egszász, jbtk. és ab. Munkács, ca. c'J. Gá~ 6ö, 
mos B. anyakllnyve), tsz. Nagy-Várád, jbtk. és XI, 84, u. t. és u. p. Munkács . 
ah. Margitta, cs. o. Berettyószéplak, 39, III, 7, *) Fornószeg kk., Nyitra".._, galgócsi j., ház fö, 
u. t. és u. p. Feketeerdői ílveggyár. ! 381, T., rt. Felsővásárd, 986 kb., kj. és al 

Forduló, fl Be1·ezna, Máramaros huszti Vágszentpéter, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galrócz, 
j., cs. ll. Berezna, u. t. és u. p. Berezna. cs. ö. Galgócz, 11, XIV, 46, 'L t. Alsóvásard, 

Forgách&klla, f"' Salgótu.rjá.n, Nógrád .,m,, n. p. Galgócz. . 
filleld j. (székh. SalgótarjAn), cs. G. Sal~róta1ján, *) Forotik kk., Krassd-Ssörény oravicu· 

j 
• 
f 

• 

u. t. és u. p. Salgótarján. bányái j., ház !il95, 4:.-1.48!!, O., =j=-, rk. Királr-
ForgA.chir1ivánJ, fl Ábelfalva, Ndgrá.il kegye, 6.081 kb., kj. és ak. Komornok, tsz. Fe- l 

gácsi j., cs. G. Ábelflllva, u. t. Gács, u. p. Ábel- hé1·templom, jbtk. és ah. Oraviczabá.nya., ca. 6. 
falva. Kákófalva, 43, VII, il, 'f, IZ!· · 

Fol·gácllpnszta, ("' Tugár, N6gráil tJm., gaesi F o r r ás l. Beregforrás. 
j., cs. O. Divény, u. t. Lónyabánya, u. p. Divény. Forráscsá.rda, fl Gencs, Szatmár 11J1l., DIBY· 

Forgáchtanya, 1""1 Epe1:jeske, Szabolcs ""'·• tiszai károlyi j., cs. G. Nanmajtény, L ~ MeJdterem, 
j. (székh. Mándok), cs. O. Mándok, u. t. és u. p. 11. p. Gencs. 
Mándok. Forrásészka, f"' Nagyl!lyves, Maros·Ton!G 

• 
Forgách tanya, f"' Tornyospálcza, Sea.bolcs 11m., marosi felsó j. (szekh. Maros-Vásárhely), cs. G. l 

.,,,.,, tiszai j. (székh. Mánd ok), cs. 6. Mándok, Mezősá.msond, u. t. MezőOrményes, a. p. Nan· • 

'L t. é8 u, p. Toroyospálcza. Olyes. · 
Forgáchtanya, 0 Zsurk, Szabolcs tiszai *) Forrástalva kk., Krassó-816rbly -. (a • 

j. (székh. Mándok), cs O. Mándok, 'L t. csádi j., ház 116, i, 597, O., =f-, 111. kb. kj • 
· u. p, Záhony. · és ak. Kurtya, tsz. Lugos, jbtk. és ah. FallSád, cs. 

F o r g á c a J. Temeaforgács. o. Ruszkató, 43, VIII, u, t. Kossó, 1. ,. Korlya, 
*) Forgácsfal va kk., X Gy:urkóka, ÓantalvOlgy Forró.shá.titanya, fl Zajta, Szatmár ,,.,,aut· • 

· és Pleskova; Gömör is Kis· Hont tJm,, rimaszom- márnémeti j., cs. o. Mikola, u. t. Mitola, L p. • 

bati j. (székh. Nyustya), ház !14, i ·t.ooa, T., Zajta. · t 

O• !.95' kh., k;j. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. *) ForrAshuta kk., Bet·eg tma., uolyvai ~. 
cs. O. Rimakokova; i6, XVI, 62, ház M, i 880, R., rk. Újlövisfalva, gk. Dom· ! 

u. t. Rimakokova, ~. bostelek, 491 kh., kj. és at. Polena, tsr. Berer· 
Forgácsbát, f"'. Büdszentmihály, &abolcs tma., szász, jb. Alsóvereczke, ah. Szolyva, telekönyri 

dadai alsó j. (székh. Tiszalök), cs. G. Büdsze.nt· hatóság Munkács, cs. O. Polena XI, a. t. 
mihály, u,· t. és _u. p. Büdszentmihály. és u. p. Polena. . 

*) Forgácsklit kk., X Ferenczbánya; Kol ou ForráskútdU16, "" Kiskundorozsma, Clo•grlid 
",.,, hidalmási j., ház 88, i 679, O., m., ; , 1.464 vm., tiszáninneni j. (szék'h. 
kb., kj. és ak. Lapupatak, tsz. Kolozsvár, jbtk. és cs. G. Kiskundorozsma, u. t. és •· P• Kiskllll· i 

• 
. ah. Hidalmás, cs. ll. Magyarzsombor, 51, XXI, dorozsma. 

67, u. t. és u. P• Egeres. Forrásmajor, fl Cziokota, Pm·Pilla·&lt·Kil
. Fol'gácstelep, f"' Oromfalu, Bars tJm., aranyos- km. t~m., gödöllői j., cs. G. C•inkota, u, t. Czin • 

• 
m&~·óli j,, cs. ll. Ujbánya, u. t. és u. p. kota, u. P• Mátyásfllld. 
benedek. Forrásmaj or, ~Kisperkáta, Fejér "111., adonfi~ 

*) Forgolány kk., Ugocsa ""'·• tiszántúli j. cs. ll. Nagyperkáta, u. t. és u. p. Nagyperkáta. 
(székh. Halmi), ház 1i8, i, 668, M., ~, gk. Batár, Forrá.spart,~Nagykllrd,Jáas·Naggkun-&ollfi 
J.li18 kh., k;j. és ak. Tiszapéterfalva, tsz. Szatmár· vm., jászsági alsó j. (székh. Jászapáti), ca. 6. 
Németi, jbtk. és ah. Halmi, cs. ll. Halmi, XI, Kőtelek, u. t. Nairykörú, u. p. Tiszab~. 
Só, u. t. Feketeal'dó, u. p. Tisza.péterfalva. Forráspatak, fl Borsa, Máramaroa 1111. visói 

Forintosházapuszta, ~ Nagykapornak, Zala j. (székh. Felsővisó), cs. l!. Borsa, a. &. és L p. ! 
• 

""'·• pacsai j., cs. o. Zalacsány, u. t. BzOpOtk, Borsa. ; 
u. p. Nagykapornak. Forráspuszta, fl Berezel, Nógráü. tnllo, ssiriti ! 

Fornó.d, ~ MaJsamiklósvár, Toltáa ""'·• tamási j., cs. ö. Berczel, n. t. és u. p. Berezel. l 
rk. Magyarkeszi, ref. Nagyszokoly, cs. ll. Tamási, For1·áspuszta, r.'\ Eszte1·ény, Gömör és K'll' 
:f (Fom6.d-Kecse6Je), 18] (Forné.d-Kecsege) Hot&t vm., rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs.& 

p. u. Nyustya, u. t. Rimabánya, u. p. Felsllbalog. 
Forn";'dia kk., . Hunyad tJm., dévai j., ház 148, Forráspuszta, ~ Zsély, Ndgrád fllll,, hala."" 

i. 616, O., =j=-, 1.334 kb., kj. és ak .. Alsókajanel, gyarmati j., cs. ll. Balasc;agyarmat, u. t. Balas· 
tsztk., jb. ~ ah. Déva, cs. O. Haró, 64o, XXIII, 76, sagyarmat, u. p. Zsély • 
u. t. és u. p. Marossolymos. . Forrástanya, ~ Kállósemjén, &abolcl ca, . 
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for tMt 
t.. t. és a. P• F61terezeglak, ·r-. lvé.ndárda, BtJranya """' 

l'llli\'YKAtlól J., ca. &. NarykAUó, a. baranyavári J·. (székh. Dá1·da), ak. helyben (az 
Kállósemjén. 

forrásvölgy, r-, Borsa, Máramaroa visói j. ivándál'llai ak. párhuzamos B. anyakönyve), es. 
(székh. Felaővisó), ca. o. Borsa, a. t. és a. P• ö. helyben, I' e. 
Borsa. F6káptalanimajor, r-. Zsitvaapáti, BMI 

Forrá.svölgy, r-, Putnok, G6m6r la Kia-Hont aranyosmaróli j., os. ~. Kistapolesány, u. t. és 
fllll,, putnoki j., es. G. P11tnok, a. $. és a. P• a. p. Aranyosroaról · 
Putnok. ' · Fökáptalani Tidmalom, r-.Mezőtárkány, &"u 

Fo r r a y n a g y ir a t os l. Nagyiratos. f)111,, egri j., ca. G. Fflzesabony, u. t. és u. P• · 
Forraytanya, •""'~ Gelej, BorBoa tnn., mez6eaátij., Mezc5tárkány. 

cs. O. Mezökeresztes, u. t. és u. p. Gelej. F ö l d l. Cserföld, Csörnyeföld, Dérföld, Égen-
*) Forró kk., . tA, szikszói j., fOld, HófOld, IvánkafOld, Karálfold, Lázárföld, 

b~z ! U81, :U., ·o, (l, 3.4!3 kb., kj. és ak. Magyarföld, ·:au.rokföld, Móriozföld, Salföld, Szár· 
helyben, tsz. Kassa, és ah. Szikazó, cs. ö. föld. 
Encs, 34-, IX, t7, (Fouó-Encs), ~. Föl d e L Ádámfölde, Boczfölde, BonczodCOlde, 

FomS, f'l Put-Pilis-Bolt- DGmefOlda, Gutorfölde, GyOl'lJYfGlde, Istvánfölde, 
Kiakun ""'" nagykátai j., es. G. Nqyk6.ta., •· t. Jakabfölde, Jánosrölde, Máriafölde, Pálfölde, Por-
Nagykáta, a. p. SzentmártonU.ta. defölde, SzelllpéterfOlde, Tormafölde, Várfölde. 

Fo r r ó l. Belényeefonó, Magyar forró. *) Földeák . nk., X Annamaj or, Gajdos puszta, 
Forrókdt, f'l Máboaverebély, Nógrád ""''' filleki Karabukamajor, Kistanya, KMmönOs, Nagysik-

j. (ssékh. Sal~rótarjln), cs. O. Kisterenye, a. t. tanya, ÓfOldeákpuszta, és Ürmöstanya ; OsatzárJ · 
Nagybátony. u. P• Mátraverebély. "m., központi j. (székh. Makó), ház 1.066, :E. ;:,.aa, 

*) Forrószeg kk., Bihar ~.. magyarcsékei j., M., ö, ref. Makó, 1!.465 ih., ak. helyben, tsz. 
biz 80, i. 4-18, O., T• U 16 kb., k,j. és ak. jbtk. és ah. Makó,· o. helyben, 46, V, 
Farkaspatak, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Ma- 16, :f, 
gyareséke, ca. O. Pusztahollód, 37, IV, 11, L t. *) }'öldes nk., X Pusztaszentmiklós; Ha-jdu 
Pusztahollód, a. P• Venler. . . ""''' hajduszoboszlói j., hú 1.320, ~ 5.5~6, M., ~, 
. Forsterpuszta, ·'"' Baraca, Fe.1lr ""''' adonyz X), 10.416 kb., ak. helyben, tsz. Debreczen, jbtk. 
J., es. O. L L Dunaföldvár, •· . P• Püspökladány, ah. Hajdúszoboszló, ca. o. Tetétlen, 
Baracs. 89, III, 8, e. 

h 1 · · O. p ó áf L :y: ók rék FUldes, r"\ Nagydorog, Tolna ""'·• dunaföldvárt 
e .fl PJ., cs.ó .u: om ap 1

' •• onyor e ' j. (székh. Paks), cs. o. Narydorog, u. t. és u. p • 
u. p. orn apau. p k 

Foutótauya, r. Mezc5záh, Tordt~-.ArtJnyoa a ~· . 
marosludasi j., cs. o. Mezózáh, •· L és u. P• Fölcless.y~an1a, t"'i ~hko1a, BltJtmdr "m .•. szat-
IICJZ6záh. mirnémet1 J., cs. 6. M1kola, u. t. és u. p. Mzkola. 

*) Fót nk., X NeAkihú, Sikátorpuszta, Szerb· Földestan7a, r"\ Gyöngyöspata, HetJel ""'·• 
telep és Újmajor; Put-Pilia·BoZt·Kiiktm gyöngyösi j., cs. G. Gyöngyös, u. t. A poz, u. P• 
váezi j., hál 610, i, 3.9!9, lll., 0, ; , á', 5.5!5 Gyöngyöspata. 
kh., ak. helyben, tsz, Pest vidéki (azékh •. Buda· Földházzug, r-. Vésztc5, Békds azeshalmi 
pest), Újpest, ah. Vácz, cs. o. helyben, 8~, j., cs. G. VásztiS, a. t. és u. p. VésztiS. . 
l, !, r. ~· Földlüdpuuta, r"\ Nagybajom, Somo!J1J ""'·• ka· 
• 

*) Fotosma1·~onos kk., HáromBili sepsi j. posvári j., cs. G, Nagybajom, u. $. és u. p • 
(székb. Sepsiazentgyörgy), ház 1!4-, i. 481, 11., Nagybajo~. · 
~. 7.106 kh., kj. és ak. Gidófalva, tsz. Kézdivásár- Földmlvesiskola, t"'i Breznóbánya, Z6lyom 
hely, jbtk. és ah. Sepsiszentgy<'lrgy, ca. G. Étfalva- es. G. Breznóbánya. u. $. és· u. p. Breznó-
zoltán, l, WV, 79, a. t. Sepsibodok, u. P• Gidó· ·bánya. 
falva. . FöldmíJesfskola, "' Csák, Temes .,.._, csáki 

F ó L Aranyosfc5, AszóftJ, B~gafc5, Emberfc5, j., ca. ö. u. t. és u. p. Csák. 
Fenyc5fc5, Garamfc5, Gyöngyösfő, Hnlmosfc5, Határfő, Föld1níveslskola, r-. Kecskemét, Pest-Pilia
Hetyefc5, Hernádfc5, JósvaftJ, Kálnaborfc5, Kerkaf8, Sozt-Kiskun ""'·• es. G. {a kOzbiztonsági 
Kiakc5r0sfc5, Kincsesfó, Körösf6, Laborezfc5, Lá· latot Kecskemét város rendc5rsége teljesíti), 
paf6, Latorezafc5, Ménfc5, Nádasfc5, Nyitrafc5, m. h. (Ker.skemét-földmiveaiskola), u. $. és u. p. 
Nyitrasárf6, OndavaftJ, Pinkafc5, Pozaonyaárfó, Kecskemét. 
Polliskefc5, Répczefc5, Rónafc5, Szalafc5, , Fiildmhestskola, r-. Pápa, Vt1eprd11 v-., ca. 
Szinyefc5, Szuhafc5, Tapolezafó, Tasádfc5, O. Pápa, u. t. és u. p. Pápa. 
Tegzesborfc5, Temeafc5, 'l'eplafc5. *) Földra nk., Besstet·cu-Naslód tJna., ól'adnai 

FO d é me s l. IpolyfOdémes, NagyfOdémea, j., hAz 587, i. !1.977. O., m., ; , lO.MS kh., ak. 
.PuaatafOd6mea, Zaitvaflldémes. helyben, tN. Besateroae. jbtk. Öradna, ah. Naszód, 
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cs. ll. Kisilva és Várorja, 63, XXII, 7!!, liO· .W, i. 126, T., rk. Margittalva, gk. 
u. t. és u. p. Kisilva. terllletet l. Miklósvágása, kj. és ak. Kelembér, 

Fiildsziget, f'l Csorna, Sopron vm., csornai j., tsztk., jh. és ah. Eperjes, es. o. Bertót, 67, IX, 
es. ll. Csorna, u. t. Bősárkány u. P• Csatárimajor. 29, ~ m. h., u. t. és u. p. MargitfalvL 

*) Földszin kk., Nagy-Kitkülló segesvári *) t'önlak nk., Tem88 mn., újaradi j., ház a~ 
j., ház 89, ! 37~, N., o., ezig:my, d\ kg. Keresd, ! 3.095, O., sz., -'t (1), rk. Zádorlak, gk. Arad, 
1.60! kb., kj. és ak. Ke1·esd, tsz. Erzsébetváros, 6.930 kh., ak. helyben, tsz. Temesvár, jblk. és 
jbtk. éa ah. Segesvár, es. O. Almake1·ék, 31, ah. Újarad, es. O. Németszentpéter, VIII, !ü, 

· XXIII, 76, u. t. Dános, u. p. Keresd. :r. ~· 
*) FöldTár nk., Brass6 vtn., al vidéki j. (székb. Fönyed kk., X Győtapuszta; &mogy "'" 

Föld vár), ház 639, i. ~.491, o., n., m., if, 4'-, rk. marezali j., ház 47, f. 350, M., rk. Vörs, 1.013 kb., 
' Miklósvár, ref. Hidvég, 10.306 kb., ak. helyben, kj. és ak. Balatonszentgyörgy, tsz. Kaposvár,jbtk, 

tsztk., jb; és ah. Brassó, es. ll. Hídvég, !1, XXI\!:, és ah. Marezali, cs. ll. Balatonberény, U, XIX, 63, 
77, , .('t e. u. t. Balatonszentgyörgy, u. p. Vörs. 

kk., Fogaras vm., alsóbpási j., ház *)Förév kk., X Farkastoroktelep és Zabos-
136, t 535, O., t, 4'-, 1.618 kb., kj. és ak. Alsó- telep; Poesony 'lim., pozsonyi j., ház llíB, i 
vist, tsz. Brassó, jbtk. és ah. Foga1·as, es. ll. Alsó- N., m., rk., ref. és ág. Pozsony, !1.940 kb., kj. 
árpás, 31, XXIV, 78, u. t. Alsóvist,- u. p. Al:só- és ak. Pozsonyligetfalu, tsztk., jb. és ah. Pozsony, 
vist. es. o. Pozsony, 7!!, XIII, 40, a. t. Pozsony, ~. 

Föld vár, f'l Békés, BOcés t~m., békési j., es. O. F O r g e p a t o n y l. Diósförgepatony. 
Békés, f (Békés-Földvár), (Békés-Föld· Förhénczhegy, " Korpavár, Zala 11m., DIIJ· 
vár) p. u. . kanizsai j., es. o. Nagykanizsa, u. t. Narykanizsa, 

Földvár, f'l Nagykc5r0s, Pest-Pilis-Solt-Kiskun u. p. Hosszúvölgy. 
'lim., es. O. Nagykc5rös,· u. t. és u. p. Nagykőrös. F6rkendpuszta, f'l Zalaaptti, Zalu~~~o, es. G. 

FGldvár, r- Órtilo~, Somogy vm., csurgói j., Sármellék, u. t. és u. p. Zalaapáti. 
cs. G. Zákány, u. t. és u. p. Zákány. Förstertele p, " Szepesolaszi, 8zept8 11111., cs..G. 

F ö l d v á r I. Bácsföldvár, Balalonfllldvár, Duna· Szepes()laszi, u. t. és a. p. Szepesolaszi . 
fllldvár, Melegfllldvár, Pusztaföldvá!, Székely:Old· FÖTényeshát, f'l Polgár, Szabolcs 11111., dadai 
vár, Tiszaföldvár. alsó j. (székh. Tiszalök), cs. O. Polgir, L t.Pol· 

Föld,·árdombpnszta, f'l Kapuvár, Sopron 'Dm., gá1·, u. p. Szentmarl!itapuszta. 
kapuvári j., es. 6. Kapuvá1·, u. t. és u. p. Kapuvár. Fövenyestanya, f'l Érpalo.k, 81abolcs 11m., narr· 

Földváridlllö, " Békés, Be'kés "m., békési j., kállói j., es. ll. Újfehé1·tó, u. t. és n, p. Újfehértó. 
es. 6. Békés, u. t. és u. p. Békés. Fövenyitanya, f'l Székesft!hérvár, Fejér ra, 
· FöldTáritany a, f'l ·Tyukod, Seattnár esen- es. G. (a k6zbiztonsági. szolgálatot a város rend· 

, reri j., es. O. Porcsalma, u. t. Poresalma-Tyuko·l, llrsége teljesiti), u. t. és u. p. Székesfehénár. 
u. p. Tyukod. . Fövenypuszta, f'l Tácz, Fejdt· tJin., székesfehér· 

Földvármalom, f'l Verebély, Bars 'lim., vere- \'ári j., es. o. Polgárdi, n. t. Szabadbattráo, 
bélyi j., es. O. Verebély, u. t. és u. p. Verebély. a. p. Tácz. 

FöldTárpuszta, f'l Kapuvá!', Sdpron , kapu· FUvenytelep, f'l Modor, P01sony ".,, ca. L 
vári j., cs. ll. Knpuvár, u. t. és u. p. Kapuvár. Bazin, u. t. és u. p. Modor. 

FöldTárpuszta, f'l Nagysitke, Vas vm., sár- *) Frakuó kk., Soproo 11m., nagymartoni j., hú 
vári j., cs. O. Káld, u. t. és u. p. Ostffyasszonyfa. 177, ! 1.085, N., o, 1.521 kh., kj. és ak. hely· 

Földvártanya, f'l Györöcske, Ung vm., nagy- ben, tsz. SoJ1ron, jbtk. és ah. Nagymarton, a~ 
kaposi j., es. O. Csap, u. t. Bély, u. p. Nagytárkány. Nagymarton, 76, XVIII, 67, u. t. Nagymarton, 

Földdrymajor, f'l Tatárszentgyörgy, Pest- ~. . · 
Pilis·SoZt-Kiskun 'lim., nisódabasi j., es. o. Tatár- Fraknói vár, f'l Újtelek, Sopron 11111., uagy· 

szentgyörgy, u. t. és u. p. Ta.lárszenll!yörgy. martoni j., es. O. Nagymarton, n. t. Narymartou, 
FöldTár:ytanya, f'l Papos, Szatmár vm., máté· u. p. Fraknó. 

szalkai j., cs. O. Mátészalka, u. t. Mátészalka, *) Fraknónádasd kk., Sopron ""'·• nagymartoni 
u. p. Jármi. . j., htz !~19, i. ':!.099, N., o, . U41J kb., kj. és 

F.6Ierdömo.jor, " Magyarkereszlúr, Sopron ak. Márczfalva, lsz. Sopron, jbtk. és ah. 
fJm., csornai j., es. o. Beled, u. t. és u. p. marton, cs. o. Nagymarton, 76, XVIII, 57, 
Magyarkeresztúr-Zsebehó.za. f (Márezfalva-Fraknónádasd), u. p. 

Fölsingertanya, f'l Atkár, Hev88 vm., gyOn- r-. Ugod, Veszprém 11111., pápai 
gylisi j., cs. O. Vámosgyörk, u. t. Vámosgy6rk, j., es. 6. Ugod, :r. ~ p. u. 

· u. p. Atkár. Francziska, r-. Százhalombatta, Fejlr n~, 

l'őmajor, f'l Sármellék, Zula vm., keszthelyi adonyi j., es. ö. ÉJ.·d, u. t. Százhalombatla, L P. 
J., es. o. Sármellék, u. t. és u. p. Sármellék. Ercsi. 

*) FöniJrszhuta kk., Sáros vm., eperjesi j., ház Franczlskamajor, r-. Sopronkllvt>sd, Sapro• 
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, m1., soproni j., cs. G. Nagyczenk, a. t. Nagylózs, m:~ gy a ró vári j., cs. O. Mosonszentjé.nos, u. t. és 
· i a. p. Sopronktlvesd. u. P• Mosonszolnok. 
: f Frankltanya, fl Karátsonyili~ret, TMontál tnn., Frlgyesmnjo'r, fl Peszéradacs, Peat-Pilia-Solt~ 
.. ~ bánlaki j., cs. o. Bánlak, u. t. és u. p. Bánlak. Kiakun vm., kunszenlmiklósi j., cs. O. Tatár-
• Frankltanya, r\ Széphely, wn., csáki j., szentgyörgy, u. t. és u. p.· Peszéradacs . 

cs. ö. Széphely, u. t. és u. P• Széphely. Frlgyesmajor, fl Súr, Vesspt"tm zirczi j., 
• 

l Fr a nk ó l. Répczesarud. cs. G. Zircz, u. t. Zircz, u. p. Súr. 
• Fr a nk v á 1r á a a L Kisfrankvágasa, N&~ry- Frigyesmaj or, r\ "Végles, Z6lyom vm., na~ry-

. ~ frankvágé.sa. szalalnai j., cs. O. Nagyszalatna, u. t. Na~ryszalatna, 
· Fr a n z fe l d I. Ferenczkalom. u. p. Vé~rl~s. 

.. 

• 

• 

•• 
• 
• 

Fr i t a l. Mauarfráta. Frigyesmaj or, r\ Zuriny, tmL, rajkai 
Frátertanya, r\ Gálospetri, Bihar énni- j., cs. G. Lajtakáta, U. t. PAndorf, u., p. Pándor-

hályfalvai j., cs. O. Szalacs, a. t. és u. p. G:ilos- falu • 
petri. *) FrigyeSTágása kk., X Falstin, Seepu ""'·• 

Friterianya, fl Hosszupályi, B1harvm., derecs- szepesófalui j., hé.z , i 1.219, T., o . 
kei j., cs. O. Hosszupályi (idei.rl. knlonitm~ny), kb., kj. és ak. helyben, tsz. Lc5cse, jbtk. és ah . 
11o t.· és u. p. Hosszupályi. . Szepesófo.lu, cs. O. helyben, 67, IX, •· t. Sze-

l'rátertanya, fl Nylrbéltek, Seabolca vm., li.ret- pesófalu, ~. . 
aljai j. (székh. Nylracsád), cs. O Nylrbéltek, u. t. *) Frinkfalva kk., Seolnolc-Doboka ""'·· nagy-
Nyirbátor, u. P• Nyírbéltek. ilondai j., ház 59, :E !103, O., gk. Szalmapatak, 717 

Fritertanya, fl Sáránd, Bihar vm., derecskei kb., kj. és ak. Nagybúny, tsz. Dés, jbtk. Nagy· 

• 

j,. cs. O. Derecske, u. t. és u. p. Báránd. 1londa, ah. Magyarlápos, r.s. G. Nagyilonda,· 63, .· 

• 
• • 
• • • 
l • 

Frenkeltanya, fl Alsóvadász, Abauj-TMM t1m., XXI, 70, u. t. és u. p. Nagyilonda. 
szikazói j., ca. G. Szikszó, L t. és a. P• Alsó- F r i n k fa lv a l. K6frinkfalva. · 
vadász. . *)"Friss kk., BeaetercYrNas16a ""'·• besenyői j. 

freadpuszta, fl Ráczkereszb\r, Fejtr tim., (székh. Besztercze), hé.z 106, :f. '71, O., ; , !U03 
adonyi j., cs. o. E1·csi, u. t. Ercsi, u. p. Rácz- kb., kj. és ak. Árdány, tsztk., jb. és ah. Besz- · 
keresztúr. · tercze, cs. G., Nagysajó, XXll, 7!, u. t. és 

*) Frtcs kk., Sáros "'n., kisszebeni j., ház 97, u. p. Nagysajó. 
! 559, T., o, U!79 kb., kj. és ak. Siroka, tsztk., Frltatanya, r'\ Szászrégen, ""'·· jb.. és ah. Epe1·jes, cs. G. Bertót, 67, IX, u. t. cs. G: Szászrégen, u. t. és u. p. Szászrégen. 
és u. p. Hedri. · 11

) Frivaldnáclas kk., Trencsén vm., zsolnai j., 
• F ri c ak a l. Fels6fricske. ház ·!163, :E U>56, T., o, 6.518 kb., kj. és ak. 

Fr i c s k e l. Alsófricske, Felsőfricske. Facskó, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Zsolna, ca. 6. 
Frlclamajor, fl Zsitvakenéz, Bars tml., ara- Rajecz, 71, XV, 68, u. t. Rajecz, ~:EJ. 

nyosmaróti j., cs. o. Kistapolcsány, u. t. és Froló, fl Dombelve, 1rencstn t11n., • 
l·· 

L p. Aranyosmarót. cs. O. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve • 
. Fr i d m a n l. Frigyesvágása. Fuclipuszta, fl Rábacsécsény, Gy6r "m., sokoró-
Fricltanya, fl Nyirac~ád, Seabolca liget- aljai j. (székh. Tét), cs. G. Enese, L t. Enese, 

aljaij., (székh. Nylracsád), cs. G. Nylracsád, u. t. u. p. Rábaszentmihály. 
és u. P• Nylraesád. *J Fugad kk., X Csengerpuszta; Als6-FeAir ""'·• 

Friecltanya, fl Sonkád, Ssatmár fehér- nagyenye~i j., hé.z 137, i 680, O., m., ; , 1.596 
gyarmati j., cs.. O. Sonkád, u. t. Kölcse, u. p. kb., 'kj. és ak. Asszonynépe, tsz. Gyulafehérvár, 

• 

' ' 
' • 

Sonkád. jbtk. és ah. Nanenyed, cs. o. Asszonynépe, 60, · 

• 
Frfgyesakna, fl Zagyvapálfalva, Nógrád XXI, 68, u. t. és u. p. Magyarlapád • 

er-filleki j. (székh. Salgótarján), es. O. Sulgótarjá.n, Fugcltag, fl Krasznabéltek, Ssatmár 
L t. Pálfalva, u. P• Zagyvapálfalva. dc'ldi j., cs. G. Krasznabéltek, u. t. Ákos, u. P• 

*) Frigyestalva kk., Bereg latorezai jr Krasznabéltek. . 
(székh. Oroszvég), ház 46, i 836,t., m., n., rk. ~un- *) Fugyi kk., X Fugyitelep; Bihar ""'·• köz
kács,gk. Szélestó, 6.959 kh.,kj. és ak. Őrhegyalj a, tsz. ponti j. (székh. Nagy-Várad), Mz 15&, i 781, M., 

jbtk. és ah. Munkács, cs. O, Alsó- o., -~, ág. Nagy-Várad, k~r, Fugyi vásárhely, U9i 
viznicze, 65, XI, S&, :f, ~- kb., kj. és ak. Full')ivásárhely, tszlk. Nagy-Várad, 

Frigyesföld, fl Herczegszc'lllc5s, Baranya jb. Nagy-Várad vidéki (11zékh. Nagy-Várad), ah. 
baranyavári j. (székb. Dárda), cs. O. Hel·czegszc5llc5s, Na.ry-Várad, cs. G. Nagy-Várad, 87, IV, 11, u. t. 
L t. és u. p. Herczegszőllc5s. és u. p. Fugyivé.sárhely. 

Frigyeshegy, r\ Baranyabá.n, Baranya vm., Fugyitelep, r'\ Fugyi, Bihar t1tn., kOzponti j. 
baranyavári j. (s.zékh. Dárda), cs. O. Főherczeglak, (székh. Nagy-Várad), cs. O. Nagy-Várad, u. t. és 
L t. Fllberczeglak, u. p. Baranyabán. u. p. Fugyivá'lárhely. 

Frigyesmaj or, r'\ Mosons:colnok, Moson "m., *) FugriTisárhel7 kk., x Cser~ötanyák, 
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Cson_ká~tany6.k és HegykGzsér: Bth.ar köz- niczb4nyaf j., ca. ö. Mer4ny, u. t. Itorompa, L p, 
pontt J. (székb. Nagy-Várad), Mz 457, :E Alsószalánk. 
M., o., ~, =r. t•k. Nagy-Várad, kb., kj. és Furmanecz, f"'. Óesad, 2rmc•ltt tHJI,, csaczai 
a~. ~elyben, tszlk. Nagy-Várad, jb. Nagy-Vá.rad j., es. a. Csacza, u. t. Csaeza, u. p. ócsad. 
vtdékt (székb. Nagy- ah. Nagy-Várad, cs. O. Fdrodfpua.ua, r'l Mátranovák, N6grdd t~~., 
Nagy-Várad, 37, IV, 11, :f, ~· füleki j. (székh. Salgótarján), cs. 11. Kist~renye, 

Fula'rlzpuszta, r'\ Aldoboly, Háron,_seék vm., u. t. Mátranovák·Homokterenye, u. p. Mátranovák. 
sepsi j. (székh. Sepsiszentgyllrgy), cs. G. Uzon, *) Furta nk., X Acsáspuszfa, Nyékhé.t, Peres-
u. t. Uzon, u. p. Illyefalva. puszta és Telekipuszta ; Bihar vm., berettyótijfalni 

*) Fulókércs kk., X Bánatos és Fúlókéresi tag; j., ház 466, :E !.~SB, M., O• ~, 'l kh., ak. 
.Abauj-Totna csereháti j. (székb. Szepsi), ház ~~lyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Berettyó-
9!, i, 464, M., ~, rk. Fáj, t.596 kb.,· kj. és ak. UJfalu, cs. O. Zsáka, 87, III, 7, u. t. Zsé.ka, ~. 
Szemere, tsz. Kassa, jblk. és ah. Szepsi, cs. o. Furugyf. szöllök, r'l Békésszentandru, Bikú 
Krasznokvajda, 3{., IX, !7, u. t. és 11• P• Sze- vm., szarvasi j., cs. O. Snrvas, u. t. és L p. 
mere. Békésszentandrás. • 

Fulókérctd tag, 0 Fulókércs, F u t a k l. Ófutak, Újt'utak. 
csereháti j. (szPkb. Szepsi), cs. G. Krasznok· *) Futásfalu kk., Hároms18c va., kézdi J. 

vajda, L t. és u. P• Szemere. (sz~kh. Kézdiv!sárhely), ház !03, i JI., 0, 
Fulótanya, r'\ Meziikaszony, B~reg vm., mezc5- ref. Ikafalva, 7.783 kb., kj. és ak. helyben, tmk., 

bszonti j., oa. O. Tiszaszalka, u. t. és u. P• ~b. és ab. Kézd~vásárhely, cs. O. Dálnok, t, XXIV, 
Mezókaszony. t9, u. t. Kézdtvá.sárbely, 

*) Fulyá.n kk., Sára. t~m., eperjesi j:, ház 60, F tl l. Gydrdfd, Orfd, Tófú. 
! T., it; 655 kb., kj. és ak. Toltszék, tsztk. •) FU.ge kk., Beolmik-Dobo'ka tilt., bethleni i~ 

.és jb. Eperjes, ab. Girált, cs. o. Tótraazlavicza h!z f. 4&7, O., czigány, it, 1.804 ih., ij. á 
67, IX; !9, m. b., u. t. és u. P• Kapi. ' ak. Sajóudvarhely, tsz. Dés, jbtk. és ah. Bethlen, 
Fudcza~ya, ,...., Erd6száda, &atm4r cs. G. Apanagyfalu, XXII, 71, u. t. él L p. 

b
,... . . Beth:km 

nasy ""'"'ya1 J,, ca. G. Erdiiu6.da, L t. és u. P• ' 
Erdószáda. ' F Q g e l. GOmOrt'Lil!'e. · 

Fundáta kk., Fogarfll "".,, tGrcsvál·i j., (székh. F Q g e d l. Alfllged, Felfllged, NagyMged. 
Zernest), ház 170, ! {7!, o., =r, 886 kb.,. k.j. és Ftl_gg8ta~ya, r- Btldszentmihály, 81abolu tn~., 
ak. tsz. jbtk. Zernest, ah. Sárkiny, d~dat alsó J. (székh. TiszalOk), cs. 11. B~dszent. 
cs. G. Fels6tOresva1r, 31, XXIV, 78, u. t. és u. P• m1hály, u. t. és u. P• 'Búdszentmihály. 
Törcsvár. . . F fl g O d l. AlsófflgM, FelsilfftgM. . 

Fundus, r'\ Les.zna, Zempldf& vm. nagymihályi · F ill d l. Alsófllld, Fels6fQld, Kllzépfftld. • 
j., es. o. Nagymihály, u. t. Őrmező, ~. P• Rákócz. *) File nk., X Alsóhegyi szill16k, Gziginy· 
· hndusaJ,Ja, r'\ Galptl'uta, Nógrád vm., szirákl telep, Fáezé.ntelep! Kőbegyi szc5llc5k, llllestelek 
j., cs. O. Berczel, a. t. Galgaguta, u. P• Berczel. és Sándorka; Feytr székesfehé"4ri j., hú 

• . r'\ Magyat·szőgyén, Esstergom vm., !!36, ! Vi95, M., o, ~, 5.81! kh., ak. helybe~ 
párkányi J., es. o. Bart, u. 1;. KGbOlkút, u. P• sztk., Jb. és ah. Székesfehérvár, cs. c1. Po!p.rdi, 
M:&gyarszőgyén. · 69, XVIT, 53, u. t. Polgárdi, ~. 

Furcsapuszta, ,...., Girált, Sáros rirálti j., F ü l e l. Alsófllle, Erpc'lfüle, Fels6tllle. 
cs. G. Kálnás, u. t. és u. p. Girált. . F1llecspu~zta, f'\ Rinyaszentkirály, "'"• 

Fu r d i a 1. Ferde. nagyatá~t J., es .. O. GOrgeteg, •· t. _Gorr~ter. 
Furkó,,...., Báta, Tolna központi j. (székb. u •• P· Rmyaszentkuály. . . 

Szekszárd), cs. o. Báta, u. t. Báta, u. P• Bátaszék. ) Ffllehá.za kk., ){ Borziatelep, Jódtelep él 
. Furkótanya, r'\ Él'Dlihályflllva, B&/UJr vm. ér- Sebespatak; Maros-Torda vm., régeni felad f • 
J?ihályfalvai j., cs. G. Érmihályfalva, u. t. 6s ~. P• (székh. Magyarrégen), ház i U!!, O., m., 
Ermibályfalva. . .::f, ref. Magyaró, kg. Oláhtoplicza, kb., ij. 

Farksora kk.. Hunyad vm marosillyei j há.z ~s ak. Déda,· tsz. Maros· V ásárbely, jMk. él ah. 
181 .c 784! O ;"_ ., 041 kb kj., é .... h l b ., t Szászrégen, es. O. Déda, XXII, 78, a. t. 4I 

' N ' ., ,, :ilo ., • B a... e y en, sz. o u Déd o 

Déva, jbtk. és ah. Marosillye, es. G. Viszka 61 • *p. . a. 
XXIII, 75, u. t. Branyicska, u. P• Marosill ~ ' ) Fülek nk., X JakabvOlgypuszta, Iali} 
. Fu r l u g l. Fw·luk. . y • . vOlg.ypuszta, Sárkányesa.páspuszta. Szentf'nlipUSita, 

* Urbnnkasz0llc5hegy és Villomszc5llc5hHgy · N6grdd 
) ~Ink kk.," Krass6-8efJrln.y vm., hoksá.n- füleki j. (székh. SalgótatjAn), hb 384, ! 

~~n::1at' ::z 46~, :E !.64.3, 0:, it, .:f-, 7.076 kb., !.665, M., 0 , (X, ref. é~ ág. Losoncz, !.809 kh., 
J· · ly ben, tsz. Lugos, Jbtk. és ah. Boksán- ak. helyben, tsz. Balassagyarmat, jbtk. ds ah. 

bát\ya, es. O. helyben, 43, VII, !O, ~. Salgótarján, cs. o. helyben, !l'i, XVI, lit, f, 
Furmanecz, r'l Felsc5szalánk, Beepes vm., gOl- _[ll e. ~· 

• 

• 

• 

• 



• 
• 

• - • 

*) Plllekkeleosdnr kk., NdgrtU fO.leki j., temesi j. (székb •. SzAkul), cs. lJ. Gavosdia, a. t. 
(székh. Salgótarján), ház !13, f, n5, M., rk. Ipoly· és u. P• Gavosdta. · 
galsa, 481 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Balassa· ~llllipker~kegybáza, ro. Fflll!~szU~~· .Pest
ryarmat, jbtk. és ah. Salgótarjé.n, ca. o. FOlek, 1\1ss-Solt·K•skwn vm., kunszentm1klós1 J., es. O. 
!5, XVI, 51, u. t. és u. P• LosonJ)Z. Sznbadszá.Ué.s, m. h. (Beretvástelep), a. t. 

*) Flllckkovácsl kk., X KUl'tárrypuszta j N6f}t'dd és u. P• . 
""'·· fQleki j. (székh. Salgótarjé.n), biz 116, :E FU.löpmajor, ro. Écska, Torontdl nagy
Mt, M., rk. Fnlek, 1.4·!18 kh., kj. és ak. FtUek· becskeraki j., cs. O. Ecsehida, a. t. és u. p. Écska. 
kelecsény, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. Salgó- FD.löpmajor, rt ltrd, Ft>jlr. adonyi j., 
tarján, cs. G. Fnlek, XVI, 51, 11. t. és u. P• cs. G. Érd, u. t. és u. p. Érd. 
Fnlek. FU.löpmajor, r't Hidashollós, Vas körmendi 

*) Fillekpilis kk., )( Bagó, E1·zsábetazé.llh, j., cs. o. Vasvu, u. t. MolnlLri, u. p. Ré,ha
Kisromhánypuszta, Kopla.lótelep, Levélszl!gtelep, hidvég. 
Macskalyuk ás NagyromhAnypuszta; N6!fl'dd vm., FD.löpmajor, r't PAtka, Fejl-r székesfeh~r-
losonczi j., ház 8!1, f 558, M., o, 3.4198 kb., kj. viri j., cs. o. Zá.moly, u. t. és .u. p. P!tka. 
es ak. Rapp, taz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. FU.löpmajor, r't Pusztavacs, Pest-Pilis-Solt-Kia
Losoncz, cs. O. Fülek, 15, XVI, 51, u. t. és ktm mn., alsódabasi j., cs. o. Pusztavacs, u. t. 
1o P• Rapp. és u. p. Pusztavacs. .· 

*) FtllekpUsplld kk., Ndgr.~tJ mn., filleki j. Fnlöpmajor, rt SormAs, ZaltJ nagyka-
(székb. Salgótarján), ház ·167; :! 718, H., 0 uizsai j., cs. O. Nagykanizsa, u. t. Nagykanizsa, , . 
1.378 kb., kj. és ak. Ragyolcz, tsz. Balassagyar- u. p. Sormás. 
mat, jbtk. és ah. Salgótarjli.n, cs. O. Flllek, 25, *) Ftllöpszállás nk., X Árpádszc5llc5telep, Ballzsi, 
XVl, öt, •· t. és u. p. FOlek. . .. FOlOpke:rekegyhá.za, Hármas'kl!J·nyék, Kurjantó és 

*) Filleksávoly kk., N6grdd fftleki j, j Put-Pt1ia-Solt-Kiskun kunszent-
(sz:•kh. Sa.lgótarján), h6.z :! 650, H., o. 1.888 miklósi j., Mz 1.342, ! 6.967, M., ~, rk. Izsák, 
kb., kJ, és ak. helyben, tsz. Balassagyal"ml\t, ág. Kiskc5rGs, !4.040 kh., ak. helyben, tsz. Kecs
jbtk. éa ah. Salgótarj6.n, cs. O. Ftllek, !ö, XVI, kemét, jbtk. és ah. Kunszentmiklós, cs. O. Szabad-
51, •· t. és u. P• Fülek. szállás, SS, l, 93, r. e. 

Fnlekt6, f""' Biharrélegyháza, Bihar "m., sza· f"'. N6grtU 
lárdi j., es. O. Bihardiószeg, u. t. és a. p. "'"·• losonczi j., cs. O. Fülek, u. t. Rimaszom-
Bihal'félegyháza. bat, u. p. Osgyán. · 

l"'t Szaniszló, Seatmár mn., F81Upt.aua, rt Ártánd, Bihar bihar-
nagykárolyi j., cs. G. Szaniszló, u. t. és u. p. keresztesi j., es. lJ. Biharkeresztes, u. t. :eihar·· 
Szaniszló. · ' keresztes, a. P• Ártind. 

*) Filles kk., X Jakabmajor da MAriamalor; FUIUptanya, rt Magyarapicza, T6mll 

&pron 11tt1., felsc5pulyai j., ház !150, :! 1.899, H., detlai j., cs. O, Detta, u. t. és u. p. Detta. 
m., o, UU kh., kj. és ak. helyben, tsz. Sopron, FUI Up tanya, n Tard, Borsod mezlSkOvesdl 
jbtk. és ah. Felsőpulya, CL G. helyben, 76, j., cs. · o. Tibolddarócz, u. t. ás u. p. Tard. 
XVI~I, 69, ~· . F81Uptelep, r't Garamfő, G6m6r is Kis-Hont 

*) FD.lesd X l~áncsytanya és Kölcseytanya; garamvolgyi j. (székh. Ná.ndorvGisy), cs. o, 
Sinimár vm., fehél·gyarmati j., ház 151, :l!. 719, Koháryháza, 11. t. és u. p. Vereskc5. 
1., a, gk. Jánk, !.615 kb., kj. és ak. KOlcse, tsz. Fülöptfs.zta, rt Magy, Seabolcs tma., nyfr. 
Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Fehérgyarmat, cs. O. baktai j., ca. O. Apagy, u. t. Levelek-Magy, u. P• 
Nagyar, 5, XII, 37, u. t. és a. p. Kl!lcse. Levelek. 

*) Ftlletelke kk., Kis-Kúkalló tlfll,, erzsébet- Fölpe, n Gye1·gyóvirhegy, Cnk gyergyő-
városi j., ház 137, f, N., ff, 1.87~ kb., kj. szentmiklósi j., ca. O. Salamás, a. t. ú u. P• 
6I ak. Egrestc5, tsztk., jb. és ah. Erzsébetvá.ros, Gye1·gyóvirhegy. . . · 
cs. It 50, XXIII, 76, u. t. és u. p. *) FUlpUs kk., S1atrnár tJm., fehérgyarmati j., ház 
Ball\vásir. . 79, ! 4~0, M., ~, gk. Jánk, 780 kh., kJ. és ak. 

Fillllp, f"\ Benesháza, Zólyom breznó- Matolcs, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Fehér-
bányai j., cs. o. Mihálytelek, u. t. GáspArd, u. p. gyarmat, cs. ö. Fehérgyarmat, 5, ni, 87, u. t. 
Benesháza. · Győrtelek, u. p. Szatmlirököritó. 

F lll O p l. SzentfOiop. · · · F O l p 6 s l. Kisffilpl!s, MagyarflilpOs. 
*) Fillilpfaba kk., Máram'":'OB l!kl!rmezc5i *) Flllp6sdaróoz kk., Szatm'ár vm., fehérgyar-

j., hiz U6, i 8~!, R., n., it, 3.826 kb., kJ. és mati j., ház _56, ! 283, M., ~ , 739 kh., kj. és ak. 
ak. Iszka, tsz. Máramarossziget, jblk. és ah. Matolcs, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Fehér
Okllrmező, cs. l!. Iszka, 85, XI, 85, u. t.· Volócz, gyarmat, cs. G. Fehérgyarmat, 5, XII, 87,. u. t. 
a. p. Iszka. Gyc5rtelek, u. p. Gébe1·jén. 

f"'' Gavosdia. Krass6-&öring ~) F1lr nk., X Pusztarar; Komárom vm., . ud-
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vardi j. (szék-h. Ógyalla), ház 171, :! 1.101, M., Fflrjes, f'\ Váczszentlászló, Pest·Pilia·Solt·Kis· 
rk. Csuz, !. 799 kb., ak. helyben, tsz. Komárom, kun gMGllc5i j., cs. ~. Tura, •· t Tura, 
jbtk. Ógyalla, ab. Komárom, cs. G. Udvard, ti, o. p. Váczszentlászló. 
XIII, H!, m. h., ~· FUrjpadtauya, " Szilágyk~vesd, &iló.gg s111., 
FOrdő Herkulesfürdö, Rigósfürdó, Stubnya- zilahi j., cs. G. Sarmaság, u. t. 11. P• 

fQrdő, Szklenófilrdc5. SzilágykGvesd. 
Ftlrd6há.zpuszta, f"'\ GGml!rrid, Gömöf' ú Kis- *) Fflrményes kk., Szilágy tma., zsibói j., hú rt3, 

Hont tim., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. a. ! 686, O., 1, 1.181 kb., kj. és ak. Kucsó, tsz. 
Ajnácskc5, u. t. és u. p. Fülek. · Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, cs. ~. Zsibó, 51, lll, 

Ftlrdistanya, f"'\ Feldebrc5, Hevu tim., egri j., 10, u. t. Nyírsid, ll. P• Zsibó. 
cs. O. Verpelét, u. t. és ll· p. Feldebrc5. ""' Nagyszered, 1111., Jer-

FO r e d I. Balatonfllred, J, Kapos- seczi j., cs. O. Versecz, u. t. és •· P• Nagy· 
füred, Kékesfüred, KővárfOred, Murafnred, Ránk- szered. 
füred, Sósfilred, Tiszafnred. . FUrtiJslyuba, r" Büttlls, Abailj-Toi'M tlll., 

*) Filrész kk., Nógrád· tim., gicsi j., ház 1!1, csereháti j. (~zékh. Szepsi), cs. ll. Krasznokv~da, 
! 768, T., rk. Divény, ig. Dabar, 1.318 kb., 11. t. Szemere, u. p. Krasznok:vajda. 
kj. és ak. Divény, tsz. jbtk. és FO. sk ú t l. Temesfúzkút. 

· ah. Losoncz, cs. ll. Divény, !!5, XVI, 51, u. t. F Q ss l. Barsfüss, Komáromfüss. 
Lónyabánya, u. p. Vimosfalva. *) FUstbegysirokány kk., Vru m., kOszegi j, 

Fllréss, f"'\ Libetbánya, Zólyom besztercze- hú !9, i. 181, H., r~ Felsc5kethely, 38Hh., kj. és 
bányai j., ca. G. Gara.mszentandris, u. t. és u. p. ak. Bándol, tsz. Szomba.thely, jbl.k. és ah. K6szeg, 
Libetbánya. cs. G. Roboncz, 88, XVIII; 59, u. t. 5 1, p. 

F ú r A s z l. Gidrafúrész, Rimafürész. V ároaszaló nak. . 
F Q r és z e L DóczyfOrésze. ' Fllstön6Igy, ""' Ecseny, Somogy ipli j;· 

• 

*) Fffrészfalu kk., X Felsősztaroveczirtviny cs. G. Igal, u. t. Felsi'Smocsolád, u, p. llernye. 1 
és Pra.sniczepuszta; Ttmcsén nagybicscsei j., FUstpuszta, r" Nagyr!bé, Bihar 11111., sárréU ~ 
ház 131, i. 60!1, T., rk. Trencsénselmecz, 1.645 j. (szék h. Biharnagybajom), c& o. Bihartorda, L t. 
kb., kj. és ak. Trencsénselmecz, tsz. Trencsén, és u. p. Nagyrábé. 
jbtk~ és ah. Nagybicscse, cs. G. Nagybicsese, · Ffiteleldmajor, ""' Perenye, Vru -. k&zeci ! 

• 
71, XV, 48, L t. Peredmér, u. p. Trencsén- j., cs. G. Köszeg, L t. és u. p. Nagygencs. ! 

• 

selmecz. *) Filves kk., Bihar t:m., marll'ittai j., ház M, . 
l 

Fflrészgyártelep, f"'\ Homonnaolyka, Zemplén i. 343, T., rk. Berettyószéplak, U7~ kh., ij. és i 
.",._, mezc5laborozi j., cs. G. Izbugyaradvány, lio t. ak. KOzépes, tsz. Nagy-Várad, jbtt. és ab. Jar. l 
Radvány, u. p. Homonnaolyka. gitta, cs. O. Berettyószéplak, III, 7, L t. és : 

Fflrészhágóalja, .r. Csfkszentkirily, Qrik u. p. Papfalva. ; 
' 
' Felcsiki j. (székh. Csíkszereda), cs. G. Csfkszenl- F Q v es J. AlsófQves, Felsőfil ves, Temesfnres. i 

• • 

simon, u. t. Csfkszentkirily, •· · p. Csfkszent- *) FUzegy kk., Bihar belényesi j., hú St, · 
király. f, 325, O., 1 , 901 kb., kj. és ak. Várufenes, . 

f"'\ Sirok, Het:es pétervásári tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ab. Belényes, Ci. G. · 
j., cs. G. Rec~k. u. t. és u. p. Sirok. Belényes, 37, IV, 13, u. L ás u. P• Vá.radenes. 

. 

Fürésztelep, n Dobsina, Gömör ls Kis-Hont Fflzék, r. Szódó, Bars i'm., lévai j., cs. G. Nagy· ; 
twn., cs. O. Dobsina, u. t. és u. p. Dobsina. snlló, u. t. és u. p. Nagysáró. l 

FUrészvllgy, n Kc5rllsmezc5, Máramaros vm., FfizcUi, n Rudnok, tm., csere· 
tiszaviligyi j. (székh. Ra.hó), cs: O. Kc5rllsmez6, háti j. (székh. Szepsi), cs. G. SemM, 1o t Já!ló, 1 
u. t. és u. p. Kc5rllsmez6. u. p. Rudnok. r 

*) Fflrged kk., X Belfürged, Horhi, J ul iamajor, *) Füzér kk., X Aranyortás, Lászlótanya, Liget l 
J;orlát, Külfürged, Óaladár, Potoly, TOkrOs és és Vereshegy, Abauj-Torna "m., füzéri j. (székh. 1 
Ujaladár; Tolna tamási j., ház 39, f 9u5, Hernádzsadány), ház 158, i. 719, M., l, 0, gk. · 
M., rk. és ref. Felsc5nyék, 6.766 kh., kj. és ak. Filkeháza., ref. Pusztafalu, 10.!1! kb., ij és ak. 

• 

Felsc5nyék, tsz. Szekszárd, jbtk. és ab. Tam!si, cs. G. Füzérkomlós, tsztk. Kassa, jb. HernádzsaJány, ; 
Ozora, 44, XIX, 63, r. ~ p. u. . ah. Kassa, cs. o. Pálháza, 34, IX, !7, u. L Pilhiza, ' 

*) PflrJes nk., .,m., fehértemplomi j., u. p. Füzérkomlós. 
ház , i. 1.245, Sz., -=!=-, 3.914 kb., ak. helyben, *) FilzérkBjata kk., X Erzséhettanya; Jbauj
tsz. Fehél'templom, jbtk. Nagykárolyfalva, ah. Tot·na vm., füzéri j. (!lzókh. Hernádzsadány), bál 
Febértemplom, cs. o. Karasjeszenc5, 61, VII, ~1, ·71, f, .M., ~, ·1.ö33 kb., kj. és ak. F!lzerrad· 
u. t. és u. P• Izbiste. · vány, tsztk. Kassa, jb. Hernádzsadány. ah. Kassa. 

• 
PilrJes, n Békéscsab11., Btké8 tnn., békéscsabai cs. o. Pálháza, M, IX, !7, u. t. Pálhúza, L fo 

j., cs. ·o. Békéscsaba, m. b., u. t. és L p. Filzérkomlós. ·. 
Békéscsaba. *) Ftizérkomlós kk., .Abauj-TomtJ ..,, filért 

• 
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Kl·spel'iés, Kunérkert, Macskás, Nagybucsa, Na~-

J. (székh. Hernádzsadány), ház 59, ! !8!1, M., rk. ·• t N é 
' Filzér, ref. Nyfri, 946 kh., kj. és ak. helyben, tsztk. csikér, Nagybagymás, Nagymonos 0~• agype~J s, 

Kassa, jb. Hernádzsadány, ah. Kassa, ca. o. Pál· Papsziget, Pázmán, Rakonczás, Sársz1get, Tólsz1get, 
biza, a4o, IX, '"!.7, u. t. Pálháza, · Vargapál, Vargazug, Veresmajor és Vettrét; Békés ' 

*) Filzárnádaska kk., Abauj-Tot·na filzéri 11m., szeghalmi j., ház 1. 733, f. 9.8~5, M., ~, 8, rk. 
j. (azi!lth. Hernádzsadány), ház 89, ! !!18, T., rk. Szeghalom, Ag. Mezc5berény, kg. Darvas, 81l.H18 
Felsc5olcsvár, 1.1~ kh., kj. és ak. MagyarMd, kh., ak. (a hozzátartozó Bucsatelep, Kisállás, Nagy
tsztk. Kassa, jb. Hernádzsadány, ah. Kassa, cs. 6. bucsa, Kisbucsa, Tótsziget, Nagyperjés, Kispel'jés, 
Magyarbc'ld, 84, IX, !7, 11. t. és 11. p. Magyarbc5d. Kiritó, Bogárzó, G6rbesziget, Divikizug, Rakon-

•) .Filzérradvány kk., Ábauj-Torna 11m., fllzéri czás és Kertészsziget kivételével) helyben, tsz. 
j. (szélh. Hernádzsadány), háJ 118, f. 663, M., <5, Gyula, jbtk. és ah. Szeghalom, cs. G. helyben, 
~, gk. Filkeháza, 1.392 kb., kj. és ak. helyben, 37, Dl, 7, r. ..(!! e. 
tsztk. Kassa, jb. Hernádzsadány, ah. Kassa, cs. 6. F 11 z e s g y a r m a t l. Honfllzesgyarmat. 
Pálháza, 3,, IX, !7, 11. t. és u. P• *) Fllzesmez6 kk., Bm"eg ""'·• felvidéki j. (székh. 

*) Ftlzes kk., Szolnok-Doboka 11m., csákigorbói Ilosva), ház 173, f. 846, M., r., . ; , 1.083 kb., 
j., ház !. 1.180, O., it, kb., kj. és ak. kj. és ak. Ilosva, tsz. Beregszász, jbtk. Ilosva, ah.· 
Fnzesszentpéter, tsz. Dés, jbtk. Csákigorbó, ah· Mnnkács, cs. G. Ilosva, 65, XI, 841 u. t. és u. p. 
Dés, cs. o. Csákigorbó, XXI, 70, u. t. és u. p. llosva. 
Hídalmás. · *) FUzesmtkola kk., S.rolt10Tc-Doboka 11m., 

Püzes, f"'' Havasrekettye, KoJoz1 ""'·• bánffy- mosújvári j., hál 170, f. 857, O., ; , 1.919 kb., 
hunyndi j., cs. O. Heregyó, a. t. Nagykalota, L P• kj. és ak. Ord6ng6slllzes, tsz. Dés, jbtk. és ah. 
Keregyó. Szamosújvár, cs. G. Szamosújvár, XXI, 70, 

Ftlzes, f"'' Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun u. t. és u. p. Szamosújvár. 
tm., cs. o. Kiskunhalas, u. t. és u. p. Kiskunhalas. *) Fizespaptelek kk., X Kalintanya ; 8.rilágy 

F Q z e a L Egyhála6fdzes, GyeptlfQzes, Kisfllzes, krasznai j., ház 1 f. , O., gk. Felsc5-
lrassófllzu, Murafllzes, Ord6ng6s- valkó, S.OU kh., kj. és ak. Alsóvalkó, .tsz. Zilah, 
flizes, Rábafüzes. ' jbtk. Kraszna, és ab. Szilágysomlyó, cs. G. Alsó-

*) nk., X Jankovicstanya, Kisbuda valkó, 51, III, 10, u. t. és u. p. Alsóvalkó. 
és PuSJtaszikszó, Heve1 egri j., ház 8!4-, Fllzespuszta, rt Borosjenc5, .Arad tma., boros
! 5.!17!, M., o. 7.MO kb., ak. helyben, tsztk., jb. jenc5i j., Cl. G. Borosjenc5, L t. 68 11• P• Borlll
és ah. Eger, cs. O. helyben, 60, X, 'SJ, 'f, jenc5. 

I- e. ~. Fllzespu•zta, rt Csilizradvá.ny, (}gM- tma., tó-
Füzesbokor, f"'' Nyfregyháza, Staoolcs szigetesilizk6zi j. (székh. GyOr), cs. G. Balony, u. t. 

ca. il. Nyfregyhása, u. t. és u. p. Nyiregyháza. u. p. Csilizradvány. 
Ftlzesd kk., Hunyad 11m., dévai j., ház, 119, Fflzespuszta, rt GutorfGlde, Zala • novai 

l jfi{l, O., =f, 1.833 kb., kj. és ak. Burjánfalva j., cs. o. Nova, u. t. és u. p. Gutorflllde. 
(ideigl. székh. Nyanlyásfalva), tsztk., jb. és ab. Fftzespuszta, r-. Jászfalu, Komáro1n t1m., ua
Déva, cs. G. Boicza, M, XXIII, 75, u. t. Boicza, vnrdi j. {székh. Ógyalla), cs. G. Udvard, u. t. 
1. P• Harossolymoa. . Perbete, u. p. Jászfalu. . 

Fizesd kk., Hunya.tl ""'·• puji j., ház 14-9, f, 769, Fil.zessér, rt Sárospatak, t~m., sáros-
O., =f, 3.766 kb., kj. és ak. Puj, tsz. Déva, jbtk. patnki j., cs. G. Sárospatak, u. t. és u. p. 
Puj, ah. Petrozsény, cs. 6. Puj, M, XXIII, 75, u. t. Sárospatak. 
és 11. p. Puj. · *) Fnzesszentpéter kk., Beolnok-Doboka t~m., 

FOzesdbogara kk.; Hunyad marosillyei j., csákigorbói j., ház 2:10,. ~ 1.2\11, O., m., .=f, 3.249 
ház 130, f. O., -=f, 8.66!1 kb., kj. és ·ak. Szirb, kb., kj. és ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. Csáki~ol'bó, 
tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, cs. G. Viszka, ah. Dés, cs. G. Csákigorbó, 63, XXI, 70, u. L 
M, XXIII, 75, u. t. és u. p. Marosillye. és u. p. Hídalmás. 

*) FllzesM' kk., Zemplén 11m., nagymihályi j., Filzestanya, r-. Felsc5vadász, .Abauj t~m., 
ház 69, ! S", T., rk. Nagycseb, gk. Sámogy, ~zikszói j., es. 6. Selyeb, u. t. és u. p. Felsővad ász. 
869 kh., kj. és ak. Mocs4.r, tsz. Sátoralja!',jhely, Ffízfakúti tanya, n Dorogháza, Be11es tJm •• 
jblk. és ah. Nagymihály, cs. 6. Nagymihály, 66, IX, pétenásál·i j., c~. 6. Maezonka, u. t. Mátramind-
!8, u. t. Bánócz, ~· szent, u. p. Nemti. 

Fllzesér, ro. Tarczal, Zemplén tm~., tokaji j., Ffízfá.szug, rt Nádudvar, HaJdu tJm., hajdu-
cs. O. Tokaj, u. t. és u. p. 'l'arczal. szoboszlói j., cs. G. Nádudvar, u. t. és u. 'p. Nád-

*) Füzesgyarmat nk., X Akasztó, Barnaszigel, udvar. 
Bogárzó, Bucsatelep, Csárdakert, Csukakert, Divi- F1lzf6puszta, rt V 
kizug, Farkassziget, Gara, Görbesziget, Hosszúsziget, ve~:ozprémi j., cs. G. Kemecse, 
Kátasarok, Kecskés, Kertészsziget, Kiritó, Kisállás, u. t. és u. p. Balatonalmádi. 

, Ve11eprém 11m., 
m. b. (Filzfc5), 

• 
Kisbucsa, Kiscsikér, Kishagymás, Kismonostor, Füzf, n Búzafalva, .Abauj·Torna tJm., kassai 
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j., cs. 8. Enyiczke, a. t. HemAdcsAny, a. p. Ffizmatanya, r'. Tabajd, Yejlr ",._, vüi j., 
· Enyiczke. es. ö. Alcsút, u. t. Vértesacsa, u. p. Tabajd. 

Ftlzilnp, n Szentgál, Ves1prim vm., veszprémi Füzszeg, '"' Doboz, Békds "m., nolai j., cs. G. 1 
' j., cs. O. Szentgál, u. t. és u. P• Szentgál. Doboz, u. t. és u. p. Doboz. 

.. 

~~~itöpuszta, '"'· Szc'lny, Komárom vm., gesz- Fflztópuszta, n Killsc'lvat, VesiP'flm """• pápai 
tesi J. (sz~kh. Nagyigmánd), cs. O. Tata, f j., es. ö. Nemesszalók, u. t. Vinár, u, p, Küls6vat. 
(Almásfiizitő), _ll( e. ~- *) Fil tü kk '17 árvári · h!z18 JJ159. 

Ffl k t K. ál d ó 8. • d"->' Z ., rtJ8 tJtn., s J., ,;w , z er , '"' Ir y ar ez, latmar t~m., er uul M k. C é kh lrj é k p .. ·•I tsz. 
. ,. E d"d t É tk' ál K' ál ., r s nye, ., . s a • .,c.., ' J., cs. u. r u , u. • rszen Ir y, u. p. Ir Y· . k. A. h Sár á " S'-ár 
darócz. , Szombathely, Jbt vs a . v r, cs. u. An , 

*) Ffizkllt kk., Kolols mezMrményesi j. 83, XVIII, 59, u. t. Porpácz, u. P• PeezGL . 
ház 14.0, f 658, O., m., ; , !!.102 kb., JW. és ak: *) FIIZTölgy kk., Zala vm., nagykanizsai j., h~ 
Mezdszentmihály, tsz. Kolozsvár, jbtk. és 'ah. Teke, 55, f 329, M., rk. Homokkomárom, 634 kb., kj. 

·cs. o. Nagyczég, XXII, 73, u. t. és u. p. Mezc'l· és ak. HosszúvOlgy, tszlk., jb. és ah. Nagykanizsa, 
szentmihály. cs. o. Nagykanizsa, 48, xx; 64, Uo i. 

F dz k ú t L Temesfüzkút. u. P• HosszúvOlgy. 
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Gabinyi elottnal major, f"'' PilioJ, Pest-Pili!· l és ah. Aisólendva, cs. 11. Alsólendva, XX, 65, 
8oZt-Kiskun monori j., ·cs. O. Irsa, u. t. és· u. t. Rédics. u. p. Lendvavásárhely. 
u. p. Pilis. Gá.bormajor, '"' ·Acsa, Pm·Rlia·Bolt-Kuin 

GablkirtTány, r-. Febérhalom, Trencsm mn., vm., váczi j., e& o. Pftspc5khatnn, •· &. Acsa· 
puhói j., cs. ft. Puhó, u. t. Puhó, u. p. Fehér· Et·dc'lkntt, u. P• Arsa. ' 
halom. Gábormnjor,- n Gerjen, Toltl tm., dun•fGld· 

Gabimajor, '"' Pinkóe1, VtJS német· vári j. (székb. Paks),. cs. o. Fadd, L &. Fadd, 
újvári j., e&_· o. Pusztaszentmihály, u •. t. Gy epO· u. p. Gerjen. 
fiizes, u. p. Na.gyszentmihály. GábOI·major, '"' Komáromszentpéter, K0111tlro11 

*) Gábod kk., X Foksántanya és Si postanya; -vm., udvardi j. (székh. Ógyalla), cs. G. ÓgJalla, 1o t. 
.Alsó·Fehé'r tJm., marosújvári j., ház 166, ! 716, és u. p. Komáromszentpéter. 
O., t, =f, rk. Marosludas, 1.786 kb., kj. és ak. Gábormaj or, '"' F~jlr tllll., ftlij., 
llaroscsúcs, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. Marosújvár, es. O. llartonvá.sir, L t. 6a u. P• Martondsir. 
ab. Nagyenyed, cs. o. Marosesúca, 50, XXI, 68, Gáborokpataka, r" Gyimeafelac5lok, 00-. 
u. t. Marosbogát, n. p. Maroscsúe& szépvizi j., cs. G. GyimeskOzéplok, L t. ú L ,. 

G á b o l t ó l Galbat6. · Gyimesfelsc'llok. . · ~ 
Gnbonás, '"' Dévaványa, ;!dsz-Na{nilf/lm·BioZ- Gáborpusda, r"\ Öcsény, Toltlll ,.., kGzponti t 

fiOk trm., tiszai felsc'l j. (székh. Knnhegyes), cs. O. j. (székh. Szekszárd), cs. O. Decs, L t. ú L Jo ' 
Dévaványa, u. t. és u, p. Dévaványa. Öcsény~ · 

Gabonástanya, r-. Czecze, Fejif' s6.r- Gáborpuszta, '"' Újmindszent, Bar~Jf~YG ,._, 
bogárdi j., cs. 6. Czecze, u. t. 6s u. P• Czecze. szentl6rinezi j., cL 6. Magyartelek, L t. V~llló, 

Gábor, n Dombelve, Trencsin 'lml., csaczai j., n. p. Czinderybogád. 
cs. o. Csacza, u. t. Csacza, n. p. Dombelve. Gáborszá.llás, '"'Vámfalu, &Gtmárn~.,uui 

Qáborfenéktauya, '"' Tiszakeszi, BoraoiJ j. (székh. Avasújviros), cs. G. Avasfels4falu,Lt. 
mezöesáti j., cs. ö. Mez!5csát, u. t. 6s u. p. Tisza- h u. p. Vámfalu. ; 
keszi. *) Qáb kk., X Gsalfadomb, Kiddesd, ; 

G á b o r j a h á z a 1. Gáborjánháza. Nagyédesd és Romvár i ZaltJ " •. , csáktornyai j., 1 
*) Gáborján nk., )( Leszkaytanya és Szajtán- ház 148, ! 691,H., m., rk: Stridóvár, 879 kh., kj. j 

puszta i Bil~ar Vtn., berettyóújfalui j., ház 336, és ak. Stridóvir, tsz. Nagykanizsa, jbtk. 6s ah. l 
f 1.715, M., ~, 4..599 kb., ak. helyben, tsz. Nagy- Csáktornya, cs. o. Stridóvár, 48, XX, 66, L t. 6s 
Várad, jbtk. és ah. Berettyóújfalu, cs. O. Berettyó- és u. p. Stridóvár. 
ujralu, 37, III, 7, u. t. Henczida, ~· Gabriella, '"' Tiszalúcz, ZempUtt fiiR,, nerencsi 

*) GáborjimhAza kk., Zala. tJm., alsólendvai j., j., cs. O. Tiszalúcz, a.. t. és u. p. Tiszalúcz. 
ház 91, f 466, M., rk. Leqdvavásárhely, 995 kb., Gabriellnnum,'"'Szendrólád, Borsotll'•~•d~ld-
kj. és ak. Lendvavásárhely, tsz. Zalaegerszeg, jblk. nyi j., u. t. és u. p. Szendrólád. · 
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Qid kk ToronttU .",., módotl j., hlz 186. 
Ul\1'11, f"'l Fenvernek, J'd.I ... Na.gyivn-BioJnolc *) 8 '' n· m =j=- ;k Csi\vos, .4!.813 kb., 

••·· tiszai kOzépj. (székb. TOrOkszentmiklós), cs. c5. i.. 2é!'1~ z.Í.~i~b~~. bz. Nag;becskerek, jbtk. és 
Feryvernek, u. t. éa u. p. Feuvernek. kj. R d 19 VII !!O 

· G a b u d L Gibod. • ah •. Módos, ea. G.. u na., • • • 
· *) Gács kk., X Józsefielek, Rtczkapuszta és ~· · · . • • 
· Széplakpuszta; Ndgrád gácsi j., hál i, *) Gadács kk., Somogy tlm., tgab J., ház 67, :E 

.M., l, rk. Gácsfalu, áJr • .Maskófalva, 4-.118 894, N., ig. SomogydOröcske, 224 kb., kj. és ak. 
kh., kj. és ak. helyben, tsz. Balassagyarmat, jbtk. Somogyszil, tsz.Kaposvár, jbtk. és ah. Igal, cs. 6. 
6s ah. - o. helyben, 16, XVI, 51, Igal, .U, XIX, 63, u. t. és u. P• Somogyszil. 

f, _r- e. ~. *) GadánJ kk., X Négyföldespuszta j Bomow 
*) Gaes&lk kk., Gömör ll Kis-Hont t1m., marczali j., ház 1!0, :E 911, o, 

rozsnyói j., ház 66, !. !186, T., m., ág. Hámosfalva, !1.855 kh., kj. és ak. Mesztegny6, tsz. Kaposvir, 
kb., kj. és ak. Kuntapolcza, tsz. Rimaszqmbat, jbtk. és ah. Marczali, es. o. Marezali, .U, XIX, 63, 

jbtk. és ah. Rozsnyó, cs. o. Csetnek, J::VI, 5!, a. t. és u. p. Meszterny6. · 
•· t. Csetnek, u. p. Kuntapolcza. G a d á n y l. Keménygadány. · 

*) Gacsály kk., X Marótitanya, Szombatitanya Qadá.nytelep, r'\ Komló, Baranya hegy-
ál Vonatanya j 811J1mdr 11111., j., ház háti j. (székh. cs. O. Komlo, u. t. Komló, 

' l i ll., ~, rk. Zajta, rk. Nagypeleske, a. p. Komló. 
th., ij. ál ak. helyben, tnik., jb. és ah. *) Gadna kk., Abatfj-Tort~a ""'·• szikazói j., 

l Szatmár-Németi, cs. o. Csenger, 5, XII, 37, r, hu 76, ! 319, M., t, 1.669 kb., kj. és ak. Felsci.;' 
~ ~. · vadisz, tsz. Kassa, jbtt. és ab. Szikszó, cs. o. 
[ • *) Gácsfalu kk., X Antalmajor, Dolinatelep és Selyeb, 9,, IX, IJ7, u. t. éa u. p. Felsővadé.a. 
: Gbphbbánya ; N6gráil -., rAcsi j., hú 1!6, *) Gádor nk., Bd.u-Boilrog tm., zombori j., ház 
· f. 7~!, T., ~' 8.064 kb., k,j. és at. Gács, tsz. 587, :! !1.770, N., ('), 5.097 kb., ak. helyben, tsztt. 

jbtk. és ah. Losoncz, CL O. Gics, jb. és ah. Zombor, cs. G. Bezdán, VI, 18, 
!5, XVI, 61, L t. és a. p. Gics. . :f, _r- e. . 

9iclhit, r. Bikis -., békési j., *) Gádoros nk., Blkú .",.,, orosbizi j., biz 
eL 11. Mez6berény, •· t. és u. p. 768, :! -1.008, M., o, ~ , ef, 837 kb., ak. helJ- · 

Qaesházapuszta, r. Kinyavár, Zala om., lete- ben, tsz. Gyula, jbtk. és ~rh. Oroshúa, ca. G. 
nyei j., cs. O. Páka, u. t. Cs!lmOdér, a. _P• Páka. helyben, 101, ll, 4o, r. _[ll e. 

tanya, r. Makó, C.ataeiil CL G. *) Gagy kk., vm., székelY: keresztúri j., 
Földelt, u. t. és u. p. Makó. ház 156, ! 660, M., 8, ref. Csekefalva, !1.31!1 kb., 

*) Gicslipos kk., X Florinvadászlak j N6gráil kj. és ak. Szentábrahám, tsz. Székelyudvarhely, 
fill., gicsi j., ház 80, !, 48!1, T., rk. Giesfalu, ág. jbtk. és ah. Székelykeresztúr, cs. o. Székely keresz-

. Maskófalva, 1.6!13 th., kj. és ak. Gé.cs, tsz. Ba- lúr, XXIV, 80, u. t. Székelyke1·esztúr, 
lassa.~ryarmat, jbtk. és ah. Loaonez, es. G. Gács, G a g y L Alsóragy, Felsőgagy • 

. XVI, 61, u. t. és u. p. Gács. •) Ga8'J'&páti kk., "'-• caerehiti ' 
G h sle b o ta l. Gácsiigal · j. (azé kb. Szepai), ház !18, i 1!3, ll, gk. Gadna, 
*) Qácsltget kk., X Ligetimalom; Ndgráil 665 kb., kj. és ak. Fels6gagy, tsz. Kassa, jbtk. 

~ricsi j., ház 83, !. 416, T., ág. Maskófalva, 1 . .U.8 és ab. Szepsi, cs. G. Krasznokvajda, ~. IX, !7, 
kh., kj. él ak. Gács, tsz. BalaS!!8gyarmat, jbtk. és u. t. Gagyvendégi, a. p. Felsc5ragy. 
&h. Losoncz, cs. G. Gács, XVI, 51, •• t. és Qá8'J'B&atanya, r'\ Magyarhidegkút, Uilmr'Mlg 
L p. GAcs. · tim., székelykeresztúri j., cs. O. 

Qacs6, f"'l Néver, Bars tlfll,, aranyosmaróti j., a. t. Székelykeresztúr, a. p. Székelyszenterzsébet. 
cs. !1. Aranyosmarót, u. t. Barstaszár, u. p. *) Gagybátor kk., X Karácsond; .Abauj-Toma 
Na.gyherestény. tlfll,, tornai j., ház 13~. i. 674, M., ~, rk. Felsligajfy, 

Gacsó. ss3ll6hegy, r'\ Csór, Fejlr székes- 3.!46 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Kassa, jbtk. 6s ah. 
fehérvári j., cs. O. Nádasdladiny, u. t. Várpalota, Torna, cs. o. Krasznokvajda, 36, IX, ~7, u. t. 
L P• Csór. Gagyvendégi, 

*) Gácsprága kk.,- N6grdil gAcsi j., ház Gagyltanoro.ka,r"''SzentábrabAm, Uilvar'Mly'Om., 
67, i 363, T., ág. Maskófalva, 1,615 kb., kj. é~ székelykeresztúri j., cs. G. Székelykeresztúr, a. t. 
ak. Gies, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. Lo- Székeiykeresztw:, a. p. Szentábrabám. 
soncz, cs. G. Gács, XVI, 61, u. t. és u. p. *) Gagyvendégl kk., Abauj-Torna vm., csere-
Gács. háti j. (székh. Szepsi), ház 65, i. 367, M., ):'k. 

Qacsldtll8, r. Magyarpéterlaka, Maros-Torda Fels6gagy, gk. Gadna, ref. Gagybátor, 1.938 kb., 
""'·• régeni alsó j. (székb. Szászrégen), ca. !1. kj. és ak. Fels6gagy, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szepsi, 
Gernyeueg, u. t. Gernyeszeg, u. p. Szászrégen. cs. o. Krasznokvnjda, M, IX, i7, a. t. 

Qaczó, f"'l Dombelve, 1rencsén vm.,· j., Qalló, r1 Dombelve, 1hncsha csaczai j., 
Cl G. CsaCP, a. t. u. p. Dombelve. cs. ö. Csacza, a. t. Csac•a, u. p. Dombelve • 
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Galnir kk., FogMfJI tma., alsóirpúi l:• . *) Galacs kk., K~rmd-816rmy 11111., kaslnsebes\ ! 
biz 67, ! ~93, O., t , .:f, 1.330 kb., kj. J., ház 171, f, 793, O., q. Bokos, 6.8l3 ih., kj. i 
és ak. Oláhújfalu, tsz. Brassó, jbtk. és ah. Fogaras, és ak. BOkény, tsztk., jb. és ah. Karinsebes, éL ' 
CL lJ. Alsóárpás, 31, XXIV, 78, L t. Alsól\rpás, lJ. Kllrpa, 48, VIII, !6, u. t. Temeaszla.tin&, ,, p, l 
•• P• Alsól\rpás. KOrpa. ! 

Gáj, r"'\ Arad, .A.rad "m., cs. lS. ·(a klSzbiztonsági Galaci: nk., Foga.rfJB ""'·• fogarasi j., hi1 
nalgálatot Arad város rend6rsétre teljesíti), u. t. f, O., .:f, ~-139 k.h., ak. Fop.riS, tR. Bl'UIÓ, 
és u. p. Arad. jbtk. és ab. Fogaras, cs. a. Fopras, 31, IXIV, 

G á j l. Kisgáj, Nagy~rij. 78, u. t. és u. P• Fop.ras. 
Gaja, r"'\ Fehénárcsurró, Ftdlr .".,, móri j., Galacz · kk., HvngatJ ftl,, puji j., lW 148,! 616, 

ca. lS. Fehérrircsurró, •· t. és •· p. Fehér- O., t , tr. Ruaor, !.047 k.h., kj. ds a.k. Puj, lll. 
rircsufió. · Déva, jbtk. Puj, ah. Petrozsény, e& G. PvJ, U, 

*) Gajar nk., Po1sony "m., malaczkai j., ház 599, .XXIll,_ 75, u. t. és •· p. Puj. · 
f, 3.847, T., n., o, 8.863 kb., ak. helyben, G a l a c z L Galaczfalva. 
tsz. Pozsony, jbtt. és ah. Malaczka, cs. lS. hely- G a l a e z l. Ompolygalacz. 
ben, 7!, XIII, .W, _r- e. *) GalaczfalTa kk., Bulter~e-Nau6d ra., 

G aj d e l l. Nyitraf6. besenyl5i j., biz ~~~. :E 1.006, O., .:f, U91 th, 
G a j d o b r a I. Szépliget. · kj. és ak. Harina, tszlk., jb. és ah. 
Gajdos, r"'\ Fekésháza, Urag szobránezi j., cs. lJ, Szászlekencze, 63, XXII, 71, u. t. Szeret-

u. o. Szobrincz, u. t. Szobránez, u. p. Ubrezs. falva, u. p. HarinL 
Gajdos l. Kisp.jdos, Na~rygajdos. . *) Gaiadua tk., Krrmd-Seörmy m~., ra 
Gajdosesarda, ,...., Ubrezs, Ung · szobrinczi j., ház 164, ! 752, O., .:f, 3.991 kh., k~ és U. 

j., cs. lS. Remete v.asryár, •· t. Szobráncz, u. p. helyben, tsz. Lugos, jbtk. és ah. Facsid, cs. G. 

Ubrezs. Ferde, VIII, L t. lis u. p. Facaid. 
GaJdosi, 1""'1 Berekralu, n-maesln .",.,, *) Qaladnabánya tk., Krtm6·8törlr.y 111, 

j., es. O. Turzófalva, L t. Turzófalva, •· P• Sza- facsidi j., ház 77, f, 317,_ 0., rt. FaG.i!d, kg. Ga· 
niszlófalvL . ladna, 4.393 kb., kj. és at. Galadna, tsz. Lugll!, 
· Gajdoslk,. r"'' Fels15tizsény, fi-mcalts em., jbtk. és ah. Faesád, cs. o. Ferde, VIU, ~ 
nai j., es. lS. Vl\ma, L t. Várna, u. p. Terhely. u. t. és u. p. Faesád. 

Gajdospus.zta, r"'\ FlSldel\t, Csanád t~m., tiSzponti GAiafejmajor 1""'1 Zalabeseny4 Zalll a 
j. (székh. Makó), cs. lS. Foldeák, u. t. és u. P• zalaegerszegi j.,' cs. o. Zalaegersz~, •· ~ & 
Foldeik. u. • Zalae ersze • ' 

Gajgonya, r"'\ Szered, Osongrd.d .".,, ca. lS. .' g i . 
(a kOlbiztonsági l!zolgálatot Szeged város rendc5r- ) Galagonya\s nk., tlfll,, pancsont 
sége teljesiti), u. t, Kistelek, u. P• Szeged-Felső- j., hAz 653, f, J .. 669, N., o., o, .:f, 9.771 kb., U. 
tanya. helyben, tsztk., Jb. 6s ah. Pancsova, cs. G, heir· 

Gajlatanya r"'\ M:ez6csát Borsod mezl5- ben, J9, VII, J!, _r- e. ~· · 
csáti j.,· cs. a.' .: t. és u. p. Mezc5estt. Galagonyás, r"'' Bicske, Fejlr Illo, 1ili ~ 

*) G~tas kk., "m., fehértemplomi j., es. O. Bicske, •· t. és •· P• Bicske. . 
ház 197, :!. 49~, Sz., .:f, 6.471 th., kj. ás ak. Galagonyáspu.szta, 1""'1 HOIII 1111., tpolr· 
Gerebenez, tszlk., jb. 6s ah. Fehé1·templom, es. o. sági j., cs. o. Hévmagyarád, L t. Ipolyvisk, L,. 
Gerebencs, 61, VII, !1, n. t. és u. p. Gerebenez. Százd. 

G a j t as o l L Gajtas. · Galambapussta, 1""'1 Csákány bba, Ndgrá4 s, 
Gajzó.góbnya, r"'1 Rózsapallag, 8•atmdr. mleki j. (székh. Salgótarján}, cs. lJ, Fülek, 1o t. 

avasi j. (székh. Avasújváros), es. lS. Avasújváros, Fillet, •· P• Ragyolcz. 
•• t. Avasújváros, n. P• Vámfalu. G a la m b fa lv a l. Kisgalambfal va, Nagypiamb-

G á k o v a l. Gádor. falvL . 
GakoTácz, f"\ Bolmány, BMawya bara- Galambka, 1""'1 Bogyiszló, Pest-l\1is-&lt·lil-

nyavári j. (székh. Dárda), ca. lS. Káesfalu, u. t. kun kalocsai j., cs. O. Dusnok, u. t. Tol111, 
Baranyalizentistván, u. p. Bolmány. Ilo P• Bogyiszló. 

G á l l. Szonlgál, Vásárosszentgál. *) Gai&Dlbod kk., Ma.ros~Torda ""'·• felSli 
Gaia, r-. Karásmó, Trencsln kiszuczaújhelyi j. (székh. Maros-Vásárhely), biz 119, ! 486, l, 

j., cs. 6, Kiszuezaújhely, u. t. Csacza, u. P• o., ~, gt. M:ezöcsávás, 1.5~ k.h., kj. és at. Hei6-
Karáaznó. , csávás, tsztk., jb. és ah. Maros- cs. 4. 

*) Galáboes kk., X GyurkavOlgytanya; N6 rád Mez6csávás, 6~, XXII, 71, L t. Maros·VIÍÁI'hely, 
azécsényi j., ház 36, t\ 190, M., rk. vár, u. P• Mezc5csávás. 

783 kb., kj. és ak. Bussa, tsz. Balassagyarmat, *) Galambok kk., X Aszópuszt4, 
jbtk. és ah. Szécsény, cs. o. Nógrádszakál, !ilö, XVI, és Nagyvlllgy; Zala. nauka.oiuai j., bi1 
51, u. t. Ludány, u. p. Bussa. 85,, f. 1.906, M:., 0, ~. U87 kh., kj. lll aL . 
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[_ Kiskomárom, 48, XX; 64o, u. t. Kiskomárom, ~· !19, u. t.. Bártfa, ~· . 

*) Galambos kk., Bereg t~m., szolyvai j., ház Gálborytanya, r"l Nylived, Btlu:Jr 
. ll.C., :f. 1.8!1, R., n., ; , 3.638 kb., kj. és at. j., cs. G. Kismarja, a. t. és a. P• Nyfived. 
( helyben, tsz. jb. Alsóvereczke, ah. Gilcserealja, r"l Kolozsv&r, Koloe8 es. G. 
r Ssolyva, telekkönyvi hatósig Munkács, es. G. (a k6zbiz~onsági szolgálatot Kolozsvár viros 1·end· 
i Polena, 65, XI, Sf, •• t. és Uo p. Szolyva. őrsége teljesíti), a. t: és Uo P• Kolossvir. 
( Galambos, r-. Gsacza, 7rencstfn tma., j., G á l d l. Alsógáld, Felsc5gáld, Havasgáld. 
: es. 6. Csacza, a. t. és V.. p. . *) GildW kk., X Békamajor; .Ala6-Fehér . 
' 
• Galambos, r-. Dencsháza, Baranya szent-. tövisi j., ház 114, :! 512, O., m., ; , 1.816 kb., 
; lc5rinczi j., cs. G. Sellye, L t. Okorág-Kárász: kj. és ak. Vajasd, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. 
: puszta, a. P• Dencsháza. · Nagyenyed, cs. G. Alsógáld, 60, XXI, 68, a. ~ • 
i Galambos, r-. Kiskunfélegyháza, Fest-Pilis-Bolt- Mihálczfalva, a. p. Tövis. · 
• 
• Kisiun t~m., cs. G. Kiskunfélegyhiza, a. ~ G á l fa l u l. Nagypalugya és Gálfalu. • 

és u. p. Kiskunfélegyháza. . *) Gliiralva kk., Bereg "m., felvidéki j. (székh. 
• Galambos, r-. Ráczalmás, Ft#r t~rn., adonyi j., llosva), biz 11, f. 7S, R., rk; Felsőkerepecz, gli: . 
. es. 6 Dunapentele, u. t. éti u. p. Ráczalmás. Nagyábránka, !15 tb., kj. és at. Hátmeg, tsz. 
i Galambos, n Tiszahc5, J'ú.u-Nagykun-8110lflok Beregszász, jhtk. Ilosva, ah. Munkáes, es. G. Hat

-., kGzép j. TGr6kszetmiklóa), ca. meg, XI, 36, u. ~ Szentmitlós, u. p. Hátmeg. 
G. Feuvernek, u. t. és u. p. Tiszabc5. G Al fa 1v a l. Nyárádgálfalva, V ámoqüfalva. 

Galambos Dé.Dlel '&aJl}'a, r"! Tiszanána, H6tlu Gá.Ul'ytanya, r"l .Als6-Fehtr 11m., 
tiszafüredi j., cs. ö. TiszaDAna, Uo i. KiskGre, marosújvári j., cs. G. :Magyarszentbenedet, Uo t. 

1o p. Tiszanána. llarosújvár, a. p. :Magyarforró. 
Qalambosmajor, n Nemesabony, Po18fm11 vm., G6.11lzug, r"l Vésztő, Békú ae~rhalmi j., 

dunaszerdahelyi j., cs. G. Dunaszerdahel;r, a. ~ ca. G. Vésztő, a. ~és a. p. Vésztit 
és u. p. Dunaszerdahely. *) Galgaguia tk., X Adriennepuazta, Fundu-

Galambospuszta, r-. PllspGkhatvan, Put-Pilú- salja és SzGgecsmajor; N6gráfJ ""'·• uh·aki j., 
Bolt-KisTcw vác.zi j., ca. G. Plispökhatvan, ház 118, :! 706, T., m., ef', rt. Bercv.el, !.781 th., 
L t. és L p. GalNyGrt. tj. és at. Berczel, tu. Balasaaua.rmat, jbtk. és 

r-. Somoujád, Somogy ""'·• ah. Slirák, C1o G. Berczel, 60, XVI, 51, r, 
lengyeltóti j., cs. G. Osztopán, •· t. és L p. ~ · p. u. . 
Somogyjád. . *) GalgngyUrk nt., X Alsó Tah)'tan;ra, Fá;r-

GaJambosszlget, r"! Vajka, Poesong """' aomor- tanya, Felsc5 Tahytanya, Horváttanya és Rozália-
jai j., ak. Vajkasziget, cs. G. Somorja, •· t. Ha- tanya; Pest-P&lia-Bolt-Kiaktm aszódi j., hú 135, 

• 

lászi, u. p. Czi.kolaszirel l 862, t., ef', (r, rk. Piispökhatvan, 2.657 kb., 
Qalambostan;ra, r-. Mezc5zombor, a~. helyben, ta. Pestvidéki (székh. Budapest), jbtt. 

szerenesi j., cs. G. Szerenca, L t. Szerenca, •· p. és ab. Vácz, cs. G. PllapGkbatvan, Bi, I, J, 
l.ezlizombor. . r. ~· 

Galambostelep, n Buják, N6gráfJ -., aziráti *) Galgah6dl nt., X Homokynétanya, 
j., cs. G. Szirák, a. t. és •· p. Buják. nostorliret és Teréztelep ; Put-Pil68-Solt-Kid:un 

GalamJai malom, r-. Kelenye, Hont """• ipoly- ""'-• aszódi j., hál 867, :! !.!06, M., o, 5.417 
nyéki j., ca. G. Ipolynyék, a. t. Drégelypalánk, kb., ak. helyben, tu. Pestvidéki (székh. Budapest), 
L p. Ipolynagyfalu. jbtt. és ah. GGdöllc5, ca. G. Tura, 31, l, !, m. h., 

Galauoncztmh;r, r"! VArbeszteJ•cze, PrtM- •· t. Tura, 
um .,,.., vágbeszterczei j., ca. G. Vigbesztercze, ~a l r ak G v e B d l. NógrádtGves~. . 
1. t. és 11• p. Vágbesztercze. ) Galgamácsa nk., X Antal~~or, Ecskend. 

* . Koronamajor és ; Pest-Püts-Solt-K6aku'n 
) Galuta kk., ?< Galántai ~eszgyár, G~- "m., aszódi j., ház 803, :! 1.826, o, 7.858 th., 

IDilJor, KórószegmaJo~, .KtllsőmaJor és TerézmaJOr, at. helyben, tsz. . (székh. Budapest), 
PozsOfly em., galántai J., ~áz 341, :E B.t74, M., t., jbtk. és ah. Vácz, es. G. 3!, I, J, 
n., 0, 1), 3.!149 kb., kj. ·és at. helyben, tsz. ~. r. ~-
Pozsony, és ah. helyben, cs. G. helyben, 7!, ")Galgó kk., B•olnoi-DobokG nagyilondai j., 
XIII, 4-i, r. .['1 e. ~· hál 194, :! 900, O., m., .::f, gk. Nagyborszó," ref. 
Galá~~ szeszgyár, r-. Galánta, Possony tlfll,, Kacztó, !.601 tb., tj. éti ak. Blenkemező, tsz. 

galántai J., cs. G. Galánta, a. t. éa u. P• Galánta. Dés, jbtt. Nagyilonda, ah. lápos, es. G. hel:r· 
GalbQ'a, n Igar, Feilr "m., sárbogárdi j., ben, 68, XXI, 70, 

es. 6. Czecze, u. t. Simon tornya, u. P• Igar. G a l g ó l. 
*) tk., &ros '*'·• bártfai j., ház US, *) GalgóCI nt., X Sörbiz ; .,._, galaó· 

! 491, T., ~. !1.160 kb., kj. 6II at. helyben, tu. cd j., ház 838, :! 7.7'9, T., m., n., O• .(r, ref • 
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Gat GAl 

Nyitra, Ag. Felsc'Sztme, 6.765 kb., at. helyben, tsz. *) Galonya kk., KrtJBsd·816rlfly ,.,, oraYIC~o 
Nyitra, jbtk. és ah. helyben, es. lS. helyben, 1!, bányai j., ház 1~6, :! 613, O., t, rk. Dognbb, 
XIV, 4o6, :f, _.[11 e. 3.116 kb., kj. ak. Krassószékáa, tsz. Feilr· 

Gal g e z l. Kisgalgóez, templom, jbtk. és Oraviczabánya, cs. ll. insro. 
Galgócznyakl örház, ~ Gerjen, Tolna székás, VII, '11, a. *· Dogx~acska, L P• W 

dunafl!ldvári j. (székh. Pata), cs. G. Fadd, a. t. falva. 
Fadd, u. p. Gerjen; · Galo.llya, r-. Ratosnya, Maro1-Torda .._, ripll 

Galgócaymajor, 11 PozsonypQsplSki, Polsony fels6 j. (uékh. llagyarrégen), cs. G. RalosnJI, 
· tilt., somorjai j., es. G. Pouony, a. t. és a. p. 11. t. és 11. p. Ratosnya. 

PouonypQspl!ki. *) Gálos nk., Mo10t1 .,..,, nezsideri f., bú 
Galgóczytanya, ~ Mikola, 81atmár ! 2.376, N., m., ö, rf, 7.456 tb., ak. helyben, lll. 

· szatmárnémeti j., es. G. Mikola, u. t. és •· p. Győr, jbtk. és ah. Nezsider, cs. ll. Neaider, 7I, 
Mikola. XVIII, 68, :f, ~· 

Gálháztanya, rt N: agy lég, llmotay mn., somor- G 6. l o • l. Szebeng&los. 
jai j., cs. o. Kismagya r, u. t. és u. p. Nagy lég. *) Gálosra kk., X Kistótviros, Nagytótvhol ls 

~ Csendlak, Vas mura- Szentlukapuszta; Somogy t~m., kaposviri j., hU 
azombati j., cs. G. Vasbidegkut, •· t. Murasaom- 118, :! 774, M., rk. Bőszénfa, kb., ij. i 

· bat, u. p. C.endlak. ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Kapomr, es. l 
~ Felsc'Sgy6rGd, Bara . vere- helyben, .U, XIX, 6!, f, ~ p. u. 

bélyi j., cs. G. Léva, a. t. Csiffár, u. p. Nagy- *) Gálosháza kk, BiJUJr tma., ~!esdi j., bú 68, 
kélna. . ! SU, O., T-, !.005 kb., kj. és ak. Száslralva,ta 

GallbapllBita, ~ N6grád tmt., Nagy-Vá.1·ad, jbtk. és ah. Élesd, ea. G. Éleld, rr, 
IJ&rmatf j., es. G. Érsekvadkert, a. t. S.O.n, IV, 11, a.· t. Rév, u. p. SzúzCalva. 
•· p. Balassaayarmal . G é. l o s It é r l. Szentaáloskér. 

G á l i a l. Szebengálos. Gálosmaj or, ~ Lenliszombathely, ZalA ta, 

Galkéhlrivuy1 ~ Lobonya, Nyif,·a vé.g- novai j., cs. o. Páka, u. t. és u. p. Lenti. 
újhelyi j., cs. G. Olura, •· t. Ótura, u. p. Loboriya. *) Gálospetri nk., X Drávecskytan:ra, friW. 
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G a ll a l. Alsóral la, FelsőgaJla. tanya és Szc'Sketanya; Bihar m., érmihAlylalftl ' 
Gallasaljapuszta, ~ Letkés, Hont ""'·• azobi j., haz !49, :E 1.374, M., ; , ~, rk. Éradoay, · ! 

• J., cs. o. Szob, a. L Szob, 11. p. Letkés. '-183 th., at. helyben, tsz. Nau-V&rad, jbtk. i ' 
Qall&SJ alsótanya, n Novaj, Boraotl n&., ah. Slékelyhid, ca. 6. a9, ill, 7, 'ill 

mezc'SkOvesdi j., es. G. L L ú L P• C8:J. · 
Mezc5k0vesd. . Gálpálháza, ~ Zaluzombatfa, Ztilt~ 1111., .W. 

Gallasy fels6toJa, ~ Novaj, Boraotl ""'·• lendvai j., ca. G. Alsólendva, L t. és L p. 
mezőklSvesdi j., ca. G. Bogáea, 11o L és a. P• Rédics. 
Mezc5k0vesd. · *) GalponJa kk., Sliltigy ""'·• zaibói j., ház 18'1 

Galléros, ~ Felsővad as, Trettcalft kiszucza- :E ~'' O., .:f, 3.019 kb., kj. és ak. Almillbab 
újhelyi j., es. G. Kiszuczaújhely, a. t. és a. P• háza, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, .cs. G. Keltd!-
KiuuczaújhelJ. . mez6, 51, ill, 10, L L Hídalmás, 1o .. 

*) Gallyas kk., X GallyuirtvAny; fiomcalftl mezc5 • 
.,.., trencséni j., hu ,9, i 256, T., rk. Bosáca, *) GalJia kk., X Zsimbolya; .btld tili., Yilipsi 
q. Nemeavánlja, 695 kb., kj. és ak. Bogoszló j,, ház 561, :E !.619, O., m., n., ; , t, ri. Viüp, 
(székb. Vágrévfal u), tsztk., j b. és ah. Trencsén, 6.~93 kb., kj. és ak. helyben, tu. Arad, jbtt. il 
cs. G. Melcsica, 71. X V, 67, a. t. Bogoszló, u. p. ah. Világos, cs. O. Világos, 83, IV, 11, L L 
Bos6.cz. · Vilqos, ~· · 

GallyaslrtTby, n Gallyas, fiomcaltt t~m., G a ls a l. Ipolygalsa, Zalagala. 
trencséni j,, os. G. a. t. Bogoszló, n. P• *) Gálszécs nk., X Albin puszta, GhJCJflllljor, 
Bosácz. Halastó Kubinyimajor, lrloln&rmaJor, Nqymer.! 

Gó.lmajor, ~ Patalom, Somow igali j., és Verbócz; Zemplén t11ft,, gálazécai j., IW ai, 
es. G. Mernye, a. i;. Répé.s, u. p. Magyaratád. i. 3.1!84, m., L, n., czigány, ~. t, ~d~, U~~ 

*) Gilocs kk., Utag mn., nagykaposi j., ház ak. helyben, tsa. Sátoraljaújhely, és llL 
! 64j, M., ~, rk. Dobóruszka, gli:. Palágy, helyben, cs. G. helJben, 66, IX, ~ f, Ei:;t 

1.5'!9 kb., kj. és at. Mátyócz, tsz. Beregs~asz, .[11 e. ~. 
jbt~. és ah. Nagykapos, cs. o. Nau ka pos, 66, XI, Gáltanya, Darvas, Bihar 11m., berettyóújfalui~ 
86, L t. Palló-Bátfa, a. p. Unstarnócz. es. o. Cs0km6, a. t. és u. p. Darvas. 

Galocz,s, n Gyergyóvárhegy, Osfk , nergyó- Gáltanya, ~ Mez6keresztes, Bor~od ,., 
Aentmiklósi j., cs. G. Salamás, :f (Galó· mezc5klSveaéli j., cs. O, Mezc'Skeresztea, L &. ll 
ezúi gőzfilrés?.), L L Maroshéviz, (Galóczási u. p. Mez6keresztea.· 
1Jc5zfilrész), p. u. Qá.UanJa, ~ Mez6szilvú, Kololi ,.., ma6o 
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'kőbánya. Szepes .,m., szepesszombati j., _ház 33, 

&rmenyes~ j., ca. ft. Mezöftrményes, u. t. és u. P• i. 23:l!, T., (), ág. S\·llhfalva, 636 kb., kJ. és ak. 
Me.,)ö:~;:!:~. X Pistavftlrylanya; Borsod 11m., Svábfalva, tsz. Lócse, jbtk. és ab. Szepesszombat, 
edelényi j.

1 
ház 87, :! 518, lll., rk. Szendr6, rk. cs. o. Poprád, 67, IX, SO, u. t. és u. P• 

Abod, .2605 kb., kj. és ak. Abod, tsz. Miskolcz, jbtk. Gánóczfüt•dó. 
és ah. Edelény, ca. o. Szendró, SI, X, 81, 11. t. Gánóczffird6, r"' Gánóez, Bzepes vm., szepes-
és •· p. Szendr6. szomba.ti j., cs. 6. Poprád, 

*) Gál:ra nk., Teme. ~·· kenvárai j., biz Gánóczl mészk6b6.nya, r"' Bzepes vtn., 
469, f. i.3!5, Sz., o., m., czigány, -1=-, 9.8741 kb .. szepesszomna.ti j., cs. G. Popl'é.d, u. t. Poprád, 
ak. helyben, tsz. Fehértemplom, jhtk. és ah. Kevt:· ·u. P• Gánóezfürdc5. ' 
várn, cs. lJ. helyben, 61, VII, J2, ~- Gános, r"' Csene, Torontál ""'·• csenei j., cs. 

*) Gamás nk., X Gamás~uskós, Gá.l·donypuszla, lJ. Csene, 11. t. és u. p. Csene. 
ldapuszta, .Jazvinapuszta, KOlesdpuszta, Vadé- *) Gánt kk., X Pusztakápolna; Fejtr .,".., 
puszta éa Vityapuszla; Somogy 11m., lengyeltóti móri j., ház 165, f, 699, N., m., 0 , 6.090 kh., 
j., ház 350, i. U46, M., 0• ág. Ecseny, 10.671 ltj. és ak. helyben, tsz. Székesfehérvár, jbtk. és 
kb., ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ab. Len- a.h. Mór, ca. lJ. Zé.moly, 69, XVII, 58, u. t. és 
ueltóti, ca. O. Somonvár, -"• XIX, 63, 11. t. u. p. Csákvár. 
Somogyvár, tfd, *) Gány kk., Polsony ""'·• galántai j., ház -'<>, 

Gamástusk.ós, f"' Gamás, Somogg vm., lengyel- E. 363, M., t., rk. Galánta, 675 th., kj. és ak. 
tóti j., cs. G. LeniJeltóti, 11o t. Lengyeltóti, 11. p. ~agymáeséd, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Galánta, 
Gamás. cs. 6. Szered, 7!, XIII, 4i, r. u. P• N8.iJ-

9amá81a, 1"'1 Fokszabadi, Veu,pl'l!m mácséd. 
enyingi j., ca. o. Siófok, u. t. Enyiq, u. p. *) GAnya kk., X Szolm; Máramaros vm., taracz-
Siófok. vizi j. (székh. Ta1·aczköz), ház 476, i 2.470, R., n., t, 

G am b u e z l. Gombostelke. 8.487 kb., J.."j. és ak.. helyben, tsz. Máramarossziget, 
9amlpuszta, f"' Sá.gvár, Somogg1lm., tabi j., jbtk. és ah. Técsc5, cs. O. Dombó, 86, XII, 11. t. 

cs. il. Ádánd, u. t. Ádánd, u. p. Ságvár. TaraczkOz, u. P• NyéresházL .. · 
Ganádpuszta, f"' Nagyblll'zsöny, Hont tJm., *) Gara nk., BáC8-Bodrog tJm., bajai j., ház 

vámosmikolai j., es. o. Szab, 11. t. Vámosmikola, 850, i 4.087, N., bunyevácz, m., O• 10.420 kb., 
u. p. Nagyb01·zsOny. ak. helyben, tsz. Szabadka, jbtk. és ah. ·Baja., 

Ganajospuszta, f"' Nagykorpád, Somogy es. 6. helyben, !3, VI, 17, r. _r- e. . 
nagyatádi j., cs. ö. Csök6ly, 11. t. Nanatád, 11. p. Gara, ~ Füzesuarmat, Be'kts ""'·• Szeg-
Nagykorpád. · balmi j., ca. G, Filzesnarmat, 11. t. és u. p. 

*) Gáncs kk., Sloltwk-Doboka 11m., dési j., ház Füzesgyarmat 
!09, f, 1.018, O., t, kg. Caiesó8'y6rgyfalra, ol.889 Gara, ~ V6lg)'ifalu, Zalci wa., ·alsólendvai j., 
kb., kj. éa ak. Baeza, tsztk., jb. és ah. Dés, es. 6. cs. 6, Alsólendva, 11. t. és 11. p. Alsólendva. 
Négt>rfalva, 63, XXI, 70, a. t. és a. p. Retteg. G a r a l. Kővárgarn. 

Gánesháza, r'l Som01-ja, Po1sony tJm., somor- *) Garáb kk., X Alsómajor; N6grád tma., sziráki 
jai j., cs. O. Somorja, u. t. és u. p. Somorja. j., ház 35, f, J06, M., rk. Cserhátszentiván, 

9áncsirtJány, f"' Alsószúcs. TretiCStn tmJ,, tren- kb., kj. és ak. Cserhátszentiván, tsz. Balassagyar
caéni j., 01, o. Trencsén, •· t. Trencsén, ··•· p. mat, jbtk. Szécsény, ah. Szirák, cs. O. Szécsén)', 
Alsószúca. 60, XVI, 51, 11. t. Pásztó, 11. p. Cserhátszentiván. 

Ganczos, r'1 Alsóbisztra, Máramaros 11m., huszti Garáb, n Dusnok, Pest-Pilis-Solt-Kiskun "m., 
j., cs. O. Berezna, u. t. 6s 11· p. Berezna. j., es. O. Dusnok, 11. t. Sükösd, a. P• 

Gauczos, r'l Berezna, Máramaros vm., huszti j., Dusnok. · 
cs. ll. Berezna, 11. t. és L p. Berezna. G a r á b l. Kálnógaráb, Nyitragaráb. . 

Gan icsa l Lendvarózsav6'gy. *) Garaboncz kk., X Ga1·abonczpuszta; Zala 
Gánihegy, r-. Tófej, Zala vm., novai j., cs. ö. 11m., nagykanizsai j., ház 154, f, 881, M.,. rk. 

SlljU!r, u. t. és u. p. Tófej. la.lamerenye, ref. Galambok, ~0~6 kb., kj. és 
G a n n a l. Kisganna, Nagyganna. ak. Galambok, tsztk., jb. és ab. Nagykanizsa, ca. 
Gánnapuszta, n Iharosberény, Somogy 6. 01·osztony, 418, XX, 64, u. t. Kiakomárom, 

csorgói j., cs, 6. Ibarosberény, 11. t. és u. p. Iharos- • 
berény. Gat·aboncz})USzta, r"' Garabonez, Zala vm., 

*) Ganócs kk., V GB németújvári j., ház 67, u agykanizsai j., cs. 6. Orosztony, 11. t. Kiskomá-
l 316, N., rk. Pusztaszentmihály, 1.007 kb., kj. és mm, 11. p. Garaboncz. 
ak. Pusztaszentmihály, tsz. Szomhalhely, jbtk. és It) Garabos nk., Torontál vm., zsombolyai j., 
ah. Németújvár, cs. o. Pusztaszentmihály, 83, XX, ház 613, i ~U04, N., c:tigány, ű, 7.083 kh., .ak. 
66, •· t. éa 11. p. Pusztaszentmihály. . helyben, tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. Zsombolya, 

*) Qln.ótl kk., X Gánóczfilrdl5 és Gánóezi méaz.. es. O. Boiáros, 61, VIII, !4, . j?, ~ . 
• • 
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*) Garadna kk., X Szehenye; .Abauj-Toma ! 804, T., m., rk. Gai·amújtalu, 1.!3! kb., kj. ú ak. 
szikszói j., Mz 1 ~~. i. 709, M., * , Felsc'l· Garam uj falu, tsz. Aranyosmarót, jblk. és ah. Uva, 

novaj, 2.03!ll kb., kj. és o.k. helyben, tsz. Kassa, cs. ll. Léva, !6, XIV, 45, n. t. Léva, n. p. Garam· 
jbtk. és ah. Szikszó, cs. ll. Encs, M, IX, 27, itD• új falu. 

; r. ~. *) Gnramkfrli.lyralva kk., X Illésfalva i Z6ly011 
Garadnapuann, r. Szendrti, Borsod "m., ede- beszterezebányai j., ház 83, f. T., rk. 

lényi j., ·cs. ll. Szendrc'l, u. t. és u. p. Szend1·c'l. és ág. RadváD.y, 2.003 kh., kj. és ak. Radvány, 
Garaltalom, r- Tiszaroff, J'áBI-"Nagykun-Seol· tsztk., jb. és ah. Beszterczebánya, cs. ll. Beazter-

fiOk "m., tiszai kllzép j. (székh. Törökszentmiklós), ezebinya, XVI, liO, u. t. és u. p. Radviny. 
es, ö. Tiszaroff, u. t. és u. p. Tiszabő. G a r a m k i s s a ll ó l. Garamsalló. 

Garai, r. NagyQlés, Bars tma., aranyosmaróti G a r o. m ko h ó l. Koháry háza. 
J., es. ö. Újbánya, •· t. és u. p. Újbánya. *) Garamkovácsi kk., X Korlátpus1ta, Maca-

G a r am l. Kisgaram. karévesárda; és Szentilonamajor j Bars '""·• ar&· 

*) Garamapáti kk., Bars ~ •• lévai j., ház nyosma1·óti j., ház ~60, ! 1.621, T., m., rt. 
:E !16, 'l'., m., rk. Garamüjfalu, 745 kb., kj. Garamszentbenedek, 4.0~2 kh., kj. és ak. hely

és ak. Garam uj fala, tsz. Aranyosmal.'ót, jbtk. és ben, tsztk., jb. és ah. Aranyosmaró~ cs. 11. Aranyos-
ah. Léva, es. 6. Léva, !!6,XIV, 45, u. t. Léva marót, 26, XIV, ü, u. t. Garamszenlhene· 
u. p. Garamujfalu. dek, C8J. .... 

*) Garamber.zencze kk., Z6lyom "m., zólyomi *) Ciaramklhesd tk., X Garam\l!vesdi pnszla, 
j., hAz 40, ! !88, T., rk. Jallna, ág. Osztróluk a, Kovácspatak és Uhliszkómalom j Hont ""''• szobi 

· 1.650 kb., kj. és ak. Zólyombúcs, tsz. Besztereze· j., hAz !87, ! 1.2!16, M., i5, 3.226 kb., kj. a 
és ah. Zólyom, es. G. Zólyom, !6,· XVI, ak. helyben, tsz. Ipolyság, jbtt: Vámosmikola, 

50, r. ~ p. u. ah. Ipolyság, es. G. Szob, XIV, 46, ·f, 
Garamberzencze, r. Felsc'lbesenyc'l, Bars ~- . 

garamszentkereszti j., es. G. Kiazelfahi, ~. :f, Garamkövesdi puszta, r. Garamkllvesd, HOld 
I- e. ~ p. u. "'"·• szobi j., cs. G. Szob, u. t. éa u. p. Garam· 

*) Gal'amdamásd kk., X Garamdamásdi puszta; kO vesd. 
Bars lévai j., hAz 133, ! 656, M., rt. Lekér, *} Garamk.U1•t6s kk., Bars pramszent· 
1.850 kb., kj. és ak. Lekél', tsz. Aranyosmarót, kereszti j., ház 150, i. 894, T., <5, BA1!1 kb., i.j. és 

és ah. Léva, es. O. Nagysalló, 17, XIV, 45, ak. Nagylócsa, tu. Amnyosmarót, jbtk. és ah. 
u. t. Oroszka, u. p. Lekér. Körmöezbá.nya, es. ö. Garamszentkereszt, !6, XIV, 

puszta, r. Garamdamúd, ,5, u. t. Gal.'amszentkereszt, ~. 
Bars "m., lévai j., cs. ö. Nagysalló, u. t. Oroszka, *) Garamladomér kk., X Bükkllsles~ OJ!est 
• p. Lekér. . és V égiest ; Bars tma., garamszentkereszti j., hb 

*) Garamra kk., X FO.IGptelep és Pusztamez6; ,6, ! 36'1, T., rt. Garammindszent, 1.170 kh., 
G6möt· ú Kis-Hont wo., garamvOlgyi j. (Üékh. kj. és ak. helyben, tsz. Aranyosmaró~ jbtk. 
Nándol.'völgy), ház !80, :E 1.494, T., ; , rk. Újbánya, ah. Köl.'möezbánya, cs. G. Garamszen\· 
Kirá.lyhegyalja, 9,7,7 kb., kj. és ak. helyben, tss. kel.'eszt, !16, XIV, 46, u. t. és u. P• 
Rimaszombat, jbtk. és ah. Nagyrc'leze, cs. G. kereszL 
Koháryháza, !15, XVI, 6!1, u. t. Vereskc'l, IZ!· *) Garamlök kk., X GaramlOki pUIZta ás Ga· 

*) Garamhalászi kk., X Láposmaj01· és Szhá.cs- ramlöki szeszgyál·; Bars ""'·• lévai j., hú i31, 
fürdc'l; Z6lyom zólyomi j., hAz 90, i. 671, i. 1.166, M., i!i, rk. Nagykálna, 2.988 kh., kj. és 
T., m., rk. Hajnik, ág. Garamszeg, 1.({)8 kb., kj. ak. Nankálna, \sz. Aranyosmarót, jblk. és ah. 
és ak. Hajnik, ts1. Beszterczebá.nya, jbt.ll:. és ab. Léva, es. O. Léva, XIV, 46, L t. NIIJ· 
Zólyom, es. ll. Zólyom, 16, XVI, 60, u. t. és ká.lna, 
u. p. Hajnik. _,- Garnn1lökl puszta, f"\ Garamlllk, Bara ~• .. 

•) GaramhldTt§g kk., Zdlyoa breznóbényai lévai j., es. O. Léva, u. t. NllBJkálna, a. p. 
· j., .biz 69, :E '16, T., rk. Garamszentmiklós, 1.04.0 GaramlOk. . 

kh., kJ. és ak. Garamnémetfalva, tsz. Beeztercze· azeszgyár, f"'l Garamlllk, Bsn 
bánya, jbtk. és ah. Bl.'eznóbánya, es. O. Garam- ~.. lévai j., es. G. Léva, u. t. Nnnkálna, a. p. 
szentandrás, !15, XVI, 50, r;1. r. u. P• Garam- Garamlök. ' 
németral va. *) Garammikola kk., X Széplak; Bars""'·· lévai 

*) Garamkelecs611J kk., X Kurtahegyibarlang, j., há.z 1,6, :E 710, M., rk. ref. Szodó, 1.866 
Kurtabegyitéglagyá.r és Kurtahegymajor i Bars kb., kj. és ak. Zseliz, tsz. Aranyosmarót, jbtt. 
"m., lévai j., ház 160, ! 1.072, T., rt. Óbars, és ah. Léva, cs. O. Nagysalló, 16, XIV, 65, u.~ 
1.368 kh., kj. és ak. Óba1·s,· tsz. Aranyosmal.'ót, és u. P• Zseliz. 
jbtlr. és ah. Léva, ca. o. Léva, XIV, 66, L i. *) Garammindszent kk., X JóZIIefma.jor; :&n 
6s u. p. Léva. vm., Pl.'amszentke1·eszti j., ház ölJ, f. 407, T., ~. 

*) Garambad kk., Bari •·• lévai j., hlz 88, kb., kj. és ak. Garamladomér, tu. .&ranJos. 
·-· 
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cs 0 ; rk Zseliz 8.311 tb., kj. és ak. helyben, tsz. 

marót, jbtk. Ujbánya, ah. Körmöczbánya, · · 1 ' 1 ·, 'blk Vámosmikola ab. Ipolyság, es. O. 
Garamszentkereszt, !6, XIV, 4.ö, u. t. és u. P• po ys g •. J ' ' Zalaba 
GaranJszentkereszt. . Vámosmikola, 26, XIV, 45, u. :t. . , . . h 

*) GaramnémetfalTa kk., Z6lyom brez· *) Gnrnmsolymos kk., Bars vm., levat J.,. lU 
nóbányai j., ház 106, f. 607, T., rk. Garamszent· !14, :E 46;,, T., rk. Garamújfalu, 1.653 kb., kj. és 
miklós, 1.719 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Besz- ak. Garamújfalu, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. 
terczebánya, jblk. és ah. Breznóbánya, cs. O. Léva, cs. O, Léva, !!6, XIV, 45, u. t. Bát, u. p. 
Garamszentandrás, XVI, 50, m. h., . •· t. Garamújfalu. 
Garamszentandrás, IZ!· · *) Garamszécs nk., X Fabovapuszta, Lujzabuta 

*) Gat·amnémeti kk., X Garamnémeti huta; és Podbrehyf'Orész ; Gijmör és Kts-Hont vm., ga
BtJrB vm., aranyosmaróti j., ház~~. f. 1.018, T., ramvOlgyi j. (székh. NándorvOlgy), ház 4!!6, :! 
m., (5, 4.9~6 kb., kj. és ak. Garamszentbenedek, 3.119, T., in., 0 , 16.314 kb., ak. helyben, tsz. 
tsztk., jb. és ah. Aranyosmarót, cs. O. Újbánya, Rimaszombat, j btk. és ab. Nagyrc5cze, cs, G. Kohá.ry-
!6, XIV, U, u. t. és u. P• Garamszentbenedek. háza 25, XVI, 62, :f, ~- ' 

Garamnémeti hnta, r'l Garamnémeti, Bars *) Garamszeg X H1·abovatanya; Z6lyom 
tm., aranyosmaróti j., cs. O. Újbánya, u. t. és vm., beszterezebányai j., ház 4~, i, 247, T., d", 

' u. p. Garamszentbenedek. 1.1M kb., kj. és ak. Et·dc'lbádony, tsztk., jb. és ah. 
*) Garamolaszka nk., X Hársfapuszta, Henrik- Beszterczebánya, cs •. O. Beszterczebánya, 25. XVI, 

telep, Károlytelep és Rezsőpart; Z6lyom 50, ~ m. h., u. t. Hajnik, u. D• Erdc5bá.dony. 
breznóbinyai j., ház 31!, ! !.878, T., m., o, Ag. *) Garamszentandrás kk., X Bukócz; Z6lyom 
Breznóbánya, 11.16!& kb., ak. helyben, tsz. Besz- breznóbányai j., ház 166, f, 1.0!!3, T., m., 
terczehánya, jbtk. l!s ah. Breznóbánya, cs. O. o, 6.18!! kh., kj. és ak. helyben, lsz. Besztereze-
Zólyombrézó, XVI, 60, m. h., •· t. Zólyom- b!nya, jbtk. és ah, Breznóbánya, cs. O. helyben, 
brézó. [8J. · \ '!6, XIV, 60, (Borosznó-Garamszento.ndris), 

*) Garampáld tk., )( Garamp6.ldi puszta ; 
Hont t1m., vámosmikolai j., hú f. 6!1, ll., *) Garamszentbenedek kk., Bara , arany.os
rk. Kisgyarmat, 1.3!4 kb., kj. és ak. Kisgyarmat, maróti j., Mz 19'!, ~ 1.061, T., m., Q, 1.210 kb., 
tsz. Ipolyság, jbtk. Vámoamikola, ab. lpo!yslig, kj. és ak. helyben, tsztk., jb. é:~ ah. Aranyosmarót, 
cs. 11. Vámosmikola, XIV, '6, •· t. Bény, ca. O. Újbánya, J6, XIV, 44, r. _[ll e. 
u. p. Kisgyarmat ~· 

Garampáldi pnszta, fl Garampáld, Hont *)Garamszentgyörgy kk., X Garamszentgyörgyi 
vámosmikolai j., cs. G. Vámosmikola, u~ t. Bény, puszt!! ; Bara t1m., lévai j., biz !!O, f, 1.~67, ~1., 
u. ·p. Kisgyarmo.L ~, rt. Zsemlér, !.616 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 

•) Garampéteri kk., Z6lyom Aranyosmarót, jbtk. és ah. Léva, cs. ll. Léva, !6, 
j.,hált9'!,! 1.071, T., m., o, 6.129 kb., kj. és ak. XIV, 4.5, u. t. Nagysáró, . 
helyben, tsz. Beszterczebánya, jbtk. és ah. Brez- Ga1·amszentgyörgp puszta, r'\ Garamszent-
nóbánya, cs. G. Zólyombrézó, !5, XVI, 50, györgy, Bara tma., lévai j., es. ll. Léva, u. t. 
EidS. ~. Nagysáró, u. p. Garamszentgyllrgy. 

*) GaramréT kk., Bcwa garamszentkereszti *) Garamszentkereszt kk., X Kapapuszta és N án-
j., ház 83, f, 613, T., rk. Zsarnócza, !.968 kb., dorakna; Bara tim., garamsz'i!ntkereszti j., hú 1·4:4, 
kj. és ak. helyben, tsz. Aranyosmarót, jbtk. f, 1.607, T., m., o. (X, !.361 kb., kj. és ak. hely-
Újbánya, ah. Aranyosmarót, es. O. !6, ben, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Körmöczbánya, 
XIV, 45, u. t. és u. p. Zsai·nócza. cs. O. helyben, 16, XIV, 46, :f, _[ll e. 

*)Garamrudnó kk., X Garamrudnói ; ~· ·. 
Bars t~m., garamszentkere~ti j., biz 95, f, 885, !) kk., Z6lyom t~m;, breznó-
T., <5, kb., kj. és ak. Garamrév, tsz. bányai j., ház 84, i 447, T., o, 1.531 kb., kj. és ak. 
A1·anyosmarót, jblk. Újbinya, ah. Aranyosmarót, Gat"amnémelfalva, tsz. Beszterezebánya, jbtk. és 
cs. il. Újbánya, ~. r. ~· ah. Breznóbánya, es. G. Garamszentandrás, 25, 

Garamradnói ilveggyár, r'l Garamrudnó, Bars XVI, 50, u. t. Garamhídvég, u. p. Garamnémetfalva. 
tili., garamszentkereszti j., cs. G. ÚjbA.nya, u. t. *) Garamszőllős kk., Bars tim., lévai j., hiU 
és u. p. Garamrudnó. !16, ! T., o, 6.!98 kb., kj. és ak. hely-

*) GaramsAlfalTa kk., Z6lyom ma., besztercze- ben, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Léva, es. ll, 
hinyai j., ház 88, f. 656, T., rk. Szelcse, Iig. Léva, · XIV, 45, u. t. Nankoszmály, . 
Zólyomlipcse, 1.536 kh., kj. és ak. Lipcseutcza, *) Garamtolmács kk., Bara tlfll,, lévai j., ház 
tszli., jb. és ah. Beszterczebánya, cs. o. Zólyom- 61, ! 487, T., rk. Garamszőllc'ls, 5:!7 kb., kj. és 
lipcse, XVl, 50, m. h., u. t. és u. p. ak. Garamszc5llós, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. 
Beszlerczehánya. · Léva, cs. O. Léva, !6, XIV, 46, u. t. Nagykosz-

*) Garamsalló kk., X Máriamajor és SA.ndorma- málf, u. p. Garmszc5llős. 
jor; HonhltJI,, vámosmikolai j., ház !01,! 1.037, M., *) Garanu1jfalu kk., X Kamenreczmajor, Pusz~ 
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szentkerel'zt és Zábrod ; BMB 11m., lévai j., ház Borosjenő, kg. Sikula, kb.,· ai. helyben, 
95, ! 770, T., m., 5, !!.671 kb., kj. és ak. helyben, lsz. Arad, j btk. és ah. Borosjenc5, ca. 11. helyben, 
tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Léva, cs. G. Léva, 33, IV, 13, u. t. és u. p. Borosjenő . 
t6, XIV, 45, u. t. Léva, *) Garbóczbogdán:y kk., A.batij·TorM 1111., m. 

Gall'nmveszele, r'\ Tőre, Bars vm., lévai j., zéri j. (székh. Hernádzsadány), ház 85, l. 483, 
. cs. ö. Léva, u. t. Nagysáró, n. p. Alsóvárad. T., m., !§, rk. Alsómislye, 1.006 kh., kj. 6s ak. 

*) Garamvezekén:r · kk., Bars 11m., lévai j., ház helyben, tsztk. Kassa, jb. ab. 
140, f, 760, M., 5, rt. Zseliz, 1.916 kb., kj. és cs. G. Nagyszaláncz, M, IX, J7, L '-

ak. Lekér, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Léva, Alsómislye, ~· 
cs. o. Nagysalló, XIV, 45, u. t. Oroszka, u. P• *) G ar bolcz kk., Szatmár szatmirnémeti j., 
Lekér. ' · . ház 69, :2 866, M., !§, J), 1.!37 kb., kj. és al 

Garamvllg:rl czukorgyár, r. Oroszka, Bars Szárazberek, tsztk., jb. és ah. Szatmár-Németi, 
11m., lévai j., cs. ö. Nagysalló, a. t. ée ll· p. cs. o. Mikola, li, XU, 37, L t. L p. 
Oroszka. Szá.razberek. 

Garamvölgyi fatelep, r'\ Pá.rUny, Esztergom Gardamajor, r'\ Sirszentá.gota, Fcjlr ""'·sár· 
vm., párkányi j., cs. ö. Eszterg-om, u. t. és u. p. bogárdi j. cs. O. Ká.lóz, u. t. és u. p. Szilfamajor. 
Párkány. *) Gardánfalva kk., 81ilágy t~tn., W!Afycsebi 

Garancs, r. Csobánka, PBs~PiZis-Bolt-Kiskun j., há.z !08, f, 946, O., ~, !.838 kb., kj. éa ak. Szél· 
pomázi j., ca. ö. Pomáz, u. t. és u. p. Pilis- szeg, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Sziligycseb, cs. D. 

vörös vár. Egerhát, 61, III, 10, u. t. Slllelmed, u. p. Szélszea, 
G arancal csárda, r"\ Tinnye, Put-Pilis-BaU~ G a r d i n o v c 1 e l Dunagárdony. 

Kiskim '*·• biai j., ca. G. PilisvGrOsvár, u. t. 6a *) Gárdon:r nk., X .Ará.rd, Dinnyés, u S.ere-
u. p. Tinn:ye. csen:r ; Ftjtr t~m., székesfehérvári j., ház !187, 

Garancson, r"\ Csércs, Sáros tma., héthársi j., f. 2.174, M., 5, ~, 10.~ kb., ai. helyben, 
cs. ö. Lubotény, u. t. Orló, u. p. Csé1·cs. tsztk., jb. és ah. Székesfehérvár, cs. a. Veleneze, 

*.) Garancspetrócz kk., S1epu szepea- 69, XVII, 53, m. h., u. t. Velencze, ~-
váraljai j., ház !8, i !!04, T., rk. Zsigra, 553 kb., G i r d o n y D1·á.vagirdony, Dunaairdony, 
kj. és ak. Szepesolaszi (zsig1•ai kj. és ak. kerD.lel), Muragá.rdony • 
tsz. Lőcse, jbtk. Szepesváralja, ah. Lc5cse, cs. O. Gárdonypuszta, r"\ Csitár, Ndgrád !lll., ba· 
Szepesváralja, 67, lX, 30, u. t. és u. p. Szepes- !assagya1'mati j., cs. ö. Balassagyarmat, L t. Or-
vtralja. halom, u. p. Balassagyarmat. 

*) Garan:r kk., ZempZits "'"·• sé.toraljaújhelyi j., Gárdon:rpuszta,f"""\ Gamás, BOtliogy a, lenn-el· 
hu 237, f, U67, M., l, rt. Barancs, gk. és tóti j. cs. ö. Somogyvá.r, u. t. és u. p. Lengyeltóti. 

-.. 

ref. Bodzásújlak, 3.024 kb., kj. és ak. Bodzás- Gárdon)1an:ra, r"\ OmA.ny, Borsod wa, ózdi · 
újlak, tsztk., jb. és ah. Sátoraljaújhely, cs. O. Alsó- j., cs. G. L t. Nekézseny-Sit&, 
mihályi, 65, X, 33, u. t. Upor, [8]. u. p. Sáta. 

Garasdmnjor, '""' Galánta, lb.ssony tma., ralán- Gardospaszta, r"\ Somogysimonyi, 8omogr GB1 

tai j., cs. G. Galánta, u. t. és u. p. Galánta. marczali j., cs. G. Nemesvid, u. t. és u. p, Nemesvid. 
Garaemajor, r"\ Dég, Veseprém 11m., enyingi *) Garc§ tk., X Garépuszta; Bt~raflytJ oa., 

J., cs. O. Enying, a. t. és u. p. Lepsény. pécsi J., há.z 99, i 457, M., l),~. U7' th., ij. 
•) Garaesa kk., .A.rtttJ vm., mát iaradnai j., há.z és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Pécs, ea. 11. Sa-

156, i 867, O., .::f, 6.9!6 kh., kj. és ak. Mal'OS· lé.nta, 5!, XIX, 60, u. t. Szalánta, ~. 
kaproncza, tsz. Arad, jbtk. és ah. Má.riaradna, cs. Garépuszta, n Garé, Baranya tm~., pécsi j., 
ö. Marosborsa, SS, IV, tS, u. t. és u. P• Maros· cs. ö. Szalánta, a. t. Szalánta, u. p. GarJ. 1 
borsa. . • ·· Garlcapuszta, r"\ Berzencze, Somogy ""'·• csnr· 1 

~~~astan:ya, 0 T1szakesz1, BorsotJ tnn., m.ezc5- gói j., cs. o. Berzencze, a. t. és a. p. Benencze, 
~sat~ J., cs. ö. TJszapolgár, L t. és u. P• TJsza· Gnripuszta,· r"\ Dolány, NógrdtJ tim., 

e:z)J.G .. L ,.T v .,_",ló L"'h 1 . . j., cs. G. S,;écsény, u. t. és u. p. Szécsény • ara. n ... ,. J.:tagy-.a.iiMH vm., .. u a m1 J., *) G 
8 

.. 
há.z 3!11, f, 1.367, O., n., ó', "'f, 7.6,6 kb., ak. arta kk., oprOtS kapuván J., hú !8.1, 

cs. ö. Kőhalom, !ll, XXIV, 78, u. t. és u. P• Kö- nk.-hez beosztva, ak. Vt~yéd, tsz. Sopron; jbti. ; 
halom. és ah. Kapuvár, cs. ö. Kapuvár, 76, XVIII, i 

Garázdapasztn,'""' Mocsonok, Nyitra vm., vág- ~. :r (Kapuvár-G~rta), u. t. és u. P• Kapuvár: 
sellyei j. (székh. Tornócz), cs. o. Tornócz, u. t. Gaskovcse, r"\ V Jdornya, fioBfiCain ""'~ puhói . 
és u. P• Mocsonok. · j., cs, ö. Puhó, ll. t. Puhó, u. P• Alsórétralu. : 

*) Garba nk., X CsizmAstanya, Ladánka, Szász- Gasó, r"\ Karásznó, Trencsén 11m., kiszucza. 
erdőpuszla, Tibormajor .és ; ..Arad tma., újhelyi j., cs. O. Kiszuczaüjhely, L t. 
borosjeni'Ji j .. hú 898, l O., m, t , rk. u. p. Kará.sznó. · 
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OasoYAb·tvAny, ~ Ótura, Nyitra. 11m., vA(rúj· Gátér, ,-... Nagylcc5t·~s, Put-Pilis-Solt-Kis"kun 
helyi j, cs. ö. útura, u. t. és u. p. Ótura. vm., es. 6. Nagykőrös, u. t. és u. P• Nagykőrös. 

Gáspárd, ~ Benesháza, Z6lyom 11m., breznó· Gátér, ,-... Pálmonostora, Pest-Pilis-Bolt-Kis-
bányai j., es. ö. Mihálytelek, r. u. P• kun vm., kiskunfélegyházi j., cs. O. Kiskunfélegy-
Bcnesháza. háza, ~- :f, [8J p. u. 

Gáspárdytanya, ~ Hevesvezekény, Heves "m., Gáti n111jor, r--. Gát, Bereg "m., tiszaháti j.(székh. 
hevesi j., cs. ft. KllmlcS, u. t. és u. p. Tarnaszent- Beregszász), es. o. Gát, u. t. Beregszász, u.. p. 
miklós. Gát. 

Gáspirhiza, ,-... Xoronezó, Gyór aok.oró· Gáti tanyák, n Hajdudorog, Ha.jrlu "m., hajdu-
aljai j. (székh. Tét), cs. G. Ménfc'l, u. t. és u. P• böszörményi j., cs. ö. Hajdudorog, u. t. és u. p. 
Koronczó. Hajdudorog. 

Gáspirhegy, n Nagyrécse, Za.la. nagy- G á t t á j a l. Gé.to.lja. 
kanizsai j., cs. ft. Nagykanizsa, u. t. Zalaszent- Gattanya, n Nal{yká.lló, Bza.bóJcs nagy· 
jakab, u. P• Nagyrécse. k6.llói j., cs. O. Nagykálló, u. t. és u. p. Nagy· 

Gasparlka, n Karásznó, Trmcsdn -vna., kiszu- kálló. 
ezaújhelyi j., cs. G, Kiszuczatijhely, u. t. Csacza, G a u r a l. Xc'lvárgara. 
u. p. Kati.sznó. . *)Gaurény kk., Beszterc•e·Na.Bz6rl -vm., naszódi 

Gáspa\rkabánya, ,-... Gicsfalu, N6grád ""'·• gácsi j., ház 89, :E "l, O., t , 8.087 kb., kj. és ak. 
j., cs. ö. Gács, u. t. és u. p. Gács. Zágra, tsz. Besztercze, jbtk. és ah. Naszód, es. o. 

Gáspl\11anya, ,-... Pálosnagymezc5, Bars -vm., Zágra, 68, XXII, 72, u. t. Magyarncmeue, u. p. 
oszlányi j., ca. ll. Oszlány, u. t. és L p. Pálos· Zágra. · 
nagymezc'l. G a u r é n y L Ompolyszáda. 

Gáspártelek, r"' Orosháza, BITcll oros- Gauricsa kk., Hungatl t1m., hátszeri j., hú 59, 
házi j., ak. Kiscsákó (az orosházi ak.. párhuzamos :E ~69, 9., gk. Felsőfark.adin, 35' th., k.j. és ak. 
B. anya\;:Onyve), cs. O. Orosháza, a. t. Orosháza, Felsőfarkadin, tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, cs. O. 
u. )). Kiscsák.ó. · Hátszeg, 64, XXIII, 76, a.. t. és u. P• Hátszei. 

Gáspártel ep, ~ Aszós, Nyitra. szenicl-ei *)Gáva nk., X Bodzafalaposibok01·tanya, Hosszú-
j., cs. G. Jabláncz, u. t. és u. p. Jahláncz. vOlgyibokortanya, Messzilátótanya és P1·éposttanya; 

•} Gasztony kk., Va.~ szentgotthárdi .j., Seabolcst~m., dadai felső. j. (székh. Gáva), ház 445, 
ház 155, t M., rk. Vasszentmihály, 1.874 :E l. 781, M., o~ ~, Z), gk. Vencsellő, 5.933 k.h., 
kb., kj. és ak. VasszentmihálJ', tsz. Szombathely, alt. helyben, tsztli:., jb. és ah. Nyíregyháza, ca. o. 
jbtt. és ab. Szentgotthárd, ca. G. R4tót, XX, helyben, 65, X, SB, _[It e. • 
66, u. t. és a. p. Rátót. Gavlacs, ,-... Karásznó, TrtniCBéta , k.iszucza-

*) Gát kk., X Csik.ósiorond, Gátimajor és újhelyi j., cs. ö. Kiszuczaújhely, u. t. Csacza, u. p. 
Nyárasgorond : Btreg ""'·· tiszabáti j. (székh. Karásznó. 
Beregszász), ház !61, :E 1.967, r., ~. rk. Berer· 11

) Gavosdln kk., X Fülftpháza és Svábpuszta; 
szász, gk. Mak.kosjánosi, 6.618 kh., kj. és ak. Kra.Bs_d-Bzörmy "m., temesi j. (székh. Szákul), ház 
Nagygút (gáti kj. és ak. kerQlet), tsztk., jb. és ah. 294, :E 1.492, O., m., n., .:f, rk. Csukás, 4.409 
Beregszász, cs. O. helyben, 66, XI, 34, u. t. Bereg- kb., k.j. és ak. helyben, tsztk., jb. és ab. Lugos, 
azász, ~· cs. O. helyben 43, VIII, ~3, ~. r. ~· 

G á t a l. Lajtaráta. G a v r a n J e c 1 l. Kishollód. 
*) Gátalja nk., X Gorovemajor j Temes Gazdasági ,-... Debreczen, HajaM 

dettai j., ház 665, :E 3.603, M., o., n., o, .:f, · ref. tnn., cs. O. Debreczen, m. h., u. t. Debreczen 
· Szigetfalu, 7.919 kh., ak. helyben, tsz. Fehértemp- u. p. Pallagpuszta. 
lom, és ah. Detta, cs. G. helyben, 61, VII, Gazdikovatanya, n K.Gvesmocsár; Ba.rs na., 
!O, _[11 e. ~- j., cs. ö. Kiszelfalu, u. t.. ú 

.,.) kk., )( Ridzinapuszta j Zempl~n tnn., u. p. Selmeczbánya. 
nagymihályi j., ház 131, ! 751, T., m., rk. Nagy- *) Gázló kk., Bereg ""'·• felvidéki j. (székh. 
cseb, gk. Dobróka, 1.600 kh., kj. és ak. Butka, Ilosva), ház 100, i. 508, R., m., n., gk. Cserhalom, 
tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Nagymihály, 663 kh., kj. és ak. Misztieze, tsz. Beregszász, jbtk. 
es. tJ. Nagymihály, 66, IX, L t. Bánócz, Ilosva, ah. Munkács, cs. ö. Bilke 66, XI, St-, u. t. 
11. p. Fllzesér. Bilke, u. p. Ölyvös. 

Gatálypnszta, f"'l Szerep, Bihar -vm., sirréti j. Gázló, r'l Kövesliget, Mára.maros "m., huszti 
(székh. Biharnagybajom), cs. O. Szerep, u. t. és j., cs. o. KOvesliget, u. t. Handalbustyahba, 
a. P• Pllspökladány. u. p. Kövesli!!'et. 

Gátasrétpnszta, ,-... Mátranovák, Ndgrá.tl t1m., Gú.zlópuszto., n Mosdós, Somogy k.apos-
ClU~!ki j. (s~ékh. Sn.lgótarján), cs. 1). Kislet·enye, vé.t·i j., cs. 6. Mosdós, u. t. és u. p. Mosdós. 
•· t. Mátranovik·Homokterenfe, a. p. Mátra- Gázló puszta, ,. ' Pollár, N6grád vm., losonczi 
novák. j., ca. O. Málnapatak, u. t. és u. P• Poltir. 
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*) Gár.Jós nk., Nyitra. "m., szakolczai j. (székh. tsztk., jb. 6s ah. Kalocsa, ca. G. nunapataj, t 
Holics), ház '28, ! !.0~:1, T., ~, 3.5tt kh., ak. 3, u. t. Dunapataj, ~· 
helyben, tu. Nyitra, jbtk. és ah. Szakolcza, cs. 6. Gcdöczpuszta, n Somoskc5újfalu, N6grátl , • ., 
helyben, 7!1, XIII, 41, ~. r. ~· fQleki j. (székh. Salgótarján), ca. 11. SaJsótarján, 

Gazos, n Verseg, Pest-Pilis-Solt-Kis'kt.m "m., u. t. és u. p. Somoskóújfal11. 
aszódi j., cs. O. Aszód, u. t. Aszód, u. p. Verseg. Gedötanya, n Batiz, Smtmár mtmtr-

G b e ll a. n L Egbelény. · németi j., cs. O. Szatmár-Németi, u. t. Batil, 
Gebántelep, n Rekitta, SzebeA ""'·• szászsebesi u. p. Batizvasvári. 

j., es. ö. Szászsebes, u. L és u. p. Szászcsór. *) Gedőudvar kk., Vaí tnn., muraszombati j., 
Gébárt, n Kaszabáza, Zala. mn., zalaegerszeri ház 53, ! 815, N., rk. Vizlendva, 6~0 kb., kj. & 

j., cs. ll. Zalaegerszeg, u. t. és u. p. Zalaegerszeg. ak. Szarvaslak, tsz. Szombathely, jblk. és ah. 
*)Gebe kk., X Áron tanya, Gólyaszállis, Herczeg~ Muraszombat, es. 11. Vasdobra, 83, XX, 66, 1o t. 

tanya, Jékeytanya, Lévitanya, Németitanya, Rába- Gyanafalva, u. p. Smrvaslak. 
tag, Serlylanya, Taussigtanya és Zafirtanya; Sza.t- *) Gégény kk., X Feketetanya, Szántóföldtanya 
már ""''' mátészalkai j., ház i; 2.101, M., és TOlgyestanya; Szabolcs ""''' nyírbagdanyi j., 
t, ~. rt. NyíJ•csaboly, 7. kb., kj. és ak. (székh. Kemecse), bál f, UOO, M., rt. 
Nyirmeggyes, tsz. .Szatmár-Németi, j btk. és ah. Demecser, gk. Nyirtass, -1.08! kb., kj. éa ak. hely· 
Mátészalka, cs. O. Ká.ntorjánosi, ó, XII, 39, u. 'to ben, tsztk., jb. és ah. Nyiregyháza, cs. 11. Dombrid, 
Hodász, ~· . 65, X, BB, u. t. Demecser, 181· 

*) Q'berjén kk., &a.tmár fehérgyarmati j., G é g é n J L Kc5rösgégény. 
hú 91, !. 5!8, M., ~ , 878 kb., Irj. és at. Matolcs, *) Geges kk., Mar01·TordG .,.,, nyirádamedal 
tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Fehérgya.rmat, j., ház !. 656, M., ~, 1.956 kh., kj. éa at. 
es. 11. Mikola, 5, XII, 87, u. t. Gyc5rtelek, 12]. Makfalva, tsz. .Maros-Vásárhely, jbtk. éa ah. 

Gebbardtmajor, n Gerjen, Tolna ""'·• duna- Nyárádszereda, cs. O. Makfalva, 6!, XXII, 71, 1o t. 
j. (székh. Paks), ca. G. Fadd,. L t. Fadd, és u. P• Ma.Jrfalva. 

• 

L p. Gerjen. Geisnermalom, n Majo•, TolM vllijységi 
*) Gecse kk., X Gecsei . uóllóhec; Vuzprlm j. (székh. Bonyhád), ca. 11. Gesztely, L t. á 

pápai j., ház 180, z 86!1, M., ef, rt. Vanyola, u. p. Bonyhád. . 
1.9~! kb., lrj. és ak. Vaszar, tsz. Veszprém, jbtk. Gelsztcsák'ó, n Kondoros, Bikll filii,, 
és ab. Pápa, cs. G. Lovászpatona, 19, XVII, 55, j., cs. ll. Kondoros, u. t. és L p. Kondoro& 

(Gecse-Gyarmat), •· L GyllmOrc5, G e j c5 c • L Kisgejl5cz, Nagygejl5cs. 
e c s e l. Hernádgecse, Mezögecse. Gclegényespuszta, n Magyarszombathely, y",. 

Gecsegtanya; n Nagyperkáta, Fej tr tim., adonyi prém 11m., zirczi j., cs. 11. Keréideleki, L t. Iis· 
j., cs. 11. Nagyperkáta, L t. és u. p. Nagyperkáta. bér, u. P• Magyarszombathely. 

Gecsei s•óllöhegy, n Gecse, Ves~prdm .",.,, · *) Gelej nk., X Bársonytanya, .Fomytanya, 
· pipai j., cs. G. Lováupatona, U. L GyömllrcS, u. p. Piatorlanya, Rótlanya, Szrogtanya él TarnaJ· 

• 

Ger.se. tanya ; BorsOtJ ""'·• mezócsáti j., ház i 1.3t8, 
G é c z 1. Magyargécl, Nqygécz. · M., ~, 1·k. Keresztesptlspllki, 5.581 kb., ak. helyben, 
*) Qeczelfaba kk., G6mör 18 Kis-Honi tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Mezl5csát, cs. 11. Kez4· 

rozsnyói j., ,.ház 60, f. !136, T., ef, 1.193 kb., 84o, X, S1, 18J. 
kj. és ak. Annafalva, tsz. Rimaszombat, jbtk. és GelemcSrlmajor, n Kádarta, 'Yt~lpria 1111., 

ah. Rozsnyó, cs. 11. Csetnek, 26, XVI, 5!1, u. t. és veszprémi j., cs. ll. Veszprém, 11o t. Veszprém, a. p. 
u. p. Csetnek. Gyulafil'é.tóL 

n Sajóhé.za, G6m6r 18 Kis-Bont *) G eleneze nk., X Mikesmrésztelep; Hárouli 
""'·• rozsnyói j., ca. ll. Rozsnyó, u. t. Rozsnyó, ""'·• orbai j. (székh. Kovászna), háJ 783, i 
u. p. M., czigány, ö, ili , ref. Zabola, kb., at. 

Géczymajor, n Elecske, Nyiera ""'·• galgóczi j., helyben, tsz. Kézdivásárhely, jhtk. és ah. Kovánna, 
cs. o. Nyitraújlak, u. t. Elecske, u. p. Alsó- es. o. helrben, !1, XXIV, 79, a. t. Imecsfalra, 
réi'Sény. · ~. · 

G e d e l. Keretgede, Sza.rvasgede, Várgede. Gelenc.zepuszta, n Deáki, Po11o11y fill,, ga· 
Gedeontanya, n Paráez, 11m., központi lántai j., cs. ll. Pered, u. t. Galánta, a. p. Tabony· 

j. (uékh. Temesvár), ca. 11. Csák, L t. és 11o p. falva. . 
Parácz. *) Gelénes kk., Bereg .,.,, mezc5bszonp j., 

Qedeontelep, n lz .. c:Ak, Pest-PíZis-Solt-Kis- ház li5, f. 818, M., ~, 8 . .&97 kh., kj. & at. 
kun · kunszentmiklósi j., cs. G. Izsák, u. t. Barabás, tsz. Beregszász, jblk. Mez6kaszony, ah. 
és u. P• Izsák. Beregszász, cs. ll.· Csa1•oda, XI, !U, u. t. Me» 

*) Géderlak nt., X Péterfllld, Pusztalak és kaszony, u. p. Barabás. 
Terhel; Ped-l'ilii-Solt-Ki~kun ""'·· kalocsai j., *) Geletnek kk., Ba.r• fill,, 

ház MQ, :! 1.498, M., ö, ~.996 kb., ak. helyben, j., ház 107, f.1.088, T., ö, t.9ó7 th., kj. t1s ak. 

• 

• 
• 

• 

• 

' • 

i 

• 

' 

.. 

' 

l 
l 

f 

' 



• 

Gel- GenJ 

helyben, tsz. Aranyosmarót, jbtlt. "OjbAnya, ah. márnémeti j., Cl. G. Sirkl!zújlak, u. L Aranyos
Ktsrmllczbánya, cs. G. Garamszentkereszt, !6, XIV, mcggyes, u. P• J'ózs··fháza. 
&5, ~. T (Geletnelt-Szklenómrd6), ~· Gámesiauya, r'1 Nagynyulas, Kololi vm., mezc'J-

G e ll e l. Egyházgelle, Ógelle. Grményesi j., cs. O. Mezc'Jörmén) es, u. t. és u. P• 
G e I l é n r a lu L Alsóvásárd. Nagynyulas. 
GellénfalTa, n Alsóvé.sArd, NgiflrtJ ."..,, gal· GémestaTa, f"'l Mindszent, 080flgrátl t1m., ti· 

góczi j., cs. O. Galgócz, u. t. és u. p. AlsóvAsárd. szántúli j. (székb. Mindszent), cs. o. Mindszent, 
*) Gellénháza kk., ZtJla t1m., zalaegerszegi j., hAz u. t. és u. p. Mindszent. 

117, f. 659, M., rk. Naulengyel, 90J kb., kj. és *) Gemzse kk., X CsonkástanJa; BzfJbolcs .vm., 
at. Najfylengyel, tsztk., jb. 68 ab. Zalae~rerszeg, tiszai j. (székh. Mándok), hé.z 130, :f, 806, M., 
es. O. Na~rylenuel, 48, XX, 66, u. t. Bak, a. :t• 0, ~, !.363 kb., kj. és ak. Gyilre, tsz. Nyire~r:r· 
Nagylengyel. . háza, jbtk. és ah. Kisvárda, cs. G. Gytlre, 65, X, 

Gellénpuszta, n Losoncz, Ndgrdtl ca. G. SS, u. t. Nyírkarász, u. p. Gyftre. 
Losoncz, u. t. és u. p. Losoncz. *) Gencs nk., X Forráscsárda, Penyigeitanya, 

Gellénpuszta, n Panyidarócz, Ndgrád t~m., Tótbtanya, Uraytanya és VOr·Ostanya; Szatmár 
losonczi j., cs. O. Loaonca, L t. Vilke, L P• t1m., nagykárolyi j., bAz ~87, :f, 1.5!1, M., t, ~, 
LosoncK. rk. Nagykároly, 6.0~0 kb., ak. helyben, tsz. Szat

Gelléntanya, n Szicsénykovtcsi, · Ndgrád mn., már-Németi, jbtk. és ah .. Nagykároly, cs. o. Nagy
balassagyal'mati j., ca. G. Szécsény, u. 1;, Szécsény, majtény, 5, XII, 89, u. t. Mezdterem, IZJ. 
•· p. Hugyag. · . Gencs, n Sióagá.rd, Tolna központi j. 

G e ll é r I. Al!Jórellér, Felsc'Jg')llw. (azékb. Szekszárd), CL G. Tolna, •• t. Szekszárd, 
Gellérhátltanya, n Tiszaszdllc'Js, Hft~U ""'·• u. p. Sióagárd. · 

tiszafilradi j., cs. G. Tiszafilred, a. t. és a. P• G e n cs l. Kisgenca, Magyargenes, Nagygencs. 
Tiszaszc5ll6s. · Gencstfeketetanya, f"'l Érmihályfalva, Bi.T1ar 

*) Gelléri tk., Sáros """• kisszebeni j.,· ház , •• , érmihályfalvai j., CL G. Érmihályfalva, "• t. 
St, i. 169, R., t , 838 kb., kj. és ak. Ternye, tsz. és u. p. Érmihályfalva. 
Eperjes, jbtk. Kisszeben, ab. Bál'ifa, cs. o. Tót· Gencslhomok'linnya, n Érmihlllyfalva, Bihar 
raszlavicza, 67, IX, 19, u. t. llagyarraszlavicza, n~., énnibályfalvai j., cs. G. Érmihályfalva, u. 1; • 

• 
L p. Ternye. és u. p. Ermibályfalva. 

Gellért, n Baracska, Fejb ""'·• vili j., es. o. Gencalkeri, " Érmibilyfalva, Bilu.lr .,.., ér
Martonvásár; u. t. Martonvásir, u. p. Baracska. mihályfalvai j., cs. G. Érmib6.lyfalva, u. t. és u. P• 

Gellértfaln, r'! Szepesolaszi, Bzepu t1m., cs. Érmih:ii.lyfalva. 
G. Szepesolaszi, u. t. és u. p. Szepesolaszi. Gencsip..Szta, f"'\ Berzéte, GiJmiJr ú Kis-Hont 

*) <'else kk., X Búslakpuata, Csádépuszta, rozsnyói j., CL G. Rozsnyó, L t. és u. p. 
Gelsei stc5llilheu, Vicsoripuszta, és VOrOsbaczkó- Berzéte. 
puszta; ZaltJ t1m., nagykanizsai j., biz !1.647, Gencsytag, · f"'l Geszteréd, 8eabolC8 ""'·• nagy
JI., o, 3.917 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. é~ kállói j., cs. o._ Újfehértó, a. t. Balkány, u. p. 
ah. Nagykanizsa, oa. G. helyben, .&8, XX, M, i11· BGköny. .. . . ·· 
f, .(ll e. ~· Gencsytanya, n Abaújszina, A'btJuj-Torna 

G e l s e l. Nyírgelse. tassai j., cs. O. GGncz, u. t. és u. p. Abaújszina. 
sz6l16hegy, n Gelse, Ztila t1m., nagy· Gencsytan;ra, f"'\ Érendréd, Beatmár nagy-

kanizsai j., cs. G. Gelse, u. t. és 11. p. Gelse. károlyi j., ca. O. Nagykál'oly, •· t. és u. p. 
*) GeÍseszlget kk., Zt.Jla nagykanizsai j., Érendréd. 

biz 71, i. 396, M., rk. Gelse, 861 kb., kj. és ak. Gencsytanya, f"'l Kisléta, BetiboZe. nyíl'· 
Gelse, tsztk., jb. és ab. Nagykanizsa, Cl. o. Gelse, bátori j., cs. G. Nyirbátor, u. 1i. Máriapócs, u. p. 
(.8, XX, 61, u. t. és u. p. Gelse. Kisléta. 

• 

Gelvácsmnjor, r'! Gyulavarsind, .Arad t1m., Genebegy, f"'l Sl!jtOr, Zala t1m., zalaegerszegi 
eleki j., cs. O. Gyula, u. t. és u. p. Gyulavarsánd. !., cs. O. SGjtOr, u. t. él u. P• SGjtOr. 

Gemencz, r'\ StlkGsd, Pest-Pilis-Solt-Kiskufl Génye, f"'l Léva, BMI cs. o. Léva, u. t. 
kiskiSrOsi j., cs. O. Sftkösd, u. t. SilkOsd, u. P• és u. P• Léva, 

Öcsény. . *) Genyéte kk., X Gorovetanyn ; BilUJt vm., 
Gémes, n Bogyiszló, Pest-Pilis-Solt-Kis·kun margittai j., ház 117, :E 691, O., m., 1, ~.213 kb., 

kalocsai j., cs. O. Dusnok, v.. 1;. Tolna, v.. p. kj. és ak. Magyarkécz, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és 
·Bogyiszló. ab. Ma.rgitta, cs. O. Margitta, 89, III, 7, u. t. 

Gémes, n Dusnok, Pest-Pllis-Solt·Kiskun vm., Margitta, u. P• Magyarkécz. 
• 

kalocsai j., ca. O. Dusnok, u. *· SilkOsd, u. P• Genrömajot·, f"'\ Alsórécsény, Nyitra f1Jn,, BRl-
Dusnok. góczi j., cs. o. Nyitl•aújlak, u. t. l<,elsc5récsény. 

Gémestan1a, ro. Józsefháza, Smlmtíl' szat- a. p • .AlsórécsénJ. . 
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Georglkoamajor, r-. Kes.zthely, 2'.alcl f1•·· ke11t- bányai j., e&, G. 
' helyi j., cs. O. Keszlhely, u. t. és 11. p. Keszthely. Szepesremele. 

L t. Sndlfio, l• p. 

G e r á l t l. Gellél'i. Gerebl7e, r-. Zseliz, Bars .,.,, lévai j., CL o. 
GerAtszeg, r-. Barabásszeg, Zala ""'-• novai j., NllfYsalló, u. t. és L p. Zseli&. 

cs. O. Nagylengyel, u. t. Nova, a. p. Barabásszeg. G e r e b l J é a L Kisgereblyés, Naurereblyés. 
*) Gerbócz kk., Krassó-&örény "m., bozovicsi Gerecscse, r-. SzatmárökOritó, S~atmár ""• 

j., ház 405, i. 1.856, O., .:f, 9.444 kb., kj. és ak. csengeri j., cs. G. Porcsalma, L t. és L p. Szat· 
Bánya, tsz. Karánsebes, jbtk. éa ah. Bozovics, márököritó. 
cs. G.. Ósopot, 63, VIII, u. t. Dalbosfalva, L p. Gerecse, r-. Stltt6, '*·• eszterromi 
BányL . j., ca. G. Nyergesújfalu, u. t. és a. P• SOttet 

G e r b o v e c 1 l. GerbóCI. · Gerecsetanya, r-. Kaján tó, Kolon ""'·• iolozs· 
*) Gerele kk., Vas szentgotthárdi j., ház vári. j., cs. G~ Bodonkút, a. t. Kolozsvir L p. 

86, f, 196, N., rk. Rábaszenlmárton, 316 kh., kj. Kajántó. 
6a ak. Rábaszentmárton, tsz. Szombathely, jbtk. *) Geregre kk.. Vu ma., vesvári j., hált 6, i 
és ah. Szentgotthárd, cs. G. Gyanafalva, XX, M., rk. Szentléránt, 638 kb., kj. ú ai. Sorkikis· 
66, u. t. Gyanafalva, u. P• Rábaszentmárton. falud, tsz. Szombatbely, jbtk. és ah; Vasrir, cs. G. 

*) GercsalJ kk., X Ugró; sátor- Rum, 83, XX, 66, •• t. L p. Nem• 
a1JaújhelJi j., hú 97, f, 5i8, M., t., ~, rk. Barancs, tolta. 
gk. Velejte, 1.786 kb., kj. M ak. Velejte, tszt.k., *) Gerencs'r nt., .",.,, 
jb. 6s ah. Sátoraljaújht'ly, cs. G. Alsómihályi, 65, ház ~. f, 1.75J, T., o, 1.837 kb., ai. helyben, 
X, 38, u. t. és u. P• Velejte. tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Nagyszombat, cs. a. 

*) Gércze kk., X Tacskánd; Vu Nagyszombat, 7!, XUI, 40, L t. és L p. NIIIJ" 
j., hú 381, f, U 17, ll., o, d', 8.077 kb., kj. és szombat. 

· ak. helyben, tsz. Szomhathely, jbtk. és ab. Sár- G e r e n c 16 r l. Nyitragerencsér. 

• • 

vár, cs. G. Káld, 83, XVIll, 59, u. t. Sárvár, r-. Gicz, V esiprim 1111., zirc~! 
G é r c z e l. Kisgércze, Nagygé1·cze. j., cs. G. Lovászpatona, . L t. , és •· p. Gicz-Hat· 
Ghczetacskánd L Géreu. halom. · • 

*) Gerd,IJ kk., Nr~gy-KtllciiRó tlfÁ., nagysinki j., r-. Ugod, Veuprna ,..,, pl.pai 
ház 104, f, 353, N., o., d', gk. Brulya, !.68!1 kb., j., cs. G. Ugod, u. t. Franczia vágás, u. p. BaionyWL 
kj. és ak. Kisprázsmár, tsz. Erzsébetváros, jbtk. Gerend kk., Hunyfid tnn., marosillyei j., ház JS, 
Nagysink, ab. Szentágota, cs., O. Nai!'Ysink, Sl, f, 118, q., kg. Tyej, 159 kb., Jrj. és ak. Guradobra, 
XXIII, 76, u. t. Nagysink, u. p. Brulya. tsz. Déva, jbtk. 68 ab. Marosillye, cs. G, Dobra, 

*) Gerde kk., Br~ranya ""'·• szentl6rinczi j., hú 6,, XXIII, 71), L t. és u. P• 
81, i. B~, M., .rk. Szabadszentkirály, 1.186 kh., ? e r e n d l. Aranyosgerend. . 
kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Saent- ) Gerenda kk., Zemplén ""'·• gilazáes J., hál 
16rincz, cs. o. Mai!'J'artelek, 51, XIX, 60, u. t. 81, f, 397, T., m., rk. Gálszécs, rk. Vécse, 576 th., 
ll&I!'J'ars.zentivin-Gusztámu1ve, L p. Szabadszent· kj. és ak. Vécse, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. ll 
király. - · ah. Gálszécs, ca. G. Gálszécs, 66, IX, • t.. 

*) Geréb kk. Bd.r~ bártfai ·• ház 86 Gé.lszécs, u. P• Vécse. . 
.a ' • J ' ' Gerendás, r-. Békéscsaba, Blki• ""• békés· 
~ M9, R., t , 1.890 kb., kJ. és ak. Malczó, tsz. ab • . G Békés ab a. t. és a. ~ 
Eperjes, jbtk. és. ab. B&rtfa, cs. O. Bártfa, 67, IX, ~~k~~s~ba.cs. • cs a, 
!9, u. t. Bártfa, a. P• Lukó. · G dA-- R h6 

- t/lll;, Iisza· 
. v gy1 J· sz • a , cs. G. Rahó, a. t. 4I 

*) Gerebenez kk., Temes fehé~emplomi j., u. P• Rahó. 
hiz 5öi, f. ~,.f.j.S, O., .::f, 6.691 kh., kj. és ak. hely· Gerendiv6Igy, r-. Marosbogát, TortltJ.ArsliJ• 
ben, tsztk., Jb. és ab. Febértemplom, cs. o. hely- marosludasi j., cs. G. Marosludu, 1, t. él 
ben, 61, Vll, 11, ~- u. p. Marosbogé.t. . 

G e r e b e n es l. Mezögerebenes. · *) Gerendkereszt1lr nk., ){ GyiSrgyed, Hosszu· 
Gerebentany a, r- Csengerújfalu, Szatmár mn., földek, Kardos és Tőkés; Torda-.droyos ., 

csengeri j., cs. G. Csenger, u. t. Csenger, u. P• marosludasi j., ház !!9!!, :S 1.84-l, O., m., i, ~,t, 
Csengerüjfalu. rk. Marosludas, kb., ak. helyben, tsz. Torda, 

*) Gerebes kk., X Belanovcze, Kamadusovcze jbtk. és ah. Marosludas, cs. O. Marosludu, 6t, 
és Tatári; Trencstn t1m., kiszucZa.újhelyi j., ház XXII, 71, u. t. Marosludas, C8J. 
UO, f, 71ö, T., rk. Kiszuczaújhely, 8.3~7 kh., kj. *) Gerény kk., Ung em., ungvári j., hál 180. 
és ak. Kis:t.uezaújhely (rerebesi kj. és ak. kerület), :S 1.171, R., m., rk. Unji'Vár, rk. Radvánc&, 
tsz. Trencsén, jbtk. és ab. Csacza, cs. G. Óbesz- kb., kj. és ak. Ungdarócz, tsz. BeregszáSJ, jbtt. 

\ tereza, 71, XV, 48, u. t. és u. p. Kiszuczaújhely és ah. Ungvár, cs. o. Unrvár, 66, XI, 86, a.'- W 
Qerebtilrész, r-. Svedlér, Bzepes vm., rolnicz- u. P• U orv ár, 
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Qereuru, n Grank, 2blt1t1 .,..., llimontornrai *) kk., Trettcsln -., illavai. j., 
J. {székb. Gyllnk), a. GJIInk, u. t. GyGnk, ház SO, !. 196, T., rk. Barosshé.za, 853 kb., kj. és 
•· P• Szarazd. ak. Barossbáza, tsz. Trencsén, jbtk. Illava, ah. 

") Qer6nJea kk., X Csalántelek és Bábpuszta; Puhó, cs. a. Illava, 71, XV, 4t7, u. t. Bellus, 
Bnrataya tlm., begybáti j. (székh. Sásd), ház 14t2, a. P• Barossbáza. 
i 701, M., n., rk. Visárosdombó, ág. Csikóst45t· Gergyepuszta, n J~szfalu, Komárom . , 
t6s, 2.136 kb., kj. és ak. Vásárosdombó, tsz. Pécs, udva1·di j. (székh. Ógyalla), cs. O. Udvard, u. t. 
jbtk. és ab. Sisd, cs. a. Mágocs, 6J, XIX, 60, a... Perbete, a. P• Jászfalu. 
Mágoes, a. p. Vásárosdombó. · Gerhátbokor, n Nyfregyháza, Szabolcs 

Gerepse, n Oros; Zemplm .,".., bodrorkazi j. o. Nyiregyháza, u. t. és u. p. Nyiregyháza. 
cs. 

(székh. Királyhelmecz), cs. G. P6.czin, a. t. Na.ry- G e r i c z e L Szentgericze. 
kOvesd, u. p. Nagygéres. · · Gerje, n Pest-Pilis-Solt-Kiskun ""'·• 

*} Géres kk., &atmár "m., erd45di j., biz 9!31, cs. o. Czegléd, a. t. és u. p. Czegléd. 

• 

i 1.064., M., ~, !.6!6 kb., kj. és ak. helyben, *) Gerjen X Alsókovácsmajor, Balitanya, · 
tsz. Szatmár-Németi, jbtk. Erdőd, ab. Szatmár- Daróczymajor, Ferenezimajor, Gáhormajor, Gal-
Németi, cs. O. Krasznabéltek:, 6, Xll, , L t. gócznyaki 45rház, Gebhardlmajor, GyOrgymajor, 
Károlyi-Erdc5d, C8J. Jánosmajor, Józsefmajor, Koleszártanya, Kovács-

G é r e 1 l. Kisgéres, Nagygéres. . kismajor, Kovicsmajor, Lajosmaj or, MáriamaJor, 
. *) Geresd kk., X Kisgeresd; BtWtltiVII .,".., Teréziamajor, Várad és Vettlepuszta; ToltltJ 
pécsl'áradi j., hú 1M, ! b04., N., m., rk. PllspGk- dunafoldvári j. (székh. Paks), ház 877, !. 1.68i, 
lak, U03 kb., kj. és ak. Püspöklak, tsz. Pécs, jbtk. M., ~, rk. Fadd, 7 .!137 kh., ak. helyben, tsz. Szek-
• ah. Pécsvárad, cs. G. ffimeshúa, 5!, XIX, szárd, jbtk. és ab. Paks, cs. G. Fadd, XVII, 
L t. Ráczmecske, L p. Pllsp«<klak. 5,, a. t. Fadd, ~-
. G e r es d l. Ki9ieread, Nagygeresd. Gerj~stanra, n Tószeg, Plat-Pil,.-Bolt-Kiaktm 

Gerézd, n Somogy em., igali j., t1m., abonyi j., cs. a. Já.szkarajenc5, u. t. és u. P• 
a. O. Andocs, u. t. Nágócs, u. p. Somogyacsa. Tószeg. ~ 

G e r r e l. Kisrerce, Liptagerge, Mihálygerre. *) Gerla kk., X Setcsópuszta; SMos ""'·• bártfai 
*) GergelrfáJa nk., Al86-FeMrt~a., kisenyedij. j., ház 71, !. (()7, R., gk. Malczó, 1.5j1 kb., k,j. és 

(székh. Vizakna), hú !. N., o., czipnJ, ak. Lukó, tsz. Eperjes, . jbtk. és ah. Bártfa, cs. G. 
t ,d', 3.896 kh., ak. helyben, tsz. Gyulafehérát·,jblk. Bártfa, 67, IX, !9, a. t. Bártfa, u. P• Lukó. 
Vizakna, ah. Gyulafehé1·vár, cs. o. Vh:~rárd, 54t, Gerla, n Doboz, Békés e~m., gyulai j., ca. G. 
XXlll, 74t, •• t. Koncza, u. p. Vingárd. Doboz, u. t. és •· P• BékésesabL . 

G er i e l y fa l u l. Lllkigergelyfalu. G e r la c h fa l u l. Gerlahfalva. 
*) Gergelrfaln kk., N6gráfl gácsi j., ház G e r l a c h ó I. Gerla. 

M, ! '!19, T., ig. Losoncztamasi, 833 kh., kj. és *J Gerlahfalva kk., X Daniellokaslély, Sziléziai 
ak. tsz. jbtk. és menház és Tátl'IUizéplak ; B~pu tHa., szepesszom-
ah. Losoncz, cs. IS. Gics, XVI, 51, a. t. Gica, batij., ház 108, i 580, T., m., ág. Batizfalva, 3.d50 
L p. kb., tj. él U. Batizfalva, tsz. L~cse, jbtk. ~~ 

G e r g e l y fa l v a L Kisgergelyfalva. ab. Szepesszombat, cs. O. Ótátrafüred, 67, IX,-
·aergelrfrytauya, r-. Máriapócs, &aboJCB 80, u. t. Batizfalu, u. p. Batizfalva. 

nyfrbátori j.,· ca. G. Nyirbátor, L t. él a. p. *) GerlefalTa tk., Zempllta em., aztroptói j~ 
Miriapócs. ház !.13!, T., lennel, gk. Mliriakút, 4t16 kb., 

*) GergelJI kk., )( Omsós; Bereg tisza- kj. és ak. Ko:láni(rása, tsL Sitoraljaújhely, jbtk:. 
háti j. (székh. Beregszász), hú 163, ! 965, M., Sztropkó, ab. Varannó, cs. o. Nandobra, 66, IX, 
~, rk. Vitka, 1.8!6 th., i:;j. és ak. helyben, 28( a. t. Kelcse, a. p. Göröginye. 

tsztk., jb. és ab. Beregszisz, cs. o. helyben, 65, *) GerUcze kk., X Fiserpuszta; Gdmör á .KV-
. XI, 36, L t. Vúirosnamény, ~- Hont ratkói j., ház 58, !. 3!!, T., Iig. 

G e r g e l y i l. Marczalgercelyi. Ratkósebes, 96' k:h., kj. és ak. Szirt, tsz. Rima· 

• 

•) Gergelylaka kk.,)( Pocskajpuszta; 84ros .,.,, szombat, jbtk. és ah. Nnurc5cze, cs. o. Ratkó, ~6, 
kisszebeni j., ház 7!, f, 48>, T., rk. Nagysáros, XVI, 52, u. t. és a. p. Ratkó. 
U98 kh., kj. és ak. S1entmihályfalva, tsztk., jb. *) Gerlistye kk., Krass6-Silirltlfl resicza-
611 ah. Eperjes, cs. O. Kisszeben, 67, IX, bányai j., ház 370, !,1.63!, O., ', -=f, 4-.645 kh., 
L t. Nqysáros, 18J. kj. és ak. Gorony, tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. 

Gergelymal om, r-. Zalaszántó, Zala teszt· Oraviezabl:\nya, cs. a. 4tS, VII, !10, 
helyi j., cs. o. Zalaszántó, •· t. Keszthely, u. p. u. t. és u. P• Kt·assó\·ár. 
Zalaszántó. G e r l i s t J e L Ógerlistye. 

Gergelypnszta, r-. Torontálújfalu~ Torontál G e r m á n l. Ermény • 
."._, hinlaki j., e& G. Kanak, 11. t. Olécz, 11. p. *) Gerny6s kk., )( Gernyésmez45; ál'amaros 
S1ée1enfalva. 11m., huszti J., ház 3ö8, i 1.828, R., n., • , 4t.57ó 
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kh., kj. b at. helyben (alsószelistyei kj. és ak. Gesztenyehegr, r't Nagyréese, ZIJltl nagy· 
kerillet), tsz. Máramarossziget, jbtk. és ah. Huszt, kanizsai j., ca. G. NB.Bykanizaa, •· t. á L p. 

. cs. o. KOvesliget, 86, XI, 36, u. t. Huszt, u. p. Nagyrécse. 
Alsószelistye. *)Gesztenyés kk., Vas muraszombatij.,hú 

Gernyésmezli, r"\ Ge1·nyés, JJfá.mmaros tJm., 101, i. 471, Vend, ág. Tólkeresztúr 981 ih., kj. 
huszti j., es. G. Kovesliget, u. t. Huszt, u. p. és ak. Tótkeresztúr, tsz. Szombathely, jbti. és 
Alsószelistye. ah. Muraszombat, es. O. Tótkeresztúr, 83, XX, 66, 

*)Gernyeszeg kk., X Mhtadomb; Maroa-Torda 11.. t. Felsc5lendva-Mátyásdomb, u. p. Mátyásdomh 
""'·• régeni alsó j. (székh. Szászrégen), ház ~51, G es z t e n y és l. . 
f, M., o., ~, .:f, rk. Nagyernye, ~.473 kb., Gesztenyésiszöllö, r't Gyügy, Somogy lill., len· 
kj. és ak. KGrtvélyfá.ja, tsz. Maros-Vúárhely, jbtk. gyaltóti j., CL G. Lengyeltóti, u. t. á L ,. 

ah. Maros-Vúárhely, es. G. helyben, Szc5ll<'Jsgy0r0k. 
. 6i, XXII, 73, :f, . Gesztenyésmaj or, r't Zalacséb, Ztlltl .,.,, zala • 

r"\ Dobóeza, Gömör ú Kia-Hont egerszegi j., es. O. Zalo.l<:lvc5, u. t. Háshjgy-Rim~ 
rimaszécsi j. (székh. Feled), CL G. Feled, u. p. Salomvá1· • 

• 

• 

•· t. és u. p. Rimaszécs. GesztenyP.spuszta,r't Vasvár, l'tJstllll.,vasvárij., 
*) Gerlicz nk., Krassd·Setirmy . oravieza- es. O. Vasvár, u. t. Gyc5rvár, u. p. Vmár. 

bányai j., ház 388, ! t.74ó, O., it, =r, 4.016 kb., *) Geszteréd kk., X Fényeslnr •. Genesytac, 
ak. helyben, tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. Gyú1·úshegy, Kálmánezhelyitanra, Kistag, Nylri
Oraviezabánya, es. O. OravicAbánya, 48, VII, 21, tag és Szökehegy; Szabolel ""'' nagykállói j., 

:f (Kistikvány-Gerc1cz), •· t. és 11.. p. Kákó· ház !P.05, ! 1.650, M., o. ~~ gk. Érpatak, q. 
Nyiregyháza, 6.034 th., kj. és ak. . Érpatak, tsz. 

*) Ger6húa kk., Vcu .",.., j., Nyíregyháza, jbtk. és ah. Nagykálló, cs. G. ú~ 
hú 56, f, Vend, ág. Domonkosfa, 594 kh., fehértó, 5, XII, u. t. Balkány, •· p. BiltGny. 
kj. és ak. Tótkeresztúr, tsz. Szombathely, jbtk. és *) Gesztes kk., Gömör ú Kii-Hoflt 1111. rima· 
ah. Mureszllmbat, ca. G.· Tótkeresztúr, XX, 66, azéesi j. (székh. Feled), hú 87, ! T., ár. 
L t. és •· p. Pártosfalva. Bugyikrala, 1.813 kh., kj. és ak. Meleghegy, tsz. 

· *) Gerse kk., X Szálláshelyimajor; Vcu tma., jbtk. Feled, ah. Rimaszomba~ cs. 
ftSTiri j., biz 69, f, M~, M., o, 1.898 kh., kj. él o. Rimaszombat, XVI, 51, u. t. 
ak. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Vasvár, u. p. Fels<'Jbalog. 
Cl. G. 88, XX, 66, u. t. Vasvár, . · Gesztespuszta r"\ V értessomló KOIIIdroa ,. 

G . ' ' ' ersontanya, r"\ Hodúz, S~~atmár máté- tatai j., es. G. KOmlc5d, a. t. KOrnye, L,. 
szalkai j., es. G. Kántorjanosi, ll. t. és u. P• Hodász. V é1·tessomló. · 

*) ~ertenyes nk., X Hacktanya, Lauramajor, *) Gesztete kk., X Katalinpuszta, LéhipUDia él 
Obe~1~gtanya és Salamonnétanya; . , Szelespuszta; Gömör ú Kii-Htmt tili., rima· 

. dettal J,, hiz tB~,! 1.520, O., m., n., ~. rk. Mór1ez- széesi j. (székh. Feled), ház 1.U, f, m, 1, ~. 
fOld, 5.616 th., ak. helyben, tsz. Fehértemplom, S.669 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Rimaszomba~ 
Jbtk. és ah. Detta, es. G. Sósd, 61, VII, 20, jbtk. Feled, ah. Rimaszombat, ca: ll. Feled, l, 
r. ~· . XVI, ö~, u. t. AjnáeskO, [81. 

Gerzontag, r't K1rálydarócz, 81atmár *) G ztl kk X Alsób k F 1 be .....~.. 
dxd' · ,.. E dxd t -h tk" ál es ., erecs a, e s~ rmaa er u 1 J., es. u. r u , u. • ~rezen u· y, u. P• é M rld t · l' · h 51 ~ 

Királydaróez. s a 1 pusz a ; tJm., 1ga 1 J·• á& 1 , 11 

Gerzsenó, r't Barkaszó, Bereg mez<'Jkaszonyi 1•093• M., ~ • B. 770 kh., kj. és ak. Mernye, lsz. 
j., es, O. Nagylucska, a. t. és a. P• Barkaszó. Kaposvár, Jbtk. és ah. Igal, ca. O. Mernye, "' 

*) G t t X B 1 t s "k ta XIX, 68, u. ti. Mernye, ~-esz n ., ag yospusz a, z1 pusz , G t 6 1 G tc5d 
Tisza~"advány és Vátyonpuszta; Bihar cséffai 8 8 z e z · esz • 
j., ház tfi4!, f, 1.843, M., o., ~, .;=., rk. Mezc5· *) Gesztőd. ~·· X Bolkómajor; Bar• Dll. 

bikáes és Nagyszalonta, 10.808 kb., ak. helyben, aranyosmaróti J., ház 71, i. 60J, T., rt. Alsó
tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Nagyszalonta, es. o. szelezsény, !.St! kh., kj. és ak. helyben, 
Nagyszalonta, 87, IV, 11, _[It e. ts~tk., jb. és ah. Aranyosm";'"ót, ca. O. Kistapol· 

G es z t 1. Borsodgeszt, Ki~geszl csan~, ~6, XIV, .U, a. t. K1stapolcsán, [81. 
G es z t e L Nyitrageszte. *) Gesztrágy kk., Kolou vm., gyalui j., hú 46, 
*) Gesztely nk., X Annatanya, Idatanya ! !59, O., k.r. Gyerővásárhely, 658 kb., tj. és 

lrmatanya, Kóczántanya, Margittanya, Rózsás- ak.. tsztk. Kolozsvár, jb. Koloznir 
tanya, Szelestanya, Teresimajor és Teréztanya ; vidéki (szék.h. Kolozsvár), ah. -Kolozsvár, cs. G. 

ZempUfi szerenesi j., haz 367, ! 1.761, M., Magyarkapus, 61, XXI, 67, a. t. Magyargorbd, 
• o, ~, gk. Felsc5zsolcza, 4.554 kh., ak. helyben, u. p. Magyarkapus. 

tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Szerencs, es. o. Géta, n Ivándárda, BarfJt11/tJ ""''' baranJI-
helyben, 6ö, X, 38, a. t. Onga, ~- vári j. (székh. Dárda), ak. F6herci8Blak (u 
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r ivtndtrdai ak. plrhuzamos B. anyakönyve), cs. Ghyczypuszta, fl Ógyalla, Komát-om ud
Í G. Főberczeglak, u. t. é~ u. p. Föherczeglak. vardi j. (székh. Ógyalla), cs. O. Ógyalla, U. t. és 
l GeUalu, f"'' Kolon, Nyitm 11m., nyitrai j., cs. u. P• Ógy ... lla. 
i 11. Ghymes, u. t. NagylapAs, u. p. Pogruy. *) Ghymes kk., Nyitra. nyitrai j., biz 161, 
l *) Gétye kk., Zala. 11m., pacsai j., ház 100, !!. 1.184, M., t., rk. Lédecz, 4. 7~4 kh., k:.j. PS ak. 
: i l'í07, M., rt. Szenlpéterúr, 1.168 th., kj. és ak. helyben, ts:ztk., jb. és ah. Nyitra, CL O. helyben, 
r Szentpéterúr, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Keszt- li, XIV, 46, ~. 
~ hely, cs. a. Zalaca.my, 68, XX, M, a. t;. és *) Ghymeskosztolá.ny tk., Nyitra. tm~., nyitrai 
l L p. Zalaapé.ti. j., ház 78, ! 674, T., m., rt. Lédecz, 3.844 kh. 
~ GéT&hegr, f"\ Zalaegerszeg, ZaltJ cs. O. kj. és ak. Ghymes, tsztk., jb. és ah. NyitJ-a, cs • 
. Zalaegerszeg, L t;. és u. p. Zalaegerszeg. O. Ghymes, 1!1, XIV, -16, a. t;. Alsószelezsény, 

Qézaháza, f"'' Koronczó, Oyór sokoró- u. p. Ghymes. · 
.·. aljai j. (azékh. Tét), CL O. Ménfc5, u. t;. és u. P• *) Gibárt kk., X Szepessytanya és Villany-

Ioronczó. . telep; .AbtJ~-Tonaa. t1m., gOnczi j. (székh. Abaúj-
Qbaházapuszta, f"'' Csesznek, Veseprtm szántó), ház tu, ! 4!8, M., rk. Abaújszántó, ref. 

zirczi j., cs. a. Csesznek, a. t;. Zircz. u. P• Hernádbüd, 800 kb., kj. és ak. helyben, tsz. 
Jilagynrszentkirály. jbtk. és ah. Abaújszántó, CL O. Abaújsaantó, 8(., 

, f"'' Rarscs, Fejlr · adonyi j., IX, !7, u. t. Forró-Encs, ~· · 
cs. ll. Elllszillás, u. 1;. Dunaföldvár, u. p. Barac!!. *) Gibely kk., Ssepes ""'·· szepesófalui' j., hb 

Gézamajor, f"'' KisbAb, NyitrtJ galgóczi 36, ! 164, T., rk. Szepesmátyásfalva, 83! kb •• 
· j., cs. 1!. Nyitraújlak, u. t. Szered, u. p; K1sb6.b. kj. és ak. S2epesmátyásfalva, tsz.' Lc5ese, jbtk. és 

Gézamajol', f"'' Mór, Fejlr ,móri j., cs. O. ah. Szepesófaiu, cs. o. Szepesótalu, 67, IX, 
Mór, u, t. és u. P• Mór. u. t. és u. p. Szepesófalu • 

.Uzamajor, ~ , TetM• tm~., dettai Qiblnscsü.hegy, fl B!nfihegy, .ZcdtJ csák-
. j., ca. a. 8ósd, u. t;. él u. p. Mór1czföld. tornyai j., es. o. Stridóvár, u. t;. és u. P• 

Gézamajor, f"'' Pátka, Fejtr székesfehér· Stridóvár. 

dri j., es. O. Lovasberénv, •· L és u. P• Pátka. *) Gicz klt., X Ákiczásma.jor. Bertalanffyma.jot, 
Gézamajor, f"'' Sorokújtalu, YCJB ' szombat- Gerencsérpuszta, Giczpuszt11, Hathalommajor, lst-

bel)i j., es. O. Szombathely, •· t. és u. P• vAnmajor, Pilteleknuljor és Újmajor ; y,.•zFitli 
lisunyom. · t1m., --zirczi j., ház 41, i. 611, M., rk. Románd, 

Géiamajor, 'f"'' Temesfilzkút, t1m., új- ág. Bakonytamási, 6.319 kh., kj. és ak. Románd, 
aradi j., es. a~ Temeaillésd, •· t. Máslak, u. P· tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Zh·cz, cs. o. Lov6.sz
Féreyyház. . . . patona, 19, XVII, 56, r (Giez-Hathalom), 

Gézapusrla, f"'' RlDyaúJlak, Somogy ""'-• barcsi ~ (Gicz-Hatbalom) p. u. 
j., CL ll. Babócsa, u. t;. és u. P• Erdc5csoko~y~. *) Qlcze kk., X Dobrapuszta és Ritkapuszta J 

Gézataara, f"'' Hór, ZempUn gálszécsi J., Gömör ú Kis-Hont nagyrc5ezei j. (székh. 
ca. ll. Pálszéca, u. t. Parnó, •· P• Vécse. Jol,.;va), ház tOS,! 6:l0, M., t, tk. és Af. Silvetet 
9Nata.a~a, f"'' JAnosvOlgye, ZempUn tJm., !.18'! kb., tj. és ak. helyben, tsz. "Rimaszombat, 

bomo~na1 J., es. O. Nagydobra, u. t. Kelcse, u. P• jbtk. és ah. Nagyrc5cze, es. o. Pelac5c~., XVI, 
Gllr~gmye. · 5~, r (Licze-Gicze), (Lieze-Gicze) p. u. 
Ge~~f&, f"'' Mezc5ny6.rád, Borsod mez~- Qlczpuszta, r"\ Gics, Veliprim zircsi j., 

Gézataaya, f"\ Szélkút, Kis-Küktilló rad- Gidástó, r"\ Nagytkland, Torda-.Ara.nyt» ""'·• 
nóli j., es. o. Radnót, u. t;_ és a. P• Radnót. ~arosludasi j., es. G. Mezc5kapus, a. t;. és a. P• 

G e z é a L Alsógezés, Felsőgezés. Mezc5kapus. . · 
G e zs e 1. Marosgezse. *) Gldótal'fa klt., X Bedebiza; Hát-om~zlk 
1 ) Géllény kk., X CsOrgc5puazta; Ung 

1 
sepsi j. (székh. Seps~szentgy()J'(!'y), hé;z 1-13, ! 9!!5, 

uobránczi j., hAz 136,! 676, T., m., t, rk. -Nagy- M., ~, 3:t89 kb., kJ. és ak. helyben, tsx. Kézdi~ 
zalacska, ref. Vámoslucska, 950 kh., kj. és ak. ~ásárhely, jbtk. és ah. SepsiszentgyOrgy, es. ö, . 
Zalacska, tsz. Beregszász, jbtt. Szobráncz, ah. Etfalvazolt6.n, !, XXIV, 79, ~ (Kc5r0spatak-Gidó• 
Uqvár, ca. a. Vinne, 66, XI, 36, a. t;. , falva), u. t;. Sepsikől'Ospatak, • 

l. •· Zalacsta. . *) Gidrafa kk., X Lindavamajot, Pali-
G é zs é n r L Kisgézsény. major éli Újmajor ; Pouany t1m., nagyszombati j., 

fl Pinkafő, VtJB "m., felac5c5ri baz !80, ! 1.806, T., m., O• 6.!:!7 kh,, kj. és at. 
~. ca. 11. Pinkarő, a. t;. és u. p. Pinkafc5. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Nagyszombat. 

QhJezJmajor, f"'' Gálszécs, ZempUn sál- cs. O. Csesztve, 11., XIII, 40, 
néesi j., cs. G. Gálazéca, a. t. és u. P• *) Gldratürész tk., Pozsony ""'"' azencli j., 

ház 53, ! .179, T., tk. 83 kb;, kj. és ak. 
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' 
Cseszte ts1., Pozsony, hllr. és ab. Bazin, cs. ö. helyben, tsz. Eperjes, jblk. és ab. he!Jhen, CL 4, .. 

Cseszte, 71, XHI, 40, u. t •. és u. p. ~se~zle. Kálnás, 67, IX, 29, _r e.~. 
*) Gige kir., X Cseberk1puszta, G1ge1 szöllc5, Glrgatelep, r-, Szepesolaszi, &epu fill, CL~. 

Nagypuszta Öllevölry és Újpuszfa; Somogy vm., Szepesolaszi, u. t. és u. p. Szepesolaui. 
naftyatádi j., bú 4lt7, ! 1.186, M., ~. rk. *)·Girincs kk., X Girincsi Abonn ZolpUn 
CsOkOly, t288 kb., kj. és ak. CsOkOly, tsz. Kapos· vm., szerenesi j., ház 162, ! 917, H., 0, SajO. 
vir, jbtk. és ah. Nagyatád, cs. 6. Csököly, szored, 1.93t kb., kj. és ak. helyben, l111. Sátor . 
.Y., XIX, 6'!, u. t. Kiskorpád, aljaújhely, jblk. és ah. Szerencs, cs. a. Tismlúcz, 

Gigei szöllö, n Gire. Somogy vm., naryatádi 65, X, 33, u. t. Tiszalúcz, ~· 
j., cs. O. CsOkOly, u. t. Kiskorpád o. p. Gige. Girincsi Abony, n Girincs, Zempl/fl n&., ue-

*) Glglócz kk., ZempUn t:m., sztropkói j., ház t•encsi j., cs. O. Tiszalúcz, 11. t. Tinalútz, L p • 
Bt, t 154, T., rk. Nagydomása, 691 kb., kj. tls Girincs. 
ak. Kelcse, tsz. Sátoi"S.ljaújhely, j btk. Sztl'opkó, ah. G i r ó c z· J. Gerleral va. · 
Varannó, cs. O. Nagydobra, 66, IX, ~8, n 1 .• és G i r o d a I. Gyl!rM. 
u. p. Kelcse. · . . *) Giródtótfalu kk., S1atmár tma., naubányai j., 

•) Gllád nk., X Eteiháza és Túzokrét ; Temes "m., ház t 12, ! 97 4, O., m., o, gk. Fels~tijfala, t.m 
csáki j., ház 733, i. 3.9ot, 0., m., n., t, .::f, rk. kh., kj. és ::~k. helyben, tsz. Szatmár-N~meti,jblk. 
Csá~, 16.003 kh., ak. helyben, tsz. Temesvá .. T'k. és ah. Nagybánya, cs. O. Felsllbánya, 5, XII, 38, 
és ah. Csák, cs. O. Csák, 61, VIII, 2(., :r, :r. ~ p. o. . 

~. ) Girókuta kk., X Pacsirtistanya i &iláqy -.. ! 
hans, n K11dzsir, Hun:·ad um. szA.sl!· tasnádi j., ház lli2, t 7(.~, O., m., ; , t.76Hh.,kj.es 

városi j., cs. o. Kudzsir, u. t. és u. p. lt:udzsir. ak. Felsószopor, tsz. Zilah, jbtk. 6s ab. Tasnád, 
*) GUTács kk., X GilvAcsi fúrésztelep és Kár·o)yi- cs. O. Alsószopor, 51, III, 10, u, t. ~~ L p. 

tanya; &atmár t:m., naarykárolyi j., ház 88, Alsószopor. - · \ 
! 668, M., rk. Nagymajtény, gk. Kl'asznatel'ebes, ág· ") Glrol~ kk., S1olflok-Dobolca ""'·• sMmollljd.ri ! 
Nagykároly, !.835 kb., kj. és ak. Nagymajtény, j., ház 196,! 917, O., m., t, ref. Orminy, 1.791 kb., j 

. tsz. Szatmir-Németi, jbtk. és ah. Nagykároly, kj. és ak. Kecsed, tsz. Dés, jbtk. és ah. ~o• l 
Nagymajtény. u. p. Nagyiklód. . 

GUTácsi ffit'észtelep, n Gilvács, S•atmár "m., G i r o I t. l. Érgirolt. · ~ 
nagykirolyi j., cs. o. Nagymajtény, u. t. Gil várs, *) GizellafalTa kk., Teme1 ""'·• temesré~i j., i 

. . u. p. Nagymajtény. . b.áz 324, i, 1.48~, N., m., o, !1.548 lb., ij. ! 
' 

• 

· *) GUTá.o.ra kk., X Júliamajor; Raranya "m., és a.k. Sziklás, tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Temes- ; 
szentlól'inczi j., ház i, 375, M., rk. Kisasszonyfa, rékas cs. il. Kiszeló, 61, VIII, !1~, 41}. : 

' !.717 kh., kj. és ak. Magyarmecske, tsz. Pécs, jblk. Gfz('llamajor, f"'\ Ajka, Vesep1hl ua, deve· ! 
és ah. Szentlórincz,. cs. il. Magyarte!ek, 52, cseri j., rs. il. Ajka, u. t. és u. p.· Ajta. i 

• 

XIX, 60, u. t., Maryarszentiván-Gusztávmthe, Gtzellamajor, r-, Alsópáhok, Zalta e111., bm· : 
•· p. Magyarm,ecske. · helyi j., cs. o. Sálmellék, u. t. SArmemk, L p. ! 

Gllye, n Sajóvámos, Somogy lengyel- Alsópabok. ; 
tóti j., cs. O. Somogyvár, u. t. és u. p. Somogyvár. Glzellamajor, r-, Beled, Soprrm -, kapuvári 

Glmespuszta, r-, Somos, Sáros ~m., lemesi j., j., cs. Ö. Beled, u. t. és u. p. Beled. . 
cs. ö. Lemes, u. t. és u. P• Lemes. · Glzellamajor, r-, Biharszentjános, BiAar ra.. l 

*) Gindllcsalád nk.,XAlsóbidvég, Biká.d,Grubér- biharkereszlesi J.,. cs. o. Kisszintó, •• t. Bors, l 
maj<?r, Hangos, Hidja, Homokház, Jánosmajor, u. p. Biharszentjános. 
,Jegenyés, .Kata,lin, Kis~idja, K6zéphidvég, Nyu~a~, Qlzellamajor, n Gutorfölde, ZtJla "'• noni 

·. PusztaapátJ és. Tengehez; TolM vm., központJ ~· j., cs. o. Nova, u. t. és u. P• 
(székh. Szebzárd), ház 481, f. 3.652, M., n., rk. KSJ- Gl II j K k . v 'd 1 

• 

dJi,cs és Tolna, ág. KOlesd, ref. Fadd, Kajdács, KOlesd ze ~~a or, r-, arancs eszr, ·"~ra r1., i 
é M. d' 15 877 kb. · k. h" b t tk. 'b é h szécsényt J., ca. -'· Karancsság, llo t. LJite, L P. 1 
s e ma, , ., a eJ y en, sz , J . s a . L 'tJf. j' · · apOJ u 

Szekszárd, cs. o. KOlesd, 69, XVII, 6f., u. t. és ' . · . 
8 , p. Kólesd. . . Glze.ll•majo.r, n SzJgetfalu, 1"!'ta ,.,, detlal 

Glnza, r-, Alcsút, Fejif' váli j., es. G, J., .•s. ö. GátalJa, Do t. és u. p. SztgelCalu. 
Alcsút, u. t. Bicske, u. p. Alcsút. · . Glzellamajor, n ÚjhirtJán, Pe1t·Pilii·Sdl· ! 

Giuj'ocz, r-,'· Radamos, Zala alsólendvai Kiskun "m., alsódabasi i;- ca. lJ. Alaódabal, : 
j., cs~ ö. Belatincz, u. t. Rédicz, u. p. Lendva- q. t. Kakucs, u. P• Újhart/áil. · 
vÁsArhely. · · . · Gtz~llatan:ya, f"'\ Nagydobos, 8ltJhllár ~Wo, 
· · *) Girált kk., X· Ferenc1.végása ·éi Furcsa- mátészalkai j:, cs. o. Nagydobos, 11. t. és •· P• 

puszta;· Sdros girálti j., ház 169,! 1.00!1, T., Nagydobos . 
Jiio, (j',· rk. NyirJes, fk. Kabalás,1.919 kb., kj. és ak. GJzellatiiJlya, n Tyukod, &cdffldr ""'' e~~D· l 

.. •• • • • • l • • l 

• 

• ' • r 
•• 

• • • 
• 

' 
• 
" 



• • ,. 
• 
~· • 
l • 

' 

• 

.. 
' . 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

ütz Ool 
ötl 

• 

· · • u. t. Potosalma-Tyukod, vm., rimaszécsi j. (székh. Feled)> cs. O. gen J., CS. u. 

11, p. Tyukod. . . u. t. Rimaszombat, u. P• Bátka.· . 
· Gizellatelep, n Deszk, Torontál ""'·• t~r~k- *) Góborfalva kk., VtJB t»n., fels6c5ri j., ház 104-, 
kanizsai j., cs.~. Óbéb, u. t. t\s u. P• Deszk. ! 668, N., rk. és ág. Városszalónak, 2.109 kh., 

Gizellatelep, n Visegrád, Pest-Pt1i8-Solt-Kis· kj. és ak. Virosszalónak, tsz. Szombathely, jbtk. 
Teliti 11m., pomázi j., cs. ~ •. Visegrid, u. 1;, és és ab. Felsc'l6r, cs. 6. Felsdc5r, 83, XX, 66, u. t. 
u.. p. Vis!!grád. · ós u. p. V árosszalónak. 

Gladur, f"'' Keménytelke, Torda-Aranyos *) Gócs kk., Gömör ts Kis-Hont t~m., rozsnyói 
""'·• maroslullllsi j., cs. ~. Marosludas, u. t. és j., ház 10!), :E 478, T., m., ág. Oláhpatak, ~.548 
u. P• Mezc'iszengyel.. kh., kj. és ak. helyben, tsz.· Rimaszombat, jbtk. 

Glbamajor, f"'' Csene, Torontál csenei j., és ah. Rozsnyó, cs. -O. Dobsina, 26, XVI, ö!, 
es. O. Csene u. t. és u. p. Csene. .. m. h., . . 

*)Gledény kk., Besetercze-Nase6d vm., besenyői, Gócsalovairt.vány, f't Ófelfalu, Bars osz-
j. (székh. BP.11ztercze), ház ~30, ! !J6~,. O., ; lányi j., cs. o. Oszlány, u. t. és u. p. Oszlány. 
7.197 kb., kj. és ak. :Monorfalva, tsztk., jb. és ah. Gócspuszta, f't Rakaczaszend, Borsod 
Beszlercze, cs. 6. Nagysajó, 63, XXII, 7!, u. t. edelényi j., cs. O. Szendrc5, u. t. Szalonna, u. p. 
és u. p. Nagysajó. Rakacza. · . · 
.. *) Glimboka kk., Szeben t~m., újegy.házi j., ház G o c z n ó d l. Dajta. 

. 11.6, :E 476, O., t, "f, 1.820 kh., kj. Oltszakadat Godinesd kk., Hunyad marosillyei j., hlis 
nk.-hez beosztva, ak. Oltszakadát, tsz. Nagyszeben, 167, :@. 1-!9, O., "f, 3~369 kh., lrj. és ak. Burzsuk, 
jbtk. Újegyház, ah. Nagyszeben, cs.~. HortohAu- tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, cs O. Zam,. 64!, 
falva, 31, X."(III, 7.f., u. t. és u. p. Alsóporumbák· XXIII, 7f., u. t. és u. P• Zám. 

G limboka l. Novákfalva. . *) Godisa kk., X Erdőmalom és Vernyókpuszta ~ 
Globetkapuszta, · f"'\ Csá.ktornya, .Zala vm., Baranya t~m., hegyhHi j. (székh. Sásd), Mz 68, 

csáktornyai ., es. O. Csáktornya, u. t. és u. p. f, 460, N., m., rk. Felsc5mindszent, 9!8 kb,, kj. 

• 

CsáktornyL . és ak. Felsc5mindszent, tsz. Pécs, jbtk. és ah. ' 
Globokóbegy, f"'\ Robádihegy, Zala csák- Sásd, cs. O. Sásd, 6!1, XIX, 60, u. t. Sé.sd, •· P• 

tornyai j., cs. a. Stridóvár, u. t. és u. p. Stridóvar. felsdmindszent. . · 
' G l o b uk r aj o v a L Kiskiráljmezd. Góga, ('l Bogyiszló, Put-Pilill-

G l o b u r e u l. Golbor. . kalocsai j., cs. n. Dusnok, u. t. Tolna, . u. P• 

Glod kk., Hunyad ""'·• algyógyi j. (székh. Bogyiszló: · . 
Algyógyalfalu), ház tOt, ;t .Ut, o., "f, 1.718 kb., kj. . *) Gógán kk., KiB-Kiikiilltf t~m., erzsébetv~os,i_ 

. és a.k. Nagyalmás, . tsz. Déva, jbtk. Algyógyalfalu, J., ház Y!, i. 413, ~·· o., ; • ~ • 1. kh., kj. és 
ah. Szászváros, ca. o. AlgyógyalfalU, M, XXIII, ak. helyben, tsztk., Jb. és ah. Erzsébetváros. cs. O.;. 
75, u. t. és u. P• ZalatoL : Bo:yha, 50, XXIII, 76, u. t. Bony~a,. 

*) Glód kk · · · Olgyi . ) GógAnfa kk., Zala t~m., sftmeg1 J., ház 165, 

( ékh D .é, f: 1 ) ház eu n .1! 1
1
!vl O l· ! 1.001, M., 0, !.361 kh~, kj •. és ak. helyben. tsz .. 

sz . ragom r a va , '"""• ;w .v... , ., n., z 1 'b k é ah SQ · s 
"" 3 ,09 kh k' és ak h 1 b ·t Má' _ a aegerszeg, J t . s • . meg, cs. o .. Qmeg, * ' . ,'ICi) ., J· • e y en, sz. ra 48 XX 64 ~ ::f 
marossziget, jbtk. és ah. Felsővisó, cs. o. Rozália, G' ó 'á 'r L' K ·' ó á ... · · · 

o:. XII .. o t Ak k . g n a Isg g Ola. . . . 
Su, , oa, u. • nasugatag, u. P• Szurdo . *) ,...... i,_ .t- lJ kk u· 'U: k·"'l" é. · 

• . • vug .... 'fa.ca a ., ..nSB-.o..ti - u "•·• e.rzs - . 
Glodgliesd kk., Hunyad maros.lllyei l·• betvárosi j., ház 176, ! 808, M •.• o., ~, AJk. Gógán,-

• 

-

ház 193,. f. 827, O. "f, i.!-197 kh., kj. és ak. 2.o68 kh., kj. és ak. Gógán, tsztk., jb. és .ah.· 
Burzsuk, tsz. Déva., jbtk. és ah. Marosillye, cs. ö. Erzsébetváros, cs. ö. Bonyha, 50, XXIII, 76, •· .t, 

. 6-i-, XXIII, 75; u~ t. és u. P• Zám. Bonyha, u. P• Gógán. ·- . : .· 
G l o g 0 n l. Galagonyás., . · . Gó gány, f't Nagykc5r0s, Pesi-P&lis-Bolt-KiBku" 

• 

G o~ o v é c z l. K1sralgócz. ·• . . . .· G 0 i z e 8 t 1. Gojcsfalva. . . . · ·. 
Q~ó~tagyógyforrb~ f"'\ ÁI·kos, HáromseBe . *)Gojcsfalva kk., KraBB6-8eöréng t~.m., facsádij.,, 

seps1 J· (székb. Sepsis~entgyörgy), cs. O. Seps1- haz , ! 1~1, O., kg. Rumnnyest, 906 kh., kj. · 
uentgyOrgy, :a• t. SepsiszenlJyörgy, u. P• Árkos. és ak. Tamásd, tsz. Lugos, jbtk. és ah. Facsád,. 

G l o z s á n l Dunagálos. . cs. o. Rnmunyest, · 43, VIII, u.· t. Kossó, u. p. 
*) Gul§zda nk. és I , Beepe~~ tma., ólublói j., ház Kurtya. . . . · , 

!19, ! ).080, N., t. O• 4t.384! kh., ak. Gelyben, tsz. G o j d os 1. Nagygajdos. . , . 
L,őese, jbtk. és ah. Ólubló, cs. o. Ólubló, 67, IX, *) Golbor kk., KrtJBs6-Biórény ··orsovai 
~. . I- e. ~· j., ház Ut., !·685, O., "f, 2.497 kb., kj. és ak.· 

Qoaselehavas, f"'l Kudzsir, Bunytld. ""'·• szé.n- Ekés, tsz. Karán!lebes, jbtk. és ah. Orsova, cs. O •. · 
-q.rosi j., es. ~. Kudzsir, u. ·t. és u. p. Kudzsir. Ekés, 48, VIII, 26, u. t. Mehádia, u. P• Ekés, · 

.Góbi.Jpus., f"'\ Rakottyú, Gömör ú Kis-Hem.t Goldsteintanr~ rYR~kGny, B•a.bolcs '""'' · 
• 39* •' • 
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ké.llói j., cs. O. Újfehértó, u. t. Téglás, u. P• Gombás, 1""'1 Aranyostneggyea, lhatmdr •~ 
BOkOny. szinérváraljai j., ct. O. Sl.rkOzújlak, a. t. dl u. p. 

G o l e c z l. Galacs. · At·anyosmegryes. , 
Gollátpuszta, r. Németszentpéter, tJm., Gombás, n Vácz, 

újaradi j., cs. O. Német:,zentpéter, u. t. és u. p. cs. O. Vácz, u. t. és u. P• Vácz. 
Németszentpéter. · G om b ás L Csicsógombás, 

Góllczamajor, r. Resznek, Zala tJm,, alsó- gombás, Krassógombás, Maros~rombú. 
lendvai j., cs. o. u. t. Rédics, u. p. Gombásdfil6, r. Irhócz, Máramar01 tllf,, Ia-
Resznek. raczvizi j. (székh. Tarae2kOz), CL O. Berema, 

Golla.z, r. Dombelve, .1rmcsén j., u. t. TaraczkOz, L p. Irhócz. 
cs. O. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dembelve. Gomba\serdi, r. Szatmárudvari, 81atmd.r ftl., 

Golla kk., Hunyad tJm., vajdahunyadi j., ház szatmárnémeti j., cs. O. SzatmAr-Némeü, •• t. á 
36, :! 171, O., kg. Hosdó, 1.043 kh., kj. és ak. u. p. SzalmArudvari 
Királybányatoplicza, tsz. Déva. jbtk. és ah. Vajda- Gomba\spn~zta, r"' Szentpl, Vu1prm ftl., 

• 

hunyad, cs. o. Alsónyiresfalva, 6+, XXIII, 76, veszprémi j., cs. O. SzentgAI, a. t. Szentpl, LJo . 
u. t. Vajdahunyad, u. P• Gyalár. Herend. 

*) Golop kk., szerenesi j., ház 1!8, Gombástanya, r. Batiz, 81atmár ""'·· 87.atmú-
:! M., ~ , rk. Monok, 1.6!0 kh., kj. és ak. németi j., cs. O. Szatmár-Némeü, f, L ,. 
Ond, tsz. Sé.toraljaújhely, jbtk. és ah. Szerencs, Batizvasvári. 
cs. O. Tállya, 66, X, 33, m. h., u. t. és u. p. Gombbtelep, r. ÖkOrmezc'J, "'• 

. Tállya. ökOrmezi'U j., cs. O. ÖkOrmea6, a. t. és L,. 
Qólyaga.r:, r. Drégelypalé.nk, Hont "m., ipoly- Ök ~rmez6. 

• 

sé.gi j., cs. O. Ipolyság, u. t. és u,. p. Drégely- GombaszBg, r. Szalócz, G6m6r 18 KiB·Hold 
palánk. vm., rozsnyói j., cs. o. Pelsilcz, f, ~ 

Gólyásmajor, 1""'1 Apiczaszakillas, Komárom p. u. , 
t1m., csallóközi j. (székh. Nemesócsa), cs. O. Ne- Gombatag, r. Erd6d, Seatmár ""·• erdddi j., 
mesócsa, a. t. és u. p. Ekecs. cs. O. Erd6d, u. t. és a. P• Erdőd. 

GólyástaDya, r. Mezőnagymihály, Brwaod "m.., Gomba tanya, r. Mezilkeresztes, BariotJ -. 
mezilcsiti j., cs. O. Mezilcsát, u. t. Mezilcsát, u. p. mezőkOvesdi j., "cs. G. L t. él 
Mezl'lnagymihály. u. p. Mezi'Skeresztea. · 

Gólyaszá.llás, r. Gebe, Szatmár "m. mátészalkai Gombaymajor, r. TatArszentgyftrgy, Put-PVilo 
j., cs. o. Fábiánháza, u. t. Hodé.l>z, u. p. Gebe. Solt-Kiskt.m "m., alsódahasi j., cs. O. Tataruenl· 
Gólyat&Dy~, r. Domoszló, Heves ""'·• gyOngyOsi gy6rgy, u. _t. és u. p. Tatárszentuorgy. 

j., cs. G. Vámosgyörk, u. t. Ludas, a. p. Do- Gombhld, r. Vácz, Peat-PlliB·SoU.Ki.kw•-. 
mouló. cs. O. V ácz, a. t. és u. p. V ácz. 

Gólyatauya, r. Hernádvécse, Abauj-Torna GombkiSt3puszta, n Tótszentgyoru, 
szikszói j., cs. G. GOncz, u. t. és u. p. szigetvári j., cs. 6. GyftogyOsmellét, a. t. 

Hernádvécse. . Szil!'etvár, u. p. GOriJsgalpnszta. 
Gólyatanya, r. Nagydobos, 81atmár t7m., mité- Gombolyag, . r. Szakm.6.r, Ped-Nil-&11-

szalkai j., ca. O. Nagydobos, u. t. és u. p Nagydobos. Kiskun "m., j., cs. O. Kalocsa, L t. él 
Gólyatelep, r. Morvai'Sr, Nyitrt~ "m., szeniczei u. p. Kalocsa. 

j., cs. 6. Sasvár, u. t. Sasv6.r, u. p. llol'Vaill·. *) Gombos nk., X Kisgombos és Újgomboa; 
*) Gomba nk., X Farkasdpuszta, HaJ·cozvOlgyi Bác-Boadrog vm., apatini j., ház MB, i, 

major és Tetepuszta, Put·P,li8-Bolt-Kiskun "m., M., czigány, o, 6.671 kb., ak. helyben, tsz. Zom
monori j., hAz 562, !. !!.630, ll., ~, rk. Úri, ·ág. bor, jbtk. Apatin, ah. Zombor, ca. O. helyben, 
'Bénye, 6.918 kb., ak. helyben, tsz. Pestvidéki 'l!S, VI, 18, J,, _r- e. ~-
(székh. Budapest), · és ah. Monor, cs. o. Gombospasda, r"' Felsiltúr, Bont VII., ipolJ· · 
Monor, lS!, I, 1, ~- sági j., cs. O. Ipolyság, u. t. Egeg-SzalatnJa, 1.,. 

· -. G om h a l. Nagygomba, Nemesgomba. Felsiltúr. 

• 

*) GombAs kk., Béreg latorczai j. (székh. Gombospuszta, f"'\ Perény,· .Ábauj-TOTM -. 
Oro&vég), ház 78, i. 418, R., ilt , 787 kb., kj. és csereháti j. (székh. Szepsi), cs. O. Enyiczb, L t. 
ak. Beregszi'Sllils, tsz. BereHSzász, jbt;k. és ab. és u. p. Nagyida. 

ca. D. 65, XI, 34, u. t. :Mun- *) Gombosszeg kk., ZaZa "'·• novai j., hú 31, 
kács, u. p. Oroszvég. :! 186; M., r)[. Milej, 166 kh., kj. és ak. Csonka-

Gombás kk., X FADyi'Sháza; Lipt6 "m., rózsa- hegyhát, tsztk., jb. és ah. Zala.81femeg, Cl. O. 
hegyi j., ház 303, :! 1.428, T., m., o, !'.Ufit kb., Nagylengyel, 48, XX, 66, u. t. Nova, •· p. Bara· 
kj. és ak. helyben, tsztk., jh. és ah. Rózsahegy, hásszeg. . · 
cs. 6. Rózsahegy, 67, XV, 49, m. h. (Feny6· *) kk., BároBflll., 
háza), u. t. és L P. Fenyilháza. j., ház 49, :! ~. T., o. 1.077 kb., kj. 6I ak. 
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. Kiuzeben (tisszebenfelsc5vidéki kj. és ak. kerii- *) kk., X Almás és Anos! BMawga 
· let), tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Kisszeben, cs. O. si_klósi j., ház 96,. i. 616, M., cztgány, ~ • rt. 
t Kisszeben, 67, IX, JS, u. &. Nagysáros, u. p. Ger- Stklós, t.SM kh., kJ. és ak. Nagytótfalu, tsz. Pécs, 
: relylaka. . jbtk. és ah. Siklós, cs. o. Drávaszabolcs, 6~, XIX, 
· 9ombostaDJa, r. Tápiószele, Pm-l'tlis-Solt- 60, u. t. Harkány, u. p. Drávaszabolcs. · 

KiBkt~ta abon:yi j., C8o O. Tápiószele, L t. Góré, f"'t Vasvár, Vaa vasvári j., cs. O. 
á a. p. Tápiószele. Vasvár, u. t. és u. ·p. Vasvár. 

•) Gombostelke kk., .A.l86-Fe'Mr .,m., maros- Górépuszta, f"'t Lovászpatona, Veseprim 
lijviri j., ház 159, ! 716, O., 1, 1.7!5 kh., kj. pápai j., cs. O. Lovászpatona, u. t. GyOmOrc'S, 
és ak. MagyarbiikkOs, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. u. p. Lovászpatona. 
.llarostijvár, ah. Nagyenyed, cs. O • .MagyarbOkkOs. Gorgán, f"'t Torda, Torda-.Art.mgo.t cs .. o. 
li(). XXI, 68, L t.. Marosbopt, u. P• .Magyar- Torda, u. t. és L p. Torda. 
bdkkDs. · Górhavas, f"'t Zabola, Háromaetk . orbai 

Qombotásmajor, r.. Dunaszerdahely, Pouony j. (székh. Kovásma), cs. o. Kovásma, L t. és 
-., dunaszerdahelyi j., cs. o. Dunaszerdahely, u. p. Zabola. 
L t. és •· p.-~.Dunaszerdahely. Gorfesiezahegy, f"'t Szentorbánhegy, Zala tma., 

kk., Hunyad hitszegi j., ház csáktornyai j., es. o; Stridóvár, u. t. és u. p. 
119, i. 478, O., .:f, · 3.055 kb., kj. és ak. Oláh- Stridóvár. · 
brettye, tsz. Déva, jbtk. és ab:. Hátszeg, cs. o. *} Gorieza kk., X Ratkóezapuszta; Baranya 
Kitid, 64, XXIII, 76, u. t. .Magyarbrettye, u. p. ""'·• szentlc'Srinczi j., ház 31, :E !I:U, N., m., rk. 
Oláhbrettye. Hetvehely, 846 kh., kj. és ak. Helesfa, tsz .. Pécs, 

Qonda Pál taDJa, f"'' Tipzanána, Be'V611 jbtk. és ah. Szentlc'Srincz, cs. O. Bakócr.a, 5!1, XIX, 
tiszafOredi j., cs. O. u. t. KiskOre, 60, u. t. és u. p. Biikkllsd. 
L p. Goriezalmajor, f"'t Battyánfal va, VtJB mura-

Gondatag, f"'' &abolcl ""'·• dadai felsc'S szombati j., cs. G. u. t. és u. P• 
j. (székh. Gáva), cs. G. Ibrány, .. t. és u. P• MuraszombaL 
Tiazaberczel. · G o r n y a l y u b k o v a L Felsc5lupkó. 

Qondap•szta, r.. Vé.radles, Bihar központi *) Gorond kk., X Gorondimajor; ""'·• 
j. (székh. Nagy-V6.rad), cs. O. NanilrOgd, u. t. és munkácsi j., ház !86, i. R., m., ; , ref. 
L p. Viradles. Izsnyéte, 8.064 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Beres· 

r.. Hubafalva, Nyitra pOs- szász, jbtk. és ah. Munkács, .cs. O. Nagylucska, 65, 
lyéni j., cs. 6. 'PGslJén, L t. Pöstyén, L p. XI, 84, iQ, :f (Mezc'Sterebes-Gorond), u. P• 
lloraván. · terebes. 

Gonoz4, f"'' Szemcséd, ToltWl tma., j., Gorond, r-. Korlé.thelmeez, Ung ""'·• szerednyei 
CL G. Felsllireg, u. t. és u. P• Tamúi. j., cs. o. Nagygejöcz, L t. Ungvár, L p. Korlát-

*) Gór kk., X .Miklósmajor és Néuesmalom ; helmecz. · 
Vt11 m., sárvári j., ház 85, i. 60S, M., rk. Bc'S, 0 Gorond, Bereg mnnkácsi 
q. BO.k, 1.865 kh., kj. él ak. Hegyfalu, tsz. j., cs. O. Nanlucska, u. t. Mezc'Sterebes-Gorond, 
Szombathely, jbtk. és ah. Sárvár, cs. O. Űlbc5, u. p~ Mezc5terebes. · 
XVlll, f)9, u. t. Bük, L P• Bc5. *) Gorony kk., Kraa86-Se6rltay tma., 

G o r b ó L CsákiifOrbó, Manarrorbó, Oláh- hányai j., ház !14, i 809, O., .:f-, !1.863 kh., k;j. 
rorbó. és ak. helyben, tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. 

*) Ger•olyfalTa kk., Bihar tma., = .belényesi j., Oraviczabánya, cs. o. , 43, VII, !O, u. 'L 
hál 193, f, _968, O., .:f, !.303 kb., kj. és ak. és u. p. Krassovár. 
Biharbba, tsz. Nqy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, Górös, r'l Karcsa, 
es. ll. Biharkaba, 37, IV, 13,u.t.ésLp •. Magyar- (székh. Királyhelmeez), 
remete. N agy kövesd. 

' 

.",._, bodrogkllzi j. 
o. Pé.czin, L t. és u. P• 

*) Gorbómal kk., X Virtyeskatelep; Seolnak- G ó r ó s L Halmágygórós, Marosgórós. 
Doboka ""'·• csákigorbói j., ház 1!1, f. 563, O., G o r o s z l ó L Kissoroszló, 
t, J.50! kb., kj. és ak. Zálha, tiZ. Dés, jbtk. Nagygoroszló. 
Csákisorbó, ah. Dés, cs. ö. Semesnye, XXI, Gorovealsótanya, r-. Érendréd, Seatmár ""'"• 
70, u. t. és u. p. Csákigorbó. nagykárolyi j., cs. o. · Szaniszló, L t. és L p. 

*) GorbóBalamon- kk., &olnok-Doboka ""'·• Érendréd. 
csákigorbói j., ház 135, l 730, O., t, 1.76! kh., Gorovetelsóta.nya, r-. Érendrid, &atmtJr 
kj. éa ak. Nagykeresztes, tsz. Dés, jbtk. Csáki- nagykárolyi j:, cs. O. Szaniszló, u. &. és L p. 
sorbó, ah. Déli, cs. o. 63, XXI, 70, ~t. és Érendréd. 
L p. Caáldgorbó. Gorovehomoktanya, r-. Érmihályfalva, BihtJr 

Gorc.ztelep, r.. ~GOlniczbinya, 81epM c.t. tim., érmihályfalvai j., ca. o. Érmihé.lyfalva, u. t. 
ll. GölniczbánJa, •· t. 6II u. p. Gölniczbánya. és u. p. Érmihályfalva. . 
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GorovemaJor, r"'"l Gátalja, dettai G o t h á r d l. Vasasszentgothárd. -
j., cs. ll. Gatalja, u. t. és u. p. Gátalja. Gothátya kk., Hunyad vm., marosillyei j., bb 

Gorovetag, r"'"l Érdengeleg, Szatmár vm., nagy- 185, i. ó:!!~, O., =j=-, 1.6!!8 kb., kj. és ak. Guraszáda, 
károlyi j., es. ll. Szaniszló, u. t. Érendréd, u. p. tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, cs. ll. Marosillye, 
Érdengeleg. - 64, XXIII, 75, u, t. Marosillye, u. P• Guraszáda, 

Gorovetanya, r"'"l ÉrkOrtvélyes, Szattnár vm., G o t t h á r d l. Szentgotthárd. 
nagykárolyi j., es. O. Szaniszló, u. t. Érmihály- Govasdia kk., Huti.'!Jad tlm., vajdahunyadi j., 
fal va, u. p. ErkOrtvél yes. ház 97, i. "Si 6, O., m., o, gk. Gyalár, kg. Zalasd, 

Gorovetanya, r"'"l Genyéte, Bihar mn., margittai 65 kb., kj. és alt. helyben, tsz. Déva, jbtk. és 
j., es. o. Margitta, u. t. Margitta, u. p. Felsőkéez. ah. Vajdahunyad, es. ö. Vajdahunyad, M, XXIII, 
- Gorovetanya, r"'"l Vértes, Bihar vm., derecskei 75, u. t. és u, P• Vajdahunyad. - -
j., cs. O. Nagyléta, u. t. Nagyléta, u. p. Vértes.. G o v os d i o. l. AlsókOves. · 

Gorsótanya, n Nagyezigánd, Zemplén G o v os d i a l. Gósd. 
bodrogkOzi j. (székh. Királyhclmeez), es. ll. Páczin, *) Göbölfalva kk., Beepes vm., szepesváraljai j., 
u. t. Szomotor, u. p. Nagyezigánd. ház 33, :E 162, T., rk. Szepeshely, 5i9 kb., 

*) Gortvakisfalud kk., X Bizófala, Csenyiz- kj. és ak. Szepesváralja (szepesváraljavidéki -kj. 
puszta, Cseretes és •reddrátelep; Gömör t6 Kis- és ak. kerillet), tsz. Lőcse, jblk. Szepesváralja, 
Hont vm., rimaszécsi j. (székh. Feled), ház 9~, ah. Lőcse, cs. o. Lőcse, 67, IX, 30, 1. t. és 1. p. 
i. 411, M., ~, rk. Várgede, 1.674 kb., Irj. és ak. V ár- Szepesváralja. · " 
gede, tsz. Rimaszombat, jbtk. Feled, ah. Rima- Göböljárá.s, · n Alcsút, 'Eeytr tnn., vili-j., 
szombat, es. ll. Feled, j5, XVI, 52, m. h., cs O. Alcsút, · u. t. Etyek, u. p. Alcsúl . 
u. t. és u. P• Várgede. Göbö]járá.s, n Bácsborsód, Bács-Borlrog m., 

GortTapuszta, n Ső1·eg, Gömör és Kis-Hont bajai j., cs. li. Madaras, u. t. és u. p. Jladaras. 
tim., rimaszécsi j. (székh. Feled), es. ll. Ajnácskő, Géiböljárá.s, r-. Ercsi, Fejtor ""'·• adonyi j~ 
u. t. és u. p. Ajnácskő. cs O. Ercsi, u. t. Ferenczm_ajor, 11.. ll• Ercsi. 

G o r u j a l. Gorony. · f~öböljárá.s, r-. Kiskundorozsma, Csongrád til., 
*) Gorzó kk., homonnai j., ház 18, tiszáninneni j. (székh. Kiskundorozsma), cs. G. 

! 100, T., tk. GOröginye, 710 .kh., kj. és ak. Pusztamérges, . u. t. és u.- p. Klskundorozama· 
helyben (gOrOginyei kj. és ak. kerület), tsz. Sátor- Göböljárás, n ltiskunhalas, Pest-PiU&·Bolt
aljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, es. O. Homonna, Kiskun tim., cs. o. Kiskunhalas, fit'J m. h., u. t. és 
66, IX, 18, u. t. Homonna, u. p. GOrOginye. u p. Kiskunhalas. _ 

- . . Gorzsapuszta,n Hódmező-Vásárhely, a.~ongt·áa Göbölkútpuszta, n Szőny, . Ko111ár011 0111., · 

-

vm., cs. O. Kopánes, u. t. és u. p. Hódmezö- gesztesi j. (szék h. Nagyigmánd), cs. 11. Tata, 1. t. 
Vli.sárhely. és u. p. Komárom. - -

Gorzsatanya, n Hódmező-Vásárhely, OsOtl.{/t'ád Göbölmez6puszta, n FelsővAmos, POlSOny ~~~. • 
tJm., es.· O. Kopáncs, u. t. és u. p. Hódmező- dunaszerdahelyi j., cs. o. Dun~zerdahely, U; t. 
Vásárhely. _ Dunaszerdahely, u, P• Vásárút. 

*) Gósd kk., .AratJ borossebesi j., ház Göbölyjárás, 1'1 TápiószentmA.rton, Pest-Pili.!· 
1!!3, i. 513, O., =j=-, 1.074 kh., kj. és aJt. Boros- Solt-Kiskr~n tJm., nagykátai j., cs. 11. Tápiószenl· 
sebes, tsz. Arad, jbtk. és ah. Köröshökény, es. ö. márton, u. t. Nagykáta, u. p. Tápiószentmárton. 
Borossebes, 83, IV, 13, u. t. és u. p. Borossebes. GöbölyJárás, n Tiszakürt, Jász-Nagykrm· 

*) GősfaiTa kk,, X Blankamajor és Bórimajor; Ssolnok vm., tis7.ai alsó j. (székh. TiszafllldYár), 
Pozsony 11m., nagyszombati j., ház 9e, :! 592, T., cs. ö. Tiszakürt, u. t. és u. p. Tiszakllrl 
rk. Szárazpalak, 1.666 kb., kj. és ak, Szárazpatak, Göbölyjál'ásl majorok, n Gyón, Pest-Pili.f. 
tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Nagyszombat, cs. O: Bolt-Ki.~kun mn., als_ódabasi j;, cs. ö. Alsódabas, 
Nagyszombat, 7i, XIII, 40, u. 1. Cseszte, u. p. u. t. Alsódabas, .,. p. Gyóu. 
Szárazpatak. _ Göbölyjó.l•á.sl tanyák, n Örkény, Put-Pilil-

G os z p o d i n c z e l. Boldogasszonyfalva. ~olt-Ki.skun vm., alsódabasi j., cs. ll. Alsódabás, 
. *)Gosztola kk., Zala vm., novai j., báz 38, i. 167, u. t. és u. p. Öl'kény. 
M., rk. Szécsisziget, 1.'!09 kh., Irj. és ak. J"enti, Göbösmajor, 0 Csapod, Sopron 'lltll;, kapnYári 
tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Alsólendva, cs. O. j., cs. O. Fel't~szentmikl9s, ll. t. Csapod, ,, p. 
Páka, 48, XX, 65, u. t. és u. p. Lenti. ' Csapod. . 

GosztonylmaJor, n Atkár, Heves vm., gylln- *) Göcs kk., Maros·Tordr~ tlm., marosi alsó j. 
_ gyllsi' j., cs. ö. VámosgyOrk, u. t. VámosgyOrk, (székh. Maros-Vásárhely), ház 7~. i! 3i5, !L, ref. 

• 

u. p. Atké.r. Székelyvaja, 1.015 kb., kj. és ak. Székelyvaja, ts2ti., "-
GosztonyimaJor, n Erk, Hef!es vm., hevesi j., _jb. és ah. Maros-Vásárhely, cs. ll. Baczk!lJlladaras, 

cs. ll. Nagyfüged, u, t.· Jászárokszállás, u, p. Erk.! 62, XXII, 71, u. i. Balavásár, u. P. Székely· 

j., cs. O. NagyfOged, u. t. Heves, u, p. Boczonád.. *) GUez kk., Szolnok-Doboka ""''' kékesi J., 
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~ .. · 119, f. 669, O., t, ref. Noszoly, 1.764 kb., kj. és j., ház to, l 1!5, R., gk. Sztropkóolyka, .SO: kh., 
·• ak. vin, tsz. Dés, jbtk. Kékes, ah. kj. és ak. Homonnaolyka, tsz. SátoralJ&UJbely, 
.. Szamosújvir, CL o. Czege, 63, XXII, 7!, u. t. jbtk. Sztropkó, ah. Varannó, cs. ll. Izbugyarad
' és v.. p. Gzege. vány, 66, IX, !8, u. t. Izbugyaradvány, u. P• 

• Gall, f""l SzM, Peat-Pilis-Solt-Kisl.:un tim., váczi Homonnaolyka. . . 
. j., CL IS. helyben, ~. r. e. ~. Gödszlget, f"'l Szigetmonostor, Peat.Pilis-Solt-
. . . •) Q6demesterháza kk., X Szuhakány Kisl."Un mn., pomázi j., cs. ö. Dunakeszi, u. t. 

és Zebrak; Maroa-Torda régeni felsc5 j. (székh. Szentendre, u. p. Szigetmonostor. · 
J Magyarrégen; azoigabirói kirendeltség: Maros- *) G8lle kk., X Alsóhetény, · Belsc5major; 
· héviz), héz 4t0, ! !.133, O., m., .:f, rk. ás ref. Csökepuszta, Felsc5hetény, Inámpuszta, Kispuszta; 
• Maroahéviz, 47.4J7 kb., kj. és ak. Palotailva, tsz. Mersipuszta, Sivapuszla, Szentivánpuszta, Szent· 
. Maros-Vásárhely, jbtk. és ab. Szászrégen. cs O. péterpuszta és Uzdpuszta; Somogy vnJ., igali j., 
·. Glide községrész: Marosbéviz, Mcsterhaza J-ftz5ég- ház 8~2, f, 2. 748, M., 0 , 11.394 kb., kj. ·és 

;~ ~· G. Igal, U, XlX, .63, u. t. Attala-Csoma, 
· *) GödényhAza kk., X Újgódényháza; Ugocsa *) G6lniczltánya rt v., X Erdc5alja, Gorcztelep, 

·. t'm., tiszántúli j. (székh. Halmi), ház 167, :E 846, Golniczbuta, Grellenzéf, Máriahuta, Matildhuta; 
JI., ~, rk. Király háza, gk. Tekeháza, !.0!3 kb., Papudva.r, Turzóhegy és TttrzófO.red; S.repeslmn., 

· . kj. és ak. Tekeháza, tsz. Szatmár-Németi, jblk. ház 860, f. 3.833, N., t., m., o, r:!, gk. Kojsó, 
· és ah. Halmi, cs. O. Nagytarna, 85, XI, u. t. 10.1!J kb., ák. helyben, tsz. Lc5cse, jbtk. és ah. 
l Királyháza, u. p. Tekeháza. • helyben, cs.· ö. helyben, 67, IX, SO, :f, 
l •) G6dllllö nk., X Alsómajor, Antalhegy, _[ll e. , . 

• 

[ Baba, Beanye5-Kolostor vasuti megállóhely, Felsc5· Gölnlczbuta, f"'l G~lniczbtnya, B.repes vm., . 

: Öreghegy és Szárító; Pest-PiZis·Solt-Kiikun vm., G6lnlczv6lgy, f"'l J. lsószalánk, S.repes tlm., göl-
• 

f gOdOllői j., ház U60, !. 7 .669, M., n., o, ~ , (x, ág. niczbányai j., cs. O. Ko1 lm pa, u. t. Korompa; li. P• 
: Domony, 10.756 kb., ak. helyben, tsz. Pestvidéki Alsószalánk. · 
~ (székh. Budapest), és ah. helyben, cs. o. G6lnlczvUlgyi val'gyártelep, ·~ Dobsina; • 
t helyben, 8!, I, !, f, _[ll e. ~. Gömör ts Kis-Hont · . cs. ö. Dobsina, u. t. 
: G 6 d ll r l. dGr, Malomglldl!r, ÓzgftdOr, Dobsina, u. p. SztraClena. . . · . 
~ S.énbg~dor. G Gm ö r l. SajógOmör. · 
i G6d3rhAt, f""l Disznajó, Maros-Torda ré- *)' G6nt6rf0ge k\., X Arany~zékpuszta és 
: geni felsc5 j. (székh. Magyarrégen), cs. O. F~lsc5- Kc5hidpuszta; Gömör 18 Kis-Hont em., tornaljai 
, répa, u. t. és u, p. Disznajó. · j., ház 99, i, 42i, .M., rk. 'Baracza, ref. Alsó-
: *) GödUrhAza kk., X Métnekpuszta; Vas kálosa; 1.599 kb., kj. és ak. Oldalfala, tsz. Rima-, 
· muraszombati j., biz .86, l 355, M., ref. Kercza, szombat, jbtk.. és ah. Tornalja, es. ö. Tornalja, 
. ig. Domonkosfa, 1.9!9 kb., kj. és ak. Párlosfal va, !5, XVI, 6!, u. t. Tornalja, . 
• 

tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Muraszombat, cs. o. *) GUm6r1tegyvég kk., Gömör és Kis-Hont flm., 
Tótkeresztúr, 83, XX, 66, u. t.. és u. p. Pártos· ratkói j., ház St, :f, 163, T., ág. Baradna, 703 kh., 
falva. · kj. és o.k. Rónapatak, lsz. Rimaszombat, jbtk. 

*) GISdre kk., · X Vidák ; Baranya hegy. és ah. Nagyrócze, cs. O. Ratkó, !5, XVI, 62, 
háti j. (székh. Sásd), ház ~04, ! 1.176, N., m., u. t. Ratkó, u. p. Rónapatak. . · 
o. UlJ kh., kj. és ~k. Baranyajenc5, tsz. Pécs, *) G6m6rhosszúszó kk., Gömör ls Kis-Hont vm., · 
jbtk. és ah. Sásd, cs. O. Sásd, 5!, XIX, 60, u. t. tornaljai j., ház 110,! 560, M., r:f', rk. Csoltó, 1.870 
Mosdós, ~. kb., kj. és ak. helyben, tsz. Rimaszombat, jbtk. 

*) GBdreszentm.Arton h., BManya tim., hegy- és ah. Tornalja, cs. O. Ragály, ~5, XVI, 6!1, u. t. 
háti j. (azékh. Sásd), biz 00, l 497, .M., rk. Pelsc5oz, C8J .. 
Baranyaszenlgyftrgy, 2.901 kb., kj. é3 ak. Bara- G Om cn· i l. KisgOmOri. 
nyajenc5, br. Pécs, jbtk. és ah. Sásd, cs. O. Sásd, *) GiJmUrlspánmez6 kk., X Sikkesmalom ; Gó· 
5t, XIX, 60, u. t. Sásd, · mör ú Kis-Hont vm., ratkói j., ház 81, ! 351, 

f"'l Deménd, Hont · ipolysági T., m., ág. Új,·ásár, 1.559 kb., kj. és ak. Újvásir, 
j., cs. 11. Hévmagyarád, u. t. Honltompa, u. P• tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Na.gyrc5cze, cs. 
Deménd. O. Ratkó, !15, XVI, 5!, u. t. Ratkó, u. p. ÚJvé.sA.r • 

. *) G6drls kk., ZempUn nagymihályi j., *) G5mUrlipóoz kk., Gömör ts Kis-Hont ttm., 
hiz 81, :E. St-l, T., rk. Sztára, · gk. Órm.e7.c5, ratkói j., ház 74, l. 295, T., ág Balogrussó, 71! 
705 kb., kj. és ak. Sztára, tsz. Sátoral,inujhely, kb., kj. és ak. Balogrussó, tsztk., j b. éi ah. 
jbLk. éa' ah. Nagymihály, ca. ö. Órmezc5, 66, IX, Rimaszombat, cs. O. Nyustyll., 916, XVI, ö~. u. t. 
18, •· t. Őrmező, u. p. Sztára. és u. p. Ratkó. 

'l GIJdrholrka kk., Zemplén tim, mezc5laborczi *) GUm6rmlhátyfalvn kk., X Ablonezi, Morhó-
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puszta és Laponyapuszta; G6m6r ll Kis-Hom *) Gincz8Iraln kk., Zdlr0111 -., belztercze . 
"""• tornaljai j., ház 63, ! 167, M., ref. Felső- hányai j., ház '!5, ! 160, T., q. Besztereze. 
vé.ly, 1.tJ87 th., kj. és ak. Felsővály, tsz. Rima- banya, '!Oö kb., kj. és ak. Szelese, tsztk., jb. él 
azombat, jbtk.. és ah. Tornalja, ca. O. Tornalja., ah. Beszterczebánya, ca. G. Beszterczrbánya, 21í, 

XVI, öl, ll• t. Tornalja, u. p. Gömörfüge. XVI, 50, u. t. és u. p. Beszterczebánya. 
*) Gimöruánás kk., Göm6r ta Kis-Hont t~m., *) Gioedlkarcsa kk., PoZBong dunaszerda. 

nagyrőczei j. (székh. Jolsva), ház, 67, :E 229, M •. helyi j., ház 2a, ! 99, M., rt. 
ref. Gicze, 1.1!3 kb., kj. és ak. Gicze, tsz. Rima· 17'! kb., tj. és at. Etrekarcsa, tss. Pozaony, jbtt. 
szombat, jbtk. és ah. Nagyrőcze, cs. O. Pelsőcz, és ah. Dunaszerdahely, cs. O. Bós, 7!, Xlll, Ü, 

• • 

XVI, ni, u. t. Licze-Gicze, Uo p. Licze. u. t. és u. P• . 
·*) Gömörpanyit kk., Gömör ú Kis-Hont tma., *) GönezJ'!!szka kk., .Abauj-Tom~~ t~~., gftnczi 

tornaljai j., ház 143, !, ;oo.21, M., á', rk. Csoltó, j. (székh. Abaújszántó), ház !67, ! UM, M., 
ref. Beretke, '!.593 kh., kj. és ak. helyben, ts~. O• ~. gk. Garadna, !.M'! kb.; kj. és ak. Vil· 
Rimaszombat, jbtk. és ah~ Tornalja, cs. O. Torn· mány, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Abaújazántó, cs. ft. 
a1ja, 25. XVI, 5:t, ~. Hejcze, M, IX, '!7, m. h., u. t. Göncz, 

*) kk., X Almé.stanya, Kisrét- Gönezytaoya, r. Heve~ IIIJl,,IJftn· 
puszta, Ktlkényes, Répáspuszta, Szekeresbikk és gyösi j., cs. o. Vámosgyörk, a. '- és L p. Kari· 
Tamé.stelte; Gömör ú Kis-Hont flm., rimaszécsi csond • 
j. (•zékb. Feled), ház 9n, ! 608, M., o, .f..013 kb., Gönczytanya, r-. Verbőcz, Ugocsa. na., ta . 
kj. és ak. Almágy, tsz. Rimaszombat, jbtk. Feled, inneni j. (székh. Nagyszlílllía), ca. ll. Salánk, L t. 
ah. Rimaszombat. cs, ö, Ajnácskő, XVI, 62, Tiszaújlak, u. p. Szőllő,egreL 
u. t. Ajnác:;k ő, . 'Göntér, r-. Dés, 81olnok-Doboka t111., Cl. ft. 

*) Gnmörrákos kk., X Rákosbánya ; G6m6f' ú Dél'l, u. t. és u. p. Dés. · 
Kia-Hont ."m., nagyrőczei j. (székh. Jolsva), bá1. Göntér, r-. Siklós, B(Jif'(Jf&ya filL, siklósi j, -
150, ! 897. M., t., o, ág. Nandrás, ~U63 th., kj. cs. o. Siklós, u. t. és u. p. Siklós. 
és ak. Kövi, tsz. Rimaszombat, jbtk. és. ah. *) G6ntérbAza kk., Zala ""'·• alsólendvai j., bh 
Nagyrőcze, cs. ö. Ratkó, 26, XVI, ó'!, u. t. Ratkó, 76, i 4o1 7, M., rk. Lendvaváwhely, 618 kb., kj. 

• 

- •· p. Rákoshánya, és ak. Lendvavá...,ál'hely, tsz. jbtk. 

• 

*) Gömörrépás klt., G6m6r ta Kis-Hom és ah. Alsólendva, C8. ö. Alsólendva,~. n, 65, 
ratkói j., ház 53, f. ~50, T., ág. Ratkó, 600 kb., kj. u. t. Rédics, u. P• Lendvavásárhely. 
Újvásár, ak. Ratkó, tsz. Rimaszombat, jbtk.. és ah. *) Gönyü nk., X Alsótagmajor, i 

• 

Nagy1·őcze, cs. G. Ratkó, X VI, ó'!, u. t. és Lajosmaj or, Majkszentjánospuszta és NacJ~unt· 
u. p. Ratkó. jánospuszta; Gyór tósziietesilizkozi ~ (széih. ! 

*) Gömöraid kk., X Arnyékpuszta, Békás- Győr). ház 103, f. 1,767, M., o, ref. Rc5oyrétalap, \ 
puszta, FQrdöházpuszta és Margit puszta.; Göm6r H.l •45 th., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Gy6r, e& G. ; 
la Kis-Hont """'·• "rimaszéc~i j. (székh. Feled), ház helyben, 19, XVII, 66, ~. 1' e. \ 
98, ! 748, M., rk. FQJek, 1.1\50 kh., kj. és ak. ~- · 
helyben, tsz. Rimaszombat, jbtt. Feled, ah. Rima- G O n y d l. HernidgOnytl. 
uombat, cs. O: Ajnácskő, XVI, öl, m. h., G O r b e d L Alsógörbed, SzatmArri!rbed, Telik&-
u. ~ és n. p. FOlet. · gö•·bed. 

• 

*) Gömörszölléis kk., (}61TU}r ú Kis- Görbedszeg, r-. Sárkl!z, &atmár natmár-
putnoki j., ház 79, f. 3U, M., ~, · 1.485 kh., kj. németi j., ca. G. Sal'közújlak, u. t. SirkOz, L po 
éa at. Kelemér, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Sá1·kOzújlak. · 
Tornalja, cs. ö. Putnok, ~. XVI, öt, a. t. és Görbeér, r-. Hatvan, He.,es ""'·• halvani i~ 
u. p. Kelemér, cs. O, Hatvan, u. L és u. p. Hatvan. 
Gömön~g, r-. Tiszolcz, G6m6f' ts KiR-Hont Görbefenék, r-. Tiszafllred, Hew~ ftt,, tiaa-

."m.,rimaszombati j. (székh. Nyustya), Cl. O. Tiszolcz, füredi j., ca. O. Tiszafllred, L t. és 1o p. 
~. u. p. Tiszolcz. . füred. 

or, r-. Duka, Vas kisczelli j., Görbegypuszta, ·""' Cserhé.thalé.p, N6grárl "'·• 
cs. O. Jánosháza, u. t. Jánosháza, u. p. Duka. balassagyarmati j., ca. ö. Bercael, a. t. Jlaryar-

Gönesölunajor, r. Fejér tma., nándor, u. p. Mohora. 
sárhngárdi j., CL G. Sárosd, u. t. és •· p. Szol- Görbeházposzta, r-. Polgár, SIIJbole~ .,.., dadai 
J&e~yháza. · alsó j. (székh. Tiszalök), CL G. Polpr, 11. t. 6I 

*)Göncz nt., X Eresztvény, Birsasi malom és u. p. Polgár. . 
Szabadföld; .Abaf4j-Tonaa gönczi j. (székh. Görbeirhány, f""'' Láz, .7rmulta .,.., puh6ij, 
Abaújszántó), ház 664, ! I.M 19, M., o, ~ , gk. cs. O. Puhó, u. t. Puhó, u. P• Lú. 
Mogyoróska, 6.975 th., ak. helyben, tsz. Kassa, Görbemajor, r-. Tiszasilly, Já11-NtJgyT.w·S.~ 
jblk. és ab. Abaújszántó, ca. G. helyben, 34o, IX, nok ~ .• jászaági alsó j. (székh. Jhzapati1 CL G. 
!7, f, .,r e. Kőtelek, u. t. és u. p. Tis&asilly. . . 

• • 

• • • 

• 
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*) &arMnJ :u., homonnai j., l G3rcn81gr Bólyalápa, f"\ M!traballa, HetJet 
bú 19, f. 92, r., rk. 1.10-6 kh., 11m., pétervué.ri j., cs. o. Recsk, u. ~ és u. P• 
ll:j. éa ak. Koskócz, tsz. Sátoraljaújhe]J, jbtk. és Mátraballa. · 
ah. Homonna, cs. ft. lzbuS'Jaradvány, 661 lX, !8, GUrény, f"". Erdöfftle, UdttJGr'he'lg homoródi 
•· t. és L p. Koskócz, j. (székh. Oklé.nd), cs. ft. Bardocz, a. t. Olasz-

G G r b é n y L Sá.rosgOrbény. telek., u. P• Bardocz. 
r. Gyfmesfelsc5Ioi, ani · Görénypuszta, r-. 

azépvizi j., cs. ft. Gyimesközéplok, •· t. és ·a. P• Ullói j., cs. ft. Balkány, 
Gylml'Bfelsc'Hok. · u. p. BalUny. 

, &eabolu tJm., nagy
m. b., u. t. Biri, 

*)Görbesd kk., B&r j., biz 87, GUrényvárpuszta, f"\ Kocs, geaz-
1 191, O., ; , 594 kb., kj. és ak. Hagymádfalva, tesi j. (székh. Nagyigmé.nd), cs. ft. Nagyigmána, 
tsz. Nagy. V arad, jbtk. és ah. Margitta, cs. ft. a. t. Tata, u. p. Kocs. 
Tataros, 37, IV, 11, a. t. és a. p. Hagymádfalva. G ft r g é n y I. KisgOrgény. -

*)Görbeszeg kk., Zempltn szinnai j.; hll.z *) GUrgényadorján kk., 
M, f. 40!), R., ; , 8.316 kb., kj. és ak. Utcz!s, t•égeni alsó j. (székh. Sz!szrégen), ház 101, f. 386, 
tsJ. SátoraljaUjhely, jbtk. és ah. Homonna, cs. O. O., czigány, t, l.ll64 kb., kj. és ak. Görgénysóakna, 
Upr, 66, IX, !8, a. t. Révhely, u. p. UtczAs. tsz. Maros-V!sárhely, jbtk. és ah. Szászrégen, cs. ft. 

Glirbeszék, r. TápióuOrgye, Put-Pilia-SoZt- Görgényszentimre, 6i, XXII, 73, u. t. és u. p. 
KiRban ,;".., abonyi j., cs. ft. Tápióazele, L t. és Görgényszentimre. 
•· p. TapiógyOrgye. *) GUrgényhodák kk., X Dubistya, Iszticsó, 

GUrbeBZiget, ~-Fozesuarmat, Blkú em., szeg· Toka és· Uricse; MGros-TordG vm., régeni alsó j. 
halmi j., ak. Bur.satelep (a filJesgyarmati ak. (székh. Szaszrégen), ház 6", f. 3.151, O., t, -::f, 

B. anyakonyve), cs. ö. Fftzesuarmat, !!0.670 kb., Jrj. és ak. Libánfalva, tsz. Maros-
lo t. és a. p. Pusztsecseg. V!sá.rhely, jbtk. és ah. Sz!szrégen, cs. ft. Gftrgény-

Görbetac,r'!Szakoly, Szabolel ""._, naukállóij., szentimre, XXII, 73, u. t. GiJrgényszentimre, 
• 

cs. ö. Balkli.ny, a. ~ és u. p. Balkány. · a. p. Libé.nfalva. 
GUrbetanya, r. Nagykálló, Seo.bolc• nagy- *) Görgén,.:takucs kk., régeni 

kállói j., cs. lS. Na.gyké.lló, a. ·t. és u. p. Na,y- alsó j. (székh. Bzaszrégen),· hé.& 71, f, O., t, 
kálló. · 1.078 kb., kj. és ak. Alsóbölkény, tsz. Maros

r'. PoJg!r, &abolCI ""'·• dadat Vásárhely, jbtk. és ab. Szászrégen, cs. ft. GOrgény
alsó j. (székh. Tiszalök), cs. G. Polgé.r, L t. és szentimre, 62, XXII, 73, u. t. GOrgényszentimre, 
1. J• Polgár. a. p. Alsóbölkény. 

*) GGrlHI kk., X GOrbc5i azc5116h&S'J; Tolnea ""'·' G ft r g é n y l i b i n fa l v a L Libiufal va. 
simontornyai j. (azék:h. Gyönk), ház 193, f. 911, *) Görgénynádas kk., .régeni 
ll, (1, rk. Pinczehely, 1.040 kb., lrJ. Belecska, alsó j. (székb. . ház 115, i, 33, O., 
al Pinczehely, tsz. Szekszárd, jbtk. és ah. Gyönk, ; , -=f, 1.578 kb., kj. és ak. Magyarpéterlaka, 
ca. G. Pinczehely, 69, X:VII, M, U:. t. és u. p. tsz. Maros-Vlsárhely, jbtk.. és ah. Szász1·égen, cs. ft. 
Pinczehely. Sziszrégen, 61, XXII, 73, a. t. Szá.szrégen, u. p. 

G G r b 6 L Kisgftrbc5, NagygftrM. . Alsóbölkény. · 
szillöhegy, ~ GOrb6, TolnG *) Görgényoroszfalu kk., , 

simontornyai j. (székh. Gyönk), cs. ft. Pinczebely, régeni alsó j. (székh. Szászrégen), ház '!16, ;! 1.098, 
L t. és a. p. Pinczehely. O., czigány, t , 1.860 kh., kj. és ak. GOrgénysó-

GUr'flöpa,zta, r. Szentkozmadombja, akna, tsz. Maros-Vé.sát·hely, jbtk. és ah. Szászrégen, 
novai j., ak. GutorRilde, cs. O. Nova, a. t. Gutor- cs. o. S~bzrégen, 61, XXII, 73, u. t. és u. p. 
fGlde, a. p. Zalatárnok. Görgényszentimre. · · 

Qlrcsmény, r. DObrftkOz, TolM ""'·• dombóviri *) Görgényorsova kk., X ; 
j., es. G. Dombóvé.r, a. t. és a. p. DftbrGkftz. Tortlea régeni alsó j. (székb. Szász-

G G r cs O n L SziláS'JgOrcsOn. régen), ház iOB, f. 9t.3, O., t , !.490 kb., kj. és 
*) GUrcsöny kk., Bareanyea pécsi j., ház 150, ak. Libánfalva, tsz. Maroa-Vé.aárhely, jbtk. és ah. 

f. 730, M., O• kb., lrJ. és ak. Pellérd, Sz!szrégen, cs. ft. Görgényszentimre, 6,, XXII, 73, 
tsztk., jb. és ali. Pécs, CL o. Baksa, XIX, 60, a. t. -~8-ü;" p. Görgényszentimre. . 
I- e. ~- · · · *) Görgénysóakna kk., X Gftrgényaóak.nafnrd6; 

G O r cs O n y l. Ráczgftrcsftny. · MGroB-TordG régeni alsó j. (székh. Szász. 
QlrcsGstanya, ,..... Berettyóújfalu, BiMr l'égen), ház !156, :! 1.137, O., í, -=f, 1.16! kb., 

berettyóUjfalui j., cs. 6. Berettyóújfalu, a. t. és kj. és ak. helyben, taz. Maroa-Vásárhely, jbtk. és 
•· p. Berettyóújfalu. ab. Szászrégen, cs. ö. Szászrégen, 6!, XXII, 73, 

GUrcnllgr, r. Mátraballa, Hewt~ .,.., péter- a. t. Sz!szrégen, u. p. nyáron: GOrlfénysóakna-
j., ca. G. Pétervására, u. t. és a. p. Mátra- fQrdc5, télen : Görgényszentimre. 

balla. · GörgényJóaknatnrdi, f"\ Gftrg,nysóakna, 
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ros-Torda régeni alJó j. (székh. Szászrégen), Homonna, cs. ö. Homonna, 66, IX, •• t. 
cs. o. S1.aszrégen, u. t. Szászrégen, (csak Homonna, 
pyáron, télen u. p. Görgényszentimre). Görögkúti tanyák, f"\ Hajdodorog, Hajdll r11, 

*) Görgényszentimre kk., Maros-Torda "m., hajduMszllrményi j., es. lJ. Hajdudorog, u. t. és 
régeni alsó j. (székh. Szászrégen), ház 4!6, i. 1.817, u. p. Hajdudorog. 
M., o., o, • , ~ , 5.955 kb., kj. és ak. helyben, GörQgszá.llás, f"\ Nyíregyháza, &aboles rm. 

l :r. ~ p. u. · tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Szászrégen, es. 6. es. 6. 
helyben, 6!1, XXII, 73, _[ll e. . Glirögszó, f"'l 

*) Görgényilvegesfir kk., Maro1-Tortla "m., (székh. Szekszárd), 
régeni ·alsó j. (székh. Szászrégen), ház 262, i. 1.!!54, Őcsény. 

, 1 ol na "m., központi ~ 
es. 6. Decs, u. t, ~ •· p, 

M., o., o, gk. Kásva, ref. G6t·gényszentimre, 4. 765 Gör6gszöll3, f"'l Diósgyl!r, Borsod 11m., miskolczi 
kb., kj. és ak. Görgényszentimre, tsz. Maros-Vás~r- j., es. G. Diósgyőr, u. t. és u. p. Diósgyör. 
hely, jbtk. és ah. Szászrégen, cs. 6. Görgény- Görögtanya, f"'l Balmazujváros, Hajdu 111, 

szentimre, 6!1, XXII, 73, u. t. és u. p. GlJrgény- központi j. (székh. Debreezen), cs. ll. Balmaz. 
s~entimre. . újváros, n. t. és u. p. Balmazújváros. 

*) Görgeteg kk., X Rinyatamási i Somogy vm., *) Görömböly nk. éR y, X Lapoczka, Luk-
. nagyatádi j., ház. 19!1, ! 918, M., Or ~. a.su hegyi malom, Pusztatapolcza és Verebes puszta; 

kb., kj. és ak. helyben, tsz. K~posvár, jbtk és ah. Borsod vm., miskolczi j., ház 380, ! 1.8f.O, M., ö, 
Nagyatád, cs. 6. helyben, 44, XIX, 6~, ~. r. • , ref. Hejőcsaba, 5.a2 kh., ak. helyben, lulk., 
~- jb. és ah. Miskolcz, cs. ö. Miskolcz, lU, X, 31, u. t. 

GUrgeymajor, ,-.., Toporcz, Bzepes "m., kés· és u. p. Hejőcsaba. 
márki j., cs. 6. Podol~n, u. t. Podolin, u. P• Görösgalpuszta, f"'l Nemeske,· Sumogy a, 
Toporcz. szigetvári j., kj. és nk. helyben (görösgali kj. és 

GUrgeytanya,_f"'l Mikola., Szatmár vm., szatrtlár· ak. keriHet), cs. ö, Szigetvár, u. t. Szigetvár, ~. 
németi j., cs. 6. Míkola, u. t. és n. P• Mikola. G ö r zs ö n y l. Aisógllrzs6ny, Felsőgöl'1.Siiny. 

*) Gürg6 kk., X Brusnyiktelep, Drislakov. *) Gősfa kk., Vas 1:1m., vasvári j., ház 66, 
Odoricza és Piszarócz i Szepes vm., lőcsei j., ház f. 399, M., rk. Egervár, 1.541 kh., kj. és ak. Fier· 
114, :E 685, T., m., 0 1 ~.143 kh., kj. és ak. Nemes· vár, tsz. Szombathely, jhtk. és ah. Vasvár, es. D. 
sány, tszlk., jb. és ah. Lőcse, cs. ö. Lőcse, 67, Egervár, 83, XX, 66, u. t. Gyl!rvár, u. p, E(-ervár. 
IX, 30, u. t. Lőcse, ~- G r a b á c z I. Garabos. 

G lJ r g ő l. Tornagörgő. · *) Grábóez \k., Tolna mn., völgysési j.'(székb 
*) Görhegy kk., Va~ tlm.1 muraszombnti j., ház Bonyhád), lláz 1!3, f. 681, N., m., (i, T• 

137, f. 696, Vend, m., rk. Perestó, 970 kh., kj. és ~.386 kh., kj. és ak. Szálka, tsz. Szekszárd, jbtt 
ak. Perestó, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Mura és ah. Bonyhád, cs. ö. Szálka, "' XIX, 61, a. t. 
szombat. cs. ll. Vashidegkút, 83, XX, 66, u. t. és n. p. Bonyhád. . . 
Felsőlendva~Mátyásdomb,u. P• Perestó. Gráa1tawya, f"'l NyOved, Bil•ar .,m., szalArdij., 

*) Göi·öesfalva kk., Csík vm., felcsiki j. (székh. Cll;. ö. l{ismarja, u. t. és u. p. Nyüved . 
Csíkszereda), ház 116, ! 474, M. rk. Csík1·áko~, G l' a n as z t ó l. Határhely. 
!.257 kb., kj. és ak. Cslkrákos, tsztk., jb. és ah. G r a n cs p e t r 6 c z l. Garancspetrócz. 
Csíkszereda, cs. 6. Madéfalva, 8!1, XXIV, éO, u. t. G•:apa, f"\ Karásznó, Trencstn vm., kiszui.'D· 
és u. p. Cslkrákos. lljhf•lvi j., cs. ö Kiszuczaújhely, u. t. Csacza,1, P• 

GUröezpuszta, f"'l El'Sekvadkert, N6grád vm., Kal'asznó. 
balassagyarmati j., cs. ö. Ersekvadkert, u. t. és u. p. Grn p pa telep, 1'"'\ Málna patak, Ndgrdrl •· 
Ersek.vadkerl. losonczi j., ak. Látkapuszta (a málnapataki ak. 

*) Gör6gfalu kk., Beepes t~m., iglói j., ház ill, párhuzamos B. anyakönyve), u. t. Szinóbánya, 
:E 810, R., .• , rk. Márkusfalva, 6.408 kb., kj. u. P• Málnapatak. 
és ak. Merény (merényvid~ki kj. és ak. kerület}. Gréblcspuszta, f"'l Naszály, Komárom tlfll,, tatai 
tsz. Lllc.se, jblk. és ah. Igló, cs. 6. Merény, 67, j., cs. ö. Tata, u. t. Füzitőpuszta, a. p. Nassaly . 
IX, SO, u. t. és u. -p. Merény. Grébpark, f"'l Szepesszombat, B~pu ,._, 

G6r6ghalom, ,-.., Vésztll, Blkts 1lm., szeg· szepesszombati j., es. lJ. Poprád, ·u. t. és u. p. 
halmi j., cs. G. Vésztll, u. t. és u. p. Vészlll. Rzepesszomhat. 

Glirligltegy, t;\ Szentmargithegy, Zala tltn., Gréda, f"'l Beremend, Baraflya vm., aiklóai j., 
csáktornyai j., cs. ö. Stridóvár, u. t. Muraszerda· cs. ö. Beremend, u. t. és u. p. Beremend. 
hely, u. p. Muraszentmárton. Gréda, f"'l Torjáncz, Baranya vm., siklóai j., 

*) Gliröglnye kk., X Vitézvágás ; Zemplén vm., cs. ö. Beremend, n. t. és u, p. Beremend. 
homonnai j., ház 190, f. 973, Lengyel, t., o, gk. Gredistye kk., H ut~ y ad .,".,, szászv6.rosi j.,_ h~ 
Szopkócz, 3.093 kh., kj. és ak. Gorzó (göröginyei kj. 34, i, 160, O., kg., Felsllvá.rosviz, 77 kh., kJ. es 
l!s ak. kerület), tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. ak. Alsóvárosvíz, tsz. Déva, jbtk. és ah. Szú&· 
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YÚ'OI, cs. lJ. .AL'!ódruvir, M, XXIII, 75, u. t. Gróft nagymajor, fl Nagylucska, BB'I'eg 
Jlagyarbrettye, u. 11• Szászváros.. munkácsi j., cs. O. Narylncska, Uo t. Mezőterebes-

Grelleru:tlf, n G)hti.czblmya,B.repes tim., cs. o. Gorond, u. P• Nagylucska. 
GlllniczbAnya, a.. t. es 11.. p. Máriahuta-Zakár- Grohot kk., Hunyad korosbányai j., hú 
lalva. . 153, ~ 605, O., .::f-, 1.376 kh., kj. és ak. Risku-

G r e o v zi c z l. He• ilcz. licza, tsz. Déva, jbtk. és\ ah. KO~·Osbánya, cs. O. 
Qreskoli,,bfl!llJ"IL, n Hllkkszenterzséhet, HetJes Riskulicza, 64, XXIII, 75, u. t. és u. p. KOrO!J· 

""'' pétervá:1ári j., •:s. O. J 'é tervásá ra, u. ~ Péter- bánya. · 
Yisára, u. p. BilHszenterzsébet. Grohovo házcsoport, fl Dreuova alkGzség, fl 

QretkovlostlUly:&, t"' UyOngyGsbalmaj, Heves Fiume, cs. O. (11:, közbiztonsáp szolgálatot Fiume 
""·• gyöngyösi j., 1}11. ö. Vámosgyörk, u. t. Ludo.s, vát·os rendiií·sége teljesíti), u~ t. és u. p. Fiume •. 
1o p. Visonta. · G r o m o s · l. Kormos. 

· G r i b ó l. Ki!.:~oinbú. Grónár, fl Vácz, Pest-Pilis-SoU-Kiskun '""'' 
· G r i cs l. G e l' cs u. es. O. Vácz, u. t. és u. p. Vácz. 

i Qrld kk., l11,7.1ras tim., sárktnyi- j., ház Gronyuska, fl Karcsava, Ung 11m., ungvári· 
~ i. 1.187, O., ~ 1 ·=f, fl.ö03 kh., k.j. és ak. Páró, j., cs. O. Ungvár, u. t. és Uo p •. Ungvár. · 
~ tsz. Brassó, jbtk ,1s ah. Sirkány, cs. o. Vledény, G r o p p a l. ~aragosalja. · 
l 31, XXI:V, 78, u. 1. és 1:. p. Sárktny. G l' ó s l. Halmágygórós. . · • · . 
• 

~- Qrld kk., H~m;lJII(J tim., szászváJ.·osi j., ház 133, G r ó s l. Zalasd. . . 
' t 688, O., .:f, 1.fi7'1 kh., JQ. és ak. Nq"ydenk, tsz. Groserlha.vas, fl Kudzsir, Hunyad 11m., szász-

Déva, jbtk. és ah. Hzászv-.\J.·os, ·.cs. O. AlsóváJ.·os- városi j., cs. O. Kudzsir, u. t. és u. p. Kudzsir. · 
via, 64, XXIII, 'l5, lio t. F nsztakalán, u. p. Szász- Groskove, fl Zsolt, Trencsth& vm., illavai j., 
város. . · cs. O .. Illava., Uo t. lllava; u. P• Zsolt. 

Qrlecal, r-... Hmnb~IV•l, csacmi j., G r os s l. Garas~ , • 

cs. ll. Csacza, u. t. t:sacza, u. p. Dombelve. G r os s l. Marosgórós. 
Qrlewald, n nnrn atla.H, Tolna vOlgységi j. G r o s s l. TOnkOd. • 

• • 
• 

(székh. Bonyhád), t"J, 0; Zumba, u. t. Zomba, u. p. Groszmantanya, fl Csenger, Ssatmár vm., 
Tevel. , csengeri j., ca. o. u. t. és u. P• 

QrlgermalolD' .'.., Jfels15répás, Beepes f1m., lc5csei Csenger. . • 
' 

j., cs. il. Ldcse, u. t. L15et e, u. p. Tarczaf~. Groszm&Jltanya, ll Szatn&ár 
· *) GrlnM kk., X Grllnhldmajor; Poesony j., cs. O. Porcsalma, u. t. Porcsalma-
szenczi j., ház !Ol, ~ 1.(176, T., n., m., o, if, Tyukod, u. p. Porcsalma. 

ih., 'kj. l:t: a\. helyl:en, tsz. Grósztag, fl Krasznabéltek, Ssatmát· vm., er-
és ah. Bazin, ca. O. Bazin, 7t, XIII, 40, m. dődi j., cs. o. Krasznabéltek, u. t. Ákos, L P• 
h., •· to és u. l'• IIP, in. Krasznabéltek. · 

Qrlndutanya, n lCJassó1:om.bás, Krass6-8z(Jrmy Gr6sztanya, r"'! Aranyosmeggyes, Szatmár 
""'·• temesi j. (lll é 'ch Szákul), es. O. Krassógombás, szinérváraljai j., ~s. O. SárkOzújlak, u. t. és u. p. 
lo t. Gavosdia, ·11,. )t. Kra1:sógombás. Aranyosmeggyes. 

Qroáktag, n PEaMb, S•abolcs vm., dadai fels15 Gr6sztanya, fl Avasújváros, Ssatmár vm., avasi 
j. (saékh. Gá.va), Illi. G. lbrt\ny, u. t. és u. p. j. (székh. Avasújvál'OB), ca. O. Avasújváros, u. t. 
Tiszaberczel. · és u. p. Avasújváros. , 

Qrobjepuszta, t 1 IMeslcút, Zala tim., csáktor- Grosztany a, fl Egerszólát, &tJes egri 
nyai j., ca. O. Csiktornya, u.~ Csáktornya, u. p. j., cs. O. Sz~szrégen, u. t. Verpelét, u. p. Eger-
Drávavásárhely. szólál · · · 

Qróbtaaya, t"' Bocs.\r, Torontál nagy- Grószta~ya, f'l Petneháza, 818tibolcs wa., 'llyir-
kikindai j., cs. il. Mngyarpadé, u. t. és u. p. baktai j.,. cs. O. l'4yfrkarász, u. t. és u. p. Petne-
Bocsár. · háza. · 
• 

*) Grodnó kir., l7ds tlfJa,, felsőőri· j., ház 6~, Grosztanya, fl Szászrégell, Maros-Torda ""''' 
i. 38!, N., czig.§ ur, rk. MáJ.·iafalva, á&'. Város- cs. o. SzásZl'égen, u. t. és n. p. Szászrégen. 
azalónak, 799 kh .. kj. és ak. Máriafalva, tsz. G r ó t l. Kisszentg1·ót, Németszentgrót, Zala-
Szombathely, jbtl:. rs ah. Felsl56r, cs. o. Pinkafil, szentgt·ót. 
83, XX, 66, u. t. BoNslyánk6, u. p. MáJ.·iafalva. G r o z ó c z l. Gorzó. 

QrocWnpuszta, n Gy'lrgyOs, Sáros vm., girálti Grubermajor, fl Gindlicsalád, Tolna ""'·• duna~ . 
j., ilS. O. Kál~ás, u. t. tis u. p. Tapolyhanusfalva. t'Oldvál'i j. (székh. Paks), rk. Tolna, ref. Medina, 

Grólheg1, r-... E:l•!rara.:sa, Zala 'Vm., pacsai j., ág. KOlesd, cs. G. Hidja, u. t. és u. p. KOlesd. 
CL il. Orosztony, u, t. ~~alaapáti, u. p. Dióskál. Qrubertag, fl Királydarócz, Szatmár 11m., er· 

Qróll heg'fimnjttl'' r'. Varannó, dMi j., cs. O. Erdild, u. t. Érszentkirály, 11. P• 
varannói j., es. ü. VErannó, u. t. és u. P• Kirá.Iydarócz. . 
Varannó. Grubertanya, ll Esztró, &atnuk vm., nagy • 
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károlyi j., Cl. ll. Nagymajténr, L t. KiJmajtény, Vastanra; Bereg ""'·• tiszaháti j. (nt!kh. Bere1. i 
a. p. Krast:naszentmiklós. szász), ház ~:19, f. 1.378, M., ; , 3.949 kb., tj. él ak. ! 

G r u i n I. Grúny. . helyben, tsztk., jb. és ah. Beregszász, cs. G, Csa. 1 

Grujelácl kk., Hunyad dévai j., ház 48, roda, 65, XI, 3(., a. t. Tarpa, [81. 
f, 192, O., kr. Gyalumáre, 460 kh., kj. és ak. G u l ács l. Nemesrulács. . 
Valisora, tsztk., jb. és ah. Déva, cs. ll. Boicza, Gulácsr L tanya, f"'l 'Gulács, Bereg tili., üaa. · 
6(., XXIII, 75, a. t. és a. p. Boicza (Déva mellett). háti j. (székh. Bererszász), cs. ll. Csaroda, 11, t. 
· GI"ne, r"'l Zázriva, .J.,..", alsókubini j., Tarpa u. p. Gulács. 

cs. G. Kralován, u. t. Párnicza, u. p. Zázriva. · Gulácsr II. tanra, r"' Gulács, Bereg 1111., lim· 
*) Grúnr kk., KrtJ8a6-Beörtny lugosi j., ház báti j. (székh. Bererszász), cs. ll. Csaroda, •· t. 

189, f. !105, O., -=f, 1.681 kb., kj. és ak. Nagy- Tarpa, u. p. Gulács. 
kastély, tsztk., jb. és ah. Lugos, ca. G. Lugos, GulánlrtTánr, f"'l Fe~botfalu, NyierG 011., 

43, VIII, u. t. és a. p. Szapáryfalva. vágújhelyi j., ca_. o. Ótura, u. t. Vá(újhely, L p. 
r'\ Krassógombás, KrtJ8B6· Felsőbotfalu. 

Bllirtny temesi j. (székh. Szákul), ca. . o. Gulyagyep, r"'l Kemendollár, Zala tili., zala. 
Krassósombáa, L t. Gavosdia, u. p. egerszegi j., cs. ll. Kemendollár, L 1. és L p. 
gombás. Kemendollár. 

GrDnfeldmajor, r"'l Grinád, :I!ozt~ony szenczi Gulyamaj or, ri Herczegfal va, Fej tr 1111., Ár· 

j., cs. G. Bazin, u. t. és u. p. Baz•n. bogárdi j., ca. G. Herczegralva, •• t. és L p. 
GrDnhuttanra, r"'l Piricse, Beabolcs nyfr- Előszállás. 

hátori j., cs. G. Nyírbéltek, u. t. Nyírbogát, u;, p. Gulyamezi, r"'l' Tallós, Poz11ony "'·• plinlai 
Piricse. · · j., cs. O. Pered, u. t. és u. p Tallós. 

GrflnmAjertanra, r"'l Ópályi, Szatmár Gulyás András tanya, f"'l Tiszanána, Hewu !lll., 
· mátészalkai j., ca. , G. észalka, u. t. és u. p. tiszafOredi j., cs. o. u. 1. Kisilre, 

Ópályi. a. p. Tiszanána. 
r"'l Fels6ittebe, Torontál Gulyás Ferencz tanya, r"'l 

, pArdányi j., CL O. Fels6ittebe, u. t. és u. p. tiszafüredi j., cs. O. 
HIIIUtllL, 

•· · t. KiskGre, 
Felsc5ittebe. · . _ a. p. Tiszanána. 1 

G u a r I. Gór. Gulyásházposzta, f" Sávoly, .,.,, mar· : 
Gubaesi tég J agrár, r"'l Eruébetfalva, Feri-Pilis- czali j., cs. O. Nemesvid, u. t. Kisk:omJ.rom, L p. : 

• /Jólt-Kukun ""'·• kispesti j., Cl. G. Erzsébetfalva,- Somogysámson. - ; 
. L t. h u. p. Erzsébetfalva. Gulyástanya, r"'l Erk, HefJU tmt., hmsi j, 

Gubacamalom, r"'l Gúttamui, Fejtr ""'" móri cs. G. NagyfQged, u. t. Jászárokszá.llú,J.p.Erk. 
j., cs. G. Fehérvárcsurgó, a. t. Fehérvárcsurt~ó, Gulyástanya, r"'l Hevesvezekény, Hne~ ..,, 

. a. p. Isztimér. hevesi j., ca, O. KGmlc5, u. t. és L p. Tarna· 
Gubakallótelep, r"' Tibolddarócz, Bor11oil szentmiklós. 

mezőkOvesdi j., es. G. Tiboldd&Jóez u, t. és u. p. Gulyavész, r"'l Benyék, Abavj·Tot'tltJ."'-,baa 
Tibolddarócz. . j., cs. O. Kassa, u. t. Kassa, u. p. Rozaonr . 

• 

Gubarcz, r"'l Mar:yarkeszi, .7bltaG j., G u l y v és z l. SósgytUvész. · 
es. O. Fels6ireg, a. t. Ftlrged, a. p. Magyar- G u m i l i c z a l. Lendvaszentjózsef. 
keazi. r"'l Mohol, Bác8-Bo!lrog m., zeuiai j, 

Gubonnapuzta, r"'l Disznósd, Bor11otJ ózdi cs. G. helyben, u. t. és u. p • .Mohol 
j., cs. G. Járdánháza, u. t. Hodoscsépány, u. p. Gunaras, r"'l Újdombóvár, Tolna tm., dombó· 
Arló. vári j., l'L Dombóvár, ref. Lápafcl, ág. Cstkót-

*) Guga kk., Blo'lnol:-DoboluJ dési j., ház t6ttős, cs. G. Dombóvár, u. t. és a. p. Dombóvár. 
76, i. Ul, O., gk. Pecsétszeg, !.86! kb., kj. és Gundapuszta,r"'IOsztroluka,Z6lyomtllll.,zcllJomi 
ak. Alsókosály, tsztk., jb, és ah. Dés, ca. G. Pecsét- j., cs. O. Zólyom, u. t. Zólyom, u. p. Oatroluta. 
szeg, XXI, 70, u. t. és u. p. Dés. Gundas, n Karásznó, TrenCBm ""'-• kiuiiCII· 

Gugalvölgy, r"'l Fels6kosály, 81olnok-Doboko. újhelyi j., cs. O. Kiszuczaújhely, u. 1. 
tlfJI., dési j., es. G. Hollómező, u. í. és u. p. Dés. a. p. Karásznó. 

Gugpuzta, r"'l Nyalka, G'!Jór pusztai j. Gmdcstanya, r"'l TarnaGrs, HefiU mq hevesi 
• (Siékh. CL G. B6nyrétalap, u. t. j., cs. o. Nagymged, u. t. L,. 

Győ1'azentmárton, a. p. Pázmándfalu. Tarnaors. 
Gugpul!lzfia, r"'l Szim6, csalló- Gunramajor, n Telkibánya, Abauj-TOI'IIG•• 

tGzi j. (uékh. Nemesócsa), ca. G. Gúta, u. t. Gúta, ftlzéri j. (székh. Hernádzsadány), cs. il. GG!Ia. 
u. p. Bzimc5. u. t. GOncz, u. p. Telkibánya. 

*) Gulác1 kk., X Desaewffytanya, Dókatanya, n Domoszló, HefJII IIIL,IJGll· 

Farkaatanya, Gulácsy L tanya, GuláciiJ IL tanya, uosi j., Cl. o. VámOIIYOrk, L t. Ludai, .. ,. 
Szarb I. taDJ'&, II. tan;ra, Uraytanya él Domoszló. 
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Guotfalu kk., Lipt6 ""'·• németlipcsei j., ház szentlc5rinczi j., cs. ft. Magyartelek, 
11, ! 107, T., q. Nagypalurya «!a Gátfalu, :f' (Magyarnentivin·Guutáf!mln), u. P• Mqyar~ . 

kb., kj. és ak. Szokolcs, tsz. Rózsahegy, azentivin. 
jblk. 6s ah. Liptószentmiklós, ca. ~- Németlipcse, Gusdahpuazta, r'\ Osli, BoprM ."._, kapuvári 
67, XV, 49, u. t. Németlipcse, u. p. Királylubella. j., cs. G. Kapuvár, L t. Kapuvár, u. P• Osli. 

G u r a b l. Horvátgurab, M&~ryargurab, Tótgurab. GusztávtanJ&, r'\ Bihar 
Qurabtrza, r-. Kristyor, Hunyad brádi biharkeresztesi j., CL G. Biharkeruztea, 11. t. és 

j., es. G. Bárzabinya u. t. és u. p. Mezc5peterd. . 
L p. Kristyor. · GuutitauJa, r'\ Detta, Tetul ."._, dettai j., · 

Guradobra kk., Hunyad marosillyei j., ca. o. Detta, u. t. t§a u. p. Detta. 
hú 101, f. ól!, O., m., czigé.ny, rk. és kg. Dobra, Guutus, r, Csór, Fej Ir wn., azéke&feb6rvári j., 
9M kb., kj. éa ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. és cs. G. NádaadladanJ, u. t. Fejér-Zichyfalva, 
ah. Marosillye, cs. G. Dobra, 66, XXJIJ, 76, u. t. u. p. Csór. · 
)brosillye, u. p. aunyaddobl'l\- . G ú t L Kisgút, 

G u r a h o n c z L Honcztő. . *) Gll.ta nk., X Császtamellék, Kisszigetita-
*) Glll'ánJ kk., Bihar vaskohi j., ház 19f., nyit, Nagyuigetitanyát, Ortilnyitanyák, RácJI-

1. 1.()ö6, 0., =f, 6.919 th., kj. és ak. Vasastő- aklaitanyik, Seregakolitanyák és Tagytanya; 
falva, tsz. Nary-Virad, jbtk. 6s ah. Belényes, Komárom esallókGzi j. (székh. Nemesócsa), 
CL O. Dombrovány, 87, IV, 18, u. t. Kisszedres, hAz 1.371, f. 8.91!1, :M., Or !0.(()! kh., ak. 
L p. VasaskMalva. helyben, tsztk., jb. és ah. Komirom, CL G. 

*J nk., SlebeA szelistyei j., ház 691, helyben, 1!, XIII, 48, . 
f, !.896, O.,' ,=f, kh., ak. helyben, tsz. Nagy- G u t a l. Galgaguta. 
ueben,jbtk.Szelistye,ah.N8.1rJszeben,ca.ll.Resinar, *) Gutaháza kk., Yt.IB tmt., Vasviri j., biz S7, 
91, XXIII, í.&, •· t. és u. P• OrláL f, 191;. M., rk. Rum, ig. Kolta, 8!7 kh., kj. és ak. 

9vuzáda kk., Hr.myad marosillyei j., Rnm, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. ca. G. 
hú f. 735, O., m., =f, ~US9 kh., kj. és ak. Rum, 83, XX, 66, u. t. és u. p. Rum. 
helyben, tn. Déva, jbtk. és ah. Maroirillye, ca. G. Gutbyt&nJa, r'\ &ilá.gy 

66, XXIII, 75, u. t. . tasnidi j., cs. ft. Tasnád, u. t. L P• 
G u ra v o j l Magyarcsaholy. 
G u r b a L Garba. *) Gutonya tk., Kra•ld-816rlny · """• hágai j. 
QvdlmaJor, r'\ Csikvir, Fej tr móri j., ( •zék h. Bálincz), ház 181, f, 969, O., .:f, !.681 

es. G. Csákvár, •· t. és u. p. Csá~vir. ., kj. ds ak. Bethlenháza, tsztk., jb. és ab. 
9ardonmajor, r-. Felsörajk, Zala ca. ll. Bálincz, ~. VIII, !8, u. t. és u. p. 

~. ca. O. u. t. Pacsa, u. p. Felsc5rajk. . 
Qvdonpszöllök, r'\ Győrszentivin, 03/6r *} Gutor kk., X Kisgutorpuuta és Szigettanya ; 

tószigetcsilizkGzi j. (székh. Gyc5r), cs. G. GGnyd, PoJBony "'-• somorjai j., ház 131, f. 603, M., rk. 
L t. és 11. p. Gyclrszentivin. Somorja, 'U57 kh., ll;j. éa ak. Dénesd, tsz. Po

QIII'lnoTcze, r'\ Vidomya, .7rencsm ~~m., puhói zsony, jbtk. és ah. Somorja, cs. o. Somorja, 7!, 
j., es. O. Puhó, u. t. Puhó, u. p. Alsórétfalu. XIII, 40, u. t. Somorja, • · 

Qurjáldlllö, r'\ Velencze, Ffjtr ""'·• székes- *) GutorfiSide kk., X Ftlzespnszta, Gizellamajor 
fehé"ll.ri j., cs. G. Velencze, u. t. és u. p. Ve- és Rádiházapuszta; Zala novai ·j., hú 108, 
lencze. · · f, 860, :M., rk. Páka, !!.ól.& kh., kj. és ak. hely-

*) kk., X Nyisztorpuszta; 81ilágy ben, tsztk., és ah. Zalaegerszer, cs. G. Nova, 
""·• zilahi j., ház 76, f, 331, O., gk. .&8, XX, 65, :f, . 
1.640 kb., kj. él at. Egrespatak, tsztk., jb. és ah. Gdtp118da, r-. Nyfrmártonfalva, &abolcl .",._, 
Zilah, es. O. Zilah, 51, III, 10, u. t. Zilah, u. p. j. (székh. Nyíracsád), cs. G. Nyíracsád, 
Egrespatak. t. Nyirmártonfalva, u. p. Nyiraesid. 

*) kk., X Apitipuszta, Felsc5pecze, *) kk., x· Egettma,jor, Gubacsmalom, 
Uvecses, Lyukvapuszta, Máb'IL, Peczele, Puszta· Ógút, Kincses, Újgút, Vaskapu és Vaskapumalom; 
caente és PUS~tarákó ; Gömör ú Kis-Hont Fejér móri j., ház 1!20, f, 638, n., rk. 
rimaszécsi j. (székh. Feled), ház 169, i. 86.&, M., Isztimér, ref. Fehérvárcsurgó, !.451 kh., kj. és ak. 
o. U97 kb., kj. és. ak. Dúsa, tsz. Rimas'l:ombat, Isztimér, tsz. Székesfehérvir, jbtk. éa ah. , 
jbtl:. Feled, ah. Rimaszombat, cs. O. Rimaszom- cs. G. Febérvárcsurgó, 69, XVII, 53,. L t. Fehér-
hat, XVI, u. t. Balogfala, u. p. Osgyán. várcsurgó, -. p. lutimér. 

9uutátmajor, r'\ Jabláncz, Nyitra tma., sze- Guttm&nntanJa, r"\ Onra, .,..,, 
niczei j., cs. O. Jablincz, u. t. és u. p. Jablincz. szikszói j., ca. o. Szikszó, u.· t. és u. p. Onga. 

9uzüvmajor, r'\ Kapuvár, Sopron kapu- GtldUcdelep, r"'' Szárhegy, Osfk gyergyó-
nn j., es. O. Kapuvir, u. t. és u. p. Kapuvir. szentmitlóai j., es. o. Gyerryószentmiklós, u. t. 

r-. BM~ca és u. p. Slárberr • 
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Hyács Hyap 
• 

• 
• • 

• 

• • • 

• • 
Gy. • • 

• 
• 

Gyács, r-.. Nyfrmihálydi, Ssabolcs vm., liget- .Pilis-8olt-Kis1~un 111:a., aJsódabasi j., cs. G. Oesa, 
Rljai j. (székh. Nyfracsád), cs. O. Balkány, u. t. m. h., u. t. és a. p. Gynpum ta, 
és u. p. Nyírmihálydi. 4

) Gyalu nk.,· Kuloss 11m., HY"'Iui j., hú 68.\ ! 
4

) Gyákos kk., Kis-Kaloalló t1m., erzsébetvárosi 2.972, O., m., t , ~-, x), rk. S.léSllfenes, 9.165 kb .. 
j., ház 84, i. 373, O., n., t, d", 1.!89 kb., kj. ak. helyben, ts dk. Knloz.m\r, j t,, Kolozsvár vidéki 
és 'ak. Kiiküllc5almás, tsztk., jb. és ah. Erzsébet- ( székh. KoJo7svil:), ah. Kolozt.vár, cs. G. helJben, 
város, cs. O. El'zsébetváros, 50, XXIII, 76, u. t. 51, XXI, m, _[ll e. "',. 
Eczel, u. p. Erzsébetváros. GyaluclpuHzta, r' :~ics, l;Ofiii'91J 1111., tahi j., 

*) Gyála nk., X Fehérpart, L udvAr és Szi~ cs. O. TrLb, a. t. Nágocs, u. J:. :.t'ah. 
lágym:~jor ; Torontál torOkkanizsai j., ház 587, Gyaluros re kk., Hu·ayad. na., doí"vai j., hú 96, 
i. ~.782, Sz., m., .:f, rk. Szc5reg, 9.673 kh., ak. i, 444, O., .:f, 1.395 kh., kj. ér. ak. Yalisora, Iszik., 
helyben, tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. TOrOk- jb. és ah. Déva, cs. o. Boicza, M, XXIII, 76, L t. 
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. kanizsa, CB. o. Szc5reg, 46, v, 15, r. és u •. P• Boicza (Déva mellef.f). 
. . . Graluttuszta, r-.. Bzelev•il1y, Ján-NagghK· 

. Gyála, r"\ Makád, Pest-Püis-Solt-Kislctm Sst•lnolc vm., ti:1zai ah ó (uékh. 
ráczkevci j., ca. O. RAczkeve~ u. t. és u~ p. cs. O. Il unszenf márt on, n'· h., u. t. és t. p. 
Ráczkeve. · . S&eleviny. . 

Gyálakuta kk., .Hunyad vm., marosillyei j., ház G y á. n 1. -Ko'L'YáH, KOtoli')'én, Mez6gyán, Vizes· 
86, i. 357, o., T• U29 kb., kj. és ak. Furksora, uán. 
tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, es. O. Maros- •) Gyanafa kk., Va' em., muraswmbati j., hú j 
illye, 64, XXIII, 75, u. t. Branyicska, . u. p. 81, i. 4!13, Vend, 6~·· Péterhe11y, tilO kb., kj. és 1 
.Marosillye. · · ak. Péte1·hegy, tsz. S·mmbathely, jbtt. és ah • 
.. G Y a l ak u t a l. Gyulakuta. MUL"aszombat, cs. .,, Felsc5lendva, 83, XX, 66, 

G Y a lá n l. Kisgyalán. u. t. Péter b .!gy-Tótkr reszhir, 11. p. Péterhegy . 
*) Gyalany kk., Bihar em., belényesi j., ház •) Gyanarn.Iva kk, Vas 111n., szeutgotthárdi j., 

8!, i. 425, O., ; , 671 kb., kj. és ak. M11gyar- h-iz 333, l 2.106, N., m., i), Ul99 lr.h., kj. és ak. 
remete, tsz. Nagy-Várad, jbtk. ·és ah. BeJényds, belyben, tsz. Szowhthely,. jl tk. és ah. Szenl· 
es. ö. Belényes, 3"7, IV,.13, u. t. és u. p. Magyar-.j;otthárcl, cs. O. hdyJ•en, 83, XX, 66, f, 
remete. . _[ll e. ~· i 
· G7alaptanya, r-.. Besztereez, Ssabolca ·m., nyfr· *) GJanó kk., Vas vr.nálij.,ház4!,!2!2, 1 

bogdányi j. (székh. Kemecse), cs~ o. Dom}.rád, u. t. M., rk.. Szentlé1 ár. t, r,a.fl kh., kj. én u. Sorkikis· 
Demecser, u. p. Kék. falud, lsz. Szou.bathely, jbtlc. és ah. V már, CL a. 

Gyalár kk., x Monostor; Hunyad . t1m., Rum, 88, XX, se, u. t. és Ilo p. llllmllt!lri. 
vajdahunyadi j., ház i. 1.900, O., m., 1, .:f:., ") (lyanta kk., Bi.'.ar tm., fe1\lei j., hú 4~7. . 
rk. Govasdia, ref. Rákosd, 5.210 k h., kj. és r.k. t '!.O M., o., ~ , .::f, !.766 \h., kj. és ak. l 
helyben, tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahuny;~.d, helybm, tsz. Nagy-Várad, é~ :~h Tenke, n. il. 1 
es. o. Vajdahunyact, 64, XXIII, 75, u. t. Vajda- Pusztahollód, 37, IV, 18, f, ~· 
hunyad ~· Gy1mtáros, n Zenta, .Báclf-BotiiOiJ 1111., CL a. 

G ya l la l. Ógyalla, Újgyalla. Zenta, u. t. és u. p. Ze11ta. · 
Gyt. már kk., Hunyad · s?ászvArosi j .. ház Gy11pa, n P.lks, Tolna dnnafllldviri ~ 

85, t 381, O., .:j=-, 708 kb., kj. é3 ak. Benc1encz, (székh. Palm), cs. ·O. Paks, 1. f, Németkér, 
tsz. Déva, jbtk. és .ah. Szászváro:;, cs. O. Alk·myér, u. p. Paks. · 
M, XXIII, 76, u. t. Algyógy, u. P• Szászv~.1·os. G y:\ p a l ó c z l. Gy1•.plr. . -.. 
.. *) Gyalóka kk., X Szt'Skefi ·ld; Bopru.' *) Gyapár kk., Zen~plt"n vm., sztropk.tii ~.hú i'Á!, 

csepregi-j., ház 69, i. 3a, M., rk. Felsc5s~kony, ! So 7, T., 1 k. János·~o!gye, 2.500 kb., kj. él ai. 
683 ,kh., kj. és ak. Felsc5szabny (alsószakonyi Kosál'VágáBE'., tsz. Sátul alja újhely, jb~k. Sztropkó, Í 
kj •. és ak .. kertllet), tsz. Sopron, jbtk. és ah. ah. Varann·~. cs. G. N ·.gydobra, 66, .lX, a..t. : 
Csepreg, es. G. Csepl'9i, 76, XVIII, 57, u. t. és u. p. Kfllese. 
Csepreg, u. p. Felst'Sszakony. . · Gyapárow, r"\ VAnet,od, BiMr "'~ berettyó-

1 
. Gyálpuszi~&, ~Alsónémedi, Pest-Pilis-Bolt-Kis- újfalui j., e:>~. O. Bereftyóüjfalu, •· t. Yáncsod. 
kut~ . vm., alsórlabasi j., cs. O. Ócsa, r. n. p. Mezc5p,,terd. . • . 
~ P• u. Gyapjn.sdiliö, ~ KiskundorozSn:a, OMJagtdd 

az6116k, r"\ A.lsónémedi, Pest- tiszáninneni . j. (székh. 

• • 

' • 
• 

l 
! 
• 

l 
• • • 
• 

•' 



' 
• 
• 

• • 

• •• 

• 

• 

Gyap Gyep 

Ó
• • cs. o Zikány a. L és a. P• Gyé-

cs. ll. Kiakundorozsma u. t. éli a. P• Kiskun· esurg 1 l·• •. ' . 
' kényes. 

dorozsma. G éké esiT61gJ r'\ Dés, Seol1iOk-Doboka 11m., 
*) GJapju nk., X Kisoroszipuszta és Pankota- 1 ny ' . 

ta B.~.. ét:r. • • ház ~· f. "' 1 621 es o Dés, u. t. és a. P• Des. . pusz ; ..,.ar t~m., es ual J., "' , ;w • • • • · 

O., m., .::f, rk. Mez6bikáes, ref. Váradles, 7.703 G Y ek és I. Gyökös. . ' 
kh., ak. helyben, tsztk. Nagy-Várad, jb. Nagy- Gyémántpuszta, n Jánosd, Bihar te~keij., 
Várad vidéki (szé.kh. Nagy-Várad), ah. Nagy-Várad, cs. ll. Tenke, u. t. Nai!'Jszalonta, u. P• Janosd. 
es. o. S7, IV, u, m. h., Gyenda, rt Tiszaroff, Já81·Nagykwn-Beolnok 
~· • · r:m., tiszai kOzép j. (székh. Törökszentmiklós), 

Gyapoly, f""'\ Biharfélegyhliza, Bihar es. o. Tiszaroff, u. t. Tiszaroff, . 
. sza.lárdi j.,· cs. o. Bihw·diószeg, f, *)'Gyenesdiás kk., Zala tJtn., keszthelyi j., ház 
u. p. Biharfélegyháza. 360, f, 1.!7:!, M., rk. Keszthely, 3.211 kh., .kj. és 

*) Gyarak kk., Nyitra· t:m., él'Sekújvári j., ház ak. Vonyarezvashegy, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és 
1!7, i, 704, T., m., rk. Szentmihályúr, 903 kb., ab. Keszthely, es. ö. Keszthely, 48, XX, 64, 
kj. és ak. Szentmihályúr, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. m. b., t)) 
• 
Ersekújvár, es. ö. Nagysurány, 1~, XIII, 4:!, u. t. Gyengemajor, n Szenez, Pozsony • • , szenczt 
Nagymánya, u. P• Szentmihályúr. · j., es. ll. Szencz, u. t. és u. p. Szenez. 
• • 

G y a rak l. Erdőgyarak. Gyenge tanya, r'\ Nyírvasvári, Ssatmár vm., 
Gyármajor,' fl Bálvé.nyos, ·somogy tma., tabi mátészalkai j., cs. o. Fábiánháza, a. t. Nyfrb&tor; 

j., cs. G. KiírGshegy, u. t. SzAntód, u. p. Bálványos. u. p. Nyírvasvári. 
*) Gyarmat nk., X Óhegytelep és Újhegytelep ; Gyepecze, rt · Szépviz Ostk vm., szépvizi j., 

Gy6r !'m., sokoróalj~i j. (uékh. Tét), ház S09, :t cs. O. CsO..rés, u. t. és u. p. Kostelek. . 
1.6!7, M., O• 8.593· kb., ak. helyben, tsz. Győr, *)Gyepes kk., Udt:arhely vm., homoródi j. (székb. 

• 

l 

--'-' 
Tét, ah. Győr, cs. O. Tét, 19, XVII, 56, Oklánd), ház14!!,!578,M., 8,3.618 kh.,kj. és ak. -..· 

(Gecse-Gyarmat), u. t. Tét, ~. Kénos, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. és ah. Oklánd, 
y ar ma t l. Balassagyarma.t. Cs:gérgya1·mat, cs. O. Homoródszentmárton, 8!, XXIV, 77, u. i. 

Fehérgyarmat,Feketegyarmat, Ft':lzesgyarmat, Hont- Székelyudvarhely, u. p. Kénos. 
. 

rtlzesnarmat, Já.nosgyar11]at, Kaposgyarmat, Kis- G y e p e s L BakonyB'fepes, Ma.gyaruepes, 
iJarmat, Kőhidgyarmat, Lapásgyarmat, Rábagyar- Oláhgyepes. · 
mat, Temesgyarmat, Újgyarmat, Zsitvagyarmal *) Gyepesfalu kk., KrtUs6-Seörény temesi 

Gyarmata l. Csigérgyarmat. j. (székh. Szákul), ház 156,! 711, O., -9=-, ~.099. 
Gyarmatpuszta, fl Gyermely, Komdrom kb., kj. és ak. Zaguzsén, tsztk., jb. és ah. Lugos, 

tatai j., es. G. Tarján, u. t. Bicske; u •. p. Szom01·. cs. O. Máesova, 43, VIII, JS, u. t. és u. P• 
Qyarm.&ipuszta, fl Na.gymadarász, Beattnár Zaguzsén. . 

erdőclLj., es. o. Erdőd, u. t. Szatmárzsadány, GyepesvUlgypusda, r'\ Balaton, Borsod 
• 

a. p. Erdőd. . ózdi j., cs. o.· Járdánháza, u. t. és u. P•. Borsod· 
• 

fl Kalocsa, Peat-PüiB·Solt-Kis· nádasdi lemezi!'Jár. • • 

hn t~m., kalocsai j., cs. ö. Kalocsa, u. t. és u. P• Gyepimajor, rt Vasboldogasszony, Yaa 
Kalocsa. · · vasvári j., es. O. Baltavár, u. t. 

• 

Gyászdrág, fl ErdőfO.le, Ud'DtM'hely homo- 11. p. Egervár. , · 
ródi j. (székh. Oklánd), cs. ll. Bardocz, u. t. Gyepsimajor, rt Nal!'fg0rbc5, Zala sftmegi 
Olasztelek, L p. Bardocz. j., cs. O. Zalaszántó, ·u. t. Zalaszentlászló, u. p. 

• 

*) GyegyesénJ kk., Bihar ,",,,, vaskohi j., ház KisgOrM. . . -· 
• • 

199, i t.ö14, O., T-, 6.110 kb., kj. és ak. Rény, G y e p O. L Farkasgyepft. 
• 

• 

.tsz. Nau-Várnd, jbtk. Vaekoh, ah. Belényes, cs. ll. G y e p Q l. Ompoiygyepft, SzékásiJepQ. 
Henkeres, 87, IV, 13, 11. t. és u. p. Rény. *) kk:, X Szentgyllrgymajor; Vaa 

*)Gyeke kk., Kolou DaiYsá1·mási j., ház "m., felsőőri j., ház f, 934, N., m., rk. Egy-
166, i 889, O., m., T• ref. MezőkeszO., 4.0i3 kb., kj. llá.zasfüzes, kb., kj. és ak. Pinkamiske, tsz. 
és ak. Katona, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Moes, Szombathely, jbtk. és ah. Felsőőr, cs. O. Nau-
es. O. Nagysármás, 62, XXII, 73, L L Katona, szentmihály. 83, XX, 66, _[ll e. · 
L P• Mocs. . Gyepühegy, rt Völgyifalu, Zala vm., alsó
. *) G7ékényes nk., X Gyékényeshegy és Vázsony- lendvai j., cs. 6. Alsólendva, u. t., és u. p. Alsó-
puszta; Somogy csurgói j., ház 404, :t 2.4!7, lendva. 
l., a, á', 5.646 kb., ak. helyben, tsz. Kaposvár, *) Gyepüaján kk., Zala tma., sftmegi j., ház 123, 
jbtk. és ah. Csurgó, cs. ö. Zákány, U., XIX, 62, f, 706, M., rk, Káptalanfa, 1.76~ k.h., kj. és ak. 
~. r. _r e. ~ p. u. Káptalanfa, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. SQmeg, 

G y é kén y e s l Alsógyékényes, ·. Felsőrué· cs. o. Nyirád, 48, XX, 64, u. t. Snmeg, u. P• 
kényes, Ki.sgyékényes. . · Káptalu.nfa. · 

GJél:énJeshegy, ~ Gyékényes, SomogY. *) Gyepffpataka tk., Bthar ftl,, hel4§D.yeai j., 
• 

·, 
• ·J • • 
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hü 11l, f. 576, O., · il; , kg. Belényesforró, 1.033 telep és Háromkút ·; Orik mn.,· hú f, 
kb., kj. és ak. Belényesújlak, tsz. Nagy-V Arad, M., o., n;, o (•), t, ref. Csíkszereda, ih., 
jbtk. éli ah •. Belényes, cs. O. Belényea, 37, IV, 13, ak. helyben, tsz. Csíkszereda, és ah. helyben, 
u. t. és a. p. Belényesújlak. cs. o. helyben, Si, XXIV 80, f, l' e. 

*) GyepilsolJDIO& kk., Bi.lw.r belényesi j., ~-
biz 139, f. 735, O., +, UU3 kb., kj. éa ak. G y e g y ó t ek e r c5 p a tak L Tekerőpatak. 
Magyarremete, t1z. Nagy-Várad, jbtlr. és ah. Belé- *) Gyergyótölgyes nk., CMk '*·• 
nyea, ca. o. Biharkaba, 37, IV, 13, a. t. és a. p. gyesi j., biz 789, :f. 8.878, JI., o., n., ö, t, 
Mngyarremete. x), 79.895 kb., ak. helyben, tsz. Csftszereda, 

*) Gy.Sr nk., X Kisszállás, Magyarezipuszta és jbtk. és ah. Gyergyószentmiklós, ca. O. helyben, 
Nagyszjjlu; Torontál módosi j., biz !29, :f. 8!, XXIV, 80, _r- e. ~· 
1.!181, n., sz., m., +. rk. Dócz, .t-.565 kb., ak. hely- *) Gyergyó"djfalu nk., X Gyergyólibintelep: 
ben, tsz. Nagybecskerek, jbtk. és ah. Módos, cs. O. Oftk t1m., gyergyószentmiklósi j;, há.z 8811, ! 
Bóka, !19, VII, ~o. iti• f, M., O• gk. Vasláb, 2.&.14.1 kb., ak. helyben, tsz. 

G :r é r l Tógyér. Csíkszereda, jbtk. és ah. Gyergyószentmiklós, ca. G, 
G y é r e s l. Aranyosgyéres, Korosuéres, Mezc5- helyben, XXIV, 80, u. t. Gyerayóalfalu, 

IJéres. · • · 
*) Gyéres1zentldrály kk., Torda-Aranyo.t . *) Gyergyód.rhegy kk., X Flllpe, GalotJ.áa 

tordai j., biz 124, i, 704, O., m., ; , rk. Torda, és Ploptyis ; Crik tJru., gyergyószentmiklósi j., hú 
ref. Aranyosgyéres, 1.891i kb., Jrj. és ak. Aranyos- 653, i !1. O., m.; ; , rk. Gyergyóremete, 916 
gyéres, tsztk., jb. és ah. Torda, cs. O. Aranyos- kb., Jrj. és ak. helyben, tsz. Csíkszereda, jbtk. • 
gyéres, 50, XXI, 69, u. t. és u;. p. Aranyosgyéres. ah. cs. O. St, XXIV, 

*) Grergyóalfalu nk., Oftk gyergyószent- 80, f, 
miklósi J., ház 1.369, i 6 . .U!t, M., ~, ; , 87.44-6 G y e r g y ó v a sl á b L Vasláb. 
kb., ak. helyben, tsz. Csíkszereda; jbtk. és ah. *) Gyerk kk., X Szóvádpuszta; Htmt 11111 •• ipolJ· 
Gyergyószentmiklós, cs. O. helyben, XXIV, 80, sági j., ház 11!, ! 567, M., o, 1.4!4 "ih~ ij. 

, ,r-e. ~- és ak. Kistompa, tsztk., jb. és ah. Ipolyság, ca. ft. 
* Gyergyóbékás nk., X Zsedánpatak; 08411: Ipolyság, !tn, XIV,.{.:,, m. h., u. t. Kistompa.~ 

rJergyótOigyesi j., ház 1.6!3, i. 7.133, O., m., ; ('), *) kk., X Gyarmatpuszta, Gyermelyi 
rk. GyergyólOigyes, ~.988 kb., ak. helyben, tsz. szeszgyár, Janesármajor és Kablásmajor; KIJIIá. 
Cslkszereda, jbtk. és ah. Gyergyószentmiklós, cs. O. rom tatai j., biz !76, :f. U98, ll, ~. rk. 
Zsedánpatak, ~. XXIV, 80, ~ e. Szomor, 7.808 kh., Jrj. és ak. helyben, tsz. Komi-

G y e l' g y ó b é l b o r l. Bélbor. rom, jbtk. és ah. Tata, r.a. O. Tarján, 11, XIll, 43, 
G y e r g y ó b o ra z ék l. Borszék. u. t. Zsámbék, . 
*) Gyergyócsomafalva nk., Oftk vm., ryergyó- Gyermelyi szeszgyár, r. Gyermely, KOIIdro• 

szentmiklósi j., biz 857, !. 3.917, M., o. gk. t1m., tatai j., cs. O. Tarján, L t. Zsámbék, L p. 
Gyergyóalfalu, 17 kb., ak. helyben, tsz. Csik- Gyermely. 
szereda, jbtk. és ah. Gyergyószentmiklós, cs. O. *) Qyer6ta1Ta kk., Kololi """·• gyalui j., hú 
Gyergyóalfalu, Si, XXIV, 80, u. t. Gyergyóalfalu, 116, f. 651, O., +• 3.1!6 kb., kj. és ak. Gyerc5Tiúr· 

, hely, tsz. Kolozsvár, jbtk. Bánft'ybunyad, ah. · 
y e r g y ó d i t r ó l. Ditró. Kolozsvár, ca. O. Magyarkapus, 51, XXI, 67, L t. · 

*) Grergyóholló nk., Onk gyerryótOlgyesi Magyargyerőmonostor, u. p. Magyarkapus. 
j., ház 316, !. 1.396, O., m., ; , 1·k. Gyergyó- *) Gyer6ftdongó kk., Kolou ""'··gyalui j., hú 71, 
tölgyes, MB kh., ak. helyben, tsz. Csíkszereda, i , O., +, 75! kb., kj. és ak. Magyariapus, 
jbtk. és ah. Gyergyószentmiklós, cs. O. helyben, tsztk. Kolozsvár, jb. Kolozsvár vidéki (11ékh. 
8!, XXIV, 80, u. t. és a. P• GyergyótOlgyes. Kolozsvár), cs. O. Magyarkapus, 51, XXI, 67, L t. 

G y e r g y ó ki l y é n fa l v a l. Kilyénfalva. Magyargyerő~onostor, u. p. Magyariaplll. 
Gyergyólibántelep, r. Gyergyóújf~lu, Os-tk G y e r ő m o n o s t o r L Fels6ryerc5mouostot, 

gyergyószentmiklósi j., cs. lJ. Gyergyóújfalu, u. t. Magyargyerőmonostor. · 
Gyergyóalfalu, ~- · *) Grer8vásárbely kk., Kolou .,.., naloij., hú 
. ·*) Gyergyóremete nk., X va, Dudád 166, :E 877, .M. o.,~, +. 9.8'6 kh., kj. és ak. helyben, 
és Eszenyő; O~ gyergyószentmiklósi j., tsztk. Kolozsvár, jb. Kolozsvárvidéki(székh., KoJou· 
ház 1.3:l6, !. 6.i07, M., o, gk. Gyergyóvárhegy, vár), ah. Kolozsvár, cs. lJ. .&fanarkapus, 51, 
!8.996 kb., ak. helyben, tsz. Csíkszereda, jbtk. és XXI, 67, u. t. Ereres, u. p. Magyarkapus. 
ah. Gyergyószentmiklós, ca. o. Ditró, XXIV, *) Grertyámoa nk., Torontál csenei j., 
80, U. L Ditró, ~- ház 583, :! !.775, N., m., Or U35 kb., ak. 

G y e r g y ó a a l am ás l. Salamás. helyben, tsz. Nagykikinda, jbtk. Billéd, ah. Zsom· 
G y e r g y ó sz á r h e g Y L Szárhegy. bolya, cs. o. Csene, 62, VIII, U, :f, 
*) GyeriJó&zentmiklót rtv., X GyilkosvOlgyi J:- e •. 
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miskolczl j., cs. G. Di611iJGr, •• '- Diósgytlr, 
Qreri)'Amospuszta, n Cseprer, Sopron Himor 

. aepresi j., ca. 3. Csepreg, u. t. ~~ u. p. Csepreg. a. nP• zi "_:aszta f""'' Seprc5s .Arad kis-
G y e r t y i n l. Alsórye1iyin. u-yes m .... r ' ' 
Qyertyánaija, n Komlóskeresztes, Sdros jenői j., cs. O. Seprc5s, ~· t. és u. P• Sep~c5s. 

tirilti j., cs. 3. Kilnis, u. t. GirAlt, a. p. Kom· *) Gyetra nk., X KrlVIiny, Sulyok, Sz1lánk és 
lóskeresztes. Teknc5s; Zólyom tJm., nagyszalatnai j., ház 857, 

") GJerlyánfa kk., X Élesmart és ÖrdOgtanya; ! 7.339, T., m., o, 14.960 kb., ak. helyben, tsZ. 
Bt~r$ pramszentkeresdi j., ház 171, f. 1.09j, Beszterczebinya, jbtk. és ab. Zólyom, cs. O. hely
T., rk. Fels6hámor, 9.184. k:h. (Madarasalja kk. terO.- ben, !5, XVI, 50, ~. :f (Kriviny-Gyetva), 
letével)~ kj. és ak. helyben, tn. Aranyosmarót, ..[11 e. p •. a. · . 
jbtk. ÚJbinya, ah. Kllrmllczbinya, cs. o. Zaar- Gyelimajor, n Csanytelek, Clumgrtitl .,..,, 
nócza, XIV, 46, •· t. ~~ •· P• Felsc5hé.mor. csongré.di j., cs. G. Csanytelek, u. t. és •· p. 

Gy e rt y á n fa é l e a ma rt l. Gyertyánfa. Csanytelek. 
Greriyankút, r. Lókdt, Yesept"im G y i g y i a e n y 1. Gyegyesény. · 

lirezi j., es. O. Szentpl, u. t. Herend, •· p. Gylldnyestanya, f""'' Borsod 
Zirez. tJm., mezőcsáti j., cs. G. u. t. és u. p. 
·. *) GreriyánUget kk., )( Antaltelep, Gyertyin- Mezc5nagymibály. 
lill'e~~rd6, Káz~él'VIUgy és Liszlórét ; Máramaros Gyllkonölg;rl telep, f""'' Gyergyószentmiklós, 
•·• tiszaviiigyl l· (székb. Rabó), ház 39j, f. Ostk cs. O. Gyergyószentmiklós, u. t. és u. p. 
m.. r., n., o, ; , 89.393 kb., kj. és ak. Nagy- Gyergyószentmiklós. 
bocskó, tsz. Máramarossziget, jbtk. Rahó, ab. Gyimes, r'l GyimesbQkk, Os'k "•·~ szépvlzi j., 
Máramarossziget, ca. G. helyben, 86, XII, 38, cs. G. Gyimesbt1kk, , r. _[11 e. p. u. 

~· *) GyimeshUkk , X Agyagospataka, Áldo-
QyertyánUgetftlrd45, r'l Gyertyinliget, máspataka, Bálvinyoapataka, Barátoslelep, Bar-

•arOI m., tiszavölgri j. (azékb. Rabó), cs. O. tosokpataka, Gyimes, Hidegség, Petkipatab, 
Gyertyánliget, u. t. és •· P• Gyertyinliget. Rakottyástelep, Tarhavaspataka és Terkuczatelep; 

Gyertyános kk., Hunyad tJm., algyógyi j. (azékb. Orilc szépvizi j., -bás 1.161,! 6.!98, M., o., n., 
A1g}ógyalfalu), ház 70, f. !198, O., kg. Arany, o, ; , ig. Székelyudvarhely, 10.3!3 kh., ak .• hely

kb., ij. és ak. Nagyrápolt, taz. Déva,, jb. Al· ben, tsztk., jb. és ab. Csfkuereda, cs. G. helyben, 
gyógyalfalu, ab. Szúzvároa, cs. O. Haró, 66, XXIU, 8!, XXIV, 80, u. t. és •· p. Gyimes. 
7ó, a. t. Piski, u. p. Nqyrápolt. *) Gylmesfels6lok nk., X Bothavaspataka, 

Gyertyános, f"'! Vingárd, .Alt6-FeMr tm., Cziherekpataka, Gáborokpataka, Görbepataka, 
kisenyedi j. (székh. cs. O. Vingárd, u. t. Komjádpataka, Rajkópataka, Réczepataka, Sánta-
Koneza, •· p. Vingárd. telek:, Szöcsllkpataka és Ugrapataka; OsOc tJm., 

GreriJános, f"'\ ~ólyomtemre, Z6lyom tJm,~ szépvizi j., bA.z 503, f. t.m, M., rk. GyimeskOzép
. aólyomi j., ca. 11. Zólyom, u. t. Garamberzencze, Iok, gk. Gyimesbtlkk, S.ö56 kh., ak. helyben, tsztk., 
•· p. Zólyombúcs. jb. és ab. Csíkszereda, cs. O. GyimeskGzéplok, 81, 

G y e r t y i n o a · l. Bélagyertyinos, Hegy hát- XXIV, 80, p. u. 
gye1·tyinos, Kisgyertyinos, Kóvirgyertyánoa, Szúcs- *) nk., X Antalokpataka, 
gyertyános, Toroezkógyertyános, Zalagyertyinos. Bándpataka, Bara.czkospatak, Borospataka, BO.kk

Gyertyánosmajor, f"'! Plltréte, Zala tJm., pacSQ.i bavaspataka, Hidegség, Jávárdipataka, Kápolna-
j., es. 11. Slljlllr, ·n. t. Pacsa, u. p. Felsc5rajk. pataka, Kováspatak, Nd.gypatak, Salamáspataka 

Q)'ertyánospnszta, f"'! KarancRa1ja, Nógrád és Slitétpatak ; Csfk rm., szépvfzi j. ház 499, :E 
""'·• fl\leki j. (székb. Salgótarjin), cs. G. 3.080, M., o, 7.688 kb., ak. helyben, tsztk., jb. 
Salgótarjin, u. t. Sa1gótarján, a. p. Lapujtc5. és ab. Csfkszereda, cs. O. helyben, X.XlV, 80, 

G)'ert)'anospuszta f"'! Tarany, Somogy tJm., liil• :f, _[11 e. p~ u. 
nagyatádi j., ca. ö. Nqyatád, u. t. Nqyatád, G y i m ó t l. Nagygyimót. · 
u.· P• Tarany. *) Gyimótfalva kk., X Szulczrigelmajor: VtJS 

Gyert)'Anostanya, f"'! SárkOz, Statmár fels6óri j., biz 66, :! ~91, N., m., rk. Mária-
szatmárnémeti j., cs. G. SárkOzújlak, u. t. Sir- falva, ág. Felsc5lövc5, 754 kb., kj. és ak. Mária-
kaz, a. p. Sárközújlak. falva, tsz. Szombatbely, jbtk. és ab. Fels66r, cs. o. 

*) Gyertyánpatak kk., Sáros fels6vfzkllzi Pinkafc5, 83, XX, 66, u. t. Felsc510vc5, u. p. Tarcsa. 
j., ház 63, ! 349, R., ; , kj. és ak. Róna, G y i r e a l. KOrösgyéres. 
tsz. Eperjes, jbtk. Felsc5vizkllz, ab. Girált, cs. ll. *) Gyirmót kk., X Károlybáza és Sebesh'najor; 
Felsc5vizkllz, 67, IX, 29, u. t. és u. P• Felsc5vízkllz. (}y6r ""'·• sokoróaljai j. (székb. Tét), ház 118, i, 

Grertyánpuszta, r't Kc5várbely, Nyitra tJm., 76~, M., o, 1.669 kb., kj. és ak. Koronczó, tsz. 
nagytapolcsányi j., cs. G. Nagylapolesány, u. t. Győr, jbtk. Tét, ab. Gyc5r, cs. G. Ménf6, 19, XVII, 
Nagytapolcsiny, u. P• Nyitraperjés. · 66, n •. t. és u. p. Ménf6. 

Qyen1ánvölgr, r. Répáshuta, BorsOtJ .,..., G y Irok L GyO.reg . 
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*) (lyfrófi kt., )( Sirmajor; Sopron ""'·• felsi'J· rtllet), tn. 
pulyai j., ház 168, :E 847, H., m., o, 1.841 kb., SzepesoJas&i, 
kj. és ak. Filles, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Felsc'l- Kluknó. 

Jbtk. és ah, Gc1Intozblnya, Cl. a. ' 
67, IX, 30, 1. t. Korompa, L p. 

pulya, cs. o. Fflles, 76, XVIII, 69, u. t. Szabad- Gyóni sz6ll8k,'"" Gyón, Pest-Püil·&l"Kilhll · 
báránd, a. p. Locsmánd. alsódabasi j., c& G. Alsódabas, L L !Jai. 
. G y i r ó t 1. Bakonygyirót, Németgyirót. dabas, u. p. Gyón. 

' ·; *) Gylva kk., X Macakáspuszta ; .l!Jsetergom vm., Gyopárhalma, '"" Orosháza, Bikis 1111.. oros-
párkányi j., hAz 38, :E 223, M., rk. KObOlkút, 776 házi j., cs. o. Orosháza, u. t. Orosháza, L ,. 

kb., ij. és ak. KöbOlkút, tsz. Komárom, jbtk. Pár- nyáron Gyopárosfftrdc'l ; télen Oroshúa. 
,kány, ah. Esztergom, cs. o. Muzsla, !6, XIV, U, Gyopárosfllrdl, '"" Orosháza, Blkú 1111., oros-
Ilo t. és u. p. KöMikut. bizi j., cs. 6. Orosháza, ~ m. h. (Gyopároai 

• 

Gyóes, '"" Kunhegyes, Jás!I-Namjkun-BIIolnok fürdc5), u. t. Oroshiza, ~ (csak nyiron), télen 
"m., tiszai felsc'l j. (székh. Kunhegyes), cs. O. Kun- u. p. Orosháza. · 
begyes, u. t. és 11. p. Kunhegyes. · Gyopó.rosl ugarok, l"'\ Orosháza, Blkú 0111., 

*) Gyód kk., Baranya "'"'·• pécsi j., ház 100, orosházi j., cs. 6. Orosháza, m. h. (Gyop.t· 
f. N., rk, Keszil, 433 kb., kj. és. ak. Keszü, rosi szc5llc'lk), u. t. Orosháza, u. P• nyáron Gyopt
tsztk., jb. és ah. Pécs, cs. o. Szalánta, 52, XIX, rosfllrdc'l ; télen Orosháza. · · 
60, u. t. Görcsöny, u. p. Keszü. Gyorgyi, r'l Beremend, BtJrt.mya ""'·• eikl.ói 

G y ó r y l. Felgyógy, Feredc'lgyógy, Havasgyógy. j., cs. O. Beremend, u. t. és •· P• Beremend, 
G y ó g y p a ta k l. Kisgyógypatak. · *)Gyóró kk., X Rozáliamajor és TatárfO!di major; 
Gyójat sziget, r'\ Csongrád, Csongrád ""'·• Sopr(JTI, kapuvári j., ház 91, f. 740, 1., ri, 

csongrádi j., cs. O. Csonrrád, u. &.. és u. p. Czirák, ág, Vadosfa, 1.697 kh., kj él at. Czirái, 
Csongrád. . tsz. Sopron, jbtk. és ah. Kapuvár, e& O. Beled, 

Győjal tanyák, r'\ Csongrld, 08on{Jf'át1 , 76, XVIII, 68, u. t. Beled, u. P• Czirát. 
csongrádi j., ca. 6. Csongrád, u. t. és L P• *) Gyorok· nk., Arad aradi j., hú 536, i. 

l 
Gsongréd. 2.991, M., o., o, ~ , ::fo, '!.04-1 kh., at. helyben, 1 

Gyójapuszta, r'l Csongrád, OsongrtU "m., tsz. Arad, jbtk. és ah. Máriaradna, ca. o. helyben, 1 

csongrádi j., ca. O. Caongri.d, u. t. és •· P• VIII, r (Gyorok·Ménes), .(ll e. 
Csongrád. ~-

Gyolcs, '"" Tiszabura, Já811-Nagykun-B:olno'k Gyótamajor, r. Szepetnek, Zala ""~ nan· 
t1m., tiszai kllzép j. (székh. nrökszentmiklós), cs. o. kanizsai j., cs. o. Alsódomboru, t. to Nagykaniua, 
Tiszaroff, u. t. és · u. p. Tiszabura. · u. p. Szepetnek. . 

Gyolcsingestany a, r'l Tiszadorogma, B Of' Bod -vm., Gyótapuszta, '"" FI'Jnyed, Somogy tlfll,, 

mezócsáti j., cs. G. Mezócsát, 11.. t. és u. p. j., ca. o. Balatonberény, u. t. BalatonszentcGiiJ, 
Tiszadorogma. u. p. V örs. · 

Gyolestanya, r'l Tiszaroff, Jás:·Nagykun·Beol- Gyótapuszta, r'l Marczali, Somogy -. mar· 
t&Ok ""''' tiszai közé p j. (székh. TOrOkszentmiklós ), czali j., cs. O. .Marczali, u. L és •· P• Marczali. 
ca. O. Tiszaroff, u. t. és u. p. Tiszaroff. Gyótnpuszta, '"" Komttrom .,.,, ud· 

*) Gyoma nk., X BessenszOg, Osudabala, vardi j. (székh. Ógyalla), cs. 11. ÓIJ~ L t. 
Fatyasi tanyák, Gyomai régi tanyák, Keselyc5si Ógyalla, u. p • .Martos. · 
tanyák, Kölesfenéki tnnyá.k, Nagyállás, Nyilasi *) Gyökeres kk., Seatmár ""'·• n91JB0mkutij., 
tanyák, Ózedmajor, Paskumi tanyák, Póhalom, ház 166, ! 661, O., ; , 1.919 kb., kj. és at. NBiJ· 

• Telek, Ujkert, Zöldlaposi tanyé.k és Zsófiamajor; nyires, tsz. Szatmár-Németi, jblk. és ah. NaBJsom· 
Bdkés "m., gyomai j., ház !.650, :E 11.6!)9, M., n., kút, cs. o. Nagysomkút, 6, XII, 88, u. &.és L p. 
t., ö, ~,d', (X, 39.106 kb., ak. helyben, tsz. Gyula, Nagynyfres. 
jbtk. és ah. Békéscsaba, cs. o. helyben, 101, Gyökáres, r'l Tótpelsi'Jcz, Zdlyom filii,, 16lJomi 
ll, 4, :r. I- e. ~· j., es. ~. Tótpels6cz, u. t. és u. p. Tótpelsöoa. 

Gyomai rági tanyák, r'l Gyoma, Békés ""'·• n BQkkfalva ·Tem11 n., temet-
gyomai j., ca. o. Gyoma, u. t, és u. p. Gyoma. rékasi j., cs. o. Temesremete, u. t. és •• p. Temeao 

*) Gyón n~., )( Essői majorok, Göblllyjárási remete. · . 
majorok, Gyóni szőllők, Mélyállási erdódQh~ és n TllkGl, Pest·Pilis-Solt-Kif. 
• 
Ujo~ztási dQlő; Pellt-Pilis-Solt-Kiskum .vm., alsó- kun ""'·• rll.czkevei j., es. ll. Sorouir, ,, t. és 
dabasi j., ház 616, i , M., ~, (j', rk. Sári, u. p. Tököl. 
11.290 kh., ak. helyben, tsr.l. Pestvidéki (székh. *) Gyökös kk., X Kc5palakpuazta és Vari&· 
Budapest), jbtk. Ócsn, ah. Alsódabas, cs. o. Alsó- puszta ; Hont "m., báti j., ház 86, f, T., ao97 
dabas, 32, l, 1, u. t.Alsódabas, ~· kb., kj. és ak. Hegybánya, tsz. lpolyúg, jb. és 

*) Gyóntaln , Bse-pes "m., gölniczbányai ah. Selmecz- és Bélabánya, cs. !1. Hegybánya, 18, 
j., ház 54, i !t52, T., rk. Kluknó, 1.385 kb., kj. XIV, 46, u. t. Bakabánya, u. P• Honth1111onra. 

. és ak. Korompa (korompavidéki kJ. és ·ak. ke· *) Gyömöre kk., X Ilonkapuszta; Gfór "'• illi' 
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1), q. Felpécz, 8.568 kh., kj. és ak. hel;yhen, tsz. 60, X, 8!, u. t. Ludas, u. P• VIsonta. 
Gyc5r, Tét, ah. G;yc5r, CL o. Kajér, 19, XVII, *) Gyöngyöshermán kk., X Deszkás, Hatlá~~-
66, ~- csárda és Mezeimalom; Val t~m.1 szombathel)'ll·• 

1""1 Mezc5keresates, BorsarJ ház 57, f, 517, M., rk. Szentkirály, 1.137 k.h., tj. 
mezc5kl!vesdi j., CL G. Mezc5keresztea, a. t. és u. p. és ak. Szombathely (szombathelyvidéki kj. és ak. 
Jlezc5keresztes. brillet), tsztk., jb. és ah. Szombathely, cs. D. 

G y om ll r 4 L Gyl!mllre. Szombathely, 83, XVIII, 59, m. h., •· t. és 
G y O m ch 6 L Zalagyl!mllrcS. · u. p. Szentkirily. 
*)Gy6mr6 nk.,X Gyl!mr4iBc5ztqlagy,r,Gyftmrc5y- Gy6ngy6smajor,'"' Sopron ""'·• csornai 

major, Kóczé.ntanya, Tilvesmajor és Újma.jor; Pest- j., cs. O. Csorna, u. t. és u. p. Csol'D.a. 
Pilu·Bolt-Kilktm monori j., ház '697, f, 4.065, *) kk., tnn., szigetvári 
H., ~, rk. Űllc5, q. Péteri, 4.671 kb., ak. hely· j., ház 1!2, i. 656, M., ~, rk. Németújfalu, 1.663 
ben, ta. Pestvidéki . (azékh. jbtk. és kh., kj. és ak. helyben, tsz. Kaposvár, j btk. és ah. 
ah. Blonor, cs. G. helyben, 3!, I, 1, f (Gyomrc5- Szigetvár, cs. o. helyben, ü, XIX, 6!/A, (GyOn-
Kóczé.npuazta), I- e. gy6smellék-Szentmihálypuszta), _[ll e. • 

g6.ztéglagyár, '"' Gyomrc5, Pelt- '"' Decs, Tolna "m., klSz-
Pilu-SoU-Kuktm monori j., ce. o. Gy0mrc5, ponti j. (székh. Szekszárd), Clo o. Decs, •· t. és 
•· t. és u. p. G70mr6. u. p. Decs. · . 

G76mröltanya, ,..... Hemldnémeti, Zemplt!n tm., Gy6ngy6soldal, r"\ Decs, 7'oma tm., Uzponti 
szerencai j., cs. o. Gesztely, •· t. u.y. j. (székh. Szeks1árd), cs.· G. Decs, u. t. és •~ P• 
Hernádnémeti. · 

GJII!U'iJ'DlaJor,· ~ Gyomr<5, Peat-1\lii-&Jt- *) Gy8ngy8sor~szl nk., X Bagolyvár, Károlyvár, 
Kuktm tlfll., monori j~ ca. O. Gy0mrc5, u. t. és Mátraaranybányaház és Világos; HetJell "m., gylJn
L p. Gy6mrc5. ' gyOsi j., ház ! 1.181, o, 3.818 kb., ak. 

*) GJÖDgJ' ü., Statmár .,..,, erdeSdi j., ház 134, hel7ben, tsz. Etfer, jbtk. és ah. Gyöngyös, cs. O. 
f, 730, O., m., * , rk. Snkasz, 1.993 kb., k'j. és ak. Gyöngyös, 60, X, 3i, u. t. és •• p. GyOngyOs. 
Gére1, tsz. Szatmir-Németi, jbtk. Erdc5d, ah. Szat- *) Qy6ngy8spata nk., X Csákberektanya, Elek-
már-Németi, ca. o. 5, XII, 87, L t. tanya, FOldestanya, .Medgyestanya, · 
Ákos, •· p. Gms. Nyitra, Perestanya és S1u1'dok ; tmf,, gyOn· 

Gröngrmajor, r'\ NyirvOirY, ZaltJ ""''' csák· ~ryosi j., hú 669, ! J.67B, o. 10.253 kh., ak. 
tornyai j., ca. G. u. t. éa u. P• Csák- hel7ben, tsz. f.rer, jbtk. és ah. Gyöngyös, ca. ö. 
tomra. Gyöngyös, 60, X, 3!1, L t. Gyöngyös, 

*) Gr6nrJÖII rtv., X Alojzia.fl1rd<5, Benepunta, GyGnnGspuszta, r-. Németlad, · t~m., 
Encspuszta és ; Betu t~m., ház 2.499, szigetvári j., cs. ö. Szigetvár, :r (NémeUad· 
I18JU4, JL, n., t., o (•), ~,J) {1), q. Eser, 7.871 GyOngyOspuszta), L t. és u. p. Németlad. 
kh., ak. helyben, tsz. Eger, éa ah. helyben, *) Gy8ngy6sptlsp6kl nk., B,e..," tmf,, gyöngyösi 
ca. O. helJhen, 80, X, r, .(ll e. j., hú 144, ! 1.116, M., rt. GyOngyOs, 1.80! kh., ak. 

helyben, tsz. EBer, jbtk. és ah. Gyöngyös, cs. ö. ; 
Gy6nrJUsapátl kt., X BesenyeSmajor; Vas Gyöngyös,' 60, X, 32, u. t. és u. p. GyOngyOs. 

""-• j., hU !9, f. M.; rk. Nar7- *) Gy6ngy6ssolymos nk. X Egri,. 
gencs, 517 kh., k'j. él ak. SOpte, tsztk., jb. és ah. érseki tanya, Ludányimalom és ToUrlak; He1J811 
Szombathely, cs. O. Szombathely, 88, XVIII, 69, tma., gyOngyOsi j., ház 443, z 2.393, M., o, 11.775 

m. h., u. t. és u. P• NaBY(fencs. kh., ak. helyben, tsz. Eger, jbtk. és ah. Gyöngyös, 
Qy6ngyösfö kk., VaB k6szesi j., ház cs. o. GyOngyOs, 60, X, 3!, u. t. és u. p. GyOngyOa. 

i N., q. Vqod, lM kh., kj. és ak. *) GyUngyösszentkereszt kk., X Edeháza· 
.tllóazénéietc5, tsz. jbtk. él ah. K6szer, puszta és Lujzamajor; Va1 ..,m., szombathelyi j., 
es. O. Boroatyánkc5, SS, :XVIII, 60, u. t. Boros· ház 64, i M., rk. TAplánfa, 989 th., kj. és 
t}'ánkc5, ~. ak. Táplánfa, tsztk., jb. és ah. Szombathely, 

*) Gr8ngy6shaláu nk., X Aranyoaitanya, Bóta- cs. o. V ép,SB, XVIII, 69, ~' r. p. n. 
tanya, Csárdatanya, Hámtanya, KistanJa, Ra·.rasz. •) Gy6ngyUsszöll6s kk., X Balhavár, Kispityer 
partitanya és Zrubkatanya; Bet~u t~m., gyOngyOsi és Nagypityer; Vas 11m., szombathelyi j., ház 153, 
j., hb !98, i, 1.760, H., 0• kh., ak. hely- :! 1.460, M., rk. Szombathely, 1.347 kh., kj. és ak. 
ben, tsz. EB9r, jbtk. és ah. GyOngyOs, cs. O. Vámos· Szombatbely (szombathelyvidéki kj. és ak. kerület), 
rJIIrk, 60, X, 82, m. h., ~- . tsztk., jb. és ab. Szombathely, os. G. Szombatbely, 

*) kk., X Flochtanya, Gret- 83, XVIII, 59, a. t. és u. p. Szombathely. 
kovicstanya, Józseftanya, Szalókitanya éa Tomay· *) GyUngyUstarján nk., X Agyagipartelep, 
tanya i &wt gyOngyOsi. j., ház 1!6, f, 703, Borbytanya, Kekécstanya, Kisdomb, Pusztacserepes, 
Jl., rk. Visonta, 1.766 kb., kj. 61 ak:. Visonta, tsz. és Pusztafajzat i Hetlll ..,"..,. ryonsyosi j., ház 464' 
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! M.,. ~, 8.36.& lb., ak. helyben, tsz. Eger, györgy, Tótszentgy011y, Turoczszentgy~rgy, nske-
jbtk. és ah. es. O. Gyöngyös, 60, X, 3!, szentgyOrgy, UzdiszentgyGl'fy, Víziszen!gyGrrJ, 
•·· i. GyOngyOs, Zalaszentgyörgy. 

GylJngyszlget, r"' TOrOkbecse, TorontáJ G y o r g y e 1. Sajkásgyörgye, Tápiógyörgye. 
tlJrGkbeesei j., es. O. TOrOkbeese, u. t. és u. p. üyörgyed, r"' Gerendkeresztúr, Torda·AraftY01 
TOrGkbeese. • vm., marosludasi j., es. !1. Aranyosgyéres, 

*) GrlJnk nk., X Gerenyás, Kisbázasszllllll, n. t. Marosludas, u. p. Gerendkeresztúr. 
Szabaton és Öregerdc5; Tolna "m., simontornyai Qyörgyeitanya, r"' Tápiószele, Pm·Pilis-&u· 
j. (székh. Gyönk), ház 617, i, 3.!91, N., m., ~ (•), Kiakun .,m., abonyi j., es. G. Tápiószele, L t. 
r:f, (r, rt. Szakadé.t, 6.6!8 th., ak. helyben, tsz. és u. p. Tápiószele. 
Szekszird, jbtt. és ah. helyben, es. o. helyben, 69, GrörgycS~, n Szahadka, Bács-Bodrog ,.,, 
XVII, M, r (Keszöhidegkút-GyOnk), _r es. O. (a !'lzolgálatot Szabadb viroe 
e.~· rendllrsége teljesíti), . r. [8] p. n. 

GyönködJ)USzta, r"' Szilasbalhás, Veseprém vm., *) Qy6rgyfa1Ta kk., m., kolDZSTári j • 
enyingi j., cs. ö. Szilasbalhás, u. t. és u. p. Szi- ház 332, i, 2.087, M., o., o, ; , ~, !.518 kh.l ij. 
lasbalbás. . és ak. Kolozspata, tsztk. Kolozsvár, jb. Kolozmr 
Győr tjv., X Gyc5rszabadhegy; Gyór vm., ház vidéki (s:r.ékb. Kolozsvár), ah. Kolozsvir, e& O. 

3.287, i, .U.SOO, M., o (a), ~, r:f', ll) (•), kg. Ajton, 51, XXI, 67, u. t. Ajton, ld8J. 
Komárom, 9.466 kb., ak. helyben, tsz tk., j b. és ah. G y lJ r g y fa l v a J, Csicsógyörgyfalva. 
helyben, es. o. helyben (a közbiztonsági szolgála- *) GyörgyfUlda kk., Sáros tim., fels6vfzkGzl j., 
tot a város bel- és kfllteriUetén a város rendőr- ház 46, :E R., gk. Felsciodor, 1.!70 kb., ij 
sége teljesíti), 19, XVII, 66, ,t, lit!• r. és ak. Felsc5vfzklJz, tsz. Eperjes, jblk. Fels6miGt, 
_r e. . ah. Bártfa, es. ö. FelscivlzkGz, 67, IX, L t. 

G J c5 r Borsosgyc5r, Diósgyc5r, KisgJc5r, Szolp- Felsc5vfzköz, u. p. Felsc5odor. 
gyc5r. G y IS r g J h h l. 

*) Qy6ruszonyfa kk., Gy6r pusltai J. *) Györgybiza kk., X Birgtanya, CsáVOS!J• 
(székb. Gyc5rszentmárton), ház 9!!, ! 603, M., o, puszta, Liptbaypuszta és Orczypuszta; ·ror011tál 
1.1!0 kb., kj. és ak. tsztk., jb. és t~m., bánlaki j., hú 136, f. UM, N., m., ri. 
ab. Gyc5r, 01. ö. Táp, 19, XVII, 66, , ~. Zichyfalva, 7."917 kb., kj. és ak. IstvánvGlgy, tu. 

*) G:röre kk., X SzentgyOrgy ; vm., Nagybecskerek, jbtk. és ah. Kódos, ca. 6. ZichJ· 
völgységi j. (székh. Bonyhád), ház 181, :E 96&, falva, !9, VII, H, r. ~ p. u. 
JI., n., rk. Szászvár, Ag. Izmény, 1.965 kb., kj. és Györgyháza, r"' Gy6r ""'·• pusztai 
ak. Máza, tsz. Szekszárd, jbtk. és ah. 'Bonyhád, j. (székh. Gyc5rszentmárton), cs. a. B6nyrét&!ap, 
cs. ö. Bonyhid, "'· XIX, 61, 11.~ t. Szászvár, u. p. u. t. és u. p. Bc5nyrétalap . 
Máza. . , Qyörgyhán, r"' Temesjenc5, Tmu em., tema-

Qyörfapuszta, r"' Zalabaksa, ZaZtJ alsó- rékasi j., es. O •. Hidasliget, L t. Fels6bencsek, 
lendvai j., cs. ö. treg, u. t. és u. p. Zala- u. p. Temesjenc5. 
baksa. · G:rUrgyhegy, r"' Szentmargithegy, Zala na., 

Qyörfl'yborsta, r"' Borsfa, Zala _,letenyei csáttornyai j., cs. O. Stridóvár, L t. Mura-
j., cs. ö. Bánokszentgyörgy, u. 1;. Letenye, [8]. szerdahely, u. p. Muraszentmárton. 

G76rtrytanya, n Atkál' He'IJU "m., gyöngyösi *) QyÖJ'gyi kk., X Koplaló; Abauj-Torna "'" 
j., es. o. V ámosgy01·k, u. i. V ámosgyö1·k, u. p. filzéri j. (székh. ·Hernádzsadány), ház 30, t 
Atkár. T., m., rt. FelsöoleSTár, 797 kh., kj. és al 

*) Qy6rflszeg kk., Zala vm., novai j., ház 46, Magyarbc5d, tsztk. Kassa, jb. Hernádzsadánf, 
i, !160, M., rk. Milej, 353 kb., kj. és ak. Csonka· ab. Kassa, es. O. Magyarbc5d1 M, IX, 17, L t. 
hegyhát, tsztk., jb. és ab. Zalaegerszeg, es. ö. Nagy és u. P• Magyarbc5d . 
lengyel, 48, XX, 65, u. t. Nova, u. P• Barabásszeg. Györgyike, r"' TQndérlak, Zala esik· 

G y o r g y 1. BalatoDszentgyörgy, Bánokszent- tornyai j., es •. O. Stridovár, u. t. Stridovár, n. p. 
györgy, Baranyaszentgyörgy, Bégaszentgyörgy,Búr- Muraszentmárton. 
szentgyörgy, Cslkszentgyörgy, Dunaszentgyörgy, G y O r g Y ik e t fl n d ér lak.- Nemesbük· 
Erdc5szentgyörgy, Garamszentgyörgy, Gombosszent- kOs d l. Tflndérlak. 
györgy, Homokszentgyörgy, Iszkaszentgyörgy, Qyörgylpuszta, n Má.goes, Baranyum.,bec· 
Jászalsószentgyörgy, Jászfelsc5szentgylJrgy, Karas- háti j. (székb. Sásd), cs. ö. Mágocs, a. to D6b-
szentgy6rgy, Lajtaazentgyörgy, MarosszentgyGl'I!'Y, t•ököz, u. p. Mágocs. . 
Meszesszentgyörn, Mezc5szentgyörgy, Monostor- Qyörgyklrályság, r"' Nagymágocs, Clongra4 
szentgyörgy, Oláhszentgyörgy, Répczeszentgy6•·gy, vm., tiszántúli j. (székh. Mindszent), cs. a. N&~J· 
SepsiszentgyGrgy, SzászszentgyOrgy, Szentgyörgy, mágoes, u. t. és u. JI• Gádoros. 
Szepesszentl!yörgy, Sztrigyszentgyörgy, Tárnok- *) Györgyiola kk., Zala tJm., perlaki j., hú 
szentgyörgy, Tatárszentgyörgy, Toroczkószent- 57, :E 41~U, H .. rk. Kisszabadta, kb., t~ 11 
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' . . h *) Gylrgyös kk., X Alsótarbaj, Grodzinpuszta, 
ak. tu. Nqytamzsa, Jb!k.é és a . és Viduma, Sri.ros ""'·• girilti j., hb 37, ! ~08, 
Perlak, es. G. Perlak, 48. XX, 65, 11• • s •· P• . á • 1 066 kb kj és ak. Remenye tsz. ...,.. b dka T ez•'" ny, , • ., • , 
~ISSza a •r " . 
GJörgyH~et, r-. Nyírbátor, Ssabolc8 1.1m., Eperjes, jbtk. és ah. Girált, cs. lJ. Kálnás, 67, 

uyirbátori j., cs. G. Nyírbátor, u. t. és u. p. Nyír- IX, !9, u. t. Tapolyhanusfalva u. p. Remenye • 
. bátor. . Györgypuszta, r'\ Nagybaracska, Bács-Bodrog 

r-. Bakócza, Baranya flm., hegy- vm., bajai j., cs. O. Gara, u. t. és u. p. Regc'Scze. 
háti j. (székh. Sásd), cs. 6. Bakóeza, u. t. és u. p. Györgyszállás, 1'1 TemesfQ.ves, Temes 1.1m., új
Ba.kócza. aradi j., cs. lJ; Temesillésd, u. t. és u. p. Temes

~ Bakonys!rkány, Fejér tmt., mves. 
. 

móri j., cs. O. a. t. Kisbér, u. p. Bakony- GyUrgy1aoya, r. Pálftslde, ZempUA bod-
sárkány. · ro~ktszi j. {székh. Királyhelmecz), cs. lJ. Zétény, 

or, ~ Békéssámson, Btkú un., u. t. Szomotor, u. p. Rad. . 
orosházi j., cs. O. Tótkomlós, a. t. és u. p. Györgytarló, ""Sárospatak, Zemplén 1.1m., sáros
Békéssámson. . pataki j., cs. ts. Tiszakarád, •· t. és u. p. Sáros-

f"'\ Berzeneze, Somogy tnn., patak. . . 
csurgói j., ~· O. Berzeneze, u. t. és u. p. Ber- Györgyti.ró, 1'1 Belmeez- és Bélabánya, Honi 
zencze. . cs. ts. {a kOzbiztonsági szalgálatot a város 

Gy6rnmaJor, f"'' Drávacsány, Zala vm., csák· rendc'Srsége teljesíti), u. t. és u. p. Selmeczbánya • 
• 

tornyai j., ca. O. Miksav!r, u. t. Csáktornya, u. p. GyCSrnudT&r, f""' Bolmány, BManya. tim., 
llibad.r. ·· baranyavári j. {székh. Dárda), cs. O. Kácsfalu, 

Györgymaj or, f"'' Éberhard, Poesony so- u. t. Pélmonostor, u. p. Bolmány. 
mbrjai j., cs. o. Cseklész, u. t. és u. p. Éberhard. G y O r r y v á ly a l. Szentgyornválya. 

f"'' Ercsi, Fejér vm., adonyi j., G y O r r y v á r l. Szentgyörgyvár. 
. cs. o. Ercsi, u. t. KápolnAsnyék, u. p. G y Or g y v O l r y l. SzentgyOrgyvOlirf. 

Ercsi. Gyirhegy, 1'1 Osapi, Zala tim., nagykanizsai 
Gy8rgymajor, f"'' Fadd, Tolna tnn., dun,af'Old- j., cs. o. Kiskomárom, u. t. Kiskomárom, u. p. 

vári j. {székb. Paks), es. lJ. Fadd, u. t. és u. p. Galambok. . 
Fadd. · ' Györi, 1'1 Erk, HetJu tim., hevesi j., cs. G. 

f"'' Gerjen, Tolna'ma., danafOld- Nagyfüged, u. t. Jászárokszülás, u. P• Erk. 
vári j. {székb. Paks), cs. 'lJ, Fadd, u. t. Fadd, u. p. Gyirltag, 1'1 JAnd, B6f'eg "" •. ,tiszaháti j. (székh. 
Gerjen. Beregszász), cs. o. Gergelyi, u. t. VásárosnaménJ, 

or, f"'' Kesznyélen, ZempUn tim., u. p. Gergelyi. . 
Ilerenesi j., cs. o. Tiszallucz, a. t. Tiszalucz, G y lJ r k L GalgaiJOrk, Hévizgyllrk, Vimos-
L P• Girincs. gyOrk. 

f"'' Zemplln *)Györke kk., .Aba.'4f-Torraa tnn., fO.zéri j. {székh. 
szerenesi j., ca. 6. Gesztely, •· t. Monok, u. P. haz 117, ! 689, m., l, ~, rk. 
llecaszó. Regeteruszka, gk. 1.788 kb., kj. 

Gyiirgymajor, f"'' Nagyperkáta, Ffljlfo és ak. Ma111arbc'Sd, tsztk. Kassa, jb. Hernád-
adonyi j., ca. O. Nal)'perkáta, u. t. és u. p. Nagy- zsadány, ah. Kassa, cs. O. Magyarb6d, 84-, IX, !7, 
perkáta. . u. t. és u. p. Magy ar biS d. 

Gyiirgymajor, f" Óbéb, Torontál "".., tOrOk- G y O r k e l. Szepesgyörke. 
kanizsai j., cs. O. Óbéb, u. t •. és u. p. Óbéb. Györkefa, 1'1 Salomvár, Zala zalaegerszegi 

Gylilgymajor, f"'' Pusztaszabolcs, Fejét' tim., j .. cs. O. Zalalövő, u. t. ZalalOvlS, u. p. Salomvár. 
adonyi j., es. o. Adony, u. t. és u. p. Adony- *) Györkefalva kk., 81a.tmár ""'·• nagybányai 
Pusztaszabolcs. j., ház ao, i. 604, O., gk. Dióshalom, 1.3M kb., 

Gyllrnmajor, f"'\ Temesvajkócz, Temes kj. és ak. FelsiSbánya (bajfalui kj. és ak. kerület), tsz. -
versaezi j., ca. G. Versecz, u. t. és u. p. Temes- Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Nagybánya, cs. lJ, 
vajkócz. Kapnikbánya, 6, XII, 38, •· t. és u. p. FelsiS-
Gyiir~tJm&jor, ~ Toront!loroszi, Torontál bánya. 

nombolyai j., ca. O. Zsombolya, u. t. és u. p. *) Gylrkehi.za kk., D'eAcst!n om., zsolnai j., 
Torontáloroui. · ház 187, i, 819, T., rk. Rajecz, ~.094! kb., kj. és 
. Qyllrgymajor, f"'\ Vasvi.r, Vas vasvi.ri j., ak. RaJecz (BYOrkeházai kj. és ak. kerlllet), tsz. 
ca. O. Vasvár, u. t. és u. p. Vasvár. Trencsén, jbtk. és ah. Zsolna, cs. O. Rajecz, 71, 

GJ8tg)mez6, f"'' Magyarpadé, Torontál XV, 48, u. t. és 11. p. Rafecz. 
j., cs. O. Padé, u. t. és u. p. Padé. Qyörkehegy, f""' Nagymihály, ZempUA 1Jm., 

G)'örgyi, f"'' Martalja, Z6lgoni besztercze- na111mihályi j., cs. G. Nagymihüy, u. t. és u. P• . 
. bányai j., ca. 6. Ohel)', L t. Beszterczebinya, Nagymihály. 

•· p. MartaljL , Gr6rkehentanya, f""' Apagy, B•a.bolcs wm .. 
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nyírbaktai j., ca. lJ. Apagy, 11. t. és u. P• Gy3rszabadheg)', r" Gyc5r, Gy~ es. 3. 
Apagy. (o. kGzbiztonstgi szolgálo.tot Gyc5r viroa rend~r-

GJiirldv6lgy, f". Disznóshorvát, Borsod t~tn., sége teljesfti), ~. f, ~. 
edelényi j., cs. o. Rudabánya, u. t. Disznóshorvát, *) Győrszabadi kk., X G,dr .. ., 
u. p. Szuhakálló. tószigetcsilizkOzi j. (székh. Gyc5r), hb 70, f, 879, 

*) Györköny nk., X Hangosi tanyák és Pin- M., rk. Alsóvámos, 1.88! kb., kj. és ak. 
ezehegy; Tolnil dunafllldvári j. (székb. Paks), tsztk., jb. és ah. Győr, es. G. Balony, 19, xvn, 
hú 5i8, i, !!.648, N., m., ef', rk. Kajdacs, 6.-ISI th., 56, a. t. és u. p. Bácsa. 
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at. helyben, tsz. Szekszárd, jbtk. és ah. Paks, cs. o. *) Győrszemere nk., X Feketemajor, Gy4r· ! 
Nagydorog, 69, XVII, 04, u. t. Nagdyorog, ~- szemerehegy, Józsefházapuszta, Kisszentpálmajor, : 

• 
GyörkTágáaa, f". Paloesa, Sároli Mt- Margitpuszta, Sándorháza, Szedrespuszta, Szenl· · l 

' hársi j., es. G. Lubotény, u. t. és u. p. Palocsa. pálpuszta és Zoltánháza: (}gór tma., sokoróaljai 1 
GyörkT61gypusz1ia, "' Ragyolcz, N6grád j. (székb. Tét), hú !!66, ! 1.696, IL, ~. ~. f!, 

tnleki j. (székb. Salgótarjin), cs. o. Ffllek, u. 1;. 5.843 kh., ak. helyben, tn. Gyc5r, Té~ ah. 
Fillek, u. p. RagyoleL Győr, es. O. Ménfó, 19, XVH, 66, f, 

*) Gy3rladam6r kk., Győr tószigetcsiliz- ~-
tözi j. (székh. Gyór), hú 48, ! 884, rt. Gyc5r· Gyórszeme:rehegr, f". Gyól'llemere, Ggflr Hl., 

, 810 th., tj. ú ak. Gyt'lrzámoly, tsztk., sokoróaljai j. (szék h. '1 ét,) ca. G. Ménfc5, L t. • 
jb. él ah. Gy6r, cs. G. Hédervár, 19, XVII, 66, u. p. Győrszemere. 
u. t. Gyc5r, w. p. Győrzimoly. *) Gyeirszentháu nk.,)( Erdeitanyák, GurdonJi. 

Qy6ra6pe, f". Várad, Somogy vm., szőllt'lk, Hecsepuszta, Ivánházatanya, Kirolyhúa. 
j., cs. ll. GyllnfYOsmellék, u. t. Szigetvár, u. p. tanya, Kismener, Kolostelek, Likócs, RéYhQBJÍÚI1 

Teklafalu. . Sashegypuszta és Újmajor ; (}y_6r tószigetesi!il. 
*) Gy6r6cske tk., X Földvártanya; U"9 vm., közi j. (székh. GyOr), ház 658, f. 4.014, ll., o,tUOI 

nagykaposi j., hAz t9, :! 268, rk. Mán dok, k.h., ak. helyben, tsztk.,jb. és ah. Gy6r, cs. O. G6oy4, 
· ref. Bezdéd, 806 kb., kj. és ak. Csap, tsz. Bereg- 19, XVII, 56, ~. r. ~ p. u. 
szász, jbtk. 6s ah. Nagykapos, es. ö. Csáp, 66, *) Gyorszentmártou nt., X Imremajor 6s Pan. 
XI, 36, •· t. Csap, u. p. Záhony. nonhalma; Győr t~m., pusztai j. (székh. helyben), 

*) Györöd kk., Temes.,..,, központi j. (székh. ház 684, :! 3.068, M., ö, J), 6.700 ih., at. 
Temesvér), ház ~60, :! 1.419, O., m., T• rt. és helyben, tsztk., jb. és ah. Gyc5r, cs. o. hel7beu, 
ref. Temeatir, 4.169 kh., kj. ét at. Temesremete, 19, XVII, 56,. _L- e. ~· 
tsztt., jb. és ab. Temesvár, es. G. G J 6 r s z i g e t l Győr. 
61, VIII, H, m. h., u. t. és u. P• Temesremete. *) Gy6rtelek kk., X Jékeytanya, Lubylanya 6s 

G Y c5 r G d Felsógy6r0d. V állytanya; 8Matmár mátészalkai j., ház 
G y 0 r G k l. BalatongyllrGk, SzöllósgyOrGk. ! 1 M., ; , rk. Mátészalka, 2.501 ih., kj. és 
Gyö~ö~án, f". Pórszombat, ZtJla alsó- ak. helyben, tsz. Szatmár-NémeU, jhtk. és ah. 

lendva~ J., es. G. Cseutreg, u. t. Zalabaksa, Mátészalka, cs. o. Kántorjánosi, 5, XII, 
•· P• Pórszombat. . :f (Győrtelek-Jékeytanya), _r- e • 
~ y.ő r Os L FeketegyórGs. - . Győrtelek l. Hadadgyőrtelek, Somlyöay6rtelel 

. . ) Györösd kk., Kr11ssó-Seörlftg ""':' lugos1 *) Györdjfalu kk., X Mártonházapuszta: O,dt 
J., hú 68, f, 808, O., ;=-, t.Mlt kb., kj. és ak. . w· t . . ( ".... G 6 ) ~..._ 
Szárazány, tsz tk., j b. és ah. Lugos, es. G. l!' erde, ""''' tó&Zllfetcs z Gzl l• azé..,.... y r , . 11111 71, 

·43, VIII, IS, u. t. Bozsor, u. p. SzárazánJ. i. 67J, M., Or ág. _Győr, 1.!114 kh., kj. és at. 
S k dk . Győrzámoly, tszlt., Jb. t!a ah. Gy4r, CL 6. GJ4r, 

Györpuszta, f"'\ ar a eresztúr, Bt'har "m., 19 XVII o::a ... .._ • G 1. zám l 
é~ • · 11 Sa L d ... .._ SarL-d , 1 uv, u. ... e~~ • P• yur o f• 

~ u.at /'' ClL u. ra.a ' u. ". - L P• ... • *) GyőrTár kk., X Kalocsamajor, Yu -. 
e~eszQuör. á ... k X S"" h l al' _"_ Sá t vasvári j., ház f. 770, M., ~. !.846 ib., 

) y rs g ... , •If a. om J&""" gpusz a; k'· á k. h 1 b tsz. és ah. 

hú !113, f. 1.1!16, M., ~, rk. Pázmándfalu, ág. a:; Jlr, cs. ~ · gerv .,;. ,; .. 'm ; ' d ' 
N b l 'L.' k u)'u:ryma"or, (", AlS .. pa, .1.011111 fllf,1 UDI• 

agy arátfa u, 1.4!14 kh., a.J. és a . Pázmándfalu, ...,1d ári . ( ékh P-"-) 11 N d t. 
ts tk 'b .._ ah G " ,. G " tm""-t 1u v J., sz • ._ , ea. u. ary oror, L z ., J • .,. • yur, es. u. yurszen '""' on, V 't B'ká 

mándfalu. Gy6rytanya, f". Petromtny, TttMI ""' 
*) QyórsUTényház k.lr., X Arankamajor, Dona- cs. G. Csák, u~ 1i. és u. P• Csák. 

major és Szapud ; Gy6r tószigetcsilizkGzi j., •) Györzámoly kk., X Gydrt1spuszta, Paliio 
(székh. Gyc5r), ház 193, f. -1.~, N., m., 0 , Ag. nyos és TOllis; Győr t~m., tósziptcsillzkc'!al J. 
Bezi, 4.460 kb., kj. és ak. helyben, tsztt., jb. és (székiJ. Győr), hú ! t M., Or lí.B!If 
ah. Győr, es. G. Enese, 19, XVII, 66, w. t. Lé- kh., kj. és ak. helyben, tsstk., jb. 6I ah. Gy~r, 
bény, ~. . . ca. o. Győr, 19, XVU, 66, ~ 
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u_.b n 6 1• Vigó. GJUlaháza, rt RábakovA.csi, Vas 
•) Qyv.gy kk., X B6ndetpuszta, Cslllarpuazta, j., es. O. Sárvár, u. t •. és u. P• Ikervár. 

• 

• 

sáriiri 

Qeutenyésiazt'lllc'5, Haratnyazc5llc5, Pettendpuszta! G y u l a h á z a l. T!szagyulaháza. 
S&ndipuazta és Újpuszta; Somogy vm., lengyeltóh Gyulaitanya, rt Tiszaszalka, Bereg mezc5· 
j., hu 14.5, f. t.066, M., rk. Lengyeltóti, !g. kaszonyi j., cs. G. Tiszaszalka, u. t. Mezc5kaszoriy, 
Eeseny, U86 kh., tj. és ak. Szc5llösgyö.rGk, tsz. u. p. Tiszaszalka. 
Xapoavir, jbtk. 4ls ak. Lengyeltóti, Cl. G. Lengyel- *)Gyulaj nk., TolM dombóvári j., ház 610, 
tóti, "· XIX, 63, u. t. és u. P• Sz61Msullrök. ! ~.787, M., o, 5.94~ kb., ak. helyben, tsz. Szek-

r.. Kc5rGaherr, Somogy ""'·• tabi szárd, jbtk. és ah. cs. G. Szakca, ü, XIX, 
f., cs. G. Kc5rösheu, u. t. Szántód, L p. L t. Kurd-Csibrák, 
14r1Sshegy. G y u I aJ L NyiruuJ.aj. · 

• 

*) GJ11]a m., )( Ajtóstal va, Biczere, G y u.la j o v i n c z a L Gy.ola4. · 
Farkaahalom, Gyulaeperjes, Gyllrkehely, Kispél, *) Gyulakesd .kt., )f.{'.sobú:lczheS'Y 'a TOsk6a
Iekb.kllz, Németbenedek, Olihrét, Okllr]áris, major ; ·Zala tim., tapole~i j., ház 200,! 1.179, , 
Pejrit, Remete, Sindorheu, Siórét, Szenthenedek, O• kh., kj. és ak. Nemesgulács, tsz. Zala· 
Slerenhtza, Szlinyi, Tt'lrllkzug és ; egerszer, jbtk. és ab. Tapolcza, Cl. G. Tapolcza, 
BB:ú ""'·• hál 3.949, i CU.!B&, M., o., n., L, o, 48, XX, 64o, u. t. 
8, .:j=- (t) (r, rk. Makó, ig. Békéscsaba, 81.9~ *) Gfulakuta kk., MMos-TordG marosi 
kh., ak. (Gyulaeperjea tanya, kivételével) hely- j. (székh. Maros-Vásárhely), ház !38,!. 1.154o, 
ben, jb. és ah. · ca. G. helyben, M., ~, rk.. Bordos, J.18i kb., kj. és ak.· helyben, 

U, 4, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ab. Nyárádszereda, 
G y ul a ca. ll. Erdc5szentgyGrgy, 61,- XXII, 71, m. h. 

'"' Jb'*' B/kés ak. (Gyalakuta), u. t. és •• P• Erdőszentgyclrry. 
Újkfgyóa, cs. 11. Gyula, -~-t. "68 •· p. Újkígyós. Gyulamajor, r\ Aranyág, Te".,. .,,.,, temea-

Gyulafal u L Gyulafalva. ' rébsi j., ca. G. Temesréku, L t. éa u. •· 
1) QJ"'}afaln kk., TtW6cl tlll'Óczszentmir- Aranyág. · 

toui j'l ház 56, :!. !05, T., ig. Neczpál, kh., G;rala•ajor, rt Csősztelek, 7'or0tltdl n~., zsom
~- 6II ak. Neczpil, tsz. Beazterczebánya, jbtk. és bolyai j., C& G •. Fels6ittebe, u. t. és •· p. Csc5sz-
&h. TurÖC28zentmirton, es. ll. Turóezszentmirton, telek. · ' 
71, XV, 48, L t. 6I L p. NeczpáU.. GJU).amajor, rt Czecze, Fejlfo "'"·• sirbo-

Qfllafaln, r.. Papolcz, orbai gárdi j" cs. O. Czecze, u. t. és u. p. Clecze. 
~ (llékh. ak. helyben (a Gyulamajor, f"\ Dunaszeg, GgiJr .,._, tósziret- · 
papolesi ak. B. anyak:Onyve), ca. ll. csilizkGii j. (székh. Gyc5r), cs. (J. B6dervár, u. t. 
helyben, L t. és L p. Koviszna, · Hédervár, u. p. Győrzámoly. 

G y u la h l,. a L Bicsnulafalva, Mirauiila.- Gyulamajor, rt Fólya,. .,..,, j., c& 
falya. o. u. t. és u. p. Fólya. · . 

1
} rtv., X Balizstanya, Major- or, rt GOrbed, Bihar """' tenkei j., 

sz6llli, llaroaportus, Rózsamál, Telekiliget és cs. o .. Feketebitor, u. t. Tenke, •· P• GGrbed. 
Újrilir; Alsd-Fehir biz t. i 11.~66, ·Gyulamajor, f"\ Legénd, N6grdd ""'·• nór· 
m., o., n., caiginy, o (1), t (•), ~, ff, T (s), rádi j. (székh. Rétsár), ca. G Rétsár, L t. és 
J), unil Abrudbánya, 6.666 kb., ak. helyben, u. p. N ógridkGvesd. · 
tsztk., jb. és ah. helyben, cs. t'l. helyben, 60, XXI, GfDlamajor, r. Murarév, Zala , alsólendvai 
68, I- e. j., cs. o. Alsólendva, u. t. Belatinoz, u. p. Alsó· 

nk., X ; Vu•- lendva. . . 

• 

J1f'ha 1111., j., ház ilí9, :!. Ul6, M., n., Gyulamajor, rt Pipakovicai, V1s.rprlm ""'·• 
&, 8, kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. pápai j., cs.. G. Bakonyjüó, u. t. Pipa, u. P• · 
Veszprém, cs. G. 19, XVII, 65, u. t. Pápakoricsi .. · 
Hajmáskér, ~- G-1 ·• T 1-.c • v L- á • 

Q;ralahalom, r.. Téglú, Hajdu hajdu- . ,ou.am...,or, f"\ aa.a.cst, r u.rprw,. • p pal 
b• .. én · j • Hajduh dhá t. .t~ J.1 ca. o. Pápa, L t. Vaszar, u. p. Takácsi. uszurm Jl ., ca. Uo a z, a. ""' a.. P• . 
Újfehértó Gyulamajor, ('"'\ Recsk, Heves pétervásári 

Gyulaház, f"'\ Nagykllrtlla, NdgrátJ ba- j., cs. ll. Pétervására, u. t. és u. P• Recsk. . 
j., cs. G. Kékkő, u. t. Balassagyarmat, rt Zámoly, FiAir "•·• székea-

L p. Kiskllrtlla. fehérvári j., CL O. Zámoly, a. t. Csala u. P• 
*) Gyulahba nk., X Kisrynlahiza; S1abo'k8· Zimoly. 

""'·• kisvárdai j., ház , i 1.45~, M., ~, rk. és l G;ralamezl, r. Békéssámson, Bikis ""'·• oros- · 
lk. Nyirkaráaz, S.~ kh., ak. helyben, tsz. Nyir- ·.házi j., cs. O. Tótkomlós, u. t. Tótkomlós, 

jbtk. :és ah. Kisvirda, cs. ll. Nyirkarász, u. p. Békéss6.mson. 
f, 181· · l Gyulamonostor, f"\ Mdr-X, 
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Gyul-Gyur 
• 

.. 
, 
r 
• • • • • ;· 
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Bár a va, u. . asuga ag, u. p. ar va. r . yu a, . yu avarsánd, ág. Béléseta'ba, : 
Gyalapuszta, f'"'\ Kaposmérc5, Somogy vm., 11.496 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. GJUla, ; 

kaposvári j., cs. G. Hetes, u. t. és u. p. Kapos· es. G. Gyula, 101, Il, 4, ill· ~· ( 
mér6. *) Gyulanrsánd nk., X Uelvácsmajor és Jinos- ' 

G7ulápuszta, f'"'\ Kisberény, · Somogy , len· háMpuszta ; Arad 11m., eleki j., ház 582,! 2.8Jt, l 
BJeltóti j., cs. G. Lengyeltóti, u. t. és u. p. O., m., o, .:j=-, ref. Gyulavári, 8.676 kb., at. (Jínot-
Lengyeltóti. házapuszta kivételével) helyben, tsz. Arad, jbtt. 

Gyulapuszta, f'"'\ Kisgyula, Baranya pécsi és ah. Kisjenc5, cs. O. Gyula, 38, IV, U, m. h., 
j., cs. G. Egerág, u. t. Németbóly, u. p. Belvárd. ~. , 

• 

Gyula puszta, f'"'\ Pápa, Ves.rprém t:m., cs. o. G y u l i c z a l. Gyulatet 1 
Pápa, u. t. és u. P• Pápa. GyuráskoTja, f'"'\ Felsiltizsény, 2rencdll "'~ r 

Gyula puszta, f'"'\ Szebény, Baranya t1m., pécs· zsolnai j., cs. o. Várna, u. t. Várna, •· p. Terhely. l 
.. 

váradi j., cs. G. Dunaszekcsd, u. t. Palotabozsok, G y u r cs i n a L Györkeháza. 
L p.· Szebény. Gyurcsymajor, f"' Pouo11y 111., 

*) Gyulas kk., KW.Kükatló 11m., radnóti j., ház galántai j., cs. G. Jóka, u. t. Magyardiószeg, L p. 
109, f, 556, O., m., t, 1.7~6 kh., kj. és ak. Maros- Pusztafödémes. 
csapó, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. Dicsilszent- Gynrgyánczi t;églant6, ""Molnári, Zala •~ 
márton, cs. G. Kerelc5szentpál, 60, XXIII, 76, u. t. letenyei j., cs. G. Alsódomboru, L t )(ura. 

, Maroscsapó, u. p. Marosogra. keresztur, u. p. Molnári. 
Gyalul tanyák, f'"'\ Hajdudorog, H~dtl 11m., G y u r g y e v o L SajkásBJGrgye. 

hajdubGszörményi j., cs. G. Hajdudm·og, u. t. és ·Gynrgyól·apu&da, "" Tab, Somogy ft!., tabi 
L p. Hajdudorog. j., cs. ö. Tab, u. t. Tab, u. p. Nagybábony. 

Qyuloszállás, f'"'\ , Borsod vm., G y u r g y o v e L Gergilfalva. 
mezilcsáti j., cs. ll. u. t. és u. p. Gyurigov, f'"'\ Rezsi! fal va, Trmc~~ 1111., tisza. 
Mezc5Jl&l)'mihály. czaújhelyi j., cs. O. Kiszuczalijhely, u. t. Kiuncza. 

*)Gyulaszegkk.,Ssolnok·Doboka"m.,nagyilondai újhely, u. p. Neszlény. . 
j., ház 69, i. ~93, O., gk. Kecskés, 1.008 kb., kj. Gynrlháj, f'"'\ Klobusicz, Trmesm ft&., ill&· 
és at. Kecskés, tsz. Dés, jbtt. Nagyilonda, ah. vai j., cs. o. Puhó, u. t. és u. p. Dlava. 
Magyarlápos, cs. O. Hosszúrév, 68, XXI, 70, u. t. GJUrikert, f'"'\ Békés, Békás 11111., hétéli j., 
Létka, u. p. Kocsolátfalva. · cs. o. Békés, u. t. és u. P• Békés. 

Gyulatanya, n Nagyida, Abauj-Torna G)'lU'iÖ1ajor, f'"'\ Laczunás, ""'·• versecai 
kassai j., es. G. Krasznokvajda, u. t. Szemere, j., cs. o. Nagyzsám, u. t. és u. p. Nagyzsám, 
L p. NaBJida. or, f'"'\ Pozsonypüspöki, POIBO'IIY n~., 
. Gyulatany a, n Nyíregyháza, SsabolCB ""'"· cs. ·somorjai j., cs. G. Pozsony, u. t. és u. p. PoiBODJ• 

-ll. NyJregyháza, u. t. és u. p. NyireB)'báza. pQspGki. , · 
Gyulatan)"a, f'"'\ Pázmánd, Fejtr vm., váli j., Gynrirét, f'"'\ Békés, Bikis f1111,, békési j., 

ca. o. Pázmánd, u. t. Kápolnásnyék, u. p. cs. o. Békés, u. t. és u. p. Békés. 
Pázmánd. Gyurislrhán:y, n Oszlány, Bars tllll., OSilie~ 

*)Gyulatelep kk., Krass6·81iirény tma., temesi j. j., cs. o. Oszlány, u. t. és u. p. Oszlány . 
(székb. Szákul), ház, 84, f 419, N., rk. Csukás, József Irtvány, "" Oszlány, Bari f~ 
q. Szilvásbely, 1.46!1 th., kj. és at. Csukás, oszlányi j., cs. n. Oszlány, u. t. és u. p. Oulany. 
tsztk., jb. és ah. Lugos, cs. o. Gavosdia, ,S, VIII, Gyuriskovja, f'"'\ Felsiltizsény, Trencstr& t11., 

a. t. Gavosdia, u. p. Szákul. zsolnai j., cs. G. Várna, u. t. Várna, •· p. Terhel7. 
Gyulatelep, f'"'\ Felsösajó, Gömlir á Kis- Gyuritanya, f'"'\ Csebze, TorOtttál 1111., pár· 

Hont 11m., rozsnyói j., cs. G. Dobsina, u. t. Dob-- dányi j., cs. ö. Újpécs, u. t. Osá.k, u. p. Cseble. 
sina, n. p. Felsilsajó. GJnrltanya, f'"'\ Rozsnyó, Gömör ú Kii·HoM 

*) Gyulatelke kk., Koloss11m., mocsi j., ház 108, vm., cs. ö. Rozsnyó, n. t. és u. p. Rozsnyó. 
i O., ; , Ui&!! th., kj. és ak. helyben, tsz. *)Gyurkapataka kk., &olnoi·Dobokum~csili 
Kolozsvár, jbtk. és ah. Mocs, ca. G. Bonczhida,. gorbói j., ház SO, i 160, O., IJk. Nagymez6, 7GI 
62, XXIl, 78,. u. t. Bonczbida, u. p. ~· kh., kj. és ak. ~szó, tsz. Dés, jbtk. Csákigorbó, 

*) Gyula 'W kk., .Arad vm., máriaradnai j., ház ah. Dés, cs. G. Alparét, XXI, 70, L t, és 
't70, i 1.14.8, O., it, .::f, (..068 kb., kj. és ak. Ilo P• Csákigorbó. 
Tótvárad, tsz. Arad, jbtk. és ah. Máriaradna, cs. Gy nrkaviilgytanya, f'"'\ Galábocs, N6gnid ..., 
G. Sobol'Sin, 88, IV, 18, u. t. és u. p. Tótvárad. 3Zécsényi j., cs. o. Nóll'rádszakál, u. t. Ludánr, L p. 

Gyulaudvar, f'"'\ Detta, Temes ",.., dettai j., Bussa. · 
cs. 6. Detta, u. t. 6I u. p. Detta. Gyurkecslrhány, ""Vágerdtlalja, 7r~~~C~Ill-., 

*) Gflllavá.rl nk., X Dénesmajor, Müyvád, illavai j., cs. o. Illava, u. t. és u. P• Bell~~& 
Paradicsommaj or, Solymosmajor és Sziretmajor; Gflll'kóka, ,-... Forll'ácsfalva, Göm6r ú Kia·HOIII 
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Gyor Gydr 
. ! M rk. Felsc5miodszent, 1.165 kb., kj • 

"'·• rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs. O. Rtmn- i. ' 6 '. d., t k Bakócza tsz Pécs, jbtk. és 
kóta, u. t. Rimakokova, u. p. Forgácsfalva. Felsc5mm szen ' a •. ' · 60 u. t. Sásd, 

Grurkótanra, 1'""1 Tarnaörs, He'Oe& tJm., hevesi ah. Sásd, ~· O. Sasd, 62, XIX, • 
j., cs. 11. NagyfQged, L t. Jászárokszállás, u. p. u. p. Felsc5mmdszent. 
Tarnaörs. . · Gyftmölcsény, · 1""'1 Bogyiszló, Pest-Pilis-Bolt-

") Gydró kk., )( Gydrói puszta; Fej Ir t-m., váli Kiskun vm., kalocsai j., cs. G.· Dusnok, u. t. · 
j., ház !08, i. 1.149, .ll., o, ~ , ef, 8.306 kb., Tolna, u. p. Bogyiszló. 
kj. és ak. helyben, tsz. Székesfehérvár, jhtk. Bicske, Gyümölcsényi puszta, 1""'1 Gynmolcsény, Bara
ah. Vál, cs. !J. Vál, 69, XVII, 58, u. t. Vá.l, ~. nya 11m., hegyháti j. (székh. Sásd), cs. O. Sásd, 

Gytról 1'""1 Gyúró, Fejlr váli j., u. t. Sásd, u. p. Baranyajen6. · 
ca. !J. Vál, u. t. Vál, u. P• Gyúró. *) Gyilmölcsfalva kk., Zala vu~., esiktornyai j., 

GJ'Iirpusrla, 1'""1 Zagyvaszántó, N6gráiJ ház 4~, :E !08, H., rk. ViziszentnOrgy, 290 kh., 
sziráki j., cs. O. Sziri.k, u. t. Apcz, u. p~ Zagyva- kj. és alr. Viziszentgyörgy, tsz. Nagykanizsa, jbtk. 
szántó. . · . és ah. Csáktornya, cs. O. Csáktornya, 48, XX, 

") Gyild kk., )( Tapolczai téglaház; Baranya u. t. Csáktornya, u. p. Viziszentgyörgy. 
""'·• siklósi j., ház 1M, :E 730, M., o, ~, 1.860 *) Gyiimölcshegy kk., Zala tan., csá.ktornyai j., 
kh., kj. él ak. helyben, tsz. Pécs, jblk. és ah. ház 116, f, 645, H., rk. Viziszentgyörgy, 691 kb., 
Siklós, cs. G. 5!, XIX, 60, u. t. k;j. és ak. ViziszentgyOrgy, tsz. Nagykanizsa, jbtk •. 
Siklós, és ah. Csáktornya, cs. O. Muraszerdahely, 48, XX, 

f""' Kiskunhalas, Pest·Püis-Solt·Kis· 65, u. t. Csáktornya, u. p. ViziszentgJGrgy. 
kun vm., cs. G. Kisknnbalas, L t. és u. p. Kis- Gyflm31csöstauya, 1""'1 Káva, Pest-Pilis-Bolt· 
kunhalas. ' kibktm , monori j., cs. O. Monor, u. t. Gomba, 

Gyllgér, 1'""1 Czibakháza, Jáse-Nagykun-Seolnak Do p. Káva. 
""'·• tiszai alsó j. (székh. TiszafOldvár), cs. 11. *) Gyflre kk., X Zsindelyestanya ; Seabolcs 
Tiszafllldvé.r, u. t. Homok, u. p. Czihakhá.za. tiszai j. (székh. Má.ndok), hú 161, :E 913, 

*) Gyfigy kk., Hont ipolysági j., ház 31, :E ~, rk. Kopócsapáti, gk. Révaranyos, !.636 kb., 
140, M., t., rk. Egeg, ág. Fela6terény, 390 kh., lrj. lrj. és ak. helyben, tsz. Nyfregyhá.za, jbtk. 6s ah. 
éa ak. Egeg, tsztk., jb. és ah. ipolyság, cs. O. Kisvárda, cs. O. helyben, 66, X, 83, ~. r. 
Ipolyság, ~6, XIV, .(.5, u. t. Egeg-Szalatnya, . *) Gyiireg nk., X Besenyeipuszta, és Kincs-

") Gyigye kk., 81atmánm., fehérgyarmati j., ház táripuszta ; Temes tnn., kGzponti j. (székh. Temes· 
85, :E 868, M., ~, 76' kh.; lrj. és ak. Czégény- vár), ház .&67, ! !.361, O., n., .::f-, rk. Temesvár, 
dányád, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Fehér- 6.307 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Temesvár, 
gyarmat, CB. o. Nagyar, 6, XII, 87, u. t. Jánk, cs. o. Temessig, 61, VIII, .24, r. p. u. 
•· p. Cztlgénydáoyád. Gyflrbe, 1""'1 Székudvar, .Arad vn&., kisjeniJi j., cs. G. 

Gyilkipuszta, r. Kolta, Komárom udvardi Székudvar, u. t. és u~ p. Székudvar. . 
j. (székh. Ógyalla), cs. G. Udvard, u. t. és •· P• Gyftrkehely, f"'\ Gyula, Bikú tma., cs. ft. Gyula, 
Kolla. n. t. és n. p. Gyula. 

*) G)11.levész kk., )( Gyftlevészi major ; Zala vm., *) Gyflrkl kk., X Pet6puszta ; Hont ipoly-
u.laszentgróti j., hú 110, f, 560, M., rk. Zalaszent- nyéki j., hA.z 47, f, ~06, M., rk. Kc5keszi,. 868 kh., . 
Iászló, 1.190 kh., lrj. és ak. Zalaszentlászló, tsz. Nagy· kj. és at. Kc5keszi, tsz tk., jb. és ah. lpolysig, cs. ft. 
kanizaa, jbtk. Keszthely, ah. Sümeg, cs. o. Zala- Ipolynyék, 26, XIV, -'5, n. t. Balassagyarmat, 
csány, 48, XX, 64, u. t. Kehida-Kostány, u. p. u. p. Kc5keszi. 
Zalaszentlászló. Gyftrkytanya, 1""'1 Verseczvé.l, Temes ver-
. Gylllevéul JQajor, 1'""1 Gynlevész, vm., seczi j., cs. O. Nagygáj, a. t. és u. p. Temesmóra. 
zalaszentgróti j., cs. O. Zalacsány, u. t. Kehida- Gyfirmajor, f"'\ Torna, .Abauj-Torna t1m., tornai 
Kustány, D· p. Zalaszentlászló. j., ca. O. Torna, u. t. és u. p. Torna. 

") Gyti.lellz kk., Sopron csepregi j., ház *) Gyürüfti kk., X Szentlélek, Baranya t1m., 
Ifi, f, ~08, ll., rk. Káptalanvia, 367 kh., lrj. és szentMrinczi j., ház 41, :E !83, M., n., rk. Ibafa, 
ak. Zsira, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Csepreg, ca. O. 1.081 kh., kj. éa ak. Ibafa, tsz. Pécs, jbtk. 
Csepreg, 76, XVIII, 67, •· t. Sopronhorpács, és ah. Szentl6rincz, cs. G. Szentlc5rincz, 5!, XIX, 
•· p. Zsira. · 60, u. t. Bükkösd, u, p. Ibafa. 

G y ü l v és z L Sósgyül vész, ToronWgyO.lvész. *) Gyürüs kk., Zala zalaegerszegi j., hu 
*) GyilmUlcsénes kk., krasznai j., 61, ! 346, M., rk. Bezeréd, 717 kb., kj. .Ss ak. 

ház !85, i, U48, O., t., ; , 6.866 kh., kj. és ak. Szepetk, tsztk., jb. és ah. ZalaegeiSzeg, cs. G. 
helyben, tsz. Zilah, jbtk. Kraszna, ;Ul. Szilágy- Kemendollár, 48, XX, 64, u. t. és u. p. Szepetk. 
somlyó, cs. G. Alsóvalkó, 51, III, 10, u. t. Szilágy· Gyürüs, f"'\ Alsószentmárton, Baranya wn., sik-
nagyfalu, 181· lósi j., cs. G. Drávaszabolo~, u. t. és u. p. Siklós. 

*) GyllmölcsénJ kk., X GJOmölcsényi puszta ; G y ll r ll s l. Oláhgydriis. 
BarattyCI hegyháti j. (azékh. Sásd), ház 98, Qyiirtlsalj, f"'\ Szeremle, Pen-Pilia-Solt-Kil-
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ktm t~m., kiskc'lröai j., cs. 8. Szeremle, a. t. Baja, szigetcsilizközl J. (székh. Gyc'lr), ca. 11. Gy&r, L t_ 
u. p. Szeremle. - és u. p. Gyc'lrzllmoly. 

Gyiirüsaljapuszta, n Vál, Fej tr t~m., váli j. Gyfiriispuszta, 0 Piszke, E11tergom-., enter· 
cs. ö. Vál, u. t;. és u. P• Vál. · 

1 
gomi j., cs. ö. Nyergesújfalu, u, t. és u. p. Piszke. 

Gyűrfiahegy ,.... Ge té d a _,. z . Gyiiriiszeg, n Henezida, Billl1r vm., berettyó-o 
, r l sz re ' uZr.wO cs vm., nagy . '" . . JI B tt 6 "fal .. ... 

k 'llót' J' cs ,. ÚJ''ebé ló .. B lk' UJ1alu1 l·• Cll. u. ere y UJ u, L 1r, "" a, p. a ., • u. 1' r , u. ... a any, u. P• H 'd 
BOkOny enez1 a. 

• GyöszUTIIgy, n Szekszllrd, Tolnt~ t~~~., cs. G. 
GJfirflspusrta, n Gyöi'zámoly, Gyúr tó· Szekszárd, u. t;. és u. p. Szekszárd . 

• 

• 

• 
• • • 

• 

• • • 
• 

• 

• -
• 

Rabá.uustelep, n Búrszentmiklós, PolSony újhelyi j., ca. G. Kiszuezaújhely, L t. Caaeu, 
malaczkai j., ca. c'J, u. t;. és u. p. u. p. Karllsznó • 
Búrszentmiklós. *) Hadad kk., X Apiczatanya, DaróeztanJa éJ 
, Habafiérlagytir, n Eszteregnye, Zalo. ""'·• nagy· Vásármezc5; Bzilá!I'V "".,, szilágycsehi j., haz 
kanizsai j., ca. G. u. t;, Nagykanizsa, i !U-49, M., n., o., ~, ef, gk. Hadadgy6rtelek, 
a. p. Sormlls. 9. kb., kJ. él ak. helyben, tsz. Zilah, jblk. és 

HaboTka kk., .ÁnJe& vári j. (székh. TUl'· ah. Szilágyeseh, ca. l}. helyben, 51, ID, 10, 
dossin), biz 196, i 891, T., 5, 5.051 kb., kj. ~· 
és ak. helyben, tsz. Rózsahen-, jbtk. Trsztena., ah. *) Hadadgylrtelek kk., Beilágy ""'·• szUigyesehi 
Turdossin, ca. ö. Turdossin, 71, XV, ,9, L t;. j., ház ~B, ! 1~801, O., t, 2.,11 kh., kj. & ak. 
Podbjel, u. p. Zuberecz. Lele, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Sziligycseh, cr. G. 

Hábpuszta, n Gerényes, BMe&nya, 1ltft., hegy- Sziláifyeseh, 51, _III, 10, u. t;. Hadad, u. p. Lele. 
háti j. (székh. Sásd), cs. G. Mqocs, u. t;. Mágocs, *) Hadadnádasd kk., X Szegényág és Teréz· 
L p. Kaposszekcsc5. major; Seilágy vm., szilaucaehi j., hú i 

Habrone, r\ Hatirú,jfalu, 7'rftle•its em., csacr.ai 844, M., ~, !1.899 kh., kJ. él ak. 'Hadad, laz. Zilah, 
j., cs. c'J. TUI'ZÓfalva, L t;. Turzófalva, •· p. Sza- jbtk. és ah. Szilágycseh, cs, G. Hadad, 61, III, 101 

niszlófalva. u. t. és u. p. Hadad. , 
H a b u r a L Laborczfc5. · Hadadytanya, n M.ikola, Seatmár ""·• aatmlr· 
Raekfianya, n Gertenyes, :reme• dettai j., németi j., c1. G. Mikola, u. t. és •· p. llikola. 

cs. G. Sósd, u. t. és u. p. Gertenyes. Hadaró, n Nanlupsa, Torde&-.Aranyos sa~ 
*) Hács kk., Bomow lengyeltóti j., ház toroezkói j., ca. 6. Nasylupsa, L t. éa L Jo 

78, i 696, M., n.', rt. és izr. Lenryeltóti, ref. Nauiupsa. 
Somogyjád, 6.r. Ecseny, 850 kb., .kj. és ak. Lengyel- *) Hadas kk., )( : 2\-encH'11 ..., 
tóti, tsz. Kaposvár, jbtk. és ab. Lenn-eltóti, cs. O. puhói j., hé.z 93, :f. 685, T., rk. Donány, ig. Puhó, 
Lengyeltóti, "· XIX, 63, L t;. és u. p. Lenueltóti. 1.876 kb., .kj. és ak. Donllny, tsz. Trencún, jbtt. 

H a es a v a l. Hacsó. . és ah. Puhó, es.· o. Puhó, 71, XV, 417, L t. 
Hacstpuszta, n Uzapanyit; GOmör ú Kis-HO'IIt Puhó, u. p. Donány. 

rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. o. Rima- HadasdUUJ, n Hadas, .n-muitl ""'·· pilhói j., 
szombat, u. t. Rimaszombat, u. p. Felsc5balog. es. G. Puhó, u. t. Puhó, u. p. Donány. 

") Hacsó kk., X Magnezitgyár, Gömör ls Kis- Hadászópuuta, n Kishartyán, Ndgrád ""' 
Hont ·tltn., rimaszombati j. (székh. Nyustya), ház azécsényi j., es. o. Salgótarján, u. &. Páltalva, 
68, :t ö77, T., m., rk. Nyustya, q. Rimafúrész, u. p. Karanesság. 

· 1.64.9 th., lej. és ak. Nyustya, tsztk., jb. és ah. Rima· H a d h á z l. Hajduhadhiz. 
szombat, cs. o. Tiszolez, XVI, 5i, u. L és u. p. Hadházlföldek, n Újfehértó, &tibok1 ...., 
Nyustya. , naukállói j., cs. G. Újfehértó, u. t. és a. p. Új-

Haczauel kk., Hwnyad hátszegi j., hiz fehértó. 
9!, -:E 399, O., t, 981 kb., kj. és ak. Demsus, tsz. Hadhá.zlTltl, " Hajduhadház, Hajdu ,.., 
Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, es. l}. V6.rhely, 641 XXIII, bajdubc'JszOrményi j., ca. G. Hajduhadhú, •· t. ll 
751 u. t. és u. p. Demsus. u. p. Hajdubadház. 

Haezkó, n Felsc5tölgyes, Trmcsm t~m., illavai Hadikbarkóczytanya, "Szamosójlak, &lllr11Jr 
j., cs. G. Illava, u. t. Illava, u. p. Felsc5t0lgyes. vm., fehérgyarmati j., ca. O. Fehérrfarmat, L i. 

HaczkoT, n Karásznó, Tretsc.tm kiszucza- Jánk, u. p. Szamossályi. 
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1 
r.. .Als6· Fehlr 

ltactfta.npuzta, r'l Sirszentmiklós, Fe;Jir "11'·• .. ári J' es O Marosújvár u. t. Mal'OS• 
drbogárdi j., cs. D. SArbogard, u. t. Rétszilas, "m., marosuJ~ ., · i ' 
., p. SArszentmiklós. újvir, n. p. agyarcsesz ve. 

Hadaa&Tf;aura, ,..... OOuok, HtJromllllc . *?_Hagymáslápos kk., Seatmár nagysom• 
l:.udi j. (székh. KézdivásArhely), cs.· D. DUnok, kútt J·• ház !185, ! 1.819, O., m., t, ~, 8.134 kb., 
a. t. Réty-Eresztevény, u. p. Dálnok. kj. és ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. 

•) Haddv kk., X Szilvásytanya; Torda· .Aranyos és ah. Nagysomkút, es. O. Szakállasfal va, 6, XII, 
"'·• marosludasi j., hu 186, f. 935, O., m., t , 38, U. t. K6várhosszúfalu, ~· 
rt. larosludas, ref. Aranyosgerend, U'1 kb., kj. *) nk., X Alsófakos, Apátmajor, Felsc5-
• at. laroskecze, tsz. Torda, jbtk. l!s ah . .Maros- fakos, Lajosmajor, ;Lászlómajor, Súkánysziget és 
Judas, cs. G. Marosludas, 6!1 XXll, 71, u. t. Vizvirmajor j Za~tJ "m., pacsai j., ház 3!7, !, 
Iudas, L p. Aranyosgerend. t.!!B, M., ~, (r, 6.981 kh., ak. helyben, tsztk., 

Hadusfalu l. EdOsfalva. jb. lis ah. Nagykanizsa, es. o. SOjtOr, .&8, XX, 
B a d v i r a L Hedvigfalva. M, n. t. Gelse, 

r'\ Menguszfalva, 81ept11 HAJ, f"'l Alsósztregova, Nó{Jf'átl "m., gácsi J., 
j., Cl. G. Poprád, u. L '&tizfaha, cs. O. Divény, u. t. Litke, u. p. Alsószb.•egova. 

L P• Háj, 1'"'1 Kauakisváralja, .7hncsl!n t~m., illavai 
H a fh L Hóka. . es. ~. Illava, u. 1;. Illava, u. p. Fels15tOlgyes. 
Hircsóstanya, f""\ Tiszakeszi, Borsod mez6- Háj, r.. Ledniczkisfalu, Trencat!n puhói J., 

csití j., es. G. lrlez6csát, u. t. és u. p. Tiszakeszi. es. O. Puhó, u. t. Puhó, u. p. Fels6záros. 
Hqertaaya, f""\ !rotaklJvesd, Nagy-Küküll6 Háj, ~""'~ Rimakokova, GömÓf' IB Kia-Hcmt t~m., 

"'·• aaenllgotai j., cs. lJ. Szentáiota, 11. t. él .. p. rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs. O. Rima• 
Szentágota. kokova, u. t. 6I u. P• Rimakokova. 

*) Hági kk., 8wpu .f1ftl., szepesófalui j., hú 50, H á j ·l. Turóezliget. · 
f. 191, T., rk. Relyó, 955 kh., kj. és ak. Szepes- *) Hajagos kk., Ung ~., szobránczi j., ház 
mttyásfalva, tsz. L&se, jbtk. és ah. Szepesófalu, 11!, f, 648, R., t , !.~ kh., kj. és ak. Jósza, tsz. 
cs. 11. Szepesófalu, 67, IX, 80, u. t. Szepesófalu, Beregszá.sz, j btk. Szobráncz, ah. Ungvár,. cs. o. 
•• p. Hanusfalva. Vinna, 66, XI, •• t. Nagymihály, •· p. 

H á g ó J. Király bAgó. Jósza. · . 
f""' Septér, Kololi Hajagospnsda, · 1'"'1 Inota, FtJtr .,..., székes-

Grményesi j., cs. lJ. JlezilOrméD.yes, 11. t. és 11. fehénlri j., Cl. G. Nádasdladány, L t. ée u. p. 
lle1llllrményes. Várpalota. 

Bág6tanya, f""\ Katona, Ko'lou11fl&., narysármáai Hajagostag, 1'"'1 Portelek, 81atmtlr nan· 
j., ca. ll. M:ocs, L t. és 11. p. Katona. kA.rolJi j., CL o. Su.niszló, u. t. Érendréd, u. p. 

*) Hagyáros kk., X Hagyárosimajor; ZaJtJ Portelek. , 
• 

lalaegersze&i j., ház 00, f, 132, M., rk. Alsóbagod, Btr5 *) Hajasd kk., X· TdzheiJ; Ung .,.., nagy-
ih., tj. ú ak. Felsl!bagod, tsztk., jb. és ah. Zala- bereznai j., hb l 1.686, R., m., *, 4.799. 
egerszeg, cs. G. ZalalOv6, .tra, XX, M, u. t. Zala- kh., kj. él ak. helyben, tsz. Beregszász, jbtk. 
egerszeg, u. p. Alsóbagod. és ah. Nagyberezna, ca. G. Uzsok, 66, XI, 86, 
H~gJiroalmaJor, f""\ zala- , p. u. 

qersze&i j., es. G. ZalalGv6, L 1;. Zalaeserszeg. . :Ltmajor, r"\ Pen-Pi.lia-8oU-Ki11Mm 
L p. Alsóbagod. · monori j., ca. o. Irsa, u. t. és u. p. Pilis. 

*) kk., )( Etelkav0181 j BihtJr Hajdataara, r-. Tiszadorogma, Boraotl 
tili., szalárdi j., ház 153, f, 888, O., m., t , rk. mezc'Jcsáti · j., ca. G. u. t. éa •· 'P• 
Szenijobb, ref. Poklostelek lis Szentjobb, kg. Alsó· Tiszadorogma. 
tótfalu, 1.M3kh., kj. és ak. helyben, tsz. Nan· Várad, Hajdúárokpuszta, r.. Alsópetény, N6grú.d "m., 
jbtk. és ah. Maraitta, cs. lJ. Tataros, 87, IV, 11, nógradi j. (slékh. Rétsig), ~- o. N6üncs, u. t. 

~· Nézsa, a. p. Alsópetény. 
n Szuha, He-ves · B:~duárokpuszta,r'l Nógrá.d · 

~~ cs. O. u. t. és u. p. lü.tramind- j., Cl. lS. Érsekvadkert, a. t. ée 
aent. l u. p. Érsekvadkert. 

Hagy mb L Alsóhagymb, Csicsó- *) Rajdubagos nk., X Sebestanya; Bihar 
hag7más, Tordahagymás. . 1111J., derecskei j., ház 43(., :! 1.977, M., ~ , 6.097 kb., 

*) kk., Maros-7'oriltJ marosi ak. helyben, tsz. Debreczen, jbtk. Derecske, ah. 
alsó j. (székh. Maros-V ásirhely), hAz 79, f. 86!, M., Berettyóújfalu, es. O. Derecske, ill, 7, 
~, gk. Nyárádkarácsony, 1 kb., kj. és ak. f, ~- . 
Memesra.J.va, tsztk., jb. és ah. Maros-Vásárhely, *) duböszörmény rtv., X ÁrpAdkert, Bátori-
a. 11. KarOioVisf.rhelJ, XXU, 71, a. 1;. 6s brt, Bels6erd6, BeUenkert, Bodasz6U6, Bodai erdő, 
1. p. Maros· Vf.sárhely. Brasó, DepauU erd4, Depauli, Édenkert, Homok· 
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tert, Hunyadikert, Kerlalja, Kisbocskaykert, Kos- Hajdnszobosz16, 20.!00 kb., ak. helyben, taL t>eb- ~
sulhkert, KOzépkert, Külváros, Léuigcrdö, Luczer- reczen, jbtk. és ah. Hajduszoboslló, CL il helJ· : 
nás, Nadrágoskert, Nagybocskayk.ert, Nyomás, ben, 39, lll, 8, ~· ; 
Petöfikert, Pród, Rákóczi kert, Rét, Szigetorr, Telek· H a j d u v á m os p é r c s l. Vimospérca. : 
fOld, Ugar, Varjas, Városerdli, Vénke1·t, Vid, Zabos- Hájikpuszta, r"'l Darázsi, Hont 11111., korpanai j., ; 
kert és Zelemér; Hajdu f1m., ház 6.768, i. iS. l 59, M., cs. O. Alsósipék, u. t. Teszér, u. P• Ledény. ;. 
o, t , ~, x), 56.778 kb., ak. helyben, tsz. Deb- HI!Jlóspuszta, r"'t Kilnaborfö, Bont 1111., bili i~ 
reczen, és ah. helyben, cs. G. helyben, 89, cs. o. Bát, u. t. Bát, u. p. Csánk . 
III, 8, :f, ..(11 e. ~· Hájmaj or, r"\ Homonna, ZempUn 1111., bomon· 

*) X lstvé.nfOrd~, Disznótúli nai j., cs. G. Homonna, u. t. és u. P• Homonna. ; 
tanyák, Gáti tanyák, GOrOgkúti tanyák, Gyulási Hájmaj or, r"'t Turóczkelemenfalva, Tur6e1 Gli., i 
tanyák, SzállásCOldi tanyák és Zajgatói tanyák; stubnyafürdlii j., cs. G. Znióváralja, L t. és Í 
Hajdu f1m.1 hajduMszOrményi j., ház 1.178, u. p. Tótpróna. 
i. 10.468, M., o, t , ~ , x), 17.959 kb., ak. hely- *) Hajmás kk., X Ivánkapuszta; &.ogy GS, 

ben, tsz. Deb1·eezen, jbtk. Hajdunánás, ah. Hajdu- kaposvári j., ház 81, i. 4!119, .M., rk. Böszénfa, 1.9{() 
bOszOrmény, es. G. helyben, 39, III, 8, :f, kb., kj. és ak. Gé.Iosfa, tsztk., jb. és ah. Kaposrár, 

~· es. o. Gé.losfa, .U, XIX, 6~, r (Kapossyarmal-
BnJdu Gábor taora, fl Poroszló, ·HetJea vm, Hajmás), u. P• Gálosfa. 

tiszafilradi j., CL G. Poroszló, u,. t. és u. p. H a j m á 1 l. Kishajm4a, Nagyhajmú. 
Poroszló. · · *) Hajmásk~r kk., Vu.rprta tm~., veazprémi j., 

*) HaJduhadház nk., X Boeskaykert,Hadházi- ház 176, i. 959, M., o, ~. 6.514 kb., kj. ~ak. 
vid, Kispallag, Poroszló és Szállások; helyben, tsztk., jb. és ab, Veszprém, cs. G. Vár . 
Hajdu dubOszOrményi j., ház 1.181, i. 9.8~1, palota, 19, XVII, 55, r. ~-
M., ~, x), rt .. Ujfehértó, gk. BökGny, !4.178 kb., Hajmáspuszta, r"'t Magyarszentkirály, Ympréa 
ak. helyben, tsz. Debreezen, jbtk. és ah. Hajdu- fJm., zirezi j., es. O. Csesznek, u. t. Batonr· 
MszOrmény, cs. G. helyben, III, 8, i(!, :C• szenUászló, u. p. MaBYarszentkirály . 

.[11 e. . r"'t NagyfiSdémes, Pouony 111., 
Hajdu Imre tanra, r"'l Poroszló, HefJu fJm • p.lántai j., cs. G. Jóka, a. t. Hidaskllrl, L p. 

tiszaftlredi j., cs. O. Poroszló, •· t. és u. P• NagyfOdémes . 
Poroszló. Ba léd Ba 

H ld"' .. ..4o N d b B __ mez6- · Ha,jnalgyep, fl rs eez, ts filii,, aranyos-
a., ... e .. ~.,, r"\ agy o rony, er eg voo•·• • • A ót 4o ''-'--1 

'L • • ,. Bát ú 4o Bát . p Na"y- maróti J., es. O. ranyosmar , u. .. AJ:IUIIK e· ILaszonyl J., es. Uo y , u. ... yu, •• • D é Gb 
d b 

zs ny, u. p. ymes. o 1·ony. . 
*) H"'dnnai.nás rtv. X Tedely és Vid. Hajdu HajnalhAgó, r"'l Nyll'lura, &abolca ftl,, nJ!r· 

'fJm., ház ,,473, i. 16:781, M., ~, .U., rt. és gk. bogdányi j. (székh. Kemecae), CL G. lemeeae, 
Hajdudorog, 46.187 kb., ak. helyben, tsz. Debre· u. t. és •• P• Nyírtura . 
. caen, Jbtk. helyben, ah. HajdubOszörmény, cs. ö. Hajnalos, fl TiszalOk, Szabolcs m., dadai alsó~ 
helyben, 39, III, 8, :f, e. (székh. TiazalO!.), ca. G. Tiszalok, a. t. é$ 

*) HaJdusámson K Csukás, Kis- u. p. TiszalOk. · 
csereerdő, Kistelek, Lencsés, Liget puszta, Mar- Uajnalostanra, r"'t Hangács, Borlod -. ede· 
tinka, Sámsoni kert, Savóskúterd6 és Vénkert; lényi j., CL G. Edelény, L t. Edelény, L p. 
Hajdu fJm., kOzponti j. (székh. Debreezen), ház Hangács. 
1.~11, i 6.881, M., ~,x), rk. Debreezen, sk. Bokony, Hajnalpuszta, r"'l Vanyarcz, N6grád •~ uirüi 
11.08! kb., ak. helyben, tsztk., és ah. Debre- j., cL ö. Szirák, u. L és u. p. Vanyarcz. 
ezen, es. O. helyben, 39, lll, 8, r. _[11 Hajnalta.nya, r"'l Abaszéplak, Aba~·Ton11ua., 
e. ~. . . kassai j., cs. G. Kassa, •• t. Bárcza, 1, ,. AJ.· 

llajduszentgylirgr, fl Hajdu ""'·• széplak. 
hRjllubOszOrményi j., CL G. Debreezen, r. HajnaltaDJa, ("'\ DivénJoroazi, N6grád ··~ 
u. p. gácsi j., cs. G. Div~ny, u. t. Krivány-Gyetva, 

*) Hajduszoboss16 rtv., X Aranyszeg, Árok- u. p. Krivány. 
szeg, Délkeleti Tilalmas, Délnyugoti HajunlTölgy, r"\ Felsc5vis6, MáramatOl •~ 

.Tilalmas, Keringő, Komyó, Korpád, KGteles, Kút- visói j. (székh. Felslivisó), .CL G. Fels6viló, L~ 
völii'J', Némettelek, Pusztaangyalháza, Sziget és és u. p. Felsövisó. 
Vajdaaus; HtVtJ"' m.., ház ,f,,066, f. 16.093, M., H~nalTiilgy, r"1 Várgede, G6m4r á Kii-IIDII l 
o, ~, J), ,1.506 kb., ak. helyben, tsz. Debre- ""'·• rimaszécsi j. (székh. Feled), e& il. Feled, 
ezen, jbtk. és ah. helyben, es. G. helyben, 89, lll, u. t. és u. p. Várgede. 
8, .,r- e. ~- Hajnali ug, r'l PQspGk.ladány, HaJdll fill., hajda· . 

· nk., X Nagymezc5; HaJtlu szoboszlói j., es. G. PlllpOkladány, L t. 1!8 L P. i 
j., bál 784., i 8.6,8, O• rlt. Pllspökladé.nJ • 
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Hajnllrtriny, '"""'Viazolaj, TrencBin filavai riraljai.J.;. cs. G. Szepesolani, u. t. és •• P• 
j., es. o. Illava, ._ t. és a. p. Bellus. Szepesolaszt. 

*) Hajnik ll., X Berkenye, Cserhalom, Farkas· H a l as L Alsóbalaa, Fels6balas, Kárpátbalas, 
völu éa ; Z6Jyom ""'·• zólyomi j., Kiskunbalas. 
hb 97, :! 696, T., m., 0 , ág. Garamszer, ,.624 *) Halasd kk., Nyitra ""'·• szeniczei j., ház 
kh., ij. és ak. helyben, tsz. BeszterezebA.nya, jhtk. 76, :f. 390, T., rk. Rohó, ág. Szenicze, 1.004 kb., 
és ah. Zólyom, es. G. Zólyom, 16, XVI, 50, k.J. és ak. Szotinafalva, tsz. Nyitra, jbtk:. és ab. 

. ~- Szenicze, es. G. Szenicze, 7!, XUI, 41, a. t. éa 
*)HAjó kk., X P11spGkmrd6; Bihar kGzponti u. p. Szenicze. 

j., (székh. ~agy-Vé.rad), ház 95, :! O., m., t, Hüáslmajor, 1""1 Balatonmagyaród, Zala ""'·• 
1.796 kh., lrJ. és ak. V áradszentmirton, taztk. Nau- j., cs. G. Kiskomárom, L t. Kisko· 
Vlrad, jb. Nagy-Virad 'ridéki (székh. Nau-Várad), márom, u. p. Balatonmagyaród. 
ah. Nagy-Várad, es. G. Nau-Várad, 87, IV, 11, Halast szillik, ~""~ Szabadka, Bács-Botlrog 
L t. PQspOkfilrdc5 (csak Dfáron; télen u. t. cs. G. (a kGzbiztonsági azoigalatot Szabadta 
Nagy-Várad), u. P• Félikszfilrd6. viros rend6nége teljeslti), u. t. és a. p. Sza· 

Bájoldal, n Felsc5balog, Göm6r ú Kii-Hont badka. 
ftl,, rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. G. Rima- Halaspuszta, r.. CsGkm6, BihM ""'·• berettyó-
aombat, u. t. Rimaszombat, u. p. F elsc5balog. újfalui j., cs. G. CsGkm6, u. t. CsGkm6, u. p. Kót. 

*) H~óa nk., X Érsekhalom, Hild, Kall és f""' Szeghalom, Békls ""'·• 
Kalsc5szentgy~rgy; Put-Pilis-Solt-Kisktm kis· szeghalmi j., cs. G. Szeghalom, u. t. és u. P• 
UrliBi j., ház :! .uao, N., m., 0, 19.81' Szeghalom~ 
kb., ak. helyben, tsztk. és jb. Kalocsa, ah. Kia- •) Halastó tk., Yt:IB mn., kGrmendi j., ház 61, 
tunhalall, es. G. ~ászárt~ltés, BS, I, S,.I- e.~.·:! 811, M., rt. Szarvaskend, 741 kb., kj. és at. 

Bijpaerta, f""' Alsópalojta, Hont ""'·• ipoly- Sza"astend, tai Szombathelf, jbtt. · N ah. Kor-
nyéki j., es. ~. , u. t. •· p. mend, cs. G. KGrmend, 83, XX, 66, L t. Vasná-
Aisópalojta. .· dBBd, •· p. Szarvastend. , 

*) Hajtó!i& kk., SMos héthirai j., ház 53, Halast6, r'l Feny6kosztolliny, Bars mn., 
:! .n, R., gk. Sirosujlat, 615 kb., kj. és ~. aranyosmaróti j., cs. G. Kistapoleaány, u. t. Ara· 

ta. Eperje1, jbtk. és ah. Kimeben, L p. Fenyc5kosztolé.ny. 
cs. IL Lubotény, 87, IX, 19, L t.· 6s u. p. Halast6, r'l Gálszécs, ZiflapJin ""'·• plsz6csi j., 
P&lonezL cs. G. Gálszécs, •· t. éa a. p. Gé.lszécs. 

HaJWtoya, f""' Tószeg, Put-Pilia-Solt-Kis- . Halastó, r'l Nagyk6rGs, Pen-Pilis-Solt-Kislcun 
hA ""'·• abonyi j., ca. ~. lászkarajen6, u. t" és "m., ca. G. Na.gyk6rGs, m. :b., 11. t. és u. p. 
•· P• Tószer. Nagykc5rGs. 

H a j t u v ka L Hajtóka. · Halast6, r'l Rerécz, .Ab-.i· Tomt1. ""'·• gGnezi 
*) Halábor kk., Bereg ""'·• ·tit~~aháti j. (székh. j. (székh. es. G. Hejcze, u. t. 

Berepzasz), ház ~. ! 508, M., ~, 927 kb., kj. Göncz, u. P• Fony. 
és ai. :Maesola, tsdk., jb. és ah. f"' Resznek, Zala ""'·· alsólendvai 
ca. G. Vbi, 65, XI, M, u. t. j., es. G. Csesztreg, u. t. Rédics, u. p. Resznek. 
muzsaly, u. p. Vári. Halastólpuszta, 1""1 Ké.lmaineaa, Sumogy ""''' 

· *) Halles kk., Trencslta báni j., ház baresi j., cs. O. Szulok, u. t. és u. p. Kálmáncsa. 
f. na, T., rk. Nagyhelvény, 819 kh., kj. és ak •. Halastópuszta, r'l Bab_ócsa, Somogy · barcsi 
Bán (nagyhelvényi kj. és ak. terillet), tsz. Tren· J., cs. O. Babócsa, u. t. és u. p. Babócsa. 
csén, jbtt. és ab. Bán, cs. G. Bán, 71, XV, 47, ~~astópuszta, 1""1 Tapolcza, Zala t1m., tapol· 
1• $o és •• p. BilJ.. . czat J., es. G. Tapolcza, a. t. és u. p. Tapolcza. 

· Ó . Halanölgy, 1""1 Tótpels6cz, Zólyom zó· 
. Haladejl, f""' esad, 2\'eMBita -., esaczal lyomi j., cs. G. Tótpelsc5cz, u. t. és u. p. Tótpel· 
J., cs. G. Csacza, a. t. és u. p. Ócsad. ll 

SuCZ. 

Halaklz'k~ 0 TurócztGiues, Tur6o1 Halasytanya, ~""~ Csedreg, Ugocsa tiszán-
stubnyafQrd61 J.; cs. G. u. t. és túli j. (székh. Halmi), cs. G. Halmi, u. t. 
L P. 6. Halmi, u. p. KGkényesd. 

Halalis l. Áldásos. • H a lá sz L Bodroghalé.sz, GyOngyOshalász, 
Haláp, f""' Debreezen, liajtl,u na., cs. 6. Nagyhalé.sz. . 

Vámospércs, iQ, u. t. Vámospércs, •· p. Nauesere. Halász Aladár tanya, 1""1 Csány, Het1es ""'·• 
H a lá p L Cserháthaláp, Zalahaláp. hatvani j., cs. O. Hatvan, u. t. és u. p. Csány. 
Halapi csá.rda; 11 Debreczen, HaJdu Halászcsárda, n Mágocs, Baranya ""'·• hegy-

ca. o. Vámospércs, u. t. Vámospércs, u. p. bá· i j. (székh. Sásd), cs. G. Mó.gocs, u. t: és 
Nagycsere. a. p. Mágoes. · 

Halas, f""' Szepestlllgyes, ""''' szepes- Ualászhegf, f""' Baranyabán, BanJn'!la ""'"' 

• 

' 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

' 

' 

' 

' 

• 
' 

' 

' 

' 

•• 

• • 

baranyaviri j. (sz~kh. Dárda), cs. G. Pélmonoa- kh., kj. a at. PacJ.rar, tu. Veszpré\, jbtt. il ah. : 
tor, u. t. Főherczeglak, u. P• Baranyab~. Devecser, cs. G. Ajka, 19, XVll, 11. t. Ajb, L" . 

Balászhomok, r. Sárospatak, Zempl~n Padrar. : 
sárospataki j., cs. G. Tiszakarád, u. t. Sárospa- Hallpuszta, n Felp~z, (}jJór """• 10koró· ' 

• b. ' tak u. p. Vajdácska. • aljai j. (székh. Tét), ca. G. Kajár, m. ~; 
*) Halásli nk., X Szdcspuszta ; (Fe1pécz-Haüpuszta), L t. ~~ L P. ·. 

maBYaróvári j., ház !81, :t 1.94!3, M., o, 5.398 Halltirpusata, n N6grdd oa" 

óvir, ca. G. Magyaróv6.r, 76, XVill, 58, tamási. · 
~. Halleri&llJ&, n K'ts-K111t1ll4 ..., : 

H a l ás z i l. Ga.ramhalásai, erzsébetvároai J., es. G. Erzs~betviroa, L t. • ; 
Balászkass, n Dusnok, Ped-Pitis-&lt-Kis- u. p. Darlacz. . 

ism 11•·• kalocsai j., ca. G. Dusnok, 11. t. SO.kOsd, HallerianJ&, n KereliS, """• 
a. p. Dusnok. radnóti j., cs. G. KereliSszentpll, L t. á L p. 

Halászlak l. Vápzabolcs. Kerelc5szentpál. 
Halászmaj or, r. Jabláncz, Nyitra szeni- Hallértégl~Ar, f"'' Tósár, Ndgrdd til., .Wi 

eze i j., cs. o. J ab láncz, u. t. és u. p. J ab láncz. j., cs. G. LónyabánJa, a. t. Szinóbán7a, L p. 
Halútmajor, n Tardoskedd, Nyitra n~., Losoncztamisi. 

~nekújviri j., es. G. Nacsurány, L t. és a. p. H a lm a L Bibahalma, .Jikóhalma, JÚOihabu, 
Tardoskedd. Királyhalm-, Sú.ntóhalma. 

Halászmajor, n Tatá.rszentcOrgy, Pest-Pili!• *) HalmágJ nk., ,.,, kQ!almij. 
BoU-Kiskun alsódabasi j., ca. G. Tatánzent- bAl 306, i 1.1!8, M., o., (/1 .:f, U18 th., at. 
rJOrgy, •· t. és u. p. Tatárszentgyllrgy. helyben, tsz. Ens6bebiros, jbtk. él ah. lAalom, 

Halász1ianya, r. Bácsújlak, Bác8-Bodrog ""''' cs. G. Lemnek, l, XXIV, 78, L t. él L .. Sár
palánkai j., cs. G. Bácsújlak, • t.. él L P• kány. 
Bácsújlak. H a I'm á 17 L K'ishalmágy, Na,yhalmA17, 

Balúziianya, r. Bugyi, Peii-Pilis-&lt-Kilktm · *) Halmágyc!Silcs kk., ..Art:Jd oa., D'IJhalmABJi 
'· "'·• alsódabasi j., ca. a. Ócsa, L t. j.. hál f, Ull, O., m., =f, ,,088 th., ij • 

L P• Bugyi. · ak. helyben, tsa. Arad, jbtk. NagrhalmAgy, r.ll. 
Halúztelek, r. Bikis """• szarvasi j., KOrOsbOkény, cs. G. helyben, 83, IV, lS, 

ca. G. Szarvas, a. t. és u. P• Szarvas. r. ~. 

.Halásztelek, r. Pen-Püis-Solt-Kid:tlfl *) Halmagyg6rc1s kk., .Arad""'' nanbaJmlni 
tma., dnnavecaei j., ca. G. Xunazentmiklóa, •• t. j., ház .4!1, f, ~60, O., kg. Irtásfalu, tb~ 
'ils a. P• Tass. · k.j. és ak. Halmágycsúcs, tsz. Arad, jbti. Nagy· i 

Balcsontmajor, r. Ererv6.r, Vu tmJ;, halmágy, ah. KOr6sbOkény, CL G. HalmáiJeadca, 
j., ca. O. BaltavárJ •• t. Zalaszentiván, L P• sa, IV, 13, u. t. és L p. Halmqycadel. 
EJervir. . . . *) Halmágylllell kk., .Arad t1flt., l 

Halea1, n Kecsk~mét, P_m-PiliB-Solt-KuJ:tlfl j., ház 85, ! 669, o., .:f, t.B18 th., kj. ~ak. ! 
i 
' ' m v ren n ge e es1 1 , L e zxa, K ·b ké 6 N h 1 á IV 1• ! 

'•· p. Kecskemét-Helvéczia. . OrO:; 0 ny, ca. • D.B'Y a m gr, r ., : 

Haleu r. Kiskunféleuháza, Dsi-Pilia-&lt· u. t. és u. P• Nagyhalmágy, · ; 
. Kiskun ~ •• , es. o. KiskunféleuhAza, u. t. *) Halm~ kk., .Aba'4f-Tortta -., J., ! 

ú u. p. Kiskunfélenháza. . ház 109, :! 636, rk. Aszaló, ref. Iilkinia, ; 
Hnlesz, r. Kiskunmajsa, Pest-Pilii-Bolt-Kislnm 1.882 kh., kj. éa ak. Léh, tsz. Kassa, M . 

kiskunfélegyházi j., cs. G. Kisknnmajaa, L t. ah. Szikezó, cs. O. . 84, IX, i7, f, l 
l 

és u. p. Kiskunmajsa. P· u. 1 
llaleaz, r. Tápiószele, Pe8t-PiliB-8olt-Kisktm H a lm aj L GyGngylJshalmaj. l 

• 

11m., abonyi j., cs. G. Tápiószele, u. t. Tápiószele, *) nk., X Ferenczytanya, Balmihlf1, ~ 
IZ5J (Tápiószele-Halesz). Jeremiástanya, Nyirestanya, Rátonyitanya, Sep11• ! 

Haleszhegy, n Kisknndorozsma, Osongrárl tanya, Szentpálytanya, Törliktanya él Tdrerdtl- l 
. n~., tiezáninnenij. (székh. Kiskundorozsma), cs. ft. tanya; Ugocsa tiszántúli j. (székb.IWmi~ ! 

Kisk undorozsma, u. t. és u. p. .Kiskundorozsma. ház 454, :! 3.,55, IL, ö, ~ 1 1), BL laká- : 
Hnleszszöllö, n Szelevény; Já11-Nagylwtn- nyesd, 5.259 kh., ak. helyben, ta. Szatrnir-Nt : 

&olnok tiszai alsó J. (azékh. TiszafOldvá1·), meti, jbtk. és ah. helyben, cs. G. helJheD, 85, l 
cs. o. . u. t. és u. P• Szele- XI, 36, r. _(11 e, ~· l 
vény. · r. Halmi, Ugocsa ,.,, tlainblll ! 

*) Halimba kk., X Cserhátpuszln ; Ye11prlfm (székh. Halmi), cs. G. Halmi, u. t. él a. P· i 

• 

• 

l 
• 

l 
l 
l • 
l 
• 
• 



' . 

• 

. Bal SAm 
t . T' zasQly Jdai·Nagy"/ctm-Sio'J. 

rarGli felll1 J. (a6kh. Hara. Vásárhely), ca. O. Halom anra, ("' 18. ' r.~ á.ti) cs G 
I:Grlekapu, 11• t. Jlezc5Grményes, u. p. Mezl'lcsbás. nok vm., jászsA.il alsó J• ~szék~. J-zap ' • • 

*) kk., X Halmosimajor; Kótelek, u. t. és u. P• T1szasuly. . 
11111szombati j,, biz 80, l 667, T., rk. Gidrafa, Ralomzng, r'\ NA.dudvar, Hajdu tim., hB.JdU· 
1.611 kb., kj. éJI ak. Gidrafa, tsz. Pozsony, jbtk. szoboszlói j., cs. l. NA.dudvar, a. i. ét u. P• 
a ah. cs. O. Czifer, 71, XIII, 40, Nádudvar. 
L t. és u. p. Gidrafa. HálóvÖlgrl tanya, /""\ Aba, Fejlr t~m., székes-

H a lm o B L BereiJhalmo., lllurahalm01, N éra- fehérvári j., cs. G. Aba, u. i. és u. p. Aba.. 
hlllmos. Halupl lriTánJ, r'\ Krajna, Nyitra t~m., miavai 

Halmosbokor, ,-., NyfreiJ)'hiza, ""'·• j., cs. G. Miava, u. 1;. Miava, u. p. Krajna. 
cs. ll. Nyireryhúa, • $. és u. P• Kirilytelek- H a l u z i c 1 L Gallyas. 
puuta. · HaiTányház, r'\ Rápolt, &atmár t~m., csenseri 

*)Halmoa4 kk., 8rildf111 fltll,, BZilásJsomlyói'j., biz j., cs. 6. Fehérgya.rmat, u. 1;. Gyc5rtelek, a. P• 
f, 1.617, O., t.,;, 6.601 kb., kj. és ak. helyben, Sza.tmár6k6ritó. 

ta. Zilah, jbtt. és ah. ~· l. hely- Halyagospnszta, r'\ Nógrádmesyer, N6gráiJ 
ben, 61, Dl, 10, azécsényi j., es. 11. Karancssár, a. 1;. Szé-

• 

,-., .Ar11d flm,, kisjent'5i csény, n. p. Nógrádmegyer. 
j., cs. ll. VadABI, L t. és •· p. Tt'5zmiske. *) kk., 8ár01 "'·• béthársi j., hú 96, 

• 

1) kk., Va-., muruzombati j., bál i. T., O• 1.658 kb., kj. és ak. Berzevicze, . 
. f, 370, Vend, rk. lllártonhely, Ag. Battyánd, tsz. Eperjes, jbtk. u ah. Kisszeben, cs. ft. Ber

th., ij. él at. Battyánd, tsz. Szombathely, jbtk. zevicze, 67, IX, i9, a. 1i. és a. P• Berzevicze •. 
• ah. lllll'llllombat, cs. G. Mlll'allzombat, XX, H am b o r s l. Háinbor, · 

•• t. és •· p. Battyánd. *) Hámor· kk., X LillafOred 6a Újmassa ; 
Balm01lmajor, ,-., Halmos, lbz_"., ""·• Borsod miskolczi j., hú :1 979, M., t., 

nagyszomba ü j., ca.: O. Czifer, u. t. és u. p. o, 11.fo kb., kj. éa ak. helyben, tsz tk., jb. és ah. 
Gidrafa. iskolc1, ca. 6. Dió8lJ7c5r, M, X, 31, 

,-., B6nely, Slatmár .._, naiJY· Hámor, r'\ Nacveszverés, Göm6r ll 
károlyi j., ca. G. Naaikároly, L t. éli '1. p • .,.,, rozsnról_ j., ca. G. Rounyó, •· t. 68 •· P• 
Bc'l"aly. - Nanveszverés. 

rt Breznól·inya, Z6lyoea .,.,,. Hámor, r'\ Rimócza, G6m6r ú Kis-Honi na., 
-. ll, Breznóbánya, •· t. és L •· Bremóbánya. rimaazombati j. (székb. Nyustya), os. G. Rima-

*) HalOIJ kk., V Cll •·• kOrmendi j., ház liO, koto va, a. t. és •· p. Rimabánya. 
f, 71,,11,, rt. Nidud, 1.087 kb., kj. ésak. Nádasd, Hámor, r'\ Szepesvéghely, 81epe1 tma., aepe• 
ta. Szombathely, jbtk. M ah. I:Ormend, ca. G. szombati j., Cll. o. KA.poaztafalva, •• t. Poprád, 
Iftu.cs, XX, 66, a. t. Vaanádasd, n• p. N Adasd. a. p. Szepesvér hely. 

Halom, ,-., HomokDU~IJY, Put-RJv-Solt-KiBkun B ám o r L Allóhámor, Felsc5húnor, Kassa-
..,, j., es. O. Kalocu., •· t. Or8Jcsertt'5, himor. 
• p. Homokm6rJ. ' H ám o r 6 T ó L Hámortó. 

H a l o m L Berethalom, Borhalom, Cserhalom, f"'t Rendek, Va "'·• 
Dióshalom, Feh•rhulom, Feketebalom, Ferencz· kt'5szegi j., cs. o. Léka, u. t. Rt'5tfalu-Rendek, 
halom,Heueshalom,Héhalom, Kishalom, Kc5halom, a. p. Rendek. 
Mirtonhalom, Nauhalom, Nyfrhalom, Orbalom, ~ · DióssJ6r, Borsod t~m., 
Öthalom, Répcatktlhalom, Százhalom, Szerhalom, mistolczi j., cs. o. Diósgyc5r, u. 1i. és u. p. DiósSJ6r. 
Széphalom, Szihalom, Tóthalom. · HAmorka, r'\ Bm·zéte, Gömör ts Ki&· Hont 

Halomegyháza, n Vecsés, rozsnyói j., cs. O. Rozsnyó, u. t. és u. p. Berzéte. 
Kilktm ""·• monori j., cs. G. Gr6mrc11 •· t. él r'\ Caiklyó, ZempUn cma., va• an-
• P• Veceél. · nói j., cs. o. u. t. Varannó, u. p. SókúL 

Ralompuzta, ,-., Szilasbalbás, VellfH'I• ""'·• (") Rirosmúlyad, N6grátl t~m., 
enyinri j., ca. 6. SzUasbalbAs, u. t. Szilasbalhlls, azécsényi j., CL G. Nósrádszakál, a. t. és u. p. 
L P• Omra. N ógrá.dszakA.l. 

Halomu61major, ,-., Bata, Po11ony t~m., duna- *) Hámoros kk., 7\'~ncsin f1m,, trencséni j., ház 
aerdabelyi j., ca. O. Bc5s, u. t. Btls, a. p. Baka. :2 169, T., rt. Czobolyfalu, Ar· Trencsén, 

Balomuer, ,-., Dancshúa, Bihar tmt., sirréti 169 kb., kj. és ak. Trencsén (b·encsénvidéki kj. 
~ (székb. Biharnagybajom), ca. O. Bihartorda, és ak. kerület), tsztk., jb. és ah. Trencsén, cs. G. 
L t. és u. P• Bihartorda. ' Beczkó, 71, XV, 417, n. t. Czobolyfalu, u. p. 

Halomtanra, ,-.,Éradony, Bihar fill,, érmihAly· Tornyo&, 
lalvai j., ca. O. Szalacs, u. t. és u• p. Éradony, Hámorpaszta, r'\ Opálhegy, t1mo, 

Haloa~ra, ,-., Na1Jykálló, 8aabolcs vm., nagy- varannói j., ca. o. Varannó, a. t. Varannó, u. P• 
kállói j., Cit O. NaiJkálló, u. t. és u. P• Narykilló· Sókúl. ; 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-
• 



• 

• 

' 

• 

• 

' 

• 

• 

. . 

• 

• 

' • 

• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

uo Bim Han • 
• 
' , 
l 
l 

• • 

Bimorpuszta, 0 Zamutó, Zem p l ln ""'·,varannói rt Dombelve, Tnne•ltl .,._, esa- : 
j., es. O. Varannó, a. t. és a. p. Varannó. , czai j., cs. O. Caaeu, 11. t. Caacza, .. fo Dom· ·. 

Himorielep, ,....... Mé.lnapatat, Nóqrád .,..,, belve. : 
losonczi j., cs. o. a. t. Szinóbé.nya, *) HaadalbDstynblza kk., Mlir111110r01 t111o, ; 

•· P• :Mélnapatat. tées6i j., hé.z tU, i 709, :at, n., rt. Visk, gt. ~ . 
*)Hámortó kk., X Hé.mortói papirmalom; VtJ1 Bustyaháza, 3M kb., kj. él ak. Bustf&háza, tsz. ': 

tJm., .t6szegi j., hé.z 68, :! 869, N., rk. Léka, 1.677 MAramarossziget, jbtt. és ah. Técs6, es. a. Téca6, i 
th., kj. és ak. Léta, tsz. Szombathely, jbtt. éa 85, XI, 86, f (Bustyaháza), _r-e.~. f 
ah. K6szeg, cs. G. Léta, 83, XVUI, 59, 11o t. és H a n d l o v a I. Nyilrabánya. : 
a. p. Léta. *) Hangáca tk., X Balogtanya, Diczhára, Hajna. ; 

Hámori61 paplrmalom, ,-..., Bimort6, Vu., • ., lostanya, Kércsik.útlanya, Kiai· ! 
t3szegi j., es. o. Léta, a. t. és a. p. Léta. monvOirrtanya, SimonvOlgytanJS, Szedreatanya, r 

*) llámoa tk., 7htae~ltt kiazuczaújhelyi j., Szénamál, SzfifavOlgytanya és Zllogostanya i f 
ház 146, :f. 904, T., rk. Nagydivény, t .071 kb., kj. Borsod 11m., edelényi j., hál 196, i. UtO, X., ' 
és a~. Budatin, tsz. Trencsén, jbtt. és ah. Zsolna, ö, ~ , gk. Homrogd, th., kj. és ak. helyben, Í 
os. o. Kiazuczaójbely, 71, XV, .68, u. t. Zsolna, tsz. Miskoloz, jbtk. és ah. Edelény, ca. ll. Edelény, 1 

a. p. Budatin. 84, X, 81, a. t. Edelény, ~· r 
*) BáaoafalTa kk., 06mör IB Kis-Hont ""'·• Hangács, f""'l Nádudvar, Hajdu tili., hajdu· J 

· rozsnyói j., biz 67, i T., m., d", j.188 th., szoboszlói j., ca. O. Nádudvar, u. i. és t. p. 

... 

ij. és ak. Kuntapoloza, tsz. Rimaszombat, jbtk. udvar. . . 
6a ah. Rozsnyó, cs. G. Csetnek, XVI, ö!, u. t. Hangács, f""'l Nagyt6rOs, Pnt·Pili,.Solt·KiBIH 
Csetnek, u. p. Kuntapoloza. ""'·• ca. O. NagykőrGs, L t. és u. p. Nagyk6rGa. 

Hlmostanya, f""'l D6aa, G6m1Jr • Ki1-Hont Hangács,,-..., Tiszainoka, 
.,..,, rimaazécai j. (székh. Feled), oa. O. Rim.uzom- tltn., tiszai alsó j. (széth. TiszafOld'fir}, cs. 11. Tisza. 
bat, u. t. és u. p. Rimuzombal ldlrt, •· 1;. éa u. p. · 

Hámri tk., Át N ""'·• traztenai j., ház 78; f, Hangács, f""'l V únoslucaka, Ung ""·• nobrinczi 
HO, T., rt. Usztye, 500 th., kj. és ak. Usztye, j., cs. G. Vinna, n. t. Nagymihály, 11. p. Zalaeska . 
tn. jbtk. Trsztena, ah. Turdossin, Hanrácsbor ház, n Mezőzombor, Zemplé" '""• 
es. o. Trsztena, 71, X V, .&9, L ~ Trsztena, u. p. szerenesi j., os. o. Szerencs, u, i.; Szerencs, 1o t• 

Mez6zombor . 
H a m r i L Himoroa. . Hangácapuszta, f""'l Erdőtarcsa, "'·• 
Hamricskipuszta, n Zábidó, Át'tJtJ .";.., vlri sziráki j., cs. O. Szirák, 11o i. Szirák, L p. Erd6· 

J. (azéth. Turdossin), ca. G. Turdouin, L t. és tarcsa. · 
L P• Trsztena. . Haagácstanya, f""'l Tiszaeszlir, &abolu tiiJI,, 

n Lc5tGs, OfmiJr 6 Kis-Hont dadai alsó j. (azékh. TiszalGk), ca. a. 
tornaljai j., ca. G. Tornalja, u. t. és u. p. u. t. és Do p. GOrOgszállAa. 

Harkács. Haugadtu6, n Magyarpéterlaka, .Maroa-Tord4 
Hám tanya, n Gylln&')'Oshaláaz, HetJU tlm., régeni alsó j. (székh. Szásuégen), cs. a. Ger· 

8J6ngy0si j., oa. G. VámosrrGrt, u. t. és u. p. nyeszeg, u. t. Gernyeszeg, u. p. 
GyOngyOshaláss. HangáazpDszta, ,-..., Szilasbalhás, Veuprim ~Illo, 

Hamubáz, n Dencsháza, Bt~rt~nytJ 11m., azent- enyingi. j., cs. G. Szilubalháa, u. t. Szilasbalhás, 
16rinczi j., cs. G. Sellye, u. t. Szigetvé.r, u. P• Do p. Ozora. 
Dencsháza. H a n g o n 1 L· Alsóhangony, Fels6hangony. 

Bamuszlnmajor, ,....... Magyarazerdahely, ZtJla Hangonyi azl\llás, n Ajnáesk.6, G6'116rb x;,. 
"m., nagykanizsai j.,· os. O. Gelse, a. t. Gelse, Hont tlm., rimaszécsi j. (széth. Feled), cs. a. Aj· 
•· p. Zalaszentbalázs. nácsk6, a. t. és u. p. AjnAcsk.6. 

Hamns, f" PQspökladány, Hajdu ""'·• hajdu- Hangos, f""'l Gindlicsalád, Toltlll ,.,, duna· 
szoboszlói j., cs.· G. PtlspGkladány, u. t. és u. p. fOldvári j. (székh. Paks), es. o. Hidjapuuta, L t. 
Püspökladány. · _ Kölesd, u. p. Tengelicz. · 

*) kk., VtJB .-., fels66ri j., ház 86, Hangos, 0 Ráczalmás, Ffjlfo ""'·• adonyi j., 
:! 667, N., czigány, rt. Máriafalva, ág. Fels616v6, es. G. Nagyperkáta, u. t. és u. p. RáczalmAs. 
1.851 th., k.j. és ak. Fels616v6, tsz. Szombathely, Hangos, 0 Uzdborjád, To~tuJ filii., simon• 
jbtt. és ah. FelsMr, oa. O. Pintaf6, 88, XX, 66, tornyai j. (székh. GyGnk}, CL 6. Nagydoror, 1o i. 
u. i. Felsc510vc5, [8]. · és u. P• Kajdacs. . · 

*) Hanajna kk., Ung- azobránczi j.; ház Bangost tanyák, n Gy6rk.Gny 7bJIIIJ ,.,, duna· 
M, :f. 4·34, R., m., rt. és gk. Ubrezs, 1.157 kb., fOldvári j., cs. G. Nagydorog, u. t. Naudoror, 
kj. és ak. Jósza, tsz. Beregszász, jbtk. Szobráncz, u. p. Gy6rk0ny. 
ah. Ungvár, es. O. Remetevalllyár, 66, XI, 86, Hnngostanya, n Egerszólá~ H611U ... , egri~ • 
u. t. Szobráncz, u. p. Jósza. o}l. O. Verpelét, u. t. Verpelét, u. P• EBenzóW. 
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· Hanzlov r-. Ócsad, Trencsbl t.•m., csacza1 J., 

Hangyálos, r. 'Újdombóvá.r, Tolna vrn., ' Ó d 
viri j., rk. Dombóvá.r, ref. Lápaf6, ág. Csikóst6ttc5s, cs. O. Csacza, u. t. és u. P• csa · 
cs. ö. Domhóvá.r, u. t. és u. p. Dombóvár. . Ha~olo~~stanya, rl VerbiJcz, Ugocsa vm., 

Hangyásmaj or, r. Jpolysá.g, Hont tim., ipoly- l!számn:nen~. J •. (székb. NagyszőlMs), cs. O. Salánk,. 
sági j., rs. ö. Ipolyság, u. t. és a. p. Ipolyság. u. t. TJszauJlak, u. P• Szöll6segres. 

Hangyáspuszta, r. Bónyrétalap, Győr tJm., H a n y l. Nemeshany. • 

JlUSztai j. (székh. Gy6rszentmárton), cs.- O. H á n Y k o v i c z a l. Kisanna. 
rétalap, u. t. és u. p. B6nyrétalap. *) Háporton kk., X Csongvaihegy; ..d.ls6-Fehli' 

Hangyástanya, r'\ 1'asnádbalázsbázaf vm., nagyenyedi j., ház 185, i, 841, O., ;t, 2.404, 
tom., lasnádi j., cs. G. Tasnád, u. t. Tasnád, u. kb., kj. és ak. Asszonynépe, tsz. Gyulafehé1·vál•, · 

• 

Magyarcsaholy. jbtlr. és ah. Nagyenyed, cs. G. Asszonynépe, 60, 
• 

Hángyaviilgy, fl Turócznémeti, T1Jr6cl XXI, 68, u. t. és u. p. Magyarlapád. 
stubnyafürdiíi j., es. O. Stubnyafilrdií, u. t. Hapov, rl Marikó, 7rencsén vm., vágbeszter· 
•· p. Turócznémefi. . . czei j., cs. O. Vágbesztercze, u. t. Vágbesztercze, • 

H a nk 6 e z l. Hnnkvágása. · u. p. Marikó. . . 
H a-·n kóc z l. Jánosvágása. . .· . *) Haracsony kk., X Tómajor; Sopron sop-
H a nk. o v a l. Annafal va. ro ni j., ház 168, i. 938, N., o, !.003 .k:h., .k:j. és ak. · · 
") Banklágása kk., Sáros t~m,, sirálli j., Sopronnyék, tsztk., jb •. · és ah. Sopron, cs. o. 

69, f, 34ó, T., O• ág. Margonya, 1.5~3 kh., lj. és Lakompak, 76, XVIII, 67, r (Sopronnyék-
al. Margonya, bz. Eperjes, jbtk. és ah. Girált, Haracsony), u. p. . · 
cs. 1!. Xurima, 67, IX, !9, u. t. és u. p. Margonya. *) Harádics kk., Nyitra vm., szeniczei j., ház 

Hanoamajor, n Bak, Zala zalaegerszegi 2 a, i, 1.04!, T., o, -1.378 kh., kj. és ak. J ab-
j .. cs. o. SOjtOr, u. t. és u. p. Bak. . ll.nez, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Szenicze, ~· G. 
Ka.~, f"\ Mosontaresa, Moson tJm., . Jablánci, 7!, XIII, 41, r. . 

óvári j., es. ll Mosonszentjáuos, u. t. Moson- *) Haragos kk., vm., kápolnok-
&zentjános, n. p. Mosontarcsa. monostori j., ház ~95, i. 1.!33, O., ;t (1), 3.967 kh.,. 

•) Haat kk., Tolna vOlgységi j. (székb. Bony- kj. és ak. Nagyhegy, tsz. Dés, jbtk. és ah. Magyar-
hád), ház 89, f, 4!8, N., m., rk. Apar, 1.009 kb., lápos, cs. G. Kápolnokmonostor, · XXI, 70, u. t. 
kj. és ak. Apar, tsz. Szek.szárd, jbtk. és ah. Bony- és u. P• Kápolnokmonostor. : 
bád, cs. O. Kisvejke, 44, XIX, 61, u. t. Bonyhád, *) Haragosalja kk., &oltlok-Doboka . ma-
a. P• Apar. · . gyarláposi J:, h4z 23, f, 123, O., gk. Haragos, 

')Hánta kk., X Ágazatpuszta és Nádasdpua da; 71i9 kh., kj. és ak. Macskamezc5, tsz. Dés, jbtk. 
Vessprém zirczi j., ház 12 h f. 813, M., if, rk. és ah. "Magyar lápos, cs. ö. Magyarláp os, 63, XXI, · 
Kisbér, ref. Ászár, !.699 kh., kj. és ak. Magya1·- 70, u. t. és u. p,. Magyadápos. 
atombathely, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Zircz, Haragospuszta, r-. Felsőszátok, N6grád t7tn., 
ca. O. Kérékteleki, 19, XVII, 56, u. t. Kisbér, nógrádi j. (székh. Rétság), cs. G. Érsekvadkert, u. t. 
•· p. Maryarszombathely. · és u. p. Tereske. . 

Hantháza, fl Nagykőrös, Pest-Pllis-Solt-Kis- H a r ak lá n L Haraklány. 
ktm vm., es. G. Nagykőrös, u. t és u. P• *) Haraklány kk., )( Czelltan:ya, Kisharaklány és 
kőrlls. . Postatanya ; Szilágy zilahi j., ház 110, i. 5{.6, 

HanthUimajor, n SOvényháza, Csongrád t~m., O., m., t, 1.704 k~., kj. Egrespatak, ak. Szilágy
liszáninneni j. (székh. K;iskundol'ozsma), cs. G. balla, tsztk., jb. és ah. Zilah, cs. o. Zilah, 51, 
Kistelek, u. t. és u. p. Sövényháza. III, 10, iQ, :r, a. p. Egrespatak. . 

Hutospus.ta, fl Bajna, Esltergom mn., eszter- *) Harakócz kk., &epes 11m., szepesváraljai j., 
gomi j., ct. O. Bajna, u. t. és u. p. Bajna. ház !O, i. 89, T., rk. Polyánfalu, kb., kj. 

H a n os fa l u l. Tapolyhanusfu.lva. és ak. Polyánfalu (korotnoki kj. és ak. kerillet), tsz. 
•) KanustaiTa kk., X SsepeB vm., szepesófalui j., Löese, jbtk. Szepesvá1·alja, ah. Lőcse, cs. o: 

ház 114,, i. 4,67, T., czigány, o, 2.522 kb., kj. és ak. Szepesolaszi, 67, IX, SO, u. t. és u. p. Szepes· 
Szepesmátyásfalva, tsz. Liícse, jblk. és ah. Szepesó- Váralja. 
falu, es. O. Szepesó!alu, 67, IX, SO, u. t. Szepesó- *) Haraly kk., Háromsetk tm&., orbai j. (székh. 
falu, ~. · Kovászna), ház 103, i. 406, M., rt. Gelencze, 

*) Hanva kk., X Csizitanya, Hidegvölgytanya és 978 kh., kj. Gelencze nk.-hez beosztva, ak. 
Kirzsán; Gömör ú Kis-Hont t~m., putnoki j., ház Gelencze, tsz. Kézdivásárhely, jbtk. és ah. Kovászna, 
197, i. 811, M., ~, rk. Baracza, 3.305 kh., kj. és cs. G. Gelencze, !, XXI.V, 79, u. t. Imecsfalva, 
ak. Bánréve, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Tor. u. p. Gelencze. 
nalja, es. ö. Putnok, XVI, 5~, u. t. Csiz, u. p. *) liarampatak kk., Krassd·Seörény 11m., jámi 
Bánréve. j., ház 338, i. 1.372, O., .:f=-, 6.301 kh., kj. és ak. 

H a n z l ik fa l u l. Trencsénjánosio Néraszlatina, tsz. Feliértemplmn, jbtk. Szászko.-
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bánya, ah. Oraviczabánya, cs. O. Szakalár, 43, Haraszt, fl Tura, Peat-Pili11-8olt-KitikM ftl., f 
VII, 21, u. t. SzA.sz"kahé.nya, u. p Néraszlatina. aszódi j., cs. o. Tura, n. t. és u. p. Tura. ! 

*) Harangfalva kk., X Koczurkovemajor; .Po- Harnsztaljapnszta,. r.. Érsekvadkert, N6gr6tl l 
uony vm., nagyszombati ·j., ház 82, ! 511, T., rk. vm., balassagyarmati j., cs. G. Érsekvadkert, •· t. ( 
Szárazpatak, 1.4·33 kb., kj. ~s ak. Szárazpatak, tsz. és n. p. Érsekvadkerl · 
Pozsony, jbtk. és ah. Nagyszombat, cs. O. Nagy- H a r as z t i l Abaújharaszti, Dunaharaszti, En· 
szombat, 72, XIII, 40, n. t. Nagyszombat, u. p. há.zasharaszti, Ipolyharaszti. 
Szárazpatak. · *) Haraszttra.lu kk., Va~ klll'mendi j., bú 

Harangi tanya, (l Áté.ny, Heves vm., hevesi j., 8~, :E 46'i, M., rk. Nagykl!lked, 1.31>1 kb., kj. és 
·cs. O. KOmlc5, u. t. Heves, u. p. Átány. ak. KiskOlked, tsz. Szombathely, jbtl és ah . 

*) Harangláb kk., X Hegymegettitanya, Ma- Kö1'JDend, cs. O. Körmend, 83, XX, u, t. 
ricskatanya, Pojásalattitanya és Ugranianya; Kis- Körmend, n. p. Egyházasrádócz. . 
Ktlküll& vm., dics6szentmártoni j., ház 2'!7, :f Barnsztipuszta, 0 Gsajálf, Vuzpréa ""'~ 
1.003, M., o., t , ~, 8, iU-49 kb., · kj. és ak. enyingi j., cs. ö. Balatonkenese, ·u, t Balaton· 

. Désfalva, tsz. Erzsébetváros, jhtk. és ah. Dicsószen t- kenese, n. p Csajag • 
márton, cs. o. Bonyha, 50, XXIII, 76, u. t. és Harasztipnszta, r.. Herencsény, N~qrád 11111., 

u. p. Abosfalva-Vámosgálfalva. balassagyarmati j., cs. O. Balassagrarmal, L. t. 
H a r a n g l á b l. Kisharang láb. Magyarnándor, u. p. Herencsény. . 
*) Harangmez6 kk., Bihar vm., központi j. (székh. Harasztip uszta, fl Komáromszemere, Ko.á· 

Nagy-Várad), ház 169, :f 954, O., .::f, 2.712 kb., rom vm., udvardi j. (székb. Ógyalla), cs. a. Udvard, 
kj. és ak. Nyárló, tsztk. Nagy-Várad, jb. Nagy- n. t. Udvard, u. p. Komáromszemere. 
Várad vidéki (székh. Nagy-Várad), ah. Nagy- Barasztlpnszta, fl Vécs, He11e8 tllll., egri j., 
Várad, cs. O. Tasádrő, 37, .IV, 11, u. t. Féliksz- cs. o. Kál, u. t. Kapolna, n. p. Domoszló . 
fiird6 u. p. Nyárló. Harasztipns.da, n Zagyvaszenijakab, Dmi 

Harangod, fl Megyaszó, Zemplm vm., sze- "m.. hatvani j., cs. o. Pá.sztó, u. t. és L ,, 

renesi j., es. O. Szerencs, u. t. Monok, u. p. SzurdokpQspöki. . 
Megyaszó. *) ~ar asztkerék kk., Maros-Torda -,marosi 

Harangod, (l Oros, SzaboleB 'Vm., nyirbogdányi alsó j. (székh. Maros-Vásarhely), ház 191, f, 1.001, 
j. (székh. Kemecse), cs. o. Nyfrenháza, u. t. és M. t, ~, 2.08:t kh., kj. és ak. Szentháromság, tsz. 

. n. p. Oros. . Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Nyárádszereda, cs. ö. 
Barangospuszta, (l Söjtör, Zala vm., zalaeger- Baczkamadaras, 62, XXII, 71, •· t. Balavásar, 1.p • 

• 

szegi j., cs. O. Söjtör, u. t. és u. p. Söjtör. . Székelyvaja • 
Harugozópuszta, fl Berzéte, Gömör iB Kis- Harasztmajor, fl Rum, Vas m., vaavári i~ i 

Bont vm., rozsnyói j., es. o. Rozsnyó, u. t. és cs. ö. Rum, fiQ m. h. (Rum kutély), u. t. él : 
n. p. Berzéte. · n. p. Rum. i 
· *) Barapás kk., Ung """·• szobránczi j., ház so, *) H~asztos nk., X Bo~rátpuszta, Ho11os· ; 
f, 4-11, R., rk. Ubrezs, gk. Hajagos, 2.54-5 kb., kj. tanya, K1gyósp~sz~ é~ Véglábtanya; Torda·.Ara· , 
és ak. Jósza, tsz. Beregslász, jbtk. Szobráncz, ah. nyos vm., felvmczl J., ház 416, ! )(.,o., . 
Ungvár, cs. O. Vinna, 66, XI, 36, a. t. Remete- .o' t, ~ ' . .::f, 4-.637 kh., ak. helyben, lsz. To~da, : 

. á p Jó za Jblk. Felvmcz, ah. Torda, es. O. SzékelykOCJanl, · vasgy r, u. • s . t:ÁI1 '() .. _ ~ 

k 8 , k' b • . 50, XXI, 69, .,., .J..• ~· · • • 

• *) Harapkó k ., aroB 'Vfn,, lssze em l:• H a r as z l os 1. Mezóharasztos. 
. ház 196, f, 566, T., rk. S~entkereszt, i.~9 kb., kJ, Harasztpuszta, r Kálnó, Ndgrád IIA,!oi!Onezi . 

és ak. Monyhád, tsztk., Jb. és ah. Epe1·Jes, cs. ö. . ,. L n n ... ·s u p K·<~nó t. M . fal 8 . J., es. u. oso ez, • ... e • • .. . : 
~?rtót, 67, IX, 29, u. arg~t va, u. P• zmye- Harasztpnszta, n Siter, Bihar m., szaiárdij, i 
UJfalu. . · . . . cs. o. Szalard, u. t. Szalárd, u. p. Sitel'. l 

*) Harastyán kk., Zala perlakt J., há_z Haras.dtamya, n Apagy, Seabolu m~~., n}lr· l 
39, f, 458, H., rk. TQskeszentgyörgy, 6_14 kh.: kJ. baktai j., cs. ö. Apagy, u. t. és u. p. Apagy. 1 
és ak. TO.skeszentgyOrgy, tsz. Nagykamzsa, Jblk. Haraszttanya, fl Kápolna, lleDu tllll.,egrij., · 
és ah .. Perlak, cs. ö. Perlak, ~· XX, 65, u. t. cs. o. Kál, u. t. és u. P• Kápolna. 
Murnkuály·Perla.k, u. P• Hodosany. Harcsádfarka, n Szentábrahám, UdDarlitiJ 

*) Haraszt kk., Ssepu 'Vm., iglói j., ház 63, vm., székelykeresztúri j., ca. O. SzékelykereSJIIir, 
f, '!76, T., o_, 1.63~ kb., kj. és at. Márkusfalva, n. t. Székelykeresztúr, u, p. Szentábrahám. 
tsz. Lócse, jbtk. és ah. Igló, cs. O. Szepesolaszi, H a r c sár l u cska L FazekasréL 
67, IX, SO, m. h., n. t. Márkusfalva, u. P• (l Izsa, Konuíro11t1111., udranli 
Szepesk!Mvélyes. j. ( székh. cs. ll, Komárom, a. t. és •· p. 

Hafaszt, fl GOd.OlM, Pest-PiZis-SoZt-Kisk-wn Komárom t. 
gödölMi j., cs. O. GödOlló u. t. és u. P• *) Harcz nk., X Janyapuszta; Tol11a ""• kG1· 

GödölM. · . ' ponti j. (székh. Szekazárd), ház itt, ! l.!Ji~, ll, 
• 

• 
• 

• 

• 

• . -
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: . . . . tk 'b .,m. kiskiSrOsi j., ak. Kiskunhalas, es. o. Prónay· 
( ~. ret. Medinn, 8.'!3'! kb., ak. helyben, tsz ur" ~1 • fal v~ u. t. Kiskunmajsa, u. p. Prónayfalva. 
i •• ab. Szekszird, cs. _ö. Szekszárd, 46, X • ' H~kabúz kk., Árva t.~m., trsztenai j., ház 81, 
~ L &. Zomba, u. p. S1óagárd. k p d 'lk 1 ~a96 kh k" é ak 
:s H 1 öll" ....... Tápióbicske, Pest-Pilis- i, 817, Lengyel, r • o Vl , :10 ., J· s • 
~ arczmeze sz u, , . . "b lk T h T · f Boli-Kisktm tim., j., cs. o. Tápiószent- Pod~llk, tsz. Rózsahegy, J • rsztena, a • ur· 

• 

~- mlirton, u. t~ és u. P• Tápióbicske. dossm, cs. ~· Jablonka, 71, XV, 49, u. t. Jablonka, 
~- *) Barczó kk., Mar~-Torda t~m., marosi alsó j. u. P• Podvllk. · - . · . . 
~ (uékh. Maros-Vásárhely), hú 84, ! 4'l!S, M., o., *) Harkacs kk., X Saulpuszta; Göm.Br ú Ki .. 
t t, ref., Székelykl!vesd, 1.559 kb., kj. és ak. MeziS- Bont tornaljai j., ház 66, i, 368, M., o, 
~- panil, tsztk., jb. ésah. Maros-Vásárhely, cs. O. MeziS- 1 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Rimaszombat, 
: csávás, 6J, XXII, 71, a. t. NyárádtiS, u. P• Mezó- jhtk. és ah. Tomaija, cs. o. Tornalja, XVI, 5J, 

panit. ' . r 

· . *) Harczos kk., Zempltn tmt., szinnai j., hál Harkafmajor, r. Sopron, · es. 6. · 
, W, i. 1.~, R., t, 8.814 kh., kj. és ak. Utczás, (a közbiztonsági szalgálatot Sopron .város rend-
.· tu. Sátoraljaújhely, jblk. és ah. Homonna, es. lS. iSrségP- teljesfti), u. t. és u. p. Sopron. 
: Ugar, 66, IX, !!8, u. 1. R.évhely! u. p. Utezb. Hark&ly, r. Zaránd, .Arad "m .• , kisjenői j., 
~ . BarcnölgrmaJor, "' Gomba, Pest-Pi-lis-Bolt- Cl. o. Zaránd, u. t. és u. p. Zaránd. 
i Kiskc"' monori · j., es. IS. Monor, u. t. és . Harkalyhegy, r. Salomvál·, Zala· "m., zala-
. •· p. Gomba. · egerszegi j., cs. ö. Zalalövc5, u. t. ZalalövlS, u. p. 
r Hardatelep, "' Muncsal; Tortla-Áratagol Salomvár. . . 
l~· 

, toroezkói j., cs. a. Aranyosbánya, u. t. és u. p. *) Harkány kk., X Harkányfürdc5, Lulu Miska· 
: Aranyosbánya. . · háza és Psikpuszta ; B Manga vm., siklÓsi j., ház 

• 

' ~) Hardicsa kk., X Czigánytelep, Major, Molyva- 1!19, i. 797, M., ~, rk. Gyiid, !U)59 kh., kj. és ak. 
, tanya, Omlás és Szücspatak; Zemplln gálszécsi helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Siklós, cs. ö. Sik-. . 
· j., ház !at, ! 1. M., l, t, ~, rk. TiSke· lós, 5i, XIX, 60, ~- r.. _[ll e. 

terebes, -UóO kb., kj. ~~ ak. Tőketerebes (tiS]f.e~ H ar k á n y l. Taktaharkány. -
lerebes.vidéki kj. és ak. kero.let), tsz. Sátoralja- Harká.nyflirda,r.Harkány, B:tranya siklósi · 

. újhely, jbtk. és ah. Gálszécs, cs. ll. TiSketerebes, j., cs. ll. Siklós, u. t. és u. p. Harkány. 
; 66. lX, !8. u. 1. TiSketerebes, ~- Harkányik3, ·r. Torda; Torda-A:ranyoa 't 

~ Hargasitanya, "' Turislvándi, 81atmár es. 6. Torda. u. t. és u. p. Torda. 
r fehérgyarmati j., es. ll. Nagyar, u. t. és u.·· P• Harkanylpuszta; r. EgyházasdengeH~. Nógr.áfl 
r Túristvándi. t~m., sziráld j., cs. lS. Szirák, u. t. éa u. p. Szirák. 

Hargltafllrdll, "' Csikcsicsó, Odk felcsiki *) Bat·mae.z kk., X Alsómocsolyás, Fels6mo-
' . j. (uékh. Csíks1ereda), ca. lS. Madéfalva, u. t. csolyá.a, MelegvlSlgy és Újpuszta; G6mör ú Kia-
t ladéfalva,. u. p. Csíkcsicsó. Bont tlfA,, rimaszécsi j. (székh. Feled), ház 149, 
:_ *) Hari kk., .Al86-Fehtr marosújvári · j., ! 706, M., ~.' rk. Dobóczt:. kh., k;i. é~ ak. 
· biz lM, ! 696, o., m., ~, ::f, !.79!1 kb., · kj. Jéne, tsz. Runaszombat, J_btk. Feled, ah. R1ma-
. él ai. ~arforró, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. szombat: cs. ö. Rimaszécs, XVI, 62, u. t. és 

MaroslijvAr, ah. Nagyenyed, cá. ll. Magyarszent- u. *P• Rimaszécs. · .. 
benedek,. 60, lll, 68, u. t. Marosújvár, u~ P• ) Ha!'mad kk., Krau6-8mtny temes1- J. · 

' llagyarforró. (székh. Szákul), ház 86, !. 396, O., =f, ~.431 th~, 
. . Hari zta M fOld z la 1 ó- kj. és ak. Kricaó, tsztk., jb. és ah. Lugos, cs. O. 
· 

1 
.cs:'PUS ' "' qyar ' a . . a 8 Zsidóvár, 43, VIII, ia, u. t. és u. P• Lugos. · 

. endvaJ J., cs. lS. Csesz~·er, •· t. Davldháza- HarmadrúmesterdUlö, r. KiskundOJ·ozsma, 
i lotormány, u. p. Senyehaza. t• ... _ · • (s ékh K" k * · , 11m., Jsz_"mnenl J• z • Js un-

. ) ~arlna ki., Bea~terue-Nue6d beseny~1 dorozsma), ca, ö. Kiskundorozsma, u. t. és u. P• 

•· 

J. (azekh. Besztercze), ház ~09, !. 989, n., o., ezt- Kiskundorozsma.. 
gány, t, if, 2.771 kh., kj. és ak. helyben, tsztk., H a r ma d i a l. Hal'mad. . 
jb. és ah. Besztercze, cs. ö. Szászlekencze, 63, Harmadlkhegy, r. Darbsi, Hont tlm., korponai 
llll, 7!, 1. ~ Szeretfalva, j., cs. o. Alsósipék, u. t. Teszer, u. p. Ledény. 

Hárftanya,."' Magyarhánhcgyes, Osanáll mn., Harmadik má.ndl bokor, r. Nyiregyháza, 
mezókovácsházi j., cs. lS. Magyarbánhegyes, 81abolcs t.~m., cs. O. Nyi, egyháza, u. t. és u. p. 
·m. h., L t. és 11. P• Magyarbánhel!yes. Nyiregyháza. 

*) Harka kk., Sopron soproni j., hAz !&09, Harmadv31gy, r. Kolozsvár, Kolozs , 
f, 1.06!, N. 0, eJ'. 1.910 kb., kj. Kópháza, ak. cs. O. (a közbiztonsági szolifálntot Kolozsvár vá- -
helyben (a kópházai ak. párhuzamos B. anya- ros J'endilrsége teljesiti), u, t. és u. p. I\Olozsvá1·. 
kOnyve), tsztk., és ah. Sop1·on, cs. O. Sopron, IJármas, r. Kunmada .. a,;, JáJI·Nug!Jku.n-SzoZ-
76, XVIII, 57, f (Ha1·ka-Kópháza), . . nok mn., tiszai felsiS j. (székh. Kunhegyes), cs. o. 

Barka, n Prónayfalva, Pest-Riis-Solt-Kiskun Kunmadaraa, u. •· és u. P• Kunmada1·as. 
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Hé.rmas, r-. Tiszafilred, Heves tJm., tiszaCOredi sajószentpéleri j., ca. IS. Sajóbza, l. t. Vadna, 
j., cs. IS. Poroszló, u. t. és u. p. Tiszafüred. u. p. Sajókaza. 

*) Hármasfalu kk., VC&B kc5sze~i j., ház Haró kk., Hunyad dévai j., ház il7, 
60, i. 3~4, H., n. rk. Bándol, B6!:J kb., kj .. és i. 873, O., m., ~, T• Ulió kb., kj. és al hely· 
ak. Bándol, tsz. Szombathely, jblk. és ah. Kllszeg, ben, tszlk., jb. és ah. Déva, cs. 11. helyben, 
es. IS. ~ohoncz, 83, XVIII, 69, u. t.- Rohonez, 64, XXIII, 76, u~ t. és n. p. Marossolymos. 

- u. p. Bándol. . . Háromig, r-. TiszapOspllki, Ján·Nagyb..". 
Hármashatár, r-. Trenrsénmakó, Trencsén tJm., Bsolnok vm., tis~i kllzép j. (székh. Tllr6lmenl· 

nagybicscsei j., cs. IS. Torzófal va, u. t. Turzó- miklós), es. IS •. TISrllkszentmiklós, 11. t. én, p. 
falvo., u. p. Trencsénmakó. TiszapOspllki. 

Hirmashatártanya, r-. Fehérgyarmat, Ssatmár *) Háromal:m6.& kk., .Arad · borossebesi j., 
vm., fehérgyarmati j., es. IS. Fehérgyarmat, u. t. ház 471, i. 2.036, O., T-, 5.685 kh., kj. és ak. 

- és u. p. Fehér~armat, helyben, tsz. Arad, j btk. és ah. Körllshakény, cs. 
Hár~ashegy, r-. Nemesgulács, Zala vm., lapol- It Borossebes, 33, IV, 13, f, L p. 

czai j., cs. ·ö. Badacsonytomaj, u. t. Badacsony- Alcsil . 
tQmaj, n. p. Nemesgulács. - _ H á r om b lll zs e l. Blll_ue. 

Hármaskörnyék,r-..FilliSpszállás, Peat~Pt1is-Solt- *) Jlái•omra kk., X' Belsőmajo r, Kisbaraün-
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Kiskun vm., kunszentmiklósi j., cs. O. Szabad- puszta, Nagybaralinpuszta és Szilospuszta; So110gy • 
szállás, u. t. és u. p. Fülllpszállás. vm., nagyatádi j., ház ~1, :E 1.9ö7, M., o . 

Hármaskútpuszta, f'"'\ Czered, N6grád · ""'·· 5.866 kb., kj. és ak. Tarany, tsz. Kaposvár, jbtk . 
filleki j. (székh. Salgótarján), cs. IS. Ajnácskő, és ah. Nagyatád, cs. ö. Vinár, 44, XIX, 6i, 
u. t. Aj~ácskő, u. p. Zabar. u. t. Babócsa, ~-

Há.rmasmajor, f">l Felslliszkáz, Veszprém tnn., lláromta, r-. Kemse, Baranya ""'·• szentl6rinczi 
devecseri j., cs. ll. Somlószőll~s, u. t. Tüskevár, j., cs. ö. Sellye, u. t. Drávasztára-Zaláta, a, p. 
u. p. Középiszkáz. · Zaláta . 

H4J masmajor, r-.- Kiscsősz, Vessprém ""'·• Hé.romlJalom, r-. Karátsonyifalva, TorOIIItíl,.., 

• 

devecseri j., es. O. Na.gyalásany, u. t. Tflske- Uniaki j., cs. ö. Bánlak; a. t. Bánlak, 1o J• · 
vár, u. p. Kllzépiszkáz. · Karátsonyifalva. 

Hátmasmalom, r-. Alsólendva, Zala alsó- *) HáromhAz kk., Vu szentgotlhirdi~,hú 
lendvai j., cs. o. Alsólendva, u. t. és u. p. 33, t 177, M., rk. Rábakethely, 379 kh.,kj.ésak. 
Alsólendva. Rábakethely, tsz. Szombathely, jbtk. és ah.Szent-

*) Hármaspatak kk., Ssilágy tJm., szilágy- gotthárd, cs. ö. Szentgotlhárd, 83, XX, 66, í. Lés 
somlyói j., ház 148, f, 968, T., O• gk. Sólyomkö, u. p. Szentgotthárd. 
872 kb., kj. és ak. Halmosd, tsz. Zilah,· j btk. és Háromház, 0 Kishajmás, BarafltiCI m, hegy· 
ah. Szilágysomlyó, cs. ö. Halmosd, 61, III, 10, háti j. · (székh. Sásd), es. ll. Sásd, u. t. Bakócz&, 
u •. t. és u. p. Halmosd. - .. · u. p. Felsömindszenl 

Hár~~starjá.npnszta, r-. Ravazd, Gy~ Háromhld, r-. Hidas, Bartmya na:, }létltán.di 
pusztar J. (székh. Gyllrszentmárton), es. IS. Táp, j., es. o. Hidas, u. t. Bonyhád, u. p. 
u. t. Győrasszonyfa, u. p. Ravazd. *) Hé.romhuta-kk., Zemplén 11m., tokaji j., hú 
Hnrmath~~ny~, . r-. Magyarforró, ..AZs6~FeMr 150,. :! 854, M., rk. Erdc'lhorváti, 6.577 ih, kj. 

tnn., maros~J.ván J., cs. ll. Magyarszentbenedek, és ak. Erdőhorváti, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. 
u. t. lrlaroSUJVál', u. P• Magyarforró. és ah. Tokaj, cs. ll. Olaszliszka, X, 33, •· t. 

•) Harmatos kk., X Brezova ; T,·mcsm , Tolcsva u. p. Erdllhorváti. 
zsolnai j., ház 164, f, 1.07!1, T., o, 1.864 kb., kj. Hár mk' ~ · Kl ó B lato · 

. o "p' r-. aesan , "''9 '*·• rcw és ak. helyben, tsz. Trencsén, J btk .. és ah. Zsolna, . ( ékh 0 . é ) ,. L, ... 

Z l 7 XV ~o t. B- ~ 1 J· sz • IOSZV Ir, es. u. ., .. 
cs. ll. so na, 1, , ~, u. 1cscse.a u, M kác • u.p. un s. . 

Harmatosmajor, r-. Iváncsa, FeJdr t1m., . 
adonyi j., es. o. Adony, u. t. és u. P• Adony- Háromkút, C'\ Gy.ergyószentmrklós, Ciii •· 
Szabolcs. · es. ll. ~yergyószentm1klós, n. t. és a. p. Gye11Jó-

Harmlnczadtelep, r-. Szepesófalu, Ssepea szentmrklós. 
szepesófalui j., cs. ö. Szepesófalu, u. t. és u. p. kk., Liptd m., németlipcsei j, 
Szepesófalu. . ház 74, z 337, T., rk. és ág. Nélfletlipcse, 75~ 

Harmonlanyaraiótelep, r-..Modor, Possony vm., ~h., kj. és ~k. Nemes.lubella, tn. Rózsa_hesJ 
cs. o. Bazin, (csak nyáron, télen Jbtk. és ah. L1ptóuentmiklós, es. ll. NémeUipcae, 
u. t. és u. p. Modor. 67, XV, 49, u~ t. és n. p. Németlipcse. 

· Harmospnszta, n Vámosmikola, Hont 'Vm., Háromrencn nk., Lipt6 ró.rsahegyi ~. 
vámosmikolai j., cs. o. Vamosmikola, u. t. és ház B18, i. 2.07i, T., O• 13.371 kb., ak. helybeD. 
u. p. Vámosmikola. tsztk., jb. és ah. Ró~&ahegy, es. 11. Oszada, 61, 

Harnóczpuszta, f'"'\ Sajóivánka, BorBod XV, .W, u. t. u. p. KllzépreTucza. 
• 

• 

• 
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HAr Hár · tk 'b és 
. . 'dék1· 1r; és ak. kerület), tsz •• l · 

ril" · o (eperJesYl ..". t Só 
Biromr6ssa, 1""1 Bot, FQtr .,.., 1 ~· • ah Eperjes, cs. lJ. Lemes, 67, IX, u. • • 

Bicske, a. t. Herczeghalom, u. P. ~~e • . · 
8 11

• • E e ·es. .. 
:: H6.romr6zsamajor, 1""1 Irsa, Pesi-Pilv-Boli-Ku- bány • P P 1"J 
; ld ""'·• monori j., cs. o. Irsa, u. t. és u. P• H i r si l!' y J. NaByhársi.gy. 

Ina. , Hárságypuszta, r-. Szentgál, Veseprim "m., 
· Hiromság, r. Tiszatflred, HetW tisza- veszprémi j., cs. O. Szentgál, u. t. Herend, u. P• 

• 

fOredi j., cs. o. TiszafOred, u. t. és u. p. Tisza- Pénzeskút. 
filred. . lláraaJ,Ja, r-. Keezerpálvágá.&a, Sáros "m., 

H h om a i g l. Szenthá.romsq. girálü j., ca.· lJ. KAinás, u. t. és u. p. Tapoly-
*) Ha\romaátor kk., X MalternicBirda; VtJB t1tll., hanusfalva. · 

k&zegl j~, hú 3~, l. !06, N., ig. Borostyánk6, Hársalja, r-. Libetbánya, Z6lyom "m., besz
~9 kb., lrj. és ak. Borostyánkc5, tsz. Szombathely, terezebányai j., ca. lJ. Garamszentandrás, u. t. és 
jbtk. és ah. Kc5szeg, cs. ll. Borostyánk6, 83, XVIII, n. P• Libetbánya. 
69, u. t és u. P• Borostyánkt'l. *) Harsány nk., BorsotJ miskólezi j., ház 

Ha\romszllfcs kk., Lipt6 ma., németlipcsei j., 4~7, i. 1 M., 0 , ~, 6.367 kb., ak. helyben, 
-ház 340, i. 1.943, T., C;, 3.999 kb., kj. Nagysel- tsztk.,jb. ésah. Miskolez, ca. ö. Emc5d,.S4, X, 31, 
mecz; ak. helyben (a nagyselmeezi ak. párhuza-
mos B. anyakllnyve), tsztk., jb. · és ah. Rózsahegy, · a r s á n y L- Kisharsány, KOrOsnagyharsány, 
cs. ~. Németlipcse, 67, XV, 49, u. t. Alsószlécs Nagyharsány. · 

' . és Középszlées részére Nagyselmeez, Felsc5szlées Haraányltanya, r-. Anarcs, Szabolcs "m., kis.-
rész~re Németlipcse, u. p. Nagyselmeez. várdai j., cs. o. Kisri.rda, u. t. és u. p. Anarcs. 

Ha\romtlzes, f"'' Gsfkszentgyllru, Orik Harsáoyitanya, r-. Mez<'!kaszony, Bereg vm., 
kászonalcsfki j. (székh. Gsikszentmárton), cs. ll. mezókaszonyi j., cs. ö. Mez6kaszony, u. t. és u. p. 
Csikszentmárton,·a. t. Csfkszentmárton, u. p. Gsfk- Mez<'!kaszony. 
szentgy~rgy. Harsányitanya, ·r-. Tiszakeszi, Borsod. 'Dm., 

Háromiölgyfarét, f"'' Magyaróv6.r, Mo~ on 'Dm., mezc5esáti j., cs. ö. Myc5esát, u. t. és u. p. Tisza. 
mauaróvári j., es. o. Magyaróvár1 u. t. és u. P• keszi. 
Magyaróvár. Harsányltanya, r-. Vetés, Saatm~ 'Dm., .esen-

*) Három'lldvar , 7rencsm zsolnai j., geri j., es. ll. , u. t. és u. p. Vetés. · 
ház !06, t 1.312, ., rk. Harmatos, 4.776 kh., Harsánrs~öll6, n Gyugy, Somogy tlm.,Iengyel
kj. és ak. Harmato.c;, lsz. Trencsén, jbtk. és ah· tóti j., es. lJ. Lengyeltóti, u. t. és u. P• Szöll<'!s-
Zsolna, es. ll. Rajeez, 71, XV, 48, f (Három gyllrllk. . · · . . 
udvar-Túrirtovány), ~· · *) Hársas kk., Nyitra 'Dm., privigyei j., ház47, 

f"'' Lihetbánya, Z6lyom vm., besz- !, Sa, T., rk. Nyitratormás, 940 kh., kj. és ak. 
terezebányai j., cs. ll. Zólyombrézó, u. t. és Nagycsóta, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Privigyé, -cs. 
•· p. Libetbánya. o. Németpróna, Hd, XIV, 46, (Hársas-Nyitra

f"'~ Cserpatak, Z6Zyom ""'·• torm6.s), u. t. Privigye, u. P• 
breznóbányai j., cs. Zólyombrézó, u. t. Zólyom- Hársas, r-. Pánd, Pest-PiZis-SoZt-Kiskun tim., 
brézó, li. p. Kisgaram. nagykátai j., ca. ll. T6.piószentmárton, u. t. Tápió-. 

Hárosszlget, r. Szigetszentmiklós, PeBt-PiZis- szentmárton, u. p. Pánd. 
Bolt-Ki~kun vm., ráezkevei j., cs. l), Soroksár, H á rsa s 1. Nagyhársas. 
L t. és a. p. Szigetszentmiklós. · Háraasalja, ,..... Koppányszántó, Tolna vm., ta-

Harrachmajor, 11. Királyhida, .Moson mási j., ca. ö. Tamási, u. t. Szakcs, u. P• 
nezsideri j., es. Királyhida, u. t. és u. p. Király-· Koppányszántó. · 
hida . Hársasi r-. Göncz, Abauj-Torna vm., 

*) Hárs kk., U"f/ vm., perecsenyi j., ház 41, ttllnezi j. (szék.h. Abaújszántó), es. ö. Göncz, u. t. 
! !38, R., gk. Egreshát, 6.090 kh., kj. és ak. és u. p. Gllnez. · . · 
NaiJf.urjasz~g (kistnrjaszllgi kj. és ak. kerOlet), tsz. Hársa.smajor, r-. Biissii, Somogy "m., igali j., 
Beregszasz,jbtk. és ah. Nagyberezna, cs. ll. Tu1·ja- cs. ö. Igal, u. t. Somogyszil, u. p. Bllssii. 
remete, 66, XI, 36, u. t. Turjaremete, u. p. Nagoy. r-. Szécsénykováesi, N6grál. vm., 
turjaaz!lg. balassagyarmati j., es. ö. Szécsény, u. t. Szécsény, 

Hárs l. Héthárs, Kishára. u. p. Hugyag. 
*) Hársid kk., Beepes vm., ólublói j., ház 179, Bársasv3Igy, r-. Vörösmart, Baranya 'Dm., 

! 869, R., i\:, 3.a9 kb., kj. és ak. Berkenyéd, baranyavári j. (székh. Dárda); cs. ö. Kis kőszeg, 
tsz. _Ltlese, jbtk. és ah. Ólubló, cs. ll. Ólubló, 67, u. t. BaranyavlJrOsmart, u. p. Vörösmart. 
IX, u. t. Ólubló, u. p. Berkenyéd. . Hárserdöpuszta, r-. Visny-e, Somogy vm., kapos-

*) kk.1 X Poesekana és Polihavka; vári j., cs. ö. Kadarkút, u. t. Hencse-Hedrahely, 
Sáros lltll., eperjesi j., ház 43, f. e, T., rk. u. P• Hedrehely. 
Tarczaszentpéter, 940- kh., kj. és ak. Eperjes *)Hársfalva kk., X Rtrsfalvafl\rd<'! PS Runya 
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64.6 Bár Hat 

Bereg ""'·• szolyvai j., ház 255, ! 1.485, R., n., Hártyás, f"'' Ta.rczal, ZempUn m., tokaji ~ 
m., t , 4.0&8 kb., kj. és ak. Szolyva, tsz. Bereg- cs. ll. Tokaj, n. t. é11 u. p. Tarezal. 
szász, jb. Alsóvereczke, ab. Szolyva, Hnrnstyáklrtvány, f' Lobonya, Nyitra til., 

hatóság 1\tunkács, es. 11. Szolyva., 65, XI, 34, vágújhelyi j., cs. ll. Ótura, a. t. Ótnra, 1, ,. 

:f (Szolyva-Hársfa.lva), a. t. Szolyva, u. P• Hárs- Lobonya. 
falvafürdc5. Harvan, f'"'l Dombelve, 77-encsin 11m., esaczai~ 

H A r s fa l v a l. Kishársfal va. cs. ö. Csacza, n. t. Csacza, n. P• Dombelve. 
llárstalvafUrdlJ; r- Hársfalva, Bereg tltn., Harnlka, f"'' Óbesztercze, Trencsin 11111., kiszu • 

szolyvai j., cs. O. Szolyva, e. (csak czaújhelyi j., cs. O. Óbesztereze, u. t. és 1. p. 
nyáron ; télen li.. t. Szolyva, Újbesztereze. \ 

Hárstapuszta, ,..., Csertó, tma., sziget- ") Rnsadát kk., X Dohrin, Uravize és Plop; 
vári j., cs. ö. Szigetvár, u. t. Mozsgó-Szulimán, Torda-.At·anyos vm., alsójárai j., ház !57, i 1.317, 
a. J)• Szigetvár. O., m., i, kg. Kisfenes, ~2.892 kh., kj. és al:. 

-- llárstnpnszta, f'"'l Garamolaszka, Z6lyom ""'·• Tordaszentlászló, tsz. Torda, jbtk. Alsójára, oh. 
breznóbányai j., cs. o. Zólyombrézó, u. t. Zólyom- Tordn, cs. O. Tordaszentlészló, 50, XXI, 69, 1, t. 
brézó, u. p. Garamoln~>zka. és u. p. Tordaszentlászló. 

*) llár~Skút kk., X Ht'gyilanya; G6mör is Kis_· *) Hastalva kk., Soprqn tnJI,, soproni j., hU 
Ho,, t vm., roz·nyói j., ház 135, f, 540. M., o. 38, :E 221, N., rk. Harka, 4-11 kh., kj. él al:. 

' 

2 2:4 kh., kj. és ak. Dernő, tsz. Rimaszombat, Sopronnyék, .tsztk., jb. és ab. Sopron, cs. 6. 
j btk .. és ah. Rozsnyó, cs. ö. Rozsnyó, 25, XVI, Sopron, 761 XVIII, 671 u. t. Sopronkeremur, 
62, a. t. Krasznahorkaváralja, u. P• Dernő. n. p. Sopronnyék. 

*) Há rsUget kk., Zala vtn., alsólendvai j .. ház H ú. s h á g y .l. Zalaháshágy. 
131, f, 760, Vend, rk. Belatincz, 1.000 kb., kj. és H ás os l. Horváthásos, Némethásos. 
ak. Murahartí.ti, tsz. Zalaegerszeg, jbtt. és an. *) Hásság nk., Nagy-Kti.kti,lltJ ""'·• medgyesij, 

. Alsólendva~ cs. O. Belalincz, 48, XX, 65, u. t. és ház 239, f, 1.087, O., m., t, O', t, 3.72-Hb., 
u. p. Belatincz. ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ab. 

*) Hárspatak kk., Vas tnn., németújvári j., Medgyes, cs. O. Nagyselyk, 31, XXIII, 76, a. t. 
ház 1!!6, :E 705, N., rk. és ág. Kukmér, 1.289 kb., és u. p. Ladamos . 
kj. és ak. Kukmér, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. *) lló.ssó.gy kt., BaranytJ . " •. , pécsi j., hú 
Németújvár, cs. ö. Radafalva, 88, XX, 66, u. t. 100, f, 579, N:, rk. Olasz, 1 kh., kj. és ak. 
Néii'!elújvár, a. p. Kukmér. Nagykozár, tsztk., jb. és ah. Pécs, es. G. lletltk· 

Hárspatak, n Lipcse, Máramaroa vm., dolhai szabolcs, Öj, XIX, 60, u. t. "Osz6g, u, p. Klll)'· 
j., cs. ö. Huszt, a. t. Huszt, a. P• Lipcse. kozár. 

llársvölgypnszta, ,..., Nagylócz, N6grád vna., Hástllnya, n Vasmegye1·, S~aboJcs 11111., nyír· 
szécsényi j., cs. 1.\, Szécsény, u. t. Szécsény, u. p. bogdányi j. (székh. Kemecse), es. 6. Kemecse, 
Nagylóez. · · u. t. és u. p. Vasmegyer. 

") Harta nk., X Állampuszta, B<'lrtelek, Duna- *) Hasznos nk., X Alsóhuta, Békisló, Fe!s6-
tet.étlen, Érsekiharta, Érsekiszentkh·ály, Hartai- huta, Fiskalitáshuta, Kalandja és Otbázbuta; 
bojár, Hartaimikla, Patajibojár, Sósérés SzülleOlle; Het~es ""'·• hatvani j., ház 6~2, ! 2.3-i5, l, t~ 
Pest·Pilis·Bolt-Kiskur& t~m., dunavecsei j., ház 713, rk. Tar, 7.760 kb., ak. (Felsl'ihuta, 
:f 4.967, N., m., ~,ef', rk. Dunapataj, 28.958 kh., huta és Ötházhuta kivételével) helyben, lsz. Eger. 
ak. helyben, tsz. Kalocsa, jbtk. és ah. Dunavecse, jhtk. és ah. Hatvan, cs. o. Pásztó, 601 X, ~ol. 

cs. O. Dunapataj, 38, I, 93, J,, ilO• _rt e- és u. p. Pásztó. 
~· Hasznosr~ttnnya, f"'' Oros, 81abolc1 11111., nyfr· 
. Hartaibojár, f"'' Harta, Pest-Pilis-&lt-Kis- bogdányi j. (székh. Kemecse), cs. 6. NyireBJháza. 

kun vm., dunavecsei j., cs. O. Dunapataj, a. t. és u. t. és u. p. Oros. 
u. p. Dunatetétlen. Hasznostelep, f"'' Túrmezl'i, N6grtíd -., 

Hartntmikla, f"'' Harta, Pest-Pilis-Solt-Kiskun balassagyarmati j., cs. o. Felsl'itisztás, u. t. Gácl, 
""'·• dunavecsei j., cs. O. Dunapataj, a. t. Harta, a. p. Felsőtisztás. . 
n. p. Dunatetétlen. Hn.sztergán, f"'' Komáromcschi, Komároa l'll·• . 

Bartsteinmaj or, f"'' Napkor, Szabolcs tim.~ nagy- udvardi j. (székh. Ógyalla), eli. G. Udvard, a. l. 
kállói j., cs. ö. Nagykálló, u. t. és u. P• Napkor. Perbete, u. p. Komáromcsehi. 

") Hnrt.yán kk., X Pusztahartyán; Nógrád vm., H á t l. Csonkahegyhát, Egerhát. Eareshi~ 
gácsi j., ház 45, f, 23ti, 1'., rk. Alsósztregova, Erdőhát, Hegyhát, Mezc5tóhát, 1\luraretbá.l, Pinka· 
ág. Érújfal1J, 1.Ft97 kb., kj. és ak. Alsósztregova, dombhát, Réthát. Sóhá.t, Szamostóhát, Széi:As· 
tsz. Balassagyarmat, jhtk. és ah. Losoncz, ca. O. tóo~át, Sziklahát, T<lhé.t. . . 
Gács, ':l6. X VI, ö1, a. t. Gacs, u. p. Alsósztregova. *) Határ kk., B•har vaskohi j.,. há :· 

H a r t y á n l. Ki11hartyán, Sóshartyán, Újhar- ! 866, O., kg. Biharlonka, 664 kh., kjk ~ .h, 
tyán, VáczharLyán. Biharlonka, tsz. Nagy-Várad, jbtk. Vas 0 
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· . t. vastob biharkeresztesi j., cs. o. Komádi, u. t. és u. P• 
. Beb!nye:', C& lJ. Vaskoh, 87, IV, tB, .. ' KOrössznkál. 

L p. Biharlonka. T' · B tisza· 
. H a t á r J. Kishatár, Na~ryhatAr. . Ha~.á!tnnya, 0 lszatgar, .efJBB fJm,, 
Határdpusna, r.. Kc5patak, Vas , k6szeg1 Cü.red~ J., cs. o. T1szaclrs, u. t. Ttszasz6llt'!s, u. P• 

j., cs. lJ. Borostyánkc5, u, t. Borostyánkő, u. P• Tiszaigar. . , 
PIJrglllény. ·· *) Haürtljfalu kk., X Csiszariczi, Habrone, 

•) Határfalva kk., VIIB muraszombati j., Hrosovczi, Hruskove, Szekerkova és Szováre ; 
hú ,i, i. !68, N., rk:. Vizlendva, 978 kh., kj. és Trencsl!!n csaczai j., ház 105, ! 616, T., rk. 
ak. Szarvaslak, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Mura· Turzófalva, 951 kh., kj. és ak. Szaniszlófal va, tsz. 

' nombat, e& G. Vasdobra, 83, XX, 661 u. t. Trencsén, jbtk. és ah. 9sacza, cs. ö. Turzófalva, 
; Gyanafalva, •· p. 71, XV, 48, u. t. Turzófalva, u. p. Szaniszló

*) Határfo kk., VIIB tma., fels66ri j., ház as, :E fal va. 
~ N7, N., ág. Fels616v6, 660 kb., kj. és ak. Felst'!U~vő, Hatá.rv6Igy, 1""'1 . Máramaros t~m., vÍsói j. 

ta. Szombathely, jbtk. és ah. Felsciőr, cs. G· (szék:h. Felsc5visó), cs. O. Borsa, u. t. és u. P• 
Pinkafő, 83, XX, 661 a. t. Fels616v61 11. p. Ham· Borsa. 
vasd. Határvölgy, 1""'1 Osacza, • csacza1 

HaUrhu, r.. Ócsa, Put-Püis-Solt-Kiskun j., cs. O. Csacza, u, t. és u. p. Csacza. 
alsódabasi j., cs. O. Ócsa, u. t. és u. p. Ócsa. Hatá.rTölgJ, r'J Pereszlt'!, "m., OkOr-

*) Batarhegy kk., Ung ""'·• nagybereznai j., mezt'!i j., cs. cl. Majdlinka, u. t. ÖkclrmezlS, 
biz 9!, f. ö88, R., gk. Fenyveav6lgy, 1.819 kb., u. P• Toronya. · 
kj. é11 ak. Fenyvesv6lgy, tsz. Beregszász, jbtk. Hatánölgypuszta, r-, Pusztamiske, Vca•prtflf'. 
ét ah. Nagyberezna, cs. o. Fenyvesvölgy, 66, XI, mn., devecseri j., cs O. Devecser, u. t. és u. p. . 

m. h., u. t. és u. p. FenyvesvOlgy. Devecser. 
kk., Szepu ""'·• ólublói j., ház 88, Háterdelto.nya, 1""'1 Hirip, 81atmár tna., erdődi j., 

f, 4!9, T., rk. Poprád1·emete, gk. · Lublókorompa, cs. o. Szatmár-Némeü, u. t. Szatmár-Németi, u. P• 
1.313 ib., kj. és ak. Poprádremete, tsz. Lőcse, Hirip. 
jbtk. _és ah. Ólubló, cs. o. Ólubló, 67, IX, 30, Há~erd6, r'J Árdánháza, Bereg munkácai 
•· t Ölubló, u. p. Poprádremete. j., cs. O. Komlós, u. t. Ilosva, u. p. Árdánháza. 

n Sárke1·esztes, Fejdr székes- HatrafUrd6, 1""'1 Szc5llóske, ZempUn vm., sátor-. 
fehérvári j., Cll, G, Székesfehérvár, u. t. és u. p, aljaújhelyi j., cs. O. Sátoraljaújhely, u. t. Bodrog-
lob&. · szerdahely, u. p. Sátoraljaújhely. 

H a t á r ke l e c a é n y l. Saskőkelecsény. Há.tt6, l"""t Bogyiszló, Peat-Pilis-Solt-Kiakun 
Határk6 n Kozma ZempUn gálszécsi j kalocsai j., ca. O. Dusnok, u. t. Tolna, u. p, 

cs. G. Tőketerebes, u. t. és u. p. Kozma. ., Bosyiszló. · . . 
Határm.ajor, n Bonyhád, Tolna 11m., völgy- Hathalom, r-, Gicz, Ves1prtm . zi•·czi j., 

aégi j. (székh. Bonyhád), cs. o. Bonyhád, u. t. cs. ö. L.ovászpatona, :C (G1cz-Hatbalom), . 
és •· p. Bonyhád. ~ (Gu~z-Hathalom) p. u. 

*) Ratlrörs kk., Zala ""'·• csáktornyai j., ház Hat~al~mpuszta, fl s_zt'!ny, Komárom ""'·• 
M, f. i59, H., rk. Stridóvál', 583 kh., kj. és ak. gt:sztesl l· (székh. Nagyigmánd), cs. o. Ács, 

Strid ·...~o- ts N ka • 'btk é ah Csák u. t. é~ u. P• Komárom. . 
0YIU"J z. agy UIZ&a, l . 8 • • H tl á.z . • 

tornya, cs. G. Stridóvár, 48, XX, 65, u. ~. és u. P• . a t ' fl KtSkOre, Be'D~ 'Dm., hevesi J., cs. O. 
Sbidóvár. T1szanána, u. t. és u. p. K1sköre. 

Ratirpatak, n Mtramaros~iget, .Márat~tar~ Hathá.z, fl Mezőberény, Btkts ' békési j., 
- to• ,. vá . t t és u.r.- cs. O. Mezőber~ny, u. t. és u. P• Mezt'!berény • 
.,".., .... v. Jll ramarosszige , u. • u. p. .~aCLra· H th .1. _ N · ... d 
marossziget. a . ~a, fl agy1ratos, .a.ra "'"·• magynr-

pécskai J., cs. O. KQrtOs, u. t. és u. p. KürtOs. 
Ha~pliSzta, n Bázos, ""'·• temes- Haí.titanya, 1""'1 Hirip, Szatmát· vm., erdc5di j .• · 

rébs1 J., cs. 6. Temesrékas, u. t. és u. P• Temes- cs. o. Szatmár-Németi, u. t. Szatmár-Németi, u. p. 
remete. Hirip. 
· ~a t ár sz e g l Alsóhatárszeg, Felsóhatú~ze~. *) Hatkócz kk., .Aba~·Torna vm., kassai j., ház 
. ) kk., Ung fm., nagybereznai J., 62, i. 2161 M., t., rk. Jászóiljfalu, UU9 kh., kJ. 
hb 127, f. 79:11, R., t , kh., kj. és ak. és ak. Semse, tsztk., jb. és ah. Kassa, cs. o. Semse; 
Hajasd, tu. j btk. és ah. N agy be- 34, IX, !J. 7, u. t. és u. p. Semse. 

. es. 6. Uzsok, 66, XI, 36, u. t. és u. P• Hntlábúcsá.rda, r-, GyöngyOshermán, Vas "m., 
HaJasd. szombathelyi j., cs. O. Szombathely, u. t. és u.. p. 

HatArianya, "" Kisrozvá.yy, ZempUn t1m., bod- Szombathely. 
rOBkGzi j. (székh. Királyhelmecz), cs. o. KiscziQ"ánd, *) Hátnteg kk., ~ereg "m., felvidéki j. (székh. 
a. t. Nugygéres, u. P• Kisrozvágy. Ilosva), ház i. 1.619, R., m., t, 8.595 kb., 

Határtan)'a, 0 M:agyarhomorog, Bihar kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, jhtk. Ilosva, 
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ah. Munkács, cs. o. helyben, 65, XI, 34, a. t. nyavári j. (székh. Dárda), ak. Fc5here~eglak (u : 
Ilosva, ~- ivándárdai ak. párhuzamos B. anyakilnyve1 cs. 11. ·: 

*) Hatna kk., 1rencsén tma., vagbeszterezei j., Főherczeglak, u. t. és u. p. Főherczeglak. 
ház 77, :E. 406, T., rk. Mo.rikó, 9~8 kb., kj. és ak. H a t v a n l. Érhatvan, Püspilkhatvan, So•ogr-
Marikó, tsJ. T1·encsén, jbtk. Vágbesztercze, ah. Nagy· hatvan. . 
bicscse, cs. o. Vágbesztercze, 71, XV, 47, u. t. Hatvanpuszta, n Káloz, Fejér ma., sé.rboproi 
Vágbesztercze, u. p. Marikó. j., cs. 6. Káloz, n. t. és u. p. Sárbogárd. 

Hatodbavas, n Erdc5ftlle, UdfJar"Mly ho- Hatvanutezal kert, n Debreczen, HtJjdv. 
moródi j. (székh. Oklé.nd), cs. G. Bardocz, n. t. cs. G. Debreczen, u. t. és u. P• Debreezen. 
Olasztelek, u. p. Bardocz. HaulikfalTa, n Pe1·jámos, TorontáJ ttm., per-

*) Hatolyka kk., Hároms•ék kézdi j. (székh. jámosi j., cs. 6. Perjámos, u. t. és u. P• Pe~ámos. 
Kézdivásárhely), ház a9, ;E 470, M., rt. Szent- H a u z e s t l. Hegyeslak. 
katolna, 1.506 kh., kj. és ak. Kézdimartonfalva, .*) Havad kk., Maros-Torda mn., nyárádszeredai 
tsztk., jb. és ah. Kézdivásárhely, es. O. Kézdi- j., ház 112, ;E 4961 M., ~ , 1.3~6 kh., kj. és ak. 
vásárhely, ~. XXIV,. 79, u. t. Imecsfalva, u. p. Makfalva, tsz. Vásárhely, jbtk. és ah. Nyá
Kézdimartonfalva. · , rádszereda, cs. ö. ErdőszentgyiJrgy, 6!, XXII, 71, 

Hatos, n Kenderes, Jás6-Nagyku,n-Seolnok tma., u. t. Nyárádszereda, u. p. Erdöszentgy!lrgy. 
tiszai felsci j. (székh. Kunhegyes),es. O. Kis- *) Hnadtó ltk., Maros-Torda tt-m., marosi alró 
újszállás, u. t. és u. P• Kenderes. j. (széh. Maros-Vásárhely), ház 183, f. 773, )l~ 

Hátrát, n Szalárd, Bihar fJm., szalárdi j., ref. Erdőszentgyörgy, 1 kb., kj. és ak. Gyula· 
es. G. Szalárd, u. t. és u. P• Szalárd. tuta, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. NyárAd· 

Hatrongyosltanya, ·n Makó, Csanád ""'·• cs. szereda, cs. o. Erdőszentgyörgy, 6!i, ~ 71, 
O. Földeák, u. t. és u. p. Makó. · u. t. és u. p. ErdőszentgyiJrgy. 
. Hátsóhámor, n Merény, 866pes iglói j., *) liavaj kk., Zemplén vm., mezölaborczij.,hb 
cs. t!. Merény, u. t. és u. p. Merény. 48, :E ~78, R., t, ~.481 kh., k;j. és ak. helyben, lsz. 
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tanya; Hunyad ház 591, ;E 3.1U, O., m., n., Mezólaborcz, 6tJ, IX, ~8, u. t. Sztropkó, 41J.. . : 
o, t, ~, -t-, x), 4.413 kh., ak. helyben, tsz. *) Ha vas kk., Tt·encsén vm., kiszuczaújbelyi j. l 
Déva, jbtk. és ah. es. o. hely.ben, 64, ház 70, ;E 414, T., rk. Borodnó, 967 kh., k~ és. ! 
XXIII, 75, ~' :r. e~ ~- · ak.. Budatin, isz. Trencsén, jbtk. és ah. Zsolna, ! 

. . Hatszlget, n Szeremle, cs. t!. Kiszuczaújhely, 71, XV, 48, u. t. KismCJa- ! 
kiskc5rt!si j., cs. o. Szeremi e, u. t. Baja, u. P• újhely 1 u. P• Budatin. ! 

Szeremle. H a v as l. Bányahavas, Hideghavas, Kisbavas, 
Hattelek, n Bisse, Baranya fJm., siklósi j., Kismáriahavas, Máriahavas. 

· cs. lJ. Szalánta, a. t. Ata, u. p. Szalánta. . *) Havasalja kk., Bereg t1m., szolyvai i~ hu 
H a t t n e l. Hatna. .. , 100, :E 586, R.t gk. Mártonka, 3.200 kh. (Mártonka 
*) Hattyas kk., Temes vm., buziásfQrclői j .. kk.. területével), kj. és ak. Zajgó, tsz. Beregsúsz, 

ház 364, :E 1.7ö6, O., m., t, -t-, rk., BuziásfQrdő, jb. Alsóvereczke, ah. Szolyva, telekkilnyri ható-
6.894 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Temesvár, jblk· ság Munkács, cs. o. Szolyva, 65, XI, 3,, L t 
és ab. BuziásrDrdc5, cs. t!. Nagykövéres, 61, VIII. Szolyva, u. R•· Zajgó. · · 
~3, u. t. Keped, [g}. Havasalj n Beneshb.&.t Zdlyom tm~., bremó-

*) Hattyúpatak kk., PoSBony '!lm., szenczi j., bányai j., cs. G. Mihálytelek, u. t. Gaspárd, a. p. 
.biz 185, i 1.174, T., o. ág. Bazin, 1.669 th., Benesháza. 
kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Havo.salja, n Kőrt!smezó, MáramarOB ea., 
Bazin, cs~ O. Bazin, 7~, XHI, 40, u. t. és u. p. tiszavölgyi j. (székh. Rahó), cs. o. K~rösmez6, 
Bazin. . ~. r. u. p. Kört!smező. 

Hátulsóirtvinr, n Szinóbánya, N6grád .,m., *) Havo.so.sszonyfalva kk., Torda-.AranyOiftl., 
·losonczi j., cs. G. Lónyabánya, a. t. és u. P• alsójárai j., ház 14.7, :E 729, O., t, 4.08~ kb., tj . 
. Szinóbánya. . és ak. Járabánya, tsz. Torda, jblk. Alsójára, ah. 

l 

*) Hatran nk., X Bajpuszta, Czukorgyár, Torda, cs. O. Járabánya, 50, XXI, u, t. és L p. 
Gt!rbeér, Kisgombos, Láazlómajor, Nagygombos, Alsójára. 
Nagytelek, Paphalom, Pe1·espuszta, Sashalom és *) Havasdombró kk., Bihar belényesi i~ 
Vaslittelep; He'!lea hatvani j., ház 1.656, ház ~66, ;E U90, O., -t-, 7.586 kh., kj. és ak. Urszád, 
:E 12.007, M., o, ~ , d', x), 11.105 kb., ak. hely- lsz. Nagy-Várad; jbtk. és ah. Belényes, cs. ll. Sólyom, 
ben, tsz. Eger, jbtk. és ah. helyben, cs. O. ~elyben, 37, IV, 13, u. t. és u. p. Sólyom. 
60, X, 32, ii.O• :r, _[ll e. H a v as d om b r o v i c z a l. Havasdombró. 

Hatvan, n Alcsút, Fejét· tnn., j., es. G. *) Havasgáld nk., .Alsó-FeMr t~m., lllvisi j., 
Alcsút, u. t. és u. p. Alcsúl , ház 347, :f, 1.686, O., t (3), 11.998 kh, ak. 

Hatvan, n Ivándárda, Baranya tnn., bara- helyben, tsz. Gyulafehrvá.r, jbtk: és ab. Narr· 
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. · ... ... p e.."b.o~o.. Fityebáz, Fodorház, Gyc5rsOvényház, Hajdu· 
enyed, ca. G. helJben, liO, XXI, 68, .... aB u. • DJ ...., • ház L ház 

·· Borosbenedek. _ · - hadbáz, Háromház, Hétház, KISfehéregy , acz 1 

•) BaT&B87ó8'1 kk., Alsd-F'iMr tm~.; torisi j., Magyardombegyház,Őregyház,Pozsonyfehéregyház, 
[ ház 110, f, 538, O., -=F (j), !.!9~ kb., kj. és ak. Somogyfebéregybáz, Szászház, Tiszafejéregoyház,Ud
' Diómál, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Nagy- varház, Újegyház, Valkház, Veresegyház. 
t enyed, cs. D. Remete, 50, XXI, 68, u. ~ 6s u. p. H á z a l. Adorjánháza, Ágostháza, Almásbalázs-

• 

TGvis. · háza, Almásháza, Andaháza, Andorháza, András-
*) HaTask8z kk., UHg t~m., nagyberemai j., biz háza,. Árdánhiza, Aurélháza, Bagolyháza Baján

! 2.936, R., n., t , !1.015 kh., .lr,j. 6s ak. hely- háza, Ballaháza, Baraczhúa, Bárdháza Barkócz
ben, tsz. Berf:I!&ZIÍ•I, jbtk. és ab. Nagybe1·ezna. háza, Barossbáza, Batizháza, Battyánhba, Becske-
cs. ll. helrben, 66, XI, 36, 11. t. Fenyvesvolgy, háza, Bedc5háza, Beletháza, Benesháza, Benyusháza, 
~· Berekaljatompabáza, Berkeháza, Bethlenháza, 

*) Bansmezö kk., X Kvasznie~ Luhi, Miszika, Biharfélegyháza, Bogdánháza, Bókaháza, Borháza, 
Szololyán és Vancsikó i MáramaroB visói j. Botháza, BMeháza, Bc5sbáza,-Bucsuháza, Budaháza, 
(székh. Felsóvisóf, ház · ! R., n., • , (l, Bujánháza, Bustyaháza,Buzaháza, Csabaháza., Csá
rk. Felsóvisó, 68.079 kh., kj. és ak. helyben, tsz. kányhba, Csákháza, Csarnóháza, Csemelháza, 
láramarosszi11et, jbtk. és ab. Felsővisó, ca. ti. Csontaháza, Csukaháza, Czakóbáza, Czekeháza, 
helyben, 86, XII, SS, u. t. Petrova, ~. Czibakháza, Dancsháza, Demén-yhá.m, Dencsháza, 

*) Havasnagytala kk., KoJou gyalui j., Désháza, Dezsőháza, Domaháza, Dorogháza, DlJme-
. ház 4-4.9, f, UO~, 0., =t=-, 1lt087 kb., kj. éa ak. háza, Drugetháza, Dúlháza, Dunaegyháza, Duna

Szamosfil (havasi kj. és ak. kerftlet), tsztk. Kolozs- jánosháza, Edeháza, Ernc5háza, Erzsébetháza, Eszter-
' 

• 

Tár, jb. Kolozsvtr vidéki (székh. Kolozsvár), ah. háza, Fábiánháza, Farkasháza, Fehéregyháza, 
Kolozsvár, es. O. Reketó, 61, XXI, 671 u. t. és Fekésbáza, Fertc5fehéregyháza, Filkeháza, Finta

.•· p. Reketó. _ háza, Fonóháza, FO.leháza, Gáborjánháza, Gálos-
*) Havaspoklos kk., Bihar tJm., béli j., ház 33, háza, Gellénháza, Gerőháza, Gödemesterháza, 

f. 171, O., q. Urszád, 1.261 kb., kj. és ak. Bél· Gc5dénybáza, Gödör:háza, Göntérháza, Gutaháza; 
nagymaros, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Tenke, Györgyháza, Györkeháza, Gyulaháza, Handalbustya
cs. 11. Ökrlls, 37, IV, 18, u. t. Öki'Os, u. p. Bél· háza, Hímesháza, Hódegyháza, Hollóháza, Illés-
nagymaros. . · háza, Istvánháza, Ivánháza, Jakabháza, Jánosháza, 

Havaspuszta, "' VarsAny, N6grád szé- Járdánháza, Jobaháza., Jóháza, Józsefháza, Káma-
. esényi j. (székh. Szécsény), cs. ö. Szécsény, u. t. háza, KAnyabáza, Kaszaháza, Keglerichháza, Két-

és u. p. Szécsény. egyháza, Királyháza, Kisbáza, Kiskunfélegyháza, 
*) Havasrekettye kk., X Bántl'ylelep, Borzás, Kiskunlaczháza, Koháryháza, Konczhá.za, Kópháza, 

FÜJes, Kerekhegy, Kl!rizslető és Sóstói Koloss Kordéháza, Kosár háza, Kövesegy háza, Krasznaháza, 
filii,, bánffyhunyadi j., ház 336, ! 1.743, O., =t=-, KO.hekháza, Udháza, Lakháza, Lórántháza, Lukács
kr. Maryarvalkó, 17. kb., kj. és ak. Meregyó, háza, MaczUza, Magyarfodorháza, Majosháza, 
lsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Bánffyhunyad, es. lJ. Malomháza, Marczelháza, Marcziháza, Mártháza, 

· Jósikaf'alva és Met·egyó, 51, XXI, 67, u. t. Nagy- Márkusháza, Mátyásháza, 
kalota, 11. p. Meregyó. Medgyesegyháza, Menyháza, Mesterháza, Mezc5-
Hansr~t, fl KOzépapsa, Máramaros kovácsháza, Mezőveresegyháza, Mihályháza, Mike-

azireü j. (széth. Máramarossziget), cs. ö. Knzép- háza, Mikháza, Miklósháza, Mikóháza, MuzsnahA.za, 
apsa, •· t. Aknaszlatina, u, p. KOzépapsa. Nemessándo1·háza, Nyéresháza, Nyáregyháza, Nyír-

*) Hansrogoz kk., Koloss '!Jm., bánffyhunyadi egyháza, Ódávidháza, Okolicsnó és Sztosháza, Oláh
j., ház jlS, ! . O., .:j=-, 1U04 kb., kj. és ak. fodorháza, Orosháza, Ortaháza, Ottóháza, Ől'baján
Székelyjó, ts1. Kolozsvár, jbtk. és ah. Bánffyhunyad, háza, Pálháza, Paphé.za, Párisháza, Páskaháza, 
es. ll. Kalotaszentkirály, 61, XXI, 67, u. i. Zen- Pásztorháza, Patóhá.za, Pereháza, Péterháza, Petes-
telke, u, p. Kalotaszentkirály. · háza, Petneháza, Petőháza, Pisztraháza, Pósaháza, 

*) Hávord kk., 81atmár nagysomkúti j., Pusztaháza, Ramocsaháza, Reformátuskovácsbáza, 
hizJ', f, 306, O., gk. Törökfalu, 595 kb., tj. és Rezsőháza, . Ritkaháza, Sajóháza, Sámsonháza, 

_...ak. Csolt, tsz. Szatm{:·-Némuti;' jbtk. és ab. Nagy- Sándoregyháza, Sándorbáza, Semjénháza, Senye
somkilt, es. o. Nagysomkilt, 5, Xll, 38 u. t. és háza, Séregélyháza, Seregháza, Simaháza, Sol lp-
u. p. Nagysomkút. • háza, Sövényháza, SO.rO.háza, Szakálhá~, Szarvas-

HaTI'&DJi, fl Zázriva, .At·t~a alsókubini j., háza, Szászfehéregyháza, Székásveresegyháza, 
ca. ll. Kralován, u. t. Párnicza, u. p. Zázriva. Szentjánosháza, Szijártóháza, Szolgaegyháza, Szol

BaTI'llló, fl Rimakokova, Gömör IB Kia-Hor&t nokháza, Tasnádbalázsháza, Tataháza, Tekeháza, 
n~., rimaszombati j. (székh. Nyustya), ca. ö. Telekháza, Timorháza, Tiszagyulaháza, Tompa
Rimakokova, u. t. Rimakokova, u. p. Újantal völgy. háza, Tonkháza, Tótháza, Újdávidháza, Úrháza, 

Ráz l. Bélaház, Cserház, Csernegyház, Dávid- Ürményháza, Vágegyháza, Vágzsigmondháza, 
ház, Derekegyház, Dombegyház, Drávaegyház, Fér- Vajdaháza, Vámháza, Váriháza, Vecseháza, Vég-
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egyháza, VojkaMza, Z'dorháza, Zarkaháza, Zol- puszta és Saroltapuazta; Somogy t1m., kapoaviri j., 
tánháza, Zorkóháza, Zsebeháza, Zsigmondháza. ház '!60, i 1.191, M., ~, rk. Kadarkút, 4.511 th., 

H á z a s n é n y e l. Lukanénye. kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Kaposdr, 
Házhelyi puszta, f"'t Osli, Soprqn kapuvári cs. 6. Kadarkút, 44, XIX, 62, f (Henue· 

j., cs. 6. Kapuvár, u. t. Kapuvá.r, u. p. Osli. Hedrehely), u. t. Kadarkút, 
Hazovecz, fl Ragyócz, Szepes ""'·• szepes- *) Hedri kk., Sáros "m., kissmbeni j., biz Bl, 

váraljai j.,cs. lJ. Szepesváralja, u. t. Szepesváralja, i !221 T., rk. Frios, 760 kh., kj. és ak. Bertó~. 
u. p. Szepesmindszent. tsztk., és ah. Eperjes, ca. o. Bertót, 67, IX, 

Há.zpatak, ~ Borsa, Máramaro.t t1m., visói 29, lll!! ~· 
j. (székh. Felsővisó), cs. o. Borsa, u. t. és u. p. Hedvigerdömajor, f"'' Vá.gpntta, Nyitra tm., 
Borsa. vágsellyei j. (székh. Tornócz), ca. O. Nritraújlat, 

Hazslk, f"'t Dombelve, .7rencst!n t1m., j., u. t. Szered, u. p. Vágpatta. 
cs. O. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. *) Kedngfalva kk., Thróce tnn., stubnyamrd~i 

H a zs i n a l. Kisgézsény. j., Uz 78, f. 468, N., rk. és ág. Tótpróra, 87~ 
*) HazsUn kJi:., Sáros bártfai j., ház 1!!9, kb., kj. és ak. Tótpróna, tsz. Beszterezebán7a, 

! 870, T., o, gir:, Ortutó, 3.437 kb., kj. és ak. jbtk. Stubnyafürdő, ah. Tnróczszentmirton, cs, 
helyben, tsz. Eperjes, jbtk. Bártfa, ah. Girilt, cs. O. O. Znióváralja, 71, XV, 48, u. t. és u. p. Tótpróna. 
J{urima, 67, IX, !19, u. t. és u. p. Bártfa. Hcdvlgmajor, fl Mezőzsadány, T~mu 11111., 

Házsongárddllatelcp, fl Koiozsvá.r, Kolou vingai j., cs. O. Vinga, u. t. és u. p. MerczyfaiYa. 
"m., cs. O. (a közbiztonsági azoigálatot Kolozs- HedTlgntajor, fl Toront~loroszi, Tor011tál ""• · 
vár város rendőrsége teljesíti), u. t. és u. p. zsombolyai j., cs. O. Zsombolya, u. t. ~ 1o,. 
Kolozsvár. Torontáloroszi . 

Hébeczpuszta, f"' Deménd, Hnt&t "m., ipoly- HedTigtauya, ~ DOge, Blltbolu ""'·• timr-
sári j., cs. O. Hévmagyarád, u. t. Honttompa, u. p. dai j., cs. o. Kisvárda, u. t. és a. p. Döge, 
Deménd. . Hedzetanya, fl Tiszacsoma, Bereg "•~ tisza· 

Heberszkaitanya, f"'t Túrmezl5, Nógrád t1m., hé.ti j. (székh. Be1·egszász), ca. o. Tarpa, •· t. 
baliissagyarmati j., cs. lJ. Felsőtisztás, u. t. Gács, Beregszász, u. p. Macsola. 
u. p. Felsőtisztás. *) HegedUsfalva kk., Zempllfm t~m., homonnai 

*) Hecse kk., X Hecsei major; Bars j., ház 40, i, 161, T., rk. Mogyorósfalu, 1.006 kb., 
aranyosmaróti j., ház Si, :E 396, T., rk. Nagy· kj. és ak. Homonnazávod, tsz. Sátoraijaújhely, 
bereatény, 76"' kb., kj. •• ak. Alsószelezsény, jbtk. és ah. Homonna, cs. O. Tavarna, 66, IX, · 
tszlk., jb •. és ah. Aranyosmarót, cs. O. Aranyos· 28, u. t. Tava1·na, u. p. Homonna. 
marót, 6, XIV, 44, u. t. és u. p. Alsószelezsény. Hegediismajor, fl Moson, Mo1oum., 

Hecsei major, fl Hecse, Bars aranyos- óvári j., cs. o. Magyaróvár, u. t.. Kimle, a. p. 
maróti j., cs. o. Aranyosmarót, u. · t. és u. P• Horvátkimle. · · 
Barstaszár. Hegedilsmaj or, fl PásZtori, 8opr01& llfll,, csornai 

• 

Hecsepuszta, fl Győrszentiván, Gy&r t1m., j., cs. O. Csorna, u. t. és u. p. Szilsárkiny. 
tótszigetcsilizkOzi j. (székh. Győr), cs. G. Gönyű, Hogcdüstanya, fl Csukás, Krassó-Szöréllyv~~~o, 

. u. t. és u. p. Győr. temesi j. (székh. Szákul), cs. o. Krassógombis, 
H é c z e l. Hejcze. u. t. Gavosdia, u. p. Csukás. 
Heczkópuszta, f"'t Tesmag, Hom ""'·• ipolysági Hegedllstanya, fl Erk, Het~es ""'" hevilli j., 

j., cs. O. Ipolyság, u. t. és u. p. Ipolyság. cs. O. Nagyfüged, u. t. JászirobzállAa, u. p. Erk. 
*) Hédel kk:, ZtJlyom beszterezebányai j., *) Hégen nk., Nagy-Küküllö tlm., szentágotaii~ 

hb 113, i 766, T., rk. · Mosód, !1.884 kb., kj. és hú ~. i. 1.039, n., o., czig~ny, if, =f, 6.389 
ak. Mosód, tsztk., jb. és ah. Beszterczebánya, cs. O. kb., ak. helyben, tsz. E1·zsébetvároa, jbtk. és ah. 
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Zólyomlipcse, . XVI, 601 u. t. Libetbánya, Szentágota, ca. O. helyben, ·St, XXIII, 76, l 
u. p. Luczatő. • • i 

*)Héderfája kk., Kis-KtJktJlló dicsl5szent- Hegy kk., PolBong galántai j., hú 3j, ; 
mártoni j., ház 126, i. 1.090, M., ~, 1.803 kb., kj. és i, 2!!41 M., rk. Nemeskosút, 74 kh., kj. és ak. 
ak. KOkílllőszéplak, tsz. Erzsébetviros, jbtk. és ah. Vizkelet, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Galánta, cs. . l 
Dicsc5szentmárton, cs. O. Bonyha, 60, XXIII, 76, o. Galánta, 7!, XIII, 42, u. t. és u. p. NemeskosuL 
u. t. 1-"' •· p. Bonyha. . H e g y l. Alsókismartonhegy, Andorhegy, Bács· 

*)Hédervár kk., X Ké.rolymajor és Parázsszeg; ·feketehegy, Bánfihegy, Sátorhegy, BocskaihesJ1 

Győr vm., tószigetcsilizkOzi j. (székh. Győr), ház 124, Bodóhegy, Borhegy, Burgóhegy, BilkkheB)', Csa· 
i, 1.065, M., 0 , 2.60!1 kb., kj. és ak. Ráró, tsztk., nakhegy, Daraboshegy, Dobronhen, DöbOrheQ, 
jb. és ah. GylSr, cs. O. helyben, 19, XVU, 66, Erdc5hegy, Farkaahegy, FelaőkiamartonheBJ, Gör-
n e. beav Gyergyóvirhegy, GyílmOlcshegy, HatárheBJ, 

.L . OJ, kh K k b d-
. H e d r a h e l y l. Hedrehely. Jé.noshagy, Kányahegy, Kere egy! er asza 1 

*) Hedrehely kk., X Bocz~rpuszta, Laposcser- begy, Királyhegy, Kisbaráthegy, KlBhesJ, Kopir-
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herr, K6hegy, K6r3sbegy, Lnp :Obaráthegy, laborcz, u. p. Havaj. . 
hen, Márlonheu, :Melegheu, N gy Nyul- Hegvesbükk r. Zabar, GömiJr la Kta-Htme · 
N•..wéc h N h N Andorhegy, " ' • A. á 

.. .", B egy, agy eu. _... . Pálhegy ""'· rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. u. JD es-
herr, Óheu, Opálhegy, OrosaueS)', .' ' . Zab 
Piszlorbe ' Pázmindhegy, Péterhegy, Robádt· kó, u. t. AJnáeskc5, u. P• ar. . 
h ..w Ró gy h Sá d 1 8"" Sóshegy, Szabad- *) Hegyescsaba kk., Zempldn ."m., mezőlaborezt 
e1111 zsa egy, n or 1 •u' D bé 1 6o8 

heiJ, Szárazhegy, Szá.rhegy, Szeghegy, Szelencze- j., ház. 35, ... 185, R., n., r;k. Felsőe~e ~y, .• ., 
hegy Szenterzaébethegy Szentjánoshegy, Szent- kh., kj. és ak. Felsc5csebény, tsz. SátoralJaújhely, 
mar~ithegy, Szentorbánhegy, SzóvárheQ', Szc5llc5s- jbtk. és ah. Homonna, cs. O. Mezőlaborez, 66, 
begy, TarheBJ, Tényőhegy, TereheBJ, . IX, ~8. u. t. és u. P• Izbugyaradvány. 
heB'J, Újhegy, Vt.ghegy, Vashegy, Vereshegy, Hegyescserelrét, r. Aranyosmegues, S~~atmár 
VonJarczvashen, Vllrthegy, Zemplénpálhegy, t~m., szinérváraljai j., es. O. SárkOzójlak, u. t. és 
Zsidahegy. u. p. Aranyosmeiiffes. . 

Jlegyalja, f'\ Feketevá.ros, Sopron ""'·• kis- '*) Hegyesd kk., X Kishegyesdpuszta és Sator
martani j., cs. ll. Feketeváros, u. t. Királyhida, mapuszta ; ZaltJ tapolczai j., hiz 6'.1, ! 880, 
L p. Feketeváros. M., rk. Monostorapati, 1.920 kb., kj. és ak. 

Hegyaljo, f'\ Kolbása, sátoralja- Monostorapá.ti, -tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. 
újhPlyi J., cs. lJ. Alsómihályi, u. t. Kozma, u. P• Tapolcza, ca. O. Kapolcs, 48, XX, 64, a. t. Tapol-

• 

Nagykázmér. · cza, u. p. Monostorapáti. 
Begyalja, r\ Kovás, &atmár m., nagysom- llt'gyesdomb, f""' Kolozsvár, Kolou es. O.· 

kúti j., cs. lJ. SJO.kállnsfo.lva, u. t. Nagysomkút, (a közbiztonsági azoigálatot Kolozsvár város 
L po Kovás. rendőrsége teljesiti), u. t. és u ..... p. Kolozsvár. 

Hegyalja, r\ Kozma, ZmnpUn gálszécsi j., Hegyesdombalj a, r. Kolozsvár, Kolozs vm., 
es. ll. Tőketerebes, u. t. és u. p. Kozma. cs. 6. (a közbiztonsági szolgálatot Kolozsvár város 

Hegyalj a, r\ Sza.rvaszó, ""''' szigeti rendőrsége teljesíti), u. t. és u. p. Kolozsvár. 
Máro.marossziget), es. 6. Máramarossziget, *) Hegyeshalom nk., X Kleylemo.jor 

m. h., u. t. és u. p. Hosszúmező. és Szajdapuszta ; Moson t1m., rajkai j., ház 326, ! 
f'\ Újbánya, Bars cs. O , 2.408, N., m., o, if, 9.936 kh., ak. helyben, tsz. 

Újbánya, u. t. és 11. p. Újb6.nya. Győr, jbtk. és ah. Magyaróvár, es. o. helyben, 76, 
Heryalja t. A.pátheualja, Királyhegyalja XVIII, 58, :f, .fl e. 

Orhegyalja. . r. Tiszabura, Jás•-Na!J11kwn-Szol· 
HegraiJalhMia kk., Hunyad puji j., ház nok tnn., tiszai közép j. (székh. TOrOkszentmiklós), 

76, ·f 405, O., gk. Mezőlivádia, 1.687 kb., kj. és es. 6. TiszarofF, u. t. és u. p. Tisaabura. 
ak. Mezőlivádia, tsz. Déva, jbtk. Puj, ah. PetJ·ozsén:y *) Hegyeshely nk., X Dibalko.irtvány, Ducskov
es. ll. Puj, M, XXIII, 75, f (Livádia), irtvány, Huszlovirtvány, Jedlovnikirtvány, Kelcsó, 
L P• Puj. Satinairtvány, Skradneirtvány, Szemetesirtvány, 

•)HeS1bAJJ1a kk., Hont .,m,, báti j., ház 212, Varebovirtvány, Vrhriekairhány és Zátoka; Tren
f U60, T., m., O• UM> kb., kj. és ak. hely- csdn ""''' nagybicscsei j., ház 756, ! 8.769, T., 
ben, tsz. Ipolyság, jbtk. és ah. Selmecz- és Béla- 0, J), 6.013 kb., ak. helyben, tsz. Trencsén, 
bánya, cs. ll. helyben, 26, XIV, 4-5, n. t. Selmecz- jbtk. és ab. Nagybicscse, es. ~. Tur1ófalva, 71, 
bánya, ~- XV, 48, u. t. Turzófalva, 

*)Hegybeneéte kk., Possony 11m., dunaszerda- *) Hegyesl•lk kk., Krassó-Ssó·rdny !acsádi 
helyi j., ház 38, f 192, M., rk. Dunaszerdahely, ref. j., ház 58, !. 361, O., kg. Ferde, 3.139 klí., kj. és 
Nagymad, 587 .kh., kj. és ak. Albár, tsz. Pozsony, o.k. Galadna, tsz. Lugos, jbtk. és ah. Faesád, cs. ~. 
jbtk. és ah. Dunaszerdahely, cs. (). Dunaszerdahely, Ferde, 43, VIII, iS, u. t. Bozsor, u. p. Faesád. 
7!, XIII, 4~. a. t. és n. p. Dunaszerdahely. *) Hegyesmajtény kk., X Uliszkó; Trencsdn 

•J Hegyes kk., Bihar 11m., belényesi j., ház 88, vm., illavai j., ház 172, ! 1.0518, T., o, 1.819 kh., 
f, UQ, O., -T, 9!! kb., k;j. és ak. Robogány, tsz. kj. Zsolt, ak. helyben (a zsolti ak. párhuzamos 
Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, es. ll. Kis- B. anyakönyve), tsz. T~neaén, jbtk. Illava, ah. 
papmez6, 87, IV, 13, u. t .. Szombataág, u. p. Robo- Puhó, cs. o. Illava, 71, XV, 47, u. t. Bellus, 
pny. u. p. Barossháza. -

Hegyes, r\ Paks, Tolna m., j. *) Hegyfalu kk., X Mogyorósimajor, Rózsa-
(uékh. Paks), cs. a. Paks, u. t. és n. P• Paks. major és Seregélyhé.zimajor: Va.t 11m., sárvári j., 

H e n e a l. Király hegyes, Kishegyes, Kun- ház 138, f. 948, M., rk. V á.moscsalád, ág. Urai
hegyes, Mqyo.rbánhegyes, Mezőhegyes, No.nhán- újfalu, 2.067 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Szombal-
l.eryes, Nanhegyes, Tiszahegyes, Vághegyes. btk. és ab. Sárvár, cs. O. Ölbc5, 83, XVIII, 

*)Hegyesbisztra kk., Zemplén 11m., mez6laborczi 59, :f, e. 
~. ház !3, ! 138, R., gk. Havaj, 529 kh., kj. és ak. *) kk., Ung ungvi1·i j., ház St, 
Havaj, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. Sztropkó, ah. ·:E 167, R., ik. Nagyláz, 204 kh., IQ. éa ak. 
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Ungdarócz, tsz. Beregszász, jbtlt. és ah. Ungvár, VtJB flm., körmendi j., hiz 51, f, 317, 1., rk. ; 
cs. O. Nagygej<'icz, 66, XI, 36, u.~t. Ungvár, u. P• Iváncz, !.!48 kh., kj. és ak. Felsllmarácz, tsz. ·, 

• 

Korláthelmecz. Szombathely, jbtk. és ah. KOrrnend, cs. lJ. Irinc1, ~ 

Hegyfarki Csomatanya, 0 Alsókázsmárk, 83, XX, 66, u. t. és u. p. Iváncz. : 
.Abauj-T(W"ffa t~m., szikszói j., cs. lS. Szikszó, u. t. *) Hegyhátszentpéter kk., X Hechátazent· ! 
Halmaj, u. p. Léh. péleli major; Vas vm., vasvári j., hb 69, i 462, f 

Hegyfok, r'\ Repenye, Máramaros vm., lSkOr- M., rk. Gy<'irvár, 1.~70 kh., kj. és ak. Gyllrvár . 
mez<'ii j.,. cs. G. 0kOrmez<5, u. t. Oko~:mezö. u. P• (andrásfai kj. és ak. kerület), tsz. Szombathely, 1 
Repenye. · jbtk. és ah. Vasvár, ct. lS. Vasvir, 83, XX, 66, [ 

hiz 90, ! 444, R., m., it , rk. Remetevasgyár, 8.648 H e g y h á t s z e .n t p é t e r fa l. Hegyhátszent. . 
kh., kj. és ak. Felslibalas, tsz. Beregszász, jbtk. péter. i 
Szobránc1, ah. Ungvár, cs. lS. Remetevasgyár, 66, Hegyhátszentpéteri major, r'\ Hegyhátszenl· · 
XI, 36, u. t. Remetevasgyá.r, u. P• Felsőhalas. péter, Vas vm., vasvári j., cs. O. Vasvir, L l. 

*) Hegybát kk., Z6lyo1n t~m., nagyszalatnai j., és u. p. Gy<'irvár. 
biz 6!, :t 408, T., rk. V égleshuta, 1.264 kb., kj. Hegylui.z, r'\ BenkMal va, Zempléta tlfll,, varannói 

·és ak. V églesh uta, tsz. B«:szterczebánya, jbkt .. és j., cs. O. Tavarna, u. t. és u. p. TavareL 
ah. Zólyom, cs. o. Gyetva, 25, XVI, 60, ti. t. *) Hegyi kk., )( Malomás; Zemplln nagy· 
Nagyszalatna, u. p. Végleshuta. mihályi j., ház 89, :t 379, M., L, O• gk. Szalót, 
· Hegyhát, n Kisszéke ly, Tolna vm., simontornyai ref. Kisráska, 1.679 kh., kj. él ak. MA!cza, tsz. 
j. (székh. GyOnk), cs. o. Simontornya, u. t. Na1y- Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. NagJ!lllhály, cs. cl. 
székely, u. p. Kisszékely. Má.Icza, 66, IX, 28, u. t. Deregnyc'l, u. p. M:Alcza 

H e g y h á t I. Csonkahegyhát. . Hegylliget, r'\ Pozsony, Poes(my vm., cs. 6. 
•) Hegyhátgyertyános kk., .Vas vm., sArvári (a kOzbiztonsá.gi szolgálatot Pozsony viiros renddr· 

j., ház 60, ! 396, M., rk. Nyligé1·, -1.8!8 kh., kj. sége teljesfti), u. t. és u. p. Pozsony. 
és ak. Nyligér, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Hegyimajor, r'\ Apostag, Put-Pilis-~U-KU
SArvár, cs. O. Káld, 83, XVHI, 69, u. t. Ikervár, kun vnz.., dunavecsei j., cs. O. Dunavecse, L t. 
a. P• Ny<'igér. . · és ·u. p. Apostag. 

*) Hegyháthodász kk., X Hegyháthodászi Hegyimajor, r'\ Beregsom, Bereg 11m., meJ6-
major; Vaa . klJrmendi j., ház 761 :t 403, M., kaszonyi j., cs. lS. Mezőkaszony, u. t. Beregsom, 
rk. Nádasd, ág. Kormend, 1.-166 kb., kj. és ak. Mezökaszony, u. p. Beregsom .. 
Nádasd, .tsz. Szombathely, jblk. és ah. KlSrmend, Hegylmajor, r'\ Nagyvitéz, Sáros 1111., kis· 
cs. O. KlSrmend, 831 XX, 661 u. t. Vasnádasd, szebeni j., cs. lS. Bel'lót, u. t. Istvánhuta, •· p. 
u. P• Nádasd. · Siroka. · l 

Hegybó.thodé.szl major, r- Hegyháthodá.sz, Hegyipuszta, r'\ Nógrádmarczal, N6gráll tili., ' 

Vas vm., klJrmendi j., cs. O. KOrmend, u. t. balassag-yarmati j., cs. O. Balassagyarma~ 1. t. 
Vasná.dasd, u. p. KOrmend. és u. p. Szftgy. 

*) Hegyhátkis~~r kk., X Benziherczegnömajor; Hegyltanya, r'\ Bököny, &ab~lcs ""·• nagy· ·l 
V~s vm., vasván J., haiz 189, :t 711, M., rk. Balta- kállói j., cs. ö. Újfehértó, u. t. Ujfehért4, 11. p. · 
vár, 2:109 kb., kj. és ak. Baltavár, ts:z. Szombat- Bokony. · · . 
hely, Jbtk. és ah~ Vasvár, cs. lS. Baltavár, 83, XX, Hegyftanya, r'\ Hárskút, Gömör IB Kil·llowl 
66, u. t. és u. P• Ballavir. rozsnyói j., cs. o. Rozsnyó, u. t. Kr~oa· 
~ e g y h á t m a r á c z l. Felsőmará.cz. . h orkaváralja, u. p. Dern<'i. . 

) Hegybé.tmaTÓcz kk., Baranya 11m., hegyháti H It K"h n;:_;:_ ,~., Ki' Ho t · ( h 9 .D N egy 11nya, r'\ u egy, ~11wr " .,. 11 
l· székh. Sásd), áz 7 , ., 501 ., m., rk. KOblény, . b f . ( ékh. N t l G. 
1.307 kb., k.j. és ak. Iváncz, tsz. Pécs, jbtk. és vNm., t rlmasztomR~ labJá· sz Kyual ya '· cs. 
ah Sásd " Szá á ''"" XIX 60 ... S á - yus ya, u. • lm . nya, u. p. ö Jegy. . , cs. u. szv r, u.:ll, , , u. ... z sz 
vár, u. p. Ráczkozár. Heg~lt~n!lik, r'\ Sorostély, .Ala6-Fd1aér ,.., 

*) Hegyhitsal kk., Vas klSrmendi j., ház 64. balázstalvl J., cs. o. Sz:íszcsanád, ll. t. 
. i. Si7, M., l'k. Nádasd, 796 kb., kj. és ak. Nádasd, u. P• Szászcsanád. 

tsz. Szombathely, jbtk. és ah. KOrmend, cs. o. KOr- Hegyftelep, r'\ Fels<'iszolcsva, Torda·.biiiiYQI 
mend, 83, XX, 66, u. t. V asnádasd, u. p. Nádasd. mn., toroczkói j., cs. G. Alsópodsága, u. t. és L p. 

*) Hegyhatszentjakab kk., X Boldogasszony- Alsószolcsva. 
major; Vas 11m., k01·mendi j., ház 96, :! 699, M., Hegykert, r'\ Rimabrézó, G6m6r ~B Kis-BoJti 

· rk. Szt5cze, ág. Ólimagyarósd, 1.647 kh., kj. és vm., rimaszombati j. (székh. ·Nyustya), ca. o. 
ak. Őrimagyarósd, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Nyustya, u. t •. Rimabánya, 11. p. Rimabrézó. 
KOrmend, cs. O. lváncz, 83, XX, 66, u. t. Zala- H e g y ke r Q l e t I. I. Robátlihegy. 
llSvt5, u. p. Viszák. H e g y k e r O. l e t II. l. Szentorblnhen. 

*)Hegyhátszentmárton kk., X Németralumajor; H e g y ke r ü l e t III. L Bánfihegy . 
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iterY ítegy 
Várn d j b. N ogy· Várnd vidéki (székb. Nagy· Vil.rad), 

H e ;:y ke r t\1 e t IV. l. Vasbl'gy. nb. N~gy-Várnd, cs. O. Biharpüspöki, 37, IV, 11, 
Hegykertilet V. l. Viziszentnörgy.. u. t. Sznlárd, u. p. Hegyközcsatár. · 
Il e g y ke r ti le t VI. l. Sz,.ntmarsitbegy. f • 
H e·n ke rtllet VII. l. Szelenczehegy. *) llegykiJzújlak nk., .Bihar tma., közpon 1 J• 
H e gy ke r til e t VIII. L Bocskaihegy.. (székh. Nagy-V ál'a.d), ház !36, f. 1.1!7 1 M., a, rk. 
He g y ke r Q l e t IX. 1. Farkashegy. Hegyközcsatár, 3. 774 kh., ak. helyben, tsz tk. 
*) Hegikfi nk., )( Cseraljapuszta; 8"JJ1'&n t~m., Nagy-V árad, jb. Nagy-Várad vidéki (szék h. Nagy

IIOproni j., báz 188, i. 1.3:10, M., rk. Fertőszép- Várad), ah. Nagy-Várad, cs. 6. Nary-Várad, 37, IV, 
lat, -6.66i kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 11, u. t. Bihar, . · 
Sopron, ca. G. Nagyczenk, 76, XVW, 671 Uo t. *) llegymagas kk., ZaltJ tltJt,, tapolczai j., ház 

: f.aterháza, ~· . 129, :E 6!8, M., rk. Tapolcza, 1.398 kb., kj. és ak. 
t •) HegykiJ kk., 810lft01&-Doboka tma., csákigorbói NemeatOrdemicz, tsz. Zalaegerszeg j btk. és ah. 
~ j., hú 68, i. 385, O., t, 1.083 kb., kj. és ak. Tapolcza, cs. O. Badacsonytomaj, 48, XX 6 t., u. t. 
~' Nqykereaztes, tsz. Dés, jbtk. Csikigorbó, ah. Dés, és u. p. Tapolcza. 

1 
. 

:· es. G. Csokmány, 6~, XXI, 70, u. t. Szurduk, u. p. *) Hegymeg kk., X Kasnyigaztanya; BorHtl 
· Csákigorbó. _ Ha., edelényi j., ház ~ ~ , 

· *) Hegyközcsatár kk., X tatabirpuszta é11 9.U kb., kj. és ak. Lak, tsz. lliskolcz, . jbtk. 
Nagyhegypuszta; Bilw.r szalárdi j., f, és ah. Edelény, cs. G. Edelény, M, X, 31, u. t. 
Ui67. ll., o, ~, 5.705 kh., kj. és ak. helyben, Edelény, u. p. Lak. . 
tazti. Nagy-Várad, j b. Nngy-V árad vidéki (szék h· H e g y m-e g L Magyarhegymeg, Tóthegymeg. 
Nagy-Várad), o.h. Nagy-Várad, cs. is. BiharpOspök i, HegyJaegettJpuszta, f"'\ L<'Srinczi, N6grdd "m., 
37, IV, 11, u. t. Bihar, ~- sziráki j., cs. O. Szirák, u. t. és u. p. L<'Srinczi. 
· ") HenkBzkoTiesl nk., X Mezilfalva; Bihar Hegymegettltanya, f"'\ Harangláb, Kis-KakaZZ4. 

•·• kilzponti j. (~ékh. Nagy-Várad), hAz 161, dicsőszentmártoni j., cs. G. Bonyha, u. t. 
f. M., ~, 1.993 .kb., ak. helyben, tsztk. Nagy- és u. p. Abosfalva-Vámosgálfalva 
Virad, jb. Nagy-Virad vidéti (székh. Na8f-Várad), Hegy111egetütanya, f"'\ .MaroskoppAnd, .Ala6-

• 

ah. Narr·Várad, cs. G. 87, IV, 11, Fehér marosújvári j~, ca. o. Jla8'f&rb0kk6s, 
L t. Bihar, [8J.. u. t. Marosújvár, u. p. Maroscsúcs. 

*) HertkGzpüp kk.,)( Kápolnávillgy, Na~ryhegy HegJDlegeUI tanyák, f"'\ !Colou 
éti Páltanya; Biha." tm~., kGzponti j. (székh. Na~- t~m., mezMrményesi j., cs. o. Mez<'SGrményes, u. t. 
Virad), ház 11~, f, 820, M., ~, rk. Hegyközcsalár, Mezc5kecsed, u. p. Mez<'SGrm.ényes. . -

kh., .kj, és ak. helyben, tszlk. Na8f-Várad, Hegymeglpuszta, f"'\ NQgrádmarcza.l, N6gf'áfl 
jb. Nagy-Várad vidéki (szé.kh. Nagy-Virad), ah· balassagyarrna~i j., cs. O. 
Nqy·Várad, ca. G. BiharpQapGki, 37, lV, 111 u. t. u. t. és u. p. SzQgy. · ' 

, ~ · Heg1JDegsz6llöhegy, f"'\ Káptalantóti, 2'<t~lG .,.;, 
Hegyközség, r'\ Fugyiv6.sárhely, Bihar tJm., tapolczai j., cs. ö. Badacsonytomaj, u. t. Bada-

illzponti j. (széih. Nagy-Vá.ro.d), cs. O. Nagy- csoriytomaJ, u. p. Nemesgulács. 
Várad, 11. t. és u. p. Fugyiv6.sárhely. ·. *) Hegyrét kk., Bereg nt., .j. (székh. 

•)Hegyk6zszáldobágy kk., X Bodonhegy, lste!l- Oroszv~g), ház 17, :E 97, R., gk. Szarvasrét, 701 
hegy, Korpásoldal, Kóhormaiuy, Nagyheb'f és Uj- kb., kj. és ak. Nyárasdomb . (fe1s6vizniczei kj. és 
hegy; Bihar ""'·• központi j.(székh. Nagy-Virnd), ak; kerO.let), tsz. jbtk. és ah. 
ház 172, i. 851, JI., ~, t.o\9ö kb., ij. és ak. Hegy- Ucs, cs. ö. Alsóvimicze, 65, XI, M, u. t. és . 
kilzpilyi, tsztk. Naif-Vl\rad, jb. Nagy-VArad vidéki u. p. Frigyesfalva. · 
(aékh. Na&'Y·Várad), ah. Naif-Várad, cs. G. *) Hegysúr k.k., .lb••onv tma., szenczi j., ház 69, 

. pllpGii, 37, IV, 11, L t. Naif·Várad, u. P• ! oltó, M., rk. Egyházta, ref. Jóka, 1.073 kb., 
HeBJközpilyi. kj. és ak. Királyra, tsztk., jb. és ah. Pozsony, cs • 

• 

*) HeQkBI&zenümre nk., Bihar tma., O. Szencz, 71, XIII, 40, u. t. es u. p. Királyfa. 
azalárdi j., ház ~90, i, U36, M., ~, rk. Szent- *) Hegyszentmarton kk., X Kétág; Bara"1Ja 
jobb, 3.405 kh., ak. helyben, tsz. Nqy-Várad, szentl6rinczi j., ház ! !76, M., rk. 
jhti. és ah. Székelyhid, ca. l. Szalárd, 87, IV, Siklósbodony, 1.374. kb., kj. és ak. Czinderybogád, 
11, L t. Szalárd, ~- ·, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Szentl61incz, cs. o. Baksa, 

*) HeutUJuentmlkl6s nk., BilitJr n.., székely· 52, XIX, 60, u. ~ Vajazló, u. p. Czinderybogád. 
hidi j., biz !09, !1.107., M., ~, 3.496 kb., ak. hely- *) Hegyszoros ~-, Vas ,",.., mmaszombati j., 

· ben, tsz. Nan-Várad, jbtk. és ah. Székelyhid, ház 11!!, :E 6iO, Vend, n., rk. Vizlendva, ág. Bodó
a. ll. Slé.kelyhid, 391 III, 7, L t. és a. p. Szé· hegy, 765 kb., k:j. és ak. Szarvaslak, tsz. Szombat
telyhid. hely, jbtk. éa ah. Muraazombat, CL O. Vasdobra, 

*) HegytiSztóttelek kk., X Nagyhegytanya; 83, XX, 66, u. t. Gyanafalva, u. P• Szarvasla.k. 
· Bihar tiM., szalú.rdi j., ház 99, f, 644, M., (), Hegytn.nya, n Kormosó, Hont vm., korponai 

kh., kj. és ak. Hegyközcsatár, tsztk. Nagy- j., cs. G. Szentantal, u. t. Korpona, u. p. Berencsfalu. · 
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Hegytanya, fl Temesberény, · Temes "m., csáki lnnya ; Borsoa mezőcsáti j., bAz !96, Í f 

j., cs. O. L1ebling, u. t. és u. P• Felsősztamorn. 1.065, M., ~, rk, Hejőbába, U9a kb., kj. & ak • 

j., cs. O. Szenicre, u. t. és u. t. Szenicze. cs. ö. Mezőcsát, SI, X, 81, u. i. Mezőcsi~ u, p, r 
· *) Hegyv6g kk., Zemplt!n "m., mezölaborezi j., Hejőbába • 

bál BB, ! 179, R., ifk. Oroszvágás, 1.128 kb., kj· *) Uejöszalontn kk., X Kőrl!ssytanya; Bor
és ak. Homonnaolyka, tsz. Sátoraljaújhely, jhtk. sod 11m., mezőcsáti j., ház 80, i 574, M., ~, rk. 
Sztropkó, a.h. Varannó, es. ö. Varannó, 66, IX, Emőd, 1.946 kh., kj. Ps ak. Hejőpapi, tsz. Miskokz, 
·ts, u. t. lzbuifYaJ•advány, u. p. Homonnaolyka. és ah. Mezc5csát, cs. il. Emőd, M, X, 31, 
· H e if y v é if L Gc'lmOrhegyvéif. , r, [8]. · 

*) HegyzáYod kk., ZempUn t~m., mezőlaborezi j., Hék, fl Tiszaföldvár, .Jtús-Nagyklm·&ol-
ház 39, ! 284, R., gk. Oroszvágás, 1.671 kh., kj. nok "m., tiszai alsó j. (székb. Tisza(llldvár), cs. ft • 
és ak. Homonnaolyka, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. Tiszaföldvár, u. t. Meslerszállás, u, p. 
Sztropkó, ah. Varannó, es. O. Sztropkó, 66, IX., Hékéd, fl Szentes, Csongrád "m., cs. ö. Szen· 
JS, u. t. Radvány, u. p. Homonnaolyka. tes, m., h., n. t. és u. p. Szentes .. 
. *) H6halom kk., X völgypuszta és Új- Hekkhodáj, fl Orlód, Tor-ontál t'm., nagyheti· 
major; Nógt'ád "m., sziráki j., ház 20-J., i. 1.259, kereki j.,. es. 0, Pe1·lasz, n. t. Tamaislaka, a. p • 
M., rk. Palotás, !1.94J k.h., Jrj. és ak. Palotás, tsz. Orlód. · ·-· 
Balassagyarmat, jbtk. és ah. Szirák, ca. c'l. Szirák, Uékút, fl Szemcséd, Tolna ""'·• liimási j, 
60, XVI, 51, u. L Selypi ezukorgyár, 11. p. Palotás. cs. O. Felsc5ireg, u. L és u. p. Felsőireg. . 

HeiJapuszta, fl Bátorkeszi, Eszt6rgom t~m., pár- H e l b é n y l. Alsóhelbény, Felsiihelbény. 
kányi j., cs. ö. Muzsla, u. t. és u. p. Bátorkeszi. *) Helemba .kk., X Somasipuszta; Ho~t 11a., 

Heinrlchhegy, fl Czeeze, Fej ir t~m., sál'bo· szobi j., ház 186, i 1.040, M., o. !.637 kh., kj. és ak • 
gárdi j., es. ll. Czecze, n. t. és u. p. Czeeze. Szob, tsz. Ipolyság,jbtk. Vámosmikola; ah. Ipolyság, 

Heltermaj ur, fl Lovászpatona, Veseprim "','·• cs. c'l. Szob, 26, XIV, 45, m. h., u. ,t Sz~b, 
pápai j., cs. ö. Lovászpatona, n. t. GyömOrö, n. p. Ipolydamásd. · ·> 

u. p. Lovászpatona. · *) Helesfa kk., X Nádosytelep; Baranga ~111., 
*) Hejeze kk., .Aba~·Tor·na t~a., gGnczi j. (székb. szentldrinczi j., ház t 81, ! 590; M., rk. BiikkGad, 

Abaújszántó), ház 184, ! 755, M .• 01 ~, 1.647 kh., 1.652 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, jbik. 
kj. és· ak. Fony, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Abaúj- és ah. Szentldrincz, cs. ö. Szentlörinez, ií~, XIX, 
szántó, ·C~; ö. helyben, S.f., IX, !7, :f, 60, m. h. (Cserdi-Helesfa), u .. t. BilkkGsd, ~-
(Hejcze-Vilmány), ~- · . *). Helivágása\ kk., szepesófalui j • 

*) HéjJasfalTa nk., Na111J-Kilkül1A t segesvárl ház 121, i, 588, T., 0 , 1.961 kh., kj. és ak. Nagybár· 
j., ház 857, i. 1.584, M., o., ~, .:f, 8.878 kb., ak sas, tsz. L ci cse, j btk. és ah. Szepesófalu, cs. G . 
helyben, tsz. El'lsébetváros, jbtk. és ah. Segesvár, Szepesófalu, 67, IX, BO, n. i. és u. p. Nagyhánas . 
cs. O. Segesvir, 81, XXIII, 76, ~. :f, ~ Hellebrontlltanya, fl TiszaM, · Jáss-NagyM-
~ P· u. Ssolnok tiszai k6zép ·j. (székh. TGrökszenl· 

*) Hej~~ába ll., X Baytanya; Borsod miklós), cs. ö. Fegyvernek, a. t. Fegyvernek, 1. P• 
mezc5csáti J., hAz 175, f. 985, M., (j, ~t !U-49 kb., Tis abó 
k:j. és ak. Nemesbikk, tsz. jbtk. és ah. z • t:~-: , .• 
Mezc5csá.t, es. ö. Ónod, at, x, 31 , :f, . Helleytanya, 0 ~sOg, o.-.~agy 11m., tasn~dt l• 

• 

• 

• 

*) Hejicaaba nk., )( Dudujkatanya, Juhász- cs. O. Tasnád, u. t.. Ersza.ká~s1, u. p. Érsz~ntktrály. 
· · tanya, NagykOzépszer, Otthontelep és y 61;llsrák· H e lm e c z l. K1rályhelmecz, Ko~Iáthelmect 

puszta; Borsod. "m., miskolezi j., ház 550, i, 8.190, *) Helmeczke k~., X Kc'lrl!smaJor l Zillllplitl 

• 

M., ~, (X, rk. és gk. Gc'lrOmbOly, ág. Miskolcz, Dm., homonnai j., ház 58, i Bit, T., rk. Peticse, 
1.9i9 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Miskolcz, gk. Kisorlovány, 1.629 kb., kj. és ak. Homonna 
~· ll. Miskolcz, U, X, 81,~ ~· (homonnavidéki kj. és ak. keríllet), tsz. Sátoralja· 

.. *) Hejikeresztár u., )( Vallásalapitván}"i újhely, jbtk. és ab. Homonna, cs. 6. Homonna, 
tanya; Borsod. Dm., mezc5csáti j., báz 180, ~648, 66, IX, '!8, n. t. és n. p. Homonna. 
Y:., t, rk. Emc5d, 1.870 kb., kj. és ak. helyben, *) Helpa kk., GömtJr ts Kis-Hont ""'·• garam· 
tsz. Kiskolcz, jbtk. és ah. Mezc5csá.t, es. ö. Ónod, völirJi j. (székh. Nándorv6lgy), ház 409, ~ UU, 
Ur, X, 81, m. h., a. t. H&jőszalonta, n. P• T., o, 7 .~45 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Rima· 
Mezc5nyék. szombat, jbtk. és ah. Nagyi·<'! eze, cs. il. KoMryhaza, . 

*) HeJ3ktlri kk., X Szc5116ssytanya; Bor.ad XVI, 52, ~. r . 
.,.., mezc5csáti j., ház 107, ! 49.i, M., o, 2.678 Hellaymajor, fl Sai'kHresztúr, F~lr " •. , au· 
kb., tj. és ak. 'l'iszalarjln, tsz. Miskolezt jbtk. és hogárdi j., cs. ö. Sárosd, a. t. Szilfamajor, 
ah. :Mezlicsá~, es. o. Mezc5csát, 84-, X, 81, n. t. a. p. Sárkeresztúr. 
és a. p. Tiszatarján. Hehéczia, fl Kecskemét, Pest-PI1is-&lt-Kil-

•) HeJ6papl kk., X Pataymalom és V erei- iwn es. ll. (a kilzbizton&Aii szolgilatot Kecs· 

• 
···.. 
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. . kemél vhos rendc5rsép teljesíti}, a ' XVI, 52, u. t. és u. p. Merény • 

. P· u. L H fl 
H e l v é n"' 1. Kishelvény, Na8"'fbelvény. H e n c z ó c z encz a va. 
H e I y I. Alsószerdabely, Bakonyszombathely, Hendértnnya, r'l Désfalva, Kis-Kflküll6 "m., 

.. Barithely, Bárhely, Becsehely, Bodonhely, Bod1·og- dicsc5szentmá.rtoni j., cs. o .. Bonyha, u. t. Mikefalva, 
szerdahely, Buzahely, Cs!HOrUIIthely, Drtvaszerda- o.. p. Désfalva. · 
hely, DrávavAsárhely, Esreshely, Egyházhely, Erdc5- *) Henész kk., X Felsc5g0r6ndpuszta, Simongát, 
dlárhely, Farkas hely, Fels<'lkethely, Felsc5szerda- és Üjkútpuszta; Somogy "m., nagyatádi j., ház _ 
hely, Fugyivásárhely, Gyerc5vásárhely, Határhely, 67, i. 821; rk. Nagyatád, 3.724 kb., kj. és 
Hedrehely, Hegyeshely, Hetvehely; Hobiczavá.r- ak. Nagyatá-d (nagyatádvidéki kj. és ak. kerillet), 
hely, Hódmez<'lvásárhely, Jószáshely, Kékesvás6.r- tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Nagyatád, cs. o. Nagyatá.d, 
hely, Keszthely, Kéthely, Kézdivásárhely, Kishely, 44, XIX, . u. t. és u. p. Nagyatád. . 
Kiskeszlhely, Kisszerdahely, Kisvásárhely, Kiszucm- Henetanya, r'l Nyfrbogdány, BMabolCII .,m., nyfr
újhely, Kószegszl!rdabely, Kc5várhely, Lendvavás6.r- bogdányi j. (székh. Kemecse), cs. (J. Kemecse, 
hely, Lentiszombathely, Lugoshely, Magyarszerda· u. t. és:u. p. Nyírbogdány. · 
hely, Maryarszombathely, Marosvásirhely, Márton- *) HenlsfalTa kk., Zala perlaki j., hé.z 40, • 

hely, Mencshely, Murabely, Muraszerdahely, Mura- f, 378, H., rk. LigetvAr, területet l. Ligetvár kj. és 
varhely, Nyitraszerdahely, Ósebeshely, Óvárhely, ak. Ligetvár, tsz. Nagykanizsa, jbtk. Perlak, ah. 
P.estiújhely, Pinczehely, Rábakethely, Répczeket- Letenye, cs. O. Perlak, 48, XX, 65, u. t. :Mura.
hely, Réthely, Révhely, Romoszhely, Sajóudvar- király-Perlak, u. p. Ligetvár. 

• 

hely, Sátoraijalijhely, Sebeshely, Somlóvásárhely, *) Henkeres kk., Bihrw ""'·• vaskóhi j., hb !00, 
Somogyudvarhely, Szabadhely, Szamosudvarhely, f. 1.094, O. T• 6.109 kb., kj. és ak. Belényes
Székelyudvarhel;r, Szendebely, Szepesbely, Szepes. irtA.s, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, cs. ft. · 
vl!gbely, Széphely, Szerdahely, Sziklavárhely, Szil- helyben, 37, IV, 13, u. t. és u. p. Kisszedres . 
vAshely, Szombathely, Tiszalijbely, ToronWvisár- *)Henningfalva kk., .Als6-FeMr "m., alvinczi j., 
hely, Tótszerdahely, Újhely, Vágújhely, Vámos- biz ti6, :f. 1.077, O., ; , t. 796 kb., kj. és ak. Berve, 
udvarhely1 Virhely, VAsárhely, Véghely. tsztk., jb. és ah. Gyulafehérvar, cs. ft. Berve, M, 

H em us e v e c z l. Henisfalva. XXIII, 741 u. t. és u. p. Berve •. 
~) Beneae kk., X Alsótapazd, Diós, Felsc5- Henrlettamajor, r'l Tóba, Torontál zsom-

tapazd és Kóklittapazd j &mogr kaposv6.ri bolyai j., cs. o. Magyarcsernye, u. i.. Szent-
j., ház 168, ! 1.0871 M., ~, rk. Kadarklit, 3.ot6 hubert, u. P• Molyfalva. 
kb., kj. és ak. Kadarkút, tsztk., jb. és ah. Kapos- 11 Újfutak, Bács-Bodrog ~., Ójvidéki . 
vár, cs. a. Kadarkút, 4o4, XIX, . 8i, r j., cs. ö. u. t. .SS u. P• Ó,k.ér. · 
(Hencse-Hedrehely), L t. Kadarköt, • Henrlktelep, r'l Garamolaszka, Zólyom tnn., 

• 

·Hencse, r-'1 Fadd, TolntJ dunafOldvá.ri j. breznóbányai j., cs. O. Zólyombrézó, u. ~ ZólJom-
(székh. Paks), ca. a. Fa.dd, u. t. és. •· p. Nagy- bt·ézó, u. p~ Garamolaszka. · · 
dorog. H e n z l o v a l. Henczlófalva. 
ft' Hencse, f"'' Tófej, Zala. ""·• novai j.J ca. o. H e n y e l. Balatonhenye, Ördöghenye, Petc5-
Nova, lL t. és •· p. Tófej. . .' henye. . . 

*) kk., Zempl/n varannói j., Hényelpuszta, r'l Buják, N6!}f'átl · sziráki . 
· ház 14!, f, 716, T., rk. Varannó, áJ. Klazány j., cs. O. Szirák, ·u. t. és u. p. Buják. 

kb., kj. és ak. Alsógyertyán, ta. Sátoralja- Héraháza, r'l Balogfa, Vas szombathelyi 
újhely, jbtk. és ab. Varannó, ca. ö. Tavarna., j.,.cs. O. Szombathely, u. t. és u. p. Kisunyom. 

IX, !8, u. t. és u. p. Varannó. Berbolyabánya, n Sajókazincz, BorBod vm., 
· *) Beneiida nk., X Balogtanya, Bústanya, sajószentpéteri j., cs. O. Sajókaza, u. t. Barczi~ 
Évaakla, Gyiirdszeg, Kossuthtér és K6domb j u. p. Sajókazincz. 
Billar -., berettyóújfalui j., biz :f. j.396, Herbns.fürész, r'l Radnótfája, Tort.ia t.-m., 
M., ~, rk. Biharkeresztes, gk. Mez<'lpeterd, régeni alsó j. (székh. Szászrégen), cs. O. Szász-
6.60! kh., ak. helyben, tn. Nagy-Várad, jbtk. és régen, u. t. és u. p. Szászrégen. 
ah. Berettyóújfalu, ca. ö. BereUyóújfalu, 37, III, 7, Herezegány kk., Hunyad brádi j., ház 

~. 4!1-5, :f. 1.764, O., .:f, 6.~81 kb., kj. és ak. Boicza, 
*) Henczkó kk., X Concordiavasgyár; G6m6t- tsz. Déva, jbtk. és ah. Kc5rOsbánya, cs. ö. Boicza, 

és Kis-Hont "'·• rozsnyói j., ház 74, i. 401, T., m., M, XXIII, 75, u. t. és u. p. Boicza (Déva mellett). 
q. Alsósajó, 1.7.U kb., kj. és ak. Nagyveszverés, Herczeges, r'l Váraszó, HetJell ""'·• pétervásári 
tu. Rimuzombat, jbtk. és ah. Rozsuyó, cs. ö. j., cs. O. Pétervására, u. t. Pétervására, u. p. 
Dobaina, XVI, 5!1, u. t. és u. P• Alsósajó. Váraszó. 

') Henczlófalva kk., ts Kis-Hont vm., *) Herczegtalva nk., X Akóhegy, Anta.lmajor, 
romnyói j., hú 58,! !05, T., rk. Merény, 1.149 kb., Bárány hegy, Bernátk út, Bibiczhegy, Darúhegy, 
kJ. BeUér, ak. Marény (Szepes vm.), tsz. Rima- Elc5szé.llás, Farkassismánd, Felsc5venyim, Gulya• 
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major, Herczegfalvapuszia, Kelemenhalom, Kis- vári j. (székb. Dárda),_ ház 478, f. i.805, Pl., si., i 
györgyszillás, Kiskarácsonyszillás, Kiskokasd, Kis- h., n., o, ~, =f, 23.6!18 kh., lrj. és ak:. helyben, ~ 
venyim, Kokasd, MAriamaJor, Mélykút, MénesmaJor, tsz. Pécs, és ab. Dirda, cs. G. helyben, 6!1, l 
Nagy Gyula Sismánd, Nagykarácsonyszállás, Nagy- XIX, 61, r. r 
karácsonyi szőllőhegy, Nagyvenyim, Nagyvenyimi r'l H611U tma., hevesi j., j 
szőllő, Nagygyörgyszállás, Öregbegy és Róbert- cs. ö. Heves, u. t. és u. p. Hevea, Í 

·völgy; Ffjlr vm., sárbagárdi j., ház 1.858, :E Herczcgtanya, r'l Gebe, Seatmár tllll., mité- · 
8.86!!, M., n., o (•), ref. Sárbol!'Ard, ág. Sárazen t- szalkai j., cs. ö. Kántorj!nosi, u. t. Hodász, •· p. l 
miklós, 37.969 kb., ak. helyben, tsz. Székesfehér- Gebe. · t 
vár, jbtk. és ab. Sirboi.árd, cs. ö. helyben, 69, Herczegtnny~, r'1 Ketergény, Ung tllll., unr· l 
XVII, M, -ta, ~· viri j., cs. ö. Ungv6.r, u. t. éa u. p. Unvlr. : .L t r-... Herczegfal va, Fejir Herczegtanya, r'l Nagycsécs, Borsodm., mam· 1 

s6.rbogárdi j., cs. O. Herczegfal va, u. 1;. és csáti j., cs. ö. Ónod, u. t. és u. p. Sajószftged. l 
u. p. Herczegfalva. · . Herczegudyar, 0 Szered, Possony tnn., nagy· i 

Herczeghalom, ""\Bia, Pest-Pilis-Solt-Kis-kun szombati j., cs. ö. Szered, u. t. és u. p. Szered. ' 
biai j., cs. ö. Bia, r. H e r c z fa l v a l. Hegyrét. ' 

Herczeglmajor, r'l vm., kis- Herebtanya, 0 Tiszadorogma, BorlOd q,, : 
; 

martoni j., cs. ö. Kismarton,. u~ t. Kismarton, u. p. mezőcsáti j., cs. G. Mezőcsát, u. t. és u. p. TiBia.· : 
Darizsfalu. dorogma. · . i 

HerczeglmaJor, r'l Nagyhötlány, Sopron t~m., *) Heréd kk., X Malomsáppuszta, Tonya, Új· 
kismartoni j., cs. 6. Kismarton, u. t. Szárazvám, major és Veressáppuszta; N6grád, 11111., sziráki j., 
u. P• Nagyhötlé.ny. . hb 307, i. 1.965, M., o, ág. Egyházasdengeleg, 

HcrczegkeriUöh&z, r'l Csengerújfalu, Szatmár !!.953 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 
csengeri j., cs. ö. Porcsalma, u. t. Csenger, jbtk. és ah. Szirák, cs. ö .. Szirák, 

n. p. Csengerújfalu. . n. t. Lc5rinczi, 
XVI, 611 

*) He1·czegkút kk., Zemplin vm., sárospataki Heredély, r'l Rakottyás, Göm6r b KY.lloRt 
j.,báz 176, f. 934, M., o, 1.160 kh., kj. és ak. t~m., rimaszécsi j. (székh. Feled), .cs. ll. Rima· 
Sárospatak {sárospatakvidéki kj. és ak. karillet), szombat, u. t. Rimaszombat, u. p. Bilh. 
tsztk., jb. és ah. S6.t~ralja.újhely, cs. ö. Sáros· *) Héreg nk., Komárom tatai j., hú !1!1, 
patak, 66, X, SS, u. 1;, és u. p. Sárospatak. i. 1.352, M., O• ~, 4. 714 kh., ak. helyben, lll._ 

*) Herezegmárok kk., Baranga mohácsi Komárom, jbtk. és ah. Tata, cs. 11. Tarjin, U, 
j., biz f. 1.~66, Sokácz, m., rk. Darázs, 2.671 XIII, 43, u. t. Tatabánya, u. P• Tardos . 
kb., kj. és ak. Darázs, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Mohács, *) Herencsény kk., X Alsóbikk, Alsóliszk6, 
cs. ö. Dályok, 6!!, XIX, 611 u. t. Baranyavörös- Bikktópuszta, Felsőbikk, Fels6liszkó, Haraszti· 
mart, u. p. Darázs. · puszta, Kutassói puszta, Na.gyszóll6 és 

Herczeipuzta, """ Dalmad, Hom. báti j., puszta; N6grád, balassagyarmaü j., ház 175, 
cs. ö. Hévmagyarád, u. t. Léva, u. p. Dalmad. f. 1.1141 M., o, 5.767 kh., k,j. és ak. Cserhát

Herczegpuazta, n Terehegy,· Baranya vm., Rurány, tsztk., jb. ~ ah. Balassagyarmat, CS: ft . 
siklósi j., cs. G. Drá.vaszabolca, u. t. és u. p. Balassagyarmat, XVI, 61, u. t. M&gJamiodor, 

• 

HarUny. 
*) Herczegszabar kk., X Va.ska.pu; Baranya *) HerencsT~Jlgy nk., X Alsókarvaca, Arany· 

mohácsi j., biz 189, f. 1.()M, N., m., rk. Himea- hegy, Bá.tykova, Brádi hid, Fehérviz, Fels6kar
háza, 2.688 kh., kj. és ak. Mohács (kölkedi kj. és vacz, Ferovka, Herencsvölgyi ilveggyár, Jaszienka, 
ak. kerOlet), ts:.r;. Pées, jbtk. éa ab. Mohács, cs. 6. Kőrismezc5, Kövesdomb, Lom, Magura, Maogód, 
Mobica, 62, XIX, 61, u. t. Mohács, ~. Récsketelep, Szal6.nc., Szalatnaheu, _Szánt ~ 

*) Herezegszint6 nk., X Rasztina j Bács- Uliszkó j Zólyom nagyszalatnai j., ház 976, 
Bodrog ha.jai j., biz 7!!8, f. 3.706, M., aokácz, f. 7.4-18, T., m., rk. Gyetva és Zólyommikl6s1 

sz., bunyevácz, O• ;=., 11.176 kb., ak. helyben, 21.987 kh., ak. helyben, tsz. Beszterczebánya, 
tsz. Szabadka, jbtk. és a.h. Baja, cs. ö. helyben, jhlk. és ah. Zólyom, cs. O. helyben, !5, XV~ 

VI, 17, ~. u. t. Bezdán, ~. a. t. Krivány-Gyetva, ~. 
*) Herczegszentmtú'ton kk., X Ópuszta, Szent- HerencsTölgyi flveggyár, f"t Herenm6Jn, 

m6.rton és Újpuszta; Baranya vm., baranyavári vm., nagyszalatnai j., cs. o. Herenct
J. (székh. Dárda), hAz 65, :! , N., sz., m., rk völgy, u. t. Krivány-Gyetva, u. p. H81'811ct· 

• 
Németmárok, 868 kh., kj. és ak. Villány, tsz. Pécs völgy. · 

és ah. Dárda, cs. G. Villány, 691, XIX, 61: *)Herend kk., veseprim t~m., veszprámi j., hál 
m. h., u. t. Villány, u,. p. Németmárok. 242, f. 1.174, N., JD., rk. Szentsál, '1..077 ib., lj. 

) Herczegszöllös kk., X Bodorfok, Csányi- és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Veszprém, cs. G. 

tanya, Frigyesföld, Jesszeföld, Kiskovácsi, Rampelt- Szentgál, 19, XVII, 65, f, ~· 
föld, Sebesér és Széleshá.t j Baranya v.., baranya- H e r e n d J. . 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • 
• 
' • • 
! 
' • 
• 
• 
l 

• 
• 

' 
l 

' l 
• 
• 

' • 
• 

l 
• 

f 

' l 

' 



' ; 
• 

' ' • 
• 
• 

• . 

• 

• 

• 
• 

~: . .. 
. 
• 

• • 
' 

• 667 
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• • 
. . *) HeriUánszeg kk., S1atmár ~m:, csengert J., 

H e 1· e n d J es t l. Herés. . 1 A 78 ! 411 M ~ 415 kh. kJ. es ak. Szamos· 
*) Herény kk., X Senyefn és Szmese ; Vas vm., l z . ' . ' ., ' • • ' F hé t ab 

szombathelyi j., ház 79, i. 718, M., rk. Szombat- sály1 tsz. Szat~ár-Némeh, Jbtk. e rgyarma 1 • 

hely, 1.55~ kh., kj. és ak. Szomhathely (szombal· Szatmár-Ném eh, cs. O. Porcsalma, 5, XII, 37, u. t. 
helyvidéki kj. és ak. kerOlet), lsztk., j b. és ah. Jánk u. P• Szamoss6.Iyi. . 
Szombathely, cs. o. Szombathely, 83, XVIII, 69, Herman tanya, n Tiszaásvány, Ung "m., nagy-
a. t. Szombatht~ly, ~.. kaposi j., cs. 6. Csap, u. t. és u. p. Csap. 

H e r é n y sP n y e fa l. He~ény. *)Hermány nk., S.reben vm., nagyszebeni j., ház 
Herepe kk., Hunyad t1m., dévai j., ház 67, i. !t t, 161 1 i. 7:111, 0.1 n., 1, r:f, ö.02~ kh., ak. helyben, 

O., kg. Vulcsesd, 7o9 kh., kj. és ak. Veczel, tszlk., jb. és ah. es. 0; Hortobágy-
tsztk., jb. ·és ah. Déva, cs. o. Déva, 64, XXIII, ralva, 31, XXIII, 74, u. t. Hortobágyfalva, 
7ö, u. t. -és u. P• Branyicska. C8J p. u. . 

H e r e p e I. Magyarhere pe, Oláhherepe. Hermány, n Vácz, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
•) Herés kk., Kraas6-Szörlny lugosi j., ház cs. G. Vácz u. t. és u. p. Váez. 

iG~, t 1.108, O., m., =f, 3.163 kh., kj. P.s ak. hely- H e r mán y I. Magyat·hermány, Szászhermány, 
ben, lszlk., jb. és ab. Lugos, cs. O. Lugos, 43, VIII, Sztankahermány, Tapolyhermé.ny. 
!3, •· t. Vecsehaza, u. p. Lugos. Hel'mánypatak, l'"\ Aranyosbánya, Toraa-At'a· 

H e r es té n y J. Kisheresi ény,. Nagyherestény. 'IIIJiOS ",m., toroczkói j., cs. o. Aranyosbánya, u. t. 
•) Beresznye kk., Sotnogy vm., nagyatádi j., és u. p. Aranyosbánya. 

ház 105, ! 715, H., m., rk. Vízvár, 1.664 kb., kj. Herminamajor, l'"\ Csebze, Tot'ontál pit
és ak. Vízvár, lsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Nagy· dányi j., cs. o. Újpécs, u. t. Csák, u. p. Csebze. 
atád, cs. a. Vizvár, MJ XIX, 6!1, u. t. és u. p. IIermtnamajor, n Oszlopan, Somogy vm.,. len-
Vfzvár. gyellóti j., cs. o. Osztopán, n. t. és u. p. Osz-

H e r h e j I. Herhely. topán. 
*) Herheir kk., Sáros tm~., girálti j., hb !1:1, llermlnamajor, l'"\ Sárszentmihály, Fejlt' tJm., 

t lll, T., rk. Hankváiáaa, 770. kh., kj. és ak. székesfehérváti j., cs. O, N~asdladány, u. t. Fejér-
llargonya, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Girált, es. O. Zichyfalva, u. p. Sárszentmihály, · 
Xurima, 67, IX, ~. u. t. éa u. p. Margonya. ajor, l'"\ Szécsény, Ndqrátl azé-

*) Herincse nk., X Monostor j Máramaral t~m., csényi j., es. O. Szécsény,' u. t. és u. p. Szécsény, 
·huszti j., hú 860, ! 4.070, R., n., 1, rk. Huszt, Hern1lnamajór, n Tököl, Pm-Pilis-SoZt-KiB· 

kh., ak. helyben, tsz. Máramarossziget, kun vtn., ráezkevei j., cs. o. Soroksár, u. t. és 
jbtk. és ah. Husz~ cs. G. Berezna, 85, XI, 85, u. t. u,; p. Tököl. , 
Berezna, ~· llerminapuszta, l'"\. Ohaj,· Bat'B ",m,, verebél)'i 
•)Herkulesfilrd6kk.~! 1 Krassó-Szörl!nyt1m., j., es. O.-Verebély, u. t. és u. p. Ohaj. 

llrsovai j., ház ! 517, m., o., n., rk. MehAdia. Herminatanya, r-, Tiszaberezei, SaaboZCB 'Dm., 
kg. Csernabesenyő, terllletet I. Mehádia, kj. és ak. dadatCelső j. (székh. Gáva), cs. o. Nyírkarász, u. t. 
helyben, tsz. Kad.nsebes, jbtk. és ah. Ors·ova, cs. G. és u •. p. Tiszaberczei. 
helyben, 43, VIII, ~6, f, _L- e. · Hermtnatanya, l'"\ Tyukod, Szatmár "m., esen-

Bermán l. GyGngyGshermán. · geri j., es. O. Porcsalma, u. t. Porcsalma-Tyukod, 
*) llermAnd kk.,. X .Alsóhermánd, Felsőher- u. P• Tyukod. 

mánd és Hermaneczl paplrgyár; Zólyom t~m., besz- H J. ol Ikl d 'D t p ·z· t:l lt- v• Y--· 

te h. · · h"- 60 -'! Gil• T k B erna.u, r-, a , .cea - ., &S·oo .a.u~n -vtn., reze anyai J., u 1 ., ~ ... '~', ., n., m., r . esz- ód' . .. As öd ... Gal á 
t bá 905Gil kh k' é k B t bá asz 1 l·• es. u, z , u. ... pm csa, 

• 

ercze nya, . ,. ., J. s a . esz ercze nya A ó d 
(beszlerczeMnyai kj. és ak. ker!Ue.t), Olmányfal va, u. P• sz · • • ~ . 
tsztk., jb. és ah. BeszterczebAnya, cs. o. Óhegy, *) Hernádbüd kk., .AbaUJ-Toma 'Dm., g~nez1 J· 
tó, XVI, 60, u. t. Beszterczebtnya, ~- (székh. Ab~~jszántó), hb 70, i.. 3!9, M., ~, rk. 

Bermu.eczl paplrgyó.r, r,. Hermánd, Z6lyom és ág. Aba?Jszántó, 1.~36 k~., kJ. és ak. G1bár~, 
tm., beszterezebányai j., cs. o. Óhegy, u. t. B esz- tsz. Kassa, J b lk. és ah. AbaúJ~zántó, es. O. ~aúJ-
terczebánya, u. p. Hermánd. szántó, 34, IX, 27, u. t. AbaúJllzántó, u. p. Gtbárt. 

Bermanirtrány, r"'\ Dabar, N6grád. , losonczi *) Hernádcsány ik., X Máriamajor és Zsup-
j., CL G. Lónyabánya, u. t. Lónyabánya, u. p. apá.ti j Abauj-Torna vm., fftzéri j. (székh. Hernád
Vimosfalva. zsadá.ny), biz !~, ! 1.425, M., t., o, rk. Kassa

Hermanmaj or, r"'\ Killl6, Sopron "m., soproni mindszent, gk. Bölzse, !1.008 kh., kj. és ak. hely-
j., cs. 11. Nagyczenk, u. t. és u. P• Sopronkeresztúr. ben, taztk. Kassa, jb. Hernádzsadány, ah Kassa, 

Bel'Blanmajor, ("',Nagyvázsony, VeBBprtm vm., CB. o. Enyiczke, 84, IX, !7, r. 
veszprémi j., cs. a. Nagyvázsony, u. t. és u. p. *) Hernádfa kk., )( Dóczimajor; Baranya ",n., 
Nagyvázsony. szenllőrinczi j., hé.z 24, i, 187, M., rk. Sumony, 

Hermaantauya, r"'\ Alap, Fej tr "'"·• sá.rbogárdi 666 kh., kj. és a.k. Magyarmeeske, tsz. Pécs, 
~~ cs. a. Czecze, U. t. Felst'lalap, u. P• Alap. j btk. és ah. Szentlőrinez, es. O. ll!, 
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XIX, 60, u. t. Magyarszentiván-Gusztávmtlve, *) llernáclszentistván kk., Sáros !lill., lemesi 
u. p. ~l:tgyarmccske. j., ház 104-, f. 588, T., m., o, 1.18U kb., kj. és ak . 

• 

*) Herundtal u kk., X Polán, Tl!kOlyipuszta é~ helyben, tsz•k., jb. és· ah. Eperjes, cs. 11. Lemea, 
- Viszova ;. Szepes tim., s1.epess2ombati j., ház 332, 67, IX, 29, (::Q, u. t. Abos, C8J. 
f. 1.709 T., (), 7.311 kb., kj .. és ak. halyben, tsz. *)Hernádszokoly kk., )( Urincsmalom; Sá1'08 
Lc'ícse, jbtk. és ah. Szepesszombo.t, cs. O. Ká- vm., lemesi j., ház 9,, i. "9, T., rk. Hernádszenl· 
posztafaiva, u. t. Poprád, istván, 2.7U kb., kj. és ak. Hernádszentistván, 

*) Hernádfő kk., X Deecsanki, Lopusna, Ma- tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs. !1. Lemea, 67, IX, 
jerszka és V áKtclep ; Szepes vm., szepesszombati ::t9, u. t. Abos, u. P• Hernádszentistván. · 
j., ház 273, i. 1.410, T., o, 8. 715 kh., kj. és ak. H e r n á d s z lill e d l. Herná,{vécse. 
Hernádfalu, tsz. Lc'íeae, jbtk. és ah. Szcpesszom- *) llernidszurdok kk., .Abauj-1orna mn., kassai 
bnt, cs. ll. Káposztafalva, 671 IX, SO, u. t. Poprád, j., ház 77, :!!. 352, M., ~, rk. Hidasnémeti, 6~ kb, 
~· kj. Abaújszina, ak.' Hidasnémeli (az abaújszinai 

*) Hernidgeese kk., . .Abaui-Torna "m., kassai ak. párhuz.'lmos B. nnyak!lnyve), tszlk., jb. és ah. 
j., ház 80, i. 505, T., m., rk. Kassn.mindszent, 953 Kassa, Cfi!, O. Gl!ncz, 3,, IX, J7, m. h., u. t. 
kh., kj. és ak. Kassamindszent, tszlk., jb. és ah. 6s u. p. Hhlasnémeli. 
Kassa, es. ll. Enyiczke, M, IX, 27, u. t. és u. p. *) Hernidtnpoleza kk., Snpu ""'·• iglói j., 
Hernádcsány. ház 11, ! 640, T., rk. lllárkusfal va, 1.560 kb., kj. 

*) HernádgUnyfi kk., ..Abauj-.Tor·na fO.zéri és ak. Igló ( iglóvidéki kj. és al kerület), lsz. 
. j., ház 6S, ! 351, M., t., rk. Kassamindszent, gk. Lőcse, jbtk. és ah. Igló, Cl. o. Igló, 67, IX, SO, 

B!llzae, 9~1 kb., kj. és ak. Herná.dcsány, tsztk., u. t. Márkusfalva, u. p. Igló. 

• 

• 

• 

jb. é~ áh. Kassa, cs. O. Enyiczke, 84!, IX, !17, *) Ilernádtihnny kk., Abauj-Torna rm.,lassai 
u. t. és u. p. Hernádcsány. . j., ház ~i 7, ! 1.668, T., o, 1.877 kh., kj. és ai 

*) Hernádkak kk., X Kakbelegrád, Kóezánsas- Kassatíjfalu, tsztk., jb. és ah. Kassa, cs.. ll. Kassa, 
halom, Potoczkitanya és Sisárpuszta.; Zemplén t~m., 3!-, IX, j7, ~'!J m. h., L t. Kassa, ~· 
szerenesi j., ház 130, t 796, ~, rk. Hernátlné- *) Hernádvécse kk., X Berekaljapuszta, Berek· 
:uieti, gk. Sajópetri, 1.780 kb., kj. (Gesztely nk.-hez aljatanya és Gólyatanya; .Abatú-Toma ~., szWzó 
beosztva), a~. Gesztely, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. j., ház ~U, t 1.117, :M., á', rk. Hernádpetri, 
és ah. Szerencs, es. ll. Gesztely, 661 X, 33, u. t. gk. Garadna, ref. Hernádszurdok, U09 kb., kj. 
Onga, u. p. Gesztely. . és nk. helyben, tsz. Kassa, jblk. és ah. Szikszó, · 

*) Hernidkéres kk., X Préposd; Aba~·Torna es. O. Göncz, S,, IX,. 27,~ m.b.,~.~. 
"m., gönczi j. (s.zékh_.. Abaújszántó), ház 139, i llernádvölgy, r"\ Alsószalá.nk., Szepu lllll.,g4l· 
606, M., o, 987 th., lrj. és ak. Fels6dobsza, niczbáilyai j., cs. O. Korompa, •· t! Korom111t · 
tsz. Kassa, jbtt. és ah. Abaújszántó, ca. O. Abaúj- 11. p. Alsószalánk. 1 

3,, IX, !7, u. t. Halmaj, u. p. Fels6dobsza. *) Hernidzsadány kk., .Abauj-Torna ns.,fnzéri 
H e r n á. dk é r cs p r é p os t l. Hernádkércs. j. (székh. helyben), ház 2 61, f, 970, M., t., ~. (1, 
*) Hernádmit~ kk., Szepu tma., iglói j., ház rk. Alsómildye, gk. Bölzse, 980 kb., kj. és at . 

~~ ! ~25, T., ri. Haraszt, 630 kb., kj. és ak. Hernádcsány, tszlk. Kassa, Jb. helyben, ah. Ka.osa, 
Otösbánya, tsz. Lt'ícae, jblk. és ah. Igló, c•. o. cs. O. helyben, S,, IX, 'J7, . _[ll e. 41}. 
Igló, 67, IX, BO, u. t. és u. p. Mirkusfalva. *) Hernécs kk., Máramaros tim., sugalagi j. 

*) llernátlnémeti nk., X Gyömrői tanya, Her- (székh. Aknasugatag), ház 3!1~, ! 798, O., n., P. 
nádnémeti tanya., Ósiska és Újsiska; Zefllplén vm., Falusugalag, 1.755 kh., kj. és ak. helyben, tszlk.,jb. 
szerenesi j., ház 384, f 2.409, }1., o, ~ , gk. és ah. 1\Iáramarossziget, cs. !1. Aknasugatar, 85, 
Sa.jópetri, 5.845 kb., ak. helyben, tsz. Sátoralja- XII, SS, u. t. Aknasugatag, u. p. Desze. 
újhely, jblk. és ah. Szerencs, cs. O. Gesztely, 66, X, lléi·nekmnjor, n Bihardiószeg, Bihar em., né-
83, ~. u. t. Tiszalúcz, ~· kelyhitli j., cs. ll. Bihardiószeg, u. t. és a, p. • • 

Ueruil.dnémeti tanya, r"\ Hernádnémeti, Zem- Bihardiószeg. ·• 
plén t~m., szerencai j., es. ö. Tiszalúcz, n. t. Tisza- 1Iernynkovcslnahegy, n Vash~gy, Zala ra., ' . 

• 
• 

• 

• 
lúcz, u. p. Hernádnémeti. csáktornyai j., cs. O. Stridóvár, u. t. él a, p. 

*) Hernádpetri kk., .Abauj-Toma t>m., szikszói Sl.ridóvár. · . , 
j., ház 86, f 406, .M., o, gk. Garadna, ref. Her- *) llernyék kk., X Zajdamajor; Zala~., noTai 
nádazurdok, !.633 kh., kj. és ak. Hernádvécse, j., ház 61, f. 407, .M., rk. Páka, 1.733. kh., kj. ét 
tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szikszó, cs. lS. Gl!ncz, ak. Páka, tsz. Zalaegerszeg, jbtl él ah. Alsó-
34, IX, !7, u. t. és u. p. Hernádvécse. lendva, cs. ll. Páka, 48, XX, 65, u. t. Csömadér, 

*) Hernádszentandrás kk., Abauj-Torna tm&., u. p. Páka. 
szikszói j., ház 99, f 519, !.l., ~, rk.. Ináncs, llerpa, n Sarkadkeresztúr, Bihar tm~., cséfl'ai 
1.187 kb., kj. és ak. Csobád, tsz. Ka~a, jblk, és j., cs. ll. Sarkad, u. t. és u. p. Sarkadkereszhir . 
ah. Szikszó, cs. l!. Encs, 34, IX, !7

1 
u. t. Forró- Jlerpat:mya, n Sarkad, Bil!M'fJm,, nagyszalon· 

Encs, u. p. Forró. tai j., ·cs. O. Sarkad, u. t. és u. P• Sarkad. 
• 

• 
• 

• 

• 
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Her llet 
· · • • H'd éa u t. Föld-.· • . vári j. (székh. Nagyajta), cs. u. l V Dl • 

.··· Jierpenyllcsárdn, ""Sál'Vár, .vas""''' sirvári J·• vár, u. P• Arapatak. 
:cs. 11. Sárvár, u. t. és u. p. Sárvár. . . áz 
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Hetelértanya, r'\ Nagyhalász, 81aboZcs vm., 

. HerszánJ kk., FogGraJJ "m., fogarasi J·• b ' ,. b dányi ·J. (székh. Kemecse cs. ö. Dombrád, 
~ 769 O "'" .d:. !il 190 kh kj és ak. helyben, n}lr og · ' 

· ll> ' ., • ' ' ' • ., • t é N a halász ~1. Brassó, jbtk. és ah. Fogaraa, cs. 6. Sebes, u. • s u. P• gy • . 
· SI, XXIV, 78, . IZJ. *) Betén~ .nk., X Lándorpun ta i Komárom 
! Hertelend 1. Horvá.thel·telend,Kishertelend, udvardi l· (székh. Ógyalla), ház 344,:f1.817, 
l Maryarhertelend. · M., ~, rk. Izsa, 6.~34! kb., ak. helyben; tsz. 
~ Hertelendlmajor1 r. Magynrgencs, V al . Komárom, jbtk. Ógyalla, ab. Komárom, cs. O. 
i czelld6mlllki j., cs. ct .Magyargencs, u. t. Mar- Ógyalla, 1!1 XIII, -12, :r, . 
; csalt6, n. p. Magyargencs. Het6ny, r'\ Debrt5d, -TortltJ csere-
i '} HertelendyfalTa nk., Torontál pancso· háti j. (székh. Szepsi), cs. o. Szepsi, u. t. és 
• ni j., ház 588, f !. 3:AO, m., t., n., ~ , d", rk. Pan- u. p. Jászó. 

esova, '.856 kh" ak. helyben, tsztk., jb. és ah. H e t é n y I. Hosszúhetény, Lovászhetény, Tisza·· 
Panc.iova, cs. O. Tárcsó, VII, !!, hetény: · 
~· • . Hetényegyháza, r'\ Kecskemét,· Pese-Pilis-SoZt-

Ht>rtelentlypuszta, n Csákány, Somo!J'!I Kiskun f.lm., ca. o. (a közbiztonsági szalgálatot 
marczali j., cs. ll. Nemesvid, u. t. Nemesvid, U:. p. Kecskemét város rendt5rsége teljesíti), m. h., 
Cúkány. . · u. t. és u. p. Kisnyir. · 

*) Hertnek kk., 8dr01 vm., bártfai j., hú 165, *) Hetes kk., X Józsefmajor és Patpuszta; . 
t T., o. 3.125 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Somogy f.lm., kaposvári j., hAz 15!, f. 1.070, M.; 
Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, es. ll. Tótraszlavieza, 0 , ~ , ás. Ecseny, (..636 kh., kj. és ak. helyben; 
67, XIX, ~9, ~. _[ll, ~. tsztk., jb. és ah. Kaposvár, cs. ö.· Helyben, .W, 

Herradtra, 1"1 Szepetk, Zala zalaegerszegi XIX, 62, _[ll e. · 
j .. cll. O. Kemendollár, u. t. él u. p. Szepetlc. H e t és l. Nemeshetés. . · 

*) Henartcs kk., X Hervartói ttveggyár; Sáros Héthnlom, r'\ Nagymágocs, Osongráil üszán• 
ta., bártfai j., há.z 68, ! 376, T., rk. Erdővágás, ttili j. (székh. Mindszent), cs. o. NagJI!•ágocs, u. t.· 
1.716 ih.,. k,j. és ak. Erdővágás, tsz. Eperjes, jbtk. és u. p. Zoltántérmajor. . 
él ah. Bártfa, cs. ll. Bártfa, 67, IX, ·!9, u. "t. *) Héthárs nk., Sáros ..",.,, héthársi j•, ház. 
Bártfa, u. p. Erd6vágás. · _ !82, ! 1.4~2, T.,_ m., n., o. x), 1.639 kb., ak. 

HerTartól tlnggyá.r, n Hervartó, Sáros v1n., helyben, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Kisszeben, es. 
bártfai j., cs. 6. Bártfa, u. t. Bártfa, u. P• Erdi'S~ Pétermezc5, 67, IX, 29, ~' . r, _[ll e. 
vágás. · *) Hétház kk., Zala f.lm., csáktornyai j., ház 10, 

*) Herzafalva kk., Bihar vaskohi j., ház i 59, M., rk. 19(. kh., kj. és ak. 
61, i 3!14, O., kg. Szegyesd, 666 kh., kj. és ak. Mura.szentmárton, tsz. jbtk. és ah. 
Rézbánya, tsz. Nagy-Várad, jbtk. Vaskoh, ah. Csáktornya, es •. ö. Stridóvár, ola, XX, 65, u. t.·. 
Belényes, cs. O. Rézbánya, 37, IV, lS, u. t. és Stridóvár, u. p. Muraszentmárton. 
L p. Rézbinya. · Héthold, r-. Lajtaké.ta, MOBon "m., rajkai j., 

H e r1 e a t l. Herzafalva. . cs. ft. Lajtakáta, u. t. és u. p. Lajtakáta. .· 
H es d á t l. HllSadi.l Héti csárda, r'\ Hét, Gömör ~s KiB-Kon 'Vm., 
H es d á t l. Szamoshesdát. · · putnoki j., cs. O. Putnok, u. t. és u. p. Putnok.· 

l 

• 

*) Hét kk., X Héti c~rda; Gömör ú Hótkápolna, r-. Vácz, Pest-Pilis-Bolt-Kiskutt . 
til., pntnok.i j., ház 85, ! SiO, M., ~, rk. Put· cs. O. Vác~, u. t. és u. p. Vácz. · · 
nok, öö9 kb., k;j. és ak. Bánréve, tsz. Rimaszom- Hetménypuszta, r-. Vágsellye, Nyitra . , 
bat, jbtk. és ah. Tomalja, cs. o. Putnok, ji), vágsellyei j. (székh. Tarnócz), cs. o. Tomóca, 
X'VI, 6!, u. t. és •· p. Putnok. u. t. és u. P• Vágsellye. · · . - · · ·. 
Hét l. Hideghét. . . Hétszlld.s, r'\ Kerepes, Pest-Pilis-SoZt-Kis• · 
*) Hétbilkk kk., Maros-Torda t~m., régeni alsó ktm vm., gödöllői j., cs. O. Kerepes (killOnitmériy}, 

. ~ (azékh. SzáSZl'égen), ház 1361 i, 664, 0.~ t , u. t. és u. p. Kerepes. · . 
1.\)53 kb., kj. és ak. Ma.gyarpéterlaka, tsz. 1\laros- *) Hétúr nk., Kis-KüktiZló erzsébetvárosi j., 
Vwrhely, jbtk. és ah. Szé.szrégen, cs. ll. Szász. ház 297, ! 1.~091 N., o., r:J", -T, 8.6!9 kb., ak. 
léfen, XXII, 731 L t. .~zászrégen, u.. p. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. Segesvár, ah. 
AlaóbOlkény. . Erzsébetváros, cs. o. Szisznádas, 150, XXIII, 76, 

*)Hete kk., X Horváttanya é1 U raytanya; Btll'eq m. h., u. t. és u. p. Segesvár~ · 
ti.., tiszaháti j. (székh. . ház 83,'! 561, ) Hetvehely kk., Bara"ya vm., hegyháti j. 
1., ~, rk. Mé.l·okpapi, 1.899 kb., lij .. és ak. Gulács, (székh. Sásd), hAz 10,, ! 698, N., m., o, 1.916 
tutk., jb. és ah. Heregszé.sz1 es. ll. Tarpa, 66, kb., .lrj. és ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. 

. ll, a. t. és u. p. ·rarpa. · Sásd, cs. o. Bakócza, ISi, XIX, 60, i17 m. b,, 

. lek, n Árapatak, B.ár~111k· .,.., miklóa- •· t. Abaliset, • . 

. ·. 'i* 
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660 Hét Hid 
• • 

•) HtShezdl' kk., Zala vm., csáktornyai j., há.z 16, kay tanya, Mih6.1ytanya, Mlinkólany11, Vralarics
:E 100, H., rk. Felsc5mihályfalva, 200 kh., kj. és tanya és Weisztanya: Heves tlfn., hevesi j., IJh. 
ak. Felsc5mihályfalva, tsz. Nagykanizsa, j btk. és 150, :E 817, M., rk. Tnrnaszenlmiklóa, U39tb., 
~b. Csáktornya, cs. o. l'tliksavár, 481 XX, kj. és ak. Tarnaszentmiklós, tsz. Eger, jblk. él 
u. t. Slridóvár, u. p. Miksa vá.r. nh. Heves, cs. O. Kömlc5, 60, X, Si, 1n.h. 

H e t y e l. Egybá.zashetye, Makkoshetye. (Vezekény), u. t. és u. p. 
*) Hetycrö kk., Zala vm., snmegi j., ház 24,! 216, H é v i z l. Csernahéviz, Galgahéviz, Maroshmz, 

.M., l'k. Zalaerdc5d, 712 kh., kj. és ak. Gógánfa, tsz. Olthéviz, Szamoshéviz. 
Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Snmeg, cs. o; Sümeg, HtSvlzfiirdö, f"'\ Hévizszentandrb, Zala 11, 

48, XX, M, u. t. és u. p. Gógánfa. keszthelyi j., cs. O. Keszlhely, r- e.~ 
*) Hetyen kk., X Csa1·onda, Csarondahát, ( csaknyáron; télen u. t. Keszlhely, 11., P• Hifi. 

Nagyszeg, Orvényhát, Palajhé.t, Palajszeg, Papi szentandl'ás). . 
tanya, Sóvágó és Szakácstanya; Bereg vm., mczö- *) Jlévizgy6rk nk., X Szilosalja és Tófalu; 
kaszonyi j., ház 132, :t 761, M., ~, !.BY 6 kb., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., aszódi j., hú 
kj. és ak. Tiszakerecseny, tsz. Beregszász, j btk. i, 2.024, M., ~, 1·k. Bag, ág. Aszód, U" kb., ak, 
Mezóknszony, ah. Beregszász, cs. O. !fezc5kaszony, helyben, tsz. Pest vidéki {székh. Budapest), jblt, 
65, XI, 84, u. t. és u. P• Mezókaszony. és ah. GOdOlll'l. cs. G. Aszód, iW, I, t iQ m. l, 

H e u e r d o l' f l. Hevl!r. · . , u. t. Aszód, IZ!· 
H é v e 1. Felsc5héve, Vághéve. . *) Hévfzka\ránd kk., Bihar ""''' béli ~.ház 

· lleveder, fl Teker6patak, Csfk "m., gyergyó- 161, l. b26, O., =j=-, 8.701 kh., kj. és ak. Bélálkr., 
szentmiklósi j., cs. o. Gyergyószentmiklós, u. t. tsz. Nagy-Vál'ad, jbtk. és ah. Tenke, cs. a. Ilii, 
Gyergyószentmiklós, u. p. Fekerópatak. . 37, IV, 18, u. t. és u. p. Bél. _ 

") Hévér kk., Krassd-BzDriny vm., jámi j., *) HévJzszentandrás kk., X Hévizfilrd6 és XiiJ· 
ház 144, i, O., .:f=-, 1.603 kh., kj. és ak. szegmajor; ZaltJ vm., keszthelyi j., ház 76,! 
.Mercsény, tsz. Fehértemplom, jbtk. SzásikabAnya, 303, M., 1·k. Alsópáhok, 393 kb., kj. és ak. hely. 
ah. Oraviczabánya, cs. o. Mercsény, 431 VII, il, ben, tsz. Nagykanizsa, jblk. és ah. Keszlhelr, es. 
u. t. Rakasd, u. p. Alsóvarány. . . o. Keszthely, 48, XX, 64, k8J. 
Hev~danya, f"'\ TarnaOrs, He11e1 t>m., hevesi Hévfztdep, f"'\ Bli.jmócz, Nyitra t'tll., pririnfi 

j., cs. G. Nagyfilged, u. t. Já.szárokszállb, ·u. p. j.,. cs. O. Privigye··u. t. Privigye, u. p. Rajllóct 
TarnaGrs. . . *) Hévmagyarád kk., X Dobsonypuuta, Hil· 

*) Heves nk., X Ballai Sándor tanya, Básthy magyará.di filrdO és Újvilág: Hont tm., ipolJiifi 
lgnácz tanya, Bútelek, Dobóczky lgné.cz tanya, j., ház 48, :E 819, M., t., rk. Deménd, 1.6il kh., 
Dobóczky Dezsc5 tanya, Dobótag, Fáczányos, Her- kj. és ak. Deménd, tsztk., jb. és ah. Ipolysig, a. 
ezegtag, Máder Miksa tanya, l'tleisler Ede tanya, ö. helyben, i6, XIV, 45, u. t. lpolyw.Wol, 
Mihályi Fel'encz tanya, Németh Albertné tanya, u. p. Szántó. 
Paptanya, Peres Pethec5 László tanya, Puszta- Hévmagrarádi ttlrd6, f"'\ Hévmasyatid, Holl 
· csász, Sárga, Spitzer lgnácz tanya, Spitzertag-. vm., ipolysági j., cs. o. HéYDl&IJY&rád, u. t.Ipolf· 
Szabó lgnácz tanya, Várostanya és Verezel; Heves szakállas, u. p. Szántó. . 
tma., hevesi j., ház 1.439, :t 9. as, M., o, ~. H e z e r es l. Lugosegrel!': 
Q, 17.i40 kb., ak. helyben, tsz. Eger, btk. és Hlcspuszta, f"'\ Pusztaczelina, 
ab. helyben, cs. o. helyben, 60, X, 321 r. 111n., nagysinki j., cs. O. Hégen, 11.. t. Herea. 

_r- e. ~. u. p. Réten. 
· *) Hevesaranyos kk., X Butaj, KiSrOs és Jakab- H i d l. Basahid, Drávaóhid, Jankahid, le,ye-
Bát: &vts "m., _pétel'Vásári j., ház 174, :E 896, hid, Óhíd, Szamosborhid, Székelyhid,. Váldhid . 
M., rk. Bátor, !.947 kh., kj. és ak. Bátor, tsz. H i d a l. Andráshida, Apahida, Bánhida, Bar· 
Eger, jbtk. Pétervására, ab. Eger, cs. O. Bátor, 60, lahida, Berhida, Bonczhida, Borhida, Domahii~ 

• 

X, 3!, u. t. Pétervé.sára, u. p. Bátor. Farkashida, Jánoshida, Királyhida, Kisapnbidl, 
Hevesldny, fl Jászapé.ti, Jáss-Nagykun·B•ol· Kismól'iczhida, Kovácshida, Kc5hida, Nagymóricz· 

nol: "m., jászsági alsó j. (székh. Jászapáti), cs. O. hida, Pelbárthida, Péterhida, SArhida, Tamáshida, 
Já~tzapáti, u. t. és u. p. Jászapáti. Úl'hida. 

HevcssJtanya, fl Rozsnyó, G(JtMr is Kis- Hidaljpuszta, f""' Pogony, Ndgrád tllllo, 
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Hont "m., ca. O. Rozsnyó, u. t. és u. p. Rozsnyó. j. (székh. Sa.liótarján), cs. ll. Ajnácsk6, 11. ~ ; 
*) Hevesugra kk., X Bc5kOnyitanya, Pusztaugra; Ajnácskő, u. p. Pogony. - i 

"m., gyOngyGsi j.,. ház 10!!, l. 571, M., rk. *) llldalmu kk., Kolou m., hidalmill j., lJjJ ! 
Detk, !.BIO kb., kj. ~ ak. Detk, tsz. Eger, 270, !. 1.484, o., m., ~, .:f=-, (r, rk. Kide, rt. Alsó
jblk. és ab. GyOngyOs, cs. ll. Vá.mosgyOrk, 601 szentmihály, 3.978 kh., kj. és a.k. helyben, bt 
X, 3!, u. t. Ludas u. p. Detk. Kolozsvl\1', jbtk. és ah. helyben, ca. 11. helybea. ~ 

*) Hevesvezekény kk., X Czimertanya, Gás- 51, XXI, 67, .(11 e. ~· : 
pArdytanya, Gulyástanya, Lipovniczkytanya, Mo- *) lllfias kk.,)( lllll'omhid, Kishidas 6I Kereu!· 

" • • 

• 
• 

• 
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Hid Hid • r • • 
!· i . hú '3' mdegkd.t, r-, Kapinémctfalu, Sáros "m., epel'Je&l 
' torc~ma ; BtJrangtJ p6csvirad J·• • K 1 á t é Kapi 
: t 1.577, N., m., r:f, rt. és rer. Bonyhád, kg. Grá- l·• cs. ö. A n 8• u. • s u. P•. • 
; bócz, 3.457 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, jblk, Hidegkút, r-t Lendvnhosszufalu, Zala "m., 
: •s ah. Pécsvárad, Cll. o. helyben, 5!1, XIX, 60 alsólendvai j., cs. 6. Alsólendva, Uo t. és u. P• 
· f (Hidas-Bonyhád), ~. . Alsó~endva. . . . 
. i d a a l. Alsóbldas, Dunahidas, Felat'Shidas, H 1 d e g k ú t l. Keszc5hJdegkút, KtshJdegkút, 
' Ledniczhidas, Székelyhidas, VáKhidns. Láposhidegkút, Magyarhidcgkút, Mcdveshidegkút, 

r. Békés, Békél békési j., ca. ö. Nagyhidegkút, Némethidegkút, Olthidegkút, Pest-
. Békél, u. t. és u. P• Békés. hidegkút, Pozsonyhidegkút, Pusztahidegkút, Szé-
; ') llidasholl6s kk., X Dobogómajor IM Fl116p- kelyhidegkút, Temeshidegkút, Vashidegkút. 
·.major; Var Gm., kOrmendi j., há.z 90, i. 589, M., HMegkútibánya, ,....... Sásony, Moson tJm., nezsi-
• rk. Esyhásashollós, ref. Egyhbasszecsc5d, 1.555 kb., deri j., cs. ö. Nezsider, u. t. Fertc5széleskút, u. P• · 

kj. és ak. Molnaszecsc5d, tsz. Szombathely, jblk. Sásony. 
· á ah. Kllrmend, cs. ll. Kllrmend, 83, XX, 66, u. t. llldegklitl-vadászlak, r'\ Ké.ld, Vu sár-
. lfolniri, u. P• EgyhAzashollós. vári j., cs. ö, Káld, u. t. Jblosháza, u. p. KAld. 
• ') Hldasktlrt kk., X Alsórétipuszta és Sorjt\kos- Jlldegkútl puszta, r-, Kcszc5hidegkút, TolnA 

• 

puszta; Ponot1y t"n., galántai j., Mz ii6, i. 1.559 vm., simontornyai j. (székh. Gyonk), cs. 6. Pincze
Jf., ~,4.091 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, hely, u. t. és u. p. Keszőhidegkút. 
jblk. & ah. Galánta, ca. 6, Galé.nla, 72, XIII, Jlf(legkútpus.zta, r. Málnapatak, N6gt'ád vtn., 
"· ~. . losonczi j., cs. O. Málnapatak, u. t. SzinóbAnya, 

•) nk., Temes vingai j., hAz o. p. Málnapatak . 
: ! U85, N., o., o, kg. Temesmnrány, 6.197 Hldegkrtttanya, r'\ Monó, Seilágy vm., szilágy-

kb., ak. helyben, tsz. Temesvár, és ah. rsehi j., cs. ö. Egerhát, u. t. és u. p. Sülelmed. 
\'inga, cs. ll. helyben, SS, VIII, !5, f, IIldegmajor, r-, Andráshida, Zala t'tn., zala-
411/A· . egerszegi j., cs. o. Zalaegerszes, u. t. és u. p. 

1
) kk., .AbtJuj-TorntJ t~m.,. kassai Zalaege~zeg. 

j., hc\z 111H. 619, M., o, ref. Tornyosnémeti JlldcgnlRjor, r-... Kissalló, Bara tim., lévai j. 
r U&8 kb., kj. Abaújszina, ak. helyben (az abaúj- cs. 6. Nagysalló, u. t. és u. p. Nagysalló. 
• 

: •sinai ak. párhuzamos B. anyalr.Onyve), tsztk., jh. *) Hi(legpntnk kk., X Margiczanka; S1epea tim., 
!. 6s ah~ Kassa, cs. 6. Gllncz, M, IX, !7, :f, szepesváraljai j., báz 75, t 403, T., rk. Szepes-
'. L- e. ~. . váraljn, 1.185 kb., kj. és ak. Ragyócz, tsz. Lc5cse, 
: 1 ) kk,, X Alsóerdc5d; VfJB tim., jbtk. Szepesváralja, ah. Lc5cse, es. ö. Szepesvára.lja, 
~- felsMri j., ház 5!, -! 303, N., rk. Át·okszállás, 67, IX, 80, u. t. és u. P• Szepesváralja, . 
f kb., kj, és ak. Árokszállás, tsz. Szomba.t- H i d e g p a t ak l. Alsóhidegpatak, Felsc5hides-
l heiJ, jhtk. és ah, FelsMr, os. ft. Alhó, 83 patak. 

~ Bldúzmnjor f"' Bogyoszló Sopron tlm. csornai ház U, i 91, R., gk. Beregsziklá~, ~.079 kh., 
; j

1 
ak. SlárfOld, 'es. ö. Csorn~ u. t. r.sor~a, a. P• kj. és nk. Szarva~háza, tsz. Beregszász, j b. Alsó-

' SzArfllld. vereczke, ah. Szolyva, telckkllnyvi hatósás .Mun-
. Hid A B d a 1.. á . kács, cs. o. Alsóvereczke, 65, XI, 3(., u. t. Alsó· ' ••vr f"'1 O fO" uomnng tllll. &apOBV 1'1 

. va ' .,, v~ . ' vereczke, u, p. Szarvasháza. 
, J., cs. ll. Hetes, u. t. SomogyfaJsz, u. p. Hetes. Jlld 6 p· kó B t . . egr v, r-, JS , are~nya tltu., szen -

llld~~ralu, r. Bocskaihegy, Zala tim., csák- lc5tinczi j., cs. o. Sellye, u. t. és u. p. Vajszló. 
. lornyal J., es. ll. Muraszerdahely, u. t. és u. P• *) Jlldegség kk., X Ilonamajor; Sopron vm., 

lluraszerdabely. soproni j., ház 95, !, 5!1, M., 0 , !.9~~ kb., kj. 

• 

•) kk., Kolon gyalui j., hAz 190, és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Sopron, cs. o. 
f. O., .:f, 7.520 kb., kj. és ak. Gyalu (hideg· Nagyczenk, 76, XVIII, 67, (Nagyczenk-Hider-
uamoli kj. és ak. kerület), tsztk, KolozsvAr, j b. ség), u. t. és u. p. N agyczenk. 
Kolozsvár vidéki (székh. Kolozsvár), ah. Kolo~svár, Hidegség, r-, Gyimesbükk, Osfk t~m., s:zépvizi 
ca. 11. Reketó, 61, XXI, 671 u. t. Reketó, u. p. j., cs. ö. Gyimesbükk, u. t. és a. p. Gyimes-
Gyalu. középlok. 

r. Szokolyn, IJont vm., szobi j., Hhlegsóg, r-, Gyimesközéplok, ()s(k szép· 
cs. ll. Naumaros, u. t. és u~ p. Szokolya. vizi j., cs. o. Gyimesközéplok, u. t. és u. p. 

H i d e i h e g 1 L Alsóhideghegy, Felsc5hidog- Gyimesközéplok. 
hegy. *) llldegszamos kk., X Hidegszamosi villany
l •) Jlldeghét kk., Po11cmy t~m., sQmorjai j., ház telep· és ·Olasztelep ; Kolo1s gyalui j., ház 
14, t t!3, M., rk. Fél, 7!!! kh., kj. ós ak. Fél, tsz. 190, i 1.089, O., m., -T-, 5.9!8 kh., kj. es ak. Gyalu, 
Pozsony, jbtk. és ah. Somorja, cs. ö. Cseklész, (hidegszamosi kj. és ak. kerillet), tsztk. Kolozsvár, 
71, Ini, 4.0, u. t. és u. p. Fél. jb. Kolozsvá1· ''idéki (székh. Kolozsyór), ah. Kolozs· 
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• 

vár, es. o. Gyalu és Reketó, 51, XXI, 67, u. t. , Hldtelep, f""\ Terebestejérpatak, M6ra111ar01 
és u. p. Gyalu. . "m., tiszavOlgyi j. (székh. Rnhó), Cl, G. Terehu. 

Hidegszamosi vlllanytelep, f""\ Hidegszamos, fejérpatak, u. t. és u. p. Terebesfejérpata.t. 
Kolozs · gyalui j., cs. O. Reketó, u. t. és u. p. *) Hl(lvég nk., X Korlátpatak, LOKSt és Nyá-
Gyalu. rospatak ; Háromszék .,m., miklósvlri ~ (azékh. 

Wdegszegtelep, f""\ Edeháza, Vt.ra vm., kőszegi Nagyajta), ház 549, i. 9!.262, M., o., ~ • .:f (1)1 rk. 
j., cs. o. Bol'ostyánkő, o. t. és u. p. Borostyánkd. Miklósvár, 11.099 kh., ak. helyben, tsz. KézdiviBAr· 

Hldegtanyn, n Tiszabezdéd, Szabolcs tnn., hely, jbtk. Nagyajta, ah. Sepsiszentgylll'BY, CL O. 
tiszai j. (székh. Mándok), es. O. Mándok, u. t. helyben, 2, XXIV, 77, u. t. Fl!ldvár, ~. 
Tuzsér; u. p. Tiszabezdéd. H i d v é g l. Baranyahídvég, Faluhidvég, Garam. 

*) WdegTlz kk., Nagy-Küküllő em., medgyesi j., hidvég, Ipolyhídvég, Kishidvég, Krasznahidvér, . 
hál :E 1.153, O., ; , 2.338 kh., kj. Nagyselyk Lendvo.hidvég,. Rábahídvég, Sajóhidvég, Yáro&-
nk.-hez beosztva, ak. ~agyaelyk, tsz. Erzsébetváros, hidvég. . 
jbtk. és ah. Medgyes, ca. o. Nagyselyk, 31, XXIII, *) Hidvégardó kk., .dba~·Tortla 11111., tornai 
76, u. t. és u. p. Nagyselyk. j., háJ 130, :E a«, M., (), ~' ll~ kh., ~. 

HldegTölgy, n Horváti, Hont vm., ipolysági j., és ak. helyben, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Toma, 
ca. O. Hévmagyarád, u. t. és u. p. Kistompo.. cs. O. Torna, 341 IX, i7, u, t. Bódvavendégi, 

WdegTUlgy, 0. Mezőbánd, 4 ru". · 

marosi alsó j. (szék.h. Maros-Vásárhely), es. O. Hidvégpuszta, nAlistál,'PoiBOtlg~:m.,dunaszer· 
·llezc5bAnd, u. t. és u. p. Mezőbánd. dahelyi j., es. O. Bc5a, o. t. FelÍlité.l-Alsónyarasd, 
· ..BldegvUigy, f""\ Mezőmadaras, Mar01-Torda t'm., u. p. Alistál. 
marosi alsó j. (székh. Mal'os-Vásárhely), cs. ö. Htdvégtag, f""\ Tasnádszántó, 8n1ágy , •. , 
Mez!'lbánd, u. t. Mezc5sámsond, u. p. Mezc5- tasnádi j., es. o. 'raanád, u. t. és a. p. Tasnad· 
madaras. · s1ántó. 

IDdegvlSlgy, f""\ Pásztó, Heves vm., hatvani j., Hlld, f""\ Hajós, 
es. O. Pásztó, u. t. és u. p. Pásztó. kiskörOsi j., ca. O. 

IDdegviilgyfposzta, n Nagyölved, Eaetergom Hajós . 

• 

Pest-Pilis-Bolt-KW:Ufl om., 
Császártöltés, a. t. & 11. p. 

• mn., párkányi j., es. O •. Bart, u. t. Bény, u. p. Hild Petes Márla tanya, f"\ Csány, Heres c11., 

• 

NagyOl ved. · hatvnni j., es. o. Hatvan, u. t. és a, p. Csány • 
IDdegviilgJmajor, n Nagydém, VeaeP,.Itn *) Hilib kk., X Kishilib; Háromszt!hm., orbai 

pápai j., es. O. Lovászpatona, u. t. GyOmOrc5, u. p. j. (székh. Kovászna), hh 170, f, 704, ll, rk. Ge· 
Lovászpatona. leneze, 1.65i kh., kj. Geleneze nk.·hez beosztn, 

Hidegvölgytanya, f""\ Hangács, Borsod. vm., ak. Gelencze, tsz. Kézdivásárhely, jbtk. és ah. Ko· 
edelényi j., Cit, o; Edelény, u. t. Edelény, u. p. vá.szna, cs. o. Geleneze, 2, XXIV, 79, u. i. Imen-
Hangács. fu.lva, o. p. Gelencze • 

Bldegvölgytanya, f""\ Hanva, Göm(Jt• tfs Kis· Hlllér, n Fegyvernek, Jáaz-Nagyk11n-&olw 
Hont vtn., putnoki j., es. o. Putnok, u. t. és vm., liszai kOzép j. (székh. Törökszentmiklós), ts. 

u. p. Bánréve. o. Fegyvel'nek, u. t. és u. p, Fell'yvernei. 
Hldja, f""\ Gindlicsalád, Tolna vm., központi Hilye, f""\ Homokmégy, Pe::t-Pilis-Solt·Kisl.'VII 

j. (székh. Szekszárd), t•k. Tolna, gk. és t•ef. Medina, vm., kalocsai j., cs. O. Kalocsa, IL t. Ore1· 
ág. Kölesd, es. o. helyben, ~. :f (Hidja-Puszta- esertc5, u. p. Homokmégy. 
apáti), n. P• Szedres. *) Hilyó kk., X l'llekszikóh6mot; .Abauj-Tom. 

Wdláb, n PQspOkladány, Hajilu vm., hajdu- vm., kassai j., ház 89, :E 476, T., 0, 4.!50 th., 
azoboszlói j., es. G. PQapökladány, u. t. és o. p. k.j. és ak. helyben, tsztk., jb. és ab. Kassa, es. o. 
PQspökladány. Semse, S4, IX, '1.71 o. t. Semse, [8J . 
. Wdliget, n Zemplénagárd, ZempUn bod- *) Hím kk., Abauj-Torna W~., cserabilli ~ 

. rogkOzi j. (székh. Királyhelmeez), cs. G. Zemplén· (székh. Szepsi), ház 61, :E !84, M., rk. Perény, 

• 

' 

agá.rd, o. t. Bély, u. P• Zemplénagárd. gk. Szeszta, 1.1~ kb., kj. és ak. Perény, tsz. 
*) Wdor kk., Baranya pécsváradi j., ház Kassa, jbtk. és ab. Szepsi, cs, c1. Gl)ncz, U, ll, 

7t, :! 385, N., m., rk. Olasz, 584 kh., kj. és ak. 27, u. t. Hidasnémeti, u. p. Perény. 
Szederkény, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Pécsvárad, cs, ö. H 1m es l. 1\.lsóhfmes, Felsc'lhímes. 
Németbóly, 5!, XIX, 60, u. t. Németbóly, u. P• Himeldllapos, n Túrkeve, Jáa.r-Nanhn· 
Szederkény. · ' Seolnok vm., es. O. Túrkeve, u. t. és a, p,Túrt~re. 

Hidsáncz, f""\ Ujvidék, Bács-Bodrog vm., cs. o. *) Him.esháza kk., X Hímesházi puszta; 1«-
(a kOzbiztonsálfÍ szolgálatot Ujvidék város rend- ranya vm., pécsváradi j., .Mz j95, f.1.60S,N1m., 
c5rsége teljesíti), u. t. és o. p. Uj vidék. o, 3.055 kh., kj. és nk. helyben, tsz. Pécs, jhtk. 

IDdszögtanya, f""\ Bodrogszerdahely, ZempUn és ah. Pécsvárad, es. O. helyben, XIX, 00. 
bodrogkllzi j. (székh. Királyhelmecz), es. O. u. t. Palotabozsok, ~· 

Páezin, U. t. és u. p. Bodrogszerdahely. Himeshá.zl poszta, f"\ Himeshúa, .Barup 
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. '""·• pécsvll.radJ J·• cs. lJ. Huneshása, fehérvári j., cs. ö. Aba, U. t. és Uo P• Aba. 
bozsok, a. p. Himeshba. ~ b l Blrsehfeldtanya f'"'l Pátyod, Szatmár 

Blmeskertlszölllik r"\ Nyíregyháza, dili 0 C8 . • ' t C 
cs. o. "NrlrellYhÁza. a. t. ·és u. p. Nyír- cs.engen J., cs. o. Porcsalma, u. • senger, o. P• 

erybéza. Patyod. 
r"\ Felsc5marácz, VM kllr- Hlrsehfeldtanya, f'"'l Túristvándi, Beatmár vm., 

mendi j., cs. lJ. Iváncz, u. t. és u. p. Iváncz. fehérgyarmati j., cs. ö. Nagyar, u. t. és u. p. Túr· 
HllllföJd, r"\ Náprádfa, Zt~lll · novai j., islvánrii. . 

ca. ll. Nova, a. t. és u. p. GutorfOlde. Hlrsehtanya, A Somkerék, 88olnok-Dobok~ 
Hlmbegy, r"\ Kótaj, &abo<cs vm., nyírbogdányi "m., bethleni j., cs. ö. Bethlen, u. t. és u. p. 

j. (ué.kh. Kemeese), ca. O. Kemecse, u. t. és Somkerék. 
• 

1. p. Kótaj. . Hirtopa, n Torda-banyos , 
*) Himod kk., X TOllismajor: Sopron mat·osludasi j., cs. o. Mezc5kapus, u. t.. és u. p. · 

kapuvári j., ház 30!, i 1.689, M., o, 3.'i!29 kb., k.i. Mezőkapus . 
tom o-á ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Kapu- Hlrtylkpuszta, f'"'~ Tornova, .Arad 

. · vár, cs. ö. Beled, 76, XVIII, 68, u. t. Kapu'\tár, vai j.,, cs. o. Tornova, u. t. Tornova, u. p. Dúd. 

• • 

• 

• 

• 
• 

• • • 

~· H i s n y ó l. Hizsnyó. 
H i n d l. Kishind, Naryhind. H is a z i ás l. Hosszúág • 

• • 

Hintófaroktanya, r'l Nyil'&J'ulaj, 81aboZc1 Hitmespuszta, r'\ Vásárosbécz, Somogy vm,· 
ny1rbátori j., cs. O. Nyfrhátor, u. t. N)1rbátor, -szigetvári j., cs. ö~ u. t. Németlad, u. p. · 
•· P• Nyírgyulaj. · Somogyhársti.IJ. 

· r'\ Seregélyes, Ftjdr H i t t y i á s l. Hattyas. 
székesfehérvári j., cs. ö. Serei.élyes, u. t. Zichy- ")Hizér kk., X Hizéri major; Bars tJm., aranyos-
újCalu, u. p. Zichyújfalu. maróti j., hb 1S.f., :! ·936, T., rk. Aranylls· · 

Hirbtanya, r'\ Nagynyulas, Kololi me•c5- marót, 1.381 kb., kj. és ak. Aranyosmarót (ara-
llrményesi j., cs. G. Mezőörmbyes, u •. t. és nyosmarótvidék.i kj. és ak. kerület), tsztk., jb. és 
11o p. Nagynyulas. ah. Aranyosmarót, ca. G. Aranyosmarót, !6, XIV, 

BJrburtanya, r'\ ·szóvárhen, Biht~r tJm., sza- «, u. t. és u. p. Aranyosmarót. 
lárdi j., cs. ö. Tatáros, u. t. Hagymádfalva, u. ,. · Hizéri major, f'"'l Hizér, Ba,·a vm., aranyos
Szóvárhegy. · maróti j., cs. G. Aranyosmarót, u~ t. és u. p. 

f""' Sálfalva, Nagy-Kükiilló tJm .. Aranyosmat·ól 
ezentágolai j., cs. o. Bólyo., u. t. és o. p. · Hlzskovl:amajor, r'\ Alsódacsólám, Hont "m., 
Bólya. k.orponai j., cs. G. Szénavá1·, u. t. Korpona, u. p. 

*) Hird kk., X Kishird és Szenthé.roms!g ; Szuhány. · ~ . · _. 
1JIJranya tim., pécsi j., biz 116,:! 609, N., m., O• *) lllzsnyó kk., G~m(Jr ts Kis-Bont 111n., nagy

kh., kj. és ak. Somogy, tszlk., jb. és ah. Pécs. rc5czei j. (székh. Jolsva), ház 118, :! 627, t., m., 
cs. il • .Mecsekszabolcs, ó!, XIX, 60, m. h. d', rk. Jolsva, 3.393 kh., kj. és ak. Lubény, tsz. 
(Vam-Hird), u! t. Somogy-Vasas, Rimaszompat, jblk. és ah. Nagyröcze, cs. o. Nagy-

Hlreslrtvány, 0 Bélapataka, Nyitra tJm., privi· rőcze, i5, XVI, 5~7 u. t. és u. p. HiZsnyóvizi 
ryci j., cs. ö. Div6kl·udnó, u. t. Nyitranovák. vasgyár. · 
11o p. Bélapataka.1 · · . . H.lzsnyóTfzl nsgyár, f'"'l Lubény, GiJmfJr ú 

f""' Farknsudvar, Nyitra 11m., Kis-Hont vm., nagyrilezei j. (székh. Jolsva), cs. G. 
naeytapolcsányi j., cs. G. Appony, u. t. és ... P• Nagyr5cze, fiJQ, :r (~zsnyóviz), (Hizsnyó-

. Nyitrnludány. · viz) p. u. · 

• 

*) Hirles kk., X Kelemenliget és Négyegyhely; lllal1lkpuszta1 n Búrszentgyörgy, Pozsony 
Baranya tml., siklósi j., biz 101, !. 702, ~, vm., malaczkai j., cs. O. Morvaszenljános, u. t. . ' . . 
rk. Vajszló, U67 kb., kj. és ak. Vajszló, tsz. Pécti, Pozsonyzávo8, o. p. BúrszentgyGrgy. 
jbti. és ah. Siklós, cs. O. Vajszló, ó~, XIX, 60, Hladnómajor, f'"'l FelsögyörM, Bara "m., ·vere-
L t. és Ilo P• Vajszló. · ' bélyi j., es. O. Léva, u. t. Csitfár, u. p. Nagy-

Hlrlkov, f""' Rezsőfal va, 7hncllftltlm., kiszucza. kálna.. · · · . 
djhelyi j., cs. G. Kiszuczaújhely, u. t. Kiszucza- IDadovka klt., -Árva tJm;, trsztenai j., biz 14.1, 
újhely, u. p. Neszlény. · f. 635, Lengyel, o, S.133 kh., kj. és ak. helyben, 

*) Birlp kk., X Angelatanyo., Anttilto.nya, tsz. Rózsahegy, jbfk. Trsztena, ah. Turdossin, cs. 
Caengeritag, Dezsőtanya, Háterdeita.nya, Háti- o. Trsztena, 71, XV, .(.9, u. t. Szuchahora, . 
tanya és Jasztrabszkitanya; 81atmú.r erdődi Hlavlezevölgy, f'"'l Turzófalva, Trmcsm vm., 
j., ház !OS, f. 1.i9t;, M., o., ~, rk. Alsóhomoród, csnczai j., cs. ·o. Turzófalva, u. t. és u. P• 
sk. Oroszfalva, U3i kb., kj. és ak. helyben Turzófal va •. 
taft.;· jb. és ab. SzatmárNémeti, cs. ll. Szatmár- lllbokeil'hány, r'\ Kalncsna., Bars vm., oszlányi 
Németi, ö, XII, 87, u. t. Szatmár-Németi, . j., cs. o. Oszlány, n. t. és u. 1•· Nagyurrócfl, 
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HllneneTölgy, /'"'\ Turzófalva, Trmcatn Hodá.lykúttanya, f'"'\ Tiszapalkonya, Ilonod 
esaczai j., cs. lJ. Turzófalva, u. t. és u. P• Turzó- vm., mezllcsáti j., cs. o. Ónod, u, t, és u. p. i 
falva. · Tiszapalkonya. ! 

IDfnfk .kk., Liptd németlipcsei j., ház Ho•ló.lymajor, f'"'\ AlsószentmihA.Iy,· Torda· .Ara· l 
• 

f, és terllletet I. Bokrovnik, T., ár. Szielnicz, nyos vm., tordai j., cs. O. Torda, u. t, Torda, 
kj. és ak. Bobrovnik, tsz. Rózsahe(fy, jbtk. és u. p. Alsószentmihé.ly. 
ah. Liptószentmiklós, cs. o. Liptótepla, 671 XV, Hodá.lypuszta, f'"'\ Bönyrétalap, Gyár ""'·• posbo , 
49, u. t. Liptótepla, u. p. Szielnicz. tai j. (székh. Győrszentmárton), cs. O. B6nyrél· 

H l i n ik 1. VágagyB.lfoS. alap, u. t. és u. P• Bónyrétalap. 
Blbika, /'"'\ Breznóbánya, vm., cs. o. Hodálytanya, f'"'\ Edelény, Borsoli t11J1,, ede-

Breznóbánya, u. t. és n. p. Breznóbánya. lényi j., cs. ö. Edelény, n. t. és n. P• Edelény. 
! IDlnova, r-. Dombelve, Trencsm vm., csaezai *)Hodász kk., X Fisr.htanya, Gerson tanya, Ko-

. j., es. o. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. moróczytanya,· Kricsfalussytanya, Reir.bmantanya 
H I i viscse 1. Hegyrombás. és Szücstanya; 81atmár vm., mátészalkai j., ház 
Bloblk, f'"'\ Dombelve, Trencsén vm., csaezai j., 278, f, 1.694, M., t, ~, rk.. Papos, 4.71>3 kb., kj. 

es. O. Csaeza, u. t. Csaeza, u. p. Dombelve. és ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. 
IDohqveezlrlvány, f'""' Kvassó, TrenCBtn vm., Mátészalka, cs. o. Kántorjánosi, 5, XII, 39, 

puhói j., cs. ll. Puhó, u. t. Ledniczróna, u. p. :f, 
Lednicz. H o d á sz l. Hegyháthodász, Óhodáu, Város-

IDot&, r-. Peréte, fi'encatn illavai j., es. lS. hodász. 
Illava, n. t. és u. p. Illava. *) Hódegyháza nk., Torontál tl!r!lkkanizsai 

H l o zs a l. Szentjánosháza. j., _báz 334, f, 1.848, M., o, 3.7:U kb., ak. hely· 
H l u b ok a I. Luboka. ben,_ tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. Törökkanizsa, 
H l u b o k a l. Mélyút. - · cll. ö. Csóka, 46, V, 16, u. t. Tiszaszentmiklós, 
Bme11szkó, f'"'\ Barossháza, Trencs'n vm., illavai . 

j., cs. O. Puhó, u. t. Bellus, u. p. Barossháza. H o d e r ma r k l. Száztelek. · 
. Robajmaj or, f'"'\ Csabrendek, Zala vm., snmegi *) Hodgya kk., u dvarhel1f vtn., udvarhelyi j. 
J., cs. ö. Sümeg, u, t. és u. P• Csabrendek. (székh. Székelyudvarhely), h.áz 116, t 4-U, 1., 

H o b g á l' t L Komlóskert. .. . ~, 1.3M kh., kj. és ak. Bikaralva, tsztk., jb. és 
HobJeza kk., Hunyad vm., PUJI. J., ház 58, ah. Székelyudvarhely, cs. · O. Székelyudvarhely, 

! '!52, O., gk. Bo~·bálvfz, .908 kh., kJ. és ak. Bor- 8~. XXIV,· so, u. t. Székelyudvarhely, a. p. 
bá.~vlz, tsz. Déva, Jbtk. PUJ, ~· Petrozsény, ?s ö., Bikafalva. · 
PuJ, 64, XXIII, 75, u. t. PuJ, u. P• Borbátv1z. *) Hó"dl kk B alá t · · ház ~ 

Boblezaurlkány kk., Hunyad vm., petrozsényi ., OIBDn'JI vm., g n al l·•. • 
j., ház !84., ! 1.4{.6 0. -r 17,972 kh. k.. és ! 432, M., t., rk. Gal~nta, 1.031 kb.,. kJ. és u. 

' • ' ,. ' ' J Galánta, tsz. Pozsony, Jbtk.. és ah. Galanla, cs. o. 
ak. helyben, tsz. Déva, Jbtk. és ah. Petrozsény G lá t 7., XIII ~"' t é G lá 1 

O L pé aL XXIII 7"' t. é L a n a, :li, , -.:li, n. • s u. p. a n a. cs. . u ny, U'&',· , u, u. s u. p. u- . . . 
rény. · . Hódirtvány, r-. Madács1, Nógrád vm., pcatJ., 

Boblezad.rhely kk., vm., ·'hátszegi j., es. ö. Ábelfal va, u. t. Gács, u. p-. Ábelfalva. 
ház 60, t '!!49, O., ; , 4.379 kb., kj. és ak- Hódmezö-Vá.sárhely tjv., X Csomorkány, Fecs· 
Várhely, tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, cs. o. Vár- kés, Férred, Gorz!lapuszta, Gorzsatanya,"Kardoskút, 
hely, M, XXIII, 75, u. t. és u. p. Vá.rhely. Katraszel, Kishomok, Kopáncs, Kutas, Kútvölgy, 

Bobogypuszta, r-. Drávapalkonya, Baranya Mártély, Nyék, Pósahalom, Ráros, Solt, Sósbalom, 
.. vm., siklósi j., cs. o. Drávaszabolcs, u. t. Donji· Szenterzsébet, Szenlkirály, Szikáncs, Szökehalom, 
Miholjae, u. p. Kovácshida. Tarjinvég, Vajhát és Vásárhelykutas; Csor~grá4 

*) Hobol kk., X Hobolpuszta és Kishobol; vm., héz 1!1.8114, f. 6\U45, M., t., n., o., O• 
Somogy szigetvári j., ház 136, i. 896, M., ~, ó' (•), -=f-, 8, (7, gk. Makó, 13!.':!60 kb., · 
~, rk.. r;émetújfalu, 3.191 kh., kj. és ak. Görös- ak. helyben, tsz. Szeged, jbtk. és ah. helyben, 
plpuszta (gOrOsgali kj. és ak. kerület), tsz. cs. ö. (a_ közbiztonsági szolgá.latot a vAros be~ 
Kaposvár, jbtk. és ah. Szigetvár, cs. o. Gyöngyös- területén a város rendórsége teijesiti, a város 
mellék, 44, XIX, 6!, u. t. és u. p. Szigetvár. külterílletén azonhan a csendc'lrség múkOdik), 46, 

Hobolpuazta, f'""' Hobol, Somogy vm., sziget- V, 14, r. _[ll e. 
vári j., cs. ö. GyOngyOsmellék, u. t. és n. p. Szigetvár. *) Hodony nk., X Csertospuszta; Temes wÍ!., 

*) Bocsa kk., X Blednicza; Zetnplbum., sztrop- vingai j., ház 298, ! 1.3 .6, O., n., .:f, rk. Temes· 
kói j., ház 66, f, 335, T., r., n., rk.. Sztropkó, gk. kenéz, 3.975 kb., ak. helyben, tsz. Temesvár, 
Kisberezsnye, kb., kj. és ak-. Sztropkó, tsz. jbtk. és ah. Vinga, cs. o. Temeskenéz, VID, 
Sátoraljaújhely, jbtk. Sztropkó, ah. Varannó, cs. O. !85, r. [gj. 
Sztt·opkó, 66, IX, !8, u. t. és u. p. Sztropkó. Hodony, r-. Felsótizsény, Trencsm tlfll., JSOJ. 

• H o d á k L Görgényhodák. . ·nai j., cs. o. Várna, u. t. Várna, u. P• Terhely . 
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Hod Hol 

. 
• 

i. Hodos,,-... Ditró, OsO; gyergyószentmiklóSl . 
1 011 , O., t• =r . .f..S10 kb., ak. helyben, 

! j., cs. 11. Ditró, u. t. és u. P• Gyergyóvárhegy. '!.iS,; · zeben jbtk. Újt>gyház, ah. Nagyszeben, 

: bodos. Kaptalanhodos, Nemeshodos, Őribod os, u. t. Uj egy haz, u. P• Holczmány · 
' Puszuiliodos, Székelybod os. H o g y i s l. Csék t> ho dos. . . 
[ H ó d_o s I. Kishódos, Krassóhódos, Nagyhódos, Hol1enloltemajor, ll Székelyfal va, Pozsony tJm., 

Temeshódos, Zarándhódos. ma.laczkai j., cs. O. Morvaszentj!\nos, u. t. Székely-
•) Hodosány kk., X Inkeymalom; Zala tJm,, falva-Búrszentgy6rgy, u. p. Morvaszentjános. . 

perlaki j., ház 187, i. 1.9'!7, H., rk. Tilskeszent- Hójaftanya, ll Kolozsv!\r, Kolo•s tJm., cs. o; 
györgy, 6.079 kh., lrj. és ak. TOskeszentgyOrgy. (a kOzbiztons!\gi szolgálatot Kolozsvár vflros rend
tsz. Nagykanizsa, jblk. és ah. Perlak, cs. O. Perlak, iirsége teljesi ti), u. t. és u. p. Kolozsvir .. 

~ ~. XX, 65, u. t. Murakirály-Perlak, ~. *) Hóka kk., Szepes mn., szepesófalui j., hAz 
. Hódosbodrogi zárda, r't Óbodrog, .Arad tJm., ~8, f, 116, T., rk. Krist!\lyfalu, 1.062 kh., kj. és 
· magyarpécskai j., cs. ll, Ópécska, u. t. és u. p. ak. Szepesóralu, tsz. Lócse, jbtll:. és ah. Szepesófalu, 
· Zádorlak. cs. O. Szepesófalu, 67, IX, SO, u. t. és _u. )). S?.e-
f ') Hodoscs~pánJ kk., X Somsálybinya j Bor· pesófalu. 
[ 10tl rm., ózdi j., ház !86, ! 1.703, M., rk. Arló, Holbák nk., X Dealumare és Stimbav; Fogaras . 
~ 1.9'7 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Miskolcz, jbtk. vm., tOrcsvflri j. {székb. Zernest), ház SM, :! 
: 8 ah. Sajószentpéter, cs. O. Ózd, 36, X, 81, ~ 1.!99, O., =r, 5.086 kb., ak:. helyben, tsz. BraS!!ó, 
: 411). jbtk. Zernest, ah. 81\rkány, cs. O. Upinka, St, 
: 'j Hodosfalva kk., X Remetepuszta; Kolozs XXIV, 78, u. t. Keresztényfalva, u. p. Volkány. 
: ttlll .. bánffyhunyadi j., hú 169, i. Sói, O., t , *) Holcsík kk., X Lengyeltelep ; Zemplén tJm., 
l kh., kj. és ak. Feh.c5fnld, tsz. Kolozsvár, sztropkói j., ház 48, t ~S'!, T., lengyel, rk:. Nagydo
f jbtk. és ah. Bántry hunyad, cs. O. Csucsa, ól, XXI, mása, 1.177 kb., kj. és ak. Kelcse, tsz. Sátoralja
. 67, a. t. Kissehes, u. p. Bánft'yhunyad. újhely, jhtk. Sztropk:ó, ah. Varannó, cs. o. Nagy-
t RodosbáUhegJ, fl Nikla, Somogy !'m., mar- dobra, 66, IX, u. t. és u. p. Kelcse. 
[ er.ali j., cs. ll. Marczali, u. t. Marczali, u. p. H o l c s i k ó c z l. Holcsik. 
, Nikla. · *) Holczmány nk., Szeben ""'·• újegyházi j., ház • • • i Hódoska, r'! Pipa, Veseprim tma., cs. 6. Pápa, !68, f. 1 n., o., a·, t, ef, =t=-, 7.484 kh., ak:. 
· •· t. és u, p. Pápa. helyben, tsz. Nagyszeben, jhtk. Újegyház, ah. 
l Hódosköze, r't Tarczal, Zemplén !'m., tokaj Nagyszeben, es. ö. Újegyház, 31, XXIII, 74, 
r j., cs. ll. Tokaj, u. t. és u. p. Tarczal. u. t. Újegyház, p. u. 
: Rcídospuszta, r't Csermc5, .Ar.aa tJm., borosjeniSi •) Holdmézes kk., X Bosnyáktanya j .Arad vm., 

j., cs. O. Csermő, u. t. és u. p. Cserm6. o orossebesi j., ház l j2, i 608, O., =r, i.001 kb., 
Bódospaszta, r't Kadarkút, &nnogy tJm., kapos- kj. és ak. Koroknya, tsz. Arad, jbtk. és ah. K~rns-

'·ári j., cs. ll. Kadarkút, u. t. és u. p. Kadarkút. bökény, es. ö. Honcztc5, .SS, IV, 13, u. t. és 
! Rodospuszta, r't Várgede, Gömör és Kis-Hont u. p. Koroknya. · 
. e~~., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. 6. Feled, *) Holdvilág kk., Nagy-Kü.k'O.lló 11m., segesvári 
l 
~ L t és u. p. Várgede. j., ház 245, i 1.008, N., o., czigány, Ó'• kg . 
• 

f BodostiUlya, n Túrterebes, Ugoua t~m., tiszá.n- Erzsébetváros, 8.132 kb., kj. és ak. helyben, tsztk. 
i túli j. (sJékh. Halmi), cs. 6. Turcz, u. t. Halmi, és jb. Erzsébetváros, ah. Segesvir, cs. 6. Beret· 
: 11. p. Túrterebes. . halom, St, XXIII, 761 m. h., u. t. és a. p • 
• 

, Bodrusbánya, r't Selmecz- és Bélabá.nya, Hont Erzsébetváros. , 

• 

flt,, cs. O. (a közbiztonsági szalgálatot Selmecz· és H o l d v i l á g l. Csicsóholdvilág. · 
Belabánya város rendőrsége teljcsiti), , ~. Holescsák,f""\Dombelve, Trenuén tJm., esaezai j., 

•j Hódság nk., X Hódság-Kálvária; Bács- cs. ö. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. · 
Bodrog tnn., hódsági j., hú 860, f. 5.109, N., Holgya kk., HwnyaiJ, vm., marosillyei j., ház 64, 
m., Or 8.406 kb., ak. helyben, tsz. Zombor, jbtk. i. 261, O., kg. Bástya, 680 kh., kj. és ak. Alsólapugy, 
és ah. helyben, cs. ll. helyben, 6, VI, 19, ilQ, r. tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, cs. o .. Dobra, 

. I- e. ~· 64, XXIII, 75, r. u. p. Laszó. 
Bódság·lálvarla, r't Hódsig, Bács-Bodrog *) Holics nk., X Bresztimajor; Nyitra vm., 

t~~., hódsági j., cs. ll. Hódság, r. u. P• szakolczai j. {székh. Holics), ház 880, i 5.ö22, 
Hódság. · T., a., m., o, ef', (x, 6.194 · kb., ak. helyben, tsz . 

Rodarlrtváoy, r't Verbócz, Nyitra tJtn., szeni- Nyitra, jbtk. és ah. Szakolcza, cs. o. helyben, 72, 
. ezei j., cs. O. Verbócz, u. t. Miava, u. P• Verbócz. XIII, 41, r, ~ _ri e. 
· Rofmelsterpuszta, r't Decs, Tulna -vm., kllz- *) kk., Somogy vn,., marczali j., ház 129, 

ponti j. (azékh. Szekazárd), cs. ll. Decs, u. t. és i, 747, M., rk. Vörs, 1.011 kh., kj. és ak. Bala· 
. lo p. Deca. , tonszentgyOrgy, tsz. Kaposvár, jblk. és ab. ~arczali, 
• 
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Hol Hom 

• 

cs. o. Balatonberény, .U, XIX, 
tonszentgyOrgy, u. P• Vörs. 

H o ll ó l. Gyergyóholló. 
H o ll ó d l. Kishollód, 

63, u. t. Bala· Holtmarostanya, n Kiszombor, TorOlildl t~~., 
nagyszentmiklósi j., cs. O. K.iszombor, u. t. ér 
u. p. Kiszombor. 

• 

_Puszta- Hol ub, r'! Ungvár, Ung 1Jm,, cs. ll. Ungvár, u. t. 
hollód . és'u. p. Ungvé.r. 

*) Hollóháza kk., .Abauj-Toma '11m., füzéri j. H o l u b i n a l. Galambos. · . 
• • 

(székh. Hernádzsadány), ház 131, :E 688, M., t., Holnbkovja, n Terhely, TrencsbJ fllll.,zsol.a&i 
· rk. Füzér, (Ot kh., kj. és ak. Füzérkomlós, tsztk. j., es. ö. Várna, u. t. Várna., u. p. Terhely. 

Kassa, jb. Hernád1.sa.dány, ah. es. O. Her- Holnmburpuszta, n Seprlls, Arad~., kiljen6i 
nidzsadány, !U, IX, !7, u. t. HeruAdzsadány, j., es. ö. Seprős, u. t. és u. p. Seprlls. 

*) Hollókli kk., X Csontorokpuszta, és Kecc- Holrapuszta, n Ipolytamócz, N6grád ftl., 

tédpuszta; N6grád, vm., szécsényi j., ház 96, :E szécsényi j., cs. lS. NógrádszakAI, u. t. lpolytar. 
M., rk. Naiflócz, t.!Ol kb., kj. és. ak. Nagy- nóez, u. p. Litke. 

lócz, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és a,lt. Szécsény, Holyapuszta, r'! Karancskeszi, N6grád -~ 
cs. lS. Szécsény, ~ö, XVI, öt, u. t. Szécsény, u. p. szécsényi j., cs. ö. Karancssái, u. t. Litke, L p. 
Lóez; . Lapujtő. 

*) Hollólomnlez kk., Ssepes 11m., késmárti j., Holyatanya, n ·csalár, N6grdd ""'·· széc..oényi 
ház as, :E 535, N., o, ef, 2.918 kb., kj. és ak. j., es. O. Nógrádszakál, u;t. Szécsény,u. p. Bussa 
~elyben, tsz. Lőcse, jbtk. és ah. Késmárk, es. ll. . Homácsapnszta, n Temesremete, Teme• , •. , 
Podolin, 67, IX, 30, u. t. Podolin, központi j. (székh. Temesvár), cs. O. Temesremete, 

Bollómajor, r'! TényMalu, Gy&r '11m., sokoró- u. t. és u. p. Temesremete. 
aljai j. (székh. Tét), cs. ö. Kajál·, u. t. Felpéc.z, *) Homapatak kk., Kra~só-Seör~ng 11m., 
u. p. Tényőfalu. · j., hú 78, f. 370, O., =r, 1.7J5 kh., kj. h at . 

*) Hollómezli kk., SeoZno'k-Doboka '11m., dési j., Kos~ó, tsz. Lugos, jbtk. és ah. Fa.caád, ca. a. 
·ház !45, !. t.009, O., ::f, t.S25 kb., kj. és ak. Ruszkatc5, 43, VIIT, u. t. és u. p. Konö . 
Pecsétszeg, tsztk., jb. és ah. Dés, cs. lS. Pecsét- *) Homok kk., Ung tm., univári j., ház 9I, 

• 

szeg XXI, 70, u. t. és u. p. Dés. i 541, M., rk. Császlócz, gk. és ref. Minaj, . 
Hollós, n Nádudvar, Hajdu '11m., hajduszo- kh., kj. és ak. Ungvár (un~:vtrvidéki kj.ésak. 

boszlói j., cs. O. Nádudvar, (Bojár-H'ollós), kerillet), tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Un~:vár, es. ö. 
cgJ (Bojá.r-Hollós) p. u.. Ungvár, 66, XI, 36, ~ m. h. (Kinc~tan)'l· 

H o 119 sI. Egyházashollós, Hidashollós, Nemes- Homok), u. i. Ungtarnócz, u. p. Un~ir . 
hollós, Rempehollós. . Homok, n Tarnaörs, HefJes m.1 hevesi j, 

BollóscJ, n Császkó, Nystt·a t~m., szeniczei j., cs. O. NagyfO~red, u. t. Jászárokszállás, •· fo -cs. O. Verbócz, u. t. Szenicze, u. p. Rohó. Tarnaörs. 
Bollóspuszta, r'! Felső túr, Hont vm.,. ipolysági Homok, r'! Tiszaföldvár, Jáse-Nagyi:ai·&M· 

· j., es. O. Ipolysá~r, u. t. Ipolyság, u. p~ Felsőtúr. nok vm., tiszai alsó j. (székh. Tiszaf'Oldrir), cs. a. 
. · Hollóspuszta, n Piliny, Nógrád t~m., szécsé- Tiszaföldvár, :f. ~ p. u.· 

nyi j., cs. o. Karancsság, u. i. Ludány, u. p. . H om ok I. llrtőhomok, Kapoahomok, lel6-
Endrefal va. · · homok, S6.ndorhomok. . 

Bollónölgy, n SomlyóiJőrlelek, B•ilágy '11m., *) HomokbálTáoros nk., X StefAniaudr3li 
szilágysomlyói j., cs. o. Sziláusomlyó, u. t. és Temes vm., kevevárai j., ház U48, f, 6.81.1, SL, 
u. p. Sarmaság. n., m., czigány, =r, rk. Kevepallós, ág. Ho

Hollósytanya, n Baracska, Fejér vm., váli j., mokos, i3.~68 kh., ak. helyben, tsz. Fehérlem!'" 
cs. O. Velencze, u. t. Ma1·tonvásár, u. p. Baracska. lom, jbtk. és ah. Kevevára, ct. o. helyben, 61, 

. ") Hollószeg kk., Bihar vm., manaresékei j., VII, ~!1, ~. r. p e. ~ 
ház tBB, :! 726, 0., -=f, 2.600 :th., kj., és ak. ")Homokbödöge )(, Kistevel; Ve11pr/Jr1o, 

. . 

Magyarcsé ke, tsz. Nary-Vál"ad, jbtk. éa ah. Magyar- pápai j., ház !Sö, :E Ul!, M., ~,·ef, rk. Ui~ 
cséke, cs. O. Magyarcséke, 87, IV, 11, u. t. és 2.795 k.h., kj. és ak. helyben, W. Veszplémt 
u. p. Manarcaéke. jbtk. és ah. Pápa, cs. ll. Ugod, 19, XVU, i5. 

HollovJcsmajor, ·il Bélaház, Poesony li.. t. és u. p. Uiod . 
nagyszombati j., cs. O. Pozsonynádo.s, u. t. és Homokciárda, n ·Örvény, Hetles 1111. Iisza· 
u. p. Bélabáz. filredi j., cs. O. Tiszafílred, 11. t. és .L p. 1Uza-

Bolon, n Dombelve, .7\-encsén vm., csaczai j., füred; · . . 
cs. O. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. · *) Homokdiód kk., Temes llm., íebérteJD~~ 

*) Boltmaros kk., Maros-Torda '!1m., régeni felső j., ház l 60, i. 766, O., sz., =j=-, !US~ th., 1!· . 
j. (székh. Magyarrégen), ház 14,1, :E 796, M., ak. Temesőr, tsz. Feh~rtemplom, Jbtk. :. 
~, kg. Idecspatak, t.049 kh., kj. és ak. Mugyaró, károlyfal va, ah. Fehértemplom, ~· 11

;, a.,. 
tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Szá.szrégen, cs. O. jeszenc5, 61, VII, U, u. ~. KarasJeszeD 

1 

Marosvécs, 62, XXII, 73, u. t. és u. p. Magyaró. Temesőr. 1 
• 

• .. • 

• • 
• 

• 

' 
• • 

• 

• 
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Hom Hom 

. ház 947, t 4.770, M., O• 18.181 kb., ak. hely· 
BomokdombteleJ, """' Zalaegerszeg, ZaltJ b t tk jb és ah Kalocsa es. O. Kalocsa, 38, 

cs. 11. Zalaegerszeg, a. t. és a. P• ZalaPgerszeg. en, sz ., Ö. t. Jr ' 

Bomo:terdö, f'"'t ·szentmártonkáta, Pest-Pilis- I, 3, u. t. regcser u, • 
Solt-Kisktm "'n., nagykátai j., cs. 15. Nagykáta, *) Homokos nk., X Leánykúl és Szivákte_lep i 
a. t. Nagykáta, u. p. Szentmártonkáta. Temes tnn., kevevárai j., ház 9~8, ! 4.663, n., o., 

HomokgylJr, f'"'t Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun sz., if, .:j=- (•), rk. Kevevára, 16.290 kb., ak. hely· 
.,m., kalocsai ·j., ca. o. Kalocsa, u. t. és u. p. ben, tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. Kevevára, 
Kalocsa. cs. ö. helyben, 61, VII, ~2, r (Homokos-

HomokhAt, r- Taktaharkány, Zemplén Deliblát), _[ll e. • 
szerenesi j., cs. O. Tiszalúcz, u.. t. és u. P• Homokoad, rt Dunaszekesl'i, Baranya 

1 Taktaharkány. há · · • D k ,. t é ~ mo es1 J., es. . u. unasze es..,., u;. • s u. p. 
~- Homokh&z, f'"'o Gindli('.SII.lád, TolntJ duna- Dunaszekesc5. · 
~ fc'!ldvári j. (székh. Pak~)! rk. Tolna, ref. Medina, Homokpusztm, f"""'' Keszesfalva,' Komárom 

• 
' • 

' • 

' 

enge 1cz. G t K 
H kb 

~~t •
1 

ú a, u. p. eszegfalva • 
omo egy, f""' urvu gy, mn., besz- • 

nagy-terezebányai j., cs:· O. Ú hegy, u. t. Besztereze- H~~okpuszta,. f" Lábod, Somogy 
• binya, u. P• úrvOin. . atádi J., es. ll. Mike, u. t. és u. p. Lábod. 

· Homokpuszta, f"""'' Nagybajom, Somogy 
Hom~k~Pgyl. uöllö, f""' Tolna, ToZM f1m., kaposvári j., cs. ö. Nagybajom, u. t. és u. P• 

:' illzponti J. (székh. Szekszárd), es. ö. Tolna, u. t. Nagybajom. · 
· és u. p. Tolna. · 1 
• Homokimajor, f""' Kakad, Bihar tJm., székely- Homoksor, .0 Sz~kesfehérvár, Fej& t1m., -

bidi j., cs. o. Nagyléta, u. t. és u. p. Álmosd, es. ö. (a . közbiztonsági azoigálatot Székesfehér-
Homokimajor f""' Sövényháza Oson{fl'ád vár város rendt'irsége teljesiti), u. t. és u. p. 

tiszáninneni j. (székh. Kiskund~rozsma), es. o. Székesfehérvár. · 
Sándorfalva, u. t. és u. po SOvényháza. *) HomokszentgyUrgr kk., · X Belsőni.ajor, 

• 

.. 

• 

• 

' ' • • 

• 

' • 

• 

• 

' • 

• 

' 
' 

HomoldmaJor, f""' Szentmártonkáta, Pest-PiUs- Csikóskúttanya, Dénesmajor, Jánosmajor, Marietta
Solt·Kisktm vm., nagykátai j., cs. It Nagykáta, puszta és Pálkúti szőllőhegy; Somogy 'Vm., baresi 
u, t. Nagy kata, u. p. Szentmártonkáta. j., ház 160, t 1.405, ~, rk. Szulok, 7.13i . 

,.. •• -, • .._.,. L 

Homoklpusda, r'\ Siklós, BaratliJitJ siklósi kb., kj. és ak. Kálmáncsa, tsz. Kaposvár, jbtk •. ·----~"'·' 
j., es. 11. Siklós, 11o t. és u. p. Siklós. Nagyatád, ab. Szigetvár, es. O. Szulok, 44, XIX, 

Homokltar, f""' Csomaköz, Seatmár tnn., nagy· 62, ~. :r, . 
károlyi j., es. O. Szaniszló, u. t. Szaniszló .. u.. p. Homokszentlörincz, f"""'' Szalkszentmárton, Pest-

. Csomak~z. Pilis-Solt-Kiskun vm., dunavecsei j., es. ö • 
. HomoJdtanyU, r'\ Sándorfalva, Csongrád "'"·• Dunavecse, r, . · 

tiszáninneni j. (székh. Kiskundorozsma), es. O. *) Homolil!lzil nk., Temes fehértemplomi 
Sándorfiilva, u. t. és u. P• Sándo~falva. j., ház 8i7, t 3.887, Sz., n., o., =f, rk. Nagy-

. Homokkert, f""' Debreezen, HaJdu vm., es. 6. károlyfalva, · 10.627 kb., ak. he1yben, tsz. Fehér-
Debreczen, u. t. Deb~eczen, Debre.ezen 8. templom, jhtk. Nagyki.1·olyfalva,ah. Fehértemplom, 

Homokkert, f""' HaJdubOszörmény, HaJdu "'"·• cs. ö. helyben, 61, VII, ~1, r, '·_fil e. 
ca. O. Hajdub6szörmény, u. t. és u. p. Hajdu- ~. 
bllazllrmény. . 

*) H 1.1. A: kk X z · á d . z z Homoktanya, r"' Nagyhalász, l)eabolca 'Vm., 
omoaaom~rom ., s1g r IDaJOl' ; a a 1 dán · · ( kh K ) · B 1 • · ka · · · há 55 .1! 91:.9 M ± Gl 

9
..,

6 
ny rbog y1 l· szé • emecse , cs. o. a kany, 

filii., nagy DlZSill J., z ' a;, i)Ui)' ., u' :lio ;li t. N h l' . K 
' '"'- k' · k H · "l ts lk . 'b é h u, • agy a asz, u. p. emecse. a.u.1 J. eB a • OSSZUVu gy, Z •1 J • S a • - · 

es. o. Nagykanizsa, 68, XX, M, u. t. Ho~o~tanya, r"' R_eszege, Szatmár tnn., .nagy-
Nqykanizaa, u. p. Hosszúvölgy. . károlyi J., cs. ö. Szam~zló, u. t. és u. p. P1skolt. 

Homolimaj or, f""' Acs, Komárom tim., gesztesi H~~oktanya, r"' VIsznek, Heves vm.,~ I!'Yön-
. j. (szé.kb. Nagyigmánd), cs. o. Acs, u. t. és u. P• gyOsl J., es. ö. Nagyfüged, u. t. és u. p. V1sznek. 

Ács. · . H o m o k t e r e n n e l. Homokterenye. 
Homokmajor, n Kaposszekci11'J, Baranya vm., *) Homokterenye kk., X Kortevölgypuszta, Mi-

hegyháti j. (székh. Sásd), cs. ö. Sásd, u. t, zserfabánya, Mizserfapuszta, Pétervölgypuszta, 
Dombóvár, u. p. Kaposszekcs6. Szárazvölgypuszta és Verebespuszta: Nógrdd v·m., 

Homokmajor, n Nagyjakabfalva, Poesony füleki j. (székh. Salgótarján}, ház 166, ;t 1.472, M., 
malaeziai i., cs. O. Gajár, u. t. Malaczh, u. p. rk. Mát.ranovák, 2.139 kb., kj. és ak. helyben, 
Nagyjakahfalva. · tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. Salgótarján, 

*) Homokmégy nk., X Alsómégy, Csillagos, cs. ö. Kistercnye, 25, XVI, 51, r (Mátra
Drápzél, Halom, Hillye, Kiscsertő, Mácsa és Öreg- novák-Jlomokterenye), 
csertil; Pest-PiZiB-SoU-Kiskun tJm., kalocsai j., Homokynétanya, rt Gnlgabéviz, Pest-P·i-lis- · 

• 

' • 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 
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• 

Solt·Kiikuflt vm., aszódi j,, cs. ts. Tura, u. t. helyi j. (székh. ~zékelyudvarhely), hb 110, f, 967, 
Tura, u. p. Galgahévíz. • N., o., czigány, m., (f, kg. Erked, 3.667 kb., 

H o m o l i c z l. Omlód. ak. helyben, tsz. Székelyudvarhely, jblk. és ab. 
Homolytája, ro. Nagykilrős, Pest-Pilis-Bolt- Oklánd, cs. O. Kányád, 81!, XXIV, 77, f, 

Kiskun vm., cs. o. Nagykóros, u. t. és u. p. p. u. . .. 
Nall'ykórlls. *) Homoróddaróoz ok., UdtlfJrhely ""'·• homo· 

*) Homonna nk., X Czipnytelep, H{ijmajor és ródi j. (székh. Oklé.nd), ház ~93, !. 1.068, N., o, 
SzárazArakmajor; Zemplén vm., homonnai j., ház m., r:f, .:f, 6.303 kb., ak. helyben, tsz. SzékelJ· 
43j, f, 4.508, m., t., n., czigány, lengyel, 0 , t , udvarhely, j btk. és ah. Oklánd, cs. G. Oklánd, 81, 
~, X), ág. Klazány, 4.460 kb., ak. helyben, tsz. XXIV, 77, n. t. Kacza, ~· 

, jbtk. és ah. helyben, cs. G. helyben, Homoródfilrdö, ro. Kápolnisfalu, Udtlarltely 
66, IX, !81 r. [[!~)) _[ll e. .'11m., udvarhelyi j. (székb. Székelyodvarbely1 

H om o n n a b r es z t ó l. cs. o. Szentegyházasfalu, ~ (csak 
Homonnai Ferencz tanya, r'\ Csány, Heves nyáron; télen u. t. és u. p. Szentegyházasfaln). 

. ·.,m., hatvani j., cs. o. Haban, u. t. és u. p. *) Homoródjánosfalva kk., Udvarhely ""'·• 
Csány. homoródi j. (székh. Oklánd), ház 100, i, , M. 8, 

*) Homonnaol:rka kk., X Fftrészgyé.rtelep ; UUO kh., kj. és ak. Homoródszentpál, 1st 
Zemplén vm., mezillaborczi j., ház 55, i. 8~5, R., Székelyudvarhely, jbtk. és ah. Oklind, cs. O. 
n., gk. Sztropkóolyka, '!l-!151 kh., kj. és ak. hely- Oklánd, 82, XXIV, 77, n. 1. Kacza, 1. p. Homo· 
ben, tsz. Sátoraljaújhely, jblk. Szlropkó, ah. Va- ródszentpál. 
rannó, cs. O. Izbugyaradvány, 66,. IX, 11. t. H om o r ó d k a r 6. cs o n fa l v a l. Karieson· 
Izbugyaradvány, ~. falva. 

*) Homonnarokitó kk., Zemplén homonnai *) Homoródkeményfalva kk., Udvarhely Dili~ 
j., ház 83, ! 4i9, R., ; , ~.~3 kh., kj. és ak. homoródi j. (szék b. Oklán!l), ház Uli, f. 4!7, 11., 
Koskócz, tsz. Sé.toraljaújhely, jbtk. és ah. Ho· ~, gk. Abásfalva, 1.177 kh., kj. és ak. Homoród· 
monna, cs. O. IzbugyaradvánJ, 66, IX, !8, u. t. szentmárton, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. és ah. 
és Uo P• Koskócz. Oklánd, cs. o. Homoródszentmárton, 8!, nrv, 

*) HomonnazáTOd kk., Zemplén "m., homon- 77, u. t. Oklánd, u. p. Homoródszentmárton. 
nai j., ház 61, f, U~, T., rk. Magyarósfalu, 856 H om o r ó d ok l á n d l. Oklánd. 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Sé.toraljaújhely, jbtk. *) Homoródremete kk., UdfJarhely m., homu-
és ab. Homonna, cs. O. Tavarna, 66, IX, !18, ródi j. (székh. Oklánd), ház 78, i, !86,· M., O• 
n. 1. és u. p. Homonna. . 1.849 kb., kj. és ak. Kénos, tsz. Székelyudvarhely, 

H om o n n a z b o j n a l. Óbajna. · j btk. és ah. Oklánd, cs. o. Homoródszentmárton, 
Homoród kk., Hunyad "m., algyógyi j. (székh. SJ, XXIV, 77, u. t. Székelyudvarhely, u. p. Kénos. 

Algyógyalfalu), ház !40, :t 1.160, O., t , 4=- (1), *) Homoródszentlászló kk., Udvarhely !lill., 

. 8.983 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. udvarhelyi j. (székh. Székelydvarhely), hú 4:6, 
Algyógyalfalu, ah. Szászvaros, cs. o. Algyógy- f, 207, M., ~, 688 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 
alfalu, 64-, XXIII, 75, u. t. Algyógy, u. p. Székelyudvarhely, jbtk. és ab. Oklánd, es. O. 
Alkenyér. . Kányád, 8:!, XXlV, 77, u. t. BOgOz, n. p. Székely· 

*) Homoród nk., X Honterusfürdt5 és Veisz· udvarhely. . 
telep; Nagy·Kükülló vm., köhalmi j., ház 340, *) Homoródszentmárton kk., X Bi!Ufalra; 
! 1.490, n., o., czigány, m., t, r:f, rk. Kőhalom Udvarhely vm., homoródi j. (székh. Olil11nd), hu 
és Székelyzsombor, ref. Ollhéviz, 5.,14 kh., ak. 244-, i, 889, M., ~, 8, 8.636 kh., kj. és ak. hely· 
helyben, tsz. Erzsébetváros, jblk. és ah. Kőhalom, ben, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. és ah. OklAnd, 
cs. o. Kőhalom, 2, XXIV, 78, ·r (Homo- cs. o. helyben, 8!!, XXIV, 77, n. t. Oklánd, ~· 
ród·Köhalom), ~. *) Homoródszentpál kk., Udt~arhely tm~., homo-

Homoród községrész, f""' Kózsa, H111nyail '11m., ródi j. (székh. Oklánd), ház 172, f, 740, ll., 8, 
marosillyei j., cs. O. M.arosillye, u. t. és u. P• ref. Homo1·ódszentmárlon, 8.~76 kh., kj. és ak. 
Marosillye. helyben, tsz. Székelyudvarhely,jbtk. és ah. OklAnd, 

H om o r ó d l. Alsóhomoród, Felsőhomoród, cs. o. Oklánd, 8!, XXIV, 77, n. t. OkiAnd . , 
KOzéphomoród. *) Homo1·ódszentpéter kk., UtltJarhely bo-

H o~ o r ó d a b á B fa l_v a l. Abásfalva. moródi j. (szék h. Oklánd), ház 70, i, !89, M., 8, 
*) Homoródalmás nk., Udvarhely 'Um., homo- 1.027 kh., kj. é3 ak. Homoródszentpál, tsz. Székely· 

ró d i J. (székh. Oklánd), ház 588, i. 2.381, M., ~, udvarhely, j btk. és ah. Oklánd, cs. G. Oklánd, 
rk. Karácsonyfalva, gk. AbAsfalva, 19.501 kh., ak. 82, XXIV, 77, u. t. Oklánd, n. p. Homoród· 
helyben, tsz. Székelyudvarhely, jblk. és ah. szentpál. · 
Oklánd, rs. ö. Homoródszentmtrton, SJ, XXIV, Homo1•ódt6, ro. Panyola, 81atmár 11~·· fehér· 
77, u. t. Oklánd, gyar~ali j., cs. o. FehérByarmat, •· t. Fehér· 

") Homoródbene nk., Udvarhely fJm., udvar· gyarmat, u. p. Panyola. . 

• 
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· B · ó Brassó tml. es. ö. 
. . oródi Uonterns, n rass ' ' 

•) Homor6drJj!alu kk., Udvarhelg vm., hom 
1 
~.U Brassó n. t.- és u. p ... Brassó. 

j. (székb. Oklánd), ház 98, J!. 401, M., J, : k H t . turciéi n Homoród, Nagy-Kükillló 
kb., kj. és nk. Oklánd, tsz. Székelyudvarhely, J bt • on 81 u.s. . ' t é P• 
és ah. Oklánd, cs. ll. Oklánd, B!il, XXIV, 77, vm., k6halm1 J., cs. G. Kőhalom, u. • s u. 
•· t. és u. p. OklAnd. · Homoród. . 

H om o r ó d v á r os r a l v a I. V drosfalva. *) Hontfüzesgyarmat kk., Hont vámos· 
H om o r o g l. Magyarhomorog, Oláhhomorog. mikolai j., ház ~11, i. 1.160, M., o, ~, 4.140 
Homorszög, "' Besenyszog, Jás:-Nagykun- kh., kj. és o.k. helyben, tsztk., jb. és o.h. Ipolyság, 

Szolnok tlm., jászsági alsó j. (székh. Jászapáti), cs. ö. Hévmaayarád, 26, XIV, 45, u. t. Nagysáró, 
cs. ll. Szolnok, u. t. és n. p. BesonyszOg. ~-

H om os d i a l. Homapatak. *) Hontkirálytalva kk., X Rigóvölgyimalom i 
Homostóhát, f"' Tiszakerecseny, Bereg vm., Hont 11m., korponai j., b·áz 64, :E 281, T., if, 

mezókaszonyi j., cs. ö. Tiszaszalka, n. t. Bereg, 978 kh., kj. és o.k. Berencsfalu, tsz. Ipolyság, 
som-Mezc5kaszony, u. P• Tiszakerecseny. jbtk. Korpona, ah. $'elmecz- és Bélabánya, cs. G. 

") Homrogd kk., X "Pocsajtanya, Újtanya 'és Szentantal, 26, XIV, 46, u. t. Korpona, u. p. 
Vigyorgólanya i .Aba~-TOI'tta v111., szikszói j., ház Bet·encsfalu. 
156, i. 807, .M., t, rk. Léh, ref. Tomor, 2.571 kh., *) Hontkiskér kk., Hont ,,.",,, bAti j., ház 
kj. és ak. helyben, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szikszó, 67, :f. 418, M., t., rk. Nagykereskény, ág. Csánk, 
ca. O. Selyeb, U, _IX, ~7, ~- 1.274 kb., kj. és ak. Hontvarsány, tsztk., jb. és 

Honcsoktanya, f"' Túrterebes, UgoC8fJ 11m., ah. Ipolyság, cs. o. Bát, !26, XIV, 45, u. t. Léva, 
tisz6utúli j. (székh. Halmi), cs. ö. 'furcz, u. t. u. P• Hontvarsány. 
Halmi, u. p. Túrterebes. . Hontköz, n Honczér, .At ail vm., borossebesi 

')"Honel&ér kk. X HontkOz · .Arail 11m. boros- j., cs. O. Honcztc5, u. t. és u. P• Honcztc5. 
sebesi j., haz 1!t, z 670, o., .:1=-, 6.283 kh., kj. és *) Hontnádas kk., )( . ~linamajor és Rovnya.
ak. Honcztc5, tsz. Arad, jbtk. és ah.· KörOsbökény, puszta i Hont ".'"·• bátt J., ház Ul l' f: 649, T., 
cs. O. HoncztcS, 33, IV, 13, u. t. és u. P• Honcztő. o' !.584 kh ' kJ. és ak. Dalmad, tsztk., Jb. és ah. 

H· 0 n c z i 8 0 r 1. Honczér. Ipolyság, cs. O. Bát, 26, XIV, 45, u. "to Eger-
- . · Szalatnya, 

•) ~~neztö kk., Kopirsig ; .Arail 11m., boros- *) Honinémeti kk., X Zsalislyiapusda ; Hont 
sebes1 J., ház 168, i. 997, M., ~·· rk. Körlls- vm., korponai j., biz 117, :E 612, T., m., o, 
bökény, kg. Honczér, !.398 kb., kj. és ak. hely- 3.398 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Ipolyság, jhtk. 
ben, tsz. Arad, jbtk. tls ah. Körösbökény, cs. ö• és ah. Korpona, cs. ö. Alsósipék, 26, XIV, 45, 
helyben, 33, IV, 13, f, . _r- e. ~: r. . . 

Hondol kk., X Boksatelep; Hunyad 11m., déval *) Hontrákóoz kk., X Hontrákóczi puszta; 
j., hb Siö, i, I.U6, O.,.m., o . .:j=-, 3.835 kb., kj. és ak. Btmt ,m., korponai j., ház !4, !. 102, T., m., rk. 
Felsócsertés, tsztk., jb. és ah. Déva, cs. ö. Haró, Hontnémeti, 946 kb., kj. é:.~ ak. Hontnémeti, tsz. 
M, XXIII, 75, u. t. és a. p. Felsc5csertés. lpolysá.l!'; jbtk. és ah. Korpona, cs. ö. Korpona, 

H o n o r is 1. Honoros. !!6, XIV, 45, u. t. és u. p. Hontnémeti. 
•) Honoros. kk., X Huszá.rpuszta i Krass6-Seó· Hontrákóczi puszta, n Hontrákócz, Hont 

rbiy mn., lugosi j., ház. 1'-4, :i. 932, O., n., 4'- korponai j., cs. ö. Korpóna, u. t. és u. p. 
U40 kb., kj. és ak. Vecseháza, tsztk., jb. és ah. Hontnémeti. - · · 
Lugos, cs. O. Lugos, 43, VIII, iS, u. _t. és a. P• H o n t s o m o s J. Csá.brágsomos. · 
Vecsebáza. · · *) Hontudvarnok kk., X Margithegy, Patkós- · 

') Hont kk., X Kútberekpuszta i Hont 11tll·• puszta és Patoc~o~inniaior; Hont 11m., ipolysági j,, 
ipolysAgi j., hb 184, :i. 860, M., rk. Drégelypalánk, ház 90, :E 40!, T., m., d', 1.496 kb., kj. és ak. 

kb., kj. és ak. Drégelypalánk, tsztk., jb. és ~elyben (alsótt:Széri kj. és ak. kerillet), tsztk., jb. . 
ah. Ipolysig, cs. ö. Ipolyság, ~6, XIV, 46, u. t. és ah. Ipolyság, cs. ö. Alsósipék, !116, XlV, 45, 
és Ilo p. Ipolyság. u. t. és n. p. Teszér. . 

") HontbagonTa kk., Hon( 11m., bili j., ház ") Hontvarsimy kk X Csudapuszta, Kozár-
101, i. 516, T., eJ', rk. Bakabánya, 1.230 kb., kj. hegyszc5llc5, Margitmajor és Őrhegyszöll45; Hoot 
és ai. Alsóalmás (felsőalmási kj. és ak. kernlet), Mti j , ház 43, :! 162, M., ~ , rk. Nagy
tsztk. és jb. Ipolysig, ah. Selmecz- és Bélabánya, kereskény, 1.502 k-h., kj. és ak. ~elyben, tsztk., -
cs. O. Hegybé.nya, XIV, 46, u. t. Bakabánya, jb. és ah. Ipolyság, cs. O. Bát, !6, XIV, 45, 
~- · n. t. Léva, ~-

*) HontbesenyiSd kk., Hont""''' báti j., ház Úi, Honvéd, n Makó, Cs!lf'dti 11m., es. ö. Makó, 
i. T., o, 1.376 kh., kj. és ak. Alsóalmás u. t. és u. P• Makó. 
(fels~almási .kj. ~~ ak. kernlet), tsztlr. és jb. Ipoly- Houvédhalom, r'\ Tófalu, Heves 
&ág, ab. Selmecz- és Bélahinya, cs. o. Bát, ~6, cs. O. Kál, n. t. és u. p. Aldebrc5. 
XIV, 4ó, a. t. és u. p. Bát. Hoport1,. r'\ Sóstófal va, Zemplé-11 11m., szerenesi 
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j., es. o. Gesztely, o. 1.. Onga, o. P• Új- Horgo~tn.nya, r. Harasztos, Torda-..A.r1111yoa -., 
esanálos. • fel vinczi J., cs. O. Aranyosgyéres, u. t és a. p. 

*) Hór kk., )( Dadatanya, G~z.alanya és Vécsei Harasztos. . 
erdölak; Zem11lén vtn., gálszécsi J., ház 139, f 920, Horgostn.nyn, r'l Ottomány, Bihar m., ér . 
T., m., rk. és gk, Vásárhely, ref. Tusa, ág. Pazdics, mihályfalvai j., cs. O.· Szalacs, · u. t. és u. p, 
!!.'ll74 kb., kj. és ak. Vécse, tsz. SátoralJaújhely, Ottomány. _ 
jbtk. és ah. Gálszécs, cs. O. Gálszécs, 66, IX, ~8, Horgostó, n Nadab" .Arad mn., kisjenői j., 
n. t. Parnó, u. p. V éese. · ak. Szinte, cs. o. Alsósimánd, u. t. és L p. 

Hóra kk., Lipt6 vm., liptószentmiklósi j., ház 24, N ada b. .. · 
· i, 10ö, T., rk. Szentandrás, ág. Szentpéter, 811 *) Horhát kk., ZrJlyom tJm., nagyszalatnai ~ 

kh., kj. és ak. Szentandrá.s, tsz. Rózsahegy, jbtk. ház 18~, i, 1.273, T., c!, rk. Nagyóesa, 6.030 kb., 
és ah. Liptószentmiklós, cs. O. Liptószentmiklós, tj. és ak. helyben, tsz. Beilzlerczebá.nya, jblk. és 
67, XV, 49, u. t. Liptószentmiklós, u. p. Bene- ah. Zólyom, es. o. helyben, XVI, 60, t. t. 
dekfalu. • Nagyszalatna, u. p. Nagyócsa. 

Horanszka, f"'' Farkasfalva,· Ssepes vtn., lc'Scsei •) Horhi kk., Hont vm., bé.li j., ház 87, :E Bö6, 
. j., cs. O. Poprád, u. t. és u. p. Ménhárd. · M., ·t., rk. Nagykereskény, ref. Hontvarsány, ág. 

Horáuszka, r. LandzsásOLfalu, Beepes tim., Csank, 1.035 kh., kj. és ak. Hontvarsány,lsztk. jb. 
szepesszombati j., cs. O. Poprád, u. t. Káposzta- és ah. Ipolyság, cs. o. Bát, !6, XIV, 45, t. t. 
falva, u. p. Landzsásötfalu. . és u. p. Léva. · . 

Horányicsárda, r. Szige~onostor, Pest-Pilis- Horhi, f"'' Filrged, Tolna tamási j., es. ö, 
Solt-Kiskun vm., pomázi j., cs. O. Dunakeszi, Ozora, u. t. és u. p. Filt•ged • 
u. t. Szentendre, u.· p. Szigetmonostor. · Horhip uszta, f"'' Szentgál, Veszprim ""'·• veu. 

Horányl révátketö, f"'' Dunakeszi, Pest-Pilis- prémi j., cs. O. Herend, u. t. és n. p. Herend . 
8olt-Ki8kwn vm., váczi j., es. O. Dunakeszi, u. t. Horhóalj a, f"'' :r,Jágocs, Baranya 11m., hesyháti 

·· és u~ p. Dunakeszi. j. (székh. Sásd), cs. O . .Mágocs, u. t. és u, ,. 

' 

H o r b o k c s e b i n y e l. Hegyescsaba. Mágocs. 
· H o r b o k r a d v á n y l. Laborczradvány·. . Horindzsapusda, r. Erd<'luarak, Bihar ea~ 
. *) Hordó kk., Besmrcee-Nase6d naszódi nagyszalontai j., cs. O. Feketebátor, a. t ésu,p. 

j., ház 1"9, f. 1.003, O., • , -'.986 kh., kj. és ak. Erdőgyarak. . . 
Szálva, tsz. BPsztercze, jbtk. és ah. Naszód, cs. O. Horka, r. Cselej, ZempUn tJm., gálszécsi j, 
Telcs, 63, XXII, 7!, u. t. Telcs, u. p. Szálva. cs. 6. Nagymihály, u. t. Upor, u. p. Pelejte. 

H o re l i c z l. Orlócz. Hórka, f"'' Fenyllkosztolány, Bars tJm.,aranyos· 
. li o t' e n i c z l. Magasi. · · . maróli j., cs. O. Kistapolcsány, u. t. Kislapolt!Wly, 

Horgácz, r. Kovászna, Háromsetk "'"·• orbai u. p. Fenyllkosztoláuy. 
j. (székh. Kova\azna), es. 6. Kovászna, u. t. és H o r ka l. Krasznahorka, Vághorka. · 
o. p. Kovászna. · H o r k a l. Landsásfalu. 

Horgasérbnajor, f"'' Pápa, V eseprim cs. G. H o r k a v á r a l j a L Krasznahorkadralja. 
Pápa, u. t. és u. p. Pápa. . *) Horlyó kk., Ung tm~., szerednyei j., hú 
· Horgonycsárda, f"'' Érd, Fejlr vm., adonyi j., i. 1.!74, R., n., •, 3.448 kb., kj. és ak. helyben, 

• • 
cs~ O. Erd, n. t. és u. p. Erd. · tsz. BeregRzász; j btk. és ah. Ungvir, cs. ö. Szered· 

Horgon)'Tetö, f"'' Ujvidék, Bdcs-Bodrog tim., nye, 66, XI, 36, u. t. Szerednye, ~-
cs. ö. (a közbiztonsági szolgálo.tot Ujvidék város H o r n y a l. Katlanos. 
rendörsége teljesiti), u. t. és u. p. Ujvidék. Hornyácslrtvú.ny, f"'' Lohonya, Nyitra v~~~o, 

*) Horgos nk., X Budzsák, Horgosi királyba- vágújhelyi j., cs. O. Ótura, u. t. Otura, a. p. 
lom, Kamaráserd<'l, Kishorgosi major, Köh5oldal1 Lobonya. · 
Nagyállás, Nagy~ajor, POrös, Szelevény és Szent- *) Hornyán kk., .7rencsln báni j., ház 86, 
péter; Osongráil vm., tiszáninneni j. (székh. Kis- i. 603, T., rk. Bobót, 1.163 kb., kj. és ak. Dezsér, 
kundorozsma), ház 1 i. 8.037, M.! o, ref. _tsz. Trencsén, jbtk. és ab. Bán, cs. ll .. Bercsénf, 
Szeged, .18.537 kh., ak. helyben, lsztk., Jb. és ah. 71, XV, 47, u. t. Bercsény, u. p. Dezsér .. 
Szeged, cs. o .. helyben, 46, V, 14, ~. ~' 1;1 *) Horócz kk., T-rencslfn puhói j., biz Si, 
_r e: ~. i. 4t~, T., rk.. Poroszka, 9a kh., kj. és ak. Led-

Horgosi ldrályhalom, f"'' Horgos, Osongt·ád niczróna, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Puhó, cs. 11. 

mn., tiszáninneni j. (szé·kh. Kiskundorozsma), Puhó, 71, XV, 417, u. *- Ledniczróna, u, p. 
cs. O. Horgos, u. t. és u. p. Horgos. Poroszka. · 

*) Horgospataka · kk., BeoZnok-Doboka tim., Horogpuszta, r.1 KOveskál, Zala tnn., lapolcui 
dési j., ház :E '976, O., t , 3.801 kh., kj. és j., cs. O. Kllvágóörs, u~ t. és u. p. Kllveské.L 
ak. Pecsétszeg, tsztk., jb, és ah. Dés, cs. ll. Pecsét· Horómajor, f"'' Székelyhid, Bi11ar tJiil., székely· 
szeg

1 
63, XXI, 70, u. t. és·. u. p. Retteg. · hidi j., cs. ö. Székely hid, u. t. és n. p. Székelyhid. 

H o r g os p a t ak a l. KohóvöliJY., _ . *) Horpács kk., X Almáspuszta; Ndgrdi!.-. 
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flor ltor . 
. M és ak. Cseklész, tsztk., jb. és ah. Pozsony, cs. ö. 

nógri.di j. (székb. Rétsár), ház 58, i- !B97' 
8
": Cseklész 7!!, Xlll, 40, u. t. és u. P• Cseklész. 

b kj és ak orso , . . . 
1 rk. Borsosberény, 1.150 k ., "btk Ré.tság ah. *) Horváthásos kk., Vas vm., n~metúJván J., · 
' berény, tsz •. Balassagyarmat, J • , 61 há 66 .c 27~ H rk Pósaszentkatalin 789 . 
' Balassagyarmat, cs. 11. Érsekvadkert, 60, XVI, • z • ~ • •• n., m., • . ' 
' a. t. Borsosberény, 1:8J. · kb., kj. és ~~· Strém, tsz. Szombathely: Jbtk. és 

H 0 r p á c 9 L Sopronhorpács. · . · ah. NémelUJvár, cs. ö_. Pusztaszentmihály, 83, 
Horsópuszta, r'l Csernely, Borsod ""'·• ózdi j., XX, 66, u. t. és u. P• Monyorókerék. . 

rs. 11. Szilvásv6rad, u. t. Szilvásvárad, u. P• *) Honá.thertelend kk., Baranya t~m., szent-
Gsemely. lc5rinczi j.,. ház 62, i. !76, N., h., rk. Ibafa, 919 

•) Bori nk., X Dencstanya; Felsc5- kb., kj. és ak. Ibafa, tsz. Péc8, jbtk. és ah. Szent-
cseple, Józseftanya, Lászlólanya, Miklóetanya, lc5rincz, ca. ö. Bakócza, 52, XIX, 60, u. t. Alma
Pusztahor~ Pusztanagyhát és Winterherg szöllc5- mellék, u. p. Ibafa. 
telep; He-oe• "~·· halvani j., há1 76~, i. f..104!, M., Honáthtanya, fl Egel'llzólát, Heves t~m., egri 
ű, 7.506 kh., ak. helyben, lsz. Eger, jbtk. és ah. j., cs. It Verpelét, u. t. Verpelét, u. p. Egerszólát. 
Hatvan, Cl. ll. Hatvan, 60, X, S~, f, Horvátbtanya, fl Kötelend, Koloe~ t1m., mocsi 
I- e. ~- · j., cs. O. Magyarkályán, u. t. és u. p. A~sózsuk. 

Hort, f"'l Balmazújváros, H~jtlu v~., központi HonAthtanya, fl Papos, Seatmár vm., máté-
j. (székh. Debreczen), cs. ö. BalmazújvAros, u. t. szalkai j., cs. ö. Mátészalka, u. t. Mátészalka, u. p. 
és u. p. Balmazújváros. . Jármi. · 

Horti József tanya, f"'\ Csány, Hevts t~m., hat- · *) Honátl kk., X Hidegvölgy ; Hont vm., ipoly-
vani j., ca. ll. Hatvan, u. t. és u. P• Csány. sági j., ház 67, f. SS!, M., t., l'k, Gyerk, 1.4()4. kh., 

BorU József tanya, f"'\ Ecséd, H6'Des t~m., kj. és ak. Kistompa, tszt,f., jb. és ah. Ipolyság, 
hatvani j., cs. ll. Hatvan, u. t. és u. p. Ecséd. cs. ö. !6, XIV, -'5, u. t. és u. p • 

Horlitanya, f"'l Polgár, Slabolca t~m., dadai alsó Kistompa. . 
• 

j. (székh. Tiszalök), cs. ö. PolgAr, u. t. és u. p. H o r v á t i l. Erdt'lhorvlt!, Torna-
Polpc. horv6.ti. 

H o r t o b á r y L Nagyhortobágy. . *) Horvátjárfalu kk., rajkai j., hb . 
•) HonobágyfalTa kk., SifiJen újegyházi j., 180, f. 647, H., n., 0 , !.8m~ kh., kj. és ak. Orosz-

ház 173, f, 716, O., m., =j=-, 2.190 kh., kj. ak. vár, tsz. Gyc5r, jbtk. és ah. cs. 6. 
· helyben, tsz. Nagyszeben, jbtk. Újegy ah. Köpcsény, 76, XVII1, 68, u. t. és u. p. Orosz vár. 

szeben, cs. ll.· helyben, 81, XXIII, 7,, H o r v á tk é cs a l. Kc5cse. 
• 

~· ··· *) .llorvátkimle kk., X Lujzamajor; Moson. 
Hortobágyi csárda, f"'l Debreczen, Hajdu vm., magyaróvári j., ház 170, f., 991, ~., m., o, · 

cs. ll. Nagyhortobágy, u. t. Balmazújváros, u. P• 1.6'!6 kh., kj; és ak. Magy~kimle, tsz. Gyt'lr, jbtk. 
Nagyhortobágy. ' és ah. Magyaróvár, cs. 6. Lébény, 76, XVIII, 58, 

H o r v á t l. Bá.nhorvit, Disznóshorvát, Krasma- :f, 
horvá~ Oláhhorvál .. . . *)Horvátklári kk., Torontá~ t~m., csenei j.,.ház 

*) Honátberek kk., f""'l Nyitra szakolczai 87, i, 496, sz., h., n., m., gk. Klári, ref. Gyertyá.-
j. (székh. Holics), ház 155, i 783, T., rk. Szakolcza, mos, 6.029 kh., kj. és ak. ~ári nk.-hez beosztva, 
1.19' kb., kj. és ak. VArkllz, tsz. Nyitr~~o, jbtk. tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. Zsombolya, cs. ö. 

és ah. Szakoleza, cs. G. Holics, 7j,. XIII, 41, Kőcse, 61, VIII, !4, u. t. és u. p. Klári. 
l. t. és. u. P• . . *) Hofvátkút kk., Somogg vm., marczali j., ház 

Honátbokor, r'l Nyíregyháza, Szabolcs 11m., 165, f. 867, M., rk. Somogysámson, 873 kh., kj. és 
es. ll, Nyíregyháza, u. L és u. p. Királytelek- ak. Somogysámson, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. 
puszta. · Marczali, cs. ö. Balatonberény, 44, XIX, 63, u. t. 

*) Honitesencs kk., Vaa németújvári j., Marczali, u. p. Somogysámson. 
hú 61, i. ~1, H., rk. Németcsencs, !!84 kh., kj. H o r v á t l t'l l. Horvátlövt'l . 

• 
és ak. Tobaj, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Német- . *) Horvá.tl6Tö kk., VtJB t~m., szombathelyi j., ház 
újvár, cs. 11. Pusztaszentmihály, 83, XX, 66, u. t. 78, t 397, H., rk. Némellövc5, 1.069 kh., kj. és 
FIIIZluzentmihály, u. p. Németcsencs. ak. Néme.tlövc51 tsztk., jb. és ah. Szombathely, 

*) Horvátfala kk., Vas vm., szentgotthárdi j., cs. ö. Pornóapáti, 83, XVIII, 69, u. L Pjnkaóvár,. 
ház 107, ! 636, N., rk. Badafalva, 69~ kb., kj. és u. p. Németkeresztes. 
ai. Nagyfalva, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Szent- Horvá.tmajor, fl Csönge, Vtu · ezen
gotthárd, cs. 11. Gyanafalva, 83, XX, 66, u. t. dömölki j., cs. ö. Ostffyasszonyfa, u. t. Ostffy• 
Szentgotlhird, u. p. Nagyfalva. asszonyra, u. P• Csönge. 

•) Honátgurlb kk., X Alsómajor, Feketeviz- *)Horvátnádalja kk., Vas 11m., körmendi j., hú 
puszta és Felsilmajor; Pouuny 11m., pozsonyi j., 111, f. 878, M., rk~ Körmend, 1.837 kh., kj. és 
hb 176, i 1.137, T., h., n., o, J.i70 kh., kj. ak. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Kor-
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mend, es. O. Körme n d, 83, XX, 66, ~ m. h., c~;~. o. Alsónyires fal va, 64, XXIII, 'ió, •· t. t>emsua, 
u. t. KOrmend, u. p. Gyalár . 
. H o r v á t n á d a ll a I. Horvátnádalja. Hosszakpnszta, ll Aldoboly, Háromutk ""·· 

H o r v á t n e u z i n a I. Kisnezsény. sepsi j. (szék h. Sepsiszentgyö~gy), cs. 6. Uwn, 
Honátpuszta, ll Czoborfalva, Nyitra vm., u. t. Uzon, u. p. Illyefalva. 

szakolczai j. (székh. Holics), cs. o. Holics, u. t. *) Hosszuú.g kk., Temu tm&., temesrékasi j,, 
Holics, u. p. Szentistvánfalva. hh 151, i. 674, O., t, =f, 7.079 kh., kj. és ak. 
Ho~vátpuszta, 1""\ Rimaszombat, GiJmtir ú Sziklás, tsz. Temesvár, jbtk. és _ah. Temesrékas, 

Kis-Hont tnn., cs. o. Rimaszombat, u. ~. és cs .. ö. Aga, 61, VIII, !8, u. t. GJzeliiLfalva, 11, p. 
-u. p. Rimaszombat,' . Sz~lás. . .. 

Horváttag, ll Székely hid, Bihar vm., székely- . ) Kossriaszó kk., K1B-Ktlktlll6 vm., holiSZilaszói 
hídi j., cs. ö. Székelyhid, u. t. és u. p. Székely hid. !·•. hlLz_ 329, i. 1.638, n., o.,, m., O• i1i • r:f, (l, ret 

Horváttanya, ll Csaroda, Bereg vm., tiszaháti :\hkeszásza, .5.0.30 kb., kJ. és ak. helyben, tst 
j. (székh. Beregszász), ca. ö. Vári, u. t. Bereg- Erzsébetváros, Jbtk. helyben, ah. Erzsébetviro~ 
1urány u. p. Csároda. · cs. ö. helyben, ,50, XXIII, 76, ,L- ~ 

Hol'láttanya, ll Dunapentele, Fejdr tm~ .• 
adonyi ·j., es. ö. Dunapentele, u. t. és u. P• H~s~Z11aszó, ll Csikmindszent, Os4lc VM., fel· 
Dunapentele. · csiki J. (székh. Csikszereda), cs. ö. Csíkszereda, 

Horváttanya, ll Galgagytsrk, Pest-Pfli8-Bolt- u. t. Csiks~ereda, u. P~ Csikmi~dszenl 
Kiakun vm., aszódi j., cs. ö. POspökhat van, u. t. H o ss z u as z ó I. Biharhosszuaazó, Krasm~- · 
és u. p. GalgagyOrgy. hosszúaszó. 

Honá.ttanya, ll Hete, Bereg vm., tiszaháti ·j. ~?sszúdombmajor, ll Csoma, Soprtm ""'• csor· 
(székh. Beregszász), cs. ö. Tarpa, u. t. és u. P• nat. J .. cs. ö. Csorna, lio t. Kapuvár, u. p. Csatári· 
Tarpa. . maJOr. 

Horváttanya, ll Igriczi, BMsorl vm., mezc5esáli Hoss~ll~tlll, ll Kajdaes, TolntJ '*~ duna. 
j., cs. o. Mezc5csát, u. t. és u. P• Mezc5csáL löldvár1 J· (székh. Paks), cs. ll. K6lesd, 1. t. 

Horváttanya, ll Kartal, Peat-Pilis-Solt- KisTcun és 11• P• Kajdacs. . . . 
aszódi j., cs. O. Aszód, u. t. Hatvan, u. p. Kartal Hossz~d.tllll ta nyá~,~""'~ Tiszakeszi, BorBOd ""• 

H á
.u. Lá á . 8: ... mezc5csáh J., ·cs. G. T1szapolgár, u. t. és a. p. 

orv uanya, ll z ri, l'atmur szatmár- Tiszakeszi 
n~m .. ~i j., cs. ö. Szatmár-Németi, u. t. és u. P• Hosszúérpuszta, ll Szék, Bsolt~ok-Doboka ~.,, 
Lazárt. . . 9zamosújvári j., cs. O. Szék, u. t. és u.'' Szék . 
. Ho~vá.ttanya, ll Márok, Bereg 'Dm., tiszaháti *) Hosszúfalu nk., ){ Epresalja és Ösánez: 
J. (szekh. ~eregszász),. cs. c5. Csaroda, u. t. és u. P• Brass6 vm., hétfalusi j. (székh. helyben), hAz 
Beregsurilny. · . .. 1. 761, :t 6.0!1, o., m., ~, ef'(:!), .::f{:l), rt. TBr· 
H~rváttanya, ll NagyfQged, HetJes ~m., gy ön- kös, ~.957 kh., ak. helyben, tsztk., és ab. 

gyö~l j., cs. ö. Nlliyfnged, u. t. Ludas, u. P• Brassó cs ö helyben ! mv 77 
Nagyfllged. _[1t 1 

• • 
1 

' 
1 

, 

Horváttanya, ll Nyfrparasznya, B1atmár · , H~ s s z ú fa 1 u 1. Felsc5hosszúralu Kdvár· 
máteszAJkai j., es. ö. Mátészalka, u. t. h u. P• hosszúfalu, Lendvahosszúfalu, Rinyahosszüralu. 
Nagydobos. · . Vá~hosszúfalu, Vasho~szúfalu, Zalahosszúfalu. 

Horvá.ttanya, ll Ópályi, Beatmár máté· Hosszúföldek ll Gerendkeresztúr Torda-Ara· 
szalkai j., cs. ö. Mátészalka, u. t. és u. p. Ópályi: nyos tJm., mar;sludasi j., cs. o. A:anyosgyél'8f, 
. Horvá.ttanya, ll Tákos, Bereg vm., _tiszaháti u. t. Marosludas, u. p. Gerendke_resztlk 
:;. (székh. Beregszász), cs. ö. Gergelp, u. t. HosszúfiildfrtTá.ny, ll Kotmány, Ndgrád "'• 
Beregsurány, ll· P• Csaroda. · . losonczi j., cs. ö. Lónyabinya, u. t. Lónyabánya, 

*) Horvát_z~idény kk., X JózsefmaJor;· Sopron u. p. Vámosfalva. 
· tim., e.sepreglJ., ház 181, :E l.OfU, H., ~·· O• !.14ó Hosszúgorond, h Bótrágy, Bereg ""'·• mez6-

kh., k:j. és ak. helybe~, tsz. Sopron, Jbtk. és ah. kaszonyi j., cs. ~. Bátyú, u. t. Bttyú, 1. p. 
Cseprer, cs. O. Csepreg, 76, XVIII, 671 u. t. és u. P• Bótrágy. 
Csepreg. . . . . Hossz11gorond, ll Mezlikaszony, Bmg nt1 

Hosdát kk., Hunyad V&Jdahunyadt J., mezókaszonyi j., cs. G. Bátyú, u. t. és 1, ,. 

ház 111, f, 56!, M., o., i!;, kr. Felsónádasd, Mezőkaszony. · 
1.429 kh.,, kj. él ak. helyben, t_sz. Déva, jbtk. Hosszúhát, ll Kenderes, Jáae-Nagykrm-Szol~ 
és ah. VaJdahunyad, cs. ö. VaJdahunyad, 64, vm., tiszai felsli j. (székh. Kunhegyes), cs. ll. Kistij· 
XXIII, 75, 11. t. és u. P• Vajdahunyad. . szállás, u. t. és u. p. Kenderes. 

Hosdó kk., Hunyad vm., vajdahunyadi j., ház Hosszúhát, ll KiskOre, Het~es tma., hnesi j., 
77, f 480, O., -t-, 2.845 kh., · kj. és ak. Király- cs. ö. Tiszanána, n. t. és u. p. Kiskore. 
bányatoplicza, tsz. Déva, jbtk. és ah, Vajdahunyad, Hosszúhát, ll Nagykőrlls, Pest-P,lia-&lt-Kil-

.. 

• • 

• 
• 

• • 

-
• 

• 



• 

• • 
. i:íos-Hos 

· · t. ... p Na'"J- helyben (ideigl. klllönftmény), lll, 7, 
hA "-., es. ft. Na(fykc5rfts, u. uB U. • " :f, p e. ~- · , •. 

k6rGs. sárréti J·. ")Hosszílpn.tak kk .. Kis-Ktlkt'iZl& hosszuaszót 
Bossrihát, r-. Szerep, Bihar é k 

(székh. Biharnagybajom), cs. o. Szerep., :C, j., ház 201i, i. 883, O., t ! !.3~0 kb., kj. . B a • 
. •· p. Szerep. - · • OláhbOkkös, tsz. Erzsébet~aros, Jbtk. Hosszuaszó, 

HoBSzúhátdllUJ, r-, Kiskundorozsma, Osongrad a.h. Erzs_ébetváros, cs. ö. M1keszásza., 60, XXIII, 76, 
.,.., tiszáninneni j. (székh. Kiskundorozsma), 11. t. M1keszásza, u. p. Hosszúaszó. 
cs. o. Kiskundorozsma, u. t. és u. P• K1skun- Hosszúpatak, f"'t Darlacz, Kis-Külcall& 
do1·ozsma. erzsébetvárosi j., cs. ö. Erzsébetváros, u. t. és 

• 

Hosszt\hegy, f'"'l Berezó, Nyitra miavai j., 11. p. Darlacz. · . 
cs. ö. Miava, a. t. és u. p. Bereaó. H o s s z ú p a t ak J. Bégahoaszú patak. 

Hosszthegy, f'"'l Iszkaszentgyörgy, Fejtr , *)Hosszúpereszteg kk., X Dénesdmajor, Kis· 
1zékesrehérd.ri j., cs. O. Székesfehérvár, u. t. és gecsenymajor, Nagygecsenymajor, Peresztegtacs· 
•· P• Moha. · kánd és Szajkimalom; VtJB vasvári j., ház !841 

Hosszóhegy, f'"'l Karád, . tabi j., ! 1.95!!, M., o, 7.939 kb., k.j. és ak. helyben, 
·cs. o. Karád, u. t. és u. p. Karád. · tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Vasvár, es. ö. János• 

') HosszúhetánJ kk., X Csokolidé, Vakcsa, haza, 8::1, XX, 66, u. t. Jánosbár.a., 
Viktóriabányatelep és Zobé.\puszta j :Baranya t~m., · Hosszt\pusata, f"'t Zsáka, BihM tim., berettyé. 
pécsi j., haz 516, :E ~.717, M., n., o, Ag. Pécs, 8.307 újfalui j., cs. ö. Zsáka, u. "t. és u. p. Zsáka. 

.. kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Pécs, cs. ö. *) Hosszúremete kk., Kf"a&Bó-Seöf"tny ""'·• 
Pécsvárad, 6!, XIX, 60, f, ~- hégai j. (székh. Btlincz), ház 156, f, 719, O., .:f=-, 

*) Hosszúláz kk., Zempltn t~m., sá.toraljaüjhelyi ~.~a kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 
j., ház 61, :E !78, M., t., rk. és ref; Sá.toraljaújhely, Lugos, cs. ö. Bégamonostor, 43, VIII, !3, u. "t. 
5i! kh., kj. és ak. Sátoraljaújhely (sá.toralja- Igazfalva-Rekettyő, u. p. gégamonostor. . 
Ujhelyvidéki kj. és ak. ke1·ület), tsztk., jb, és ah. Ho88z6rét kk., Liptó t1m., németlipcsei j., 

·Sátoraljaújhely, cs. ~. Sátoraljaújhely, X, ház SS, t 19i, T;, rk. Kvacsan, 1.046 kb., kj. és 
L t. és a. p. Sitoraljaújhely. ak. Szielnics, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. Liptó-

*) Hosszúliget kk., BihM tJm., maifarcsékei j,, szentmiklós, es. ö. Szielnicz, 67, XV, 49, u. t. 
ház 63, :E O., 1, 1.146 kb., kj. és ak. Mikló- Liptószentmiklós, u. p. Szielnicz. 
irtás, tsz. N&iY-Várad, jbtk. és ah. Magyaresé\e, *) Hosszúrét kk., Sáros 1Jm., birtfai j., ház 140, 
cs. ö. Magyarcséke, 87, IV, 11, u. t. Drigcséke, E. 667, T., rk. Zboró, 1.946 kb., kj. és ak. Bártfa 
1. p. Miklóirlb. . ( bártfavidéki kj. és ak. kerQlet), tsz. Eperjes, jbtk. 

~) Hosuúmacs.tás kk.,Kolou t~m., kolozsvári. j., és ah. Bártfa, cs. G. Zboró, 67, IX, u. "t. 
ház 11!, :E 552, O., m., 1 , 1.86~ kh., kj. és ak. BártfafOrdő, u. p. Btrtfa. , 
Kolozsgyula, lsztk. Kolozsvár, jb. Kolozsvár vidéki Hosszúrét, f"'t Bia, Peat-Pilia-Solt-KiB-kuiJ fJfll., · 
(székh. Kolozsvár), ah. Kolozsvá.r, cs. ö. Kolozs· biai j., es. ö. Bia, u. "t. és u. P• Bia. 
borsa, 61, ·xxr, 67, u. t. és u. p. Kolozsborsa. Hosszúrét, f"'t Mad6.csi, Nográd gliesi j., 

Bossrimegyemajor, f'"'l Salomvár, Zala ""'·· cs. ö. Ábelfalva, u. t. Gács, u. p. Ábelfalva. 
~ zalaeaerszegi j., cs. G. Zalalövő, u. t. Zalalövő, Hosszúrét, f"'t Szárazd, Tolna simon.\ot-
' L P• Salomvár. nyai j. (székh. Gyönk), es. G. Gyönk, u. t. Gyönk, 

') Bosszt\mez8 nk., t~m., szigeti u. p. Szá.razd. 
j, (székh. M:áramarosszi.gel), ház MO, f 2.558, M., H os a z ú r é t l. 'Murányhosszúrét, Várhosszúrét. 
1., ;, ~. rk. Máramarossziget, 7.732 kb., ak. Hosszúrétmajor, f"'t Morvaszentjános, I:bssony 
helyben, tsztk., jb. és ah. Mára.marossziget, Cs. ö, vm., malaezkai j., cs. ö. Mol'Vaszentjános, u. t. 
Szaploncza, 85, XII, 88, f, ~- és u. p. Morvaszentjános. 

H o BB z ú me z ő l. La- 11) HossZ1iréT kk., BeoJnok-Doboka ."._, nagy-· 
1 borezmezó, Trencsénhosszúmező1 Unghosszúmező. ilondai j., ház 93, t 408, O., m., t , kb., kj. 
~ H o su ú me z c5 l. Gorbómező.. · és ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, ah. 
' H o ss z ú me z ő l. Somlyómező. Magyarlápos, cs. ö. helyben, 68, XXI, 70, 

f"'t Balatonkenese, Yese- f, ~· 
prtlll m., enyingi j., cs. ö. Balatonkenese, u. t. és Host~.zúrévpuszta, f"'t Sajógalgóez, B&rsoiJ, 
L p. Balatonkenese. . sajószentpéteri j., cs. ö. Sajókaza, lU t. és u. p. 

•J Ho881ÚpálJi nk., )( Bemáthtanya, Fehértó, Vadna. 
Fritertanya, Konyári sóstófO.rdő, Máriamajor, Mesz- *) Hosszúsor kk., X Vosdócs j ,A,.aiJ, 1Jm., nagy· 
szelátó, Nagybajonta, Sándormajor, Sándoros, Sza- halmágyi j., ház 169, [:! 1.119, O., .:f=-, ö70 kb. 
bóti.-zta, Szalaytanya, Sznlmástanya és Tóköz j kj. és ak. Kishalmágy, tsz. Arad, jbtk. Nagyhal· 
Biluw filii., derecskei j., ház 657, :! 3.804, M., mágy, ah. KörOsbökény, cs. ö. Naifyhalmágy, SS, 
6, ; , ~, 14.171 kb., ak. helyben, tsz. Deh- IV, 13, u. t. és u. p. Nagyhalmágy. 

jbtk. Derecske, ah. Székelyhid, es. G. Hosszúsor, f"'t Németújvár, Vat német-
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újvári j., cs. 6. Németújvár, u. t. és ~· p. Német- kj. és ak, helyben, tszlk., jb. és ab. Nagykaniua, 
újvá.r. cs. ll. Nagykanizsa, 48, XX, 64, u. t. Nagykanizsa, 

*) · Hosszliszabadl kk., Krass6-8zördny tnn., , 
hégai j. (székh. Bé.lincz), hé.z 131, f, 609, O., n., Hosszúvölgy, ~ Pásztó, Htoes tma., hat-nni 
.:j=-,..-rk. Dobrosd, !1.8!13 kb., kj. és ak. Bethlen- j., cs. ö. Pásztó, u. t. és v. p. Pásztó. 
háza, tsztk., jb. és ah. Lugos, es. ö. Bamfalva, Hosszúvölgy, ~ Torda, Torda-.Aranyoa "'"• 
ü, VIII, ~3, u. t. és a. p. Bethlenháza. cs. 6. Torda, a. t. és u. p. Torda. 

*) Bosszúszeg kk., Vas tJm., kc5szesi j., ház Hosszúv6Igyl bokortanya r. Gáva, 81abolcr 
M, f. !196, N., rk. Lék~, ~.098 kh., kj. és ak . ."m,, dadai felsö j. (székh. Gé.va), cs. o. Kisvirda, 
Léka, tsz. Szombathely, Jbtk; és ah. Kc5szes, cs. ö. a. t. és a. P• Gáva. 
Léka, 83, XVIII, 59, a. t. és u. p. Léka. . 

*) Hosszús•eghuta kk Vi 8 klt o· • HosszúvUlgypaszta, r. Csécse, N6gratl HL, 
.. ., a vm., usze.,l J.. · ák' · ö S 'rák ... P"--tó ,.._, __ 

hé.z 60 .e GJ9!1 N rk Léka !ll! kh kj és k. sztr I J., cs. . Zl ' u • .,. _., ' u. p. \AI:C.ce, 
' ölW "' ' ., • ' ., • a . H t ' l H d 

Léka, tsz. Szombatbely, jbtk. és ah. Kc5szeJ, cs. ö. 0 8 1 n a · a as • 
Léka, 83, XVIII, 59, u. t. és u. p, Léka. · Hósztany!'~ ~ DóczyfO.része, Bars vm., garam-

Hosszúszertauya, fl Tiszakeszi, BOf"sorl vm., szentkereszb J., cs. ll. Zsarnócza, 11. t. Pá.losnagy-
mezl'lcsáti j., c~. ö. Mezl'lcsát, a. t. és u. p. mezc5 u. P• Dóczyflirésze. . · 

• Tiszakeszi. fl Rekenyeújfalu, G6m6r ú lii-
Bosszúsdget, ~ Békés, Bt!kés · békési j., Hont vm., rozsnyói j;, cs. ö. Rozsnyó, a. t.· 

cs. ll. Békés, u. t. éa u. p. Békés. · Rozsnyó, · u. P• Berzéte. 
Hosszúsz.fgefi, fl FO.zesgyarmat, Blkt!s *) Hosztót kk., X Józsefmajor; Zala r~., 

szeghalmi j.,· cs. lJ. FO.zesgyarmat, u. fi. és u. p. sO.meJÍ j., biz 57, f, 851, M., rk. Zalaszegvár, 
Filzesgyarmal 1.893 kb., kj. és ak. Zalaplsa, tsz. Zalaegerszer . 

• 

. H osszúsz ó I. Sömllrhosszúazó. j btk. és ah. Silmeg, cs. ö. Silmeg, 48, XI, M, 
H o as z úsz ó l. Marosaszó. u. t. Nemeskeresztú1·, u. P• Zalagalsa. 

. Hosszútelep, r. N&JYdivény, Tf'et&cst!n vm., H o s z t o v i c z a l. Vendél!'i. 
kiszuczaújhelyi j., ak. Turzófalva, cs. O. Kiszucza- *)Hotinka kk., Máramaros vm., sugatagij.(székh. 
újhely, u. t. Zsolna, u. p. Nasydivény. · · Aknasugatag), ház 88, :E 4!1!8, O., Bk. Aknasuga· 

") Bosszútelke kk., .Als6-Fehér kisenyedi j. tag, 880 kb., kj. és ak. Aknasugatag, tsztk., jb. és 
. (szekh. Vizakna), hé.z j77, f, t.W, O., t, 2.981 ab. Máramarossziget, cs. ll. Aknasugatag, 86, XII, 
. kh., kj. és ak. Buzd, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. SS, u. t. és u. p. Aknasugatag . 
. Vízakna, ah. Gyulafehérvár, cs. ö. Pókafalva, 64, H o t t i z a l. Murarév. 

XXIII, 74, u. t. és u. p. *)Hottókk.,XTöllesipuszta;Zalatmt.,zalaerer-
Bosszútfsztás, fl Dány, Pest-Pilis-Solt-Kiskun szeJÍ j., ház 57, f, 36~, M., rk. Bonczodfölde, 

· gödlnic5i j., es. ö. Kóka, u. t. Zsámbók, u. p. kh., kj. és ak. Teskánd, tsztk., jb. és ah. Zala-
Dány. egerszeg, cs. ll. Nagylengyel, 48, XX, 6,, L~ Zal&· 

Bosszúubocstrtrhy, fl Kotmány, N6grád eserszes, u. p. Alsóbagod • 
losonczi j., cs. ö. Lónyabánya, u. t. Lónya- H o t y k a l. Makkoshotyka. 

bánya, u. p. Vámosfalva. Hovaneezirtvány, n Trencsénfogas, 
•) Hosszú1\jfalu kk., &ilágg tnn., zsibói j., ház vm., puhói j., cs. o. Puhó, u. t. Ledniczróna, a. p. 

83, :E 411, O., gk. Nagyll'oroszló, 870 kh., kj. és Trencsénfogas. 
ak. Nagygoroszló, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, *) Hovárdos kk., Vas németújvári j., 
es. 6. Nagygoroszló, 51, III, 10, u. t. Szamos- ház .U, :E 192, n., h .. m., rk. PósaszentkalaliD. 

. udvarbely, u. p. Nagygoroszló. 1.354- kh., kj. és ak. Pusztaszentmihily la , - ' 
*} BosszúTigás kk., Sáros vm., héthársi j., biz Szornbatbely, jbtk. és ah. Németújvár, cs. ll. Puszta· 

:E -137, R., t, 1.499 kb., kj. és ak. Kisbárs, szentmihály, SS, XX, 66, u. t. é& u. p. GyepO· 
ts;B. Eperjes, jbtk. és ah. Kisszeben, cs. 6. Lubo- filzes. 
tény, 67, IX, 29, u. t. Orló, u. p. Kishárs. H o v r i ll a L Hávord. 

. puszta, fl Bükkszenterzsébet, H o z e l e c z l. Ószelecz. 
HewJ~ vm., pétervásári j., cs. ll. Pétervás&:ra, u. t. H c5 b á b a l. Hejc5bába. 
Pétervás!ra, u. p. Bilkkszenterzsébel H c5 c sa b a I. Hejc5csaba. 

• 

Bosszlhizpuszta, fl Mesztegnyc5, Bomow .".._, H ll fl á n Y l. Kisböflány, NagyMftány. 

• 

marczali j., cs. o. Jlarczali, u. t. és· u. p. Mesz- *) Bigrész nk., X Csernyéd, Csicsó és Szállú : 
• 

tegnyl'l. Tol~a tnn., simontornyai j. (székh. Gyllnl:}, biz 
HossztlTI.ztanya, r-. Penészlek, 81atmár tnn., 609, f, 9.959, M., n., (5, x), q. Kalaznó, 6.0i9 

naiykárolyi j., cs. ö. Szaniszló, u. t. Érmihály- kh., ak. helyben, tsz. és ab. Gy5ok. 
falva, u. p. Nyh·béltek. cs. o. Gyönk, 69, XVII, M, f (Szakály-Hft· 

*) HossztlTölgy, kk., Zala vm., naiJkanizsai j., ifész), _r- e. 4.!11Jll. 
ház 69, :E 883, M., rk. Homokkomárom, 623 kh., H c5 i y és z l. Kemeneshc5ifélll. 

• 

• 
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g~1y·-Hro • 
• 

. . csor- Hra.bótanya, f""'' Ungszenna, Ung. '!}tn., na.gy· 
Higyészymajor, r-... Csorna, knposi j., cs. o. Pálócz, u. t. Na.sJmlhály, U. P• 

nai j., cs. o. Csoma, u. t. és u. P• Csoma. . . 
KliuéBzymajor, r-... Pásztori, Sopron ""'·• cs~r- Palym. 

nai j., cs. o. Csorna, u. t. és u. p. Sz1l· H r a b o v a L Rabó. 
sárkány. H r a b o v a r o s z t o k a l. Kisgereblyés. 

*) Höke kk., Bihar t~m., mal'l!'ittai j., ház 3~, i. Hrabovatan~a~ f""'' Garamszeg, Zólyom flfil,, 
117, O., gk. Csujafalva, !67 ll:h., kj. és ak. Poklos beszterezebányai J., cs. O. Beszterczebánya, u. t. 
teret, tsz. Najl'y-Várad, jbtk. és ah. Margitta, cs. o. Hajnik, u. p. Erdőbádony. 

39, Ill, 7, u. t. és u. p. Poklostelek. H r a b o v cs ik l. Gyertyánpatak. 
H 11 ke r es z t ú r I. Hej11keresztlir. Hraboveirtvány, r'! Lobon a, Nyitra vá&'-
*) Hölak kk., X Sinatelep; Trencsm illavai újhelyi j., cs. o. Ótura, u. t. tura, u. p. Lobonya. 

j., ház 1!1!, :! T., m., o, i.~S9 kh., kj. H r a b o v k a l. Bélagyertyános. · 
és ak. helyben, tsz. Trencsén, j btk. Illava, ah. H r a b o v ka l. Szúcsgyertyános. 
Trencsén, cs. O. Illava, 71, XV, 47, f (Hő- ·H r a bs z ke l. Geréb. 
lu-TrencséntPplicz), _[ll e. _ · H r a c h o v i 11 t y .e l. Borsós. 

•) HUltilvény nk., Brassó felvidéki j. (székh. · Hraczkamajor, f""'' Pillerpeklén, 8ár011 
ház 663, f, !.817, N., o. m., r:f, T• ref. eperjesi j., cs. O. Eperjes, u. t. Abos, u. p. Sáros-

Brassó, kh., at. helybtm, tsztk., jb. és ah. szentimre. . 
Brassó, cs. O. Brassó, !, XXIV, 77, ~· H r a d e c z I. Váracska. 

*) HUlTény kk., X Érseki major; Bars vm., Hradek L Temetvény.· 
iévai j., ház ö9, f, 394, M., rk. és ref. Nagysalló, H r a d i st l. Harádics. .. . 

kb., kj. és ak. Barsendréd, tsZ. Aranyos- H r a d i s t y a l. V arkút. ·. 

• 

• 

• • • 

marót, jbtk. és ah. Léva, cs. O. Nagysalló, 26, H r a d is t y e l. Szkacsá.nyhradistye. 
XIV, 46, 11.. t. és u. p, Nagysalló. Hradiszkó, f""'\ Radoma, BárOB "m., girálti j., 

H6lyeghegy, ri Tab, tabi j., cs. O. es. o. Kurima, u. t. Sztropkó, u. p. Sósfiired. 
Tab, u. t. és u. p. Tab. H r a dis z k ó l. Kisvár. 

*) Böml6ez kk., Ugocsa tma., tiszántúli j. (székh. H r a dis z k ó L Radosk15. · 
Halmi), ház 67, f, 314, R., gk. Tiszaszászfalu, r.J.07 Hrajnohaék, f""'\ Berezó, Nyitra miava.i j., 
kh., kj. és ak. Ugocsakomlós, tsz. Szatmár-Németi, cs. o. Miava, u. t. és u. p. Berezó. 1 

jbtk. és ah. Halmi, cs. o. Nagytarna, 86, XI, 36, BrasztkoTa, f""'' Széppatak, Trmacstn t~m., 
. •· t. Fekeleardó, u. p. Ugocsakomlós. puhói j., cs. O. Nemsó, u. t. Illava, u. p. Poroszka. 

•) Hönig kk., X Milpospuszta ; Hrboltó kk., Lipt6 ""'·• rózsahe~ryi j., ház 120, 
. kisszebeni j., ház 120, f, 663, R., gk. Litinye, ! 656, T., o, ág. Rózsaheg'y, !.127 kh., kj. és ak. 

B.(XX) kb., kj. és ak. Pécsújfalu, tsz. Eperjes, jbtk. Sósó, tszlk., jb. és ah. Rózsahegy, cs. O. RózsaheiJY, . 
éa ah. Kisszeben, cs. O. Pétermező, 67; IX, !9, 67, XV, 49, m. h., u. t. ésu. p. Rózsahel!1~ 
•· t. és a. p. Pécsújfalu. fonógyAr. 

H 6 p a p i l. Hejőpapi. · Hreska, f""'\ Dombelve, Trmacslt& ""'·• csaczai j., 
ri Ebed, Bsltergom pir- cs. O. Csacza, u. t. Csacza, u. P• Dombelve. 

• 

• 

• 

kányi j., cs. O. u. t. PA.rkény-Nána, Hreben, f""'\ Marikó, Trencsln vm., vá~rbeszterczei · 

• 

L 

' • 

' "" ... 

L p. EbPd, j., cs. O. Vigbesztercze, u. t. Vágbesztercze, u. p. 
') Hilrn;rék kk., X MeziJdpuszta; Baranya Marikó. 

hegyháti j. (székh. Sásd), hu 100, f, 573, M., n., Hredzénypuzta, f""'' KOzéppalojta, Hont tJm., 
rk. Sisd, kb., kj. és ak. Sásd, tsz. Pécs, ipolynyéki j., cs. o. Csáb, u. t. Balassunarmat, 
jhtk. és ah. Sásd, ca. O. Sásd, 6!1 XIX, 60, u. t. u. p. AlsJpalojta. · 
611 •· p. Sásd. 1 Hrenstye, f""' Berekfalu, · n-encsba tJm., 

B6aerd6puzta, r1 Sánkfalva, G6mör ll Ku- j., cs. o. Turzófalva, u. t. Turzófalva, u. p. 
Hom to maljai j., cs. O. Tomalj a, u. t. Szaniszlófal va. 
Tornalja, u. p. Harkács. . Brevusovalrtvány,f""'' Felsőbotfalu, Nyitra -vm., 

H 6 sz a l o n t a L Hejószalonta. · vágújhelyi j., cs. o. Ötura, u. t. V ilfújhely ,_ u. p. 
•) kk., X Vinczemajor; &prOf& Felsőbotfalu. 

kapuvári j., ház 109,! 638, M., rk. Himód, l.!~ H r i c s ó v á r a l j a L Ricsóváralj a. 
ih., ij. és ak. Himód, tsz. Sopron, j btk. és ah. Hriehóh hány, f""'\ Alsókemenecz, Bars 
Kapavár, Cl. a. Kapuvár, 76, XVIII, 68, a. t. oszlányi j., cs. 6. OszlAny, u. t. Nemeskosztolány, . 
Kapuvár, ~· . . u. p. Besztercsény. 

Brabcaatan;ra, r~ Túrmezt5, Nóf}f'ád ba· H r is ó c z l. Gyónfalva. 
• 

j., ca. 6. Felsőtisztás, u. i. Gács, Brncsárovélrtvó.nyi f""'\ Lobonya, Nyitra 
L p. Fels6tisztás. vágújh~lyi j., ca. O. Otur.a, u. t. Ótura, . u. P• 

H r a b k ó l. Harapkó. · Lobonya. 
H r a b ó c 1 l Rabóez. HromadoTa, ~ Trenesénrákó, 

• 

' • • 

• 
• • 

• 

·-

• 

• 

• 

' 

• 

• 
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csaczai j., cs. o. Csncza, u. t. Csacza, u. P• Treu- Zádorfalva, ak. Tornalja, tsz. Rimaazomba~ jblk. 
csénrákó. és ah. Tornalja, cs. O. Tornalja, XVI, ~i, 1. t. · 

Hroncsok, r\ Cserpatak, Z6lyom vm., breznó- és u. p. Tornalja. • ' 

banyai j., cs. o. Zólyomhrézó, u. t. Zólyombrézó, Hubói puszta, r\ Hubó, Gömör 6 Kis-H011t · 
u. p. Kisgaram. vm., putnoki j., cs. O. Tornalja, u, t. és u, p, 

Hrosi, r\ Dombel ve, .n-encadn vm., csaczai j., Tornalja. 
cs. o. Csaeza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. Huboke, r\ Lázalja, Trmcsln 11111., puhói ~. 

Hrosovczl, rl Határújfalu, 7renc.smi. tim., csaczai cs. O. Puhó, u. t. Puhó, u, p. Láz. 
j., cs. O. Turzófalva, u. t. T~rzófalva, u. p. Huboko, r\ Marikó, D-encaén 11m., vigbeszter· 
Szaniszlófalva. ezei j., cs. O. VAgbecztereze, u. t. Vágbesztereze, 

Hrozlnovotelep, rl Málnapatak, N6grárl t~m., u. p. Marikó . 
losonczi j., cs. ö. Málnapatak, u. t. Szinóbánya, Hudácspuszta, fl Csákányhba, N6grdd fllll., 
u. JI· Losonez. füleki j. (székh. Salgótarján), cs. ll. Fülek, L t. 

HrubibukvUigy, r\ Turzófnlva, Trencsdt' mn., Fülek, u. p. Ragyolcz. 
esaczai j~, cs. O. Turzófalva~ u. t. és u~ p. Turzó· Hugón1ajor, r\ Egeg, Hont ftlo, ipolysági i~ 
fal va. . cs. O. Ipolyság, u. t. Egeg·Szalatnya, u, p.~Eg~g. 

H r u b ó L Rubó. Hugótelep, rl Oroszvár, Moson ""''' rajkai j., · 
Hruesó.rkapuszia, r\ Szinóhánya, N6!Jf'árl 'Vm., es. O. Köpcsény, u. t. és u, p. Oroszvir. 

losonczi j., es. O. Lónyabánya, u. t. és u. p. Hugotpuszta, r\ Bezi, Gyár ""'·• tószigetcsiliz . 
Szinóhlmya. kOzi j. (székh. Gyc5r), es. o. Enese, t. t. éa u. p. 
Hrudkovata~ya, r\ Kovesmocsár, Bara tim., ~ese • 

pra·ms:!lentkei•esj/lti j., cs. o. Kiszelfalu, u. t. és *) Hugyag kk., X Borospuszta; Ndgrád VIli., 
u. p. Selmeczhá.nya. balassagyarmati j., ház 184, f, 1.108, M., rk. 

·Ih uskove, n Hatá.hijfalu, Trencsm 'Vm., csaczai Ipolyvarbó, 1.827 kb., Jrj. és ak. helyben, tsL Ba· 
j., es. O. Turzófalva, u. t.· Turzófalva, u. p. Sza- lassagyarmat, jbtk. Szécsény, ah. 
niszlófalva. . cs. O. Balassagyarmat, 25, XVI, 51, 
· Hrosómajor, f" Búrszentpéter, Pozson,y vm., Örhalom, 

malaczkai j., cs. O. Morvaazentjános, u. t. és u. p. Hugyaj l. Érpatak. 

L t. 

Bdrszentmiklós. · Hugyeczffiresz, r\ Zólyom, Zdlyom 1111., ca. o. 
Hrussó· J. BalogrW!só. Zólyom, u. t. és u. ·P• Zólyom . 

• 

H r u s s ó l. Russó. H ugyeezt anya, n Kislllés, Bara tma., aranyos· . 
Hrussóvár, r\ -Keresztúr, Bara arany oa- maróti j., cs. o. Újbánya, u. 1. Zsarnócza, u. p. 

maróti j., cs. O. Kist&polcaány, u. t. és u. p. Kis- Dóczyfürésze. 
tapolcsány. · · . Hugyecztanya, r\ NagyQlés, Bars ""'·• aranylls· 1 

. kk., X Záhava'; Árt~a 'Vm., námesztói maróti j., cs. O. Újbánya, u. 1. Újbánya,· 1o p. l 
j., ház BOJ, i. 1.410, T., o, 5.567 kb., Jrj. és ak. Fenyc5kosztolány. . - · . l 
helyben, tsz. RóZl!A.hegy, jhtk. Námesztó, ah. Alsó- Hugyóhegy, r\ Vásárosnamény, Bmg 11111., l 
kubin, cs. O. Námesztó, 71, XV, 49, u. t. Árva- tiszaháli j. (székh. Beregszász), cs. 11. Gergelyi, l 
v6.ralja, ~. · - . u, 't. és u. p. Vásá1·osnamény. · 

Hubacstanya, r\ Kistllés, Bara , aranyos- *) Hull kk., Bara vm., verebélyi j., ház 1~6,! 
maróti j., es. o. Újbánya, u. 't. Zsarnóeza, u. p. SJ(., T., m., rk. Ohaj, ~U 94 kh., kj. 6s ai. ohaj, 
DóczyfliréiZe. tsz. Aranyosmarót, j btk. és ah. Verebély, cs. D. 

*) Hubafalva kk., X Gonalakmajor és Szarvas- Verebély, J6, XIV, 44, a. t. és u. p. Ohaj. 
gödör; Nyitra pöstyéni j., ház 94, i, 760, Hullószlget, r\ Kopáes, Baranya bara~~ya· 1 

T., rk. Moraván, 4.685 kh., Jrj. és ak. Banka, tsz. vári j. (székh. Dárda), cs. lJ. Kopács u. t. és i 

Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, cs. O. Pöstyén, 7!!, u. p. Bellye. 
1 

l 
XIII, 41 1 u. t. Pöstyén, u. P• Moraván. H u n d o r f I.· Csatófalva. i 

l 

H u b e ' t l. Szenthubert. · *) Hunfalva kk., X MaUárhAza ; 8~ep~~ ""' : 
Hubertmajor, r\ Munkács, Bereg cs. o. késmó.rki j., ház 164, i, 1.265, N., m., l, 5, l), ál· i 

• 

Munkács, u. t. és u. p. Monkács. Kakaslomnicz, 3.953 kh., kj. és ak. helyben, !sJ. i 
Hubertszáll&s, fl Szilágyaomlyó, Bsilágy vm., Lc5cse, jbtk. és ah. Késmárk, cs. o. &7, \ 

es. O. Szilágysomlyó, Do t. és u. P• Szilágysomlyó. IX, SO, :r. ~. i 
Huberttanya, r\ Szászrégen, Maroa-Torda vm., r\ Kisbosnya, Zemplm 11111., pl· 1 

cs. O. Szászrégen, u. t. és u. p. Szászrégen. azéesi j., cs. O. Gálszécs, u. t. és u. p. Parnó. , 
Haberluslak, n Alsózsuk, Ko~ozs kolozs- H u n k ó e z L Alsóhunkócz, Fels6hunkóelo 

vári j., es. O. Bonczhida, u. t. és u. p. Alsózsuk. H u n y a d l. Bántl'yhuuyad, Vajdahunyad. 
8101

• 
H u h i n a l. Hubafalva. Hunyadfalva, fl Kc5telek, Jász-Nagyktln·pjti), 
*)Hubó kk., X Hubói puszta; Góm6rúKia-Hont nok mn., jászsági alsó J. {székh. Jási& 

m.
1 

putnoki j., ház 89, i. 343, M., ~, 1.977 kb., kj. cs. o. Kc5telek, u. t. és a. P. Kc5telek. 
• . . 

• • 
• • 

• 
• 

! 
l 
\ 
! 

d 



• 

• 

' 

. 
• 

• 

• 

• 

677 
Huny-·Husz . 

. 'd" Huszárdomb, ~ Csacza, Trencse'n vm., csaczal 
Hu;radlken, ,-..., HajduMszllrmény, Ha~d : cs ö Csacza u 4. és u P• Csacza. . t. é u p H&.J u- J., . • ' • ... • 

. ""'·• cs. ll. Ha.Jdubllszllrmény, u. s • • Huszárházmajor, ~ Ipolynyék, Hont t~m., 
~ bllszllrmény. . 1 k' · I l ék t D éDely-f Hunyadimnjor, ,-..., Kassaújfalo, .Abauj-Torna. 1po ynyé 1 J., cs. ö. po yny , u. • r ., 
r rm., kassai j., cs. ll. Kassa, u. t. és Uo p. Kassa. palánk, Uo p. Ipolynyék. 
r , ,-..., Kétegyháza, Békés vm., ~n~zá~major, ~ Abaszállás, N'J!itra vm., 
; gyulai j., cs. ll. Kétegyháza, u. t. és u. p. Két- nyJtrat J., cs. O. Ürmény, u. t. Ny1tra, u. P• 

eg)'háza. Abaszállás. 
Hooyadltanya, ,-..., Sósd, Temes z:m., dettai j., HuszArmajor, n Magasmajtény, Hont vm., 

rs. O. Gátalja, u. t. és a. p. Sósd. . ipolynyéki j., cs. O. Ipolynyék, u. t. Drégely-
Hnuyaditanya, ,-..., Vitka, Ssatmár 11m., mé.té- palánk, .u. P• Ipolynyék. · 

szalkai j., cs. O. Nagydobos, u. t. és u. p. Hns.t:l~rma~or? n Yé.mosmikola, HO'nt vm., 
Vitka. vámosmtkoln1 J., cs. o. Vámosmikola, u. t. és 

Hunyadtelck, 1"1 Vajdahunyad, Bunyail tm~., u. P• Vámosmikola. i 
cs. il. Vajdahunyad, a. t. és. u. p. Vajdahunyad. H~~Arokelöpuszta, n Ugod, VBBep~tm vm., 

Hunyadvaskapu vasuti é.llomás, r'\ Bukova, pápat J., cs. O. Ugod, u. t. és u. p. Francz;avágás. 
Hunyad flm., hátszegi j., cs. o. Bukova, ~. :e HuszAr~u~zta, ~ Hono~os, Krass6-Ssörtny 
u. p. Bukova. · 11m., lngos1 J., cs. O. Krassóvtszág, u. t. és u. P• 

Hanyadyld&tanya, n Nyírmada, Beabolcs Vecseháza. 
nyirhnktai j., cs. o. Nyfrma•'a, u. t. és u. P• . Huszárpnszta, n Jánosd, Bihar vm., tenkei 
Nylrmada. . J., cs. O. Tenke, u. t. Nagyszalonta, u. p. 
Hnnyadyna,ytanya~ 1"1 Nyírmada, Beabolcs vm., Jánosd. . 

nyirbaktai j., es. o. Nyirmada, u. t. és a. p. Husz~pu_s~ta, ~ .sztlasbalhá.s, Vessprtm 
Nylrmada. - · vm., enymg1 J., cs. O. Sz1lasbalhás, u. t. és u. p. 

HunyadypöriSs, f-"'1 SaJgó, Nyitt·a vm., nyitrai Szilasbalhás. 
j., cs. o. űrmény, a. t. és u. P• Ürmény. H~s~á~v3lgypuszta, n Keszeg, . N~g1·ád vm., 

H d..+an· M l B . · nógradi J· (székh. Rétsé.g), cs. ö. Nlltmcs, u. t. 
nnya 1-ya, n acso a, ereg mn., bszá- p u p Keszeg 

háti j. (székh. Beregszász), es. ö. Vári, u. t. eHncz, ,· zt"l ó 1 • Cs .. ,.t k TT . osz s a s ma" or, n uru ne ' ,. Q8 tnn., 
Beregszasz, a.. P• Macsola. t lthá d' . ,. Rátót, t Art'szent-

H D Vi ém
. . . szen go r 1 J., cs. u. u. • u 

nnyorospuszta, n ég, es1pr vm., enymgt ét c ,. ,..1 k. 
· · · b D p er, u. p. suru ne 
J., cs. ll. Sztlas alhás, a. t. és u. P• ég. n· .t -zif , ö J c It • "t k TT H k 1 K' dt5 · USZIWI e,s ma or, r"' Sui u ne , ,. as vm., 

H 
u 

0 rk aL. Vátsher k. szentgotthárdi j., es. G. Rátót, u. t. Őriszentpéter, 
uor a g or a. c t k · u. p. sOrO ne . 

H u 0 r k 1 l. Zsolnabe~kes. \ .. Huszkat el ep, r"' Czin ko ta, Pest-Pilis-Sol t-Ki i-
Hupat4ez, 1"1 Melestcz, 1rencstn vm., tren- '· öd"ll-"' · ,. c · k ta u t :Má-
é • · M 1 . 4- és M 

1 
. ~un vm., g u ul J., cs. u, ztn o , • • 

cs m J., cs. ll. e CS1ez, u. ... u. P• e cstcz. t á f'"ld p c · k t Eh t lep . y s u , u. • ztn o n- mann e . 
. Hardala, n Dombelvr., .7rencsm vm., csaczai Huszlodrtvány, r"' Hegyeshely, Trencs~ vm., 
J., cs. il. Csacza, u. t. Csacza, u. P• Dombelve. nagybicscsei j., cs. ö. Turzófalva, u. t. Torzó· 
·Huréz kk., Fogaras 11m., fogarasi j., ház as, falva, u. p. Hegyeshely. 

f. fiOO, O., t , =f, U4~ kh., kj. és ak. BeUen, H us z n a l. Erdőludas. 
lsz. Brassó, jbtk. és ah. Fogaras, cs. ö. Fogaras, Huszonyalte1J1, r'\ Kisszentgrót Zala vm., 
St, XXIV, 78, u. t. és u. P• Fogaras. zalaszentgróti j., cs. ö. Zalaszentgrót, u. t. és 

Hurkamajor, 1"1 Ádámflllde, Sáros 11m., kis- u. p. Zalaszentgrót. 
szebeni j., es. ll. Tótraszlavicza, u. t. Eperjes, Huszpark, n Popré.d, &epP.B vm., ca. ö • 

• 

u. P• Ternye. · Poprád, u. t. és u. p. Poprád. 
Hartolj a, 1"1 Felsőtízsén y, Trem:stn zsol- *) Huszt ~k., X Husztbaro.nya, Husztcseb. 

nai j., cs. O. Várna, a. t. Várna u. p. rény, Husztnagyág és KörösOs; Máramaros "m., 
Terhel y. . huszti j., ház 1.965, t 10.292, R., m., n., o, t,~, (x, 

Hurubák, 1"1 Kolozs, Kol01s cs. O. 16.578 kb., ak. helyben, tsz. Máramarossziget, jbtk. 
Kolozs, u. t. és n. p. Kolozs. és ah. helyben, cs. G. helyben, 85, XI, 35, ~. 

H118Csava, nSz6csmező, Zempldn t!tn., gálszécsi f, p e. 
j., cs. li. Órmez6, a. t. és u. p. Szécsmezll. Hnsztbaranya, r"\ Huszt, Máramaros · "m., 

Husekpuszta, f"'\ Búrszentgyllrgy, Possony vm., huszti j., cs. ö. Huszt, u. t. és n. p. Huszt. 
malaczkai j., cs. O. Morvaszentjános, a. t. Po- Husztesebr6ny,. ~ Huszt, Máramaros vm., 
zsonyzávod, u. p. Búrszentgyllrgy. huszti j., cs. ö. Huszt, u. t. és u. p. Huszt. 

Hustirhlny, n Verbócz, Nyílra 1.1m .• , szeniczei Husztlpuszta, r"\ Jánosi, Göm(Jr ta Kis-Hout 
j., cs. il. Verbócz, u. t. :&liava, a. p. Verbócz. vm., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. O. Feled, 

H us z Ak I. Unglndas. u. t. Rimaszombat, u. p. Jánosi. 

• 
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Busztltanya, n Mez6keresztes, Bor•od vm., Hutlra, n Dombelve, D-et~C&m tiiiL, tsaezai 
mezök.övesdi j., cs. O. .Mezókeresztes, u. t. és j:, cs. O. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. 
u. p. Me1őkeresztes. Butitele p, n Nagyszulin, Szepes vm., ólublói ~. 

*) H asztköz kk., Máramaros ""'·• huszti j., ház es. O. Ólubló, u. t. Ólubló, u. P• Kishára. • 

· 31', t 1.4.o32, R., 1 , 1.409 kb., kj. és ak. Gernyés H u t k a l. Alsóhutka, Felsöhul.ka. 

• 

• 

(alsószelistyei kj. és ak. kerület), tsz .. Máramaros· H u tk a l. Hutás. . 
sziget, .jbtlt. és ah. Huszt, es. o. Huszt, 85, XI, H u t t a l. Unghuta. • 

36,· u. t. Huszt, u. p. Alsószelistye. Hutterian:ya, n Kápolna, HetJes 
Busztnagy ág, n Huszt, .Máramaro• vm., huszti cs. o. Kál, u. t. és u. p. Kápolna. 

j., cs. o. Huszt, m. h., u. t. és u. P• Huszl ·Hutti kk., Lipt6 németlipcsei j., bú 
*) Busztót kk., vm., heryháti j. (székb. tb3, i, 960, T., 0 , 1.014· kh., kj. és al heiJ· 

Sisd), ház 47, i, lu6, .M., rk. Abaliget, 1.166 kb., ben, tsz. Rózsahegy, lbtk. és ah. Liptószentmiil6s, 
.kj. és ak. Abaliget, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Sásd, cs. o. Szielniez, 67, XV, 49, u. 1;. Liplószenl· 
cs. O. Bakóeza, 61, XIX, 60, u. 1;. és u. p. Abalige l miklós, ~· 

*) HUI!Idsófalva kk. és I, X Szenes ; .MártJ- Buttontanya n Kakszentmárton, 81atllllir 
t11MOB huszti j., ház 181, i, 888, R., n., 1 , 4.111 vm., szatmárnémeti j., cs. ö. Szatmtr-NémeU, 
kb., kj. és ak. helyben, tsz . .Máramarossziget, jbtk. u. t. Szatmárndvari, u ... P• Szatmár-Németi. 
és ah. Huszt, cs. O. Tées6, 86, XI, u. t. Handal H u v é s z l. Hüvész .. 
bustyaháza, ~. Huzóczymajor, r"\ Verebély, Bars ""'·• verehél~ 

Buta, n Menesér, Vt~s k6szegi j., cs. O. j., es. o. Verebély, u. t. és u. p. VereMly. 
Borostyánk6, u. t. Léka, u. p. Borostyánk6. Hillll, n Bölcske, Tolna ~ 
. Huta, n Négerfalva, Ssolnok-Doboka (székh. Paks), cs. o. Bölcske, u. t. és t. p. 
dé11i j., cs. O. Nérerfalva, u. t. és u. P• Retteg. B"l ke 

T d B h 
, , uCS. 

Huta, n arnazsa ány, eves vm., eves1 l·· *) Hüvész kk., Sáros lemesi j., hú 
cs. O. Nagyfilged, u. t. Ludas, u. P• Tarna- ! 169, T., rk. Vörösvágás, kh., ij. és ai. 
zsad6ny. . Turina, tsz tk., j b. és ah .. Eperjes, cs. a. Keezer. 

H u t a L Almaszeghuta, Alsó~uta, Divényhuta, peklén, '67, IX, !!9, u. t. Ránkfilred, n. p. Turina, 
Esztebnekhuta, Forráshu~, F6n1~zhuta, Három· Hllv6smajor, n Boczt'Olde, Zala """• zalaeger· 
huta, Hos.."Zóueghuta, K1shnta, L1vóhuta, Mező- szegi j., cs. o. Zalaegerszeg, u. t. Bak, u. P• Bocz· 
huta, Murányhuta, Nagyhuta, Óhuta, Répáshuta, földe. 

• 

Szalánezhuta, Szalónakhuta, Szelestyehuta, Szo· Hi1T6STölgy, 1""1 Máriaradna, Arad 11m, múia· 
molnokhuta, Újhuta, Unghuta, Vágáshuta, Végles· radnai j., cs. o. u. t. és u. p. 
huta. · Máriaradna. · 

Bataerdészlak, n Slilágy vm., H .. ii •1· Ök" • Mi'..t 
· h' · Ilo_ b ... é . · uT 8Tu gy, n urmezu, 1.6r1Jtnaros IIIJI, 

szdágycse 1 J., ca. O. .a:.tSer át, u. '" s u. P• k" 6. . ,. Ök" x ... .~.. 
S ·lá "ll é r. 1 . O urmez l l·• es. u, urmezu, u. '" .., 1, J• z1 gy1 s.a \'L . Oko ő 

Butapuszta, n Kene, Bsi.lágV tasnádi 1·mez • . 
j., cs. o. Tasnád, u. t. és a. P• Erszakácsi. H v o z n 1 c z L Fiirészfalu. , 

*)ButAs kk., Sár08 · bártfai j., ház 40, f, Hybbe nk., · Lipt6 wn., liptóújvári j., hál 
Hl, R., gk. Felsömerse, 669 kb., kj. és ak. Alsó- 401, i. ~126, T., o, r:f', 9.101 kh., ak. helyben, 
pagony, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, cs. o. tsz. Rózsahegy, jbtk. Liptóújvár, ah. Liptószent· 
Zboró, fl7, IX, ,9, u. t. -és u. p. Alsópagony. miklós, cs. 6. LiptóúJvár, 67, XV, ,9, u. t. Liptó-

Hutatelep, n Tasnádbajom, Ssilágy 11m, tas- újvár, · 
nádi j., cs. O. Pele, u. 1;. és u. p. Érszőllős. B y m L. Hím. 

• 

• 

• • • 

• • 
• 

• 

' 
• 

• 

• I . • 

• 

• 

*) Ibafa kk., X Kisibafa ; Baraf111tJ szent- M., rk. Zalatárnok, kh., .kj. és al Nan· 
l6rinczi j., ház 11!, i. 615, N., m., o, ~.265 kh., lengyel, tsz tk., jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. 11• 

kj. és ak. helyben, tsz. Pér.s, jbtk. és ah. Szent- Nagylengyel, XX, 66, u. t. Gutorfölde, 1o,. 
lc5rinez, cs. O. Bakócza, 61, XIX, 60, u. t. Alma- NagylengyeL 

1 
ya. 

mellék, ~. . • · *) Ibrány nk., X Bodzástanya, ~!:z:ep. 
. *) lborfta kk., ZtJla novai J., ház 16, ! a7, Feketeho.lomtnnya, Feketevár, Jalapár, 

• 

• 

• 

! 
' ! 
' • 
! 
• 

• 
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• 

• • 
• 

·· -lbr IBI 
~ é eti · cs o Szatmár-Németi, u. t. és u. P• 
:u••lótanya, Nagyardenanya és NaBYtanya; Beo.- ~:ár' J., • · 
; ""'·· dadai felsc5 j. ~székh. _Gáva), b: b:~6: *) ;~al kk., X Dadapuszta és Igali pusztn. i So-

UöS, M., 5, ~, Bk· BuJ, 10.680 kb., a · Y • • · h •t .C 111 089 * 6 396 
tsztk., jb. és ah. Nylresyháza, cs. o. helyben, mogy vm., tgah J., áz. 'l! 3, ;w "'· , • u • · 

65, x, ~. kb., kj. és ak. helyben, tsz. J._\:aposv:ár? Jbtk. és ab. 
b r 0 n y I. helyben, cs. ft. helyben, 4do, XIX, 63, _[ll e.. . . 

Ida l. Aranyida, Kisida, Kolozsnagyida, Nagyida. Igall puszta, r"\ Igal, Somogy -vm., tgah J., 
•) Idabukócz kk., Abauj-TomtJ tnn., kassai j., ca. ft. Igal, u. t. és u. p. Igal. . 

66, i 479, T., rt. Hilyó, 1.880 kb., kj. és ak. Igalöreghegy, r"\ Pápa, Veszprém cs. O. 
tsztk., jb. és ab. Kassa, cs. ft. Semse, 34, Pápa, u. t. és u. p. Pápa. 

'1.7, u. t. Semse, u. p. Hilyó. lgalpuszta, r"\ Pápa, Ves.rprlm "m., cs. ft. 
_ . ldamajor, r-. Alap, Fejb tma., sál'bogirdi j., Pápa, u. t. és u. p. Pápa. 

O. Czecze, u. t, Czecze, u. p. Alap. *) Igar nk., )( Dádpuszta, Galástya, V ám puszta 
Idamajor, r-. Baracs, Fejb adonyi j., és Vámi sz.,llőhegy; Fejdr tim_., sárbagárdi j., ház 

ll. El&zéllás, u. t. Adony, u. p. Baracs. 217, i, 1.930, M., ~, rk. Simon tornya, ág. Tolna-
.. lllamajor, r-. Magyarbóly, Baranya némedi, 7.158 kb., ak. helyben, tsz. Székesfehér· 

j. (székh. Dúda), es. ö. Villány, u. t. vár, jbtk. és ah. Sárhogárd, cs. ft. Czecze, 69, XVII, 
a. p. :Magyarbóly. 54, u. t. Szilasbalhás, 

_ ld.amajor, r-. Szatmircseke, Szatmár ..,m., Igar, r"\ Fehérvárcsurgó, Fejdr móri j., : 
j., cs. ö. Nagyar, u. t. Túristvándi, es. ft. Fehérviresurgó, u. t. és u. P• Fehér· 

p. Szatmtreseke. várcsurifó. 
ldapusrla, r-. Gamts, Somogy mn., lengyel· I g a r l. Tiszaigar. 

j., cs. ll. Somogyvár, u. t. Lengyeltóti, u, p. Igari malom, A Fehérvárcsurgó, Fej tr· vm., 
. móri j., cs. ft. Fehérváresurgó, u. t. és a.. P• 

lia,uya, r-. Gesztely, ZempUn szerenesi Fehérváresurgó. 
j., cs. o. Gesztely, u. t Onga, u. p. Gesztely. lgarló, n Kisójszállás, Jász-Nagykwn-Szolnok 

ldatanya, r-. Tövis, A.ls6-Fel&ér tJm., tO visi j., vm., es •. O. Kisújszállás, u. t. és u. p. Kisújszállás. 
o. Tövis, u. t. és u. p. Tövis. lgásltanya, n Makó, OsatlátJ vm., cs. ö. · 

·· I d e cs l. Alsóidecs, Fels.,idecs, Oroszidecs. FOldeák, u. t. és u. p. Makó. · 
Iiecsflirdi, ,-.., Alsóidecs, Maros-Torda 11m., Igáslugar, r"\ 0stJ91átJ vm., cs. ö 

rtgeni felső j. (siékb. Magyarrégen), es. ft. Mat·os- Fftldeák, u. t. és u. p. Makó. . _ 
~ YérB, r. 0 p. u. *) IgazfalTa nk., Kt·ass6-8zörlny vm., facsádi 
t •) kk., Maros-Torda t~m., régeni j., ház 333, i, 1.989, M., ~, rk. Faesád, ág. Lugos, 
ffeb6j. (székh. llagyarrégen), ház 375, i. 1.713, O., 4.494 kb., ak. helyben, tsz. jbtk. és ah. 
:t. 5.780 kb., kj. és ak. Marosvées, tsz. Maros- Faesid, es. O. Facsád,43, VIII, , r (Igaz· 
· Vb,rhely, jbtk. és ab. Szászrégen, es. O. Maros- Calva-Réketty6), p. u. 
• Yécs, 6~, XXII, 73, u. t. és u. p. Marosvées. *) IgazpUsp6ki k~., TretJcsin vm., báni j., ház 

')Idrány kk., Abauj-Torna vm., szikszói j., ház 88, i. 291, T., rk. Nagyhelvény, 605 kh., kj. és 
8i, f. 490, M., rk. és ref. Fels6novaj, 318 kb., kj. ak. Bán (nagyhelvényi k.j. és ak. ke1·0.let), tsz. 
és ak. Garadna, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szikszó, Trencsén, jbtk. és ab. Bán, cs. ö. Bán, 71, XV, 

• 
es. ll. Encs, 84, IX, !7, u. t. és u. p. Garadna. 47, u. t. és u. p. Bán. _ 

I d v o r l. Torontil udvarnok. I g e n l. Magyarigen. · 
ldmpaszta, r-. Dóez, Ibrontál 11m., bánlaki j., *) Igenpataka kk., .Alsd-Fe'Mr vm., magyarigeni 

es. il. Banlak, u. t. Tolvád, u. p. Dócz. j., ház t.U, !. 804, O., .:f, 6.965 kh., kj. és ak. 
ldmpuszta, r-. Tolvád, Torontál 11m., bánlaki Magyarigen (magyarborosboesárdi kj. és ak. 

j., es. ll. Zichyfalva, u. t. és u. p. Tolvád. kerQlet), tsz. Gyulafehérvár, jbtk. Nagyenyed, ah. 
lftgénlam.ajor, ,-.., Simonmajor, ToltifJ ·, Gyulafehérvár, cs. O •. Magyarigen, 50, XXI, GS, 

kGzponti j. (székh. Szekszárd), es. ft. Hidja, u. t. ~· t. és u. p. Magyarigen. 
és 1. p. Tolna. I g l é n c z l. Pásztor lak. 

f"\ Temeskalácsa, Temes vm., I g l i n c z l. Unggesztenyés. 

• 

vingai j., es. O. Vinsa, u. t. Merczyfalva, u. p. *) Igló rtv., X Iglófehérviz, IglófO.red, Igló-
Temeskaláesa. hollópatak, Iglóhuta, I~rlór.osztok, Iglóvaspatak, 

llgénlamajor, f"\ Torontáloroszi, Torotttál Iglóvéghely és Palczmanhuta; Bzepes · ház 1.182, 
1111., uombolyai j., cs. G. Csernye, u. t. és u. p, i. 10.625, t., m., n., lengyel, cseh, o {3), eJ", (x, 
Torontáloroszi. gk. Görögfalu, ref. Tornavajkócz, 17.925 kh., 

r-. Udvari, Tolna vm., aimon- ak. (a hozzitartozó lglórosztok és Iglóvaspatak 
tornyai j. (saékh. Gyönk), cs. O. GyOnk, u. t. és kivételével) helyben, tsz. L6ese, jbtk. és ah. hely-
l. p, Gy4nk. . ben, es. O. helyben, 67, IX, 30, iifll, r. 
l~itaaya, r-. B•atmár vm., szatmár- p e. . · · 

• 

.. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Iglótehénlz, f"'\ Igló, 81epu mn., cs. ~- berény, 44, XIX, 6!, u. t. és u. p. IharosberénJ. : 
Káposztafalva, u. t. és u. p. Dobsina. Iharos, f"'\ Bia, .Pest-Pilis-8olt-KW:1111 m., 

lglófilred, n Igló, Szepes vm., es. ~- Igló, biai j., cs. ~- Bia; u. t. és u. P• Bia. 
_[11 e. -~ (csak nyáron j télen u. t. és Iharos, n Újdombóvár, ToltuJ dombóviri 

u. p. Igló). · j., rk. Nak, ref. Lápafó, ág. Csikóstőttős, ak. Nak, 
lglóhollópatak, n Igló, Beepes vm., ak. hely- cs. ö. Dombóvár, u. t. és u. P• Dombóvtr. 

ben, es. o. Merény, u. t. és u. p. Dobsina. *) Iharosberény kk., X Gánnaposzta, István· 
lglóhuta, n Igló, Beepes vm., cs. ~- Igló, major, Pádpuszta és Tuskóspuszta; Bol/l()!/y.v&, 

u. t. és u. p. nyáron : Iglófüred, télen j Igló. csurgói j., ház ~W, i. 1.934o, M., r:f, rk. Iharos, 
Iglórosztok, n Igló, Szepes vm., ak. erény 8.976 kb., kj. és ak. helyben, tu. Kaposvár, jbtk. 

(merényvidéki ak . ....l.erület), es. ~. Me1·ény, u. t. és ah. Csurgó, cs. O. helyben, U, XIX,~. l' e. 
és u. p. Igló. ~- _ . 

lglóvaspatak, f"'\ Igló, Supes vm., ak. Merény Iharosmajor, n Kapuvár, 8opr0fl VIli., kapu· 
(merényvidéki ak. kerület), cs. O. Merény, u. t. vári j., cs. O. Kapuvár, u. t. és u, p. Kapuvár. 
Merény, u. P• Igló.- ll1ász, ri Marczalt61 Veszrém tim., pápai~. ts, 

lglóTéghelr, n · Igló, Seepu vm., ak. Igló- o. Pápa, u. t. Pápa, 
hollópatak, es. ö. Merény, u. t. Merény, u. p. Igló. lbászpuszta, f'"'\ Somogyvámos, Somogy til., 

I gm á n d J. Kisigmál!tl, Nagyigmánd. lengyeltóti j., cs, ö. Somogyvár, u. t. és L p. 
. lgmándlTáreröd, n Szőny, Komárom vm., Somogyvá.r. . 
gesztesi j. (székh. Nagyigmánd), .ak. Komárom, cs. Ihráz, r1 Komádi, Bihar ma., biharkeresztesi· 
o. Ács, u. t. éa u. P• Komárom. . j., cs. ö. Kom.\di, f, ~-

. lgnáezmajor, n Nemesbc5d, Vas vm., szom- I h r i st y e l. 
hathelyi j., cs. ö. Vép, u. t. Vát, u. p. Vép. · *) IkatalTa kk., Báramszik tltn., kézdi j.(székb. 

*} IgnafalT& kk., .Arad vm., borossebesi j., Kézdivásárhely), ház 176, i. ·SBO, M., ~. rt.Futás
ház 73, !, 426, O., .:f=-, 1.756 kb., kj. és ak. Pa· falva, 2.80:a kh., kj. és ak. Futásfalva, Iszik., jb. 
ráza, tsz. Arad, jbtk. és ah. KOrösbökény, cs. O. és ah. Kézdivásárhely, cs. ö. Dálnok, i, XXIV, 
Boro~sebP.a, HS, IV, lS, u. t. és u. p. Borossebes. 79, u. t. Kézdivásárhely, u. p. Futlisfal va. 

*) Ignéez kk., X Erdőpuszta, és Magyartelep i *) Ikervár kk., X Antoniamajor, Ikerviri 
• 

Bereg vm., latorezsi j. (székh. Oroszvég), ház 370, villanytelep, Ilonamajor, Peterfa és UrszeBJ!Iajor; 
!, 1.915, R., n., m., t, 5.479 kb., kj. és ak. helyb~"n Vas wn., sárvári j., ház 269, i. M., o,6.3'l0 

· (bjdanói kj. és ak. kerület), tsz. Bel'egszász, kh., kj. és ak. helyben, tsz. Szombathely,jbtk.ésah. 
jbtk. és ah. Munkács. C<J. ~- Na(rylucska, 65, XI, Sárvár, cs. ~- Sárvár, 83, XVIII, 69, I- e. ~. 
84, u. t. Szerednye, u. p. Beregrákos. Ikervári Tlllan)1elep, r'l Ikervár, Vu vil., 

I r n e st l- Ignafalva. sárvári j., cs. ö. Sárvár, u. t. és u. p. lkervlr. 
*) Igrám kk., Possony ""'·· szenczi j.,· ház *) Iklad nk., X Cservölgy, Hernád ésluharos; 

l !. 616, T., l'k. Erzsébt>tkápolna, 1.443 kb., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., aszódi j., ház 1i6, 
kJ. és ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Bazin, i 1.014, N., m., á', rk. Aszód, 1.798 kb., ak. 
cs. O. Czifer, 7!, Xlll, 40, u. t. Czifer, u. p. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. jbtk. 
Báhony. ' és ah. Gödöllő, cs. ö. Aszód, SJ, I, 2, (Iklad· 

I g r i c z e L Kisigricze, Zalaigricze. Domony), u. t. és u. p. Aszód, 
") Igrlezi nk., X Berecztanya, Csiszártanya, Ikladpu.szta, n Farnad, Eutergom "IR" pár· 

Horvé.thtanya, Kovácstanya, Lazonyi tanya és kányi j., cs. ö. Bart, u. t. Nagysalló, u. p.Farnad. 
Szil vásytanya i Borsod "m., mezilcsáti j., ház ~94, Iklad puszta, r. Rinyaszentkirály, Somogy , •. , 
!, 1.143, M., ~, rk. Hejilbfl.ba., 3.617 kb., ak. hely- nagyatádi j., cs. ~- Görgeteg, u. t. Gl!rgeteg, L r• 
ben, tsz. Miskolcz, jbtt. és ah. Mezilcsát, cs. ö. Rinyaszentkirály. . 
Mezc5esát, 34, X, Bt, u. t. és u. P• Mezc5.,sát. - *) Iklanberény kk,, Sopron fltn,, csepregi j. 

*) Igriczte kk., Trencsln vm., puhói j., ház ház 31, f 166, M., rk. Sajtoskál, 613 kb., ij. és 
89, f. 194, T., ig. Puhó, 681 kb., kj. és ak. Do- ak. Sajtoskál, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Cseprer. . 
nány, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Puhó, cs. ö. cs. O. Csepreg, 76, XVIII, 67, u. t. és 1o p. 
Puhó, 71, XV, 47, u. t. Puhó, u. p. Donány. Sajtoskál. 

*) Iharkút kk., Vea~prtm t>IJJ., pápai j., ház *) Ikland kk., tlm., marosi feJSli 

!7, ! 143, M., n~, rk. Bakonyjákó, 3.192 kh., kj. j. (székh. Maros-Vasárhely), héz 106, i, 377, J. 
és ak. Bakonyjákó, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. ~. 8, 1.058 kb., kj. és ak. Székelykál,lllztk.jb
Pápa, cs, ö. Bakonyjákó, 19,XVII, 661 u. t. Város- és ah. Maros-Vásárhely, cs. ll. Stékelykal, Gi. 

. lőd, u. P• Bakonyjákó. XXII, 71, u. t. Sát·omberke, u. p. Maros-VásárflelJ· 
• 
· *) Ibaros kk., X Kani2·saberek ; Somogy mn., Ik l a n d l. Kisikland, Nagyikland. 

csurgói j., ház 205, f 1.189, M., o, ág. Iharos- *) Iklód kk., X Uradalmipuszta i Te~~~u '11~ 
berény, 4.M5 kb., kj. és ak. Iharosberény, tsz. buziásfürdöi j., ház 142, f 7:l!!, O., ;, .:f, ~1• 
Kaposvár, jbtk. és ab._ Csurgó, es. ~- Ihal·os- Széphely, !.314 kb., kj. és ak. 

• 

• 

' J 

' 



. 
• 
' 

' ,. 
• 

' • 
' ' 

' ' 
,_ 

' ' 
' • 
• 

• 

' ' ... 

,. 

• 

. 
• 

. 
• 

' • 

l;; 
{ .. - . 

' 681 
•• • 

Ikl Ill r 
• • • 

. _ Dkapuszta, fl Rohoncz, Vas vm., kc5szegl J., cs • 
Temesvir, jbtk. 6a ah. Buziuft1rdc5, ~· O. Nagy O Rohoncz, u. t. és u. P• Rohoncz. 
tovéres, 61, Vill, D, a. t. TOrOkuákos, u. P• ' n-... t l k T 'kó vm ver· 
Temesújlak. , .LLAA e c , fl e~esvaJ ez, k 'l ·• 

Ik l ó d L Kerkaiklód Kisiklód KftkQIMiklód, seczi j., cs. O. Verseez, u. t. Homo szl ' u. P• 
Nagyiklód, Nylriklód. ' ' Temesvajkócz. • . 

I li: I o d a I. Iklód. Dkatér, r"t Kondoros, B{kts vm., szarvasi J., 
Iklódpuszta, 1""'1 Biharszentandrás, Bihar 11m .. cs. O. Kondoros, u •. t. és u. p. Kondoros. 

tl'lzponti j. (székh. Nagy-Várad), cs. o. Nagy- Dkatérlpuszta, r"t Óvár, N6grád vm., balassa
Várad, u. t. Nan-Virad, u. p. Biharszentandrás. gyarmati j., cs. G. Nógrádszakál, u. t. Rá.rosmúlyad-

• 

Iklódp11Bita, 1""'1 Kisrákos, Vas vm., körmendi Nógrádszakál, u. p. Zsély. . 
j, cs. 1'1. Őriszentpéter, u. t. Pankasz, a. p. Viszák. *) · Ilkó kk., Bereg t7m., latorczai j~ (székh. 

lklódtanya, 1""'1 Bihar, Bilw.r 11m., kllzponti j. Oroszvég), ház 18, :! 80, R., gk. Gombás, 102 
(székh. Nagy-Várad), ca. G. Biharpüspllki, u. t. kb., kj. és ak. B~regszőllds, tsz. Beregszász, jbtk. 
és a. p. Bihar. és ah. Munkács, es. G. Beregsárrét, 65, XI, 84!, 

D:ona, n Sárpatak, Nagg-Kül."'Üllö 11m., segf!s- u. t. és u. p. Munkáea. · 
vári j., cs. ll. Segesvár, u. t. Apold, u. p. Segesvár. Ilkó, fl Lelesz, ZempUn vm., bodrogközi j. 

ürény, n Rábapatona, tószigetcsiliz- (székh. Királyhelmecz), cs .. ~. Királyhe.lmecz, u. t. _ 
kllzi j. (székh. Gyór), cs. O. Gydr, u. t. Gyór, és u. p. Lelesz. . 

• 
-

u. p. Rábapatona. I ll a d i a l. IIlyéd. · 
• 

I k r é n y l. Rábapatona. . manó kk., Liptd liptószentmiklósi j., ház . 
*) Iktár kk., Temea vm., temesrékasi j., ház 56, f 395, T., ág. N erbicz és Liptószentmiklós, 

176, ! 784, O., .:j:, 1.495 kh., kj. és ak. helyben, 1.068 kh., kj. Kispalugya, ak. Verbicz, tsz. Rózsa-
tsz. Temesvár, jblk. és ah. Temesréka11, cs. o. hegy, jbtk.ésah.Liptószentmiklós, es. O. Liptószent
Nagytopoly, 61, VIII, 28, u. i. Nantopoly, u. P• miklós, 67, XV, 419, u. t. és u. p. Liptószentmiklós. 
Ú~ózsetralva. *) IDava kk:, X Duhanyiva és Úpodvázs; 

I l á ncsa l. lloncz. D-encsi» vm., illavai j., ház 196, :i. 2.S89, T., m., 
Il e n c zfa l v a l. Lukailenczfal va. n., o., sz., 0 (1)1 x), ref. Nyitra, ig. Trencsén, 
*) kk., N6grád 11m., balassagyarmati j., 2.907 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Tl·encsén, jbtk. 

ház 48, t M., rk. Nógrádmarczal, 1.119 kh., helyben, ah. Puhó, cs. G. helyben, 7i, XV, 47, 
tj. és ak. Nógrádmarczal, tsz. Balassagyarmat, f, _[ll e. • 
jbtk. Szécsény, ah. Balassagyarmat, cs. O. Balassa- llléd, r"t Erká.vás, Seilágy vm., tasnádi j., cs. G. 
syarmat, 15, XVI, 51, u. t. Őrhalom, u. p. Hugyag. Tasnád, u. t. Tasnádszántó, u. p. Érkávás. 

*) Ilk kk., X Kalmártanya és Királytanya; *) IDenbák nk., Beeben vm., újegyházi j., ház 
&atmár flfll,, mátészalkai j., ház 178, :E 1.01!, 1 iS,f. 518, O., ; , .:f-, 2.541 kb., ak. helyben, 
M., ~, !.581 kh., kj. és ak. Vitka, tsz. Szatmár- tsz. Nagyszeben, jbtk. Újegyház, ah. Nagyszeben, 
Németi,,ibtk. és ah. Matészalka, cs. G. Nagydobos, cs. G. Újegyház, 31, XXIII, 74, u. t. Újegyház, 
6, XII, 89, u~ t. és u. ·P• Vásárosnamény. · u. p. Márpod. 

llkaháza, 1""'1 Bakta, Abauj-Torna 11m., szik- IDény kk., Fogaras vm., fogarasi j., ház !13{., 
szói j., cs. O. Encs, u. t. Forró-Encs, u. p. Bakta. ! 1.110, O., ; , ~.-'54 kh., kj. és ak. Reusor, 

r.. Csány, Heves vm., hatvani j., tsz. Brassó, jbtk. és ah. Fogaras, cs~· G. Fogaras, 
cs. O. Hatl'an, u. t. és u. P• Csány. 31, XXIV, 78, u. i. Herszény, u. p. Fogaras. 

Okamaj or, 1""'1 Érd, Fejtr 11m., adonyi j., cs. O. *) IDés kk., X Szitnyamajor; .Ho1zt "'"'·• korpo-
Sóskút, u. t. Tárnok, u. p. Érd. nai j., ház 91, :E 606,T., rk. Szentantal, 1.847 kh., 

Dkamajor, 1""'1 Isaszeg, Peat-Pilis-Bolt-Kiskun kj. és ak. Szentantal, tsz. Ipolyság, jbtk. és ah. 
""'·• glidOllői j., cs. o. Péczel, u. t. és u. Jh Selmecz- és Bélabánya, cs. ö. Hegybánya, !6, XIV, · 
Isaszeg. · 45, u. t. Szentantal, u~ P• Istvánháza. 

or, í'\ Kálló, N6!J'fád 11m., sziráki j., I ll é s d l. Temesillésd. 
cs. o. Szirák, u. t. Galgamácsa, u. p. Ká.lló. *) lliésfalva kk., Beepes vm., 16csei j., ház 105, 

llkamajor, í'\ Sződ, Peat-Pilis·Bolt-Kiskun f7m., :E 61~, T., rk. Szepessümeg, ág. Igló, 2.34~ kh., 
váczi j., cs. 6. GOd, u. t. GM, u. p. Szöd. k.j. és ak. Lőcse (16csei kj. t\s ak. kerO.let), 

1""'1 Temesnagyfalu, Temea vm., új- tsztk., jb. és ah. Lőcse, eas. l:l. Igló, 67, IX, SO, 
aradi j., cs. ll. Németszentpéter, u. t. Székesút, u. t. Igló, u. P• Szf!pessilmeg. . 
1. p. Temesnagyfalu. Dlésfaha, n Garamkirályfalva, Z-ólyom vm., 

Dkamajor, n Zador, Somogg szigetv~i beszterezebányai j., cs. G. Beszterczebánya, ~ m .. 
j., cs. o. Gyongyllsmellék, u. t. Kastélyosdombó, b., u. t. és u. p. Radvany. 
1. p. GyOngyOsmellék. · I ll és la l v a l. Garamkirályfalva. 

Dkapu.,zta, 1""'1 Dobronte, Vu1prtm 11m., papai I ll és fa l v a l. Szilágyillésfalva. 
j., cs. G. Bakonyjákó, u. t. Pápa, u. p. Pápa- *) Dlésháza kk., X Kisszigetmnjor, Sorják-
kovicsi. major és Szentpéterpuszta; Pozsony vm., som01~-
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jai j., hu 78, i. 571, M., 0 , UtO kh., kj. Kézdivisá.rhely,jbtk. ésah. Sepsiszentgyllru, ca. G. 
és ak. Kismagyar, tsz. Pozsony, jbtk. ~ah. Somorja, Uzon, i, XXIV, 79, u. t. Uzon, ~· 

· cs. o. Jóka, 72, XIII, 40, u. t. Nagyma.car, lliyéskert, n Panyola, Seatmár mn., fehér-

• 

IDésipuszta, n N6gráil. vm., gyarmati j., cs. 6. Fehérgya1·mat, u. t. Fehérgyar. 
hRlaseagyarmati j., cs. ö. Balassagyarmat, u. t. mat, u. p. Panyola. . 
és u. p. Balassagyarmat. ") lllyésmez6 kk., Maroa-Torda tm., nyiridsze-

IDésmajor, n Böhönye, Somogy marczali redai j., ház 60, ! !160, M., gk. Szováta, ref. 
j., cs. ö. Felsc5segesd, u. t. és u. p. BöMnye. Parajd, 136 kh., kj. és ak. Szováta, tsz. Maros-

IIlésmajor, n Jászkisér, Jáse-Nagykun-Seolnok Vás.árhely, jbtk. és ah. Nyárádszereda, cs. ll. Szo-
1lm., -jászsági alsó j. (székh. Jászapáti), cs.. ö. váta, 62, XXII, 711 u. t. Parajd, u. p. Szovita. 
Jászapáti, u. t. és u. p. Jászkisér. Illyéstanya, n Mezc5méhes, Tortla.Aratl!f08 

IDéspuszta, ~Tolmács, N6!Jf'dil. vm., nógrádi j. vm., marosludasi j., cs. ö. Báld, u. t. és u. p. 
(szélth. Rétság), cs. ö. Rétság, u. t. és u. p. Tol- Mezl'lmébes. 
mics. · · Ilmabáza, n Kc5vágó, Zempllft ""''' varannói . 

IlléBTUlgJ'puszta, ("'\ Balaton, BOf'soil. vm., ózcJi j., cs. ö. Varannó, u. t. Szacsúr, u. P•' Cse· 
j., cs. G. Járdánhúa, u. t. és u. p. Borsod- mernye. • . 
nádasdi lemezi'Jir. llmamajor, n Mitételke, Bdcs-Botlrog """• 

I Il i a v k a. l Kislév&. bácsalmá.si j., cs. ö. Bácsbokod, u. t. Bácsalmás, 
*) Dlmicz nk., X Illmiczi pusz~; Moson vm., u. p. Tataháza. 

nezsideri j., bú 296, f, 1.867, N., o, 15.962 Dmamajor, n Röjtök, SoprOt& kapuvirij., 
kh., ak; helyben, tsz. Gyc5r, jbtk. és ah. Nezsider, cs. ö. Fertc5szentmiklós, u. t. Fertőazentmiklós, 
cs. O. Pomogy, 76, XVIII, 68, u. t. Pomogy, u. p. Röjtök. 
~· · Umatanya, n Tyukod, Seatmár ""'·• caengeri 

Illmtczl puszta, r"\ lllmiez,Moson 1ffll,, nezsideri j., -es. O. Porcsalma, 11. t. Porcsalma-Tyukod, u.,. 
j., cs. O. Pomogy, u. t. Nezsider, u. p. Boldog- Tyukod. . 
asszony. ") Doba kk., X Ilobabé.nya és Rényinyaraló; 

I ll ó l. Litvailló. Seatmár "Vtn., szinérváraljai j., ház !12, f, 1.098, 
· *) IDocska kk., X Csaira és lllocskai puszta; O., m., t , rk. Szinérváralja, 6.614 kh., kj. és 
Baranya ""'·• haranyavári j. (székh •. Dárda), hú ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ab . 
. 119, i. 591, N., sz., rk. Lapáncsa, kg. Beremend, Szinérvárnlja, cs. O. Szinérvára.lja, 5, Ill, 87, 
1.861 kh., kj. és ak. Magyarbóly, tsz. Pécs, jbtk. p. u. 

• 

és ab. Dárda, cs. G. Pélmonostor, XIX, 61, r-. Iloba, S1atmár szinér-
'D.• t. Benge, u. p. Lapáncsa. váraljai j., cs. O. Szinérviralja, u. t. és u. p. 

Illocskal puszta, n Illocska, Baranya tm., ba- Iloba. . 
ranyavári j. (székh. Dárda), cs. O. Be.remend, u. t. I l o n a l. Dunaszentilona, Szenülona. 

, u. p. Lapáncsa. llonag6zmalom, n Fehérgyarmat, S1atmá.r 1!11.1 . 

*) ID6patak kk., Krass6-SeiJrtny teregovai fehérgyarmati j., cs. O. Fehérgyarmri.t, u. L és 
j., ház 24!,! 1.'181, O., -1=-, 6.07!1 kb., kj. és ak. Te- u. p. Fehérgyarmat. . . 

. messzlatina, tsz. Karánsebes, jbtk. Teregova, ah. Donalak, n Lc5cse, 8sepu 1lfll.; cs: 1'1. Lócse, 
Karánsebes, cs. ö. Temesszlatina, ~. VIII, !6, u. t. u. t. éf! u. P• Lc5cse . 
és u. p. Temesszlatina. · Iloaamajor, n Békéssimson, Blkú ".., oros· 

I ll o v a I. Illópatak. . házi j., ak. Pusztaföldvár, cs. O. Tótkomlóa, u. t. 
I ll o v e 1. Litvailló. és u. p. Tótkomlós. 
*) IDye nk., X Vildburgpuszta és Zámory- Ilonamajor, n Bucsány, Nyitra ""'" galgóczi 

puszta; Bihar nagysza~ontai j., ház 406, i. j., cs. ö. Galgócz, u. t. Nai'Jszombat, u. p. Bu· 
!.4!6, O., .m., -1=-, rk. Nagyszalonta, ref. Mezőbaj, esány . 
6.489 kh., ak. ·helyben, tsz. Nagy-Virad, jblk. Donamajor, r"\ Győrsövényház, Gy&r tim., tó· 
és ah. Nagyszalonta, cs. O. Nagyszalonta, 87, IV, szigetcsilizközi j. (székh. Gyc5r), cs. o. Enese, u. t. 
12, r. Enese, Uo p. Győrsövényház. 

I y e l. Kisillye, :MarQsillye. Ilonamajor, r. Hidegség, SoproJa tnn., soproni 
") IDyéd kk., Kras16-8e6rlny "m., jámi j., ház j., cs. ö. Nagyczenk, u~ t. és u. p. Nagyczenk. 

45!, i. !.066, O., ; , .:f-, 6.01 ö kb., kj. és ak. Ilonamaj or, n Ikervár, Vas 11m., sárvári j., 
helyben, tsz. Fehértemplom, jbtk. Szászkabánya, cs. ö. Sárvár, u. t. és u. p. Ikervár. 

", 

· a'b. Oraviczabánya, cs. o. Szakalár, 48, VII, Jt, Do:namajor, n Nádasdladány, Fejif' tltl·• 

• 

· u. t. és u. P• Rakasd. · székesfehérváti j., cs. G. Nadasdladány, u. L és 
*) IDyefalTa nk., X Benkc5tanya, Imretanya u. p. Nádasdladány. . 

és Szc5ketanya; Hár_Qmaeék sepsi j. (székh. Ilonamaj or, n Örkény, Pest-Pilis-Solt-Kisk"* . 
SepsiszentgyOrgy), ház 874, ! 1.8601 M., 0 1 t , vm., alsódabasi j., cs. ö. Alsódabas, u. t. és •· P• 
~, kg .. Aldoboly, 5.188 kh., ak. helyben, tsz. Örkény . 

• • 

·. 
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balassagyarma ü j., cs. G. Balassagyarmat, u. t. és 
• f""'' POlöskéfc5, Zala tnlt·r u. P• Szügy. . 

. J., 
onam or, f""'' meg, a ., R · · 

cs. a. SQmeg, u. t. t!s Uo p. SOmer. j. (székh. Rétság), cs. lS. étsag, u. t. és u. P• 
llonamajor, f""'' Tana, Vas "";.,, szombathelyi Tereske . 

. j., r.s. a. Vt!p, u. t. Vasszécseny, u. p. Dömötöri. ") Ilonokújfalu kk., Ugocsa tiszáninneni j. 
Uonamajor, f""'' Tar, Heves hatvani j., (szék.h. Nagyszőlll'ls), ház 295, :E 1.443, R., n., 

cs. 11. Pásztó, u. t. és u. p. Tar. t, 1.708 kb., kj. és ak. Nagycsongov-c~, tsz. Bereg-
·. lloJlftlll&jor, r"' Teskánd, Zala 'llfl'., zalaeger- szász, jbtk. és ah. Nagyszóllc5s, cs. G. Salánk, 85, 

szegi j., cs. D. Nagylengyel, u. t. és u. p. Zala- XI, 35, u. t. Nagyszl'lllOs, u. p. Magynrkomját. 
ererszeB. *) DosT& kk., Bereg felvidéki j. (székh. 

Bonamajor, fi Tőketerebes, ZempUn mn., Ilosva), ház 3M, i. 1.919, R., m., ; , ref. Bilke, 
gálszécsi j., cs. D. Tőketerebes, u. t: és u. p. kh., kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, jbtk. 
TőketerebeS. _ helyben, ah. Munkács, cs. G. helyben, 65, XI, 84, 

._ llonamajo~, r.. TOrökszentmiklós, J'á11~Na,gy- ~._[ll e. • 
bln-&olnok 11111., tiszai közép j. (székh. TörOkszent- I l os v a I. Alsóilosva, Felsc5ilosva, Selymes-

: miklós), cs. ö. TörGkszentmiklós, u, t. és u. p. ilosvo.. _ 
· PoszlatP.nyó. Ilonay A.laclár tag, fl Nyinneggyes, Ssatmár 

Ilonamaj or, fi Tyukod, Szatmár 11m., csengeri vm., mátészalkai j., cs. G. Kántorjánosi, u. t. 
J., cs. 6. Porcsalma, u. t. Porcsalma-Tyukod, Hodász, u. p. Nyirmegyes. 
1. p. Tyukod. Dosvay Dálint tag, fl Nyírmegyes, Seatmár 

Doaapus.zta, r"! Kiseeset, N6qrád 11m., nógrádi ·mátészalkai j., cs. o. Kántorjá.nosi, u. t. 
j., cs. ö. RétsáB, u. t. Becske, u. P• Kétbodony. Hodász, u. p. Nyírmegyes. 

· Iloaatanya, rt Napkor, 81abolC8 11m., nagy- Dosnytag, 0. Mátészalka, Seatmdr máté-
tállói j., cs, ö; Nagykálló, u.· t. és u. p. Napkor. szalkai j., es. O. Mátészalka, u. t. és u. p. Máté

llota1anya, fi Tiszo.búd, Szabolcs t~m., dadai szalka. 
alsó j. (székh. Tiszalök), cs. ö. Búdszentmihály, llosvay tag, fl Nyírmeggyes, Seat
"' t. és u. p. Búdszentmihály. már t~m., mátészalkai j., cs. G. Kántorjánosi, 

Donatelep, f"' Czinkota, Pest-P,lis-Solt-Kiskun u. t. Hodász, u. p. Nyírmeggyes. 
m., gl!dOllői j., cs. ö. Czinkota1 u. t. és u. p. *) Dtö kk., .Arad · máriaradnai j., ház 

, Czinkota. . .. ! 8~, O., m., -=f, 2.459 kh., kj. és ak. Marospet
~ • J llOilC! nk., X Nikolicstanyo., Okatanya és res, tsz. Arad, jbtk. és ah. cs. lS. 
r· Rusztanya; Torontál alibunári j., ház 652, ! Marospetres, 33, IV, 19, m. h., u. t. Maros-
t 8.113, Ss. =f, rk. Nagykárolyfalva, 1U39 kh., petres, · 
• • 

: ak. helyben, tu. Pancsova, jblk. Alibunár, ah. I l t y ó l. Iltc5. · 
Pancsova, es. G. helyben, !9, VII, !!, r. I l v a l. Kisilva, Nagyilva, Notailva. 

~· . llvatelep, r-. Palotailva, Maros-Torda vm., . 
*) fioncza kk., Bereg felvidéki j. (székh. régeni felső j. (székh. Magyarrégen), cs. G. Palota· 

. llosva), ház 819, i, 4.313, R., m., · ;., rk. Bárd- il va, u. t. és u. p. Palotailva. 
: háza, 13.108 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Bereg· I l y e fa l v a l. Illyefalva. 

jbtk. Ilosva, ah. Munkács, . es. G. llosva, Dyeszöllöhegy, 0. Egrespatak, 81iZágy vm., 
XI, M, u. t. llosva, ~. zilahi j., cs. lS. Zilah, u. t. és u. p. Zilah. 

. Il o n d a Nagyilonda. I 1 y k ó c z l. Ilkó. 
') DoBdapatak kk., Bzo'lnok-Doboka vm., nagy- *) Imecsfalva kk., Hát·onmtk tnn., orbai j. 

ilondai j., hiz 77, f, 348, O., czigány, ; , 1.4~1 (székh. Ko vászna), ház 116, f, 422, M., o, 
th., ij. és ak. Nagyilonda, tsz. Dés, jbtk. Nagy- kh., kj. és ak. helyben, tsz. Kézdivásárhely, jbtk. 

' ilonda, ah. Magyarlápos, cs. O. Nagyilonda, 63, és ah. Kovászna, cs. O. Gelencze, i, XXIV, 79, 
XXI, 70, u. t. él! u. p. Nagyilonda. r. p. u. 

I l o n d a p a t ak a l llondapo.tak. ") Imely nk., X Betyárpuszta; Komárom mn., 
fioJlhalma, fi Alsófalu, Göm6r ú Kis:-Hont udvardi j, (székh. Ógyalla), ház 310, f, 1.624, M., t., 

11111., tornaijai j., cs. G. Tornalja, u. t. és u. p. (), ref. Martos, 3.816 kb., ak. helyben, tsz. Komá-
Szkáros. rom, jbtk. Ógyalla, ah. Komárom, cs. o. Ógyalla, 

, Donkamajor, fi Kávás, ZaltJ zalaegerszegi 12, XIII, 4~, [j)) 

: j., ca. 6. Zalalc5v6, •· t. Zalaegerszeg, u. p. Alsó· lmérlhát, n Vésztő, Békés vm., szeghalmi j., 
: bqod. cs. o. Vésztő, u. t. és u. p. Vésztő. 
i, Bonkapuszta, fi GyOmOre, Gg4r sokoró· *) Imola kk., Gömör és Kis-Hont vm., putnoki 
~-- aljaij. (székh. Tét), es. ö. KaJár, u. t. és u. p. j., ház 77, f, 347, ~, 3.163 kh., Jrj. és ak. 
• _· GyGmOre. , Ragály, tsz. Rimas~ombat, jbtk. és ah. Tornalja, 

r.. Nósrádmarczal, N6grd.a vm., cs. o. Ragály, !6, XVI, 5!8, u. t. és u. p. Ragály • 
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Imolyástanra, n Meztscsát, Borsod vm., mezts- lmrepuszta, f"\ Kelembér, 8ár01 vm., epe~esi 

esáü j., es. O. Meztlesát, u. t. és u. p. M.eztlcsát. j., 1 es. o. Bertót, u. t. és u. p. Margilfalva. 
I ro p é r L Kászonimpér. Trorepuszta, 0 ValkAny, Torontál "'·• nagy. 
I ro r e I. Csíkszentimre, GOriényszentimre, szentmiklósi j., es. O. Oroszlámos, a. t, Orosz. 

Hegyközszentimre, Marosszentimre, Nyárádszent- lámos, u. p. Valkánf. 
imre, Sárosszentirore, Tiszaszentimrlll. lmreszállás, f"\ Kisszállás, Bács·BoiJrog fill,, 

*) Imréd kk., Z6lyom 'Vm., beszterezebányai j., bácsalmási j., es. O. Mélykút, u. t. és •· p. 
ház 75, !. ~92, T., rk. Tajó, 305 kb., kj. és ak. Kisszállás. _,. 

• 

Pallós, tsztk., jb. és ah. Beszterezebánya, cs. o. Iinretag, f"\ Tasnádszántó, Slilágy VII., las· 
Beszterczebánya, j5, XVI, 501 u. t. Besztercze- nádi j., es. o. Tasnád, u. t. és u. p. 
bánya, u. p. Tajó. . · Imretag, n Tasnadszarvad,S1ilágy 

lmredombpuszta, f"\ Parócza, N6grárJ 'Vm., j., cs. o. Tasné.d, u. t. és u. p. Tasnád. 
gácsi j., es. O. Ábelfalva, u. t. Gács, u. p. Nógrád- Imretanya, n Tekehé.za, Ugocta ""'·• tiuán· 
szenna. túli j. (székh. Halmi), es. o. Királyháza, •· t. 

Imretaln, f"'\ Daruvlr, Kraoa6-S.tirtny 'Vm., Királyháza, u. p. Tekeháza. . 
lugosi j., cs. O. Krassóviszág, u. t. és u. p. Imretanra, n Tiszakeszi, Borsod ""'·• mez~ . 
Daruvár. . csáti j., es. o. Meztlcsát, u. t. és u. p. 

Im r e fa lv a l .. D8l·uvár. Im r i e h fa l u l. Im1·ikfalva. , • 
Im r ef a l v a I. Szentimrefal vn. *) Imrikfalva kk., X Imrikpuszta i BztpeB ""'·• 
lmrerfi.rész, n Jánosgyarmat, Bat·s "'"·• garam- iglói j., ház 51, f, j78, T., rk. Kisistvánd, 101 ih. 

szentkeres~ti j., es. O. KOrmOczbánya, u •. t. (Kisistvánd területével), kj. és ak. Sztracze~ lsz. 
Nyilrahánya, u. p. Jánosgyarmat. Ll!ese, jbtk. és ah. ll!ló, cs. O. Káposztafalva, 

*) Imreg kk., Zempléta sátor!lljaújhelyi j., 67, IX, Sf>, u. t. Dobsina,. u. p. Sztraczena. 
hé.z til, :t 566, M., o, gk. Czéke, ref. Magyar- Imrikpuszta, n Imrikfalva, S1epes m., islói 
sas, 1.373 th., kj. és ak. Magyarsas, tsz tk., jb. és j., es. O. Káposztafnlva, u. t. Dobsina, u. p. 
·ah. Sátoraljaújhely, cs. o. Sátoraljaújhely, 65, X, Sttraczena ... 
83, u. t. Sátoraljaújhely, u. P• Magyarsas. Imsós, n Ordas, Peat-Pilis·Solt-Kiahm ma., 

Imregnagyerdi, f"'\ Mészpest, vm., dunavecsei -j., es. o. Dunapataj, u. t. és a. p. 
nagymihályi j., cs. O. _Málcza, u. t. Deregnyc5, u. p. DunakOmlöd. 
Abura. · · *) ,Inakfalva kk., Torda-Aranyos ""'·• felvincai 

lmreházamajor, n Dunakeszi, Pest-·P,1ia-SoZt- j., ház 80, f, 353, O., m., t , 980 kh., kj. t!s at . 
Kisicun tJm., váezi j., es. O. Dunakeszi, u. t. Alfilged, tsz. Torda, jbtk. Felvincz, ah. Torda, 

• 

és u. p. Dunakeszi. . • es. O. Felvincz, 50, XXI, 69, u. t. és u. P• Felvincz. 
lmrehtanya, n Illyefalva, Háromazdk tJm., *)Inaktelke kk., Kolozs vm.,nádasmenlij.(székh. 

sepsi j. (székh. SepsiszentgyOrgy), cs. O. Uzon, Kolozsvár), ház 132, f, 708, M., ~, l kb., kj . 
u. t. Uzon, u. p. Iftyefalva. és ak. Egeres, tsztk. Kolozsvár, jb. Kolozsvar 

Imremajor, f"'\ Bolhás, Somogy vm., nanatAdi vidéki (székh. Kolozsvár), ah. Kolozsvár, cs. ll. 
j., cs. O. Nagyatád, u. t. és u. p. Somogyszob. Egeres, 51, XXI, 67, u. t. és u. P• Egeres. . 

Imremaj or, f"'\ Csesznek, Veszpt·ém vm., zirezi *) Inán}. kk., X Búraspunta i Hont 11111., ipoly· 
j., cs. O. Csesznek, u. t. Zircz, u. p. Magyar- nyéki j., ház 118, f, 515, M., rk. Ipolynyék, U67 
szentkirály. . kb., kj. és ak. Ipolynyék, tszlk., jb. és ah. Ipoly· 

Imremajor, f"'\ Gyc5rszentmárton, Ggór vm., ság, es. O. Ipolynyék, 26, XIV, 46, u. t. Dré· 
pusztai j. (székh. Gytlrszentmárton), es. O. Győr- gelypa.lánk, u. P• Ipolykeszi. 
szentmárton, u. t. és u. P• Gytlrszentmárton. Inámpuszta, f'"\ Gölle, Somogy tim., igali j., 

Imremaj or, n Kajdaes, Tolna vm., dunafOld vári es. O. Igal, u. t. Somogyszil, u. p. DombórAr . 
j. (székh. Paks), cs. 6. K~lesd, u. t. és u. p. *) Ináncs kk., .Abauj vm., szikszói j., háJ 
Kajdacs. 178, f, 907, M., o, gk. Csobád, 1.903 kh., kj. és 

Imremaj or, 0 Nova, Zala vm., novai j., cs. ö' a.k. Csobád, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szikszó, cs. o. 
Nova, u. t~ és u. P• Nova. Szikszó, 34, IX, 'J7, u. t. Forró-Encs, u. p. CsObád. 
· Inuemajor, n Sopronhorpá~s, Sopron vm. Ináncspbszta, f"\ Ipolybalog, Hont 0111., ipoly· 

e.eepregi j., cs. G. LOvtl, u. t. és u. p. Sopron nyéki j., cs. O. Ipolynyék, u. t. Drágelypalánk1 

horpács. u. p. Ipolybalog. 
lmremajor, n· Vágvecse, Ny•e·ra .,m., Vl\g- Ináncsytanya, f'"\ .Fillesd, Bsatmár m., fehér· 

sellyei j. (széth. Torii.ócz), cs. O. Tarnócz, o. i• gyarmati j., es. 'ö. Nagyar, u. t. és u. p. Kc'llcse. 
. Tornócz, o, P• Vágvecse. *) Inánd kk., X Kistelekpuszta; BihM ,..,, 

Imrema.for, n Varászló, Bon,ogy vm., marezali cséffai j., hé.z 110, f, 700, O., m., .:f, rer vara:· 
j., cs. o. Nemesvid, u. t. és u. p. Nemesvid. les, ~.464 kb., kj. és ak. Cséffa, tsz. Nagy-Vá7v' 

Imremajor1 f"\ Zólyombúcs, Z6lyom vm., zólyomi jbtk. és ,ah. Nagyszalonta, cs. O. Csd.tfa, 87• ' 

j., cs. O. Zólyom, u. t. Zólyom, u. p. Zólyombúes· 11, u. t. és u. P• Cséffa. 
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márcs '"" Kakucs P~st-Pilis-Solt-Kiskun t~m., . I n o k a l. Tiszainoka. . . 
7 

alsódabas'i j., cs. 6. Ócsa, ~ (Inárcs·Kakucs), Inokai tanyák,_ r: TISZ~tnoka, Jáss·llragy- · 
•· t. Kakucs, ~ p. u. kun-Seolnok 'ltln., bsza1 alsó J. (székh. :risz.aföld-

lnnszóbánya,'"" Zagyvaróna, N6grád fQleki vár), cs. 6. Tiszaknrt, u. t. és u. P• T1s~amoka. 
j. (székh. Sali..._tján), cs. 6. Salgótarján, u. t. és *)Inota nk., X Boglyasszc5llc5h~gy, Buda1m~lo~, 
a. p. Salgótarján. Filiptanya, Hajagospuszta, KocsiSmalom, Ltptal· 

*) Incsel kk., )( Barcsaytelep j KolOla téglaház, Müllermalom, Rétipuszta, Szabómalom 
bánffyhunyadi j., ház i. O., m., ;t, kg. és Zichytéglaház j Fej tr t~m., székesfehérvári j., ház 
KalotabOkény, 8.082 kh., kj. és ak. Nagykalota, 180, i. 1.U1, M., ~, rk. Csór, ág. Várpalota, 6.618 
tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Bánft'yhunyad, cs. ö. kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Székesfehérvár, 
Jlererró, 51, XXI, 67, u. t. Keleczel, u. p. cs. ö. Nádasdladany, 69, XVII, 58, u. t. és u. p. 
Nagykalota. Várpalota . 

*) Inczéd kk.,)( Üjmajor, Vas t~m., kc5szegi j., Inotapuszta, h Bakonycsernye, Vealpf'lm vm., 
ház 161, i. 835, H., o, 1.99Hh., kj. és ak. Csajta, zirczi j., cs. ö. Csetény, u. t. Várpalota, u. p. Ba
tsz.Szombathely, jbtk. és ah. Kc5szeg, cs. ö. Rohoncz, konycsernye. 
SS, XVIII, 69, u. t. Rohoncz, ~- Inovecz, r. Ölved, .7;-encain t~m., báni j., cs. o • 

lnczédytanya, ~ Vácz, Peat-.Pilia·Bolt-Kis- Bercsény, u. t. Ölved-Jtozsonymitta, u. p. 
ktm tim., cs. O. Vácz, n. t. és u. p. Vácz. Ölved. . 

IDczeyölgyT&dásztanya, ~ Kicz'B, Bara "m., lntapusz1a, ~ Felsc5mesteri, VtJB czell-
aranyosmat•óti j., cs. O. Kistapolcsány, u. t. döm6lki j., cs. ·lJ, Czelld6m6lk, u. 1;. és u. p • 
Nasyugrócz, u. p. Kiczc5. Czelldömölk. . · 

•) Indal kk., Torda-Aranyos ""'·• tol'dai j., ház Intézet, ~ Czegléd, 
' 159,! 753, O., ; , 1.921 kb., kj. és é.k. Mikes, tsztk., cs. 6. Czegléd, u. t. és u. p. Czegléd. 

jb. és ah. Torda, cs. G. Magyarpeterd, 50, XXI, 69• I n t r e g á l d l. Havasgáld. . ' 
u. t. Tordntúr, u. p. Torda. Intresugáge, ~ Sugág, See'bm szász-

ludiamajor, ~ Kapuv.ir, Boyron t1m., kapuvári sebesi j., cs. ö. Sugág, u. t. Polyán, u. p. Suglg. 
j., ca. 6. Kapuvár, u. t. és u. p. Kapuvár. lntreurittanya, r'! Kerestelek, Slilágy vm., 

lnérháttanya, ~ Tiazaszederk.ény, Borsoa t~m., szilágysomlyói j., cs. ö. Szilágysomlyó, ·u. ·t. 
mezllesáti j., 1 cs. 6. Ónod, u. t. Sajószöged, u. p. Szilágysomlyó, u. p. Somlyóújlak. · 
Tiszaszederkény. · · · ,*) Ipacsfa kk.,' X Cseripuszta és Lajosháza; 
. *)Ingodály kk., Nagy·Kükülló medgyesi j., Baranya t~m., siklósi j., ház 88, !. 417, M., 
ház 50 ! !!t7, O., n., ; , d', 1.197 kh., k.j. és ak. ~, rk. Gyúd, 1.977 kb., k.j. és ak. Harkány, tsz. 
Bólya, ~z. Erzsébetváros, jbtk.és ah. Medgyes, cs. o. Pécs, jbUt. és ah. Siklós, cs. ~- Drávaszabolcs, 
Bólya, Bt, XXIII, 76, u. t. és u. p. Bólya. 6!, XIX, 601 u. t. és u. P• Harkány. 

*) Inke kk., X Alivár, Csödpuszta, Darvas- Ipar, r. Kiskunmajsa, Pest-Pilia-Solt-Kiakt.m 
puszta, Inkelepled, Rinyapuszta és Téglaszin· t~m., kisk1mfélegyházi j., cs. 6 'Kiskunmajsa, u. t. 
tanya; Somogy t~m., csurgói j., ház !98, i. ~.145, és u. p. Kiskunmajsa. 
M., ~, rk. Iharos, ág. Iharosberény, 7.961 kb., Ipardt116, r'\ Kiskundorozsma, OsongrátJ t~m., . 
kj. és ak. helyben, t.'IZ. Kaposvár, jbtk. és ah. tiszáninneni j. (székh. Kiskundorozsma), cs. ö. 
Csorgó, cs. O. helyben, 44, XIX., u. t. Iharos- Kiskundorozsma, u. t. és u. P• Kiskundorozsma. 

• 

berény, ~- Iparszölllik, r'! Kiskunhalas, Pest·PiJia-Solt-
lnkelepled, r'\ Inke, Somogy w.., csurgói j., Kisktm t~m., es. O. Kiskunhalas, u. t. és u. p. Kis-

es. O. Inke, n. 1;. és u. P• Felsc5segesd. kunhalas. . 
*) Inkeyantalfa kk., X Alsóága?:.áspuszla, Fa- *)Ipolybalog kk., X Ináncspuszta; Hont "m., 

zekasdencs, Felsc5ágazáspuszto. é( Jolántapuszta; ipolynyéki j., ház 1!0, i, 64!, M., rk. Ipolynyék, 
Somogy 11m., csurgói j., ház 76, i, 85!, M., rk., 1.597 kh., kj. és ak. Nagycsalomja, tsztk., jb. és 
Mihé.ldi ág. Iharosberény, 3.919 kh., kj. és ak. ah. Ipolyság, cs. O. Ipolynyék, !6, XIV, 46, u. t. 

· Inke, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Csurgó, cs. ö. Drégelypalánk, . · 
Inke, 44, XIX, 6~ n. t. Iharosberény, u. p. Inke. *) Ipolybél kk., X Csáradpuszta és Rozmaring-

lnkepnalom, ~ Hodosány, Zala t~m., pP.rlaki major; Hont vámosmikolai j., ház 105, ! 
j., cs. O. Perlak, u. t. Murakirily-Perla.k, u. p. 609, M., rk., Ipolyszakállos, ref. Ipolypásztó, 1. 766 
HodosAny. . · kh., kj. éa ak. Ipolypásztó, tsz. Ipolyság, jbtk. 

*)Inó kk., &i'lágy t~m., zsibói j., ház 170, !. 819, V ah. Ipolyság, cs. 6. V!mosmikola, 
·O., t, 1.897 kh., kj. és ak. Szamosudvarhely, tsz. !16, XIV, 46, u. 1;. Ipolypásztó, ~-
Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, cs. 6. Zsibó, 61, III, 10, *) lpolyberzencze kk., Ndg,.áa vm., losonczi 

. u, 1;. és u. p. Szamosudvarhely. j., ház 86, ! 417, T., m., o, ág. Kálnógaráb, 
I n ó e z l Éralja. 974 kh., k.j. és ak. Poltár, tsz. Balassagyarmtlt, 
Inoka, r'\ Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun jblk. és ah. Losoncz, cs. G. Lónyabánya, 26, XVI, 

tltR., ca. O. Kiakunhalas, Uo t. és u. P• Kiskunhalas. 61, :f, · 
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. . *) Ipolybesztereze kk., Ndf!"árJ loso~ezi ság, es. 6. Ipolynyék, !16, XIV, 45, u. t. fuéply· 
j., hiz 6!;, i. !19, T., ág. Ozdm, 5~5 kb., kj. és palánk, ~-

-

ak. Ipolymagyari, taz. Balassagyarmat, jbtk. és *) Ipolynyék kk., X Huszi\rházmRjor, lózsef. 
ah. Losonez, es. 6. Málnapatak, ~5, XVI, 51, u. t. major és Lekiinezmajor; Hont ipolynyéli j., 
Ipolyberzencze, u. p. Málnapatak. ház 368, i. 1.759, M., ű, 6.347 kh., kj. éa a\. 

i p o l y b o l y k L Bolyk. · helyben, tsztk., jb. és ab. Ipolyság, cs. G. hely· 
*)Ipolydamásd kk., &nt vm., szobi j., ház as, ben, 'j6, XIV, 45, u. t. Drégelypalbk, ~-

:! ~. M., rk. Szob, ~.0!0 kb., kj. é11 ak. Mária- *) Ipolynyitra kk., Nógrád vm., ffilekij.(Biékh. 
noszlra, ·tsz. Ipolyság, jbtk. Vámosmikola, Ah. Salgótarján), ház 11~, i. 453, M., rk. Ipolygalsa, . 
lpolysig, cs. 6. Szob, !16, XIV, 46, u. t. Szob, . 1.385 kb., kj. és ak. FO.lekkeleesény, tsz. Balassa· 

· *) TpolrfUdémes kk., X Katinkapuszta és Raj· gyarmat, jbtk. és ab. Salgóta1ji\n, es. ll. Fnlek.lö, 
puszta; Hont vm., ipolynyéki j., ház 1<», i. 56~, XVI, öt, u. t. és u. P• Losonez. · 
M'., o, !. kb., kj. és ak. Ipolyszécsényke, tsz lk., *) Ipolypásztó k~., X Istvánmajor és ViJmos. 
jb. és ah. Ipolyság, cs. 6. Ipolynyék, ~6, XIV, major ; Hont vm., vámosmikolai j., hb i 

u. t. Drégelypalánk, u. p. Ipolynagyfalu. 1.161 1 M., ~, rk. Vámosmikola, 3.145 kh., kj. és 
*) Ipolygalsa kk. X Lipótszállás . N6grád. ak. helyben, tsz. Ipolyság, jbtk. Vámosmikola, ah. 

vm., füleki j. (székh. Salgótarjá.n), ház 129, i, 636, Ipolyság, es. O. Vámosmikola, XIV, 4ö, 
M., ű, 1.801 kb., kj. és ak. FO.lekkeleesény, tsz. :f, · .. 

jbtk. és ah. Salgótarján, es. o. lpol~p~zta, f""t Málnapatas.{ Ndg~átJ 011., 
Fo.Iek, XVI, 61, m. h., u. t. és u. P• Losonez. losonez1 J., es. 6. Málnap~ttak, u. i. Szmóhánya, 

*) 1 1 h ztt kk H t · 1 éL' . u. p. Málnapatak. 
po Y aras ., on 1P0 YDY a.l J:• *) Ipolyróna kk., X Pusztagaráb; Ndgrád 011. 

ház Si,_ f, 168, M'., rk. Lukanénye, 702 kh., kJ. l . . ház 6.. .a ao· T m ,.. J 1 
k · · 1 ""~ ,. osonez1 J., :c., a:. o, ., ., "'' po 1• és ak. K6 eBZI1 tsatk., Jb. és ab. lpo Y-e• cs. u. · 1 666 kb k' .& ak. 1 lym•nan' I-

V B t magyari, , .1 J• wS po "'DJ , ..._ 

Cstb, XI , 45, u. t. és u. p. alassagylll·ma · B 1 t "btk és ah Los n • a assagyarma , J .. • o ez, cs. u, 

*) Ipol!hidTég kk., X Űre~hegyip~s~ta l!s Má.lnapatak, ~5, XVI, 51,"u.. i. Ipolyberzencze,~ . 
SzurdokalJapnszta ; . Hont na., 1polyság1 J., há~ *) Ipolyság nk., X Hangyásmaj or, és 
19!1, f. 911, M., rk. Drégelypalánk, 2.509 kh., kJ. puszta; Hont vm., ipolysági j., ház 541, f, U~, 
és ak. Drégelypalánk, tsz tk., jb. és ah. Ipolyság, M., t., <5, (X (2), ref. Ipolyveeze, ág. Fels6lerény, 
es. 6. Ipolyság, i6~ XIV, 45, u. t. és u~ P• 3.777 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. heljben, 
Drégelypalánk.. . es. 6. helyben, ~6, XIV, 45, ~. f, ,l\ e. 

*) lpolyk~r kk., X Koczó, Máli és Zálogos ; . , 
N6gráa vm., balassagyarmati _j., biz 59, !. 3.&0, ) Ipolyszakállos kk., Hont "m., rimosmiiolai 
M., rk.. Ipolyvarbó, 1.371 kb., kj. és ak. Ipolyvarbó, j., ház f. 1.117, ·M., 0, ref. Ipolypásztó, lg .. 
tsztk., Jb. és ah. Balassagyarmat, es. 6. Szécsény, Százd, 3.30!!.! kh., kj. és ak. helyben, tsz. Ipolyság, 
!5, XVI, 51, u. t. Örhalom, u. P• Ipolyvarbó. jbtk. Vámosmikola, ab. Ipolyság, cs. r,, Vámos· 

*) lpolrkeszl kk., Hont t~m.,. ipolynyéki j., _ház mikola, !6, XIV, 45,. r. ""· · . 
68, i. .U9, ;M., rk. NagyesalomJa, 1.010 kb., kJ. és *) Ipolyszalka kk., Fenékpuszta és Szete. 
ák. Nagyesalomja, tszt_.k., jb. és a~. Ipolyság, es. 6. resdpu-;zta; &nt vm., szobi j , ház 330, f. 
Ipolynyék, iB, XIV, 45, u. t. DeJtár, · · M., <5, 4.615 kh., kj. és ak. ·.helyben, w. Ipoly· 

") lpolyldskeszi kk., X Káptalanmajor i Hont sá.g, jbtk. Vámosmikola, ah. Ipolyság, cs. ll. Szob, 
vámosmikolai j., ház 123, f. 548, M., rk. !6, XIV, 45, u. t. Szob, ~-

lpolyU!lgyes, 1.554 kb., kj. és ak. Ipolypásztó, *)Ipolyszécsényke kit., Bont tnn., ipolynyetij., 
tu. Ipolyság, jbtk. Vamosmikola, ah. Ipolyság, ház 87, i M., (5, 1.365 kh., kj. és ak. helyben, 
cs. O. Vámosmikola, XIV, . ~. u. t. és tsztk., jb. és ah. Ipolyság, cs. o. Ipolynyék, j&, 

u. p. Ipolypásztó. XIV, 45, u. t. Drégelypalánk, u. p. Tpolynagyfalu; 
f""t Csalár, N6grárJ szé· *) Ipolyszele kk., X Erdc5aljapuszta; N6grád 

csényi j., es. O. Szécsény, u. t. Szécsény, u. P• vm., losonczi j., ház 64, ! 899, T., m., Íi· P9Jtár. 
Bussa. . 871 kh., kj. és ak. Poltár, tsz. Balassagyarmat, 

*) Ipolymagyari kk., X ezerinapuszta és Drá- jbtk. és ab. Lo"onez, cs. O. Münapal.ak, 15, XVI, 
veczpatak; Nógrád, losonczi j., ház 155, 51, ~. :r. IZJ. 
j 798, T., m., if, rk. lpolyberzeneze, 4.255 kb., kj. *) Ipolyszög kk., )( Fgrytelep, Madáchtel~p~ 
és ak. helyben, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. Teréziatelep ; Ntl_t;rád, vm., balassagyarmati l• 
Losoncz, es. O. Málnapatak, XVI, 51, u. t. ház 65, i, 832, M., rk. Csesztve, ág. Srii!Jr 
Csehberek, u. p. Ipolyróna. . 770 kb., kj. és ak. SzOgy, tszlk., jb. és ah. ~-

*) Ipolynagyfalu kk., X Csillagpuszta és lassagyarmat, cs. 6. Érsekvadker~ !5, XVI, ' 
Messzelátópuszta; Hcmt tim., ipolynyéki j., bó.z u. t. Dejtár, u. P• Bala.:lSagyarmat. szta HólJt 
78, f, 398, M., rk., Ipolyszécsényke, 1.608 kh., *) Ipolytarnócz kk., X Bo~spu 'sséeJéJIP 
tj. és ak. Ipolyszécsényke; taztk., jb; és ab. C poly- puszta és Kisdályópuszta i Nógf'ád f111i., 
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"' 7 kb., kj. Irlgyvésze, n Zetelaka, Udvarhely vm . . , udvar· 
j., hAz !01, l. 854., M., rk. Litke, '"': 08 Z t l k 
1!8 at. Litke, tsz. Balassagyarmat, Jhtk .• és ab. helyi j. (székh. Székelyudvarhely), cs. li._ e e a a, 
Szécsény, cs. o.:Nógrádszakál, i6, XVI, öt, f, n. t. Székelyudvarhely, n. P• Zetelaka. 

'a, P• Litke. *) Iriny kk:, Szatmár vm., nagykárolyi j:;'ház 
') Ipolytölgyes kk., Hont""''' vámosmikolai j .. t!IJ, :E 774, M., ~, rk. elzi, gk. Portelek, 

hiz 1!0, f. !UO, M., 0, USO kb., kj. és ak. 1.614 kb., kj. és ak. É1·endréd, tsz. Szatmár· 
NagyMrzsOny, tsz. Ipolyság, jbtk. Vámosmikola, Németi, jbtk. és ah. Nagykároly, cs. o. Szaniszló, 
ab. Ipolyság, cs. o; Szob, XIV, 'D, n. t. 5," XII, 39, n. t. Piskolt, n. p. Érdengeleg. 
Vámosmikola, IZI· II·lnyitanya, fl Pócspetri, Szabolcs vm., nyir-

•) Ipolyvarbó kk., X Bikamájpuszta, Borház· bátori j., cs. O. Narykálló, u. t. Máriapócs, n. P• 
puszta, Erd6alatti puszta és Patakpuszta; N6grád Pócspetri . 

balassagyarmati j., ház 109, :E 663, M., o, lrmamajor, fl Alsóelefánt, Nyt.'-llra mn., nyitrai 
kb., lrj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. j., cs. ö. Appony, n. t. Fels<ielefánt, n. p. Szomor· 

Balassagyarmat, cs. ö. Balassagyarmat, XVI, lovászi. 
61, u. t. Őrhalom, ~· · . Irmamajor, r'\ Alsókorompa, 
· •) Ipolpecze kk., X Nyfrespuszta; Hont nagyszombati j., cs. o. Nagyszombat, n. t. 
ipolysági j., ház 188, i. 9ü, M., d', rk. Drégely- Bogdány, n. p. Alsókorompa . 
palánk, U-45 kh., kj. és ak. Drégelypl!lánk, tsztk., _Irmá.major, fl Baracs, Fejli' adonyi j., 
jb. és ab. Ipolyság, cs. 6. Ipolyság, XIV, ~- cs. ö. EI6szállás, n. t. Dunaföldvár, n. p. Baracs. 

m. h., u. t. Drégelypalánk, C8J. Irmamajor, fl Bilak, Be'lstercu·Nass6d mn., 
Ipolyrisk kk., )( Bánkútmajor, Ipolyviski hesenyői j. (székh. Besztercze), cs. O. Sófalva, 

major és Kisvárosmajor ; Hont vm., ipolysági j., u. t. Szeretfalva, n. p. Bilak. . · 
hu 218, ! 2.000, o, 3.416 kb., kj. és ak. hely· II·mamnjor, fl Birda, Temu dettai j., 
ben, tsztk., jb. és ab. Ipolyság, cs. O. Ipolyság, cs. ö. Detta n. t. és -n. p. Birda. · 
!6, XIV, 45, r. ~· . Ir!uamajor, fl Ferend, Temes verseczi j., 

lpolyYlski maJor, r. Ipolyvisk, Hcmt vm., cs. 6. Mezősomlyó, n. t. és n. p. Ferend. . 
ipolysági j., cs. O. Ipolyság, u. t. Honttompa, lrmamajor, fl Nagyiratos, Árad tnn., magyaJ.•· 
a. p. Ipolyvisk. pécskai j., cs. ö. KO.rtös, n. t. és n. p. Kisiratos. 

*) Ipp kk., Ssilá!I'!J vm., szilágysomlyói j., ház hmamajor, fl Sövényháza, Cscmgrád mn., 
i. 1.526, M., o., a, rk. Berettyószéplak, gk. tiszáninneni j. (székh. Kiskundorozsma), cs. o. 

Porcz, 7.036 kh., lrj. és ak. Szilágyzovány, tsz. Sándorfalva, n.. t. Algyő, n. p. Sövényháza. 
Zilah, jbtk. és ab. cs. ö. Szilágy- Irmamaj fl TO.Skeszentpéter, Zala vm., 
nagyfalu, 61, III, 10, r (lpp-ZoványfO.rdó). j:, cs. ö. Zalaszentgrót. n. t. és u. p. 
~- Zalaszentgrót. . 

lpsllantlpuszta, r. Marót, .Arad borosjen6i Irma puszta, fl Somogysimonyi, SOWIOfl'!l 
j., ca. o. Pankota, u. t. és u. p. Apatelek. marczali j., cs. o. Nemesvid, u. t. és u. p. 

- I r a t os l. Dombiratos, Kisiratos, Nagyiratos. Nemestid. 
. . 

. I r e g L Fels6ireg. lrmaszeg, fl Sza.Jánczhuta, .Abau,i· tnn., 
Iregpuszta, r. Szemcséd, Tolna tamAsi j., füzé1i j. (székh'. cs. ö. Nagy-

es. O. Fels6irer, a. t. és u. p. Fels6ireg. • szaláncz, n. t. és n. p. Nagyszaláncz. 
lrénmajor, r. Baracs, Fejtr adonyi j., Irmatanya, fl Geszthely, vm., sze-

es. O. El6szállis, u. t. Dunaföldvár, u. p. Baracs. renesi j., cs. ö. Gesztely, u. t.Onga, n. p. Gesztely. 
Irénm"'or, r. Óbéb, Torontál vm., tOrök· h111atanya, ·fl Tibolddarócz, Borsod mezc'j. 

j., cs. 6. Óbéb, u. t. és u. p. Óbéb. kövesdi j., ca. ö. Tibolddarócz, n. t. éa n. ·p. 
r. Simontornya, Tolna vm., simon- Tibolddarócz. 

tomyai j. (székh. Gyonk), cs. o. Simontomya, Irmova, fl Újfutak, Bács-BlJtlrog "".,, ujvidéki 
1.. t. és u. P• Simontornya. . j., cs. ö. Peb·<icz, n. t. és n. p. Kiszács. 

· Innvölgy, 0 Borsa, Máramcwos visói j. • *) Irota kk., X Trucztanya ; BorsOtJ vm., edelényi 
(székb. Fels6visó), cs. ö .. Borsa, •· t. és u. p. j., ház 77, ·i. .ass, T., m., t, rk. Felsővadász, 
Borsa. 2.143 kh., kj. és ak. Lak, tsz. Miskolcz, jbkt. és 
· *) lrhócz kk., . X Bálintdill6, Cserjésdülő, Dán- ah. Edelény, cs. ö. Szendrő, 84, X, Bt, n. t. Király-
dlll6, Egrespatak, Gombásdill6, KOrisdOlő, Kc5~:~zirt- kut, n. p. Lak. 

K6tidül6, Lonkapatak, Markosdlll6, Mogyo- *) Irsa nk.,. X Háromrózsamajor és" Mikeburla; 
rósdlll6, PogánydllM és Szálláspatak·; .Márama· Pest-Pilis-Solt·KisTctm monori j., ház 1.187, 
r08 vm., taraczvizi j. (székh. Taraczkllz), ház 7~4, i. 6.BlB, M., o, ef', x), ref. Nyáregyháza, 14.490 
l. 3.150, R., n., m., ; , 9.369 kb., kj. és ak. hely- kb., ak. helyben, tsz. Pestvidéki ·(székh. Budtt· 
ben, tsz. Máramarossziget, jbtk. és ab. Técsó, cs. 6. jbtk. és ah. Monor, cs. ö. helyben, 3!1, I, t, 
helyben, 85, XII, SS, a. t. TaraczkOz, ~. :f (Alberti-Irsa), p e. 

Ir h o I c z l. I rbó ez. fl ZalalOv 6, Zala vm., zalaeger· 
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szegi j., cs. o. ZalalOvd, u. t. és n. p. Zalalövó. lspánka, r'\ Jászkisér, Jász-Nagykun-Brolhal 
Irtás, r'\ Keselymezc5, MáramaTOB huszti j., vm., jászsági alsó j. (székh. Jászapáti), cs. 6. Jász· 

cs. ö. Huszt, u. t. Huszt, u. p. Iza. apáti, u. t. és u. P• Jászkisér. 
Irtás, r'\ Szineke, .Arad vtn., kisjenői j., cs. O. *) Ispánlaka kk., X S:d.ruzvámlanya i AII6-

Kerü115s, u. t. és u. p. Zaránd. Fehtr vm., marosújvári j., ház l 1.11,, O., 
I r l á s l. Aszóirtás, Belényesirtás, Miklóirtás. t , T-, a.238 kb., kj. é:~ ak. helyben, tsz. Gyula· 
*l Irtásfala kk., Arad vm., nngyhalmágy~ j., fehérvár, jbtk. Marosújvár, ah. Nagyenyed, cs. O. 

ház 167, :E 1.054, O., T• 5.892 kh., kj. és ak. Asszonynépe, 50, XXI, 68, u. t. és ._ P• Maros-
Halmágycsúcs, tsz. Arad, jbtk. Nagyhalmágy, ah. újvár. ' 
KörOsbOkény, cs. ö. Halmágycsúcs, SS, IV, 18, *) Isp4nmez6 kk., X Juhar ; 8eolfl01c-Doboka 
u. t. és u. P• Halmágycsúcs. · vm., bethleni j., ház :E 1.504, O., n., t, kg. 

Irtlismajo r, f"'l Környe, Komárom tatai j., Kisdebre.k, 6. 748 kb., kj. és ak. helyben,· lsz. 
cs. ö. KOmlöd, u. t. é11 u. p. KOrnytt Dés, jbtk. tl.s ab. Bethlen, cs. o. Nagydebrek, 63, 

·· lrthpusda, f""'l Létér, Vas vm., kiSszegi j.! XXII, 72, u. t. Retteg, C8J. 
cs. O. Borostyánkó, n. t. Léka, u. p. Pörgö- I s p á n m e z ő. L GömOrispánmez6 . 

• 

lény. lspánsógmajor, r'\ Bilak, Beszterue-N08l6d 
lrtbpuszta, r'\ Tolmács, N6grárJ ·nógrádi vm., besenyói j. (székb. Besztercze), cs. ll. SófalYa, 

j. (székh. Rétság), cs. O. Rétság, u. t. é11 u. p. u. t. Szeretfalva, u. p. Bilak. 
Tolmács. I s t á l l. Alistál, Felistál. 

Irtástanya, f"'l Kiskereki, Bihar székely- Jstenf'óldje, n Debreczen, Hajdu 11tll., es. G. 
hídi j., es. O. Székelyhid, u, t. és a. p. Székely- Debreczen, u, t. Hajduszoboszló, u. p. Debreczen. 
hid. . lstenhegy, f""'l Hegyközszáldobágy, Bihar "'·• 

lrtástelep, r'\ Nagybörzsöny, Hont vm., vámos- központi j. (székh. Nagy-Várad), cs. 11. Bihar· 
mikolai j., rs. ö. Szob, u.- t. Márianosztra, u • .P• pnspöki, u~ t. N agy-V árad, u. p. Hegykllzpályi. 
Nagybörzsöny. / · Istenkútja, f"'l Osgyán, G6m6r is Kis-HOll~ n&., 

. I r t o v á n y l. Túrirtovány. ' rimaszombati j. (székh. Nyustya), es. ll. Rlma-
llhlmy, r'\ Czegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun szombat, u. t. Rimaszombat, u. p. Osgyán. 

cs. O. Czegléd, u. t. és u. ·p. Czegléd. *) Istenmezeje kk., X Andortanya, Liszlótanya 
*) llhlmyos kk., X Kakasvölgy és Modertáró i és Szederkénypuszta; &ves vm., pétervásari i~ 

.Bars garamszentkereszti j., ház 78, ·:E 410, ház 179, ~ 1.178, M., rk. Erdókllvesd, kb., 
T., o, 1.618 kh., kj. és ak. . Garamrév, tsz. ltj. és ak. Váraszó, tsz. Eger, jbtk. Pétervására, 
Aranyosmarót, jbt.k. Újbánya, ah. Körmöczbá!lya, ah. Eger, cs. lJ. Pétervására, 60, X, u. t. Péter-

. cs. ö. Zsarnócza, XIV, 45, u. t. Hodrus- vására, u. p. Váraszó, 
l 

bánya, u. p. Alsóhámor. · Istóktanya, r'\ Pálosnagymezc5, Bars tim., osz· 
Irtvá.nypuszta, r'\ Mátraverebély, N6grád vm., lányi j., cs. ö. Oszlány, u. t. és~ p. Pálosnagy· 

filleki j., cs. O. Kisterenye, u. t. Nagybátony, mezó. 
u. p. Mátraverebély. · Is t v á n l. Bajaszentistván, Baranyaszentiat-

*) Isaeng nk., )< Belsómajor, Ilkamajor, ván, Drávaszentistván, Hernádszentistván, Király
Tápiószentgyörgy és Ürgemajor; Pest-Pilis-Bolt- szentistván, Kisistvánd, Szentistván, Székelyszent· 
Kiskun tim., gödöllői j., ház 60!!, ! 4.120, M., t., istván. 
o, ref. Péczel, · 9.529 kb., ak. helyben, tsz. Pest- I s t v á n b ak sa l. Szentistvánbaksa. 
vidéki (székb. jbtk. és ab. Gödölló, Istva\nbokor, r'\ Nyiregyháza, Szabolcs ""' 

' • 

PS, ö. Péczel, I, !!, :f, cs. ö. Nyfregybáza, u. t. és u. p. Nyíregyháza. · 

-

· *) Iske kk., Ung vm., nagykaposi j., ház 50, *) Istvánd kk , Sáros girálti t., hb ! 
t !78, M., ~, kb., kj. és ak. V aján, tsz. 187, R., czigány, t, 1503 kb., kj. és ak. Mar· 
Beregszász, jbtk. és ab. Nagykapos, cs. O. Nagy- gonya, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Girál~ cs. ö. 
ka pos, 66, XI, 86, u. t. és a. P• V aján. Kálná,s, 67, IX, 29, u. t. és u. p. Margonya. 

Iskolatany a, f"'l Csány, H6'0es ""'·• hatvani- j., Is t v á n d I. Kisistvánd, Lesenczeistvénd, Zala· 
cs. ö. Hatvan, u. t. és u. p. Csány. · istvánd. 

*) lspú.cza nk., X Pálmlive; Potsony 'Vn&., •) Istvándi nk., X Tetővárpuszta; &.on 
nagyszombati j., ház 157, ;~!, 1.741, T., m., (), vm., barcsi j., ház 238, :E 1.189, .M., a, rk.. 
3.841 kb., o.k. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és o.h. Szulok, 5.268 kh., ak. helyben, tsz. Kaposvár, 
Nagyszombat, cs. o. Nagyszombat, 72, XIII, 40, jbtk. és ah. Szigetvár, cs. ö. Szulok, U, XIX, &l, 

~· . u. t. Darány, 
*) Ispánk kk., Vaa vm., körmendi j., ház 5'!, ;E Is t v á n d i I. Túristvándi. 

!36, M., I'ef. Nagyrákos, 1.202 kh., kj. és ak. Nagy- Istvándimajor, r'\ Szalatnak, Baranya fill·• 

rákos, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Körmend, hegyháti j, (székb. Sásd), cs. O. Slászvál·, •· t. 
cs. ö. Őriszentpéter, 83, XX, 66, u, t. és u, p. Kárász-Köhlény, u. p. Szalatnak. 
Őriszentpéter. Istvándmajor, f""'l Pusztamagyaród, Zalll .,..., 
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dér, u. p.' Pusztam&I'Yaród. kun tJm., kalocsai j., es. O. Dusnok, u. t. 0 na, 
Istvándomb, f""'l Csacza, Trmcsln 1lm., csaczai u. p. Bogyiszló. 

j:, cs. 11. Csacza, u. t. és u. p. Csacza. lstTánkapuszta, rt Debercsény, Nógráa ""'·• 
Is t v á n fa l u 1. Apáti!tvánfa~va. balassagyarmati j., cs. O. Érsekvadkert, u. t. és 
Is t v á n fa ~u L Istvánkirályfalva, u. p. Magyarnándor. · · 
ls t v á n fa l u l. Kisistvánd. *) IstTánklrályfalva kk., X Bosznamajor ; 
*) IstTánfalTa kk., Krassó-Seörlny "m., lugosi Poesony "m., nagyszombati j., ház 65, f, 351, T., 

j., ház 8!, i. 436, N., rk. Dal'uvár, 1.084 kh., kj. 0, 1.168 kh., kj. és ali:. Gidrafa, tsz. Pozsony, 
és at. Daruvár,· tutk., jb. és ah. Lugos, cs. O. jbtk. és ah. Nagyszombat, cs. o. Cseszte, 7!!, XIII, 
Kl'88sóvináB, 48, VIII, !B, u. t. és u. p. Daruvár. 40, u. t. Modor, u. P• Gidrafa. 

ls l v á n C a l v a I. Apátistvánfalva, Szentistván · I s t v á n k ú t I. Szenlistvánkúl · 
falva, Tiszaistvánfalva. *) Istvánlak kk., X Paulintanya; Pouany "~·• 

Is t v á n r lll d l. Ish:ánRilde. nagyszombati j., ház 66, f, 476, T., rk. Bogdány, 
*} IstJAnfölde nk., X NagyoreB'J; Torontál 1.265 kb., kj. és ak. Bélaház, tsz. Pozsony, jbtk. · 

tmt., módosi j,, ház 504, i. Uri6. N., O• 5.~57 és ah. Nagyszombat, cs. O. Pozsonynádas, 7!, 
kb., ak. helyben, tsz. Nagybecskerek, jbtk. és ah. XIII, 40, u. t. és u. p. Bélaház. · 
Kódos, cs. ll. Párdány, !!9, VII, iO, , ~· I a t v á n l ak I. Szentistvánlak. 

Istvinlllrdö,.ll Hajdudorog, Hajdu "m., hajdu· · Istvánmaj or, rt Alap, Fejtr sárbogárdi 
bllszllrményi j., cs. 11. ·aajdudorog, u. t. és u. p. j., cs. O. Czecze, u. t. Czecze, u. p. Alap. · 
Hajdudorog. · Istvá.nmajor, rt Alsóújlak, Vas "m., vasvári 

*} Istfánháza kk., . ..tlsó-Fehtr tJm., marosújvllri j., es. o. Rum, u. t. Oszkó, u. p. Kám. 
j., ház 97, i. 474, M., O• gk. Lándor, 933 kb., lstvánmajor, rt Bakonysárkány, Fejér ""'·• 
kj. és ak . .MaryarbükkOs, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. móri j., cs. o. Mór, u. t. Kisbér, u. p. Bakony· · 
llarosújvár, ah. Nagyenyed, es. 6. Magyarbilkkos, sllrkllny. 
50, XXI, 68, u. t. Marosbogát, u. p. Magyarbilkklls. Istvánmaj or, r-. Bándol, Vas vm., kc5szegi j., 

Wvánhl.za, n Borosjenő, ..traa tJm., boros· es. o. Rohoncz, u. t. Városszalónak, a. p. Bándol. 
jenői j., cs. O. Borosjenő, u. t. és u. p. Borosjenő. IstTánmaj or, rt Batyk, Zala "m., zalaszentgróti 

btvánháza, n Selmecz- és Bélabánya, Hont j., cs. O. Zalaszentgrót, u. t. Baltavár, u. p. 
tmt., cs. 6. (a kllzbizlonsé.gi szolgé.latot a város Zalabér. 
rendllrsége teljesiti), •· t. Sélmeczbé.nya, [8J. lstvánmajor, r"' Bonyhád, Tolna "m., volu· 

Istfáuháza, n Temesjenli, Temes 1Jm., temes· ségi j. (saékh. Bonyhád), cs. O. Bonyhád, u. t. 
rékasi j., cs. ll. Hidasliget, u. t. Felsllbenesek, u. p. és u. p. llonyhád. · 
Temesjenli. -- Istvá.nmajor, rt Euek, Hajau központi. 

Iatránhazapuszta, ll Somoslteszi, .hatJ tJm., j. (székh. Debreczen), cs. G. Egyek, u. t. és a. p. 
boroPjenói j., cs. ll. Csermli, u. t. és u. p. Csermő. Egyek. . · 

lsbánházapuszta, ll Szelevény, Jáss-Nagy Istvánmajor, 0 Emc5d, BfJt'sod ""'·· mezli-

• 

kun·BIOlnok tiszai alsó j. (székh. Tiszafllld- csáti j., cs. O. Miskolcz, u. t. és u. P• Emőd. 
vár), cs. ll. Kunszentmárton, u. t. és u. p. Szele- Istvánmajor, r-. Gicz, Veseprém "m., zirczi j., 
vény. cs. G. Lovászpatona, a. t. · Giez-Hathalom, u. p. 

• • 

IBtránllázapuszta, ll Temesgyarmat, Temes Veszprémvarsány. 
11m., központi j. (székh. Temesvár), cs. O. Hidas• Istvá.nmajor, rt Iharosberény, Somogy "m., 
liget, u. t. és u. P• TemesgyarmaL csurgói j., cs. O. Iharosberény, u. t. Csurgó, u. p. 

Iatránházlmajor, ll Bana, Komárom 1gesz- Iharosberény. 
tesi j. (székh. Nagyigmánd), cs. o. Nagyigmánd, lstvá.nmajor, r-. Ipolypásztó, Hont , vámos-
u. t. Bábolnapuszta, u. p. Bana. mikolai j., cs. O. Vámosmikola, u. t. Vámos-

ls t v á n h e g y l Kav-arán. · mikola, u. p. Ipolypásztó. . 
l!!tvánhegres, n Derekegyház, OsongrátJ "m., Istvánmajor, rt Kissziget, Zala "m., novai j., 

tiszántúli j. (székh. Mindszent), cs. 11. Szentes, cs. O. Páka, u. t. Csömödér, u. p. Páka. 
u. t. Nagymágocs, u. p. Szenles. · Istvánmaj or, rt Kiszombor, Toronteil "m., nagy-

JstyánhegyirtTá.ny, ll Verbócz, Nyitra tJm., szentmiklósi j., cs. O. Kiszombor, u. t. és u. p. 
szeniczei j., cs. O. Verbócz, u. t. Miava, u. p. Kiszombor. . 
Verbóez. . Ishánmajor, rt Kondoros," Békés "m., szarvasi 

Ishánhegypuezta, n Kavarin, Krassó-S1örény j., cs. O. Kondoros, u. t. és u. p. Kondoros. 
tmt., temesi j. (székb. Szé.kul), C'J. ll, Szákul, u. t. Istvánm:ljor, rt Nagydobsza, Somogy "'"·• szi
és u. p. Szákul. getvári j., es. ö. Gyöngyösmellék, u. t. Da1"ány, 

Isnánhuta, ,.... Kluknó, Seepe.9 1lm., glllnicz- u. p. Nagydobsza. . 
bányai j., cs. lJ, Szepesolaszi, r. Do p. lstvánmajor, rt OJaszka, VCIB l vasváli j., 
Kluknó. cs. ö, Baltavár, a. t. Győrvár, u. p. Felsőoszkó. 
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latTADmaj or, 1""1 Osztopt\n, Somogy "m., leng,-el- major, Pirincsapuszta ~s Zsombékpuszta i 7'orOIIfrfl 
tóti j.,. cs. O. Osztopán, u. t. és u. p. Osztopán. vm., banlaki j., ház !!öl, i. 1.719, n., t, m., a., 

lstTlnmajor, r'l Örkény, Pest-Pilis-BoZt-Kif• á', rk. Űrményházn, kg. Kanak, kh., kj. il 
hn ""'·• alsódabasi j., cs. G. Alsódabas, u. t. és ak. helyben, (!IZ. Nagybecskerek, jbtk. és ab. Módoa, 
L p. Örkény. . · es. G. Kanak, 29, VII, ~2, :f (Széchenfaln-

lstTánmajor, 1""1 Papkeszi, Veseprem .,m., vesz· Istvánvölgy), _[ll e. ~-
prémi j.,· cs. G. Balatonkenese, n. t. és u. p. *) Iszka kk., X Matacaó j Máraflle&t'O.I 111, 

Papkeszi. · OkOrmezői j., ház 16!!, i. 9~!1, R., n., ; , kb., ij. 
Istvánmaj or, ""' Vaszar, Vea1prdm "m., pápai és ak. helyben, tsz. Máramarossziget, jbtk. és ab. 

j., cs. 6. Lovászpatona, u. t. és u. p. Vaszar. ÖkOrmező, cs. O. helyben, sr,, XI, 85, L t. Okar-
IstTán Jlanó szöll6telep, 1""1 Örkény, Pest- mező, 

.Rlia-Bolt-Kiakun alsódabasi j., cs. o. Alsó- Iszka, r'l Iszkaszentryöru, Fdw 1111., uéies-
dabas, u. t. és u. p. Örkény. fehérvári j., cs. o. Székesfehérvár, •· t és 1. Jo 

lsttánon, r'l Terhely, Tretacsln "m., zsolnai Moha. 
j., cs. O. Vtrna, 11. t. Várna, Uo))• Terhely. *)Iszkaszentgyörgy nk., X Atya, Bittó, Czieze. 

Is t v a n p a t ak l. Szentistvánpatak. malom, DuzzogófO.rdil, HosszliheR)', Iszka, Kinc~et, 
*) lstTá.nsZ11b:1djk kk., Nyit,·a vm., privigyei j., Kissomosmál, Lajosmajor, Leányvégó, Somosmll 

hA.z 177, i. 1.035, T., rk. Nyitranová.k, 8.0~9 kh., és V OrOshegy j Fejér "m., székesfehénbi j., biz 
kj. és ak. Nyitranov6.k, tsz. Nyitra, j btk. és ah. !69, ! 1.358, M., o, ~, 5.!16 kb., ak. helJben, 
Privigye, cs. O. Privigye, a, XIV, 46, u. t.· és tsztk., jb. és ah. Székesfebénár, cs. o. Székesfehér-

• 

L p. Nyitranovák. · vé.r, 69, XVII, 68, u. t. és u. p. Moha. 
IstvAntanyn, r'l Adács, Heves vm., gjOngyOsi lszkasz61\öhegy, r'l Csór, Fejw t~~~., uétH. 

j., cs. 6, Vámosgyörk, ~ t. és u. p. Adács. · fehérvári j., cs. O. N6.dasdladány, •· L Virpaloll, 
Istvántany a, ""' Egerszólát, He'fJBB "m., egri u. p. Csór. . 

j., cs. O. Verpelét, u. t. Verpelét, u. p. Eger- Is z k á z l. Alsóiszkáz, Felsiliszkáz, KOzépiatb. 
szólál . Is:r.kornyn})usziu, ~ Palást, Hont t~~~., ipol)llli 

lstYántanya, 1""1 Legyesbénye, vm., j., cs. G. IpolysA.g, u. t. Ipolysálf, a. p. Palást. 
szerenesi j., es. ll. Szerenos, u. t. Szerencs, u. p. Is z k r o n y l Alsóbarbatyeniszkrony. 
Legyesbénye. •) Iszló kk., Maros-7brda ""'·• nyár!dueredai 

Istv6.ntanya, r'l Nagy,\>égány, Bereg vm., tisza· j., ház Ut, i. .U9, M., 8, rk. Székelykál, Bk· Nau· 
háti j. (székh, Beregszász), es. o. Beregszász, szederjes, 1.360 kh., kj. és ak. Székelyhodos, lsz. 
u. t. Beregszász, u. p. Nagybégány. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Nyarádszereda, ca. 6. 

lstvántanya, 1""1 Nyírbogát, Ssabolcs vm., nyír- Székelyhodos, 6!, XXII, 71, a. t. Nylrádszereda, 
bátori j., cs. G. Ny1rbátor, 11. t. és u. p. Nyir- u. p. Székelyhodos. 
bogát. *) Isztáncs kk., Zemplln '""·• gálszée8i j., hál 81, 

lstl'ántanya, 1""1 Pocsaj, Bihar vm., berett y ó· !. 443, M., t., t , 956 kh., kj. és ak. Magyarizsép, tiL 
újfalui j., cs. O. Kismarja, u. t. és u. p. Pocsaj. Sátoraljaújhely, jbtk. él ah. Gálszllcs, ca. O. T6ki

IatTántelek, r'l Rákospalota, Pest~Pilis-Bolt- terebes, 66, IX, !8, u. t. és u. p. Upor. 
Kiskun t~m., váczi j., cs. cl. (a kllzbiztonsági Jsztára, 1""1 Decs, TolM 11m., kOzponU j. (azéth. 

· szalgálatot székesfilvarosi m. kir. állam•·endc'lJ-ség Szekszárd), cs. G. Decs, u. t. és u. p. Decs. 

• 

• 

teljesiti), r (Budapest-Istvántelek), u. P• Iszteb4e kk., .J.r"fJ ""'·· alsókubini j., hál 74 
f, 441, T., á', rk. Nagyfalu, 1.967 th.,· ij. i!l 

Istvántelek, r'l Recsk, H6fJ68 ""'·• pétervásári ak. Párnicza, tsz. Rózsahegy, jbtk. ú ah. Alsó-
j., cs. o. Recsk, u. t. és u. p. Recsk. kubin, cs. ll. Alsókubin, 71, XV, .W, (lsi-

IstváD.telep, r'l Tasnádbajom, vm., tebne), u. t. és u. p. Árvanagyfalu. 
tasnl\di j., cs. O. Pele, u. t. és u. p. Érszilllils. I s z t e b n i k l. V ág.hidas. 

*) Istvántelke kk., Zemplln varannói j., ház lszticsó, r'l GOrgénybodá.t, Maros-Tordll ,.., 
41!, ! T., 1 , rk. Zemplénmátyás, U)M, kh., régeni alsó j. (székh. Száezrégen), cs. o. Gllrgéll1' 
kj. és ak. Újszomotor, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. szentimre, u. t. Görgényszentimre, L p. Libil" 
és ah. Varannó, cs. o. Tavarna, 66, IX, u. t. falva. . 
és u. p. Tavarna. · *) Isztimér kk., X Ddltfás, Királyszállás, lis-

lstvá.nújfalu, 1""1 Tiszaújfalu, Pest·PaliB·Solt- isztimér, Lusztrét, Mellár és Tótrét; F4ilr"'~ 
Kisk-un 11m., kiskunfélegyházi j., cs. O. AlpA.r, móri j., ház i. 1.193, N., m., o. 8.116 th .. tJ. 
u. t. és u, P• Tiszaújfalu. és ak. helyben, tsz. Székesfehérvár, jbtk. Ils ~ 

*) Istvánvágás kk., Sáros kisszebeni j., Mór, cs. o. Fehérvárcsurgó, XVII, liS,_ .. 
hA.z 85, i. 214, T., rk. Szinyelipócz, 936 kh., kj. Fehérvárcsurgó, ~. . . 
és ak. Bertót, tsztk., jb. és ah. Eperjes, ca. o. *)Isztina kk., Nagy-Kakall6 •·• medJ:tJ: 
Bertót, 67, IX, 29, u. t. és u. p. Hedri. ház 116, i. 6!8, O., czigány, ; • .:f, l. 'bit-.-

•) Istvl\nvllg:y kk., X Dungyerszkipuszta, Olga· kj. és ak. Mihályfalva, tsz. ErzsébetvároSr J . 
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· XXIU 67, 
11

• t. Szentiván, "Újszentiván, Úrszentiván, Vasasszent• 
ah. JledBYel, CL G. Bólya, st, • . á 
Bólya, u. p. Mibályfalva. iván, Zalas~ent1v n. . 

*) Isztolna kk., Kolo•s 17m., ifalui j., ház 49, *) Ivánbattyán kk., X Fám puszta; Baranya 
f. U.7, o., kg . .Magyarlóna, !.098 kh., kj. és ak. vm., siklósi j., ház 87, ! .f.07, N., m., rk. Ráczpetre, 
M:agyarlóna (h:t kj. és ak. kel1llet), tszlk 9:!6 kh., kj. és ak. Villánykövesd, tsz. Pécs, 
Kolozsvár, jb. Kolozsvár vidéki (azékb. Kolozsvár), j btk. és ah. Siklós, cs.. O. Villány, öl, XIX, 60, 
ah. Kolozsvár, ca. G. Gyalu, 61, :XXI, 67, u. t. u. t. és u. }l• Villány. · 
és u. p. Gyalu. Ivánbn.ttyá.npuszta, ·~ Kiskassa, Baranga 

Isztováktelep, ~ Doroszlófalva, .Arad pécsi j., es. 6. Egerág, u. t. Áta, u. P• Ráezpetre. 
tornovai j., cs. G. Tornova, L t. és u. p. I v á n b o e z a L Szentivánboeza. 
falva. *) Iváncea nk., X Harmatosmajor; Fejb 

*) Ismákos kk., Bihar magyarcsékei j., adonyi j., ház 860, f. 1. 726, .M., o, ~, 8. 657 kb., · 
hu 118, t 674, O., .:f, 1.833 kh., kj. és ak. Drág- ak. helyben, tsz. Székesfehérvár, jbtk. és ah. 
cséke, tsz. Nagy-Vé.rad, jbtk. és ah • .Magyarcséke, Adony, cs. lJ. Adony, 69, XVII, 53, u. t. .A,dony, 
cs. O. Tasádfc5, 87, IV, 11, u. t. és u. p. Drág· ~· ~ , 
cséke. . · *) Iváncz -kk., X Kláramajor, Vas t~m., ldlr-

I t t e b e L Alsóittebe, Felsc5ittebe; mendi j., ház 143, ! 97!, M., o, 3.005 kb., kj. 
lttUtrain, ~ CslkszentgyGrgy, OBCk t~m., és ak. Felsómarácz, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 

káazonalcsi.ki j. (székh. Cslkszentmárton), cs. O. KOrmend, cs. 6. helyben, 88, XX, 66, _[Ile. 
Csfkszentmárton, a. t. Cslkszentmárton, u. ·p. *) Ivánd nk., X Józsatanya ; Torontál vm., 
Cslkszentuorgy. , párdányi 'j., ház !66, ! 1.477, Sz., n., -1'-, rk. János-

Ittsekorsófdld, ~ MOzs, ToltaG -., kOzponli földe, 6.777 kh., ak. helybe!l, tsz. Nagybecskerek. 
j. (székh. Székszárd), cs. G. Tolna, L t. Tolna- jbtk. és ah. Módos, es. lJ. Ujpées, !29, V, 16, 
Mözs, u. p. Mözs. . 

J l t v a r n o t l. Törzsudvarnok. I v á n d l. KórOsivánd, ZalaiváneL -
• 

bachnófalu kk., X Lazipuszta; német- I v á n d a l. Ivánd. 
lipcsei j., ház ö!, t !96, T., rk. Szentmihály, 99i *) Ivándárda kk., X Buziglieza, F6herczeglak, 
kb., kj. és ak. Liptólep1a, tsztk., jb. és ah. Géta, Hatvan és Kislak ; . Baranya t~m., baranya
Rózsahegy, cs.' G. Liptótepla, 67, XV, 49, •· t. vári j. (székh. Dárda), ház 169, ! 1.375, N., m., 
és u. p. Liptótepla. . sz., rk. Lippó, ref. Nagyharsány, ág. Magyarboly, 

*) ITicakó kk., &atmár tma., erdc5di j., ház 101, kg. Sárok, 1.162 kh., kj. és ak. Baranyavár 
f. öS-l, O., m., t, rk. Alsóhomoród 1.8i5 kb., (Fóherczeglak kivételével, mely önálló ak. ker.), 
t~ és ak. Alsóhomoród, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. tsz. Pécs, jbtk. és ah. Dárda, es. O. Főherezeglak, 
Erdc5d, ah. Szatmár-Németi, cs. ö. Alsóhomoród, 5!, XIX, 61, u. t. Föherezeglak, u. p. Baranyavár, 

• "-

6, XII, 37, u. t. és u. p. Alsóhomoród. *) Ivánegerszeg kk., X Káriktapaszfapuszta · 
*) hád kk., HetJU vm., pétervásári j., ház 78, és Tuloktapaszfapuszta; Vas sárvári j., ház 

f. 383, M., rk. Pélervisára, !.0(.6 kh., kj. es ak. 87, ! 485, M., rk. Vámoscsalád, ág. Uraiújfalu, 
Pétervására, tsz. E(er, jbtk. Péle"ására, ah. Eger, UM kh., kj. és ak. Hegyfalu, tsz. Szombathely, 
cs. O. Pétervására, 60, X, 3!, L t. Pétervására, jbtk. és ah. Sárvár, cs. 6. Répezelak, 83, :XVIU, 
•· p. Mé.traballa. 59, m. h., u. t. és u. p. Hegyfalu. 

hidytanya, ~ . Fólya, Te.aes • csáki j., l v n fa l. Szentivánfa. 
CL o. Liebling, •· t. és u. p. Fólya. . Ivánfala, 1""'1 Jánosi, Göm~ á ·Kis-Hont t~m., 

bágylpuszta, ~ Rozsnyóruuna, Gömör b rimaszécsi j. (székb. Feled), cs. ö. Feled, u. t. 
Kir-Html rozsnyói j., cs. ll. Ro"snyó, •· t. Feled, u. p. Jánosi. 
és u. p. Berzéte. *) va kk., Vas muraszombati j., 

hqJó, ~ RekenyeUjfalu, Gömör ú Kis-Hont ház 52, ! ~86, Vend, rk. Csendlak, 350 kb., kj. 
tili., rounyói j., ca. O. Rozsnyó, u. t. Roz~nyó, és ak. Csendlak, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 
t. P• Berzéte. · · Muraszombat, es. O. Vashidegkút, XX, 66, u. t. 

· *) IT•• ,kk., X Csérimajor, Erdc5lak, Károly- Muraszombat, n. p. Ferenczlak. 
major, Ucaimajor, és Visztamajar; Sopron vm., l v á n fa l v a L Aranyosivánfalva, Oláhiván- · 
csepregi j., ház t 1.781-, M., O• 9.591 kh., falva, Szászi.vánfalva. 
kj. él ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. és ah Ivánhalmapnszta, I""''.Magyarszőgyén; Eaetugom 

cs. ll. helyben, 76, XVIII, 67, f, vm., párUnyi j., es. O. Bart, u. t. K6bölkút, u. p. 
· ~lagyarszögyén. 

I v á n L Alsószentiván, Bácsszentiván, •) Ivánbáza kk., X OsztroluczkyszálláR; Tt·en-
uentiváD, Cserhátszentiván, Csittszentiván, cal!n vm., trencséni j., ház 113, i. 911, T., rk. és 
aenliván, Felac5szentiván, Győrszentiván, ág. Vágk.ohány, 2.501 kh., kj. és ak. Melcsicz, 
azentiván, N &gJiván, Ószcnti ván, lsz tk., jb. és ah. Trencsén, cs. G. Melcsicz, 71, 

Sajószentiván, . SzAs.zszentiván, X V, 417, u. t. és u. P• Melcsicz • 
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ITánházatanya, "' GyOrszentivin, Gyór t7m., Munk6.es, ·cs. O. Beregsárrét, 
tószigetcsilizközi j. (székh. Győr), es. O. Gönyü, MunkAcs, u. p. Beregrákos. 

XI, M, a. t. 

u. 1. és u. })• Győrszentivé.n. I v á n y i l. Balogivé.nyi, DrávaiváOJÍ. 
I v á nk a I. Borsodivinka, Nyitraivinka, Po- ITAnyinagynyésta, n Magyarhomorog, BiMr 

zsonyivé.nka1 Sajóivé.nka. vm., biharkeresztesi j., cs. 6. Komádi, 1. t. § 

*) IvánkafalTa kk., 1\4r6cs , slubnyafO.rdői j., u. p. Kör6sszakál. 
ház 65, i !124r, T., ef, 630 kb., kj. és ak. Kiscsep- *) hányos kk., 8dros ""'·• bártfai j., ház 40, 
esény, tsz. Beszterczebánya, jbtk. Stubnyafürdő, ! 236, T., rk. Oszikó, 8fó kh., kj. és ak. Tól· 
ah. Turóczszentmárton, cs. ö. Znióváralja, 71, XV, raszlavicza, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa., es. G. 
48, u. 1. Tótpróna, ~- Tótraszlavicza, 67, IX, u. t. és 11.. p. Mauar-

*) ITánkatöld kk., Turdel t1m., turóczszent- raszlavicza. 
4 

·mártani j., ház 16, i 6!, T., é.g. Turóczszentmár- *) ITáskófaiT• kk., Bereg ""'·• felvid~ki ~ 
ton, 1!4r kh., kj. ·és ak. Nagyjeszen, tsz. Beszter- (székh. Ilosva), hé.z 63, :E 8~, R., gk. Nagy . 
czebánya, jbtk. és ah. Turóczszentmá.rton, cs. 6. Abránka, 600 kb., kj. és ak. Hátmeg, tsz. Berec
Turóezszentmárton, 71, XV, 48, u. t. és u. P• szász, jbtk. Ilosva, ah. ~unká~ cs. él. Hátmer, 
Turóczszentmárton. . 66, XI, M, u. t. Szentmunkács, u. p. Hátmeg . 

ITá.nkamajor, "' Kisszé.Jiás, Bács-Bodrog ""'·• Ivómezeje, "' Zetelaka, Udvarhely 11111., udl1r· 
bácsalmisi j., es. O. u. t. és u. p. helyi j. (székh. Székelyudvarhely), cs. il. Ze!elaka, 
Kisszallú. ' . u. t. Székelyudvarhely, u. p. Zetelaka. 

ITánkamajor, "' Tótpróna, .7Ur6c• t.~m., stub· *) Iza kk., huszti j., hb 813, 
nyafllrd~i j., cs. ö. Znióvé.ralja, u. t. és u. p. ! !1.84~, R., n., t, 7.7a kh., kj. és ak. helyben, 
Tótpróaa. tsz. Máramarossziget, jbtk. és ah. Husz~ ta. G. 

ITánkapuszta, "' Arló, Borsod t1m., ózdi j.. Huszt, 85 XI, 86, n. t. Huszt, 1:8J. . 
cs. ö. Járdánháza, u. 1;. és -.. P• Arló. lzabeJlaf6ld, "' Izsép, BaranyG ""''' mobáesi 

IváDkap uszta, "' Hajmé.s, ·Somogy kap os- j., cs. O. Dályok, u. t. F~herczeglak, •· p. lobacs. 
vári j., cs. ö. Gálosfa, a. t. Kaposryarmat-Hajmé.s, Izabellamajo r, f"'. Csepreg, Sopron ""'·• csepregi 
u. P• Gálosfa. • j., cs. ö. Csepreg, u. 1;. és u. p. Bük. 

Id.nkapuszta, ~ Özörény, Giimör ú Kis-Hont Izabellamaj or, "' Moson, Moson v111., magyar-
""'·• tomalji j., cs. ö. Pelaöcz, u. 1;. és u. P• óvári j., cs. O. Magyaróvár, u. t. Kimle, •· p.loson. 
Ozörény. Izabellamaj or,"' Nagyócsa, Zólyom ""'·• DAQ· 

1Tánkap1181ta, "'Szendrő, Borsod edelényi szalatnai j., ca. 6. Horhát, u. t. Nagyszalatna, 
j., cs. O. Szendrő, u. t~ és u. P• Bzendl'c5. u. p. Nagyócaa. 

ITA.Dkócz, f"'! Alsólendva, Zala alsólendvai *)Izakonyha kk., Máramaros 11fll,, izavillgJi j, 
j., cs. 6. Alsólendva, u. t. és u. p. Alsólendva. (székh. Dragomérfalva), ház 4r18, f. !.081, O., n., 

I v é. nk o fa l u l. Ivánkafalva. t, 4!.143 kb., kj~ és ak. helyben, tsz. Máramaroe-
I v á n l a b o r fa l v a L s~entivánlaborfalva. sziget, jhtk. és ah. Felsc5visó, cs. il. Dragomér· 
ITA.nmo.jor, "' Csősztelek, Torontál zsom- falva, 85, XII, 88, u. t. és u. p. Dragomérfaln.. 

bolyai. j., es. ö. Csene, u. 1;. és u. p. Csősztelek. *) Izasópatak. kk., Máramarot vm., imGigyi 
ITáninajor, "' Nagyrákó, Tur6c.1 , turócz· j. (székh. Dragomérfalva), há.z f. 8!1, O., n., 

szentmá.rtoni j., cs. G. Mosócz, u. t. és u. p. Pribócz. gk. Glód, 2.538 kh., kj. és ak. Glód, tsz. 
ITánmajor, "' Tiszahegyes, Toro:ntáZ t.~m., marossziget, jbtk. és ah. Felstlvisó, cs. il. Rowia, 

nagykikindai J., cs. 6. Padé, a. t. és q. p. Tisza- 85, XII, 38, u. t. Aknasugatag, u. p. Szurdok. 
hegyes. _ . *) Izaszacsal nk., Máramaros 11tll., izavc'IIBJi j . 

l v a n ó e z L Ivánháza. (székh. Dragomérfalva), ház 6351 f. 3.040, 0.1 n., 
Ivánpuszta, "' Nógrádmarczal, N6gr6d t.~m., t, ,:f-, 13.881 kh., ak. helyben, tsz. Máramaros

balassagyarmati j., cs. 6. Balassagyarmat, u. t. szitet, jbtk. és ah. ·Felsc5visó, cs. 6. helyben, 86,, 
és u. p. Szúgy. XII, u. t. Dragomérfalva, [81. 

ITánszállá.s, "' Nagyócsa:, Zdlyom t1m., nagy- lzbég, "' Szentendre, Pt!ft-Püi8-8olt-Kid,. 
. . j., cs. 6. Horhát, u. t. Nagyszalatna, vm., cs. G. Pomáz, u. t. Szentendre, ~-

u. p, Nagyóesa. *) Izbiste nk., X Febértelep; TMu -. feo 

l 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

! 
• 
• 

• • 

' • • • 
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l 

. l 
l IT.ntanya, "' Divényoroszi, Ndgr6tl gácsi bértemplomi j., ház 730, :E 3.717, Sz., n., ..., 

. j., es. ö. Divény, u. 1. Krivány-Gyetva, u. P• czigány, .::f-, rk. Nagykárolyfalva, 15.175 kb., at.~ ! 
Krivé.ny. . helyben, tsz. Fehérlemplom, jbtk. Nagykárolyfalvar \ 

IT6.nv6lu, "' Szekszé.rd, Toma ""''' cs. O. Szek· ab. Fehértemplom, cs. 6. Homokszil, 61, VII, JI, i 

né.rd, u. t. és u, p. Szekszárd. ~ . ! 
I v á n y l. Kebeleszentivány, Vajdaszentivány. *)Izbonya kk., Bere,q .",._, alsóvereczkei i~ biS : 
*) Iványi kk. és I, Bereg tnn., lalarczai j. (székh. 14!, ! 129, R., gk. BeregsziklAs, f.,f.!t9 kb., ij. éJ / 

Oroszvég), ház 167, t 858, R., t, 1.774 kb., kj. ak. Szarvasbé.za, tsz. Beregszász, jb. Alsóvereczi: · 
és ak. Bereirákos, tsz. Beresszász, jhtk. 6s ah. ab. Szolyva, telekkönyvi hatóság llunkics, cs. 
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• Izb Jzsny . 

· k I z v o r 1. Beregfon·ás. 
Alsóvereczke, XI, Bf., u. t. Alsóvere ez e, u. P• I z v o r h u l a L Forráshuta. 
Szarvashba. X B k t H resAspuszta és 

lzboDJótanya, rt Sajókazincz, Bo,·sod "m., sajó- *) Izsa nk., o rospusz a, a • . • 
szeotpéteri j., es. ö. Sajókaza, •· t. Barczika, u. p. Őrspuszta ; Komárom udvardi J. (szék~ 
Sajókazincz. Ógyalla), ház 410, i. !.136, M., o. ref. Koma-

*} lzbug;ra kk., ZempUn "'n., nagymihályi j., ház rom, 5.503 kb., ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk • 
115, f. 607, T., m., rk. Vinna, gk. Tarna, 1.441 Ógyalla, ah. Komárom, cs. O. Komárom, U, XIII, 
kb., kj. és ak. Sztára, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és u. t. Komárom 1, • 
ab. Nagymihály, cs. G. Nagymihály, 661 IX, !8, *)Izsák nk., X Agárdytelep, Gedeontelep, Ma.t.yó-
L t. és u. P• Nagymihály. telep, Reviczkytelep, Szajortelep, Uzovicslelep és 

*) Izbugyabéla kk., X Bálintpuszta és Mászó- Vicziá.ntelep ; "m., kun-
tanya; Ze111Jllt!n~m.,mezc5Jaborczij.,ház95,f493, szentmiklósi j., ház 1.388, t 7.1 M., ö, ~. 
R., t. 8.153 kh., kj. és ak. Izbugyaradvány, tsz. (x, ág. KisklírOs, 19.781 kh., ak. helyben, tsztk. 
Sátor&ljaújhely, jbtk. es ah. Homonna, cs. 0. Izbu· IMI jb. Kecskemét, ah. Kunszentmiklós, cs. o. hely-
gyaradvány, 66, IX, JS, u. t. és u. P• Izbugya- ben, 38, I, 93, :f, _r- e. 
radvány. *) Izsákfa )( Bokod; Vas t1m., czelldo-

Iz b u gy a b é la és V a le n t ó c z l. Izbugya- mOlki j., ház 66, t 674, M., ö, ág. CzelldOmOlk, 
bélL 1.978 kb., . kj. és ak. Alsóság, tsz. Szombathely, 

I z b u g y a breszt ó l. Laborczbér. jbtk:. és ah. CzelldllmOlk, cs. O. CzelldOmlllk, 83, 
I z b u g y a h os sz ú m e z c5 l. Laborczmezc5. XVIII, 69, u. t. Czelldömölk, u. p. Alsóság. 
*) Izbugyarabóci kk., X Sztaniszlovecz; Zem- *)Izsákfalva kk., Beepes t~m., késmár ki j., ház 136, 

pUA ttm., mez~laborczi j.~ ház 78, i, 409, T., czi- 'i, 596, N., o, d', .3.409 kb., kj. és ,!lk. Hunfalva, 
giDy, rk. Laborczmezlí, !.360 kh., kj. IMI ak. Izbugya- tsz. Lőcse, j b lk. és ah. Késmárk, cs. O. Késmárk, 
radvány, tsz. Sátoraljatijhely, jbtk. és ah. Ho- 67, IX, 30, u. t. és u. p. Ménhárd. . 
monna, cs. G. Izbugyaradvlny, 66, IX, !18, u. t. és I zs ak ó c z I. Mnrasziget. 
u. p. Izbugyaradvány. Izsüpuszta, f'"\ Dusnok, Peat-PiZiB·Solt-Ktl-. 

*)Izbugyaradvány kk., ZempUR mezc5- l:Nn vm., kalocsai j., cs. o. Dusnok, u. t. Sükasd, 
labor~zi j., ház 111, f. 672, R., n., m., ; , r'k. u.. Jl• Dusnok. 
lAborezmezc5, Ut-l kb., kj. és ak. helyben, tsz. lzsáktanya, f'"\ Ópályi, · Seatmár "m., máté· 
Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna,.cs. o. hely- szalkai j., cs. o. Mátészalka, u. t. és u. p. Ópályi. 
ben, 66, IX, !8, f, u. P• ~· Izsáktanya, f'"\ Penyige, Seatmáf. vm., fehér-

*) kk., Zen1plm ""'·· homonnai gyarmati j., e& O. Mátészalka, •· t. és u. p • 
• 

j., ház 58, f. 3~2. R., gk. Homonnarokitó, 1.627 Penyige. 
kh., kj. és ak. Koskócz, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. *) Izsap kk., X Izsapi puszta ; Komárom 11111., 
és ah. Homonna, cs. li. Izbugyar!Ldvány, 66, IX, csallóközi j. (székh. Nemesócsa),. ház 68, i. 416, 
!8, a. t. és u. P• Koskócz. M., rk. és ref. Nagymegyer, 1.447 tb., kj. Nagy· 

I 1 h u g y a z b o j n a l. Újbajna. megyer nk.-he1 beos:~.~lva, ak. Nagymegyer, ts:~.~tk., 
lzdenczymajor, rt Monoslor, Teme1 ""'·• vingai és ah. Komárom, cs. o. Nemesócsa, tt, XIII, 

j., cs. li. Nemetszentpéter, u. t. és u. p. Monostor. u.. t. és u. p. Nagymegyer. 
*)Izdoba kk., .Abauj-Tort1a "'"·• kassai j., .ház Izsapi puszta, f'"\ Izsap, Ko1nároa "m., csalló-

87, ! 368, T., ; , rk. Abaszéplak, 446 kb., kj. éa kOzi j. (székh. Nemesócsa), cs. lJ. Nemesócsa, u. t. 
ak. Abaszéplak, tszlk., jb. és ab. Kassa, cs. O. és u. p. Nagymegyer. 
Kassa, M, U, u. t. és a. P• Ka88a. 1 ~ A ló B ·--~ ózd. • j ·• . 

*) lz ár kk. K .... B Jt-.~.o b '- á bá . zsapnsz-a, ("'' r , or- "m., l ., cs. ... 
g ' raaGU· 'lvnmy o..s n ny at Já d. ház t. Ó· d P A ló 

. hú '"51 .e 1'""7 O 1' k. E' .. "!)' r an a, a z • u. • r • J., :ill , ;;;, .:ill:> , ., m., ". , r rszeg, ~.uo'* . 
kb., kj. és ak. Krassóvermes, tsz. Lugos, jbtk. és *) Izsép nk., X ~~~bellafOld és PuskásmaJor ; 
ah. Boksánbánya, cs. o. Krassóvermes, 63, VII, !O, Baranya ""'·• mohács1 J., ház 320, t 1.~001 Sokáez, 
11• t. és u. p. Krassóvermes.' O• 8.949 kh., ak. helyben, tsz. P~es, Jbtk. és ah. 

*) Izmény kk., X Annamajor és i Mohács, cs. O. Dályok, XIX, 61, a. t. Fc5her-
Toltaa völgységi j. (székh. Bonyhád), ház !04, czeglak, ~· . . . • 
f. 961~ N., rf, !1.389 kh., kj. és ak. helyben, tllZ. I zs é P l. Magyarazsép, Sárostzsép, Tapolyizsép. 
Szekszárd, jbtk. és ah. Bonyhád, cs. G. Bonyhád, Izsépfalu kk., Lipt6 "m., németlipcsei j., ház 3'!, 
"-• XIX, 61, u, t. Szászvár, u. P• Nagymányok. · i. 143, T., ág. Szielnicz, 48' kh., kj. és ak. Bobrov-

luaeltanya, rt Bikszád, Seatmár ""'·• a vasi j., nik, tsz. Rózsahegy, j btk. és ah. Liptószentmiklós, 
(azékb. Avasújváros), cs. G. Bikszád, a. t. Bik- cs. O. Szielnicz, 67, XV, ,9, u. t. Liptótepla, u. p. 
azádfiirdc5, u. p. Bikazad, Szielnicz. 

lzrató, rt Pusztafalu, .Abauj-Torna ".,, filzéri *) Izsnyéte kk., Bereg ""'·• munkácsi j., ház 256, 
j. (székh. HernádzsadAny), cs. G. a. t. i, 1.478, M., ~, gk. Gorond, 6.163 kh., kj. és ak. 
Kot.ma, •· p. Filkeháza. Gorond, tsz. Beregszász, jhtk. és ah • 
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' es. lJ. Gát, 65, XI, M, a. t. ! 1.038, O., m., .::f, 3.326 kb., kj. ú ak. Cúes\e, L 
a. p. Me:r.c5terebes. tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Élesd, cs. ll. Vér· 

*)Izsópallaga kk., BihtJr .,".,,élesdi j., ház 193, csorog, 371 IV, 11, a. t. Élesd, u. p. ~e. 
- • 

• 

• 

• 
• • • -l 

J. • 
• 

• 

J a'b a I es a J. Krass6a1más, és ah. Sásd, cs. G. Sásd, XIX, 60, •· t. Dom-
• 

Jabapuszta, ~ Balatonend1·éd1 Somogy Mvár, u. p. Vásárosdombó. 
tabi j., cs. o. Kc5r0shegy, u. t. Tab, a. p. Bal~ton- J a h o d n i k l. Epres. 
endréd. Jállnmpuszta, ~ Kozmadombja, Zala ..., 

*) Jablá.nez kk., X Gusztávmajor és Hal!ÚJzmajor; alsólendvai j., es. G. Csesztreg, u. t. Zalabaksa, 
Ngit:rs n~., szeniczei ·j., ház 336, l. ~.t T., u., p. Kozmadombja. 
m., o1 (X, ág. NagypetrGs, 5.463 kb., kj. és ak. Jajhn.lom, ~ Taktaharkány, Zemp!IK fil, 

helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Szenieze, cs. 6. szerenesi j., es. G. Tiszalücz, u. t. és u. p. Takta· 
helyben, 7!, XIII, ,t, r, . (l(j})) _[ll e. harkány. 

J a b l i n e z l. , *) Ják kk.,· X Alsónyirvármajor, Annamajor, 
J a b l a n i e 1 a l. Bélajahián ez. Csendesmajor, Cseritéglatelep, Csillagmajor, Fell6-
*) Jabloncza kk., .Abauj-Tonsa ·Hl., tornai j., nyirvármajor,Kismánzsa,KOzépnyirvármajor,Nagy· 

• 

ház 1 l. 556, M., O• a' '-517 kb., kj. és ak. hálás, Nagymánzsa, Papkútimajor, Sándormajor, 
SzA.dalmás, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Toma, es. G. Sósimajor, Sötétmajor és SzépvOigy; Var n, 
Torna, M, IX, !7, u. t. L p. Szádalmás. szombathelyi j., ház !93, !. U36, M., O• 7 

J a b l o n i e z 1.· Jabláncz. · kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Szom· 
labloDicza, ~ Brusztura, Máran1aro.t ""'·• bathely, cs. G. Pornóapáti, 83, XVIII, 

taraCivizi j. (székh. Taraczk6z)1 es. G. Királymezc51 • . 

a. t. Taraezkoz, 11. p. Királym.ezc5. a k a b l. Hegyhltszenljakab, Kaposszenljakab, 
lablo:üa kk., ÁrH Hl., trsztenai j., ház 646, Marosszentjakab, Mezőszentjakab, Szasmenl· 

l. !.713, Lengyel, O• kh., kj. és ak. helyben, jakab, Tornaszentjakab, Zagyveszeotjakab, Zala· 
tsz. Rózsahegy, jbtk. Trsztena, ah. Turdossin, szentjakab. · 
ca. G. Jablonka, 71, XV, (.9, _r- e. ~. Jakabdombl tanya, f""t Verpelét, HeH~ ..., 

J a b l o n ó fa l u L Almásfal u. . egri j., cs. G. Verpelét, •· t. és u. J• Ver-
Jablononmajor, ~ Kisbicsese, !l'retscaln ""'·• pelél 1 

nagybiescsei j., CL G. Nagybicsese, ll· t. és u. p. Jakabfa,~ Baranyaszentnorgy, BaratiJUII, 

Nagybiesese. . hegyháti j. (székh. Sásd), cs. G. Bai.óeza, L L 
J a b r i k 6 L Imréd. Bakócza, u. p. Bal'anyajenő. 
J a b uk a l. Almád. J ak a b fa l. Lendvajakabfa, SzentjakabfL 
*) Jácz kk., X Rostélymajor; Nyitra Jakabfalu kk., Liptó liptószentmiklóai j., 

nagytapolcsányi j., ház 96, l. 1.10! T., m., o, ház ~3, l. 381, T., áJr. Szentpéter, U'Tö th., kj. 
1.9U kh., kj. és ak. Tavarnok, tsz. Nyitra, jbtk. és ak. Szentandrás, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. 
éa ah. Nagytapolcsány, es G. N , U, l.iptószentmiklós, es. G. Liptószentmiklós, 67, XV, 
XIV, 46, u. t. Na.gytapolcsány, ~. ~9, L t. Liptószentmiklós, a. P• Benedekfalu. 

*)Jád nk., Bes•"rcze-Naaeórl t~m., jádi j. (székh. J ak a b fa l u l. Kisjaka h fal va. · 
Besztereze ), ház 331, i. N., o., czigány, *)Jakabfalva nk., N agy-Küktilló tl1fl,, szeniifolai 
r:f, .::f, gk. Besztercze, 1·U8i. kb., ak. helyben, j., ház 235, i. 1.097, N., o., if, ;=., th., at. 
tsztk., jb. és ah. Besztercze, CL O. Besztet·cze, 63, helyben, tsz.· E1·zsébetváros, jbtk. és ah. Szenl• 
XXII, 7!, r, ~ p. u. . . ágota, es. G. Hégen, St,. XXUl, 76, L t. 

• 

J á d l. · Hégen, u. p. Nétus. 
.Jádlpuszta, ~ Vízvár, Somogy J ak a b fa l v a l. Kászonjakabfalva, Kisjakabo 

j., cs. G. Vizvf&r, ll. t. és u. P• .Vizvár. falva, Magyarjakabfalva, Nagyjakabfalva, Szenl· 
Jádremete, f""t Remetelórév, Bihar t~m., . élesdi jakabfal va, Szt•pesjakabfal va. 

j., cs. O. Remetelórév, u. t. és u. p. Barátka. *) Jakabfölde kk., Sáros ",..,, kisszebeni j., 
ládT6lgy, f""t Remetelórév, Bihar tim., élesdi liáz 47, l. T., rk. Roskovány, J ih., kj. 

j., es. lJ. Remetelórév, u. t. Királyhágó, ~· és ak. Pécsújfalu, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. 
*)·Jágónak kk., X uvár, Margitmajor és ben, cs. lJ. Pétermezc5, 67, IX, u. t. és L ,. 

Nyerges; Bsranya tim., hegyháti j. (székh. Sbd ', Pécsújfalu. 
ház !07, i. 1.163, M., rk. Vásárosdombó, !1.8.16 Jakabgát, ~ Hevesaranyos, Het1e1 "''' ~: 
th., kj~ 6s ak. V ását·osdombó, tsz. Pécs, j btk. vásári j., cs. G. Bátor, u, t. u. P• Ba 
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~ 7 S!IS th ak. helyben, tsz. 

•) Jakabbba kk. VM .,.., szentrotthárdi j., f, 4.385, M., u• . ., b Jászb é . 
· hb .f.S, ! iit, N., 'm., rk:. Fels6rGn6k, 7-U kb., Szolnok, jbtt. és ab. Jászberény, CS. • er ny, 

kj. ée ak. tsz. Szombathely, jbtk. és 68, ll, 6, 
ah. Szentgollhárd, cs. G. Szentgotthárd, 88, XX, *) .Jákóhodos nk., X Alsóbartos, Bartoatanya, 

. 66, a. t. Szentrotlhárd, u. p. Rábafllzea. Eperjesp!}szta, Felsőbartos és Snvegd ; Bihar ""''' 
JakabiWa, n Enyiczte, Abt~u;-To~'t&a. tlm., szalárdi j., ház !17 ., f, 1.093, M., ~, !.993 kb., · 

tassai j., cs. ll. Enyiezke, u.. t. és u. p.Enyiezke. ak. helyben, tsztk. Nagy-Várad, jb. Nagy-Virad 
Jatabházamajor, r'l Ernilháza, Torontál tim., vidéki (székh. Nagy-Várad), ah. Nagy-Várad, cs. o. 

nqybecakereki j., ak. Katalinfalva, es. O. Béga- Szalárd, 87, IV, 11, u.. t. és u. p. Szalárd. 
uenlrJGrgy, u.. t. és u. P• Katalinfalva. *) .Jákórésze kk., Báro• ""'·• kisszebeni j., 

JakabhegJ, t1 Baranyabán, Ba.ratsyta , ház 63, f, 267, R., rk. Felsl5som, 688 kb., 
baranyaviri j. (azékh. Dárda), es. O. Fc5herczeg- kj. és ak. Pécsújfalu, biz. Eperjes, jbtk. és ah. 
lak, u. t. Filherezeglnk, u. JI• Baranyabán. Kieszeben, cs. G. Kiaszeben, ·67, IX, !9, u. 1;. és 

Jakabmajor, n Füles, 8opr011 ""''' felsiSpulyai u. p. Pécsújfalu. · 
j., cs. ll. FQles, u. t. és u. P• FQles. l a k o r i s l. Jákórésze •. 

Jakallazállis, · r"' Sárosd, Fejir sárho· Jakótanya, ~ Aranyosmeggyes 
prdi j., es. O. Sárosd, u. t. 6s u. P• Sárosd. szinérváraljai j., cs. O Sirk15zújlak: u. t. és u. p. 

Jabbuillás, t1 Tápiósáp, Put·PiZis·Solt-KiB-
iv• tnn., monori j., es. 6. Kóta, u. és a. p. Jakótanya, ~ Batiz, 81atm6r """'• szatmár-
Tápiósáp. németi j., cs. 15. Sárközújlak, u. t. Batiz, u.. p. 

*) Jakabvigása kk., SdrOB """• kisszebeni Batizvasvé.ri. 
j., ház 113, f. T., ef, rk. Szentlereszt, !U56 *) Jákótelke kk., Kololi "m., bánffyhunyadi j., 
kh., k.j. és ak. Monyhád, tsztk., jb. · és · ah. hAz .&1, ! M., ref. Kalotadámos, kb., k:j. és 
Eperju, es. o. Bertót, IX, !9, u. t. Hedri, ak. Kalotnszentkirály, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. 
L p. Szinyeújfalu. Bánft'yhunyad, cs. 15. Kalotaszentkirály, 61, XXI, 

J a k a b v o l y a L Jakabfölde. 67, u. t. Zentelke, u. P• Bántryhunyad. 
•) JabbTilgye kk., Zempltn tma., aztroptói j., Jákótpuszta, (") Berczel, N6!1f'áiJ aziráti j., 

háJ 16, ! 83, R., gk. Borosnya, 956 kb., kj. cs. 15. Berczel, u. t. és u. p. Berezel 
ú ak. Minyevágása, tu. Sátoraljaújhely, jbtk. Jaksor, ~ Szentes, Oscmgrád CL 6. 
Sztropkó, ah. Varannó, cs. o. Varannó, 66, IX, u. t. és u. p. Nagyt6ke. 

u. t. és a. p. Sztropkó. · Jaksorparti tanyák,~ Kunszentmárton, J'áBI-
Jakabvilgypuzta, r"' Ftllek, N6grri.d Naggkun-81olnok 'Vm., tiszai alsó (székh. 

, fOlaki j. (székh. Salgótarján), cs. O. Fülek, u. t. Tiszaföldvár), cs. 15. Kunszentmirton, m. h., 
és •· p. FOlek. u. t. és u. p. Kunszentmárton. . 

.Jikeromp1Wta, f"'\ Balony, Gg6r em., tóni- (") Dombelve, TrenCBt!n. ""'·• csaczai 
getesilizki!IÍ j. {székh. Gyc5r), es. o. Balony, u. t. j., cs. 15. Qsaeza, u. t. Csaeza, u.. p. Dombelve. 
Nagymegyer, u.. p, Balony. · Jákubimajor, (")Nagykereskény, Hont 'Vm., blti 

•) Jákfa kk., Vu tltJI,, sá"ári j.,· ház 86, :E 5 W, j., ca. O. Bát, u. t. Léva, u.. p. Kiskereskény. 
1., rk. Fels6pat:r, él· Uraiújfalu, 1.553 kb., kj. Jakusbokor, · ~ Nyíregyháza, 81abolcB tJm., 
és ak. Felac5paty, tn. Szombathely, jbt.t. és ah. cs. o. Nyíregyháza, u. t. és u. p. Nyfregyháza. 
Sárvár, t& 6. Répezelak, XVill, 69, 11. t. l ak us ó c z l. JakabvOlgye. . . 
Hqyfalu, L P• Felsc5paty. . • r. Kispálos, Bereg ""'·• szolyvai j., 

*)Jákfalvakk., XJákvarcsótanys.ésTukótanya; cs. 15. Polena, u. t. és u. p.· Polena. 
BorBod t1m., edelényi j., ház .&9, i. 170, M., rk. J·""'· ót Ják' 1 B -~ 
F l .. á ád á s 'ó" 1501 kh. k' és k aavarcs anya, ~ 1& va, orsuw .,m., 

e suny r ' g. aJ .. aza, • ' J. a • d lé .... . ... R dabá • S 'Ok 
F ls.. , ...... , ts M' k l 'btk és h Ed lé e e n" l J., cs. u. u nya, u. •• 8J aza, e uny nw, z. lB o es, J , a • e ny, F l <l • ád. 
cs. G. Rudabánya, 84o, X, 81, •· t. Sajókaza, a. P• u, P• e 8 nyar 
Felsc5nyárád Jalnpár, (") Ibrány, Ssabolcs dadai fels15 

*).Jákó Ú:., X Cserebókpuszta és Jóuefmajo~; j. (székh. Gáva), cs. O. Ibrány, lii1 (kitérő), u.. t. 
Somogy 11m., kaposvári j., ház 96, l, 798, M., rk. és és u. P• Ibrány. . 
ref. CsllkOly, !!.900 kb., kj. és ak. Szomajom, tsztk., J a ll n a l. Jálna. 
jb. és ah. Kaposvár, es. o. Nagybajom, 4.&, XIX, *)Jálna kk., X Nyires; BGrB garamszent-
6!, f (Jákó-Nagybajom), ~· kereszti j., hú M, i. T., o, 1.84-4, th., k:j • 
. J ó l. Bakonyjákó, Nyfrjákó. és ak. Kiszelfalu, tsz. ~ranyosmarót, jbtk. és ah: 
Jakó Endre tanya, r'l Baliz, 81a.tmár """·· KOrmiSczbánya, cs. 15. Ktszelfalu, XIV, .&6, 

szatmárnémeti j., ca. o. Sárklizlijlak, a. t. Batiz, u. t. Garambc.>rze 
a. p. Batizvasvári. ·Jalócz kk., Lipt6 ""'·• liptószentmiklósi j., ház . 

*) Jákóbalma· nk., .Tá•z-Naggkun-B•olnok , 58, ! T., ág. Szmrecsán, 3.339 kb., k:j. és 
tela6 j. (székb. liszberény), haz 1.089, ak. Nagyhobrócz, t11z. Rózsahesy, jbtt. éa ah. 
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. Liptószentmiklós, cs. ft. Szielnicz, 67, XV 1 4.9, Szatn&eir vm., fehérgyarmati j., báJ 18!), f, U76, 
a. t. Liptószentmiklós, u. P• Nagyhohrócz. M., (j, ; 1 ref. Majtis, 3.588 kh., kj. 68 ak. heiJ· 

J a l o v a' l. Jármos. ben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Fehér . 
J a l o v a I. Jávor. gyarmat, cs. ö. Fehérgyarmat, 6, XII, 37, 
Jaloncz, n Polhora, ÁrtJa tJm., námesztói j., r (Jánk-Majtis), _r e. ~· 

. ' cs. a. Polhora, u. t. Szlanicza, a. p. Árvapolhora. *) Jankafalva kk., X Kisjanka; Bihar fa., 
J a l o v e c z L Parlag. székelyhídi j., ház 99, l. 676, M., gk. Nagy· 
*) Jalsó kk., Nyitra vm., galgóczi j., ház 77, léta, ref. Bihardiószeg, !.670 kh., kj. (Bihardi6. 

f, 41!, T., rk. Vágszakaly, 1.6!!1 kh., kj. és ak. szeg nk.-hez beosztva), ak. Bihardiószeg, tsz. 
V ágszentpéter, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, cs. N agy-V árad, j btk. és ah. Súkelyhid, cs. O. Bihar· 
ö. Galgócz, a, XIV, 46, u. t. és u. p. Galgócz. diós1eg, 39, lll, 7, •· t. és u. P• Bihardiószer. 

Jalsó puszta, n Palást, HOftt t~m., ipol1 sági Jankaházamajor, f"'' Zalaudvarnok, Zala ca, 
j., cs. G. Ipolyság, a. t. Egeg-Szalatnya, u. p. zalaszentgróti j., cs. G. Zalaszentgró~ 1. ~ 6I 
Palást. o. p. Zalaszentgrót. 

*) Jám kk., X Antalmajor; Krass6-Szörény Jánkahegy, n Zalaegerszeg, Zal11 tltn., ca. G. 
t~m., jámi j., ház 270, i. 1.153, O., m., ;=., rk. Zalaegerszeg, u. t. és u. p. Zalaegerszeg. 
Fehértemplom, !.367 kh., kj. és ak. helyben, tsz. *) Jankahid nk., X Félikszmajor és Újmajor; 
Fehértem p lom, jbtk. Szászkabánya, ah. Oravicza- TorOfttál vm., nagybecskereki j., ház 243, i, 
bánya, ca. ö. helyben, 43, VII, !U, ~. r. _r- e. O., t, ;=., rk. Bégaf6, 4.638 kh.,ak. helyben, tsztt., 
~· . jb. és ah. Nagybecskerek, ca. G. Alsóelemér, !19, V, 

f"'' Vizvár, Somogy vm., nagyatádi 16, u. t. Bégafc5, C8J. · 
j., cs. G. Vizvár, u. t. és u. p. Vizvár. Jankaposzta, r\ Belezna, Somogy ti"'·• csurgói 

Jámbor, f"'' Recsk, Heves vm., pétervásári j., cs. 6. Zákány, u. t. és u. p • .Murakerentúr. 
j., cs. G. Recsk, u. t. és u. p. Recsk. Janka_.uszt.a, n Poltár, N6grátJ tim., losollcz.i 

Jámbor, n Tiszafüred, Heves vm., tiszafüredi j., cs. o. Málnapatak, u. t. és u. p. Poltár. · 
j., cs. G. TiszaGrs, u. 1. és u. p. Tiszaf!lred. J a nk ó c z l. Jánosvölgye. 

• 
f"'' Biharkeresztes, Bihar vm. J a nk o v. á c z L Jánoshalma. 

biharkeresztesi j., cs. G. Biharkeresztes, u. t. és Jankoncz, r"' Szopesjakabfalva, Bzepes t11., 

a. p. Biharkeresztes. . ólublói j., cs. O. Ólubló, a. t. Lublófllrd6 
J amne, f"'' Lázalja, Trencstn tJm., puhói j., cs. O. (csak nyáron ; télen : Ól ub ló), a. p. Szepe~akabo 

Puhó, u. t. Puhó, u. p. Láz. falva. · · 
Jan1nik tk., Liptó vm., liptóUjvári j., ház 115, Janko"Yicstanya, f"'' Ftlzesabony, He"" t~~., 

! 629, T., ág. Szentpeter, 7.951 kh., kj. és ak. egri j., cs. O. Fliresabony, L t. és u. p. Fiizes
Szentpéter, tsz. Rózsahegy, jbtk. Liptóújvár, ah. abony. 
Liptószentmiklós, cs. o. Liptós:t.entmiklós, 67, JankoTja, f"'' Fels6tizsény, 1rmul!n tim., zsol· 
XV, 4.9, a. t. Liptóújvár, u. p. BE!nedekfalu. nai j., cs. o. Várna, u. t. Váma, u. P• Terhely. 

J am n ik L Szepesárki. Jánmaj or, r\ Lázi, Veszprdm tnn., zirczi i1 
Jancsármajor, r"' Gyermely, Kom.tirott~ t~m., cs. O. Réde, u. t. Tápszentmiklós, u. p. Lázi. 

tatai j., cs. G-. Tarján, a. t. Bicske, u. p. Szomor. *) Janó kk., Sáros vm., eperjesi j., ház ! 
J a n cs es d J. Jancsófalva. 185, T., rk. Radács, ág. Epe1jes, ~ kb., kj. és 
*} Jancsófalva kk., Bihar vm., magyarcsékei ak. Sárosszentimre, tszt.k., jb. és ah. Eperjes, es. G. 

j., ház 111, i. 634, ~., "fo, 1.179 kh., kj. és ak. Eperjes, 67, IX, i9, u. t. Eperjes, u. P• Sároi
Miklóirtás, tsz. Nagy-V árad, j btk. és ah. Magyar- szentimre. 
cséke,· cs.~ G. Magyarcséke, 37, IV, 11, u. t. Dt•ágcséke, J á n o cska l. Jánoska . 
a. p. Miklóirtás. J a n ó fa l u L Jánosújfalu. 

• 

Jancsolitbmajor, r"' Bélád, J!ars vm., aranyos- *) Jánok kk., X Pallakútitanya éa Szirákó-
maróti j., cs. G. Aranyosmarót, u. i. Taszár, u. p. puszta; .Abau;-Tot'tla tornai j., ház 1!19, ! 
Nagyherestény. . 734, M., o, gk. Kány, ref. Péder, 4.1!5 kb., kj. él 

· *) Jánd kk., X Demeterszegi. tanya, Gyc'Jritag, ak. helyben, tsz. jbtk. és ah. Torna, CL l. 
Királytag és Mándi tanya; Bereg v'"·• tiszaháti j. Szepsi, 34, IX, !17, u. t. Szeps~ ~· 
(székh. Beregszász), ház 183, f, 1.003, M., ~, rk. J á n os L Biharszentjános, MorvaszentjinOI, 
Vitka, 8.1!1 kh., kj. és ak. Gergelyi, tsztk., jh. Mosonszentjános, Szentjános. 
és ah. Beregszász, cs. G. Gergelyi, 6ö, XI, 34, u. t. Jánosalrna, n Mátraszele, N6grátl ,.., 
Vásárosnamény, u. P• Gergelyi. filleki j. (székh. Salgótarján), cs. o. Kistereaye, 

JandikÍl·tvá.ny, n Túnéte, Nyitra vm., miavai u. t. Kisterenye,r u. p. Homokterenye. 
j., ·cs. G. Miava, u. t. ~liava, u. p. Túrréte. . Jánosbokor, f"'' Nyíregyháza, B1r.Wolu """ 

Janlcsekpuszta, n Eny, Bars t~m., verebélyi j., cs. ö. Nyfregyhha, · u. t. és o. p. NyírerJh~ · 
cs. O. Verebély, a. t. Alsópél, u. p. Garamlök. *) Jánosd nk., X Gyémántpuszta, ~us~ . 

*) Jánk kk., X Alsólanya ós Felsiltanya; puszta, Magyartelep 411 ÚJtel P• 

• • 
• 

• 

• • 

• 

• • 

• 

' • 

l 
• 

l 
l 
• • 
• 

• 

' • 



• 

• 
• 

• 697 
Ján Jin • 

l k' j., ak. Elek, cs. O. Gyula, u. t. és u. P• 
Bihar tenkei j., hb 899, f. O., m., e e ·1 

.tf>, ref. Nasyszalonta, 5.813 kb., at. helyben, tsz. Elek. . dá S mo vm 
Nac-V6.rad, jbtk. és ah. Nagyszalonta, cs. o. Jánoslu\zapuszta, n Ktva r, O gy ·• 
Tenke, , IV, lS, a. t. Nagyszalonta, cg;]. nagyatádi j., cs. O. Tarany, u. t. és u. P•. 

l á D os d L Alsóvadász. Nagyatád. 
l á D os d a L Jánosd. Já.nosltá.znpuszta, n Mosonszentmiklós, 
lánosdomb, 1""1 Lipcsemezc5, M6.ramat·os tJm., "m., magyaróvári j., cs. ö. Lébény, u. t. Lé· 

dolhai j., cs. il. Dolha, u. t. Dolha, u. p. Lipcse. bény-Mosonszentmiklós, u. p. Lébény. 
lánosértanya, 1""1 Mez6csát, Borsod t:m., mez6- Jánosházi puszta, n Szabás, Somogy "m., 

csáti j., cs. 1! • .Mez6csát, u. t. és u. p. Mez6csát. nagyatádi j., es. G. CsOkOly, u. t. Beleg, u. p. 
J á n o s fa l. Alsójánosfa, Felsójánosfa, Répcze- Szabás. 

jinosfa. . Jánoslaá.zapuszta, n Tardoskedd, Nyit·l'a vm., 
*) Já.Dosfaha kk., X Szentrókusmajor; Zala ""'·• érsekújvári j., cs. G. Tornócz, n. t. és u. p. Tar

csáktornyai j., ház~~.! 498, H., m., rk. Csáktornya, doskedd. 
1.6:~6 kb., kj. és ak. Csáktornya (csáktornya- Já.nosházpuszta, n Királyfa, Po11~ony tJm., 
vidéki kj. és ak. kerület), tsz. Nagykanizsa, jbtk. szenczi j., cs. G. Szencz, n. t. és n. p. Királyfa.. 
ls ah. Csáktornya, cs. G. Csáktornya, 4.8, XX, *) Jánoshegy kk., Bars vm., garamszentkereszti 
L t. és u. p. Csáktornya. j., ház 10~, f. 7S7, N., m., o, 1.348 kb., kj. és ak. 

H n os fa h a l. Homoródjánosfalva, Koros- körmGezbányai kGrjegyzc5ségi ak. kerQlet, tsa. 
jinosf&lva, Szepesjánosfalva. · . Aranyosmarót, jbtk. és.ah. KOrmGezbánya, ca. G. 

Já n os f G 1 d l Jánosfölde. · KOrmOczbánya, XIV, 45, r. 
*) Jinosrlilde nk., X Kt>llertanya ; TorontdJ Jánoshegy,· n Ba.ranyabán, Bar_amJa vm., 

""'·• párdányi j., ház 369,! 1.710, N., m., o. 5.466 baranyavári j. (székh. Dárda), ca. O. Fdherczeg
kh., ak. helyben, tsz. Nagybecskerek, jbtk. és ah. lak, u. t. F6herczeglak, u. p. Baranyabán. · 
lódos, ca. G. Párdány, V, 16, f, Jánoshegy, n Szdlldskislak, Somogy """·• len· 

~. • gyeltóti j., · cs. ö. Balatonboglár, u. t. és u. p. 
Já.nosfutis, ,..." Székesfehérvár, Fejtfo SzdlldsgyOrOk. . , 

cs. ll. (a ki!zhiztonsági szalgálatot Székes· J á n os h e g y l. SZ'entjánosbegy. 
fehérvár város rendórsége teljesiü), u. t. és u. p. *) Jánoshida nk., X Lebujmajor és Puszta-
Székesfehérvár. · . mizse; Já81-Nagykun-Szolnok jászsági fels6 

*) JAnosgrarmat kk., X Imrefúrész és Stále- j. (székh. Jászberény), ház 84!, f, 4-.243, M., o, 
telep; Ban t~m., garamszentkereszti j., ház ref. Jászberény, 7.73! kb., ak. helyben, tsz. S~ol-
f. N., c;, 3.o78 kb., kj. és ak .• helybett, tsz. nok, jbtk. és ah. Jászberény, cs. ö. · 
Aranyosmarót, jbtk. és ah. KOrmöczbánya, cs. G. 68, Il, 6, r (Jánoshida-Boldosháza), 
Ki!rmi!czbánya, 26, XIV, 65, n. t. Nyitrabin.ya, ~· · 
~- *) Jánosi kk., X Dióspuszta, H11Sztipuszta, Iván-

•) Jánoshalma nk., X Kéles és Terézhalom; fala, ltetettpuszta, Mártonpuszta, Mocsárpuszta, 
Bác&-Bodrog tlm., bácsalmási j., ház 2. 749,! 12.676, Petruspuszta., SárkOzytanya és Szelespuszta; Gömör 
ll., n., o, (X, Sil. 677 kh., ak. ·helyben, tsz. Szabadka, ts Kis- Hont vm., rimaszécsi j. (székh. Feled), ház . 
jbtk., Bácsalmas, ah. Baja, cs. o. helyben, 314.-, :f, 1.269, M., ~, rk. Feled, ág. Rimaszombat, 
VJ, 17, r. _r- e. ~· 4.856 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Rimaszombat, 

kk., Liptó tlm., németlipcsei j., ház és jbtk. Feled, ah. Rimaszombat, cs. ö. Feled1 !ö, 
f. l Bukovina, T., rk. Proszék, ág. Szielnicz, 146 XVI, 6i, ~. u. t. Feled, 
th., ~· és ak. B~brovnik, lsz. Ró~sa~egy, jbtk. és J á n 0 si ·1. Divékjánosi, Kántorjánosi, Makkos-
ah. Llptós~en.tmlklós,, cs. O. Sz1el~1cz,_ 67, XV, jánosi, Mecsekjinosi, Trencsénjánosi. 

* u. t. Liptószentmiklós, u. P• Sza~lmcz. Jánoslpuszta, f"'l Meesekjánosi, Baranya . 
} Jánoslaáza nk., X KortvélyesmaJor ; Y aa ""'· h h: · · ( 'kb. Sá d .. K ló • · 

czelldi!mi!lki j., ház 497, ! 4.~58, M., 0, x), á.g.' egy a~l l· . sze 8 ), cs. u. om • u. .,. 
K. 1 6 •()66 kb ak. h 1 b tsz. S b th 1 MecsekJánost, u. P• Komló. tsaom y , .. ., e y en, zom a e y, . • 
jbtk. és ah. Czelldilmi!lk, cs. o. helyben, 83, XVIII, . Jánosit~nya, n Sarud, Heves mn., tiszafüredi 

, _r- e. ~· J., cs. G. Tiszanána, ~· t. és n. p. Po~o~zló. 
" Tét, Győr ""'·• sokoróaljai j. *) Jánoska kk., Saros t~m., lernest J... ház 4-9, 

(aékh. Tét), cs. G. Tét, u. t. Vaszar; u. p. Tét. f. ~5, T., rk. Budamér, 44.-9 kb., kj. és ak. 
J á n o a h á u l. Dunajánosháza, Szentjános- Lemes, tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs. G. Lemes, 

hba. 67, IX, !9, u. t. és u. P• Lemes • 
• 

Jánoshizamajor, ,..." Simontornya, Tolna Jánoska, f"'l Dóval, Zólyom t~m., besztercze-
. aimontornyai j. (székh. Gyönk), cs. ó. Simon- bányai j., cs. O. Óhegy, u. t. nyáron: Koryt-

tornya, 1lo t. és u. p. Simontorny a. nicza, télen : Oszada, u. p. Iriartalj a. 
n GJ11lavarsánd, .Arad tlm., Já.nosll.út, f"'l Alsóköröskény, Nyitra "m.• 
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nyitrai j., cs. o. Űl'mény, 11. t. NyitraivAnka, Jánosmajor, f""' Zalaegersze,, Zala va., a. l 
u. p. Alsóköröskény. Zalaegerszeg, L .t. és u. p. Zalaegenzer. · 

Jánosmajor, n Alap, Fejér tlfll., sárbogáreli Jánosmalom, rt Császkó, Nyitra ""• sze. 
j., cs. o. Czecze, u. t. Czecze, u. p. Alap. niczei j., cs. G. VerbóCI, u. t.: Szenicze, 1. ,. 

.Jinosmajor, n Bakonysárkány, Fejtr Rohó. 
móri j., cs. G. Mór, u. f;. Kisbér, u. p. Bakony- JánosoTja, rt Terhely, Tren• Illi., u«aai 
sárká.ny. j., cs. o. Várna, u. t. Várna, •· P• Terhely. , 

Jánosmajor, n Fábiánsebestyén, Csongrád tma., Jánospuszta, rt Szokolya, Hont 11111., szobi ~ 
tiszán~úli j. (székh. Mindszenl), cs. G. Szentes, cs. ö.· Nagymaros, u. t. és u. P• Szokolya. 
a. t. és u. p. Fábián. Já.nospusata, f""'' Tegzesborftl, Bott -. bili 

Jánosmajor, r"\ Gerjen, Tolna "m., dunafOld- j., cs. ö. Bát, u. t. Bát, u. P• Csánk. 
· viri j. (székh. Paks), cl. G. Fadd, u. t. Fadd, *) Jánosrf§fi kk., Ban garamszentkeresni 

a. p. Gerjen. . j., ház 169,! 1.099, N., <),ág. Kl!rml!czbánya,\..lófl 
Jánosmajor, r"\ Gindlicsalád, ToZna köz· kb., t.j. és ak. körmöczbá.nyai kl!rjegyz6aégi ak. 

ponti j. (székh. Szekszárd), cs •. G. Hidja, n. t. és kerület, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. KGrml!ez. 
L p. Tengelicz. 1 bánya, cs. o. Körml!czbánya, !6, XIV, 46, 1o t. 

Jánosmajor, r"\ Homokszentgyörgy, Somogy és u. p. KörmöczbányL 
.,.,, barcsi j., cs. G. Szulok, n. t. és u. p. Jánosszállá.s, f""'' Szeged, O,ongrdd ..., ea. G. 
Homokszentgyörgy. (a közbiztonsági szalgálatot Szeged viros rendór· 

Jánosmajor, r"\ Kápolná.anyék, Fejlr tma., sége teljesíti), m. h., n. t. éa u. p. Szeged. 
székesfehérviri j., CL G. Velencze, u. t. és n. p. János11zöll6, f""'' Nyírbogdány, &abola ra., 

• 
Kipolnúnyék. nyfrbogdányi j. (székh. Kemecse), cs. O. NII(J· 

Jánosmajor, r"\ Magyarcaernye, Torontál kálló, n. t. és a. p. Nyirbogdány. 
zsombolyai j., cs. ö. Magyarcsernye, m. h., Jánostanya, rt Adács, HefJea m., gyGDgJGii ~ 
L t. és u. p. Magya1·csernye. cB. ·o. V ámoagyGrk, u. t. és u. p. Adács. 

Jbosmajor, n Magyaróvát·, Moton "m., ma- Jánosfianya, r- Pázmánd, Fej4r 1111., vili~ 
· gyaróvári j., cs. ö. Magyaróvár, a. t. és a. p. cs. ö. Pazmánd, u. t. Kápolnáanyék, L p. Páz. 

llagyaróvAr. má.nd. 
Jánosmajor, r"\ Nagyatid, Somogy "m., nagy- Já.nostanya, r"\ Piskult, Bihor érmihAJy. 

atádi j., cs. G. Nagyatád, n. t. és n. p. Nac:yatád. falvai j., cB. O. Érmihályfalva, u. t. és L fo 
Jinosmajor, r"\ Nagyláng, Fejtr vm., székes- Piskolt. 

fehérvam j., cs. G. Kis láng, u. t. és n. p. Nagy· *) Jánostelek kk., Po.rsong ""'·· D&I!JIIzomba!i ~ 
ling, . . ház 96, :! 500, T., 1rk:. Bé111:ház, 791 kb., kps ak. 

Jánosmajor, r"\ Nagyszombat, P08sony vm., Szomolány, tsz. Pozsony, jblk. és ah. Nagyaom· 
cs. O. Nagyszombat, u. t. és u. p. N agyszomb'Bt. b at, cs. G. Pozsonynádas, 7!, XIU, "'· L t. 

Jánosmajor, t:'t Ormándlak, Zala "tR..; novai és n. p. Szomolány. 
j., cs. G. Nagylengyel, u. L Bak, u. p. Nagy- Já.nostelek, n Kisszállál, Báei·Bodl'og '•• 

' . 

l 

i 
' 

i 

lengyel. . bácsalmási j., cs. G. Kisazállás, L L és 1. p. 
Jánosmajor, r"\ Pusztaszabolcs, Fejlr t1m., Kisszállás. ! 

adonyi j., cs, G. Adony, n. f;. Adony-Paszta- Jánostelek, f""'' Temesjenil, Teme. 1111., Iemes- 1 

szabolcs, n. p. Adony. 1·ékasi j., cs. G. Hidasliget, u. L Fels6!Jeneae~ l 
Jánosmajor, r"\ Ré.bacsanaik, Sopron "m., cso1·- n. p. Temesjenil. 

nai j., es. o. Szany, n. t. Egyed-Rábacsanak., u. p. Jánostelekmajor, n Alsónyárasd, PouORg 
Rá. nm., d unaszel'dahelyi j., cs. o. Dunaszerdahdy, 

Jánosmajor, r.. Ráró, Gyár tóazigetcsi- u. t. Felistál-Alsónyárasd, 11. p. VásártiL 
lizkGzi j. (székh. Györ), ca. o. Hédervár, u. t. J4nostelep, r"\ Dobsina, Gömör ú Kii·Ihll 
Hédervár, u. p. Ráró. vm., tornaijai j., cs. 6. Dob~ina, L L él 1. p. 

.Jánosmajor,. r.. Seprc5s, Arad tim., kisjenc5i j., Dobsina . 
cs. O. Seprc5s, u. t. és u. p. Seprc5s. *) JAnostijfalu kk., Nyitra tim., nyitrauiJ8· 

' Jánosmajor, n Sukoró, FBiér t~m., székes· bakréti j., ház 38, :! 361, T., rk. T6késdjfalo, 
fehérvári j., cs. 6. Velencze, u. t. Kápolná.snyék, 1.619 kb., kj. és ak. Tökéslijfalu, tsz. Nyitra. 
u. p. Velencze. ' j btk. és· ah. N agytapolcsány, cs. o. Na111apol· 

Jánosmajor, n Surd, Somo,qy tlm., ·csurgói j., csány, 1!, XIV, 46, u. t. NarybossinJ, • P. 
cs. ö. Somogyszentmiklés, u. t. Zákány, u. p. Tőkésújfalu. . 

. Surd. *) JánosTágása kk., ZempUn PL, homoliD'1 

Jánosmajor, rt Sümeg, Zala snmegi j., j., ház 83, f, T., rk .. Szer~~es, . ;~ 
eB. o. Silmeg, u. t. és u. p. Síimeg. kj. és ak. Koskócz, tsz. SatoralJaUJhelJ, Jb 

1 
t. 

Jánosmajor, f""'' Vaszar, Veazprtm vm., pápai j., ah. Homonna, cs. O. Homonna, 66, IX. !8, ' 

os. G. Loválzpatona, •· t. és u. p. Vaszar. . Koakócz, u. P• Koakóoz. . 

' 

• 
• 

• ' 
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• m csere- *) Já.rasztil·dok kk., Torc1a-Arrmyos vm., al•ó· 

láuosv61gy, r-. Bllltlls, ...fbauJ·T~;:::n~kvaJda, járai j., .ház 104, i. 48 J, O., • ' 1.399 kb., kj. 
háti j. rszékh. Szepsi), es. O. és ak. AlsóJ'ára (J'áraszurdoki kJ'· és ak. kerület), f 1. t. Szemere, u. p. Krasznokvajda. 

r *) Jánoniligye u., X Gézatanya ; tsz. Torda, jbtk. ·Alsójára, ab. Torda, cs. O. Als~ 
Í e11., homonnai j., ház 4!1, i,. 241, T., 0 , 1.080 1ára, 50, XXI, 69, u. t. és u. p. Alsójára. 
f kh., kj. és ak. Gorzó (göröginyei kj. éw ak. keril· Járavlze, ~Hasadát, Torda-Aranyos alsó-
t let), tsz. jbtk. és ah. Homonna, járai j., cs. O. helyben (k.iilönitmény), a. t. és 
í cs. ö. Naudobra, 66, IX, !8, •· t. Kelcae, u. P• a. p. Tm·daszentlásdó. 
: G~rllginye. Jaresik, ~ Udva, Zemplén ""'·• homonnai j., 

lanoT&pnszta, f"'\ Temesjenc5, Teme" te- cs. o. Homonna, a. t. Homonna, u. p. Udva. 
· mmékasi j., es. G. Hidasliget, a. t. Felsc5ben- *) Járdánháza kk., X Vajá,esMnya; Borsod 

esek, n. P• TemEsjenc5. ózdi j., ház 155, f. 1.067, M., rk. A1·ló, 1.797 
.Janodczgyá.rtelep, f"'\ Rozsfalva, (}thnör ts kb., kj. és ak. Arló, tsz. :'rliskolcz, jbtk. és ah. 

Kis·HOiu tlm., rozsnyói j., es. O. Csetnek, u. t. Sajószentpéter, cs. o. helyben, 34~ X, Bt, a. t. 
és a. p. Martonlul.za.. és a. p. Arló. 

,Tanorszkóirtvány, f"'\ Vibnyepeszerény, Bara J é. r ek l. Tiszaistvánfalva. 
m., garamszentkereszti j., es. O. Zsarnócza, a. t. J a r e m b i n a l. Berkenyéd. 
és a. p. Vihnyepeszerény. · J ár fa l u l. Horvátjárfalu, Németjárfalu. 

Jantó, f"'\ Karásznó, Trencsm kiszucza- Jál'fföld, ~ Bakonyjákó, Veszprtm vm., pápai 
újhelyi j., ca. G. Kiazuezaújhely, a. t. Csacza, j., cs. o. Bakonyjákó, u. t. P4pa, u. p. Tapolczafc5. 
a. p.' Karásznó. ' J é. r k o s l. Újárkos. · 

J11nyapuszta, r-. Harcz, Tolna tnn., kOzponti J a r ko v á c z l. Á1·kod. 
~ (székh. Szekszard), es. O. Szek.szárd, u. t. és *) Jármi kk., }( KuHnszőllőskert és Veisz-

•· P• Zomba. tanya j Seatmár t1m., mátészalkai j., ház 139, ~ 704, 
Já n y ok l. Alsójányok, Felsc5jányok. . : M., ~, i:k. p,, pos, gk. Nyfrparasznya, ~.186 
lápla, f"'\ Dozmat, Yaa tm., azombathely1 J., kb., kj. Hodász, ak. helyben (a hodászi o.k. pár-

cs. ö. Szombathely, u. t. és a. P• Torony. huzamos B. anyakOnyve), tsz. Szatmár-Németi, 
J á r a l. Alsójára, Marosjára. jbtk. és ah. 1\fátészalka', es. O. Mátészalka, 6, XII, 
') Járabánya kk., X . J!:r~z~atak bányatelep j 39, n. t. Mátészalka, ~-

T&rtla·Arattyos 11m., alsóJ~l'al J., ház 169• i 84-l, Jármitanya, ~Nagykálló, Szabolea vm., nagy-
O., m., ; , 3.'!89 kb., kJ. és ak. helybea, tsz. k 'lló' . ,. N kálló 4o é p N 
T d 'bk. Al ó'ár ah T d " h l b a 1 J., cs. u. agy ' u. "" 8 a. • asy-or a, J t s J a, . or a, cs. u, e y en, kálJó 

Jarabicza, f"'\ Karásznó, Trencsén szucza- k · · ,. T' aik t ök. aszony1 J., cs. u. 1szasz a, u. • ez ·aszony, 
lijhelyi j., es. O. Kiazuezaújhely, u. t. Csaeza, 'I'' lk · 

K 
· ó · u. P• 1szasza a. 

u. p. araszn • *) • • . . . 
•) larabó kk., Zólyom vm., breznóbányai j., hb Jatmos kk., Zem!'Zén ""'·• snnn~1 J., ház 

f. 1 T., rk. Breznóbánya, ág. Vámos, !2.674- 21,. ~ 87, R., gk. Takcsany! ~.sc. kh.~ kj. és ak. 
kb., kj. és ak. :Vámos, tsz. Beszlerezebánya, jbtk. Cmokaófalu, tsz. ~átoralJaUJhel~, Jhtk. és ah. 
ál ah. Breznóbánya, es. O. Breznóbánya, !25, XVI, Homo~na, es. ö. ?~ll'ók~ófalu, 6ti, IX, !8, a. t. 
60, 1. t. Breznóbánya, u. P• Vámos. Takcsany, a. p. Cz1rókaofalu. 

lárahülgy, f"'\ Torda, Tortla-Aranyos .,.,, es. o. Jármytanyn, ~ Czégénydányád, Szatmár vm., 
Torda, u. t. és u. p. Torda. fehérgyarmati j., cs. G. Fehérgyarmat, u. t. 

*)Járamagura kk., X Járamaguratelep ; Torda- Fehérgy:l.l'mat, u. p. Czégénydányád • 
.Aranyos vm., alsójárai j., ház 57, f !267, O., t, Jú.rmytanya," Eperjeske, Szabolcs tan., tis~ai 
1.594! kh., kj. és ak. Alsójára Oáraszurdoki kj. j. (székh. Mándok), cs. O. Mándok, u. t. és u. P• 
és ak. kerlllet), tsz. To1·da, jbtk. Alsójára, ah. Mándok. 
Torda, cs. o. Alsójára, 50, XXI, 69, a. t. és a. P• Já1·mytanya, ~ Nagyhalász, Seabolcs ""'·• 
Alsójára. nyfrbogdányi j. (székh. Kemecse), cs. O. Balkány, 

láramaguratelep, r'\ Járamagura, Torda- u. t. Nagyhalász, u. p. Telektanya • 
.Ara11yuB vm., alsójárai j., es. o. Alsójára, u. t. Jl\rmytanya, ~ Nyfrlass, Szabolcs t~m., kis-
ét n. p. Alsójá1·a. várdai j., cs. O. Nyírkarász, u. t. és u. p. Nyír· 

Jf.randitanya, · f"'\ Makó, 01anád ""'·• cs. ö. tass. 
Kakó, n. t. és a. p. Makó. Járóháza, ~ Csót, Veszprim t1m., pápai j., 

*) lirarákos kk., Torda-At·anyos t'tn., alsójárai es. o. Ugod, u. t. Nagygyimót, n. p. C.ót. 
j., hú 73, i. 386, O., t, 1.636 kb., kj. és ak. Járosl, " Berekfalu, Trencstn tJm., csaczai j., 
Tordaszenllászló, tsz. Torda, jbtk. Alsójára, ah. cs. ö. TUl·zófalva, u. t. Turzófalva, u. p. Sza
Torda, es. O. Tordaszentlászló, 50, XXI, 69, u. t. niszlófalva. 
és L p. Tordaszentlászló. Jangatanya, r'\ TOrGkbecae, Torot•CáJ .,.,... 
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tör!Jkbecsei j., cs. ~. Törökbecse, u. t. és u. p. Hont vm .• , rimaszombati j. (székh. Nyustya), e1. 8. 
Törökbecse. Rimakokova, u. 1;. és u. p. Rimakokova. 

Jás kk,, Fogaras 11m., fogarasi j., ház U~, J as z e n o l. Jeszenye. . 
!, 621, O., •, 1.774 kh., kj. ~s ak. helyben, tsz. JaszenoT& kk., .ÁrtJQ. '"'·• alsókubini j., bú 

jhtk. és ah. Fogaras, cs. !J. Fogaras, 31, 110, i. 495, T., ef, !.082kh., kj. és ak. Fela6kubia, 
XXIV, 78, u. t. Vajdarécse, u. p. Foga.ras. tsz. Rózsahegy. jbtk. és ah. Alsókubin, es. l 

*) Jásd kk., X Csőszpuszta; Veszprém Als•jkubin, 71, XV, 49, a. t. Alsókubin, L p. 
zirczij., ház !118, !. 1.14.3, M., O• ref. Csetény, Felsökubin. 
3.74.5 th., kj. és ak. Tés, tsz. Veszpr6m, jbtk. és Jaszenon, r"'l Térnádasd, Tret~esin Illi, illani 
ah. Zircz, cs. ö. Csetény, 19,. XVII, 56, a. t. j., cs. O. Illava. a. 1;. Bellus, u. p. Barossháza. 
Zircz, a. .p. Tés. J a s z e n o v a l. Karasjesszenő. 

*) JásfalTa kk., Udvarhely 11m., udvarhelyi j. J as z e n o v á l. Turóczjeszenő. · 
(székb. Székelyudvarhely), ház 29, !. 108, M., ~, *) Jászfalu kk., X Agyagospuszta, Ballyauyi 
622· kh., kj. és ak. Petek,. tsz. Székelyudvarhely, puszta, Füzespuszta, Gergyepuszta, KisáldáspUSlla, 
jbtk. és ah. Oklánd, cs. O. Kányád, Bt, XXIV, Mogyoróspuszta, Űzbékpuszta és Zákányospuma; 
77, a. t. Bögöz, u. p. Kányád. • Komárom 11m., udvardi j. (székh. Ógyalla\ 

*) JaskafalTa kk., Nyitra mn., nyitrazsámb"ok- Mz 184, !. 1.14.6, M., L, o, 8.466 kh., kj. 
réti j., ház 7!, !. 480, T., rt. Apálkolos, 1.806 kh., és ak. Kolta, tsz. Komárom, jbtk. Ó8}'alla, U. 
lij. és ak. Tőkésujfalu, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Komárom, cs. ö. Udvard, 1!1, XIII, ,!i, t.t. 
Nagytapolcsány, cs. O. Nagytapolcsány, 1!1, XIV, Perbete, ~· 
66, a. t. Nagybossany, u. p. Apátkolos. Jászfalu, r"'l Tinnye, Pest-PiZis-&U·KÍ!h 

*) .iász kk., Krass6-8sörtny 'llm., karánsebesi vm., biai j., es. cl. Pilisvörösvar, 1. t. és L p . 
j., ház 191, ;E 815, O., =f, 2.22' kb., kj. és ak. Tinnye. 
Bisztranyíres, tsztk., jb. és ab. Karánsebes, cs. O. *) Jászfelsiszentgyörgy nk., X Posztakerek· 
Bisztranyíres, 43, VIII, !6, m. h., u. t. és udvar; JáSJ·Nagykun-Szolnok ""'·• jászsági fels6 
a. P• Bisztranyíres. j. (székh. Jászberény), ház 484., ! i5i9, 1., (J,• 

*) Jászalsószentgyörgy nk., J áss-Nagykun- ref. Jászberény, kb., ak, helyben, tsz. Sml· 
Szolnok vm., jászaági alsó j. (székh. Jászapáti), nok, jbtk. és ah. Jászberény, cs. ll. Jlszfényszaru, 
ház 1.086, !. 6.867, o, 8:254 kh., ak. helyben, 68, II, 6, ~-
tsz. Szolnok, jblk. ah. Jászberény, es. O. *) Jászfényszaru nk., Jász-Nagykvt~·&o{d 
Jászladány, 68, ll, 6, ~· jászaági felső j. (székh Jászberény), háJ 1.~1, 
· *)Jászapáti nk., X Hevesivány; J du-Nagykun· ! 6.806, o, 13.!!40 kb., ak. helyben, tsz. 
B:olnok 11m., jászsági alsó j. (l!_zékh. Jaszapé.ti), ház Szolnok, jblk. és ah. Jászberény, es. ll. belJbi!D, 

, ! 11.40!, M., o, !0.-'4-6 kb., ak. helyben, tsz. 68, II, 6, ~· · 
Szolnok, jbtk. ah. Jászberény, cs. O. hely- r"\ Z6ly011 111., 

ben, 68, II, 6, r. . .['4 e.· ~- nagyszalatnai j., cs. o. Herencsvlllgy, L t. KriYáDJ• 
*) nk., X Agó és Négyszállás; Gyetva., u. p. Herencsvölgy. 

Jáa~-Nagykwn-Bsolnok vm., jászaági felső j. (székb. *) .• Já.szkarajeni nk., X Alsókara, Fels6km 
Jiszberény), ház 2.8~!-1, !. 13.!168, o, (x, 19.877 és Jenc5; Pest-Pilis-Solt-Kiskun ""'-• abonyi j., hál 
kb., at. helyben, tsz. Szolnok, jbtk. és ah. Já~z- 1.303, f. M., o, ·it. 16.630 kh., ak. helyhea, 
b.erény, cs. O. helyben, 68, II, 6, r. tsztk.. és jb. Szolnok, ab. Nagyk6rils, CL ll. 
I- e •. ~· helyben, 68, ll, 6, I- e. ~ · -

*) Jászberény rtv., X Boldogháza, B01'Bóhalma, *)Jászkisér nk., X Bolhásmajor, lllésmajor,II-
Négyszállás,Szentimre;.TásJ-Nagytun·S•olnok tJtn., pánka, Kukália, Lászlómajor, Miklósma.jor, Pusata· 
ház 6.!17!, !. !9.676, M., o, ~, (x, é.g. Szolnok, kürt és Újkukália; .TásJ-Nagykun-&oltiOhiR,pst. 
4.8.030 kb., ak. helyben, tsz. Szolnok, jbtk. és ah. sági alsó j. (székh. Jászapáti), ház U65, f. 666; 
helyben, cs. G. helyben, JI, 6, :f, M., o, ~, X), !12.606 kh., ak. helyben, tsz. Szoloot, 
:f e. jbtk. Uszapáti, ab. Jászberény, es. ll. Jiszapá~ 

*) Jászdózsa nk., .Tás1-Nagykun-Ssolno1c 11m., 68, Il, 6, ii\1. :r. p e. ~-
jászsági ~elsc5 j. (székh. Jászberény), ház 1.088, *) Jászladány nk., .Tási·Nagykun·SioZMOi flot 
! 4..637, M., o, izr. Jászberény, 7.4f.9 kb., ak. jé.szsági alsó j. (székb. JáljZapáti), hu 1.86~ i 
helyben, tsz. Szolnok, jbtk. és ah. Jászberény, cs. 9.265, M., o, 16.136 kb., ak. helyben, tsz. Szoloot. 

• 

• 

G. Jászárokszállás, 68, II, ti, .:f, . j btk. Jászapáti, ah. Jászberény, ca. G. helJben, &Sr 

Jaszenicza kk., ÁrtiCI tm&., námesztói j., há:z U, 6, , _r- e. . 
173, ! 1:186, T., rk.. Námesdó, 4.110 kb., kj. *) vm., nansaombali J.o 

Veszele, ak. Rabcsa, tsz. Rózsahegy, jbtk. Ná- ház 91, i. 576, T., rk. Apátszentmihily, 1.309 kh.. 
mesztó, ah. Turdossin, cs. o. Námeaztó, 71, XV, kj. és ak. Apil.tszentmibály, tsz. Pozsony, jbtk.: 
-'9, u. t. és u. P• Námesztó. ah. Nagyszombat, cs. ö. Nagyszo~at, 'lt, XIII, 

~ Rimakokova, GömiJr IB Kis· a. t. Ispácza, a. p. Apátszentm1hály . 
• 

• 

• l 
• 

• 

. 
' 

• 
! 

• 

l 

• 

l 
' • 
' 
' l 
l 
l 

! 
• 
' ' ' • • 
l 
• 

i 
l 

l 
• • 

' 
• 

• 

' l 

• 
• 

' • • 
l 
• 
! 

l 
• 

' ' • 
' 

. 
• 
• 
' ' 
l 
' l 
l 

' 

l 



-
• ,. 
, 
•• 
" • 

.. 
' l . 
• 
. 
• 

• 

• 

• • 

' 
• 

• 

.TAsz .Tu 701 -

J á 8 z 1 ó c z 1. Jászló. Munkács, cs. G. Alsóverecz~e, XI, M, u. t. 
*)Jászó kk., X Ferencztelep ; .Abm4f-2brna flm,, ás u. p. Alsóver~zke. _ • 

caereháti j. (székh. Szepsi), ház !64-, f, 1.861, M., JaTOrcsekirhany, f""' Bélapataka, .Ny.tra flm., 
~. kb., kj. 1!8- ak. helyben, tsz. Kassa, jblk. és privigyei j., cs. G. Divékrudnó, u. t. Nyitranovák, 
&h. Szepsi, ca. ll. Szepsi, M, IX, !7, r. u. p. BéL'lpataka. 
.[' e. ~· Jn.voreczpuszta, f""' Kukló, Pozsong ma-

*)Juzómindszent kk., X Antimonbinya; Abau.j- laczkai j., cs. G. M:orvaszentjános, u. t. Jókút, 
J'orM flm., csereháti j. (székh. Szepsi), ház 119, u. p. Kukló. 
f. 1.168, T., m., O• 4.6!4 kb., kj. és ak. Rud- *) Jávorfalu kk., &atmár t~m., j., 
nok, tsz. Kassa, jbtk. · és ah. Szepai, ca. G. báz (.5, i. 179, O., gk. Jeder, kb., kj. éa ak. 
lfeczellléf, 94, IX, 17, u. t. és u. p. Jászó. Nagynyirea, tsz. Szatmár-Németi, jblk. és ah. Nagy-

*) Jlazóltjfalu kk., .Aba~-Toma ""'·• csereháti somkút, cs. G. Nagysomkút, 6, XII, 38, •· &. és 
j. (azékh. Siepsi), ház 77, f, 418, M., t., 0 , 8.024 u. p. Na.gynylrea. 
th., kj. és ak. Rudnok, tsz. Kassa, jbtk. és ah. JAvorhegy, f""' Tótpelsc5cz, Z6lyom zó
Ssepsi, ca. ll. Semae, 84, IX, !7, u. t. és u. p. lyomi j., cs. G. Tótpelsticz, u. t. és a. p. Tótpelsticz. 
Semse. Jávorhegyirtvánr, r"'' Dabar, N6grácl ""'·• 

*) Jászóviralja kk., .Abauj-TorM csere- losonczi j., cs. G. Lónyabánya, u. t. Lónyabánya, 
hiti j. (székh. Szepsi), ház !7, f, 24-S, M:., rk., u. p. V ámosfal va. . 
luzó, 1.794 kb., kj. és ak. Júzó, tsz. jbtk. *) Javorina kk., X Zugó; BllepBS fiM., késmárki 
él ah. Szepsi, ca. G. Szepai, 341 IX, 17, u. t. és j., ház 45, f, 396, T., m., n., rk. SzepesgyGrke, 14o.416 
1o P• Jászó. kb., k;j. és ak. Zár,, tsz. Ltlcse, jbtk. és ah. Kés-

*) linszentandráa nk., márk, cs. G. helyben, 67, IX, SO, u. ~ Szepes· 
110i jászaági alsó j. (székh. Jbzapá.ti), ház béla, ~· . 
828, f. ... 558, M., o, 7.703 kb., ak. helyben, tsz. JáTorlrtTánJ, n T1·encsénmakó, Tret~Calttt~m., · 
Szolnok, jbtk. Jászapáti, ah. Jászberény, ca. ö. nagybicscseij., ca. G. Turzófalva, u. t. Turzófalva, 
lúzapáti, 68, 11,' 6, ~. . u. p. Trencsénmakó. . 

*) liiZ8zentlé.sz1ó nk., Pest-Pilis-Bolt·Kis,ktr.n *) Jávoros kk., Bsolnok-Dobolea tnn., magyar-
,.,, kiskunfélegyházi j., ház M6, f, 2.748,' M., ló.poai j., ház 48, f, !13, O., gk. Sasfalu, 896 kh., 
rk. Kiskunmajsa, 10.(81 kb., ak. helyben, tsz. kj. lis ak. Dl'ágavilma, tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, 
lecikemét, jbtk, és ah. cs, ö. ah. M:agyarlápos, ca. G. Nagyilonda, 68, XXI, 70, 
Kisk.unmajsa, SS, I, S, r, ~ p. o. o. t. és u. p. Nagyilonda. 

*) luztelek nk., Na.gykun-BeolnoJ: Jávoros, f""' 'fótpelsc5cz, Z6lyom ""'·· zólyomi 
felsct j. (azékh. Jászberény), ház 690, f, j., cs. ö. Tótpelsc5cz, u. t. Korpona, •· p. Tót-

!,867, M., O• kb., ak. helyben, tu. S10Inok, pelac5cz. 
jbtk. és ah. Jászberény, cs. G. Jászberény, 68, II, Jávortelep, f""' Kristályfalu, Bupea ""'·• szepes-
6. ~- ófo.lvi j., cs. G. Podolin, u. t. Nagyhársas, u. p. 

Usztelelipusna, n Ré\aá.t, NcSyt'r:id K.dst.ilyfa\11. 
nógrádi j. (székh, Rétsq), ca. G. Rétság, •· t. lávorlelep, f""' Ószombat, Nyitra 11m., szeniczei 
és u. P• Rétsq. j., cs. G. Verbócz, u. t. Szenicze, IL p. Úszombal 
1~\~p, nlbri.ny, S1abolca .,.., dadai felsli *) Já.voneilgy kk., Bzolnok-Doboka ""'·• belh-

l· (utkh. Giu.), cz, G. Ibrány, .. t. és u. P• leni j., ház 8~, f, 189, O., gk. Ktizépfalva, 
Ibrány. 698 kb., kj. és ak. KOzépfalva, tsz. Dés, jbtk. és 

lumabsYJ'tag, t1 Érdengeles, Sratmtir ""'·• ah. Bethlen, cz. G. Nagydebrek, ·.68, XXII, -71, 
DaCkárolyi j., cs. G. Szaniszló, u. ·t. Érendt•éd, u. t. Retteg, u. p. Középfalva. 

• 
11. p. Erdengele g. J á z L Krasznajáz. _ 

Jasztrabszkytauya, r"'' Hirip, Beatmáf' Janróposzta, f""' Vanyarcz, N6grdrl ai-
erdődi j., cs. O. Szatmár-Németi, o. p. Hirip. ráki j., cs. G. Szirák, u. t. és u. p. Vanyarcz. 

Jatómajor, f"'l Kislúcs, Poesong dnna- Jázóntajor, t1 Alistál, Po•sony, "-m., dunaszerda-
azerdahelyi j., cs. «!. Böa, L t. Királyftakarcza, helyi j., cs. o. Btis, u. t. FelisW-Aisónyárasd, 
L p. Egyházgelle. o •. P• AlistáL . · 

Jattópuszta, f"'l Nyitranagykér, Nyitra J á z o v a l. Hódegyháza. 
érsekújvá.ti j., cs. ti. Komját, o. t. és u. p. Komjál J aninap uszta, f""' Gamás, .Bomogg lengyel-
. Jivárdlpataka, f""'.Gyimesközéplok, (Ja(k 11m., tóti j., cs. ti. Somogyvár, u. t. M:ocsolád, IL p. 
Slépvlzi j., cs. G. Gyimesközéplok, u. t. és u. p. Gamás. 
Gyimeskllzéplok. JazvinllrtTá.n , t1 Ótura, Nyitra vágúj· 

*) lATor kk., X Padholicska; Bereg ""'·• alsó- helyi j., cs. G. tura, u. t. és u. p. 
nreczkei j., ház !17, i 1331 R., gk. Vezérszállás, Jazvlnszkliianya, n Kisülés, Bars mn., aranyos-
1.541 kb., kj. és ak. AlsóV!II'eczke, tsz. Beregszász, maróti j., cs. G. Újbánya, u. t. ZI u. p. 
jb. Alsóvereczke, ah. Szolyva, telekkönyvi hatóság Dóczyfürésze. . 
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lé es a l. Kisj6csa, Nagyjécsa. Jegespuszta, r"! Ács, KOJJ&ár0111 ""·· paztesl~ 
*) Jeczenye kk., )( Kiskapocs; Z6lyom t~m., (Rzékh. Nagyigmé.nd), es. G. Ács, u. t. Szenijáaos, 

breznóbányai j., haz !115, z 1.13\ T., rk. Gal'am- u. p. Áes . 
pétel'i, 15.011 kh., kj. és ak. Garampéteri, tsz. Jegeatanya, r"! Tiszaeszlár, BzGbolcB hl., da
Beszterezebánya, jbtk. és ah. Breznóbánya, es. G. dai alsó j. (azékh. TiszalGk), es. G. L L 
Garamszentandrú, XVI, 50, u. t. és u. p. és u. p. Kisfás-FGldház. 
Garampéteri. Jégfatelep, r"! Pateza, 80111ogy .".,, bponiti 

*) Jedd kk., MMos-Toraa t~m., marosi felsiS j. j., es. o. Zseliezlrisfalud, u. t. Kaposvár, L p. 
(azékh. Maros-Vásárhely), haz 163, ! 706, M., ~, Zseliezkisfalud, . . 
rk. MarosszentgyGr~y, 1.939 kh., k:4. és ak. hely- Jégszem, r"\ Bezeréte, Bars ".., garamaea~ 
ben, tsztk., jb. és ah. Maros-Vásárhely, es. O. kereszti j., cs. O. Kiszelfalu, u. t. -Maros-Vásárhely, 6~, XXII, 71, u. t. Maros-Vásár- u. p. Jalna. 
hely, ~· Jégnrem, r"! Békés, BITeia ~ béklli ~ 

*) Jeder kk., &ahnár"m., nagysomkúti j., ház cs. o. Békés, u. t. és u. p. Békés. 
14!, i, 933, O., • , 4. kh., kj. és ak. Nagysomkút Jégverempuszta, f"' Drávacsehi, Baranya-, 
(jederi kj. és ak. kernlet), tsz. Szatmár-Németi, siklósi j., es .. o. Drávaszabolcs, L t. Siklós, L p. 
jbtk. és ah. Nagysomkút, es. O. Nagysomkút, 5, Kováeshida. 
XII, 38, u. t. és u. p. Nagysomkút. Jegyz6dlll6, r"! NemesmUities, Bács·Bodrogtt., 

.JediDkalhegy, f"' Mozsgó, Somogy tma., azi- zombori j., es. o. Csonoplya, u. t. és u. p. Neaes
getvári j., ca. O. Mozsgó, ·u. t. Mozsgó-Szulimán, milities. 
u. p. Mozsgó. · *) Jéke kk., X Liptaytanya; &abolu VII., U.. 

Jedllcanlk, f"' Karásznó, ,frencsln tJm., kiszucza- várdai j., ház 89, i. 1>63, M.,· rk. Kisvárda, gl 
újhelyi j., es. O. Kiszuezaújhely, u. t. Csaeza, u. P• és ref. Tornyospáleza, 1.098 kh., kj. és ak. Pap, 
Karásznó. tsz. Nyfregyhaza, jbtk. és ah. Kisvárda, ca. O. 

J e d l i nk a L Borókás. Kisvárda, 66, X, 33, u. t. és u. p. Pap. 
Jed1onlklrtd.ny, f"' Hegyeshely, 1\-encsln · *) Jekelfaha kk., Szt~pes ""'·• gOlniczháD,U 

t~m., nagybiesesei j., es. O. Turzófalva, u. t. Turzó- j., haz ~16, ! 1.0i3, T., 0, 3.006 kb., kj. és ai. 
falva, u. p. Hegyeshely. helyben, tsz. Lc5ese, jbtk. és ah. GolniCJbánfl, 

*)Jegenye kk., XJegenyegyógyfft.rd6; Kolola vm., es. ll. GOlniezbánya, 67, IX, SO, m. h., L L 
nádasmenti j. (székh. Kolozsvár), ház 126, i, 558, és u. p. Margitfalva. . 
M., o, 1.'!71 kh., kj. és ak. Egeras, tsztk. Kolozs· Jékeytanya, f"' Gebe, &aemár tili, miü
var, jb. Kolozsvé.r vidéki (székh. Kolozsvál·), ah. szalkai j., es. ll~ Ká.nto1jánosi, u. t. Hodász, u. p. 
Kolozsvé.r, es. O. Egeres, öl, XXI, 67, u. t. és Gebe, 
u. P• Egeres. J ékeytanya, ·r"\ Gyc5rtelek, Szatmár tili., máté-
. JegenyegyógyfUrdö, f"' Jegenye, Kolola vm., szalkai j., es. O. KAntorjánosi, (Győrlelei· i 

ná.dasmenti j. (azékh. KolQZSvár), ca. ll. Egeres, Jékeytanya), u. t. és u. p. 
u. t. és u. p. Egeres. .Jelencslktanya, r"' KOrGsszakál, Bil&ar ..., 

*) Jegenyú kk., Vas muraszombati j., ház biharkeresztesi j., es. O, Komádi, L t. és L fo 
16, i. 1ü, Vend, rk. Vashidegkút, 467 kb., kj. és KOrOsszakáL · 
ak. Vashiderkút, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Jelene, ll Susány, Gömör ls Kis-BOitt ,.., 
Muraazombat, es. o. Vashidegkút, 83, XX, 66, u. t. rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs. ö. Rima· 
Battyé.nd, u. P• Vashidegkút. · szombat, u. t. Rimaszombat, u. p. Osgyan. 

J'egenyés, f"' Gindlicsalád, Tolna· tJm., dunafOld- Jellnekmaj or, r"\ Nagylévárd, P01soray ..., 
vári j, (székh. Paks), rk. Tolna, gk. és ref. Medina, malaezkai j.,,es. O. Gajar, u. t. és 11. p. Nagylévárd. 
ág. KOlesd, eil, o. Hidja, u. t. éa n. p. Kol esd. Jellipuszta, f"' Kám, Vas vm., vasvári j, cs. G. 

J'egenyés, f"' Varannómezt5, ZetnpUn tJm., va- Rum, u. t. Rum, u. p. Kám. 
rannői j., es. G. Varannó, u. t. és u. p. Varannó. J'els&Tapuszta, r"' Knyazsa, ÁNJa .:, a1J0o 

Jegenyésmajor, f"' Tallós, Poesony 11m.; galántai kubini j., es. '), Alsókubin, u. t. és u. p.~ 
j., es. ö, Galánta; u. t. (ros n. p. Tallós. kubin. · 

Jegenyéspuszta,. r"' PozsonypüspOki, Polsony .Jelsavapuszta, f"' Zászka~ Árva fill., a1JÓ' 
tim., somorjai j., es. ll. Somorja, u. t. -és u. P• kubini j., es. G. Alsókubin, u. t. és 1, p. !Jsóo 
Pozsonypüspöki. · kubin. 

Jége1·es," 0 Túrmezc5, Ndgráa t~m., balassa- *) Jelsöcz kk., Ndgrád vm., losonczi j., bil 
gyarmati j., ca. O. Felsötisztás, u. t. Gács, u. p. 126, i 472, M., rk. Vilke, '1.082 kb., kj. és aL 
Felsőt\sztás. Vilke, tsz. Balassagyarmat, jbtk.· és ah. LosontJ. 

J e g e r is t y e L Böl'Vény. es. O. Losonez, 25, l VI, 51, u. t. és u. p. Vili& 
JégermaJ.or, f"' Bana, Komárom vm., gesztesi •) Jéne kk., X Czikóháza, Gö1mJr 68 Ki&-~(}fl 

j. (székh. Nagyigmánd), es. ö. Nagyigmánd, u. t. om., rimaszécsi j. (székh. Feled), ház 81, i. 3~ 
Jlábolnapuszta, u. p. Bana. M., rk. S?.entsimon, ref. Rimaszécs, U9ö kh, 
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á at. helyben, tsz. Rimanomhat, jbtt. Feled, ah. eséft'ai j., ce. G. Sarkad, •• t. 6s •• P• 
Rimaszombat, es. G Rimaszécs, 15, XVI, 5!, u. t. keresztúr. 
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és 11. p. Rimaszécs. Jenötanya, r'l Fehérgyarmat, Szatmár tim., 
Jeneytauya, r. Csengerújfalu, 81atmár flm., fehérgyarmati j., cs. G. Fehérgyarmat, u. t. éa 

csengeri j., cs. O. Fehérgyarmat, u. t. Csenger, u. p. Fehérgyarmat. 
a. p. Csengerújfalu. Jen3te1eli:, r-. Káptalanfa, ZaJa flm., snmegi j., 

Jene)'t8nya, f"'\ Penyige, &llttltdr fehér- es. G. Nyirád, u. t. Devecser, u. p. Káptalanfa. 
uarmati j., e& G. Fehérgyarmat, a. t. és a. p. J e p i l. Valeajepi. ' 
Penyige. · *) Jereze kt., KrfJ8s6-8zlJrlftg bégai j., 

JeneJtanya, f"'\ Zsarolyán, &aemár ""'·• fehér- (uékh. Bálinez), ház 130, !. ö73, O., "'f-, !.OM kh., 
gyarmati j., cs. G. Fehérgyarmat, u. t. és u. p. kj. és ak. Hosszúremete, bztk., jb. és ah Lugos, 

cs. G. Bégamonostor, 43, VIII, IB, u. t~ Bethlen-
*) Jenke kk., Ung ungvári j., háa 159, !. háza, u. P• Bégamonostor. · 

7U, T., o, ~, gk. Felsőnémeti, '!.579 th., kj. és J eremiástanya, 1"'1 Apa, Szatmár ""'·• szinér-. 
at. helyben, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Ung- váraljai j., cs. O. Szinérváralja, u •. t. és u. p. Apa. . 
Tar, ca. G. Ungvár, 66, XI, 86, u. t. Ungvár, ,Teremlástanya, r-. Halmi, Ugocsa tiazán-
~· túli j. (székh. Halmi), cs. G. Halmi, u. t. és a •. p.-
. Jeakepusda, f"'\ Sajópetri, Borsod ""'·• mis- Halmi. 
iolczi j., es. G. Önod, u. t. Alsózsolcza, u. p. Ónod; Jeremlástanra,"" Szatmarudvari,Szatmár t/m., 

") Jenll ik., Fejér flm,, székesfehérvári j., ház !1136, szalmárnémeti j., cs. O. Szatmár· Németi, u. t. és 
f. 96,, K., ri. ŐSi, 99 th., lrj. és ak. Nádasd- u. p. Szatmárudvari. · · 
ladány, taztk., jb. és ah. Székesfehérvár, cs. G. Jerlkómajor,r-. Viszocsány, Trencslft báni 
Nidaadladány, 69, XVII, 53, u. t. Polgárdi, u. P• j., es. O. Bán, u. t. Bán, u. p. Nagyaándori. 
Nidasdladány. · Jerke, r-. Feketebalog, Z6Zgom , brezn6-

Jenll, f"'\ lbzkarajenő, Pest-Pt1is-8olt-Kid:Nfl bányai j., cs. ö. Feketebalog, u. t. Breznóbinya, 
11111., abonyi j., cs. G. enó, u. t. és u. P• u. p. Feketebalog. 
JAazbrajenó. *) Jernye kk., Sáros ""'·• kisszebeni j., ház t!t, 

J en li l Baranyajen6, Borosjen6, Budajenő, §!. 687, · T., 0 , !.491 kh., Jrj. és ak. Bertót, tsz. 
Diósjenő, Juzkarajenő, Kisjenó, KGrOskisjenö, Eper,jes jbtk. Kisszeben ah. Eperjes, es. 11. Kis-
·~ilisborosjenli, Somlójen6, Szamosjenó, Temes· szeben,' 67, IX, i9, u. ~ ~. 
Jenli. · J e r 8 n ik l. Jercze. 

*) JenifaiTa kk., Baranga ""'·• baranyaviri J e r 8 z e g 1. Ét·szeg. . 
j. (székh. ~árda), ház 65, :f. 975, N.,. rk. Bellye, n Karaj, Nyitra ""'-• mia'fti j., 

kh., kj. éB ak. Bellye, tsz. Péc&,·Jbtk. és ah. cs. o. Miava, u. t. Miava, u. p. Karaj. 
Dá~da, CL 11. Dárda, 61, XIX, 61, u. t. és u. P• J e 8 e 1 n i e z a 1. Dunaol'bágy. 
Eszék. · · J .t ~ tjá Mi 

J ... _, C-'kaz .......... . a•JL t"'- euema"or, n .w.osonszen nos, 01011 .,..., eJI.vuuTa, f"'\ .,. en'1i1 ul gy, .nn; t/ ... , ..,zon- ó á • · k F"'lt .... M t · 
al 'k' . ( ékh. C 'ks t ", t ) • Csik mngyar v r1 J., a • .. orony, cs. u. osonazen -

ca1 1 J• sz SJ zen m .. r on , os. u. • • ", 4o F"'lt M tj"' 
t "'"l .4o G ''--- t ", t Csf'- J .. nos, u. .. " orony, u. p. osonazen .. nos. 

szen m ... · on, u. ..,. s-en m .. r on, •· P• A· J f"ld H "lll< B t G essze v , f"'\ erezegazo us, aranya ""'·• 
~n lf!1:f

1' Kál. Fe 'tr sarb árdi . baranyavári j. (székh.. Dárda), cs. 11. Herczersz61-
eno ra, r'\ oz, !1 '*·• 01 l·• lős, u. t. és u. p. Herczegszóllós. · 

cs. 11. Kf.J.oz, u. t. és u. p. Káloz. J 1 K' · N • 
. • ~ f 1 1 Gsik.j ~r 1 . e s z e n . ISJeszen, arneszen. 
~ e n u a v a • enu a VR. J 1 K' · N j 

B l Ú
• ár' n ·~ k ... z. e 8 z e n c z e • lSJeszencze, agy eszencze. 

f"'\ a ma.z JV os, .aa".:.u u . • • 

ponti j. Debreczen), os. G. Balmazújváros, Jeszenlk, r-. Kasád, Baranya s1klós1 j., 
L t. éB u. P• Ba.lmazújváros. ~· ö. Beremend~ u. t. MagyiU·bóly,. u. p. Bere-

Jen6hua, f"'\ Temesliget, Temu ""'·• csáki j., mend. · · 
es. o. Kedvencz, u. t. Széphely, u. P• TemejllliiJeL J e s z e n ó c z L Jeszen6cz. -
Jenőmaj or, f"'\ Dióskál, Zala vm., pacsai j., cs. o. *) Jeszen3 kk., Ung vm., szohránczi j., ház 80, 

Zalavá1·, u. t. Pacsa, u. p. Dióskál. ! 486, T., i , rt. Ubrezs, 1,2()0 th., kj. és ak. 
Jenlimajor, f"'\ Kajászószentpéter, Fejtr ""'·• Ubrezs, tsz. Beregszász, jbtk. Szohráncz, ah. 

fáli j., cs. o. Vü, L t. Vál, u. p. Kajiszószent- Ungvár, cs. O. Remetevasgyár, 66, XI, u. t. 
péter. · Remetevasuár, u. p. Ubrezs. . 

• 
Jenőmaj or, f"'\ Tiszaeszlár, 81abolcs tnn., dadai J es z e n ő l. Karasjeszeni'S, TuróCijeuen6, Vir-

alsó j. (székh. Tiszalök), cs. o. Rakamaz, •· t. jeszeni'S. 
Tiszapalkonya, u. p. Bashalom. *) Jeszen3cz kk., X Mocselnek, Polomháza, 

Jeaöpuszta,f"'\Sarko.d, Bihar nagyszalontai Terczenke és Velcsetó; Ze-mplin vm., varannói j., 
j., cs. ll. Sarkad, u. t. és u. P• Sarkad. ház 77, ! 861, Lengyel, t., rk. Újszomotor, 951 · 

Je11öpuszta, f"'>: Sarkad.kereszlú1•, Bihrw f1m., kb.,' kj. és ak. Új~zomotor, tsz. Sátoraijaújhelr, 
• 
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jbtk. és ah. Varannó, es. O. Tavama, 66, IX, !8, Szirák, es. O. Szirák, 80, XVI, 611 . ' 

a. t. Tavarna, u. P• Ujszomotor. Apez, ~. 
*) .Jeszen6remete kk., Ung szobránezi j., , J o b b á g y i l. Vasjobbágyi. 

• • • 
m.h.,Lt.: 

l 
• 

ház 9i, f 442, T., m., rk. Remetevasgyár, gk. Felsó· *) .Jobbágytelke kk., Maros-Torda ""'·• nyUád
balas, t. 7!13 kb., Jrj. és ak. Felsc5halas, tsz. Bereg· szeredai j., ház ~62, i, 1.0911 M., <5, !.577 ih., kj. 

' szá!i!Z, jbtk. Szobránez, ah. Ungvár, es. G. Reme- és ak. Székelyhodos, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. 
tevasgyár, 66,..XI, 86, u. t. Remelevasgyár, u. P• és ah. Nyárádszereda, es. G. Nyárádremete, 6j, 

' 

' 

Felsőhalas. XXII, 71, u. t. Nyárádszereda, u. P• Sz~kelyhodos. 
.Jeszenszkypuszta, f""' Bégl}szentmihály, Temes *) .Jobbág-yúJfalu kk., Vas 11m., felsMri j, ház 

11m., központi j. (székh. Temesvár), es. G. Berekszó, 96, f, 619, N., rk. Pinkamiske, 1.07!1 kb., kj. és 
u. t. és u. p. Bégaszentmihály. . ak. Pinkamiske, tsz. Szombathely, jbtk. és ah • 

.Jeszcnszkytanya f""' Szamostelek, Beatmár "m., Felsdór, es. ö. Nagyszentmihály, 8:1, XX, 66,11, t. 
S?.inérváraljai j., es. O. Szinél'Váralja, n. t. Szinér- Nagyszentmihály, u. p. Pinkamiske. 
váralja, u. p. Apa. J o b b a h á z l. Jobah!za, 

*) Ieszenye kk., Trencsln zsolnai j., ház *) .Jobbos kk., Zemplélum., met6laborezij,bb 
7!, f, 406, T., rk. Rajeez, 1.084 kb., kj. és ak. 41, f, J66, R., n., gk. Repej6, 1.379 kh., kj. és ak. 
Rajecz (györkeházai t;. és ak. kerlllet), tsz. Tl'en- Homonnaolyka, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. Sz!ropkó, 
esén, jbtk. és ah. Zsolna, cs. o. Rajecz, 71, XV, ah. Varannó, es. G. Mezőlaborcz, 66, IX, ill, L t. 
68, u. t. és u. p. Rajeez. Izbugyaradvány, u. p. Homonnaolyka. 

*) .Jeszte kk., X LéhitamAstelke és Mouorós- J o b b o v i c z a l. Bányafab«.IL 
puszta; Gömör ls Kis-Hont , rimaszécsi j. .J óbor, r'\ Lengyel, Tolna 11m., vGlBJSégi j. 
(székh. Feled), ház 46, f, !18, M., rk:. Gesztete, (székh. Bonyhád); es. ö. Kisvejke, u. t. és •· p. 
1.3!0 kh. Jrj. és ak. Gesztete, tsz. Rimaszombat, Lengyel. 
jbtk. Feled, ah. Rimaszombat, es. ö. Ajnácskő, Ja, *) Jód nk., Máramaros izavGlgyij, (székh. 
XVI, 6!, u. t. AjnlieskcJ, u. p. Gésztele. Dragomérfalva), ház 649, ! !!.77(., O., n, ;, 

J es z t r e b l. AlsókányL 13.!16 kh., ak. helyben, tsz. MáramarossziBe~ 

J e s z t r e b l. Felsökánya jbtk. és ah. Felsővisó, es. G. Dragomérfalva, 85, 
.Jezernlcz, r'\ Mál'kfalva, Turóci~ stubnya- XII, SS, u. t. és u. p. Dragomérfalva. 

filrdói j., es. G. u. t. M9sócz, u. p. Ivánka- Jódpuszta, f""' Kiliti, Somogy t1111., tabi j, 
falva. es. ö. Ádánd, u. t. Siófok, u. p. Kiliti. 

J e z e r n i e z m a r k o v i e z l. Márkfal va. J ó d tel ep, f""' Fllleháza, Maros-Torda tllll., regeni 
J e z e r s z k ó l. Tavas. . felsil j~ (székh. Magyarrégen), cs. G. Déda, L t. 
.Jézus~ú.rsnsA.gtanya, f""' Szatmárzsadány, Bzat- és u. p. Déda. 

.• 

mar szatmárnémeti j., cs. O. Szatmár-Németi, .Johannamajor, r'\ Szúd, Hont vm., ipolys!gi 
u. t. és u. P• Szatmárzsadány. j., es. O. Alsósipék, u. t. Egek-Szalatnya, L p. 

J e z v i n l. Ószény. Egyházmarót •. 
Jezsóhtránr, f""' Trenesénfogas, 1.'rmcsm 11m., *) Jóháza kk., X Valeamoritalep; &alt!ár 

puhói j., es. ö. Puhó, u. t. Lednicaróna, u. p. vm., nagysomkúti j., ház 192, ! 71!, 0.1 l• 
Trenesénfogas. 4. kh., kj. és ak. Kdvárgara, tsz. Szatmár-Né

Jlrusektag, f""' Nagysikárló, Szatmár ""'·• szi- meti, jbtk. és ah. Nagysomkút, cs. a. Nagysom-
nérváraljai j., es. G. Szinérváralja, u. t. Sikárló, kút, ö, Xll, SS, u. t. Nagysomkú~ u. p. K6rir-
u. p. Nagysikárló. · gara. _ . 

*) .Jobaháza kk., X Borsadymajor és Török- .Jóheg)", f""' Zólyommiklós, Z6lyom 11111., nagy· 
major; Sopron 11m., csornai j., ház 160, f, 737, szalatnai j., es. O. Herencsvölgy, u. t. KrivánJ· 
M., rk:. Bogyoszló, ág. Farád, 1.884 kh., kj. és Gyetva, u. P• Zólyommiklós. 
ak. Rábatamási, tsz. Sopron, jbtk;. és ah. Csorna *) Jóka nk., X Alsóbácsmajor és Fels6bácS· 
es. O. Csorna, 76, XVIII, 68, u. t. Csorna, major ; Poesrmy v1n., somorjai ~. hál. ~18, ~ 
u. p. Rábatamási. . !2.494, M., o, ~ , X), ·U18 kb., ak. helyben, 

J o bb l. Szentjobb. tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Somorja, cs. o. hel7bent 
· *) .Jobbágyfalva kk., Maros-Torda nyárád- 791, XIII, 40 _r- e. ~. 
azeredai j., ház 155, i! 781, M., o, Bk· Nyárád- J ó ka l. 
andrásfalva, ref. és uni l Csíkfalva és Nyárád- •) .Jóka nk., X Mariástalep; Nyitra ".,, pőS· 
szer..tmárton, 1.707 kh., kj. és ak. helyben, tsz. tyéni j., ház !56, l 1.433, T., (), 6.730 k.h. ak. 
Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Nyárádszereda, es. G. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. GaiBócz, cs. G. 
Nyárádszereda, 61, XXII, 71, u. t. és u. p. Vittenez, 7!, XIII, 41, u. t. Haradics, I8J. 

N 't r•·• Nyárádszereda. Jók6puszta, fl Zohol'darázs, gt ra po 
*) .Jobbágyi kk., X Kisjobbágyi; NógrM, vm., nyitrai j., es. O. Nyitra, u. t. Űzbég, •· 

szil'áki j., ház !96, f, 1.56'1, M.; o. 3.100 kh., Nyitra. i . (~ 
lrJ- és ak. helyben, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. *) Jókdt nk., Nyitra szakolcza J· 
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Holics), hb 6!0, ! T., o, ·UO. kb., ak. pirdányi j., CL G. FelsiUttebe, .. t. és ~ p. 
helyben, tu. Nyitra, jbtk. ~~ ab. Szakolcza, cs. Felsöittebe • 
11. Gázlós, 7!1, XIII, 41, ~. r. ~· Joruárka, r'l Borbánd, Ala6-Fehir 11m., al-

Jókút, r"\ Tisza!Oldvár, Jás1-Nagykun-8eoZ- vinczi j., CL 6. Alsóváradja, u. t. és u. p. Gyula· 
"ol: tiszai alsó j. (székb. Tiszaföldvár), fehérvir. 
ca. G. Tiszafllldvar, u. t. és u. p. Öcsöd. Jósa )[lhi\IJ tanra, r'l Csany, IletJes 

*) lólak kk., Trmcsln illavai j., biz liO, hatvani j., cs. o. Hatvan, u. t. .és L p. Csiny • 
· ! 487, T., rk. Hőlak, 918 kb., kj. és ak. Hc5lak, J ó se c z l. Szentistvánlak. 
tsz. Trencsén, jbtk. Illava, ab. Trencsén, cs. o. *} JósikafaiTa nk., KoZou binft'yhunyadi 
Dlava, 71, XV, 47, a. t. és u. p. Hc5lak. j., bú SM, f, 1.789, O., m., .:f, rk. Bánft'yhunyad, 

loláapauta, r'l Sajószentkir6.ly, (}(Jm(Jr ú Kis- ref. és q. Magyarvalkó, S1.U9 kb., alt. helyben, 
Hom ""'·• tomaljai j., CL G. Putnok, •· t. és tsz. Kolozsvár, jbtk. és ab. Bánfryhunyad, ca. G • 
L p. Bánréve. helyben, 61, XXI, 67, a. t. ~agykalota, ~-

Jolántapuszta, r'l Inkeyantalfa, Bomow Jóslkatanra, r'l Luka, ZempZb& 11m., sáros-· 
CIUJ'gói j., cs. G. Inke, •· t. Iharosberény, a. p, pataki ·j., cs. G. Páczin, a. t. Sá.toraljaüjhely, 
Inke. u. p. Alsóbereczki . 

*) Jóléu kk., X Nyirjespuszta; (}(Jm(Jr ú Kis- Jósikatanya, r'l Szamosfalva, Kows ko-
Hont"""' rozsnyói j., ház 91, ! 4öö, M., rk. lozsvári j., cs. o. Kolozs, a. t. Kolozsvár, u. p. 
lrasmahorkavá.ralja, ref. Ber~éte, ág. Rozsnyó, Szamosfalva. 
1.750 kb., );j. és ak. Krasznahorkaváralj&; tsz. *) J6snfij kk., X Zabosbegy; .Aba~-1bmu 
Rimaszombat, jbtk. és ab. Rozsnyó, cs. O. Rozsnyó, tomai j., hái Uo!, f, 616, M., ~, rt. Szlll{-

XVI, 5!, 11. t. és L p. Krasznahorkaviralja. liget, 8.74!7 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Kassa, jhtk. 
*) JolsTa rtv., X Alsómagnezitgyi\r1 Jolsvai éa ah. Torna, CL o. Szin, M, IX, !7, L t. Szin, 

Mrdö, Belegvizi mapezitgyár, Roth ~. .. ' 
á Zsirkc5bánya i G6m(Jr 48 Ku-Htmt tmt., ház .&SJ, *) Jósza kk., X J fllrdcJ i u,., 11ia., szob· 

. ! !.!W&, M., l, o1 c!, (r, ref. Gicze, 8o133 kb., ránczi j., ház 164-; ! 1.091, R., m., t, rk. Ubreas, 
·at. helyben, tn. Rimaszombat, jbtko és ah. Nagy- 6 . .&3! kb., .lrj. és at. helyben, tu. jhtk •. 

• 
rc5cze, cs. G. Nagyrc5cse, XVI, 5!, r, S~bráncz, ah. Ungvár, cs. G. Remetevasgyár, 661 

,P e. ~- XI~ 36, u. t. Remetevasgyir, ~· 
l fllrdi, r'l Jolsva, GiJm(Jr á Ki~-.Hont Jószal tardi, r'l Jósza, Ung szobrinczi j., 

-., ca. 11. a. t. és u. p. Jolsva. cs. o. a. t. Remetevasgyár, L p. 
J o la v a t a p l o c z a L Jolsvatapolcza. Jósza. . ' 

• 

*) Jolsntapolcza. kk., G/Jm(Jr ú Kii-Hont 111n., *) J6szú kk., .Arad borossebesi j., biz 
nagyrilezei j. (s1éklL Jolsva), ház 118, f. 305, T., 911 f, 439, O.,.:f, 7!7 th., .lrj. és ak. Koroknya; 
czigány, m., (/, 1.581 kb., tj. és ak. Sdvete, tsz. tsz. Arad, jbtk. és ab. KGrOsbllkény, cs. G. 
Rimaszombat, jbtk. és ab. Nagyrc5cze, cs. O. Nagy- Honczt6, IV,, 18, L t. Honcztc5, L p • 

XVI, m. h. (Jolsvataplocza), Koroknya. . 
L t.' és u. p. Jolsva. . *) J ószishely kk., .Arad 11m., borossebesi j., 
:Jónás, r"\ Diósgyc5r, BorBOtJ 11m., miskolcli j., hú 128, f, 6331 O., m., kg. J ószAs, 1 kb., 

es. 11. Diósgyc5r, u. t. és a. p. Diósl'fc5r. kj. és ak. helyben, tsz. Arad, jhtk. és ah. 
· Jónáspll8zta, r'l Kup, Veseprim t~m.., pápai j., KGrGsbGkény, cs. G. Honcztc5, 33, IV, 18, u. t. és 

. es. il. Noszlop, u. t. Pápa, u. p. PApakovAcsi. a. p. Honczt6. 
Jónástanya, r'l Erk, Heves vm., bevesi j., cs. o. J~tanya, r"'\ Piricse, 8eabolcs .11m., ny1r~~tori 

Nagyfüged, u. t. Jászárokszállás, a. P• Erk. j., cs. G. Nyfrbéltek, u. t. Nyfrbopt u~ .P• Pmcse. 
Tónástan a ,... Vá f 1 .a t • • JóTalesei kk., Hunyail. 11m., hátszegi J., há:.: !37, 
,. y , , , m a u, u6a mar llfn., avas1 0 "' .=1::. th k' · alt 01 hb 

j. (székh. Avasújváros), cs. G. Avasfelsc5falu, i 94r9, ·r !t' T• ~.6!3 ·• J. es · á . ~etlye, 
L t. és L P• Vámfalu. tsz. Déva, Jbtk. és ab. Hátszeg, cs. G. Kttid, M, 

. XXIII, 75, u. t. Magyarb1·ettye, a. p. OlAh· 
Joó~rAsz~~ r"'\ NaB'Y_bor?ve, Liptó .11r11., brettye. · 

németl~pcse1 J., cs. o .. Sz1elmcz, •· t. L1ptó- Jódlág, A Tótpelsc5cz, Z6lyom zólyomi 
azentmtklós, a. P• Hutti. j., cs. G. Tótpelsőcz, u. t. és a. p. Tótpelsc5cz. 

Joótanya, r'l MunkAcs, Bereg ""'"' cs. G. Jóvlzpusztn, r'l Pencz, Nógrád tim., nógrádi j. 
Munkács, u. t. és u. P• Munkács. (székb. Rétság), CL G. N6lincs, u. t. és u. P• 

Jópatakpuszta, r'l Málnapata.t, Nógrád , Pencz. 
losonczi j., cs. O. Má4lapatak, u. t. Szinóbánya, JOZl·fika, r'l Karásznó, TrenCBdn vm., kis:.:ucza-

0 

a. P• Málnapatak. újbely.i j., cs. G. Kiszuczaújbely, u. t. Gsacza, 
Jórem6ny, r'l Siómaros, Veseprém 11m., enyingi u. p. Karásznó. ' 

J., cs. ll. Siófok, u. t. Enying, u. p. Fokszabadi. J ó z s a L Alsójóna, Felsc5józsa. 
JorgoTiinpuszta, r'1 Fels6ittebe, Torontál Józsalakpusda, r'1 Dobri, Zala vm., letenyei 
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J.; Cl. G. PAta, a. t. Als6Iendva, a. p. Kerta- perjúnoBi j., at. CL a, l'erjlma~, L t. 
ezentmiklós. · és u. p. Nagyszentpéter. 

Józsapuszta f""\ Kuntelep t1m., nngy· Józsefmajor, f""\ Alsókorompa, 1b11011y tM., 
atádi j., c,q, o.' GOr.reteg, a. 

1

1;, és u. p. GOrgeteg. nagyszombati j., cs. O. Nagyszombat, L t. Ispicza, 
Józsatanya, r"\ Ivánd, Torontál t1m., pár- u. p. Alsókorompa. . 

dinyi j., es. O. Módos, u. t. és u. p •. Ivánd. Józsefmajor, f""\ NfÍit't' t11., 

J ó zs e f l. Lendvaszentjózsef, Szentjózsef. pOstyéni j., cs. G. Vittenez, u. t. Rüfalu, 1. p. 
Józsefakna, f""\ Salgótarján, Nd!}f'ád vm., mteki Vittencz. 

j. (székb. Sal.rótarjlin), c-. G. Salgótarján, u. 1;. JózsefmaJor, r"\ Báke, '*'• somo~ai 
és u. p. Salgótarján. J., ca. G. Somorja, .. t. Somorja, u. P• U110r. 

Józsefbánya, ""' Dézna, Arnd tJm., borossebesi JózsefmaJor, f""\ Beled, &prOfi flfll,, bpllliri 
j.. cs. O, Dézna, L t. és u. p. Dézna. j., cs. O. Beled, 1lo t. és u. P• Beled. 

*) JózseffalTA nk., X Monostorita~yák; TorOff· Józsefmajor, ""' Bihardiószeg, Bihar t~~~., Izé. 
141 tOrOkk~izsai j., ház :! !.967, M., kelybidi j., ca. G. Bihardiószeg, a. t. • 1. p. 
as., .:f, rk. TOrOkkanizsa, 6.166 kb., ak. helyben, Bihardiószeg. 
tsz. Nagykikinda, jbtk. 4s ak. TOrOkkanizsa, cs. .Iózsefmajor, ""' BorosjeniJ, Arad .,.., boro1o 
G. TOrOkkaniua, 66, V, 16, a. .t. ú u. p. TOrOk· jen6i j., es; G. BorosjeniJ, L t. és u. ,. Boro1o 

jenl'5. 
J 6 z a e ft al -y a L Sárospatak. J4Szsetmajor, f""\ Csehi, Y111 """' VIIV&ri j., 
J ó za e ffa 1v a l. Újjózseffalva. cs. ll. Balta vir, L t. Baltavár, a. p. esem. 
.Józseff6herczegtelep, f""\ Rákosszenlmihály, mindszent • 

Pest-Pilis-Solt-Kisksm tma., rMOJlc5i j., cs. ö. Józsetm&dor, r"\ Dunakiliti, Moson t111., rajkai ' 
Czinkota (k.dlllnitmény), u. t. és .. p. Rákos· j., cs. o. Rajka, L t. éa u. p. Dunakiliti. 

- ezentmibAiy. · · Józsefmajor, r"\ Dunaszekcs6, BartJilYG n&., 
Józsefg6ztudsz, f""\ Fela6turesek, Turdu mohácsi j., es. G. Dunaszekcs!'J, L t. él L p; 

atuhnyafil_rdől j., ea. G. Stubnyafilrdc5, 'f• Dunaszekcs6. · 
~ P· u. - Józsefmajor, r"\- Fejlr -., dli j., a. O. 

JózsefhAmor, r"\ Z~mpU. tma., szinnai Sóskút, u. t. és u. p. Etyek • 
j., .ca. O. Szinna, •· t. és L P. Szinna. JózsefmaJor, r"\ Felbár, Prm<my t111., duna-

) .Józsefháza U., X Gémestanya, J . szerdahelyi j., ea. G. B!'Js, u. t. Bila, u. p. Felbú, 
aziJilóhe~y. és Papolczytnnya; Seatmár vm., szt· Józsefmajor, f"'\ Garammindszen~ Ban -, 

· nérváraiJal J., h~ !93, :! 1.420, M., o., O • t ' garamszentkereszti j., es. O. 
~ , &.078 kh.,. ~· és ak. . . . tsz. u. t. és u. p. Garamszentkereszt. 
Szatmár-NémetJ, Jhtk. és ah. Sztnérváralja, cs. ö. Józsefmajor, f""\ Gerjen, Tolnil 1lfll., 

Sárk.Ozújlak, &, XII, 37, L t. .Aranyosmeggyes, viri j. (székh. Pab), ce. o. Fadd, L t. Fadd, 
~- . ..,.~~ 

Józsethin, r"\ Karátaon)'lfalva, TortmtáJ Jclzsetm"'or ""' Hetes .,. bpot 
hinlaki j.,. cs. ll, Bánlak, .. t. Bánlak, u. P• vári j., es. o. Hetes, u. t.' éa 'L p. Het~ 
KarátsonytfalTa. ·. Jelzsetmajor ""' Horvátzsidány, Boptw ..., 

Józsefházal az611öhegy, r"\ lózsefb6.za, Bsa,_ csepretri j ~ o. Csepreg L t. Kllszeg L,. 
már szinénA.raljai j., c.•. G. SárkOzújlak, u. t. Csepreg. ., ' ' 
Aranyosmeggyes, u. P• • .Józsetm&dor, r"\ Hosztót, ZalCI """' lilmeri j., 

Józsefhé.zamajor, ""' Csata, Brw• ""''' Iéval cs. o. Sümeg, u. t. Nemeskeresztúr, L p. Zala-
j., es. o. Nagysalló, •· t. OroS'Zka, u. P•. Csata-. plsa . 

Józse~_6.zamajor, f""\ Vágdebt·6d, Ny•tro. vm., Józsefmajor, r"\ Ipolynyék, Bord 11111., ipolt 
pc5styéni J., es. G. P!'Jstyén, u. t. Nagykosztolány, nyéki j., ca. G. lpolynJélt, L ·t. DréseJJPIIillk. 
u. p. V ágdebr.,d. · 1L p Ipolynyék. 

Józsefb.~apu~zta, A Bdd~zentmihály, Beabo!t:s Jizsetmajor, r, JAkó, &mogy .,.,, 
dad;u alsó J. (székh. T1szalGk), c~. O. Bud- j., cs. G. CsllkGly, u. t. és u. p. Jákó. 

azentmihály, u. t. és u. p. Bddszentm1hály. Józsefmajor, f""\ Káld, y111 . aárvárij., ea. a. 
Józsefh~zapuszta, f""\ Gyc5rszemere, Gyllr Káld, u. t. Jánosháza, u. P• Káld. 

sokoróalju j. (székh. Tét), cs. ö. Ménf!'J, u. t. és Jó .__ 1 _ K •-'é cse"' 
' G JI. ZBe.lUI&Jor, r 1 erep. ny, .,.., r u. p. yurszemere. . . T • • .. S nb ,_ ,. 

Jó fh ....... B abán, B regt l·, cs. G. .uuvu, u. .. o pro orp......, " zse egy, , 1 arany aranyct "'"·• Ú"ké · 
baranyavári j. (székh. Dárda), cs. O. Fc5herczeglak, l ... ór. ·rm .. t M · ---tdJ -., 

l k . ,. zse ..,.or, f""\ aryarcaernJe, .l.llf"w• 
u. t. F!'Jherczeg a , u. p. Baranyabán. b 1 • j G Ma e•ernJe t. C. ill 

Józsetbegr, f""\ K!'Jalja, Bihúr t~m., élesdi j., zsom 0 yat ·• ca. • gyar • ' 
es. o. Vércsorog, u. t. Élesd, u. p. Czéczk.e. u. P• 

Józsefiak, r"\ Nagyszentpéter, TorOt&tdl ., •• , Józsefmajor, r"\ Mezc5Grs, Gll4r ""' 
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f. (nAh. Gy5l'lzentmirton), CL 11. B5n)'ritalap, l6s1ettanra, n Beeu .,.., 
• t. és 11. p. 1tfez6llra. gyllngyllsi j., cs. e. Vámosgyllrlt, a. t. Ludas, 

.J6zsefm11Jor, r-. MóriczfOld, Tem11s em., dettai u. P• Visonta. · · 
j., 1111. a. Sósd, a. t. és u. p. MóricztOld. lózseftanya, n Hort, H~ tmt., hatvani j., 

.J6zaefmajor, r-. Mucsfa, lblne~ vOlgységi O. Hatvan, u. t. és •· p. Hort. 
~ (székh. Bonyhé.d), ca. ll, Kisvejke, u. t. Len- lózsettan:ra, n Legyesbé11,ye, ""' . 
17el, 11. p. ~a,ymányolt. szerenesi j., oa. G. Szerenca, u. t. Szerencs, u.. p • 

.J61aefmajor, r-. Nagylók, Fejlr tma., llirbogiri Legyesbénye. · 
~. cs. a. Sároad, u. t. Szilfamajor, a. P• Nagy- .Józseftan;ra, n Pele, Stilágg tasnileli j.; 
hantos. cs. ll. Pele, u. t. Tasnádszlntó, u. p. Sz6demeter • 

.J6zselmajor, '"' Padcz, Temu tm~., Jtllzponti lózsefto.n:ra, n Piricae, Sttlbolc• nyfr- , 
~ (székh. Temesvir), ca. ll. Csllt, a. t. t!s u. p. biltori j., ca. ll. Nyirbéltek, u. t. Nyfrbátor, a. p. 
Pari.c1. Piricae • 

.J61aefmajor, r-. BárkOz, .,.,, 1zatmlr· lózsertan;ra, n Tiszakarád, Zemplln N., bod· 
németi j., cs. G. u. t. SlrkOz, u. p. rogkllzi j., ca. ll. Tiszakadd, u. t. és u. p. Siroa· 
Sárkllzújlak. patak • 
.J6zsetm~or, t:'\ Somogycsicaó, Somogy em., lózseftelel., 1"'1 Gics, N6grá.rJ .,.,, pcsi j., 

Cllli'IÓÍ j., Cl. G. Iharosberény, u. t. és u. p. cs. ll. Glca, u. t. és u. p. Gács. 
Iharosberény. · . lózseftelek, n Silkllsd, Pest-Pilú·&lt-Kislcu 

.T61setmajor, n Székelyhid, BO&ar azékely· t~m., kiakc5rllli j., cs. ll. Silkosd, u. t. és a. p. 
hídi j., cs, G. Székelyhid, u. t. és u. P• SzékelyhieL SO.kllsd. 

.J6uefmajor, '"' Tápiószentmlrton, Put-Pili•- Józseftelep, r-. Felsőbereciki, Z8mplht 
&1-KiBI:H nagykAtai j;, cs. ll. Tápióazent- sátoraljaújhel;ri j., ca. ll. Páczin, •· t. Bodrog· 
mirton, 11. t. M u. p. Tápiószentmárton. azerdahely, u. p. Alsóbereczki. 

JózsefmaJor, n Temerin, BtJCII-Boilrog ""'·• *) .JózsefTUig:r kk., ZempUn varannói j., 
ajvidéki j., cs. G. Temerin, u. t. és u. p. Temerin. ház 68, f. !168, T., rk. Csemernye, 3. 1M kb., k,j • 

.J6uetmajor, n Tilaj, ZtJla zalaszent- és ak. Csememye, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. 
~Mti j., e& G. , u. t. és a. p. Zalacsány. Varannó, ca. G. Varannó, 68, IX, 18, •· t. Va· 

'"' Tllrakbecae, Toronteil rannó, •• p. Vehécz. 
j., es. 6. Tllrllkbecse, a. t. és u. p. Józseft'Ulg:rl fflr~ss, n SékelyaranyAg, ..d.rarJ 

TllrOkbecse. tomovai j., ca. ll. Tomova, a. t. él L p. 
l6zsefmajor, r" Tar6cztllues, Ttwde.l .",.., Doroszlófalva. -' 

ltubnyamrdtll j., ca. G. a. t. és lcJ.ulciJtanya, 0 Saaniszló, Bmlmdr fill,, nau· 
1. p. Stubnyafardő. károlyi j., 011. a. Szaniuló, u. L él ~ p. 

.Józsefmajor, n B/ils em., békés- . 
esabai j., cs. G. Újkfuós, m. h., •· t. és a. p. JózslmaJor, r-. Ttlzmiake, ArCiti tm~., kisjenői j., 
'CijklrJóa. 01. ll. Vadász, u. t. Tőzmiske, u. P• Vadász. 

.Jóueflllajer, n 'Ormény, NgiktJ .,.._, nJitrai lózsfmajor, r-. Vedrc'ld, Po18MI11 tna., narr· 
j., a. 11. OrménJ, L t. és a. p. 'Ormény. szombati j., ca. G. Czffer, u. t. és u. p. Vedrc5d. 

.Jónefpuslta, n Őcsény, TolM kllzponti *) lihedica kk., KiB-Ktlkülld ""'·• erzsébetvároBi 
~ (azékh. Szebzlrd), cs. ll. Szekazárd,. L t. és j., ház 148, f. 671, N., o., ef, .:f, !.H! kb., kj. és 
L p. S1ekszird. ak. Somorrom, taztk., jb. és ah. Erzsébetváros, 

lózsefpuszta, r'! Szalinczújv6.ros, cs. ll. Erzsébetváros, 50, XXIII, 76, u. t. Eczel, 
filii., ftlzéri j. (székb. Hernádzsadány), ca. ll. Nagy- u. p. Dányin. 
1zaláncz, 11. t. és u. p. Nagyszaláncz. .Juhállás, ~ 'Ollő, Pest-Pt1is Solt-Kiilnm tml., 

J6zsefrallodó, r'! Salgótarján, N6grá.d monori j., cs. e. Gyomrtl, u. t. és' u. p. 'Olló. 
filleki j. (azékh. SaliJ6tarjAn), Cl. ll. SalgótarjAn, Juhar, r-. Ispé.nmezó, StolMk-Dobolce~ 
L t. és u. p. Salgótarján. bethleni j., CL O. u. t. Rettes, u. p. 

.JózsefszAllAa, n Bácsalmás, Bács-Bodrog t1m., lspánmeztl. 
hácsalmási j., cs. O. u. t. és u. p. luharos, r-. Iklad, Pest· tma.1 

Bácsalmás. aszódi j., cs. ll. Aszód, u. t. és u. p. Aazód. , 
J6zsefszáDú, '"' Nagymqoca, Csongrá.d *) luhúzt kk., Trencsln várbeszterczei j., 

tiszántúli j. (sz~kh. Mindszent), cs. ll. Szentes, ház 41, :! T., rk. Alsóricsó, 886 kb., kj. és 
L t. és u. p. Gé. d oros. . ak. Alsóricsó, tsz. Trencsén, j btk. V ágbesztercze, 

.T6tsefszallás, n Szépbely, Teme1 .,.,, csaki ah. Nagybicacse, ca. ll. Nqybicacae, 71, XV, 1,7, 
j., ca. a. Széphely, r. [81. u. t. és u. p. Alsóricsó. 

Jóueftanya, n rmat, · em., *) Juhaszlak kk., Z6t~Jpldn """' ninnai j., bAz... 
fehérnarmatij., CL ll. Fehérryarmat, u. t. éa U. p. 73, f. 656, R., lensyel, u., rk. Kistopolya, 3.861 
Fehérnarmat. . kh., kj. 68 ak. Narypolány, tu. Sátoraljaújhely, 
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jbtk. ú ah. Homonna, cs. lS. Czirókaófalu, 66, Jllllamajor, ~ Simonmajor, Tolnil ~m~., Uz. 
IX, ~. u. t. Révhely, u. P• Nagypolány. ponti j. (székh. Szekszárd), cs. 4. Hidja, L ~ 

Juhászntajor, n Maniga, Nyit·ra vm., galgóczi Hidja-Apáti, u. p. Tolna. . 
j., es. o. Galgócz, u. t. Ispá~za, u. p. Bucsány. Juliannamaj or, n Nagykovácsi, Pea&-Pilia·Sollo · 

Juhászmajor, n Tardoskedd, Nyitt·a tim., érsek· Kiskun tim., pomázi j., cs. !1. Budakeszi, L t. és 
ujvári j., cs. G, Tornócz, u. t. és u. p. Tardoskedd u. p. Nagykovácsi . 

Juhász Sándor tanya, n Csány, Heves mn. Juliskaháza, n Bácsalmás, Bács~Boclrog v111., . 
hatvani j., cs. O. Hatvan, u. t. és u. P• Csány. bácsalmási j., cs. O. Bácsalmás, u. 't, és •· J• 

Jahásztanya, n Avasújfalu, Beatmár tim., avasi Bácsalmás. · 
j. (11zé.kb. A cs. O. A vasfelsöfalu, u. t. Juliskamaj or, ~ Apostag, 
Szinérviralja, u. p. A nsújfalu. ktm tJm., dunavecsei j., Cl. ll. Dunavecse, L t 

· Juhásztanya, n Hejőcsaba, Borsod mis- és u. p. Apostag. 
kolczi j., cs. o. Miskolcz, u. t. és u. p. Hejőcsaba. Jungreisr.tanya, n Aranyosmeggyes, &ci11rír 

Jullásztanya, n Nagylók, Fejtr vm., sárbogárdi vm., szinérváraljai j., cs. ll. Sárk!lzújlak, L ~ és 
j., cs. o. Sárosd, u. t. SársZ\'Dtagota, u. P.• Nagy- u, p. Aranyosmeggyes. 
hantos. J u o n es d l. Kllrllsivánd. 

Juhásztanya, n Szilágysé.mson, Srilágy tim., Juro.kov, ~ Nemesmogyoród, Tretkm Cll., 

zilahi j., cs. O. Sarmasái, u. t. Szílágy balla, u. p. trencséni j., cs. O. Melcsicz, u. t. és u. p.lelesiez. 
Szilágysámson. · J u r c s e v e c z l. Györgylaka. 

Jalu\szvölgy, n. Felsövisó, ""'·· · Jurczatrtvány, n Túrréte, Nyitra ,.,, miavai 
visói j. (székh. Fel'\övisó), cs. O. Felsövisó, u. t. j., cs. ö. Miava, u. t. Miava, u. p. Túrréte, 
és a. p. Felsövisó. · JurekoT, n Marikó, .n-mcsl" .,..,, vágben-

.Juhé, r"~ DOrypatlan, Toltiti "m., vOlgységi j. terczei j., cs. o. Vlgbesztercze, u. t. 
(székb. BonyUd), cs. O. Zomba, •· t. Zomba, u. p. Marikó. · 
•· p. Tevel. . Jurenákmajor, n Szentelomya, B/iá ..., 

*) Juhos kk., ""'·• szinnai j., hAz 86, orosházi j., cs. o. Orosháza, m. ~ 1. t. 6s 
! !!19, R., gk. Csukaháza, 1.657 kh., kj. és ak u. p. Szentetornya. 
Méhesfalva, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah· J u r g ó l. SzepesgyOrke . 
Homonna, cs. G. Czirókaófaln, 66, IX, !8, u. t. J u r k o v o l y a l GyOrgyf!llde. l · 
Takcsány, u. p. Méhesfalva. .Justhtanya, r"' Tornya, O&aflád ""'·• battonyai j, 

Juhosk.ertll6ház, r"' C"nger, 81o.tmá.r "'"·• cs. G. Battonya, a. t. és u. p. Tornya. 
esengeri j., cs. G. Csenger, •· t. és u. p. Csenger. Jus z t ó v o ly a,.L Józsefv!llgy. 

JuliafalTa, n Bolhé.s, Somogy "m., nagyatádi *) Jut X Juti puszta; Somogy ""· lahi 
j., cs. O. Nagyatád, u. t. és 11.. P• Somogyszob, j., hé.z 84, 65!, M., ~, rk. Ádánd, 1.879 kh., t~ 

n Becske, N6grád tim., sziráki j., és ak. Ádé.nd, tsz. Kaposvár, ah. Iarád, 
CB. o. Berezel, u. t. és .. p. Becske. cs. o. Ádé.nd, "· XIX, r. p ... 

Jlillamajor, n Fflrged, Tolna vm., tamási j., *)Juta kk., X Alsómajorés ;Boaogr 
cs. O. Ozora, a. t. és u. p. Filrged. vm., kaposvári j., biz 186, :E. 981, M., rk. Hetes. 

n Gilvánfa, Bfl'l·anya szent- kh., k,j. és ak. Hetes, tsztk., jb. és ah. Kapo5' 
lőrinczi j., cs. o. Ma.gyartelek, u. t. Magyal'Szent- vir, es. o. Betea, U, XIX, 6!, u. t. Kapoamred, 
iván-Gusztávmdve, u. p. Ma.gyarmecske. n. p. Hetes • 

Jllllamajor, n Nádasdladány, Fejlr tltn., szé- n Veszprém, Veszprém tlfll,, es. G. Veli' 
tesfehérviri j., cs. O. Nádasdladány, u. t. és u. p. prém, :r. u. P• Veszprém. 
Né.dasdladány. Jutipuszto., n Jut, Somogy tim., tabi j1 cs. l 

J4llamlljor, ~ Torontál ""'·• Ádánd, u. t. és u. p. Ádánd. 
18ombolyai j., cs. O. Csernye, m. h., u. t. Jutompuszta, n Nágocs, Somogy "''' (abi j., 
és u. p. Zsombolya. · cs. O. Andocs, u. t. és u. p. Náioca. 

l 

• • 

l 

• 

• 

ICaastanya, n Szemye, Bereg m., mezc5kaszo- rer.zen, Ji,tk. és ah. Hajduszoboszló, ca. !1. helJbd't 
nyi j., cs. o. Bé.tyú, u. t. és u. P• Barkaszó. S9, III, 8, , _r- e. ~· 

*) Kaba nk., X Dögös tanya, Kiskaba, Kis tanya, K a b a l. 11811' 
Killsöségi. tanyák és Nagymajor ; Hajdu 11m., *) Kabalapatak kk., Ssolnok-Dobokfl ~el4 
hajduszoboszlói j., ház 1.746, i 6.806, M., ~,ll), ilondai j., ház 107, i 673, O., rk. 0 D68, jb1ko 

rk. Báránd, 16.614 kb., ak. helyben, tsz. Deb- !!.516 kh., kj. és ak. tu. 
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.Nanlionda; ab. Magyarlápos, cs. G. Nagyilonda, *) .Káesánd kk., X BlaUákmajor 5 Czigány-
63, XXI, 70, 11. t. SzamossósmezcS, u. p. Nagyilonda. telep; Zemplén tim., nagymihályi j., hb 65, i 

Ka b a h p a tak a l. Knbalapatak. !190, T., rk. és ref. Málcza, gk. Falk us, 1.007 kb., 
•) Irabalás kk., Sáros t~m., girálti j., ház !O, kj. és ak. Bá.nócz, tsz. Sátoraljaújhelf, jbtk. és 

f. 1!6, T., t, 1.814o kb., kj. és ak. Girált, tsz. ah. Nagymihály,· cs. G. Málcza, 661 IX, !tS, u. t. 
Eperjes, jbtk. és ah. Girált, e& G. Kálnás, 67, IX, Bánócz, u. p. Málcza. 
19, L t. és a. p. Giráll *) .Kaesány Sáros eperjesi j., ház 4-ot, . . 

*) Kabalaapatak kk., Bihar kGzponti j. !. !&81, T., r'k. , gk. Kelembér, 880 kh., kj • 
(aéb. Nagy-Várad), ház 166, i 817, O., .::j=-, !.15-f. és ak. Kelembér, tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs. o. 1 
kb., kj. és ak. Mez6lelegd, tsztk. Nagy-Várad, jb. Berlól, 67, IX, !9, u. t. Margitralva, u. p. 
Nan·Várad vidéki (székh. Nagy-Várad), ah. Élesd, Epet:jes . 
es. lJ • .Mezc5telegd, 37, IV, 11, u. t. és u. p. Mezc5- Kaesás, 1""1 Poprádremete, Szepes 11m., ó}ublói 
telegd. j., cs. G. Óluhló, •· t. Ólubló, u. p. Poprád-

labdebótanra, 1"'1 Feketetót, Bihar tim., ·tenkei remete. 
J., ca. lJ. Feketebá.tor, a. t. és •· p. Feketebátor. Kaesad.r, 1""1 Piricse, 81abolcs t~m., nyirbátori 

labelld kk., Hunyad tim., marosillyei j., ház 5!1,· j.; és. G. Nyirbéltek, u. t. Nyirbátor u. p. Piricse. 
f, iSB, O., kg. Gyalakuta, th., kj. és ak. Kaeserovja, 1""1 Felsc5tizsény, Trencsl!n tlm., 
Fnrksora, tsz. Déva, jhtk. és ah. Marosillye, cs. G. zsolnai j., e& G. Várna, L t. Várna, u. p. Tez
llarosillJe, 66, XXIII, 76, •• ~ Branyicska, u. p. hely • 
llarosillye. . *) Kiesfalu kk., X Békás, Bodonya, Bródpuszta; 

la'bhegJ, 1"'1 Nanvázsonr, Yeslpt'lm veaz- Karas és Revenicza; Baranya t~m., baranyavári 
prémi j., ca. G. Nauvázsony, u. t. és L p. Nagy- j. (székh. Dárda), ház 461, f !.489, n., sz., m., 
vázsony. d", .::j=-, rk. Laskafalu, 10.62& kb., kj. és ak. helyben, 

lablari házcsoport, 1"'1 Drenova alkOzség, 1""1 tsz. Pécs, jbtk. és ah. Dárda, es. D. helyben, 6J, 
Finme, ca. G. (a kGzbiztonsigi. azoigálatot Fiume XIX, 61, ~· 
várol rendc5rsége teljeaiti), u. t. és u. p. Fiume. Káesnlr'l 1"'1 Kács, Borsod ""'-• mezGkGvesdi 

1"'1 Gyermely, Komárom vm., tatai j., cs. ö. u. t. Alsóábrány, u. p. Tibold· 
j., ca. o. Tarján, a. t. Zsámbék, u. p. Szomor. darócz. 

labókapaszta,l"'' Enying, Yea~prim t~m., enyingi Kaesieskapu.szta, 1""1 Kéthodonr, N6gráa ""'ot 
J., ca. 11. Enying, m. h., u.. t. éa. u. 'p. nógrádi j. (székh. Rétság), cs. G. Érsekvadkert, 
Enying. a. t. és u. p. Romhány. 
· l a b o l l. Alsókabol, Fels6kahoL Kaesikirtvány, 1""1 Trencsénfog as, n-encsin t~m., 

labolacsárda, 1"'1 KaboJapatak, puhói j., cs. G. Puhó, L t. Ledniczróna, •· p. 
tlfll., szigel.i j. (székh. lláramarossziget), cs. G. 

L t. és u. p. Máramarossziget. Káeslkpuszb, 1"'1 Kány, tomai 
*) .Kabolapatak kk., X Kabolacsárda, Mára- j., cs. ö. Krasznobajda, u. t. Krasznokvajda, 

•aros tma., szigeti j. (azékh. Máramarossziget), ház u. p. Jánok. 
~. f. U87, O., m., t, 4..058 kb., k;j. és ak. Kaeskóhegylrhány, 1""1 Dabar, N6grád -., 

tsztk., jb. és ah. Máramaroaszi~ret, cs. O. losonczi j., es. G. Lónyabinya, •· t. Lónyabánya, . 
láramarossziget, 85, XII, m. h., u. t. és u. p. Vámosfalva. ,. 
1. J• .Máramarossziget. Kaeskoncspus.ria, 1"'1 Pusztakovácsi, Somogy 

Ka b o l a p o l y á n li a L Gyertyánliset. marczali j., cs. G. SomonCajsz, u. t. Somou· 
•) Kabold kk., Sopron tim., soproni j., ház !29, fajsz, L P• 

t U67, N., (5, d', J), U13 kb., kj. és ak, *) Kacsóta kk., X Pöszéripuszta, BartJ"'!JtJ tim., 
helyben, tsztk., és ah. Sopron, cs. O. Lakompak, !lzentlc'irinczi j., ház' 95, i 426, ll., ~ 1 rk.: Szent-
76, XVIII, 57, m. b. (Veperd·Kabold), lörincz, 1.646 kb., kj. és ak. SzentlGrincz, tsz. 
~. Pécs, jbtk~ és ah. Szélntlc'Srincz, es. G. Szentlc5rincz, 

llaboH arda, 1"'1 Alsókabol, Bács-Bodrog t~tn., 5~, XlX, 60, u. t. és a. P•· Szentlc5rincz. 
titeli ~. ca. G. Felsc'Skabol, a. t. és -u. p. Fels6- Kaesótanya, r-. Batiz, Ssatmár t~m., szatmár-
iaho1. németi j., cs. O. Szatmár-Németi, u. t. Ba.tiz, 

*) J[áea kk., X Békabázatanya, Kácsfftrdc5 és u. p. Batizvasvári • 
Kecskeklimalom; Borsod t~m., mez6kövesdi j., ház Kaesótanya, 1""1 Fehé.l·~ryarmat, Buatmár ""''' 
1!0, ! .M.; rk. Tibolddarócz, 2..644 kb., kj. és fehérgyarmati j., es. G. Fehérgyarmat, u. t. és 
ak. Tibolddarócz, tsz. Miskolcz, j btk. és ah. Mezc5- u. p. Fehérg-yarmat. 
kovesd, cs. ö. Tibolduarócz, 60, X, 31 1 u. t. Alsó- *) .Kacza nk., }{agy-KűkűlZó ""'·• kGhalmi j., 
ábrány, a. p. Tibolddarócz. há& 305, f 1.3431 n., o., czigány, m., d', .::j=-, ret 

1"'1 Kc5vágóGrs, Zala tim., Homoródszentmárton, li.r»Sl kb., ak. helyben, tsz. 
j., CL G. K.c5vqóGra, L t. és L P• Erzsébetváros, jbtk. és ah. Kc5halom1 ca. G. Kd-

lc5vqóGrs. · . halom, l, 'lXIV, 78, r, ~ p. u • 
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Kaozagópuszta, ~ Rimaszécs, G6m6r is Kis- szatmirnémeti j., ca. 8. a. t. • L t• ( 

Hont""''' rimaS&écsi j, (székh. Feled), cs. O. Rima- Mikola. · 

. KáozaltanJa, r-. Szinérváralja, Ssatmár ""''' veszprémi j., ház 1iU, i. 1., ~. ri. 
uinérváraljai j., cs. G. Szinérváralja, L t. és Gyulafirátót, 8.761 kh., kj. Gyulafidtót nk.-hea · 
a. p. Szinérváralja. · beosztva, ak. Gyula fil' á lót, tszlk., jb. • ab. . 

*) Kaczkó kk., &olnok-Doboka e~m., dési j., ház Veszprém, es. O. Veszprém, 19, XVII, M, m. h, 
819, i, 1.576, O., m., t, ~, rt. Dés, 8.661 kb., a. t. Veszprém, a. p. Gyulafil·átót. 
kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Dés, cs. G. Xádártanya, n Mokrin, Torontál tDt., II&BJ· 
helyben, 631 XXI, 70, ~. r. . kikind ai j., ca. o. Mokl'in, a. t. és u, P• Mokrin. 

Kaezolabá.nya, n l::lajókaza, B(YI'soi/, "'"'' KádastanJ&, r-. Alsódobsm, Zemplén ""• U8o 

edelényi j., cs. G. Sajókaza, L t. 'a u. p. Sajó- renesi j., cs. O. Gesztely, u. t. Szikszó, •· p. Ú~ 
~a. csanU~ 

Kaezolapuszta, r"'' Sajókaza, Borsocl ede- *) KadlesfalTa kk., UtJtJ(I.rhely ""'·· udrubelyi~ 
lényi j., ca. G. . L t. és u. p. Sajókaza. (székh. Székelyudvarhely), hú liO, z 506, .M., o, 
. *) Kaezorlak kk., X Tőkeházpuszta j Zala ""'·• 1.471 kh., kj. és ak. Székelyszentkirá.Iy, ISJti., jb. 

j., ház 105, i, 488, M., rk. Zala- és ah. Székelyudvarhely, es. G. Székelyudvarhely, 
azentbalázs, kb., kj. él at. Zalaszentbalázs, 8!, XXIV, 80, L t. és u. p. SzékelyadvarbelJ. 
tszlk., jb. és ah. Nagykanizsa, ca. ll. Gelse, 48, KaduboT, n 7hncs• ..., vq· 
XX, U, L t. Gelse, u. P• Zalaszentbalázs, b eszterezei j., · cs. ll. V ágbesztercse, 1o &. V q. 

n Sziláiyuagyfalu, &ilágy ""'·• szilágJ- bes.ztereze, L p. Marikó. · 
somlyói j., es. G. Szilágynagyfalu, u. t. és 1lo p. K i g y a l. Kiskágya, Nagy ki lJ&. 

. K a h le n b e r g l. Tarh8&)' • 
K a c n i n L Szentmindszenl K a j'a l L Nemeskajal. 
*) Kadács kk., Udt1arhely ""'·• székely keresz- K~án, r-. Szentes, Ckongrdtl fHII,, es. G. S~e~~lel, 

t6ri j., ház 11!, i 6!1, 3, 1.534 kh., kj. és L t. és L p. Nagytőke. 
ak. Siménfalva, ta.z. Székelyudvarhely, jbtt.' és ah. K a j i n L Gyepükaján, KlskajAn, N11Jbjto. 

cs. G. Szentlélek, ~. XXIV, 80, ][ajánd, r"'' Bana, Komárom fill., gesztesi~ 
a. t. L p. Kobátfalva. (székh. Nagyi(l'mind), ca. G. 1o &. 

KadafaiT,, r-. Kecskemét, P,at-PiliB-Soli-KiB· Bónyrétalap, u. p. 
kun flm., cs. ll. (a . azoigálatot Kacs- Ka j a n el I. Fels6b,janel. 
k.emét város rendórsé&'e teijesfti), a. t. és L P• *) KajántAi kk., X Csonkatelep és Gereese-
Kees.k.emél . tanya j Kolola kolozsvári j., hú f, UlB, 

*) Iidár kk., X Nagyhodája; Temes.,.,, buziás· M., o., o, t, ~, 6.6'.16 kb., kj. és ak. helJbeD, 
f4rdői j., hú i 7-'8, 0.1 m., .:f, rk. Niez.ky- tsztk.. Kolozsvir, jh: Kolozsvár vidéki (székh. lolOJto 
falva, ref. Végvlr, 3.941 kb., kj. él ak. helyben, vá.r), ah. Kolozsvir, es. ll. Bodonkú~ &~lll, 
tsz. Temesvir, jbtk. éa ah. Buziásfürdő, es. G. 67, u. t. Kolozsvár, C8J. · 
VégVILr, 621 VIU, r (Vé(l'vlir-Kádir), *) Kajár uk., X .ApátmaJor, l.iskajár, 
11. t. V égvlr, major és ; Gy6r vm., sokoróaljai ~ 

Kádár Bálint tanya, r"'' Egri, &atmár (székh. Tét), hál !90, i 1.57!, M., Or r!, U'60 
smtmárnémeti j., cs. o. a. t. és 11. p. kb., ak. helyben, tsz. Gyc5r, jbtk. Tét, ah. GJór• 
Mikola. . cs. G. helJben, 19, XVII; 66, a. t. GJ&a4rt! 

Kadárcsa, n Türkeve, JástJ-Nagykzm-Seol~i ~· 
ca. G. Túrkeve, u. t. és u. p. •rúrkeve. K a j A r L Ba.tatonfőkajár. 

Kadarcsl csárda, n Debreczen, Hajtlill flm., ][ajászószftntiván, A Fljtr.._,dli ' 
cs. G. Balmuú,jvároa, L t. Balmazújviros, u. p. j., cs. O. Martonváalr, Ilo t. Martonvisár, L fo 

' . 
Debreezen. . Baracska. · 

KadarcstanJ&, r-. Tiszaújhely, Ugocsa ""'·• *) Kajászószentpéter nk., X Jen6Dlljor él 
üszáninneni j. (székb. Nagyszőllós), cs. G. Tisza- Vélhmajor; Fejtnm., váli j., ház M7, t t.ti& 
6jlak, u. t. Tiszaújlak, u. p. Tiszaújhely. M., ~, (r, rt. Vál, 4.146 kh., ak. helyben, tslo 

Kádárdomb, n Torda, Torda-banyos e~m., Székesfehérvár, jbtk. Bicske, ah. Vál, c& 11. Vilr 
1 

cs. G. Torda, a. t. és u. p. Torda. 69, XVII, 63, u. t. Vál, 
*) Kadarkdt kk., X Hódospuszta, Kenészpuszta, *) Kajáta kk., X Lengyelpuszta éa S.dadló; Bir" 

Kllrmendpuszta, Sásképuszta és Somogyszentimre; t1m., eperjesi j., ház 107, f. 476, T., Iennel, rt. 
Somogy t1m., kaposvári j., ház 381, i, 2.069, M., Szinye, ár. Eperjes, 1.36J kb., kj. és ak. halJ~ 
o, ~, 7.613 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., és tsztk., j b. és ah. Eperjes, cs. o. Bertó~ 67, Il. 
ah. Kaposvár, es. O. helyben, 44, XIX, 6!1 r, u. t. Eperjes, L P• Szinye . 

.['l e. ~. K a j a t a l. FOzérkaJata. · 
.Kádár JUbáiJ tan1a, ~ Ecri, BICitflltfr t~fll., Kajcadlli, n 
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tombori j., •· o. Csonoplya, u. t;. 8 u. p. Ne- K a k a r 6 L K15kar6. . 
m•militica. Kákás, f"\ Apátfalva, CaandtJ "m., kt!zponti j. 

•) X:ajd kk., X Diósimejor, Kiakajdmajor él SzD.· (székh. Makó), oa. G. Apitfalva, ll· t. és u. P. 
kllsmajor ; Vas 11m., nomhathelyi j., ház 61, i, 4.70, Apátfalva. 
IL, rk. U91 kb., kj. és ak. Vaa· *) Kakasalja kk., G6mör ú Kis-Hont "m., 

taztk., jb. és ab. Szombathely, cs. G, Vép, nagyrilezei "j. (székh. .Jolen), hú 1!9, f. 611, T., 
XVIII, L L Taplánfa, .. p. rk. és ág. Nagyrőcze, ,,967 kb., kj; és ak. Kis-

aéeseny. rooze, tsz. Rimaazombat, jbt"k. és ah. Nagyr!5cze1 

•) X:aJdacs nk., X Érimalom, Hosz· cs. G. Nagyr6cze, 26, XVI, 6!, u. L és u. P• Nau· 
NódOlö, lmremajor, Kiskajdacs, Sincz és Öreg- r6cze. • 
sziget; TolM ""'·• dunaföldviri j. (székh. Paks), *) Kakasdtt.; X Riczmalom, Schnei~ 
ház 366. i !.089, ll., O• ! , q. dermalom, Schusterm&lom 8 SzéptGlgyes ; Toltlll 
6.666 kb., ak. helyben, tsz. jbtk. Paks, tml., völgységi j. (székh. Bonyhád), ház i 1.140, 
ah. · cs. G. Kölesd, 69, XVII, M, N., o, !.198 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 
m. h., ft e. ~· Szekszárd, jbtk. és ah. Bonyhád, ca. G. Zomba, U, 

*) Iajdanó kk., X Dombokpnszta, Lepke XIX, 61, u. t. BonyhM, 18J. 
L4rinclke; Bweg .,.., j. (székh. Oroszvés), Kakasd, f"\ . Rónádfa, BarangtJ tHA., aent-
ház !1!, ! 1.861, R., m., n., l, 8, 1.868 kb., 16rinczi j., ca. ö. Mqyartelek, a. t. 
ij. N ak. Ignécz (kajdanói kj. '• ak. kerD.let), L JI• Magyarmecske. 
ta. jbtk. és ah. :Muntács, cs. G. Nagy- Kakas d L Székelykakasd. 
lucsb., XI, M, a. t. L p. Beregrákos. Kakasdomlt, f"\ Százd, Hont ,.,.., ipolrsági j., 
l:~ethháza, f"\ Doba, Yu.eprtm. ""'·• devecseri es. ö. Hévmagyarád, L t. Ipol,yviak, •· p. 

. ' j., cs. il. Noszlop, •· t. Devecser, u. p. Noszlop. Kakasfal u l._DelnekakasfalvL 4 

' *) K~la kk., Besltere~tJ-Naal'6thm., jádi j. (székh. *) Iakaafah'a nk., 811ebert vm., nagyneheni j., 
Besztercze), hú lM, i 64.51 O., .:f-,1.860 kb., kj. és !l !e, i. 910, N., o., • , rf, 6.840 kb., ak. hely-
ak. taztk.., jb. és ah. Besztercze, ben, taztk., jb. és ah. Nasys1eben, ca. G. Nanszeben, 
cs. i!. Alsóbalbsfalva, 63, XXII, 7!, L t. Bellye; 31, XXIII, 74-, .. t. és a. p. Nagyszeben. . 
L p. Bomkerék. . KakasfalTa, f"\ Nyilrateszér, Nyitra""'" nau-
. . J:ajlaaalom, '"'SAJ.y, Borsod mezőkGvesdi tapolcsányi j., ca. G. Nar:rtapoleslny, a. t. ~agy-
h cs. O. Tibolddarócz, a. t. ú a. p. SUy. tapolcsá.ny, a. p. Jácz. . 

f"\ Uraj. GOmör ú Kis-Hont IC. ak a B fa. l v a l. Delnekakasfalva. 
• 

(azékh. Feled), cs. ö. a. t;. *) KakaslomBiOS kk., X Tátralomnicz ; &ep u 
és u. p. késmár ki j., ház H&, i 1.82•, N., m., t., r:f, rk. 

Iajmácl, f"\ Bodajk, F4itt- tJm., móri j., ca. ö. Hunfalva, 6.649 kb., kj. . él ak. Hnnf•lva, tsz. 
lór, 11.. t. él u. p. Bodajk. Lőcse, jbtk. és ah. Késmárk, 67, IX, 80, r, 

l:aJmAt, '"' _Kemeneshill!'yész, V aa ""'·• ~-
di!mi!lki j., cs. ö. Jla.gyar~renca, u. L Mezólak, Kakasmajor, f"\ 'Ormény, NgitrtJ .",.,, nyitrai 
•· p. Kemeneshilgyész. j., ca. ö. firmény, u. t. és u. p. Űrmény • 

l:ajsza, '"' Sarlók:ajsza, Nyitra nyitrai j., . Kakasmatom, r-. Boldogkőváralja, .Aba'4f·Tortltl 
es. il. Nyitra, u. t;. és u. p. "O &bér. 1m., lJilnczi j. (székh. Abaújszántó), ca. il. Abaúj.. 

K aj 11 a L SarlókajszL szántó, u. t. 6II u. p. BoldogkőváraljL 
lajtorlheQ, f"\ Aba, F4itt- tm~., uékeafehér- Kakuu.sk, f"\ Orosháza, Blkts oros-

'ári j., cs. il. Aba, L L és a. p. Aba. házi j., cs. G. Orosbiza, m. h. (Puszta-Kakas-
l:ajtonmeJor, f"\ Baka, Pa.song "m., duna- szék), •· t. és u. p. 

szerdahelyi j;, cs. ö. Bc5s, a. t. Bős, u. P• Kakutanya, f"\ Laczkod, K4s·KtZTeiilZ6 .,.., 
Baka radnqti j., cs. G. Bonyha, a. t. Kerel6szentpál, 

*) :lat kk., &atm6r "m., szalmárnémeti j., ház u. p. MarosugrL . 
6:1, f, 406, M., sk. Szatmál'Udvari, ref. Kalo;zent· Kakastanya, n Onga, .Abauj-TorntJ szik· 
márton, kb., lrj. és ak. Szatmárudvari, tsztk., szói j., cs. ö. Szikszó, ~ t. 8 a. p. Onga. 
jh. és ah. Szatmár-Németi, cs. ö. Szatmár-Németi, Kakastanya, r-. Sajókazinez, Boraod sajó-
It, XII, 37, 11. t. és a. p. Szatmárudvari. szeotpéteri j., cs. ö. Sajókaza., a. L Ba.rczi.ka, . 

K ak l. Hemidkak. u. p. Sajókazincz. 
Káka, '"' Szarvas, Blkta '""·• j,, ca. G. K~tkasvölgy, f"\ Irtványos, Bora ""'" •aram· ( 

Szarvas, L t. és a. p. SzarvaJL · j., ca. il. Zsarnóeza, u. t. és a. P• 
K a k a c s e n y L Alsóhámor. 
Kaka d L Kokad. Kakat, r-. Kenderes, .J6ss-Naggkun-Bsolnok "'"·• · 
Kakáklkerülöház, r-. Sárköz, &atmár ""'·• tiszai felső j. (szákb. Kunhegyes), cs. il. Kieúj~ 

lzatmárnémeti j., ca. G. Avasújváros, u. t. Sárköz, azillás, m. h.. a. t. és u. p. Kenderca. 
L p. Sárk.i!zújlak. r-. Hernádkak, ZempZtn , ... 
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71f K!k teü 

szerenesi J., ca. lS. Gesztely, u. t. Onga, u. P• *) Kaincsány kk., Trencsln tlllt., zsolnal J.. hÚ 
Hernádnémeti. 8,, i 189, T., rk. Rajecz, 811 kb., kj. n ak. 

*) JUkles kk., X Levenyetanya és Szilastanya j Rajeez (györkeházai kj. és ak. kern!et), ta. 
Baranya t~m., szentl61'inczi j., ház 85, f 61!, M., Trencsén, jbtk. és ah, Zsolna, cs. ll. RajeCI, 71, 
~, rk. Bogdása, !.597 th., tj. és ak. Sellye, tsz. XV, 48, u. t. és u. P• Rajecz. 
Pécs, jbtk. és ah. Szenll6rincz, es. ö. Sellye, öl, *) Kalaosna kk., X Andrásovairtvány, Bukovina· 
XIX, 60, -m. h., u. t. és u. P• Sellye. irtvány, Dielirtvány, Hlbokeirtvány, Stepniczairt·. 

*) kk., X Krass6-8zör~ny tim., qra- vány, Szalasirtvány és Valahejairtvány j B4rr •, 
vicr.abányai j., ház ·4.4.6, f 1.97!, O., n., .:f, rk. oszlányi j., ház 119, :E. 6871 T., rk. Nagyugróc%, 
Oraviezabánya, ,,!56 kh., kj. és ak. helyben, 8.688 kh., tj. és ak. Nagyugrócz, tsztk.,jb. és ah. 
tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. Oraviezabánya, Aranyosmarót, · es. l!. Oszlány, !6, XIV, "' t. t. 
ca. ll. helyben,~. yu, 21, , :f, fl' e. és u. p. Nagyugrócz. 
~· . Kalajvölgypuszta, r"1 FIUek, Nógrá~ 11111., mleki 

Kakonya, n Légrád, Zala 'fm., nagykanizsai j., j. (székh. Salgótarján), es. G. Flllek, 11.\. és i.p. 
cs. ll. Alsódomboru, u. t. és u. p. Légrárl. Fülek. · 

• 
Xakonyapnszta, n Belezna, Somogy vm., esur- K a l á n .I. KiskaláB, Pusztakalán. 

gói j., cs. ll. Zákány, m. ·h. (Kakonya), u. t. Kalandja, n Hasznos, Heves !l1ll~ hatvani j., 
, és u. p. Murakeresztür. cs. lS. Pásztó, u. t. és u. p. Pásztó. 

K á k o v a I. AranyosivánfalvL Kalandos, n V Grllsmart, Bartmya filii,, baranya· 
Ka k o v a l. Kákófalva. vári j. (székh. Dárda), es. G. Kiskőazer,. L t. 
K á k. o v a l. Sebcskákova, Szebenkákova. BaranyavlSrGsmart, u. p • .VGrGsmart. 
*) Iakszentmárton kk., X Huttontanya, Papp- Kalánfilrdö, n Kiskalán, 

tanya, Péterffytanya és Téglássytanya ; Beatmár hunyadi j., cs, G. Vajdahunyad, 
t~m., szatmárnémeti j., ház 89, ~ 661, M., ~, gk. és u. ·p. Pusztakalán. 

""'·· Yljd:L• 
m. h., .. t. 

Szatmá.rudvari, kh., kj. 6s at. Szatmá.rud- Ialánl nsgyártelep, r. Pusztakalán, H1111yscl 
vari, tsztk., jb .. és ah. Szatmá.r-Németi1 es. lS. tim., vajdahunyadi j., CL G. K.itid, .. t. n L p. 
Szatmár-N~meti, 6, XII, 371 u. 1. Szatmárudvari, Pusztakalán. 
a. p. Szatmár-Németi. *) Kalánoa tk., n-encsén tlm., trencséni j., 

*) Iakuea nk., X Cslkos, Inárcs és Taffler- ház 179, i 95j, T., rk. és ág. Beczkó, ,,1(7 

major j Pest-Pilis-Bolt-Ki tim., alsódabasi j., kh., tj. és ak. Beczkó, tsztt., jb. és ah. Trencsén, 
ház !79, f ~.!85, M., t•k. Újhartyán, ref. Alsódabas, ca. ö. Beczkó, 71, XV, 451 u. t. és 11. p. Beczkó. 
7.706 kh., ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. Xalappuszta, r"t Pnsk~ Moson ""'·• magyar· 
Budapest), jhtk. ah. Alsódabas, es. G. Ócsa, óvári j., es. G. Magyaróvár, a. t. Halászi, L po 

I, 1, ~. :f (Inires-Kakucs), , . Pilski. ' 
Katocs L GGrgénykakues, Kiskakues, Nqy- *) Kalász kk., X Dieskevlllgypuszta él TóvGICJ· 

kakucs. . puszta; Nyitra. tim., nyitrai j., ház 96, f. , 
*) IlakuesánJ kk., Bihar ""'·• vaskohi j., ház M., l, rt. Verebély, !.1!15 th., kj. és ak. hely· 

f, 180, O., kg. Gyegyesény, 1.339 kh., kj. é" ben, tsztk., jb. és ah. Nyitra, cs. G. Ghymes, 
ak. Belényesirtás, tsz. Nagy-Várad, jhtk. és ah. 1!, XIV, ,6, u. 1. Verebély, 12S:J • 
Belényes, cs. G. Henkeres, 37, IV, 131 a. 1. Vas- Ka l ás z l. Budakalász. 
koh, u. P• Rény. *) Xalászl kk., Ho-nt báti j., hú M, f. B', 

Inlmespuszta, r. Elek, .Arad tim., eleki j., T., ág'. Bagyan, 1.163 kh., tj. ós ak. Bagyan, tsz, 

es. ll. Elek, u. t. és u. P• Két egyháza. . Ipolyság, j btk. Selmecz- éa Bélabánya, ah. IpolyiÍf, 
Xakukmalom, r. Sárkllz, 86atmár szat- cs. li. Hegybánya, 16, XIV, 45, u. t. Bá~ t. po 

márnémeti j., es. G. Avasüjváros, u. 1. SárkOz, Alsóalmás .. 
u. p. SárkOzújlak. Kalászospuszt!', r"' Széltalló, Bihar""'·· margi!· 

*) Xál nk., X Kálitag és Nagyút j Het~es , tai j., cs. o. Margitta, u. t. és u. p. Érüriny. 
egri j., hú 65!, f 3.7!!, M., o. 9.279 kb., *) Xalaznó nt., X Puntataiunó j TolM •~ 
ak. helyben, tsztk., és ab. Eger, cs. ll. hely- simontomyai j. (székh. Gyllnk), hú 198, f. OOS, 

ben, _60, X, 3!, :f (Kál-Kápolna), N., m., ef, rk. Hőgyész, !.686 k.h., ak. helybeli, 
_[li e. ~- tsz. Szekszárd, jbtk. és ·ah. Gyllnk., es. 11. Gronk. 

K ál L Dióskál, KGveskál, Sajtoskál, Székelykál. 69, XVII, M, u. t. és u. p. Hl'lgyész. 
. *) Ial6.ea klt., t~m., ólnblói j., ház 121, *) Jrá.lbor kk., Na.gg-K6külZ4 tltll., nanainti j., 
f, 570, T., o, kb., kj. és ak. Ólubló ház !16, :E O., t, .::f, 4.380 kb., kj. és at. 
(ólublói kj.lls ak. kernlet), tsz. Lőcse, jbtk. és ah. helyben; tsz. Erzsébetváros, jbtk. Nagysiok, ab. 
Ólubló, es. O. Ólubló, 67, IX, SO, a. t. és u. p. SzenláifOla, cs. ll. Nagysink, 31, XXIII, 76, L t. 
Ólubló. . · · Nacsink, a. p. Nádpatak. • 

Kalácaa L Kaleb L MészvGlgy. 
It a l 6. 111 a L Temea~láCIL *) JUid kk., X Hideliftúti ndialak, l611el-
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major, Lajosmajor, :Posztal!ncz ás Sósmajor; Va. Ká.llaytanJa, l""\ Napkor, 81a.'bolcs ""'·• nau· 
tim., sárvári j., ház !1!5, :E 1.64!!, M., o, ág. Kis· kállói j., cs. O. Nagykálló, u. 1;. b u. p. Napkor. 
somlyó, 5.94,.6 kh., kj. és ak. Gércze, t.sz. Szombal· *) Kálló kk.\ X Daróctpuszta, Ilkamajor és 
hely, jbtk. és ah. Sá.rvir, cs. O. helyben, 83, XVIII, PQspökmagyalos; Nógrád vm., sziráki j.,1ház 956, 
69, •· 1;. Jánosháza, o4,e:'b, f 2.906, M., o, 6.483 kb., kj. és ak. he_lyben, tsz. 

Káldymajor, f"'l Legénd, Nógrád nógrádi Balassagyarmat, jbtk. és ah. Szirák, ca. O. Szirák, 
j. (azékh. Rétság), CS, O, Rétsé.g, Uo 1;. és Uo P• 601 XVI, 511 Uo t. AS'&ód, ~- ' 
Nó~rrádkOvesd. Kálló, l""\ Lipcse, Máramaros tltn., dolhai J.. 

XáldytanJa, f"'l Tápiószele, Pest-Pilis-Bolt-Kis- cs. ö. Huszt, u. t. Huszt, u. p. Lipcse. 
l:t~n vm., abonyi j., ca. ö. Tápiószele, u. t. és u. p. K ill ó l. Kiskálló, Nagyké.lló, Szubakálló. 
Tápiószele. Kallómalom, l""\ Felnémet, Heves vm., egri j., 

Kaleni h&Tas, f"'l Kudzsir, Hunya.tl ""'·• szé.sz- cs. O. Eger, u. t. és u. p. Felnémet. 
1'árosi j., cs. ö. Kudzsir, u. t. és u. p. Kudzsir. *) Kallós kk., Zólyom_fJtn., beszterezebányai j., 

•) Kalen6 kk., Zemplén ""'·• mezc5laborczi j., ház ház 24, f. 216, T., rk. Padkócz, 177 kb., kj. és · 
110, ! 679, R., gk. Boró, !.394 kh., kj. és ak. Mezc5- ak. Padkócz, tsztk., jb. és ah. Beszterczebé.nya, 
laborcz, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, cs. o. Zólyomlipcse, XVI, 50, u. t. és u. p. 
cs. O. Mezlllaborcz, 66, IX, 28, u. t. és u. p. Zólyomlipcse. 
Vidrány. · K a ll o s l. Kallósd. · 

f"\ Kis-Külr:üll& ""'·• *) Kallósd kk., X Antalhegy és Öreghegy; Zala 
dics6szentmártoni j., cs. o. Dicsc5szentm6.rton, ""'·• j., hu 88, i Ul, M., rk. 
L t. és 11. p. Balázstelke. . Kehida, 945 kh., kj. és ak. Zalakoppány, tsztk • 

'láU GáJtor tanJa, f"'l Boczonád,, HetJu "'"·• és jb. Zalaegerszeg, ah. Sümeg, cs. O. Zalacsány, 
hevesi j., cs. G. Naryftlged, •· t. Heves, •· p. XX, 64-, u. t. .Kehida-K:ustány, u. p. Kehida . 
Boczonád. · *) Kállósemjén nk., X Buczojirtás, J'orrás-

f"'l Dióskál, Zaltl pacBILi j., tanya, Kil!baromlakta~~;ya, Kiscsere, Mobostanya, 
cs. O. Orosztony, u. 1;. Pacsa, u. p. Dióskál. Nemeserdlltanya, Németháza és P!Sterhalomlanya; 

'lalllapuzta, f"'l Vízvár, Somogy nagyatádi Seabolcs ""'·• nagykállói j., bé.z f. !.WB7, M., 
j., cs. o. Vízvár, ·u. t. és u. p. Vizvár. 5, • , ~, 9.471 Iql., ak. helyben, tsz. Nyirery-

KaUmbszölUS, 1"'1 Nagysikárló, &a.tmár ""'·• háza, jbtk., és ah. Nagykálló, cs. G. Nqfkálló, 
szinérváraljai j., cs. G. Szinérváralja, u. t. Sikirló, 5, XII, 89, , ~-
u. p. Nagysikárló. . Kálmá.n,l""\ , Pest-Rlis-&lt-Kial:un 

'láll .Má.rton tanya, l""\ Boczonád HetJes cs. O. Czegléd, u. t. és u. p. Czegléd. 
hevesi j., cs. G. NagyfQged, •· 1;. Heves, u. p. *) Kálmáncsa kk., X Emlékmajor, Erdc5stsnya, 
Boczonád. Halastóipuszta és Lajosháza ; Somogy ""'·• barcsi 

Ka li n a L Galonya. .· j., ház 158, i 1.,10, M., ~, rk. Szulok, 8.630 kb., 
'lalinatpuszta, f"'l Űzbég, NYitra tJm., nyitrai kj •. és ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. 

K á h D fa h a L Alsókábnfalva, Fels6k 1n- Ká.l án h l""t Ge t éd, r. _ .. falva __ m ez e 1 & anya, l""\ sz er ol-olca 
'l~llnópnazta, 1"'1 Alsóalmás, Hont báti ""'·• nyíradonyi j., ca. G. Újfehértó, u. t. Bal· 

~ " H bán .. Bát Al 6 I·-" kány, u. P• BOkOny • 
.., cs. u. egy ya, u. .. ' u. P• s a 1UAS. *) Kállllllud kk., X ; 81atmár tma., 

'lalinoTlehoczkJ, l""\ Karásznó, 7hncstn tJm., ká. 1 · . há 181 s: 1 07.. M * "3"'5 kb. 
' iisz "h l . . K' "h l t nagy ro JI J., z ' a;. • "'• ., u, ... "' ' 
. Csa uczaUJ e 11 K J.,ás c.s.ó G. lszuczaUJ e y, u. • kj. és ak. Bc1rvely, tsz. Szatm6.r-N6meti, jbtk. 
· cza, u. p. ar zn • és ah. Nagykároly, ca. G. Nagykároly, 6, Dl, 

l:aU~t~nJa, f"'l Fúzespaplelek, Ssilágy ""'·• ~- r. [8J p. u. 
krmna1 J., cs. ö. Kraszna, u. t. és u. ,. Alsóvalkó. *) KálmánfalTa kk., Ngftra ""'·• nautapol· 

l~ll.stapusrla,. f"'l Kutas, Somogy nagy- csányi j., ház 55, :E 382, T., m., rk. Nyitraludány, 
atád1 ~., cs. ö. CsökOly, u. L és •·.P: Kutas. 1.115 kb., kj. és ak. Nyitraludány, tsz. Nyitra, 

'lálitag, f"'l Kál, Heves egn l·• cs. O. Kál, jbtk. és ah. Nagytapolcsány, cs. O. Appony, 1!, 
L t. és U. P• Kál. . XIV, 46, •· t. Szomorlová.szi, u. p. Nyitra-

Kall, f"'l Hajós, Pest-Pilis-Solt-Kiskun ""'·• 'kis- pereszlény. 
l:4rOsi j., cs. O. Császé.rtOltés, L t. és u. P• Hajós. K 6. 1 m á n· fa I y a l. 

K á ll a l Kálmánháza, l""\ Újfehértó, 81aholu .,.,, na&')'• 
. 'lállaytan7a, f"'l Biri, Bsa.bolcs t~m., nagykállói kállói j., cs. ö. 'Újfehértó, u. t. és u. p. Újfehértó. 
·J., cs. G. Nagykálló, •· 1;. Biri, u. p. Nagykálló. l""\ Balsa, Ss aholes tim., dadai 

f"'l Kérsemjén, Sea.tmár felsc5 j. (IJZékb. Gáva), ca. G. Gáva, u. t. lll u. P• 
fehéruarmati j., cs. G. u. t. Fehér- Balsa. · 
oarmat, L p. Nihrid. Q ..fid. 
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. Pi1ls-SoJt-Kis'kun vm., vA.czi j., cs. O. Veresegyház, *) kk., Zemplltltlll., azinnai J., 

u. t. Szada, u. p. Őrszentmiklós. ház 95, f 6H, R., t , 3.980 kb., kj. él ak. Kelen, 
Iálmánhegy, f"\ NagykórOs, Pest-Pilis-Bolt- tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, cs. O. 

Kis'ku/n "m., cs. O. Nagykc5r0s, u. t. és ~· p. Szinna, 66, IX, iB. u •. t. Takcsány, u. p. Kelen. 
Nagykc5r0s. . *) I1\.lnás kk., Sáros tim., girálti j., hú "· l 

Ialmá.nka, f"\ Rimakokova, GömiJr ú Kis- 156, T., m., r'k. Karácsonmez6, ág. Kükemea6, 
Hont j. (székh. Nyustya), cs. o. th., kj. és at. Girált, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. 
Rimakokova, u. t. és u. p. Rimakokova. Girált, cs. O. helyben, 67, IX, u. t. és L p. 

I&Jm&nmajor, f"\ Árpás, Sopron "m., csomai G-irált. 
j., cs. o. Szany, u. t. Egyed-Rábacsanak, u. p. Ká.lnas, f"\ Nagyócsa, Zólyom fill,, nagyaalat-
Egyed. nai j., cs. O. Horhát, u. t. Nauszalatna, 1. "t 

f"\ Berhida,. V1ssprlm Nagyócsa. · 
veszprémi j., cs. O. Balatonkenese, u. t. és u. p. Kálnaytelep, f"\ Csesztve, N6grátl1lll., 
Bel'bida. gyarmati j., cs. O. trsekvadkert, 1o t. Jlohon, 

· Iálmá.nmaJor, f"\ Lakócsa, Somogy barcsi u. p. Balassagyarmat. 
j., cs. O. Lakócsa, u. t. és u. p. Lakócsa. K á l n i c z l. KalánOL 

Kálm&nmajor, f"\ Porgány, Torontál tJm., nagy· *) Kálnó kk., X A.ryagospuslta, Alsómoeúr-
szentmiklósi j., cs. O. Kiszombor, u. t. Kiszomhor, puszta, Boglyáspuszta, Cserespuszta, Fels6mocsir-
11. p. Kegh!vichháza. puszta, Harasztpuszta, Künói téglagyár, KOiép-

Iálmánmajor, f""\ Sármellék, Ztda keszt- mocsárpuszta, Ligetpuszta, Németbérezpunla él 
helyi j., cs. o. L t. és u. p. Sármellék. Sóspuszta ; N6grád loaoncsi j., hú 170, 

f"\ Tyukod, Seatmár "m., caen- ! 1.015, T., m., rt. Jpolyherzencze, 6.§77 kb., ij. 
geri j., cs. IS. Porcsalma, u. ·t. BOrvely, 'L p. és at. Losoncz (pinczi kj. és ak. kernlet), llL 
Tyukod.. . Balassagyarmat, jbtk. és ah. Losoncz, eL a, 

Iálmanpusda, f"\ Abaüjrákos, Abauj-Torna Losoncz, XVI, 61, 1', ~ p. o. 
ftlzéri j. (azékh. Hernádzsadány), cs. O. Szin, *) Iálnógaráb kk., X Alsópetripuszta, fels6-

u. t. Nagyszaláncz, u. p. Garbóczboidány. petripuszta és Puszta.rarib; Nógráthm., losoiiCZi 
f"\ Alsószentivin, Fé;th' 11m., j., ház 86, i. 470, T., m., r;!, rk. lpolyberzeneze, 

sárhogirdi j., cs. o. Eldszállás, u. t. Czecze. u. p. 1.813 kb., k,f. és ak. Losoncz (pinCii. kj. él ai. 
Alap. · · ker11let), tsz. jbtk 6s ah. LoBOD"\ 

• 

][álmbtag, f"\ llérgea, G'IJ&r .,.,, aokoróaljai cs. &. Loaoncz, XVI, 61, L t. él L p. . 
j. (székh. Tét), ca. G. Tét, u. t. Enese, u. p. Kálnó. 
Rábaszentmihály.. . · Uglagy&r, f"\ Kálnó, Ndgrdd •• . 

I&lmá.ntanya, f"\ Boczonád, He'IJeB "m., he- losonczi j., cs. O. Losoncz, u. ~ és •· p. iálnó, l 
veai j., cs. O. u. t. Heves, u. p. Bo- *) Iálnok kk., HáromSilk '*·• sepsi j. (aétb. 

. SepsiszentgyOrgy), ház 17!1, f. IL, ft, 81 

][álmáutanya, f"\ Felsc5zsuk, Koloss tim., ko- 3.6!!3 kh,, kj. és ak. Sepsik6r0spatak, bz. Kádi· 
lozsvári j., ca. G • .Magyarkályán, u. t. és u. p. vásárhely, jbtk. és ah. Sepsiszentgy'GiiJ, cs. O. 
Alsózsuk. SepsiszentgyOrgy, l, XXIV, 79, Ilo t. és 1. ,. 

Iálmbt.anya, f"\ Tiholdda.rócz, Boraod SepsikdrOspatak. 
mez6k0vesdi j., CL G. Tiholddarócz, u. t. és 11. p. K á l n o k l. Alsók61nok, 
Tiholddarócz. kálnok, Végleskálnok. 

Iálm.ántelep, f"\ Kódos, Torontál módosi *) :Kalocsa nk., X Berke, Csorna, GJIIIIIII· 
j., cs. O. Módos, L t. és u. p. Módos. sziget, Homokgy6r, Malomuer, Né.na, NeBffell' 

Kalmárpuszta, f"\ Nagylócz, N6grád azé- szállás, Papszállás, Telek, Újdrágszél, Vádéieiárd& 
csényi j •• cs. G. S•écsény, u. t. S~écsény, u. p. és VIIrOsszállás; Pest-Pilis·Bolt-KaakUtl olll.;iaio-
Nagylócz. csai j., ház.J.9GJ, i. 11.788, M., n., 0, J), retFokt6, 

.K:álmartanya, f"\ Ilk, Seatmár mátészalkai 12.639 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. hel)'bta, 
j., cs. a. Nagydobos, a. t. és u. P• Váslrosnamény. cs. O. 88, I, 31 J, (Uazód) f 

•) ~na kk., Ssolno'k-Doboka "m., dési j., ház _[ll e. ' ' 
91, i {.!7, O., gk. Fels6hogáta, 1.183 kb., kj. és Kalocsa, f"\ Zenta, BáoB-Bodrog 011 CL 6. 
ak. Fels6horáta, tsztk., jb. és ah. Dés, cs. O. Alpa- Zenta. u. t. és u. p. Zenta. ' . 
rét, 63, XXI, 70, 11. t. Kaczkó, u. p. Dés. K a l o c s a l. Alsókalocsa, rels6' / 

K á l n a L Nagykálna. kalocsa, Kiskalocsa. · 
*) kk., X Hajlóspuszta és Kc5ha- Kalocsamajor, l"'\ Gy6rvir, Va• .,.,, ,.,riri 

tármajor ; Hont tJm., báti j., ház 34-, :E ~10, T., rk j., cs. ft, Egervár, u. t. és u. p. GJI!"u. 
Felsdzsem~er, 1.222 kb. kj. és ak. Dalmad, tsztk., jh. *) Iá.lóczfa kk., Zala ."._, alaólendyai j. ~. 
és ah. lpolyaág, cs. O. Bát, 161 XIV, 46, L t. IS3, !. 'IJ9, :Dl., rt. Caeazlrer, 1.773 kh., )j.~ 
Bát, L P• Csiuk. · Zalabak1a, t1z. Zalaeaeruer, Jhtk. • ah. 

• 
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len~va, a &. Csesztre!J, .&8, XX, 86, •• t. Zala· cs. G. Meregyó, &1, XXI, 87, a., t. Keleczel, 
baksa, L p. a. P• Magya.rvalkó. 

:niocsfapusda, n Kiskutas, Zal11 zala- *) Káloz nk., )( Águatn1ajor, Antalmajor; 
lll'erazegi j., cs. G. Zalaegerszer, L ~ Zala- Aranyospuszta, Á1·vamajor, Bébiczmajor, -Bel· 
egerszeg, u. p. Erervlr. major, Csllic;;árda, Csiripmaj~r, Hatvanpus~la, 

") Xalodn kk., Arad t~m., miriaradnai j., ház Jenlifalva, Kbhörcsökpuszta, Killmajor, Nagyhör· 
199, l, O., .:f, kb., lrj. éa ak. Ménes, csökpuszta, Ödönpuszta, Ötvenkilencz, Régilak, 
ta. Arad, jbtk. és ah. Máriaradna,. ca. G. Mária- Rózsamajor, Sirrétimajor és Számadólak j Fejér 
radna, BB, IV, 18, a. t. és a. p. Ménea. tim., sárbagárdi j., ház 518, i. 4.446, M., o, ~ 1 

l a l o d u L BégakalodvL 17.666 kb., ak. helyben, tsz. Székesfehérvár, jbtk. 
*) Ialonda kk., X Bujirtelep és Kisbikktelep ; és ah. Sárbogál·d, cs. o. hel7ben, 691 XVII, M, 

losonczi j., hu 71, i, 8801 AL, rk. .(ll e. ~. 
Rapp, q. Losoncz, 1.508 kh., kj. és ak. Rapp,. Káloz, n Tordas, Fejér 11111., vili j., cs. G. 
tsz. jbtk. és ah:·Losoncz, cs. ö. Ma1·tonvásár1 u. t. Vál, u. p.· Tordas. _ 

• 

Losoncz, XVI, 61, m. h., a. t. és u. p. *) Kalsa kk., .Ab~-Toma t:m., fflzérij. (székh. 
Rapp. Hernldzsadány), biz 7!1 i. 376, T., m., rk. Szilvás· 

Ié.longatanya, 1':"1 Tuzsér, 811Gbolcs t~m., tiszai j. újfalu, gk. Szalinczújváros, 808 kb., lrj. és ak. 
(azékh. M'6ndok), c& G. M+ndok, L t. éa a. p. Nagyszaláncz, tsztk. jb. Hernátlzsadlny, ah. 
Tuzsér. Kassa, ca. G. Nagyszalincz, U, IX, !7, m. h., 

K ál o sa l Fels6kiloll&. u. t. és a. p. Nagyszalánci. 
IálosUanya, A Átány, tim., hevesi j., K a l il r e r L KaluGJer. . ' '.. 

a. il. Kl!ml6, L t. Heves, u. p. Átány. *) )[alugyer kk., Bihar vaskohi j., hú 
*)Ialota kk.,BihM 6Iesdij.,ház176,:E1.164·, 20C., :E 1.133, O., .:t=-, 6.!1! kb., kj. és ak. K9-

0., ;:., U63 i.h., l;j. "ll ak. KGrOsharlanr, tsz. penyéd, tsz. Nagy-Várad, jbtk. Vaskoh, ah. Belé· 
Nan-Várad, jbtk. és ah. Élesd, cs. O. Vércaorog, nyes, ca. o. Vaak.ph, 87, IV, tS, ~ ~ Biharkrislyór, 
87, IV, 11, a. t. és u. P• Élesd. u. p. Vaskoh. . 

Ka l o t a L Kiskalota, Nagykalota. K a l u a a L Ungtavaa. 
*) Ialotablkal kk., X Középroaka j Kololi KálTárla, f""'' Vácz, Peat-PiZis-8olf-KisiMft tlta. · 

.,.,, bánffyhunyadi j., ház .i.l6, :E 633, O., .:r. ca.· G. Vácz, a. t. és u. P• V ács. ' 
S.931l kh., k.j. és ak. Deréte, t•. Kolozsvar, jbtk. K á 1 y á n L 
él ah. ca. o • .b:alotaalentkirály, 61, )[ál ánlTám n Ma arkilyán, Kolon ""' 
UI, 67, a. t. és L p • .Mary~rryer6monoator. .1. ' M gy "' 

*) Ial.otab6kény kk., KoZoiB bánffy· mocsl ~., ca. G~ -•ryarkályt.n, u. t. Maiyarszovát, 

hunyadi j., hú: 117, ! MB, O., .:f, 868 kh., lrj. u.Kp. 1 oca. 1 8 k .. - 1 •-• 

• 

és ak. Nagykalota, tu. Kolozsvár, jbtk. és ah. a y a v a • zepea ... -o YuuVL . 
o 11 6 61 XXI, 67 t. Kalydltauya, f'"' Fehérgyarmat, 81atmdr na., . · 

•· Na ~·t · eregy • ' ' a. fehérgyarmati j., cs. O. Fehérna,·mat, L t. 6I 

• 

a. P• gy 0 L u p Fehérgyarmat. 
*) l:alotadámos kk., Knlo~& blnffybnnyadi • • . • 

~. ház 77, f. 406, 11., o., ~, q. Naukalota, 1.824 ") Kám kk., ~ Jellpuszta és. Kustoam'ilor; 
kh., kij. és ak. Kalotaazentk.irály, tsz. Kolozsvár, VM . vasv!ri l .. ház 1!3, :E 833, M., ö, !.GDJ 
jbti.. és ah. ca. G. Kalotaszent- kh., k,j. él ak. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. • 

• 

hunyad. · 
Ialotaltanya, rt Borostelek, Bi.-".,. i.Gz· . Kam ~~~OT~z~ . f""'' Gerebes, .7rencsm -t~m., 

ponti j. (azékh. NAQ'-Várad), aa. o. Mez6telegd, kiszucra.UJhely• .J.; ca. O. Ób~tercze, L t. ú 
L t. ú a. p. Mez6szakadál a. P• 

*) KalotanádAl kk., Kolon bánffyhunyadi *) ][ámabá.za kk., ZaZG alsólendVai j., hú 
J., hál 146, f. O., .:f, !.68! kh., kj. 6s ai.. :E 160, .M., rk. Lendvavásárhely, 311 kb.; kj. 
Kllrllsf6, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Bánffy hunyad, és ak. , tsz. Zalaegerszeg, jbtk.' 
ca. ll. Bánft'yhunyad, 61, XXI, 87, a. t. Egeres, és ah. Alsólendva, cs. G. Belatincz, 68, XX, 65, 
L P• · a. t. Rédics, u. P• 

*) kk., KoloiB ""'·• bánft'y- Kámaházapus.zta, r'\ PGrdefölde, zala 11111., 
hunyadi j., ház ~. i. 1.()4.6, M., o., t, ~, 8.517 novai j., cs. ö. Páka, a. t. Csömödér, L p. Szent-o 
kh., kj. és ak. helyben, tsz. Kolozsvár, ~btk. adorján. · 
és ah. cs. O. helyben, 61, ~I, Kámáncspuu~a, f""\ Újudvar, 
67, u.~ Zentelke, ~- kanizsai j., cs. ö. Gelse, u. t. Nagykanizsa, .. P• 

*) kk., Kol06B bántryhunyadi j., Gelse. · 
hU 73, l, 396, O., .::f, 1.399 kb., kj. és ak. Magyar- K a m a n fa l u L Kálmánfalva. 

· 1 ~6, tsz. Kolout ár, jbtk. '- ah. Kámáapuzta, rt SomorJhatnn, 
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asigetvári j., cs. G. Szigetvár, u. t. Németlad, Kánás, r'\ Nagysáros, Sáros tm., eper)e.t ~ 
u. p. Somogyapáti. cs. 6. EperjP.s, u. t. és u. p. Nagys'ros. 

Kamaraerd6, r'\ Budaörs, Pest-Pi.lis-Solt-Kis- Kanászház, r'\ Kiszombor, Torontál 11111., Di.BJ· 

kun vm., biai j., cs. ö. Budaörs, m. h. (Köér- szentmiklósi j., cs. O. Kiszobor, u. t. 6s L p. 
berek), u. t. és u. p. Budaörs. Kiszombor. 

Kamarás, r'\ Torda, Torda-Aranyos vm., cs. ö. Kanczapuszta, r'\ Nyitraújlak, Nyitr", r111., 
Torda, u. t. éa u. p. Torda. nyitrai j., cs. G. Nyitraújlak, u. t. Nyitra, 1. p. 

Ka ma r á a L Almáskamarás, NagykamarAs, Nyitraújlak. 
Pusztakamarás, Vajdakamarás. Kandeltanya, r'\ Olihcsaholy, Slilágy "'• 

·Kamaráserdi, r'\ Horros; Csongrád "m., tasnádi j., cs. 6. Pele, u. t. és L p. Magyar· 
tiszáninneni j. (széth. Kiskundoroztöma), cs. 6. csaholy. 
Horgos, m. h., u. t. Horgos, (csak Kanderkairivány, r'\ Trencsénfogas, Trt~~t~tl 
nyiron; u. p. Horgos. vm., puhói j., cs. ö. Puhó,. u. t. Ledniczróna, 

K am e n cs a n L Kövesket u. p. Trencsén fogas. 
Kamenyeozmajor, n Garamújfalu, Bars "m., Kandikóhegy, r'\ Zalaszentmibályfa, ZaltJ HJ., 

lévai j., cs. G. Léva, u. t. Léva, u. p. Garam- zalaegerszegi j., cs. ö. ~agylengyel, u. t. él 
újfalu. . u. p. Zalaegerszeg. . 

B amlanka, r'\ Munk:ács, Bereg "m., cs. G. K a n i z s a l. Magyarkanizsa, Nagykanizsa, !~W· 
Munkács, u. t. és u. p. Munkács. · kanizsa, Szörénykanizsa, Tl!rllkkanizsa. : 

Ka mj o n t a L Kövesfal va. / Kanlzsaberek, r'\ Iharos, Somogy ""'·• eaur. 
KaDió, r'\ Feketebalog, Zólyom vm., breznó- gói j., cs. o. Iharosberény, •· t. éa L p. 

bányai j., cs. ö. Feketebalog, 11. t. Breznóbánya, Iharosberény. 
u. p. Feketebalor. K a n i z s a h e g y l. Riczkanizsahery. 

*):lamoesa nk., X M&Byartanya és Székesitanya; •) Kanizeamon ostor kk., TorOt&tál "•• l~k· 
Komárom csallóközi j. (székh. Nemesócsa), kanizsai j., ház 70, f. 329, M., rk. Csóka, ref. 
ház 387, i. 1.760, M., ~, rk. Szimő, !.718 kb., Nagykikinda, 1.460 kh., kj. (Feketetó nk.·hez be

. ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Komárom, cs. O. osztva), ak. Fek:etetó, tsz. Narykikinda, jbtk. és 
· Gúta, 1!, XIII, 43, u. t. Gúta, ~. ak. Törökkanizsa; ca. ~. Csóka, "' V, 151 L t. 

• 

*) ][imon kk., X Lesvár és Reiszigmajor; Vas Valkány, u. p. Fetetetó. 
szombathelyi j., hu 87, f, 699, M., rk. Szom- K a n i z s a v O l g y L f\ácztanizsavl!lgy. 

bathely, 667 t.h., kj. és ak. Szombathely (szom- Kanizsaytanya, r'\ Lizári, Szatmár m., szat. 
balhelyvidéki t.j. és ak. kerület), tszlk., jb. és ah. márnémeti j., cs. G. Szatmár-Nemeli, a. t. és 
Szombathely, cs. ~. Szombathely, 83, XVIII, 59, u. p. Lázári. 

• 

u. t. és u. p. Szombathely. K&Djárás, r'\ Tiszafftred, HtltJe8 ""'·• tiszamtedi 
K am o n d L Kiskamond, Nagykamond. j., cs. ö. Tiszaörs, u. t. és w;~. p. Tiszafnred. 
Kamonya, r'\ Dobróka, t1m., nagy- *) Kánó kk., Gömör ls Kis-Hont vm., putnoki 

mihályi j., cs. G. u. t. Bánócz, u. p. j., ház 70, f, 318, M., ref. Égerszög, !!.390 kh., 
Butka. kj. és ak. Ragály, tsz. Rimaszombat, jblk. 6s ah. 

Kamut, n Békés, Bikis békési j., ca. ö. Tornalja, ca. ö. Ragály, iö, XVI, 5!, a. t. és a. p. 
Békés, •· 'L Jlezőberény, u. p. Békésföldvár. Rarily. 

*) ][án kk., Baranya t~m., hegyháti j. (székh. *) Kanora kk., Bereg alsóvereezkei j., hál 
Sásd), ház 65, f, 4r~i. N., rk. Hetvehely, 1.806 119, f, 64.7, R., 8k. Volócz, 1.980 kb., kj. és al 
kh., kj. Hetvehely, at. Abaliret, tsz. Pécs, jbtk. Volócz, tsz. Bererszász, jb. Alsóvereczte, ah. 
és ah. Sásd, cs. ö. B~kócza, ó!, XIX, 60, u. t. Szolyva, telekkönyvi hatóság :Munkács, ca. 11. Vo-
Bakócza, u. p. Hetvehely. lócz, 66, XI, 34, u. t. és u. p. Volócz. 

Kanaca, r'\ Paks, Tolna flm., j. Kanotapusda, n Nagysitke, Vas t~m., sírrari 
(székh. Paks), cs. G, Paks, u. t. és u. p. Paks. j., cs. ö. Káld, u. t. és u. p. OsttryasszonyfL 

*) Kanak nk., X Czernabára, Krakáspuszta, *) Kántorjánosi kk., X Boglya tanya, Ehvolgy, 
Nagysibova, Sirokapuszta és Szamarina; Torontál Emmamajor, Flóratanya, Kishegy, Segesvary· 

hinlaki j., ház 278, f, 1 sz., in., bolrár, szőllő és Uraytanya; Beatmár ~~m., mitészalkai 
=f, rt. Bóka, 7.W kb., ak. helyben, tsz. Nagy becs- j., ház 316, i. ~Uö7, M., a, rk. Nyirbakta, p. 
teret, és ah. Módos, cs. G. helyben, !9, VII, Hodász, 8.330 kh., kj. és ak. helyben, tu. 

, , ~. . Szatmir-Németi, jbtk. és ah. Mitészalka, cL 6. 
szöllök, n Békéscsaba, ~kis f1m., helyben, 5, Xll, u. t. Hodász, ~. 

békéscsabai j., ca. O. Békéscsaba, u. t.· és u. p. *) Ká.ny kk., X Kácsikpuszta ; .Aba11j·fort!D 
Békéscsaba. · · tornai j., hiz 89, f. !j65, M., r., t ,,1.630 kb., 

r'\ Öheu, Z6lyom ""'·• besztercze- kj. és ak. Jinok, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Torna. 
bAnyai j., Cl. 0. Óhe17, L 'L Beszterczebinya, es. ö. Krasznokvajda, S,, IX., 17, L t. 1ral'" 
L p. Óh81J. · notvajda, •• P• JinoJr.. · 
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*) J:bya nk., )( Kilátó és Remete ; Tolna alsódabasi j., ca. O. Alsódabas, a. t. Alsód~bas, 
tamási j., hú 199, i. 1.015, lll., o, !.691 kh., a. P• Sári. 
at. helyben, tsz. Szekszá.rd, jbtk. és ah. Tamá.si, Kaparáspaszta, r-. Nagysuri.ny, NrwrtJ 
cs. 11. Felsóireg, U, XIX, 63, a. t. Tab, ~· érsekújvári j., cs. O. Nagy~urány, a •. t. és a. P• 

K á n y a l. Alsókánya, Fels6kánya, Oroszkánya. Nagysurány. 
") l:ányád kk., UrlfJIJrhel1J udvarhelyi j. Kaparáspnszta, r-. Sárk!nyfalva, E8.tergom 

(székb. Székelyudvarhely), ház 118, f. UB, M., ~ , ""'·• p!rkányi j., ea. O. Muzsla, a. t. 68 a. p. 
1.858 kli.., kj. és ak. Petek, tsz. Székelyudvar- KOblllkút. 
hely, jbtk. és ah. Oklánd, cs. o. helyben, SJ, Kaparópnszta, r-. Várgede, G6m6r h Kis-HOtil 
XXIV, 77, a. t. BOgOz, ""'·• rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. G. Feled, 

") Ián1aháza kk., &atmár avasi j. (székh. a. t. és u. p. Várgede. 
Ansújváros), ház '76, :! 1.9-'8, O., m., ~ , 8.!60 Iaparópnszta, r-. Vizslás, !!f6grdd mleki 
kb., kj. 68 ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, j. (székh. Salgótarján), cs. O. Kisterenye, a. t. Pü
jbtk. és ab. Szinérváralja, cs. O. Avasújváros, fal va, u. p. Kisterenye. 
6, XII, 87, u. t. Avasújváros, 181· Kaparósltan1a, r-. Alsózsolcza, Bor1orl f'm., 

") .lánfahen- kk., Nyitra privigyei j., miskolczi j., cs. o. Felsőzsolcza, a. t. és a. p. Alsó-
bú 57, f. 393, T., rk. Bajmóczlazán, 1.889 kh., zsolcza. 
.tj. és ak. Nádasér, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Pri- ") Kapás kk., Ung ""'·• szobránczi j., hú 94, 
'rigye, cs. G. Németpróna, 1!, XIV, 46, a. t. és z 5!9, R., n., rk. Tiba, gk. Alsóhunkócz, !.17!1 
a. p. Privigye. kh., kj. és ak. Tiba, tsz. Beregszász, jbtk. Szob

.lányakútpaslta, r-. Bolyo , Bor1otJ ym., ózdi ráncz, ah. Ungvár, cs. o. Szobráncz, 86, Xl, 36, 
j., cs. 11. Ózd, a. t. és u. p. zd. a. t. Szobráncz, u. p~ Tiba. · 

I á n y á nk a l. Kányahegy. Ka pú, f""' Trencsénmakó, fi'encstn ""'·• nagy. 
lanyar, .fl KiskOre, Heves ""'·• hevesi j., ca. bicscsei j., ca. O. Turzófalva, L t. Tunófalva, 

d. Tisz~na, u. t. és· u. p. KiskOre. u. p. Trencaéumakd. · 
Ka n y • r l. Tiszakanyár. Iapáslhegr, r-. Pusztaszemes, Somogy ""'·• 
.IBDJ&rg4S, r-. Nagyócsa, Z6lgot11 naB)'- tabi j." cs. G. K6r0shegy, a. t. Kapoly, a. p. 

azalatnai j., cs. G. Horhát, a. t. Nagyszalatna, Kereki. 
L p. · Kapuluttpuszta, r-. Nőtincs, N6grd.d nóg- . 

Iaayarg4Sa, fl Poprádremete, 81epes ""'·• ólub- rádi j. (székh. Rétság), cs. G. N6tincs, u. ~ Rét
lói j., ak. Nagyszolin, cs. G. Ólubló, u. t. Ólubló, ság, u. p~ ·Nőtincs. 
L p. Poprádremete. Kapaszma.Jor, 0 Nagycsalomja, HM&t ""'·• 

lányás, fl Lipcse/ MáramMOB dolhai j., ipolynyéki j., cs. o. Ipolynyék, L t. Dejtár, 
cs. o. Huszt, a. t. Huszt, u. p. Lipcse. u. p. Nagycsalomja. 

Iányásmajor, r- OIM, Vu sárviri j., *) Ka.Pcza kk., Zala alsólendvai j., hú 
cs. 11. ÖlM, a. t. Acsád, u. p. ÖlbcS. :f M., vend, rk. Alsólendva, 1.190 kb., 

IáDyáspaszta, fl Mátraverebély, N6grárl kj. és ak. Alsólakos, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. 
filleki j. (székh. Salgótarján), cs. G. Kisterenye, és ah. Alsólendva, cs. O. Alsólendva, .4B. XX, 65, 
L t. Nagybátony, u. p. Mátraverebély. u. t. és u. p. Alsólendva. 

láo.yáspuszta, fl Ragyolcz, N6grád. fa.Ieki *) Kap l kk., Sáros """·• eperjesi J., hú i 
j. (székh. Salgótarján), cs. G. Flllek, u. t. Flllek, 784, T., m., o, !.067 kb., tj. és ak. helyben, 
1. p. Ragyolcz. tszk." és jb. Eperjes, ah. Girált, ca. G. Tótrasz-

Kányatanya, fl Botpalld, 81atmár "m., szat- lavicza, 67, IX, !9, :f. ~-
márnémeti j., ca. O. Sonkád, u. t. Tiszaújlak, K a p i l. 
1. p. Botpalád. · Iapiborhb, f""' Mez6zombor, Zemplén f'm., 

.lányatanya, f"\ Magosliget, 81atmár szerenesi j., cs. ö. Szerencs, u. t. Szerencs, u. P• 
a:atmámémeti j.; cs. o. Sonkád, L t. és u. p. Mezózombor. 
TiszauJlak. *) Kapinámettalu kk., X Hidegkút és Tályka; 
· *) Ká»Jarir kk., X Gacsházapuszta; Zala ""'·• Sáros tim., eperjesi j., h!z 49, f. !94, T., ef, rt. 
letenyei j., hú M, ! 411, M., rk. Pika, 7JS kh., Kapi, 1.J79 kb., kj. és ak. Kapi, t81tk. és jb. 
kj. és ak. Szentadorjé.n, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és Eperjes, ah. Girüt, cs. G. Kl\lnás, 67, IX, 19, u. t, 
ah. Letenye, cs. o. Páka, 48, XX, 66, u. t. Csomo- és u. p. Kapi. 
dér, a. p. Páka. *) .Kaplpálvágúa kk., Sáros t1m., girálti j., 

Kiny.S, fl SarkadkeresJtúr, BihM ""'·• cséffai haz 39, t 2~:i!, T., rk. és ág. Tapolyhanusfalva, 
. J., cs. 11. Sa1·kad, u. t. és u. p. Sarkadkeresz túr. kh., kj. és ak. Komlóskeresztes, tsz. Eper-

.láp, fl Mer6cze, Nyitra vm., galgóczi j., cs. O. jes, jbtk. és ah. Girált, cs. 11. Kálnás, 67, IX, 
lagyrépény, a. t. és a. p~ Mer6cze. 29, u. t. és u. p. Tapolyhanusfalva. 

KáP l Merócze. *) Kaplsó. kk., SároB felsóvfzkGzi j., hál 
laparu, f"\ Put-Pilis-Son-Kisktm "'"·• .U, z R., g'k. Ruzsoly, 1.160 kb., kj. és ak. 

' 
• 

' 

' 

• 
• 

' 

' 

' 

' 

• 



• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

711 

helyben, tn. Eperjes, jbtt. Felsc5vfzkllz, ah. {székh. Hernidzladlny), CL 1. Pilbúa,.L t. P6l· 
Bártfa, es. G. Alsókomárnok, 67, IX, !7, n. t. és hiza, u. p. Fdzérkomlós. 
u. P• Fels6vizk0z. Kápolna, f""' Recsk, Hevett pétervAlári J., 

Kapltánymi\Jor, f""' Czabaj, Nyitra "m., nyitrai cs. O. Recsk, a.. t. és u. p. Recsk. 
j., cs. O. Űrmény, u. t. és u. p. Czabaj. Kápolna, f""' TOmOrkény, Osot~grád •~ c:so11o 

Kapltányrc5t, f""' Magyaróvár, Moson grádi j., es. G. u. t. Caanytelet, L ,. 

magyaróvári j., cs. G. Magyaróvár,. u. i. és u. p. Tömörkény. 
Magyaróvár. Kápolna, f""' Zaláta, Baratnga ""'·• nentl6rinai 

Jlapitánytanya, f""' Újfehértó, BsaboJca "m., j., es. o. Sellye, u. t. Sellye, u. p. Oszró. 
nagykállói j., ca. G. Újfehértó, L t. és u. p. K é. p o l n a l. Alsókápolna, Caicsókl\polna, Et-
Újfehértó. · zsébetké.polna, Feketekápolna, Felsl!kápo\na, Ie-

, *) Kaptvágasa kk., X Lipnikpuszta ; Sáros meneskápolna, Kerkáskápolna, Lentikapolna, 
eperjesi j., ház 5t, :E 31!!, T., rk. Kapi, ág. Kapi- Sajókápolna, SebesUpolna, Sorkikápolns, Torillo 
németfalu, US!! kh., kj. és ak. Kapi, tsztk. és jb. kápolna. 
Eperjes, ah. Girüt, cs. G. Kálnás, 67, IX, !9, u. t. KápolnaherJ, f""' Baranyabán, .&rat1y11 ., 
és Uo p. Kapi. baranyavári j. (azékh. Dárda.), CB, a. Pélmonos-

*) Kapjon kk., &olnolr-Dobo'ka ., dési j., ház tor, u. t. Föherezeglak, u. p. Baranyab4n. 
104:, :E M5, O., m., gk. Szelecske, 1.!!1!1 kh., kj. Kápolnahegy, f""' ~kány, Somogy ".,, Clllit 

8 ak. tsztk., jb. és ah. Dés, cs. O. Kaezkó, gó i j., cs. O. ZU án y, u. t. és u. p. Zákány. 
68, XXI, 70, m. h., u. t. és u. p. Kaczkó. Kápolnafhen, f""' Torakkoppány, Somogy..., 

*) Kaplat Nyitra "m., galgóczi j., ház ö9, igali j., es. O. Andocs, a •. t. Nqoes, •· J• TG-
i. !52, T., rk. Galgóez, 974 kh., kj. és ak. Vig- rökkoppány. , 
szentpéter, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, cs. o. KápolnaimaJor, f""' Szilsárkány, 8opr011 Gli., 
Galrócz, 11, XIV, 46, u. t. és u. p. Galgócz. csornai j., cs. ö. Szany, a.. t. és u. p. Szilsárkány, 

*} Kaplony kk., X El6hátitanya, Kistagitanya, . Kápolnaf .sz_8llöh~gy, f""' Medina, Tol1111 tn~~., 
Krasznapartitanya és Nagytagitanya; B•atmár stmontomya.t J· (szekb. GyOnk), ca. ~· Kölesd, 
.,m., nagykárolyi j., hé.z !!96, ! 1.937, M., 5, u. t. és u. P• Kölead. . . 
~, gk. Domahida, 5.107 kb., Jr,j. és ak. Börvely, K.poln~m_a.Jor, f""' Kia~lál~as, Btíu·Bodrog ua., 

· tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Nagykároly, cs. b~csalmist h cs. G. Ktsszallás, L '- 6I L p. 
G. Nankároly, 5, XII, L t. és u. p. Nan- Ktsazé.llás. 
károly. . K•polnapataka, f""' Gyimeskazéplok, ant 11111., 

*) 'IT nlkb.r.-, k a t • · bán . szépvizi j., cs. o. Gyimesközéplok, ·•· t. és L ,. 
.aap IUIJB n ., o'la mar nagy ya1 G . közé l k. 

J., hé.z 89~, ! 3.517, M., o., 5 · <•J, t (•), y~~;:lna:u:da, f""' Alsószentivb, Fejli' tm., 
ref. Felsőbanya, 4.116 kh., ak. helyben, tsz. á. ·b árd' · ll Elx- .. llás, • c 
S t ár-Né ti 'btk é ah N bán ll s I og l J., ca. u. u .. z~:~~ u. .. zee.ze, L p • za m me 1 J • s • agy ya, cs. u. Al 

helyben, 5, XII, ~ e. .'. i:lpolnapuazta, f""' Kiskomárom, Zala ta., 
*) Kapocsány kk., B1har magy~cséket J., nagykanizsai j., ca. o. K~komárom, 1o t. él 

hu 59, ! !59, O., ;=., 461. kh., Jr,j. é8 ak. u. p. Kiskomárom. 
Szombatság, tsz. Nagy-Várad, J btk. és ah. Ma- Kapolnapuszta, f""' Rakottyé.s, G6a6r ú ICiJ. 
gyareséke, es. o. Pusztahollód, 37, I~, 11, u. ~ Hone vm., rimaszécsi j. (székh. Feled}, ca. o. 
és u. P• Szombatság. Rimaszécs, u. t. Rimaszomb~t, u. p. BAtka. 

*) Iapolcs kk., Zala tm~., tapolczai j., ház *} Kápolnás kk., Kraa86-8e6rtng "._, marosi 
:E 1.076, M., O', l), rk. Zalapetend, !.409 kh., j. (székh. Marosberkes), hé.z 390, f. 1.60i, 01 

kj. és ak. Monostorapáti, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. =f-, 9.467 kh., kj. és· ak. Marosberkes, taz. Lugos, 
és ah. Tapoleza, cs. ö. helyben, 48, XX, 64, jbtk. és ah. Facsád, cs. o . .Marosberkea, 43, Vlll, 
L t. Na.gyvázsonJ, ~- 23, _r- e. ~-

•) K6.polna nk., X Dohánybeváltótelep, bseki- Kápolnti.sberok, f""' Szegvár, Oaongrdd "'• 
major és Haraszttanya; Heves vm., egri j., ház tiszántúli j. (székh. Mindszent}, es. a. Saegrir, 
338, :E 1.771, M., (5, 3.790 kh., ak. helyben, u. t. és u. P• Szegvár. 
tsztk., jb. és ah. Eger, cs. O. Kál, 60, X, 32, *) Kápolnásfalu kk., X Homoródfürd6, Udrllf' 
r (Ká.l-Kápolna}, _[ll e. ~- hely vm., udvarhelyi j. (székh. Székelyudvarhely), 

K6.polna, f""' Madocsa, Tolna "m., dunafOldvád ház 490, :E 1.877, M., ö, kb., kj. és ak. Sre~~l· 
j. ("zékh. Paks}; es. O. BOlcske, u. t. BOlcske, egyházasfalu, tsztk., jb. és ah. Székelyudvarhely, 
u. p • .Madocsa. cs. O. Szentegyházasfalu,. 8~, XXIV, 80, L t. lll 

Kápolna, f""' Medina, Tolna vm., simontornyai u. p. Szentegyhá.zasfalu. 
j. (székh. GyOnk), cs. O. Kölesd, u. t. és u. p. *) Kó.polnásnyék nk.,. X Adamajor,, Csekély~ 
KOlesd. . Csikótanya, Fels6pettend, FerenczmaJor, J'~Oi 

Kápolna, f""' Nyíri, .Abau,i-Torna vm., j. major, :K:olleaiumtanya, MénestanJa, Méreynl&Jor, 
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á Petend i FeJ1r na., ez,keafebér· M091/ .,.,, kapOII'firl J., hil l ll., 
riri j., hú IM, f. !.1!0, M., ~, J), rk.. Velencze, rt. Kaponlr, 8.4!5 th., k). 'J at. Toponir, 
7.!60 kb., ak. helyben, tsztt., jb. és ah. Székes- tsz tk., jb. és ab. Kaposvlr, c • G. · Kaposvir, 
fehérvár, cs. ll. Velencze, 69, XVD, &81 . r. ,4-, XIX, 62, r. u. P• Toponir • 

.(ll e. ~- *) Kaposgyarmat tk., X VGrOsalmapuszta; 
ip ol n is n y é t p e t t e n d L Xápolnis· Somog,"m., kaposvári j., biz 37, :f. !76, M.,czigány, 

Dyék. · rk. Szentbalus, th., :t,i., ú · at. Güosfa, 
K á p o l n As o U h fa lu l. :Upoloúfala. tsz tk., j b. és ab. Kaposvir, cL G. Gálosfa, .u, 

f'"'l Visnye, "".,, XIX, 61, r .(Kaposgyarmat-Hajmál), a. P• 
taposvári j., es. G. Kadartút, u. t. Hencse-Hedra- Gálosfa. . 
hely, •· p. Hedrahely. *) Kaposhomol: kk., 8omo1111 ""'·• kaposvári j., 

Kápolnatanya, f'"'l Eszeny, B•tJbolcs tiszai j. biz 106, :f. ~·39, M., n., rk.. Taszir, 1.868 th., k.j • 
(szekh. M4ndok), CL O. Mándot, u. t. és u. p. és ak. Taszár, tsztk., jb. és ah. Kaposvir, ca. G. 
Eszeny. Toponu, .W, XIX, 81, m. h. (Kaposhomok· 

l'ápolnatanya, r. Szécsény, N6grtJtl Taszir, u. t. és a. p. . 
pécsényi j., CL G. Szécsény, u. t. és. u. p. *) Kaposkeresztllr kk., X PuntamezcUelep, 
Slécsény. · . Rákópuszta és Tékespuszta; Somogy vm., kaposvári 

lipolnallngr, f'"'l Hegyközpályi, Bihar ""'·• j., ház 186, f. 1.107, M., rk.. Szentbaláza, 3.691 kb., 
tll~poti j., (székb. Nagy-V árad), ca. G. Bihar- kj. és at. Nagy berki, tsztt., jb. és ah. Kaposvár, 
pQspllki, •· t. Bihar, •· p. HegykGzpAlyi. cs. O. Mosdós, .W, XIX, 6!1, u. t. és •• p. Baté. 

Ki p o l n ok L KovisUpolnok, Révkápolnok, *) Kaposmárli kk., X Csoportostanya, Ebéd· 
SznrdukUpolnok.. , vesztöpuszta, Gyulapuszta, Kaposméröi a~öllöhegy 

*) lápolnokmonost~r tk., &o'ZrtOTG·Doboka ""'·• és Tokajpuszta ; Somogy. 11m., kaposviri j., ház 
kápolnokmonostori j., hu 6!. 1.197, O., ~. 2!9, :E 1.,11, M., ~, rk. 
m., l, (1, kh., tj. és at. helyben, tsz. Dés, S.38J kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 
jbtt. és ah. Magyarlápos, CL G. helyben, 681 XXI, Kaposvú, t'B. O. Hetes, .U, XIX, 6!, , ~ • 
70, _[ll e. ~- . . Kaposmérilszillihegy, f'"'l Somogy 

*) Kapoly tk., X BOcscseheBf, Xapolyi tim., j., C8o G. Hetes, L t. éa L p. 
M i Bomogr tahi j., hú 195, Kaposmér6. . . 
i 1.()J0, llL, (!;, ! , 8.950 kb., kj. és at. Bál- *) Kapospula tk., )( Kapospulai p1181ta; So-
d.nyos, tu. Kaposvár, Tab, ah. Karád, mogy 11t11.1 igali j., ház 116, :E 647, M., rk. Attala, 
ea. 11. Tab, U, XIX, 68, ~. 1.788 kb., kj. és ak. Attala, tsz. Kaponár, jbtk.. 

lapoifi puna; f'"'l Somogr .,.., ~s ah Igal, ca. o. Mosdós, .w, XIX, L t. 
" tabi j., es. O. Tab, u. t. és •· p. Kapoly. Dombóvir, li. p. Attala. 

*} Xaponya kt., Zemplln ""'·• bodrogkOii j. Kapoapulal puszta, f'"'l Xapospula, Somogy 
(székh. Kiralyhelmecz}, hiz 4.0, i 16,, .M., rk. ",..,, igali j., CL G. Mosdós, L t. Dombóvár, 
Battyán, ref. Bacska, 1.~6 kb., kj. és at. Lelesz, u. p. Attala. . . 
ta. Sitoraljaújhely, jbtk.. és ah. Kirüyhelmecz, *) Iaposszekca6 tk., X Homokmajor ; BclrlltlftJ 
ea. ll. Királyhelmecs, 65, X, u. t. és L p. ""'·• hegyháti j. (Siéth. Sásd), ház SOS, 6!. 1.810, 
Lelesz. . N., m., rk. Vásúosdombó, {lg. 'Csitóst6tt6s, 

laponya, f'"'l Upszony, Bereg .,.m., mezö· kb., kj. 6a at. helyben, tsz. jbtk.. lll ah. 
tuzonyi j., cs. G. Mezökaszony, u. t. Beregsom· Sásd, ca. lJ. Siad, XIX, 60, m. .h., a. t. 
lezc5tuzony, u. p. Mezökaszony. Dombóvár, ~. 

*)Kapor kk., 81omok-Dobo1ta "".,, kékesi j., hál *) Kaposszentbenedek kk., X Kapoadada ; 
8!, ! O., l , 1.018 kb., tj. és ak. Buza, tsz. Somo!J11 kaposvári j., hál UJ, :f. 581, M., 
Dés, jbtk. Kékes, ah. Szamosújvár, ca. G. Szent· O• ! , 1.717 kh., kj. és at. Kaposmér6, tsztk., 
mité, XXII, 7t, u. · t. Nall'Ycr.ég·Budatelke, jb. és ah. Kaposvár, cs. O. Xadarklit, .W, XIX, 
L P• - u. t. és u. P• Bárdibllkk. 

*) Kapornak kk., Vt11 f)fll,, szentgotthárdi j., *) Kapo~zentjakab kk., Somogy """• kapoa-
hii.z 511 i !32, M., ref. Kercza, ág. Órihodos, vári j., biz i. .US, M.. rk. Szentbalázs, 305 
9S'l ih., kj. ét at. Orihodos, tsz. Szombathely, kb., tj. és ak. Toponár, tsztk., jb. és ah. Kapos
jbtk. és ah. Szentgolthúd, cs. G. Őriszentpéter, vár, cs. G. Kaposvlr, U, XIX, 6!1, L t. 6a u. p. 

XX, 66, u. t. és u. p. Órihodos. Kaposru. 
K a p o r n ak l. Nagykapornak. Ka.posszéplo.k, n Kiskorpád, &mogy """• . 
Ka p o a l. Kisk.apos, Nagykapos. kaposvári j., ca. G. Nagybajom, u. t. és u. p. Ki.a-
l.aposdada, f'"'l Kaposszentbenedet, . &mogy korpád. · • 

•·· kapoavári J., cs. o. Kadarkút, u. t. és u. p. -Kapossl!lerdahely, f'"'l Szenna, Somorw ".._. 
Bit.rdiblitk. . kaposvári j., CL G. Zseliczkisfalud, •· t. Kaposv•r, • 

•) l.apoaftlrel kL, X Bánkutapuszta; Bo- u. p. . . -
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*) ][aposdjlak kk., .X Szarkavar; Somogy ""''' *) Klptalanta tk., X Barttfapuata, len61elek 
taposvári j., ház 9!, :E 559, M., ~ , rk. Hetes, és Sárosfömajor ; Zala , sllmegi j., hb 
1.55! kb., kj. és ak. Kaposmérö, tsz tk., j b. és ah. i. 1.171, M., o, kb., kj. é1 al helJben, 
Kaposvár, ca. O. Hetes, t4, XIX, 6!, u. t. Kapos- tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Sllmeg, CL O. 
T(J.r, u. p. Kaposmérc5. . Nyirád, 48, XX, 6~, u. ~ Devecser, ~-

*) Kaponár rtv., X Nádasditelep; Somogy ""'·• *) Káptal:mtalva kk., Torontál módosi J., 
ház !.576, ! !4-.1!4, M., O• ~, (X, ág. Ecseny, hAz 68, i. !67, N., m., ·rk. Módos, 1.019 kh., ~-
7.3!5 kh., ak. helyben, tsztk., és ah. helyben, Módos nk.-hez beosztva, ak. llódos, laL Nagy. 
ca. o. helyben, 4o4, XIX, 6~, f, _[11 e. becskerek, jbtk. és ah. Módos, cs. ll. Kódos, i9, 

vn, to, u. ~ és u. p. :Hódos. 
Iáposltafaln kk., X Ágostimajor, Béla- *) Klptalanhodos kk., Biluw ., ... , 

· TGlgytelep, Erdőalja, Káposztafalvi vimtelep és j., 'ház 77, f. 398, O., .:f, 1.038 kh., lj. és U. 
lialomdomb; &epea ""'·• iglói j., ház 190, i. 1.161, Farkaspatak, tsz. Nagy-Várad, jbtk. é1 ah.llanar-
T., o, 12.634 kh. (Sztraczena kk. terílletével), .kj. cséke, cs. 6. Pusztahollód, 37, IV, 11, L t. 
ú ak. helyben, tsz. és ah. Igló, Pusztahollód,. u. p. Venter. 
cs. G. helyben, 67, IX, 30, :f, Káptalani klstauya, n Ároktl5, Borrod ..., 

val . r"' V édfalu, &e- mezócsáti j., ca. o. Mezl.lcsát, u. t. és u, p, Árokl6, 
pu ""'·• iglói j., cs. 6. Káposztafalva, ~. r. Káptalanlmajor, r"1 Kes1tGlcz, EBitergoa 1111., 

I8J (Védfalu). esztergomi j., ca. 6. Dorog, L t. Leányd.r·Csb, 
Kápoutafahl Támtelep, n Káposztafalva, u. p. KesztOlcz. 

Beepea tm~., iglói j., CL O. Kápontafalv"' L t. KáptalllDfmajor, ,..., Papfa, .lbu011y va., po-
és u. p. KiposztafalVL zsonyi j., ca. G. Cseklész, L t. és u. p. PoasonJ· 

Iiposztás, r"' Dénványa, Jáse-Nagy'lw,n-BsoJ· ivánka. 
1101 tiszai felseJ j~ (székh. Kunhegyes), cs. ö. _ Iiptalanl narytanya, r"l Árokt6, BorlOd..., 
Dénvinya, L ~ és •· P• Dévaványa. mezl5csáti j., ca. G. Mezócsit, L t. és L p. 

IápoutismegJer, r, Rákospalota, Pest· ÁroktcJ. ' 
Pilis-Bolt-Kisk""' ""'·• váczi j., ca. 6. (a köz· KáptalanmaJor r"' Abda Gyór ""'· tónil!el· 
biztonsági szolgál~tot. a székesfóvároai . m. kir. csilizkOzi j. (székh. Győr): CL G. G;6r, L t. 

• 

államrendórség telJesfll), u. t. é.s · u. P• ÚJpesL Gy«Jr, u. P• Abda. 
Bposltásp~~ r"' Érsekvadkert, N6grád ""''' Káptalnmaj or, ,..., Kiakeszi, Hotd ""'·• vimos

balassagyarmati J., CL 6. Érsekvadkert, u. ~ és mikolai j., cs. 6. v ámosmikola, •· t. á L p, 1 
•· p. Érsekvadkert ; Ipolypásztó. l 

*) ~posz~ze~tmlklós kk., Káptalanmajor, r"' 'M.onor, Put-Pilia·Bolt· : 
ma"t"OSl alsó l· (azekh. Mar~s-Vasárhely), ház as, Kislnm ""'·· mOn9ri, j., cs. G. llonor,l •. t. és l 
f. M&, M., ~, 1.!104. kb., k;j. és ak.. Nyárádkará- u p Monor · ; 
cson, tsztk., jb. és ah. Maros-Vásarhely, cs. 6. ·Ká• t 1 • , T sá '" h 

B k d "' XXII dt p a anmaJor, n emes g,·-"''"' 1111., 1.u1· . aez ama aras, 6,.., , 71, u. t. Nyárá c5, u. P• t' . ( ékh T "-) ,. T ""'" ·t. l Nyárádkarácson. pon 1 J. sz . emeavitJ , cs. u. eme-e, 1, , 

][ h l N k n.. n:o • 0 l és 11. p. Temesság. 
appan a ma, r"' agy ó1·6a, -n~at-~bs-go t· Ká tal · • M "b'k" B:t.-

. v· k ·• N kö ,. • é P anpusz .. a, r, ezu 1 tLCS1 lllliT aa., 
.u.\1 un " •. , es. u. agy rus, u. ... 8 Uo P· . é.,.. . . • c é... 4- és G .. 
N k• ,. cs ual J., cs. v. s uö1 u. ... u., p. yapJU. agy urus. . . 

Kappanhalom ,..., Czegléd Put-Pilis-Bolt-Kis· Káptalanpuszta, r"l Nyárszeg, Bihar 1111., cséft'&i 
iM ""'·• cs. G. Czegléd, u. Í. és u.· p. Czegléd. j., cs. G. Cséffa, u. t. VAradles, •· P• Gyapjú. 

:Kapratanya, r"' Zsuppa, Krass6-861Wtny vm., . Káptal~pnszta, r"' Rojt, BiAM ttlll., cséffai 
temesi j. (székh. Szákul), ca. G. Karánsebes, u. t. l·•. cs. O. B1harugra, 11. t. Cséffa, u. p. Oláhsunl· 
és u. p. Karánsebes. miklós. 

*) Kaprevár kk., Krass6-8sörtng 11m., marosi Káptalur6t, r"l Pozsonyliget, Po:SOtly r•. 
j. (székh. Marosberkes), ház !BS, f !186, O., =j=-, pozsonyi j., cs. G. Pozsony, u. t. és 1o p. 
4.877 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Lugos, jbtk. és Pozsonyligetfalu. ! 
ah. Facsád, cs. 6. helyben, 43, Vlli, !3, u. t. és Káptalantanya, 1""1 Aszaló, .Aba~-Torul'l-t : 
11• p. Soborsin. szikszói j., cs. O. Szikszó, •· t. Szikszó, L po 

Ka p r i o ra l Kaprevár. Aszaló. 
K a p r o n c z a l. Barskaproncza, Magyarka p- Káp talautany a, r"l KGröskisjencJ, Billar ~•· J 

roncza, Maroskaproncza. központi j. (székh. Nagy-Várad), ca.G.lfez6lelegd, ' i Knpros, r"l Polgár, Szabolcs ""'·• dadai alsó u. t. és u. p. Köröskisjen4. ; 
j. (székh. Tiszalök), cs. G. Polgár, u. t. és u. p. r"l Székelylelek, Biw _c.., ! 
Polgár. tenkei j., cs. O. Cséffa, u. t. Váradles, u. p. B1bar- ; 

K a p r u c z a L Maroskaproncza. sályi. . 
Káp t a l a n· 1. Maroskáptalan. Káptalantanya, r"l Szihalom, 
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mezc5kGvesdi j., cs. G. MezökGvesd, u. t. ~~ u. p. cs. G. Rátót, 83, XX, 66, u. t. és u. p. Pint.a.mind-
Szihalom. szent. 

Kaptalanterebezll, f"'l Tapsony, Somogy *) KarácsfalTa kk., X Aaszonyerdc'ltanya; 
marczali j., cs. G. Nemesvid, u. t. Nemesvid, UgocsG t~m., tiszá.ninneni j. (székb. Nagyszc'lllc'ls), 
a. p. Tapsony. ház 1~, :E 4!8, M., gk. Tiszaújlak, 1.185 kb., 

") Káptalantóti kk., )( Hegymegszöllöhegy, kj. és ak. Tiszaújhely, tsz. Beregszász, jbtk. és 
Rizapuszta Sabarszóllöhegy és Szulaszöllöhegy; ah. Nagyszlilllls, cs. G. Tiszaújlak, 85, XI, 
Zal11 ""'·• tapolczai j., ház 161, :E 874, M., Ö· u. t. Tiszaújlak, u. p. Tiszaújhely. 
t.!Uii kh., kj. és ak. Nemesgulács, tsz. Zalaeger- Ka r ács o n I. Nyárádkarácson. 
szeg, jbtk. és ah. Tapolcza, cs. G. Badacsony- *) Karácsond nk.'J )( alsótanJa, 
tomaj, 48, XX, 64, a. t. Badacsonytomaj, u. p. Beretvá.s felslitanya, GGnczytanra, Komáromr- · 
Nemesgulács. tanya, KovasóczytanJa, ÓcskaitaDJa és Varnyas-

*) láptalanTls kk., Sopron vm., csepregi j., puszta; Heves vm., gyGngyGsi j., ház 54!,~ 8.879, 
hb 51, f. 290, M., 0, 5!!9 kh., kj. és ak. Zsira, M., ö, 5.t.78 kh., ak. helyben, tsz. Eger, Jhlk. és 
tsz. Sopron, jbtk. és ah. Csepreg, cs. a. Csepreg, ah. Gyöngyös, cs. G. Vámosgyörk, 60, X, 
76, XVIII, 57, u. t. Csepreg, u. p. Zsira. r. ~-

Kaptár, 1""1 Monoi:., ZempUn vm., szerenesi j., f"'l G&gJbátor, ..Aba;-Tortta t~m., 
cs. G. Tállya, u. t. és u. p. Monok. tornai j., cs. G. Krasznoi:.vajda1 ~· t. Gagyvendégi, 

I a p u...I. KGrtekapu, Vaskapu. u. P• Gagybátor. · 
Kapud, 1""1 Sajóvárkony, BOJ"sod vm., ózdi j., Kará~e~dytan;ra, n Tiszakeszi, Borsod t~m., 

cs. G. Űzd, :f (Kiskapud), u. P• Sajóvárkony. m.ezlicsáh. l·• cs. G. Tiszapolgár, a. 1;. és u. p. 
K a p u d . TJ.Szakeszl. 
I a p u s L Kisltapus, Magyarkiskapus, M&gJar· *) KarácsonfalTa kk., ?< ~arácsonfalvi telep; 

kapus, Mezókapus, Nagykapus. Ud'Varhslg tim., homoródi l· (székh. Oklánd), 
I usfl.a, f"'l Magyarkiskapus Koloe ház !63, f. 1.006, M., o, 8, sk. Abásfalva, 5.4·11 

la~. a M k '". G als kh., kj. és ak. Oklánd, tsz. Székelyudvarhely, !!a Ul ~· cs. u. aryar apus, L ... y u, ~ P• jbtk. és ah. Oklánd, cs. a. Oklénd, 8!!, XXIV, 77, 
.agyar.a.apuL 

*) IapusziSg kk., Ung perecsényi j., hu u. 1;. és u. 'P• Oklánd. 

170 l! o .... R -t kb kj é k p K a r á c s o n fa l va L Alsókará.csonfalva, Felsc5-
' ~ oa", ., *, ., . s a • erecseny, k . fal . aracson va. 

tsz. Beregszász, Jbtk. és ah. Nagyberezna, cs. G· K á f 1 1 T' k ... " 1 a r c s o n a v a . lBZa ar ... csony.a va. 
Pereeseny, 66, XI, 86, u. t. és u, p. Perecseny. ..,.. á f 1_,~ ... ..:1 ,..., K á " 1 rr~ a.nr cso~ a u w ep, , , ar cson.a va, ur.~· 

*) KapnYár nk., X Csollányospuszta, FGldvár· tJarhelg tim., homoródi j., cs. G. Oklánd, u. 1.. és 
puszta, Guszlá.vmajor, lharosmajor, FGldvárdomb· u. J)• Oklánd. 
puszta, Indiamajor, KistOlgyfapuszta és Öntés· *) 

ma,jor; Soprotum., kapuvári j., ház i 6.681, ház 76, :E 
M., ö, (X, ág. Vadosfa, 16.731 k.h.; ak. helyben, kj. és ak. 
tsz. Soprun, jbtk. és ah. helyben, cs. a. helyben, Girált, cs. 
76. XVIII, 58, r (Kapuvár-Garta), Girált. 

kk., Sáros tltJt., girálti j., 
895, T., o, ár. KO.kemezc5, 1.409 kb., 
Ktlkemezc5, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. 
G. KálnU, 67, IX, !9, a. t. és u. p. 

. ~e. ~- *) .KID"ácsonyfa kk., Zala vm., novai j., ház 
*) Iára kk., X Paulinapuszta; Somogy 'Vm·• 55, :E 8~, M., rk. Nova, 571 kb., kj. és ak. Nova, 

irali j., hú 43, f. !!9!!, N., m., rk. Miklósi, 935 tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. a. Nova, 48, 
kb., kj. és ak. TGrGkkoppány, tsz. Kaposvár, jbtk. XX, 65, u. t. és u. p. Nova. ' 
és ah. Igal, cs. G. Andocs, U, XIX, 63, u. t. K a r 1\ c s o n y f a l v a I. Tiszakarl\cson;rfal va. 
Nágocs, u. p. TGr6kkoppány. · KarácsonyloT&puzta, f"'l Borsodnádasd, Bor-

I a r a L Kolozskara. • sod vm., ózdi j., cs. a. u. t. ~rsod-
IarabukllJIIajor, f"'l FOldeák, Ostmád k6z· nádasdi lemezgyár, u. p. Borsodná.dasd. _,· 

ponti j. (szék h. Makó), cs. G .. FOldeák, u. t. és Karó.csonypuszta, f"'l Bálványos, Somogy tim:, 
u. p. Fi!ldeák. tabi j.,· cs. o. Kc'lrGshegy, u. t. S;~ántód, u, p. 

Iari.cs kk., HuAgad kOrOsbányai j., ház Bálványos. 
68, f. !!7!, O., .::f, 1.691 kh., kj. és ak. Czebe, KnrácsOD:Jl'ilgy, n Torda, Torda-AraAgOI ~., 
tsz. Déva, jbtk. és ah. KGrGsbánya, cs. G. KOrOs· cs. G. Torda, u. t. és u. ,. Torda. 
bánya, M, XXIU, 75, u. t. és u. p. KGrGsbánya. *) Karáczodfa kk., Baramga ""'·• hegyháti J. 

1""1 Tiszakeszi, BOf'Bod vm., (székh. Sásd), ház 28, :E 146, M., rk. Hetvehely, 
mezc5csáti j., cs. a. Tiszapolgár, •· 1;. és u. P• 515 kh., kj. és ak. Hetvehely, tsz. Pécs, jbtk. 
Tisza.keszi. és ah. Sásd, cs. O. Bakócza, 5!, XIX, 60, •• t. 

*) Karácsfa kk., V ~~B t~m., körmendi j., ház 76, Abaliget, u. p. Hetvehely. 
! 866, N., o. 1.670 kh., kj. és ak. Pinkamind· '") .Karó.d nk., )( Horsihegy, Csiszárhegy, Fáncsi· 
aent, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. KGrmend, heu, Fehéregyhá.zapuszta, Hosszúhe11y, Kenész· 
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begy, Kérpuszta, Kisl'liknyipuszta, Kisloldipuszta, *) Karancsapú.tfalva kk., N6grád 11m., fnlPkij. 
Nagytoldi puszta, Olyvöspuszla, Ráknyipuszta és (székh. ~algótarján), ház 70, i. 407, M., rk. Karanca

. Tekenyilapuszta; Somogy vm., tabi j., ház 6~7, keszi, 4!14 kh., kj. és ak. Lapujlc5, tsz. Balassa· 
! B. 723, Al., o, ref. Nagycsepely, HJ.020 kh., gyarmat, jbtk. és ah. Salgótarján, cs. O. Karancsság, 
ak. helyben, tsz. Kaposvár, jblk. Tab, ah. hely- 25, XVI, 51, u. t. Salgótarján, u. P• Lapujtő. 
ben, cs. ö. helyben, .w; XIX, 63, ~. r. ~ e. *) Karancsberény kk., X Fcripuszta,Kisaranyi· 
~· puszta, Nagyaranyipuszta, Nagylaposipuszta és 

Ka r á d l. Tiszakarád. Sóskútpuszta; N6gt·ád, 11m., rtlleki j. {székh.Salgó-
KnrahAt, f""' Kisújszállás, J'ász-Nagykwn-Szol- tarján), ház 96, f, 606, M., rk. Karanc~keszi, '-020 

t~ok vm., cs. ö. Kisújszállás, u. t. és u. p. Kis· kh., kj. és ak. Lapujtc'l, tsz. Balassagyarma~ jbtk. 
újszáUás. . és ah. Salgótarján, cs. ö. Karancsság, !t6, XVI, 

") Karaj kk., X Dobramerirtvány, ~alupi irt- 51, u. t. Salgótarján, u. p. Lapujtc5. 
vány, Jeruzsálem, 'Konkusovadolina, Lu.szkovicza, ~) Karáncsfalva kk., Bihar t~m., magyarcsékei 
Mátételep, MilaloYeczirtvány, Mozoláczfrtvány, j., ház 1U3, 1 687, O., =t-, 1.01(. kb., kj. és ak. 
Nebojsz.a,, Oszikovczeirt~án~, Podkilava~rtvány, Nánhegyes, tsz. Nagy-Várad, jhtk. és ah. Magyar· 
PodrenJeirtvány, Podvrh1rtvany, Prehorkmrtváuy, cséke, cs. 6. Magyarcséke, 37, IV, 11, u. t é3 
Sztanovadolina, Vapenkyirtvány, Vidarenihdolina, u. P• Bihardohrosd • 
Zajacsiezeirtván!, ~b~hi irtvány és Ci) Zsadovicza; *) Karancskeszi nk., X Bányaposzta, Betekincs
Nyitra vm., miavat J., h~z 583, :E •• 99~· T., Ó'• puszta, Bildöskútpuszta, Gizellamajor, Holyaposzta, 
rk. Borsós, 5.109 kh., kJ. és ak. helyben, tsz. K t t Lá ló "l t L k 1 N 't 'btk é h M' ö V bó 7!1 XIII u as p us~ a, sz vu gypusz a, yo vö gypuszla, 

41, U. t •. Verbó, · , Söttitlápapuszta, Szandaaljapuszla, Szöllökalja-
K a r a J e n ő L JászkaraJ eni!. . puszta, Szilllc'lkútpuszta, Tutocskapuszta és Völgyfó· 

. Iarajostelep, f""' Zágon, Háromalik vm., orhax puszta; Nógrád, vm., azécsényi j., ház i37, !1.305, 
J· (székh. Kovászna), ak. Papolcz, cs. ö. Zágon, M ± 5 5"'0 kb ak hel b n t Bal ' • Zá ., u, • • " ., • y e , sz. assagyarma., 
u. '" és u. P• gon. 'btk S é é ah L " K a&b a: *) J[ _.._ ........ v lld lk' . há J • z cs ny, . osoncz, cs. u. arancs-e, ..,, 

ar-6 AL, ~as "m., eze ömö 1 J., z XVI 51 t. L"tk La 'tc5 
89, ! 6!!0, M., O• 1.768 kh., kj. és ak. Jánosháza '· ' u. 1 e, u. P• PUJ · 
(jánosházavidéki Iej. és ak. kernlet), tsz. Szomhat- Karancs~é.T, f""' Karancs, BMangs ,.,, 
hely, jbtk. és ah. Czelldömölk, cs. ö. Jánosháza, bnran~avárx J. (székh. Dárda), es. O. PélmonoJlor, 
83, XVIII, 59, u. t. és u. P• Jánosháza. u. t. es n. P• Karancs. 

*) Karakószörcsök kk. X Caipánháza. Vesz- ~) Knrancssúg kk., X Bederölgypuszta, Ceoma· 
prém vm., devecseri j., 'ház 189, 1 7j5, r.r., pu~zt~, ~~farpusz:a és 1'e~ekpuszta; Nógrád n•:• 
rk. Tüskevár, ág. Kerta, 1.057 kh., kj. és ak. szecsenyt J., ház gjot, :E 1.2a3, M., ű, 3._709 kh., ~. 
Tilskevár, tsz. Veszprém, jhtk. és ah. Devecser, és ak. helyben, tsz. Balassagyarmat, Jblk. és ah. 
cs. ö. Devecser, 19, XVII, 65, m. h., u. t. és Szécsény, cs. ö. helyben, ~5, XVI, 61, L t. 
u. p. Tüskevár. Szécsény, . 

Karim, f""' F'lketebalog, Z6lyom "m., breznó- K á r á n d l. Hévízkáránd, Kiskáránd, Nagy· 
bányai j., cs. ö. Feketebalog, u. t. Breznóbánya, kárand. · 
u. p. Feketebalog. *) Karánsebes rtv., X Nyaralótelep és Sóstó; 

*) Karánberek kk., Krass6-Szwlt'Y 11m., karán- Krass6-Szörtny 11m., ház 1.406, ! 7 O., D., 
sebesi j., ház 40, :E 280, N., rk. Karánsebes, m., cseh, czigány, O• 4'-, ll), gk. és ág. Lugos, ref. 
!.599 kb., kj. és ak. Újkaránsebes, tsztk., jh. és ab. 8zapáryfalva, 9.208 kh., ak. helyben, 
Karánsebes, cs. ö. Karánsehes, 43, VIII, ~6; u. t. és ah. helyben, cs. ö. helyben, ~. VIII, !6, 
és u. p. Karánsebes. . . r. _[ll e. 

*) Iarancs nk., X Karancsrév, Révcsárda és K a r á n s e e s l. (i'jkaránsebes. . 
Vargatanya; Baranya "tn., baranyavári j. (székh. Karánsebesi téglagyár,f""' Karánsebes, Krasl6· 
Dárda), ház 341, :E 1.665, M., n., ~, rk. és kg. Her- &üré-ny vm., cs. ö. Karánsebes, r. L p. 
czegszc'lllős, 4.174 kh., ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. Karánsebes • 
és ah. Dárda, cs. ö. Pélmonostor, 52, XIX, 61, . Karapáncsa, f""' Darázs, Baranya vm., mohársi 

:r, ~· j., cs. ö. Kiskőszeg, u. t. Bezdán, u. p. Herczeg· 
Karancs, f""'\ Erdc'lhegy, Aratl 11m., kisjenili j., szántó. 

cs. ö. Kisjenc5, u. t. Kisjenc'l, u. p. Nadab. Karáppuszta, f""' BögPll6, Polsong 17111., duna· 
*) ICarancsalja kk., X Bikóbikkbánya és Gyer- szerdahclyi j., cs. ö. Bós, u. t. FelistáJ.Alsó· 

tyánospuszla; N6grád vm., filleki j. (székh. Salgó- nyárasd, u. p. Alistál. . 
tarján), ház 168, ! t.3S8, M., rk. Karancskeszi, Karns, f""' Kácsfalu, Bat·anyCI t~m., baranyavári 

· _ !U 77 kh., kj. és ak. Lapujtc'l, tsz. Balassagyarmat, j. {székh. Dárda), cs. ö. Kácsfalu, u. t 6s L P. 
jbtk. és ah. Salgótarján, cs. ö. Karancsság, ~5, Kácsfalu. 
XVI, öl, a. t. Salgótarjé.n, u. p. Lapujtő. . Karaslczapuszta, f""' Baranyavár, Barat~va ,,. •. 
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baranyavári j. (székh. Dárda), cs. 6. J<'c5herczeglak, lörinczi j., ak. Nugypeterd, cs, O. Sellye, 
u. t. Pélmonostor, u. p. Baranyavár. :r (Okorág-Kárú.szpuszla), ~ 

") Karasjeszenö kk., Tetnea vm., fehértemplomi puszta) p. u. 
j., ház MJ7, ! 2.~1!, Sz., n., m., .:f-, rk. Fehér- •) Kárásztelek kk., Seilágy vm., szilágysomlyói 
templom, 5.161 kh .. kj. és ak. helyben, taztk., j., ház 31.12, ! 1.832, M., o, 5.866 kb., kj. és ak. 
jb. és ab. Fehértemplom, cs. o. helyben, 61, VII, helyben, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágysomlyó, 
!1, f, ~. es. 6. Kémer, 51, UI, 10, ~. 

• Karasszentgyörgy kk., Krassó-Szörény mn., Km·asztó kk., Hunyad 11m., kOrOsbányai j., ház 
oraviczabányai j., ház 1W, ! 738, O., .:f-, !:!.9!:!5 t 19, i. 468, O., .:f-, 1.600 kb., kj. és ak. Birtin, tsz. 
kb., kj. és ak. Krassószéká~, tsz. Fehértemplom, Déva, jbtk. és ah. KOrOsbánya, cs. o. KOrOsbánya, 
jblk. és ah. Oraviczabánya, cs. 6. Krassószékás, 64, XXIII, 75, ·u. t. KOrOsbánya; u. p. Birtin. 
43, VII, 11, u. t. és u. p. Kákófalva. Ka r as z t os l. Kiskarasztos, Nagykarasztos. 

*) Kirász kk., Baranya vn&., hegyháti j. *) kk., Vas 11m., vasvári j., ház 
(s1ékh. Sásd), ház 10', f, 516, M., 0 , 1.392 kb., 1!6, ! 70::1, M., rk. Gerse, 1.931 kh., kj. és ak • 
kj. és ak. Szászvár, tsz. Pécs, jhtk. és ah. Sásd, Gerse, tsz. Szombathel), jbtk. és ah. Vasvár, 
cs. ll. Szászvár, 5!, XIX, 60, iiQ. :f {Kárász- es. 6. Vasvár, 83, XX, ti6, D.. t. Vasvár, u. p. Gerse. 
Kllblény), 12SJ. *) KaratnaTolá.l nk., X Bál ványosfD.red és torjai 

r. Bogyiszló, Pest-Pilis-Solt-Kiskun bndOsbarlang; Háromsztk 11m., kézdi j. (székh. 
fill,, .kalocsai j., cs. O. Dusnok, u. t. Tolna, u. p. Kézdivásárhely), ház 377, i. 1.4-!!1, M., ~, rk • 
Bogyiszló. és sk. Torja, 11.727 kb., ak. helyben, tsztk., jb • 

Ka r ás z l. Nyirkarász. és ah. Kézdivásárhely, cs. O. Kézdivásárhely, j, 

*) kk., X Mézesmajor; Gömör ls Kis· XXI.V, 79, u. t. Kézdivásárhely, u. p. Torja • 
Hont 1lln., rimaszombali j. (székh. Nyustya), ház ~) Ka\rú.tsonyifalTa nk., X Háromhalom és 
51, f, T., r;!, 1.045 kh., kj. és ak. Kőhegy. Józsefháza; Torontál 11m., bánlaki j., ház 224, 
tsztk., jb. és ah. Rimaszombat, cs. ö. Nyustya, ! 1.026, N., m., o, .:f-, 2.916 kb., ak. helyben, 
15, XVI, 61, u. t. Rimabl\nya, u. p. Köhesy. tsz. Nagybecskerek, jbtk. és ah. Módos, cs. G. 

Ka r a s z l ó l. AlSókaraszló, Felsókaraszló. Bánlak,·· 29, VII, 2:1, u. t. Bánlak, ~-
lárászmegyer, r"l Békés, Bikts 11m., békési *) J:arAtsonylliget nk., X FrankHanya és 

j., cs: il. Békés, ilJ m. h., u. t. és u. P• Békés: Obicsánytanya; Tat·ontál tm&., bánlaki j., Mz 1971 

*) Karaszna kk., Zemplm 11m., nagymihályi j., f, 1.0135, Sz., o., .:f-, 4.115 kh., ak.· helyben, tsz. 
haz 115, f.;ötS, T., rk. Na(Jymihály, gk. Sú.roogy, Nagybecskerek, jbtk. és ah. Módos, cs. O. Bánlak, 
&g. Pazdics, 805 kb., kj. és ak. Mocsár, tsz. ::!9, VII, 2!:!, u. t. és u. P• Bánlak. 
Sátora~aújhely, jbtk. és ah. Nagymi.hály, cs. O. Karú.tsonyl rbstelep, r"l Denta, Temes 11m.; 
Nafi'~lllhály, 66, IX, tS, U. t. Nagym1hály, u. p. dettai j., cs. G. Detta, u. t. Denta, ~-
Pazdics. K a r a v u k o v a l. Bácsordas • 

K a r as z n a l. Bánkaraszna. · K a r b u n á r L Biharszenes • 
*) la~ásznó kk., X Bara:necz, Blaskó, Bojacz, · *) Karcsa kk., X Árpá.s, Becsked, Biharom, 

Drozd, Gala, Gasó, Gaspanka, Gavlacz, Grapa. Gó ó és N i t • Ze z.L.. h d k" · · 
G d • H J J b' J dl' 'k r s y r anya, tn p cn vm., o rag uZl l· 

un as,•_ aczkov, antó, ara 1cza, e 1csn1 , 1 ékh K' ál h 1 ) ház "'li" .c 1 M * 
J fik K l

. 
1 

h K 
1
. . L t sz . Ir y e mecz , :ifi i)' ;;. , ., 0 , 

oze a,· a mov e oczky, u 1ovszkl, asz o- k N k" d k B d. .:1 h 1 7 n•1 kh 
· u M 1. "'h l k p k R r . r • agy uves , g . o rogszer,.a e y, ,...., ., 

vu:za, m.aczura, asz ak, 1u1 a e , oste , a aJa, k' é k K' k" d ts Sá.t al' "h 1 'btk 
S tka · s · V V J· s a . lS u ves , z. or Ja UJ e y, J • 

usz , z1kora, anyóhegy, VanyóvGlgy, lesov é áh K' á.l h 1 ,;_ Pá · X 83 
... Zb' "m.. ,~ ki ú'h 1 . . h"- s . 1r y e mecz, cs. u. czm, , , .., 1n ; r .r; ,-encsc;n szucza J e y1 J., ou; N k d 
U-1, ! !.4.56, T., O• 4.789. kh., kj. és ak. hely- u. t. és u. P• agy Oves • 
ben, tst. Trencsén, j btk. Zsolna, ah. Csacza, K a r c s a l. Amadékarcsa, EgyhAzkarcsa, Erdő-
cs. 11. Kiszuczaújhely, · 71, XV, (8, u. t. hátkarcsa, Etrekarcsa, GOnczOlkarcsa, Kirá.lyfia-
Csacza, ~ p. u. . karcsa, Kulcsárkarcsa, Móroczkarcsa, Pinkekarcsa, 

") Karasznyán kk., Trencsm vm., zsolnai j., ház Sólymoskarcsa. . 
1011 ! 566, T., rk. Várna, ~.6:!5 kh., kj. t!s ak. *) Karcsava kk., X Gronyuska és Zöldberek; 
Várna, .tsz. Trencsén, jblk. és ah. Zsolna, P.S. o. Ung vm., ungvári j., ház 83, i. 88,, T., rk. 
Várna, 71, XV, 4-8, u. t. éa u. p. Várna. Jenke, Kk. Felsönémeti, 1.520 kb., kj. és ak. 

*) Karaszó kk., Bihar 11m., tenkei j., ház !165, helyben, tsz. Beregszász, jhtk. és ah. Ungvár, 
. f, U!9, O., =t-, 5.035 kh., kj. és ak. Kisháza, tsz. es. O. Ungvár, 66, XI, 86, u. t. és u. p. Ungvár. 

Na.ry-Várad, jbtk. és ah. Tenke, cs. o. Sólyom, *) Karczag rtv., X Apavára, Bácsai és varjasi 
87, IV, 13, u. t.--Sólyom, u. p. Kishiza. tanyák, Cserhát, Libalegelő, Réti és legelői ta

lárászos, f"' Kunhegyes, Jász-Nagykun-SsoZ- nyák,· Szöllóskertek, Tibucz és Tilalmas; Jáss
Mk 1lm., tiszai felsc5'> j. (székh. Kunhegyes), cs. O. Nagykun Szolnok tm&., ház 6.070, i 22.9!16, M., 
Kunhegyes, u. t. és u. p. Kunhegyes. 01 ~, .:f-, X), gk. Hosszúpályi, ág. Szolnok, 

lárászpuszta, f"' Okorág, Baranya '""·• szent- 67.~23 kh., ak. helyben, t~z. Szolnok, jbtk. és 
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ah. helyben, cs. O. helyben, 68, III, 9, apatini j., cs. O. Bezdtn, u. t. é1 •· p. Mono$· 
r. .r e. o torszeg. 

Karczag, n , Pest-Pilis-Solt-Kiskun K a r l 6 l. Répczekároly, 
""'·• kalocsai j., cs. ö. Kalocsa, o. t. és u. p. ") Kal'lova n·k., Torontál tim., tclrftkbeesei j., 
Kalocsa. ház 1.117, ! 5.503, Sz., m., t, rt. Beodra, 

*) Kareztalva nk., X KisáezafQrésztelep, Os4k 16.790 kh., ak. helyben, tsz. Nagybecskere~ 
""'·• felcsiki j. (székh. Csfkszereda), ház jbtk. és ah Tör6kbecse, cs. 6. Beodra, !9, V, 16, 
f, t.!Ufi, M., o, 6.648 kh., ak. helyben, tsztk., jb. r. ~· 
és ab. Csfkszereda, cs. o. helyben, 82, XXIV, 80, Karmacs kk., X Karmaesi alsómajor él 

r. _r e. Keresztúri major ; Zala vm., keszthelyi j., ház 
Kardó kk., Bihar tim., központi j. (székb.Nagy- 2i1, ! U 53, M., o, kb., kj. és at. helyben, l 

Várad), ház 165, ! 915, O., ;t, 3.65~ kh., kj. tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Keszthely, cs. O. Zala· 
és ak. Oláhapáti, tsz lk. Nagy-Várad, jb. Nagy- szántó, 48, XX, 6(., o. t. Hévizszentandrás. l~. 
Várad vidéki (székh. Nagy-V ah. Nagy-Várad, Knrmacsl alsómaj or, r"'~ Karmacs, Zala tm .. 

- ca. O. Nagyürögd, 37, IV, 11, u. t. Püspök- keszthelyi j., cs. ö. Zalaszántó, u. t. Hévizszent. 
fürdi! (csak nyáron; télen u. , • andrás, o. t. Karmacs. 

*) Kardos kk., .n-encstn ""'·• vágbeszterczei j., Karmazántelep, r"\ Székelyjó, Kolou "'·• 
ház 28, ! 149, T., rk: Demény, 572 kb., kj. és bánffyhunyadi j., cs. O. Kalotaszentkirály, 1o t. 
ak. Demény, tsa. Trencsén, jbtk. Vágbesztercze, Zentelke, o. p. Kalota.szentkirAly. 
ah. Nagybicscse, cs. G. RaJecz, 71, XV, 47, u. t. Karmazlnesd kk., X Bretotyest kOzségrész; ! 
Rajecz, o. P• Demény. Hunyad vm., marosillyei j., ház 150, ! 598, O., .:j:, l 

Kardos, r"\ Gerendkeresztúr, TM"tla-.Aranyos 2.081 kh., kj. és ak. V orcza (alsócaertési tj. és ak. ! 
vm., marosludasi j., cs. ö. Aranyosgyéres, o. t. kerD.let), tsz. Déva, jbtk. és ah. llarosillye, ; 
Marosludas, u. p. Gerendkeresztúr. cs .. ö. MarosiUye, 64, XXill, 75, 11. t. és-L p. ! 

Kardosta, n Zseliczkisfalud, Homogy tJm., Marosillye. - i . ' 
kaposvári j., cs. O. Zseliczkisfalud, u. t. Gálosfa, K a r n a l. Maroskarna) i 
o. p. Zseliczkisfalnd. K á r n a l. Kiakárna · "' i 

Kardosfalva, n Kolozsvár, Koloss tim., cs. ö. Karolamajor, r"'' Bánlak, Tor0t1tdl tllll., bAJr. 
(a kOzbiztonsági szolgálatot Kolozsvár város rend- laki j., cs. O. BAnlak, u. t. és u. p. Bánlak. 
tlrsége teljesi~i), o. t. és o. p. Kolozsvár. Karolnmaj or, n Meszes, Borsod 11m., edel'nyi : 

Ka.rdosimajor, r"\ Kolozsvár, Koloss vm., cs. 6. j., cs. 6. Szendr6, u. t. Ki1·álykút, u. p. Szendró. 
(a közbiztonsági azoigálatot Kolozsvár város rend- Karolatauya, r"\ EmM, Borsod 11m., mez6· 
6rsége teljesíti), o. t. és u. P• Kolozsvár. csáti j., cs. ö. Emlid, o. t. és u. p. Em6d. 

Kardoskút, n Hódmező-Vásárhely, OBOn!Jf'ád Karolatanya, n Mezilnyirad, BoraOli ~•-
., •. , cs. ö. Hódmező-Vásárhely, r. . mezőkOvesdi j., cs. G. . L t. és 

Kardo81'~t, n Naues:&tergár, vm., a.. p. Mezőnyárád. · 
zirczi j., cs. O. Zircz, u. t. és u. p. Zircz. Karollnabánya, n NaB'Ysolymir, Bupu •·· 

K a r d o s v a s z k a l. Kardos. gölniczhányai j., cs. G. GGlniezbánya, L t. és 
Karektanya, n Valkány, Torontál nagy- u. p. Margitfalva. 

szentmiklósi j., cs. o. Valkány, u. t. és u. P• Karolinamajor, r"\ KOrllstarcsa, Mts ~•·• 
Valkány. . békP.si j., cs. o. Mezi5berény, u. t. és •· p. KGrOs· 

*) Karika kk., X Lankapu.zta; Ssi.lágy tim., tarcsa. 
zsibói j., ház 140, ! 661, O., ; , ~.107 kb., kj. or, r"\ Répczejánoara, Soprou•·• 
és ak. helyben, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, csepregi j., cs. o. Iván, o. t. és u. p. RépCJe-
es. O. Kettc5smez6, 51, III, 10, szemere. 

Kirlktapaufapuzta,n Ivánegerszeg, Va8tlm., Karolinamaj or, n Sorkipolány, Yau~~o, vat' 
sárviri j., es. ·a. Répczelak, •· t. és u. p. Hegy- vári j., cs. O. Rum, u. t. Dl!mlltllri, a.,. Kis· 
fal11. unyom. 

Karjad, r"\ Zenta, Bács-Bodrog t~m., cs. 6. Karollnamajor, n Tóba, 2brontáltna, zsom· 
Zenta, r, ~ p. u. · bolyai j., cs. o. Magyarcsernye, m. b., •· t. 

n 81a1Jolcs tim., kis- és u. p. Magyareaernye. 
várdai j., es- o. Dombrád, m. h., o,. t. és Karollnamajor, r"'' Zseliz, Bars """• lévai j., 
u. p. Dombrád. cs. ö. Nagysalló, u. t. és o. p. Zselíz. 

*) Karkócz kk., Nyitra",.,, p.lgóczi j., biz j()t, Karollntanya, n Tyukod, 81atmár ,..., CI8D" 
!, 1.147, T., rk. Bucsány, j,083 kh., kj. és geri j., cs. ö. Porcsalma, u. t. 
ak. helyben, tsz.· Nyitra, jbtk. és ab. Galgócz, u. p. Tyukod. 
cs. ~. Galgócz, 12, XIV, 46, u. t. Lipótvárfegyház, Ka r o I y l. Bélkaroly. 
u. p. Bucsány. Kár o 1 y l. Nagykároly, Répczekároly. ssef· 

Karllcza, n Bát:~· Bodrog vm., KiNIJderék, r"'' Szegbalom, Békú , •. , 
• 

• - . • 
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halmi j., cs. o. Szerhalom, a. t. és a.· p. Szer- Károlyimaj or, fl Krasznuzentmiklós, S.Gtmdr 
halom. · vm., nagykárolyi j., ca. ll. Nagymajtény, a. t •. 

:nrolyerdll, n Miklóshalma, Moson 11m., rajkai Kismajtény, a. p. Krasznaszentmiklós. 
j., cs. o. Hegyeshalom, a. t. Zurány, a. p •. Ká.rolyltng, fl Nagysikárló, Seatmár 11m., szi
lliklóshalma. nérváraljai j., cs. ll. Szinérvá1·alja, a. t~ Sikárló, 

") J:árolyfa kk., Vas vm., muraszombati j., bl\z a. p. Nagysikarló. 
M, i. SUS, Vend, rk. Vashidegkút, 905 kh., kj. és Ká.rolyltanya, fl Barlafalu, S1atmár tnn., szi· 
ak. Vashidegkút, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. nérváraljai j., cs. G. Remetemező, a.~ Barlafalu, 
Muraszombat, ca. ll .. Vashidegkút, 83, XX, 66, a. t. u. P• Remetemezet 
Battyánd, n. p. Vashidegkút. Ká.rolyltanya, fl Bikszád, &atmdr 

Kir o l)' h l u 1. Turóczkárolyfalva. j. (szé&:h. Avasújváros), cs. G. Bikszid, a.~ Bik-
Károlyfalntelep, .n Dévény, Possony vm., po- szádfürdc5, u. p. Bikszád. 

zsonyi j., cs. o. Pozsony, u. ~ és u. p. Pozsony. Kó.rolyltanya, r'l Fehérgyarmat, Seatmár 
•') KárolyfalTa kk., ZempUn 11m., sárospataki fehérgyarmati j., Cll. ll. Febérgyarmat, u. t. és 

j., hAz 85, i. 426, M., rk. Sárospatak, 532 kb., u. p. Fehérgyarmat 
kj. és ak. Sárospatak (sárospatakvidéki kj. és ak. Károlyitanya, n vács, 81atmár nB.By
kerillet), Herczegkút, tsztk., jb. és ah. Sátoralj&· kirolyi j., cs. ö. Nagymajtény, u. t. Gilváos, u. p. 
újhely, cs. o. SArospatat, 65, ·x, 33, u. i. és Szatmát·zsadé.ny. 
•· p. Sárospatak. Ká.rolyltanya, fl Mogyoróa, S1atmár avasi 

Kár o l y fa lv a l. Kiské.rolyfalva, Nagyká~ly- j. {székh. Avasújváros), els. G. Remetemező, a. ~ 
falva, Szepeskárolyfalva, Turóczkárolyfalva. és o.. p. Borválaszút 

lárolygyártelep, n Oláhpatak, Gömör is Kis- .Károlyltanya, fl Nagyecsed, S1atmál' vm., 
Htmt t~m., rozsnyói j., cs. ll. Dobsina, o.. t. Dobsina, mátészalkai j., cs._ O. Fábiánháza, u. t. Nagyecsed, 
•· p. ~cs. u. p. Fábiánháza. 

. Károlyhalma, n Verseg, Pest-PiZis-SoZt-Kis- Ká.rolylto.nya, fl Szamosardó, Seilágy ""'·· szi·· 
bm tim., aszódi j., cs. ll. Aszód, u. ~ Aszód, lágyesehi j., ca. ll. S'\lelmed, u. t. és u. p. 
a. p. Verseg. lelmed. . 

llrolyhalom," Kolta, Kotnárom vm., udvardi Ká.rolyltanya, n Szamosszeg, &atmár: vm., 
j. (székh. Ógyalla), cs. G. Udvard, u. t. és u. p. mátészalkai j., cs. ~· Nagydobos, ._ t. éa u. p. 
Kolla. " Nagydobos. .J . 

Ki.rolyháza, n Dimv6.r, Possony 11m., ma- .Károlyita:iJ.Ja, n· Tarpa, Btreg tiszaháti 
laczkai j., ca. O. Gajar, u. t. Magyarfalu czukor- j. (székh. Beregszász), ca. O. Tarpa, u. t. és a. p. 
ifál', u. p. Dimvár, . Tarpa. 

Karolybáza, f"o Gyirmót, Gy6r "m., aokoró- . .Károlyltanya, r'l Tasnó.dbalwbiza, Slilágy 
aljai j. (székh. Tét), cs. o. Ménfil, a. t. és u. p. vm., tasDidi j., cs. ö. Tasnád, a. t. Tasnád, u. p. 
Ménfct Ma.gyarcsaholy. ' 

• 

lárolyháza, n Nagykamond, Veseprém vm., Ká.rolyltanya, n Vitka, S1atmár t'm., máté-
devecseri j., cs. ö, Somlószőllős, u. t. Kiskamond, szalkai j., cs. O. Nagydobos, a. t. és u. p. Vitka. 
a. p. Jánosháza. · *j Iárolyllget kk., Torontál vm., zsombolyai j., 

lárolyháxa, n Takacsi, Vessprim vm., pé.pai ház 213, ! 7ö7, N., rk. Szenlhubert, 1.369 kb., 
;., ca. O. Pápa, u. t. Vaszar, u. p. Takácsi. kj. és ak. Szenthubert, tsz. Nagykikinda, jbtk. 

Károlyházatanya, n Győrszentiván, Győr vm., és ab. Zsombolya, ca. o. Zsombolya, 61, VIII, 
tószigelcsilizk.Ozi j. (székh. Győr), ca .. ll. Bc5nyrét- i4, u. t. és a. p. Szenthubert. 
alap, n. t. és u. p. Győrazentivé.n. , Károlymajor, r'\ Battyánfalva, Va. mura-

lárolyházmajor, n Moson, Moson 11m., ma· $Zombali j., cs. ll. Muraszombat, u. t. és L P• 
gyaróvári j., cs. o. Magyaróvár, u. t. Kimle, Mu1•aszombaL 
a. p. Horvátkimle. Károlymajor, r'\ Bő, Sopron • • csepregr J., 

Iárolylals6tag, n Mezőterem, Seatmár 11m., cs. ll. Csepreg, u. t. Bdk, u. p. Bő. 
nagykárolyi j., cs. ll. Nagykároly, u. t. és u. p. Károlymajor, n Felsőkethely, Vas ""'·• felső· 
lezőterem. őri j., cs. O. Felsőőr, u. t. VároBBzalónak, u. p. 

lárolylosárda, n Szeghalom, Békés 11m., szeg- Felsc5kethely. 
halmi j., cs. o. Szeghalom, u. t. és u. p. Szeg- Károlymaj or, n Hédervir, Gy6r tósziget-
halom. csilizkOzi j. (székh. Győr), cs. O. _Hédervár, a. t. 

lárolylfelslitag, f"o Mezilterem, S1atmár 11m., és u. p. Hédervár. 
nagykárolyi j., cs. ll. Nagykároly, u. t. éa u. p. Károlymajor, r'\ Iván, Sopron ""'·• csepregi j., 
Mezőlerem. cs. G. Iv6.n, u. t. és u. p. Iván. 

li.rolylmajor, n Csomád, Pest-Pilis-Bolt- Károlymajor, n Kislippó, Baranya t~m., ba· 
Kisktm ""'·• váczi j., ca. ll. Fót, u. t. Fót, u. p. ranyavári j. (székh. Dé.rda), cs. ll. Föherczeglak, 
Veresegyház. u. t. és u. p. Magyarhóly . 
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.. Iárol;ymajor, n Majsamiklósvár, Tolna vm.. Karpákpuszta, fl Szomolány, PoliOllY ,._, 
tamási j., cs. ö. Tamási, u. t, Ozora, u. p. Pin- nagyszombati j., cs. O. Pozsonynidas, 1. t ~ 
czehely. . u. p. Szomoló.ny. 

Károlymajor, n Nagylók, I!'ejtr vm., sár- ") Kárpátlu\las kk., X Fajdalpuszta ~Szilird· 
bogárdi j., cs. 6. Sárosd, u. t. Sárosd, u, p. Sár· puszta; Poesony vm., szenczi j., ház lM,! U71 1 

bogárd. T., o, 3.48l kb., kj. és ak. Nagysenkócz, W. 
Károlymaj or, n Nagyszombat, rotsony vm., Pozsony, jbtk. és ah. Bazin, cs. O. Gzifer, 7!, XIII, 

cs. O. Nagy~zombat, u. t. és u. p. Nagyszombat. 40, u. t. Gidrafa, u. p. Báhony . 
• 

Károlymajor, n Nyitralirmény, :Nyitra vm., Kárpátuspuszta, fl CsászAr, Komfii'OII 1111., 

nagytapolcsányi j., cs. ö. Appony, u. t. Nyitra- gesztesi j. (székh. Nagyigmánd), es. 6. Kiabér, 
ludány, u. p. Nagytapolcsány. u. t. és u. p. Császár. 

Károlymajor, n OsltTyasszonyfa, Vas t7m., Karpegéez, fl Magyargécz, N6grtfd m11., ld· 
czelld6mlilki j., cs. ll. Ostffyasszonyfa, u. t. ·és csényi j., cs. ll. Szécsény, u. t. Szécsény, 1o p. 
u. p. Ot-~rft'yas.,zonyfa. Nógrádmegyer. 

• • 
l 

l 

l 

l 

l 
i 
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l 

• 

• 

i 
• 

• 

Károlymajor, n Püsp6kszilágy, Pest-Pilis- Ktírpénypuszta, fl Serges, Bihar vm., élesdi : 

gyllrk, u. p. Püsp6khalvan. Serges. 1 

Katrolymajor, n S6véoyház_a, Osongráa vm., *) Kartal nk., X Emsepuszta, Fánimajor, i 
tis2áninneni j. (székb. Kiskundorozsma), cs. ö. Horváttnnya, Kistanya, Nagymajor és Újmajor; ! 
Sá.ndorfalva, u. t. Sándorfalva, n. p. S6véoyháza. Pest-Pili.y-Solt-Kiakun vm., aszódi .j., ház m, 

Károlymaj or, n Stomfa, Poesony vm., pozsonyi i, !1.316, M., 0 , ó.g. Aszód, 4.1!3 kb., ak. heir· 
j~, cs. ö. Stomfa, u. t. és u. p. Stomfa. · ben, tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. és l 

Ká.rolymajor, n Temerin, Bács-Bodrog vm., ah. G6d6lllS, cs. ö. Aszód, 3!1, I, !1, u. t. Aszód, 
ujvidéki j., c!i'. 6. Temerin u. t. és u. p. Temerin. . 

Károlymajor, n Zalaboldogfa, Zala vm., zala- *) Karlolez kk., X Alajosmajor, Nyitra nL 

· egerszegi j., cs. ö. l alaeger:.zeg, u. t. Zalaeger- nagytapolcsányi j., ház 33, !. 3'-'i, T., rk. Nyitra· 
szeg, n. p. Alsóbagod. • sárflS, 73!1 kh., kj. és ak. Radosna, tsz. Nyitra. : 

Károlymajol·, n Zsély, Nógráa vm., balassa- jbtk. és ah. Nagytapolcsány, cs. G. Naeyrépfny, 
ryarmati j., cs. 6. Balassagyarmat, u. t. Balassa- ll, XIV, 46, n. t. és o. p. Naryrépény. 
gya1·mat, n. p. Zsély. Karnbányatelep, 1""1 Ózd, BorsotJ 11m., ózdi j, 

Károlrpnszta. n Németjárfalu, vm., cs. o. Ózd, u. t. és u. p. Ózd. 
rajkai j., cs. o. K6pcsény1 u. t. Rajka, u. p. Né- *) Karuly kk., Seatmár vm., nagysomköti j., 
metjárfalu. ház 194, i 790, O., it , t .565 kh., l;j. és ak. Iovls, 

Kó.rolypuszta, r-. Poltár, Nógráa vm., losonczi tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Nagysomku~ ~·ö. 
j., cs. 6. Mlilnapata)t, u, t. és u. p. Poltár. Szakállasfal va, 5, XII, 38, u. t. Nagybánya, u. r~ 

KároJypilszta, n Tereske, N óg1·ád vm., nóg- Kovás. 
rádi j. (székh. Rétság), es. 6. Érsekvadkert, u. t. Karuly, n Szaniszló, Szatmár t~m., nagykAralJi 
és u. p. Tereske. j., cs. 6. Szaniszló, u. t. és u. p. Szaniszló. 

*) Károlyszeg kk., Zala vm., csáktornyai j., Ka l' u l y a l. Karuly. 
ház U, ! 171, H., rk. Felsdmihályl'al va, 618 kh., .. ) Kat•nlyfalva kk., Szolnok·Doboka tili, ma· 
kj. és a'k. Felsőmihályfalva, tsz. Nagykanizsa, j btk. gyarláposi j., ház ao,! 493, O., t, =j=-, 1.168 kb, 
és ah. Csáktornya, cs. 6. Mikso.vár, 481 XX, 65, kj. és ak. helyben, tsz. Dés, jbt.k. Nagyilonda, ah. 
u. t. Stridóvár, u. p. 1\liksavát·. · Magyarlápos, cs. 6. Galgó, 63, XXI, 70, 1o t. és 

Károlytelek, 0 Draskóczv6lgye, Turács vm., u. P• Galgó. 
turóczszentmártoni j., cs. 6. Turóczszentmárton, Karulyi bels6major, fl Szaniszló, Sinfiarit ~•· 
u. t. és u. p. Turóczszentmárton. nagykárolyj j., cs. ö. Szaniszló, u. t. és L p. 

Károlytelep, n Garamolaszka, Z6lyom vm., Szaniszló • 
• 

breznóbányai j., cs. 6. Zólyombt•ézó, n. ~. Zó- *) Karva kk., X Felsőpuszta, Kispuszta Maria· 
Iyombré1ó, a. p. Garamolaszka. major, Nagypuszta és Sándormajor; E:zterao• 

KárolyvAr, fl Gy6ngyösoroszi, Heves vm., gy6n· vm., párkányi j., ház 1!1, f. 9ó7, M., rk. D~na· 
gylisi j., cs. 6. Gyöngyös, u. t. és u. p. Gy6ngyös. mocs, !!.775 kb., kj. (Dunamocs nk.-hez beoutva), 
· *) Karos kk., X Eperjessz6g tanya és Fábián- ak. Dunamocs, tsz. Komárom, jbtk. ~irkilny, ab. 
tanya; ZempUn 1.'m., bodrogközi j. (ezékh..: Király- Esztergom, cs. 6. Muzsla, XIV, ü, u. t. MIW!a· 
helmecz), ház 126,! 823, M., rk. Nagykövesd, gk. • . 
Bodrogszerdahely, ref. Luka, ~.313 kh., kj. és ak. *) Karvaly kk., Bars t~m., garamszenttere5fh 
Kisk6vesd, ak. Bodrogszerdahely, tsz. Sátoralj a- j., ház tOl, ! 605, T., ~, l.!J4.1 ib., kj. és~ 
újhely, jbtk. és ah. Királyhelmecz, cs. o. Páczin, helyben, tsz. Aranyosmarót, jblk. és ah. K~;: 
6ii, X, 33, u. t. és u. p. Nagykövesd. bánya, cs. ö. Kiszolf~~:lu, i6, XIV, (.5, u.~ 

K a l' o s l. Zalakaros. 
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KRrT~anya, f""' Felsl'ldabas, Pest-Pilis-Soll- gos j Aba~-Torna "Vm., kassai j., biz 176, :! 1.!1ö, 
Kiskun t•m., alsódabasi j., cs. ö. Alsódabas, n. 'L T., o, 1. 765 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. 
Alsóabns, u. p. Felsl'ldnbns. és ah. Kassa, cs. G. Kassa, 3'-, IX, !7, u. t. és · 

*) Iálád kk., X Jeszenik, Piuzsár és Zlllogos j u. P• Kassa . 
. Baranya tim., siklósi j., biz 165, i. 767, H., Kastoltanya, ('"'\Nagyszered, fitnea tJm., verseezi 

m.1 ri. Beremend, f.2uö kb., kj. és ak. Bere- j., cs. G. Versecz, a. t. és u. p. Nagyszered. 
mend, tsz. Pécs, jbtk. és ab. Siklós, es. G. Bere- K as l é l y I. Felslikastély, Kisk.astély, Mély-
mend, li!, XIX, 60, u. t. Riczbóly, a. P• Bere- kastély, Nagykastély. · • 
mend. Kastályl szöllök, r-. Békéscsaba, Btkta 

") Kisapatak kk., X Csiky\ijfalu; Szilágy vm., békéscsabai j., cs. G. Békéscsaba, u. t. és u. p. . 
liiahi j., ház :1!23, i. 1.073, O., t., 1, rk. Bánffy· Békéscsaba. 
hunyad, 4-.US kh., kj. és ak:. Vt\rmezl'l, tsztk., Kastólyknmajor,r-.Romhány,Ndgrádvm., nóg
jb. és ah. Zilah, es. O. Vármezl'l, 51, III, 10, u. t. rádi j. (székh. Rétsál!'), es. o. Rétság, u. t. és 
és u, P• Vármezli. .· u. P• Romhány. 

lásásór, f""' TiszapiispOki, J'ász-Nagyktm-Szol- Kastéh·major r-, Papkeszi, Veszprém vm., 
• 110k t~m., tiszai közép j. (székh. Törökszentmiklós), veszprémi j., :a. o. Balatonkenese, u. t. és 

cs. O. TOrOkszentmiklós, u. t. és a. P• Tisza- u. p. Papkeszi. . 

ptlspllki. · • • Kllstélyoldalpuszta, r. Somoskő, Ndgrád t~m., 
l~sbalm~, f""' Budsz.entnnhily, Szabol~s vm., füleki j. (székh. Salgótarján), es. o. Salgótarján, 

d~da1 alsó l· (székh. Tis~alllk), cs: O. Budszent- u. t. és u. P• SomoskliUjfalu. 
m1hály, u. t. és u. p. Budszentm1há.ly. . 

lásfpuszto, f""' Nyim, Romogy tJm., tabi j., . *) Kastelyosdo~~ó kk., X Nagyágpuszta i 
cl. o. Adánd, u. t. Som-Navyberériy, u. P• Ságvár. Somogy vm., bnrcs~ J., hú 8~, f 601, M., ~' rk. 

laskantyll, r. Páhi, Pest-Pilis-Solt-Kiskun Barcs, 2.277 ~h., kJ. és ak. helyben, tsz. Knposvár, 

Kisk <5rlls, cg). · o 

l~nyigaz\anya, r-, Hegymeg, Borsod v1n., Kastélytanya, r-. Kenézll'l, Szabolcs tJm., dada1 
edelinyi j., cs. o. Edelény, u. t. Edelény, u. p. felső j. (székh. Gáva), ~· ll. Gáva, a. t. Ba~L .. 
Lak. · . u. p. Kenézll'l. 

*) IAsó kk., Zemplln "m., sátoraljaújhelyi j., *) KAsva kk., X Lirgalelep, Oszojtelep és PAl
hAz f .(.36, M., t., rk. és gk. Czéke, 1.643 kb., patak i Maros-Torda vm., régeni alsö j. (székh. 
kj. Velejte, ak. Magyarsas, tsztk., jb. és ah. Sátor- Szászrégen), ház !!5!, f 1.178, O., ; , .:f, 
aljaújhely, cs. o. Alsómihályi, 65, X, 33, u. t. k:h., kj. és ak. Görgényszentimre, tsz. Maros
Velejte, u. p. Bodzásújlak. · Vásárhely, jbtk. és ah. Szászrégen, cs. O. GOr· 

lassa tjv., X Bankó, Csermely, Lajosforrás; gényszentimre, 6~, XXII, 73, u. t. és u. p • 
.Abauj-Tcwna vm., ház 2.454-, f 44-.211, l\1., t., n., Görgényszentimre. 
~. t, ~, d' {a), (x (2), 16.339 kb., ak. helyben, Kásvai út, r-. Oroszidecs, Maroa-Torela tJm., 
tsztk., jb. és ah. helyben, cs. o. helyben (a köz- régeni felsli j. (szék h. Magyarrégen), es. O. Maros
biztonsági szalgálatot a város bel- és küllerülelén vées, n. t. Szász1·égen, u. P• ldeesfürdli. 
Kassa vfl.ros rendőrsége teljesHi), 3(., IX, !17, *) Kasza kk., 1'renesl!n vm., illavai j., ház 195, 
f, _r.- e. . E. 1.155, T., o, 3JI69 kh., kj. és ak. helyben, 

Ka as n 1. Kiskassa, tsz. Trencsén, jbtk. Illava, ah. Puhó, Cl, G. 
*) Kassabéla kk., Abauj-Torna kassai j., Illava, 71, XV, 47, u. t. Illava, ~. · 

ház 205, :E 880, 1'.1 0 , '-.666 kb., kj. és ak. •) Kaszaháza kk., X Gébárt és Neszele; Zala 
helyben, tsztk., jb. és ah. Kassa, cs. o. Kassa, vm., zalaegerszegi j., biz 44, i 891, ll., rk. 
l", IX, 27, u. t. és u. p. Kassahámor. Zalaegerszeg, ~73 kb., kj. és ak. Ságod, tsztk., 

*) Jíassahl\mor kk., Abauj-Torna vm., kassai jb. és ah. Zalaegerszeg, ce. O. Zalaegersze~r, '8, 
j., ház liö, f 616, T., t·k. Kassabéla, 1.999 kh., XX, 64, u. t. és u. P• Zalaegerszeg. . 
kj. és ak. Kassabéla, tsztk., jb. és ah. Kassa, es. G. K a s z a k is P o d h r á g y l. Kaszakisváralja. 
Kassa, 3(., IX, 27, :r. ~· *) Kaszaldsváralja o kk., X Háj és Szokol; 

IassalJámor állomás, r-. Úruzsin, Sáros 7'rencstn vm., illavai j., ház , i. 411, T., m., 
11m., lemesi j., cs. O. Lemes, "r· a. p. rk. FelsőtOlgyes, 1.06.(. kh., kj. és ak. Felsl'ltOlgyH, 
Kisladna. tsz. Trencsén, jhlk. Illava, ah. Puhó, cs. O. Illan, 

Kass a l e h o h I. Zólyomszabadi. . 71, XV, 47, u. t. Illava, a. p. FelslitOlgyes. 
*) Kassamlndszent kk., Abauj-Torna "m., Kaszálómnjor, r-. Pölöske, Zala tJm., pacsai 

kassai j., ház öt, i. 27'-, T., m., o, 267 kb., j., cs. ll. Pacsa, u. t. BuesuszentiAszló, u. p. Pl!lOske. 
kj. és ak. helyben, tsz tk., jb. és ah. Kassa, es. o. Kaszálótauya, r-. Mezónyék, BOrsod vm., mis
Enyiczke, 34, IX, 27, u. t. és a. p. Hernádcsány. k:olczi j., cs. O. Únod, u. t. és u. P• Mezlinyék. 

•) Kassaújfalu kk., X Hunyadimajor és Vilá- Kasz1\lót.unya, r-. Törökbecse, Torontál vm., 

• • 
• 

• 

• 

• 
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tc'JrGkbecsei j., ca. lJ. TlJrlJkbecse, u. t. és u. P• ház 300, :E 1.143, M., o, 8.186 kh., kj. i!s u· 
TGrGkbecse. Kászonaltiz, tsz. Csíkszereda, jbtk. Cslkszentmf.r· 
Kaszanarypodhra~ry l. KaszanaiJváralja.. ton, ah. Csíkszereda, cs. o. Kászonaltfz,Si,niV, 
*} Kaszauagoy taralja kk., X Mrazniczapuszta; 79, u. t. és u. p. Kászonaltíz. 

2nncstta 'llm., illavai j., ház.lOO, :E 501, T., rk. *)Ki.azonjakabfalTank., X Kászonfnrd6;CII! 
Kasza, i.960 kh., kj. és ak. Kasza, tsz. Trencsén, vm., kászonalcsíki j. (székh. Csíkszentmirlon1 

. jbtk. Illava, ah. Puhó, cs. lJ. Illava, 71, XV, 47, ház 374, :E M., o. 9.966 kb., ak. helyben, 
u. t. Illava, u. p. Kasza. tsz. Csíkszereda, jbtk. Csíkszentmárton, ah. Cs!k· 

Iasza)Hirpusna, f""' Narybánqegyes, Oaanáa szereda, cs. o. Kászonújfalu, 8!, XXIV, 79, 1o ~ 
"m., mezllt.ová.csházi j., cs. lJ. Mez~kovicsháza, Ká.szonaltiz, C8]. 

m. h., u. t. Narybánhegyes, • *) Kászonújfalu nk., OriJ: """' kászonalcslki~ 
f""' Nagylócz, N6grátt vm., azécsényi (székh. Csikszentmá.rton}, ház 619, f. 1., 

j., cs. ö. Szécsény, u. t. Szécsény, u. p. o, gk. Nagykászon, 10.5!4 kh., ak. helyben, llL 
Nagylócz. Csíkszereda, jbtk. Csíkszentmárton, ah. Cslk· 

Kaszapuszta, f""' Pocsaj, Bihar "m., berettyó- szereda, es. G. helyben, 8!, mV, 79, L~ 
újfalui j., cs. O. Kismarja, u. t. és u~ p. Pocsaj. Ká.szonaltiz, ~· 

Iaszi.rnyatauya, t""' Kisszentmiklós, Temes K a s z o n y l. Mezc5~aszony. 
""''' újaradi j., cs. O. Újal'ad, u. t. Újarad- · K a s z ó p o l y á. n a L Kaszómezll. 
Kisszentmiklós, u. p. Kisszentmiklós. Kaszópuszta, t""' Somogyszob, Somogy "'" 

• 

*) Isszaróna kk., x Sztrednairtvány; .7rencsln naryaládi j., CB, ll. Felsc5segesd, u. t. és .. ,. 
t~m., illavaij., ház 115, f, 616, T., rk. Zsolt, !!.683 Somogyszob. 
kb., kj. és ak. Zsolt, tsz. Trencsén, jbtk. lllava, Kasztó kk., Hunyad tJm., szászvárosi j., hú 
ab. Puhó, CB. ll. mava, 71, XV, 47, u. t. lllava, :E 1.019, o., t' =t=-, 8.674 k.h., kj. és ak. 
a. p. Zsolt. · helyben, tsz. Déva, jbtk. és ah. Szászviros, u. B. 

. K as z a r o v n e l. Kaszaróna. Szászvál'os, 64-, XXIII, 76, u. t. és u. p. Száazváros . 
*) KaszABrét kk., Trencstn '11m., kiszucznújhelyi K á. t a l. Lajtak&ta, Nagyké.ta, Szentl6rinezUta, 

j., ház 59, f. 804, T., rk. Felsc5vadas, 711 kh., kj. Szentmá.rtonké.ta. · · 

• 

és ak. Felsdvadas, tsz. l'rencsén, jbtk. és ah. *) Katádfa kk., X Elekpuszta j BarM&ytJ ~a., 
Zsolna, cs. O. Kiszuczaújhely, 71, XV, 48, u. t. szentlc5rinczi j., ház 89, i, .4!7!!, M., ~, 1.11U kb., 
és u. p. KiszuczaúJhely. . t.j. és ak. Szentdienes, ts1. Pécs, jbtk. és ah. 

Iaszatnnya, f""' Alap, Fej ir '11m., sá.rbogárdi j., SzenWirinez, cs. ö. Bellye, 5!1, XIX, 60, L t. 
cs. ö. Czecze, u. t. Czeeze, u. P• Alap. Szigetvár, u. p. Dencsháza. 

1""1 Polgár, Szabolcs vm., dadai alsó *) Katara kk., Vas '11m., kGrmendi j., ház 
j. (székh. Tiszalök), cs. O. Polgár, u. t. és u. P• ~6, :E 4o6, rk. Nádasd, ág. Kllrmend, 86' th., 
Polgár. . kj. és ak. Ná.dasd, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 

*) Iaszómezl kk.; X BányavGigy ; MártJmaros Körmend, cs. ö. Kormend, 83, XX, 66, 1. t. Vas· 
'11m., tiszaviligyi j. (székb. Rahó}, há.z ~73, f !.0!:18, nádas d, u. p. Nádasd. 
R., n.,;, !12.5tt kh., kj. és ak. Lonka, tsz. Mára- Katahalma f""' Tiszadob Ssabolcs ~~m .. dadai 
marossziget, jbtk: Rahó, ah. Máramarossziget, alsó j. (széth. Tiszalök}, ~. G. Búdstenbnihály, 
cs. G. Gyerlyánliret, 85, XII, 38, u. t. Nagy- u. t. és u. P• Tiszadob. 
bo!skó, u. P• Lonka. . . . Katnhegy, fl Nagyberki, Spmogy tnn., kaposvári 

) Kbzoualtfz ~·· f< FeJérkc5t borvíztelep. j Onl& ·• cs. ö. Mosdós u. t. és u. P• Mosdós. 
tJfll,, kászonalcsíkl J· (székh. Csikszentmarlon), J ' : • 
ház 278, t 985, M., 0, t, 6.33.4! kh., kj. és ak. ~a~alin, fl Gmdhcsalád, Tobza vm., .luz 

· helyben tsz. Csíkszereda jbtk. Csíkszentmá.rton vári l· (székh. Paks}, rk. és ref. KaJdacs, rt. 
ah. Csíkszereda, cs. o. h~lyben, 8!, XXIV, 79: Medina.' átt. KOlesd, cs. ll. Hidja, U. t. és L fo 
_r e. ~· . Tengehcz.. . . 

*} Ilszonfeltfz kk., Orik t'm., ká.szonalcsiki Ka t a l~ n l. Pósaszent~talin, Szentkatalin. 
j. (székb. Cslkszentmárton), ház 35!, f. 1.!147, M., K a t alt n a l. Szentkatahna. 

0, 9.8~7 kb., kj. és ak. Ká.szonaltiz, tsz. Csik- *) Katalinfal va nk., X Pusztakenderes; To· 
szereda, jbtk. Csíkszentmárton, ab. Csikszereda, rontal vm., nagybecskereki j., há.z 430, i, 1.819, 
cs. O. Kászonaltiz, Sle, XXIV, 79, u. . t. és N., o, 9.017 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ab. 
u. p. Kászonaltiz. · · · Nag cs. ll. Bé~taszentgylll1J, !9, V, 

Ki.szontllrdö, fl Kászonjakabfalva, Oftk vm., 16, :f, . 
kászona_l~síki j. (székh. Csikszentmárlon), cs. ö. Katalinbuta, n SzinóMnya, Nógrád ""'''lll' 
~ászo~uJfalu, u. t. Kászonaltiz, u. p. Ká.szon- sonczi j., es. ö. Lónyabánya, f, .., ~- ~ 
Jakabfalva.· Katalln.major, 1""1 Ercsi, adon)'ll• 

*) Ki.szonfmpér kk., X Répátiborviztelep j Onk cs. ö. Ercsi, u. t. és u. p. Ercsi. 
"m., ká.szonalcsíki j. (székh. Csíkszentmarton}, Katalinmajor, n SomogybllkkGsd, So.OIY 
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1111,, csurgói j., c,~. G. ZAkAny, a. t. Zákány, biz 91, :E 606, T., rk. és 6.g. Holica, 76& 
L P• Porrog. th., kj. és ak. V6.rkGz, tsz. Nyitra, jbtk. és ab. 

IataUnmajor, r'\ Tomaszentjatab, .Abavj- cs. G. Holics, 7!1, Xll, 4.1, u, t. Holica, 
Tortiti tim., turnai j., cs. G. Torna, u. t. Bódva- a.. P• Várköz. · 
vendégi, u, p. Hidvéga1·dó. Ka t o l n a l. Szentkatolna. . -

Katallnmajor, r'\ Túrony, Baranya vm., siklósi K a t o l n a d o r n a l. Szentkatolnadoma. 
j., cs. G. Szalánta, u. t. SzalAnta, u. p. Gyúd. *) Katoly kk., X Kátolypuszla; Baranya 'Vm., 

Iatalfnpuszta, r'\ Gesztete, Gfimör ls Kis- pécsváradi j., ház 1-41, :E t:l08, H., n., m., rk. 
Htmt t~m., rimaszéP.ai j. {székh. Feled), ca. G. Püspökszenterzsébet, 1.523 kh., kj. és ak. PQspOk-
Feled, 11. t. Ajnácskll, u. p. Gesztete. szenterzsébet, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Pécavárad, 

Iatallnpuszta, r'\ Szendehely, N6grád G. Németb6ly, 6!!, XIX, 60, u. t. Pécsvárad, 
nógrádi j. (azékh. Rétság), cs. O. Nlltincs, a. p. PQspOkszenterzsébeL 
r. (Magyarkut-Nógrádverócze), Uo p. Ké.tolypuszta, r-. Kitoly, Baranya 'Vm., pécs-

Katallnpuszta, n Tabajd, Fejtr t~m., váli j., váradi j., cs. G. Németbóly, a. t. Pécsvárad, •· P• 
cs. 1'1. Alcsut, n. t. és u, p. Vál. PüspOkszentel'zsébet. 

Katallntanya, n Bucs, 'Esetet•gom tim., pir- *)Katona kk., X Hágótanya és MelegvOigyitanya; · 
kányi j., cs, ö. Huzala, a.·· t. Bátorkeszi, u. p. Kolo•s tim., nagysArmási j., ház :E 1.879, 
Búcs. O., m., o, t , ref. Magyarfráta, 5.·1.15 kb., kj. és 

Iataliotanya, nJdeszes, Borsod "Vm., edelényi ak. helyben, tsz.· Kolozsvár, jbtk. és ah. Mocs, 
j., cs. ll. Szend1·ll, u. t. Királykút, u. p. Szendréi. ca. O. Nagyczég, 62, XXII, 78, ~. 

Iatalln1ianya, n Sajóvelezd, Borsod vm., ózdi Katonateiep, r-. Kecskemét, Put-Pili•·Bolt-
j., cs. ll. Sajókau, u. t. Putnok, u. p. Sajóvelezd. Kiskun t~m., es. ·O. (a kOzbiztonsági 

J[átasarok, n Füzesgyarmat, Bikis tim., szeg- Kecskemét . város rendőrsége teljesiti), 
halmi j., · cs. ö. Filzesgyarmat, u. t. és u. p. a. t. Kecskemét, ~· 

r. 
FilzesgyarmaL Katon1ianya, n Detta, Temes tim., dettai j., 

Iathollkus paptanya, n Poroszló, He'Ves cs. ö. Detta, u. t. és u. p. Detta. 
tisnfilredi j., cs. o. Poroszló, a. t. és u. p. Kátpuszta, n Bársonyos, Vessprém -vm., 
Poroszló. zirci j., cs. O. Réde, u. t, Bánhida, u. p. Bir-

n Etes, N6gráil "Vm., azécsényi sonyoa. 
j., es. 11. Karancsság, u. t. Salgótarján, u. p. Katraszél, r-. Hódmezc5-Vásárhely, Csongrád 
Karancsság. , vm., cs. O. Kopánca, u. t. és u. p. Hód-

latiBJr.apuszta, n Ipolyt'Odémes, Hont tim., mező-Vásárhely. 
polynyéki j., cs. O. Ipolynyék, u. t. Drégely- Kntt•ontanya, ,-.., Bodrogszerdahely, 7Amp'Utt 
palánk, u. p. Nagyfalu. 'Vm., sátoraljaújhelyi j., ca. O. Pácsin, u. t. és 

*) latlanfalu kk., Bereg ."".., alsóvereczkei u. p. Bodrogszerdahely • 
j., ház 89, ! !:tS~, R., gk. Sebesfal va, kb., kj. Kntresatelep, r-. Kézdiszentkereat, Három· 
és ak. Alsóvereezke (beszkidi kj. és ak. kertllet), s1ik 11m., kézdi j. (azékh. Kézdiváairhely), cs • 
tB?. Beregszász, jb. Alsóvereczke, ah. Szolyva, O. Esztelnek, u. t. Kézdivásárhely, u, p. Kézdi
telekkl!nyvi hatóság Munkáea, cs. ö. Alsóvereczke, szentkereszl 

• 

61'i, XI, 114!, u. t. és u. P• Alsóvereczke. *) Kattony kk., B•epes szepesviraljai j., 

• 

*) Katlanos kk., X Szobránczfilrdő; Ung ""'·• hA.z il, :E 83, T., rk. S1epeshely, 408 kb., kj. · 
szobránczi j., há.z 1!7, :E 669, T., rk. Tiba, gk. és ak. Ágostháza, tsz. Lőcse, jbtk. Szepesváralja, 
Heiygombás, 1.345 kb., kj. és ak. Szobráncz, tsz. ah. Lllcse, ca. o. Szepesváralja, 67, IX, 301 a. t. 

.. Be1·egszász, j btk. Szobráncz,- ah. Ungvár, cs. O. és u. p. SzepesvAralja. 
Szobrancz, 66, XI, 36, u. t. Szobrá.ncz, u. p. K a t t u n y l. Kattony. • 

TibL · Katztanya, 0 Csenrer, 81atmár tma., caengeri 
.latlaaos,n Nyustya, Gömör IB Kis-Hontvm., , cs. o. Csenger, u. t. Csenger, u, p. Pátyod. 

rimas~mbati j. (székh. Nyustya), cs. O. Nyustya, *) Káty nk., Bács-Bodrog vm., titeli j., há.z 863, 

. -- . 

a. t. és u. P• Nyustya. · ! 4.192, Sz., n., m., rJ', .:j=-, rk. Tiszakálmánfalva, • . 

• 

Iatllna, ("'' Marikó, 7'rencsln tnn., vqbesz- 12.961 kh., ak. helyben, tsz. Ujvidék, és ah. . 
terczei j., cs. O. Vágbesztercze, u. t. Vágbesz- Titel, cs. ö. Felséikabol, 6, V, 9~, f, 
tercze, u. p. Marikó. ~· 

· *) Kátló kk., X VOisyimRjor; Po11ony t~m., *) Katymár nk., Bács-Bodrog vm., hAcsalmási 
nagyazombati j., ház 1-49, :E 86.(., T., o, !.034- hAz 963, :E .4.7M, N., m., bunyedcz, O• 
ih., kj. és ak. Dejte, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. 10.086 kb., ak. helyben, tsz. Szabadka, jbtk. 
Nagyazombat, cs. O. PozsonynAdas, 7!, Xill, 4t0, Bácsalmás, ah. Baja, cs. G. Madaras, 23, VI, 17, 
.. t. ~. r. r- e. ~· 

Iá llócz l. Kátló. Kaufmanntag, r'! Ákos, S~lágy 
*) Utó kk., N71itra szakolczai j. (azékh. nádi j,, cs. il. Ákos, u, t. és u. l'• Ákos. 
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Kaufmauntanya, fl SzO.rte, Ung vm., nagy· istYán, tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs. G. Le~~~e~, 
kaposi j., cs. ö. Csap, u. t. és o. p. Szil1·te. 67, IX, 29, a. t. és 11. p. Kassa. · 

Kaufmantanya, fl Tiszakóród, Szatmár vm., K a z a l. Sajók..'l.za . 
fehérgyarmati j., cs. O. Soukád, u. t. Tiszaújlak, Kazalos, fl UzdborjAd, Tolna tm~., simon· 
u. p. Tiszakóród. tornyai j. (székh. Gyönk), cs. O. Nagydoros, a. t. 

Ki.un kk., Hwn.gad vm., dévai j., hi.z !5, i, 1!0, Nagydorog, u. P• Kajdac~. 
O., gk. Veczel, 563 kh., kj. és ak. Veczel, tsztk., Kazanesd kk., Hunyad tma., k!lrOsbtnyai j., 
jb. és ah. Déva, cs. o. Déva, 64o, XXIII, 76, u. t. hi.z 1!28, i. 6-t.O, O., kg. Fel~ácza, 7.7"J.7 ib., ij. 
és u. p. Branyicska. · és ak. Alvá.cza, ts.z. Déva, Jbtk. és ah, l6ri!s-

Kauzsaytanya, fl Magy, Szabolcs tJm., nyir- bAnya, cs. o. KOrOsbánya, 64-, xxm, 75, L l. 
b kt . . " A t L 1 k M és u. P• Alvácza. a a1 J., cs. u. pagy, a. • eve e - agy, S ékvOI bán SzéL•) 
a. p. Levelek. *) Knzár kk., X z gy ya, 11.ro BJ· 

* . puszta és Szórösi puszta ; N6grád fllll., filleki ~ 

Y .~ cs 8 anya, st- ' 8" 0 t- 18• ~ vm.,mo- 4..773 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Balassagyarmat, 
nor1 J., hi.z 127, t 782, M., rk. Táp1ób1cske, ref. 'btk é h 8 1 ót '"' " Kiste n .. 
P d "' B 9 th 1.; é k J • s a • a g arJa.D, cs. u. re ye, ;w1 in , ag. énye, t. 66 ., ,.". s a . Bénye, tsz. XVI 61 t. é K' tere 
n tv'd~ki ( ékh B da t) 'b k. é ' ' u. s a. P• lS nye. x-es 1 'i sz • u pes , J t s ah. Monor, K ..t b k N f ház " boi 

u b az .. r o or, rt y regy a, lila u 11. 
cs. O . .m.onor, I, 1, u. t. Gom a, ,. ... T 1 h.. 4o é N 

1 
u_· cs. u. ~,y regy .. za, a. ~. s u. p. y regy.,.... 

. Iravapuszta, fl Keszegfal va, Komárom vm., Kazimh·tan;ya rt FenyőkosztolADy Bara 1111 
csallóközi j. (szekh. Nemesócsa.), cs. ö . Komá- aranyosmaróti j.: cs. o. Kistapolcsány; n. 1. Ki~ 

• 

• 

rom, u. t. Komárom, u. P• Keszegfalva. tapolcsá.ny, u. p. Fenyókosztolány. 
*) KaTarán kk., X Istvá.nhegypuszta, Krass6- K a z i n c z l. Sajókazincz. 

Szörlny vm., temesi j. (székh. Szákul), ház 175, Kazinczpusdn, rt Disznóshorvát, Borsod ~L, 
t t t 13, O., r., =j=-, rk. Csukás, 8.017 kh., kj. és ak. edelényi j., cs. O. Rudabánya, u. t. Disznóshom~ 
helyben, tsztk., jb. és ah. Lugos, cs. 6. Szákul, u. p. Szuhakálló. . 
4-3, VIII, ~~. ~.- :r (Kavará.n-Szá.kul), u. t. Irazincztanya, rt Szuhogy, Borsod m., ede. 
Szá.kul, . lényi j., cs. O. Rudabánya, u. t. és u. p, Smndro. 

~) 'Kávás kk., X Ilonkamajor; Zala vm., Kázmé r 1. Felsőkázmér, Kislizmér, Nau· 
zalaegerszegi j., h!z 76, f. .(.76, M., rk. Zalaszent- kázmér. 
györgy, 1.159 k.h., kj. és ak. Teskánd, tsztk., jb. Kázmérvölgy, rt Gyertyánliget, Máraiiiiii'Ot 
és ah. Zalaegerszel!', cs. O. ZalalOvó, 48, XX, 64, vm., tiszavOlgyi j. (székh. Rahó), cs. G. GrerlJiD· 
a. t. Zalaegerszeg, u. p. Alsóbagod. liget, u. t. és a. p. Gyertyánliget. 

K" é. v á s l. Érkávi.s. K a z n a c s l. Alsókaznacs, Fels~bmacs. 
") 'Ki.vásd kk., BihtJr "m., tenkei j., hi.z 17i, Kazuk, n Vörösmart, Baranya tlM., bm· 

f. 868, O., =j=-, 1.838 kh., kj. és ak. Tenkegörbed, nynvári j. (székh. Dárda), cs. ll. Kiskőszes, L t. 
tsz. Nagy-Vá.rad, jbtk. és ah. Tenke, es. O. Baranyavörösmart, u. p. Vörösmart. 
Feketebátol', 37, IV, 13, u. 1. Tenke, u. P• K á. zs márk l. Alsókázsmárk, Fels6kázsmirk. 
Tenhgörbed. · *) Knzsó kk., ){ Major; Ze111pltn 11m., iálszé· 

Ki.vásytanya, ,...... Érkávás, S•ilágg "m:, tas- esi j., ház 65, t 276, ltf., t., ~, &l Hardies1. 
nádi j., cs. ö. Tasnád, u. t. Tasnádszántó, u. p. 1.0'10 kh., kj. és ak. Tőketerebes ( tőketerebesvidéti 
Érkó.vb. . kj. és ak. kerfllet), tsz. Sátoraljaújhely, jhlk. ls 

Káva\sytanya, rt Él'mindszent, Seilágy vm., ah. Gá.lszécs, cs. O. Tőketerebes, 66, IX, JS, 
tasná.di j., cs. G. Tasnád, u. t. Érszentkirály, u. t. Tőketerebes, u. p. Hardicsa. 
11. p. Érmindszent. *) Kazsok kk., )( Kazsokpuszta és Patakipuszla; 

Ká.vásytanya, rt SzinérvAralja, S6atmár v,,.,, Somogy vm., igali j., ház Ul, i. 541, .M., ~. rk. 
szinérvára.ljai j., cs. O. Szinérváralja~ u. t. és 8omogyszil, 1.875 kh., kj. és ak. Büssü, !JI. 
u. p. Szin.érvá1·alja. · Kap~svár, jbtk. és ah. Igal, cs. 11. Igal, 4f, XJX, 

- K a v e c s á n l. Kavocsá.n. 63, u. t. Somogyszil, u. p. BilssQ. 
*) Kavicsos kk., Sáros "m., bártfai j., hi.z 61, Kazsokpuszta, rt Kazsok, Somogy tt~~., ipli 

f, 338, R., t, f..587 kh., kj. és ak. Lukó, tsz. j., cs. O. Igal, a. t. Somogyszill, u. p. Bilssil. 
Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, cs. O. Bártfa, 67, IX, K a z s u I. Kazsó. 
19, u. t. Bártfa, u. p. Lukó. *) Kebele kk., Maros-Torda vm., marosi Cels6~ 

*) Kátna kk., Araa t~m., tornovai j., hi.z 1().(., t (szék h. Maros-Vá.sárl1ely), ház 4-ö, f, 1!15, IL, o. 
475, O., m., =j=-, 1.3~13 kh., kj. és ak. Selénd, tsz. ref. Kebeleszentiván, kg. Székelymoson, ~tb., 
Arad, jbtk. és ah. Borosjenő, cs. o. Feltót, 33, IV, kj. és ak. Jedd, tsztk., jb. és ah. Maros-Vis~ 
13, u. t. Feltót, u. p. Selénd. hely, cs. 6. Székelykál, 62, XXII, 71, u. t. IfafOS 

*) Iravocsán kk., Sáros vm., lemesi j., ház 146, Vásárhely, u. p. Jedd. 
t 870, T., 5, 1.1~ kh., IQ. és ak. Herná.dszent- Ke b e l e l. KebeleszentmártoD . 
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• 

*) Ke beles kk., X Stepniczemajor; Trmcsén Pánezéleseb, 631 XXI, 70, u. t. és u. p.· Pánczél
"m., puhói j., haz s~. !. 4.6'!, T., rk.. és ág. Puhó, cseh. • , 
U~5 kh., kj. és ak. Puhó, tsz. Trencsén, jlJtk. Kecskehátlrtvánr, r\ KotmánJ, N6graiJ 
és ah. Puhó, cs. o. Puhó, 71, XV, 4.7, u. t. és losonczi j., es. 0. Lónyabán}'a, u. t. Lónyabánya, 
•· p. Puhó. u. P• Vámosfalva . 

*) KebeleszentlTi\ny kk., Maros-TordtJ vm., ma- Kecskekömalom, r\ KAcs, Borsod vm., mezc5-
rosi felső j. (székh. Maros-Vásarhely), ház 50, kövesdi j., es. O. Tibolddarócz, u. t. Alsóábrány, 
f. ~!7, O., • , ~, 668 kh., kj. és ak. Jedd, u. p. Tibolddarócz . 
tszlk., jb. és ah. Maros-Vásárhely, cs. O. Maros- Kecskelléripuszta, ,-., Szaján, TorontáJ vm., 
Vé.sárhely, 6!, XXII, 71, u. t. Maros-YásArhely, nagykikindai j., es. O. Padé, u. t. és a.. p. Szaján. 
a. P• Jedd. · • Kecskemét tjv., X Ágasegyháza, Ágasegyházi . 

*) Kebeleszentmárton kk., ZaltJ vm., alsó- tanyák, Alsóesalános, Alsómonostor, Alsószéktó, 
lendvai j., Mz :E t. 109, M., rk. Lendva vásár- Alsószentkirály, Alsóúrrét, Árpád szállás, Belső
hely, 3.4-58 kh., kj. és ak. Lendvavásárhely, tsz. ballószOg, Belsr'inylr, Beretvástelep, Borbás, Budai
Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Alsólendva, cs. O. hegy, Csákt01·nyai hegy, Felsc5alpá.r, Felsc5~sa.ló.
Cseszlreg, .&8, XX, 65, u. t. Rédics, u. P• Lendva- nos, Földmfvesiskola, Felsómonostor, Felsc5-
vAsárhely. · széktó, Felsőszentkirá.ly, Felsc5úrrét, Halesz, Hel-

K e b es d l. Biharkaba. véezia, Helényegy háza, Kadafal va, Katonatelep, 
•) Kt~csed kk., Szolnok-DoboktJ vm., szamos- Keresztüt, Kisalpár, Klábertelep, Kisbugacz, Kisrái, 

új'virl j., ház 182, :E 816, O., m., t, ref. Eszt~ny, KórhánkOz, KOnesög, Körösihegy, Knlsőballószög, 
!.3!6 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. és Külsőnyir, Lakytelek vasútállomás, Máriahegy, 
ah. Szamosújvár, es. O. Nagyiklód, 63, XXI, 70, Máriakápolna, Matkó, Méntelek, Miklóstelep, Mü-
a. t. és u. p. Nagyiklód. · kert, Nagybugacz, Öre11hegy, Sza.rkás, Szikra, 

Ke cs e d l. Mezőkecsed. Szolnokihegy, Tafája. Tégla.telep, TOrökfái, Tös-
•) KeesedsztlTá.s kk., Szoltlo'k-Doboka vm., sza- erdő, Úrihegy, Vaesihegy, Városföld, Városmajor 

mosújvári j., ház 61, f ~ó6, O., .m., gk. Kee!!ed, és Vágójárás; Pest-Pilis-Solt-Kiskun vtn., há.z 
1.!58 kh., kj. és ak. Kecsed, tsz •. Dés, jbtk. és 11.17!2, f 68.424, M., n., t., 0, ~, ef', -=f, x), 
ah. Sznmosújvá.r, cs. O. Esztény, 63, XXI, 70, 163.~37 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. hely
•· t. és u. p. Nagyiklód. ben, cs. ö. helyben (a közbiztonsági szolgála.tot a 

Ieesege, fl Majsamiklósvá.r, ToltJtJ vm., tamási város bel- és küllerületén Keeskomét vá.ros 
rk. Tamási, ref. Naitysznkoly, cs. O. Tamási, rendőrsége teljésiti), 38, I, 93, ~. :f, 
r (Fornád-Keesege), ~ (Fornád-Kecsege) ..(11 e . 

P· u. -· Kecskepuszta, ,-., Aka, Veszprém vm., zirczi j., 
*) Keesetklsfalud kk., Udvarhely vm., udvar- es. ö. Csetény, u. t. Kisbér, u. p. Aka. 

helyi j. (székh. Székelyud~arhely), ház 174, :E Kecskerét, r\ Alsóbintra, lJfáratnaros vm., 
74-9, M., ~ • ~.537 kh., kJ. és ak. Sztlkelypá.l- huszti j., es. O. Bere:e.na, u. t. és u. p. Berezna. 
falva, tsztk., Jb. és ah. S:.:ékelyudvarhely, es. O. Kecskertpuszta, r\ Sopomya, Nyitta vm., vág
Szentlélek, 82, XXIV, 80, u. t. Székelyudvarhely, sell ei J.. (székh. Tornó ez) cs~ ö. -Nyitraújlak., 
u. p. Székelypálfal va. y ' · 

K é cske l. Ókécske, Újkécske. u. t. Moesonok, u. p. Sopomya. 
*) Xeeskéd kk. Komárom vm tatai j ház *) Kecskés kk., Szolno'k-IJoboka vm., nagy-

172, f. 925, N., m.,' 0 , U.S6 kh., kj.''és ak. h~Íyben, ilondni j., ház 147, !. 667, O., .1, 1.793 kh., kj. és 
tsz. Komárom, és ah. Tata, cs. ö. Köml6d, ak. helyben, tsz. Dés, Jblk. Nagyilonda, ah. Magyar-
l!!, XIII, 43, m. h., u. t. Környe, ~· lápos, es. ö. Hosszúrév, 68, XXI, 70, u. t. és u. p. 

K e e s k é d 1. Létka. 
Ieeekedága kk., Hunyad vm., dévai j., ház 141. Kec~kós? ,-., Abá~szaló1k,Jász-Nagykun-Siolnok i. 566, o., .:f, 1.441 kh., kj. és ak. Burjánfalva vm., hsza1 felső J· (szekh. Kunhegyes), cs. ö. 

(ideigl. székh. Nyavalyásfalva), tsztk., jb. és ah. Abádszalók, u. t. Kunhegyes, u. p. Puszlatas'kony
Déva, cs. ö. Haró, M, XXIII, 75, u. t. és u. p. Abádszalók. 
Marossolymos. Kecskés, r\ Füzesgrarmat, Békú tnn., szeg-

Keeskédpuszta, r\ Hollókő, N6gráiJ vm., szé- halmi j., es. O. FQzesgyarmat, u. t._ és u. p. FQ
cséuyi j., cs. ö. Szécsény, u. t. Szécsény, u. p. zesgyarmat. 
Lóez. Kecskés, ,-., Lemhény, Hár011Mlik vm., kézdi 

Keeskehát, f'""\ Érköbölkút, BihtJr vm., székely- j. (szék h. Kézdivásárhely), es. O. Bereczk, u. t. 
hidi j., cs. O. Székely hid, u, t. Székely hid,· u. p. Bereezk, u. ~· Lemhény. . 
Érköblllkút. Kecskés, ,-., Nagyhalász, Szabolcs vt~J., ny1r-

") Kecskl!báta kk., Szolnolr-DoboktJ vm., csáki- bogdányi j. (székh. Kemeese), cs. ö. BalkAny, u. t. 
· gorbói j., há.z 66, :E 287, O., 1 , 1.26 t. kh., kj. és ak. és u. p. Nagyhalász. 

Csernek, tsz. Dés, jbtk. Csákigorbó, ah. Dés, es. ö. Kecskés, r\ Sárospatak, Zempltn t~m., sAras- · 

• 

• 

• 

• 
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pataki j., Cl. 0.1 Tiszakarád, Uo t. és Uo P• Sáros- ah. Eperjes, cs. o. Keczerpeklén, 67, IX, !9, .. t; 
patak. RánkfO.red, u. p. Keczerpeklén. 

KecsUs, r'! Tiszacsege, Hajdu ""''' köz- Keczerlyuba, r'! Buzita, .Abcau;,.TorM ,., 
ponti j. (székh. Debreezen), es. o. Tiszacsege, csereháti j. (székh. Szepsi), cs. 11. Krassnokv~da, 
u. t. és u. p. Tiszacsege. · u. t. Szemere, u. p. Buzita. 

K e c s k é s 1. Zólyomkeeskés. *) Keczerpálvágása kk., X Birsalja; Sáros, •. , 
") KecskésfalTa kk., Ssilágy 11m., szih\gyesehi girálti j., ház 85, i. ~5, T., czigány, rk. Tapoly· 

j., ház 71, ! SO:!, O., gk. BO.kktótfalu, 686 kh., kj. hanusfalv~, 1.~~ kb., kj. és ~ Komlóskeresztes, 
és ak. Szilágyillésfalva, tsz. Zilah, jbtk. és ah. tsz. EpeiJes, Jbtk. és ah. Gtrált, cs. il. Ktlnás, 
Szil' ...... cseh es. o. Szilá.,.'"llésfalva 61 m tO 67, IX, i9, u. t. és u. P• Tapolyhanusfalva. 

"''iJ , I>J" , J , , *) "IT kié ,_,_ Bá l ' ' u. t. és u. p. Szilágyillésfalva. .a.eczerpe u AA., roa tim., emes1 J, 
][ecskéstanya, r'! Tarányos, Koloss "m., bánffy- hb 69, ! 410, T., ezigán~, n., m., o, 1.7~! kb., ij. 

hunyadi j., cs. o. Csucsa, u. t. Kissebes, n. p. és ak. helyben, tsztk., Jb. és ah. Epei'Jes, cs. G • 

Kalotaszentkirály. helyben, 67, IX, ~' u. ~ Rán~filred, ~. . . 
*) KecskeTarbók kk., Hont vm., korpanai j., ház Ieczertanya, r'l Turma, Saros m., lemesi J, . 

!1!!, f 150, T., rk. Bozók, 913 kb., kj. és ak. Bozók, e~. O. Keezerpeklén, u. t. Ránkfilred, u. J• Tu. 
tsz. Ipolyság, jbtk. és ah. Korpona, es. o. Korpona, rma. 

· !6, XIV, 46, u. t. Korpona, u. P• Bozók. K e e z O l l. Rábakeczől. • 

K k Ó l K k
l< Ke d d 1. Tal'doskedd. 

e e s c z . ecs vez. K d l K' k d N k d *) .... kll kk. c,. , -1 J< 1 k"' . . e e . ts e e, agy e e. .a.eCS uCZ 1 ~:Jarotl 'Vm., ae SvV Z uZl J., "IT d h . V' · t Za 
ház 66, i Ul, R., ; , 1.2U th., kj. és ak. Fels6- .a.e ~e~ egy, r'l .lZlszen györgy, .ra vm., csák· 

d t E · 'btk F 1 6 1 ko h Bá tfi tornyal J., cs. G. M1ksavár, u. t. Str1dóv6.r, 1. p. 
o or, sz. peiJes, J • e s v z z, a • r a, Viziszentgyörgy. 
es. G. Zboró, 67, IX, !9, u. t. Alsó pagony, u. p. *) ..,..e 1 -'chh..~. _ kk ",_ t ·z 1 F 1 

6 
d · .a. g eu ~a ., .LOron a tlm., nagyszen. 

e*s) ~ or.ll kk X K' h 'ta G
6 

~ v.· miklósi j., ház !51, f 1.191, N., m., rk. Óbéb, 
aeesu ., lS egyt nya; m6r oS .o..~- JI n~. l k.h kj é k h l b t N kik' d al' · . .c "'·~ • , • s a . e y en, sz. agy m a, 

Hont vm., torn ~alJ., ház 91, ~47~' M., rk. Csoltó, jbtk. és ah. Nagyszentmiklós, cs. il. Kiszombor 
ág. GGmorhossznszó, !.838 kb., kj. és ak. Gömör- ~ 6 v 15 t Ób J( ....... 

h · ó t R' b t 'b k. é h T l' 'l! ' ' ' u. • esenyu, ~· osszusz , sz. tmaszom a , J l s a . oma Ja, K~lttanya, r'! Lápafc5, Tol1ICJ tlm., domb6Yári 
cs. o. Ragál~, ~. XVI, 51, u. t. Pelsóez, u. P• j., es. o. Szakcs, u. t. Szakcs, u. P• Nak. 
Gyllmörhosszuszó. . · . *)Kegye kk., X Csikóstartpuszta és Hutapuszla; 

.lécspuszta,r'l Cstesó, Komárom 11m., esallók.Ozt 8 ·z. ta nádi · ház 1· ~ 996 o m. · ( kb ., agy vm., s J., .., , ., , 
J· szé . Nemesócsa}, es. o. Nemesócsa, u. t. .,. k T ád 9 n~7 kb kj és ak Érs·-~·- · · és c · ó * , r . asn , ,U')! ., • • 64W&!:BI, 

u. P• stes · . tsz. Zilah, jbtk. és ah. Tasnád, cs. O. Tasnid, 51, 
K é e z l. Magyarkér.z. III 10 t. é É kác · , , u. s n. p. rsza st. 
K e e z e l. Maroskecze. K e g y e 1. Király kegye . 
*) Keczege kk., X Okolicsányitanya; GlJm6r *) Kegyek kk., Bihar 11m., kllzponti j. (székh. 

ú Kis-Hont t~m., rimaszombati j. (székh. Nyustya), Nagy-Várad), ház ta, i. 627, O., .:f, U56 kb., 
ház 75, i !151, T., m., ág. Rimaráhó, 1.994. kh., kj. és ak. Mezőszakadát", tsztk. Nagy-Várad, jb. 
kj. és ak. Rimaráhó, tsztk., jb. és ah. Rima- Nagy-Várad vidéki (székh. Nagy-Várad), ah, NlliJ' 
szombat, es. ö. Nyustya, 26, XVI, 51, u. t. Rima- Várad, es. o. Tasádfő, 37, IV, 11, a. t, és u, p.. 
bánya, u. p. Rimaráhó. Mezőszakadát. · 

*) Keczel nk., X Csukástó és TO.skös; Pest- *) Kehida kk., X Kehidai szőll6hegy; Zala 
• 

Pilis-Solt-Kiskun vm., kistőrösi j., ház 1.550, i. vm., zalaszentgróti j., ház 119, i 790, M., o, 1.7~ 
8.239, M., (j, ref. Soltvadkert, kb., ak. hely- kh., kj. és ak. Zalakoppány, tsz. Nagyka.nizsa,jb!k. 
ben, tsz. Kalocsa, és ah. Kisklíros, es. O. Kis- Keszth,ely, ah. Sümeg, es. o. Zalacsé.ny, 48, XX, 
kőrös, 38, l, 3, r, _[11 e. ~· 6f., :C (Kehida-Kustány), ~· 

K e c z e l l. Magyarkeezel, Oláhkeezel. Kebldal szöllöhegy, r'! Kehida, Zala tJIII, zala· 
Keczelnetanya, r'! Mezőcsát, Borsod vm., mező- szentgróti j., es. O. Zalacsány, u. t Kehida· 

eslti j., cs. ö. Tibolddarócz, u. t. és u. p. Kustány, u. p. Kehida. . 
Mez6csát. Kejapuszta, n Széphely, Temes fltll,, csáki j., 

*) KeczerkBsztolány kk., Sáros vm., lemesi j., cs. o. Széphely, u. t. és u, p. Széphely. 
ház 50, i. 286, T., Ag. Sárosófalu, 677 kb., kj. és •) Kék kk., X Kistanya; Ssabolcs tlm., nyfr· 
ak. Keczerpeklén, tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs. O. bogdányi j. (székh. Kemecse}, ház ~13, !. . 
Keczel"peklén, 67, IX, 29, n. t. Ránkfllred, u. p. M., ~, rk. Demecser, gk. Nylrtass, 3.813 th., k.i· 
Keezerpeklén. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. NylreByhálat 

*) KeczerHpócz kk., Sáros "m., lemesi j., hb cs. o. Kemecse, 65, X, 33, m. h., 11• t. neme-
5!!, i. !81, T., rk. Keezerpeklén, ág. Sárosófalu, cser, • 
~.706 kb., Jrj. és ak. Keezerpeklén, tsztk., jh. és K é k l. Szál'azkék. 

• 
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Jeékapaszta, f""' Buzsák, Somogy vm., l~ngyel- ~h. Bethlen, cs. O. Szentm6.té, _63, XXll, 71, u. t. 
tóti j., cs. o. Lengyeltóti, u. t. Lenneltób, u. P• Szászlekencae, u. P• Szentmáte. 
Buzsák. *) Kékenásárhely kk., Szolnok·Doboka "m., 

*) Kékese kk., Szabolcs "m., kisvá.rdai j., ház kékesi j., h6.z 67, ! 252, O., m., gk. és ref. Szép-
194, ! U41, M., 0• ~, gk. Ajak, 3.168 kb., kj. kenyerúszentmárton, 993 kb,, kj. és ak. Szép
és ak. Tiszakanyár, tsz. Nyíregyháza, jbtk. és kenyerúszentm6.rton, tsz. Dés, jbtk. Kékes, ah. 
ah. Kisvárda, es. O. Dombrád, 66, X, BS, u. t. és Szamosújvár, es. ö. Czege, 63, XXII, 7!, u. t. 
•• P• Kisvárda. . Czege, u. p. Kékes. 

, Kekéestanya, r-. Gyöngyöstarj6.n, Heves vm., Kékffi, ~ Doboz, Bikés "m., gyUlai j., es. o. · 
gyllngyösi ~. es. O. Gyöngyös, u. t. GyOniJOs, Doboz, u. t. és a. p. Doboz. 
•· P• Gyllngyöstarj6.n. Kékhalom, ~ N6.dudvar, BojtiM vm., hajdu-
Kékee~, f"'' Tasnádszarvad, Beilágy vm., tas- szoboszlói j., es. o. N6.dudvar, u. t. és u. p. N6.d-

nádi j., cs. ö. Tasnád, u. t. és u. p. Tasnád. udvar. 
Kék e d l. Alsókéked, Felsőkéked. Kékhegy, f"\ Érsekcsanád, Pest-Pllis-&Zt-Kis-
*) Iékellö kk., Bars "m., garamszentkereszti kun vm., kiskórősi j., es. ö. Siikösd, u. t. SO

j., biz 70, i. 612, N., (), ág. KörmOezbá.nya, 1.87~ kösd, u. p. Érsekcsanád. 
.kh., kj. és ak. kOrmöezbányai kOrjegyzőségi ak. Kékltöpuszta, f"\ KőhidiJarmat, Esltwgom 
kerlllet, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Körmöez- vm., pá.rkányi j., es. o. Muzsla, a. t. és u. p. 
bánya, ca. O. Körmllcsb6.nya, !26, XIV, 4r5, u. t. Kőhidgyarmat. 
és u. p. Körmöezbánya. · *) Kékk6 kk., X Récsta ; N6grád tim., balassa-

*) :Kékes tk., Seolnok-Doboka vm., kékesi j., ház gyarmati j., hM ~3(., i· 1.347, T., m., (), ~U6'7 
!1!6, f 1.082, O., m., ~ 1 =j=-, gk. Mányik, 3.138 kb., kj. kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Balassa
és ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. helyben, ah. Szamos- gyarmat, es. ö. helyben, XVI, 51, a. t. Balassa-
újvár, cs. ll. helyben, 63, XXII, 7!1, _[ll e. gyarmat, ~-
~- *) Kékkút kk., "m., tapolezar j., ház 6'1, 

Iétes, f"'' Alsóapsa, Máramaros szigeti j. ! 3!17, M., rt. Kiptalantóti, M! th., kj. és at. 
(székh. Máramarossziget), es. o. Kozépapsa, u. t. helyben, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Tapolcza, 
Aknaszlatina, a. p. Alsóapsa. es. O. Kc5vágóörs, 48, XX, 66, u. t. és u. p. 

Kék es l. Lippakékes, Ma.gyarkékes, 9láhkékes. Kővé.góörs. _ 
*) Kékesd kk., BMat&ga vm., péesvá.radi j., Kákmed, ~ Kisgyőr, Borsod vm., miskolezi 

Mz t~, i. öi2, M., rk. Püspökszenterzsébet, j., cs. ö. Emőd, u. t. és n. p. Harsány. 
UOS kb., kj. és ak. Plisp6luzenterzsébet, tsz. *) Kelese kk., ZempUn vm., sztropkói j., hb 
Pécs, jbtk. és ab. Pécsvárad, es. O. Pécsvárad, 74, :E 491, T., rk. Nagydomása, gk. Máriakút, 
fil, XIX, 60, u. t. Nagypall, u. p. PO.Spökszent- !2.130 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Sátoraljaújhely, 
erzsébet. . jbtk. Sztropkó, ah. Varannó, cs. O. Nagydobra, 

Kékesfain kk., Htmgad vm., hátszegi j., ház 66, IX, !8, _[ll e. 
141, i. 875, O., gk. Felsőnyiresfalva, 5.389 th., :Kelcsó, ~ Hegyeshely, 7'rencsm nagy
kj. és ak. Alsónyíresfalva, tsz. Déva, jbtk. és ah. biesesei j., es. 6. Turzófalva, u. t. Turzófalva, 
Hátszel!, cs. O. Alsónyíresfalva, M, XXIII, 75, u. p. Hegyeshely. 
u. t. és u. p. Demsus. *) Kelebén;y kk., 7'rencsén vm., kiszuezaújhelyi 

*) Xékesfüred kk. és I, Bereg vm., szolyvai j., ház 108, i. 633, T., rk. ÓbeJiztereze, 2.4!2 kb., 
j., ház ! 162, N., rk. Munkáes,·10.~i 9 kb., kj. kj. és ak. Óbesztercze, tsz. Trencsén, jbtk. és ab. 
és ak. Szentmiklós, tsz. Beregszász, jbtk. Mun- Csaeza, es. 6. Óbesztereze, 71, XV, (8, u. t. és 
Mnnkáes, ah. Szolyva, es. O. Alsóviznieze, 65, XI, u. p. Óbesztereze. 
M, u. t. és u. p. Szentmiklós. :Kelebla, n Szahadta, Bács-Bodrog vm., es. 6. 

*) Kékesoroszfalu kk., Beatmár vm., nagyb6.nyai lielyheii, r;~-~~ p. u •. 
j., ház 187, i. M6, O., gk. Szakállasdombó, 95~ Keleesén Liptó vm., németlipcsei j., ház 
kb., kj. és ak. Szakállasdombó,· tsz. Szatmá.r- 62, ! 270,T., (), 2.!187 kh., kj. és ak. Nemes
Németi, jbtk. és ah. Nagyb6.nya, es. o. Felső- lubella, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. Liptószent
bánya, 5, XII, 88, a. t. Felsőb6.nya, n. p. Sza- miklós, cs. O. Németlipcse, 671 XV, 49, u. t • 
.kállasdombó. Németlipcse, a. p. Királylubella. 

It!kesianya, f"'' Bojt, Bihar tlm., biharkeresz- *) Keleesén;y kk., X Kiskelecseny; 
tesi j., ca. 6. Kissz6.ntó, u. t. Nagykereki, a. p. maros vm., ökOrmezdi j., ház 146, :E 761, R, t, 
Bojt 3.04!1 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Má.ramarossziget, 

lékestelep, f"'' Zsigmondháza, Árad vm., aradi jbtk. és ah. Ökörmező, cs. 6. Iszka, 86, XI, 
j., cs. ö. Öthalom, n. t. és u. p. Újarad. Sö, u. t. Ökörmező, u. p. Iszka. 

") Kékesújfalu kk., .Bzolt&ok-lJoboka vm., kékesi Keleesény, ~ Bakostörék, Göm6r is Kis-HOflt 
i., ház !17, z 889, O., m., t , rk. Szentmálé, vm., rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs. It 

kb., tj. és ak.. helyben, tsz. Dés, jbtk. Kékes, Rimaszombat, n. t. Rimaszombat, a. P• Rimaré.hó. 
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Ke 1 e cs e n y l. Magya.rkelecsény, Zemplén· rosi alsó j. (székh. Maros-Vásárhely) ház 145 
kelecsény. i 730, M., ~ , rk. Egrestc5, b99 th.,' kj. éa al 

Ke 1 e cs é n y l. Décskelecsény, Feketekele- Gyulakuta, tsz. Maros-Vásc\rhely, jbllr. és ah. 
csény, Felsökelecsény, Fülekkelecsény, Garam- Nyárádszereda; cs. ö. Erdöszentgyörgy, XXII, 
kelecsény, Kiskelecsény, Magyarkelecséoy, Nagy· 71, u. t. és u. p. Balavásár . 
kelecsény, Saskökelecsény, Tótkelecsény, Vágkele· Kelemeuzug, n Dévaványa, láaJ·Nagyhn· 

. - csény, Zemplénkeler.sény. Szolnok vm., tiszai felsil j. (székh. Kunhegyes), 

• 

• 

*) Kelecsenyborda kk., )( Borda; .Abauj- cs. ö. Dévaványa, u. t. és u. p. Dévaványa. 
Torna vm., füzéri j. (székh. Hernadzsadány), ház •) Kelemér kk., X Budavölgyitanya, Cse~ela· 
71, i, ~S, T., ~, rk. Regeteruszka, .2.329 kh., nya, Doszpolytanya, Kövesdombitanya, Malom· 
kj. és ak. MagyarMd, tsztk. Kassa, j b. Hernád- szögitanya, Pócspallag és Szc5llőilanya i Göl46r 

. . zsadány, ah. Kassa, cs. ö. Magya1·Md, 34, IX, .27, és Kis-Hont vm., putnoki j., ház ! 

.. 

• 

• 

u. t. és n. p. Magyarböd. l\L, ~, rk. Ragály, 2.431 kh., kj. és ak. helyben, 
Keleesényimajor, r"\ Fakóvezekény, Bars vtn., tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Tornalja, cs. 6. 

verebélyi j., cs. ö. Nagysalló, u. t. Nagysalló, Putnok, .25, XVI, 52, ~· 
u. p. Fakóvezekény. *) Kelen .kk., Zemplén vnl., szinnai j., hú 

Kelecséuylmajor, r"\ Péczel, Pest·Pilis·&lt- 150, i, 843, R., ; , 3.8.t.6 kb., kj. és ak. helyben, 
Kiskun vm., södOllöi j., cs. 6. Péczel, u. t. és tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homrnna, es.ü. 

·u. p. Péczel. Ugar, 66, IX, 28, u. t. Tnkcsány, 1:8]. 
Kelecsénylpuszta, r"\ Decs, Tolna vm., köz- Kelencz, r"\ Püspökladá.ay, Hajdu tm.,.hajdll-

ponti j. (székh. Szekszárd), cs. ö. Decs, u. t. és szoboszlói j., cs. ö. Püspökladkny, m. b., 
u. p. Decs. u. t. és u. p. Püspökladány. 

Kelecsénypuszta, r. Magyarnándor, Nógrád *) Keleneze kk., Szilágy vm., szilágycsehij., biz 
vm., balassagyarmati j., cs. ö. Berczel, u. t. 181, i, 790, O., czigány, ; , ~.953 kh., kj. és ai. 
és u. ]1. Magyamándor. Sülelmed, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágycseh, 

Ke l e c z e l l. Kiskalota. cs. ö. Síllelmed, 61, III, 10, u~ t. és 1. P• 
*) .Ieléd kk., - Vas vm., czelldömOlki j., ház med. · 

~3, i, !!!17, M., rk. Zalaerdc5d, 1.547 k.h., kj. Kelenföl d, r"\ Budapest, 
és ak. Jánosháza (jánosházavidéki kj. és ak. keríl- ktm vtn., cs. ö. (a közbiztonsági szalgidatot a 

. leLJ, tsz. Szombathely, jblk. és ah. CzelldOmölk, m. kir. államrendc5rség teljesiti), 
cs. ö. Jánosháza, 83, XVIII, 59, u. t. és u. p. :f (Budapest-Kelenföld), ~ (Budapest ll~ 
Jánosháza. . *) Kelénpatak kk., Sopron vm., soproni j., 

Kelem, n Tiszasas, J'áse-Nagykun·SzoZnok vm., ház 209, :E 1.258, H., (),.839 kh., kj. és ai. 
tiszai alsó j. (székh. Tiszaföld var), cs. ö. Tiszaug, Somfalva, tsztk., jb. és ah. Sopron, cs. O. Czin· 
u. t. és n. P• Tiszasas. fal va, 78, XVIII, 67, u. t. és u. p. Czinfalva. 

*) Kelernbér kk., X Imrepuszta; Sáros vm., Kelen völgy, r"\ Budafok, Pest·Pilia·&li·Kisb1 

eperjesi j., ház 89,_ ! 465, R., t., t , rk. Sz~d- vtn., biai j., cs. O. Hudafok, n. t. Budafok, [8J. ' 
hcze, !!.679 kb., k~. és ak. helyben, tsztk., Jb. *) Kelenye kk., X Erdei puszta, Galamiai rualu111 
és ah. Eperjes, cs. ö. Bertót, 67, IX, !19, u. t. és Kisbikkpuszta ; •. Ho,~t vm., ipolynyl'ki j., his 
és u. p. Margilfalva. -.. 95, i, 489, M., rk. Ipolyfödémes, Ufl6 kb., kj. 

Kelemenfalu kk., Liptó v~., németlipcsei j., és ak. Ipolyszécsényke, tsztk., jb. és ah. Ipolyság, 
ház 7ö, i, :·.43, T., rk. Lucski, 1.544 kh., kj. és ak. cs. ö. Ipolynyék, ~6, XIV, 45, u. t. Drégely· 
Lucski, tsztk., jb. és ah. Rózsahegy, cs. ö. Liptó· pal4,nk, n. p. Ipolynagyfalu. 
tepla, 67, XV, 49, u. t. és u. p. Lucskifiirdd. Kéles, r"\ Jánoshalma, Bács~ Bodrog tim., bács· 

K e l em e n fa l u l. Turóczkelemenfalva. almási j., cs. O. Jánoshalma, u. t. és a. p. 
Ke l em e n fa l v a l. Turóczkt!lemenfalva. Jánoshalma . 
Kelemenhalom, n Herczegfal va, Frjér vm., *) Kelestény kk., )\ Szlrazsiszkó; Trenesill 

airbogardi j., cs. O. Herczegfalva, u. t. és u. p. vm., vágbeszlcrczei j., há.z 63, f. 3,1, T., rk. 
Előszállás. Marikó, 886 kh., kj. és ak. Marikó, L;z. Trencsén, 

Kelemenhid, r"\ Makó, Osanád cs. ö. jbtk. \tághesztercze, ah. Nagybicsese, cs. o. Vfi· 
Mak.ó, u. t. és u. p.· Makó. besztercze, 7 L, XV, 47, u. t. Puhó, u. p. Marikó. 

.K:elemenliget, n Hirics, Baranya vm., sik· Keletifelstiszombatfalva kk., l!'ogaras · r•· · 
lósi j., cs. ö. Vajszló, u. t. és n. p. Vajszló. alsóa.rpási j., ház 190, :E , O., .:f, S.M9 kh., kj. 

Kelemenmaj or, r. Olad, Vas vm., szombathelyi és ak. Dragus, tsz. Brassó, j btk. és ah. Fogaras, 
j., cs. ö. Szomba~ely, u. t. és n. p. Olad. cs. o. Voila, St, XXIV, 78, u. t. és u. P• .Alsó

. Kelemenpatak, r"\ Maroshévfz, Maros-To)f'i/,a szombatt'alva. . Bodr09 
vm., régeni felső j. (székh. Magyarrégen), cs. ö. Keleti Gradina, r. Zombor, Butaz 

111
bor 

Maroshévfz, u. t. és u. p. Maroshév iz. vm., cs. ö. (a közbiztonsági szo~gálatop ZoomiJOr. 
· 't') n t. es u, • *) Kelementelke kk., Maros-Torda vm., ma- város rendő1·séie telJesi 1 • • 
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JCt>letfmajor, r. Beleg, Somogy vm., nagyatádi .. ) Kemenczeszék kk., Krassó-8z6rlny "m., 
j., cs. ö. Csököly, u. t. éJI u. p. Beleg. resiczahányai j., húz 198, ! 1.407, o., n., cseh-

Kt>le11 szállások, r. Őcsény, Toln.a vm., köz- morva, olRsz, =r, l'k. Resiczabánya, 4.761 kb., kj. 
ponti j. (székh. Szekszárd), cs. ö. Decs, u. t. és és ak. Resi~zabánya (resiczavidéki kj. és ak. kerü
Ilo p. Öcsény. · let 1, tsz. Lugos, j h lk. és ah. Boksánbánya, cs. ö. 

Kelt>titanya, f"'l Féltorony, Moson vm., ne1si- Fercnczfalva, 48, VII, ~O, u. t. Resiczabánya, 
deri j., cs. ö. Féltorony, u. t. F~Itorony, u. p. ~. 
Moson'arcsa. *) ·Kéménd nk., X Kéméndi puszta i Esztergom . 

') Keleviz kk., X Baramaj or, Lebnerpuszta és vm., párkányi j., ház 896, ! 1.812, M., o, 4.1:176 
LilionoheJry; Somogy vm., marczali j., ház 72, f. 481, kh., ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk. Párkány, 
M., rk.lllesztegnyő, 831 kh., kj. és ak. Mesztegnyö, ah. Esztergom, cs. ö. Bart, 26, XIV, U, f, 
tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Marczali, cs. ö. Mar- ~· 
czali, .U, XIX, 63, u. t. és u. p. Mesztegnyc5. Kéménd kk., Hunyad "m., dévai j., ház 80, 

*) Iellemes kk., Sáros vm., eperjesi j., ház f. 410, O., m., czigány, kg. Bánpatak, 1.()98 kh., 
98, i. 532, T., rk. Alsósebes, 1.484 kh. {Sebes- kj. és ak. Haró, tsztk., jb. és· ah. Déva, cs. ö. 
kellemes kk. területével), kj. és ak. Alsósebes, Hal'ó, M, XXIII, 75, u. t. Nagyrápolt, u. p. 
tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs. ö. Eperjes, 67, IX, Marossolymos. 

a. t. és u. p. Sebeskellemes. . Kém é n d. l. Máriakéménd. · 
Ke ll em es I. Sebeskellem es. Kéméndl puszta, n Kéménd, Esztergom t)m., 
lellénk, f"'l Pölöske, Zala 11m., pacsai j., cs. ö. párkányi j., cs. ö. Bart, u. t. és u. p. Kéménd. 

Pacsa, u. t. Bucsuszentlászló, u. p. Pölöske. *) Kemendollá.r kk., X Gulyagyep és Ollárúj-
lellertanya, f"'l Jánosflll.:ie, Torontál 'Vm., pár- major; Zala vm., zalaegerszegi j., ház 118, ! 

dányi j., cs. ö. Párdány, u. t. és u. p. Jánosfölde. 746, M., rk. Szepetk, 3.127 kb., kj. és ak. Szepetk, 
lellö, f"'l Csenyéte, .Aba~-Toma 11m., csere- tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. ö. helyben, 48, 

háti j. (székh. Szepsi), cs. ö. Xrasznokvajda, XX, 64-, :f, ~ p. u. • 

a. t. Krasznokvajda, u. p. Felsc5gagy. K~méndtanya, f"'l Kosd, Nógrád vm., nógrádi 
• 

Ke Imák l. Maroseperjes. J. (székh. Rétság), cs. ö. Nőtincs, u. t. Vácz, 
") lelnek nk., X Máld i Szeben 11m., szász- n. p. Kosd. 

sebesi j., ház 383, ! 1.702, O., n., Cf, T-, 6.587 K e m e n e c z l. Alsókemenecz, Felsc5kemenecz. · 
kh., ak. helyben, tsz. Nagyszeben, jbtk. és ah. *) :Kemeneshögyész kk., X Bagolyvárpuszta, 
Szászsebes, cs. ö. Szászsebes, 64, XXIII, 74, Kajmát és Kemenespuszta; Vas vm., czelhlömOlki 
f, u. p. Szászsebes. j., ház 199, i. 1.2116, M., o, 0, 4.631 kb., kj. és 

*) leJö kk., Bars "m., garamszentkereszti j., ak. Magyargencs, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 
ház 1~6, ! 839, T., o. 3.~13 kh., kj. és ak. Czelldömölk, cs. ö. Magyargencs, 83, XVIII, 59, 
Fels6zsadány, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. u. t. Mezőlak, ~. 
Körmi!czbánya, cs. ö. !6, XIV, *) Kemeneskápolna kk., Vas "m., czelldömölki 
~. u. t. és n. p. Geletne~. t, ház 57,! 293, M., rk. Miske, ág. Czelldömölk, 815 

•) lemecse !lk., X Heczrétitanya, Ferlötanya, kh., kj. és ak. Kisköcsk, tsz. Szombathely, jblk. és 
Kerekmágatanya és Külsőc8eretanya; Szabolcs ah. Czdldömölk, cs. ö. C:~:elldl'!ml'llk, 83, XVIII, 
""'·• nyirho~:dá.nyi j. (székh. Kemecse), ház 653, 69, u. t. Czelldömölk, u. p. Kisköcsk. 
f. 3.353, M., o, ~, (X, gk. Nyirpazony, 6.778 *) Kemenesmngasl kk., X Apátip uszta, Boda
kb., ak. hel)·ben, tsztk., jb. és ah. Nyiregyhba, major, Cserhálimajor, KP.menespuszta és Zongor
cs. ö. helyben, 65, X, 33, ~. r. _[11 e. ~· major; Vas vm., czelldömölki j., ház 3~, i 

lemecseytanya, f"'l Munkács, Bereg · cs. ö. 1.833, M., Cf, rk. Kemeness:~,enlmárton, 6.767 kh., 
Munkács, u. t. és u. p. Munkács. k.j. és ak. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 

lemelypuszta, n Alllózsoleza, Borsod 11m., Czelldllmölk, cs. ö. Magyargencs, 83, XVIII, 69, 
miskolczi j., cs. G. Ónod, u. t. és u. p. Alsó- u. t. Vönöczk, ~· 
zsolcza. . . *) Kemenesmihályfa kk., X Sándormajor és 

") Kemencze kk., X Csarnapuszta, Királyháza Vidosrnajor; Vas vm., czelldömölki j., ház 194, 
vadászlak és Lásllópusztai Hont vm., ipolysági f. 1.078, M.; O• ág. Czelldömölk, 3.099 kb., kj. 
j., ház 306,! 1.49~, M., o, 6.8-f.:j kh., lrj. és ak. és ak. Czelldömölk (czelldömlllkvidéki kj. és ak. 
helyben, tsztk., jb. és ah. Ipolyság, es. ö. Ipoly- kea·Ulet), tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Czell· 
ság, !6, XIV, 45, u. t. Ipolyság, • döm6lk, es. ö. Czelldömölk, 88, XVIII, 59, u. t. 

Kemenc z e l. Alsó kemencze, Felsőkemencze. Czelldömölk, 4"", 
Kiskemencze, Nagykemencze, Ókemencze, Új· *) Kemenespálfa kk., X Maa·czalrózsamajor, 
kemencze. Martonfo.puszta, Szemeraymajor és Tordasiújmajor i 

lemenczopatak, f"'l Kishuta, .Abauj-Torna Vas vm., czelldOmölki j., ház 93, :E 71!1, M., l'k. 
vm., filzéri j. (székh. Hernádzsadány), ':S. O. Pál- Jánosháza, ág. Boba, 2.391 kb., kj. és ak. Boba, 
háza, u.. t. és u.. p. Pálbá.za. tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Czelldömölk, cs. O . 
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Jánosháza, 83, X VIli, 59, m. h., u. t. és u. p. marosújvári j., cs. O Czintos, u, t. M a. p. k1r01· 
Jánosháza. bogát. . 

Kemenespuszta, r. Kemeneshőgyész, VGB vm., Keménytanya, r. MOzillóhát, Tord~.~oAra11yo1 
czelld6mölki j., cs. 6. Magyargencs, u. t. Mezölak, t1m., maro.ludasi j., cs, 6. Marosludas, •· t, b 
u. p. Kemeneshl!gyész. u. p. Mezözáh. 

Kemenespuszta, r-... Kemenesmagasi_, Vas 11m., Kem6nytauya, r. Szerep, Bihar t~a., saneli 
czelld6m0lk.i j .• es. O. Magyargencs, u. t.- VO- j. (székh. Biharnagybajom), cs. o. Szerep, L t. 
nöczk, u. p. Kemenesmagasi. és u. p. Szerep. 

*) J:emenessömj6n kk., X Cserfásmajor és Keménytanya, r. Tiszaeszlár, 81abolel "'·• 
?.'ómajori Vas vm., czelldömölki j., ház 148, t dadai alsó j. (székh. 'fiszal!lk), es. O. &bmaz, 

M., rk. Kemenesmihályfa, ág. ·ezelldömölk, u. t. Kisfás-Földház, n. p. Tiszaeszlar. 
!.799 kh., kj. és ak. Czelldömölk (czelldömölk· *) Kem6nytelke kk., X Gladur, Kereszthegy, 
vidéki kj. és ak. kerO.!et), tsz. Szombathely, Pripora és Ruptura; Torda-Ara"yos 11m., mlllos· 
jbtk. és ah. Czelld6mölk, cs. ö. Czelldömölk, 83, ludasi j., ház '1.77, z 1.466, O., ; , 3.&10 kb.. kj. 
XVIII, 59, u. t. Vönöczk, u. p. Kemenesmihályfa. és nk. Mezilbodon, tsz. Torda, j btk. és ah, Maros-

*) Kemenesszentmárton kk., Vas t~m., czell- Iudas, cs. O. Maroslekencie, XXII, 71, L t. 
dömölki j., ház 58, f 313, M., (5, ág. Czell- és u. p. Mezőszengyel. 
dömölk, 749 kh., kj. és ak. VönOczk, tsz. Szom- *) Kémer nk., X Aranyospuszta j ta., 
bathely, jbtk. és ah. Czelldömolk, cs. ö. Czell- szilágysomlyói j., ház 683, i. US!, 1., o, ~' 
dömölk, 83, XVIII, 59, u. t. és u. p. VönOczk. rk. Káráaztelek, gk. Somály, 6.875 kh., ak. hely· 

•) Kemenesszentpéter kk., X Pinkóczpuszta i ben, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágysomlyó, es. G. 

Vas t:m., czelldömölki j., ház 169, f .986, M., (5, helyben, 51, III, 10, ~-
3.642 kh., kj. és ak. Egyházaskeszil, tsz. Szom- *) Kémes kk., X Ereszvény j BMany11 , •. , 
bathely, jbtk. és ah. CzelldömOlk, cs. ö. Magyar- siklósi j., ház 95, z 4!1, M., ~, ri. Vajuló, 
gencs, SS, XVIII, 59, u. t. Marczaltc5, 1.17~ kh., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, 

*) J:em6nfa kk., X Keresztúrpuszta és Tikmo~ és ah. ~iklós, cs. o. Vajszló, öl, m, 00, 
nyasfalu; ZalG ""'·• zalaegerszegi· j., ház 3!1, t u. *t. VaJszló, , , 
198, M., rk. Salomvár, 4.438 kh., kj. és ak. ) kk., Vaum., kllrmendiJ., hú St, 
Salomvár, tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. ö. ! 142, M., rk. Vasalja, 190 kb., kj. és ai. Horvát· 
Zalaegerszeg, ~. XX, 64:, u. t. Zalalövő, u. P• nádalja, tsz. Szombathely, jbtk.. és ah. Kftrmend, 
Salomvár. cs. ö. Rátót, 63, XX, 66, u. t. Nagycsllinp,p. 

*) Kem6nye kk., Bzo~nok-Doboka t~m., dési j., Horvátnádalja. 
ház 33, t 157, O., it , 71!1 kh., kj, és ak. Záprócz, *) Kemse ~k., ~ _Hé.romfa lis Zehi; Baraligli 
tsztk., jb. és ah. Dés, cs. ö. Dés, 63, XXI, 70, "m:, szentlőn?czl J., ház 53, ~ 400, JI., rt. 
u. t. Dés, u. p. Alparél · Va.)szló, ref. Piskó, 1.799 kh., kj. és ak. Oszró, 

*) Kem6nyegerszeg kk., Vas vm., j., ház tsz. Pécs, jbtk. és ab. Szentlörincz, es. o. SeUye, 
80, i. !!17, M., rk. Vámoscsalé.d, 780 kh., kj. és 52, XIX, 60, u •. t. Drávasztára-Zaláta, L p. 
ak. Regyfalu, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Sár- Zaláta. 
vár, cs. o. Répczelak, 83, XVIII, 59, u. t. és u. P• Ke n d l Kiskend, Magyarszarvaskend, Nagy· 
Hegyfalu. · kend, Szarvasken~ 

Ke m é n y fa l v a l Homoródkeményfalva Kü- *) Kende kk., Báros t.lm., eperjeai j., hú ti,, 
küllökeményfalva. . ' i. 60~, ·~., ~-, ~' 1649 kh., lrJ. és ak. Ep~ 

Keményfok, r. Tamáshida, Bihar t.lm., nagy- ( eperJesv~dékl kj. és ak. kerület), jb. ts 

szalontai j., cs. O. Sarkad, u. t. Nagyzerénd, ah. EperJes, cs. 0• Lemes, 67, IX, 19, •· t. 
T A--hid Tótsóvá.r, ~. u. p. am.... a. 

* . . Kende, n Ungvár, Uftf} ""''' ca. o. Uqrir, 
) Keménygadány kk., Baranya ""'·• pécs1 J., u. t. és u. P• Ungvár. 

hé.z 87, i, 1116, _M., rk. Pellérd, 8!19 kh., kj. és ak. Kende:frytanya, ,....... Mezilméhes, TortJ&.baJJBS 
Pellérd, tsztk., J b. és ah. Pécs, cs. ~· Baksa, 6!:11, vm., marosludasi j., cs. 6. Báld, 11, t. és 1, p. 
XIX, 60, n. t. Görcsöny, u. P• Pellerd. Mezöméhes. 

~e.m6nyttagyá.r, 0 Ászár, Komárom. resz· Kendeföld, r. Korláthelmecz, Ung t11J1., sze. 
tes1 J. (székh. Nagy1gmé.nd), cs. ö. K1sbér, rednyi j., cs. o. Nagnej6cz, u. t. UDfYár, 1o P. 
r, u. p. Ászir. Korltthelmecz. . , . 

*) J:eméaynagyszöllös nk., Nagy-KiküUó vm., J:endemajor, r.Nagygejócz, UngfiiJI,,'unfYA:ril~ 
segesvári L ház 307, :E 1.415, N., czigány, o., cs. ö. Na.trygejöcz, u. t. SzQrte, u. p. Nagys:,Z

1 Cf, =f, 3.897 kb., a_k. helyben, tsz. Erzsébetváros, Ken~er~~auya, r. Szilá.gysámson! . S~Ua. 
jbtk. és ah. Segesvar, cs. o. Segesvár, 81

1 
XXIII, vm., ztlahl J., cs. 6. SarmasAg, u. t. SzíláBY 

76, u. t. és u. p. Dános. u. p. Szilágysámson. Csikó BalOSt 
· Keménytanya, r. Csekelaka, .AZad-FeMr ""'·' *) Kenderes nk., X Bánhalma, ' 
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Hosszúhit,Kakat,Kettós, Kilenczes, Kistelekhalma, *) Kendll kk., .Mara~-TortltJ t1m., nylrAdszeredai 
él Kocsordos. Jás1-Nagykun-8eolnok vm., tiszai j., há.z 67,! !168, M., ~,799 kb., kj. és ak. Mikhiza, 
telsc5 j. (székh, Kunhegyes), hAz 1.046, f 5.663, tsz. Maros-Vásirhely, jbtk. és ah. Nyiridszereda, 
M., a, 19.361 kb., ak. helyben, tsz. Szolnok, cs. O. Nyárádremete, 6!1, XXII, 7 l, u. t. NyArád
jbti. és ah. Kisújszállás, cs. o. Kisújszállás, 68, szereda, u. P• Deményháza. 
Ill. 9, f, . _r- e. ~- Kenérei11egy, n Koppánymegyer, . ""'·• 

r-. Torda, TortltJ-ArtmyOB t1m., cs. tabi j., cs. O. Tab, L t. Nqybibony-KoppAny-
11; T~rda, u. t. és L p. Torda. megyer, u. P• Nagybábony. . 

Kendereslmajor, r-. Nemeshodoa, Poesony *) Kénesd kk., Álsd-Feltlr t1m., magyariseui 
dunaszerofahelyi j., cs. G. Dunaszerdahely, u. t. j., há.z !. 1.114, O., .:j=-, 6.!1156 kb., tj. és at. 
él •· p. Dunnszerdahely. Zalatna, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Abrud· 

*) Kendereeke kk., Bereg mnnU.csi j., bánya, cs. G. Nagyompoly, 60, XXI, 68, L t. és 
hAz 38, ! 190, R., n., gk. Órheualja, 806 kb., o. p. Zalatna. 
kj. él ak. Repede (felsc5kerepeczi k.j. és ak. ker\1- Ke n es e L Balatonkenese. 
lel), taz. Beregszász, jbtk. és ah. Munkács, cs. o. :Kenesseytanya, n Felcslit, Feilr ""'·• váli j., 

66, XI, U, u. t. Munkács, u. p. ca. O. Alcsót, u. t. Alcsót-Felcsüt, u. p. Felcsút. 
Órheryalja. Kenészbegy, '"" Karád, t1m., tabi j., 

lendereskert, r-. Berettyóújfalu, Bihar "m., cs. o. Karád, u. t. és o. p. Karád. 
berettyóújfalui j., cs. O. Berettyóújfalu, u. t. és Kenészpuszta, '"" Kadarkót, Somogy t1m., ka-
u. P• Berettyóújfalu. posvári j., ca. O. Kadarkút, a. t. éa u. p. 

Keaderesszlget, n Dénványa, Játle-Nagykun- Kadarkól 
&olttok tim., tiszai· fels6 j. (székh. Kunuegyes), *) Ilenéz kk., Ya,ft1m., sárvári j., ll4z 1!, f, 
CL ll. Dévaványa, u. t. Puaztaecseg, u. p Déva- M., rt. PeczOl, 1.!14.9 kb., k.j. és ak. PeczGl, tsz. 
Tánya. · · Szombathely, jbtk. és ah. Sirvir, ca. G. Sárvir, 

Ienderhely, r-. Fehérnarmat, B•u.tmtir 83, XVIII, 59, a. t. Vasszécseny, u. p. Peczt!l. · 
fehérgyarmati j., ca. G. Fehéruarmat, u. t. és K e n é z l. Érkenéz, Taktakenéz, Temeskenéz, 
L p. Fehérgyarmat. Újkenéz, Zsitvakenéz. 

*) Kendermái kk., Koloea ""''' hidalmási j., . *) Kenézl6 kk., X Alsótanya, Felsc5tanya, 
hAz 56, ! ~. O., m., .::f, 948 kb., ll;j. ~s ak. Kastélytanya és Szarvastanya ; S.t~bolca ""'·• da
Magyarzsombor, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Hid- dai fels6 j. (székh. Giva), ház !138,! 1.488, M., ; , 
almás, cs. G. M~gyarzsombor, 51, XXI, 67, u. t. ~, rk. Zalkod, 3.!07 th., kj. és ak:. helyben, 
és •· p. Magyarzsombor. . tsztk., jb. és ah. Nylregyháza, cs. O. Gáva, 

11) Kendermed tk., Beilágy zsibói j., ház X, 33, u. t. Balsa, ~· 
tM, t 800, O., ; , !.656 kb., kj. és ak. Almás- *) :Kenézpatak kk., X Annaudvar; Bereg t1m., 

balá.zsháza, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, cs. o. felvidéki j. (székh. Ilosva), ház 112, ! 60t, R., m., 
i.ett6smezc5, 51, lll, 10, o. t. és o. p. KeUc5smez6. ; , .!.389 kh., kj. és ak. Tc5késfalu, tsz. Beregszász, -

KenderTölgyltanya, r-. Debren, Seilágy t1m., jbtk. Ilosva, ah. Munkács, cs. O. Hátmeg, 65, XI, 
zilahi j., cs. O. Diósad, u. t. és u. p. Szilágy- 34, u. t. Ilosva, u. p. Hátmeg. 
uentkirály. Kenézpuszta, r-. Magyarhomorog, Bihar f1m,, 

leadetanya, r-. Baranya, Ung t~m., ungvári j., biharkeresdesi j., cs. G. Komidi, a. t. és a. p. 
CL O. Nagygejc5cz, u. t. Ungvár, u. p. Ungdarócz. KOrOsszakáL 

Kendetanya, r-. Órdarma, Ung vm., ungviri :Kengyel, '"" Czegléd, Peat-Pilia-Bolt-Kiskuta 
j., cs. O. Ungvár, u. t. és o. p. Unglamóez. vm , cs. 6. Czegléd, u, t. és u. p. Czegléd . 

Kendetanya, n Tiszakóród, Beatmár "'"'·· fe- 'ffengyelerdli, n Bodroghalász, Zemplén ""'·• 
hérgyarmati j., cs. O. Sonkád, u. t. Tiszaújhk, sárospalaki j., ca. G. Sárospatak, o. t. és u. p. 
•· p. Tiszakóród. Sárospatak • 

lendetanya, r-. Ugornya, Bereg vm., tisza- Kengyeles, '"" Muzsla, Esztergom "'"'·• pir• 
hati j. (székh. Bere~szász), cs. o. Gt>rgelyi, u. t. káoyi j., cs: O. u. t. és n. p. Muzsla. 
Vás:irosnamény, u. p. Gergelyi. Kengyelhát, '"" Tiszaffired, Heves ""'·• tisza-

lendetelep, r-. Tesold, Tetnes f1m., kozponti fQredi j., es. G. Tiszamred,. u. t. és a. p. Tiszt· 
j. (székh. Temesvir), cs. o. Temesság, u. t. és filred • 
u. p. TesOld. Kengyelk6z, n Polgár, Szabolcs ""'·• dadai 

*) Kendilóua kk., Bsolnok-DoboktJ t1m., szamos- alsó j. (székh. TiszalOk), cs. o. Polgár, •· t. és 
újd.ri j., ház !tO, t 1.076, O., m., t, ~, !.707 n. p. Polgár. 
kb., kj. és ak. Doboka, tsz. Dés, jbtk. és ah. *) :Kengyeltó kk., Krass6-Searmy t,m., resicza

. Szamosújvár, cs. O. helyben, 63, XXI, 70, o. t. bányai j., hAz l 63, !. 746~ Krassován, o, !U 21 
Válaszút,~· kb., kj. és ak. Gorony, tsz. Fehértemplom, jhlk. 

Kendlpuuta1 n Monaj, Aba~-Torno t1m., éz ah. 0l'aviczabánya, cs. o. Krassóvár, 43, VII, 
lzikszói j .. cs. G. Selyeb, o. t. és u. p. Homrogd. 20, o. t. és u. p. Dognácska. · 
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J:ea Ker 

J[....,.elt6tan;ra, r"~ Pop, Borsoa ""'·• mezc5- wtn., kalocsai· J., a. o. Kaloca, L L laloca, 
csáti j., cs. G. Em6d, u. t. MezOnyék, u. P• Ónod. u. P• Uszód • 

Iengyluzfget, fl Kisk6szeg, Barcmya Kenyénár, fl Adács, Hevu vm., gyllngyllli j., 
baranyaviri j. (székh. Dirda), ca. G. Kiskőszeg, cs. ö. Vámosgyörk, u. t. és u. p. Adáca. 
•· t. és u. p. Kiskc5szeg. Kenyénárótanya, "' Mezllnagymihály, BonotJ 

Kénhegyalj a, fl Tótpelsc5cz, 11m., zó- 11m., mezc5esáti j., cs. G. Mezc5csá~ 11o L él L'' 
lyomi j., Clll, G. Tótpelsőcz, •· t. á u. P• Tót- Mezc5nagymihály. 
pelsc5cz. ' *) Kenyhecz kk., .Abavj-Tonla fJIII., taslai ~. 

Kénkonndbánya, fl Pernek, Pof180nY 11m., Mz 90, !. 473, If., 0, gk. Bölzse, th., 
malaczkai j., ca. ö. Malaczka, •· t. Malaczka, kj. és ak. Abaójszina, tsztk., jb. és ah. Kasaa, ct G, 
L p. Pernek. Göncz, M, IX, !7, m. h. (Abaújvár·llllJ· 

*) Kc§nos kk., UtltXJrhely homoródi j. hecz), u. t. és a. P• 
(székh. O.k16.nd), hu 90, !. 34!, M., 8, 1.901 kb., Ienylztó, fl Tarczal, ZempUli ""·• tokaji~ 
i.j. és ak. helyben, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. cs. ö. Tokaj, u. t. és u. p. Tarczal. . 
és ah. Oklánd, cs. ö. Homoródszentmarton, ~. *) ){eped kk., Temu ""'·• • 

j., 

XXIV, 77, u. t. Székelyudvarhely, . ház 16'!, !. 769, O., m., .:f, rk. Buziásfnrda, 
*) Ientelke kk., BeolMk·Doboka. t~m., bethleni kb., ll;j. és ak. Szinérszeg, tsz. Temesvár, J'btl • 

j., ház 103, !. 9!4, O., .:f, (k:. Kerlés, !.689 kb., ah. Buziásfllrdts, cs. G. Buzi6aftlrdc5, 61, vm, !3, 
k;j. és ak. Sajószentandrás, tsz. Dés, jbtk. és ah. :r, u. p~ Szinérszeg. . 
Bethlen, es. ö. Árokalja, 68, XXII, 71, u. t. Kerlés, fl Vetés, 81afmár tllll., c:sell(eri 
•· p. Sajómagyarós. j., cs. O. Csenger, •· t. és a. p. Vetél. 

Ienteriuya, fl SzajAn, .7\'wontál tmt., nagy- Kápespuszta, ,...... Szentkatalin, BarGlifil e&, 
kikindai j., cs. o. P~dé, •· t. és n. p. Szajé.n. heuhé.ti j. (azékh. Sé.sd), es. G. Hakóela, L \, 

){entruz6li611:, fl Melencze, Torontál tltfl., Abaliget, u. P• Hetvehely • 
U~rokbecsei j., es. ö. .llelencze, •· t. és u. p. IépesSJtanya, 1""1 Óviri, 81tJtmdt t~~t, •· 
lfeleneze. geri j., cs. ö. Csenger, a. t. és •· p. On.ri. 

Ke n y é r l. Alkenyér, Feltenyér. Kepestanya, fl Almásfegyvernek, BtlGr ..,, 
. *) Iellyered kk., D'llKOaln ... , zsolnai j., szalárdi j., cs. G. . L t. l. " 

ház 67, !. 400, T., rk. Kunfalva, 8.968 kb., kj. Alsótótfalu. 
·. és ak. Rajeczfllrdő, ta. Trencsén, .jhtk. és ah. ~é r L Abaój~ér, Alkér, ErJht:wkér, Pelth, 

Zsolna ca. ö Rajecz 71 XV 48, L t. Rajecz- HB.Jmáskér, Hontkiskér, Ipolykér, K1skér, Kurtakir, 
fllrdc5 'u. p Kc5poruba ' ' . Magyarkér, Nemeskér, Nyitranankér, Németkér, 

' • • • Nyitrakiskér, Ókér, Szamoskér, ~· 
lienyeresdomb, fl PfispOkladé.ny, H011du. t~m., ké v · ké · 

hajduszoboszlói j., es. ö. Pfispökladány, u. t. ){r, abrJaa !:. Al ó 
és Pll Oki dé. er ames • .,., r"~ a apsa, 

][u. P• :p a ny. 8. á szigeti j. (székh. Miramaromiret),cs. iL 
enyer~ ~a, fl :.atm r .,.., u. t. A\ naszlatina, a. p. AlsóapBL 

mátészalkal J·1 ':'- G. Nagydobos, u. t. éa u. P• Kér c 1 L Fulókércs, Hernádkércs, Nyfriért& 
Nagydobos. • *) Keresed kk., .Tordo-.Aranyo• Hl., reJviDeli 

Kenyeretéglás, fl Derekeuhu, (langratJ . b ... - .. 1., .a ""'.. u · * ""- B 748 ~" '" 
ü ánt T . ( ékh M' d t) D k l·• .".. ~ u, ;r;, i7:ió~. m.., o., o' TI • ...., 'l' 

sz u 1 J. sz • lD szen ' cs. 0· ere egy- és ak. Aranyosmohács, tsz. Torda, jbti. Felrina, 
ház, a. t. Hódmez6- ' u. P• Szentes. ah. Torda, cs. O. Felvincz, 50, XXI, L ~ 

Kenyeretl~npuszta~ ':" Darnya, Gömör ú Kia- Felvincz, u. p. Bágyon. 
Hont t~m., nmaszécs1 ·l· (székh. Feled), cs. o. Kercseherr, fl Rohádiheu, Zala ~~~~ esik· 
Feled, u. t. és L P• Fe~ed. tot.nyai j., cs. O. Stridóvár, u. t. és a. p.lltridódr 

*) I~nrert kk., X Kuá.lykót; Vas vm., czell_- *) Keresellget kk., )( Bllki.puazta, Parrapt i5 
dOmOlki J.. ház 96, f. 749, M., o, !.795 kb., lrj. Szederjesiben. Botlio t ftri · hál 

• 

dOmGlk, cs. G. Ostft'yasszonyfa, XVID, 69, Na .. yherki tsztk jb ... _ ah K ir 6. .." ~ ., , ., • - • aposv , es. 
.J.. • P· u. Mosdós, 41, XIX, a. t. A ttala-Osoma ~ 

Ien!e~~aJor, fl Bakonyszentlászló, Ves.rprém Kéresilr4üanya, 1"""1 Hangács, Bor~ ,..., 
t~m., zucn J., ca. ö. Réde, •· t. és u. p. Bakony· edelényi j., ca. G. Edelény, •· L EdelénJ, • po 
szentlászló. . Hangács. 

Kenyérmez3major, fl Esztergom, Esetergom Kercz nt., Fogaru ""'·• alsóárpási j., hál i4S. 
""'·' CB. ö. Esztergom, r' p. u. ! 954, n., o., .; ' r:!' l 3. 7 50 kb., ai. hely)Jellt 
Keny~rmez3paszta, fl Meztskomárom, V eas· tsz. Brassó, jbtk. és ah.- Fogaras, cs. ll. AJsóir!41. 

prtm t~m., enyingi j., cs. G. Szilasbalhás, u. t. 31, XXIV, 78, u. t. és •· p. Alsóá~ .... )JjJ 

Városhidvég, u. p. Lajoskomárom. *) Kereza kk., azent~otthárdJ~··~ 
KenJértelek, fl Uszód, Pelt·Pilis·&lt-Ki8kura Bö, i. 353, M., O• ~, 1.667 th.,~. és at. b 
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ta. llombathely, jbtt. •• ah. SzentBOtthlrd, mlt'szal'kal j., -. &. • L .. L .. 

cs. 11. Őriszentpéter, 88, XX, 66, u. t. Dávid- Mátészalka. 
búa-Kotormány, ~· · *) Kerekgede kk., X Nádupuszta, Sriget-

i:ercziaora L Oprakerczisora, Strezakerczi- puszta és Újvigyorgó; GömlW és Kis-Hon' ""'·• 
10ra. rimaszécsi j. (székh. Feled), ház 93, f. 4oi3, M., 

*) .lerecsend nk., X Berek; H111ea t1m., egri j., rk. Várgede, 1.969 kb., kj. és ak. Várgede, tsz . 
hb i95, ! 1.88~, M., o, 4.171 kb., ak. helyben, Rimaszombat, jbtk. Feled, ah. Rimaszombat, 
tsztk., jb. és ab. Eger, cs. G. FOzesabony, 60, X, cs. G. Feled, !ö, XVI, 61, u. t. és u. p. Várgede. 
L~ FO.zesabopy, ~. Kerekhalom, r"\ Nyírgyulaj, 81abolca t1m., 

*) lerecaeny kk., X Kispuszta; Zala ""'·• pa- nyírbátori j., cs. G. Nyírbátor, •· t. Nyírbátor, 
csai j., ház 1:19, f. 719, M., rk. Orosztony, 1.861 u. p. Nyirgyulaj • 
kb., kj. 6s ak. Orosztony, tszlk., jb. és ah. Nagy- ][erekharuzt, r"\ Verseg, 

ca. G. Orosztony, 48, XX, 64, u. t. Gelse, kun ""'·• aszódi j., ca. ~o. Aszód, L t. éa L p. 
L p. Orosztony. Hatvan. · ·· 

X e r e c se n y L Tiszakerecseny. *) I erekhegr kk., Mára,;.Moa ""'·; taraczvizi 
~e r e c z L Pórkercz. j. (székh. TaraczkGz), ház 69, f, 3.f.O, If., rk. 
) ~~reczke kk., X Csónak ; Máramaros és gk. Técac'J, 7! Jrh., lr;j. és ak. Irhócz, tsz. 

dolha1 J., ház 601, f. !.505, R., n., ; , 9.046 kb., Máramarossziget, jbtt. és ab. Técs6, C8. G. Irhócz, 
kj. és ak. helyben, tsz. jbtk. 85, XII, 38, u. t. Técsc5, u. p. Irhócz. 
él ah. Huszt, ca. G. helyben, 85, XI, 86, L t. ..,.. kh H k "'IT • 
D lb ~ .aere erry, r"\ avasre ettye, .nolola vm., 

0
..,. a, ", ·nu . .._ --"- B,~.,_,~_ béké b . kAnlfyhunyadi j., cs. G. Jósikafalva, a. t. Nagy-
aerea, r-. o., ... .,.CDWJ&, "''"""' scsa at kal t M 6 · • Béké b ~ Bé b 0 a, a. P• eregy • J·• ca. u. scsa a, a. ... és u. P• késcsa a. ..,.. kh · K' alán .n. • 71 
K é " l Al k ék H k ék x· k ék .a ere egy' r"\ tssz ez, AUaUJ- oma "m., er .. • ma er , araszt er , ts er , m é · . ( ékh. H ád d ... · ) N 

Limkerék, Méhkerét, Monyorókerék, z rt l· sz ern zsa ... ny • ca. G. agy-
Somkerék, Szilkerék szaláncz, u. t. és u. ~· _Nagyszaláncz. 

Ke r e t 1. Csipkerek, Erdőskerek. Kerekhe~, r"\ Vtz~szentgyörgy, ZaZQ vm., 
lerekalja, r-. Ózdfalu, Baranya .,.., szent- csákto~y~1 J., cs. G. M1ksavAr, •· t. Csáktornya, 

16rinczi j., ca. G. Bakjsa, u. t. u. P• Czin- a •• P· VtztszentgyGrgy. . . 
derybogád ) Iereld kk., X Amáltapuszta ; &mogy t1m., 

• r"\ Somogyszob, Somogy tabi j., ház 76, ! 470, M., rk. és ref. Kc5rOshegy, 
" 111,, nagyatádi j., cs. G. Felsősegesd, u. t. éa u. P• 1.511 kb., kj. és ak. KőrGshegy, tsz. Kaposvár, 
Somogyszob. · jbtk. Tab, ah. Karid, cs. G. Kc5rGsh81J, .W, XIX, 

f"'~ Máramarossziget, Máramaroa 68, a. t. Bzántód, • • 
ta., ca. G. Máramarossziget, u. t. és u. P• Mára- Ierekl, r"\ Mezőberény, Békls t1m., béU81 j.; 

cs. G. KGr&rtarcsa, u. t. és n. p. Mezc5berény. 

Ierek.do•h, f"'' Árdánháza, Bereg ""'·• mun- K e r e t i L Kiskereki, Nagykereki. 
kicsi j., cs. G. Komlóa, L t. Ilosva, u. p. Ár- Iereldpuzta, r"\ Mindszentkálla, .,.,, 
dánhUa. tapolczai j., ca. G. Kc5vágóc5rs, a. t. éa L p. 

lenlu\omb,f"'' Újkécske, Peat-.Pa1is-Solt-Kiskun KGveskáJ, 
r.m., kiskunfélegyházi j., ca. G. Újkécske, a. t. Kerekllget, r"\ Szilágyerked, &ilágy ""'·· zi-
és u. p. Újkécske. lahi j., cs. G. Diósad, •· t. Diósad, u. p. Kusaly. 

Kerekdomb, f"'' Zalán, """·• sepsi .Kerekmágatanya, r"\ Kemecse, S~abolcs 
j. (azékh. SepsiszentgyGrgy), cs. G. Étfalvazoltán, nyírbogdányi j. (székh. Kemecse), cs. G. Ibriny, 
1. t. és a. p, Sebsibodok. u. t. és u, p. Kemecse. 

X e r e ke L Magyarókereke. Kereknád tanya, r"l Nyírvasvári, 81atmár ""'·• 
*) KerekegyhAza nk., Pest-Ps1is-8olt-Kiakun mé.tészalkai j., es. G. Fábiánháza, a. t. Nyírbátor, 

n., kunszentmiklósi j., ház 79d, i, 4.460, M., u. P• Nyírvasvtri. 
o. ref. Lajosmizse, kh., ak. helyben, tsztk., · *) Kereknye kk., X Kincsestanya; Uft{} "•·• 

Jb. és &h. Kecskemét, cs. G. Kecskemét, 38, I, ungvári j., ház t 7!, ! 843, M., r., ; , rk. n 
93, ~. f, 48/J.. lócz, !.!6! kh., kj. és ak:. Ungdarócz, taz. · 

lerekerdö, f"'' Eperjes, 8áro1 .".., ca. G. szász, jbtk. és ah. Ungvár, ca. G. Nagnejckz, 68, 
Eperjes, u. t. és a. p. Eperjes. XI, 36, u. t. és u. p. Ungvár. 

*) lerekeafaln kk., Bihar "m., magyarcsékei Ierekpuszta, f"'\ Bátya, Peat-Pilis-&li-Kisktltt 
j., hil 67, :f. 353, O., T-, 684, kb., kj. és ak. vm., kalocsai j., cs. O. Kalocsa, u. to Kalocsa, 
Szombatság, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Ma- u. p. Bátya. 
gyarcséke, cs. G. Kispapmez6, 37, IV, 11, u. t. és *) Kerekrét kk., 8ár01 wn., girálti j., ház 58, 
u. p. Szombatság. :f. 360, T., rk. Radoma, gk. Sá.pony, 1.781 kb., k,j. 

Kerekestanra, n Mátészalka, Seatmár m., és ak. Radoma, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Girált, 
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ca. o. KUnls, 671 IX, 19, •· t. Girilt, u. p. *} Kerenea kk., Nyitrum., nyitrazsAmbokrlti 
Sósfftred. j., ház 96, ! 881, T., m., rk. Nagybossány, áf. 

Ieretrét, r'l Osgyán, G6m6r 18 Kis-BOflt , Nyitraszerdahely, S.i96 kb., tj. él ak. Nagybos-
rimaszombati j. (székh. Nyustya}, cs. O. Rima- sány, tsz. Nyitra, jbtk. és .ab. Nantapolcsány, 

, u. t. Rimaszombat, u. p. Osgyán. cs. O. Appony, U, XIV, 46, u. t. és u. J• Nau· 
][erekszlget, r'l Szeghalom, Békés 'tim., szeg- bossány. . 

halmi j., ca. O. Szegbalom, a. t. és u. p. Szeg- *) KerénJ nk., X Alsópusztakula, és Békon.: 
halom. Bács-Bodrog vm., zombori j., hiz 1.001, l5.tai, 

Iereldanra,. r'l N., m., 0 , 10.516 kb., ak. helyben, tsztt., jb. ú 
szerenesi j., cs. G. Szerencs, a. t. Szerencs, •· p. ah. Zombor, cs. 6. Cs~noplya, VI, 18, 
!lez6zombor. r. ~· 

*) Kerékteleid kk., X Alsób6resháza, Felsc5- K e r é n y l. Kiskeriny. 
b6rcsháza, Kisbörcs háza, Kistarcspaszta, Mihály- Iednypnszta, r'l Szencz, Poucmy ""~ aelltli 
fapuszta, Nagytarcs, Nyeskenye, Ótarespuszta és j., cs. o. Szencz, u. t. Királyra, u, p. Szencz. 
Szolgagyc5r; Ves.11prlm 'tim., zirczi j., ház 11!1, :! Ierepecz, r'l Derczen, Bereg vm., monkácsi 
1.1,1, M., rk. :Magyarszombathely, lUH kh., kj. j., cs. O. Gát, u. t. Munkács, u. P• GiL 
és ak. Bársonyos, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. K e r e p e c z L Felsökerepecz. 
Zircz, cs. ll. helyben; 19, XVII, 56, u. t. Bakony- Kerepeczpuszta, r'\ Méhi, Gömör ú Kii·Honl 
szombathely, . tornaljai j., cs. O. Tornalja, L L Tomalja, 

Ierektetö, r'l Lipcsemezc5, 'tim., u. p. Kövecses • 
dolhai j., cs. 6. Dolha, u. 1;. Dolha, u. p. Lipcse. *) Kerepes kk., X Fhitó, Hétszilvis, OUrtelek 

Ierektlszta, r'\ Püspl!kladány, Hajdu, t1m., és Terézia i Pest-Pilis-Bolt-Kislt:"" m., 
hajduszohoszlói j., cs. 6. PflspGkladány, u. t. és j., ház !Itt, :! 2.7!0. ll., t., ~. kb., ij él 
L p. 'OrmOshAL ~ . . ak. helyben, t11z. Pestvidéki (székh. Budapeat), 

Kerektó, r'l Nagykita, Put-PiliB-Bolt-Kisitm jbtk. és ah. GOdl!llc5, cs. 6. helyben (kiUGnitmélly), 
""'·• j., cs. O. Nagykáta, u. t. és u. p. 32, I, !, ~· 
N agyká.ta. *} kk., Ze r11pUn ""'·, gálszéesi j., hb 

Ierektóitanya, r'l Érszc5llc5s, 'tljn., 66, :! ·26!, T., rk. Parnó, gk. Sztankóel, ll\6 
j., cs. O. Pele, u. t. és u. p. kb., kj. és ak. Visnyó (szécsmez6i kj. a U. te-

Ierektópuszta, r'l Beodra, Torontál t1m., tOrOk· rlllet}, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. é1 ah. GAlszks, 
becsei j., cs. O. Beodra, u. t. Mobol, u. p. Beodra. cs. 6. Gélszécs, 66, IX, L t. Ssécsmes6,1. p. 

Ierektótanya, n Buzásbocsárd, .Als6-Fehh Gálszécs. 
tJm., balázsfalvi j., cs. 6. BalAI!Ifalva, u. t. és u. p. *) Keresd kk., Nagy-KükiJlló """' segesviri i, 
Alsókarácsonfalva. · · ház !96, :! 1.8,3, n., o., czigány, m., ff, f, ref. 

Ierekudvard, r'l Zseliz, Bars 'tim., lévai j., Erzsébetvá.ros, 6.307 i.h., kj. és ai. helyben, ls1. 
cs. O. Nagysalló, 11. t. és u. p. Zseliz. Erzsébetvá.ros, jbtk. és ah. SegesvAr, cs, G. Alma· 

*) Ierelö kk., X Hallertanya és Munteántanya i kerék, 81, XXIII, 761 u. t. Dános, ~ 
K'u-Kükülló 'tim., radnóti j., ház 130, :! 6!8, O., Iereseszeg, r'l Barabásszeg, Zala 11m., novai j., 
m., t , 1.(.()() kb;, IQ. és ak. Kerelc5szentpál, tsz. cs. G. Nagylengyel, u. t. Nova, u. P• Barabásszeg. 
Erzsébetváros, jbtk. és ah. Dicsc5szentmárton, Ke r esk é n y l. Kiskereskény, Nagykereskény. 
cs. G. Kerelc5szentpál, 50, XXIII, 76, u. t. és u. p. Ke r es n y e l. Kiskeresnye, Nagykeresnye. 
Kerelc5szentpál. *) Kerestelek kk., X Dohosmái és Intreuril· 

*) Ierelösóspatak kk., X Derzsitanya és tanya i Ssilágg 'tim., szilágysomlyói j., bú 163, E 
Pusztaszentmiklós; Torda-Aranyos 'tim., maros- 904, O., m., czigány,;, !.800 kh., kj. és ak.Somlyilo 
ludasi j., ház 59, :! 888, O., m., ; , 1.7Ha kh., újlak, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szi!Agysomly~cs.O. 
kj. és ak. Mezc5szentmargita, tsz. Torda, jbtk. és Szilágysomlyó, 51, lll, 10, u. t. Sziligysomly~ 
ah. Marosludas, cs. O. Marosleken-:ze, 6!, XXII, u. P• Somlyóújlak. 
71, u. t. Nyárádtc5, u. P• Kerelőszentpál. ! *) Kerész kk., Ung nagykaposi j., hú i!, 

• . 
• 

s 

: 
J 

• • 
l 

! 

*) Ierel6szentpál kk., Kis-Küküll4 'tim., rad- ! !!17, M., ~, 6U kh., kj. és ak. Vajáu, ISI. 
nóti j., hú. 18,, f, 944, M., czigány, o., 0• ; , Beregszász, jbtk. és ah. Nagykapos, cs. G. NaU· 
ref. Magrardellc5, !.639 kb., kj. és ak. helyben, kapos, 66, XI, 36, u. t. és u. p. Nagykapos. 
tsz. Erzsébetvá.ros, jbtk. és ah. Dicsc5szentmárton, *) Kereszély kk., Bihar 11m., belényesi j., hál , 
cs. 6. helyben, 50, XXIII, 76, :C, 11!, :! 668, O., .:f, kb., kj. és ak. Tisslát . 

p. u. . fal va, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. BeléBJIIr 
*) Keremcse kk., Zólyom . · , beszterezebányai cs. 6. Bondoraszó, S7, IV, 18, L t. BondoraSJir 

j., ház 71, f, .U7, T., rk. és ág. Radvány, 1.120 u. p. Belényes. UJ~~· 
kh., kj. és ak. Radvány, tsztk., jb. és ah. Kereszman, r'l Ungvár, u,., nt., CL G. 

Beszterczebánya, cs. O. Beszterczebánya, !ö, XVI, vár, u. t. és u. P• Ungvár. b An •. hAISi, 
50, u. t. és u. p. Radvány. . *) ){ereszt kk., Ung 11m., 810 r cll J·• 
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t 3!.!6, '1'., rk. és ref. Jenke, sk. Poroszló, 1.408 *) ~~resztespatak 'kk., .Arad t1m., na~yhal
kh., kj. és ak. Porosztó, tsz. Beregszász, jbtk. mágy1 J., ház 41, !!. ~48, O., q. Zarándbánya, 
Szobráncz, ah. Ungvár, cs. G. Szobráncz, 66, XI, t .040 kh., k,j. é~ ak. Zarándbánya, tsz. Arad, 
86, •· t. Ungvár, u. p. Porosztó. jbtk. Nagyhalmá.sy, ak. K01·GsbGkény, cs. G. Nagy • 

Kereszt 1. Garamszentkereszt, GyOnBJOS- halmágy, 33, IV, ~3,,. t. és~.p.Nagyhalmágy. 
urntkereszt, Kézdiszenlkereszt, Kiskereszt, Mura- Keresztespuszta, r\ Nauszombat, Po61011f! 
azentkeresst, Pilisszentkereszt, Szentkereszt, Vág· vm., cs. G. Nagyszombat, a.. i. Ispácza, a.. p!' 
ezenikereszt Nagyszombat. 

Ieresztaljtelep, f'"'\ Kolozsborsa, Kololi .,m., *) Ieresztespflsp31d nk., X ~ Ilspöktanya; 
kolouvári j., cs. ö. Kolozsborsa, a. t. és a.. p. BorBod vm., mezókGvesdi j., biz !38, i. 1.356, M., 
Kolozsborsa. 0 , ref. Mezókeresztes, i.918 ·kb., ak. helyben, tsz • 

Ieresdctlirda, f'"'\ Mátészalka, Bsatmár "m., 1\liskolcz, jbtk. és ah. MezökOvesd, cs. O. Mezó
miU~szalkai j., cs. G. Mátészalka, a.. t. és u. p. keresztes, 60, X, 31, a.. i. és u. p. Mezökeresztes. 
látészalka. Keresztestanya, r\ Bocsár, 7'orcmtál na8-y-

lereszté1Jmajor, "Ádánd, Somogy tabi kikindai j., cs. G. Beodra, a.. t. és u. p. Bocsár . 
j., cs. G. Ádánd, u. t. és u. p. Ádánd. Ieresztestauya, f'"'\ Marosludas, Torda-Ára-

*) leresztén1 kk., X Józsefmajor, ,"9opron "m., nyoB vm., marosludasi j., cs. D. Marosladas, u. t. 
csepregi j., ház 6ö, !!. 53!1, M., rk. Újkér, 1.069 és u. p. Marosludas • 
kh., kj. és at. Újkér, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Keresztesvölgy, f'"'\ Buza, Bsolnok-Doboka ""'·• 
Csepreg, cs. G. Lövc5, 76, XVUI, 57, a.. t. Sopron- kékesi j., cs. ö. Czege, u. i. Katona, L p. Buza. 
horpács, u. p. Újkér. KereszteSTölgy, r\ Visóoroszi, Máramaros ""'"' 
lt~reutényalmás kk., Htmyatl t~m., vajda- visói j. székh. Felsóvisó); cs. G. Petrova, L t. 

hunyadi j., ház 60, i, O., .::f, 1.608 kh., k,j. és Petrova. a.. p. Visóoroszi. • 
ak. Felsőpestes, tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajda- *) Keresz~te kk., Abavj-Tonaa vm., j., 
hunyad, cs. G. Déva, 64, XXIII, 76, u. t. Vajda- ház 36, i. t.U, M., rk. Krasznokvajda, 689 kb., kj. 
hunyad, L p. Csernakeresztúr. és ak. Gagybátor, tsz. Kassa, jblk. és ah. Torna, 

") JeresztényfalTa nk., Brass6 t~m., felvidéki j. cs. G. Krasznokvajda, lU, IX, !7, a... t. él 
(székh. Brassó), ház 6!!1, f !.994, N., o., m., ef, u. p. Krasznokvajda. 
=f, rk. és ret Brassó, 41.47' kb., ak. helyben, Ieresztfaipuszta, " Berzencze, Bo•ogy vm., 

jb. és ah. Brassó, cs. G. helyben, t, XXIV, csurgói j., cs. G. Berzencze, a.. i. és u. p. Ber-
77, r. r- e. ~- zencze • 

") nk., 81ebm "m., nagy- *) Keresztfalu kk., Bsepu vm., késmárti j., 
szebeni j., ház 616, f 2.991, N., o., ef, .::f, 16.726 ház 81, !!. 683, T., m .. czigány, rk. Késmárk, ág. 
kb., ak. helyben, tsztk., Jb. és ah. Nagyszeben, Szepesbéla, !!.075 kh., kj. és ak. Busócz, tsz. Löcse, 
cs. ll. Nagyszeben, 31, XXIII, 76, iti• :(' ~- és ah. Késmár t, cs. D. PodoJin, 67, IX, 

lerwterd6, f'"'l Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt- r (Keresztfalu-Szepesbéla), a.. p. Szepesbéla • 
Kisk·un 11m., cs. G. Nagykőrös, u. t. és u. p. , r\ Keménytelke, Torda-Áranyol 
Nagykórlls. · marosludasi j., CL D. Marosludas, u. t. és 

") lerwtes kk., Torda-Aranyos tordai j., u. p. MezószenueL 
hú 81, f 656, O., m., .:f, gk. Aranyospolyán, 799 Keresztipuszta, r\ Rimócz, N6!Jtád t~m., szé. 
kb., kj. és ak. Aranyospolyán, tsztk., jb. és ah. csényi j,, cs. O. Szécsény, a.. t. Szécsény, u. p • 
Torda, CB. a. Torda, 60, XXI, 69, L t. Torda, Rimócz. 
1. p. Aranyospolyán. Kereszt.korcsma, " Hidas, Baranya 

leresztes, r'l Pellérd, Baranya "m., pécsi j., pécsváradi j., cs. G. Szászvár, a.. t. Hidas-Bony· 
Cl. ll. Pécs, ll. t. Görcsöny, u. p. Pellérd. hád, u. p. Hidas. 

leresztes, r'l Szentlc'lrincz, Baranya vm., szent- Keresztmaj or, f"'\ Csicsó, Komárom vm., csalló-
Iőrinczi j., cs. O. Szentlórincz, a.. t. és u. p. kOzi j. (székh. Nemesócsa), cs. G. Nemesócsa, 
SzentlörincL u. t. és a.. p. Csicsó. 

lereutes, r'l Torda, Torda-Aranyos ""'·• cs. G. Keresztmajor, r\ Kislc5d, Veuprém ""'·• deve-
Torda, u. t. és a.. p. Torda. csel'i j., ca. G. Ajka, a.. t. Vlroslód-Kislőd, a. p. 

leresztes, ("t Zenta, Bács-Bodrog vm., cs. G. Városlőd. 
Zenta, u. t. és u. p. Zenta. Keresztmaj or, f'"'\ V imoscsalid, V aa sárvári 

I e r es z t es l. Biharkeresztes, Kiskeresztes, j., cs. G. Répczelak, u. t. és u. p. Vámoscsalád. 
Komlósteresztes, Magyar keresztes, Mezökeresztes, *) Kereutúr kk., X Hrussóvár és Zsófiamajor ; 
Nagykeresztes, Németkeresztes, Sárkeresztes, Bars ""'·• aranyosmaróti j., há.z 166, ! 924-, T., 
Teme.-kerPsztes, Torontá keresztes. m., rk. Kistapolcsány, 4.895 kb., kj. és ak. Ebedecz, · 

leresztesmajor, r'l Tiszasüly, Jáss-Nagykun- tsztk., jb. és ah. Aranyosmarót, cs. G. Kistapol
&oifiOk ""'·• jász&P.si alsó j. (székh. Jászapáti), csány, !6, XIV, ltlt, a.. t. éa u. p. Kistapolcsány. 
ca. G. Kl'ltelek, •· t. é!! u. p. Tisrnsflly. X e r es z t d r l. Almlakeresztúr, Apttkeresztúr, 
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Bicskeresztt\r, Balatonkeresztór, Berekeresztúr, KerltésmnJor, r>. Csécsénypatony, Pollft!J 11111., 
Bethlenkeresztúr, Bodrogkeresztúr, Csernakeresz- dunaszerdahelyi j., cs. G. Kismagyar, a. t. Diós
túr, Csicsókeresztúr, Drávakeresztúr, Gerend- fGrgepatony, u. p. Szentmih!lyfa. 
teresztúr, -Ht>jökeresztúr, Kaposkeresztór, Két- *) Kerkabarabás kk., Zalll tm., &lsólendyaij, 

· keresztúr, Kiskeresztúr, Magyal'keresztúr, Maros- ház 113, :E 650, M., rk. Cseazlreg, 1.760 th., kj. 
keresztúr, Murakeresztúr, Nemeskeresztúr, Ókeresz· és ak. Zalahaksa, tsz. Zalaegerszeg, jbtt. és ah. 
tör, OrdGgkeresztúr, Petrikeresztúr, Pókakeresztúr, Alsólendva, cs. G. Csesztreg, 48, XX, 65, L t. és 
Pusztakeresztúr, Rábakeresztúr1 R6.czkeresztúr, u. P• Zalahaksa. 
RU.oskeresztúr, Réezekeresztúr, Sajókeresztúr, *) Kez·knfi kk., VtJB ""'·· szentgotthirdij., ház 
Sárkeresztúr, Sarkadkeresztú:z:, Sopronke1·esztúr, 164, ;!81~, Vend, rk. Felsőszlllnllk, 1.601 kh., kj. 
Szá~zkereaztúr; Széeskeresztúr, Székelykeresztúr, és ak. Felsószölnök, tsz. Szombathely, jbtk. es 
Szilágyfókeresztúr, Tiszakeresztúr, Tótkeresztur, ab. Szentgotthárd, cs. ö. FelaliszllloOk, 83, XX, 
Vé.gkeresztúr. 66, u. t. Péterhegy-Tótkereazlúr, a. p. FeJs6. 

Keresztllrl major, f'"'\ Karmaes, Zala keszt- szölnOk . 
• 

helyi j., CL ö. Zalasd.ntó, u. t. Keszlholy; u. p. *) Kerkaiklód kk., Zala ."m., noni j., hAz la, 
Karmacs. :E 867, M., rk. Széesiszige~ kb., kj. és al:. 

K e r e s z t ú r t o ll A t 1 1 e g l. Szécsisziget, lsz. Zalaegerszeg, jbtk. Alsólendva, 
kollátszer. ah. Letenye, es. a. Páka, 48, ,x~, 66, .._ t. 

f'"'\ Óbéb, .Torontál t1m., tOrOk- CsömGdér, u. p. Szécsisz!got. 
kanizsai j., CL o. Óbéb, u. t. és u. p. Óbéb. K e r k ak a l ó e z fa l. Kálóezfa. 

n;raraló, ,...., Rákoskeresztúr, Pest- *) Kerkakutas kk., X Méhespnazla; Zala n~., 
Pilii-SoU-Kiskvn vm., rGdGllói j., cs. G. Rákos- <1 lsólendvai j., ház Ut, ! 689, M., ri. Csesztreg, 
keresztúr, f, u. t. Rákoskeresztúr, .~.8'6 kb., kj. és ak. Csesztreg, tsz. Zalaeger

Keresztlirpuszta, f'"'\ Keménfa, ZtJla 'Vm., zala- szeg, jbtk. és ab. Alsólendva, ca. 11. Csesztreg, 
egerszeri j., CL 6. ZalalGvó, u. t. ZalalOvtl, u. p. (.8, XX, 66, u. t. Zalabaksa, u. p. Csesztre,. 
Salomvir. · *) Karkanémetfalu kk., Zala 1lm., alsólendl'lij., 

f'"'\ Kisgéres, Zernplén ház 78, ! B:U, M., ~, rk. Csesztreg, 1.~ kb., 
hodrogkOzi j. (székh. Királyhelmeez), cs. O. Zétén;r, kj. és ak. Csesztreg, tsz. Zalaegerszeg, jbli. él 
u. t. Királyhelmecz, u. p. Rad. ab. Alsólendva, cs. O. Csesztreg, 48, XX, 85, L t. 

J[ereutlit, f'"'\ Kecskemét, Pest-Pilis-SoU-I{is- Pankasz, u. p. Csesztreg. 
kvn tnn., cs. ll (a k6zbizton9á&'i azoirálatot Kecs- *) Karkapéntekfalu kk., Zala tim., alaóltndni 
kemét viros rend6rsése teijesiti), L t. és u. p. j., ház 60, :E !!M, M., ~ , 1.6M kh., kj. á al 
Kecskemét. Csesztreg, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Alsó-

*) Kereamir tk., Hároms•lk sepsi j. lendva, ca. o. Csesztreg, 68, XX, 65, L t. Pan-
(székh. SepsiszentM')'OrBJ), ház 719, :S !.911, M., o., kasz, u. p. Csesztreg. 
~, ;-., !4..688 kb., kj. Bodola, air. helyben (a *) Kerkiskápolna kk., X Belsllmajor, ,.,..., 
bodolai at. párhuzamos B. anyakönyve), tsz. Kézdi- szentgotthárdi j., ház 69, :E M., ri. NIIJ· 

, jbtk. és ah. SepsiszentgyOrgy, cs. 6, ra.kos, ref. Senyeháza, 1.600 kh., kj. és at. Ori-
Prázsmár, i, XXJV, 79, u. t. Bodola, • szentpéter, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. SJent· 

IereutTilgJpnuta, ,...., Ecseg, N6grárl vm., gotthárd, sL G. Őriszentpéter, 83, XX, 66, 1o t. 
, szid.ki j., cs. o. Szirák, u. t. Pásztó, u. p. Ecseg. Dávidháza-Kotormány, u. p. Senyehút.. 

Iérész)ianJa,f'"'l Mikola, B•atmár t~m., szartmár- *) IerkaszabadhegJ kk., Vas 1111., mura· 
németi j~, cs. G. Mikola, u. t. és u. p. Mikola. szombati j., ház 107, f, 467, Vend, ig.Péterhl'C)'r 

*) KereiitJe kk., ZaZa ""'·• letenyei j., ház 19, 1.18! kb., kj. és ak. Péterhegy, tsz. Szombatbely, 
:E 166, M., rk. BánokszentcyGrgy, 667 kb., Iej. és ak. jbtk. és ah. Muraszombat, cs. 11. Fels6lendta. 
Borsfa, tsz. Nagykaniua, jbtk. és ab. Letenye, cs. 6. BS, XX, 66, m. h., u. t. PéterheSJ-Tólieres~· . 
B6.nokszentgy0rgy, 4.8, XX, 66, u. t. Letenye, túr, u. p. • 
u. p. Szentadorján. *) Kerkaszentldrál;r kk., X Korongmajor iS 

Ierges kk., B.u.nyail ""''' dévai j., ház 107, Kerkaújmajor; Zala ""'·· letenyei j., !W 116, i 
!. 417, O., .of, 1.66-fr kb., Jrj. és at. tsz tk, .706, M., rk. Kerkaszentmiklós," 1.861 kb., ij. ll 
és jb. Déva, ab. Vajdahunyad, CL O. Déva, M, XXIII, ak. Kerkaszentrqiklós, tsz. Zalaegerszeg,jbti.AW 
75, a. t. és u. p. néva. lendva, ab. Letenye, es. 11. Muraszerdabely, 48. 

:Kérhalom, f'"'\ Mezliberény, Btkts vm., békési XX, 65, u. t. Alsólendva, u. p. Kerkuzett· 
j., cs. ll. Mezllberény, u. t. és u. p. Mez6berény. miklós. 

:Kerlngi, f'"'\ Hajduszoboszló, Hajdu es. O. *) KerkaszentmlhilyCa kk., X AlsósArd~.i 
Hajduszoboszló, u. t. és u. p. Hajduszoboszló. Zala ""'·• novai j., ház 75, ! 3?8, M .. ri. LeP; 

Jrérlpuszta, f""' Váezkisújfalu, Pest-Pilis-Bolt- !.li6 kb., kj. és ak. Lenti, tsz. Zalaegerszer.J1 t. 
Ki1ktm ""'··• v6ezi j., cs. G. P11sp0khalom, a. t. és ab. Alsólendva, cs. ll. Páka, 48, XX, 65• • 
~'• •· p. GalramAcn. •• u. p. Lent.i. · 
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') J:erkaszentmlklós klr., Zala t~m., letenyei j., ak. helyben (a szebenrécsei ak. pA.rhuza.moa · 
hb 92, f. 6ö4. M., 0, 1.91)3 kb., kj. és ak. helyben, B. anyak6nyve), tsz. Nagyszeben, jbtk. Szerda
tu. Zalaererszelf, jbtk. Alsólendva, ah. Letenye, hely, ah. Szász sebes, cs. G. Suglg, 6" XXIII, 
ca. IS. Alsólendva, 48, XX, 65, u. t. Alsólendva, 74, •~ t. és u. P• Szlszorbó. · 
~· K e r p e n y e s l. Abrudkerpenye-. 

*) Karkateskánd kk., Zala flm., letenyei j., ház Ke r p e n y e t l Kerpenyéd. 
(.!, ! 186, lll, rk. Len ü, 68:1 kh., kj. és ak. K e r p e s d l. Nagykerpesd. 
Szécsisziget, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. Alsólendva, Kérpuszta, l""\ Karád, Sotnogg "'·• tabi j. ca. a. 
ah. Letenye, Cl'. o. Pika, 48, XX, L t. Lenti, Karád, u. t. Kisbárap!ti, u. p. Karád. 
•· p. Szécsisziget. Kerseoz kk., Hu.ngad tJm., dévai j., biz 100, 

*) J[erkatötfalu kk., Zala vm., letenyei j., ház 63, ! SSJ, O., .::f, t.39S kh., kj. és ak. helyben, tsz lk., 
& !68, M., rt. Lenti, 888 kb., kj. és. ak. Széesi- jb. és ah. Déva, oa. a. Dév~tt 6.(., XXIII, 76, a. t. 
uiget, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. Alsólendva, ah. és •· p. Déva. 
Letenye, cs. ö. Alsólendva, 48, XX, 66, a. t. *) Kdrsemjén kk., X C..utorkert, Klllaytanya 
Lenti, u. p. SzécsiszigeL . él Révkert ; Seatmáf' ""'·• fehérgyarmati j., bé.z 

*) 'lertat\jfalu kk., X llihompuszta ;'Zala""'·· 88, i. 60t, !!j, 1.!197 kb., kj. és ak. N!brád, 
alsólendvai j., hál 39, :E 111, M., rk. Csesztreg, 1.!.(.5 tsz. Szatmár-Németi, jbtt. és ah. Fehérgyarmat, 
kb., ij .. és ak. Csesztreg, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. es. G. Febérgyarmat, 5, XII, 87, L t. Fehér-
és ah. Alsólendva, cs. G. Cseutres, 48, XX, gyarmat, u. p. Nlbrid. ' ' 

•· L Zalabaksa, u. p. Caeszlreg. Kérsztge1, f'"'l Dévav!nya, .Ttút~-N4ggku.n-8•ol-
Kerka1Jjm&]or, r"'! Kerku.~entk.irály, Zala nok v-., tiszai felsiS j. (székh. Kunheues), Cll. o. 

letenyei j., es. G. MuraszerdahelJ, •· t. Alaó- DévavADya a. t. és a. p. Dclvaványa. 
lendva, •· p. Kerltaszentmiklóa. · K e r t L Érsekvadkert, Fakert, Komlóskert, 

*) Ierlú kk., B•olnok·Doboka t~m., bethleni j., Ókert, Soltvadkert, Szedikert, TormáskarL 
hú , :E 1.066, n., o., t, d", 3.117 kh., kj. éli *) X:erta kk., X V aircsalit; Vesi}'Wtm ., •. , 
ak. bel1b•n, tsz. Dés, jbtt. és ab. Bethlen, cs. O. cseri j., ház 133, :! 870, M., d", rk. Somlósz<illill, 
Arokalja, 68, XXU, 'l!, :f, p. u. !.683 kh., kj. és at. helyben, tsz. Veszprém, jbtk. 

K. e r n y aj a L Kerény. és ah. Devecser, ca. ö. SomlószcUI6a, 19, XVII, 65, 
*) Iernyécsa kk., Krassd-Swlng ""'·• oravicza· u. t. Tüskevlr, 11. p. Középiszkú. • . 

binyai j., ház !3!, :E 1.()84., O., t, .:f, 6.076 kb., KertaJja, . r-. HajdubGszOrm~ny, Bq;,z,. ""'·• 
kj. éaat. Komornok, tsz. Febértemplom, jbtk. és ca. O. HajdubOszOrmény, 11. t. és L p. Hajdu-
ab. Oraviczabanya, cs. G. KrassószéUs, ü, VII, böszörmény. · 
ll, L t. Komornok, ~· Kertalja, 1'"'1 UngtGinea, Uft!J "•·· 

lenyead kk., Hunyad ""'·• h!tszeri · j., ház, j., cs. ö. Szerednye, 11. t. és 11. p. Sserednye. 
tS.i, t 788, O.,. t ,1. '110 kb., kj. és ak. Totesd, tsz. Kertaljal szölli, r-. Ecséd, Hevu ""'-• halnni 
Déva, jblk. és ah. Hátszeg, cs. O. V!rhel:y, M, j., ca. O. Hatvan, a. t. és a. p. Ecat!d. 
XXIII, 76, f, ~· *) Kertes ~k., X Tóttelep; ,A,.tJtJ t1t11., boros· 
· •) l.érl kk., X Szamosújvárftlred; 811olf&Ok· sebesi j., ház 190, i 890, O., .:f=-, rk. KOrösbökény, 

Doboka t~m., szamosújvlri j., ház i. 470, O., 7.331 kb,, kj. és ak. Borossebes, tsz. Arad, jbtk • 
m .. t, ~, 1.867' kb., ij. és ak. Néma, tsz. Dés, és ah. K6rOsMkény, CL ö. Borossebes, 33, IV, 
jblk. ~~ ah. Szamosüjv!r, es. O. Szamosüjv!r, 13, u. t. és u. p. Borossebes. _ 
63, XXI, 70, u. t.· és u. P• Szamosújv!r. Ke r t es l. Bácskertes, Pinkakertes, Sopron· 

lerpeczllen, f'"'l Robldihegy, Zala ""'·• csák· kertes. 
tornyai j., es. G. Stridóv!r, •· t. és a. P• Slri- Kert4Sslszlget, r-. FO.zeiJiyarmat, Blkú vm.,. 
dóvar. · . szeghalmi j., ak. Bucsatelep (a fllzesgyarmati 

*) ~~~elb)' kk., TtwcSc. wa.; turóc:tsszent- ak. plrhuzamos B. anyakGnyve), ca. G. Filzes
márlont J., ~áz 81, i 391, T., ág. Nagyturány, gyarmat, u. t. és u. P• Pusztaecser ... 
U83 ib., q. és ak. Nagyturány, tsz. Besztercze- K é B S. .• 
bánya, jbtt: és ah. Turóczszentmárton, cs. G. ert sztanya, r-. ares, omogg vm., barcal J., 
Ruttka, 71, XV, 48, u. t. és u. P• Nanturány. cs. O. ~ares, u. t. és n: P• Barcstelep. . . 

lerpenest, f'"'l Prázsmá.r, Brass6 tim., alvidéki Kerteszta~y~, r-. Tiszak~ród, Seat"!ar .. 
j. (azékh. FGldvé.r),· cs. o. Prázsmár, u. t. és Uo p. lehérg~armatl J., C!l. G. Sonkad, n. t. TtszauJlak, 
Prazsmár. u. p. Tiszakóród • 

*) Ierpenyéd kk., Bihar """• vaskohi j., ház Kertésztelep, r-. Csabaháza, ZempUn 
1114, t 613, O.,;:., U50 kh., kj. és at. helyben, mez61aborczi j., cs. O. Mezőlaborcz. u. t. és u. p. 
tsz. Nagy-Várad, jbtk. Vaskoh, ah. Belényes, Mezőlaborcz. 
Cl. ö. Vaskoh, 37, IV, 13, u. t. és u. p. Vaskoh. Kertmeg, 1'"'1 Vészt6, Béki& "*·• szeghalmi j., 

*) lerpenyes kk., 811eben vm., szerdahelyi j., cs. o. Vészt6, a. t. és u. p. Vésztó. 
bb t&!,! 1.()!!1. O.,;:., 1.7!18 th., kj. Szebenrécse, KenbinCHrDapuna, ~ Nancser~~a, ,no,,.. 
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Clln "m., zsolnai j., es. ts. Rajecz, u. t. ~s u. p. baranyavári j. (székh. Dárda}, es. 11. l>árda, L l 
Rajecz. Knranes, u. p. Laskafalu. 

t""'' Böki, Sáros lemesi j., cs. ö. K:eskenyerd6, f""'l Laskó, BManga ""'·• baranya. 
Lemes, u. t. és u. p. Lemes. vári j. (székh. Dé.rda), cs. ö. Laskó, L t. BeJqe, 

IerUlettanya, r"'\ Bulcsu, Bereg "m., tiszaháti u. p. Laskó. 
j. (székb. Beregszász), cs. IS. Beregszász, u. t. és K:eskenypusda, r'l Nagyharsány, B11rnya 
11. p. Beregszász. vm., siklósi j., es. ö. Villány, L t. és L P• Nagy· 

K:erfll61•alom, r"'\ Püspökladány, Hajdu "m., harsány. 
hajduszoboszlói j., ca. ö. Pilspökladány, a. t. és *) Késmárk rtv. X Késmárti fonógylr, Tátra· 
a. p. Pllsp6kladány. háza és Vámkillváros j 8sepes 11tll., hlz 1 

Kerillöpuszta, r"'\ Újudvar, Zala ..,m., nagy· 6.317, N., t., m., lengyel, o, (/', (X, gk. Száz. · 
kanizsai j., cs. 6. Gelse, u. t. és u. p. Gelse. lelek, 9.618 kh., ak. helyben, tsz. ~' és 

*) IerU16s nk., x Kistanya, Nagytanya és Rét- ah. helyben, es. 6. helyben, 67, IX, so, r, 
imre ; .Arad vm., kisjenc5i j., ház 477, :! !.19!, _[It ·e. . · 
O., ; , rt. Kisjenc5, 7.616 kb., ak. helyben, tsz. Késmárki fonógyár, r'l Késmárk, 81epu nt., 
Arad, jbtk. és ah. Kisjenő, cs. 6. helyben, 33, IV, cs. ö. Késmárk, u. t. és u. P• Késmárk. 
1!, . *) Kesnyi kk., X Rakoveczirtvány és Sztaruye-

Késály, f""'l Székelyszenterzsébet, Utlvat·'Mly irtvány; Trencsén "m., háni j., ház il.!St, 
székelykeresztúri j., es. O. Magyarzsákod, 1lo t. T., ef, rk. Zayuifrócz, ·Ulö kh., kj. és al Radosa, 
Héjjasfalva, 11o P• Székelyszenterzsébet. . tsz. Trenesén, jbtk. és ah. Bán, ea. cl. Báa, 

KeselibAnya, f""'l Felső~ralla, Komárom tm~., ta- 71, XV, 47, u. t. Zayugróez. 1:8J. 
tai j., cs. 6. Alsógalla, u. t. és u. p. Felsi'Sgalla.. Kesslerfatelep, f""'l Pásztó, Heves 11111., hatlaDi 

*) Kesel6kö kk., Nyitra vm., privigyei j., ház j., es. ö. Pásztó, u. t. és u. p. Pásztó. 
87, i. 701, T., ö, ~.!50 kb., kj. és ak. Nyitra· *) Keszeg kk., X Huszárvlllgypuszt& él Szá • 
novák, tsz.· Nyitra, jbtk. és ah. Privigye, cs. O. láskapuszla j Nógrád "m., nógrádi j. (székh. Rél· 
Privigye, 1~, XIV, -16, u. t. és u. p. Nyitravovák. sá~r), ház 91, i. 630, M., t., r.k. Nézsa, t.7tl kh., 

Ke se lők 6 p o d h r a g y l. Keselöt.I'S. kj. és ak. ~sópetény, tsz. Balassagyarma~ jhtk. 
.Kesel6sta, ~ Matty, BManya "m., siklósi j., Rétság, ah. Balassagyarmat, cs. 11. Nötincs, lll, 

cs. 6. Drájaszabolcs, a. t. és u. p. Siklós. . XVI, ól, u. t. Pencz, ~. 
*) Keselymezö kk., X Irtás, Kopaszhát, .Mezőcske, *) KeszegfalTa nk., X BálványszaUllas, Homok· 

Nyárfás, Páfrányos, Róna és Szakadék; puszta, Kavapuszta, Királynérétipuszta, .Whót. 
tim., huszti j., ház 561, i. ~.646, R., n., ; , ó.~7! kb., dülc5itanyák, Rakóhátpuszta, 
kj. és ak. Iza, tsz. Máramarossziget, jbtk. és ah. és Vágbl;llpartitanyák; Komárom 11111., csallókGzi 
Huszt, ca. G. Hnszt, 86, XI, 35, · u. t. Huszt, j. (székh. Nemesócsa), ház !UB, f, 1.77~, K., o, 
11o p. Iza. · 9.81'! kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Komárom, 

Jíeselytls, ~ Őcsény, Tolna "m., központi j. cs. ö. Komárom, 1!, XIII, 4<3, L t. 
• (székh. Szekszárd), cs. ö. Szekszárd, u. t. és u. P. 

Oesény. *) Keszend kk., X Csoltpuszta és Vadvclln; 
Kesely6.shalom, r"'\ Tiszakeszi, .Arad borossebesi j., ház SS(., ! 1.915, 0., 

mezócsá.li j., es. o. Mezőesát, u. t. és u. p. .:j=-, l4r.970 kb., kj. és ak. helyben, tu. Ara~ 
• 

Tiszakeszi. jbtk. és ah. Kc5rGsbökény, cs. ii. Borossebea, 33, 
K:eselytlsi tanyák,~ Blkéa "m., gyomai IV, 13, u. t. és u. p. KOrösbllkény. 

j., cs. 6. Gyoma, u. t. és u. p. Gyoma. *) Keszl kk., X Keszipuszta j Bsilágy tili., las· 
K e s e r d l. Érkeserd. nádi j., ház 49, i. !69, M., rk. Tasnádszántó. 
Eeserfikút, f""'l KI'Stelek, Jás•-Nagykun·Siol- ref. Pele, 609 kb., ltj. és ak. Szödemeter,tsz. 

t10k "m., jiszsá.gi alsó j. (székh. Jászapáti), cs. ö. Zilah, jbtk. és ah. Tasnád, cs. lJ. Pele, 61, Jll, 
Kötelek, u. t. és u. P• Kőlelek. 10, u. t. Tasnádszántó, 11. p. Érkörlls. 

Ieser6.puszta, r"'\ Mezi'Stelegd, Bihar köz· Keszl, r"'\ Majsamiklósvár, .7blna ""·• tamúi i~ 
ponti j. (székh. Nagy-Várad), cs. ö. Mezi'Stelegd, rt. Magyarkeszi, ref. Nagyszokoly, cs. o. 
a. ·t. és u. P• Mezi'Stelegd. u. t. Felsőireg, u. p. Magyarkeszi. 

Keserfitelek, f""'l Szakmár, Peat-Pilis-&lt-Kia- K e sz i l. Bánkeszi. Bátorkesu, Budakeszi. 
itm "m., kalocsai j., cs. 6. Kalocsa, u. t. Duna- Bulkeszi, Dacsókeszi, Dunakeszi, Garamkeszi, 
pataj, u. P• Kaloesa. · Gyulakeszi, Ipolykeszi, Ipolykiskeszi, KarancskesÜ, 

*) Keskend kk., X Keskendi puszta ; Baranya Kiskeszi, Kökeszi, Kurtakeszi, Lippakeszi, Magyar· 
" ... , baranyavári j. (sze· kb. Dárda), ház U 7, i. 638, keszi, Nagykeszi, Papkeszi, Sajókeui, SárkesJÍ, 
N., m., rk. Laskafalu, 3.7!3 kb., ltj. és ak. Dárda, Somoskeszi, Tiszakeszi . 
tsz. Pécs, jbtk. és ah. Dárda, es. 6. Pélmonostor, · K e 1 z i n e z L Lippakeszi. . . 

XIX, 61, a. t. Kamtes, u. p. Laskafalu. Keulpuuta, ~ Keazi, Brildgy .._, m:::t . 
pauta, ~ Keskend, ""'·· cs. G. Pele, u. t. L p. r 
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Jresdtag, t"'\ SaJókeszi, · Gömör h ;cis-Ilu!'t Kétitg, f'"'\ Hcgyszcnlrná1·lon, Bara11y11. vm., 
rm., tornaljai j., cs. ö. Putnok, u. 1;. TornalJa, :zcntlőrinczi j., cs. ö. Baksa, u. 1;. Vajszló, u. p • 
._ P• Kövecses. • _ . t!zinde.t·ybogád. • .. 

*) Ieszlér kk., Kis-Kt'l.ktlllö vm., hosszuaszói J., Ke tag, f'"'\ Lemhény, Haroms11ék vm., kézd1 J. 
ház !!06, f 940, O., ; , =j:=-, 1.965 kb., kj. és ak. (székh. Kézdivásáa·hely), cs. 6. Bereczk, u. t. Bereczk, 
Oláhbükkös, tsz. Erzsébetváros, jbtk. Hosszúaszó, u. p. Lemhény. 
ah. Erzsébetváros, cs. 6. Mikeszásza, 60, XXlll, Kétárok, 0 Fegyvernek, Jást~-Nagyku.n-8/lolnok 
76, u. t. és u. p.· Mikeszásza. vm., tiszai közép j. (székb. Törökszentmiklós), cs. O. 

Ieszlerianya, n Nyírábrány, ~·egyvernek, u. t. és u. p. Fegyvernek. 
ligetaljai j. (székh. Nyíracsád), cs. 6. Nyíracsád, . Kétberekközipuszta, n Borsodnádasd, Borsod 
u. t. és L p. Nyírábrány. · vm., ózdi j., cs. 6. Járdánháza., u. t. Borsod

Keszlertanya, f"'' Tiszaújlak, Ugocsa tJm., nádasdi lemezgyár, u. p. Borsodnádasd. 
tiszáninneni j. (szék.h. Nagyszöllös), cs. 6. Tisza- *) Kétbodony kk., X Csernyuspuszta 1 Kacsicska-
újlak, u. t. és n. p. ~iszaújlak. puszta és Szalókapuszla i :N6grácl tJin., nógrádi j., 

*) Iesznyéten nk., X Györgymajor és Kis- ház i. 631, M., t., ef', rk. Romhány, 2.!7(. 
abony; Zemplén vm., szerenesi j., biz !96, ;! kb., kj. és ak. helyben, tsz. Balassagyarmat, j btk. 
Uiil, M., ~ , rk. Girincs, gk. Sajószöged, 5.609 Rétság, ah. Balassagyarmat, cs. O. Rétság, 60, 
kb., ak. helyben, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. XVI, 51, u. t. Romhány, ~-
&erenea, cs. G. Tiszalúcz, 65, X, 33, u. t. Tisza- Kétcsup, 0 Meztlmadaras, Maros- Torda 
l úcz, u. P• Girincs. marosi a1só j. (székh. Maros-V ásarhely), cs. O. 

Ke sz 6 l. Egyházaskesző, V6.rkesztl. t.leztlbánd, u. t. Mezősámsond, u. p. Mezőbá.nd. 
*) Keszőhidegkút nk., X Hidegkúti puszta; *) Kétegybáza nk., X Belsőmaj()r, Hunyadi

Tolfia ""'·• simontornyai j. (szék.h. Gyönk), ház major es Kislr.akucs; Békés vm., gyulai j., ház 809, 
161, i SóO, N., m., ef', ik. Szakadát, 1.780 kh., .E 4.379, O., m., (), =j:=-, 1·ef. Gyula, ág. Medgyea
ak. helyben, tsz. Szekszárd, jblk. és ah. Gyönk, lláza, 7.80~ kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 
cs. G. Pinczehely, 69, XVII, M, :f (Kes:tő- Gyula, cs. c'J. helyben, 101, II, 4o, :f, 
hidegkút-Gyönk), _[ll e. ~- _r e. ~-

Ieszöl "fá.r, r\ Várkesző, Va~ tJm., czelldö- *) Ketel kk., S11oZnok-Doboka ""'·• kékesi j., 

\ 

mGlki j., c1. o. Magyar~renes, u. t. és u. p. ház 70, i 3~3, O., ; , 1.366 kb., kj. és ak. Magyar
Karczaltet Lorzás, tsz. Dés, jbtk. Kékes, ah. Bethlen, cs. lJ. 

11
} l.eszölczés U., X Sérfenyösziget ; Po11scmy Kékes, 63, XXII, 71, a. t. és u. p. Kékes. 

· tlwa., somm·jai j., ház 11!, f. 61'!, M., rk. Vajka, *) KetergénT kk., X Herczeg tanya. i Ung ""'·• 
1. kb., kj. Vajka, ak. (a hozzártozó Sérfenyö- ungvári j., ház 37, i 19.f., M., ref. Minaj, 370 kh., 
sziget kivételével) V;ijka., tsz. Pozsony, jbtk. él,'l kj. és ak. Ut,gvár (ungvárvídéki kj. és ak. kerület), 
ah. Somorja, es. lJ. Somorja, 7!, XIII, ~. u. t. tsz. Beregszász, · jblk. és ah. Ungvár, cs. G. 
Sárosl'a, u. p. Vajka. Ungvár, 66, XI, 36, u. t. és u. p. Ungvé.r. . 

") l.eszteg kk., Bi1UJr ""'" élesdi j., ház tO~, Kétérköz, f'"'\ Nagyhalász, Szabolcs ""'·• 
f, 7!i, O., m., T-, 845 kb., kj. és ak. KOrösbarlan~r, bogdányi j. (székh. Kemecse), cs. O. Balkány, 
tsz. Nagy-Virad, jbtk. és ah. Élesd, es. 6. Élesd, m. h. (Érhát-KétérklJz), L t. Nagyhalász, •· P• 
37, IV, 11, u. t. és a. p. Élesd. Telektauya. 

*) nk. és I X Fenékpuszta, Georgi- *) Ketesd kk., Koloes tJm., bánffyhunyadi j., ház 
• 

konmajor, Ujmajor, és Vadaskert; Zala vm., teszt. 85, i. 4-18, M., ~, 1.078 kb., kj. és ak Felsőfüld, tsz. 
helyi j., ház 856, f. Um, M., n., (), J), ref. Kolozsvár, jblk. és ah. Bánffy hunyad, cs. 6. Bánffy
Nagykanizsa, ág. K6vágóörs, 10.946 kh., ak. hely- hunyad, 51, XXI, 67, u. t. és u. p. Bánft'yhunya.d. 
ben, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. helyben, cs. 6. *) Kétfél kk., Temes ""'·• vingai j., ház 4-13, i. 

·. helyben, 48, XX, 64-, J,, ~. r, _r e. 1.671, Sz., n., =j=-, rk. Kisszentpéter, kb., kj. 
\"fr!&.. és ak. helyben, tsz. Temesvár, jblk. és ah. Vinga, 

Ke sz t h e l y I. Kiskeszthely. · cs. 6. Temeskenéz, 38, VW, 16, r, 
Keszthely (polgárv.íros) l. Kiskeszthely. ~· · 
*) l:esztölcz kk., )( Káptalanimajor és Klastrom- Kétfiídauya, n Marosdécse, Torda-.AraMyos 

puszta; Esztergo"' tJm., esztergomi j., ház 365, vm., felvinczi j., cs. O. Felvincz, u. t. és u. P• 
f, 1.977, T., ro., o, 3.82! kb., kj. és ak. helyben, Felvincz. 
ts7. Komárom, jbtk. és ah. Esztergom, es. 6. Do- Kétllalom, f'"'\ Dévaványa, Jti81-Nagykun-
ro[t, t6, XIV, 44, u. t. Leányvár-Csév, ~- Stolnok vm., 'tiszai felső j. (szék.h. Kunhegyes), 

*) l:eszfl kk., Baranya 11m., pécsi j., ház 130, cs. 6. Dévaványa, :f, ~ p. u. 
f. Gli6, M., o. 1.453 kb., .kj. és ak.· helyben, tsztk., Kéthal om, f'"'\ .Arad vm., eleki j., cs. G. 
jb. és ah. Pécs, cs. c'J. Pécs, öJ, XIX, 601 u. t. Sikló, u. t .. és u. P• Sikló. 
Pellérd, *) K~thely kk., X Baja puszta, 

K e 1 z 11 l. Mczók.eazll. puszta éa Sinpuszta ; Somogy 11m., marc.-li J., bú 
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481, ! 3.806, M., 0, 10.913 kb., kj. és at. helyben, SzekszArd, jbtk. és ab. Gyönk, Cl. 4. ZomM, 
tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Marczali, cs. O. Balaton- 69, XVII, M, u. t. Zomba, ~. 
berP.ny, 4.4-, XIX, 63, , _r e. Két y L Érsekkéty. 

Ke t b e l y L ,Rábaketbely, Répcae- Két 7 L Szárazkék. 
kethely, Vé:rleskélhely. K e.:v· e l. 1\áczkeve, Székelykeve, TűrkeYe, 

K é t h e l y L Ketel. *) Kendobra nk,, TorOlitál ""'·• alibunári h 
Kéthosszúsort tanyák, r-. Orosháza, Bikis ""'·• ház 6!10, i !.976, Sz., o., n., T (?1 rk. Nan· 

orosházi j., cs. G. Orosháza, a. t. és u. p. Oros- károlyfalva, 9.360 kb., ak. helyben, tsz.Pa.ncsoT~ 
háza. . jbtk. Alih11nár, ab. Pancsova, ca, a. helJbeu, ~ 

*) J[étkeresztltr kk., X Alsóveselénypuszta, VII, ll, r, ~· 
Caeviczepuszta, Fels4veselénypuszta, Kiskeresztúr· Jrevele, r-. Kőrösmező, Máromaro1 """• lim· 
puszta, Lapospuszta cis Rózsáspuszta ; ' N6grád völiyi j. (székh. Rabó), cs. 6. Kőr4smez6, fit, 

losonczi j., ház U, i 291, M., t., rk.. és ái. u. t. és u. P• KőrOsmcző. . 
Os. yin, 1.898 kb., kj. és ak. Losoncz (pincai lrJ. *) Jrenpall6s nk., Teaes fllll,, kmvtrai ~ 
és ak. kertllet), tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. ház U3, :! ~.1~, Sz., n., O• -T, U67 kh., al 

· Losoncz, cs. G. FO.lek, XVl, 61, u. t. Polt6.r, helyben, tsz. Fehértemplom, jbtk. ée ah. left. 
a. p. Nagydarócz. vát·a, Cl. G. helyben, 61, VII, L t. K.emira, 

IétkUrtistanya, r-. TápiógyGriye, Ped-Pilis· • 
· Bolt-Külct~n 11m., abonyi j., CL 6. Tápiószele, •) :Knermea nk., X Kevermesi puszta és Vizes. 

a. t. és u. p. TápiógyGriye. puszta ; Csanád 11m., battonyai j., há& 106, 1 
J[étnyárpuszta, r\ Somogyudvarbely, Somogy 3.625, o, ret'. Kuoligota, kg. KisjentHs KéterJ· 

tim., llsurrói j., 01. G. Berzencze, u. t. éa 11o P• háza, 8.648 kh., ak. helyben, tu. Szered, jblk.és 
Berzencze. · ah. Battonya, cs. G. helyben, 101, V, 15, 

][étpatakkliz, r\ Bodony, HMJes ""'·• péter-
vAsári j., cs. G. Parád, u. t. Parád u. P• Bodony. puszta, r\ Kevermea, Cat~lld4ra, 

•) J[éttornyt\lak kk., Vessprim ""'·• pápai j., ház battonyai j., CL G. Kevermea, L t. él L ,. 

77, !. . M., ~, rk. Pápakovácsi, 1.369 kb., Kevermes. . 
kj. é1 ak. Dáka, tsz. Veszprém, jbt.k. és ah. *) KenTdra nk., Teme.t m., ieveYálai j., hú 
Pápa, cl. 6. Pápa, 19, XVII, 66, u. t. Pápa, • l.SM, .f, 7.34.5, n., u., 0 ,, m., 5, t (i), a,. 
Ket~s, r\. K~nderes, Jáss-Nagyktm-Siol'I'U}k Homokos, 16.!19!! kb., ak. helyben, tu. Fehér~ 

f1m., b1zai felső J• (székh. Kunbegyes), cL G. Kis- templom, jbtk. és ab, helyben, CL 11. helybeli, 
újszállu, u. t. és u. P• Kenderea. 61 VII li ~ r _r- e.~ 

Kettis, r\ Tiazai&-ar, Heves t1m., tiszarnred i j., Ít.evt.' ("\'ze~ ta ' ""'' cs. a. Zenta, 
ea. 6. Tisza6rs, u. t. Tiszalzc5Ilc5s, u. p. Tiszaiiar· u. t. Zenta, u. p: Torayos. 

1 
• 

KeUi~Ciárda, r-. Mezőzombor, ZempUn t~m., JreTicsejtpuszta, f""' Endrild, B4kéa ""'·• gyomai 
szerenest j., CB. 6. Szerencs, u. t. Szerencs, u. P• j., cs. G. Gyoma, u. t. és u. P• Endrőd. 
llezözombor. K. e.., i e l l. Kevicze. 

Iettaaérazlget, r\ PllspGkladány, Hajilu ""'·· •) r ~ Lk. m.. ... tub _,.....~.: L 
b 'd b ló' · · p ld d t. é .a.fluCZ8 • 1 .s. wruCI f)fll. 1 l DJillUlUIA n 

8.J uszo OBZ l l·· CB. G. ilspG a ány, u. s ház a !. 71 T á I á k r l !~ l.h. lol 
u. p PiispOkladány • • ·• i· V 0 a a va, ' .,, 

K;Ulisbalml ta.B;ák, ,-.... OsongrdiJ és ak. Kiscsepcsény, tsz. Beszterczebinya, jbtk. 
caongrádi j., ca. 6. Csongrád, u. t. és u. p• StubnyafO.rdc5, ah. Turóczszentmárton~ cs. G. Mo-

Cson8'l'ád. sócz, 71, XV, 4.8, u. t. Mosócz, u. p. Ku!csepcaéoJ. 
J[etWsmajor, r\ Újuá.sz, Pest-Pilis-Bolt-Kis- · *) Keviszölllis nk., Torontál tJm., alibuntrlj., 

~,... ""'·• abonyi j., cs. G. Újszász, u. t. és u •. p. ház 596, i. 2.66.4., O., 'f• 10.369 kb., ak. helrben, 
Ujszász. . tsz_. Pancsova, Jbtk. Ahbuná.r, ah. Pancsova, cs, 6. 

•) Kettasme•l kk., 81ilágy ""'·• zsibói j., ház Al•btmár, ~9, VII, !2, f, ~ 
S06, i, 1.483, O., ; , S.4.21i kh., kj. és ak. helyben, . Kézapuszta, r-. Bi.har tJIII., cséfai 
tsz. Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, ca. G. helyben, 61, J., cs. ~. Okány, u. t. és a. p. Mezőgyan. . 
III, 10, u. t. Szurduk, [8J. . K é z d l. Szászkézd. 

Kettöstanya, r\ Berettyóújfalu, Bihar ""'·· *) Kézdialbis kk., Háromseék 11m., kézdi j. 
berellyóújfalui j., cs. 6. Berettyóújfalu, u. t. és (székh. Kézdivásárhely), ház !UJ, f. 709, M., ! 1 • 

u. p. Berettyóújfalu. ~.014 kb., .kj. és ak. Dálnok, tsztk., jb. es 
)[étlttkö•, r\ Poroszló, He'Ves vm., tiszafOredi ah. Kézdivásárhely, cs. 6, Dálnok, !, XXIV, 19, 

j., cs. G. Poroszló, :r, p. u. u. t. Réty-Eresztevény, a. p. Dálnok. 
Kél z l. *) Kézdialmás kk., Háromtieéle ,".,, kézdi i· 
*) KétJ nk., X Savanyúmalom; Tolna vm., simon- (székh. Kézdivásárhely), bú 802, l. 1.3JS. M., 

tornyai j. (székh. Gy6nk), ház !1!2, :! 1.083, N., 1·k. Lemhény, 1.94.7 kb., kj. és ak. Lemhény,I8Jik; 
. m., ef, rk. Zomba, J.l69 kb., at. helyben, tsz. jb. 6s ah. Kézdivist.rhely, c:e. G. Eazteluek. 
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telnek. es. G. helyben,.~. XXIV, 79, •· t. , 
*) :lézdlklivár U., Hó.romseéll "m., kézdi j. _r.- e. 

(székh. Kézdivásárhely), ház SSO, f, 1.!17, M., *) kk., Maroa-7'ordtJ mn., nyé.rádszeredai 
rk. Késdiszárazpatak, 5.807 kh., lrj. és ak. helyben, j., ház 610, :! ~.638, M., ! , kh., kj. Sóvi
taztk., jb. és ah. Kézdivásárhely, cs. G. Kézdi- rad, ak. helyben (a sóváradi ak. párhuzamos B. 
yás:i.rhely, !, XXIV, 79, u. t. és u. p. Kézdi- anyakGnyve), tsz. Maros-Vásárhely, jbt~ és ah. 

Nyárádszereda, es. G. Makfah·a, 6!, XXII, 71, 
*) Xézdlmárkosfaln kk., .,m., u. t. Makfalva, [8j. 

Uzdi j. (székh. Kézdivásárhely), ház !31, f, 880, Kiesera, f'"\ Dombelve, v-., esaezai j., 
ll, ~, rt. Alsócsernáton, i.OtO kb., lrj. és ak. cs. G. Csaeza, u. t. Csacza, ll. p. Dombelve. 
Kézdimartonfaha, tsztk., jb. és ah. Kézdivásár- KJcsera, f'"\ SzentmihálykGrLvélyes, .MártJmtJro' 
hely, ca. G. Dálnok,~ XXIV, 79, u. t. Imecsfalva, "m., szigeti j. (székh. Máramarossziget), 01. G. 
[8l. TaraczkGz, ll. t. Taraczköz, u. p. Alaóapsa. 

") JCézdimartonfalra kk., Három~ztk .,m., Kle~~erkalrtvány, r"\ Trenesénhosszúmez6, 
kézdi j. l&zékh. Kézdivásárhely), ház 133, :! 508, 7'rencsi!n vm., nagybiesesei j., ca. o. Nagybiescae, 
IL, ~, rt. Alsócsernáton, 1.360 kb., kj. és ak. u. t. Nagybiesese, ll. p. Trenesénhosszümez6. 
h~lyben, teztk., jb. és ah. Kéadivásárhely, cs. o. *) Kicsind kk., l!isnergom ""'" púkányi j., 

J, XXIV, . 79, ll. t. bnecsfalva, ház tS.(o, i. M., rt. Garamlr.Ovead, 1.34.'! kh., 
f8\. kj. és ak. Nána, tsz. Kom6.rom, jbtk. Párkány, 

*) lézdlmartonos tk., Háromszlk ""'·• kézdi j. ah. Esztergom, cs. G. Bart, 16, XIV, U, •· t. és 
(uékh. Kézdivásárhely), ház J61, i 1.097, JI., o., u. p. Garamkövesd. 
T• rk. Bereczk, 3. kb., t,i. éa ak. Omdola, Kicsómajor, r"\ Felsc5simánd, bfld ""'·• km· 

jb. ú ah. Kézdivé.sé.rhely, .ca G. Beree~k, jenc5i j., ca. O. Alsósimánd, 11. t. és u. p. Alsó· 
J, mv, 79, a. t. és u. p. Bereezk. simánd. 

*) Xézdloroszfalu kk., Három111k ""'·• kézdi Ki cs o r n a l. Nagycserjéa. 
j. (székh. ház 116, f, ,iS, M., *) Klczléd kk., Vaa ""'·• fels6örl j., h~ 86, 
rk. es rel KézdivAsil.."•elJ, 707 kh., tj. és ak. i. 37j, N., o, ág. Alhó, 637 kh., t,i. és at. Arok· 
Szentbto"lna, teztk., jb. és ah. Kézdivásárhely, szállás, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Fels6ör, 
ca. O. Kézdivásárhely, t, XXIV, 79, u. t. és u. p. cs. O. ·Alhó, 83, XX, 66, a. t. Alhó, 1:8:J. 

· · *) ICiczö kk., )( l;nezevOlryvadásztanya 6s 
K é 1 d i p o l y á D l. KézdiazentkereszL Mátyásmajor ; Bar• aranyosmaróti j., ház 
*) 1:6zdlsú-fa1Ta kk., Háromalik ""'·• kézdi j. i. 893, T., m., O• ... 386 kb., lrj. és ak. Kis· 

(székh. Kézdivásárhely), ház lM, f, 4.79, ll., O• tapolesány, teztt., jb. és ah. Aranyosmarót, ca. O. 
1.867 kb., kj. és ak. Nyujtód, taztk., jb. 6s ah. KistapolcsánJ, !18, XIV, "· u. t. Kislapolcsány, 

ca. O. l, XXIV, . 

• 

79, u. t. és a. p. Kézdivásé.rhely. *) Klde kk., Kololi mn., kolozsvári j., ház 18!, 
*) Iézdlszárazpd;tk kk., Báramazik , kézdi i. 796, .M., o., o, ~, 8, gk. Borsaújfalu, !.~05 

j. (székh. Kézdivásárhely), ház !37, i 88j, .M., o, kb., tJ. és ak. Kolozsgyula, tsztk:. Kolozsvár, jb. 
. kb., kj. és ak. Kézdik6vár, tsztk., jb, és ah. Kolozsvár vidéti (székh. Kolozsvár), ah. Kolozs· 

·KézdiYásárhely, CL O. Kézdivisárhely, l, XXIV, vir, es. O. Kolozsborsa, 51, XXi, 67, u. t. Borsa-
79, L t. és a. p. KézdiszenUélek. üjfalu, u. p. 

*) kk., HáromBille kézdi j. Kldep118zta, r"\ Csanálos, Biaimár ""''' nagy· 
(uékh. Kézdivásárhely), biz 73, f. !57, M., rk. ké.rolyi j., ca. G, Narnkároly, u. t. Nagykároly, 
Kézdisárfalva, 776 kb., kj. és ak. Nyujtód, tsztk, u. p. Csanálos. 
jh. és ah. , cs. G. Kézdivé.sárhely, Kidep118zta, r"\ Ke1öfény, Szatmár vm., nagy
J, XXIV, 79, a. t. Kézdivásárhely, ll. p. Nyujtód. ka1·olyi j., cs. O. Nagykároly, u. t. Nagykároly, 

") Iézdtszentkereszt nk., )( Kalrosatelep; a. p. Mezc5fény. · 
Háromsilk · "m., kézdi j. (székh. Kézdivásárhely), *) lUesvölgr kk., Ut&g. "m., nagybereznai j., 
bh 4.76, i. 1.781 'M., é), t, 8.188 kb., at. helyben, hb .frö, i. !89, R., gk. Hatlirszög, !:U7!! kb., l.j. 
tsztk., jb. és ah. Kézdivásárhely, ca. O. Esztelnek, és at. , tsz. jbtk. él ah. 
!, mv, 79, m. h., u. t. Bélafalva, • Nagyberema, es. o. Fenyvesvoin, u. t. és u. p. 

•) Iézdlszentlélek nt., X Kiskászon; Három- FenyvesvGlgy. 
slék 11a., kézdi j. (szék.h. Kézdivásirhely), ház Klesl'iilgyl nsgyár, r"\ Nagyr6cr.e, G6mör 48 

·f. 8.006, JL, o, 8.816 th., at. helyben, Kis-Hatat 11m., cs. G. Nagyrc5eze, L t. és a. p~ 
. taztk., jh. és ah. K.§zdivisárhely, es. G. Kézdivásár- Nagyröeze. · 

hely, !, mv, 79, r, ~. *) Kléte kk., Gömör ú Ki.s-Hottt t~m., rima· 
*) rtv., HáromBille ""''' ház szomhati j. (székh. Nyustya), ház 36, f, 130, T., 

~ X~, l 8.079, M., a, 8, q, Alsócsemiton, r/1 kb., Jlril. 6I at. Kc5h81J, tatk., jb. és ah. 
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Rimaszombat, c:s. G. Nyustya, !5, XVI, 5!l, u. t. ") Kilitl nk., )( Bnlatonmelléke Czinegepuuta 
Rim~bánya, u. ~· Rimabrézó. Jódpuszta, Kiliti felsc5major, Papkutapuszta, so: 

K 1 e t t e l. K1éte. mogyfok, 'l'örekihec és Törekipnsata · Boa 
. lílCm·d~p~szta, r"'\ Erdc5szelestény, Hcmt 1Jm., vm., tabi j., ház 441, f 2.415, M., O• a' it.6~ :~ 
Ipolynyéki J., ca. O. Csáb, u. t. Balassagyarmat, a.k. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. Tab, ah. Kad.d, 
IL P· Zsély. cs. ö. Ádánd, 44, XIX, 631 a. t. Siófok, ~· 

Ktrnrtimajor, r"'\ Csc5vár, Pest-P&lis-Bolt-Eiskun K · l' t · 1 D k'l't' • 
á 

. . p 1 1 1 • una 1 1 1 • 
. ""'·· v CZl J., cs. G. Qspökhatvan, .. t. Acsa- .K'llti - l " nl K'l'ti' o. tab' Erdc5kilrt u p A 1 .1~ som....,or, r"'\ 1 1 , DUmogy va., 1 

Ki g y 'ik "1. Keg~:k. . j., es. G. Adánd, u. t. Siófok, u •. P· Kiliü. 
*) Kí .. yós kk. Bereg "- t1· hát' . ( ékl Kllitlház, r"'\ Sárkeresztes, Fej6r 1111., székes. 

e ' .... , sza l J· sz l. ~ hé . . . Szék f hé ~ 
Bereasz.'isz) ház 90 .c 446 M * 1 891 kh k' ,e rvan J., cs. 6. es e rvár, u .... és L p. 

~> ' ' a:. ' ., o ' . ., J. M h 
és ak. Beregszász (beregszászvidéki kj. és ak. ~ a. . . . 
kerQlet), tsztk., jb. és ah. Beregszász, es. o. ) Xilyén. kk., Háromsilk '""'' sepm l· 
Bereaszász 65 XI 34 11 .. ...s u p B e (székh. Seps1szentgyörgy), ház 136, ! 1., 

" ' ' ' , .... a • • er g· * 8 . szász. • o, , rk. Seps1szentgyOrgy, 1.1i84! ih., ij. és 
Kigyós, f""t Kisknnmajsa, Pest-Pilis·Bolt-Kis· ak. ~zotyor, tsz. Kézdivás~hely, jbtk. és ah. 

kun ""'·• kiskunfélegyházi j., es. ö. Kiskun- ~psJszentgyörgy,· es. ö. SepslSzentgy~rgy, !, XXIV, 
majaa, IL t. és u. p. Kiskunmajsa. t9, i'6l m. h., L t. és IL P• Seps1szentgyilrry. 

K í g y ó s L Újkígyós. ~). IUlyé.nfaha kk., CB41c gyergyószentmik· 
Kígyóshat, n Kc5telek, Jás•·Nagykun·B•olnok lóslJ., ház ~03, !. 886, M., o.' 6.588 kh., kj. és ak. 

""'·• jászsági alsó j. (székh. Jászapáti),. cs. o. Kó- helybe~, tsz. Cs1kszereda, Jbtk. ~s ah. Gyergyó
telek, u. t. és u. p. Kótelek. szentm1klós, cs. G. Gyergyószentmiklós, ~XXIV, 

Kigyóslapos, n Kc5telek, Ja8I-Nagykun- 80, u. t. Gyt~rgyóújfalu, u. p. Tekerőpatak. 
. . B•olnok jászsá.gi alsó j. (székh. Jászapáti), ~y~nsze~puszta, 0 Aldoboly, Haromsúh•., 

. . es. O. Kc5telek, u. t. és u. P• Kötelek. sepsl J· (s:&t~kb. SepslszentryGrBJ), cs. il. Uzon, 

.. 

• 

Kfgyóspuszta, r"'\ Harasztos, Torda-.Aranyos u. ~ Uzon, u. P• Illy?falva. . 
""'·• felvinczi j., es. o. Aranyosgyéres, u. t. és K 1m l e l. Horvátkimle, Magyarkimle. 
L p. Harasztos. Kim p l. Vaskohmező. 

. Kigyóspuata, r"'\ Zsáka, Bil&M berettyó- . Kt:m~ényszurdak kk., Htm_'!lfMl ., ... , maros· 
újfalui j., cs. G. Zsáka, u. t. és u. P• Zsáka. lllye1 h hú 119, f. 605, O., "'f', t.U7 kb., tj. 6s 

Kfgyóstanya, r"'\ Feldebrc5, Heves ""'·• egri j., ak. Guraszáda, tsz. Déva, jbtk. és ah. MaroaillJe, 
es. o. Nacfüged, u. t. és u. p. Feldebrc5. es. G. Zám, 64, XXIll, 75, IL t. Marosillye, L P• 

Kígyóstanra, r"'\ Pusztaegres, Fejér 1Jm., sár- Guraszáda. 
bogárdi j., es. G. Czecze, u. t. és a. p. Czecze, Klmpulunyag kk., HunyatJ vm., petrozsényi j., 

Ilhikert, r"'\ KGrOsladány, Békts ""'· szeg- ház 1~.1:!, i. 66!, O., 1, rk. Lupény, !4.911 th., 
halmi j., _cs. G. KOrösladány, u. t. és u. p.' Koros- kj. és ak. Hobiczaurikány, tsz. Déva, jbtt. éS 
ladány. ah. Petrozsény, cs. G. helyben, M, XXDI, 75, 

Kijárópuszta, r"'\ Vanyarez, N6grárl ""'· sziri.ki u. t. és u. P• Lupény. 
j., es. G. Szirá'k, u. t. és u. p. Vanyarc~ Kimpur kk., HunyatJ 1JtJI,, marosillyei j., hil 

*) Kljó kk., Sáros ""'·• héthársi j., ház 1!6, . i 420, O., kg. Kimptlnysz~rduk, 1.!17 th., 
! 534, R., 1 ,2. 683 kh., kj. és ak. Héthárs (hét- kj. és ak. Guraszáda, tsr. Déva, J btk. és ah. Maros· 

hársvidéki kj. és ak. t.ernlet), tsz. Eperjes, jbtk. illye, es. 6. Zám, 6of., XXIII, 7ö, u. t. MarosUiye, 
és ah. Kisszeben, es. o. Pétermezl5, 67, IX, ~9, 11. P• Guraszáda. 
u. t. és a. p. Héthárs. Kincsédpuszta, r"'\ Csepreg, ""'• cseP" 

Kik i n d a l. Nagykikinda. . regi j., es. ö. Csepreg, L t. és u. p. Cseprel· 
. Klklöpusz_ta, r"'\ Csekej, Nyitra 1Jm., nyitrai KincsemszéillG, r"'\ TiszafGldvár, Jáu-Nagy-
l·· es. O. Ny1tra, L t. és u. p. Űzbég. kun-Bzobzok ""'·• tiszai alsó j. (székh. 

Kil~tó, r"'\ Kánya, Tolna ""'·• tamási j., cs. o. vár), es. G. TiszafOld vAr, a. t. Homok, u. p, Tisra· 
FE:lsdueg, a. t. Tab, a. p. KAnya. fOldvtr • 
• . .illenczes, r"'\ Csongrád, Osongrárl "m.,csongrádi KiucseDitelep, r"'\ Csesztve, Nógrcid ""'·· b&-
J., cs. G. CsongrA.d, u. t. és u. p. Csongrád. lassagyarmati j., es. 6. Érsekvadkert, u. t.atoJJora, 

lnlenczea, r"'\ Kenderes, Jáu-Nagykun·B•olnok L p. Balassagyarmat. 
"~·!.tiszai fel815 j. (székh. Knnhegyes), cs. G. *) Kincses kk., Kis-KtikülltJ """• radnóti~. 
Kl!UJB~állás, u. t. és IL p. Kenderes. ház t '!2, i 613, O., 1 , .::f, 1.419 kh., kJ. és at. 

) lílllntán kk., Zala vm., nagykanizsai j., ház Marosdég, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. Dicsó- • 
SS, ! 387, M., rk. Gelse, 99! kb., kJ. és ak. szentmárton, es. G. Radnót, 50, XXIII, 76, • t. 
Gelse, tsztk., jb. és ah. cs. G. Ádámos, u. p. RadnóL 
Oroaztony, 48, XX, 61, u. t. és u. p. Gelse. Kincses, r"'\ AlsóvadAsz, Aktd-Tortlll ,.., 

• 

• • 
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Kin Xir • 

. ... 6. · ... .. Szikszó u. t. 68 a. P• Alsó- JCfnnszét, ,....., Tass, Put-Pális-Solt-KisktM& 
III..SZ J l·· - ... ' . . K t '"L.ló ndász. dunavecsel J:, cs. G. unazen m1~ s, u. t., és 

Kincses ~ GuttamAsi, Feitr ""'·• móri j., o. P• Tass. 
es. 11. FehérvAresorsó, u. t. Fehérvárcsurgó, u. p. *) Klnorány nk., Nyitra, ""'·• nyitrazsámbok
Isztimér. réti j., ház 400, ! !.147, T., o, 1.803 kb., ak. 

I.ID.cses, ~ IszkaazentgyGrgy, Fejtr ""'·• llékea- helyben, taz. Nyitra, jbtk. és ah. , 
fehérvári j., cs. O. Fehérvá.rcaursó, u. t. éa u. P• cs. G. Nagyzaámbokrét, 1!, XIV, 46, r,~. 
lfoha. Kió, i"' Alsókörtvélyes, Zemplén ""'·• nagy-

X: i n cs e 1 I. Kin . mihályi J., cs. O. N agy mihály, u. t. Bánócz, a. p. 
*) Ilncsest6 kk., ""'·• régeni alsó j. Rákócz. 

(székh. Szúzrégen), hú 1!18, ! 53!11 O., l, L489 Illó, ,....., Butka, Zem.plt. .,.,, nagymihilyi j., 
th., kj. és ak. Felsc5k0hér, tsz. Maro!l-VAsárhely, cs. O. Málcza, u. t. Deregnyc5, u. p. Butka. 
jbtk. és ah. Szászrégen, cs. G. GOrsényszentimre, KióshegJ",,....., Vaczrátót, Pest-Püis-&lt-Kiskvft 
6~, IDI, 73, u. t. éa u. P• Görgényszentimre. "m., váczi j., cs ö. GOd, u. t. Göd, u. p. Váczhartyán. 

Ilncseslheu, 1'""1 Aba, Fejt.- ""'·• székeafehér- *) )[frild kk., X Királd i bánya; Borsod ""'·• · 
liri j., cs. G. Aba, u. t. és u. p. Aba. ózdi j., ház 93, i. 880, ll., t., rk. Sajónémeti, 

. Kincsesi korcsma, 1'""1 Parnó, Zemplt. ág. Ózd, 1.0lH kb., kj. éa ak. Sajónémeti, tsz. 
gálszécsi j., cs G. Gá.lszécs, u. t. és u. p. Pamó. Miskolcz, jbtk. és ah. Sajószentpéter, cs. O. Ózd, 

Iincsespuzta, 1'""1 Nógridszakál, N6grád ""'·• 34-, X, 31, r. ~ p. u. 
szée~~ényi j., cs. 11. Nór.rádszakál, u. t. és u. p. Ilráldi ,....., X:iráld, BorsotJ na., özdi 
Nögrtdazakü. . j., cá. O. Ózd, u. t. és u. p. Királd. 

. Il.ncsespuszta, '"' Pamó, Zemplllft .,.,, gál- K i r ~l y l. Bakonyszentkirály, Csfkszentkirály, 
nécsi j., cs. o. Gálszéca, li'll· u. t. és u. p. Parnó. Enyedszentk.irá.ly, Erszentkirály, Gyéress;.ent-

:lblcsespuszta, ~ Rinyakovácsi, Homogy tm~., király, · , X:erkaszentkirály, ·Ma-
na~-,a.tidi j., cs. O. CsOkOly, L t. Kadarkút, gyarszentkirály,Marosszentkirály, Murakirály, Por
L p. Gige. . rogszentkirály, Pusztaszentkirály, Rinyaszent· 
· .IDcsestanya, '"' Búdszentmihály, S•a,bolcs király, Sajószentkirály, Sepsiszentkirály, Szabad
t~~.; dadai alsó j. (aékh. Tiszalök), ca. O. Szent- szentkirá.ly, Székelyszentkirály, Szentkirály, Szi· 
mihüy, •· t. és u. p. Büdszentmihály. lágyszentkiraly, Topaszentkirály. 

Ilacsestanya,. f"'\ Keretnye, Ung ·""'·• ungd.ri Királybányatoplicza kk., Hunyad "'·• njda-
j., es. G. Nangej6cz, m. h. (Kincsestanya- hunyadi j., ház ll!, ! 513, O., ín., o, ;=., 1~ .. 
Romok), •· t. és u. »• kb., .kj. és ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. és ah. 

Ilaesenölgpt.anya, '"' Marosdég, Ki6-Kt'l· Vajdahunyad, cs. ö. Vajdahunyad, Sfr, XXUI, 76, 
1:1Uló ""'·• radnóti j., cs. 11. Radnót, •· t. u. t. Vajdahunyad, u. p. GyalAr. · 
Jlaroscsapó, u. p. Radnól .. Királybocza kk., Lipt6 ""'·• liptóójviri j., ház 

JUnestárbá.za, '"' Bezeréte, Ba.r• "'·• garam i!, f, 368, T., ef, kh., kj. és ak. Maluzsina, 
szentkereszti j., es. G. Kiszelfalu, u. t. Garam- tsz. Rózsahegy, jbtk. Liptóújvár, ah. Liptószent-
herzencze, u •. p. Jálna. miklós, cs. O. Liptóújvá.r, 67, XV, 49, u. t. 

Ifncstárl major, 1'""1 Kucsulila, Foga,rtU Liptóújvár, a. P• Szentivánbocza. 
sárUnyi j., es. o. "SArkán}", u. t. Homoródhéviz, )[lrályborbáz, ,....., Mezözo~bor, Zctnpléft ""'·• 
11. p. KucsuiAta. szerenesi j., cs. O. Szereucs, •· t. Szerencs, n. p. 

lincstárlpauta, 1'""1 Belencze, Temes 11m., Mezözombor. 
temesrékui j., cs. O. Kiszetc5, n. t. KiszetiS, •· P• *) JUrálydlll'óet: nk., X Anyatatanya, Arpád
Belencze. tanya, Dégenfeldtag, Füzkert, Gerzontag, Gru-

IIncstirlpuszta, 1'""1 GyOreg, Temes "m., kOz- bertag és Szilágyitag; 81atmár erdc5di j., · 
ponti j. (azékh. Temesvár), cs. G. Temesság, u. t. ház 460, f, 2.&33, M., o., o, 1, ~, 8.012 kh., ak. 

' 

és 11. p. GyO.reg. · helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. Erdc5d, ah •. , 
Ki n c a tá r sz e n t g y lJ r g J :L TArnokszent- Szatmár-Németi, cs. o. Erdc5d, f>, m, 37, u. iJ. 

8JIIl'gy. Érszentkirály, ~-
llnczlytanra, i"' Szentistván, Borsod "m., Királydo.róczpnszta, 1'\ Erdőgyarak, Bihar vm., 

rnezökllvesdi j., cs. O. MezókGvesd, a. t. 68 u. p. nagyszalontai j., cs o. Feketebi\tor, u. t. és u. P• 
. Szentistván. • · Erdögyarak. 

llagyesposda, 1'""1 Martoa, vm., *) Királyf& kk., X AlsómB.fór, Bodóhá.za és 
udvardi· j. (székh. Ógyalla), . cs. O. Ógyalla, u. t. Já~osházpuszta; Possony ""'·• szenczi j., ház tOl, 
óryalla, L p. Martos. f 938, T., m., rk. Egyházfa, 2.999 kh., kJ. és ak. 

I i n i zs L Kisldnizs, Nagykinizs. helyben, tsztt., jb. és ah. Pozsony, cs. O. Szeuc7 
Ilnlóclpuzta, i"' Monostornpáti, Zalt1 "m., 72, XIII, 40, · , ~-

tapolczai j., cs. G. Kapolcs; u. t. Köveskál, u. p. Ki r á l y fa l. Lendvakirályfa, Vágk.irá.lyfa. 
Monostorapáti. · K i r á l y fa l u l. Hontkirályfalva. 
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•) JOrAI;rfaha kk., Veu ""''' J., kj. n ak. lo•lntsua, ta. Sttoralji'6Jhely, jbtk. 
bú !05, i, 1.183, N., o, Ag. Sztropkó, ah. Varannó, cs. ft. 8I, 11, 
!. kb., Jr;j. és ak. ÓkOrtvélyes, tsz. Szombat- u. t. Kelese, u. p. Sztropkó • 
hely, jbtk. és ah. SzentgottMrd, cs. ll. Radafalva, •) KlrálJhegralja nk., )( Nándorhuta, NAndor-

. 89, XX, 66, u. t. Gyanafalva, !! vOl gy, Svabolka, Vereakli és Zlatnó j 06.6r á 
K i r á l y fa l v a l. Felsókirályfalva, Garam- Kis-Honi ""''' garamvolgyi j. (azékh. Nilldor· 

kirá.lyfalva, Hontkirályfalva, Istvánkirályfalva, vOlgy), hlz 96!, i !2.658, T., m., o1 ;, ág. 
Magyarkirilyfalva, Mezőkirályfalva, TemeskirAly· Murá.nyhosszúrét, 16.793 kh., ak. helyben, ta. 
falva. Rimaszombat, jbtk. él ah. Nagyrt'!cle, ca. G, lo-

*) KlrAlyfla kk., Poesong tla., 1omorjai j., biz háryháza, j6, XVI, 6!, •· t. és L P• Vereak6. 
10, i. 47, M., rk. és 1·ef. Somorja, 391 kb., k:j. és •) Királyhegyes nk., Csanacl '""" ki11ponti ~ 
ak. Tejfalu, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Somorja, (székh. Makó), biz !11, i 1-078, M., rt. Aptt· 
es. ll. Somorja, 7!, XIII, ~' u. t. és •· P• So- falva, 1.49! kb., ak. helyben, ta. Szeged, jbli. 
morja. és ah. Makó, cs. O. Makó, 46, V, tö, [83. 

•) Ifrályllakaresa kk., Po1song 11m., dunaszer- KirálJhegyibáuya, r'l Sásony, Mo1011 -, 
dahelyi j., ház 4.2, i, !00, M., rk. Egyházkarcsa, nezsideri j., ca. ll. Nezsider, • t. XirilJbida, 
~6 kb., lrJ. és ak. Etrekarcsa, tsz. Pozsony, jbtk. u. p. Sásony. . 
és ah. Dunaszerdahely, cs. ll. Dunaszerdahely, 7i, *) KlrálJhelm.eel nk., X Fejszéstanyaés RoaJij 
Xlll, 4.-J, ~- Zdmpltn """" bodrogk.Ozi j. (székh. helyben),bú 

Klrálrfiapuszta, r""' Fels6szemeréd, Hont 40!, z !.7!5, M., o. · ~' J), gk. Bodrormez6, 
ipolysági j., cs. o. Ipolya:ig, u.t. l!:geg-Szalatnya, 4.137 th., ak. helyben, tsz. Sá.toraljaujhelJ,jblk. 
L p. F..geg. és ah. helyben, CL G. helyben, X, 

*) Királyflszállás kk., X Luhi Erzsébetforrás _r- e. 
és Luhi Margilforrás ; Bereg em., szolyvai j., biz *) Királyhida nk., ·x Harrachmajor j lfOIOII 
97, l 600, R., n., it, !.MO th., kj. és ak. Ga- vm., nezsideri j., ház 61, :l 1.034-, ll, 11., n. 
lambos, tsz. Beregszász, jb. Alsóvereezke, ah. Bruck an der Leitba, 2~1 kb., ai. helyben, 
Szolyva, teletkGnyvi hatóság Munkács, ca. G. tsz. Gy6r, jbtk. és ah. Nezsider, Cl. 4. helrhen, 
Polena, XI, 36, u. t. és u. p. Polena. 76, XVIII, 58, (Bruek-ltirályhida), .t-e. 

.Iirá.IJftlrd6, f""' Lllvéte, UdvMhelg em., bo- p. u . 
• 

moródi j. (székh. Oklánd), cs. ll. Homoródszent- "') Kirá.IJI kk., X Laczihiza; Nyüra , •. , li:· 
márton, u. t. Szente[!yházasfalu, a. p. LGvéte. aellyei j. (azékh. Tornóci), hu i U,l, 

*) l:lrálJhágó kk., Bihar élesdi j., ház l\1., t.~ rk:. Moesonok:, 3.311 kb., kj. (MOCIOnok 
191, i H4, O., t., m., .:f, rk:. Élesd, 2.706 kb., nk.-hez beosztva), ak. Mocsonok, taL NJitra, 
kj. él ak. KOrl!sfeketetó, tsz. Nagy-Várad, jbtk. jbtk. Vápellye, ah. Nyitra, CL ll. TornóCI, l!, Ilii, 
és ah. Élesd, es. o. Remetelórév, 37, IV~ 11, 42, u. t. és u. p. Mocsonok. 

~- K i r á l J i l. Berettyókirályi, DobrókirilJi, Saj6o 
f""' .Na~yócsa, Z6lgom na., n&I'J· királyi. 

szalatnai j., cs. ll. H01·b6.t, •· t. Nagyszalatna, u. p, *) Királtka kk., .,.,, beszterczebúiJlij., 
Nagyócsa. ház 86, i, ·61'!!, T., rk. 'l'ajó, Ai'· RadYiDJ, Iti~ · 

*) KlrálJhalma kk., Nagg-Ktiktllló em., kc5- k.h., lrJ. és ak. Pallós, tsztk.,jb. lis ah. 
bidmi j., hlz 110, i. 980, O., m., .:f, 3.347 kb., bánya, cs.· G. Beszierezebánya, ~' XVI, 50, • t. 
kj. éli at. Felsötyukos, tsz. El·zsébetvároa, jbtk:. Beszterczebé.nya, u. p. Tajó. 
és ah. Kőhalom, cs. o. K6halom; !, XXIV, 78, *) Királykegye nk., Kraas6·S•örlnyo .. , boi· 
a. t. Alsóvenieze, u. p. Felsötyukos. Bánbányai j., ház 808, i. 1.4!2, N., · 

Királyhalom, fi Szeged, Oson!}f'ád tlfll,, CL ll. cseh, (), 4.393 kh., ak. helyben, tsL Lugos, jbtk. 
(a 1r.Ozbiztons6.gi azoigálatot S1eged város rend- és ah. Boksánbá.nya, cs. G. Nanuurdok, 43, vn, 
őrsége tel,jesiti), (Horgosi Királyhalom), 20, r. ~-

. ~ (Horgosi p. u. lit, f""' Abod, Borsod ""'' edelényi j., 
*) .Királylláza nk., X TÖ1gyesfalva; Ugocsa es. O. ~zendr6, _[ll e. ~· 

tiszántúli j. (szék h. Halmi), ház M13, :E 8.167, Kirá.lykút, f""' Kenyeri, Vas ".., ClelldGIII4lkl 
M., r., (), ; , ref. Tekehlza, ~.676 kb., ak. j., cs. O. Ostft'yasszonyfa, u. t. és L p, KenJid. 
helyben, tsz.. Szat.má.r-Németi, jbtk. és ah. Halmi, Kir!lykutatanya, r""' Vé.rtelek, Slilágy tilol 

es. G. Nagytarna, 85, XI, 35, ~. r. zilahi j., cs. O. Zilah, u. t. és L P• Nyirsid. 
Ki r á l y h 6. z a t l! l g y e a fa l v n. t. Királyhá.za. Klrálykútvadá.s•lak, r'l Dömoa,BIItergo• ... , 
Jürá.lyhúa T&dászlak, f""' Kemencze, Hont esztergomi j., ca. o. Esztersom, L ~ Pilismarót. 

ipolysági j., ca. ll. Ipoly•As, u. t. Ipolyság, u. p. DllmOs • 
u. p. Kemencze. · •) Királylak kk., Zala csáktom ai j., ~ 

ház iS, l 153, R., sk. Máriakót, 1.385 kb .. és ak. Felsómihfllyfalva, tsz. Nagykaruzsa, lbtk . 

• 

-
• 

• 
' \ 
l 
• • 
' ' ' • 

l 
' 



• 

L 
"' ' ' • • • • • 

\ ·, 

• 

.. 
• 

• . 
' 
• 

i ' ' 
• 

,. . 
• 

' . 

• . 

• 

. 
• 

• 

• 

761 

u. CsUtoraya, . CL a. Miksavir, XX, 6&, Ktrilyszlllu, ~ lsztim6r, Fejlr .,.., móri j., 
L t. Stridóv!r, L p. Miksavlir. cs. ö. Fehérvárcsurgó, u. t. Fehérvircsargó, •· p • 

Klr!l;rlehota kk., Lipt6 11m;, liptóújviri j., ház Isztimér • 
109, f. M1, T., m., ef, rk. Hybbe, 8.411 th., kj. *) Klrályszt§k kk., V'IU ""'·• muraazombati j,, 
8 ak. Maluzsina, 'tsz. Rózsahegy, j btk. Liptóújvár. ház 17, f. 17 4, Vend, czigá.ny, rk. Vashidegkút, 
ab. Liptószentmiklós, cs. ö. Liptótijvlir, ti 7, X\', 176 th., kj. és ak. Vashidegkút, tsz. Szombathely, 
,9, ~. 11. t. LiptóujvAr, ~· · jbtk. és ah. Muraszombat, ca. ö. Vashidegkút, 

'llrUylubeDa kk., Lipt6 ""'·• németlipcsei j., 83, XX, 66, .. t. Battylind, L p. Vashidegtúl 
hú 1!7, f. T.,· rk. Kelecsény, ig. Német- *) KlrályszentistTán kk., X • , 
lipcse, !.319 kb., ~. éa at.. Nemeslubella, tsz. Yeszprt. f1flt,, veszprémi j., hAz 78, f. 863, M., 
Rózsahegy, jbtk. és ah. Liptószentmiklós, cs. ö. ~, 1.7.4.7 th., kj. és at. Litér, tut.k., jb. éa ah. 
Németlipcse, 67, XV, 491 11. t. Németlipcse, ~· Veszprém, ca. ö. Peremarton, 19, XVII, 61S, 

.llril;rmajor, r. Búrszentpéter, Pozsony ""'·• m. h., u. t. Papkeszi, a. p. HajmAskér. 
malaczkai j., cs. o. Morvaszentjános, -. t. Klrálytag, f"'' Jánd, Bt~eg '*·• tiszaháti j. 
és a. p. Börszentmiklós. (székh. Beregszász), cs. ö, Gergelyi, a. t. · 

•) .llrálymt'ző kk., Máramaroa ma., taraczvizi namény, u. p. Gergelyi. 
j. (székh. TaraczkGz), hAz 129, i. 906, N., m., rlt. Királytag, f"'' Vás!rosnamény, Bereg , tisn
Námetmokra, gk. Oroszmokra, !!34 th., kj. és ak. háti j. (székh. Beregazisz), cs. ö. Gergelyi, u. t. 
helyben, ta. Máramarossziget,jbtk. és ah. Técső, Vásárosnamény, u. p. GergelJi. 
cs. 11. helyben, 86, -XII, 88, o. t. Taraczköz, ~. Klrálytanya, f"'' Ilk, Szatmár ""''' mátészalkai 
(i r é. l J me z 6 l. Bélkirtlymez6, Kiskirály- j., ca. ö. Nagydobos, u. t. és u. p. Vásárosnamény. 

mez6. · Klrá~ytanya, f"'' Mikola, Smtmár "m., szatmá.r-
llrálynagyerd6, f"'' Torda, Tortlt~-.Art~t~yos németi j., ca. G. •· t. és u. p. Mikola. 

".,, cs. 11. Torda, u. t. és u. p. Torda. Klrilytaaya, f"'' &atncár ""'·• 
*) IlrálJDémetl kk., Be•nercze-Nas•6d ""'·• szatmárnémeti j., ca. G. Mikola, u. t. Mikola, 

~aeny6i i· (ué.kh. Beatercae), hAz 108, ! 615, u. p. Szárazberet. 
N., czigány, o., ff, 1.5911 th., Jd. éli ak. Besenyő, f"'' Salgótarjio, N6grá4 ~•·• 

' tsztk., jb. ú ah. Beaztercze, cs. G. Sófalva, 63, COleki j. (székh. · Salgótarjin), cs. O. Salgótarján, 
xxn, 7!!, m. h., u. t. Sajómagyaróa, a. p. u. t. és •· p. Salgótarján. 
Szeretfalva. • Klrálrtelek, f"'' Dobronya, Z6ly0fll ""'·• zólyomi 

K i r á l y n é p L KirAlynépe. j., cs. ö. Tótpelallcz, •· t. éa u. p. Dobronya. 
•) kk., X Endrepuszta ; AbtJuj- Klrálytelldszöllök, f"'' Nyfregybba, Szabo· cs. 

2'orftR k.usai j., ház 80, f. 448, T., m., ~ , rk. ""'·• cs. G. NyfreBYhúa, L t. és · u. P• Xir-.i.Jy-
Lapispatat, q. Budamér, 1.136 kh., kj. éa ak. telekpuszta. 
Ro!gOny, tsztk., jb. és ah. Kassa, cs. lJ. · Ilrályteleklútf tanya, f"'' B4dszentmihily, Sza· 
h6d, 3&, IX, !7, L t. Lemes, a. p. Rozgony. bolcs ""'·• dadai alaó j. (székh. TissalOk), cs. G. 

IlrálJDérétlpuszta, f"'' Keszegfalva, Búdszentmihlly, L t. Búdszentmihüy, L p. 
ftl,, csalloldlzi j. (székh. CL G. Ko- Kisfás-FöldháL 
mirom, •· t. Gúta, u. p. Keazegfalva. Klrálytelekpuszta, f"'' Nyíregyhúa, &abolcs 

•) Ilri.lypataka klt., Ala6-Fehir "m., magyar- ""'·' ca. G. Nyfregyháza, m. h., ·r, 
igeni j., ház 100, i. 4171, O., .:f, !1.804 kb., kj. és ak. ~ p. u. 
Boroskrakkó, tsz. Gyulafehé"ár, jbtk. és ah. Nagy- Király1ómajor, '""Csorna, .,.., csornai 
enyed, CL ~. Magyari g~, 50, XXI, 68, u. t. és j., cs. ö. Csorna, u. t. Csorna, u. p. Csatárimajor. 
ll. P• Magyarigen. Királyudnr, '"" Csliszárkőbinya, . ""'"' 

IlrálJl'ét, f"'' Szigetbecse, Put-PiUs-Bolt-Kis· nezsideri j., cs. ö. Királyhida, a. t. Királyhida• 
bt~ " •. , rAcztevei j., ca. ö. Rácskeve, a. t. és u. p. Császárkőbánya. · 
L p.· Riczkeve. ' KlrályTUlgJ, n Nyéreshiza, Mdrcamaroa " •• , 

lirálfl'ét, r'\ Torda, Torda· Aranyos ""'·• cs. taraczvizi j. (székh. TaraczkOz), cs. ö. Irhócz, 
~. Torda, L t. és •· p. Torda. · u. ~ Taraczköz, u. •· Nyéresháza. 

llrálJTétpuszta, n Nagybodak, Ponony t~m., Ki r i p o l c z l. Egyházhely. 
donaezerdabelyi j., cs. G. Bős, L t. Bl'ls, L P• Kirltó, f"'' Dévaványa, Jász-Naggkwn-8zolnot 
Csallóköznádasd. "m., tiszai felső j. (szt!kh. Kunhegyes), cs O .• Déva-

*) Klrálfl'éT kk., Po1sony "m., galántai j., ház ványa, u. t. és u. p. Dévaványa. 
137, ! 78(;, ll., O• 1.1 kh., kj. (Né.dszeg nk.- Kiritó, fl FQzesgyarmat, Bélels ""'''szeghalmi 
hez beosztva), ak. Nádsze" lsz. Pozsony, jbtk. és j., ak. Bucsatelep (a fllzesgyarmati ak. párhuza
ah. Galánta, CL G. Pered, 72, XIII, 421 ~· mos B. anya könyve), cs. ö. Füzesgyarmat, o. t. 

JnráJ.Jság, f"'' Szentea, OaOJigrátl vm., ca. O. és n. p. Puszlaccseg. 
· Szenles, fi#Q m. h., u. t. és n. p. Szentes Klrpa erdöörlnlc, f"'' Kndzsir, Hunyad tan., 

Ki r á l y sz a b a d J a L SzentkirályszabadJa. szásZ\'árosi j., cs, o. Kudzsir, u. t. és u. p. Kudzsir • 
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*) Jílrva kk., X Kirval puszta: Esltergom vm., kj. és ak. Balsa, tn. Déva, jbtk. AlgyóGJallalu, 
esztergomi j., biz 119, f. 7!6, N., m., o, 1.~4 ah. Szászvá.ros, ca. G. A!gyógyallala, "• XXlll, 
kb., kj. és ak. Úny, tsz. Komárom, jbtk. és ah. E!!z- 76, u. t. Zalatna, u. p. Algyógy. 
tergom, ca. G. Bajna, 26, XIV, ü, u. t. Tinnye, Kisalm á a L Beregkisalmás. 
•· p. Úny. K is a lm á a l. SzalárdalmáS. 

Ki r v a l. Kislrirva, Nagykirva, Szilágykirva, Klsalpár, r"\ Kecskemét, Pest-Püis·Bolf.Kiaillll 
Tiszakirva. vm., cs. ö. (a kGzbiztonsági szoldlatot Kecskemét 

IlrTal puszta, r"\ Kirva, E.qetergom esz- város rendől'sége teljesiti), f (Latyteleth 
tergomi j., ca. ll. Bajna, u. t. Tinnye, u. p. Úny • .a.s!JA (Lakytelek) p. u. · 

Ilrzsh, f"\ Hanva, Giimör l• Kis-Horal tm~., *) lUsandacs kk., NyitrtJ nJitni j., hú 
putnoki j., CL 'ö. Putnok, ._ t. Csiz, u. P• B+n. 16, l 110, T., rk. Lakács, 611 kb., kj. á ak. 
réve. Ozbég, tsztk., és ah. Nyitra, cs. G. NJitra, 

Klsabou:r, ri Keaznyéten, v•., sze- 1!, XIV, 46, m. b., 11. t. Eleeske, L t• .. 
renesi j., ca. ll. Tiszalúcz, u. t. és u. p. Uzbég. 
Tiszalúcz. · Klsandacs, r"\ Olá.hhomorog, Bi1uJrt111., nan· 

*) Ilsibtiaka kk., Bereg felvidéki j. (szék b. szalontai j., cs. ll. Nagyszalonta, L t. á L p. 
Ilosva), biz 3':2, ! !16, R., gk. Nagyábrinka, 590 Nagyszalonta. 
kb., kj. és ak. Há.tmeg, tsZ. Beregszász, jbkt. Ilosva, Klsangyalostan:ra, ~ Tiszadororma, Borrrd 
ah. MunU.cs, CL lJ. Hátmeg, 65, XI, Bh u. t. Ilosva, · mezócsáti· j., CL G. Mezócsát, L t. á 
L p. Há.tmer. u. p. Tiszadorogma. 

Ilaaosádmajor, f"\ Nagyacsád, Yes1prlm ""'·• *) Kisanna kk., )( Osszatelep, Vomtelep á 
pá.pai j., cs. G. Pápa, u. t. Mez61ak, n. p. Pápa. Zs'climirtelep ; Bereg szolyvai j., hú 98, 

IfsAelanrc§sztelep, f"\ Karczfalva, Onlc vm., ! 517, R., m., t, 11.903 kh., kj. és ak.S10lyq, 
felcsiki j. (azékb. Csfkszereda), CL ll. Karczfalva, tsz. Beregszász, jb. Alsóvereclke, ah. S10!yn, 
L t. Gyergyóbékás, u. p. Karczfalva. telekkönyvi hatóság Munkács, ca. ll. S10lyta, 15, 

Itsadaes, r"\ Peszéradacs, Pest-Pilis-Bolt-Kis- XI, 34, u. t. Szolyva, u. p. Hársfalvafllrd6 . 
l:w vm., kunszen~miklósi j., ca. ö. Tatárszent- .Kfsapáczapuszta, r"\ Csanádapácza, 08cllád 
IJOrgy, u. t. étJ u~ p. Peszéradacs. vm., mezc5kovácsházi j., cs. ll. Csanádapicza, 

*) ][leadorjh kk., Maros· Torda vm., marosi u. t. és u. p. Caaná.daplicza. · 
lelsc5 j. (azékb. Karos-Vásárhely), biz 82, ! 1-16, M., · *) Kisapalll da kk., .Als6-FeMr ""'''nagyenyedi 
8, 416 kb., k:j. és ak. Nyárádgálfalva, tsz. Maros- j., ház 79, ! 367, O., t, 1.16!1 kh., kj. él al 
Vásirhely, jbtk:. és ab. Nyárádszereda, cs. lJ. Csombord, tsz. Gyulafehérvár, jbtlr. éa ab. Nan· 
Nyáradszereda, 6.2, XXII, 71, u. t. és.u. p. Nyárá.d- eriyed, ca. ö. Csombord, 50, XXI, 68, 1o t. á 
szereda. u. p. Nagyenyed. 

I.ld.g, r"\ Baranyabidvég, Baranya vm., siklósi *) lUsapáti kk.,)( Di.skapuszta; ZalaHI.,Iapol· 
j., cs. O. Vajszló, a. t. Vajszló, u. p. Sámod. czai j., ház 129, ! 65(., M., rk. Tapoleza, 1 

*) Kisakna kk., )( .Als6-FeM1· t~m., nagyenyedi kb., kj. és ak. Nemesgulá-cs, tsz. Zalaegeruec, 
j., ház 185, ! ~58, O., t, !!.U.t kh., kj. és ak. Jblk. és ah. Tapoleza, cs. G. Badacsonytomaj, -18, 
Asszonynépe, tSz. Gyulafehérvá-r, jbtk. és ah. XX, 6~. m. b. (Nemesgulács·Kisapati), L t. 
Nagyenyed, ca. lJ. Asszonynépe. 50, XXI, 68, Tapolcza, u. p. Nemesgulács. 
a. t. és u. p. K i s a p á t i l Zsitvaapáti. · 

:K1sakolmajor, r"\ Szalatnya, Hont vm., ipoly- *) Kisapold nk., 81ebet1 ""''' szerdahelyi j~ bál 
sági j., cs. ·o. Hévmagyarád, u. t. Egeg-Szalatnya, 665, f, 2.8 13, O., t , .:f, .3.696 kh., ak. helyben, 
u. p~ Egeg. tsz. N agy szeben, jbtk. ah, Szászsebes, 

Ktsalag, r. Dunakeszi, Pest-PiZis-Solt-Kisktm cs. o. Szerdahely, 6'f., XXIII, H, f, ~p. u. 
·vm., váczi j., CL G. Dunakeszi, u. t. és u. p. *) Kisapostng kk., Fejtr ""''' adonyi j., bál 
Fót. 167, t 630, M., rk. Baracs, ág. DunaatyhAzar 

Ilaalbertpuszta, f"\ Várda, Botnagy vm., kapos- 1.687 kb., kj. és ak. Baracs, tsz. Székesfehe!'l'ir, 
vári j., ca. o. Kaposvár, u. t. Somogyjad, u. p. jbtk. és ab. Adony, cs. G. Dunapentele, 69, XVII, 
Geszli. 5·~. u. t. Dunapentele, u. p. Baracs. 

Kisáldáspuszta, f"\ Jászfalu, Komárom t:m., Kfsapsn, f"\ Felsóapsa, MáramarOB 11111., azireti 
udvardi j. (székb. Ógyalla), O. Udvard, u. t. j. {székh. Maramaross1iget), cs. G. Kllzépapsa, · 
Perbete, u. p. Jászfalu. u. t. Nagybocskó, u. p. K6zépapsa . 

KlsA.llás, r"\ Füzesgyarmat, Btkés """·· szeg- *) Klsar kk., 81tJtmár '17m., fehérgyarmati j., hál 
halmi j., ak. Bucsatelep (a füzesgyarmati ak. :206, f, 1.018, .M., ~, 2:!43 kh., kj. és at. Nanat• 
párhuzamos B. anyakönyve), ca. o. Füzcsgyarmat, tsz. Szatmar-Németi, jbtk. és ah. Fehérgyarroa~ 
u. t. és u. p. Füzesgyarmat . cs. G. Nagyar, 6, XII, 37, L t. Fehérrrar~t, 

Kisalmás kk., Hunyad vm., algyógyi j. (székh. 11. p. Nagyar. '6grdJ 
Algyógyalfalu), ház 1~5, f, 518, O., =j=-, 3.037 kb., Klsaranylpuszta, r"\ Karancsberény, Ni 
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1111,, laleki j .. (székh. SalgótarjAn), es. G. Karancs- Gyc'ír, jbtk. Tét, ab. Gyc'ír, cs. G. Tét, 19, XVII, 
Áf, u. t. Salgótarj4n, a. p. Lapujtc'í. 56, u. t. Tét, u. P• Rábaszentmihály. _ 

*) IlsaranJOB U., X Roszkospuszta ; Bars *) Kisbács kk., Kolou vm., na\daamenti j • 
••·· aranyosmaróti j., biz 69, ! 838, T., rt. Vel- (székh. Kolozsvár), ház !115, l 14~8, M., o., o, t, 
~ez, !1.871 kb., kj. és ak. Gesztőd, tsztk., jb. és ref. Szucság, S.OM kb., kj. és ak. helyben, tsztk. · 
ah. Amnyosmarót, cs. O. Kistapolcsány, !6, Kolozsvár, jb. Kolozsvár vidéki (székh. Kolozs
IIV, U, a. t. Alsószelezsény, u. p. Gesztc5d. vár), ah. Kolozsvár, es. o. Magyarnáda8, 51, 

*) kk., X Csillagpuszta; Somogy XXI, 67, m. h., u. t. Kolozsvár, !ZI· 
""'·• kaposvári j., ház 69, i, 4 7 J, M., ~ , rk. *) kk., Hont vm., korponai j., 
.Kaposszentbenedek, !.060 kb., kj. és a~. Szoma- ház 17, :1 61, T., rk. Felsc5sfpék, Ag. Darázsi, 
jom, taztk., jb. és ab. Kaposvár, ca. o. Kadarkút, 558 kh., kj. és ak. Szebelléb, tsztk. és jb. Ipolr-
U, XIX, 6!, L t. és u. P• Kiskorp6.d. sálf, ah. Korpon&, XIV, .ftö, L t. Teszér, 

Ilsnnzonr, ~ Csabdi, Fejér tim., vüi j., ca. G. u. p. LedénJ. · 
Bicske,, u. t. és u. p. Bicske. · *) Kisbnezon kk., UtlvMhely ""'·• homoródi j. 

*) Kisasszonyfa kk., Baranya t1m., szentlc5rinezi (székh. Okl6.nd), ház 168, :E 760, 11;, ~, .kg. 
j., ház 65, ! '16, M., o, ref. Magyarmeeske, Vargyas, 3.315 kb., kj, és ak. helyben, taz. Székely- . 
t:Ut th., kj. és a\. Manarmecske, taz. Pécs, udvarhely, jbtk. és ab. Oklánd, cs. o. Bardocz, 
jbtk. Ils ab. SzenUc5rincz, cs. O. Magyartelek, 5~, 82, XXIV, 77, u. t. Nagybaezon, C8J. 
III, 60, u. t. Baksa, u. p. Ma~ryarmecske. Ilsbagpuszta, ~ Ba~r, Peat-1\lis-Solt-Kiske 

I i 1 ass z o n y fa L Kisasszonyfal va. vm., aszódi j., cs. G. Aszód, u. t. éa u. p. Aszód. 
•) Ilsasuonyfaha kk., VC18 t~m., szombathelyi *) Kisbágyon kk., N6grátl vm.! sziráki j., bb 

j., ház 42, ! BSO, M., rk. Salfa, . 917 kb., kj. és 84, :1 {.9i!8, M., rk. Palot6.s, Ag. Sz1rák, 1.777 kb., 
ak. SOpte, tsztk., jb. és ab. ·Szomhathely, es. G. k.j. és ak. Palotás, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és 
Acúd, BS, XVIII, 69, u. t. Acsád, u. p. SGpte. ah. Szirák, ca. G. Sziré.k, 60, XVI, 61, L t. éa 

IlsasszonJPuszta, ~ Tiszakiirt Jás1-Nagy- u. P• Szir6.k. 
hn-BIOlRok tiszai alsó j. (azékh. Tisza- *) Ilsbaja tk., .Arad mA.riaradnai j.,. ház 
földvAr), cs. ft. Tiszak11rt, u. t. éa u. P• tU, ! 624,d0., T-,Agk.d ~ybuklatc5é, -6.b783Mkárih:, kJd• és 
T' kOrt. ak. Tótvára , . taz. ra , J t . s a • ara na, 

JSza r-. Kompolt, Hevu .,.., egri j., ca. G. Soborsin, IV, 18, u. t. és a. p. Tót-

eL O. Iál, u. t. és u. p. Kál. v6.rad. 
· • . IlsbaJAr, r-. Kopáca, Baranya vm., baranya- , 

*) Ilsazar ll., Zempllln ""'·• plazéesl J., ház vári j. (székh. Dárda), es. O. Kopác:s, L t. ét 
111, f. 518, ~·· ~, rk. Nagyazar, gk. Zebegn~c5, u. P• Bellye. 
2._960 k.h., kj. és ak. Nagyazar, tsz. Sátoralja- *) Ilsb~cs kk., (}g&r vm., tószigetesilizkGzi j. 
li.ihely, Jbtk. és ah. Gálszécs, ca. ll. Gé.ls~écs, 66• (székh. Győr), ház 61, ! 356, ll., rk. Nagybajcs, 
IX, 18, L t. és u. P. Gálszécs. kh., kj. éa at. helyben, tsztk., jb. és ah. 

•). Ilshib kk., X Gézamajor i Nyitra t1m., pl- Gyc5r,. es. G. Győr, 19, XVII, 66, u. t. Győr, ~
róczi j., ház 114·, :E 681, T., m., o, 1.825 kh., *) Kisbajom kk., Somogy vm., nagyatádi j., 
kj. és ak. hely~en,, ~z. Nyitra, jbtk. és ah. Gal- ház 216, ! 899, M., ~, rt, Kut'as, !.377 kb., 
rooz, cs. G. Ny1traUJlak, l!, XIV, ·46, u. t •. Ré- kj. és at. Kutas, tsz. Kaposvár, jbtk. és ab. Nagy-
csény, ~. · atád, es. G. CsGkGly, U, XIX, u. t. és u. P• 

Ilsbabapuszta, ~ Felsc'ímoesolád, Somogy K utas. · 
•m., igali j., cs. G. Memye, •· t. és u. P• Fel~ö- Ilsbajompuszta, r-. Tasné.dbajom, 81ilágy 
mocsolá.d. vm., tasnádi j., es. G. Pele, u. t. és u, p, Ér· 

*) Kisbábony kk,, X Kisbábonyi újtelep i sz<'lllc5s. . 
Ugocsa vm., tiszántúli j. (azékh. Halmi), ház tOB, K is b á t a L Szabolcsbika. 
! 666, ll., ~, rk, Túrterebes, ~U-81 kh., kj. Kisbakó ez, r-. Balmazú,iváros, Bajtlu vm., kOz
Halmi nk.-hez beosztva, ak. Halmi, tsz. Szatmár- ponti j. (székh. Debreczen), cs. G. Balmazújváros, 
Németi, jbtk. és ah. Halmi, es. G. Halmi, Si, XI, u. t. és u. p. Balmaztijváros . 

. u. t. és u. p. Halmi. Klsbakoa, r"\ Nagylónya, Bereg vm., mezö
lisbábony, ~ Kunszentmiklós, Pest-Pilis-Bolt- kaszonyi j., os. G. Bátyú, u. t. Bátyú, u. p.· 

Kiskun vm., ltnnszentmiklósi j., es. O. Kuns~ent- Nagylónya. . 
miklós, u. t. és u. P• K Kisbaksnháza, r-. Lapujtő, N6grátl vm., fO.Iekij. 

Ilsbábonyi lijtelep, ~ Kisbábony, Ugocsa (székh. Salgótarján), cs. G. Karancssálf, u. t. 
11m., liszánlúli j. (székh. Halmi), ca. O. Halmi, Salgótarján, u. p. Lapujtc5. . 
1. t. éa u. p. Halmi. Ilsbakta, r-. Nagymuzsaly, Bereg vm., tisza- · 

*) Kisbabot kk., Győ,· vm., sokoróaljai j. (székh. háli j. (székh. Beregszász), cs. G. Vári, u. t. 
Tét), ház 76, f. 38!1, M., ef', rk. Rábaszent- Nagyborzsova-Nagymuzsaly, a. p. Nagymuzsaly. 
mihüy, 667 kb., kj. és ak. Rábacsécsény, tsz. *) lüsbnlá.zsfallva kk., )< KQküll<'lszllg nsuti 
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Allomis; .Als6-Fe'hlr · halbsfalTi j,, hu !58, tsztk., j b. 6s ah. D4va, cs. G. Piskitelep 84, 
f, 1.4.68, O., m., * , ~, rk. Túr, 1.~15 kh., kj. és 75, u. t. Piski, u. p. Csernakeresztúr.' 
ak. Balázsfalva, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Klsbarcza, ~ Nagybarcza, Borsod ea, ajó
Balázsfalva, cs. li. Balázsfalva, 50, XXIII, 74, szentpéteri j., cs. lJ. Sajókaza, a. t. és 1. p. Bio· 
a. t. Kilkilllősz·og, u. p. Balázsfalva. homt. 
. Jnsbalogdpuszta, f'"'\ BOMnye, Somogy vm.. *) Kisbári kk., X Betekinr.s csarda; Zta~lt 
marczali j.,es. O. BOMnye, u. t. és u. p. BO h ö nye. vm., sátoraljaújhelyi j., ház ao, i, 151, M, &,500 

Iisbánllhegy, f'"'\ Bánfihegy, Zala t1m., csák- kh., kj. és ak. Ladamócz, tsztk.,jb.ésah. Sáloralja· 
tornyai j., cs. G. Stridóvar, a. t. és a. p. újhely, es. li. Sátoraljatijhely, 66, X, 1o ~il 
Stridóvár. u, p. Sátoraljaújhely. 

*) Kisbánya kk., 81atmár "m.,nagybányai j., Mz *) Kisbárkány kk., Ndgrdfl '""''füleki j. (aah. 
. ·192, i. O., *, 1.067 kb., kj. és ak. Giródt~tfalu, Salgóta1já.n), ház 83, :E 166, M., rk. Nanbi.r

tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Nagybánya, es. O. kány, 497 kb., kj. és ak. Mátraverebély, 181, Ba· 
Felsőhán'ya, 5, XII, 38, u. t. és u. p. Felsőbánya. lassagyarmat, j btk. és ah. Salgóta~ln, Cl. ·G.lis-

Ii.ebánya, ~ Selmecz- és Bélabánya, Ho •. t terenye, XVI, lit, a. 'L Kisterenye, 1. " 

· ""'·• cs. O. (a kOzbiztonsé.gi szalgálatot a város Sámsonháza. , . . · 

• 

rendörsége teljesíti), a. t. és •· P• Selmeczbánya. *J Kisbáród kk., X Zhoristyetelep; Bi11Mta, 
Kis b á n y a l. Járabá.nya. élesdi j., ház 158, i. 719, O., m.,;, 1.i09kh,lj.is 
Ki 11 b A n y a h a v a 1 l. Blinyabavas. ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Élesd, 
Klabányászóhegy, f'"'\ Szdllösgyorok, Som.ogy cs. O. Nagybáród, 87, IV, 11, 11. t. és 1o p. Nac· 

ttm., lengyeltóti j., es. ll. Lengyeltóti, u. t. és báród. 
a. p. SzöllösgyörOk.. *) Kisbaromlak kk., Komárom tlfll,, nilntGi 

Iisbánylka, f'"'\ Bányika, Kolola t1m., llidalmási j. (székh. Ógyalla), ház 47, i 'tt, M., l, n. 
j., cs. IS. Hidalmás, u. t. és u. p. Hidalmás. Udvard, 1.6!0 kh., kj., Udvard nk.·hez beontn, 

Ilsbár kk., Hunyad t1m., puji j., ház 62, i. 367, ak. Udvard, tsz. Komárom, jbtk. Ógyalla, ab. (o. 

O., gk. Nagybár, 661 kb., kj. és ak. Mezóli vádia, márom, cs. o. Udvard, tt, Xlll, "· L t.6at.)t 
tsz. Déva, jbtk. Puj, ah. Petrozsény, cs. O. Udvard. 
sor, 64, XXIII, 75, u. t. Krivádia, u, p. Nagybár. Klsbaromlaktanya, f'"'\ Kállósemjén, BIGbob 

Ilsbár, ~ Albár, Poesony vm., dunaszerda· vm., nagykállói j., cs. G. Nagykálló, •· t. 14116-
helyi j., cs. O. DunaszerdahelJ, a. t. és a. p. semjén, u. p. Kisléta. 
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· ' Dunaszerdahely. · Ktsbashalom, ~ Tiszaeszlár, B•tlbole. r1., l • 

• 

Kis b á r l. Kisbárapáti. dadai alsó j. (székh. TiszalOk), es. G. Rab.lu, 
Iisbárányos, ~ Nemesabony, POlsony tfm., u. t. Tiszapalkonya, u. p. TiszaeszlAr. 

dunaszerdnhelyi j., cs. ö. Dunaszerdahely, a. t. Kisbá.tony, f'"'\ Bátony, S1olnok·Doboka n., 
. Dunaszerdahely, u. p. Nemesabony. kékesi j., cs. O. Bálványosváralja, u. i. Swnos-

*) Klsbárapiti kk., X Báripuszta és Lncza- újvár, u. P• Bálványosváralja. 
pu1.1zta; Somogy""'" ipli j., ház 195, !, 1.155, M., Kisbátony, f""' Nagybátony, HM~ ""• ptter-
0• 6.000 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Kaposvár, vásá.ri j., cs. G • .Marczonka, a. t. é8 a, p. Niif• 

és ah. Ipl, cs. O. Andocs, 44, XIX, 63, hátony. 
r. ~- . . Klsbátor, f""' BA.tor, HetJes tlfll,, pélenisári ~ 

) J{tsbarl\tfalu kk., X Újmajor; (}yór 11m., es. O.. Bátor, u. t. Mónosbél, u. P• Bátor . 
pusztai j. (székh. Győrszentmárton), ház 75, i, 449, Klsbú.tor, f""' Feketebátor, Bihtw ,.., tenkei 

o, t.MS kb., kj. és ak. Nagybarátfalu, tsztk., j.,' cs. G. Feketebátor, u. 'L és •• p. FeketeWor. 
jb. és ah. Győr, cs. G. Ménfő, 19, XVII, 56, u, t. *) kk., Baranyf.l ""'·• heubili ~ 
Kismegyer, u. p. Nasybarátfalu. · (székh. Sásd), ház 4:~. :i ilS, N., rk. Mecs~k· 

*) Kisbaráthegy kk., Győr vm., pusztai j. (székh. jánosi, 705 kh., kj. és ak. Mánfa, tsz. Pécs, jbiL 
Győrszentmárton), ház !81, i. 1.299, M., rk. Kis· és ah~ Sásd, cs. o. Komló, 5J, XIX, • ~ 
barátfalo, Ag. Nagybarátfalu, 5ö3 kb., kj. és ak. Mecsekjá.nosi, u. p. Komló. 
Nagybará.tfalu, tsztk., jb. és ah. Győ1•, es. G. *) Kisbecskerek nk., Tllml!s t~tt., tilaponU ~ 
Ménfő, 19, XVII, 66, u. t. Ménfő, u. P• Nagybarát· (székh. Temesvár), ház 776, :E 3.666, N~ ss., o, 
falu. o, =f (• ), 10.019 kb., ak. helyben, tsztk., jb. á 

· . Ilsbaratinpuszta, ~ Háromfa, Sotnogy t1m., ah. cs. o. SzentandráS, Bt, VIII, U. 
nagyatádi j., cs. G. • Vizvár, u. t. Babócsa, r, ~. 1 

u. P• Háromfa. , ·) kk., X l ulmtanya ; Bereg ~ 1 

J nagyatádi j., es. O. Felscisegesd, u. t. és u. p. M., ~ , rk., Beregszász, gk. Makkosjánosi, t.~ · 
Somogyszob. kb., kj. és ak. Nagybégány, tsztk., Jb. ~~. t, 

Kisbarcsa kk., Hunyai/, vm., dévai j., há.z 69, Beregszász, cs. lJ. Beregszász, 6ó, n, 8I, 
i, 8.21, O., .m., ~, =r, 434 kb., IrJ. éa ak . .Alpestes, Bererszász, u. P• Nagybégány. . 
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•) I'IJWtafaln kk. :Bi'htw ""'·• nakobi j., kk., Fog•u ••·• forarali j., hú 
hú 68 ! ~84 O., kr. 

1

Dombroviny, 894. kb., tj. 177, i BM, O., l, .:f-, 6.4U :th., kj. és ak. 
ds ak. Dumbro~ány, tsz. Nau-Várad, jbtk. Vas- helyben (nagyberivoji kJ. és a:t. kerillet), taL 
kob, ah. Belényes, cs. o. Dombrové.ny, 87, IV, Brassó, jbtk. és ah. Fogaras, ca. O. Sebes, 81, 
18, u. t. Rény, u. p. Dombrové.ny. XXIV, 78, u. t. Vajdaréeae, u. p. Herszény. 
IJ.sbt§kepuzta,-~ Béke, R:Jeaong tim., 1omorjai *J Kisberki kk., &mogy tim., kaposvé.ri j., hú 

j., es. a. Kismagyar, u. t. Nagylég, u. p. Béke. 63, i 868, N., m., rt. Mosdós, 8!11 kb., :tj. és ak. 
*) Ilsbékés kk., KrfJIIs6-8e(Jrény t~m., faeaádi Nagyberki, tsztk., jb. és ah. Kaposvár, ca. O.Moadóa, 

j., ház 177, f. 886, O., .:f-, 1.736 kh., :tj. és ak. U, .XU, 6!!, u. t. és u. p. MostJós. 
Faesád (facsádvidéki :tj. és ak. kerQlet), tsz. Lu- *) Klsberuenr kk., Yu-_prtm t~•., devecseri j., 
(DB, jhtk. és ah. Facsá.d, ca. G. Facsád, .foS, VIli, ház 81, f. 397, M., rk. TQakevé.r, é.g. Zalagalsa, 988 

u. t. és u. p. Facsád. kb., kJ. és at. TQskevár, tsz. Veszprém, jbtk. és 
llsbtHapuszta, ~ Béla, EsriM"gOM tim., pAr- ah. D~veeser, cs. G. Devecser, 19, XVll, 56, L t. 

tányi j., cs. O. Muzsla, u. t. és u. p. Muzsla. és u. p. TO.skevAr. 
*) Iiabelényes kk., Bihar tim., belényesi j., ház Klsbese, ~ Barsbara.cska, BtJrs ""'·• verebélyi 

150, ! 778, O., .:f-, 10.460 kb., kj. és ak. Tiszté.&- j., cs. G. N&BYsalló, u. t. Alsópél, •· P• Bars
falu, tsz. Nagy-Vé.rad, jbtk. és ah. Belényes, cs. G. baraeska. 
Bondoraszó, 37, IV, 13, L t. Bondorast:ó, 11, p. Klabesenrl, r"'' KGrGstarjé.n, Billcw kGz-
Belényes. ponti j. (székh. Nau-Vé.rad), cs. o. NaiJ)'-Vé.rad, 

*) lisbéllet tk., X Béliczfilrd<S; Nyitr• tlfR., u. t. és u. p. KOrOstarjé.n. · 
nyitrazsámbokréti j., hé.z BS, i, !!94, T., m., rk. Kfsbesenyödtanra, ~ Beseny6d, 81abolu t~m., 
Nagyhélicz, 688 kb., kj. és ak. Nyitrazsé.mbotrét, nyírbaktai j., cs. G. Nyirbakta, L t. Levelet-
Isi. NJitra, jbtk. és ah. Nautapolcsé.ny, cs. o. MarJ, L p. Ófehértó. · 
Nyitrazsámbokrét, 1!, XIV, -66, m. h., u. t. Klsbesnyl, r"'' Ercsi, Fej~r tltiÍa., adonyi j.. 
ú L p. NagybéjieL os. O. Ercsi, u. t. és u. P• Ercsi. 

*) JUsbelleg tk., Br.ws ""'·• verebélyi j., hé.z *) Kisbesztereze kk., )( Lóka; BMMt!frJ "•;, 
&&, f, !86, T., czigé.ny, rk. Barsfüss, kb., heryháti j. (szélr.h. Sé.sd), hú 4.8, f, i48, M., rt. 
kj. és ak. Baramss, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Fels6mindszent, 1.301 kb., kj. és at. Bakócsa;'·. 
Verebély, ca. G. Verebély, !6, XIV, U, L t. és tsz. Pécs, jbtt. ál ah. Sáad, 011. G. Bakóela, 5!, · 
L p. Barsmss. XIX, 60, u. t. és L p. Bakócz&. · 

Kfsbénapusz1a, ~Béna, GömiJr ú Kis-Honi- *) Klabicsose kk., X Benyótelep, Jablonove- · 
tma., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. O. Ajné.csklí, major és Podbenyovp118zta; .7hncdn tim., D&BY- · 
L t. és L p~ Fillek. bicscsei j., haz 141, !. 796, T., rk. Naubicscse 

*) Kisbér nk., X Battyinpuszta, Belslímajor, és Peredmér, 1.797 th., kj. és at. Narybicscse, 
NagJbérpuszta és Pulapuszi a ; Komárom t~m., tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Naubiescse, cs. G. 
seutesi j. (székh. Na!fyigmind), hé.z 418, i, 4.048, NarJbicscse, 71, XV, ·68, L t. és L p. N&.l)'-
1., o, (t, ref. Ászár, ág. Hinta, 6.363 kb., ak. bicscse. • 
helyben, tsz. Komárom, jbtt. és ah. N&BYigmind, *) Itabicsérd kk., X Fenylia; .BtwrJngtJ. tltll., 

CL 6. helyben, t !l, XIII, 43, f, r- e. szentlőrinczi j., ház 95, i 6!7, ll., rk. NarJbicsérd, 
~· 1.485 th., kj. és ak. Nagybiesérd, tsz. Pécs, jbtt. 

K Js b é r L Heuhltkisbér. és ah. Szentl6rincz, cs. o. Baksa, 6!1, XIX, 60, 
Kis b e r es é n y l. Bercsény. ' m. h., u. t. Pellérd, L p. Naubicsérd. 
KisberéndJIDSZta, ~ Tósokberénd, v~aeprlnl Kisbikkpu.uta, r"\ Kelenye, Hont ipoly· 

11m., devecseri j., cs. G. Ajka, u. t. és u. p. Ajka. nyéki j., cs. G. Ipolynyék, L t. Drégelypah1nk, 
*) Iisberény kk., X Gyulapuszta és Lippapuszta; u.' p. Ipolynagyfalu. 

Somogy ""'·• lenifYellóti j., ház 67, i, 369, M., rt. Klsblkktelep, ~ Kalonda, N6grát1. vm., loson· 
Lengyeltóti, 1.81! kh., kj. és at. Lenueltóti, tsz. czi j., cs. o. Losoncz, L t. és u. p. Rapp. 
Kaposvár, jhlk. és ah. Lenueltóti, cs. G. Len- Ktsblazterecz kk., .J...,. tim., alsókubini j., 
gyeltóti 44, XIX, 63, u. t. és u. p. Lenueltóti. hú !O, f. 114, 'f., rk. és ág. Nagyfalu, !63 th., 

1 ) Kisberezna kk., Ung tim., nagybereznai J •• kj. és ak. Naufalu, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. 
biz 187, f, 1.006, R., n., m., t, rk. Nagyberezna, Alsókubin, cs. O. Alsókubin, '11, XV, 49, u. t. és 
,,085 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, 11. p. Alsókubin. . 
ibtk. és ah. Nagyberezna, cs. ö. Naryberezna, Kis b i a z t r i cs é n y l. Oazlánytisfalud. 
66, XI, 38, f, ~ p. u. Ki s b i t ts e J. Kisbiesese. 

•) JUsberezsnye kk., Zemplm ""'·• sztropkói Klsbobróel kk., Lipt6 vm., liptószentmiklósi j., 
j., ház !8, f. 149, R., t, 1.01!! kh., kj. és ak. ház 72, i, i89, T., rt. Nagybobróez, ág. Tarnócz, 
S.Ztropkó (kisberezsnyei kj. és ak. kerOlet), tsz. Y34 kh., kj. és ak. Tarnócz, tsz. Rózsahegy, jbtk. 
S6.toraljatijhely, jblk. Sztropkó, ah. Varannó, és ah. Liptószentmiklós, ca. O. Szielnics, 67, XV, · 
cs. 6. Sztrop\ó, 66, IX, iS, u.· t. és u. p. Sztropkó. 4-9, u. t. Liptószentmiklós, u. p. Nagybobróez. -
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llsbóes, r'\ Berettyószentml\rton, Bi'hrJr vm., ah. SepsiszentgyOrgy, cs. G, NagyborosnJ6, t, 

berettyóújfalui j., es. O. Berettyóújfalu, u. t. mV, 79, u. ~. Nagyborosnyó, ~· 
te 

• • 
Berettyósrentmárton, u. p. Berettyóújfalu. *) Kisborosznok kk., Gömör ú lü&-Hom VII., · ~ 

Klsbócsa, r'\ Bócsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun ratkói j., ház !13, ! 86, T., 6.g. Újv!sir, 876kb., 
"m., kisktirGsi j., cs. ~. Próuayfalva, u. t. SoH- kj. és ak. Újvásár, tsz. Rimaszombat, jbtk. és 
vadkert, •· p. Páhi. · ah. Nagyrticze, cs. O. Ratkó, XVl, L~ . 

JOsbocskaykert, r'\ Hajdubftszftrmény, Hajdu Szkáros, u. p. Újvásár. fl 

""'·• cs. O. Ha,jduhllszftrmény, a. t. és u. p. Hajdu- JUsboron kk., Liptó ""'·• németlipcsei j, ház , •J 
böszörmény. 109, i 564, T., rk. Nagyborove, 998 kh., kj. és ! ~ 

*) Kisbocskó kk., "m., izavOlgyi at. Hutti, tsz. Rózsaheiy, jbtk. és ah. Liptó· l • 
j. (székh. Dragomérfalva), ház !10, ! .1.()66, O., sientmiklós, cs. O. Szielnica, 67, XV, ~.L ~ 
' , 1. 70! kh., kj. és ak. Izakonyha, tsz. Mára- Liptószentmiklós, a. p. Hutti. 
marossziget, jbtk. és ah. Felsc5visó, cs. o. Drago- JCisborsa, r'\ Darvas, Bihar t~m., beretlJ6újfalui 
mérfalva, 85, XII, 38, r. a. p. Dragomér- j., cs. o. Csökmc'l, a. t. és u. p. Darvas. 
falva. Kis borsa, r'\ Nau borsa, lbsscmy m, ueneli 

*) l:lsbodak kk., """·• magyaróvári j., ház j., cs. G. Szencz, ll. t. Kir.t.lyCa, u. p. Nagyborsa. 
89, ! 50!, M., rk. Pftski, 1.369 kb., kj. és ak. *) Klsborszó kk., 81olnok-Doboka 11111., nagy-
PC1ski, tsz. Gyc5r, jbtk és ab. Maryaróvár,. es. ö. ilondai j., hú 51, i. 210, O., sk. Ilondapatak, . 
Mauaróv4r, 78, XVIII, 58, a. t. Halászi, u. p. 847 kb., kj. és ak. Nagyilonda, tsz. Dés, jbtk. 
PC1ski. · Nagyilond~ ab. Magyarlápos, ca. ll. NagJilond&, 

*) · Kisbodolya kk., BManya .,m., hegyháti j. 63, XXI, 70, u. t. és ·u. p. NagyilondL 
(uékh. Sásd), hlz .ss' 1173, M., rk. Magyarher- *) Klsbosnya kk., X Dobnyik és Hllllkón; 
telend, 789 kh., kJ. és ak. Magyarhertelend, tsz Zempltn 'Vm., gálszécsi j., ház 31, i 148, T, 
Pécs, jbtk. és ah. Slsd, ca. o. Sásd, 52, XIX, rk. Parnó, 1.353 kh., kj. és ak. Pamó, tsz. Sitoralja· 1 
60, u, t. és •· P• Magyarhertelend. újhely, jbtk. és ah. Gilszécs, cs. 11. r 

Klsbodz&s, r'\ Tiazafllred, He11es tisza- 66, IX, !8, u. t. és u. p. Pamó. 
fllredi ·j., cs. ft. Tiszafiired, u. t. éa u. P• Tisza- , *) Klsbossány kk., Nyitra ""'·• 
fllred. · · · · réti j., ház ~2, i. !!U, T., rk. Nagybossány, 665 kh., 

f 
' 
~ 
• 

l 

*) JUsbogács kk., Kololi .,m., moesi j., ház kj. és ak. Nagybossány, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. 
63, t !40, O., gk. Mezc'lszava, kg. Gyeke, 746 kh., Nagytapolcsány, cs. o. NagytapolclinJ, 1~ nv, 

. kj. és ak. Mezószava, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. 4.6, u. t. és a. p. Nagybossány. l 
Mocs, cs. ll. 6!!, XXII, 73, u. 1.. Bonczhida, Klsbotló, r'\ Told, Bil~ar ""'·• píharkerenlesi ! 
a. p. Mezószava. j., cs. o. Biha1·keresztes, a. t. és 1. p. ; 

• 

Klsbogdálty, f"'t Noszlop, Yes1prtm "m., deve- keresztes. ; 
cseri j., es. ö. Noszlop, u. t. Devecser, u. p. *) Klsbozlnta kk., 81attaár """• nliJSOmiliti j, l 
N oszlop. ház 1 a, f. 4.99, O., t , 864.- kb., kj. él al ! 

'KisbGkros, r'\ Tiszaug, JáBJ-Nagykun-Bsolnok Hagymáslápos, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. 
""'·• ·tiszai alsó j. (székh. Tiszafl!ldvár), es. ö, Nagysomkút, es. o. Erdc'll!záda, 6, XII, L t. 
Tiszaug, u, t. és u. p. Tiszaug. Buság-Misztótfalu; a. p. Hagymáslipos. 

KisbokrGshlt, r'\ Vörösmart, Baranya tim., Klsbozolnok, r'\ Középlak, KolOla ""'' hidJI· 
baranyavári j. (székh. Dá.rda), cs. ö. Kisktiszeg, mási j., cs. ö. Magyarzsombor, u. t..Magyansam· 
u. t. és u. p. Herezegszc'llltis. bor, u. p. Középlak. 

Kisboldogasszony, r'\ Zemenye, Sopron vm., Klsbozsód, r'\ Darvas, Bihar tili., beretty6ij· 
nagymartoni j., es. o. Nagymarton, u. t. Félszer- falui j., cs. ft. CsGkmti, a. t. és u. p. Darns. 
falva, u. p. Zemenye. *) Kisbózsva kk., .Abaf41-Tort&a t~ll~ mzéri j. 

Klsbolló, r. Diósgytir, Borsod 11m., miskolcz1 (székh. Hernádzsadány), ház SO, ! )[,, rk. 
j., es. o. Diósgytir, 11. ~ és u, p. Diósgytir. Flizér1·advány, 1.326 kb., kj. éa ak. Pálháza. 

JOsbónéstanya, rt Tiszakeszi, Borsod 11m., tsztk. Kassa, jb. Hernádzsadány, ah. Kassa, CL O. 
mezc'lcsáti j., cs. ~. Mezc5csát, u. t. éa u. p. Pá.lháza, M,. IX, !7, u. t. és u, p, Pálhúa. 
Tiszakeszi. Klsbögre, r'\ Kötelek, Jáss-Naggltur&·&olROt 

Kisboroczkas, r'\ Polgár, 81abolcs vm., dadai vm., jászsági alsó j. (székh. Jászapáti), CL 11 
alsó j. (székh. Tiszalök), cs. ö. Büdszentmihály, K6telek, u. t. és u. p. Kötelek. 
u. t. és u. p. Polgár. · *) KlsbUlgyén kk., Nyitra ""''' niiiTytapolcsánJi 

*) Kisboroanyó kk., X Kispatak, Nagypatak j., ház 82, f. . , T., rk.. Nyitrakoros, tb. 
és Saramás; Háromssik t1m., sepsi j. (székh. Sepsi- kj. és ak. Nyitrak oros, tsz. Nyitra, jbtk. él.: 
szentgyörgy; azoigabirói kirendelts~g Nagyboros· Nagytapolcsány, es. ö. Nagytapoleaány, ti, ' 
.nyó), ház 374, i. 1.60!, O., m., ~, =f, 7.436 kl1., 46, u. t. és n. p. Nyitrakoros. . rltl fil·• 
kj. és ak. helyben1 tsz. Kézdivásárhelr, jbtk. és Kisb(h·oslu\.za, r-. Kerékteleki, Yu•P 

• 
• 

• 
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zirczi j., cs. 11. Rl!de, u. t. ICisbér, u. p. Kerék- Kfscsanak, ~ Nagyigmánd, Komárom 11m., 
teleki. gesztesi j. (székh. Nagyigmánd), cs. O. Nagyig-

. JCJsböszénfa, r'l Bószénfa, Sot~,ogy vm., kapos- mánd, u. t •. és u. p. Nagyigmánd. 
vári j., cs. G. Gálosfa, u. t. és u. p. Gálosfa. *) Kiscsány kk., Baranya vm., szentlc5rinczi j., 

Kis b r es z t o v á n y l. Alsószil. biz 114-, i 52~,. M., ~ , 2. 786 kh., kj. és ak. 
Ki a b r e zs n y i c z e l. Kisberezsnye. Oszró, tsz. Pécs, jbtk. és ah. SzenUc5rincz, cs. o. 

· *} Klsbuesa kk., X Szenltamáspuszta; Zala Sellye, 52, XIX, 60, (Kiscsány-Oszró), u. t. 
tm.,pacsaij., ház 67,!506, M.,rk. Bucsuszentlászló, Sellye, u. p. Oszró. 
1 kb., kj. Ils ak. Bucsuszentlászló, tsztk., jb. Klscsásztatanya, r-t Edelény, ~orsod vm., 
és ah. ZalaeBerszeg, cs. o. Pacsa, 4d, XX, 6f., edelényi j., cs. o. Edelény, u. t. és u. p. ~delény . 
11. t. és u. P• Bucsusz~ntlászló. · Klscsatár, r1 Csatár, Zala vm., zalaegerszegi 

lisbucsa, r'l Filzesgyarmat, Blkú "•·• szeg- j., cs. o. Nagylengyel, u. t. Bak, u. p. Zalaegerszeg. 
halmi j., ak. Bucsatelep (a fnzesgyarmati ak. Ki s cs a u s a l. Kiscsó ta. 

·párhuzamos B. anyakOnyve ), cs. o. Füzesgyarmat, K i s c s e b b és N a g y e s e b b L Nagyeseb. 
L t. Pusztaecseg, u. p. Fnzessyarrnat. *) Klscséee kk., X Csürkert; Zemplén vm., 
· lfsbuda, r.. Ft1zesabony, Heves ""'·• egri j., szerenesi j., ház .f.3, i. J!!7, M., rk. Girincs, gk. 
ca. ll. Fnzesabony, u. t. és u. p. Füzesabony. Sajószöged, 7J7 kb., k:j. és ak. Girincs, tsz. Sátor-

*) Iisbudafa kk., PoiBMY ""'·• dunaszerdahelyi aljaújhely, jbtk. és ab. Szerencs, ca. o. Tiszalúcz, 
j., ház !8, ! 160, .M., rk. Egyházgelle, 867 kh., 65, X, 33, u. t. Tiszalúcz, u. p. Girincs. 
~· és at. Ógelle, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. *) Kiscsehi kk., X Budafapuszta és Petibnkk-
Dunaszerdahely, cs. G. B6a, 71, Xlll, u. t. major; Zala "m., letenyei j., ház U1, ! .f.9,, M., 
Sárosfa, •· p. Egyházgelle. rk. Felsöszemenye, 1.992 kh., kj. és ak. Szent-

Kis b u d ak l. Alsóbudak. adorján, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ab. Letenye, 
*) lillbadmér kk., Baranya 11m.; pécsi j., hAz cs. o. Páka, 48, XX, 65, u. t;. Letenye, u. p. 

68, i. 376, N., rk. Németbóly, 983 kh., k:j. és ak. Felsöszemenye. 
Belvárd, tsz~k., jb. és ah. Pécs, cs. o. Egerár, *) Kiscsepcsény kk., 7ür6ce vm., stubnyaf!ird6i 
5i, XIX, 60, u. to és u. p. Villány. j., hé.z ü, i. 230, T., rk. Turóczszentmihály, ág. 

lisbudzsák, n Zenta, Bács-Bodrog vm., cs. o. Ivánkafalva, 45! kh., ll;j. és ak. helyben, tsz. Ben-
Zenta, •· t. és u. p. Zenta. terezebánya, jbtk.. Stubnyafilrd6, ah. Turóczszent-

lfsbugaoz, n Kecskemét, Pest-Pilis-Bolt- márton, ca. O. Znióváralja, 71, XV, m. h., 
Kisktm ""'·• cs. G. (a közbiztonsági · azoigálatot u. t. Mosócz, ~· · 

. Kecskemét város l'endc5rsége teljesíti), u. t. és Kfscsere, r1 Káiiósemjén, 81abolcs 11m., nagy-
L P• Kecskemét. . kállói j., cs. o. Nagykálló, u. t. Nagykálló, u. p. 

*) llsbukócz kk., Zempltn . azb·opkóJ Kállósemjén. . 
j., hu 13, ! 70, R., gk. Nagybukpcz, U6 kb., Klscsereerdl, r-t Hajdusámson, Hajdu ""'·• 
kj. és ak. Sztropkó,(kisberezsnyei k:j.és ak. kerület), központi j. (székh. Debreczen), cs. o. Hajdusám• 
tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. Sztl'opkó, ah. Varannó; son, u. t. és u. p. Hajdusámson. 

CL G. Sztropkó, 66, IX, JS, L t. és u. P• Klscserepes, r-t Polgár, Szabolcs 11m., dadai 
Sztropkó. · . alsó j. (székh. Tiszalök), cs. ö. Bddszentmihály, 
lls~utJ:~atanya, n Nagykálló, 81abolcs vm., u. t. Polgár, u. P• Szentmargitapuszta. 

nag~kálló1 J., cs. O. Nagykálló, u. t. és u. P• Nagy· Kiscseretanya, r-t Ófehértó, Bsabolcs vm., nyfr-

káll?. . baktai j., es. o. N yfrbakta, u. t. és u. p. Ófehértó. 
Iubiillhen, r.. Lendvahosszufalu, Z'.l.la vm., *) wi d kk v· TT-•k. Zl.6 d t' . 

alsólendvai j., cs. 6 • .AJsólendva, u. t. és u. p. .n. sc~er~e ., .o. ta· ..o.. w ü . "m., ra nó 1 J., 
Alsólendva. , ház HU, i 4o8, O., t, 84-5 kb., kJ. és ak. Nagy· 

Ki 11 c h 1 i v é n y l Kishelvény. cserge d, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. Dicsc5· 
Ki 11 c h 0 c h 0 1 n a l Kistarajos. szenlmárton, es. O. Nagyteremi, 50, XXIII, 76, 
liscsákó, r.. Nagyléta, Bihar vm., székelyhidi u. t. Nagyteremi, u. P• Nyárádtő. · 

l"ta N 1 K i s e s e r g e d 1. Bolgál'eserged. j., cs. ll. Nagy c , u. t. és u. p. agy éta. 
li11C84kó, r.. Orosháza, Btkú vm., orosházi Kiscséri puszta, ~ Polgárdi, F~lr t~m., 

j., &k. helyben (az orosházi ak. B. ~zékesfehérvári j., cs. G. Polg-.i.rdi, r. a. t. 
anyakOnyve), cs. 6. Oroshé.za, u. t. Nagy- és u. P• Polgárdi. 
lzllnáll, [8]. *) Kiseeerjés kk., Bef'eg , latorczai j. (székh 

Kiscsa lom i a l. Kiacsalomja. Oroszvég), ház 13, ! 68, R., gk. Felsc5viznicze, 
*) lisesalomja kk., Hont vm., ipolynyéki j., 198 kh., kj. és ak. Nyát·asdomb (fels6vizniczei 

hú 46,! , M., t., O', rk. Nagycsalomja, 1.108 kj., és ak. kerQlet), tsz. Beregszász, jbtk. és ah. 
kh., kj. és ak. K6keazi, ak. Terbegecz, tsztk., jb. és Munkáca, cs. o. Alsóviznieze, XI, U, u. t. 
ah. Ipolyság, ca. G. Ipolynyék, i6, XIV, 4-5, u. t. és és u. p. Frigyesfal va • 

• 
U. 'P• Bala111111gyarmaL Kiscserjés, r- Rabó, Máramaros "•·• tisza· 
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volgyi j. (székh. Rahó), cs. ll. Rahó, u. t. Ber- *) Kisczdg kk., Kolola vm., nagysirmási j., hb 
Iebás, u. P• Ra hó. 115,:EM8, O., m., ; , kh., kj. és ak. Budatelke, 

*) Kiscserna kk., Trencstn vm., zsolnai j., tsz. Kolozsvár, jblk. Aloes, ah. Teke, ca. a. Uzdi· 
ház 53, f 31!!, T., rk. Rajecz, 812 kb., kj. és szentptíter, 6i, XXII, 73, u. t. és u. p. 
ak. Rajecz (györkeházai kj. és ak. ke1·ület), tsz. J{isczell, ("' Czelldilmölk, Vas """' czellda· 
Trencsén, jbtk. és ah. Zsolna, es. ö. Rajecz, 71, mölki j., ca. ll. Czelldömillk, f, a. P. Czei. 
XV,~. u. t. és u. p. Rajecz. dömölk. · 

Kiseserneez l. Csernecz. K"isezenk l. Nagyezenk. . 
Kisoserpnszta, ("' Galambot, Zala "m., nau- *) .Ktsozótény kk., Nyitrum., nyitrai j., hb 43, 

tanizsai j., cs. ö. Kiskomárom, n. t. Kiskomárom, f ~54, M., t., rk. Nagyezétény, 896 kb., tj. 
u. p. Galambok. és ak. Nagyczétény, tsztk., jb. és ah. Nyitra, es. 6. 

KlaosertlJ, ("'Homokmégy, Pest-Pilis-Bolt-Kis· Nyitra, 12, XIV, 66, L t. Nqylapás, L p.liiiJ· 
kun vm., kalocsai j., ca. O. Kalocsa, u. t. Öreg- ezétény • 
cserllS, u. p. Homokmégy. . *) Kis od gAn d kk., )( Ádámszállás és Bélatan}l: 

Iiscsévpuszta, ("' Dág, Esetergom vm., eszter· vm., bodrogközi j. (székh. Királyhelmeez), 
· gomi j., ca. O. Dorog, u. t. Leányvár-Usév, ház 33~, ! 1.985, M., ~, rk. Kékcse, iL Cséke, 

L p. Csolnok. 5.159 th., kj. és ak. helyben (ezigándi tj. & ak. 
("' Nagysurány, Nyitra vm., kerület), tsz. Sátoraljaújhely, jbtt. és ah. liri!y. 

érsekújvári j., ca. o. Nagysurány, n. t. Tótmegyer, helmecz, es. c'J. helyben, 65, X, a. t. Nau· 
u. P• Narysurá.ny. kOvesd, u. p. Naryczigánd. 

Klacslkv, r'\ Filzesgyarmat, Blkés ""'·• ue1- *) .Kisozlklény kk., Vaa ""·• fels66ri j., bá.! 
halmi j., ca. G. Ftlzesgyarmat, u. t. és u. p. ! 136, N., rk. Pinkamiske, "6 kb., kj. és 
FQzesuarmat. . ak. Pinkamiske, tsz. Szombathely, jblt. e ah. 

Kfscsókis, ("'Tiszaigar, Heves vm., tiszafaredi Felsöór, cs. G. Nagyszentmihály, XX, 66, 1o t. 
j., ca. o. Tiszaörs, u. t. Tiszaszóllós, u. p. Tisza- és u. P• Nagyszentmihály . 
ipr. K i a e z i kl i n I. Kiscziklény. 

*) Kisosongon ö., U gocaa t7m., tiszáninneni j. Klscdnér, r'\ Nagyfüged, HetJeS tili., iJftiiiJ4i 

• 

• 

(székh. Nagyszöllós), haz 75, ! 416, R., gk. Ma- j., es. o. Vámosryörk, u. t. Karicsond, L ,. · 

gyarkomját, 6(.6 kb., kj. és ak. Nagycsongova, tsz. Nagyfüged . 
Beregszász, jbtk. és ah. Nagyszőllós, ca. o. Salánk, Kisdályópuszta, ("' IpolytarnóCI, N6grdi ,.,, 

XI, ló, u. t. Nagyszőllós, u. p. azécsényi j., ca. ö. NógrAdszakil, L t. lpolJ· 
*) Kl&caóta tk., Nyitra t~m., pl'ivigyei j., ház tarnócz, u. p. Vilke. 

87, ! 638, T., rk. Nyitratormás, !.57! kh., kj. *) Kisdárda kk., Baranya , .. , baliiiiJllÍ.l\ 
és ak. Nai'Jcsóta, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Pri- j. (székh. Dárda), ház 63, f N., rt. Dúda, 
vigye, cs. O. Németpróna, 1!, XIV, 46, a.. t. Pri- 343 th., kj. éli ak. Dárda, tsz. Pécs, jblk. és ab. 

l 

l 

• 

' 
' • 
l 

vigye, 1lo P• NagycsótL Dárda, CL O. Dárda, öi, XIX, 61, L t. Ú lo Jo . 
*) Klseaömöte kk., X Ostorcsárda; Vas vm., Eszék. 

1 

kószegij., ház 17, f 93, M., rk. Nagypt'ise, 197 Klsdara.szlgettanya, ("' Kisvárda, Slaholu ' 
kb., tj. és ak. Nagycsömöte, tsz. Szombath~ly, vm., kisvárdai j., ca.. o. Kisvárda, L L él lop. 
jbtt. és ah. Kc'Sszeg, cs. O. Kt'iszeg, 88, XVlii, 59, Kisvárda • 
u. t. Lukácsháza, u. p. Nagycsömöte. .*) Klsdebrecsen kk., Blolfloi-Dobokua.,ma· 

*) Klscsc'isz kk., X Hármasm:-~jor; Yes6prtm gyarláposi j., há.z 69, :E 261, O., -T,l.M9 Ü., 
vm., devecseri j. há.z 113,- ! 565, M., rk., Felső- kj. és ak. helyben, tsz. Dés, jbtt. és ah.lfatJll' 
iszká.z, 1.566 kb., kj. és at. Középiszkáz, tsz. lápos, es. o. Kupsafalva, 63, m, 70, 1o L és 
Veszprém, jblk. és ah. Deve·cser, cL O. Somló- Ilo p. Magyarlápos. 
szöllós, 19, XVII, 66, u. t. Boba, u. p. KOzép· K i s d e b r e e z e n l. Szamosdebreczen. 
iszkáz. *) Kisdebrek kk., B1olnoi-Doboka t~m., bethleni 
. Kiscsula tk., Hunyad hátszegi j., ház 46, j., ház 102, f 567, O., -T, ll'k. Ispánmező, 2.4ól tb~ 
f. 252, O., gk. Nagycsula, SU kh., kj. és ak. kj. éa at. Ispánmező, tsz, Dés, jblk. és ah. Bethlellr 
Reketyefalva, tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátsze1, cs. O. cs. O. Nagydebrek, 63, XXU, 7!, L t. Relltl• 
V ár hely, 6,, XXIII, , 75, n. t. és u. p. Demsus. a.. p. Ispánmező. · 

Klscsurgópuszta, r'\ Pajzs, Arad vm., boros- Klsdéd, ("' Nemesdéd, Somegy •~ aar· 
sebesi j., es. o. .Marosszalatna, a.. t. és u. p. ezali j., es. O. Nemeavid, u. t. Nemamd, a. P. 
KörösMkény. Nemesdéd. . 

*) Kiscsfir nk., 81ebm vm., nagyszebeni j., ház Ilsdém, r'\ Bakonyaáf, Vea.rpr41a t~•·• ~ 
! 1.416, N., o., ~, Ó', 5.668 th., ak. helyben, j., cs. O. Lovászpatona, a. t. •,. 

tszlk., jb. és ab. Nagyszeben, cs. O. Nagyszeben, Lovászpatona. ~ 

31, xxm, 7-6, m. h., u. t. u. P• *) Kisdemeter ll. ~ "' 
NqJazeheD. j. (azéth. Besztercze), hú • 
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esfrúy, á', rk. Beazlereze, gt. RAgla, 7.6t& kb., Magyarlápos, es. ft. lfagyilonda, 63, XXI, 70, u. t. 
kj. éa ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Besztereze, és u. P• Nagyilonda. 
-. o. helyben, 63, XXII, 7!1, a. t. és a. p. Petres. Ilsdoboka, r-. Ráezalmáa,'Fijlr tJm., adonJi j., 
. Ilsdengeleg, r-. Érdengeleg, f8eatmár ""'·• ca. O. Nagyperkáta, a. t. és u. p. Ráezalmé.s. · 

• 
• 

· j., ca. a. a. t. Piskolt, *) Ilsdobra kk., Zemplén ""''' bodrogközi j. 
a. p. Erdengeleg. (azékh. Királyhelmeez), ház 91, :f. 488, Jrl,, ; , rt. . 

Ilfldenk kk., ., •• , szúzv6.rosi j., ház Nagyté.rkány, 1.!111,kh., .kj. és ak. Bély, tsz. Sátor~ 
107, f. 4!7t, O., =fr-, 1.866 th., kj. és ak. Nagydenk, aljaújhely, jbtk. és ah. KirA.lyhelmeez, es. O. Király
tsz. Dba, jblk. és ah. Szászváros, es. o. Szászváros, helmecz, 65, X, 33, a. t. és a. p. Bély. 
64-, XXIII, 75, a. t. és u. p. Szászváros. · *) Ilsdobrony kk., X Ligetket'llrdc5 éa Rerilió; 

*) Iladk tk., Baranya tJm., szentlc5rinezi j., ház B•reg t~m., mezőkaazonyi j., hál JlO, j 1.to7, 
f. ~. JI., rk. Görcsöny, 755 kb., kj. éa ak. M., ~, rt. Kisrát, !1.778 kb., kj. és ak. Nagy

-tsz. Pécs, jbtk. és ah. Szentlc5rincz, es. o. dobrony, tu. Beregszász, jbtk. Mezőkaszony, ah, 
Baksa, 5!1, XU:, 60, u. t. Görcsöny, a. p. Baksa. Beregszász, cs. O. Bátyú, . XI, 84o, a. t. Báty6, 

*) Ilsderenea kk., Zemplm tJm., mezc5laborezi a. P• Nagydobrony. 
j., bb J!, :f. 140, R., gk. Narydere·nea, 1.393 kb., *) Ilsdobsza kk., &•ogy .,.,.., szigetvári j., 

· kj. és ak. Havaj, tsz. Slitoraljaújhely, jbtk. Sztropkó, ház 81, f, 877, M., ~, rt. Németújfalu, 1.761 kb., 
ah. Varannó, es. O. Mezőlaborez, 66, IX, 28, u. t. kj. éa ak. helyben, tsz. Kapos'rir, jbtk. 4a ah. 
:U:ez6laborcz, •· p. Nagyese1·tész. Szigetvár, ca. O. Gyöngyösmellék, 61, XIX, 6!!, 

lladerenJi, r. Tiszaadony, Bereg .,,.·., mező- a. t. Darliny, a. p. Istvándi. 
j., ca. ~. a. t. Mezc5kaszony, is d o bs z a l. AlaódobszL 

L J• Tiszaszalka. . · *) IlsdolánJ kk., VCY ""'·· azentrotthárdi j., 
*) lladeraslda kk., 8ftlágy tJm., tasnádi j. ház ~8, :! 133, Vend, rt. Nagydolány, 405 kb., 

hb 15!11, f, O., ; , 1.715 kb., kj. és ak. Felsc5~ kj. ésak. Órihodos, tsz. Szombathely, jblk. és ah. 
szopor, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Tasnlid, es. o. Szentgotthird, . cs. O. Őriszentpéter, 88, XX, 68, 

51, W, 10, a. t. S&rmaslig, a. p. a. t. Sal, a. P• Nagydolány • 
NagydensidL . K i s d o l i n c z l. KisdolAnJ • 

IlsderzstaDJa, r. Tiszatarjlin, Borsod tJm., *) ·xlsdomása tk., Zemplt!n tJm., nrannói j., · 
mez6cú.ti . j., cs. o. Mezooslit, a. t. és a. p. ház 59, f, !!66, T., rt. Újszomotor, rk. lstván
Tiuatarján. telke, 980 kb., kj. és ak. Újazomotor, tsz. Sátoraija

*) llldenelel' kk., 8MJlrwk-Doboka ""'·• kékesi úJhely, jbtk. és ah. Varannó, ca. o. Tavarna, 66, 
j., hú 6!11, z !170, O., rk. Mohaly, 874 kb., kj. és IX, !18, •• t. Tavarua, u. p. Újsiomotor. . 

• • 
ak. Aranyosszentmiklós, tsz. Dés, jbtk. Kékes, ah. Ifsdomb, ""GyOngyOstarjan, . HetJea tJm., ryon. 
Szamosújvár, es. G. K'kea, 63, XXII, 7J, a. t. gylSai j., ca. G. Gy.Gnayos, a. t. Gyöngy-Oa, a. p. 
Kékes, a. J• Czeae. . · · . Gyöngyöstarján. · · 

*) JUsdiós kk., Nyitra.,.., szakolemi j. (székh. Ilsdom~egyház, r-. Dombegyház, Csanád vm., 
Holics), ház 51, i, t74, T., rk. Felsc5rados, 647 kb., battonyai j., CL O. Battonya, a. t. és a. p. :Pomb
kj. és ak. Felsc'irados, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. egyház. 

ca. O. Szenieze, 71, XIII, 411, a. t. Klsdombócz, r. Barsftlss, Bara ., •• , verebélj-i 
Szenicze, •· p. Felsc'irados. j., cs. O. Verebély, u. t. és u. p. Barsmss. 
, *) nk., Bub• ., •• , nagydisznódi j., Ilsdombócz, r-. Dombrád, &abolca ""'·• kis-
ház !65, i, 947, N., ef, !1.746 kb., ak. helyben, vál·dai j., cs. O. Dombrád, u. t. és u. P• Dombrád. 
tszlk., jb. és ah. Naryazeben, cs. O. Na~rydisznód, *) Ilsdombró kk., Bihar .,.., magyarcaékei j., 
31, XXIII, 74, a. t. és a. P• Nagydisznód. ház 80, f, 408, O., t, 1.106 kb., tj. és ak. 

*) lladht1ny kk. X J.ányos; t~m., Farkaspatalt, tsz. N11gy-V !\rad, jbtk~ éa ah. Ma~ · 
j., ház 61, i, Mö, T., rk. Nagy- gyareséke, cs. o. Pusztahollód, 87, IV, 11, u. t. 

divény, 600 kb., kj. és ak. Nagydivény, tsz. Pusztahollód, u. P• Venter. 
Trencsén, jbtk. és ab. Zsolna, ca. G. Kiszuczaújhely, Kisdom b r a v i e • a L Kiadombró. . 
71, XV, 48, L t. Zsolna, a. p. Nagrdivény. *) Kisdorog kk., Tolna t~m., vOlgyséri j. (sz4th. 

Kisdivina l. Kisdivény. Bonyhád), h6.z :! 1.186, N., (5, l.!l68 kb., 
*) J[lsdoba kk., BEilágy vm., zilahi j., ház 130, kj. és ak. helyben, tsz. Szekszárd, jbtk. éa ah. 

f. 5M, M., ref. Nagydobra, 1.000 kh., kj. és ak. Bonyhád, cs. o. Kisvejke, U, XIX, 61; a. t. 
Sziláfyszentkirlily, tsztk.., jb. és ah. Zilah, cs. o. Zomba, ~· 
Diósad, 51, W, 10, a. t. és u. p. Szilligyszent- K i s d o v o r A n l. Kisudvar. 
király. •) Kisdörgicse kt., Zala tJm,, balatonfüredi 

*) )[J.sdoboka kk., BeoJno1t:-Do1Joka ""'·• na~ry- j.,, ház 36, f. 164, M., rk. Vászoly, ág. Alsódör· 
üondai j., ház 64, :! !liS, O., t , kb., kj. és riese, 831 kb., kj. éa ak. tsztk. 
U. tu. DAs, jbtk. Nqyüonda, ah. Veszprém, jb. Balatonfllred, ah · Tapolaza, eL 45, 
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Kl!vé.góörs, 48, XX, 64, •· t. Alsódörgicse-Akali, Klserdéitanya, rt Balk!ny, 8eabotcum.,llaf1• 
a. P• Alsódörgicse. r kállói j., CB. o. Balkány, Uo t ás Do P• Balwr • 

Kisdadar, r-. Dudar, Veuprém 11m., zirczi j., Kisérhát, f"'' Túrkeve, Jáae·Naguk1111·&o/Mi 
cs. 11. Csetén;y, •· t. Zirez, •· p. Dudar. 11m., cs. ö. Túrkeve, u. t. ~~a. p, Túrkeve. 

Kisecsed, f"'' Nagyecsed, 8satmár 11m., mé.té- Kisérpuszta, rt Kl!rl!scsente, .Arad tJL, tis· 
szalkai j., cs. O. Fábiánháza, a. t. Nanecsed, jenői j., es. o. Alsósim6.nd, u. t. Kiajen6, 1o p. 
a. p. Fábiánháza. Nadab. 

Kisecsértanya, r"~ Mez6nagymihAly, Borsod Kisérzug, rt Komó.di, " •. , bibar-
1/m., mezőcsé.ti j., cs. o. Mezc5esát, a. t. éa a. p. keresztesi j., es. o. Komádi, u. t éa u. P• lomidi. 
Mez6nagymihály. *) .Kisesküllö kk., Koloes " •. , hidalmisi j., i 

*) JUsecset kk., X Ilonapuszta; N6grád .,".,, ház 163, :! O., m., t, ref. OrdögkerellÜ!r, l 
nógrádi j., hé.z 53,! 159, M., rk. Ma4!yarnánuor, !1.535 kb., kj. és ak. Nagyeskülló, tsz. Iolouvár, 
U8i kh., kj. és ak. Kétbodony, tsz. Balassagyar- jbtk. és ah. Hídalmás, es. ll. Dfár, 61, XX~ 6'1, 
mat, jbtk; Rétság, ah. Balassagyarmat, cs. G. u. t. Borsaújfalu, ~-
Rétság, 60, XVI, 1>1, •· t. Becske, •· p. Két- Kiseszeny, r"' Eszeny, Seaboks " •. , tiszai~ 
bodony. _. (székh. M:í.ndok), cs. O. M:6.ndok, a. t. EuenJ, 

JUsédesd, r"' GiborvOigy, Zala vm., csWor- u. p. Csap . 
nyai j., ca. O. Stridóvár, •· t. és u. p. Stridóvár. *) Kisfagyalos kk., Sáros " •. , fels6vlz\61i ~ 

IUséPs, n Dencsháza, Baranya vm., szent- hé.z .&!, ! !iS, R., gk. Mészégeló, 1.008 kb., kj. 
lőrinczi j., ca. O. Sellye, a. t. Okorág-Káriaz, u. p. és ak. K·apisó, tsz. Eperjes, jblk. Fela6nlkGJ, ah. 
Dencsháza. Bártfa, ca. O. Alsókomárnok, 67, IX, !9, L t. 'a 
, *) Ilsegyházas kk., NtJÍtra vm., privigyei j. a. p. Felsővizkllz. 
(azolgabirói kirendeltség: Divékrudnó), ház 31, Xlsfál, n Kecskemét, Dd·.Pilis-&lt-K'ulllll 
f, 351, T., ~, 760 kb., kj. és ak. Divékrudnó, tsz. VfA,, ca. G. (a kllzbiztonsé.gi Kecske-
Nyitra, jbtk. él ak. Privigye, cs. O. Divékrudnó, mét város rendőrsége teljesiti), m. b., L t. 
1!!, XIV, 46, L t. Nyitranovák, u.. p. Divék- és a. p. Kecskemét. 
rudnó. Klsfakos, n Bagolasáncz, &mogy " •. , 

*) Klsekemez6 kk., Kia-Ktikt'Ul& vm., hosszú. gói j., ca. o. Somogyszentmiklós, L i. 
aszói j., ház 109, :E. 699, N., o., t, eJ', 1.663 kb., kj. u. p. Somogyazentmiklós. 
Nagyekemező nk.-hez beoadva, ak. Nagyekemező, *) Kisfala kk., Vas vm., muranombati j, ház 

i • 
' 

' 

l 

tsz. Erzsébetváros, jbtk. Hosszúaszó, ah. Erzsébet- !liS, i. 103, M., ág. Tótkeresztúr, kb., kJ. ~at. : 
város, ca. O. Mikeazásza, 60, XXIII, 76, a. t. és Pártosfalva, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 1 

a. P• Kiskapua. • · · Muraszombat, ca. a. Tótkeresztlir, .n, 66, 
• 

*) Kisélesd kk., Ztnyom ., •• , beszterezebé.nyai a. t. és u. p. Pártosfalva. : 
i 

j., ház 65, :! 46!!, T., rt. és q. Beszterezebánya, Klsfala, r"' Szilicze, G6m6r ll Kis-Holi ea., : 
kb., kj. éa ak. Beszterczebánya, tsztk., jb. és rozsnyói j., es. O. Pelsőcz, u. t. és •· p. Slilieze. ; 

• 
ah. Beszterczebánya, cs. O. Beazterozebá.nya, !16, K i s fa l u L Beezkókisfalu, Erkisfalu, Lednicz- . 
XVI, 50, u. t. és a. p. Beszterczebánya. tisfalu, Lugoslásfalu, Puszlakisfalu, Siroskisfal~t 

:llsemöke, rt Tormos, Nyitra t:lm., nyitrai j., Tótkisfalu, Tu1•óczkisfalu, Vilmánykisfalu. 
ca. G. Nyitra, a. t. Nyitraiván ka, u. p. Nagyemőke. K i s fa l u l. Stubnyafllrd4 . 

*) Kisenyed kk., .Als6-Fehtr ""'·• kisenyedi j. *)Kisfalud nk., Sopron 1Jm., k.apuvirij,hú!6~ 
(székh. Vizakna), ház :E. 9!6, O., m., t, ~, i. 1.120, M., rt. ·Mihályi, é.g. Vadosfa, !!!Illi kh1 

=f, 3.880 k.h., kj. éa ak. Buzd, tsz. Gyulafehér- ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk.. éa ah. Kapuvir, 
vár, jbtk. Vizakna, ah. Gyulafehérvár, ca. G. Drassó, ca. -o. Beled, 76, XVIII, 581 u. t. Kapovir, L,. 
64, XXIII, 74-, a. t. és_u. p. Szerdahely. Mihályi. 

Kis é r L Jászkisér. Kisfalud, r"' Czéke, ZempUn ""'·• sátoralj&· 
*) Kiserdl kk., n-enCBtn ""'·• puhói j., ház újhelyi j., ca. G. Sátoraijaújhely, •· t. Sltoralja

!1, ! 181, T., rt. Nagyróna, 15! kb., kj. éa ak. újhely, u. p. Czéke. 
Ledniczróna, tss. Trencsén, jbtk. és ah. Pu.hó, ~~~falad, r"' Mindszeqtkálla, ZIJla .,.~tapo!· 
cs. G. Puhó, 71, XV, 47, L t. éa a. P• Ledn1ez- cza1 J., cs. O. Kövágóörs, L t Kl!veskál, L,. 
róna. Kővágóörs. , 

:llserclö, r"' Dunaszentgyörgy, Tolna f:lm., Kisfalud, n Pákozd, F4ilr "111,, szü.eúeblr-
dunafOldvári j. (azékh. Paks), cs. O. Fadd, a. t. vári j., ca. G. Velencze, u. t. Püold, L p. 
Pata, u, p. Dunaszentgyörgy. Székesfehérvir. . · 

Kiserd6kastély, r"' Barskisfa.lud, Bars "m., K i s fa l u d l. Br~.~ny~~falu~Barak.isfalad. ; 
aranyosmaróti j., ·cs. o, Al'li.nyosmarót, u. t. Beregkisfalud, Bodrogkisfalud, DonakisfalvJ, ; 
Taszár, u. p. :Parstaszár. Gortvakisfalud,· Keesetkisfalud, Maroskist.Iad. i 

IZI.'mh'ti j., ca. o. Szered, u. t. és L p. Szered. RábakisCalud, Sorkikisfalud, Zselic•kisfalu 

• 
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IC js to. t u d l. AngyaiUl hosszú falu, tsz. Szatmár-Németi, jblk. és ah. 
Iiflfaludpuszta, ,.... Sajószentpéter, Borsod tim., somkút, cs. ö. Szakállasfalva, 5, XII, 38, 

ujószentpéteri j., cs. ö. Sajószentpéter, u. 1;. és _[ll, u. p. Kövárhosszúfalu. · 
L p. Sajószentpéter. Kisfokmajor, n Drávafok, Somogy 11m., szi· 

lUflfaludpuszta, n Sóshartyán, N6grád 11m., gelvári j., cs. G. Lakócsa, u. t. Lakócsa, u. P• 
azécsényi j., os. ö. Kisterenye, 11. 1;. Pé.lfalva, u. p. Drávafok. 
Nógrádmegyer. Kisfoktö, n Foktö, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 11m., 

Iisfaludpnazta, n Tófej, 11m., novai j., kalocsai j., ca. G. a. 1;. Kalocsa, u. P• 
cs. ö. Nova, u. t. Tófej, u. p. Zalatárnok. Foktc'i. 

Ilflfaludpuszta, n Zalaszentiván, Zala K i s fo l k m á r l. Kissolymár. 
uliegerszegi j., cs. G. Kemendolló.r, *) Jüsfrankvágása kk., Ssepu tim., szepesófalui 
(Zalaszenüván-Kisfaludpuszta), u. p. j., ház öl, f. !i!97, T., rk. Nagyfrankvágisa, 1.951 
iván. kh., kj. és ak. Szentmindszent, tsz. Löcse, jbtk. és 

llafaludymajor, n Temezfüzkút, ah. Szepesófalu, cs. ö. Szepesófalu, 67, IX, SO, 
Ujaradi j., cs. O. Temesillésd, u. 1;. Temesillésd, u. t. Szepesófalu, ll. p. Osztornya. 
L p. Féregyház. Kisfiillippuszta, n Nyírábrány, &abolcs 11m., 

*) Ilafarkud kj., Trencam vágbeszter- ligetaljai j., (székh. Nyfracsád), cs. o. Nyfracsá.d, 
esei j., ház !i!J, f. 101, T., rk. Vágbesztercze, '.1!11 u. t. és u. p. Nyíribrány. · · 
th., kj. és ak. Pelyvás, tsz. Trencsén, ,jbtk. Vág- *) KistlllpUa kk., Ko'Zoss 11m., tekei j., ház 1 t 6, 
besztercze, ah. Nagybicscse, cs. o. Vágbesztercze, i, 631, M., o., t, ~, !!.19~ th., k,j. és ak. Tancs, 
'11, XV, 471 a. t. Vághéve-Vágváralja, 11. P•. tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Teke, cl. ö. Faragó, 
Pelyvás. 6!, XXII, 78, n. t. és n. p. Tanc.t. · 

lti•fark.ulyuk, f"'' Torda, Tordtl-btmyos Insfllsspuszta, n KomáromfO.ss, Komárom 
cs. G. Torda, n. 1;. és n. p. Torda. tim., csallóközi j. (székh. Nemesócsa), c1. O. Ne-

IIflfás, (""\, S:t:eghalom, Bikis vm., szeghalmi j., mesócsa, u. t. Nagymegyer, u. p. Komáromfüss. 
cs. ll. Szeghalom, u. 1;. és u. p. K6rOsladány. *) Klsfbes kk., Heves vm., pétervisiri j., ház 

Xisfástanya, n Tiszalök, 81aboZcs dadai 5!, f, !63, M., rt. Pétervására, 837 th., k,j. és 
alsd j. (sRklL Ti1.zaliJk), cs. ö. Tiszalök, , r, ak. Pétervására, tflz. Eger, jhtk. Pétervislra, ab. 
t8:} p. u. Eger, cs. ö. Recsk, 60, X, B!, u. 1;. és L p. Péter-

• 

*) Ilsfehéregyház kk., vm., vására. 
besenylíi j. (székh. Bcsztereze), ház 177, f, 4.9~, K:isgadóczpustta, nOrsújfalu, Komárom vm., 
N., czigány, o., r:!. rk. Necz, .1.4-79 kb., lrj. és csallóközi j. (székh. Nemesócsa), Cl. G. Komárom, 
ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Besztercze, es. o. a. t. és u. p. Órsújfalu, · 

XXII, 7'.1, a. t. Szeretfalva, *) lilagáj kk., TetMs vm., verseczi.'j., ház 1!8, 
L p. Dipse. !. 617, O., sz., .::f (!), 1.907 kb., k,j. és ak. Alsó-
. *) Ilsfeketefalu kk., .Arad borossebesi sztamora, tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. Ver-

j., ház 81, f. 414, O., ;=., !.!43 kh., kj. és ak. secz, cs.· G. Temesmóra, 61, VU, !O, u. 1;. Nau
Dézna, tsz. Ara"' jbtk. és ah. KörGsbökény, cs. ö. gáj, a. p. Alsósztamora. 
Dézna, 38, IV, 13, u. t. és u. p. Dézna. *) Ilsgajdos kk., Ung .,.., szobránczi j., ház 

*) Ilsfeketepatak kk., Gömör ts Kis-Hoot tim., 31, ! 14.1, T., rk. Ubrezs, gk. Alsóbalas, 476 kb., 
rozsnyói j., ház 7!, f. 3ü, T., ef, !.069 kh., kj. kj. és ak. Ubrezs, tflz. Beregszász, jbtk. Szobráncz, 
és ak. Gócs, tflz. Rimaszombat, j btk. és ah. ah. Ungvir, cs. ö. Szobrincz, 66, . XI, 36, .u. t. 
Rozsnyó, cs. ö. Dobsina, XVI, 61, 11. 1;. Szobráncz, u. p. Ubrezs. 
Csetnek, •· p. Alsósajó. *) Kisgalambfal va kk., Ud11arhely vm., székely-

IIflfeletanya, f"'' Pllspökhatvan, Pest-PUIB·Bolt· keresztúri j., ház 168, ! 666, M., ~ , !.457 kb., kj. 
KisTcun ""'·• váczi j., cs. ö. Pllspökhatvan, •· t. és ak. Nagygalambfalva, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. -
Galgagyörk, a. p. Pllspökbatvan. és ah. Székelykeresztúr, cs. ö. Székelykeresztúr, 

*) Ilafenes kk., X Kisfenesbavastelep; Torda· 8!, XXIV, 80, m. h., u. 1;. éa a. p. 
AranyoB tim., alsójárai j., ház !118, :E 1.074, O., Nagygalambfalva. · . 
.:f, gk. Kolozstótfalu, 9.597 kb., k,j. és ak. Torda- *) Kisgalgóc.z kk., Kis-KtJkQU6 11m., bosszú· 
azentlászló, tsz. Torda, jbtk. Alsójára, ah. Torda, aszói j., ház 119, i, 509, O., t, 1.698 kb., .kj. és 
Cl. O. Tordaszentlászló, 50, XXI, 69, u. 1;. és ak. Hosszúaaó, tsz. ErzsébetvAros, jbtk. Hozszú
u. p. Tordaszentlászló. aszó, ah, Erzsébetváros, ea. o. Hosszúaszó, 50, 

Iisteueshavastelep, f"'' Kisfenea, 2brda-.Ara- XXIII, 76, u. t. és u. p. Hosszúaszó. 
11!108 tiM., alsójárai j., cs. 1). Alsójára és Hasadát *) Kisganna kk., Veszprtm tim., pápai j., ház 3!11, 
ijáravizei kQIOnitmény), a. t. és 11. p. Torda- i, 196, N., rk. Nagyganna, 487 kb., kj. él ak. 
nentl6.szló. Pápakovácsi, tsz. V esz prém, jbtk. és ah. Pápa, 

*) Ilsfentfia kk., 81atmár vm., nagysomkúti j., cs. G. BakonyjAkó, 19, XVII, 615, u. t. Pápa, •· P• 
ház 1", l 641, 0.1 t , 1.197 kh., kj. és ak. KcSvir- PApakovAcsi. · 
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*) Kisgaram kk., X Kisgarami vasgyár; Z6lyom váradi j., cs. lJ. Himeaháza, a. t. l\lcunecske, 
""'·• breznóbányai j., ház 315, :E ~.145, T., m., u. p. Püspöklak. 
n., 0, ág. Felsö.szabadí, 6.111 kb., kj. és ak. *) IUsgerge kk., Nógrád tnn., azécaénJi ~. 
helyben, tsz. Beszterczebánya, jblk. és ah. Breznó- ház 68, f. !t98, M., rk. Litke, 1.266 kh., kj. és ak. 
bánya, ca. lJ. Zólyomhrézó, XVI, öO, ~. _[li, Litke, tsz. Balassagyarmat, jblk. és ah. Szécsény, 
~· · ca. G. NógrádszakU, XVI, 51, L t. és 

JUsgarami T&&gyár, f"'l Kisgaram, Zólyom ""'·• u. p. Litke. 
breznóbányai j., cs. o. Zólyombrézó, u. t. és u. p. *) KisgergelyfalTa kk., G6m6r il Ki1•H011t,., 
Kisgaram. tornaljai j., ház il, z 95, M., rer. Fels6válr, 

)[lsgátpuszta, f"'l Szabadi, Somogy t1m., igali kh., kj. és ak. Felsővály, lsz. Rimaszombat, jbtl 
j., cs. O. Mosdós, u. t. és u. p. Mosdós. és ah. Tornalja, cs. G. Tornalja, XVI, 

)[lsgecsenymajor, f"'l Hosszúpereszteg, Vas "'"·• u. t. Tornalja u. p. Felsővály . 
vasvári j., cs. G. Baltavál.·, u. t. Baltavár, u. p. *) Kisgeszt kk., Pozsony tmJ,, nauszombati 
Hosszdpereszteg. j., h6.z 81, f, 5!8, T., rk. Majtény, 779 kb., kj. és 

)[lsgécz, f"'l Magyargécz, N6grárl t1m., azécsényi ak. Majtény, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Nagyszom-
j., cs. O. Szécsény, u. t. és u. p. Szécsény. hat, cs. O. Szered, 7J, Xlll, 40, L i. Kqyar-

Kisgécs, f"'l Nagygécz, 81atmár t1m., csengeri diószeg, u. p. Ábrahim. ' 
j., cs. O. Csenger, u. t. Csenger, u. p. Csenger- *) Kisgézsény kk., Zemplma tim., homonnai j, 

. ai ma. ház 89, f, 413, T., rk. és gk. Homonna, U5l th., 
Kisgéczianya, f"'l Szécsény, N6gráil ""''' azé- kj. és ak. Nagykemencze, tsz. SátoraljaújhelJ, 

csényi j., cs. O. Szécsény, u. t. és u. p. Szécsény. jbtk. és ah. Homonna, cs, o. Homonna, 66, ll, 
*) J[lsgejicl kk., X Darányitanya, Egritanya, 18, m. h., u. t. és u. t. Nagykemellele. 

Lajostanya és Latorczaremete ; Ung tim., ungvári *) kk., Sopron csepreci j., 
j., biz 180, f. 937, ~, rk. Kisrát, gk. Kereknye, ház 31, f. 19~, M., rk. Egyházasfalu, 887 kh., t~ 
!!.673 kb., kj. és ak. Nagygejl'lcz, tsz. Beregszász, és ak. V~lcsej, tsz. Sopron, jbtk. él ah. ~prec, 
jbtk. és ah. Ungvár, cs. G. Nagygejc5cz, 66, XI, cs. O. LOvc5, 76, XVIII, 57, 'L t. éa .. p. Sopron· 
36, L t. Szürte, u. P• Nagygejl'lcz. horpács. 

*) KJsgencs kk., Gömör ú Kia·Ho•t ""'·• *) Kisgombás kk., Sáros fels6Yizközi ~. 
rounyói j., hú 74, ! 361, T., Íi· Csetnek, 1.405 ház _'.15, ! 153, R., gk. Nagybukócz, 1.360 kb., kj. 
kb., k,j. és ak. Sebespatak, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ak. Alsókomárnok, tsz. Eperjes, jbti. Felsó-
és ab. Rozsnyó, cs. G. Caetnek, \ XVI, 5'.1, v isk Oz, ah. Girált, es. O. Alsókomé.rnok, 67, II, 
•· t. és L p. Csetnek. u. t.; és u. P• Sztropkó. 

*) )[lagércze kk., Ugocsa ""'·• tiszántúli j. Klsgombos, f"'l Gombós, Bác•·Botlrog , •• 
(székh. Halmi), ház 415, i 1.739, O., t , 4.8a apatini j., cs. G. Gombos, , r. u. P• Go~~ 
kb., k,j. és ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. J[J.sgombos, f"'l Hatvan, 1lfll,, haiYalllJ~ 
és ah. Halmi, es. G. 85, XI, 35, u. t. SárkOz- cs. G. Hatvan, u. t. és. u. p. Hatvan. . . . 
ójlak, u. P• Turcz. · *) Klsgoroszló kk., 81ilágy "~·· 111hó1 l·~ his 

*) v~a- -.l .r.~ k'- z l~- · . j 141, f. 605, O., t, !.'.160 kb., kj. és at. Nan· 
a-eereu y- a., emp 1m ""'·• annnat ., l Zilah 'btk. é h z 'bó " "' 

hú l US, R., gk. Nanger.eblyéa, 1.'.195 kb., gorosz ó, tsz. • l 8 a · ~J • cs. u. "an· 
.._. é -'- u t Sát 1 .. 'h 1 'btk és. h (foroszló, 51, III, 10, L t. Naprad, u.,. Nau· aJ. s ....... p.r, sz. ora JaUJ e Y.-J • a . ló 

U 
gorosz . 

Homonna, es. O. gar, 66, IX, u. t. Nagy- )[J. Jrbs:1 j.r.-..t.- Ú' · n..t n.z· Bolt v: · U sgv v Y. w.-a.a, f"'l JSZasz, .cr;lJ ..... , as· ·Jlll' 
berezna, u. p. gar. k ab · · .. Ú' -A~ .. • "" tJm., ony1 J., cs. u. J& ...... z, u. ... es L P• 

Kls~~reudás, f"'l Békéscsaba, Biltis tim., hékás- Újszász. 
caaba1 J., ca. O. Békéscsaba, u. t. ·és u. P• Békés- Ki 88 iJ c z 1. Kisgej6cz. 
csaba. J[isgöd, f"'l Szl'ld, Pest-Pilis-SoU·Kilillfl "'' 

*) Ilsgéres kk., X Keresztú~~szta és V~ktor- váczi j., cs. lJ. Vácz, a. t. God, u. p. Sz4d. 
tanya; Zemplén tim., bodrogkGz1 l· (székh. K~ró.ly- 1Iisgölnlcz, f"'l Szepespatak., Szepeb tim., irJojj., 
belmecz), ház 261, f. 1.24.5, ~, rk. Kuály- cs. o. Merény, u. t. és u. p. MerénJ. 
belmecz, 3.340 kb., kj. és ak. Bodrogszentes, tsz· *) JUsgömUrl kk., Gömör ú Ki&-Ikmt 1111, rima· 
Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Királyhelmecz, cs. lJ. azéesi j. (székh. Feled) ház 50 f, 2!6 i rt. 
Királyhelmecz, X, u. t. és u. p. Király· Várgede, 1.981 kh., k,j.' és ak.' Dúsa, tsz. Rima· 
belmecz. szombat, jb!k. Feled, ah. Rimaszomba~ cs. O. 

*) Kisgeresd kk., &pron ""'·• csepregi j., ház .l<'eled, 25, XVI, ó!t, u. t. és u. p. Várgede . 
68, :E HB, M., lg. Nagygeresd, kh., kj. és *) Klsgörbl kk., Zala t1m., aiimegi j., biz 
ak. Nagygeresd, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Csepreg, 59, f, 398, M., 0• 1.167 kb., kj. és ak. helybeli, 

u. p. Nagyg-eresd. szentg.rót, 48, XX, 64-, u. i. Zalaazent,ró\ 'dll' 
IJsgeread, f"'l Geresd, Baranya .,81,, pécs- Klsgöre, f"'l POspOkladány, liDjtJv fill·• 
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Kis !Cis 7&a 
azoboszlói j., ca. ~~~ Pllspllkladány, u. t. és u. p. jbtk. Sztropkó, ab. Varannó, cs. ll. S.ztropkó, 66, 
PQspllkladany. IX, 28, u. t. és u. p. ·Kclcse . 

:llsgörénypuszta, '"' Nagykálló, 86abolcs vm., Kisgyóos, f"\ Aliá.dszalók, Jáu-Nagykun-
na~?ykállói j., cs. ~. Nagykálló, u. t. és u. P• Bzolnok tJm., tiszai felsö j. (székh. Kunhe"yes), 
Nagykálló. cs. ö. Abádszalók, m. h., U. t. és u. p • 

*) Klsg8rgény kk., Maros-Torda ""'-• marosi 
alsó j. (székh. Maros-Vú.sárhely), ház 11~, i. 497, *) Kisgyógypatak kk., .Als6-FU.tr , nagy
Jr., ref. Székelyvaja, 936 kb., Jrj. éa ak. Székely- enyedi j., ház 186, i 819, O., t, "t-, .(..4()0 kh., 
vaja, tsztk., jb. és ah. Maros-Vásárhely, cs. O. kj. és ak. Nagyponor, tsz. Gyulafehérvár, jb!k. és 
Baczkamadaras, 6i, XXII, 71, u. t. Balavásár, Nagyenyed, es. 6. Nagyponor, 50, XXI, 68, 
._ p. Székelyvaja. . u. t. és u. p. Alsószolcsva. 

JUsgö~:hát, f"\ Monostorpályi, Bihar ""'·• 'de- Kisgyón, f"\ Balinka, Fejtr t~m., móri j., cs. ll. 
recskei j., cs. ;G, Hosszúpályi, u. t .. és u. p. Mo- Fehérvú.rcsurgó, u. t. Fehérvárcsurgó, u. P• lszti-
nostorpályi. mér. , .. 

Kis g r a d n a l Kisradna. · *) Kisgyőr nk., X Bekényerdö, Kékmezö 
*) kk., X Klinkárttanya; Bereg vtn., és Mocsolyástelep ; Borsotl t~m., miskolczi j., ház 

tiszaháti j. (székh. Beregszász), ház fiS, f, S42, 413, i 1.736, M., ~, rk. Harsin y, 1U04 kb., 
11., ~, U57 kb., kj. éa at. Nagygút (gáti tj. és a~. (a hozzátartozó ljekenyerd~ és Mocsol~ástelep 
ak. kerillet), tsztk., jb. és ah. Beregszász, cs. o. k1vételével) helyben, tsztk., Jb. és ah._ M1skolez, 
Gát, 65, XI, U, 11o t. Barkaszó, u. p. Gát. cs. O. Emöd, 3(., X, 81, u. t. és u. p. ~arsiny. 

Itsgutorpuszta, '"' Gutor, Po•sony ""'·• 80• KlsgyörgyazálU.s, f"\ Herczegfalva, Fr"tr 
marjai j., cs. o. Somorja, u. t. és u. P• Somorja. sárbagárdi j., cs. o. Elöszállu, a. t. és •· p • 

*) Jlsgyalb. kk.' Somogy igali j ház 61 Baracs-Ménesmajor. 
f. 468, M., rt. Göll~, 1.861 kb., kj. él ak. GoÜe: Ki~~yörll:, n VámosgyGrk, HIJfJeB ""'·• gy6n-
l& Kaposvár, jbtlt. és ah. Igal, cs. O. Mosdós, gy~s~ ~·· cs. ll. Vámosgyörk, u. t. éa u. p. Vámos- . 

"' XIX, u. t. Mosdós, a. p. Gölle. gy* r) . ,_,_ X Gyul t B 
Ilsgyb.t p· h 1 Tol ta b· · AL, · apusz a ; ar~~t~ya tna., 

• p· 'b'"'.,, mczet. :!• "p~ t~m.h, 
1

m 1 J., pécsi j., ház U, f, 25J, M., n., rk. Olasz, 9 i 4 kb., 
cs. u. Incze e1y, u. .... u. p. meze e y. é k. B 1 á ·d ts tk 'b é ah Pé • 

ll'la... ....r 'U' ö á B~'L-- é~ . . . 8 a e v I l z •• J • 8 • ca, cs. Uo 
--a)'&nw, rt .mez BY n, wKD" f)tn., cs uai J., E . 51 XIX, 60 · t. Né tból 

cs. G. OUny, •· t. Naunanté, L p. Sarkad- Bgelraágd, • ' L me y, u. ,. 
t ztú evr •• e:S r. . . ·. Kfsünlahála, .n Gyulaháza, Biaboica tna., 

) kk., Bont ""'·• vimosmdtolai J-, kisvárdai j., cs. o. Nyirké.rász, u. t. 
ház 186, f. 869, M., o! !.418 kb., ~- éa ak. n. p. Nagybáka . 
helyben, tsz. Ipolyság, ~btk. Vámosmikola, ah. Kishagy más,'"' Filzesgyarmat, Btk/8 ""'• 
Ipolyság, es. G. VimosiDlkola, ~6, XIV, 65, a. t. halmi j., cs. o. Fdzesuarmat, a. t. éa L .p • 

C8J. . Fllzesgyarmat. ' 
. Ilsgyarm~~uszta, f"\ Temesr:rarmat, Temes *) Kisluqmás kk., X Háromház; Baranya""'"' 
"'·• kllzponh J. (székh. Temesvé.r), cs. O. Temes- hegyháti j. (székh. Sásd), ház 8!, i 486, lll., n., 
remete, u. t. és L P• Temesgyarmat. rt. Felsömindszent, 1.310 kh., kj. Felsömindszent, 

*) Ilsgye nk., X Répáspuszta ; t~m-, at. Bak.óeza, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Sásd, cs. G • 
lippai j., ház :! 1.765, O., t, .:f, rk. Aga, Sásd, 5!!, XIX, 60, u. t. Bakócza, u. p. Felsö-
7.108 kh., ak. helyben, tsz. Tem,~svár, jbtk. és mindszent. 
ah. Lippa, cs. O. Libaa, 88, VIII, u. t. és Kishajóállál, r'\ Ujvidék, Bács-Bodrog .,.,, 
L P. Aga. . cs. ö. (a közbiztonsági szalgálatot Ujvidék virol 

' *) Klsgr.Skényea kt., Bars ""'·• verebélyi j., rendc5rsége teljesíti), u. t. és a. p. Ujvidék. 
há7. 63, f. SOO, T., m., rt.. Alsógyc'irOd, 691 kh., kj. *) Kishalmágy kk., .Arad t~m., nagyhalmásyi j., 
és ak. Alsógyc5rlld, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ház i38, f t.W, O., .:f, 6.7!i kb., kj. és ak. 
ah. Verebél)', cs. O. Léva, ~6, XIV, ü, a. t. helyben, ts.z. Arad, jbtk. Nagyhalmágy, ah. K.6r61· 
és L P• Nagykálna. bökény, cs. G. Nai'}'halmágy, 991 IV, :13, u. t. 

Iisgyékényestan:ra, n Tiszadorogma, BorsoiJ ~s u. p. Nagyhalmásy. 
Hl., mezőesáti j., cs. ö. Mezöesát, u. t. és a. P• *) KlshaloJU kk., N6grád vm., balassagyarmati 
Tiszadorogma. · j., ház 63,!, 300, T., ág. Nógrátlszentpéter, ~91 kh., 

Iisgyenetan:ra, n B•atmár t~m., kj. Kékkö, ak. Alsóesztel·gály, tsztk., jb. és ah. 
elengeri j., cs. a. Porcsalma, u. t. .Jánk, u. P• Balassagyarmat, cs. O. Kékkc5, 15, XVI, 61, •· t. 
Szamossályi.· . Rárosmúlyad-Nógrádszakál, u. p. Kiskili'tOs. 

*) Ilsgyertyános kk., ZempZtn ""'·• aztroptói Kisllalom, f"\ Baracska, FejéT wn., váli j., 
J., ház !9, i 803, Lengyel, r., gk. Minyevágása, cs. G. Velencse, a. t. .. P. Ba· 

kh., ij. á ak. l.elcae, tu. · StioraljaújhelJ, raesk.L 
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Kisbnlom, n Ráczal más, Fejtr 'Vm., adonyi j., *) .Blsbans kk., SsoZno1c-Dobo~a ""' dúl~ 
cs. ö. Dunapen fele, u. t. és u. p. Rácza~más. ház 62, :E !79, O., =j=-, U96 kh., kj. és at Kaakó: 

Kisbnnta, f""'\ Pipa, Veseprém 11m., cs. o. Pápa, tszlk., jb. és ah. Dés, cs. G. Kaczkó, 63, m, 
u. t. és u. p. Pápa. 70, n. t. és u. p. Kaezkó. 

][ishantos, r'\ Nagylók, Fejtr 'Vm., sárbogirdi Klsház, r'\ HetJU tilt., hevesi 
j., cs. O. Herczegfalva, a. t. Sirszentágota, n. p. j., cs. O. NagyfOged, n. t. Ludas, 1o p. TarD&· 
Nagyhantos. · zsadány. 

Kisharaklby, r'\ HaraJdány, Beilágy 11m., *)Kisháza kk., Bihar 11m., tenkei j., hb 867, 
zilahi j., c.s. O. Zilah, n. t. Haraklány, a. p. ! 1.609, O., m., =j=-, ref. Gyanta, !.796 kb., kj. él 
Egrespatak. ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. TeD;ke, 

· *) Kisharangláb kk., Bereg "m., mezc5kaszonyi cs. O. Tenke, 87, IV, tB, u. t. Tenke, [81. 
j., ház 7.f, f. 357, M., l'5, 413! kb., kj. és ak. Kishl\zasszöllö, r'\ Gyönk, TolM va., simon· 
Beregsom, tsz. Beregszász, jbtk. szony, tornyai j. (székh. Gyö~), cs. ö. Gy~ni, •· &. és 
ah. Beregszász, cs. O. Mezőkaszony, 65, XI, 34, u. p. Gyönk. 
n. t. Bátyú, u. p. Beregsom. · Kisházmajor, r'\ Csorna, Sopron 11111., CBOrDai 

llsharaszti, n Valkó, PtJBt-Pilis-Solt-Kisktvn j., cs. o. Csorna, a. t. Kapuvár, 1o J. Csaliri· 
gödöllői j., ca. O. Tura, a. t. és u. P• major. 

Valkó. *) Kishegy kk., 81olAOk·Doboka m.,nagyilondai 
f""'\ Bajcs, Komárom tJm., j.,. ház 381 i 186, O., gk.' Szi1ID.ossósmez6, 1.51! 

udvardi j. (székh. cs. O. Udvard, a. t. kh., kj. és ak. Szamossósmezc5, tsz. Déa,jbtt. Nau-
és u. P• Bajcs. ilonda, ah. Magyal'lápos, cs. G. Gal,ó, 63, III, 

Kfsharasdpuszta, r'\ Dad, Komárom vm., 70, u. t. Szamossósmezil, u. p. Galgó. 
gesztesi j. (székh. Nagyigmánd), cs. O. KOmlőd, Kishegy, r'\ Balassagyarmat, N6grdd ea., 
u. t. Bokod-Dad, u. P• Dad. balassagyarmati j., cs. ö. Balassasyarmat, L&. 

Klsharaszttanya, f"'\ Sényc5, Seabolcs vm., nyír· és u. p. Balassagyarmat . 
~ogdlnyi j. (székh. Kemeese), cs. O. Apl!.ll'f, a. t. Kisbegy, f""'\ Csehimindszent, Vu 11111, Yasriri 

es u. P• Nyirtura. . j., cs. O. Baltavir, n. t. Baltavá.~1 L p. Csehi-
Kisharká.ly, f"'\ Szőny, Komdrom seatesi mindszenl ·• 

j. (székh. Nagyigmánd), c_a. ft. Ács, u. t. Komá· KJ.shegy, r'\ Falubattyán, Fejtr 11111., neies. 
~!? ~. a. P• Komá.r?m·ÚJváros. . . . fehérvári j., cs. G. Székesfehérvár, 1o t es L p, 
,· ) Kishárs kk., 8aros héthirsl' J., ház 159, Szabadbattyán 
f, 687, R., t, j,867 kb., kj. és ak. helyben, tsz. • · .. . . • 
Eperjes, jbtk. és ah. Kisszeben, cs. o. Lubotény, Kls~e~y, f"'\ Kántor~anos~, 81~tmar 1111., mité-
67, IX, !9, u. t. Paloncza, szalkal J·• ~ o .. KantorJá.nosl, u. ~. Hodisz, 

Kishárságy, r'\ Nqyhil•ságy, Somogy u. P• KántorJános1. 
szigetvári j:, cs. O. Mozsgó, u. t. Zseliczszent- Kls~e~,; f"'\ Lendvadedes, Zala 11111

·• .~ 
Iászló, u. p. Nagybárságy. . lendvai J., cs. b. Alsólendva~ u. t. és u. J• Réd1es. 

*) Kisharsány kk., Barat~ya. ··t1m., siklósi j., Kis~e~, n Lendvahosszúfalu, Zala ~•., alsó· 
hú f. 617, M., l'5, rk. Siklós, 1.901 kb., kj. lendva1 J., ca. G. Al~óle.ndva, u. 1;. és •· p. Alaó-
és ak. Nagytótfalu, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Siklós, lendva. 
cs. 6. Siklós, 5'2, XIX, 60, u.. 1;. Baranyanagy- Kishe8'7, n Makkoshotyka, ZetnpUn oa., sáros· 
harsány, u. p. Siklós. pataki j., cs. 6. Sirospatak, u. t. és u. p. 

*) KisbArsfalTa kk., 8opr0t1 11m., felsőpulyai j., patak. 
ház 6,, i 357, N., rk. Veperd, ág. Kabold, t.3aS Klshe8'7, l"'\ Ozora, ToiM fltll,, j~ es.' 
kb., kj. és ak. Sopronszentmárton, tsz. Sopron, Ozora, u. t. és u. p. Ozora. .. 
jbtk. és ah. Felsöpulya, cs. o. Répczekároly, 76, Klshegy, f""'\ Pusztaszemes, &mogg tiM., tabi !,o 

XVIII, 69, u. t. és u. p. Sopronszentmárton. cs. O. Kóröshegy, u. t. Kapoly, u. p. Kereki. 
K i a h a r t a l. Harta. Kishegy, n Tarczaszentpéter, 8ár01 v •. , eper· 
*) Ilshartyán kk., X Hadászópuszta és Kc5kút· jesi j., cs. O. Lemes, Ilo t. Sóbánya, •· p. Ke11dt. 

puszta; Nógrád. vm., azécsényi j., ház 112, t 608, Kishegy, n Torvaj, Somogy 11m., tabi j., es.O. 
M., rk. Sóshartyán, 1.549 kb., kj. és ak. Karancs- Tab, u. t. és u. p. Tab. 

· ság, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. Szécsény, *) Kishegyes nk., Bács-Bodrog tim., topolyaii1 
cs. O. Karancsság, !5, XVI, 51, L t. Pé.lfalva, ház 1.3!11, t 6.135, M., 0, ág. Szegheu, 1Ui!í 
a. P• Karancsság. kh., ak. helyben, tsz. jbtk. és ah. TopoiY't 

*) lii~batá.r kk., Nyitra t1m., privigyei j., ház cs. O. helyben, .86, VI, 18, e. ~· 
36, f, 2(.8, T., 1·k. Privigye, kb., kj. és ak. Kishegyes, f"'\ Debreczen, 1111., cs. Go 

Pl'ivigye Cprivigyevidéki kj. és ak. kerület), tsz. Balmazújviros, u. ·t. Balmazújvál·os, L po Debrt
Nyitra, jbtk. és ah. Privigye, cs. o. Privigye, U, ezen. 

d zt ,..., HA""ead, ZtJltJ rJII• XlV, 4-8, u. t. és •· P• Privigye. . Kishegyes pua a, • • ...,, 
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tapolczai f., es. o. Tapoleza, u. t. Tapolcza, u. P• Klshntb, ~ Hilib, Htfromssllc vm., orbai j. 
llonostorapáti. (székh. Kovászna), es. G. Geleneze, •· t. Imeca• 

IishegyUianya, ~ lteeaiS, Gömiir ls Kis-Hont falva, u~ p. Geleneze. · 
tm., tornaljai j., es. o. Ragály, u. t. Pelsőcz, *) Klshiud kk., Nyitra ""'·• nyitrai- j., biz 67, 
L p. Aggtelek. :E 393, T., m., rk. Nagyhind, 1.371 kh., k;j. és ak. 
Khlhegymeg,~Osgyán, Gömör ls IrtS-Hont vm., Kalász, tsztk., jb. és ah. Nyitra, es. o. Ghymes, 1!11 

rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs. O. Rima- XIV, 46, u. t. Zsitvaújfalu, u. p. Kalás1. 
azombat, •· t. Rimaszombat, u. p. Osgyán. .Kishird, ~ Hird, Baranya t1m., pécsi j., cs. O. 

][Jshemuszta, ~ Rimaszombat, Gömör ls Meesekszaboles, u. t. Pécsvárad, ~. 
Kis-Hont ca. O. u. t. és u. p. .Kishobol, ~ Hobol, Somogy vm., szigetviri 
Rimaszombat. J., es. o. GyOD!ryOsmellék, u. t. és L p. Sziget-

:llabegyazGll6, (") Balatonlelle, Somogy ""''' vár. 
lenueltóti j., es. o. Balatonboglir, u. t. és u. p. *) Ilshódos kk., X Kovleatanra; SfHIImtl.r 
Balatonlelle. szatmárnémeti j., ház 60, i, M., 0, 

*) IlshelTény kk., X Egresdpuszta és Pusit- 1.551 kb., kj. és ak. Na1r1palád, tsztk., jb. és 
puszta; Treru:sm t~m., báni j., ház 13, :E 98, T., ah. Szatm6.r-Németi, es. o. Mikola, 6, m, 37, 
ri. Nasyhelvény, 746 kb., kj. és ak. Bán (bán- u. t. Mikola, u. p. Na@'ypalád. 
vidéki ij. és ak. kerület), tsz. Trencsén, j btk. *) .Kisltollód kk., Sáros ""'·• felsővizkllli· j., 
és ah. B6.o, ca. o. Bán, 71, XV, 67, u. t. és 11. p, hu 15,! 77, R., gk. Mészégetc5, 1.3!10 kb., kj. és 

• 

•• 

• 

Bán. ak. Kapisó, tsz. Eperjes, jbtk. Felsc5v1zk0z, ah. - ·. 
*) Iishely kk., BtJros ""'·• felsc5vizkozi j., ház Bártfa, cs. o. Alsókomárnok, 671 IX, •· ~ és 

70, ! 887, T., rk. Radoma, 1.9!11 kb., kj. és ak. u. p. Felsc5vfzk0z. 
FelsóvízkGz, tsz. Eperjes, jbtk. Felsc5vizköz, ah~ Klshomok, ~ l>r6.vafok, E/Omogy .,,.,, sziget-
Girált, es. G. Felsc5vfzk0z, 67, IX, t9, u. t. és vári j., ea. 6. La.kóeBa, u. 1i. u. P• 
L p. Felsóvizkc'lz. Drávafok. 

*) JUsherend kk., BarMiya pécsi j., ház .Kishomok, ~ Hódmezc5-Vás6.rhely, Os&ngrdd 
• 

86, f, 396, ll., rk. Egerág, 1.t05 kb., kj. és ak. vm., es. G. Hódmezc5-Vásárhely, m. h., L 1i. és 
Egerág, tsztk., jb. és ah. Pécs, es. 6. Egerág, 6!1. u. p. Hódmezc5-V6.sárhely. 
XIX, 60, u. t. Áta, u. p. Egerág. ~ Tarczal, Zetnplm .,.,, tokaji 

*) Ilsherestény kk., Bars aranyosmaróti j., j., cs. O. Tokaj, L t. és u. p. Tarezal. 
hú 11, f, T., m., rk. Nagyberestény, 509! kb., J[fshorgosi major, ~ Horgos, Os0Jt9"dd .,,.., 
ij. és ak. Bélád, tsztk., jb. és ah. Aranyos- liszaninneni j. (székh. Kiakundorozsma), es~ 6 • 
marót, es. o. Aranyosmarót, XIV, 44, •· 1i. Horgos, u. t. és •· p. Horgos. 
Zsitvaújfalu, u. p. Nagyherestény. · IUshorvátimalom, ,..... Egeraracsa, Zala vt~., 

*) Ilshertelend kk., BartJfl.ya ""'·• hegyhiti pacsai j., es. O. Sármellék, u. t. Zalaapáti, a. P• 
'j. (székh. Sásd), hu 18, i 106, N., rk. Magyar~ Dióskál. · 

szék, 96 kb., k:j. és ak. Magyarszék, tsz. Pécs, jbtk. Klshosszúv6lgy, ~Torda, Tort.ia-.Arat~yos vm., 
és ah. Súd, es. O.· Komló, XIX, 60, u. ~ és es. o. Torda, u. t. és u. p. Torda. 
L p. Magyarszék. *} Iishöftány kk., Sopron vm., kismartoni j., 

llshldas, f"\ Hidas, Baratt.ya j., ház 166, :E 9!0, N., ö, 1.908 kh., k:j. és ak. 
es. O. H~das, u. t. Bonyhád, u.: p. Hidas. Felsókismartonhegy, tsz. Sopron, jbtk. és ah. 

*) Ilshidegkút kk., Yes1prlm vm., veszprémi Kismarton, es. ö. Kismarton, 76, XVIII, 571 11. 1i. 
j., bú 76, f, 340, N., rk. Nagyhidegkút, !166 Kismarton, 1:8J. . 
kb., kj. Tótvázsony nk.-hez beosztva, ak. Tót- :Klshörcsökpuszta, ~ Káloz, Fejlf' ""'·• a6.r-
vázsony, tsztk. Veszprém, jb. Balatonmred, ah. bogál'di j., es. o. Káloz, u. t. és u. p. K~loz. 
Veszprém, ca. G. Nagyvázsony, 19, XVII, 561 u. t. Klshugattanya, ~ Nagypalád,. Szatmár ""'·• 
Balatonflired !1, u. p. Tótvázsony. szatmárnémeti j., cs. 6. Sonkád, •· t. Halmi, 

Ilshldja, f"\ Gindlicsalád, Tolnt~ t1m., u. p. Nagypalád. 
vári j. (székh. Paks), rt. Tolna, gk. és ref. *) Kishuta kk., X Kemenezpatak és Kókapu; 
Medina, ág. KOlesd, cs, O. Hidja, u. t. KOlesd, .Abauj-T07tuJ t1m., fQzéri j. (székh. Hernádzsad6.oy), 
L p. Kistengelicz. ház 35, ! 230, M., t, rk. F01érradvlny, 3.(.36 

lishidköz, f"\ Berettyószentmárton, Bihar kb., kj. és ak. Pálháza, tu. Kassa, jbtk. Hernád· 
berettyóújfalui j., cs. o. Berettyóújfalu, u. t. Be· zsadány, ab. Kassa, cs. O. Pálháza, 8(., IX, 27, 
rettyóújfalu, u. p. Berettyószentmárton. u. t. és u. p. · 

*) Ilshidvég kk., Bereg t~m., szolyvai j., biz 109, Klsibata, ~ Ibafa, Baranya "''"·• szenUc5rinczi 
f. 771, R., m., n., gk. Bányafalu, 941 kh., kj. és j., es. ö. Bakóeza, u. t. Almamellék, u. p. lbafo.. 
ai. Galambos, t111. Beregszási, jb. Alsóvereezke, Klsiblye, ~ Tópatak, Hont , korpanai j., 

• 

ah. Szolyva, hatóság Munkáes, es. 6. ca, o. Hegyblnya, u. t. és n. p. Szentanlal. 
SzolyvaJ XI, M, r. u. p. Szolyvs. *) JQsida kk., • .f.bauJ-To-rtu.~ "m., kassai j., hq 
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18 ! , T., m.,. rt. P6lyi, 1.771 th., ij. és at. irlói j., hú ! T., a, tertietet L Imril· 
heÍyben, tsztk., jb. és ah. Kassa, ca. G. Semse, falva, kj. ás ak. Sztraczena, tu. L6cte, jhli. és 
u, IX, !7, u. t. Semse, . ah. Igló, es. o. K!posztafalva, 67, IX, 110, L t. 

*) ][fsfgmt\nd kk., X Újpuszta és Szentmihály- Dobsina, u. p. Sztraczena. 
puszta ; Komárom tlm., gesztesi j. {székh. Nagy- ][fslaztimér, ,...., Isztimér, Fejlr "'·• m6ri i~ 
igmind), ház 79, ;E 760, M., ~, rk. Na.ryigm!nd, es. G. Fehérvarcsurró, u~ t. Fehérvircsurró, L p. 
6.n3\J kh., kj. Nagyigmind nk.-hez beosztva, ak,. Isztimér. 
Nagyigmánd, tsz. Kom!rom, jbtk. és ah. Nagy- Ki~vánmajor, n Topon!r, &mogyt~r~., bJIOSo 
igm!nd, cs. O. Na~yigmánd, 12, XIII, 4-3, u. t. viri j., es. o. Toponár, L t. és u. P• Toponir. 
n u. p. Nagyigmt\nd. *) KlsjakabfalT& tk., Baranya m., siklóaij., 

*) l:lllgrlcze kk., &olnok-Dobolra vm., szamos- hAz 96, ! 467, N., rk. Villány, 1.167 ih., kj. él U. 
új viri j., ház 58, ! 276, O., lfk. Felsőtc5k, i 93 VillánykGvesd, tsz. Pécs, lbtk. és ah. Siklót, Cl. G. 
kh., kj. és ak. Esztény, .tsz. Dés, jbtk. és ah. Villány, 5!1, XIX, 60, u. t. és L p. Villány. 
Szamosújvir, es. G. Esztény, 6a, XXI, 70, u. t. Kisjakabtanya, ,...., Mezc5cs!4 Bor1od ta., 
PAnczéleseh, u. p. Esztény. mezc5esáti j., es. G. Mezc5es!~ •· t. él L p.llez6. 

Xisirocze, f"' Nyírpazony, Seabolca 11m., nyfr- esát. 
bogd!nyi j. {székh. Kemeese), es. o. Dombrád, Jllsjanka, f"' Jankafalva, Bihar ""'·• uétely· 
L t. és u. p. Nyfrpuony. hidi j., es. G. Bihardiószeg, L t.~~ L p, 

*) l:lllkland kk., 11m., maros- diószeg. · 
lod ui j., biz 163, i 806, O., m., t , kh., kj. *) KhJjt§csa nk., Torontál""''' csenei j., hú S81, 
M ak. Maroslekeneze, tsz. Torda, j btk. és ah. ! 1.363, N., 0, 3.54 7 kh., ak. helyben, tsz. NI.CJ· 
Maroslodas, es G. Mezc5kapoa, 6!, XXII, 71, u. t. kikinda, jbtk. Billéd, ah. Zsombolya, cs. i!, 

• 

éa u. p. Mezc5kapoa. 61, VIII, 24, ~· 
*) Ilsiklód kk., 8Jolfao'k-Do6ola ""'·• szamos- *) Jllsjena nk., X BOkftnypuszta, Danast6, 

újviri j., hAz 96, ! 466, O., m., gk. Szamosjen ő, Korkt\ny és KiSrOsberek ; .Arad """• ki~enői j, 
ret Szamoaújvir, 1.129 kb., kj. és ak. Vizszilvás, ház 491, i !.8!1, m., o., (), .:f, ref. Erd6hen, 

• 
• 

• 
• 

' 

tsz. Dés, jbtt. és ah. Szamosújvár, ca. 6. Na~;y- ö.U! kh., ak.. hel,Yben, tsz. Arad, és ab. 
iklód, 63, XXI, 70, L t. és u. P• Nagy- helyben, ca. ft. helyben, IV, t!, f (KiJ. \ 
iklód. -· 1 jenc5~Erdc5hegy), _r- e. ~. · 

1 

X is i kl 6 d l. KQkftllc5iklód. K i sj e n c5. l. Koroskisjenc1. 
*) Klstn:re kk., X Vargaszc51Mtelep ; Maf'os- K is j e n c5 L Somlójenc5. 

2brda ""'·• régeni alsó j. {székh. Szászrégen), Kis j e n c5 l. Szamosjenc5: 
hAz 67, ! 315, M., rk. Szék.elykál, gk. Kisszederjes, •) Kisjeszen kk., 7\w6cl "m., turócszen!mtrloni 
ref. Marosjára, 768 kb., kj. és ak. helyben, tsz. j., hAz 6!, :t 304, T., ág. Nagyjeszen, 597 th., 
Maros- jbtk. Szászrégen, ah. Maros- kj. és ak. Nagyjeszen, tsz. Beszterezebánya, jbtk. 
Vásárhely, cs. o. Székelykál, 6!1, XXII, 73, u. t. és és ah. Turóezszentmárton, es. G. Turóczszenl· 
L p. Sáromberke. márton, 71, XV, 4.8, u. t. és u. p. Nagyjeizen, 

*) I.IBUT& nk., Besriert:»NasJdtJ t1fJ&,, óradnai *) Klsjeszencze kk., n-encsift 11f11,, vqbeater-
j., hú 87.(., ! 1.657, O., m., , 7.860 kb., ak. ezei j., ház 39, ;E iOO, T., (), 503 kb., kj. és 
FOldra, tsz. Besztereze, jbtk.. ah. Na- ak. Vágváralja, tsz. Trencsén, jbtk. Vágbesz. 
szód, es. O. helyben, 63, XXII, 7'a, :C, tercze, ah. Nagybicsose, es. ö. Vágbeszteme, 71, 
r- e. ~- XV, 47, u. t. Vághéve-Vágváralja, L p. Vir'Ar-

K i s i l y e l. Xisillye. alja. 
mslncd, f"' Szaporeza, Baranya ""'·· siklósi K i sj e sz e n i e z l. Kisjes7.enoze. 

j., es. O. Vajszló, u. t. Vajszló, u. p. Kémes. Kisjobbl\.gyl, n Jobbágyi, Nógrád 11 •• , sri· 
•) Xlalratos nk., Csanád "'"'·• battonyai j., :!ki j., es. o. Szirá.k, u. t. Apcz, u. p. Jobbágyi 

hAz ! !.!10, M., o, ág. Nagybánhegyes, :Kisjitliamajor,.,...., Némeicsernye, Torontál fil·• 
8.84.0 kh., ak. helyben, tsz. Szeged, jbtk. és ah. zsombolyai· j., ca. G. Csernye, 11. t. lis a. P• 
Battonya, cs. G. Keve1mes, 101, V, 15, @, Zsombolya. 
~. · Kiskaba, n Kaba, Hajdu "m., hajduszoboszlói 

n Petrc5ez, Bács-Bodrog tlfn,, j., es, O. Kaba, u. 1;. és u, p. Kaba. 
ujvidéki j., cs. O. Petrc5ez, u. t. és a. P• Petr6e!. Ilskaba, f"' Túrkeve, Já81·Nagykun-8sol.oi 

KlslrtTány, f"' Tólpels6ez, Zólyom zó- vm., cs. o. Túrkeve, u. t. és u. p. Tlirkeve . 
lyomi j., ca. G. T~tpelsőoz, u. 1;, és a, p. Tót- *) K!skágya kk., Bilw.r székel,.hidij., bál 
pelsöcz. 74, :t S05, M., ref. Székely hid, 1.080 kb., kj. CsoiaJT, 

IlsirtTánypuszta, f"' Deménd, Hont vm., ipoly- ak. Székelyhid, tsz. Nagy-Várad, jbtt. és ~ 
. sági j., cs. O. Hévmagyarad, .n. t. Honttompa. Székelyhid, es. lJ. Székelyhid, ill, 7, " 

a, p. Deménd. és u. p. Székely hid. r 
*) .IOslstni.nd kk., .X Fehél'vfz; Szepes , *) Kiskaján kt., &olnol&-Dobob~t~m.,betbleD ,., 
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bb 198, ! 9!9, O., ', t.9B!kh., kJ. és ak . .A.lsó· 1.60! kb., kJ. da ak. Nanbpos, tsz. Beregszbz, 
ilosva, tsz. Dés, jbtk. és ah. Bethlen, cs. G. Nagy- jbtk. és ah. Nagykapos, cs. G. Nagykapos, 66, 
debrek, 63, XXII, 72, u. t. Retteg, C8J. XI, 36, u. t. és u. P• Nagykapos. 

J:lskajir, n Kajár, Gg6r flm., sokoróaljai j. Ktskáprás, r'\ Szécsény, Nógrád vm., azécsényi 
(nékh. Tét}, cL G. KaJir, u. t. GyGmGre, u. p. j., cs. O. Szécsény, u. t. és u. p. Szécsény. 
Lovászpatona. *) Kiskapus kk.; Nagg-KO.k'llll& 11m., medgyesi 

J:iskajdacs, n Kajdacs, Tolflt.l t~m., dunafOldvári j., ház !188, i 956, .M., o., o, d", .:f, 1.098 kb., 
(székh. Pau), cs. G. KOlesd, a. t. Nagydorog, kj. és ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és 

,.....:, · · · ah. Medgyes, cs. G. Nagyselyk, 81, XXIII, 67, 
KlsJr.ajdmajor, n Kajd, Vas t~m., s:aombathelyi ~. ~ p. u. . 

f., cs. a. Szombathely, u. t. Táplánfa, u. P• Vas- K i s ka p u B l Magyarkiskapus. . 
nécseny. KlskarAesonyszállás, r'\ Herczegfalva, Fejlr 

•) KlskaJr.ues kk., Bihar élesdi j., há.z vm., sárbogárdi j., cs. G. Herczelffalva, a. t. ú 
66, f. 350, O., kg. Űrgeteg, 618 kh., kj. és ak. u. p. Baracs-Ménesmajor. 
Szbzfalva, tsz. Nagy-V árad, jbtk. és ab. Élesd, Kiskarancs, r"' Nadab, .Arad ""'·• kisjeneli j., 
cs. a. Élesd, 87, IV, 11, u. t. Rév, u. p. SzAsz- es. G. Alsós!mánd, u. t. és u. p. Nadab. 

falva. •) Ilskaraind kk., Bihar t~m., magyarcsékei j., 
J:lskahCI, n Kétegybáza, Bllcts gyulai ház 36, 1 190, O., ki. Miklóirtás, 881 kb., kj. 

j., cs. !!. Kétegyháza, u. t. és· •· p. Kétegyháza. és ak. MiklóirtAs, tsz. Nagy-Várad, jbtk. él ,ab. 
kk., X Kalánfilrd6; H'IIMyaiJ, "m., l\{agyareséke, cs. !!. Magyareséke, 87, IV, 11, 

njdahunyadi j., hiz 4~, t 188, O., kg. Szent· u. t. D1·ágeséke, u. p. MiklóirtAs. · 
király, MO kb., Jrj. és ak. Batiz, t.~z. ·Déva, jbtk. *) Klskarasztos kk., VIJB tltll., felsc5c5ri j., ház 
és ah. cs. O. VaJdahunyad, 64, ,9, i ~26, N., czigány, rk. Pinkamiske, kb., kj • 
XXIII, 76, m. h. (Kalinfilrd6), u. t. és u. P• és ak. Pinkamiske, tsz. Szombatbely, jbtk. és ah • 
Pusztakalán. · FelsMr cs. !!. Nagyszentmihily 83 XX 66 L t. 

*) liskálló ~~ )( Szomjúhl\ttanya i Seabolcs Nagysz~ntmihály, a. p. Pinkamiske: ' ' 
,.., nagykállói J., hú 97, :f. M., rk. és gk. ··) ..,.._ká. kk z z ..r.. h · · 
NagykWó, UOö kb., k,J. Nagykálló nk.-hez ,he- •e -'na ., ~mp ""' """•. omonnal l•• 

, .. v '-·"ló, t N . ho&.... jbt'- é ház 60, :f. 186, T., lengyel, rk. GGr!lglDye, 1.787 kh., 
osz.n, aa.. ~,agy.... sz. Jlregy ..._ ... 8 k' ... k H á d •- Sát ral' "b l 'btk 
ah. Nagykálló, cs. G. Nankálló, 5, XII, . u. t. l· "1 a • omonnu vo • LIIZ. o JaUJ e y, J • 
.... N '-álló . · és ah. Homonna, CL G. Tavarna, 66, IX, 18, 
.,. 0 • P• agy.. • t. H G• • . 

*) listaina tk., Bars lévai j., hú 76, a.* omonna, L P• uruglDye. 
f. 471, M., l, ~, rk. Nagykálna, kb., kj. és ak. . . ) ][isk~~~lyfaha kk., lú-IJ886·&6r_lw!J tlfiJ., 

Nagykálna, tsz. Aranyosmarót, jbtk. ,és ah. Léva, UJmoldoviU J., ház 7~, l 407, O., kr. ÚJmoldova, 
es. a. Léva, 26, XIV, 46, u. t. és u. P• Nagy- ~O kb., kj. és ak. UJmoldova, ~· Febértemplom, . 
kálna. Jblk. Száazkabány~, ah. OraVIezabinya, cs. O. 

•) .llskaloeÁ tk. BMilMTc·DObo'ktJ t1m csiki- Újmoldova, .63, VII, !1, •• t. és u. P• Újmoldova. 
rorhói j., hú 196, f. 975, o., ', 3.038 .kh., kj. KJs~artal, 0 Verser, Psst-Pilii-Solt-KiB· 
6I ak. Csákigorbó, tsz. Dés, jbtk. ah. kiHI tmt., aszódi j., 131· O. ~zód, ~ t. Aszód, 
Dés, cs. o. Csákirorbó, 63, XXI, 70, a. t. és u. P• Verseg. 
L p. Csákigorbó. *)Inskassaltk., X lvlnybattyinpuszta; BarM&yo 

*) IIIJr.alota kk., Kololi .,.,, bsinft'Jhunyadi pécsi j., hú 144, :f. 851, N., m., rk. Rácz-
j., hú 169, ! 786, O., .:f, 4.111 kb., kj. és ak. petre, !.363 kb., kj. és ak.. Ráczpetre, taztk., jb • 
llagyarvalkó, tsz. Kolozsvir, jbtk. és ah. Bánffy- éa ah. Pécs, cs. 3. Ererái, 51, XIX, 60, •· t. 
hunyad, cs. o. Meregyó, 51, XXI, 67, , r, Áta, u. P• Ráczpetre.. . 
(l:eleezel), L p. Magyarvalkó. *) KiskastélJ kk., KraBB6-8e6rlny "'·• lugosi 

liskályh, r"' Magyarkilyán, Kololi "m., mocsi j., ház 83, ! M9, O., rt. Lugos, rt. Nagykastély, 
j.. cs. a. Magyarkálysin, a. t. Magyarszovát, u. j,). 454 kh., kj. és ak. Nagykaatély, tsztk., és ah. 
locs. Lugos, ca. lS. Luros, VIII,. !3, lJl, h. 

*) Kiskamond kk., Ve81prlm t~m., devecseri j., (Kastély-Lugos), u. t. és u. p. · 
hb 71, f. 416, M., rk. Karakó, ág. Kerta, 1.11! Kiskászon, r'\ Kézdiszentlélelt, Hdrom11tl: 
ih., kj. és ak. Kerta, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. kézdi j. (székb. Kézdivásárhely), cs. O. Kézdi· -
Devecser, es. G. Somlószc5llcls, 19, XVII, 55, u. t. szentlélek, u. t. és u. p. Kézdiszentlélek. 

Boba, 1:8]. · *) Kiskázmér kk., ZempUn t~m., sátoraljaújhelyi 
llskapocs, ("\ Jeczenye, Z6lyom t~m., brezno· j., ház 47, i 184, T., m., rk. Nagykázmér, gk. I.asz· 

báJ;Iyai j., es. !!. Garamszentandrás, u. t. és tócz, 448 kb., kj. és ak. Nagyká~mér, tsztk., jb. · 
L P• Garampéteri. · és ah. Sátoraljaújhely, cs. o. Alsómihályi, 65, X, 

*) llskapos kk., Ung ""'·• nagykaposi j., ház 33, u. t. Legenye·Mihályi, u. p. Nagykázmér. 
f, 4r9s, M.., o. sk. Mátyócz, ret Nagykapos, IlskecskeméQ, r"' Foktc5, PsBt-Pilis-SoU-K._. 
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kun 11111., kalocsai j., es. G. Kalocsa, u. t. Oreif- Csink, 1.!09 kb., kj. b ak. Bontvamny, falk.; 
esertc5, u. P• Homokmégy. jh. és ah. Ipolyság, cs. G. Bát, 16, XIV, 46, L t. 
. Ifsk('cskéa, r"' BalUny, 81aboJcs vm., nagy- Léva, 
kállói j., es. G. Balkány, u. t. és n. p. Balkány. ~) Kiskeresnye kk., Bar• 11m., oszlányi j, ház 

*) ][fskede kk., Udvarhely tJm., székelykeresztúri 90, f. 413, T., 0, 1.087 kb., kj. tla ak. Simony, 
j., ház 49,~ :E 117, unit. Nagykede, 82! kb., tsztk., jh. és ah. Aranyosmarót, cs. 6. 
kj. 's ak. Rugonfalva, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. !!6, XIV, ü, u. t. és u. p. Simony. 
és ah. Székelykeresztúr, es. O. Székelykeresztúr, 82, *) kk., 86.ro1 "m., birl.[ai j., bh H, 
XXIV, fl>, u. t. Székelykeresztúr, u. p. Rugon- ! R., gk. t-596 kh., tj. és ak. 
fal va. ErdlSvá.g'ás, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, cs. a. 

*) Ilskelecsény kk., n-encsln , illavai j., Bártfa, 87, IX, u. t. Bártfa, u. p. Erd6vlpa. 
hál 17, ! 90, T., rk. Máriatölgyes, 330 kh., kj. *) Kiskeresztes kk., 81olnol-Dobobua,csiii• 
él ak. MáriatGlgyes, tsz. Trencsén, jbtk. lllava, gorbói j., ház tOS, i. 591, O., m., t, t.M& ih., ij.6s 
ah. Trencsén, cs. O. Illava, 71, XV, 417, u. t. és ak. Szurdut, tsz. Dés, jbtt. Csákigorbó, ah. Dés, 
•· p. Máriatölgyes. es. G. C~okmány, XXI, 70, L t. 6I L " 

Iiskelecsény, r"' Kelecaény, Máramaros '""'' Szurduk. . 
Gkörmez6i j., ·ca. G. Iszka, u. t. Ökörmező, u. P• *) Kiskeresztúr kk., Somogy ""'·• kaposvári j, 
Iszka. . ház 5!, f. 246, N., rt. Gödre, '15 kh., tj. és al 

• 
Ilskelec845nJmajor, r"' Becske, N6grád ..,m., Szentbalázs, tsztt., jb. és ah. Kaposvár, es. ~ 

sziráki j., ca. O. Berezel, u. t. és u. p. Becske. Mosdós, 44, XIX, 6~, u. t. Mosdóa, •· p. Gftdre, 
*) Ilskemencze kk., X Butorf'Orészgyártelep; Kiskeresz tAr, r"' Luczfalva, Ndgráci fl&, ai-

Zemplm homonnai j., ház Ul, i 5~6, T., csényi j., ca. G. Kisterenye, L t. Pillalva, 1o p. 
rk. Peticse, 5.987 kb., kj. éa ak. Nas-ykemencze, Nógrádmegyer. 
tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, ca. G. Kiskereutúr és Nantereut6r l 
Homonna, 66, IX, !8, L t. és L p. Nagy· Kétkeresztúr. · 
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kemencze. • ~ Kétkeresztúr; N6grái , 
*) lOskent kk., Kis-K6kall6 ..,m., erzsébetvárosi vm., losonczi j., cs. G. Ftllek, L t. Poltár, L p. 

j., ház 86, :E 402, M., ~,689 kb., kj. éa ak. Balavásár, Nagydaróez. • 

tsztk., jb. éa ah. Erzsébetváros, ca. O. Balavásár, *) Jnskeszl kk., N1JitrtJ "..,, éraeklijviri j, , 
liO, XXIII, 76, u. ·t. Bala1ás~, a. p. Nagykend. ház 419, f, 86!, T., rk. Bánkeszi, ih., ij. l 

*) Ilskér nk., Bács-Bodrog ..",.,, kulai j., ház (Bánkeszi nk.-hez beosztva), at. Bánkeszi, tsz. 
77!1, f. 3.550, N., c!, rk. Ókér, 4. 966 kb., Nyitra, jbtk. és ah. trsekújvár, cs. G. Nagysurinr, 
at. hel ben, tsz. j btk. és ah. Kula, 1!1, XIII, 4'!, u. t. Nagysurány, L p. Binkeszi. 
. cs. G. verbisz, 6, VI, 19, m. h.; Kis ke a z i L Ipolykiskeszi. 

Kiskér L· Felkér. Kis ke az i l. Sárkeszi . 
• 

K ~sk é r I. Hontkiskér, Nyitrakiskér. *) KlakesdhelJ kk., X Dobogómajor; Zala 
K 1 s t é r és N a B y t é r l. Ipolykér. . ""'·• keszthelyi j., ház f, M., rk . 
Il~kereoae, . n Polgár, Szabolcs ..,m.,. dadal Keszthely, 3.034 kh., kj. és ak. helJben, tn. 

alsó J. (székh. TiszalGk.), ee. 6. Polgár, a. t. Szent- Nagykanizn, jbtk. éa ah. Kesztbely, ca. G, leul· 
margitapu&zta, u. p. Polgár. · . . hely, 4-S, XX, 64, u. t. és u. p. Kes&thely. 

*) Ilskerék kk., .Ais6-Fehér ""'·• balázsfain J·• . 
ház 157, f, 671, o., ; , 9=-, 1.396 kb., kj. és ak. Kiske~st~n~a, r'\ BerettyóúJ~l.o, ~· 
Szászcsan!d, tsz. Gyulafehérvár, jbtk .. Vizakna, berettyóuJfalul. ?·• es. G. BerettyóuJCalu, L~ es 
ab. Balázsfalva, ca. 6. Szászcaanid, 50, XXIII, Uo .P• BerettyóuJfalu. . 
7 4, n. t. Ladamos, u. p. Száazeaanád. ) . . . . kk., r'\ Petrótanya, .A&IIftl· TLvw4 

*) Klskerekl nk., X Irtástanya, Rózsatanya és vm., sz1kszó: J., ház Ut,_ f. ll., ~. rt. 
Varsaszeg; Biiw.r vm., székelyhídi j., ház '!06, Hernád~ércs, 1.2SO k~., kj. és ak. CB?bad, Isi. l 

· f. 1.0'!6, M., ~ , !.868 th., ak. helyben, tsz. Nagy- Kassa, J btk. és ah. _sz1kszó, cs. G. SZibzó, 34 
Várad, jbtk. és ah. Székelyhid, es. G. Székelyhid, IX, 27, u. t. HalmaJ, u. P• Csobád. 
39, ill, '1, m. h. (Kiskereki-Aszonyvására}, lOskirálybor ház, r'\ Mezc5zombor, Ze111pli~FI·• , 
L t. és u. p. Székelyhid. ·· szerenesi j., cs. G. Szerencs, L t. Szerencs,LP. ' 

*) Kl.skerény kk., Bzepes · llScsei j., ház 84, Mezőzombor. ; 
f. 1 T., rk. Pálmafalva, 449 kb., kj. és ak. Kiskir ál y h e g y e a l. Királyhegyes. 1 

Lőcse (lőcsei kj. és ak. kerOlet), tsztk., jb. és *) KJ.skirálymezö kk., Krasa6-81öri'AJ 1'11:· 

ah. Lőcse, es. G. Lőcse, 67, IX, Uo t. és u. p. orsovai j., ház 17!, f. 861, O., =r, l603 kb., tr 
Lc5cse. . és ak. Bélajabláncz,. tsz. Karánsebelit jbtk. és~ 

*-) Klskereskény kk., X Majlithmajor, Nyúl- Orsova, cs. o. Bélajablánez, 48, VIII, 16, • 
vlllgyfopdó és Nyúlvölgypuszta; Hont vm., báti Bélajabláncz, u. p. Kisrniháld. dd 

1
.., 

J., ház 35, i. !461 T., Dl., rk. Nagykereskény, ág. JUsldrMrsár, n Derekegyház, Olot*9.' 
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:iszántúli j. (székh. Mindszent), es. G. Nagy- Kiskoukoly, "Ó1yalla, Komárom 11m., udvardi 
márocs, u. t. és u. p. Nagymágocs. j. (székh. Ógyalla), es. G. Ógyalla, u. t. és •· p. 

*) KlskirTa kk., Máramaros t1m., taraezvizi j. Ógyalla. 
(székh. TaraezkGz), ház 169, :f. 718, R., n., gk. *) Klskopáea kk., Bihar "m:, magyaresékei j., 
Nyqova, UO! kh., kj. és ak. Bed«'Sh6.za, tsz. ház 184, :f. 760, O., =f-, 3.290 kb., kj. ,és ak. 
Máramarossziget, jbtk. és ah. Técs«'S, es. o. Taraez- Tasádfő, tsztk. Nagy· Várad, jb. Nagy-Várad vidéki 
kilz, 86, XII, 38, u. t. Técs«'S, u. p. Bed«'Sháza. (székh. Nagy-Várad), ab. Magyareséke, es. G. Ta-

• 

Klakoeaóllát, " Valkány, Torontál t1m., nagy- sádf«'S, 37, IV, 11, u. t. és u •. p. 
szentmiklósi j., cs. O. Óbéb, u. t. és u. p. Klskopáncs, r'l PllspOklele, Csanád 11m., Uz- • . 
Valkány. ponti j. (székh. Makó), ak. Nagylllajláth, ca. G. 

*) Klstoh kk., Bihar "m., vaskohi j., hiz 171, Pitvaroa, u. t. Békéssimson, u. p. Tótkomlós. 
! UlOt, O., .:f, 7.834 kh., kj. és ak. Dombrovány, *) Kiskorna kk., J( Nyeklen, Osziesina, Új· 
tsz. Nagy-Várad, jbtk. Vaskoh, ah. Helényes, cs. G. világpuszta és Zivadapuszta; N6grád 
Dombrovány, 87, IV, 13, u. t. Rény, u. p. losonczi j., ház 78, f. 426, T., m., rk. Ipolyber
Dombrovány. zeneze, ág. Ipolymagyari; 2.438 kh., kj. és ak. 

*) Klskohány kk., Sáros t1m., girliti j., ház Ipolymagyari, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ab. 
30, f. 189, T., rk. Hankvágása, gk. Rés«'S, ág. Ma1·- Losonez, cs. G. Málnapatak, 25, XVI, 51, 11. t. 
gonya, 910 kb., kj. és ak. Magyarkaproncza, tsz. Csehberek, u. p. Ipolyróna. 
Eperjes, jbtk. éa ah. Girált, cs. ö. Kurima, 6i, *) Klskorpád kk., X Kaposszéplak, Pilrils
IX, 19, u. t. Margonya, u. p. Magyarkaproneza. puszta és SubeiUpuszta ; Somogy f1m., kaposvári 

Ilskokasd, n Herczegfalva, Fejb' '11m., sár- j., ház 94, :f. 799, M., rk. Kaposszentbenedek, ref. 
borárdi j., cs. G. Herezegfalva, u. t. Herczegfalva, Kisasszond, ·3.073 kb., kj. és ak. Szomajom, tsztk., 
u. p. Nagyvenyim. jb. és ah. Kaposvár, es. G. Nagybajom, U, XIX, 

Kiskol a c a i n l. Kiakeleesény. 62, :f, _r- e. ~-
*) Kiskol es kk., X BikfalvikerQl«'Slak, D\cseke- *) Kiskossó kk., Krass6-816rlny f1m., facsidi j., 

rt1115lak és Ó berendszeg; 81atmár vm., szatmár- ház 33, :f. 16!, O., kg. Homapatak, 677 kh., kj. 
németi j., ház 161, :f. 687, M., ~, gk. Nagykolcs, és ak. Kossó, tsz. Lugos, jbtk. és ah. Facsád, 
1.886 th., lj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. cs. o. Ruszkat6, 48, VIII, u. t. Holgya, u. p. 
Szatmár-Németi, ca. G. Alsóhomoród, r,, XII, 37, Kossó. · 
L t. Aranyosmeggyes, ~- K í sk o a t é l y l. Kiskastély. 

*) IlskoiiiD kk., Zemplén szinnai j., ház *) Kiskoszmály kk., BMs vm., lévai j., ház 
101, f. 1116, R., ; , 4.732 kh., kj. és ak. Kelen, 16!1, f 613, M., rk. és ref. Újbars, 1.65'3 kh., kj. 
tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, cs. G. és ak. Újbars, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Léva, 
Slinna, 66, IX, !8, u. i. és u. p. Takcsány.. cs. o. Léva, !6, XIV, ~. a. t. Nagykélna, u. p •. 

*) Ilskolozsvar kk., Vas t1m., németújvm j., Újbars. 
hú 61, f. 339, N., rk. Németújvár, 1.095 kb., kj. ~) Klskosztolány kk., Nyitra vm., pilstyéni j., 
es at. Németújvár (németújvárvidéki kj. és ak. ház 54, ! 416, T., rk. Nagyk.osztolány, 51!1 kb., 
kerület), tsL Szombathely, jbtk. és ab. Német- kj. és ak. Nagykoaztoliny, tsz. Nyitra, jbtk. és 
újvár, cs. G. Németújvár, 83, XX, 66, •· t. és ah. Galgócz, es. ö. Vittencz, 7!, XIII, 41, 
u. p. Némett'Jjvál'. u. t. és u. p. Nagykosztolány. 

*) Kiskomárom kk.; X Bebiákpnazta, Csalit- •) Kiskováesi kk., X Kiskováesipuszta; 
major, Kápolnapuszta és Kiskomáromi begy; Zala Veseyrtm vm., veszprémi j., ház 60, ! 403, M., 
tim., nagykanizs~~,i j., ház 318, :f. 1.999, M., 5, ~, rk. Peremarton, 1.19! kb., kj. és ak. Berhida, 
11.617 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. tsztk., jb. és ab. Veszprém, es. ö. Peremal'ton. 
Nagykanizsa. ca. 1!. helyben, 48, XX, M, _r- e. 19, XVII, 55, u. t. és u. p. Berhida. 
4e!J.. Klskovácsl, " Herezegsz«'Slll5s, Baranya f)m., 

Kiskomáromi heiJJ, r'l Kiskomárom, Zala 11m., baranyaviri j. (azé kb. Dárda), cs. ll. Herezeg
nagykanizsai j., cs. G. Kiskomárom, a. t. és u. p. szőll«'Ss, u. t. és u. P• Herezegsz«'Sll«'Ss. 
liskomárom. . Kiskovácsl, " Pomáz, Pest-Pilis-Solt-Kisktm 

") Ktskomlós nk., Tor-ontáZ vm., zsombolyai j., vm., pomázi j., cs. G. Pomáz, u. t. és u. p. Pomáz. 
ház 441, z 1.8~, N., o, 4.R68 kb., ak. helyben, Kiskovács i l. Rinyakovácsi. 
tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. Zsombolya, cs. G. ][lskovácsl puszta, fl Kiskováesi, Veseprém 
Zsombolya, 61, VIII, !4, ~- · vm., \'eszprémi j., es. G. u. t. és 

Ilsllonda, fl Újdombóvár, Tolna vm., dom- u. p. Berhida. 
bóvári j., rk. Dombóvár, ref. Lápafd, ág. Csikós- •) KlskoYIÍ.CBTágása kk., Gömör· és Kis-Hont 
tc5ttós, ca. il. Dombóvár, u. t. Nagykonda, u. p. vm., rozsnyói j., ház 65, f. 271, M., rk. Barka1 

Dombóvár. 2.401 kb., kj. és ak. Lucska (barkai kj. és ak. 
Klskondoroa, fl Kondoros, Btkls vm., szar- kerlllet), tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Rozsnyó, 

vasi j., cs. O. Kondoros, u. t. és u. p. Kondoros. es. O. Rozsnyó, 25, XVI, 52, n, t. és u. P• Dernt5 • 
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*) ][lskovnlló · kk., Nyitra vm., szakolCzai j. ah. Magyarlápos, es. G. Kápolnokmonostor, 13, 
(székh. Holics), ház 76, f. 360, T., rk. Sziklabánya, XXI, 70, n. t. és n. p. Kápolnokmonostor. 
1.476 kh., kj. és ak. Felsőrados, tsz. Nyitra, jbtk. Ki sk O r t v é l y e B l. Újkllrlvélyes. 
és ah. Szakolcza, cs. O. Holics, 7~, XIII, 411 u. t. *) Kisköszeg nk., X Kengyiaszigel: BlltaiiYI 

Holics, u. p. Felsc5rados. · vm., baranyavári j. (székh. Dárda), hú 148, 
*) Jllskozár kk., X Kiskozári újbegy és 'Üszög; f. 91.746, M., sokácz, n., (), 3.799 kh., ak. hely· 

Baranya vm., pécsi j., ház 137, z 1.036, n., ben, tsz. Pécs, jbtk. és rih. Dárda, cs. ll. helyben, 
rk. Egerág, ~.488 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., 5~, XIX, 61, j, (Kiskószer-Bezdán), r, 

· jb. és ah. Pécs, cs. O. Pécs, 6!, XIX, 60, n. t. 
'Oszllg, [8J. *) Kiskivesd kk., "m., bodrorkGJi ~ 

.Klskozári újhegy, r-. Kiskozár, Baranyes '""·· (székh. Királyhelmecz), ház 110, i, 601, l, ~. 
pécsi j., cs. O. Pécs, u. t. Űs..zög, u. p. Kiskozár. 1.1 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Sátoralj&· 

Kfsk6alj&JIUSZta, r-. Pogony, Nógrád "m., újhely, jbtk. és ah. Királyhelmecz, Cl. ö. Piain, 
. fftleki j. (székh. Salgótarján), cs. o. Ajnácskő, u. t. 65, X, 33, u. t. és u. p. Nagykilvesd. 

Péterv6.sára, u. p. Pogony. · Kiskövesd, r-... Mátraszllllös, Nógrád 11111., 

*) Klskö.csk kk., VtJB "m., czelldömlllki j., ház j. (székh. Salgótarján), es. ll. Kislerenye, L L 
63, :f. 370, M., rk. Káld, ág. CzelldOmlllk. 1.44~ és u. p. Pásztó. , · 
:th., k;j. és ak. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. *) Kiskrassó kk., KrC1Ss6·8eörtfly 1111., resieza· 
és ab. CzelldOmölk, es. O. CzelldOmOlk, 83, XVIII, bányai j., ház 186, · !, 864, Krassován, 0, t055 
69, 11. t. Czelldömölk, . kh., kj. és ak. helyben, tsz. Lugos, jbtk. és ab. 

*) Kiskikény kk., Sáros vm., eperjesi j., ház Boksánbánya, cs. o. Resiczabánya, ü, VI~ ll, 
!i,·! 111, T., gk. KórOsfc5, 305 kb.,' kj. és ak. u. t. és n. p. ResiczabAnyL 
Kapi, tsztk. és j b. Eperjes, ah. Girált, cs. O. Kál- K isk u b r a l. Csákháza. 
nás, 67, IX, !9, 11. t. és u. p. Kapi. Kis k u n c h fa l u l. KislrunczralYL 

*) JlskUkénye1 kk., Koloza "•·• hidalmási j., *) Klskunczfalva kk., Supcs mt~., Mcsei j., bú 
biz öt, l !3~, O., t, 1.160 kh., kj. és ak. 30, ! 164, T., lengyel, rk. Duránd, 548 kb., ij. 
Almásnyíres, tsz. Kolozsvár, jblk. és ah. Hid- Lt'lese (lc5esei kj.), ak. Duránd, llz., jbtk. és ah. 
almás, cs. ö. Váralmás, 61, XXI, 67, n. t. Bánffy- Llicse, cs. O. Késmhk, 67, IX, SO, 11. t. á 1o p, 
hunyad, u. p. Váralmás. Lc5ese. 

· Ifsköklncs11egy, r-. Apa, Szatmár ""'·~ színér· *) Kiskundorozsma nk., X Arankahegy, Álok· 
váraljai j., es. O. Szinérvhalja, 11. t. és u. P• há.t:a, Bá.bahegy, Baromjlrá.s, Bordánydül6, Far&JÓ' 
\Apa. dillt'l, ForráskútdO.l6, Gllböljárás, GyapjasdQI6, 

*) kk., Vess ""'·• körmendi j., ház Haleszhegy, Harmadfümesterdülö, 
!6, !. M., rk. és ref. Egyházasrádócz, 994 kh., Ipard\ilc5, Kistemplomtany a, Lápaslóhegf, Mállik· 
k;j. és ak. helyben tsz. Szombathely, jbtk. és ab. düló, Ménesjárásdüló, Oreghegy, Rózsal&poadlil6, · 
KOrmend, cs. ö. Kllrmend, 83, XX, 66; a. t. Sárihegy, Seregélyes, Subasahegy, Széktói hegy, 
és u. p. Egyházasrádócz. 'Üllés és V oroshomok; Csongrád ""'·• tiszáninoeui 

*) Klsk6re nk., X Cztnge, Hathú, Hosszúhit, j. (székh. helyben), ház 3.!88, 117.719, l~ O• 
'Kanyar, Lapostanya, Rá.khát t!s Várfenék; Heves ref. Szeged, 3i.S50 kh., ak. helyben, tsztt., jb. és 
"m., hevesi j., ház 68~, f. 3.171, M., ö, ref. ah. Szeged, es. G. helyben, 46, V, 1,, · 
Tiszanána, 11.!84 kb., 'ak. helyben, tsz. Eger, _r- e. · · 

és ah. Bevett, cs. ö. 'l'iszanána, X, a~, *) Klskunfélegyháza rtv., X Csólyos, Fereoa· 
f, ~. · szállása, Galambos, Halesz, Kiskunféleryháai 

*) Kfskörös nk., X Czebe, Erdötele:t, Fekete- Jakabszállás, Kunnállás, Páka, Sel;ymes és Szenl· 
halom, Oregszöll6k és Tabdi sz0llc5k; Pest-Pilis- kút; Pest·Pilis·Solt·Kiskw ""'·• hál 
Bolt-Kisktm vm., kiskiJrOsi j., há.z ~.847, f. 11.562, z 34.924, M., 0 (11), ~, ll) (1), q. a helybeli 
M., l, o, cf, ll), ref. Soltvadkert, 13.623 kh., ref. egyház, 66.4,!1 kb., ak. helyhan {CsólJOS 
ak. helyben, tsz. Kalocsa, jb. és ah. helyben, kivételével), tsz. Kecskemét, jbtk. és ah. 
cs. O. helyben, 38, I, 3, f, .{li e. ben, es. O. helyben, I, 3, f, 

Ilskör6salja, r-... Úcsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun _[ll e. · 
"m., alsódabasi j., cs. o. Ócsa, u. t. és u. p. Jnkabszállás, r. KiskUD· 
Ócsa. félegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kisktm flllf,, cL 6. 

*) kk., Sáros "m., eperjesi j., ház 58, Kiskunfélegyháza, m. h., u. t. és L p. KiJo 
!. i79, T., t, !11.016 kb., kj. és ak. Kapi, tsztk. kunfélegyháza. 
és jb. Eperjes, ah. Girált, cs. O. Kálnás, 67, IX, *) Klskunhalas rlv., X Alsókistelek, AlsószAiliS, 
~, u. t. és u. p. Kapi. · . Balota, Bodoglár, Debeák, Eresztő, Fehértó, Fe!! 

*) Kiskörtvélyes kk., Szolno'k-Dobokes ká· kis telek, Felsöszállás, Füzes, Gc5b6ljárá.s, GyMt 
polnokmonostori j., ház 106, f. 430, O., .:j=., 1.591 Inoka, lparszc5llók, Kopolya; Kök.út, Pif ~ 
kh., kj. és ak. Köv;'u·berencze, tsz. Dés, jbtk. és Pirtó, Rekettye, Tajó . és Zs~a; Pest- '~" 
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Kiskunvm., haz 5.086,!. !4.381, M., n., 5, ~, X), Kislak, r"' Migocs, BtJranya vm., hegyhiti j . 
q. Soltvadkert, 11 U 95 kh., ak. helyben, tsz (székh. Sásd), cs. O. Migocs, u. t. és u. p. 
Kalocsa, jbtk és ah. helyben, cs. G. helyben, SS, Migocs . 
l, 3. :f _[11 e. ~- . Kis 1 a 'k J. Lendvakislak, SzcUlc5skislak, Zse-

') laczbáza nk., X KiskunlaczUzaiBan'k- liczkislak . 
és Csókaltátó; Pest-PiliB-SoZt-Kislc'tAM vm., *) Kislaka kk., X TP.lmegyepuszta; Bila11r '""·• 

Ji.czk.evei j., hAz 1.108, i 4.980, M., ~, rk. Pereg, béli j., ház 197,!. 963, O., =f, 8.569 kb., kj. és 
9.906 ib .. ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székb. ak. Bélkirálymezc5, tSz. Nagy-Várad, jbtk. és ab. 

jbtk. és ah Ráczkeve, cs o helyben, Tenke, es. G. Bél, 37, IV, 13. u. t. Bél, u. p. ·· 
31. l, !. 1', ..[' e . ~ . ' Bélkirálymezc5. . 

Iisk aczbAzaf Ba11kháza, r"' Kisknnlacz- ") Kislakos kk., ZaltJ vm., letenyei j., hú 38, 
búa, Pest-Pilis-SolC-KisktAn vm., ricztevei j., !. ~45, M., rk. Szécsisziget, 960 kb., kj. és ak. 
es. !5 Kiakunlaczháza, a •. ,. és a. p. Kiskunlacz· Szécsiszfget, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. Alsólendva, 
biza ah. Letenye, cs. G. Páka, 48, XX, 85, u. t, CsGmG-

Kistanlapos, f""' PilspOkladá.ny, Hajtlv. ""'·• dér, u. p. Szécsisziget. · 
bajduszoboszlói j., es. 6. Plispökladé.ny, u. 1;. és Klslakpuszta, 1'"'1 BánokszentgyGrgy, ZaltJ vm., 
•· p. PQspl!kladá.ny. · letenyei j., cs. l!. BánokszentgyGrgy, a. t. 

•) Klskunmajsa nk., ){ Aranyhegy, Banód1116, Letenye, u. P• BánokszentgyGJ·gy . 
Erdc'lszöllc'l. Halesz. Ipar, Kigyós, Konyhadt\lc5, KlsiAng, r"' Nagyláng, Fejtr tim;, székesfehér
Kökút, Kl!mpl!cz, Kunágasegyháza, Majsajakab- viri j., 5, cs. 15. helyben, u. t. Nagyláng, ~ . 
szállis. Marisszállás. Ól'egszöllő, Ötfa. Pálos és · ") Kislankás kk., Sáros vm., bártfai j., ház 
Széktó; Pest-Pilis-Solt-Kisktm kiskunfél- 56, ! sa. T., gk. 'Résö, q. Bártfa, Ul 9 kb., 
egybáJi j., ·ház 3.188, :E 15.9.f.9, M., 5, ref. kj. és ak. Bé.rtfa (bártfavidéki kj. és ak. terQ
Szank. 87.939 kb., ak. (a hozzátartozó Majsa- let), tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, ca. G • 
jabbszállás kivételével) helyben, tsz Kalocsa, Bé.rtfa, 67, IX, t9, u. t. és u. p. Bártfa. · 
jblk. Kiskunbalas, ah Kisknnféleg}!hiza, e11 G. *) KlslaJIÚ kk., ·Nyitra nyitrai j., biz 87, 
helyben. 38, l, 8, :f, .(ll e. ~ i. ·~12, T., rk. Nagylapás, 390 kb., kj. és ak. 

K i sk u p á n y Nagyemtne, tsztk., jb. és ah. Nyitra, ca. G. Nyitra, 
• • 

•) Kisirárima kk., Sáros vm., fels6vizk8zi j., 1!, XIV, 4o6, u. t. és u. p. Nagylapás • 
ház f. 4o38. R., Bk· Felsc5csernye, !. t 77 kb., •) KislApos kk., Szepes 11m., szepesófalui J., ház 
kj. és ak. Róna, tsz. Eperjes, jbtk. Felsc5vizkl!z, 78, f. 3~1, T., rk. Felsölápos, 1.378 kh:, kj. és 

• • • 

ab. Bártfa, ca. G. Felsc5vfzkl!z, 67, IX, !9,. u. t. ak. Nedeez, tsz. Lc5ese, jbtk. és ah. Szepesófaln, 
FelschizkGz, 11. p. Felsc5odor. cs. G. Javorina, 87, IX, 30, u. t. Szepesófalu, u. p. 

1'"'1 Siómaros, V easprim ",;.,,enyingi Újterebes. 
j., cs. O. Siófok; u. t. és u. p. Enying. · Kislapos, r"' Beretty!\szentmá.rton, Bilw' 

") Itekutas kk., X Ká.loezfapuszta; Zala ""'·• berettyóújfalui j., es. G. Berettyóújfalu, u. t. 
zalaegerszegi ·j., hAz 4t7, f, 199, M., rk. Alsó- Berettyóújfalu, a. p. BerAttyószentmárton. . 
bagod, 801 kb., kj. és ak. Sá.god, tsztk., jb. és *) Klslaposnok kk., KrtJss6-Sz6reng bo-
ab. Zalaegerszeg, cs. G. Zalaegersze~r, XX, zovicsi j., ház 333, ! 977, O., .:f, 3.011 kb., kj; 
66, u. t. Zalaegerszeg, u. p. Egervár. és ak. Porhó,. tsz. Kará.nsebes, jbtk. és ah. Bozo-

*) kk., N6!Jf'ád t~m., balassagyarmati vies, es. o. Bélajablá.ncz, 43, Vill, u. t. 
j., ház 45, f, 308, M., t, r'k. Mikszáthfalva, ig. Bélajnblánez, u. p. Porhó. . 
NagyknrtGs, 1.053 kh., kj. és ak. Kékkc5, tsztk., Kfslászlótanya, r"' KGrGacsente, .Arad .,.., 
jb. és ah. Balassagyarmat, es. G. KékM, !5, XVI, kisjenc5i j., cs. 0. Alsósimánd, u. t. Kisjenc5, u. P• 
61, u. t. Balassagyarmat, IZ!· · • Nadab. · · 

Ktsk1lrtöspuszta, r"' Pusztakové.csi, Somogy *) J[fsléczfaln kk., BBf'eg munté.csi j., . 
""'·• .marczali j., cs. G. Osztopán, u. t. és u. p. hAZ 97, i. 64-9, R., gi. Ormód, 1.4-98 kb., kj. és 
Somogyfajsz. ak. Repede (felsc5kerepeczi kj. és ak. terOlet), 

*) Klsla!lna kk., Sáros t~m., lemesi j., ház tsz. Beregszé.sz, jbtk. és ah. MunkAcs, ca. O. Rátme(, 
"· f. !!70, T., rk. Nagyladna, 1.708 kh., lljj. és 65, XI, 34, u. t. és o. p. Szentmiklós, 
ali. Sliroakc5szeg, tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs. G. Klsléczpuszta, r-... Bóka, Torontál "m,, ·módosi 
Lemes, 67, IX, !9, r. ~ p. u. j., ak. a hozzátartozó Molnár Sándorné tanya 

llslajosborhaiz, r- Mezö1ombor, Zemplm ""'·• részére Szécsenfalva, cs. ~- Módos, u. t. és 11. P• 
11erencsi l, cs. O. Szerenca, u. t. S1erenes, ·U. p. Kanak. 
Mez6zombor · . ") Kislédecz kk., Boyron vm., esep1•egi j., ház 

llslalL, ro. lvimdá.rda, BtJ·ranya 11m., baranya- 36, f, 261, M., rk. Sopronhorpács, 6~4 kb., kj. és 
v.ll.ri j. (székb.. Dárda), ca. G. Főberezeglak, ak. V öles ej, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Csepreg, 
ik. 1'6he1·ezei!lak (az ivánd~tdai ak. párhuzamos cs. l!. LGvc5, 76, XVliJ, 57, n. t. ~s n. p-. Sopron· 
'B. anyr.könyve\ u. t. és u. p. Fc5he•·czeghk horpács. · 
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*) J{fslednlcz kk., Trencsén vm., vágbeszte1·czei K is l i p n i k l. Kisbárs. 
j., ház 83, :! 476, T., rk. Demény, !.643 kb., k.j. és *) Kislippa kk., X Anasztáziamajor; Zalu~., 
ak. Demény, tsz. Trencsén, jbtk. Vágbesztercze, alsólendvai j., ház 15t., f. Vend, rt. Báo· 
ah. Nagybicscse, cs. O. Rajecz, 71, XV, 417, u. t. tornya, t.!IU kb., kj. és ak. Bántornya, tsz. 
Rajecz, u. p. Demény" · Zalaegerszeg, jbtk. és ab, Alsólendva, ea. a. 

*} Ilslég kk., ;I?ossony vm., somorjai j., hú 67, B, latincz, 48, XX, 65, u.--t. Belatincz, 1o •· 

! .U!, M., rk. Nagylég, 679 kb., kj. és ak. Sárosfa, Bántornya. 
. tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Somorja, es. o. Kis- *) Iüsllppó kk., X Károlymajor; BaratJI 

. magyar, 7!, XIII, 40, u. t. és u. p. Nagylég. vm., baranyavári j. (székh. Dárda), ház 36, i 
Il.sleheny, 1"""1 Elecske, ll[gitra vm., galgóczi j., N., m., sz., rk. Lapáncsa, kg. Lippó, 1.61Kl kh~ kj. 

cs. o. Nyitraújlak, a. t. Elecske, u. p. Alsó· és ak. Bezedek, ts1. Pécs, jbtk. és ab. Dirda, 
récaény. . cs. o. F6herczeglak, 6!, XIX, 61, L t. a •· J. 

' Kis l e h o t a l. Kispapszabadi. Magyarból y. 
Ki si e h o tk a. L Kishatár. . *) Kisiócsa kk., Bars ·garamszentkereszti 
*) Il.sle.kencze kk., Maros-Torda vm., marosi j., ház 106, f, 705, T., rk. Garamkürt6s, U97 \h, 

fela6 j. (székh. Maros-Vásárhely), ház 31, i, 171, kj. és ak. Nagylócsa, tsz. Aranyosmaró~ jbti. és 
O., ; , ·470 kb., kj. és ak. Mez6sámsond, tsztk., ah. Körmöczbánya, cs. O. Garamszentkereszt, 16, 

· jb. és ah. Maros-Vásárhely, cs. O. Mezósámsond, XIV, (.6, u. L Garamszentkeresz~ a, p. Garam. 
6!, XXII, 71, u. t.· Mezc5sámsond, u. p • .Mez6rües. kürtOs. · 

*) Kislengyel kk., X Vargaszeg; Zala "m., •) Ilslócs kk., Bars t~m., aranyosmaróli j, 
. novai j., ház ,t,. f, !65, M., rt. ~ilej, 619 kb., ·hAz 86, f, 467, T., rk. Nagytapolcsány, 1.770 tk, 

kj. és ak. Csonkahegyhát, tsztk., jb. és ah. Zala· kj. és ak. Gesztód,tsztk., jb. éa ah. Aranyosma.ni~ 
egerszeg, ca. O. Nagylengyel, 48, XX, . u. t. es. O. Kistapolcsány, XIV,,"' u. t lislapol. 
Nova, u. p. Barabásszeg. . eMI1y, u. p~ Geszt6d. · 

Ilsleperd, r- Újdombóvár, Tolna vm., dombó· KJ.eló.k, 1'""1 Nagylók, Fejtr ""·· ~ 
vári j., ak. Koesola, es. G. Dombóvár, u. t. és u. P• cs. G. Sárhogárd, a. t. és a. p. Sárboprd. 
Koesola.-Ódalmand. · *) Kisiomnfez kk., Bzepes "•·• óloblói j., hia 

*) Kisles k.k.t; .Arat.hm., nagyhalmágyi j., ház 143, i, 701, N., 0, d', !l.SM ih., ij. a at. 
4-t., f. !56, O., l[g. Nagyhalmágy, 't" kb., · kj. és Podolin (podolinvidélrl kj. éa ak. ieliuet), ta. 
ak. Zarándbánya, tsz. Arad, jbtk. Nagyhalmágy, L6cse, jhtk. és ah. Ólubló, cs. 11. Podolia, 67, 
ah. KOrösbökény, es. O. Nagyhalmágy, 83, IV, IX, SO, u. t. és u. p. Podolin. . 
13, a. t. és u. p. Nagyhaimágy. Kis l o nk a l. Lonka. 

lOsl.eST6.rmajor, 1"""1 Röjtök.' Sopron t.Jm., kapu· *) Iislónra kk., X Badotanya; Bereg fl., 

vári J.? es. G. FertO~zentmiklóa, u. t. ~ertő· mezc5kaszonyi j., ház J!{., i. 677, M., ~. rt.lel6-
szentmlklós, a. P• ROJtO~. taszony, '!. kb., IrJ. és ak. Nagylónya, tu. Be. 
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*) Kisléta nk., ){ Genesytanya, ~agyvGlgy· regszász, jbtk. Mezókaszony, ah. Bereruisz, 
tanya. ~~ Vadmeggyestanya; Szabolea t.~m., nyir: cs. o. Bátyli, 65, XI, 34o, u. t. Bityú, L p. 1 

báto.~ J., ház !91, i, 1.647, M., ; , ~, rk. Pó.cspetri, Nagylónya. j 
S.81L kb., ak. helyben, !sz. Nyiregyhúa, Jbtk. és *) Kislosoncz kk., Polsony "11., nanszombati ~ 

;)laKplels~ kk. '"- .~.. .
11 

• • h~~ kj. és ak. Szomolány, tsz. Pozsony, jbtk. és al 
s oT& ., ..r...-6flCS!l70 "m., 1 ava1 J., lU N b t 0 p ád 7! Xlll i\ 

sz. rencs n, J , ava, a , cs. • ava, K • 1 ó t 1 Ú'lót. . 1· 

71, XV, "'' u. t. és u. p. Illava. 1 s • l .. 
*) .Klslévárd kk., X Uradalmimajor ; Po•sony KJ.elózs, r"\ Nagylózs, Bopr0f6 tiM., soprolll h 

"m., malaczkai ·j., ház !80, i 1.676, T., 0 , cs. ö. Nagyczenk, u. 1;. és u. p. Nagylózs. 
S.708 kh., kj. és ak. Nagylévá.rd, tsz. Pozsony, jbtk. *) KlsUkl kk., X Felsömajor, Keresztm~or él 
és ah. Malaezka, cs. o. Gajar, 7!, XIII, 40, u. t. KisieSdi vashámor; Veaqrém vm., devecseri ~ 
Nagylévé.rd, [g]. . ház 309, i. 1 N., m., o. th., kj. él al 

*) Ilslibel·cse kk., X Csendlakpuszta és Vadas· helyben,_ tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Der~· 
puszta; Nógrád vm., gácsi j., ház 89, i, 210, T., cs. G. AJka, 19, XVII, 55, r {Vároll6d·Ki.s· 
m., ág. Alsósztregova, !.OU kh., kj. és ak. Alsó· lód), u. P• Városl6d. 
sztregova, tsz. Balassagyarmat, jbtk. Szécsény, ah Klslödi vashámor, f'"\, Kislöd, Veszprém "'• 
Losoncz, es, ö. Nógrádszakál, !ö, XVI, 61, u. t. devecseri j., cs. O. Ajka, u. 1;. Viros!6d·Iisl6d. 
Gá.cs, u. p. Alsósztregova. u. p. V árosl6d. 
. Ilsllget, " Nagyócsa, Z6lyorn vm., nagy- ") Kislúcs kk., X Jatómnjor; lbJSoRytllll.,du~· 
szalatnai j., ca. ö. Horhá.t, u. t. Nagyszalatna, szerdahelyi j., ház 3~, i. !!34, M., rk. EJJ~~: ~ 
u. P• Nag7ócsa. . . 1.140 kh., kj. és ak. Ógelle, tsz. Pozsony, J 
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ah. Dunaszerdahely, cs. O. Bc5s, 72, XIII, 4!, u. t. tsz. Szombathely,· jblk. ·és ah. Vasvár, cs. O. Vas-
Királyllnkal·csa, u. p. Egyházgelle. vár, 83, XX, 66, u~ t. és u. p. Vazsvár. 

X: is l u cska l. Kisrétfa.lu. Klsmak.kod, r-. Püspökladány, Hajdu, t:tn., 

*) Kisludas kk., ..A.ls6-FeMr "m., kisenyedi j. bajduszohoszlói j., cs. O. PüspOkladány, . u. t. 
(székh. Viznkna), ház !15, ~ 949, O., n., ; , ef, és u. p. PQspOkladány. · 
:f, 2.8!0 kb., kj. és ak. Pókafalva, tsz. Gyula- Klsmá.Ias, r-. Málas, Bars "m., lévai j., cs. O. 
fehérvár, jbtk. Vízakna, ab. Baláz~falva, es. O. Nagysalló, u. t. Nagysalló, u. p. Málas. 
Pókafalva, 64, XXIII, 741, u. t. Kisapold. u. P• *) Kismáinis kk., Vas muraszombati j .. 
Nagyludas. ház 48, f. 228, Vend, rk. Mártonhely, ág. Mura-

r"'. LOle, Bars "m., verebélyi j., cs. O. szomhat, 1.041 kb., kj. és ak. Mártonbely, tsz. 
Verebély, u. t. és u. p. Barsfllss. Szombathely, jbtk. és ah. Muraszombat, es. O. 

*) Klsmácséd kk., Possony "m., galántai j., ház Mnraszombat, 83, XX, 66, u. t. és u. p. Mura-
103, f. 696, M., rk . .Ptlagyardiószeg, kh., kj. s~ombal 
és ak. Magyardiószeg, tsz. Pozsony, jbtk. és ab. Kfsmalom, f"'t SOmeg, Zala "m., sümegi j., 
Galánta, es. O. Szered, 7!, XIII, U, a. t. és a. p. cs. ö. Siimeg, a. t. és. u. p. Sümeg. 
Magyardiószeg. llsmalom, n Szava, Baranya. ""tli1111J.1 siklósi 

") .llsmadaráaz kk., Possm1y "m., somorjai j., j., cs. G. Szalánta, a. t. Harkány, u. p. Diós-
. há.z 10, ! 66, M., rk. Fél, 34! kb., kj. és ak. Fél, viszló. · 

tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Somorja, cs. G. Kis- lUsmalom, n Uzdborjid, Tolna 11t11., simon-

• 

• 

maBYar, 7!!, XIII, 60, u. t. és a. p. Fél. tornyai j. (szék.h. Gyönk), ca. G. Naudorog, a. t. 
*) .llamagl6d kk., .Arad ""'·• nagyhalmigyi j., KOlesd, a. P• Sárszentlc5rinez. . . . • 

bb 113, i 630, O., T• •. 781 kh., kj és ak. Hal- Kismalo~~uszt~, n Somos_kc5uJfalu, N6gr~ 
mágyesúes, taz. Arad, jbtk. Nagyhalmágy, ah. vm:, fillek1 J: (szekh. SalgótarJ~_n), cs. o. Salgo-
Körüsbllk.ény, cs. ö. Halmágycsúcs, 33, IV, 13, larJán, u. t. es u. P• S?mosk?nJfalu. . 
•· t. és a.' p. Halmágycsúcs, Kismalo~t~lep, r-. ~1bolddarócz, Borsod vm.,-

*) Ilsmagyar klt., Possony 11m., somorjai j., ~ezökövesd1 J., cs. G. Tib~lddaróez, u. t. és u. p. 
ház 77, f. 470, M., rk. Nagymagyar, MO kb., Tlbolddarócz. . . 
kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. ]Q.sm~o.mztig, r-. Mon.ostorpályt, Btha.r 
Somorja, es. O. helyben, 7!, XIII, 40, a. t. és u. P• derecskei J., ?s. ö. Hosszupályl, u. t. és u. p. 
Nagymagyar. . Monostorpüp. 

*) ..,.i ód k'- z l esákt rn a· J' KismAnzsa, n Ják, Vas ""'·• szombathelyi j., 
A smagyar ... , a. a vm.. o . Y l ., . p át' t J·n-

1 áz '"' a 1" g H k St 'dó .. · .. 1., kb k,j é es. ö. ornóap 1, u. • és u. p. ....... , "i)• ölli a , ., r . •·• v .. r, "' i) ., • s *) Kl • kk N. • • k .. .. · · . 
k Stridó .. _ ts N k · 'btk é h c "'k smu.nya ., y&tra. 11m., erse UJv .. n J .. 

a·. v...-, z. . agy ·antzsa, J · 8 a · ~ .. • bá.z 140, i. 742, M., t., ~, rk. Szentmihályúr, 696 
tornya, cs. ö. Str1dóvár, 418, XX, a. t. és kb k' és ·k S t "bál . ts N •t 'btk 
•· P• Stridóvár. ·, ,. ., h J.E. ak: .... ~en mt Nyur, áz. ly~ raXI,IIJ ... · 

..,.._ ..... , Béké á B-~'·-~- és a . rse uJv .... , es. o. agysur ny, ... , , .... , 

.au~......,or, ~ ss msoo, «>~!>6' vm., oros· . . 
b.... . k. p t--ldvá • Tótk l" m. h., u. t. es u. P• Nagymanya. 

,..., J., a usz IW.u r, cs. u. om os, ) Kl .. k kk. "" , "l · · · 
~ · Tótk ló smu.nyo , ~O•taa vm., vu gyseg1 J· 

L •· es 11• P· . om s. . . (székh. Bonyhád), ház 111, ~601, N., Ó', 935 kh., 
Iis~ajor~ 0 K1&1om~or, Torontál vm., · nagy- kj. és ak. Nagymányok, tsz. Szekszárd, jblk. és 

~~ntm1klós1 J., cs. O. Ktszombor, u. t. és u. P• ab. Bonyhád, cs. G. Bonyhád, .w, XIX, 61, u. t. 
Ktszombor. . · . . Bonyhád, u. p. Nagymányok. 

Ilsmajor, r"'. Kuntyá~, Borsod vtn., edelé~Y•. J., *) Klsmargita nk., X Teodorovicspuszta ; To• 
cs. 11. u. t. SaJókaza, ll· p. Felsőnya1·ad: rontál "'"·• alibunári j., ház !49, i. 1.1-ü, Sz., .:f, 
. Ilamajor, r-. Nagycsákány, Vas "11'·• körmendi 4.496 kh., ak. helyben, tsz. Pancso~a,, jbtk. Ali· 
J., es. ll. Rátót, u. t. és u. P• Nagycsákány. · bunár, ah. Pancsova, cs. O. Kevedobra, !9, VII, 

Klsmajor, r\ Tiszacsege, Hajdu .vm., kOz- 2!, u. t. és u. p. Árkod . 
ponti j. (székh.. Debreczen), cs. O. Tiszacsege, *) Kismárlahavas kk., Vas vm., muraszombati 
•· t. és u. p. T1Szacsege. · . j., ház 6!, i, 397, N., rk. Vizlendva, 486 kb., kj. 

llsmajoa, r"'. Legyesbénye, Zemplén "m., sze· és ak. Perestó, tsz. Szombatbely, .jbtk. és ah. 

• 

· renesi j., cs. O. Szerenc~. u. t. Szerenes, u. P• Muraszombat, es. o. Vasdohra, 83, XX, 66, L i. · 
Legyesbénye. . · Felsc5lendva-Matyásdomb, u. p. Perestó. · 

• J lismajtény kk., X Ó kismajtény ; B•a.ttnár *) Kismarja nk., X Nagymarja és Újmarja; 
,.,,, nagykárolyi j., ház !95, i, 1.674, O., m., Bihar vm., szalárdi j., ház 448, f. ~.676, M., ~, 
;, ~. 4.066 kh.,.kj. és ak. helyben, tsz. Szatmár- rk. Bihar, gk. Pocsaj, kg. Pelbárthida, 7.748 kh., 
Németi, jbtk. és ah. Nagykároly, cs. ö. Nagymajtény, ak. helyben, tsztk. Nagy- Várad, jb. Nagy-Várad 
&, XII, 39, f (Dom 1hida-Kismajtény), vidéki (székh. Nagy-Várad), ah. Nagy-Várad, ca. O. 

*) kk., Vas vm., vasvári j., ház au, helyben, 37, IV, 11, ~. r. ~· 
! M., rk. Vasvár, 645 kb., kj. és ak. Va~n·ár, *) Kfsmaros kk., X Margóifatelep; N6!Jf'dd. · 
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.,111., j. (székh. Rétsá.g), bAz 113, i 615, j., cs. O. Pacsa, a. t Bucsuszent!Anló, 1. p. 
M., n., rk. Nagymat·os, 1.304 kb., kj. és ak. Nógrád· Pölöske. 
verc'lcze, tsz. BalassagJarmat, jbtk. Rétság, ab. Kismezötanya; f""\ Oros, Szabolel ,., nylr· 
Balassagyarmat, cs. ö. Nőtincs, 60, XVI, 51, iQ bogdányi j. (székh. Kemecse), cs. ·o. Nyiregrhúa, 
m. b., u. t. Nógrádverócze, . u. t. és u.- p. Oros. 
· Kismar o a l. Bélkismaros. *) Kismlháld kk., Kra.ss6-8sÖf'ény'lfA, tereroni 

*) ][lsmarton rtv., Sopron vm., ház 83,, i j., ház 615, i O., =f, !0.511 kb., tj. és 
3.G7S, N., m., o, (r, ág. Lajtaújfalu, 3.0!7 kh., ak. helyben,· tsz. Karánsebes, jbtk. TereroTa, ab • 
ak. helyben, taz. Sopron, jbtk. és ah. helyben, Orsova, cs. ö. helyben, ~~ VIII, •· t. Somla, 

*) KJsmlhálJ kk., Zempltft fill,, ninnai j., hU 
cs. a. helyben, 76, XVIII, ó7, :f, ,P 
e. 

Ktsmarton, f"'' , Fe.jéf' t~m., váli j., 29, :E 190, R., gk. Ugar, 815 kh., ij. és ak. Kelen, 
ca. ft. Martonvásár, u. t. és u. p. Marton vásár. . tsz. Sátoraljaújhely, jbtk.. és ah. Homonna, cs. 6. 

Kismar t o n h e r y L Alsókismartonhery, Urar, 66, IX, !!8, n. 1;. Kisberema, u, p, Kelen. 
Felsókismartonhegy. · *) Kiswihályfalva kk., Zalu. t~m., eaáktomJai 

*) KJsmartonváralja kk., Sopron "m., kismar· j., ház 3!2, ! 169, H., rk. ViziszentgyOrgy. 
toni j., ház 19, ! 164·, N., m., rk. Felsókismar· kb., li;j. és ak. Viziszentgy6rgy, tsz. Nagykanizsa, 
tonhegy, kb., kj. és ak. Felsökismartonherf, jbtk.. és ah. Csáktornya, ca. ö. Miksavár, 48, XX, 
taz. jhtk. és ah. Kismarton, cs. a. Kis· 661 u. t. Csáktornya, u. p. ViziszentgyllrsJ. 
marton, 76, XVIII, 2;7, u. ·t. és u. p. Kismarton. *) Klsmlkosfah'a kk., Nyitra t~m., p&IJénij., 

Kismátyasháza, f"'' Mezőlak, Vuep1·1fm t~m., ház '1.7, :E 156, T., rk. Vigvár, kh., kj. és ak . 
• pápai j., cs. a. Pápa, u. 1;. és u. p. Pápa. Vigvár, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. GalgóCI, cs. 6. 

l:lsmedesér, f"'' Medesér, UdvarMZy t~m., szé- P6styén, 71, XIII, 41, u. t. NqykosztolánJ,Io p. 
kelykeresztúri j., ak. Szentábrahám, cs. ö. ~zékely- Rákfalu. 
keresztúr, u. t. Siménfalva, u~ p. Gagy. *) Kismiudszent kk., Al86·Fehlr vm., tll'risij, 

*) KJsmedvés kk., Sáros t~tll., felsővizkazi j., ház i. , O., =j=-, 606 kh., ij. éa at. Boros
haz U, i. 168, R., •, 877 kh., kj. és ak. Felső- bénedek, tsz. Gyularehérvár, jbtk. és ah. Nau· 
bnnkócz, taz. Eperjes, jbtk. Felsllvizkftz, ah. Bártfa, enyed, cs. ft. Alsópld, 60, Ul, 68, L t és L t• 
cs. a. Felsővizkftz, 67, IX, u. t. FelsllvizkOz, Borosbenedek. 
a. p. Lado1nérvágása. *) JOsmodró kk., Nyitra ",.,, Yágújhelyi j., bú 

Kismedve a l. Felsőmedves. 17, f, 126, T., rk. Nagymódró, Íf· Váaújhelr, 
][lsmegrer, f"'' Békéscsaba, Bé/&18 tmt., békés-· 549 kb., kj. és ak. Temetvén y, tsz. Nyitra, jbtk. es 

. j., cs. ft. Békéscsaba, u. t. és u. P• Békés- ah. Vágújhely, es. a. P6styén, n, XIII, ,1, L to 
csahL . Brnnócz, u. p. Nagymodró. 

][lsmegyer, r-. Gyc5rszentiván, Gy6r tó- *) Klsmogyorós kk., Bw~ ••·• ~ 

l 

• 
l 
• 
l 

-szigetcsilizkOzi . j. (székh. Győr), cs. O. Györ- (azékh. Oroszvég), ház 68, ! 860, R., cl 'NIIJ· . 
szentmárton, r, u. p. Győr. · · mogyorós, 486 kb., kj. és ak.. Berepll6s, tsz. ! 

. Iitlmegrer, r-. Tápiógyörgye, Peat-Pili8-SoU- Bere~rszász, jbtk. és ab. Munkács, cs. ll. Berepir· 
Kisku• t~m., ahonyi j., cs. o. Tápiószele, u. 1i. rét, 65, XI, S,, u. t. Szerednye, u. p. Bezessárret. 
és u. p. Tápiógyörgye. ' Xlsmogyorós, f"'' Balkány, Bzo.bolu "•·• DIIJ· 

l:lsmelegvölgr, f"'' Torda, Tortla-Art~t~yOI na., kállói j., cs. o. Balkány, u. 1;. Abapuszta, L,. 
cs. 'a. Torda, u. t. és L p. TordL Balkány. 

*)lUsmezi kk., 8zolnok-Doboka "m., nanUondai Kismunostor, f"'' Fllzesgyarma.t, BiillfJfl.,~· 
j., ház U4, :! 666, O., • , 1.326 kb., kj. és ak. halmi j., cs. a. Fllzesgyatmat, a. t PuutaerA~C, 
Létka, tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, ah. Marrar· u. p. FQzesiJ&rmal 
lápos, cs. ft. Hosszúrév, 68, XXI, 70, a. ir. Arany· *) Klsmonostorszeg kk., 81olnok-Doboka ~ 
mező, u. p. Kocsoládfalva. dési j., ház 86, f, 431, o .. , m., gk. Csicaómihá!J· 

Ilsme1i, f"'\ Alsóság, Vas ""''' czelldömftlki j., falva, ref. Kozárvár, 1.076 kh., kj. és ak, Kozir· 
cs. ö. CzelldömOlk, n. t. Czelld6mölk, n. p. Alsóság. v,r, tszlk., j b. és ah. Dés, cs. G. Rette" 83, ll~ 

Klsmezö, r1 Terebesfejérpatak, "m., 70, u. t. Dés, 11. p. Kozárvár. 
tiszavölgyi j. (székh. . Rahó), cs. ö. Terebesfejér· Klsmórágr, r1 Mórágy, Toltlll n., Ylll1Jsesi k 
patak, n. t. és n. p. Terebesfejérpatak. (székh. Bonyhád), cs. a. Bátaszék, u. ~ és L p. 

Ilsmezömujor, f'\ Mocsonok, NyitrtJ ""'·• Mórágy. 
"Yigsellyei j. (azékh. TornóeZ), cs. G. Tornócz, Klsmorgó, f"'' Szokolya, Bont 11a,, uolli j., 
u. t. és u. P• Mocsonok. cs. a. Nagymaros, u. t. és u. p. Saokolya. 

Klsmez6puszta, f"'' Csokva, BM'BOil ""'·• 6zdi j., *) lllsm.óriczbida kk., X . Ferenczháza; Gr' 
P.&. a. u, t. Nekézseny-Báta, u. p. t~m., sokoróaljai j. (s.rékh. 'ré\), hb 50, ! . 
Sáta. M., rk. Árpás, ág. NagymóriCihida, 1.8!8 \\.,! 

'Kf••ezöuuzta, t:'\ PGliSske, .,".,, paesai és ak. Nagymóriczhida, tiL G7c'lr, jbtk. Tit 
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Gy.Sr, cs. ö. 'tét, 19, XVU,. &6, a. t.· Tét, u. p. j. (szék~ Gyórs:tentmárton), cs. ö. Táp, u. t • 
Nqymóriezhida. Ta1·jánpuszta1 u. p. Pázmándfalu • 

*) IUsmtlyad kk., N6grtU "m., j., ház ") Kisnyárád kk., Baranya "m., mobéesi j., 
i lol~, M., rk. Rapp, 577 kb., kj. és ak. hú liO, ;f. 6!1, N., rk. Babarez, 1.57!11 th., kj • 

Rapp, tsz. jbtk. és ah. Losoncz, és ak. Lánycsók, tsz. Pécs, jbtk. és ah.· Moháes, 
e& G. Losoncz, XVI, 51, u. t. és u. p. Rapp. cs. O. Mobács, 5i, XIX, 61, u. t. Mohács, a. p •. 

Ilmuncsel kk., Ht,nyo4 " ... , marosillyei j., Babarcz. · 
bál 4.7, i. 206, O., kg. Narrmuncsel, 1.8i8 kb., *) Klsnyégerfaba kk., Bihar "m., belényesi 
ll;j. és ak. Lapusnyak, tsz. Déva, jbtk. és ah. Maros- j., ház Sj,, !. 652, M., o., ; , 701 kb., kj. és ak . 
fllye, cs. G. Déva, 6,, XXIII, 75, u. t. Branyicska, Dragánfalva, tsa. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, 
a. p. Hunyaddobra. ·. cs. ö. Belényes, 87, IV, tS, u. t. és u. p. Belényea. 

l. i s m u t n i k l. Kismutnok. Klsnyék, r-. Sarkadkeresztúr, Bihar v·m., cséffai 
*) Klsmutnok kk., Kraaa6-811if'lf&y ., •• , facsádi j., cs. ö. Sarkad, a. t. és u. p. Sarkadkeresztúr • 

j., báz 65, i MS, O., 4'-, 1.188 kh., kj. és ak. .llsnyilu, r-. Lébény, "m., magyar- · 
Galadna, tsz. Lugos, jbtk. és ah. Facsád, G. óvári j., cs. G. Lébeny, u. t. Kimle, u. p. L~ény • 
Ferde, 43, Vili, JS, •· t. Jrazfalva-Rakitta, *) IJ.snyires kk., BIOlnok-Doboka t~m., nagyilon-
L p. Faesád. . dai j., ház 178, !. 665, O., ; , i.815 kb., kj. és 

Klsmuzsla, n M.uzsla, Esltergom 11m., párkányi ak. Hosszúrév, tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, ah. 
j., cs. O. Muzsla, u. t. Muzsla, u. p. KObölkút. Magyarlápos, cs. G. Hosszúrév, 63, XXI, 70, a. t • 

*) Kisnamény kk., X Pusztaricse ; Seatmár "m., és u. P• Hosszúrév. . . · 
fohérgyarm..ati j., ház 1'ö7, i. 883, M., ~, rk. és . Kis n Y i r es l. Szi~igynyfres. . 
gk. Jú.nk, 3.118 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Sza t- . Ktsn!~~á.s, n ~mdszent, O.o.ngr~ t7m;, 
már-N.émeti, jbtk. és ah. Fehérgyannat, cs. o. hazántúli J· (székh. Mmdszent), cs. O. M1ndszent, 
Sonk6.d, 5, XII, 37, u. t. és u. p. Jánk. u. t. és u. p. Mindszent. 

*) KIJmána nk., X MalomvOlgyitanya, Perlaki- Kisnyomás, ,..... Zsáka, Bihar tlfll,, berettyó-
tanya, Usztató, Uzelmantanya és VinczeHértanya; új~Iui }·• cs. G. Zsáka, u. t. és U. P. ~sáka. . 
Blfll tlfll, 8.,...i ·• ház !86 f, 1.4-lJ M., ::t, ) Kisnyulas kk., X Halmokköze, Kisnyulas! 

' .,. ,l' ' . ' u Néma és Udvarherr; Maros-Tortla "m., maros1 
kb., ak. he.yben, taztk., lb. és ah. Eger, felső j. (székb. Maros-Vásárhely), ház 137, i. 6~6, 

cs. o. Verpelét, 60, X, 11o t. Verpelét, u. P• 0 .,. 1 6."6 kh kj é k B 1 tsz. v • 
D ló ., m., * , ~ .. ., . s a . a a, maros. 
o~osz • . . . Vásárhely, jbtk. és ah. Szászrégen, cs. ct. Körte-
Ils~~ndormajor, r-. Pu.s~tavacs, Pest-Pil1s· kapu, st, XXII, 71, u. t. és u. p. Mezc50rményea. ' 

Bolt-Etaktm 11m., alsódabaBI l·• cs. G. Pusztavacs, ~uyulul Néma, r-, Kisnyulas, 
L t. és u. P• Pusztavacs. 11m. marosi felső j. (székh. Maros-Vásárhely), 

*) KiBnarda kk., VCJB "m., szombat?elyi j., cs. 'o. Kortekapu, a. t.. és a. p. Mezc5Grményes. 
ház 46, i. iti, H., rk. ~~m, Uö kh., kj. és ak. *) Kisócsa kk., Z6lyom ""'·• nagyszalatnai j., ! 
Felslicsa~, tsztk., jb. és ah. Szombath~ly, cs. G. ház 50, i. 418, T., rk. Narrócsa, 980 kb., kj~ 

. Pornóapáü, 88, XVIII, 69, U. t. Ca&,Jta, u. P• Narróesa nt.-hez beosztva, ak. Nagyócsa, tsz • 
Torony. Besztel'czebánya, jbtk.. és ah. Zólyom, cs. ct. Narr-

*) Kisnémedi kk., X Konstansz és Sóstó; szalatna, ~6, XVI, 60, L t. Na,yszalatna, u. p • 
· Put·Pilis-Bolt-Kisi:uta "m., váczi j., ház 156, Nagyócsa. 
f. 8'26, M.·, rk. PnspGksziláBJ, 2.404 kh., kj. és ak. Klsoklos kk.·, Hunylld t:m., szásri'árosi j., ·hú 
V&ezduka, tsz. Pestvidéti (székh. Budapest), jbtk. 177, f, 834, O., 4=-, S.W4 kh., kj. és ak. Nagy
és ah. Vácz, cs. G. Vácz, S~, I, !!, a. t. Galga- denk, tsz. Déva, jbtk. és ah. Szászváros, cs. O. 

. JYftrk, •· p. Váezhartyán. · Alsóvárosvíz, 6,, XXill, 75, a. t. Russ, L p~ 
· Khmfmetegyhu, n Bicske, Fejér t:fll., váli Szászváros. · 
j., cs. ö. Bicske, u. t. Szár, u. p. Bieske. K i s o k l o s L Felsőaklos. , 

· K is n é me t s 1 e n t m i h á l y L Kisszent· Kisolaszi kk., X Damesénpuszta j LipttJ tlfll,, 

mihály. németlipcsei j., ház 86, i. 210, T., rk. Szentmária, 
Kis n e p o r á c z l. Bercsény. 313 kh., lrj. és ak. Liptótepla, tsztk., j b. és ah. · 
*) Kisnezsény nk., X Kisnezsényi tanyák és Rózsahegy, cs. G. Liptótepla, 67, ~V, 49, 

Nezsényi Kislécz j Torot~tál "m., módosi j., ház u. t. Liptótepla, ~· 
97, f, 48S, h., m., sz., n., (5, 8.0!0 kb., ak. hely- *) Ilsolsva kk.,. Supu ""'·• szepesváralJai j., 
ben, tsz. Narybecskerek, jbtk. és ah. Módoa, ház 35, !. 158, T., rk. Zsigra, 594 kh., kj. és ak. 
es. ö. Szárcsa, ~9, VII, ia, ~- Szepesolaszi (zsigrai kj. és ak. kerillet), tsz. 

Ilanezsényl tanyák, f'"\ Kisnezsény, Torontál jbtk. Szepesváralja, ah. Lőcse, cs. lJ. Szepesolaszi, 
"'·• módosi j., cs. Ö. Árkod, a. t. és a. p. 67, IX, SO, u. t. és u. p. Szepesolaszi. 
Kisnezséoy. *) Kisolysó kk., Sáros vm., falsőviü.Gii j., haz 

Ilsnyalll:apusna, r-. Nyalka, Gy6r ""'·• pusztai t.i, !. ~91, R., gk. Szemes, 1.605 kh., tj. és ak . 
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Ladomérvlgása, tsz. Eperjes, jbtk. Fels6vizk0z, ah. 675, O., ; ·, 1.930 k~., kj. és ak. Totils, ln ~an· 
Girált, cs. O. A.lsókomámok, 67, IX, u. t. és Várad, jbtk. és ah. Elesd, ca, G. Élesd 97 IV 11 

• .. , ' , l 

u. p. Sztropkó. Ilo t. Rév, Ilo p. Elesd. . 
*) Iisompoly kk., .Á.Zs6-FeMr vm., magyarigeni *) Iqs6sz nk., Torontál fltll,, perjtmosi i~ hú 

j., ház !25, z 938, O., .:f-, 4. 758 kb, kj. és ak. 594, ! 2.017, N., O• 6.067 kh., ak. helyben, ID. 
SArd, tsztk., jb. és ab. Gyulafehérvár, cs. O. Metesd, Nagykikinda, jbtk. Billéd, ah. 
50, XXI, 68, u. t. Metesd, u. p. Sárd. cs. ö. Nagykomlós, 61, VIII, !5, 

K i..s o r os z l. Torontáloroszi. ~· · ' 
*) Kisoroszi nk., Pest-Pili8-8olt-KiBktm vm., Kfsiihiispuszta,f""' Pápasalamon, Ves1prél!t!'l~ 

pomázi j., ház !AW,! 1.095, M., o, ~, 1.925 kh., pápai j., cs. o. Bakonyjákó, u. t. Pápa, L p. 
ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székb. Budapest), jbtk. Dáka. . 
és ab. Szentendre, cs. cl. Visegrád, S2, I, 2, u. t. K i s p. a c z a l l. Erkisszőllös. 
Visegrád, u. p. Dunabogdány. IUspi\lll, r'\ Páhi, Pesi7Pilis·BoU·Ifllhfl til., 
. Ilsoroszipuszta, r"'. Gyapju, Bihar cséffai kunszentmiklósi ·j., ca. ö. Kiskörils, •· t. úsü, 

j., cs. ö. Cséffa, u. t. és u. p. Gyapju. · u. p. Páhi. 
. *) KISGrtoTány kk., Zemplén vm., homonnai *) Iispaka kk., Poesony tJm., somorjai j., bú 
j., biz 69, ! i55, T., ;t, ~.086 kb., kj. és ak. 81, f 1til, M., rk. Nagypaka, ih., kj. és ak. 
Homonna (homonnavidéki kj. és ak. kerfUet), Tejfalu, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Somorja, cs.ö. 
tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Hon. onna, cs. O. Somorja, 7!, XUI, ~. u. t. Nagylég, 11. p. Nan· 
Homonna, 66, IX, !!8, u. t. és u. p. Homonna. paka. 

*) Kisostoros kk., X Kisostorosi major; Sopron Klspaká.czpuszta, 1'""1 
1

Pészak, 
11m.,_ felsőpulyai j., ház 48, f, 3!!7, N., m., rk. perjámosi j., cs. O. Bogáros, 
Léka, 1.818 kb., kj. és ak. Alsórámócz, tsz. Sop· Kispakáczpuszta), u. t. 
ron, jbtk. és ah. Felsc5pulya, cs. o. Répczekároly, iüspakáczpuszta) p. u. 

o 

TorOliitU 01~ 
rn. h. (Pészak· 
~(Pészak. 

76, XVIll. 69, u. t. Léka, u. P• Alsórámóci. *) Kispalád kk., X A.ngyalositanya; &al11ár 
Kisostorosi major, l'""\ Kisostoros, Sopron vm., vm., .szatmirnémeti j., ház 151, t ~9, 1., ~. 

felsc5pulyai j., c~. O. Répczekároly, u. t. Léka, !!.902 kb., kj. és ak. helyben, tszlk., jb. és ah. 
u. P• A.lsórámócz. . Szatmár-Németi, cs. o. SoÓ.kád, 5, XU, 37, 1. t. 

Kisoszlár, r"'. Tápiósáp, Pest-Pilis-Bolt-Kis- Tiszaújlak, u. p. Nagypalád. 
kun vm., monori j., cs. O. Kóka, u. L és u. P~ *) Kispaill kk., Zala vm., zalaegerszegi j., bjz 

Tápiósáp. 44, f 296, M., rk. Egervir, 699 kh., kj. és al 
Kisosz t r ó l. Nagyosztró és Kisosztró. Ságod, tsztk., jb. és ab. Zalaegerszeg, cs. G. ZaJa. 
*) IisóTár kk., Bars vm., lévai j., h~ 53, egerszeg, 48, XX, 6,, u. t. L f. 

! 311, M., ref. Vámosladiny, 1.141 kb.. kj. és ak. Egervár. 
Vámosladány, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. *) KispaUna kk., Zala 11m., alsólendvsij., ház 
Léva, cs. o. Léva, !16, XIV, 46, u. t. Nagysáró, 112, ! 707, Vend, rk. Bintol·nya, U53 th., kj. es 

) r s ., vm., hornonnal J·• 1 d .. B 1 t' •o XX 66 ~ o ••• 
ház 48 .1! 2!17 T k G . 8 kb k' en va, cs. u, e a lDCZ, '*"• ' , 1L ., -· 

, ;;:. ' ., ~ • . O~c'Jglnye, 1.45 '' J· tincz, u. p. Bántornya. · 
és ak. ~orzó <r~rOg1Dye1 kJ. és ak. kerület), tsz. Kispallag, r"'. Hajdubadbil.z, Hajdu 11111~ hajdu-
SátoralJaújhely, Jblk. és ab. Homonna, cs. O. b" ö · · · · .. H 'dub dház .. Bocska 
H 6 

TV 01110 vSZ rmeDJl J., CS, u, &J a 1 Q, 1o J• 
omonna, 6, -· .iDOí u. 1;. Homonna, u. P• k t ... ... JI& (P ll ta) 

G" .. . er , ~ a agposz . uruglDye. 
*) .Kisilved kk. Hont tJm vámosmikolai ·j *) Kispálos kk., X Jakaszki i &reg •• 

biz 10., f. M.: ~, 1.18'1 kh., kj. és ak. Gararr:~ szolyvai j., ház 81~ f, 576, R., n., gk, Dombos
salló, tsz. Ipolyság, jblk. Vámosmikola, ah. Ipoly- telek, ~.~09 kh., kJ. és a'k. Polena, tsz. Beret: 
ság, cs. ,O. Vámosmikola, ~6, XIV,· 45, u. t. szász, Jb. Alsóvereczke, ah. Szolyva, telekkGn)'ll 
Zalaba, u. p. Garamsalló. hatóság, Munkács, cs. O. Polena, 661 XI, !U, L t. 

Ilsörspuszta, 0 K6vágóc'Jrs, Zala vm., tapolczai és u. P• Polena. · 
· j., cs. o. Kövá.góOrs, u. t. és u. p. Kc5vágóc'Jrs. Kispalugya kk., Lipid t1m., liptószentmiklósi j, 

Klsörsszöllöhegy, r"'. Badacsonytomaj, Zalt.. ház 17 J., ! 1.144, T., m., rk. Bodafalu, ág. Verbici. 
11m., tapolczai j., cs. o. Badacsonytomaj, m. izr. Liptószentmi~l~s, 1.!!05 kb., kj •. és ak. hel!beD. 
b., u. t. és u. P• Badacsonytomaj. tsz. Rózsahegy, Jbtk:. és ah. LiptószentJillil~ 

*) IisirTistye kk., Nyitra vm., pOstyéni j., cs. O. Liptószentmiklós, 67, XV, ,9, L t. Liptó· 
biz U, f. 1 T., rk. Postyén, 288 kb., kj. szentmiklós, ~. . . 
POstyén nk;-hez beosztva, ak. Pc'Jstyén, tsz. Nyitra, Kispánczél os, r"'. Tiszaszc5llc5s, Her;a 1111·• ~~~~. 
jbtk. és ab. Galgócz, cs. G. Postyén, 7~, XIII, fllredi j., cs. G. Tiszafüred, L t. él L ,,.TisJ& 

4o1, u. t. és u. p. POstyén. szc51lc5s. klizpolld 
*) Jl'lsösl kk., Bihar ""'·• élesdi j., ház 186, f, . Xispanko~a, r"'. VAradles; B~,ar , •. , 
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J. (sz~kh. NarJ· Vá.rad), cs. G. Nagyilrögd, a. t. Iispélpnszta, f"'l Ószentanna, .Arad vm., vilá-
Gyapju, u, p. Váradles. gosi j., cs. O. Ószentanna, u. ~ és a. p. Újszent-

Klspaphalma, t"'l Tiszaigar, HevBB vm., tisza· anna. . 
filredi j., cs. o. Tiszaors, n. t. Tiszaszölll!s, a. P• Klspereeseutanya, f"'l Szilágyperecsen, Slilágy 
Tiuaigar. . . vm., szilá~somlyói j., es. ö. Szilágysomlyó, ._L 

*) Klspapmezó kk., Bihar vm., magyaresékei Szilágysomlyó, u. P• Szilágypereesen. 
j., bú 64, f. 3311, O., .:f-, 3ft kb., kj. és ak. hely- *) Kispereg nk., .Arad vm., magyarpécskai j., 
ben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Magyarcséke, ház 393, f. 1.859, M.·, ~, rk. Németpereg, !.689 
cs. il. helyben, 87, IV, 11, a. &. Bihardobrosd, kh., ak. helyben, tsz. Arad, jbtk. és ah. Jrlagyar-
[8J. . pécska, es. ö. helyben, 33, Vlll, 25, ~. 

") kk., Nyitt·a vm., privigyei j., *) Kispereszili kk., · Zemplén vm., j., 
biz 69, f. 6M, T., rk. Keselc5kc5, 1.433 kb., kj. és ház !7, f. 159, R., lfk. Czirókaófalu, 1.076 kh., 
at. Privigye (privigyevidéki kj. és ak. kernlet), kj. és ak. űzirókaófalu, tsz. Sátoraljaújhely, jbtt. 
tsz. Nyitra, jbtk. és ah • .Privigye, cs. 6. Privigye, és ah. Homonna, cs. O. Czirókaófalu, 66, lX, 
t!, XIV, ,6, u, t. és a. p. Nyitranovák. u. t. Takcsány, u. P• Czirókaófalu. 

Iisparnatpuszta, n Komlc5d, Komarom vm.. Klsperjés, t"'l Filzesgyarmat, Békú v?Jl., szeg· 
gesztesi j. (székb. Nagyigmánd), cs. O. Kömlőd, halmi j., ak. Bucsatelep (a filzesgyarmati ak. pár
a. t. Bokod-Dad, a, P• Körnlöd. B. anyakOnyve), cs. o. Filzesgyarmat, 

Kispaskom, f"'l TápiógyOrrJe, Pest-Pilis-Bolt- a. t. Pusztaecseg, a, p. Fnzesgyarmat. 
Kiskun vm., abonyi j., cs. G. Tápiószele, ·a. &. és *) Kisperkáta nk., X Bárányjáráspuszla, Ba-
a. p. Tápiógyörgye. rátlakáspu11zta, Belmajor, Forrásmajor, Knlsó· 

") lispásztély kk., Ung vm;, perecsenyi j., ház kisperkátapuszta, Parragpuszta, Selyemmajor, Vas
,6, f. ::!80, R., gk. Nagypásztély, 1.4·83 kb., kj. és taghalompuszta és Zsidókalapmajor: FtJér vm., 
ak. Bercsényifalva, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. adonyi j., ház M, f. 1.037, M., rk. Nagyperkáta, 
Nagyberezna, cs. 6. Sóhát, 66, XI, 36, a. t. és ref. Seregélyes, 9.561 kh., ak. helyben, tsz. 
•· p. Bercsényifalva. Székesfehérvár, jbtk. és ah. Adony, cs. o. Nagy-

•) Kispatak ~-. Mát·amaros vm., ökörmezöi pe1·káta, 69, XVII, 53, a. t. és a. p. Nagyperkáta. 
j., hú 167, f. 941, R., n., 3.589 kb., kj. Kele- ") JUsperlász kk., Gömör és Kis-Hont vm., 
csény, ak. helyben (a kelecsényi ak. párhuzamos nagyráczei j. {székh. Jolsva), ház 47, ! 213, T., 
B. anyakOnyve), tu. Mára.marossziget, jbtk. és ah. m., ág. Silvete, í91 kb., kj. és ak. Silvete, tsz. 
Öklirmezö, cs. o. Iszka, 85, XI, u, t. Ökör- Rimaszombat, jbtk. és ah. Nagyrócze, cs; o. Nagy-
mező, u. p. Repenye. röeze, CA5, XVI, 52, a. t. és a, p. Jolsva. 

Kispatak, n Kisborosnyó; HáromBille vm., *) Kispest nk., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., kis
sepsi j. (székh. Sepsiszentgyörgy), cs. G. Nagy· pesti j., ház 3.359, f. BO.i l !ll, M., n., cseh-morva, 
borosnyó, u. &. Nagyborosnyó, u. P• Kisborosnyó. leng'J'el, t., O• a l ef, gk. és ág. Budapest, 1.81! 

Itspatárpnsda, n Környe, Komárom vm., kb., ak. helyben, tsz. Pestvidéki {s:i:ékh. Budapest), 
tatai j., cs. o. Alsógalla, u. t. és u, p. Környe. jbtk. Erzsébetfalva, ah. Monor, es. 6. helyben, 

llspatkós, n Tiszafilred, Heve• tisza- 32, I, l, f (Kispest-Pestszentlörincz), 
füredi j., cs. o. Tiszamred, a, &. és L p. Tisza· _[ll e. . 
rnred. KJspesténJ kk., H~enya.tJ vm., bátszegi j., ház 

n Pázmánd, Fejlr váli j., 97, f. 581, O., t, 1.683 kh., kj. és ak. Nagypestény, 

• 

cs. ö. Pázmánd, a. t. Kápolnásnyék, a. p. Páz· ~sz~ Déva, jblk. és ah. Hátszeg, cs. 6. Várhely, M, · 
' . 

mánd. XXIII, 75, a. t. Demsus, a. p. Várhely. 
· ") Iispéoz kk., X Világospuszta; Gyór vm., *) Kispeszek kk., Hont vm., vámosmikolai j., 
~koróaijai j. (székh. Tét), ház 143, f. 705, M., ~, ház 17, :E t 14-, M., rk. Hontfüzesgyarmat, 46!! kb., 
rk. Gy6l'Siemere, ~!.010 kb., kj. (Kajir nk.-hez be- kj. és ak. Tergenye, tsz. Ipolyság, jbtk. Vámos· 
oulva), ak. Kajár, tsz. Györ, jbtk. Tét, ah. GJÖl', mikola, ah. Ipolyság, cs. O. Vámosmikola, ~6, 
es. o. Kajár, 19, XVII, 56, u. t.· Gyömöre, a. p. XIV, 45, a. t. Zselíz, u. p. Tergenye. 
laji\r. . Kispeszér, t"'l Magyarpadé, Torontál vm., nagy-

Kispél, n Alsósimánd, .At·aa vm., kisjenői j., kikindai j., cs. o. Padé, u. t. és a. p. Padé. 
es. ö. Alsósimánd, u. t. és a. p. Alsósimánd. Kispeszér, t"'l Peszéradacs, PBd·PiliB-&lt
. JUapél, n Grula, Bikú vm., es. o. Gyula, a. t. Kiskun vm., kunszentmiklósi j., cs. o. Tatárszent· 
.. 1. P• Gyula. györgy, a. t. és a. p. Peszéradacs. 
· *) Ilspeleste kk., B~atmár vm., szatmárnémeti *) Kispeterd kk., Baranya vm., szentlörinczi 
j., ház 71, f. 4~1, M., ~, U89 kh., kj. és ak. Lázári, j., ház 67, :E M., rk. Szentdienes, ref. Botyka, 
tsztk., jb. és ah. Szatmár-Németi, os. O. Mikola, fi, 1.667 kh., kj. és ak. Nagypeterd, tsz. Pécs, jblk. 
XII, 37, •· t. Nagypeleske, 18J. és ah. Szentll!rincz, cs. G. Szentl6rincz, ~If, XIX, 

llspélpuszta, f"\ Nagypél, .AratJ t7m., eleki j., 60, u. t. Szigetvé.r, a. p. Nagypeterd. 
01. 11. Elek, u. t. és u. p. Nanpél. *) Kispéterfalva kk., Nagy·Ktiktllló vtiJ., med• 
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gyesi j., ház 97, ! 463, N:. o., ~, d'_, !.041 kb., 83, XVIII,. 59, u. t. Lukácsháza, L p. NacJ• 
kj. és ak. Bólya, tsz. Erzsebetváros, Jbtk. és ah. csOmöte. 
l\ledgyes es. O. Bólya, 31, XXIII, 76, u. t. és u. P• *) Xfsprázsmir kk., Nagy· 811.,D1Cf· 

Bólya. . · si oki j., ház ~34, f. 868, O., n., ; , <f, t. t~ 
*) JCfspetötaln kk., X Bortkómajor; ZempUn kb., kj. és ak helyben, tsz. Erzsébetráros, ~lt. 

'Dm., sr.lropkói j., ház 30, f. 187, R., t., gk. Minye- Nagysink, ah. Szent.á.gola, es. il. N&BJSink, S\, 
vágása, 486 kb., k.j. és ak. Kelcse, tsz. Sá.t01·alja~ XXIII, 76, u. t. és u. p. Nagysink. 
újhely, jbtk. Sztropkó, ah. Varannó, cs, O. Nau- Kis p r i tr zs d l. Kispetrlla. 
dobra, 66, IX, 28, u. t. és u. p. Kelcse. *) Kispróna kk., Nyitra tim., privigyei j., IW7~ 

• 

•)Klspetrl kk., Koloea 'Dm., bidalmé.si j., ház 133, f, 496, T., rk. Berzseny, 1.7ö3 kb., ~. él. ak. 
! 600, M., o., ~, gk. Sztána, 1.761 kb., kj. és ak. Nádasér, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Privine, eL 6 . 
Váralm!s, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ab. Hídalmás, Németpl'óna, li, XIV, 46, L t. és 11. P• Német· · . l 
es. o. Váralm!s, 61, XXI, 67, m. b. (Zsobok- próna. , 
Kispetri), n. t. Sztána, u. p. áralmás. *) Kispalyon kk., Beo'lnolc-Doboka r.., kékesi ' 

*) JUspetrüs kk.., Nyitra 'Dm., szakolczai j. j., ház 100, z 455, lll., o., t, ~, rk. Szék, US! : 
(székh. Holics), ház 88, f. 39!, T., rk. Szakolcza, kh., kj. és ak. Vasasszentgothard, tn. Dés, jbti. : 
816 th., kj. és ak. Várköz, tsz. Nyitra, jbtk. és Kékes, ah. ~zamos\ijvar, Cll. ll. Czep, 68, XXI~ 
ah. Szakolcza, cs. o. Holics, 7!, XIII, 41, u. t. 7!, u. t. ·.ss u. p. Czege. 
Holics, u. p. V 6.rk0z. · Kispuszta, r. Aba, Fejér vm., székesfehérriri 

Kisplnczetuya, r""\ Edelény, BorsotJ 11m., ede- j., cs. O. Aba, n. t. Nagyláng, u. p. Aba. 

• 

l~nyi j., es. o. Edelény, u. t. és u. p. Edelény. Kispuszta, r. Bégafő, Tor<mtáh111., DIIBJbea-
*) Ilspirit kk., Ves•prém '11m., devecseri j., ház kereki j., es. G. Nagybecskerek, a. \. él 1. J. ' 

78, f. 329, M., ref. Nagypirit, ág. Kerta, kb., Bégafő. . 
kj. és ak. Csllgle, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Kispuszta, r. Csermil, .Arllli ""'·• borosjtnói 
Devecser, cs. o. Somlószt5llós, 19, XVII, 55, u. t. j., cs. O. Csermő, u. t. és u. p. Csermő. 
Boba, u. p. Nagypirit. Kispuszta, r. Czibakháza, Jáse·Nagyku•·Bzol· 

Klspityer r""\ Gyöngyllsszc'Sllóa f'tiB 11m. szom- nok 'Dm., tiszai alsó j. (székh. Tisza[öld,·ár),cs.ö. 
hathelyi j.,~. O. Szombathely, u. 't. és u. p: Szom~ TiszafOldvá.r, 11. t. Homok, u. P• Czibakhila. 
hathely. Iispuszta, r. Gölle, &mogy ""'·• iKS-li j, eL 6, 

vanpoo~""-pusz.__ ........ Dák " L- á . Igal, u. t. Attala-Csoma, n. p. GOlle. 
aut \I,IU- -, , , a, ,. esqr",,. 'Dm., p pal K. K ...,_ . \•- , 

j., cs. o. Nemesszalók, u. t. "Pápa, u. P• Nagy- . Ispuszta, r. arva, .IJHIItergo• ".,, par-JI 
l" ny J., cs. O. Muzsla, n. t. Muzsla, u. p. Karn, 

a .. so . ..,..1 zt K ~'~~'- · · 
*) x1·spol.~.n1 L. L z z.r- ól b . · .... spus a, r. erecseny, - vm., paesu j., -. .... , emp Cf'" 111m., mez a oiczl G 1 o 

·• ház 50 f, !68 R. k. Mikó 1_893 kb. kj. és cs. O. Orosztony, n. t. e se, n~ p. roszlony. 
J ' • ' ' ' . g. . ~ ' Xlspuszta, r. Madarász, Bil1ar 17111, nagy· 
ak. HavaJ, tsz. SátoralJaUJhely, Jbtk. S1tropkó, ab. 1 t . . 0 N 1 ta Ilo t. é 
Varannó, cs. O. Sztropkó, 66, IX, !8, u. t. Mezó- ~za on ~1 l·Í cs. . • agysza on ' 1 

L P. 
laborcz, u. P• Havaj. · ag:y~za on a. .M · h 

. . Kispuszta, r. ágocs, Barmrya ftl., erJ'· 
K~poltár, r"\ Poltár, N6grátl losoncz1 J· háti j. (székh. Sásd), cs. 11. Mágocs, L t. és 

cs. o. ~soncz, u. t •. és u. p. Poltár. u. p. Mágocs • 
.Xis~o~k, r. PóD1k, ~lyom ~esztercze- Klspuszta, r. Magyarnándor, N6grill ..., 

banya1 J., cs. O. Zólyomlipcse, n. t. L1betbánya, balassagyarmati j., cs. G. L t. éla. p. 
u. P• Pónik. Magyarnándor. 
~~onylpuszta, r. Sa~gótarján, Nógrád. . m.- Kfspusda, r. Mohora, N6grátl 11111., balaJla· 

lek1 J· (székh. Salgótal'Ján), cs. O. · SalgótarJán, 8yarmati j., cs. G. L t, és a. p. 
L t. és u. P• Salgótarján. . · Moho1·a. 

Kisporuba kk., Lipt6 'Dm., liptóújvári j., ház Kfspuszta, r. .Monosto:r, Temu 11111., vingai~. 
302, f. 1.383, T., r:'I. LiptóúJvár, ág. Szentiván, cs. ö. Németszentpéter, n. t. és u. p.lono>tor . 
7.3!7 kh., kj. és ak. Liptóujvár, tsz. Rózsahegy, 1Uspnszta, r. Nagybajom, &mogy vm., tapos· 
jblk.. Liptóújvár, ah. Liptószentmiklós, cs. O. Liptó~ vári j., cs. ö. Nagybajom, u. i. N11gybajom, L P. 
újvA.r, 67, XV, 49, u. t. Liptóújvár, Somogysárd. 

Kispot1iOl'DJ&tanya, r. .Mezócsát, Borsod , Kispuszta, r. Nagyszenpéter, Torolildl ~· 
mezócsáti j., cs. G. Mezócsát, u. t. és u. P• perjámosi j., ak. Lovrin, cs. 11. Perjimos, L &.ts 

· u. p. Nagyuentpéter. . 
Kispozba, r. Pozba, Bars vm., verebélyi j., Kispuszta, r. SGjtllr, Zala t1111., zaiaeptlllf 

cs. ö. Verebély, u. t. Bal'sfnss, u. p. Barsbese. j., cs. O. SOjtGr, n. t. és u. P• Snjtllr. . "i . 
*) Kispöse kk., Vas 'D tn., kőszegi j., ház jfJ,:S 142, Kispuszt a, r. Temeskahi.csa, 1'emu ~•·;;~;- i 

If., 1·k. Nagypöse, i08 kb., kj. és ak. NagycsÖmöte, j., cs. G. Vinga, u. t. 01·czyfalva, •· P. 
tsz. SznmhathP.ly .ihtk. és nh. Kl'lszeg, es. o. Kt5szeg, kalál'sa . 

• 

• 
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fCf~tpuszta, ·1""1 Tes!Jld, Temes vm., központi j. . *) Kisráska kk., ZempU" vm.,_ n~gymihál~i 
(székh. Temesvár) cs. o. Temesvár u. t. és u. p. h ház 81, f. 314•, M., ~, rk. Hegyi, 1.o17 kh., kj • 
Tesllld. ' ' és ak. Abara, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. éa ~· 

fl Újvárfalva, Somogy vm., kapos· Nagymihály, cs. O. Málcza, · 66, IX, !1.8, u. t. 
vári j., cs. o. Nagybajom, u. t. Nagybajom, u. P• Dere.rnyő, u. p. Abara. • 

Somogysárd. *) Klsrá.t kk., X Zilldág; Ung nagy-
Illl puszta, 1""1 Vizesd, TOt"óntál 11m., zsombolyai kaposi j., ház 109, :E 6119, M., o, ~, gk. Kerek· 

j., cs. ll. Zsombolya, u. t. Kisi!sz, u. p. Nagy· nye, 2.196 kh., kj. és ak. Szürte, tsz. Bere.rszász, 
tomlós. jbtk. és ah. Nagykapos, cs. o. Nagygejőcz, 66, XI, 

llsri.bétaura, n Nagydhé, Bihar vm., sar· 36, u. t. és u. p. Szürte. 
réti j. (székh. Biharnagybajom), cs. It Bihartorda, Klsráta, f'"'l Dévaványa, ~áse-Nagyktm·Seolfto1t: 
L t. és u. p. Nagyrábé. · vm., tiszai felsó j. ( széklJ. Kun hegyes), Cl!l, o .. 

*) Xlarada kk., X Újmajor; Zala vm., pacsai Dévaványa, u. t. és u. p. Dévaványa. 
j., ház 70, f, 377, .M., rt. Nagyrada, 1.19.& kb., . Klsrázomtanya, f'"'l Tiszadada, .",.,, 
kj. és at. Orosztony, tsztk., jb. és ah. Nagykanizsa, d adai alsó j. {székh. Tiszalök), cs. G. Búdsz~Jnt
cs. G. Orosztony, ,8, XX, 64, u. t. Kiskomárom, mihály, u. t. és u. p. Tiszadada. · 

• • 
11. p. Garaboncz. . *) Kisrebra nk., Bes/ltercee-Nase6d vm., naszódi 

*) lisradna kk., X :kohnácspuszta·; Trencsé~ j., ház 7!16, :f 3 • .&!13 O., t, 14.!101 kh., ak. hely-
, •. , báni j., ház 61, i 339, T., o, 1.375 kb., kj. és !Jen, tsz. és ah. Naszód, cs. o. Na-
ak. Alsódraskócz, tsz. Trencsén, jbtk •. és ab. Bá~, szód, 63, XXII, 7!1, r (Rebra), u. p.Naszód. 
CL G. Bercsény, 71, XV, 417, u. t. és u. p. Bercsény. *) kk., X Sándormajor; Zala t~m., 
~~~dócz, fl Enházasrádócz, Vas vm., kö1·· nagykanizsai j., ház 61, :E 343, M., rk. Nagyrécse, 

mandi J., ca. O. Körmend, u. t. és u. P• Egy- 59!1 kb., k;j. és ak. Zalasárszeg, tsztk., jb. és ah. 
• . Nagykanizsa, cs. G. Nagykanizsa, 48, XX, 64, 

. lis~~asz, 1""1 Rakasz, Ugor.sa na., bszán· r (Récse), u. t. Zalaszentjakab, u. p. • 

lllnem J. (székh. Nagyszóll~s), cs. O. Nagyszillli!s, Kisrécsepuszta, r"~ Krasznarécse, Slilágy 
u. t. Nagyszóllós, u. p. Fels6veresmarL . krasznai j., . cs. o. ·Kraszna, u. t. és a. p. Vu-

li.sráknylpuszta, fl Karád, tabi solcz. 

~. cs. G. Karád, u. t •. és u. P• Karád. KfSl•eeske, f'"'l Sajórecske, GömDr és Kis-Hofté 
Jluák6, 0 Nagyrákó, Tur6c• vm., turócz- t al" . . ,. p tn k • T 1. · ,. M 6 6 é p vm., orn Jal J., cs. u. u o , u. ... oma J&, 

J., cs. u. os ez, u. ... s u. • K" Pribócz. • o.. p. uvecses. . 
Ki 

8 
r á t ó L . .K.l.srédepuszta, fl Nagyréde, Heves vm., rJOn-

*) IJsrák6cz kk., Ugocsa tiszé.ninneni j. gyösi j., cs. ö. GyOngyO~, u. t. és u.~· ~agyréde. 
(széth. Nagyszóllc5s), ház 3!3, i 1.673, R., t, Kfsr_é~e1.o.nya, fl Erszóllc5s, Ssda~y 11m., 
5.SC» kh., tj. és ak. Nagyrákócz, tsz. Beregszász, tasnádi J., cs. ö. Pele, u. t. és ~· P: Erszc5llc5s. 
jbtt. és ah. Nagysz61Ms, cs. ö. Bilke, sr" XI, 35, *) Klsrékas kk.,_ Teme! hppat j., _hAz 68, 
a. t. Bilke, u. p. Nagyrákócz. i. 187, N., rk. R1gósfilrd6, _986 kb., kj. ~ ak. 

*) Ilsrákos kk., X Iklódpuszta ; Vas,;.., tör- RJgósfnr_d~, tsz. Temesvár, Jbtk. és ah. L1ppa, 
mendi j., ház 94-, :E 464, M., rt. és ref. Nagyrákos, cs. ö. R1gosfilrdcS, SS, VIII, •· t. és u. p. 
1.926 tb., kJ. és ak. Nagyrákos, tsz. Szombathely, Rigósflirdc5. 
jbtk. és ah. KGrmend, cs. G. Őriszentpéter, 83, Klsremete, f'"'l Kc5várremete, S1atmá.r ""'·• nagy-
n, 68, u. t. Pankasz, u. p. Viszák. somkúti j., cs. ö. Szakállosfalva, u. L Nagysomkút, 

llsrákospuszta, fl Rimaszombat, G6m(W és u. p. Kl'lvárremete. 
Kis-Hom tltll., cs. G. Rimaszombat, a. t.. és u. p. *) Iisrépény kk., NgitrG vm., nagytapolcsányi 
Rimaszombat. j., ház 47, i .&51, T., m., rk. Nagyrépény, 1.47!1 

lisrakott.yás, fl Buj, Ssabolcs dadai felsó kh., lrj. és ak. NafYrépény, tsz. Nyitra, jbtk. és 
j. {székh. Gáva), cs. o. Újfehértó, u. t. és u. p. ah. Nagytapolcsány, cs. ö. Nagyrépény, 1!, XIV, 
Bu~ 46, ~· r. u. P• Nagyrépény. 

*) Ilsraksa kk., TtW6cl t~m., stubnyafardi!i j., KiSl"ét, r"~ Békéscsaba, Békés tlm., békéscsabai 
ház ._., f. 167, T., ág. Mosócz, 981 kh., kj. és ak. j., cs. ö. Békéscsaba, u. t. és u. p. Békéscsab1.1.. 
llosócz, tsz. Beszterczebánya,· j btk. Stubnyaf01·di!, Ilsrét, f'"'l Csongrád, Osongráa t~m., csongrádi 
ah. Turóczszentmárton, cs. o. Mosócz, 71, XV, 48, j., cs. ö. Csongrád, u. L és u. p. Csongrád. 
a. t. Stubnyafürdö, u. p. :Mosócz. . Iisrét, f'"'l Pálmonostora, Pest-Pilis-8olt-Kis-

118rápolt kk., Hunyad vm., algyógyi j. (székh. kun t~m., kiskunfélegyházi j., cs. G. Kiskunféleay· 
Algyógyalfalu), ház 106, i. 889, O., .:f-, 8!7 kh., kj. háza, o. t. és u. p. Pálmonostora. 
és at. Nagyrápolt, tsz. Déva, jbtk. Algyógyalfalu, *) "Kisrétralo kk., Bereg vtll., munkácsi j., h!z 
ah. Szászváros, cs. o. Haró, 6.&, XXIII, 7ó, u. t. 30, f. 187, R., gk. Iloncza és Szánfalva, SU kh., 
68 u. p. Nagyrápolt. kj. és ak. Beregleányfalva, tsz. Beregszész, jbtk • 
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és ah. Munkács, cs. O. Beregkisalmás, 65, XI, fU, Bara mn., lévai j., ház 1~, t M., !), rk. 
a. t. Munkacs, u. p. Beregleányfalva. és ref. Nagysalló, UOl kb., kj •. és ak. Bars

llsrétpusda, r-. G6mörpéterfala, Gömör é8 endréd, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ab. Lm, 
](is-Hont vm., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. ö. cs. ö. Nagysalló, XIV, u. t. és 1o" 
A.jnáeskő, u. t. Ajnácskő, u. p. Gömörpéterfala. Nagysalló. . 

Klsréttanya, r-. Temespaulis, Temes vm., ver- *) Kissándort kk., )( t&alticzpuszta és Treba· 
seczi j., cs. ö. Versecz, u. t. és u. p. Temes- sóczpuszta; Tretai!Béta t~m., báni j., ház U, i 
paulis. 3St, T., rk. Nagysándori, 1.0!7 kh., kj. és at. 

llsrókás, r-. Tiszafüred, Heves vm., tiszafüredi belybP.n, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Ban, cs. l!. 
j., cs. ö. Tiszafüred, u. t. és_ u. p. Tiszaflired. Bán, 71, XV, 47, u. t. és u. P! Nagysándori. 

JUsrók"'lnajor, f""'' Németcsernl e, Torontál vm., *) Kissár kk., 81atmús t~m., szatmárnémeij ~ 
zsombolyai j., cs. O. Magyarcsern1e, u. t.·Tamás- biz 31, f, 186, M., gk. Sz!razberek, kb., k} 
falva, u. P• Németcsernye. . és ak. Szárazberek, tsztk., jb. és ah. Szatmir· 

Kisromhánypuszta, r-. Flilekpilis, N6grád vm., Németi, cs. ö. Mikola, 5, XII, 37, u, t. LUári, 
losonczi j., es. ö. Fülek, u. t. Rapp, u. p. Losoncl. u. p. Szárazberek. 

*) Kisróna kk., .Arcui tma., borossebesi j., hu Klssarká.cz, f""'' Nagygáj, Torllfllál 1111., hinlaki 
106, :! ó18, O., .::f, kh., kj, és ak. Dézna, j., cs. ö. Nagygáj, u. t. és u. p. Nagygáj. 

• • 

l 
! 
l 
l 

tsz. Arad, jbtk. és ah. Körösbökény, es. O. Dézna, *) Kissarkad kk., Bereg t:tiJ., felvid~kij.(slékh. 
33, IV, li!, m. h., u. t. és u. P• Dézna. Ilosva), ház 141, f, 695, R., gk:. NJiresújfalu; 

K i sr o s z t o a l. Felsóhatárszeg. U99 kb., kj. és ak. Komlós, tsz. BerepÁIZt ' 
*) ~onágy kk., X Csirkéslanya, ~~tárt~ya jbtk. Ilosva, ah. Munkács, cs. ll. Komlós, 65, X~ 

, és. LeJb'Stanya; Zemplén vtn .. , bodrogközi J· (s~ekh. 34, u. t. Ilosva, u. p. Beregkisalmás. 
Kuályhelmecz), ház 96, f 677, M:, ~, rk. K1~ály- *) Kissármás kk., Kolou 11m., nagysirmási j., 
helmecz, gk. Csék~,.~ .460 ~·· kj. és ak. ~agy- ház 169, i, 890, O., m., ; , ref. Nagysármás, 
géres, tsz. Sátora~Jau~hely. 1btk. és ah. Kuály- kh., kj. és ak. Nagysármás, tsz. Kolozsvir, jbtk. 
helmecz, cs. ö. Ktsczxgánd, 65, X, 33, u. t. Nagy- és ah. Mocs, cs. ö. Nagysármás, XXII, 7~ 
rércs, ~· . . . . ·, r. p. u. . 
~lsrózsási majo~,. fl ÚJszás?.,, Peat-Ptlu-Sol~- *) Kissáró kk., BtJrB t~m., lévai j., hú 11!, 

Kukun ."m., abonyx J., es. ö. ÚJszász, n. t. es f, 5.7!, M., ~, U28 kb., Jrj. és ak. Nagysiró, 

u. P• ÚJszis~. . • . . . tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Léva, cs. G. Nan· 
~lsrózsAm tany~ :." UJszász, .Peat-Pilts-Solt· salló, 26, XIV, 46, u. t. és u. p. Nagysáró. 

K&akun. ~m., abonyi J., es. ö. ÚJszász, u~ t. és *): Kissáros kk., X Czemélefürdó, Ortase, 
u. P• UJszász. Savanyúviz, Szosnye, Vidumanyecz és Zabiana; 

*) ~röcze kk., Götnör ~ Kis-Hont naS"Y· Sáros t~m., eperjesi j., ház 106, :E T., ~ 
rt'lcze1 .f, (székh. Jolsva), haz f. 471, T., rk. Zsebefalva, ág. Eperjes, ua' kh., kj. és at. 
és ág •. NaS"yrócze, ~.40! kb., kj. és ak. helyben, Kajáta, tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs. G. Eperjes, 
tsz. Rimaszombat, J b lk. és ah. N &S"yróeze, es. ö. 67, IX, ! 9, u. t. és u. P• Eperjes. 
Nagyrc5cze, !!6, XVI, 62, u. t. és u. P• Nagyröeze. kk x u·. . Vi . L• 

It d R d m.. _ft.... k' *) ., Jm&Jor; til, •.. • or· 
sru as, f""'' u as, .... ren,_,.,. t~m., 1szucza- . . ~ M k é f E ·h. 

újhelyi j., cs. ö. Kiszuczaújbely, u. t. és u. P• mendl l·• ház 64o, ... ., r . s re. lll azas· 
Kiszuczaújhely. rádóez, J .468 ~h., lrJ •.. és ak. Egyházasrtdócz, tsz. 

Kis r u d a· 8 1. Rudas. · Szombathely, J btk. éli ab. Kllrmend, es. ö. Kar· 
K i 8 r u d i n a 1. Rudas. mend, 83, XX, 66, u. t. és u. P• Egyh.Uasrádótz. 
*) Kisruszka kk., Zetnplén tltn., gálszécsi j•, Kfssá.rostó; r-. Rádfalva, Baranya ""'.,sikloo 

báz +!, ! tG+, T., rk. Pelejte, gk. Nagyruszka, j., es. ö. Vaiszló, u. t. Harkány, u. p. Kém~. 
686 kb., kj. és ak. Tőketerebes (töketerehes- *) Kissebes kk., Kolass vm., bánffyhunyadJ l·• 
'9Íd~ki kj. és ak. kerftlet), tsz. Sátoraljaújhely, ház !!06, f. 1.!!38, O., m., rk. Bánffy hunyat!, gt. 
jbtk. és ah. Gálszécs, cs. ö. T6keterebes, 66, IX, Sebesvár, ref. Magyarókereke, 1.83-t. kh., kj. ts at. 
~. u. t. Tőketerebes, u. p. Pelejte. Csucsa, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Bli.nff)hunyad, 
· Ilsruzsatanya, r"1 Vaja, Ssabolcs 'Dtn., nyir· cs. O. Csuesa, 51, XXI, 67, f, 4/J· 

baktai j., cs. ö. Nyirmada, u. t. és u. p. Vaja. *) Kissebespatak kk., Szatmár "111., avasi ~ 
*) Ilss!Qó kk., Besstercse-NCJSsód vm., besenyői j. (székb. AvasújvAros), ház ! lí88, O., m .. rt. 

(székh. Besztercze), ház ~l f., f. 89•, O., t, 6.7to8 Iloba, 619 kh., kj. és ak. Iloba, tss. Szatmár
kb., kj. és ak. helyben, tsztk .•. 1b. és ab. Bbsz· Németi, jbtk. és ah. Szinérváralja, cs. O. Szinér· 
tereze, cs. O. Nagysajó, 63, XXll, 72, u. t. és váralja, 5, . XII, 87, m. ·h., .L ~ k •· po 
u. p. Nagysajó. Ilo ba. . . híJ 

.Kissallérpuszta, f""'' Lábod, &mogy vm., nagy- Kisselmecz kk., Lipt6 vm., rózsahegyi Jij. 61 
atádi j., cs. G. Mike, u. t. és u. p. Lábod. . 3,, f, 186, T., rk. Nemesl?drova, 3~8 ~~sa)ief!'• 

*) Iissalló kk., X Bimbula és Hidegmajor; ak. Nagyselmecz, tsztk., Jb· ls ah. 
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es. o. RózsaheBJ, 67, XV, 49, u. t. és u. p. Kiss o l y m o a l. Kövarsolymos. • 

Nagyselmecz. K i s a o l y m o s l. Magyarsolymos. 
*) IUsaelmecz kk., Turóc.r tlm., tm:óctszenl· *) Klsso~kót kk., X Papházutanya ; B.rolt~ok-

mártoni j., ház lOt, f. 704, T., m., rk. és ág. Doboka. vm., dési j., ház 13i, f. 633, O., t, 
Szucsány, !:U7o· kh., kj. és ak. Szucsány, tsz. 1.996 kh., kj. és ak. Mánya, tsztk., jp. és ah. 
Beszlerczebánya, jbtk. és ah. Turóczszentmárton, Dés, cs. 6. Dés, 63, XXI, 70, u. t. és u. p. Dés. 
cs. o. Ruttka, 71, XV, 48, !" e. ~. *) KissoiDIJÓ kk., Vas vm., czelldömölki j., 

*) Ilsselyk nk., Nagg-KtjkfJlló vuJ., medgyesi ház 115, ! G66, M., á', rk. Egyházashelye, 1.467 · 
j., ház 416, f. 1.966, N.,. o., ;t, ef, 5.792 kh., kh., kj. és ak. Jánosháza (jánosházavidéki kj. és . 
ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. Med- ak. kerQlet), tsz. Szomhathely, jbtk. és ah. Gzell
gyes, cs. ll. Nagyselyk, 81, XXIII, 76, u. 1;. Nagy- dömölk, cs. O. Jánosháza, 83, XVIII, 59, u. t. 
lelyk, 181· . · és u. p. Jánosháza. · .. 

Ki ss em l ak L Vársomlyó. l Kissomosmál, r. Iszkaszentgyörgy, Fejb vm., 
*) Ifssenköcz kk., Possung wm., szenczi j., ház székesfehérvári j., cs. G. Székesfehérvár, u. t. és 

! 896, T., rk. Nagysenkc5cz, 466 kh., kj. és u. p. Moha. . . 
ak. Nagysenkilcz, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Bazin, Kfssóstótanya, r. Tiszaberczel, 8aabolc1 vm., 
ca. ö. Bazin, 7-l, XIII, .{(), r (Modor-Nagy- dndai felsc5 j. (székh. G6.vo.), cs. o. Gáva, u. t. éa 
senkc'lcz), u. t. Modor, u. p. agysenkc5cz. u. p. Tiszaberczel. 

I is se nk v i c z l. Kissenköcz. .Kiastanya, r'l Pankota, .Arad v•·• világosi j., · 
*) IlssikArló kk., 81atmár vm., szinérv6.raljai j., cs. O. Pankota, L t. és a. p. Pankota. . 

hú 50, ! 241, O., m., gk. Nagysikárló, 551 kh., kj. Kissulymos, r. Tarczal, Zemplén vm., tokaji 
és ak. Nagysikárló, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és j., cs. ö. Tokaj, u. t. és u. p. Tarczal. . 
ah. Nagybánya, cs. O. Szinérváralja, ö, XII, 88, Kissulymosháttauya, r'l Tiszaszederkény, Bor-

f, u. p. Nagysikárló. sod tJm., mezöcsáti j., cs. ö. Ónod, u. t. Tisza· 
Ifuikátor kk., Borsod tJm., ózdi j., ház 8~, polgár, u. p.' . . . . 

! .t.a, M., rk. Domaháza, 1.797 kh., kj. és at. ") Kisszabadi kk., Krassó·S1öréfly v•., resicza
Domaháza, tsz. Miskolcz, jbt~. és ah. Sajószent- bányai j., ház 70, !. O., .:f, 1.985 kh., kj .. 
péter, cs. ·o. Járdánháza, 34, X, 31, u. t. Ózd, u. p. és ak. Delényes, tsz. Lugos, jbtk. és o.b. Boksán
Domaháza. bánya, cs. G. Delényes, 43, VII, ~. u. t. és u. p. 

Ilsalm.onpuszta, r. Valkány, 1br.tmtál tJm., Delényes. 
nagyszentmiklósi j., cs. D. Óbéb, u. t. és u. p. ") Klsszabadka kk., Zala vm., p. r laki j., hb 
Valkány. · 101, ! 796, H., o, 1.06! kb., kj. és ak. hely- · 

l:isslmonvölg.Jtan:ra, r. Hangács, Borsod t•m., ben, tsz. btk. és ah. Pei~ak, cs. ö. 
edelényi j., cs. G. Edelény, u. t. Edelény, u; p. Perlak, 48, XX, 65, f, ~· 
Hangács. *) Kisszabados Sáros. vm., gir/llti j., ház 

*) Ifsslllk nk., Nagg-~űk'fAlló vm., nagysinki 18, i. 81, R., gk. Lomna, 1.17i kb., kj. és ak. 
j., ház !US, ~935, N., o., ef, =f, 4.745 kh., ak. Remenye, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Girált, cs. ö. 
helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. Nagysink, ah. Kálnás, 67, IX, !19, u. t. Tapolyhanusfalva, u. p. 
Szentágota, cs. ö. Nagysink, 31, XXIII, 76, u. t. Remenye. 
Alsószombatfalva, ~· · *) Kisszabos kk., Gömör á Kii-Hont vm .. , 

*) Ifssitke kk., X Bajtimalom, Battyánmajor, rozsnyói j., ház ", f, 188, T., ág. Geczelfalva, 
Xurczonmajor és Saroltamajor; Vas vm., sár- 751 kh., kj. és ak. Annafal va, taz. Rimaszombat, 
vári j., ház 70, f. 673, M., rk. Nagysitke, 4.055 jbtk. és ab. Rozsnyó, cs. G. Csetnek, XVI, 61, 
kh., kj. és ak. Sárvár (sárvárvidéki kj. és ak. a. 1;. és u. p. Csetnek. 
keriilet), tsz. Szombathely, jbtk. és ab. Sárvár, *) Kisszaláncz kk., X Kerekhegy ; Aba14f-Tim&a 
es. ö. Káld, 83, XVlll, 59, u. t. Sárvár, u. p. tJm., fiizéri j. (székb. Hernádzsadány), ház 49, 
Nagysitke. f. 23(., M., t., rk. Regeteruszka, ref. Nagyszaláncz, 

Kis s ó c z L Landsásfal u. 560 kh., kj. és ak. Nagysza láncz, tsz tk. Kassa, jb. 
Ki as o d a L Tesöld. . Hernádzsadány, ah. Kassa, cs • .ö. Nagyszalánci, 
*) Kissolymár kk., X Csartovik; 81epes t~m., 34, IX, 27, u. t. és u. p. Nagyszaláncz. . 

&lilniczbányai j., ház 26, ! 187, T., rk. Kassa- *) Kisszalatna kk., Zólyom "~~Y'·• nagyszalatnai 
béla, 399 ih., kj. és ak. Jekelfalva, tsz. Löcse, j., ház 55, f. 318, T., ág. Nagyszalatna, ~-6~~ 
jbtk. és ah. Gölniczbánya, cs. ö. Gölniczbánya, kb., kj. és ak. Nagyszalatna, tsz. Beszterczehá· . 
6'1, IX, 30, u. 1;. és u. p. Kassab6.mor. nya, jbtk. és ah. Zólyom, cs. ö. Nagyszalatna, 

*} Klssolymos kk., Udvarhely vm., székely· XVI, 50, u. 1.. és u. p. Nagyszalatna. 
keresztúri j., ház 285, :E 1.089, M., ~, 8, 4.0~0 *) Kisszállás nk., X Almajor, Alsókovácsgyöp, 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Székelyudvarhely, Belmaj or, Bibicz, Ede tanya, Felsökov:l.csgyöp, Imre
jbtk. és ah. Székelykeresztúr, cs. ·o. Magyarzsá· szállás, Ivánka major, •János telek, Kápolna major, 
kod, ·xxtv, 80, u, t, S~ékelykeresztúr, ' Küzépkovácsg-yöp, l'tiátyásu•ujor, Óuongókút, Söm· 
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lék, Tompamajor, Tormatanya, TnskOs, Ujdongó- cs. O. Székelykál, 6!. XXII. 73, 1, t. és 1, ,. 

tút, Újmajor. ~! Zsindelyesi Bács-Bodrog vm., Sáromherke 
bácsalmási j., biz 79,! 1.780, M., rk. Jánoshnlma, "l Kisszedres kk., Bilur vaskohi ~ biz 
15.998 kb., ak. helyben, tsz. Szabadka, jbtk. Bács- 95, f 560, O., m., kg. Rény. 916 kb., ki. és a\ 
almás, ah. Baja, cs. O helyben, 23, VI, 17, Rény, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes. '!l 
f, _r e ~- ö; Dombrovány, 37, IV, 13. , r. .('t . 

Klsszállls, r'\ Gyér, Torontál t~m., módosi j., ~- . 
cs. 1!. Kanak, u. t. és u. p. Gyér. Kisszeg, f'""\ Balmazújvár3s, Hajdu ~··· kill· 

Kisszállásoki puszta, 1""1 Őrhalom, NtSgrárl ponti j. (székh. Debreczen), cs. G. Balmazújváro1 
t~m., halassagyarmati j., cs. O. Balassagyarmat, u. t. és u. p. Balmazújváros. ··· 
a. t, Őrhalom, u. p. Hugyag. Kisszeg, r"' Nédudvar, Hajdu tJIII., htj4n· 

•) Kisszalók kk., Szepes vm., késmárki j., ház szoboszlói j., cs. ,6. Nádudvar. •· t, é1 1, ,. 
61, f. 454, T., rk. Késmárk, 1.294 kb., kj. és ak. Nádudvar. · 
Késmárk (késmárkvidéki kj. és ak. kerület), tsz. Kisszeged, r"\ Unggesztenyés, Uf19 ta., ae· 
Lőcse, jbtk. és ah. Késmáik., cs. ö. Késmárk, 67, rednyei i., es. o. Szerednye. u. t. és 1o f 
lX, ao, a. t. és u. p. Késmárk. Szerednye. · · 

Kisszanda, ("' Szolnok, Jáse-Nagykwn-Seolnok . KisszegegyhAza, r"\ Újfehértó. Bmbolcl tili. 
• • 

t~m., cs. O. Szolnok, u. t. és a. p. Szolnok. nagykállói j., es. G. Ujfehértó. u, i, és •· P 
•) Kisszanis.zló tk., Tf'enestn vm., trencséni Hajdudorog. 

j., ház 51, ! 352, T., d', rk. Tornyos, 789 kb., Kisszeglepuszta, r. Lovászpatona, Vwpri• 
kj. és ak. Vágszálbis, tsztk., jb. és ab. Trencsén, vm .. pápai j., cs. O. Lovászpatona, ll. t. GyOmOr~ 
cs. O. Beezkó, 71, XV, 47, u. t. Tornyos, u. p. u, p. Lovászpatona . 
Vágszáll ás. . ") Kisszegyesd kk., Bihar tJm., vaakobij. biz 

") Kisszántó kk., X Kisszántói major i Bihar 60, ! 384; O., kg. Alsómezós, U·94 kb., ij. P.! 

"m,, biharkeresztesi j., ház 89, ! 470, M., ~ , rk. ak. Rézbánya, tsz .. Nagy-Várad, jbtk. Vaskob, ah 
BibarpftspOki, 1.104 kh., ij. és ak. Nagyszántó, Belényes. cs. O. Rézbénya, 37, IV, 13. u, t. Vu. 
tsztk. Nagy-Várad, jb. Nagy-Várad vidéki (székh. kob, •: P• Rézbánya. 
Nagy- Várad), ah. Nagy-Várad, cs. o. helyben, 37, *) K1ssz6k kk., Szolnok·Doboka tllll., szamos. 
JV, t l, •· t. Nagyzomlin, u. p. Nagyszántó. újvári j., ház 97, ! 533, O., gk. Bonemyires. 

Ilsszautóhalomtanya, f'""\ Tiszadorogma, Bor- 1.5!3 kb., .. kj. és ak. Vizszilvás, tsz. Dés, jbtt.es 
sotl 11m., mezőcsáli j., cs. o. Mezőcsát, u. t. és ah. Szamosújvár, cs. O. Szék, 63. XXI, 70, L t. 
u. p. Tiszadorogma. . Szamosújvár, u. p. Szék. 

Klsszlntót major, f'""\ Kisszántó, Bihar vm., •) Kissz6kely nk:, X Csóká~,.Hegy.hát és Vad· 
biharkeresztesi j., cs. O. Kisszántó, u. t. Nngy- kert i Tolna 'Vm., SJmontomyalJ· (sze~h Gy~k). 
zomlin, u. P• Nagyszántó. ház 310, ! 1.519, M., o, ref. Nagys.zekely, ,.913 

KisszarTa, r'\ Nagyszarva, Poesony vm., so- kh., . ak. hely b~~ tsz. Szelr:szárd, ]btk. h ah. 
morjai j., cs. O. Somorja, u. t. Sárosfa, a. p. Gyönk, cs. 0• .. Jmontamy~.t 69, XVII, 64, a, t. 
Nagyszarva. Nagyszékely, ~· . 

• . . •) Kisszekeres kk., X· Birkaakol, Nagyprdo 
) Kisszeben Jiv., X Kisszebem kénfllrdő, N C7 t nya Sze'lecs' d ... é , .. 11 't . o._ • 

K. b · . á ". "' n., y a , 1er u s 'a y1 anya, 001!11ar 
rssze em maJors g és Som i caros vtn., ház ·~7, ~ hé t' · b"~ 88 " "lU: 1 * 

11 3 &88 t ± -" ( k 1 vm., .e rgyarma t J., ...,. , ., """' , ~· * · -~ • ·· m., n., u• u !B), (X, g • Fe sősom, k J'nk 2 552 kh kj é k N t 
4.053 kb., ak. helyben, tsz. és ah. ~ • a ' · . . ., · 8 a · ~gysze eres, tn. 
h l h ,. h 1 b e7 IX 29 r _[ll ~:jzatmár-Németi, Jhtk. és ah. Febergyarmat, es. 6. 

e y en, cs. u. e y en, , , , e. F h · t, 5 XII 
.. _A\\ ' e ergyarma , , 37, u. t, és u. p. N ar,· 
~· · · szekeres. 

JUsszebeni k6nfnrd6, f'""\ Kisszeben, Sáros vm., Klsszéklápatanya, f"'l Tiszadorogma, :&rMi 
cs, ·o. Kisszeben, u. t. és u. p. Kisszeben. me"öcs·'t' J' ... ...r ... ...1 • .... Vtn., " u. l ., cs. v. mezuCSil 1 u • ." a l• p. 

Kisszebeni majorság, n Kisszeben, Bá·ros tJm., Tiszadorogma. 
cs. ö. Kisszeben, u. t. és a. p. Kisszeben. K i s s z e 1 e zs é n y 1. Felic5szelezsény. 

Kis sz e c s e l. Felsőszecse. *) Kisszelmencz kk., Ung 11m., naBYbposi j. 
*) Kisszécsény kk., Krassó-SeöréfV!I vm., facsA.di ház 51, ! ~78, M., ~, .rk. Dobóruszka, gk. Pal:íiJ, 

j., ház 4.6, ! 406, o., m., =f, rk. Nőrincse, 1.860 786 kh., k:j. és ak. Dobóruszka, tsz. Beregszá3lt 
kb., kj. és ak. Bozsor, tsz. Lugos, jbtk. és ah. jb:k. és ab. Nagykapos, cs. 11. Nagylapos; 60, 
Facsád, cs. O. Bozsor, 43, VIli, 23, u. t. és u. p. XI, 36, u. t. Szllrte, u. p. Dohól'unka. 
Bozsor. Kisszénás, n Békésszentandrás, Bt'kis rJ8.o 

11
) Kisszederjes kk., Maro~·Tord.a 'llm., régeni szarvasi )., CB. ö. Szarva~. r. [8] P· ~·i 

alsó j. (s'll.ékh. s~ás"Zrégen),. há.'l. 50, !, "1.~15, 1\.\ss1.~ná.s, ('\ 'Na~,s'l.éll~\;;. Béli.is tm., oros ' 
O., t, 575 k.h., kj. és ak.. •Kisillye, \sz. Matos- b cs. 1:\. f, ~ ~ u, . 'L~ , •. , 
Vásárhely, jbtk. Sr.:\sr.régen, .ah. Maros-Vá.sá.t·hely, •) Kisszentgrót .,)(. \\ust\)n,a\\tt,' 
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JalasrentBI"óti j., báB ! 1.8~8, M., rk. Zala- Nagykapos, ca. O. Pá.lócz, 66, XI, Sü, u. t. Nagy
uentJrót, J.056 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Zala· kapos, u. p. Pályin. 
egerszeg, jbtk. és ah. SOmeg, cs. O. Zalaszent· Kisszeszgl·1í.rtanya, r'1 Nyírtass, 8Mabolcs t1m., 
grót, 48, XX, 64, u. t. és· u. p. Zalaszentgrót. kisvárdai j., cs. O. Kisvárda, u. t. és u. p. NyirLass. 

i:lsszentjáJ!,os, r~ GOnyd, Győr tlm., tósziget- *) Klssziget kk., X Istvánmajor; Zt.Jla tlm., 
csilizkllzi j. (szék. Gyc5r), ca. O. GOnyll, u. t. novai j., ház 88, t 609, M., rk. Páka, 1.~89 kb., 
Nagyszentjános, u. p. Gönyü. kj. és ak. ·Páka, tsz. Nagykanizsa, jbtk. Letenye, 

*) i:lsszentlászló kk., Kis·Kitkülló "m., erzsé· ah. Alsólendva, cs. O. Páka, 48, XX, 66, u. t. 
betvárosi j., ház 178, i. 7~1, N., cf,1.896 kb., kj. és Csömödér, u. p. Páka. 
&L helyben, tsztk., jb. és ah. Erzsébetváros, cs. o. Klsszigetitanyák, r'l Gúla, Komárom t1m., 
BonyhR, 60, XXIII, 76, u. t. Kükilllöszéplak, u. p. csallóközi j. lszékh. Nemesócsa), cs. G. Gúta, u. t. 
Bonyha. és u. p. Gúta. 

Klsszontlászló, r'l Szentlászló, Somogy "m., Klsszlgetmajor, r'l Illésháza, PoMsOf&y t1tn., 
pigetvári j., cs. O. Mozsgó, u. t. és u. p. Szent- somorjai j., G. Jóka, u. t. Nagymagyar, u. p. 
liszló. Illésháza. 

*) Klsszentlörincz kk., Maros-Toreia "*·• .Kisszigetmajor, r'l Nagyudvarnok, Pozsony . 
oyúádszeredai j., bál 70, z 283, O., m., ; , vm:, dunaszerdahelyi j., CR. G. Dunaszerdahely, •· L 
907 kh., kj. és ak. Székelytompa, tsz. Maros- és u. p. Dunaszerdahely. . 
Vásárhely, jbtk. és ah. Nyárádszereda, cs. G. KlsszlgetJUa.jor, r'l Oroszlámos, TorOf&Cdl t1m., 
Saékelykál, 6!, XXII, 71, u. t. és •· P• Nyárád· tOrOkkanizsai j., cs. ö. Oroszlámos, u. t. Orosz· 
szmda. lámos, u. p. Magyarmajdány. . 

• 

*) llsszentmárton kk., Baranya ""'·• siklósi Klsazlgettelep, r'l Oroszlámos, Tórontál t1m., 
j., bb 6(., z 315, M., ~, rk. Vajszló, 1.483 kb., törökkanizsai j., cs. G. Oroszlámos, u. t. Orosz- · 
kj. és ak. Sámod, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Siklós, lámos, u. p. Magyarmajdány. 
es. G. VaJszló, 1>2, XIX, 60, u. L Vajszló, u. P• *) Kisazih'a kk., Sáros tlm., kisszebeni j., ház 
tiámod. • · 44, t 242, T., rk. Ternye, 452 tk.h., lr,j. és ak. 

*) Kisszentn1ihály kk., Vas tlm., · felsc'lc5ri j., ház Ternye, tsz. Eperjes, jbtk:. Kisszeben, ab. Bártfa, 
H, f, 319, N., rk. Nagyszentmihály, 435 kb., kj. es. o. Tótraszlavicza, 67, IX, !19, a. t • .Maoar· 
6s ak. Nagyszentmihály, tsz. Szombathely, jbtk. raszlavicza, u. p. Ternye. 
és ah. Felsc'llír, cs. O. Nagyszentmihily, 83, XX, Kiss z 1 a b o a I. Kisszabos. 
85, f tNagyszentmihály), u. t. és u. P• . Ki s s z l a t i n a l; Alsószalalna • 
Nagyszentmihály. · Kiss z l a ti n a L Felsc5szlalina. 

*) l.lsszentmlklós kk., X Kaszárnyatanya és K i ss z o e z ó c z és Sz e n t m á r i a L Szent· 
Zselénszkypuslla; Tetnes vm., újaradi j., ház 496, mária. 

f. 2.87~, n., o., m., .:f, rk. Újarad, ref. Arad, 4.591 *) :Kisszokond kk., S:atmM- ""'·• erdc'ldi j., ház 
kh., ~· és ak. helyb.~n, tsz. Temesvár, és 100, t 565, O., ; ' rk:. Krasznasándorfalu, 8.403 
•h: ÚJara~, es. o .. U arad, 38, Vlli, 25, • ·f kb., lrj. és ak. Nagyszokond, tsz. Szatmár-Németi, 
(ÚJa~ad-Klsszenb~lk ós), ~- jbtk. Erdőd, ah. Szatmár-Németi, cs. O. Kraszna~ 

I 1 s s z e n t m 1 k l ó s l. Orszentmiklós. b éltek, 5, XII, 37, a. t. K6zéphomoród, .. u. p • 
llssz~n~p~lmo.jor, r'l Győrszemere, Győr "m., N "szokond • 

soioróalJat J. (székh. Tét), ca. G. Ménfc5, · u. t. ag~ 
és u. p. Gyc5rszemere. *) JUs~zolyn kk., X Romáskó; Bw~gtmJ., alsó-

*) Kiss~entp~ter kk., Tem~s vm., vingai j., ház verecz~el j., ház 162, i. 1.085, R., n., m.,.; ' 4. 
tit, f 643, N., 0,1.360 kb., kj. és ak. Kétfél, kh., lr,j. és ak. Volóez, tsz. Bereg~zász, Jb. Alsó
tsz. Temesvár, jbtk. és ab. Vinga, cs. o. Német· vereezke, ah. Szolyva, telekkönyVI hatóság Mun
nentpéter, 33, VIII, !5, •· t. és u. P• Kétfél. kács, cs. O. Volócz, XI, 34, f, u. P• 

*) Klsszerdahely kk., Vas t1m., mUl'aszombati j., Volócz • 
ház 50, f, !25, M., ref. Kereza, 661 kh., kj. és ak. *) :Kfsszombat kk., VM f1m., muraszombati j., 
Púlosfalva, tsz; Szombathely, jblk. és ah. Mura· ház 46, i. 297, Vend, czigány, rk. és ág. Mura-
aaombat, cs. O. TótkereszLúr, XX, 66, u. t. szombat, 423 kh., IQ. és ak. :&luraszombat, tsz. 
él •· p. Pú.rtosfalva. . Szombathely, jbtk. és ah. Muraszombat, cs • 

*) kk., Temes t1m., verseezi j., ház G. Muraszombat, 831 XX, 66, a. t. és u. p. Mura-
lM, i. 637, O., =f, 784 kb., kj. és ak. Nagyszered, szombat. · , 
tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. Versecz, cs. o. .Klsszór, r'l Pllsp6kszilá.gy, Pest-.Hlis-SoJt-Kis
Versecs, 61, VII, 20, u. t. és u. p. Nagyszered. kun vm., váezi j., cs. ö. Vácz, u. t. Vácz, u. p. 

*) KisszeratTa kk., X Malomtelep; Ung t•m., PQspOkszilá.gy • 
nagykaposi j., ház 60, i. ~96, T., o., m., rk. Ung- *) Klssz6llös kk., Ves1prém f1m., devecseri j., 
a~enna, gk. Solymos, ref. Nagyszeretva, 996 kh. ház 92, i 483, M., rk. ·ll'elsc5iszkáz, 1.134 kb., kj • 
ki· és ak. Pályin, tsz. Beregsz<\sz, jbtk. és ah. és ak. KOzépiszkáz, tsz. Veszprém, .iblk. és. ah • 

• 

•• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

( 

• 

. . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 
• 

• 

• --..... 



• 

• 
J 

' 

, 

• 

. ' 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

764 lis Kis 
• • 

Devecser, cs. O. Som'ószóllős, 19, XVII, 66, o. t. sziráki j., cs. O. Szirák, 11• t. L6rincz~ 1, P. . 
Tüskevár, u. p. Somlószőllős. Hatvan. es. 

Kiss z~ ll~ s I. Érkisszőllős. Klstanra, r+. Apagy,_ 81afxjc, ""·• nJ!rbal:l!i l 
Kis sz~ ll ~ s l. Szászszőllős. j., cs. O. Apagy, u. t. és u. p. Apagy. s1o 
Klsszönytelep, r-. Szőny, t~m., resz- Kistanra, r-. Ártánd, Bihar t~m., biharkeresz l 

tesi j. (székh. Nagyigmánd), cs. ö. Ács, u. t. és tesi j., cs. O. Biharkeresztes, u. t. Biharkereszte~' tor· 
. u. p. Komárom. u. p. Ártánd. · l 

K i s sz r e d i B t y e t Kisszered. JOstanya, f"\ Batiz, 8satmár ""'·• szatmár., il! 

Kiss z t a nk ó c z l. Kisszaniszló. németi j., cs. o. Szatmár-Németi, •· t. Batiz, j • 
llssztapAr, rs Ószivácz, Bács-Botlrog vm., u. p. Batizvasvári. i l 

·zombori j•, cs. O. Ószivácz, u. t. Ószivácz. . Iistanya, r, Boldog, Put-l'ilii·Bolt·Ki1kvft1 ~~i 
Kiss 1 t r a e z i n l. Kishalom. vm., j., cs. O. Tura, u. t. HatY&n, •· p. • 
Ki s s 1 t l' i c z e 1. Kissándori. Boldog. l 
•) Kisszurdok kk., Krass6-Ssörb&y vm., faesádi Iistanya, f"\ Buj, &aboZcs tlfn,, dadai fels6 j, ;. 

f., ház 151, f, 791, O., .:f, 2.033 kb., kj. és ak. (székh. Gáva), es. O. Nyírbátor, m. b~ L t. ' 
Bozsor, tsz. Lugos, jbtk. és ah. Facsá.d, cs. o. és u. p. Buj. · ~ 
Bozsor, 43, Vlll, !3, u. t. és u. p. Bozsor. · Kistanra, r+. Czégénydáuyád, &fJtaír ell, -~ 

K i ss z u r d u k 1. Kisszurdok. . fehérl!'yarmati j., cs. ll. Fehérgyarmat, •· t. _Fehé:- ~ 
Kistabód, r-. Bonyhád, Tolna ""'·· viiigyséri j. gyarmat, u. p. Czégénydányád. l ;; 

(székh. Bonyhád), cs. O. Bonyhád, u. t. és _u. p. :XI~ya, r, Éradony, Bil&GT tltll., é~mihilr·\ ~ 
Bonyblid. . falval J., es. ll. Szalaes, u. t. és u. p. Eradony. j ~ 

Ifstabód, fi Tabód, Tolne~ t~m., vl!lryséri j. JO.stanya, fi Érolaszi, Bihar 11111., srékelyhidt , 
(székb. Bonyhád), es. ll. Zomba, u. t. Zomba, j., ca. O. Székelyhid, u. t. és u. p. Széielyhid. i i 

. u. p. Kisdorog. , Klstanya, · r-. Földeak, Osanáll """• kGzponti ; 1 

'KJ.stád, ro. Majsanüklósvár, Tolne~ vm., tamási j., (azékh. cs. O. Fi!ldeák, •· t. és •· p. l 
. ' 

j., rk. Reaoly, cs. o. Tamási, u. i. Tamási, u. p. Földeák. . 
• 

Regöly. Kistanya, rs Gyilngy6shalia, m., 
Kiatag, fi Geszteréd, Ssabolcs t~t~~., nagykállói gyonnosi j., es. il. Vámosgyilrk, 1. t. VámOSJJGrk, 

j., es. o. Ujfebértó, u. t. Balkány, a. p. Bököny. a. p. Gyonnl!shalász. · · 
l:istag, r-. Lórántháza, Bsabolcs vm., nyirbak- JOstanya, r, Kaba, ·Hajdu 11111., hajduszoborz. 

tai j., C!. ll. Nyfrbakta, u. t. és u. P• Nyirbakta. lói j., cs. ll. Kaba, u. t. és u. p. Kaha. 
Ilstag, ,....., Tasnádszántó, Slilágy vm., tasnádi. Ilstauya, f"\ Kartal, Put-PiliB-&lt-KidMM 

j., es. o. Tasnád, u. t. és u. p. Tasnádszántó. t~m., aszódi j., es. O. Aszód, u, ~. Aszód, L p. 
Kistag, r+. Tiszal!rs, Heves ""'·• tiszafüredi j., Kartal. . 

rt. o. Tiszal!rs, 11. t. Kunmadaras, u. p. Tiszaörs Kistanya, r-. Kék, Ssabolca t~m., nylrbogdányi 
l.lstagitanya, (""\ Kaplony, Szatmár vm., nagy- j. (székb. 'Kemecse). cs. o. Kemecse a. t. Deme· 

károlyi j., cs. O. Nagykaroly, •· t. és u. p. Nagy- cser, u. p. Kék. ' 
Urol y. Kistanya, ro. Kerlll6s, . Arad tllll., kisjen~i j., 

llstagyolp118zta, r+. Környe, 11m., cs. O. Kel'ülős, u. t. és u. p. Kerl116s. 
tatai j., cs. 6. Kt'lml6d; a.. t. és u. p. Környe. Iistanya, r+. Kisvárda, Ssabolcs ,m., tisvárd11 

') Kistalmles nk., Sseben vm.; nagydisznódi j., c1. ll Kisvárda, u. t. és u. p. KisvArdL l 
j., ház 357, f. 1.608, O., c!, .:f, 14.484 kb., ak. Kistanya, r, KOmlc5, H""es "'"·• hevesi j., . 
helyben, tsztt., jb. és ~tb. Nagyszeben, c1. O. cs. o. KOml~, u. t. Tarnaszentmiklós, L p. : 
Verestorony, 31, XXIII, 74, u. t. és u. p. Nan- KOmlc5 • 
talmács. Klstanya, r+. Levelek, BsabolcB a, oyfr· . 

Klstalpu, "" Talpas, .Arad vm., ki1jen~i j., hatkai j., cs~ O. Apagy, u. t. Levelek·Marr,•·P· ~ 
cs. O. Vadász, u. t. és u. p. Kistalpas. Levelek. , 

' •) Klstálya kk., BorBCHl· vm., mezc'SkOvesdi j., Klstanya, r, Poroszló, &res tltll., liszatal\..Ji i 
ház 152, i. 1.'.20!, M., ('\, 1.666 kb., kj. és ak. j., cs. O. Poroszló, u. t. és u. p. Poroszló. ( 
helyben, tsz. jbtk. és ah. . JUstauya, rs Sonkád, S~atmár tn~~., rehérBfar· ! 

es. O. Mez15kl!vesd, 60, X, 31, m. h., mati j., cs. ö. Sonkád, u. t. Kölcse, a. p. Sonki~ i 
~· · Klstauya, ro. Szakoly, Szabolcs 11m, nautállŐl ' 

*) Kistamási kk., &Mogy t~m., szigetvári j., ház j., cs. ö. Balkány, u. t. és u. p. Balkány . 
66, ! 274, M., ~, 772 kb., kj. és ak. GOrt'lsgal· :Xistanya, r-. Szilárycseh, S1ilrígy v111., szilárf· 
puszta (görl!sgali kj. és ak. kerület), tsz. Kaposvár, 1 csehi j., cs. ö. Szilá@'ycseh, u. t. és •· P• Szilí!1' 
j btk. és ah. Szigetvár, "· O. Gyöngyösmellék, 44, cseh . ·i j., l 
XIX, 62, u. t. Szigetvár, u. p. Görösgalpuszta. .Kistanya, f""\ SzíicsJ, &t~es tlllt., ·~illnf14! : 

Kistamo ta, fi N ag r kökéDyes, N6gt·t.íd vm.,, cs. ö, Hatvan, u. t, Apez, u. P• Szu · 1 
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Kl.stan;ra, r-. Talpas, ,A,-atl '""·• kisjenc5i j., samegi j., cs. ~. Stlmeg, a. t. ~s ·u. P.• Csab-
cs. 11. Vadász, u. t. és u. p. Talpas. rendek • 

l'istuya, t'\ Tetétlen, Hajdu hajdu- *) lOstarna kk., Ugocsa, tiszánt6lij. (székb . 
szoboszlói j., cs. 11. Tetétlen, u.. t. és u. p. Tetétlen. Halmi), ház 191, :E 934, R., m., gk. Sósfal u, 2.940 

I'Muya, r-. Tordatúr, Torda-Aranyos vm., kh., Irj. és ak. Nagytarna, tsz. Szatmár-Németi, 
tor.lai j., cs. 11. Torda, u. t. és u. p. Tordatúr. jbtk. és ah. Halmi, cs. ~. Nagytarna, XI, 85, 

Klstanya, r-. Vámosatya, Bereg ""'·• mezc5- u. t. Királyháza u. p. Nagytarna. 
koszunyi j., cs. 11. Tiszaszalka, u. t. Mezc5kaszonr, Klstarnócza, 1""1 Somogytarnócza, Somogy ""'·• 
L p. Barabás. barcsi j., cs. ~. Barcs, u. t. és a. p. Somogy-

Ilstllnya, n Vasmegyer, BHbolcs nyír~ tarnócza. • 
bosdányi j. (székb. Kemecse), cs. ~. Újfehértó, *) IJstárnok nk., Torontál ""''' naubecske-
L t. és u. p. Vasmegyer. . · · reki j., ház 569, f. !1.860, O., .:f-, rt. Héraszant · 

Ilstanya, r-. Vatta, Borsod ""'·• mezők~vesdi gyOrgy, 5.169 kb., ak. helyben, tsztt., jb. és ab. 
j., cs. ll. Emc5d, a. t.. Emód, o. p. Vatta. Nagybecskerek, cs. O. Bégaszent,yOrgy, !9, V, t 6, 

*) Ilst&pé kk., ){ Dohánymaj or, Gyc5rymajor o ... i. és u~ p. Nagytárnok. 
és Kistápémajor; Tolna ""'·• dunafOldvári j, JUstárnoll:, 1""1 Tárnok, Fejtr ""'·• váli j., cs. O" 
(székh. Paks), ház !8, ! BM, rk. Németkér, Sóskút, u. t. és u. p. Tárnok • 
ref. Nagydorog, 8.879 kb., kj. (Németkér nk.-hez Kistartolcz, 1""1 Tartolcz, 81atmár ""'·• avasi 
beosztva), at. Németkér, tsz. Szekszárd, jbtk. j. (székh. Avasújváros), cs. ll. Komorzán, u. t. · 
Paks, ah. DunaföltJvár, cs. O. _Narydoros, 691 Bikszádfilrdc5, u. p. Tartolcz. 
XVII, M, u. t. Nagydorog, o. p. Vajta.. *) JUstata kk., Sopron 11t11., csornai j., ház 46, 

l'lstá.pémajor, r-. Kistápé, Tolna, ""'·• duna- i. 175, M., rk. Szil, 365 kb., kj. (Szil nk.-hez 
öldvári j. (székh. Paks), cs. G. Nagydorog, beosztva), ak. Szil, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Csorna, 
•· t. és u. p. Vajta. · ·. cs. G. Szany, 76, XVIII, 68, u. t. Szil-Sopron-. 

*) Ilstapolcsány kk., Ba,ra a.ranyosma- németi, u. p. Szil. , 
róü j., ház 300, f. t T., m., o, .um; kb., . Kistat ap uszta, 1""1 Kc5hidgyarmat, Es1tergom 
kj. és at. helyben, tsztk., jb. és ah. Aranyosmarót,. um., párkányi j., cs. O. Muzsla, u.. t. és u.. p. 
cs. ll. helyben, XIV, U, r, ...(1' e. Kóhidgyarmat. . · 
~- Kistatán ár, '"' Buzsák, Somogy 11m., lengyel-

*) Ilstapolcsa kk., ){ VOrllspuszta; Ba,raya lóti j., cs. o. Lenueltóti, u. i. Lenueltóti, u.. p • 
n., siklósi j., ház 36, f. !00, M., rk. Siklós, Buzsák. . • . 
967 kb., kj. és ak. EgybAzasbaraszti, tsz. Pécs, Kistava, 1""1 Majsamiklósvár, Tolna, ""'·• tamási 
Jbtk. és ah. Siklós, cs. o. Siklós, 5!, XIX, 60, j., rk. RegOly, ref. GyOnk, cs. O. Tamási, u.. t • 

:f, u. p. Nagyharsány. Hógyész, u. p. Szakály. 
n Turja vágás, Ung """• ~recsenyi *) Kistavas kk., ZempJt" ""'·• mezc5laborczi j., 

j., ti. O. Potoskö, u. t. és u. p. Tw·jaremete. ház 18, !. 103, R., gk. Havaj, 675 kb., kj. és ak •. 
*) Ilstarajos kk.; .n-encaén ""'·• trencséni j., Havaj, tsz. Sátoraljaújhely, jblk. Sztropkó, ah. 

ház !16, f. !93, T., rk. Drétoma, 487 kb., kj. és Varannó, cs. O. Sztropkó, 66, IX, !8, u. t. 
ak. Drétoma, tsztk., jb. és ab. Trencsén, cs. O. Szlropkó, o. p. Havaj • 
Trel).cl,lén, 71, XV, 47, .f1' e. ~. · *) Kistéglás kk., Ung "'n., nagykaposi j., 

*) Ilstarcsa kk., ){ Hzarvasvölgy; Pest· Pilis· ház 98, ! 487, M., rt. Kisrii.t, gk. Palágy, 118 
SoU-Kiskun 11m., g0döll6i j., hAz 199, f. 1.73~, kh., kj. és ak. Szllrte, tsz. Beregszász, jbtt. és ab. 
M., t., rt.· Kerepes, 1.668 kb., kj. és ak. Kerepes... Nagykapos, cs. O. Csap, 66, XI, 36, •· t. és 
lsz. Pestvidéki (székh. Budapest), Jbtlr. és ah. n. p. Szürte . 
GGd!lllö, cs. 11. Kerepes (killOnitmény), 3!1, I, 2, Kistégitisk ert, r. Nádudvar, Ha,jdu vm., hajdu-

u. t. Kerepes, ~· szoboszlóij., cs. o. Nádudvar, u.t.éso.p.Nádudvar. 
r-. Kolozsvár, Koloes t1m., es. o. *) Kistelek nk., ){ Feketehalmi tanyák, Felsö

(a kllzbiztonsAgi szalgálatot Kolozsvár város pusztaszer, Kisteleki szc5ll6k, Pusztaszeri oldali 
rendőrsége teljesíti), u. t. és u. p. Kolózsvár. tanyák és Szegedi oldali tanyák; Csongrád. vm., 

Ilstarcspuszta, n Kerék teleki, y, slpf'étn vm., tiszáninneni j. (szélrb. Kiskundorozsma), ház 
zirezi j., cs. O Kerékteleki, u. t.. Kisbér, u. p. 1.6!0, i. 8. 744, M., 0 , ref. Szeged, 19.6Q7 kb., 
Kerékleleki. . ak. helyben, tsztk., jb. és ab. Szeged, cs. O. hely-

*) Ilstárkány kk., ){ Petriktanya; Zemplln ben, 46, V, 14 ; .f1' e. ~. 
"".., bodrogkllzi j. (székh. Királyhelmecz), hAz 186, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
! 1.068, M., ~, rk. Nagytá.rkany, gk. Zemplén- cs. O. Czegléd, a. t. Nyársapát, u. p. Czegléd. 
agárd, U88 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Sátoralj a- Kistel ek, 1""1 Hajdusállíson, Hajilu vm., központi 
újhely,jbtk. és ah. Királyhelmecz, cs. O. Zemplén- j. (székh. Debreczen), cs. O. Hajdusámson, u. t.. 
agárd, 86, X, 83, u. t. Bély, u. p. Nagytárkány. és u. p. Hajdusámson. . 

Kistó.rkánypuszta, n Csabrendek, Zala vm., Klstelok, n Méra, Kolola 11m., nádo.smenti 
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J. (székh. Xo.lozsvtr), ca. O. 'Magyarnádu, u. t. 1\s Ktstéspnszta, ""' Tés, V'euprm "'·• a1ra1 J., 
a. p. . cs. ö. Csetény, u. t. Várpalota, t. p, TM. 

J[fatelek, n Simonyifalva, .Arad ""'·• kisjenői *) XlsUUny nt., .Pest-PUis-Bolt-Ki.tkllll 11., 

·j., cs. ö. Vadlsz; u. t. Vadász, u. p. Simonyifalva. biai j., ház lM, :E U36, M., n., ri. Nagyijl~l!f. 

• 

IJstelek, n TápióiJOriye, ~st-Pilis-BoJt-Kis· 597 kb., ak. helyben, tsztk. és jb. Pestridi\i 
abonyi j., cs. ö. _Tápiószele, 11. ·••· és (székh. Budapest), ah. Budapesti kir. All&mpém· 

a. p. Tápióuorne. tár . Vlrmegyeház), cs. ll. B_o«Wok, l, ~ ~ 
K i a t e l e k l. MaiJartelek. .t,, u. t. Budafok, [2]. 
Ifstelekhalma, n Kenderes, Jási-Nagyk'llft- n Homokbödöge, Vulpl'l!l .., 

81olnok ""'·• tiszai felső j. (székh. Kunhegyes), pápai j., cs. O. Uiod, u. t. Pápa, L P• Ucot 
cs. o. Kisújszállás, u. t. és u. p. Kenderes. *) KlstikTá.ny kk., KrtUsó-8e6rh&y ~ Oll• 

JU.stelekibokor, n Nylregyháza, 81abolcs viczabányai j., ház 336, :f. O., ~, ;, 
ca. O. Nylregyháza, u. t. és u. p. NylreiJháza. kh., lrj. él ak. Kákófalva, tsz. Fehértemplom, 

'Dstelekl6kerti, f"" Nyfregyháza, 81abolcs ""'·• jbtk. és ah. Oraviczabánya, CL ll. Kikófaln, 43, 
cs. o. Nyiregyháza, u. 'li. és u. p. Nyiregyh6.za. VII, 11, , r (Kistikvány-Ger6cz), I.J.likó-

J[lstelekl uöllök, n Kistelek, Csongrtid ""'·• falva. 
tiszé.ninneni j. (székh. Kiskundorozsma,) ca. O. Dstlma, r. Vestprlwa n., Jli· 
Kíatelek, m. h., a. t. és u. p. Kistelek. pai j., cs. O. Papa, a. t. és 1. p. Mez6Jak. 

n Nyíregyháza, Seabolcs ""'·• Klstlszabát, n Dombré.d, 81abokl tiL, m. 
cs. lJ. Nyiregyháza, u. t. és u. p. Nyiregyhaza. várdai j., ca. (). Dombrád, u. t. és L p. \lom. 

Ifstelekpuslta, r. Inánd, Bihar ""'·• cséffai brád; . 
. J., cs. ö. Cséffa, u. t. és a. p. Cséffa. Xlstivorá.Dr, n Nytradony, 11, 

• 

*) Ilstelep Jr:k., Temes ""'·• vingai j., ház 61, ligetaljai j. (székh. NJiracsid), ca. ll. NJ~ 
:E tM, N., rt. Kisszentpéter, 767 kh., kj. és ak. u. t. és u. p. Nyiradony . 
Kétfél, tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Vinga, cs. O. ][lstóhát, "' Tiszafllred, ..., tim,. 
Temeskenéz, VIII, !6, u. t. és u. p. Kétfél, filredi j., ca. o. Tiszafllred, L L H 1o ,. 

n Szomor, Komdro• ".,, tatai j.. Tiszafllred. 
cs. o. Tarján, u. t. Zsámbék, u. p. Szomor. Kistól csárda, r. Monor, Put-Pili.t·Bolf.~ 

1 
IDJ&, n Kiskundorozsma, Osrmg- kun vm., monori j., cs. G. Monor, L t. és 1o p. 

rád m~~., tiszé.ninneni j. (szé~. Kislmndorozsma), 
cs. G. Kiskundorouma, a. t. Kiskundorozama, *) DstokaJ kk., X Deszkásmalom él Lukheu· 

• puszta ; Borsod ""'·• miskolczi j., hú U~ t 10l, . 
-:IUstenke, n Besenyszög, Jáse-Nagy1ct.m-8eol- M., l5, rk. Mé.lyi, Uot kb., kj. 6a ai. Szir1111, 

nok tim., jászsé.gi alsó j. (székh. Jaszapáü), cs. G, tsztk., jb. és ab. Miskolez, CL a. Ónod, ~1,81, 
Szolnok, u. t. és u. p. Besenyszög. u. 'li. éa u. p. Hejőcsaba. · 

Ilstéa:r, n Szakmár, · Put-Pílis-8oJt-Kiskun KistOlcsva csárda, n Tolen&, ~ 111., 

""'·• j., ca. O. Kalocsa, •· t. Kalocsa, tokaji j., cs. o. Olaszliszka, u. L é:l•• p, Tolcsta. 
u. p. Szakmtr. Klstoldlpuszta, n Karád, Somogy ea., tabi 

*) Kisterebes kk., ZempUn . varannói j., j., cs. o. Karád; u. t. és u. P• Karácl. 
ház 4i, :E 14.6, T., lennel, rk. Nagydobra, 551 kb., *) Kistolmács kk., ZtJltJ ""'·• lateRJei ~. hil 
kj. és ak. Nagydobra, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és M, :E 365, M., rk. Bánokszentgyllrgy, Ul th., 
ah. Varannó, cs. G. Nagydobra, 66, lX, u. t. kj. és ak. Borsfa, tsz. jblk. 6I ab. 
Kelcse, •· p. Naudobra. Letenye, cs. ö. Letenye, XX, L t. t.teaye, . 

*) JUsteremi kk., Kis-Kakalló vm., radnóti j., u. p. Gyc5rtl'yborafa. . 
ház 37, :E 178, M., t, 1.118 th., kj. és ak. Nagy- Klstómalom, ""' Sopron, ... , ~t. l 
teremi, tsz. Erzsébetvaros, jbtk. és ah. Dicsc5szent- (a közbiztonsági azoigálatot Sopron vlrol renddr
márton, ca~ G. Nanteremi, liO, XXIU, 76, u. t. sége teljesiti), a. t. és u. p. Sopron. 
Nyé.x:ádtő, •• p. Nagyteremi. *) Kistompa kk., Bont ""'·• ipolyáfi j., hil 

Kis t e r em i a l. Teremi. · 86, 1'191, M., rk. Gyerk, 73! kh., kj. és at. bell'· 
Ki a t e r e n n e l. Kisterenye. ben, taztk., jb. és ah. lpolystg, CL 11. H6rmllf'' 

r *) KisteTenye kk., X BikkvOlgy, Dorog koplaló, rád, X l V, , f, C8J p. u. / 
FelsőbikkvGlgy, Kotyháza, Kökényes, Nagyrót, Kis t o p o l o v e c z l. Kistopoly. . . 
NyárjasvOlgy, Pusztamé.rkhiza, Ravaszlyuk és *) Jnstopoly kk., Temes ""'·• temel!ék&l1 ~: 
Világosi; Nógráil1.1m., fQleki j. (székh. Salgótarján), hú 56, i 1.316, O., kg. Nagytopoly, kb,, ,b
ház 419, ! ~.896, M., 0 , ág. Salgótarján, 7.6!!6 és ak. Nagytopoly, tsz. TemesvAr, jblt. ~ ~ 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Balassagyarmat, jbtk. Temesrékas, cs. O. Nagytopoly, 61,N!topal1' 
és ah. Salgótarján, es. ö. helyben, i6, XVI, 61, :C (Topolovecz), u. t. és u. P• sziDJIIÍ i~ 

o11 n e · · ) Kistopolya kk., Zemplén ""' !ol ~-al'o 
.L' ~- . . R. • 4688 kb., ... 
is t e r p e s t l. Törpefalva. ház 86, i Wt, ' • · 
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Utczú, tsz. S6.toralja$ely, jbtk. és ah. Homonna, kapuvári j., cs. G. Xapuvlr, u. t. és u. p. Kapuva\r, 
ca. 11. Czirókaófalu, 66, IX, !!!8, u. t. Révhely, Kis t 0 r e és N a g y t 0 r e I. Töre. 
a. p. Utczás. KistötWsmajor, 1'"'1 Rábatöttös, Veu .,.,.,, vas-

X: is t o r á k I. Kistárnok. vári j., cs. O. Vasvár, u. t. Molntri, u. p. Rum. 
*} Kistorboszló kk., 7\woo• t~m., szentmártoni *) Jnstö'rls kk., Kia-Kakt'fll6 hosszúaszói 

j., h6.z 93, :! 4~1, T., r.k. Turóczszentpéter, ág. j., hb 86, :! 400, O., ; , kb., kj. és ak. Pá· 
Pribócz, ~.'i!97 kb., kj. és ak. Kostyán, tsz. Beszter- nád, tsz. Erzsébetváros, jbtk. Hosszúaszó, ab. 
czebánya, jbtk. és ah. Turóczszentmárton, ca. O. Erzsébetváros, cs. G. Bethlen9zentmiklós, 60, 
Turóczar.entmárton, 71, XV, 'B, u. t. Prihócz, u. p. XXIII, 76, u. t. és u. p. Szépmezö. 
Iostyán. K i s t u g á r I. Turár. 

*) Kistormás nk., Tolna vm., simontornyai j.,. Kistulkapuszta, 1'"'1 Tulka, Bihar ""'·• nau
(azékh. GyOnk), ház !H'I, i-1.014, N., d", 2.030 kb., szalontai j., cs. o. Feketebátor, L t. és u. p. 
ak. helyben, tsz. Szekszárd, jbtk. és ah. GyOnk, Nagyszalonta. 
t.L !1. Klllesd, 69, XVII, M, u. t. és u. p. KOlesd. JCistull!IS, 1'"'1 Mezönyék, Borsod vm., miskolcsi 

. *) Xlstoronr nk., Bseben vm., nagyszebeni j., ház j., cs. o. Ónod, u. t. és u. p. Mezönyék. 
63,, :! ~.831, N., o., d", .::f, rk. Nagyszeben, *) Kistúr kk., Hont vm., ipolysági j., báa 
7.04ó kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. - f, 411, M., rk. Felsőtúr, 736 kh., kj. és ak. Palist, 
szeben, cs. O. Nagyszeben, 81, XXIU, 76, tsztk., jb. és a~. Ipolyság,. cs. O. lpblJBá&', J6, 
f. u. P• Nagyszeben. XIV, 45, u. ~. és u. p. lpolysq. . 

*) Ilstoronya kk., X Fiserke; tJm., Ki st u r i c z a L X:isturjaszOg • 
s6.t.oraijaújhelyi j., ház 119, i, 667, M., •·k. Sátor- *l Kisturjaszag kk., X AlsóturjaszOg, Fels41-
aljaújhely, gk. és ref. Nagytoronya, 1.701 kh., kj. turjasz6g, KözépturjaszO~r, Kuruczvár, Oszlop és 
ds ak. Sátoraljaújhely (sátoraljaújhelyvidéki kj. és Rónafilred; Uftg vm., perecsényi j., hb 110,:! 681, 
ak. kerOletl, tsztk., jb; és ah. Sátoraljaújhely, R., gk. NagyturjalizOg, 10.3!8 kb., k;j. és ak.Nagy
ca. !1. Sátoraljaújhely, 65, X, 38, u. L Sátoralja- turjaszOg k;j. és ak. keriUet), tsz. 
újhely, u. p. CsOrgó. . Beregszász, jbtk. és ah. Nagyberezna, cs. o. 

•) Kistószeg kk., X Melecsinapuszta ; Tor0t1tál Turjaremete, 66, XI,. u. L Turjaremete, a. p. 
-., r.sembolyai i., ház 119, f, 939, N., m., rk. NagyturjaszOg. . · 
Narytószeg, kg •. Torontáloroszi, 3.616 kb., Jrj. és *) Kisudva kk., nomesin ""'·• vágbeszterczeij., 
ak. Nagytószeg, tsz. ~agykikinda, jbtk. és ah. ház 45, i. 2~9, T., (), 5t8 kb., lrj. és ak. helyben, 
Zsombolya, cs. G. Csernye, 61, Vlll, !6, . u. L és tsz. Trencsén, j btk. V ágbesztercze, ah. Nagr
•· p. Nagytószeg. bicscse, cs. O. Vágbesztercze, 71, XV, 417, L t. é' 

*) Ilstótfalu kk., Barcmya .,".,, siklósi j., ház u. p. Vágbesztercze. · 
78, f, 871, M., n., ~ , rk. Vokány, 1.82' kb., lr,j. *) Ilsudvar kk., X Alsócsizóczmajor és Felsö
és ak. Vo\ány, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Siklós, csizóczmajor:; Nyitra .,,..,, nagytapolcsánri j., 
e1. G. 6!, XIX, 60, u. t. Áta, u. p. ház !O, i 178, T., rk., Nyitrabajna, 1.!107, kb., 
Vokány. 1.. · kj. és. ak. Nyitrabajna, tsz. Nyitra, jbtk. és ab • 

Kistótfalu I. Felsötótfalu. · Nagytapolcsány, cs. G. Nagyrépény, 1!, XIV, 48, 
llstótfpuszta, 1'"'1 Manarbomorog, Bihar vm., u. t. Nagytapolcsány, u. p. Nyitrabajna . 

biharkeresztesi j., cs. o. Komádi, u. ~- és Uo p. ""'Moson, Mostm.1lm., mauar-
I<IrGazakál. óvári j., cs. O. Mall'yaróvár, u. t. és a. P• Mosol!, 

*l Ilstótlak kk., Va.t ""'·• szentgotthárdi j., *) JnsudT&rnok kk., X Berbécsimajor; Po180'111J 
ház 119, :! 686, N., rk. Rábaszentmárton, ág. Vas- ""'·• dunaszerdahelyi j., ház f. 445, M., rk. Duna
dobra, kb., kj. és ak. Liba, tsz. Szombat- szerdabely, 1.197 kh., lr,j. és ak. Nal!'Yudvarnolr • 
hely, jbtk. és ah. Szentgotthára, cs. G. Felsc5- tsz. Pozsony, jbtk. és ab. Dunaszerdahely, cs. o . 
szlllnllk, 88, XX, 66, u. t. Gyanafalva, u. p. Liba. Dunaszerdahely, 7!, XIII, 4!, u. t. és u. p. Duna· 

Ilst6náros, r'l Gálosfa, Somogy vm., tapos- szerdahely. 
vári j., cs. !1 •. G6.losfa, u. t. és u. p. Gálosfa. Jüsudvarnok, 11 Szék, SsolttOk-Doboi:CJ t~t~~., 

11 Egerszólát, HetJU vm., szamosújvlui j., cs. G. Szék, u. t. és u. )• Sztlk. 
egri J., cs. O. Y e1-pelét, u. t. _Verpelét, u. p. JCisugolyka, 1'"'1 Uglya, MáramMos """·• téoaöi 
Egerszólát. · j., cs. O. Uilya, u. t. Bustyaháza, u. P• Tala-

Ilriake, r'l Szentes, Csongrád ""'·• cs. G. Szen- horfal u. 
tes, m. b., u. t. éa u. p. Nagytőke. · *) Jnsngrócz kk., X Beljánszkyirtvány; BM 

*) kk., Zemplén szinnai j., vm., oszlányi j., ház 88, f, 434-, T., rk. Simony, 
ház ~. i. 295, R., gk. Nall'ygereblyés, 1.645 kb., U05 kb., kj. és . ak. Simony, tsztk., jb. és ah • 
kj. és ak. Ugar, tsz. Sátoraljaújhely, jbt.k. és Aranyosmarót, cs. o. Oszlány, 16, XIV, 66, a. L 
ab. Homonna, cs. D. Urar, 66, IX, 28, u. t. Kis- és u. p. Simony. . 
berezna, u. p. Ugar. K i s u g y i c s l. Kisud·va. 

' KfstlJisrtapuszta, 0 Kapuvár,. Sopron ""'''· *) JCfsdjbá.uya kk., BarantJtA ""'·• pdcst • 
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788 Kia-Kis 

ház 60, ! 314, N., rk. Pftspökszentlászló, 777 Szolyva, telekkönyvi hatóság MunU.ca, CL &.Po
th., kj. és ak. Hosszúhetény, tsztk., jb. és ah. lena, 66, XI, S,, u. t, és u. p. Polena. 
Pécs, cs. o. Pécsvárad, 52, XIX, 60, •· 1;. Pécs- Klsvadas, r, Szalkszenlmárlon, Puf..Pili1·. 
várad, u. p. Hosszúhetl>ny. Solt-Kiskun vm., dunavecsei j., cs. 6. Duna· 

*) Kisújfalu nk., X Aradpuszta és Szélhordta- vecse, u. t. Szalkszentmárton, L p. Nagyallis. 
• 

pmzta; Esstergom vm., párkányi j., ház 150, l . Klsvadaspuszta, 1'"'1 Erpatak, 8aabolcs 1111, 

881, M., ~, S.038 kb., ak. helyben, tsz. Kom á- nagykállói j., cs. O. Újfehértó, u. \. és a. t• 
• 

rom, jbtk. Párkány, ah. Esztergom, ca. O. Muzsla, Ujfehértó. 
!6, XIV, 44, m. h., u. t. és u. p. KObölkút Klsndastanya, 

Kis ú j fa u l. Kftrtösújfalu. nagykállói j., cs. 
K i s ú j fa l u l. Lándzsérújfalu. · Újfehértó. 

n Újfehértó, Szabalu ra., 
o. Újfehértó, L_ t. és •· p. 

Kis ti. j r a l u l. KOrOskisújfalu, Váczkisújfalu. KisvajdafalTa kk., FogarfJB tlfll,, fogarasi j., 
Iüsújfalnpuszta, r'\ Paptamási, BikfJr tim., ház 76, i, 4o32, O., .:j=-, 1!,4.03 kh., kj. és ak. Posorta, 

szalárdi j., cs. O. Szalárd, u. t. és u. p. Paptamási. tsz. Brassó, j btk. és ah. Fogaras, cs. 6, Vojla, 31, 
*) Kisújlak kk., Zemplén t~m., bodrogközi j. XXIV, 78, u. 1;. Alsószombatfalva, l. p. Posorta. . 

(székh. Királyhelmecz), ház l 198, M., gk. Ilsv!Qk,. r-. Vajk, Nyitra ""''' érsekújvári j, 
és ref. Zemplén, 613 kb., kj. és ak. Bolirog- cs. o. Zsitvagyarmat, u. t. és u. p. Verebély. 
szentes, tsz. Sátoraljati.jhely, jbtk:. és ah. Király- Klsvlijka, r'\ Tolna, Tolna "•" t~zponü ~ 
helmecz, cs. G. Zétény, 66, X, 33, u. 1;. és u. p. (székh. Szek.szárd), cs. ft. Tolna, u. t. és a. p. 
Szomotor. Tolna. · 

*) Kls\ijszállás rtv., X Bánomkert, r.ac;rba, *) Kisvajszló kk., Sáros "m., fels6lizbi j. 
Ipriói Karahát, Lógókert Márialaka, ó, Nagy- ház 46, ! R., gk. Viskó, ih., ~· es 
kert, Turgony és Vasaslapos; JáBJ-Nagykwn-Seol- ak. Szorocsány, tsz. Eperjes, jbtk. FelsllvízkGz, 
ftok vm., ház s.~!"94, ;! 1 8.1>88, M., 0, ~ , (r, 35.6!8 ah. Bártfa, cs. ö. Felaövizköz, 67, IX, fi, " t. 

' ! 
l 
i 
! 
i 
! 
l 

l 

l 

l 

kb., ak. helyben, tsz. Szolnok, jbtt. és ah. hely- és u. P• Sztropkó. 
ben, cs. o. helyben, m, 9, r. Klsvalkbáz, 0. Nagymánya, 'Bars Illi., Yete• ' 

e. . . bélyi j., cs. ö. Verebély, u. t. és u. p. NagymÍIDfL , 
r'\ Derekegyház, Csongrád tim., *) Kisvalkó kk., Zemplén ""'·• sztroplótj., hb ; 

tiszánbili j. (székh. Mindszent), cs. o. ö6, l 'l!70, R., • , 1.70(. kb., kj .. éa ak. Kelcse, ' 
L 1;. Nagymágocs, u. p. Szentes. tsz. Sátoraljaújhely, jblk. .Sztropkó, ah. Va~ 

*) 'ITtft kk. X E éb . Vi cs. O. Nagydobra, 66, IX, tS, a. t. éa u. p. Kelese. 
aeunyom , rzs etmaJor; fJB tim., *) K'ft _,,.. kk. X K' alkó · ta· n_ 

b h l • • b .t! u :r 7 ~ eV~UJLOCZ 1 lSV CZI pnsz 1 -1 
szom at e p J., áz 54, a:. 48,, m., 0 , 1. .6 óti · ház ,,., ~: 189 T 1. N 
kh kj t h l b k 'b é h 8 b t~m., aranyosmar J., ilU' ., , ., r.. eiD' 

., . és a . e J en, tszt .• , J • sa • zom at- csény, 411 kb., kj. és ak. Nemcsény, tsztk., jh. 
hely, cs. O. Szombathely, 83, XVlll, 59, r. és ah. Aranyo!lmarót, cs. ft. A-ranyosmarót, ~. 
· .I- e. ~- . • XIV, 44-, u. t. Aranyosmarót, u. P• Nemcsény . 

. Its~sapuszta, .r'\ Vanyarcz, Nógrád tJm., Klsl'alkóezi puszta, n Kisvalkócz, Bars n1., 

szuák1 J., cs. o. Surák, u. t. és u. p. Vanyarcz. aranyosmaróti j., cs. o . .!ranyosmatót, t. t. Ara· 
*) Kisillés kk., X Adamecztanya, Blaskatariya, nyosmarót, u. p. Nemcsény. 

Debnártanya, Domcsektanya, Hubacstanya, Hu- Klsvány r'\ Bugyi Pest-P&lis-8olt-Kisktlulll 
gyecztanya, Jazvinszkitanya, Kopaniczatanya, alsódabasi' j., cs. o: Ócsa, u. t. Ócsa, a. ; 

. Paczalaitanya,., Paulovtanya, Petlustaoya, Rajnoha· Dunavarsány." . 
tanya, Sajbatanya, Szmiknyártaoya, Tomatanya, *) Kisvár kk., Beepes tim., lt5esei i~ hiz 3~ 
Udics~a.tanya és Závoztanya, BCirs t~m., aranyos- t 181, T., 1·k. Duránd, 586 th., kj. L6cae (lllc!ei 
maróti J., h6.z !07, f. 1.30~, T., rk. NagyO.lés, kj.), ak. Duránd, tsztk., jb. és ah. L6cse, es. 6. 
3.968 kh., kj. és ak. Fenyftkoszt~láoy, tsztk., jb. Lőcse, 67, IX, so, u. t. és 11• p. Ulcse. 
és ah. Aranyosmarót, cs. 6. ÚJbánya, !6, XIV, *) Kisvárad kk., Nyitra vm., érsekújvári "j., hál 
44, u. t. P6loanagymezc5, u. P• Dóczyfftrésze. 156, ! 1.041, T., rk. Nagysurány, 1.563 kb, kj. 

Klstllés, r'\ Szakmár, Pest-Pilis-8olt-Kiskura és ak. Egyh6.znagyszeg, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. 
t~m., kalocsai j., cs. O. Kalocsa, u. t. Kalocsa., Érsekújvár, cs. o. Nagysurány, 1!1, xm, ü, 1o t. 
u. p. Szakmár. · és u. p. Nagysurány. , 

*) Klsilrögd kk., Bika.r tJtn., kOzponti j. (székh· Kis v á r a l j a l. Kaszatisváralja. l 
Nagy-Várad), h6.z 141, l 7M-, O., .::f-, !.101 kb., kj. *) Klsd.rda nk., X Darusziget, Dohányostan!lt ! 
és at. NagyilrOgd, tsztk. Nagy-Várad, jb. Nagy- Kisdaruszigettanya, Kistanya és NantanJa; &a· ; 

cs. O. Nagyürögd, 37, IV, 11, u. t. és u. p. Váradles. ~, X),gk. Ajak, th., ak. helybend ~ s.;, 
*) Kisvallas kk., Bt."''eg 11m., szolyvai j., ház regyháza, jbtk. és ah. helyben, es: 11

• h J ' . 

*) ,.,'l J' as · ar(m ak. Polena, tsz. Berepzász, jb. Alsóvereczke, ah. • svar ., 
• • 
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j., ház 31, f. 139, M., rk. Szabadszentkirály, 436 Rozsnyó, es. O. Rozsnyó, XVI, 52, m. h. 
kh., kj. és ak. Gerde, tsz. Pécs, jbtk. és ah. S1.ent- (Veszverés), u. t. és u. p. Nagyveszveres. 
16rinez, es. ll. 52, XIX, 60, u. t. Magyar- *) 1Usnze1u~ny kk., X Eleimajor ; BarB 11m., 
szeutiván Gusztávmilve, u. p. SzabadszentkiriUy. verebélyi j., há.z 33, ! T., m., rk. Nemcsény, 

Jü.svarjaspnszta, r-. Nagyvarjas, .d.rlld vm., 1.019 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Aranyos
magyarpécskai j., .es. G. Opéeska, u. t. és u. p. marót, jbtk. és ah. Verebély, cs. ll. Aranyos~ 

. Tornya. . marót, i6, XIV, U, a. t. Barstaszár, IZ!· 
llSTárosmajor, r-. Ipolyvisk, Hont 11m., ipoly- *) Kisvicsáp kk., Nyitra 11m., nautapolcsányi j., 

&ági j., es. ll. Ipolyslg, u. t. és u. p. Ipolyvisk. ház 29, ! 3;U, T., m., n., rk. Csermend, 88!! kb., 
*) Ilsvarsány kk., SzaboleB 11m., tiszai j. (székb. kj. és ak. Felsc5bodok, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. 

Mándok), ház 155, :E 1.03{., M., ~, !!.235 kh., kj. Nagytapolesány, cs. O. Nagyrépény, 1!, XIV, 46, 
és ak. Gyilre, tsz. és ah. Kis- u. t. Mer6eze, ~- . 
várda, es. O. Gyüre, 65, X, 33, n. t. és •· p. Insvida, r-. Ernc5há.za, .Torontál 11m., nagy-
Gyilre. becskeraki j., cs. O. Párdány, u. t. Ernőháza, 

*) Ilsvásárhely kk., X Fiatalosmajor és Tót- u. p. Istvánfolde. 
vármajor; ZtJla vm., sümegi j., ház 35, ! 248, M., KisTillongó, r-. Tiszafüred, HetJtiB 11m., 
rk. Mihályfa, 760 kh., kj. és ak. Mihályfa, tsz. Zala- füredi j., cs. O. Tiszaörs, u. t. és u. p. Tiszafüred. 
egerszeg, jbtk. és ah. Sümeg, es. o. Sümeg, 48, Klsrirágos, f""' Torda, .Torda-.AranyoB ""'·• es. O. 
XX, 6J., 11.. t. Zalagógánfa, u. p. Mihályfa. Torda, u. t. és u. p. Torda. · 

*) llnaskúi kk., Va&. ""'·• németújvád j., hát. *) Kisvisnyó kk., Göm6f' ú KiB·Hont ""'·• 
:f, 389, H., n., rk. Kukmér, 1.147 kb., kj. és tornaljai j., há.z 42, :8 146, M., rel Szk4ros, 1.489 

sk. Kukmér, tsz. Szombathely, jhtk. és ah. Német- kh., kj. és ak. Szkáros, tsz. Rimaszombat, jbtk. 
újvár, cs. O. Szentelek, 83, XX, 66, u. t. Szent· és ah. Tornalja, cs. G. To~alja, t5, XVI, 11. t. 
el~k, 11. p. Kubnér. · és u. p. Szkáros. . · -

•) Kinaszar kk., Baranya hegyh~ti j. *) Kisvitéz kk., X Sziklapuszla ; SároB ""'·• 
(széth. Sásd), ház tOS, ! 660, N., m., O• 3.489 kisszebeni j., há.z 4.6, :E !!76, T., rk. Siroka, 661 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. éa ah. kb., kj. és ak. Siroka, tsztk., jb. és ah. Eperjes, 
Sásd, cs. O. Mlgocs, ö!, XIX, 60, a. t. Mágocs, cs. O. Bertót, 67, Ix, !9, •· L latv4nhuta, li. p. 
~· Siroka. . . 

Ki8Tédpuzta, n Nemesvid, Somogy ""''' K is v i z es d a ·I. Vizead. 
marczali j., cs: G. Nemesvid, a. ~ és u. P• Ne· *) JUsvölgy kk.,· 11m., sztropkói j., 
mesvid. · ház 14, :8 70, R., gk. Borosnya, 766 kh., kj. 

*) Ifavejte kk., Tolna 11m., vGlgységi j. (székh. és ak. Minyevágása, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. 
Bonyhád), ház 161, i. 771, N., m., rk. Závod, Sztropkó, ab. Varannó, es. o. Sztropkó, 66, IX, 
1.960 kj. és ak. holy ben, tsz. Szekszárd, · jbtk. !8, u. t. és u, p. Sztropkó. · 
és ah. Bonyhád, es. o. helyben, U, XIX, 61, u. t. Kisvölgymajor, n Czabaj, Nyitra 11".., nyitrai 
Lengyel, ~- . , j., cs. "· 'Ürmény, a. t. és u. p. Czabaj. 

llsvelencze, n Velencze, Feytr ""'·• székes- or r-. Szancsal Kis-KtiküUó t~m 
f~érvári j., c_s. O. Vele~cze, u. t. ':eleneze, ~: hosszúaszói j., · ~. o. Zsidv~, L t. SzépmezÓ: 

) IJ_svendeg kk., Ny1tra vm., ny1~razsámbo~r~ti u. p. Szancsal. · 
f., ház o6, f T., o, 1.183 kb., lrj. és ak. S1ssó, , ' 
tsz. Nyitra, jbtk. és ali. Nagytapolcsány, cs. o. Klsvörösegyház~, f""' S~abadka, Baca-Bodrog 
Nyitrazsámbokrét, 1! XIV 46 u t. Ribény vm., es. O. (a közbiztonsági szolgálalot Szabadka 
[8]. ' J l • ' váro~ re~d6rsége teljesiti), r. [8I p. u • 

lilnenylm, r-. Herczegfal va, Fejér ""''' sár- K l s z a b l a t l. V 
b · H Kiszalacska l. ogardi j., cs. O. erezegfal va, a. t. és u. P• 
Nagyvenyim. . K i s z e ll 6 L Alsózell6 . 

") Klsverbócz kk., Ung 11m., szohránezi j., ház Klszódony, f""' Szerep, Bihar 11m., sárréti j. 
66, :f, i90, T., rk. Nagyzalacska, gk. Nagymihály, (székh. Biharnagybajom1 ca. G. Szerep, •· t. és 
~ kh., kj. és ak. Alsókánya, tsz. Beregszász, u. P• Szerep . 
jbtk. Szobráncz, ah. Ungvár, es. o. Vinna, 66, *) Kiszombor nk., X Dédényszeg, Holtmaros-
li, 36, u. t. és u. p. Nagymihály. tanya, lstvánmajor, Kanászház, Kismajor, Kis-

• 

llnészka, r-. Nagyrépény, Ngitra """·• nagy- zombori tanyák, K6há.ztanya, Körtvélyesmajor, 
lapolcsányi j., cs. O. Nagyrépény, a. L és u. p. Ladá.ny, Nagytanya és Pálinkahá.zlanya; Torontál 
Nagyrépény. vm., nagyszentmiklósi j., ház 870, i, 4.107, M., 

*) Klsveszveris kk., X Sztrakovapuszta; Gömör o, 10.317 kh., ak. helyben, tsz. Nagykikinda, jbtk . 
tr Kis-Hont "'"·• rozsnyói j., há.z 121, ! 644, és ah. Nagyszentmiklós, cs. G. helyben, 46, V, 
T., rk. és ág. Nagyveszverés, 8.616 kb., kj. és ak. 15, r, e. ~ • 
liagyveszvert!s, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. r-. Kiszombor, ToronláZ 
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..,".., nauszentmiklc5sl j., cs. &. Kiszombor, u. t. *) JUszuczatijhetr nk., X Dubje; fre11esltl , .. , 
és u. p. Kiszombor. k.iszuczaújhelyi j., ház 829, i, i.Otf, T., m., 

JC:I8ZomUnpuzta, rl !rlánd, BihM ""'·• bihar- o, (r, !.918 kh., ak. helyben, tu. Trenesá!, 
teresztesi j., ca. G. Biharkeresztes, u. ie és u. p. és ah. Zsolna, cs. il. helyben, 71, XV, 48, 
Nary1omlin. , . r, _[ll e. ~-

K i s 1 o i l e n c z L Felsiliorlencz. kk., HtmyarJ 11m., hátszegi j., hú IX), 
*) Iiszsám kk., X Spatariutanya ; Temes .,".,, t O., m., ~, .:f, !.820 kh., kj. és ak. hely· 

yerseczi j., biz !OS, f, 1.089, O., sz., m., .:f (t), ben, tsz. Déva, jbtk. és ab. Hátszeg, cs. ll. hely-
6.079 th., kj. és ak. helyben, tsz. Fehértemplom, ben, tU, XXIII, 76, u. t. és u. P• Puut•kal'a .. 
jbtk. és ah. Versecz, cs. O. Temesmóra, 611 VII, *) KlTadár kk., X Boszintópuata, Jtnoshi.za. 
10, a. t. Nagyszered, . . puszta és Páczadpuszta; Somogy ""'"• 

K i a z s á m b o k r é t l. V ágzsámbokrét. j., ház 18, :E . 608, M., rk. Nagyatád, 
rl Nagyzsennye, VtJB tma., kh., kj. és ak. Nagyatád ( nagyatádvidéki kj. ét U. 

· 'fttvári j., cs. G. Rum, u. t.· és• u. p. Rum. kerf11et), tsz. Kaposvár, j btk. és ah . 
• Ilszsippó, rl Bárdudvarnok, Somogy .,m., ka· cs. o. Tarany, ~, XIX, 6!, u. t. éa 'L p. Nau· 

posviri j., u. G. Zseliczkisfalud, u. t. és u. p. atád • 
Birdibükk. · K i 1 d i a l. Kisgye. 

*) KiszsolD.a kk., Besztwc•e-NtJBidtl ""''' jádi Ilá.bertelep, r\ Kecskemét, Put-Pilil-&11. 
j. (székh. Besztercze), ház 124r, ! N, czigány, Kiskun tJm.;· cs. G. (a kc,zbiztonsági szolr&tot 
o., c!, gk. Besztercze, !.9iS kb., kj. ~~ak. helyben, Kecskemét város rendcSrsége teijesfti), m. h., 
~' jb. él ah. Besztercze, cs. O. 68, r, . 
XXII, 7!, L t. Petres, a. p. Beaztercze. Kl a cs a n l. Kalacsány. 

*) . . n~··. )( Kiszicsi csárda; Bács-BorJ- *) XJ.acsanó kk., X Háromkép; Bereg -, 
rog "~·· újndék,lJ., ház 889, z 4r.l'i07, T., sz., d', T• latorczai j.tszékh. Oroszvég), ház !~6, i, R., 
rk. ÚJfU~~' 4r.6!1 kh., ak. helyben, taztk., Jb. n., m., rk. Munkács, gk. Iványi, kb., kj. és 
és ah. UJndék, cs. G. Ófutak, 6, VI, 19, r, ak. Oroszvég, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. lun. 

• . · kács, cs. O. Beregsárrét, 66, XI, L L llun-
Klsza.osl cd.rda, f"\ Kináes, Báu-BDtlrog ""'·· kács u. p. Oroszvég. 

újvidéki j., cs. ll. Öfutak, u. t. és a. P• Kiszács·, KÍacsá.nyvadászlak r"\ Velsécz Ban ta., 

*) Ilszelfalu kk., )( Kiszelfalvi kőbánya, Ku- aranyosmaróti j., cs~ o. Aranyos~a.ró~ a. t, 
rucztel~p él VOlgylelep; ~ars "~·· pramszent. és u. p. Alsószelezsény . 
kereszt1 J., ház 108, ! 731), T., rk. Karvaly, )[lacskéhh-tvány, r"\ Lobonya, Nyilro ..., 
. kh.1 tj. és ak. helyben, tsz. Aranyosmarót, vagújhelyi j., os. d. Ótura, L t, Ótura, 1, Jo 
Jbtk. és ah. cs. G. helyben, 16, Lobonya. 
XIV, 46, u. t. Garamberzencze, u. p. Jálna. K a 1 0 d v a 1 BégakalodvL 

Ifaellabi klibá~J&, rl Ki~zelfalu, Bars "m., K 1 a d 0 v a 1.' Kalodva. 
J., cs. G. Ktszelfalu, •· t. Ga- K 1 a d z á n L Klazány. 

ramberzencze, •· p. Jálna. , ~~kkan' · · 
IfszelJtauya, rl Mezlicsát, Borsorl tJm., mező- *) Klárafal va kk., Toron~á· '"""' IZiaiJ? 

csA.ti j., os.. G. L t. Ároktő, L P• ház 138, z 570, M., rk. Ktszo~bor, 868 kb., kj. 
11 zc5 sit (Deszk nk.-hez beosztva), ak. K1szombor, tn. Nqy· 
~el;tanra, rl SárkOzújlak, s1atmtir .,.,, kikinda, jbtk. éa ah. Törökkanizsa, ca. O. Óbéb, 

azatmlrnémeti j., ca. G. SárkOzújlak. a. L és u. p. 46, V, 15, u. t. 6a L P• Deuk. 
Sbközújlak. . - Iná.ramajor, rl Derekegyház, Cao11grád 01-t 

)[ i a z e t ó 1. Kiszető. · · tiszé.ntúli j. (székh. Mindszent), es. il. Hódmcii· 
*) IiszetG kk., Temes .,".,, temesl'ékasi j., ház Vásárhely, u. '- Na~rymá.gocs, u. p. SzenteL 

fll, ! 1.815, O., T-, rk. Lugos, 1.809 kh., kj. Kláramaj or, rl IvA.ncz, Vas tn~~., ii!rmendi ~~ ' 
és ak. helyben, tsz. Temesvár, jbtk.. és ah. Temes- cs. O. Iváncz, u. L és u. p. lváncz. 
rékas, CB. G. helyben, 61, VIII, !IS, r. )[lá.ramo,jor, f"\ Nagykároly, BiahaM , •• , 

~- cs. G. Nagykároly, u. t. és u. p. Nagyk&roly. 
Iiszétpuszta, r"\ Felsi'Httebe, Torontál .,m., Klá.ramajor, r'\ Tápiöszecsli, Pest-Pilü-Soll· 

pArdányi j., Cl. G, Felsóittebe, L t. é.s a. p. Kiskun t~m., nagykátai j., cs. o. Ióka, 1o t. 
Felsóittebe. · ' és u. p. Tápiószecső. • 

Ki sz i n d i a l. Keszend. Klá.ramajor, r'\ VedrM, PoiBtntg tltll., DIIJ· 
*) Kiszte kk., Zemplt-n 11m., sátoraljaújhelyi j., szombati j., cs. G. Czifer, u. t. és 11. p. vedród. 

ház 75, ! 361, T., m., rk. Barancs, gk. Bodzásújlak, *) XJ.á.rl nk., X Csillagpuazla, KJárissóllG~ 
ref. Gercsely, 1.417 kh., kj. és ak. Velejte, tsztk., Nándorházapuszta, lis Zsidóháza; ~roMlá~'~ 
jb. és ah. Sátoraljaújhely, es. O. Alsómihályi, 66, csenei j., ház 588, ! !.646, Sz., czJgánt! !(~· l 
X, a. t. Velejte, u. p. Bodzásújlak. Gyertyámos, ,,816 ~· ak. helyben, 

• • 
• 

• 



• 

• • 

• ltli ltli 

li'kinda, jbtk. és ah. Zsomboly~~o, es. G. IC6ese, KlémaDntanra, fl Temesszécsé~J, fimes 11m., 
61, VIII, H. ~ p. u. · vingai j., cs. O. Vinga, u. t. Temesmurány, u. p. 

K 1 á r i l. Temesszécsény. 
llárJmajor, ~ Mag lód, Pest-PSISs-SoJ~Kisktm I l em b é r k l. Kelembér. 

em.. monori j., es. O. Péczel, u. t. és u. p. .fOementinamaJor, f""'l Pusztavacs, hat-Pilis-
lrfaglód. Solt-Ki.skun vm., alsódabasi j., cs. o. Puszta-

Ilárlszöllök, f""'l Klári, TorontcU 11m., csenei vacs, u. t. és u. p. Pusztavacs. 
j., cs. i! •• ·Kc5csP., u. t. és u. p. Kláli. Klementlnapuszta, f""'l Szúd, Hont 11m., ipoly-

*) kk., Bersg t~m., latorczai j. aági j., ca. O. Alsósipék, a. t. Teszér, a. p. 
(székh. Oroszvég), ház 56, i, 879, R., gk. Egyházmarót. · 
Oroszvég, 16~ kh., kj. és ak. Oroszvég, tsz. Bereg- Klementlnatauya, 0 Tard, Borsori ""'·• 
szász, jblk. és ah • .Munkács, cs. O. Munkáes, 66, mezc5k0vesdi j., cs. G. Tibolddaróci, •• t. ás 
XI, 34, u. t. Munkács, u. p. Oroszvég. u. p. Tard. 

Ilastrommajor, f""'l BiharszentjAnos, .Bihcar Jnementlnmajor, f""'l Bot; F-ejtr ""'·• vili j., 
11., biharkeresztesi j., es. o. Kisszántó, u. t. ca. ö. Sóskút, u. t. és a. p. Etyek. 
Bors, u. p. Biharszentjános. JDementka, f""'l Cserpatak, Zólyom ~m., breznó-

llastrompuszta, f"'t Keszlölez, bányai j., es. O. Feketebalog, u. t. Zólyombrézó, 
esztergomi j., cs. o. Dorog, u. t. Leányvár-Csév. u. p. Kisgaram. 
L p. Kesztölez. Klementka, fl Szikla, hreznó-

ICiatna, f1 Ágostonlak, G6mör ú Kis-Hont ""'·• bányai j., es. o. Feketebalog, u. t. Himakokova, 
garamvölgyi j. (székh. NándorvOlgy), cs. lJ. Koháry- u. p. Forgácsfalva. 
háza, u. t. Lujzahuta, u. p. Ágostonlak. Klementmalom, f""'l Rábaszentmárton, Va ""'-· 

') JOaz4ny kk., Zemplén , varannói j., ház szentgotlhárdi j., cs. ö. Gyanafalva, u. ~ Gyana-
74, ! BSO, T., cf, rk. Alsókörtvélyes, 917 kh., falva, u. p. Rábaszentmárton. 
l~ és ak. Alsóryertyán, tsa. Sátoraljaújhely, jbtk. IUemlmajor, ~ Medryesbodzás, ..hllrl 
és ah. Varannó, es. a. Tavarna, 66, IX, jS, u• t. eleki j., es. a. Meds:resegyháza, m. h., a. t. 
és n. p. Varannó. Medgyesegyháza, u. p. 

llebelsbergtanra, f""'l Vajdaszentivány, Maros- *) Klenócz nk., ){ Császárpatak, Feketepatak, 
Torda ,,.,,, réaeni alsó j. (székh. Szászrégen), Ottilia, és Sztarvopolyo; .Göm6r és Kis-Hont vm., 
cs. i!. Gernyeszer, u. t. Sáromberke, u. P• rimaszombati j. (székh. Nyustya), ház 984, ! 6.700, 
Vajdaszentiván. T., m., czigány, cf, rk. Nyustya, 17.866 kh., ak. 

lileboyirh4ny, fl Túrréte, Nyitra tim., mia- helyben, tsztk., jb. és ah. Rimaszombat, cs. lJ. 
Tai j., cs. ö. Miava, u. t. .Miava, a. P• :,t'úrréte: Rimakokova, i5, XVI, 5!, u. t. Nyustya, ~· 

lleczenea, n Felsözáros, Tret~csétl tJm., puhó1 K I e n o v a l. Kelen. 
j., cs. il. Puhó, u. t. Puhó, u. P• Felsözáros. JnenoTácz f""'l iJjfutak Bács-Borlrog vm új-
. ICleinke~~öház, f"'t Mátészalka, Seatmár .,".., vidéki j., es~ ö. Ujvidék,' u. t. és u. p. ór~tak. 
má~szalkaJ J., cs. O. Mátészalka, u. t. éa u. P• Ineylemajor, f""'l Hegyeshalom, Most»l 11m., 
lláteszalka. •t · · ,. Félt t é Kl Int · B' · S. b raJ az J., cs. u. orony, . a. • s u. P• 

.~ . anya, f"'t 1r1, ~a olcs ""'·• nagy- Hegyeshalom. 
kill01 J., ca. G. Nagykillo, u. t. Biri, U. P• Kl · · l V"'"k 1 "' 
Nagykálló. 1 cs 1 n • '"fi e ecsany. . 

llelntanya, f""'l BOkOny, Seabolu ·11m., nagy- . Inicsjepuszta, f""'l Ölved, Trmcsin tltJI,, ~áni 
kAllói j., cs. o; Újfehértó, u. t. Téglás, u. P• J., cs. ö. Bercsény, u. t. Ölved-Roasonymllta, 
Bököny. . Ilo P• Ölved. 

llelntanya, n Kölcse, B1atmár 11m., fehér- *) Illcsó kk., Krass6-Seörtny vm., hégai J. 
BJarmati j., es. o. Sonkád, u. t. és u. p. KOlcse. (székh. Bálinez), ház ~17, ! 1.045, O., -'f, rk. 

Klei11tanya, 0 Milota, Seatmár t~m., fehér- Faesád, 3.803 kb., .kj. és ak. helyben, 
gyal'lnati j., cs. o. Mátészalka, u. t. Tiszaújlak, és ah. Lugos, cs. ö. helyben, 43, Vlll, , 
t. p. Tiszabecs. f (Bethlenháza-Klicsó), u. ~ Bethlenháza, 

IClelntanya, f"'t Nyirmada, S~abole1 e~m., Kl i e s o v a l. Klicsó • 
nyirbaktai j., ca. o. Nyírbakta, u. t. és u. p. K l i e z l. Csűrfalva. 
Nyírmada. . · Kl i es t i n a l. Kelestény • ' 

lleintanya, f"'t Szinérváralja, Seatmár 11m., K l i m p a L Kelénpatak. 
ezinérváraljai j., es. O. Szinérváralja, u. t. és Klln kk., .irva vm., námesztói j., ház 188,! 836, 
u. p. Szinérváralja. T., lengyel, rk. Zubrohlava, !.216 kb., kj. és ak. 

lleintanya, f"'t Velencze, Fejér tim., székes- Bobró, tsz. Rózsahegy, jbtk. NIÍID.esztó, ah. Tur
fehérvári j., cs. o. Veleneae, a. t. Velencae, u. p. dossin, es. o. Námesztó, 71, XV, ,9, u. ~ Ná-
Kisvalencze. mesztó, ~· 

Kl e kk l. Bépfc5. · · . IClin, f""'l Berekfalu, Trmc1én "".,, • 
J·· 
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es. 6. TurBófalva, u, :t• Turzóralva, u. p: Sza- Gülniczbánya, ~· ll. Szepesolaszi, 67, IX, 00, 
niszlófalva. ~ . m. h;, u. t. Istvánhu.la, ~ . 

:Klinamajor, f"'\ Hontnádas, Hoot vm , J>áti :KlukoT, f"'\ Dombelve, "'·• 
j., es. O. Bát, u. t. Bát, u, p. Hontná.das. es. O. Csac2:a, u. t. Csacza, a. P• Dombeile. 

K Unkárttanya, f"'\ Kisgtit, Bereg t1m., tisza- Kl y u s s ó l. Kolossó. 

j, 

bliti j. (székh. Beregszász), cs~ o. Gát, u. t. Bar- :Knellypnszta, n Berkeszfalu, Tmeum., detlai 
· kaszó, u. p. Gat. · j., es. O. Mezc5somlyó, a. t. és 1o p. Temt:S· 

:Kllsza, 11Monostorszeg, Bács-Bodrog vm., apa- bllkény. ' 
tini j., es. ll. Monostorszeg, a. t. Bezdán, K n é z l. Temeskené:&. 
u. p. Vaskapu. :Knnpferpnuta, n Érd, F'lr tlfA,, adonyi j, 

JOoácslrtvá.ny, 11 Verbóez, Nyitt·a vm., sze- cs. ö. Érd, u. t. és u. P• Érd. · 
niezei j., es. O. Verbóez, u. t. Miava, · u. p. Ver- K n y a h i n y a l Csillagfalva. · 
bócz. Knyazsa kk., X Jelsavapuszta; ÁrfJIJ 11111., al!6-

*) Klobusfez kk., )( Gyuriháj; · Trencsén vm., kobini j., ház 85, ! 318, T., rk. Bezine, 
illavai j., ház 42, ! '374, 1'., rk. Illava, 1.4t7 kh., kj. és ak. Medzibrogy, tsz. Rózsahegy, jbtk. 
kb., kj. és ak. Illava, tsz. Trencsén, jbtk. Illava, és ah. Alsókubin, cs. O. Alsókubin, 71, IV, ü, 
ah. Puhó, cs. O. lllava, 71, XV, 47, u. t. és u. p. u. t. és u. p. Alsókubin. 
Illa v a. · K o b á. t d e m e le r fa lv a. I. Kob!tf'alva. 

• 

:Klobusftzkytanya, 11 Szigetfalu, Temes vm., *) Kobá.tfalva kk., Udv11r'MZy 1111., székely • 
dettai j., cs. O. Gátalja, u. t. és u. p. Siigetfalu. keresztúri j., ház 1!7, ! 530, M., unil Székely. 

KI o c s k ó fa l v a I. Lakatosfal va; szentmihály, 1.781 kh., kj .. és ak. hel,yben, tsz. 
•:Klokocsik,,11 Alsószentmárton, Bau .. ~.ya vm., Székelyudvarhely, jbtk. és ah. 

· siklósi j., cs, O. Drávaszabolcs, u. t. és u. p. cs. O. Szentlélek, 8!1, XXIV, 80, u. t. SzékelJ· l 
Siklós. · · · keresztúr, 

:Klokocsfmajor, 11 Csc5vár, Pest-Pilis-Bolt-Kis· Kobllántelep, 11.Fels6rados, Nyitra n., lll· 
kun vm., váezi j., cs. O. PllspOkhatvan, u. t. kolezai j. (székh. Holics), es. G. Holics, a. t. Holics, 
Acsa-Erd~kflrt, u. p. Acsa. u. p. Szentistvánfalva . 
· Kl ok o es ó L Hajagos. *) :Kóbor nk., Nagy-Kükt'UZó 1111., t6halmi j, 
K l o ko t i e s l. Krassócsllrgc5. • ház !45, ! 888, M., ~ , kg. Lemnek, 3.971 kb., al 1 

*) Klopódfa nlr., X Annamajor, Beniczky- helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. Kőhalom, 
tanya, Erdeitanya., Mátyásmajor és Wekerlemajor; es. O. Lemnek,!, XXIV, 78, Li. Kőhalom, L p, 
Temes vm., veraeezi j., ház 379, :! ~.OSt, o., m., Lemnek. . · 
n., ~seh, t, ~, .::f, rk. Nagyzsám, ág. Vársomlyó, Kóborlótanya, n Boj, 81abo~ A, d&dai 
7.458 kh., ak. helyben, tsz. Fehértemplom, jblk. fels15 j. (székh. Gáva), es. G. Ibrány, 'L ~ ~ 
és ah. Verseez, es. ll. Nagyzsám, 61, VU, !!O u, p. Buj. · 
f, _[ll e. ~- K o b u l n i c za L Kabalás. 

Klopotiva nk., Hunyad vm., hátszegi j., ház :Kóburgmajor, (") Béld, Hont 11111., kolpOIIli 
· · · 365, z 1.587, O., 1t, ~, !0.340 kh., ak. helyben, tsz. j., cs. O. Szentantal, u. t. Szentantal, 1o Jo Jle. l 

Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, cs. O. Várhely, 66, rencsfalu. l 

XXIII, 75, n. t. és u. p. Várhely. . Kóburgpus.da, n OsGd, Hont 11111., ipolysqi ! 
lilotildmajor, f"'l Pusztavacs, Ped-Pilis-Solt- j., cs. O. Alsósipék, u. t. és n. p. Teszér. l 

• 

Kiskun v.m., alsódabasi j., cs. o. Pusztavacs, Ko c h a n ó e z ·1. Vá.gkohány. 
u. t. és u. p. Pusztavacs. . *) Kocs nk., X GOrényvé.rpnszta, Kocsikeserú· 

Iotlldtanya, f"'l Tard, Borsoti t1m., mező- viztelep, Koc11i major és Móriczpuszla; Ko11círo• i 
kövesdi j., es. ö. Tiholddaróez, u. t. és u. p. vm., gesztesi j. (székh. Nagyigmtnd), ház 
Tard. ! ~.BM, M., (), ~, 10.135. kh., ak. helybeD. 

· Xlotlldtelep, . n Piliscsaba, Pes:-Pilis-BolC- tsz. Komárom, jbtk. és ah. Nagyigmánd, e~ O. 

Kiskun vm., pomázi j., cs. ö. Pilisvörösvár, KomlM, a, XIII, 43, u. t. Tata,~ . 
m. h., u. t. és u. p. Piliscsaba. · Ko e a l. Nemeskoes. 
l u h i n a l. Kelebény. . K ó e s l. Szamoskóes. 

Kl u es á r ka l. Várkulcsa. · Kocsánpuszta, n Zágon, HárOlllSilk ••·• 
Kl ú es ó l K u l e B os. . orbai j.· (székb. Kovúzna), ca. 11. Zágon, 1o t. 
'Klukaneirtvany, n Trencsénhosszúmezc5, :Ilren- és u. p. Zágon 

caén vm., nagybiescsei j., cs. O. Nagybicsese, u. t. K o es á r d l. Oláhkocsárd, Székelykocs6zd. 
Nagybicsese, u. p. Trenesénhosszúmezl5. *) Kocs6r nk., Pest-PiliB-&lf-Kisi:J~" ra., 

*) Klnknó kk., X Istvánhuta és Szentanna ; Sse· abonyi j., ház 75!, i. 8.780, IL, O• ret.Jissk~: 
pes vm:; gölniczbá.nyai j., ház 193, ! 1.088, T., jenc5, 1 kh., ak. helyben, tsz. Kecstem~~~t. 
(), kb., kj. és ak. Korompa (korompavidéki és ah. Nagykdrös, es. O. Na8)'kllr41s, 68, n, ' 
kj. és ak. ker[llet), tsz; Lócsei jblk. és ah. Na~rykc5r0s, ~· 
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trocslhegy, f"' Czecze, Fej4r t1m., sá1·bogárdi Ko cs u h a I. Alsókocsoba. . 
j., cs. 11. Czeeze, u. t. és u. p. Czecze. K o c B u b a l. Felsükoesoha. 

Kocsi keserbistelep n Koes, Komárom · K o es u b a l KörOskocsoba. 
~m., gesztesi j. (székh. N~yigmánd), cs. O. Kom- Kóczánsashalom, n Hernádkak, ZempUn vtn., 
lc'id, u. t. Tata, u. p. Koes. • szerenesi j., cs. O, Gesztely, a. t. Onga, u. p. 

Iocsilapos, r"r Derecske, Bihat• derecs- Gesztely. 
kei j., es, o. Derecske, u. t. és u. p. Derecske. Kóczántanra, n Gesztely, Zetnplm tJm., sze-

Koest major, r"r Kocs, Ko111.árom vm., gesz- renesi j., cs. G. Gesztely, u. t. Onga, a. P• 
tesi j. (sz.ékh. Negyigmá.nd), cs. o. Tata, a. t. Gesztely. 
Ta'a, L P• Koca. · Kóczántanya, r"r GyGmr6, ltit-Pili~Solt-KiB-

K o cs i n _I. Kc5esény. kun vm., monori j., ca. G. Gyömrő, 
r"r Nagyszombat, Po•stmy (Gyllml·c5-Kóc1Anpuszta), u. t. és u. p. 

trm., es. O. Nagyszombat, u. t. és u. p. Nau- Kóczt\ntanya, f""' Onga, .Abauj-Torna tJm., 
azombat. szikszói j., cs. 6. Szikszó, u. t. és u. p. Onga. 

Iocslsmalom, f""' Inota, Fejh székes- Koczlkpuszta, f""' Alsóvély, 9ömÍir la Kis-
fehérvári j., cs. O. Nádasdladá.ny, u. t. és a. p. Hont vm., tornaljai j., cs. o. Tornalja, u. t. 
Várpalota. Tornalja, u. p. Felsővély. 

Ko cs kóc z l Alsókocskócz, Felsc5kocskócz. ill) Koczkaszállás kk., X Zimbrilova; Bereg 
K o cs o b a I. Alsókocsoba, Fels6kocsoba, vm., szolyvai j., ház 7.f,, .i. 480, R., gk. Dunkó-

" Körllskoesoba. · falva, M5 kb., kj. és ak. Szentmiklós, tsz. Bereg-
·) IocsóCJ kk., Trencsm tJm., trencséni j., ház szász, jbtk. Munkács, ah. Szolyva., cs. ö. Alsó-

47, f. 496, T., m., rk. VAgújfalu, t.a7 kh., kj. és viznicze, 65, XI, 34, u. t. és u. p. Szentmiklós. 
ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Trencsén, ca. O. Koczó, f""t Ipolykér, N6grti.d vm., balassagyar-
Beeskó, 71, XV, 47, ~. ma ti j., cs. G. Szécsény, a. t. Őrhalom, u. p. 

*) Iocsola nk., ToltUl t1tn., dombóvári j., Jpolyvarbó. . 
ház 458, f. !!.348, M., n., o, 8.532 kb., ak. hely- Koczormajor, f""t Megyeres, Komárom tltn., 
ben, tsz. Szekszárd, és ah. Tamási, cs. O. csallóközi j. (székh. Nemesócsa), ca. ö. Gúta, 
Sukcs, ü, XIX, 63, f (Kocsola-Ódalmand), u. t. és u. p. CsallókOzaranyos. 
~ (Koesola-Ódalmand) p. u. Ko c z ú r l. Koczurány. · 

•) IocsoládfalTa kk., B•olt&Ok-Doboka_ "m., *) .Koczurány kk., Nyitra tJm., privigyei j., 
nagyilond~i j., ház 80, :! 830, O.,. gk. Létka, ház 33, i, l9.f,; T., rk. Bajmócz, 725 kb., kj. és 
~10 kh., kj. és ak. Létka, tsz. Dés,. Jbtk. Nag!" ak. Bajmócz, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Privigye,. 
ilonda, ah. M:agyarlápos, cs. ö. Hosszul'év, XXI, cs. o. Privigye, 12, XIV, 46, u. t. Privigye, u. p. 
701 u. t. Létka, ~· . • . Bajmóez. . 

kk., Szatmar t1m., mátészaltaJ l•• ház Ko c z u r i c z l. Koszort\ny • 
, f. U81, M., ~, 3.828 kh., kj. és ak. Gyllrtelek, K k aj · H , 1 Po 

l S t ár Né t . 'btk é h Máté lk A oczur OTem or,. f""t arang1a va, •sony 
aL za m - me 11 J . s a • sza a, cs. u. b t' . A N b t .. 

Mátészalka, 5, m, 89, f, ~. vm., nagyszom a 1 J., ca. u. agyszom a; u .... 

I d F k 
Modor, u. p. Nagyszombat • 

ocaor oa, r"r egyverne , 6,,._ c w lld lk' "-A• .. ti · k" é . ( ékh T" "k t K Qlltmajor, f""' sönge, ~a. ""'·• eze OmO 1 1Jo1Uffl05 tm., SZ&l uZ p J. sz • uru szen - . o ff ~ t K . 
'klós) • F k L .. é F y J., es. O. st yasszony1a, u. • enyer1, u. p •. 

m.J l cs. u. egyverne ' ... B U.·P· er - c ö . 
vernek. . s nge • 
·Iocsor .. f)s, "' KL.aderes, J'á8J-Nagykun- *) Kodor kk., 81olnok-DoboktJ tJm., dési j., 

BIOlfiOk vm., tiszai fl ~siS j. (azé kb. Knnhegyes), ház 9~, l 50!, O., it, ref. Désak~a, 1.681 
cs. 11. Kisújnlllás, u.· t. Fegyvernek, u. p. kh., kj. és ak. Alsógyékényes, tsztk., J b. és ah. 
Kenderes. Dés, ca. 6. Dés, 68, XXI~ 70, u. t. és u. p. Dés . 

Iocsordos, "' Nidudvar, Hajdu. tlm., hajdu- Kodot·hölgy, n Dés, S•olnok-Doboka "•·• 
azoboszlói j., ca. o. Nidudvar, a. t. és u. p. cs. O. Dés, u. *· és u. p. Dés. · 
lián•Jdvar. . . · Iodormt\ny, 0 Berettyószentmá.rton, Billtw 

1 Jcsordoa, r'. Tiszadob, Seabolcs vm., dadai vm., berettyóújfalui j., ca. lJ. Berettyóújfalu, u. 't. 
alsó j. (székh. Tiszalök), ca. 6. Büdszen'tmihály, Berettyóújfalu, u. p. Bel'ettyószentmárlon. 
L t. és ., p. Tiszadob. . Kodrulytelep, f""t Bucsonfalva, 81Gtmár ""'·• . 

Iocsordpuszta, r"r Szal•es,· Bihar vm., ér- nagysomkúti j., cs. G. Nagysomlnit, u. t. és a. P• 
mlh í.lyfalvai j., cs. ll. Szalaes, u. t. Jfargitta, u. p. NagysomtúL 
Gllo 1petri. · K o h l. Kiskoh, Vaskoh. 
· Iocaorhegy, r"r Endrőd; Btké8 vm., 'yomai Kohacsár,la, r"r Ko pAcs, Baranya ""'·• baranya-

j., cs. ö. Gyoma, u. t. és u. p. Endrőd. vári j. (székh. Dárda), ca. lJ. Dárda, u. t. Laska-
Iócspuuta, r"r Eferszalók, tJtn., erri j., falu, u. p. Bellye. -

U. o. Komlc5, •· t. Eger, 'D:.• p. Eserszalók. .Kohanirtvány, f""t Bélapataka, Nyitra t~m., 
' 

• 

' 
' 

' 
' • 

' 

• 

• 

• 

' 

• 
' 

• 

• 

• 

• • 

• 

' 
-

• 

. • 



• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

lCoh Kol 
• 

privigyei j., cs. ö. Nyitrarudnó, u. t. Nyitranovák, tsz. Pestvidéki (szé~. Budapest), jblk. él al 
u. p. Bélapatnka. Nagykáta, es. ö~ helyben, 68, II, 6, 'd'J, ,.y.. 

Ko h a n ó e z I. Felsc5kohAny. *) Kokad nk., )( Homokitanya és Kokadi 
*) .Ko hány kk., Zemplln ""'·• gálszécsi j., ház maJor ; Bihar tlm., székelyhidi j., haz !19,! 918, 

t 766, T., m., rk. és gk. Gálszécs, ág. , ; , o, rk. Bihardióazeg, 3.06!1 kh., ak. heiJ· 
Pazdics, 1.496 kh., kj. és ak. Gálszécs (gálszécs- ben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Szé~elJhid, 
vidéki kj. és ak. kerO.let), tsz. Sátoraljaújhely, cs. o. Nagyléta, 39, III, 7, u. t. és L P• Almoad. 
jbtk. és ah. Gálszécs, ea. G. Gálszécs, 66, IX, ~8, Kokadimajor, r'\ Kokad, Bihar vm., udkeiJ· 
a.. t. és u. p. Gálszécs. . hidi j., cs. ö. Nagyléta, u. t. él u. P. Álmosd. 

Ko h á n y L Bereltyókohány, Fellc5kohány, Kokasd, r"'' Herczegfalva, Fli* "'" ár-

• 

' 

Kiskohány, Vé.gkohány~ bogá.rdi j., cs. O. Herczegfalva, u. L Here&er- t 
IoháDJP&&zta, r"'' Rinyaszentkirály, Somogy falva, L p. Nagyvenyim. 

tna., nagyatádi j., cs. ö. Görgeteg, u. t. Görgeteg, Kokas d l. Kakasd. 
· a. p. Rinyaszentkirály. ' . Kokasorrtan:ra, r'\ Piszke, Esmr{IO'A ta., eq. 

Iohárlmalom, f-'\ Zalaszegvár, ~ltJ ""'·• lergomi j., es. ö. kyergesújfalu, a. t. 6s L,. 
. sO.megi j., cs. o. SQmeg, u. t. Nemeskeres1túr, Piszke. 

• 

a. p. Jánosháza. Kokast.Sglagyár, r'\ Csorna, 8oproft ~~~~ uor. 
r"'' Panyidaróel, N6grátJ ""'·• nai j., CL O. Csorna, 11. t. és u. p. Csorna. 

losonczi j., ca. O. Losoncz, a. 1i. Vilke, u. p. KokaTa kk., X Podbanskó i Lipt6 •, 
Losonez. · , liptóújvé.ri j., ház !05, i 1.119, T., rk. Dovalló, 

*) Kohár;rháza nk., X Pohorellavasgyár ; ág. Hybbe, 17.8j3 kb., kj. és ak. Dovalló, 
Göm6r és Kis-Hont, ""''' garamvOli'yi j. (székh. tsz. Rózsahesy, jbtk. Liptóújvár, ah. Liptószent
Nándorv018Y), ház 45i, f. !.807, T., m., o, 8.164. miklós, aa. G. Liptóújvlr, 67, IV, "'t. ij~ 
kh., ak. helyben, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. öjvár, 
Nagyr6cze, cs. G. helyben, !5, XVI, 6~, m. h., K ok o v a l. Rimakokova. 
L t. és L p•· Pohorellavasgyár. . Kobó, ~ Báreza, .Abauj·Tonla tla., • 

J.. 
K o h á r y s z e n t l c5 r i n c z l. Keeskem6t. cs. G. Enyiezke, u. t. és u., p. 
Ko h l d o r f l. Szenesfalu. *) KolLeóbaksa kk., .Abatij-Ton&G "•·· 
Xohnácspuuta, ~ Kisradna, ~enesm "•·• j., ház 39, f, 190, T., m., rk. Kas•amindszeu~ 

báni j., cs. ö. Bercsény, u. t. és u. p. Bercsény. kh., k.j. és ak. tazli.,jb. és ah. 
K o h ó L Pónikkohó, Zsarnóe1akohó. Kassa, es. ö. Enyieake, 34; II, 1.7, u. L él 1o ,. 

• 
*) l:ohópatak kk., Seolnok-DoboktJ ""'·• magyar- Hernádcsány. · 

' lAposi j., h4z 103, t -'13, O., gk. Mai'yarlápos, Ko ka ó m i n ds z e n t L Kuaamindazent. • 

1.866 kb., kj. és ak. Macskamezc'l, tsz. Dés, jbtk. Ko l a cs k ó l Kalács. l 
l 

70, u. t. és u. p. Magyarl!pos. . 10~, f, 607, O., kg. Vaskohmez6, kb., kj • 
.K.ohótelep, r"'' Vaségetc'l, Zólyo• ""'·• zólyomi és ak. Vaskoh, tsz. Nagy-Várad, jbtk. Vaskoh, 

j., cs. ö. Zólyom, u. 1;. Garamberzencze, u. p. ah. Belényes, es. o. Vaskoh, 87, IV, 13, 1o t. il 
ZólyombúcL . u. P• Vaskoh. 

*) Ioh6TU1gy kk., BJGJnok-DoboktJ ""'·· Kolan'te, n Szaniszlófalva, n-et~eBIII " .. ,Cll· 
magyarlápoBi j., ház 158, ! &77, If., o. rk. és gk. ezai j., cs. G. Turzófalva, •· ~ Tur&ófalva, L,. 
Erzsébetbá.nya, kb., kj. és ak. helyben, tsz. S:nmiszlófalva. 
Dés, jbtk. és ah. Magyarlápos, es. O. Oláhlápos, Kolal'ikirtTány, ~ Túrréte, Ngilt'a"•·• miaai 
68; XXI,_ 70, u. t. Oláhlápos, j., ca. O. Miava, u. ~ Miava, u. p. 'l'úrréte . 
. K o h p a t ak a l. Kohópatak. *) Xolarócz nk., X Kolaróczi heuei i Trd 

Iohutják, f"'\ Dombelve, .71rencstn ""'·• esaczai ""'·• nagybicscsei j., ház 511, f. lUt, T., O• 
j., cs. O. Csaeza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. 4.66-' kh., ak. helyben, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. 

Iohu1ioT, ~ Marikó, ""'·• vágbesz- Nagybicscse, cs. ö. Nagybicscse, 71, XV, L t. 
terczei j., cs. G. Vágbesztercze, u. t. Vigbesz- Nagybicscse, ~- • 
tercze, u. p. Marikó. . Kolaróezi hegyek, n Kolaróe~, .7Tenc8 -., 

*) Kojsó kk., 81epea ""'·• IJOlniczbAnyai J.; ház nagybicscsei j., cs. O. Nagybicscse, a. t. NaQ-
133, ! 1.066, T., t , 6.9541 kh. (Szepesapá.tka kk. biescse, u. p. Kolarócz. 
terQletével), kj. és ak. helyben, tsz. L6cse, jbtk. Kolba, r- Alsóstubnya, 1Vr61:1 tlfi,, stubuya· 
és ah. GölniczbAnya, cs. ö. GOlnfczbAnya, 67, IX, "fürd<'Ji j., cs. G. Stubnyafürd6, L i, 6s L p. 
30, u. t. Margitfalva u. p. GOlniezbAnya. Stuhnyafürdc5. 

K ó k l. Mezc'lkók. K o l b a c h l. Hidegpatak. 
*) Kóka nk., X Öregmaj or, Újmajor és Várok· Kolbab puszta, f""'' Siroka, Sáros "'·• 

• 

puszta; Pest-Pilis-Bolt:Kisktm 11m., nagykátai j., j., cs. o. Bertót, u. 1;. Hedri, L p. Sirob. 
ház 779, f. ,,436, lll., o, 7 kb., ak. helyben, .l:olbárttan;ra, n Demecser, &abolcu~~~o, DfÚ' 

• • 
• 

• 



Kol-ltot 

b d~- • • ( !!kb. Kemee.e) ca. IS. Dombrid, u. t. Kollegiumtnnya, 1"'. K!polnAsnyék, Fejlr "•·• 
og owYlJ. sz ' 'k ., h. . . . V l t. ~-

és u. P• Demecser. sze es.~ ervar1 J., cs. O. e encze, u. .,. •· J• 
") Kolbása kk., )( Henalja és Rakattyils ; Kápolnas~yék. . . 

Zem.plln "m. sAtoraljaújhelyi j., ház :!. 699, Kollégmmtanya., r"\ Tiszadada, Bmbolca "m., 
Jl., t., ; , ~ ', rk. Nagykázmér, kb., kj. és dadai alsó j. (székh. Tiszalök), Cll. G. Tiszalök, 
ai. Nagykázmér, tsztk., jh. és ah. Sátoraljaújhely, u. t. és u. p. Tiszadada. 
CL il. Alsómihüyj, X, 83, u. t. Kozma, u. p. Kollert.anya, r"' Atkár, He11es "'"·• gyöngyösi 
Nq'ykázmér. j., cs. G. Vé.mosgyörk, u. t. VimosgyGrk, u. p. 

Kolbász, r.. Kunhegyes, Jáas-Nagykun-Bsolnok Atkár. 
ta., tiszai felsil j. (székb. Kunhegyes). o. Kolles t L Kolafalva. 
Kunhegyes, •· t. és u. p. Kunhenes. K o .ll u t l. Killlild. · . 

Ko l b asa ó l. Vl!gaszó. *) Kólom kk., )( Kólomi major; Va.t ""'·• szom-
K o l b ó c z l. Köves. hathelyi j., ház M, :E 307, N., m., rk. Monyoró· 
I o l 01 l. Kiskolcs, Nagykolcs. kerék,·t.667 kb., k,j. és ak. tsztk., jb. 
I o l cs h ossz ú m e z il l. Kolcsmezil. és ah. Szombathely, cs. G. Pornóapáti, 83, XVIII, 
") J:olcsmez3 kk., Zem.plén vm., varannói j., bAz o9, u. t. és n. p. Monyorókerék. 

!<li, f. 8i7, T., rk. Alsókörtvélyes, rk. Szacsúr, Kóloml major, r"' Kólom, Vaa szombat· 
kh., J;j. és ak. Alaógyertyán, tsz. Sltor· helyi j., cs. G. Pornóapáti, u. t. és n. p. MonJoró· 

aljaújhely, jbtk. és ah. Varannó, ca. o. 6rmez6, kerék. · 
66, IX, '!8, u. t. Szacaur,u. p. Alsógyertyán. Kolompos, rt Fejlr tma.j adonyi j., 

•) Kolcsó kk., Szepea tma., lőcsei j., hu '18, cs. ö. Ercsi, u. t. és a. p. Ercsi. 
f. T., rk. Gorgil, 993 kb., kj. éa aJt, Ne- Kolomposmajur, r"\ Ráhabidvég, Va.t ""'·• 
messány, fSJt.k., jb. és ah. Lilcae, ca. G. Lc5cse, vasvári j., cs. G. Vasvár, a.:t. Ráhamolnári, •· P. 
67, IX, 80, u. t. Szepeavá:ralja, u. p. Gorsct Rábahidvég. 

K o J c a ó k o n c s á n L Kolcaó. *) Jr ol on kk., X BacakAdymajor és Gethfalu; 
l.olczán, r.. Boll.sánbánJ&, Kraaa6-Ssörlng tJm., Nyitra ""'·• nyitrai j., ház 11!, f, 93,, J(., t., 

bobánbánJai, ca. G. ~. r, u. P• (5, 2.171 kh., kj. és ak. Ghymes, tszik., jb. és ah. 
Boksánbánya. Nyitra, ca. G. Ghymea, JI, XIV, 66, u. t. Nyitra, 

") Kolczér kk., &aCmár ""'·• nagysomkúti j., ház u. p. Ghymes. 
f, '10, O., m., gk. Kisbozinla, 88~ kb., kj. és Ko l o n L Ki'skolon. 

ak. Hagymásl~pos, tsL Szatmár-Németi, jhtk. és Kolónia, r"' Rozsnyórudna, Gö•6r ú Kit-
ah. Nagysomkut, es. G •. Erdilszáda, 6, XII, Hont ""'·• rounyói j., ct. G. Rounyó, i. t. 

m. h., •· t. Pusztahidegkút, u. P• HarymAs· és •· p. Berzéte. · 

K o I o n i c z a I. Kiskolon. 
l.oldug5d8rpuszta, r"' Felac5sáp, N6grád .,".,, Kolonmaj or, rt Balatonmagyaród, Zala ""'·• 

nóarádi J.. (székh. Réts"'"), cs. G. Bereae l, u. t. n k · i j • Ki k · ., ~ 
D -e agy aniZsa ., Cl. u, a OI!larom, u. •• '1111 

és u. p. Galgaguta. u. p. Kiskomirom. 

. Io~?sza!~itdep, rt Teplicska, Lipt6 "'·' *) Kolontár kk., X Csóta, Lilrinte és Lajos· 
lt~tóUJVá~ l•• ca. G. Vazaecz, u. t. Csorba, •· P• major; Veslpt'ltn ""'·• devecseri j., hú 110, 
Llptótephcsta. . i. 728, N., m., rk. Devecser, 3.791 kb., k,j. A,jka, 
~o!eszártanya, r'\ GefJen, Tolna vwa., · ak. Devecser, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Devecser, 

'aári· J· (Biékh. Paks), ca. G. Fadd, L t. Fadd, u. P• ca: G. Devecser, 19, XVII, 66, u. t. éa u. p. Devecser. 
erJen. . · . 
K 0 1 i b 6. b 6 c z L Boléac5a. KolopfH~di, '"':' Tisza_sllly, Jáas-Nagy,k~·S•ol· 
Ioliblcza, r..Borgóbesztecze,Beasfet•cee-NCIBiód nok "m., Jászsaiifi alsó l· (székh. Jil.szapaü), ca. O. 

""'·• jádi j. (székh. Besztereze), cs. G. Borgóprund, Kötelek, • [8]. 
v.. t. Borgóbesztercze, u. P• Borgóprund. Ko l os Apá!kolos, Nagy kolos. 

") KolinfalTa kk., Bsepea 'Dm., szepesváraljai j., Ko l o a~ r a d ls t y e l. Nagykoloa. 
hb 66, :E 390, T., czigány, rk. Szepeaolaszi, 814 kh., Ko l o &J esk ó fa l u l. JaskafalvL 
kj. és ak. Szepesolaszi (zsigrai kj. és at. kerQiet), tsz. *) Koloss6 kk., X Zabavatelep; Sáro1 ""''' 
L6cse,jbtk. Szepesváralja, ah. GOlniczbA.nya, ca; G. birtfai j., ház f. T., rk. Lófalu, \!.671 
Szepesolaazi, 6'1, IX, BO, u. t. éa a. p. Korompa. kb., kj. és ak. Lófalu, tsz. jbtk. éa ah. 

K o ll á r o v i c z l. Kolarócz. Bártfa, cs. 6. Bártfa, 67, IX, 29, u. 1;, Herl· 
.líollátszeg, r.. Murakeresztúr, Zala 11m., nagy- nek u. p. Bártfa. 

kanizsai j., ca. G. Alsódomboru, u. t. és u. p. Kolostelek, r"' Győrszentiván, Gy6r "m., tó· 
llurakereaztúr. szigetcailizkilzi j. (székh. Győr), cs. G. Györuent-

Kolléglumtanya, r'\ Enyedazentkirily, .Alaó· márton, u. t. és u. p. Győrszentiván. 
Fehér 'Dm., nag}· enyedi j., es. G. Csombord, •· t. Ko lostor l. Rév kolostor. 
él u. P• Nagyenyed. · KolostorldUI6, r'\ Seplér, Kolo11 .,".,, me"'• 
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örményesi j., cs. O. Mez6örményes, u. t. és u. p. Xolozspnszta, ~ Kolozs, Koto11 .,,.,, cs. 3. 
Mezóllrmenyes. · Kolozs, u. t. és u. p. Kolozs. 

*) Kolozs rtv., X Hurubák, Kolozspuszta, Kolozs X:olozssc'isflirdB, ~ Kolozs, Kolou .,.., es. G. 
sósfllrdö ·és Szöllöstanya ; Koloes vm., h!z 873, Kolozs, · (Kolozsi alagút), u. t. és •· p. Kolozs. 
t 4-.138, M., o., o, ; , ~ , -T, 8, 1!U06 kb., ak. *) Xolozstótfalu kk., Koloes tililot gJalni j., 
helyben, tsztk. Kolozsvár, jb. Kolozsvár vidéki hliz t 4:29, O., =t-, U48 kb., k~ éa ak. Szan. 
(székh. Kolozsvár), ah. Kolozsvár, cs. O. helyben, fenes, tsztk. Kolozsdr, jb. Kolozsvir vidéki (azékh. 
61, XXI, 67, r (Koloz.<J-Kolozskara), Kolozsvár), ah. Kolozsvár, cs. G. G7alo, 61, XXI, 
.(11 e. . 67, u. t. és u. p. Szászfenes. 

*) Kolozsborsa kk., X Bá.n:fl'ytanya és Kereszt- Xoloznar tjv., . X Andrásmajor, Asszo\lllak, 
aljtelep ; . Koloes t1m., kolozsvári j.; ház 439, t Békás, Béla telep, Borhánes, , 
!1.888, O., m., ; , ~. 6.886 kh., kj. és ak. hely- Bfikktető, Csatorna, Csillaghegy, Elővii!IJ, Feleki· 
ben, tsztk. Kolozsvár, jh. Kolozsvár vidéki (székh. úti tanyák, Fellegvtr, Gálcserealja, HarmadvGIBY, 
Kolozsvár), ah. Kolozsvár, cs. ö. helyben, 61, Házsongárd, Hegyesdomb, Hegyesdombalja,Hójai· 
XXI, 67, , . tanya, Kardosfalva, Kardosimajor1 Kistama, 

*) Kolozsbós kk., Kolozs t1111., kolozsvári j., Melegvölgy, Nidas innenső melléke, Nádutere· 
ház 188, i 956, O., m., ; , 3.336 kh., kj. és ak. alja, Nádas tulsó melléke, Nagyszopor, Plecsb· 

· Kolozspata, tsztk. Kolozsvár, jb. Kolozsvár vidéki völgy, Sándortanya, S~amosfalviúti tanJ&, Szenlo 
(székh. Kolozsvár), ah.· Kolozsvár, CB. o. Ajton, györgyhegygella, SzentgylSrgyhegyújheu, Szenl· 
51, XXI, 67~ m. h., u. t. Kolozssósfürdö, jakabtere, Táborhely, Téglamelléke, T6lgy9,. 
u. p. Kolozspata. · Tuzokmálszőlll!hegy és Várostója; Kolou ta., 

*) Kolo~sgyula kk., Koloes t1m., kolozsvári j., ház ház 6.~3, i 60.808, M., o., n., cziginJ, ca, l, 
162, i. 78,, O., m., ; , !.823 kh., kj. és ak. hely- . o (a), ; (t), ~, c!, =t-, 8, (X(!), !8.1ö9 ih., ak. 
ben, tsztk. .Kolozsvár, jb. Kolozsvár vidéki (székb. helyben, tsztk., jb. és ah. helyben, ca. 11. helybel 
.Kolozsvir), ah. Kolozsvár, es. O. Kolozsborsa, 51, (a közbiztonsági azoigálatot a város hel· és kül· 
XXI, 67, u. t. és u. p. Kolozsborsa. területén Kolozsvár város rend6rsége leljesiü), 

*) X:olozskara kk., Koloes vm., kolozsvári j., 51, XXI, 67, ~. r, _r.- e. ~· 
ház 209, ! 1.145, O., m., czigány, .:t. ref. Kolozs- Ko l o z B v á r l. Kiskolozsvár. 
pata., !.876 kh., kj. és ak. Apahida, tsztk. Kolozs- *) X:olta kk., X Betlehempuszta, Emmapuuta, 

l . . 

vár, jb. Kolozsvár vidéki (székh. Kolozsvár), ah. Gyiik:ipuszta, Károlyhalom, Rózsapuszta é~Szigeli· 
Kolo~svir, cs. ö. Kolozs, 61, XXI, 67, , r puszta ; Komárom · udvardi j. (székh. Ógyalla), 
(Kolozs-Kolozskara), ), h!z ~36, i. 1.545, M., l, (), (X, U89 kb., ij.éa 
p. u. · _ ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk. ÓIJ&Ila, ab. 

*) X:olozsk:orpád kk., Kolo•s t1m., kolozsviri Komárom, CB, G •. Udvard, 1!, XIII, ,!, ~ 
j., hliz 139, i 700, O., m., t , !.64-3 kb., kj. és 
ak. Apahida, tsztk. Koloznár, jb. Kolozsvár vidéki K·o l t a l. Nemeskolta. · 
(székh. Kolozsvár), ah. Kolozsvár, cs. ö. Kolozs, . *) I oltó kk., B•atmár "•·• nagysomkúti j., 
61, XXI, 67, u. t. Kolozs, u. p. Apahida. h!z 217, i. 969, M., ~, gk. Klivárklllcse, l3!7 

*) Kolozak:ovácsl. kk., Kolass vm., kolozsvári th., kj. és ak. Szakállasfalva, tsz. Szatmir-Némeli, 
j., ház 109, i!. 878, O., gk. Bábocz, Ul83 th., kj. és jbtk. és ah. Nagysomkút, es. G. 51 

ak. Sólyomkl!, tsztk. Kolozsvár, jb. Kolozs"\'á.r XII, 38, u. t. Nagybánya, [8J. _ 
vidéki (székh. Kolozsvár), ah. KCJlozsvár, cs. ö. K o l t ó. ka t a l i n L Koltó . 
Bodonkút, 51, XXI, 67, u. t. és u. p. Borsaújfalu. Kolnn kk., Fogaras ,;m., alsóárpási j., biz 

*) Kolozsnagylda kk., KoZoes t1m., tekei j., t 611, O., ; , =t-, !.293 kh., kj. és ak. Skorei,lss. 
ház ~1, ! 1.13(., O.,· czigány, n., m., d', .:t, Brassó, jbtk. és ah. Fogaras, cs. G. Alsóporumbák, 
ref. Teke, 3~~ kh., kj. és ak. helyben, tsz. 81, XXIV, 78, a. t. Alsóporumbák, L p. Siorei. 
Kolozsvár, jbtk. és ah. Teke, cs. O. Teke, *) Xóly kk., Bihar ""'·• székelyhidi j., ház t{(), 
XXII, 78, u. t .• és u~ p. Teke. i. 7~0, M., ~, 1.332 kh., kj. és ak. helyben, LU. 

*) Kolozsnéma nk., X Magastelek; KomárOfil N.agy-Várad, jbtk. és ab. Székelybid, ca. G. 
""'·• csallóközi j. (székh. Nemesócsa), ház 166, d1ószeg, 39, III, 7, ~. 
t 9!9, M., rk. és ref. Csicsó, i.OlJB kb., ak. helyben, *) Komádi nk., X Balázsaziget, Dobaipussla, 
tsztk., jb. és ah. Komárom, cs. O. Nemesócsa, Ihász, Kisérzug, Kótpuszta, Kódombsziget, Olaj· 
a, XIII, 43, u. t. Nemesócsa, tanya és Picsor; Bihar vm., biharkeresztesi j., 

*) Xolozspata kk., KolosB vm., kolozsvá.ri j., ház 688, i. 8.670, M., ~, rk. KlirGstarján, tr. 
ház 140, ! 77i, O., .m., ; , ~, !.62! kh., kj. Körösszakál, ág. Nagy-Várad, 28.-'19 kb., ak. heir· 
és ak. helyben, tsztk. Kolozsvár, jb. Kolozsvár ben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. 
vidéki (székh. Kolozsvár), ah. Kolozsvár, es. IS. cs. ö. helyben, 37, IV, U, f, 
Ajton, 61, XXI, 67, u, t. Ajton, • . . 
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l'omllk, ,.... Dombelve, n-encstn 11m., esaezai j., Komáromfknya, r'l Karáesond, Heves tm!.•• 
cs. 11. Csaen, u. t. Csaeza, u. p. Dombelve. gyOngyOsi j., es. O. VimosgyOrk, u. t. és •· p. 

K o m á n a l. Alsókomá.na. Felsőkomána. Karácsond. · 
• 

*) Ilománfain kk., Bihaf' 11m., béli j., ház 47, *) Komárvároa kk., X CsOntemajar és Ormánd~ 
1. !i7, O., .::f, 74.6 kh., kj. és ak. helyben, tsz. pliszta; Zala vm., nagykanizsai j., ház 824-, f 
Nagy-Várad, jbtk. és ah. Tenke, es. o. Bélegregy, 1.967, M., rk .. Kiskomárom, 4.915 kb., kj. és ak. 
37, IV, HJ, u. t. Bél, r:8J. Kiskomárom, tsztk., jb. és ah. Nagykanizsa, Cl. ~-

J:ommovkl, r'1 Ócsnd, 1Tencatn "m., csaczai j., Kiskomirom, 48, XX, 64, r. ~-
es. c'J. Csaeza, u. t. és u. p. Ócsad. K o m e a t l. 

J:omár, r1 Barancs, Zemplén 11m,, sitoralja- Komjádpataka, r'l Gyimesfelsőlok, Csfk "'"'·• 
újhelyi j., es. lJ. Alsómihályi, u. t. és u. p. Velejte. szépvfzi j., es. O. GyfmeskOzéplok, u. t. él u. p •. 

Komárnó, ri Csejte, Nyitf'a ,;m., vágújhelyi j., GyfmesfelsiJlolr. · . • 
ca. o. Vágújhely, L t. Vágújhely, u. p. Csejte. *) Komját nk., X Alsótar!ny, Ód6gfts és Új-

Kom á r n ok· L Alsókomárnok, FelsiJkomál'• dOgOs; Nyitra vm., érsekújvári j., h!z 469, ! 
nok. 4.104-, T., m., czigány, o. 9.540 kh., ak. helyben, 

•) Iomarócz kk., .4.bauj-Tortaa vm., cserehAti j. tsz. Nyitra, jbtk. és ah. ÉrsekújvAr, cs. o. helyben, 
(slékh. Szepsi), h!z 66, f 44-5, ~, rk. Nagy- 1~ XIII, 4 j, r, e. • 
ida, gk. Szeszta, 1.4-76 kh., lr,j. és ak. Buzita, Kom j á t TemeskomjAt, Vas-
lsz. Kassa, jbtk. és ah. Szepsi, cs. O. Szepsi, M, IX, komját. · 
'li. m; h., u. t. és u. p. Nagyida. · r'\ Tiszakeszi, BCYrsod 11m., 

Komarócz, r1 Zólyommikl~, Z6lyom ""'·• mezc5csáti j., cs. o. Tiszapolgár, u. ~ és u. p. 
nagyszalatnai j., cs. G. HerencsvftlBY, u. t. K:rivány- Tiszakeszi. · 
gyetva, u. p. Zólyommiklós. . *) Komjátl kk., .A.bauj-Toma ""'·• tomai j., hAz 

I om a r 6 c z l. Alsókomaróez, Felsc5komarócz. 93, t 5::!4, M.., ~, rk. Bódvaszilas, 1.951 kh., kj. 
·Komárom tjv., )( Pusztalnonostor és Újkom!rom és ak. Bódvaszilas, tsz. Kassa, jblk. és ah. Toma, 

nsilti állom!s; Komárom ""'·• h!z 1.973, t es. o. Szin, 34, IX, !17, m. h., u. t. és u. p. 
, M., O• ~, d', .:f, z), 6.654 kb., ak. Bódvaszilas. 

helyben, tsztk., jb. és ah. helyben, cs. G. helyben Komjatna kk., X Sztudnieskatelep; Lipt6 "'"'·• 
(a kiSzbiztonsági szolgalatot a város bel- és kOl- rózsahegyi j., ház lM, t 744, T., Or 2.630 th., 
terllletén Komárom v!ros · rendőrsége teijesiti), kj. és ak. Sósó, tszlk., jb. és ah. Rózsahegy, 
1!, XIII, 43, J,, i(!, r. p e. cs. G. Rózsahegy, 67, XV, 4.9, u. t. P!111ieza,u. p. 

I om i r om l. HomokkomArom, KiskomArom, Rózsahegy. 
Lajoskom!rom, Mezc5komArom. *) Komjátszeg kk., Tort.IG-.Aranyo.9 vm., tordai 

*) Komáromcsehi kk., X Hasder~; Komárom j., ház 139, i, 653, O., m., i, 8, 1.168 kb., kj. 
11m., udvardi j. (székh. Ó[?yalla), ház 96, ! 596, T., és ak. Tordat.úr, tsztk., jb. és ah. ·Torda, es. O • 
m., rt. Komáromszemere, ref. Csúz, 2.058 kb., kj. Mikes, 50, XXI, 69, •· t. és u. p. Tordatúr. 
és ak. Kom!romszemére, tsz. Komá1-om, jbtk., *) Komló kk., X Gadánytelep; Baranya vm., 
Ógyalla, ah. Komárom, cs. O. Udvard, 11, XIII, hegyhAti j. (székh. Sásd), h!z 199, f. 1.513, M., n., 
"· u. t. Udvard, ~· rt. Mecsekjánosi, l .865 kb., kJ. és ak. Mánfa, tn. 

*) KomáromfUss nk., X Almbpuszta, Kis- Pécs, jbtk. és ah. S!sd, cs. o. helyben, 5!1, XIX, 
fftsspuszta és Ronkapuszta; Komát·om vm., csalló- 60, ~. r. ~ p. u. 
kllzi j. (~zékh. Nemesócsa), hb 80, ! 645, M., o, *) Komlód kk., X Pócsa ; Kolo•a "'"'·• mezc51Sr-
3.105 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. KomArom, ményesi j., ház ~8, f. 435, O., rn., ~, gk. Orosi
ca. IS. Nemesócsa, Ul, XIII, 42, u. t. Nemesócsa, fája, 1.453 kh., kj. és ak. Nagynyulas, tsz. Kolozs
~- vAr, jbtk. és ah. Teke, cs. o. MeziJörményes, 6!, 

•) Komáromszemere kk., X Harasztipuszta, XXII, 78, u. t. és u. p. Nagynyulas. · 
Lapospuszta, Nagypuszta, PUpuszta, Szemere- *) Komlódtótfalu kk., Szatmár vm., csengeri j., 
barasztpuszta é;; V orosmajor; Komárom t'm., ud- hb 117, t 651, M., ~, rk. Csenger, 1.137 kb., 
vardi j. (székh. Ógyalla), há.z 14:6,! 1.128, T.,.m., :kj. és ak. helyben, tsztk., jb:és ah. SzatmAr-Németi, 
ö, 4-.068 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Komárom, cs. O. Csenger, 5, XII, 37, u. t. és u. p. Csenger. 
jbtk. Ógyalla, ah. KomArorn. cs. O. Udvard, 1!1, *) Komlós kk.~ Bereg -vm., fehidéki j. (székh. 
XIII, 4!!, u. t. Udvard, ~· Dosva), ház 111, t 581, R., m., gk, Beregkövesd, 

*) lomáromszentpéter nk., X Beesalicsárda, !.549 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, 
Glbormajor, Miklósmajor és VárfOldpuszta; Koma· jbtk. Ilosva, ah. Munkács, cs. o. Komlós, 65, XI, 
rom 11m., udvardi j. (székh. Ógyalla), ház 676, f 34, · u. t. Ilosva, u. p. Beregkövesd. 
':2.969, M., o, ~, 8.515 kb., ak. ( Becsalicsárda r'\ Felsc5szalók, Szepes vtn., szepes• 
kivételével) helyben, tsz. Kom!rom, jbtk. Ógyalla, viiraljai j., es. li. SzepesvAralja, u. t. Berzevieze, 
ab. Ko1nárom, cs. IS. Ógyalla, a, XIII, 42, u. p. Alsószalók. 
~- Komlós, t"'! MajsarniklósvAr, Tolna vtn., tamási 
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J., rk. Beder, ref. ak. Bedeg, ea. &. , Fényealitke, rk. Tornyospilea, th., kJ. él 
a. t~ Ság-Kónyi, a. p. Koppányszántó. ak. Fényeslitke, tsz. NylregyhAza, jhtt. él ah. 

][omlós, r"\ Terebesfejérpatak, Máramaros vm., Kisvárda, cs. 6. Mándok, 66, X, m. h., 
tiszuc1lgyi j. (székh. Rahó), cs. 6. Terebesfejér- · . · 
patak, a. t. Visóvölgy, u. p. Terebesfejérpatak. Kom o r ó l. Oroszkomoró, Szobrbc1komoró. 

Kom l ó s l. FQzérkomlós, Kiskomlós, Nagy- · Ko m o r ó c z l. Palágykomoróez. 
kemlós, Tapolykomlós, Tótkomlós, Urócsakomlóa. J[omoróezytag, rt Érendréd, &al11tír -., 

Kom l ó 1 a l. Komlóspatak. nagykárolyi j., e1. 6. Szaniszló, u. t. á L p. 
*) Iomlósd kk., Somogy barcai j., ház 81, Érdengeler. 

l 638, M, ~, rk. Babócsa, 1. kb., kj. és ak. Komoróceytanya, rt Hodisz, Bllflltír ,.,, 1• 

helyben, tsz. Kaposvir, jbtk. és ah. Nagyatád, mátészalkai j., cs. 6. KántorjAnosi, •· i. él L,. \ 
ca. 6. Babócsa, 44, XIX, 62, u. t. él u. P• Babócsa. Hodász. 

*) Komlóaka kk., "'"'·• tokaji j., ház Komor6CJJtanya, rt Óriri, BIAimdr ma., csen. 
t.U, l 697, M., ; , 6. kb., kj. és ak. Erdc5- geri j., cs. 6. Csenger, u. t. él u, p. ÓYiri. 
laorviti, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Tokaj, *) Komorz6.n kk., X Dencsuczmaloméa VamJj • 
ca. 6. Olaszliszka, 6ó, X, 38, :u. t. Tolcsva, u. P• malom j Seatmár """·• avasi j. (székh. Avuuj. 
Erd6horváti. város), ház 4.71, ! 1.983, O., l, 8.568 tb., 

*) :Komlóskereutes kk., X Betekinti és GJer- k;j. él at. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbli. e 
lJáDalja; Sú.rOI "'"'·· girálti j., ház 65, :! 4.10, ah. Szinárváraljs, Cl. 6. 6, xn, 37, 
T., czigmy, Ó'o rk. Pósfalva, kh., k;j. él ak. u. t. Bikszádfllrdc5, a. p. Tarlolez. · 
helyben, tsL Eperjea, jbtk. ás ah. Girált, cl. 6· *) Kompolt Dk X Kisasszonytér· He-De 

) :Komlóaken kk., &epu "'"':' óloblót ·• ház kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Eger,cs.Uil, 
f. .MS: N., a, 3.14.8 kb., tj. ,és at. . 60, X, 3!, u. t. Kál, u. p. KápolnL 

(6lobló1 kj. éa ak. kerfilet), tn. Lócse, Jbtk. K o ncsA n d o l y 4 n l. Dolyán. · 
n ah. Ólnbló, 01. o. Ólubló, 67, IX, SO, u. t. és _ Zázrx'va ,_" ' -•-•L..~Ini · 

Ólubló • • 1 .11;, vw 11m., IUliUlwt l•r 
u.][p.mló aj. F 'ka-d B bél . cs. O. Kralován, u. t. Pirnie1a, u. p. Zálriva. 

o am or, r"\ BJ un, ar1 tim., vere fl * tiae ed' • 
j., cs. 6. Nagysalló, u. t. Nagysalló, u. p. FajkOrl ) Kon~za kk., Ala6-Fehir 11"'·• ny 1 l· 

*) ][omlóspatak kk., Sáros "'"''• bártfai j., ház (székh. Vtn~a), .ház 119, f. 611, o,., m., f, 
tH, f, 677, R., ; , !.!O! kb., kj. ás ak. Zboró, 1.015 kh., k;j. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 
tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, cs. o. Zboró, Gyulafehérvár, cs. 6. Drassó, M, XXIII, 7,, 
67, IX, L t. és •• P• Zboró. :f • _[ll e. 

K o m l ó s s e ll c5 L Konczhát, r'\ M:agyarpadé, 2'orotlfáhla.; lllfJ· 
*) Komlóa11Jfalu kk., 11m., kikindai j., CL O. Padé, u. t. és u. p. Pad& 

csákigorbói j., ház 73, 1 368, O., ; , 1.37! kh., kj. *) Konczháza kk., Ung unrári j., hú 
és ak. Fllsesuentpéter, ta. Dáa, jbtk. Csákiiorbó, 88, i. ó31, M., rk. Őrdarma, Bk. 1.176 
ah. Dél, cs. 6. Csákigorbó, X XI, 70, L t. és kh., kj. és ak. Őrdarma., taz. Bel'88'szúz, jbtk. M 
L P• Hidalmás. . ah. Nagykapos, cs. O. Ungvir, 66, XI, 361 L t. 

Iomocs6, r'\ Alsóhutka, "'"'·• ftlzéri és u. p. Ungtarnócz. 
j. (székh. Hernádzsadány), cs. 6. Herné.dzsadány, Koncztanya, r'\ Vámosatya, Bereg"''' mezdo 
•· t. Alsómislye, u. p. Garbóczbordány. · kaszonyi j., cs. 6. Gergelyi, a.. t. Lf• . 

Komócs6tanya, rt Bihar, Bihar vm., központi Barabás. 
j. (székh. Nagy-Virad), cs. o. BiharpQspOki, u. t. Konda, r"\ Döbrököz, Toma ""''' domhdliri j., 
és u. P• Bihar. cs. o. Ódombóvár, u. t. Dllbrlikllz, 1o p. 

*) Komolló kk., Hároms1ék "•·• sepai j. (azékh. Kocsola-Dalmand. 
SepsiszentryOrgy), ház li3,! 487, M., ~,kg. Uzon, *) Kond6 kk., X Ludnapui!Ziaj BorlOd ,.,, 
1.674 kh., kj. éa ak. Szentivánlahorfalva, tsz. sajószentpéteri j., ház 98, i. ~7, .H., a, rk. Sajó
Kézdivásárhely, jbtk. és ah. SepsiszentgyOrgy, szentpéter, 8.407 kh., kj. és ak. Parasznya, bt 
cs. O. Nagyborosnyó, 2, XXIV, 79, u. t. Réty· Miskolcz, jbtk. és ab. Sajószentpéter, cs. a. Sajó· 
Eresztevény, u. p. Réty. · szentpéter, M, X, 31, u. t. Sajóezentpéw, a. P• 

K o m o r i s t y e l. Komornok. Parasznya. 
*) Iomornok :tk., Krass6-81Öf'lfay "•·• ora- *) .Kondorfa kk., VI.IB szentrotthirdij., bis 

viczabányai j., ház BOO, i t.óf>3, O., i , .:f, rk. ':!i l, i. 1.284, :M., rk. Őriszentpéter, ret Sza!af6, 
Temeskutas, 6.107 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 3.748 kb., lrj. és ak. Oslll'Otnek, tsz. Srom.b&l· 
Fehértemplom, jbtk. és ah. Ora viczabánya, cs. 6. hely, jbtk. és ah. Szentgotthárd, cs. 11. IrinCir 
Kákófalva, 43, VII, !U, r. u. p. Kákófalva. 83, XX, 66, u. t. éa u. p. Óriszentptiler . 

*) Komo1·ó kk., X ~zalánczJ telep j Szabolcs r"\ Szék, 81olt•ok-Doboi1 '~t~ 
t'm., kisvárdai j., ház 1!17, i, 886, M., ~, rk. szamosújváti j., cs. 6. Szék, n. f: .. és a. P· sze 
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") Iondoroa nlt., )( Balázstanya, Bolza.esákó, ~un 11m., Vliczi j., CB. O. V6.ez, a. t. GalgagyOr'k, 
·Erzsábettér, Geisztcslltó, IlkR.lér, Istvánmajor, u. P• Váczhartyán. 
liskondoros, Lujzatanya ás ÚjlanyAk; Blkés 11m., Konstantinmaj or, f"'\ Magyarbél, Po110f11J. 11m., 
szarvasi j., biz 789, i. M., L, o, r:!, ref. szenezi j., cs. O. Szenez, u. t. Szenez, u. p. 
Csorvé.s, 16.7M kb., ak. helyben, tsz. Gyula, jbtk. Magyarbél. 
és ah. Sr.arvas, es. O. helyben, 101, II, 5, itQ, r, Konszka kk., Lipt6 11m., liptószentmiklósi j., 

.['l e. ~- · ház 4.6, i 9178, T., Ag. Szentiván, t.o:u, kh., kj. 
KondorosldU16, r-. Békés, Blkla békési j., és ak. Szenlandrb, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. 

ca. O. Békés, u. t. és u. p. Békés. Liptószentmiklós, es. O. Liptónentmiklós, 67, XV, 
Iondorosl tanyák, f"'\ Endr<'!d, Blkla 11m., no- 49, u. t. Liptószentmiklós, u. p. Benedekfalu. 

mai j., es. ll. Gyoma, u. t. és u. p. Endr<'!d. K o n s z k é l. Turóczménea. 
Iondorospuszta, f"'\ Cséfalva, Pozsony 11m., Ko_nszkó, f"'\ Csábrigvarbók, Hont ""'·• tor-

dunaszerdahelyi j., cs. o. Dunaszerdahely, u. t. ponat j., CB, O. Korpona, u. t. Korpona, u. p. 
Strosfa, u. p. Enházgelle. Csábrágvarbot. 

IondortanJa, f'l Fehérgyarmat, Szatmár tim.. .Kontmajor, r"\ Dasztifalu, Sopron 11m., esep-
fehérgyarmati j., es. o.· Fehérgyarmat, u. t. és regi j., cs. G. L6v<'!, u. t. Sopronhorpács, u. P• 
L p.· Fehérvarmal _ LOv<'!. , · . 

Kongó, f'l Tass, .Peat-.Pilis-Solt-Kisk~ flm., . Kontra, 0 Szegvát, Oaongrdd ""'·• tiszántúli 
dunavecsei j., cs. IS, Kunnentmiklós, u. t. és u. p. J· (székh. !lindszent), ca. G. SzegvA.r, u. t. és u. P• 
Tass. Szegv&r. . . . 

Iongópuszta, f"'\ Szigliget, Zala ""'·• tapolezai • KontraM, t"'\ Bokszeg, .Arad '"''·· borosjenői 
· j., es. G. Badacsonytomaj, 11• t. Balatonederics, J., es. O. Bokszeg, u. t. és u. P• Bokszeg. . 

L p. Szigliset. Iontrtk, n Dombelve, 71rencséft ""'·• csacza1 
*l J; k ~ lal kk. 8 l 71: Dob i j., es. O. Csaeza, u. t. Turzófalva, u. p. Dombelve. 

Ü 
)d ?~ Ohfáz Tsa ~ l "'7

10 
noo - T 

0
1 a7:1m~h '" *) Kóny nk., Gyór 11m., tószigetcsilizkOzi l· 

on at J., 7 • ;w s~ • .. , lit' ' ~ ... '' ..,.. (székh. Gy<'!r), ház 301, !. 1.8ö7, M., o, ,,756 th., 
és at. Csömény, tsz. Dés, Jbt'k. Nan1londa, ah. k h 1 b t lk 'b é h G .. A E 
J( l n ú é XXI 70 4- a • e y en, sz ., J • s a . yur, ca. u, nese, 

anar tpoa, es. G. u ossz r v l , l u. ... 19 xvn 56 ~ ~ 
Hosszúrév, u. p. Nagyilonda. ' ' ' ""' . •. 

b.r.- ... 1 S ás lká Kónya, 1""\ BalmazúJváros, HaJdU tlfJI,, 'kGzponti 
-ya.e ep, r"\, z zvo ny, . ( ékh D b ) A B l ú' ár 

B Ó ,. 1 'déki · ( ékh B ó) A J• sz • e reezen , es. u. a maz JV os, rasa ""'·• ,e n l· sz • rass , ca. u. 4- é B 1 .. ", 
k 

Uo h S Uo P• a mazUJVArOB, 
:esz\6nlfa\va., u.~ . u. P• Fe ete· *) Kony'r nk., Bihar 11m., derecskei j., ház 666, 

om. f. !.7591, M., ~, rk. Derecske, 7.914.7 kb., at. haly-
Io_n.lto-rdla~éBI, f"'\ Szepesremete, '""·• ben, tsz. Debreczen, jbtk. ah. Berettyó-

rölmczbinyat J., ~· G. Sz!lpesremete, :f' új falu, cs, O. Derecske, 39, Ill, 7, :f, ~. 
1o P• Szepesremete. . Ionyárdatanra, n E•·d6d S1atmár 11m. erdödi 

Kankusondolina, f"'\ ~ara,j, Nyitra ma., mlavai j., cs. o. Erdöd, u. ~ és u.' p. Erdc'Jd; ' 
j., c;a. ll. Verbó, a. t. Miava, u. P. Karaj. Konyárlsóst6 ftlrdö, r"\ Hosszúpályi, Bihar 

*) Ionop kk., .Arad 11m., máriaradnai j., ház 11m., derecskei j., cs. o. Hosszúpályi (ideigl. kalo-
!45, i. 1.116, O., m., ;=., rk. Odvas, 9.051 kh., nitmény), m. h., u. t. és u. p. Bajonta. 
kj. Marosborsa, at. helyben (a marosborsai ak. *) Konyha kk., X Miszniezepuszta, Modori
párhn~amoa B. anyakOnyve), tsz. Arad, jbtk. és ah. vOlgypuszta és Új major ; Po1sony 'llm., malaezkai 
Máriaradna, ca. O. Odvas, IV, 18, f, j., ház 340, f. 1.767, T., n., o. 9.445 th., kj. és. 
~- ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Malaczka, 

Konrádmajor, n SOpte, VCIB 11m., szombathelyi cs. O. Malaczka, 7!, XIII, 40, u. t. Ntdasfő, 
j., ca. o. Acsád, u. t. Szombathely, u. p. S~pte. ~-

Konri.dtanya, n Rakamaz, SltJbolcB vm., dadai K o n y h a 1. Izakonyha. 
felad j. (székh. Gáva), e& 1), Rakamaz, u. t. és · KonyhadtlUI, f"'\ Kiskunmajsa, Put-Pilis-BoJt. 
11. P• Ra'k.amaz. Kiskun 11m., kiskunfélegyházi j., es. ll. Kiskun· 

Ionscsá.kmajor, r"\ Belatincz, Zi.IJa alsó- majsa, 11. t. és u. p. KiskunmRjsa. 
lendvai j., ca. o. Belatincz, 11. t. és 'L P• Bela- Xonyhora, n Egbelény, Trencsift zsolnai 
tincz. · j., es. O. Vlh'na,· u. t. és u. p. Várna. 

IonstanczJaniajor, f"'\ Németcsernye, Torontál *) Kónyi kk., X Kónyipuszta és Újbogátpuszta; 
zsombolyai j., cs, O. CBernye, u. t. és u. P• Somogy vm., nagyatádi j., ház 81, i, 4.69, M., 

Németcse1·nye. ~, rk. Nagyatád, !.019 kb., kj. és ak. Nagyatád 
XonstanCllmajor, f"'\ LaezunAs, Temu 11m., ver· { nagyatádvidéki kj. és ak. ker.), tsz. Kaposvár, 

&eczi j., ce. O. Nagyzsám, u. t. és u. p. Nagy- jbtk. és ah. Nagyatád, os. o .. Nagyattd, .W., XIX,· 
llám. 6!, m. h. (ÖtvGs-Kónyi), u. t. Somogyszob, 

n Kisnémedi, Past-Pilis-Bolt-Kis· (ÖtvOs-Kónyi) p. u • 
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Kóny .Kop 
• 

K ó n y i l. Nagykónyi. · . Kopárpuszta, '"' Libiezkozma, &mogg .... 
][6nylpuszta, n Kónyi, Somogy "m., nagyatádi marczali j., cs. G. Osztopán, •· t. Somour~ 

j., cs. ö. Nagyatád, u. t. Somogyszob, u. p. u. p. Mesztegnyő. . 
ötvös-Kónyi. p. u. Kopárság, f""'\ Honczt6, ArtJei va., 

K o n y u s l. Unglovasd. j" cs. O. Honcztő, a. t. és u. J• Honczt6. 
*) Kopt\cs kk., X Drávatorok hajóállomA.s, Hul- Kopaszhát, f"\ Keselymezó, M~ra111aro1 111, 

lósziget, Kisbajá.r, Kohacsárda, Nagybajfr, Petres- huszti j., cs. G. Huszt, u. t. Huut, u. p. ba. 
sziget és Poklinczel; Baranya "m., baranyavári j. Kopaszheg, f""'' Bárdudvarnok, &raogy ti., 
(székh. Dárda), ház 248, f 1.187, M., ~, rk. Bellye, kaposvári j., cs. G. Kadarkút, u, t. Lipótra, 1. t• 
!7.196 kb., IQ. és ak. Bellye, tsz. Pécs, jbtk. és Kadarkút. 
ah. Dárda, cs. G. helyben, ól, XIX, 61, u. t. és Kopauherr, f""'' BocskaiheBJ, Zala "•~ esik· 
•· p. Bellye. · tornyai j., cs. G. l. t. lura-

Ko p ács I. Csempeszkopács, Kiskopá.cs. . szerdahely, u. p. Csáktornya. 
Kopacs~l kk., Fogaras "m., fogarasi j., ház !49, Kopaszlrtvánr; f"\ Madácsi, N6grd~t111.,gtesi 

f, 1.099, O., t, 10.45S kb., kj. és ak. Kisberivoj j., cs. O. Ábelfalva, q, t. Gács, t. p. ÁbelfalvL 
(nagyberivoji IQ. és ak. kerület), tsz. Bl'assó, jbtk. KopaszparUanra, f"\ Nagymajtény, B.raladr 

• 
.Ss ah. Fogaras, cs. o. Sebes, 81,. XXIV, 78, u. t. "m., nagykárolyi j., cs. ö. Nagyma.jt~ny, L t. é1 
éS u. p. Herszény. . u. p. Nagymajtény. 

K o p a c s e l l. Kiskopács. · Kopasztauya, n Ószény, .Temu ~~~~~ temes· 
Kopacslcsasz~ntelep, fl Felsc5~zc5cs, 810lnok- rékasi ·., cs. G. Temesrékaa, L t. Temesremete, 

. DoboktJ ""''' magyarlápasi J., cs. G. Felsőszc5cs, u. p. szény. . 
u. t. Oláhlapos, u. p. Felsc5szc5cs. *) Kopcsánr nk., )( Kénesmajor i Nyitra ta., 

Kopacsojpuszta, fl Seprc5s, .Arad "m., kis- ~zakolczai j. (székh. Holics), ház 308, f. !.167, 
jenői j., cs. G. Seprős u. t. és u. p. Seprc5s. T., o, ig. Holics, 8.697 kb., ak. helyben, ID. 

JCopAc8JIIlajOr, f""'\ Litér, Veseprém "m., vesz- Nyitra, jbtk. és ah. Szakolcza, CL G. Gúlós, 7J. 
prémi j., cs. G. Peremarton, u. t. Szentki:rály- XIII, 41, u. t. Holics, ~. 
szabadj&", a. p. Hajmáskér. KopczoTélrhánJ, f""'' Lobonya, NyierG til., 

Kopáncs, 0 Hódmezc5-Vásárhely, Osongrátl "m., vigújhelyi j., ca. o. Ótura, a. t. Ótura, 1. p. 
. cs. o.· helrben, u. t. és u. p. Hódmezc5-Vé.sár- Lobonya. . 
hely. · . . K o p e c z I. Tóthalom. 

Iopá.IICstanra, f""'' .Makó, CsatlátJ ""'·• cs. G. · Kopeczmajor, f""'\ Cseke, BMB "'·• verebélyi j., 
. Földelt, a. t. és u. p. Makó. cs. G. Nagysalló, u. t. Nausalló, a.p.Milu. 

• 

-

• 

Iopanlcza,f""''Rezsőfalva, 7htacse'n"m., kiszucza. *) .Kópháza kk., Sopron tm., soptonij., IWM6, 
újhelyi j., cs. o. Kiszuczaújhely, u. t. Kiszucza- l, 1.8óó, H., 0, 1.517 kb., k:j. és ai. helyben, 
újhely, a. p. Neszlény. tsztk., · jb. és ah. Sopron, cs. ö. Nagyczenk, 7~ 

Iopanlczatany!', f""'' Kistllés, BrJrs "m., aranyos- XVIII, 67, ~ (Kópbá.za-Balf), . f (Harka-
maróti j., cs. O. ,Ujbánya, u. t. Zsamócza, u. p. Kópháza), ~· · 
DóczyMrésze. . Kópházimajor, r-. Sopron, /Jopro'fl ,.., cs. ft. 

Kopánkatelep, f""'' Nagyszombat, Poesony "m., (a kOzbizto~s~ szalgálatot Sopron viros read
ca. o. Nagyszombat, u. t. és u. P• Nagyszombat. c5rsége telJeSltl), u. t. Harka-Kóphúa, L p. 

KopbkllrlTánr, f""'' Verhócz, Nyitra "m., sze- SoKpronll. 1 t á Bél tak 17 it' · · · v hó ... M" v b ó op ecz r T DJ, f""'\ apa a, "'1/ ra g., meze1 J., es. ö. e1• ez, u. •• 1a va, u. p. er ez. . . . . D' ékr dnó ~ N .,_R .... ~ . . • . . prlVIgyet J., CS. 0. IV U 1 Uo •• )'11.11WOWP1, 
J[opánkút, f""'\ Csuz, Komarom mn., udvard1 J· u. P• Bélapataka. . 

(székh. Ógyálla), cs. O. Udvard, u. t. Csúz, u. P• Koplsll•hánr, f""'' Fels<'lnyiresd, Trefte8i11 "'' 
Perbete. · · hó" · .. Puhó .. Ledni~··"' * . . pu l J., cs. u, , a. ... -una, .. ,. 

) Kopár kk., Bereg szolyva1 J., há.z 186, Lednicz. 
! 735, R., gk. Zajgó, 8.375 kb., kj. és ak. Zajgó, Koplald, f""'' Szada, Pest-Rlis-8olt-Kükll11..., 
tsz. Bereg~zász, jb. Alsóvereczke, ab. Szolyva, g0döllc5i j., ca. o. Fót, u. t. és u. p. Szada. · 
telekkOnyn hatóság Munkács, cs. O. Szolyva, 66, Koplaló f""'\ Fels<'ltold N6grád tim. sziriki j., 
XI, 34, u. t. Szolyva, u. P• Zajgó. . · es. o. Sz~esény, u. ~ ~ásztp, L ~. Cserhát· 

Iopárhát, f""'' Dunaszekcsc5, · Baranya szentiván. · 
mohácsi j., cs. o. Dunaszekcsó, u. t. és ·'-• P• Koplaló, fl Györgyi, .Ab1Jf4i-Torna filii,, mzéri 
Dunaszekcső. · j. (székh. Hernádzsadány), cs. il. llagyarbód, 

*} Kopárhegr kk., Gömör és Kis-Bont u. t. és u. p. MagyarMd. . .. 
ratkói j., ház 64, l, 293, T., ág. Ratkósebes, l.78"i Koplaló, f""'' Lissó, Hont tlfll., ipolysási ~ 

· kb., kj. és ak. Rónapatak, tsz. Rimaszombat, cs. G. Alsósipék, u. t. Teszér, u. P• Egyh~ . .,.. 
jbtk. és ah. Nagyrócze, cs. G. Ratkó, ~6, XVI, Koplaló, f""'' Lnle, BMs tJfll., ';:ebélJl J• 
61, u. t. Ra.tkó, u. p. Rón'lp~tak. ·~ 0. Verebély, u. t. és u. P• Bara uss . 
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Koplllló, r-. Nyírgelse, Szdolcs t~m., liBetaljai Korányitanya, r"\ Batizvasvári, SztJtmár vm., 
j. (székh. Nylracsé.d), cs. G. Balkiny, u. t. Bal- szatmárnémeti j., cs. G. Szatmár-Németi, •· t. 
Uny, u. p. Nyírmihálydi. Szatmár-Németi, u. p. Batizvasvé.ri. 

J:oplsló, n Nyíri, .Abat4f-TortatJ t~m., filzéri j. Kol'b kk., FogMtJs ""'·• alsóárpási j., ház 106, 
(székh. Hernádzsadány), r.s. G. Pálháza, a. t. Hel'- l!. 453, O., ::f, i.4ö3 kh., kj. és ak. Alsóucsa, 
nádzsadány, u. p. Telkibé.nya, tsz. Brassó, jbtk. és ah. Fopras, ca. G. Alsó

Koplaló, n Szódó, Bars t~m., lévai j., cs. G. árpáa, 31, XXIV, 78, u. t. és u. p. Alsóvist. 
Nagys .. Uó, •· t. Zselíz, u. p. Nagysáró. Korbas, r"\ Dombelve, TrencsiR t~m., csaczai 

Koplaló, r-. Tar, HefJ8S ""'"' hatvani j., cs j., cs. G. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. 
ö. Pásztó, a. t. és •· p. Tar. Korb~puszta, r"\ Egeg, Bont t~m., ipolysági 

Koplalókert, r-. Szeghalom, Bikis tltll., szeg- j., ca. G. Ipolyság, u. t. Epg-Szalatnya, L P• 
halmi j., Cl. G. Szeghalom, u. t. és u. p. Szeg- Egeg. . 
halom. K o r b e a t l. Hollószeg. 

l'oplalómajor, r"\ Zalabaksa, ZaltJ alsó· K o r b e st l. Mo.roshollód. 
lendvai j., cs. O. Csesztreg, u. t. és u. p. Zala- Koresánypuszta, n Almamellék, Somogy vm., 
bak~&. szigetvári j., cs. G. Mozsgó, u. t. és u. p. Alma-

ioplalótelep, r-. Fillekpilis, Ndgrád vm., lo- mellék. 
sonczi j., cs. O. Ftnek, u. t. és u. p. Rapp. Koresmáros Alajos tanya, r"\ Csány, Heves 

*) J:opócsapáti kk., B•tJbolcs vm., tiszai j. vm., hatvani j., CB. O. Hatvan, u. t. es u. p., 
(székh. Mándok), ház 1 Si, f. 841, M., 0 , !lj . Csány. · 
gk. Révaranyoa, 1.6!4 k.h., kj. és ak. helyben, Koresmá.ros Andráaná tanya, r"\ Csány,, Heves 
tsz. NyfregyhAza, és ah. Kisvárda, ca. O. vm., hatvani j., ca. G. Hatvan, •· t. és u. p. 
Gytlre, 66, X, 83, , ~· Csány. 

IopolJa, n , Pest-Pilis-Bolt-Kis- KorCI1DlAres Ferenez taJJ.ya, n Csány, Heves 
iH vm., ca. ll. Kiskunhalas, m. h., a. t. m., hatvani j., ca. O. Hatvan, u. t. éa u. p. 
Fehérlő, u. p. Kiskunhalas. Csány • 

loportos, n Vitka, Sza:már mátészalkai Koresó, r"\ Zemplénagé.rd, ZempUn tltll., hat-
j., ca. ll. Nagydobos, m. h., u. t. '• a. p. vani j., ca. G. Hatvan, 11. i. Bély, u. p. Zemplén-
Vitka. &fi'árd • 

• 

lopofácr:pusna, n Szanád, Torontál ""'·· *) Koresona kk., Kt"tJ886-816r1Ry , tarin-
törökkanizsai j., es. 6 TOrOkknnizsa, u. t. és sebesi j., hA.z 15i, f. 7U, O., ::f, 1.!100 kb., kj . 
a. p. Szanád. és ak. Bisztere, tsztk., jb. és ah. Ko.ránsebes, cs. 

*) Koppáud k'k.., Torda-.Aranyos t~m., tordai j., O. Almafa, 43, VIII, u. t. és L p. Bisztra-
hál l '!0, ! 6!11, O., m., 1 , rk. llarosludas, ref. cseres • 
Tordatúr, !,061 kb., k:j. és ak. Magyarpeterd, Koreza, r"\ Drág, Kolo•s hidalmási j., cs. 
tsztk., jb. és ab. Torda, cs. O. Torda, öO, XXI, o. Drág, u. t. és n. p. Hit.lalmás . 

•· t. Torda, u. p. Szind. · Korezovágy, n EKyek, Hajdu vm., kOlponti 
Ko p p á D d J. Maroskoppánd. j. (székh. Debreczen), ca. 6. Egyek, a. t. és 
loppány, n Bajaszentis.tván, Pest-Pilis-Bolt- u. p. Egyek. • 

Jliskun vm., kiskörOsi j., cs. O. Bajaszentistván. Ko1·dntanya, n Nyírpazony, BltJ'bolcs 
•• t. Baja, a. p. Bajaszentistván. nyírbogdányi j. (székh. Kemecse), cs. G. Nyir-

Ko p p á n y l. Bakonykoppány, TGrOkkoppány, egyháza, u. t. és u. p. Nyfrpazony. 
Zalakoppány. ") Kordéháza kk., Zdlyom t~m., beszterezebányai 

*)loppánymegyer kk., X Kenéreihegy, Örl.'g- j., ház 57, :E 3:!7, T., l'k. Tajó, 1.726 kb., kj. és 
• 

hegy, Terézma.ior, Tóthegy és Ujhegy; Somo,qy ak. Pallós, tsztk., j b. és ah. Beszte1·czebánya, cs. o. 
vm., tabi j., ház 1!8, :E 706, M., rk. Tab, 1·ef. és Beszterczebánya, !!5, XVI, 60, u. t. Besztercze
ilg. Nagybábony, !!.105 kh., kj. és ak. Nagybábony, bánya, u. p. Tajó. 
• 
lsz. Kaposvár, jbtk. Tab, ah. KarA.d, cs. o. Tab, Kordis, rt Dombelve, .7rencsiR ""'·• csaezai j., . 
U, XIX, 68, iiQ, f (Nagyl,ábony-Koppány- es. G. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. 
megyer), •· p. Nagybá.bony. KordováJJbokor, r"\ Nyfregyháza, Szabolcs 

*) loppányszántó nk., X BarnaUt és Hársas· cs. o. Nyfregyháza, . u. t. és u. p. NyíregyhA.za. 
aljo.; Tolfia t~m., tamási j., ház 3-'6, f. 1.697, K o r e j ó c z I. Korócz. . 
If., O• 4.ó88 kb., ak. helyben, tsz. Szekszárd, Kórhánk6z, r"\ Kecskemét, Pest-Pilis-Solt Kis· 
jbtk. és ah. Tamási, ca. O. Tamási, .U, XIX, 63, kun vm., cs. O. (a kOzbiztonsági szolgálatot Kecs-
•· t. Szakcs, ~. kemét város rendőrsége leljesiti), ~ m. h., u. t. 

K o p r á s l. Kol'páa. és n. p. Kecskemét. 
.loprhahegy, n Robádihegy, Zala .,m., csák- Korlumr, n Algyő, Csongrád vm., tiszáninneni 

tornyai j., cs. ll. Stridóvár, n. t. és u. p. Stl'idóvár. j. (székh. Kiskundorouma), cs. G. Algyö, n. t. és 
Ko r am n ik l. Koromnok, · n. p. AliJyő • 
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Iorhiny, ~ Kisjenc5, ..4.relll ""'·• kisjen6i j., ah. Szenicae, ca. G. Jablánca, 71, xm, ,1 .. L 
cs. o. Kisjen6, u. t. Kisjenc5, u. P• Áiya. Jabláncz, ~. ' 

o 

'"' KörösladáDy, Blk18 tJm., szes- Korlátköl várrem, n Korlátralva, Nyiira ta., 

halmi j., ca. G. Körösladány, L t. és u. p. j., ca. ö. Jablincz, u.. t. Jablinca, a.,. 
KOrOaladány. . Korlátket · 

Korhinyszlget, '"' Berettyóújfalu, Bihrw mn., Korlátpatak,r'IHidvég, D~~o,mi\16t. 
berettyóújfalui j., ca. G. Berettyóújfalu, L t. és vári j. (székh. Nagyajta)~ CL O. Hiddf, 1. L 
L ,. Berettyóújfalu. Földvár, L p. Hidvq. 

Korhuytanya, '"' Eaztár, '""·• berettyó- Korlitpuuta, r'l Garamk.ovlesl, Bln 11., 
ójfalui j., es. G. Kismarja, u. t. Pocsaj, u. p. aranyosmaróti j., ca. o. Léva, •· t. Garamtodcsi, 
Esztár. u. p. Újbars. . 

Korllánytaa.:ra, ~ Szilágybagos, Seilágy tJm., .Korlátpuszta, r'l Vészalja, .Arlld n, boNo 
szilágysomlyói j., cs. G. Szilé.gynagyfalu, •· t. sebesi j., cs. o. Marosszalatna, u. t. 61 1o" . 
Szilág:rnagyfalu, u. p. Sziligybago·s. KOrt!sMkény. 

'"' Dombelve, .7TencMI tma., csac1ai Korláttan :ra, r'l Szilágynaryfalo, 81&lálf ea., 
j., cs. G. Caacza, u. t. Csacza, u. P• Dombelve. szilá.gysomlyói j., cs. o. Szillgynacfalu; 1. L 6I 

Ko :r i t n ó l. Alsólesz éte. u. p. Szilágynagyfalu • 
J:orftnJic.za, '"' Oszada, Upf~ rózsahegyi Korláttelep, '"' Hároana ,.,, m~ • 

· j., cs. ö. Oszada, (Ko:rytniezai fllrdc5), lósvári j, (székh. Nagyajta), u. O. NIIJ&jla, 1o L 

• 

• 

f e. (csak nyáron, télen u. t. és u. p. és u. p. Nagyajta. 
Oszada). Endrén~ tanya, " &air 

Ierltn:r•, r'. va, B1qlu '""·• irlói j., tJm" fehérgyarmati j., es. G. Fehérfyarmat, L L 
cs. ö. Igló, •· t. és u. p. Márkusfalva. és L P• Penyige. . 

*) Korlát kk., ..4b attd-TorfUI .,.,, j. (székb. Lajos ta11.ya, " PenJite, Bllt•4r 
A.baójszintó), bú 118, l 6Q8, JI., ~, rk. Vizsoly, "'m., fehéruarmati j., cs., 6. N11Jar, 1o t. él·lofo 
U53 kb., kj. és ak. Vizsoly, taL és ab. Penyige. .... . 
Abaújszántó, CB, G. Bejcze, M, ~ 27, r (Kor- KormiD.JtanJa, ('\ ......... 
lát-Vizsoly), fehérB'J&l'mati j., cs. G. L t. il 

Korlát, r'l Tolt~a na., tamAsi J., CL G. u. p. Fe~érgyarmat. . . 
Ozora, L t. n •· p. Fil:rged. '"' Bölcske, Tolt~~~ ell., duddYiri 

Korlát, '"' Tiszaftlred, na., tiszaftlredi j. (székh. Pab), cs. ö. Bölcske, L t. llb 
j., as. G. Tiszaörs, u. t. és •• p. kömlc5d, u, p. Bölcske. 

Ko r U t l. Korláti. . '"' .Tás•·Nagybr.·&!Aw 
*)J[ orlátfalTa kk., X Kor16.tkc5i várrom ; Nyitra ""'·• üs1ai kGzép j. (szétb. T6rllknentmiklÓI), ca. l 

nt., szeniczei j., ház 66, f, BOfi, T., rk. KOrlátkc5, Tiszaroft', u. t. Kunheues, u. P• Tiaarolt 
1.1)3! kh., kj. és ak. Korlátkc5, tsz. Nyitra, ,jbtk. *) Iermoa kk., X Kormoapuuta; SdrOirs, 
és ah. Szeniéze, CB. O. JabllDCI, 7!, XIII, olt, L t. héthirai j., ház 108, l 515, T., rt. Paloaeaa, P, 

• Jablinez, u. p. KorlátU. · Feketekút, !.31! kb., k;j. és at. \sL 
*) Korláthelmec1 kk., X Gorond, Kendef'Old, Eperjes, jbtt. és ab •. Kisneben, ca, O. Lubotéay, 

Kolyva ú Visnyó ; Urag "''":, szerednyei j., ház 195, 67, IX, t9, u. t. és •• p. Paloncza. . 
i. 88!, ll., ft, rt. S1erednye, g t. Oroszkomo:ró, Kormosles, r'1 Erdőfille, Udtlar.Viy D11o, bOlDO' 
~.850 th., kj. és ak. helyben, tsz. Beregsd.ss, :ródi j. (székb. Oklind), CL o. Bardóes, a. ~ 
jbtt. és ah. Ungvir, ea. ö. Nagyrejc5cz, 66, XI, 36, Olasztelek, u. p. Bardoci. 
•· t. Ungvár, • . · *) kk., X DóragózMrW, HerJIIIJ&, 

*) Korlati kk., X CzöTekfalva és Korláti k6bánya; Miriástanya, Rónatanya, Szélesparonytanya, Tepo 
N6gr6d mleki j. (székh. Salgóta:rjin), bú licskepuszta, 'Oltetvényestanya da Zaamósl!f· 
76, i. 1.146, M., rt. Várgede, 1.879 kb., kj. FO.lek· puszta; Hont vm., j., ház 111,! T • 
sá:voly, at. Várgede (Göm6r és Kis-Hont (5, ef, ~.490 kb., kj. és ak. Berencstalu, Isi. 
tsz. Balassagyarmat, jbtt. és ab. Salgótarjin, cs. 6. Ipolysig, jbtk. és ah. Selmecz. e. BélabáDJI, 
Ftllek, XVI, 51, u. t. és u. p. Balogfala. cs. ö. Szentantal, 16, XIV Q L t. 101110~ 

Korlati klbánya, " Korliti, · N6gráfl . tnfl,, u. p. Berencsfalu. ' ' 
ftlleki j. (székh. SalgótarjiD), cs. o. FtUek:, u. t. Kormospus.zta, r'l Kormos, &iro1 ""• bél-
és u. p. Balogfala. hársi j., cs. G. Lubotény, a. t. Paloncza, •· P• 

Iorlátkatanya, '"' Erdc5ho:rvé.ti, Zemplén "'m., Palocsa. 
tokaji j., cs. 6. Olaszliszka, u. t. Tolcsva, u. p, .Kormospuszta, f'"'l Tereske, Ndgrl.j ~ 
Erdöhorváti. · ·· , nógrádi j. ( székh. Rétság), CL o. iratktadle'' 

*) KorlAtki kk., X Alfrédmajor és Nyírmajor; u. t. és u. p. Tereske. · 
Nyitra vm., szeniczei j., ház 194, i. 1.159, T., o, Ko r n a l. Kisk.orna. . 
8.177 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és K o r n a l. Szarvaspatako 

• 
• 

• • • • 
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• 
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Kor Kor 

J:orDlczaTIIg;r, r. Turzófalva, ftoencstn vtn., I6r6gyltanya, ~ Berettyószentmirton, Bth,.,. 
esaezai j., cs. o. Turzófalva, u. t. és u. p. Turzó- vm., berettyóújfalui j., cs. ö. Berettyóújfalu, O.. t. 
fain. · Berettyóújfalu, u. p. Berettyószenlmá1·ton. 

Ko r n i c z e l I. Báródsomos. Iórógyoldal, t\ Szegvar, Osongrú.d ""'·• tiszán-
*) Komislaka kk., B•oJnok-Doboka vm., nagy- túli j. (székh. Mindszent), cs. G. Szegvár, u. t. 

ilondai j., ház 71, :E 326, O., gk. Konkolyfalvll, és u. p. Szegvá.r. 
1.496 kh., Irj. és ak. CsOm ény, tsz. Dés, jblk. Kórógyszentgyörgy, r'. Szegv6.r, 011cmgrád '17m, 
Nagyilonda, ah. Magyarlápos, cs. O. Nagyilonda, tiszántúli j. (székh. Mindszent), cs. O. Szegvá.r, 
63, XXI, 70, u. t. és u. p. Nagyilonda. m. h., u. t. és u. p. Szegvár. 

Kornlsskistanya, n Tiszahnd, Szetbolcs Kórógyszentgyörgyi mnjor, n Szegv6.r, Csong-
dadai alsó j. (székh. Tiszalök), cs. O. Büdszent- rád vm., tiszántúli j. (székh. Mindszent), Cl. G. 
mihály, u. t. és u. p. Búdszentmihá.ly. Szegvár, u. t. és u. p. Szegvilr. 

KornissmaJor, n TiszabO.d, S•abolcs vm., dadai K o r o j l. Bélkaroly. 
alsó j. (székh. TiszalOk), cs. O. Btldszentmi- Korojead kk., Htmyarl tim., puji j., hAz 75, 
hály, u. t. és u. p. Búdszentmihály. f, 411, O., *, 7.653 kh., lrj. és ak. Fehérviz, tsz. 

Iíol'Dlsstanya, n Nyírbogát, S•abolcs vm., nyfr- Déva, jbtk. Puj, ·e.h. Petrozsény, cs. O. Puj, M, 
bálori j., CB. o. Nyírbátor, u. t. és u~ p. Nyír- xxru, 75, L t. Felsöszálláspatak, u. p. Fehér-
bogát. viz. 

l.onlatura, f"'\ Egerszól6.t, Hevu egri K o r o j e s d l. , Zsilytorojead. 
j., es. 1!. Verpelét, u. t. Verpelét, u. p. Eger- *) Kor"knya kt., bad t~m., borossebesi j., 
szólát. . ház 218, ! 1.010, O., .::f=-, 6.144 kb., kj. és ak. 

lornlstanya, r. Felsölatarlaka, Kis-Kíikülló helyben, tsz. Arad, jbtt. és ah. K<lrösbOkény, cs. 
"•·• hot.uúaszói f., cs. c1. Zsidve, a. t. és u. p. ö. Honeztö, 3S, IV, 13, ~· . 
Kilküllö\ár. Ioroknyapuszta, n Sotr1ogy ""'·• 

Kornujalja, r. Buzásbocsárd, .Alsó-Feilr vm., kaposvári j., es. G. Nagybajom, u. t. Nagybajom, 
balázsfalvi j., cs. O. Balázsfal va, u. t. és u. P• u. p. Somogysárd. 
Alsókarácsonfalva. Koromla, n Csatta, Ves1prlm ""'·• zirczi j., 

Ko r D y a l. Som fa. · cs. O. Csesznek, u. t. Zirez, u. p. Bakonyoszlop. 
Ko r n y a r é v a l. Somo~éve.. *) Ko romlak kk., U"{} vtn., ungvári j., ház 
lornyavölgy, n Turzófalva, .7Tencam ""'·• 106, ! 636, T., n., t, rk. Tiba, !.ili7 k.h., kj. 

esaczai j., cs. 1!. Turzófalva; u. t. Turzófalva, és ak. Karesava, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Ung· 
~- · vlr, es. O. Ungvilr, 66, XI, 86, u. t. és u. p. 

Korny6, f"'\ Hajduszoboszló, Hajdu ""'·• cs. O. Ungvár. 
Hajduszoboszló, u. t. és u. p. Hajduszoboszló. *) Koromnok kk., Krassó-Szörény vm., orsovai 

*) Koróez kk., Sáros vm., felst'ivízközi j., ház j., ház 1:.4, ! :!!66, O., kg. Tuffás, 839 kh., kj. és 
!1!1, ! 1.04, R., gk. Kismedvés, 703 kh., kj. és ak. Nagyzsupány, tsz. Karilnsebes, jbtk. és ah. 
ai. Felsöhunkócz, tsz. Eperjes. jbtk. Felsövíz- Orsova, cs. o. Orsova1 43, VIII, !6, u. L Orsova, 
kOz, ah. Bártfa, cs. G. Alsókomárnok, 67, IX, u. p. Nagyzsupány. . 
!!9, u. t. FelsövizkOz, u. p. Ladomérvágása. *) )[qrompa nk., X BányavOlgy, Korompai 

*) lóród kk., Kis-Kükülló mn.., erzsébetvárosi j., régi va-ryár, Korom p ai vasgyilr, Nemessortornya 
hiz 83, ! 377, O., m., t , 588 kb., kj. és ak. és Turzuhegy ; Bupu ""'·• szepesváraljai j., hAz 
Kóródszenlmárlon, tsztk., jb. és ab. Erzsébetváros, r,35, f, 6.378, m., t., n., sz., lengyel, o, ef, gk. Alsó
es. !1. Balavásár, 5n, XXIII, 76, u. t. és u. p. szalánk, ref. a helybeli Ag. ~v. anya.enhás, 3.922 
Kóródszentmárlon. kh., ak. helyben, tsz. Löcse, jbtk. Szepcsváralja, 

Ko r o d l Kóród. ah. GOlniczbánya, cs. O. helyben, 67, IX, 30, 
K ó r ó d l. Nádaskóród, Szamoskóród, Tiszakó- ~, .['4 e. ·~· 

ród. . o r o ro p a l. Alsókorompa, Bélakorompa, 
*) K6r6dszentmárton kk., Kis-Kiikalló · er- Felst'ikorompa, Lublókorompa. · 

1sébetvárosi j., ház !Ol, :E 820, M., o., czigány, . Korompnl r~gl Tasgyár, n Korompa, &epea 
~, .:f, rk. Egrestő, gk. Kóród, 899 kb., kj. és ak. tim., szepesváraljai j., cs. O. Korompa, u. t. és u. P• 
helyben, tsztk., jb. és ah. Erzsébetv6.ros, cs. o. Korompa. · 
Balavásár, 60, XXIII, 76, ~. :f, ~· Korompai nsgyár, n Korompa, Beepes ""'·• 

K ó r ó d s z e n tm á r t on I. K óródszentmárton. szepesváraljai j., cs. O. Korompa, u. t. és u. P• 
lorog, ('\ Mátételke, Bács-Bodrog vm., bács- Korompa. 

almási j., cs. ö, Bácsalmás, u. t. Bácsalmás, Koro 0 ~ehnicz, Beepes ""'·• 
u. p. Tataháza. szepesófalui j., cs. ö. Szepesófalu, ~. lJ"'. 

lörógyl csárda, f"'\ Fábián sebestyén, Csongrád Koronnliget,n Váczszen!lászló, Pest-Pilis-Bolt· 
"111., tiszántúli j. (székh. Mindszent), cs. ö. Szentes, Kiskam vm., glldl\ll6ij., cs. ö. 1'ura, u. t. Valkó, 

m. h. (Kórógy), u. t. és u. p. Fábián. 11. P• Váczszentlászló. 

' 
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I.or 'K6s · 
• 

Koronam.ajor, r"\ Gnlgam!csa, P1st-Pi.lis-8olt- ~s. O. Szentlórincz, 6~ XIX GO t. . ',,a. 
Kisku" ""'·• aszódi j., cs. G. Püspökhatvan, u. p. Ibafa. 

l l 

•· t. és u. p. Galgam.ácsa. Korpád, r\ . Babare~, BartJnya .,.., moiiWi 
Kóroncemajor, r"\ Tőketerebes, Zemplén , j., cs. o. Németbóly, u. ~ Németbóly, L,. 

gálszécsi j., cs. G. Tőketerebes, u. t. és •· p. Babarcz. 
Tóketerebes. Korpid, r\ Hajduszoboszló, Hajdu va., t1. &. 

*) Koronczó kk., · )( Gá.spárMza, Gézaháza, Hajduszoboszló, u. t. és L P• Hajduszoboszl6. 
NAdaslak, Paradicsomniajor, Sándorháza és Zöld- Korplid, f""' Silkllsd, .Pest-Pilis-Bolt-Kískt•!lll., 
major; Ggór tJtn., sokoróaljai j. (székh. Tét), Idakörösi j., cs. G. SQkGsd, u.~ és L'' Sütilill 
ház !!7, t 1.&87, M., ö, ig. Györszemere, Ko r p á d l. Kiskorpád, Koloukorpid, NIQ· 
4..669 tb., kj. és at. helyben, tsz. Gyc5r, jbtt. Tét, korpád, Vaskorpád. 
ab. Győr, ce. G. .Ménfő, 19, XVII, 66, Korpar~t, r\ Nagykiroly, 8111t111ár .._,CL~ l 
~- . Nagymajtény, u. t. és u. p. Nagykároly. \ 

*) Iorond nk., X Benczéd, Feketeaszó, Fenyc5- *) Korpás kk., Gömör ls Ki&-Hom t~~, nan· 
tüt, KorondfQrdc5 és Pálpataka; UdtJarhelg tJm., rőczei j. (székh. Jolsva), ház f, 161, T, rk. 
parajdi j., hú 9n, ! 3.76~, M., ö, 8, 18.!!38 .Jolsva, ,ág. Hizsnyó, 1.147 kb., kj. és ak.Lubény, 
kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Székel}·udvar- lsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. N~BJr~cze, es. G. 

. hely, cs. G. helyben, 8~, XXIV, 80, . Nagyrc5cze, !!6, XVI, 5!, L t. és 1o,. HiDnyó-
Ko~ o n d I. Szilágykorond. vizi vasgyár. 
IorondfUrdö, r"\ Korond, · Udva.r1"•lg vm., I~rpásoldal, n Hegykllzszáldobágy, 

parajdi j., es. ö. Korond, _p. e. tJm., központi j. (székh. Nagy-Várad1 cs..ft. Bihar. 
(csak nyá.ron ; télen u. t. és u. p. Koron d). püspöki, ~· t. Nagy-V árad, u. p. HegykGzpilri. 
· *) Iorong kk., Va1 tJm.,, muraszombati j., ház *) Kol'pa~ár kk., .X F~rhénczhegy, Laztmk. 
110, ! 787, Vend, rk. Muraszombat, 1.-'91 kb., puszta, Palm és VaJdamaJor; ZaltJ n., IllU· 
tj. és ak. Muraszombat (mllraszombatvidéki kj. kanizsai j., hb 66. :E 710, H., rk. Homok. 
PS ak. keriUet), tsz. Szombathely, jbtk. és ah. komárom, 8.132 kb., kj. és ak. HoSSIÚTIIIgy, 
Muraszombat, cs. ö. XX, 66, tsztk., jb. és ah. Nagykanizsa, es. ft. 'NaBJia· 

1 
u. t. és u. p. Muraszomb~L nizsa, 48, XX, M, L t. Nagykanizsa, L 1o 

Ioroagmajor, r"\ EQ'yeduta, .ZaltJ .,,.,, letenyei Hosszúvölgy • 
j., cs. ö. Letenye, •· t. és u. p. Letenye. *) ~~~na rlv., Hot&t ""·· bú 785,! 1.01&, 

Iorongmajor, r"\ Kerkaszentkirály, Zala ""'·• T., nt., 6, ·6', 15.403 kb., ak. helyben, tsz. lpolr· · 
letenyei j., cs. O. Muraszerdahely, u. t. sig, és ah. helyben, cs. G. helyben, !t,'m, 
lendva, u. p. Kerkaszentmiklós. · . • .(l' e. ~· 

K o r o n i n i l LászlóvAra. Korsóstanya, r\ Újszász, .Pe"_PiliB·&II·IiJo 
*) Ioronka kk., Maros-Torda ""'·• marosi Celsc5 k~ vm., abonyi j., cs. G. 'Újszász, L t. h L p. 

j. (székh. Maros-Vásárhely), hé.z 180, f, 911, M., ÚJszász. 
~, .:j=-, ~.680 kb., kj. és ak. Jedd, tsztk., jb. és Koi·tojospuszta, r\ Vércsorog, Billarom.,éles~i 
ah. Maros-Vásárhely, cs. o. Maros-Vásárhely, 6!, j•, cs. O. Vércsorog, L t. Mezőtelqd, L P• 
XXII, 71, u. t. és u. p. Maros-VAsárhely. Serges. 

*) Iórós kk., X Almé.s, Alsópalaj és Felsőpalaj ; Kortyant~'. r\ Nádodnr, Hajtlll ""' bai· 
Baraflya tJm., siklósi j., ház 1 O~, f. 677, M., ~ , duszoboszló1 J., cs. G. 1o t. h 1o p. 
rk. Siklósbodony, ~.627 kb., kj. és ak. Sámod, Nádudvar. · 
tsz. Pécs, jbtk. és ah. Siklós, es. ö. Vajszló, 5~, Korumkógyárieiep, r'! Pusztahús, Ze•~~~ 
XIX, 60, u. t. Vajszló, u, p. Sámod. 'Dm., szllopkói j., cs. G. Varannó, L t. él L p. 

Ko r o a l. Nyitra koros. Sztropkó. 

l 
l 

l 

l 

i 

Kórósszlget r\ Caökmc5 Bihar vm berettyó- K 0 r u in l J a l Koromlak. ' 
'· , l 

újfalui j., cs. o. Csökmő, u. t. és u. p. CsOkmc5. *) Iós kk.,· Nyitra ""'·• privigyei i~ 1 
Kórószegmajor, r"\ Galánta, Poesong tJm., hb 161, ! 1.~38, T., o, !.096 kh., kj. 6s aL 1 

galántai j., cs. ö. Galánta, u. t. és u. p. Galánta. Pr~vigye. (privigyevidélti kj. és ak. kerület), tsL 1 
*) Korotnok kk., Szepes vm., szepesváraljai j., Ny1tra, Jbtk. és ah. Privigye, cs. 11. l'rivi11e, l~ 

ház 18, ! 96, T., rk. Polyánfalu, 763 kb., kj. XIV, 46, u. t. és u. p. Privtne. 
és ak. PolyAnfalu (korotnoki kj. és ak. kerQlel), Kósa, 1"'1 Csépa, .TáiiJ·Nagykufl-&oltWk ell• 
tsz. Lc5cse, jbtk. Szepesváralja, ah. Lőcse, cs. ö. tiszai alsó j. (székh. Tiszafllldvir}, ca. 11. TisJllu~, 
Szepesváralja, 67, I~, 30, u. t. és u. p. Sze pes- u. t. ás u. p. Csépa. 
váralja. . Ko s á l y l. Alsókosály, FelscSkosAly. . 

*) Korpid kk., Baratiga tlm., szentHSrinczi j., Kósamajor, r\ Üreg, Nyitra "".,, ~yit~~;~ 
biz 34, f !!()(., N., rk. Ibafa, 1.765 kb., kj. es. o. Nyitraújlak, u. t. Czabaj, u. P• NY'~:~Iil,..., 
és at. Ibafa, tsz. Pécs, Jblk. és ah. Szenllórincz, Kós~tmalom, f" Fehérvárcsurgó, FIJU 

• 
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Kos Kos 
' 

m6ri j., ca. ö. Fehérvárcsurgó, u. t. Moha, Homonna, cs. ö. lzhugyara.1lviny, 66, IX, tS, 
.. p. J.o'ehérvárcsurgó. r. ~- . 

Kosánláztanya, 1'"'1 Kökényesd, UgocstJ "'"·• *) Koslárd kk., .Als6-Fehf!r """·• tGvisi j., 
liszAntúli j. (székh. Halmi), cs. G. Halmi, •· t. ház 103, :E 421, O., t, 1.1~4. kb., kj. éa ak. 
Halmi, L p. Nevetlenfalu. Vajasd, tsz. Gyulafehérv~, jbtk. és ah. Nagy

Kosaras, n Felsővadas, 2Tencsln ""'·• kiszuczn enyed, cs. G. Alsógáld, 50, XXI, 68, u. t. Mihálcz
újhelyi j., es. G. Klszuczaújhely, •• t. és u. p. falva, u. p~ TGvis. 
Kisr.uezaújhely. *) Kosna nk., Besmrc.e-Nt18•6tl vm., óradnai 

•) KosárfalTa kk., .7hncsln .,m., vAgbesztereze i j., ház 191, :E 860, O., m., =t'-, j.f..164 kh., ak. 
j., ház M13, l. 3.1 T., ~. 9. 774, kb., kj. éa ak. helyben, tsz. Besztercze, jbtk. Óradna, ah. Naszód, 
helyben, tsz. Trencsén, jbtk.. Vágbesztereze, ah. cs. ö. helyben, 68, XXH, 7t, u. t. Tihuezo., ~. 
Nagybicscse, es. G. Vágbesztercze, 71, XV, 4.7, Kos o l n a l. Gósfalva. 
•· t. Vághéve-Vágváralja, ~- KosoT&, r'l Balogrusaó, Gömör 18 Kl8-Hont 

lesárhát, n Szamosdara, Szatmár ""'·• csen- vm .. , ratkói j., cs. ö. Nyustya, u. t. Ratkó, a. p. 
geri j., cs. ö. Csenger, u. t. és u. p. Csenger. Újvásár. 

'} Kosárháza kk., Vas vm., muraszombati j., · *) Kóspallag kk., Hont ""'·· szobi j., ház tU, 
ház f 153, Vend, ág. Tótkeresztúr, OOO kb., :E 643, M., t., ö, !U!O kb., kj. és ak. Mária
kj. és ak. Tótkeresztúr, tsz. Szombathely, jbtk. nosztra, tsz. Ipolyság, jbtk. Vámosmikola, ab. 
és ah. Muraszombat, cs. G. Tótkeresztúr, 83, XX, Ipolyság, cs. G. Nagymaros, XIV, f5, L t. 
66, •· t. FelsOiendva-Mityásdomh, u. p. Tót- és a. p. Márianosztra. · 
keresztúr. KóssavanyúTizforrá&, f""' Szécsénykút, Y111 "m., 

Kosarlszlla, f""' Óesad, TrencRin vm., esaczai muraszombati j., cs. G. Va8hidegkdt, ll. t. Mura.-
j., es. il. Csacza, u. t. és u. p. Óesad. , szombat, u. p. Csendlak. 

Ko 8 a r 6 c z l. Kosfl.rvágása. *) Kossó kk., Krassd-B•örlng ",.., !acsádi j., 
*) Kosárvágasa kk., Zempl/n sztropkói j., ház 169, :E 704, O., =t=-, ~.4ö::l kb., k,j. és ak. 

bh 60, i. !!87, T., r'k. Jánosvölgye, gk. Máriakút, helyben, tsz. Lu~ros, jblk. és ah. Faesád, CL G. 
1.40! kb., kj. és ak. helyben, tsz. Sá.tora.ljaújhely, Rumunyest, 4.3, VIII, ~. 
jblk. Sztropkó, ah. Varannó, cs. G. Nagydobra, Kos a 6 l. Kiskossó. 
66, IX, !18, u. t. Kelcse, u. p. GGrGginye. K o s s o v a l. Kossó. 

") 'losd nk., X Cselc5tepuszta, K~méndtanya és K o 8 s o v i c z a l. Kiskossó. 
Öregcselötepuszta; Nógrád vm., nógrádi 4· (székh. Kossnlezatelep, 1'"'1 Oraviczabánya, Krassd· 
Rétság), ház 40!1, !. ~.01 ", M., (), ~, 6.98i kb., Störéng 11m., j., es. G. Oravicza• 
ak. helyben, tsz. Balassagyarmat,' jbtk. Rétság, bánya, u. t. és u. p. Oravieza.bánya. 
ah. Balassagyarmat, es. ö. Nőtincs, 60, XVI, 61, Kossut l. Kossuth. 
•· t. Vácz, ~. *) Kossu'h kk., Tur6c• " •• , turóezszentmá.rtoni 

Kósdombitanya, 1'"'1 Rábapatona, GyrJr vm., j., h6.z 8, :E !6, T., ág. Zaturesán, 179 kb., kj. 
tószigetcsilizközi j. (székh. Gyc5r), cs. O. Enese, és ak. Ruttka, tsz. Beszterczebánya, jbt.lr. és ah. 
•· t. Koronczó, u. p. Rábapatona. Turóezszentmárton, cs. o. Ruttka, 71, XV, 

JCosesd kk., HunyGil "m., marosillyei j., ház u. 1;, és u. p. Turóezszenlmárton • 
• 61, i. !!61, O., kg. Fintóág, 783 kh., kj. és ak. •) Kossllthtaha nk., X Felsőroglaticza; Bács-

Alsólapugy, tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, Bodrog topolyai j., hál 1.593, f. 7.106, ll., n., 
cs. 1!. Dobra, 64o, XXIII, 76, u. 1;. Holgya, u. p. ~, ~, !1.161 kh., ak. helyben, tsz. Szabad ka, 
Laszó. . •"' j btk. és ah.' Topolya, CB. O. helyben, 86, VI, 18, 

*) Iosfala kk., X Dolinamajor és Kreszimje· r. _[ll e. ~. 
irhány; Tretlcsén 11m., vágbeszterezei j., ház 31, Kossutltfaln, r'l Erzsébetfalva, Put.Rlis-Bolt-
! 148, T., rk. Vágbesztercze, 601 kb., kj. és ak. Kiskun . vm., kispesti j., es. 6. Erzsébetfalva, 
Pelyvás, tsz. Trencsén, jbtk. Vágbesztercze, ah. u. t. és u. p. Erzsébetfalva. 
Nagybicscse, cs. G. Vágbesztercze, 71, XV, 4.7, Kossutllkert, 1'"'1 HajdubGazGrmény, Bajilu tim., 
•· t. Vághéve-Vágváralja, lio p. Vigbesztereze. es. G. HajdubGszörmény, a. ~ és L p. Hajdu· 

*} Kosgyb kk., BiTtar "m., helényesi j., ház 140, böszörmény. 
i, O., =f-, 1.605 kb., kj. és ak. Robogány, tsz. Kossuth telep, f""' Budakeszi, Pest-Ptlü-,9olt
Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, cs. G. Kispap- Kiskun vm., biai j., CB. G. Budakeszi, u. 1;. és 
mezó, 87, IV, 18, a. t. Szombatság, u. p. Robo- u. p. Budakeszi. 
gány. Kossuthtér, f""' Henczida, Bihar t~m., berettyó-

Kóskapuszta, r. Maskófalva, Nógrád 11m., újfalui j., cs. G. Berettyóújfalu, u. t~ és u. P• 
gácsi j., cs. O. Gács, u. t. és u. p. Gács. Henczida. 

*) Koskócz kk., Zempl/n 11m., homonnai j., Kossutlnölgy, 1'"'1 Csabdi, Fejér "m., váli j., 
ház 77, f. '77, T., m.,r., rk. Szerelmes, 2.031 kb., kj. cs. G. Bicske, u. 1;. és u. P• Bicske. 
6I ak. ,helyben, tsz. Sátoraljat\jhely, jbtk. és ah. I os U j l. Fr:ls~kn.s!ély • 
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• 

Iostelek, f"'' Szépviz, Ostk ., sz4pvizi j., cs. o. Alsólendva, ~. XX, 

• 

• 
. 
• 

• 

cs. o. Csügés, u. t. S:tépviz, Alsólendva. 
IosiuroTja, n Felsőtizsény, n-encain tim., *) Kótaj nk., X Bajzattanya, Bélatu.J&, F.e· 1 

zsolnai j., cs. O. Várna, u. t. Várna, u. p. Terhely. halom, Himhegy, Kótaji szllllllk, Kikl6stanya. 

Uj helyi j., cs. O. t ura, u. t. és u. p. Útura. nyirbogdányi j. (székh. Kemeese), IW 668, l 
*) Kostyán kk., Tt.w6ce t~m., turóczszentmártoni 4.088, M., t., o, ; , ~, 'r· Nyiregyháza, 6.&81 

j., hú 93, :E -'88, T., m., lg. Pribócz, kh., kh., ak. helyben, tszlk., jb. és ah. Nylregybúa, 
Jrj. és ak. helyben, tsz. Beszterczebánya, jbtk. cs. o. Kemecse, 65, X, 33, ~ 
és ah. Turóczszentmárton, cs. o. Turóezszentmár- Ko taj, n Kozma, Gm., sálaéeri ~ 
ton, 71, XV, .&8, a. t •. Turóezszentmá.rton, ·• es. ö. Tőketerebes, a. t. és u. p. Kozma. 

Kos ú t l. Nemeskosút. Kótaji uöllök, f""' Kótaj, 8111bolcs ,., l]lr. 
KosziTnelriTánr, ~ Trencsénhouzúmezc5, bogdányi j. (székh. Kemecse), 011. O. Iemecse, 

Treneam na., narybicscsei j., cs. o. Narybicscse, u. t. és u. p. Kótaj • 
•· t. Nagybicscse, u. p. Trenesénbosszúmezc5. Ko t i l n i e z a l. Kallanfala. 

Kos z mAl y L Kiskoszmál,iy, NafYkoszmály. Kotkodács, ("'\Dombóvár, TolRIJtllll., dombóriri 
Kouódpuzta, n Csömend, Bomog'IJ 1.1m., mar· j., cs. ö. Ódombóvár, u. t. és u. p. Domhólir. 

czali j., CL G. llarczali, L L u. p. J:otubaml\)or, ABós, PolaORy tlllt., dunuufda. 
Nikla. · helyi j., es. o. B«''s, a. t. éa u. p. B6s. 
· *) Ios.roriny kk., N'!Jitra . pöstyén~ ·j., *) J:ótUget kk., ~ihar ""'·• magyarcs6ieij. hú 

ház 36, ! JOG, T., rk. Vqbor1, 171 kb., kj. és 13!, i, 664, O., =j=-, kh., kj. és ak. D.rlf. 
ak. Vivár, tu. Nyitra, jbtk. és ah. Galsócz, cs. o. eséke, tsz. Nagy-Várad, jbtk. éa ah. 
Pöstyén, 71, ,XIII, 41, L L Vágterbete, u. P• cs. o. Maryareséke, 87, IV, 11, L t. élt.,. 
Rák.fala. · . DrNesék.e • 

*) Ioszonts kk., Bt~rs ""'·• garamszentkereszti 
f., hú 68, ! -'89, T., rk. llogyorómál, 1.!118 kh., es. ö. 

n Undok, SI1J1.1e.t ""''' k6slliirki ~~ 
a. t. Szepesbéla, 1o J• Sxe-

kj. és ak. Jinosnarmat, tsz. Aranyosmarót, jbtk. pestótfalu. 
és ah. KörmOezbánya, cs. ö. Kormöczbánya, Kotlollna, n Marikó, TreKCII!A ""• 'ficbeu· 
XIV, 46, u. L Garamszentkereszt, u. P• János- terczei j., cs. ö. Vágbesztereze, u. t Vqbeszter-
8J&rmat. eze, u. p. Marikó. 

f"\ Mindszent, CsOtagrád "'·• tiazán- Ko tm a n l e h o t a L Kotminy. 
túli j. (székh. CL ll. u. t. *) KotmánJ kk., X Hosszúfllldirt'finr, H011· 

és 8
• P• Mindazent. szúuboesirtvá.ny, Kecskehátirtvány, Kllvesirtviny, 

*) Iosz1afa1Takk., Beolttok-Dobokt~ 1.1m., magyar- . 
li osi ·• ház 171 ! 717 o. 1- ""=- !I.S4fll kh. Mélyföldirlvány,. Pusztahegyirt~ány, S~uétid-

.P J' ' ' ~ •' 1
' ' vány, Tapogatóutvány és T1szafenrmirtványi 

kJ. és ak. Kupsafalva, tsz. Dés, Jhtk. és ah. Magyar- ,.,..., á.:~ 1 • • hAz't~ ~ 707 t rk 
l~, • K " 1 63 XXI 70 .. _ .. Ol~,.... ~.,u!Jf" .. 1.1m., osonCll J., , N , ., • apos, cs. u. upsa1a va, ,, , - .... a.u n· é .~.... D b ! '-" kh "; é at. Ló n-
lápos, •• p. Kupsafalva. lV nr, "''i· a ar, · '.' AJ· 

1 nr 
K t l L K " 1 bánya, tsz. Balassagyarmat, Jhtk. és ah. LosonCI, o a z e e e z os,a o. 

. Koutesd kk., ·x BunyatJ "m., azAszvároai j., cs. o. Lónyabánya, XVI, 61, u. ~ LónyabUJ&, 
hú 167, i. 770, O., kr. Ludesd, 1.938 kb., kj. u. *P• Vámosfalva. . 
és at. Alsóvárosvíz, tsz. Déva, jbtk. és ah. Szász- ) Iotor nk., X Ttlstésamalom : ZGlG "" 
v6.ros cs. O. Alsóv6.rosviz M XXIII 75 L t. perlaki j., ház 636, ! 4.095, H., m., Q, 5.009 

l l 
1 

J r k \.' 'blL'&IL és u. p. Szá.szvAros. · h., ak~ helyben, tsz. Nagy .. aruzsa, J ,, es 
Koazticstanra, ~ Nyirvasvári, 81atmár "'"'·• Perlak, cs. o. Alsódomboru, 48, XX, 66, f 

mátészalkai j., ca. ö. Fábiánhála, u. t. Nyfrbátor (Kotor-Alsódomboru), _[ll e. ~- . 
a. p. Nyfrvasvári. • ' Xotorbál, n Assakürt, Nyitra ., •. ,nyitrai l, 

K o sz t o l á n y L Fenyőkosztolány, Ghymes- cs. O. Nyitra, a. t. és a. p. Aasak.Qrl 
kosztolány, Keczerkoaztolány, Kiskosztolány, Nagy- *) Xotormány kk., VtJS 11m., azentgotthirdiÍ·' 
kosztolány, Nemeskosztolány. ház 30,·! t öl, M., Íl8· Órihodos, 776 kb., kj. éS 

· K os z t o l n a l. NagyenhAzaa. · ak. Ölihodos, tsz. Szombathely, jblk. és ab. S1611t· 
Kos z t o l n a l. Vágegy háza. gotthárd, cs. o. Őriszentpéter, 83, XX, 66, 
K o s z t o l n a fa l U· l. . r (Dávidháza-Kotormány), Uo p. Órihodos. 
Kos z t o~ n am i t i e z l. Mitta. Kotormány, f"\ CsikszenlgyOrgy, Crik ..., 
Kos z t :e 1 n a l. Csontos. kászonalcsiki j. (székb. Csiki!Zentmlrton}, ct. 6• 
Kos z t y o v a p ás z t é l y L Nagypásztély. Csfkszentmárton, u. t. Csikszentmlrton, " fo 
*) J:ót kk., ZaltJ 'lltJI,, alsólendvai j., ház 88, ! Csikszentgyöl'gy. . . a. 

134, rk Alsólendva, 188 k,b., kj. és ak. Alsó- J:otorminy, n Óbars, Bars tm., lévu J·• cs. 
lakos, &n. . jbtk. és ah. Léva, L t. Nagykoszmály, •· ll• Óba.n-

• 

• 

-

• 
• 
l 

l 
• 

l 

• 
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lótpuszta r"\ i:omádi, Bihar 1lm., bibarkeresz- Németpróna (nyitraf<'li kj. és ak. kerlllet), tsa. 
tesi j., cs. o.' Komádi, , ~ p. u. Nyiha, jbtk. és ah. Privigye, cs. O. Németpróna, 

KotrcsUcska l. U, XIV, 46, u. t. Németpróna,~-
lotroczópuszta, r'l Etes, N6grárl "'"·• azécsényi Kováespatak, r'l Garamkövesd, Hont vm., szobi 

J., ca. o. Karancsság, u. t. Salgótarján, u. p. j., cs. ö. Szab, u. t. Garamkövesd, C8J (csak 
Karancssq. · · nyáron, télen u. p. Garamkövesd). • 

lotróhá1i, n Tiszaftlred, He"'' "m., tiszafQredi Ková.espatakmo.jor, r'l Csarnat6, Ugocsa .".., 
j., cL ö. TiszaOrs, u. t. és u. p. Tiszafll1-ed. tiszántúli j. (székh. Halmi), CL ö. Nagytar111, 

Ko t te r b ac h l. Otösbánya. u. t. és u. p. Király 
lot:rhiza, n Kisterenye, N6grád 11m., m- Kováespuszta, r'! Baracs, F4iir "m\, adonJi 

leki j. (székh. Salgótarján), CB. ö. Kisterenye, j., cs. ö. Előszállás, u. t. Dunaföldvár, u. P• 
a. t. Pálfalva, a. p. Kisterenye. Baracs. 

Ko t y ik le t L Kótliget. *) IOTáesdt kk., tmt., dolhai J., 
loTácabokor, n Nyíregyháza, SeaboZce "m., ház 867, f. 1.780, R., n., ; , 10.076 kh., kj. éa 

es. ll. Nyíregyháza, u. t. és u. p. Nyíregyháza. ak. helyben, tsz. Máramarossziget, jhtk. é1 ah. 
*) loTácsfal va kk., Z6lyom 11m., zólyomi j., bá.z Huszt, es. ö. Kereczke, 86, XI, u. t. 

,9, f. T., rk. Hajnik, q. Zólyom, 1.155 kb., Dolha, u. p. Kereczke. -
k,j. és ak. Zólyombúcs, tsz. Beszterczebánya, jbtk. Kováesrév, n Uzon, Háromseék vm., aepsi j. 
lis ah. Zólyom, Cl. ö. Zólyom, !5, XVI, •50, u. t. (székh. SepsiBzentgyörgy), CB. a. Uzon, u. t. és 
Zólyom, •· p. Zólyombúcs. u. p. Uzon. 

Ko v 6. c s b á z a l. Mezllkováesbáza, Reformá.tus- Kovács Sándor puzta, r'! BaraCI, Fejlr ""'·• 
kovácaháza. adonyi j., cs. ö. Előszállás, u. t. DunaCöldvir, 

loTacaházlpuda, n Mezc5hegyes, Csanád u. p. Baracs. · 
t~m., battonyai j., cB. ö. Mez<'lheues, u. ii. és *) Ko'fáeaszénája kk., Baranya "m., hegyb6.ti j. 
a. p. Mezllhegyes. (székh. Sá.sd), bál 67, i 271, M., rt. Abaliget, 

*) KoTaeshlda kk., X Sződ<'lny; Baranya vm., 1.39~ kb., kj. és ak. Abaliget, tsz. Pécs, jbtk. él 
siklósi. j., ház 76, il. M., ~, rk. Gyüd, 1.889 ab. Sásd, cs. ö. Bakóeza, 6~, XIX, 60, u. t. éa u. p. 
kh., t,j. és ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Sit- Abaliget. 
Jós, cs. O. Drávaszabolcs, ö!, XIX, 60, ~. a. t. Kováesulget, n PozsonypQspöki, Po1sony ~m., 
Harkány, 1:8J. somorjai j., cs. o. Somorja, u. t. és u. p. Pozsony-

*) Koliesl kk., Tolna · vOlgységi j. (szék.h. püspöki. 
Bonyhád), ház SJ, f. 180, N., rk. Tevel, SO! kb., v á ~r11Jr B v ·~ d · · 
k. (T 1 .. 1. h b t ) 1. T 1 •ft 8 k a OV esszv v, r'! aracs, .1! e; .. r a onyt J., 
l· eve UA,- ez eosz va , aa. eve , .. z. ze • El" --'I lá t. D ~ ld á B 
zá d 'btL "_ b B h"d ... K" 'k. ~ ~ cs. ö. ub• s, u. una1ö v r, u. p. aracL 

s r , J ... .,. a . ony a. , cs. v. ISVeJ e, "*• v á t A o. t .. · é 
XIX 81 t. Le l T l 

aov es &DJ&, r'! pa, ~.na m ... r nm r-
' ,L ngye, u. p. eve. ár lj·· ... s ·é é. lj t. .r.-

K " · L FAl kk " . G k "--· H v a a1 J., CL v. zm rv ra a, a. - a. p. o v .. Cll u e ov .. cs1, aram ov...,..I, egy- A . · 
kllzkov6.csi, Kiskové.csi, KolozakoviLesi, Nagyko- pa. . 
•--· p• 1. .. • • p t k • · Rá.b k á . KovácstaBJa, f"'\ Dunapentele, Fe3ir '*·• '""""!., .. pa .. ov .. csl, usz a ovaeBI, a ov cs1, . . D 

Rinyakovácsi, SzécsénykovAcai, Temeskovácsi, ado:~~ J., Cl. o. Dunapentelel u.. t. és a. P• una-
Vasková.csi. pen e e. 
loTae~lmajor, n TOhöl, Bare .,,..,verebélyi Iováestanya, r'! Egerszólát, Heves vm., egrij., 

J., ca. 11 Verebély, u. t. Csiffá.r, u. P• Barshese. es. ö. Verpelét, u. t. V_er~elét, u. p. Egerszól6.L · 
loTácslpnsda, n Tornaszentandrás, .Abauj- I?~Acstanya, ,n I~ncz1, Borsod vm., mez6-

Torna tim., tornai j., CB, ö. Szin, u. t. és 0 , P• cs6.tl J., cs. ö. Mezöesat, u. t. és u. p. Mez<'lcaát. 
Bódvaszilas. Koráestanya, r'! Kishódos, 81atmár tma., szat-

Kolaci lltd.n n Baracs, Fejér 1lm., márnémeti j., cs. o. u. t. Mikola, a. p. 
adonyi j., cs. ö. Elöszállás,- u. t. Dunaföldvár, Nagypalád. 
u, p. Baraca. Iováestaora, n Magyarbec1e, .Al86-Fellir vm., 

Kovácsldsmajor, n Gerjen, Tolt~a vm., duna- nagyenyedi j., cs. G. Csombord, u. t. és u. P• 
fllldvári j. (székh. Paks), cs. ö. Fadd, u. t. Fadd, Magyarlap6.d. 
a. p. Gerjeq. Iovácstanya, n J[e&<'lszabolcs, Bihar "_,, 

l:oTacsmajor, n Gerjen, Tolna 1lm., duna- központi j. (székb. Nagy-Vá.rad), Cl. ö. Mezc5-
fllldvári j. (szék.b. Paks), cs. ö. !<'add, u. t. Fadd, telegd, u. t. és u. p. Mezötelegd. · 
u. p. Gerjen. Kovácstanya, n Mezőtárká.ny, Heves "m., egri 

Kovaesóezytanya, n Karácsond, Heves 1lm., j,, cs. ö. Füzesabony, u. t. és u. p. Mezötárkány. 
BJII11gyl!si j., cL O. VámosgyOrk, u. t. és u. p. Iol"á.cstanya, n Mikola, Seattllcir , szat-
Karácsond. · márnémeti j., ö, Mikola, u. t. Mikola, u. P• 

*) Kovácspalota kk., Nyitra "m., privigyei Szárazberek, 
j., hú '7 l, f. 1.788, N., ~, 8.'80 kb., ll;j. és ak. Iováestanya1 n Nauarord, BihGI' "-., kös-

• 
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• 
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Ponti j. (székh. Nagy-Virad), cs. O. NagynrOgd, KoTá.spatak, ("'\ Gvimeskllzéplok 11.11. 
i • t 111115 tili., 

u. t. és u. P• Viradles. szt!pvi:ti j., cs. ő. Gyimesközéplok, •· t. b 1, p. 
'Kovácstauya, f""' Négyes, BOf'sotl t~m., mező- GyimeskOzéplok. ' 

• o 

kOvesdi j., es. O. MezökOvesd, a. t. Poroszló, *) Kovászt nk., .Arad "m., vil!gosi j., hb 961, c 
• 

a. p. Borsodivánka. f S.84.S, O , m., .:j=-, rk. Gyorok, 6.9ü th., ak. : 
. KoTácstanya, f""' Pán6.d, K~s-Kiiktill& vm., helyben, ·tsz. Arad, és ah. Viligos, es. G . 

· hosszúaszói j., cs. ft. Betlenszenlmiklós, u. t. Világos, 33, IV, 1!, 
Szépmezl>, a. p. Szancsat : Ko v as z i n c z l. 

KoTácstanya, f""' Partos, TOf'ontál t~m., bán- *) Kovászna nk. és I, X Horgács, loriszna 
laki j., ca. ft. Nagygáj, u. t. Bánlak, u. p. Ka- ipartelep és Vajnafalva; Háromsl4k ," •. , orbaij. 
rátsonyi rizstele p. ' (székh. Kovászna), ház 1.326, i. ó.4lit, M., o., ~,=j', 

IovácstRDya, f""' Sándorhomok, Saatmcír vm., rk. Imecsfalva, gk. Gelencze, unil Szenlivánlabor
szatmárnémeti j., cs. o. Mikola, u. t. Mikola, falva, kh., ak. helyben, tsz. Kézdivásárhely, 
u. p. Szára»berek. és ah. helyben, cs. ö. helyben, !, XXIV, 79, 

Iovácstanya, f"'t SepsiszentrJOrn, Három- f, _[ll e. ~· 
aték t~m., cs. O, Sepsiszentgyllrgy, u. t. és u. P• Kovászna Ipartelep, !"'t Kovászna, Há.o11111il 
Sepsiszentgy0r8J. · v1n., orhai j. (székh. cs. 11. Kovásma. 

Kovácstanyo., f""' Szamo:.berencze, S:atrnár _[ll e. ~ (Kovászna). · 
· szinérváraljai j., ca. o. SárkOzújlak, u. t. *) Kovászó kk., Bereg ""'·• j. (llékh. 

és u. p. Aranyosmeggyes.. Beregszász), ház 138, i, 668, R., m., t, retllelle, , 
Kovácstanya, f""' Szamossályi, &atmár ""'·• 1.86! kh., kj. és ak. Nagymnzsaly (benei ~~ 6s 

csengeri j., ca. ll. Porcsalma, u. t. Jánk, u. P• ak. kerlllet), tsztk., jb. és ah. Beregszász, es. ó. 1 

Szamossályi. · . Vári, 66, XI, M, u. t. Nagyhorzsoya-NanmUJIIIy, 
Iovácstanya, f""' Saatmárudvari, B1atmár t~m., u. p. Bene. ' 

szatmárnémeti j., eL 6. Mikola, u. t. és u. P• K o v i ls z e n t i v á n L 

l 
l 

Szatmárudvari. kk., Hunyad "*·• hálszegi j., bú l 
*) Kovácsvágás kk., .Abauj-Torna vm., fQzéri j. f (.69, O., .:f, 1.!3 \ kh., "kj. és ak. 0\ábbrett,e, \l1.. ~. 

(székh. Hernádzsadány), ház 177, ! 787, M., ~ • Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, cs. ll. Kitid, 64, XXIII, , 
rk. .Fdzérradvány, S.SM kh., kj. és ak. Ftlzér- 76, u. t • .Magyarbrettye, u. p. Oláhbrettye. 
radvány, tsz. ~assa, jbtk. Hernádzsadány, ah. Xozakov, f"'t Trencatn 17111., kinn· . 
Kassa, ca. ft. Palhá&a, 84, IX, !7' a. t. é8 u. P• czaujhelyi j., cs. o. Kiszuezaújhely, •· '- Kisz11o 
Pálháza. · czaújhely, a. p. Neszlény. 1 

K o v á c s v á g á s l. Kozáldanya, f""' Barabás, Ikreg ,.., melll· l 
Kovács v á g ás h u t a I. Vágáshuta. kaszonyi j., cs. ö. Mezókaszony, L t.les6kaszouJ, 
K o v a c z 6 n a l. Kovácsszénája. u. p. Barabás. 
Ko v a ll ó I. Kiskovalló, Nagykovalló. . ' Kozanekpn~tzta, ~ Detrek~csiltllrtGk, lbt!OIIy 
*) Kóvár kk., X Szabokpuszta; Hont tJm., Ipoly- vm., malaczkai j., cs. o. Gajá.r, 1o t. Malawa, 

nyéki~·· ház 11!1, f 639, M:, rk. Nag~csalomja, 1.699 a. P• Detrekc5csO.t6rtOk. 
kh., kj. és ak. NagyesaloiDJa, tsztk., Jb. és ah. Ipoly- K 0 z á r 1. Kiskozár, Nagykoztr, Ráezkozir. 
ság, cs. O. Ipolynyék, !6, XIV, 65, u. t. Balassa- K ·" d kk X N ezó é p ~R '· 

uarmat, 18}. -· *) or.-r ., . ag!~ s o&""Y'II' 
*) Konroz kk., X Terésudvar; Nyitra puszi a; N6grátl sz~ráki J., ház tOl, !463, ll., 

nagytapolcsá.nyi j., ház 111, f. 1.181, T., m., 0 , rk. Ecseg,. 1.116 kh., lr,j •• és ak. Ecseg, tsz: Balassa· 
kh., kj. és ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. gyarwat, Jbtk. és ah. Szuik, es. ll. Slirik, Q1, 

és ah. Nagytapolcsány, cs. ·O. Appony, a, XIV, XVI, 61, a. t. Pásztó, a. P• Ecseg . 
~. u. t. Appony, ~· · Kozá.rhegyszöllö, n Hontvarsány, Hollt "'" 

*) Kovás kk~, X Hegyalja és Láposköz ; 81oJ.már báti j., cs. O. Bait, a. t. Léva, •· p. Hontvars&uy. 
nagysomkúti j., ház 325, :E 1.386, O., m., t , Kozá.rom, f""' Bia, Put-Pilia-&lt-Kish11 ,.., 

4.791 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Szatmár-N.émeü, biai j., cs. O. Bia, u. t. és u. p. BiL 
jbtk. és ah. Nagysomkút, cs. o. Szakállasfalva, 5, Kozá.rpuszta, f""' Sclpte, VGB tlm., szombalhelti 
XII, 88, u. t. Nagysomkút, . j., cs. o. Acsád, a.·t. Szombathely, L p, Popte. 
· Kovás, f""' Alsóbisztra, Máramaros huszti *) Kozárvá.r kk., B1olnolt;-Dobolra "'-• d6siÍ• 
j., cs. o. Berema. u. t. és u. p. Berema. ház !US, f. 1.731, O., m., t, ~, 8.878 kh., lj.., 

*) Kováskápolnok kk., B1olnoJ:-Doboka .,m., ak .. helyben, tsztk., jb. és ah. Dés, ca. o. D'lo 
Upolnokmonostori j., ház 157, t 680, O., .:j=-, gk. 68, XXI, 70, m. h., a. t. Dés, [8]. 
Rózsapatak, 2.047 kh., Jrj. és ak. helyben, tsz. Kozlnszká, f""' Zbriva, J..r"a m., alaókubiliÍh 
Dés, jbtk. és ah. Kagyarlápos, cs. ö. Kápolnok- cs. o. Kralován, u. t. Párnicza, •· P• 
monostor, 63, XXI, 70, u. t. ú u. p. Kápolnok- ][ozlatelep, f""' Bersziszka, Kras86-&6rltly~ 
monoslor. újmoMo'\":ti J., cs. O. hely l-ten, 11. t, Dnonkton. tt:>'" 
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Jrozl.lkruaJor, ,.., Moson, 11-Ioson vm., magyar- ~· és ak. kerO.let),. tsz. Déva, jblk. és ah. Mu.ros
ól'ári i., cs. o. Magyaróvá.r, u. t. és u. p. Moson. lllye, es. 6. Mat·oslllye, 64, XXIII, 75, a. t. éa 

KosloTCsákheu, n Szentorbánhegy, Zala """·• u. p. Marosillye. · 
csáktornyai j., cs. o. Slridóvár, u. t. és u. P• Kozsáczi, n Szaniszlófalva, 7\'mcstn t1m., 
Stridó,•ár. czai j., cs. O. Turzófalva, u. t. Turzófalva, a. p. 

*} Iozma kk., XCsókház, Danczpatak, D6bllny0s, Szaniszlófal va. 
Hatál·kő, Hegyalja, Ko taj és Torkospuszta; Ko zs á. n l. Kozsá.ny. 
&mplén "m., gálszécsi j., ház 160, :E 916, T., m., *) Kozsány kk., Sáros t1m., girüti j., ház JS, f. 
rk. Szilvásújfalu, gk. Kolbása, !!.284 kh., kj. és 170, R., l, gk. Sápony, ~~ kh., kj. és ak. Ku. 
ak. Magyarizsép, tsz. Sá.toraljaújhely, jbtk. és ah. rima, tsz. Eperjes, jbtk. 68 ah. Girált, cs. G, 
Gálszécs, . ca. O. Tc5keterebes, 66, IX, 18, Kurima, 67, IX, !!9, u. t. Margonya, u. p. Kurims. 
f, ~. Ko zs u h ó c z l. KOrmOs. 

Ko z ma L Libiczkozma, Nyitrakozma, Vértes· *) Kö kk., Baranya t1m., baranyavári j. (a:aékh. 
lr:ozms. · Dárda), hé.z 103. :E M., ~, rk. Herczeg-

*) KozmaalmAs kk., Bil&M "m., margittai j., szőllős, 1 .kh., kj. és ak. HerczegszólMs, tsz. 
hb 343, f. 1.708, O., m., t, l'ef. Bályok, 6.655 kh., Ncs, jbtk. és ah. Dá.rda, cs. O. Herczegszölllls, 5!, 
kj. és ak. Bályok, taz. Nagy-V6.rad, jblk. és all. XIX, 61, u. t. Karancs, u. p. HerczegszOllős. 
Margilta, cs. O. Berettyószéplak, 89, III, 7, u. t. K ő 1. Ajná.cskó, Borosty6.nkö, BO.dOskő, Csejkő, 
n a. p. Bályok. Csókakő, Hegykő, Hollókő, Jókő, Kékk15, Kesell5-

*) 'lezmadombJa kk., X J6.humpuszta; k6, Korlátkö, KoveskO, Lukácskö, Mészk6, Orosz-
na., alsólendvai j., hé.z 61, !. ~65, M., rk. Csesz- k6, 01·oszlánk6, Patacskő, Ponloskc5, Porosk6, 
treg, J.-i-58 kb., kj. és ak. Zalabaksa, tez. Zala- Pozsonyboroatyá.nkő, Radoskő, Sóbomkc5, Somos
e1erszeg, jbtk. és ah. Alsólendva, cs. O. Csesz· kő, Szarvaskc5, Szarvk.ő, Százkö, Szemerekő, Tarkő, 
treg, 48, XX, u. t. Zalabaksa, ~- . Vaskő, VOt·Oskő. 

K o z ma d o m b j a l. Szentkozmadombja. K6alattl erdöörllak, n Alsófehérlt:6t, Hoeü 
*J Iozmafa kk., Vas t1m., vasvári j., há.z i5, "m., ipolynyéki j., cs. G. Csé.b, u. t. ·Balassa

! 167, M., rk. Felsőoszkó, !276 kh., kj. és ak. gyarmat, u. p. Ca6.b. 
Felsóoszkó, tsz. Slzombathely, jbtk. és ah. Vasvá.r, *) K6alja kk., }( Józsefhegy; Bihar "'·• élesdi 
cs. G. Vasvár, 88, XX, 661 u. t. Győrvé.r, u. p. j., hé.z !. 68!1, M., o., kg. Izsópallaga, 1.914 
Fclsőoszkó. . kh., kj. és &k. Czéczke, tsz. Nagy-Várad, jbtk. éa 

Kozmaptlszta, r"\ Biharfélegyháza, Bihar t1m., ah. Élesd, cs. o. Vércsorog, 87, IV, 11, u. t. Élesd, 
'szalárdi j., cs. 6. Bihardiószeg, u. t. és u. p. u. p. Czéczke. 
Biharfélegyhá.zs. Köaljaohába kk., "m., puji j., ház 

Kozmapuzta, r"\ Libh:zkozma, Bomogg tJm., :E 873, O., T• 689 th., kj. és ak. Febérv~ 
marczali j., es. G. Somo1yfajsz, u. t. Somogy· tsz. Déva, jbtk. Puj, ah. Petrozsény, ca. G. Puj, 64, 
fajsz, a. p. Mesztegnyc5. XXIII,. 75,· u. t. Bajesd, a. p. Fehérviz. 

*) Iozmás kk., Csík "m., k.ászonalcsfk.i j. (székb. Köbánya, n Budapest, Pest-Pilia·Solt-Kislevft . 
Cslkszentmárton), ház 881, f. 1.891, ll., O• 5.394 t1m., cs. o. (a közbiztonsági szol1álatot a székes
th., kj. és ak. helyben, tsz. Cslkszereda, jbtk. fóvá.l'osi m. kir. á.llamrendörséf teljesfti), r. 
Caikszentmá.rton, ah. Cslkszereda, es. O. Cslk- ~ _[ll e · 
szenlmárton, 8!, XXIV., 79, u. t. Csfkszentmárton, Köbánya, n Nagybánya, 81atmár vm., os. ·o. 
~- Nagybánya, u. t. és u. p. Nagybánya. 

K.ozmatanya, r"\ Felsőszopor, 8ftlágy t1m., las- Kőbánya L 
Didi j., cs. G. Alsószopor, u. t. és u. p. Alsó- Köbá.nyatelep, r'l Apcz, Hevea t1m., hatvani j., 
szopor. cs. O. Hatvan, u. t. és u. p. Apcz. 

lozmatanya, r"\ Szaniszló, 81atmár t1m., nagy- Köbal'langczigánytelep, n Léva, BMB 

károl) i j., cs. G. Szaniszló, u. t. és u. p. Sza- cs. ö. Léva, u. t. és u. p. Léva. -
niszló. *) Köblénr kk., Baranya vm., hegyhAtij. (székh. 

*) .lozmatelke kk., Kolo1s tekei j., ház !168, Sá.sd), ház 90, ! 5!7, N., o, 1.4.08 kh., kj. és ak. 
f, 1.119, O., ; , !.90! kh., kj. és ak. helyben, tsz. Bikal, tsz. Pécs, jblk. és ah. Sásd, es. O. Szász
Kolozsvár, jbtk. és ah. Teke, es. O. Faragó, 6!, vár, 5!, XIX, 60, , r (Ká.rász-KGblény), u. p. 
XXII, 73, u. t. és u. p. Tancs. Szalatnak. 

Kozolya kk., Hunyad t1m., dévai j., há.z !18, *) Köblér kk., Uftg t1m., aerednyei j., hú 191, 
f, 496, O., kl. Szárazalmás, 1.315 kb., .kj. és ak. !. 916, R., n., ; , 5.567 kh., kj. és ak. Unggesz. 
Kersecz, tsztk., jb. és ah. Déva, cs. 6. Déva, M, lenyés, tsz. Beregszász, jblk. és ah. Ungvár, cs. 6. 
XXIll, 76, u. t. és a. p. Déva. Szerednye, 66, XI, 36, u. t. és u. p. Szerednye. 

Kózsa kk., X Homoród kOzsé1rész ; Hflln.yad K6bll, r'l Viszló, Boraod edelényi j., 
tm., marosillyei j., hé.z 91, f. 876, O., kl· Alsó- es. O. Szendrc5, u. t. Bódvavendégi, u. p. Rakaczs. 
eacrlés, 1.25! kb., kj. és ak. V orcza (alsócsertési *) K6bHJs kk., .7hncsl" .,..., nagybicsesei j.,· 
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ház ,5, ! iSO, T., rk. Trencséuhosszitmezö, 609 Ködomb, f'"'\ Henczida, 1Jilia•· 1111• beretiJÓ· 
kh., kj. és ak. Trencsénhosszúmezt'S, tsz. Tren- újfalui j., cs. G. Berettyóújfalu, L t ~ 1. ,. 

esim, jbtk. és ah.· Nagybiesese, es. D. Nagy- Henczida. 
biescse, 71, XV, 48, u. t. Nagybicscse, u. p. Ködombsziget, f'"'\ Komád~. Bihar ... ,Jihu. 
Szedernye. kereszlesi j., es. ö. Komádi, u. t. és 11o p. (o. 

K ö b l ö s l. Almisk6bl6s, Magyark0bl6s. mádL . 
Köblösmajor, r- Pereszteg, Sopron vm., aop- *) Kötalu kk., KrtJBs6-8eörtray ""'·• facádi j., 

i 
l 
' 

' ' 
• 
l 

' 

' roni j., cs. ö. Nasyezenk, u. t. Nagyczenk, u. p. ház 114, i. 677, O., .:j=-, '!.365 k.b., kj. és ak. Kur-
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Peresl\teg. · tya, tsz. Lugos, j btk. és ab. Facaá.d, cs. O. RUIIkal6, 
Köboldogfalva kk., Hunyaci ""'·• vajdahunyadi ,3, VIII, 13, L t. Holca, a. P• KurlyL 

j., ház 137, z ói7, O., =f, 1.890 kb., kj •. és ak. JUHalva l. Vasaskőfalva. . l 
Bati11, tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, cs. 6. *) Kötarka kk., SeolfiOk-IJOOO}a Illi., belh- 1 

Piskitelep, M, XXIII, 75, u. t.. Bácsi, u. P• Puszta- leni j., ház ltli, i. 562, O., m., ; , t.OOO kb., 
kaJán. . kj. és ak. Középfalva, tsz. Dés, jbtk, és ah. Belil· 

Köborház, f'"'\ Mezt'Szombor, Zemplén len, cs. 6. Nagydebrek, 63, XXll, 71, 1. ~h· 
sze1oencsi j., ca. ö. Szerencs, u. t. Szerencs, gyarnemegye, ·U. p. Középfalva. 
L p. Mezc5zombor. r'! Varsány, N6grtU r~o, 

*) i:3b3lk6t kk., X Belaömajor, Párizspuszta és azécsényi j., oa. 6. Szécsény, u. t. és a. Jo Szi, 
Szedrespuszta; E11Urgom '""·• párUnyi j., ház csény. 
$1.9, :! i.0!1, M., o. 4o.6!!4o kh., ij. és ak. hely- *) Köfrinktalva kk., SeoZMk·Dobobua.,narr· ' 
ben, laz. KomArom, jbtk. Párk6.nJ, ah. Esztergom, iloudai j., ház 63, f. !:.!Sli, O., gk. Nagyborszó, 
cs. 6. t&, XIV, M, 1', . _r- e. 1.()(.8 kb., kj. és ak. Szamossósmez6, tu. Dés, 
~· . jbtk. Nagyilonda, ab. Magyarlápos, ca. O. GaJcó, l 

Köbalklit, r\ Nemesgulács, Zala ""'·• 63, XXI, 70, u. t.. Szamossósmez6, 11. p. "Galrö • 

a. p. Nemesrulács. · ""'·• kalocsai j., cs. 6. Dusnok, 1. t. To!Ga, ' , 
. K O b ö l k ú t I. Érköbölkút, Mezc5k6Mlkút. u. P• Bogyiszló. i 

l 

K3b3lkttt&DJ&, r\· Martonyi, Borsod Kögyescsatár, ("\,Békés, Békú , .. , béiésij., 
edelényi j., cs. ö, Szendrt'S, u. t. és u. p. Szalonna. cs. 6. Békés, u. t. és a. p. Békés. • 

*) Köue nt., X Kurjácska, *) Kihalom nk. és I, Nagy·Kvktlll4 ,.., k6-
Pusztabetény, Po1ztalányok és ; TorOtl· halmi j., ház 66,, i. t.94r1, n., o., m., cziainJ, o, · 
Ul .,..,, csenei j., ház ! 991, h., m., o., ; , rf, =f, ref. Olthéviz, unit. Datk, ih,. • 
az., rt. Gyerty6.mos, kr. Narykc5cae, 8.011 kh., ak. ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. heir· 
helJben, tsz. Narykikinda, jbtk. és ah. Zsombo- ben, cs. O. helyben," !, <XXIV, 78, f (Ho-
lJa, Cl. 6. helJheD, 61, Vlll, !,, r, moród-Kt'Shalom), _r e. · 
~ p. u. Köhalom, f'"'\ Beregsurány, Bereg , •. , tim· 

K cl c se l. Nagyk6eae. báti j. (szé.kh. Beregszász), ca. ll. Csaroda, w.~ 
*) KöoséDJ kk., Nyitra p6slyéni j., ház\ 50, és u. p. Bereraurány. 

l !59, T., rk., Lancsár, t.l!lt kb., kj. és ak. Köbalo~~~t r\ Tótpelsc5cz, Zdlyom 1111., zólyomi 
Alsólopassó, tsz. Nyitra., jbtk. és ah. Galrócz, cs. j., és ca. O. 'l'ótpelsc5cz, a. t. és u. P• Tólpelsóe~o 
6. Vittencz, 7!1, XDI, 61, u. t. és u. p. Verbó. Köhalom, f'"'\ Ujvidék, Báca-Bodrog~tll., ca.6. 

KO c a é n y l. Alsóköcsény, Felsc5köcsény. (a közbiztonsági azoigálatot Ujvidék virosrell41!r-
KO cs k l. Kisköcsk, Nar:rköcsk. · sége teljesíti), u. t. és U. p. Ujvidék. . 
*) Köcl kk., Slilágy vm., zsibói j., ház i. K ö h a l o m I. Répczekóhalom . 

1.096, O., t, 8.366 kb., kj. és ak. Náprád, tsz. Köhányáspuszt.a, ("\, Vérteskozma, Fejét ca, 
Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, cs. ö. Narygoroszló, móri j., cs. O. Csákvá.:r, 11o t. és a. p. Csiklir· 
61, Ill, 10, u. ii. és u. p. Náprád. KöharasztJszöllök, n Ászár, líomárow -. 

*) KldmönGI kk., SeoZr&Ok·Doboka vm., nagy- gesztesi j. (székh. Nagyirmánd), cs. 11. Kisbtt, 
· ilondai j., ház 79, i. 366, O., t, (..079 kb., kj. u. i;, és •· p. Ászár • 
és ak. Csömény, , tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, ah. Köhá.t, il Kó1;ösmező, Máramaros .,.,, ti-.· 
Ma.gyarlA.poa, cs. 6. Hosszúrév, 63, XXI, 70, u. t. vOlgyi j. (székh. Rahó), cs. 11. KórOsme16, L~ 
Hosszúrév, u. p. Nagyilonda. · . és u. p. Kór0smezc5. 

KUdmönGa, f'"'\ Dévaványa, Jási-Nagykun· Köhatái'major, ("\, Kalnaborfó, HO'At 1111., .bAti 
Beol.rwk vm., felső j. (székh. Kunheifes), j., cs. ö. Bát, u. t. Bit, u, p. Csank. 
cs. 6. Dévaványa, u. t. Pusztaecse1, u. p. Déva- Köhatá.rpnszta, ("\, Alsózsember, Ho11t r•~ 
ványa. · · háti j., cs. O. Bát, u, t. Bát, u. p. AlsóJSelllbe' 

Ködmönös, f'"'\ FOldeák, Csanád vtn., központi Kölláztauya, ("\, Kiszombor, To1·outál ' 111
; 

j. (székh. Makó), ca. O. F6ldeák, u. t. és u;. p. nagyszentmiklósi j., cs. ö. Kiszombor, u. t. és• ~ 
F6ldaák. · · &iszombor. · 
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*) JC8herr kk., X Regyitanya, Újvilágpuszta KO kén y l. KiskOUny. .. 

~~ Vicaitanya; Górnör és Kis-HOJit ""'·• rima- *) Kökényes nk., Máran&aros ""'·• taraezvizi j. 
szornbati j. (székh. Nyustya), ház 85, :E Si~, T., m., (szekb. Taraczköz), ház 671, i 8.093, R., n., ; , 
q. Karuzkó, i.481 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., 7.,32 kh., ak. helyben, tsz. Máramarossziget, 
jb. és ab. Rimaszombat. es. ö. Nyustya, X VI, jblk. és ab. Técsc5, es. ö. Tarnezköz, 85, ID, 
ó!, u. t. Rimabánya, IZJ. SS, u. ~ Taraezkftz, ~. 

J:öbegy, r"! Nagyócsa, Zólyom .. nagy- r-. Gömörpéterfala, Göm6r ú Ki6· 
szalalnai j., es. G. HorhA~, u. ~ Nagyszalatna, Hont vm., rimaszécsi j. {székh. Feled), es. G. 
11o p. NagyócaL Ajnácskő, u. ~ Ajnácsk6, u. p. GOmOrpéterfala. 

Klibeg)iulillöt, r-. FQle, Fejlr ""'·· székes- Kökényes, r-. Kisterenye, Nógrád "m., füleki· 
fehérvárij., es. o. PolgArdi, •· t. Polgárdi, L p. j. (székh. SalgótarjAn), ca. G. Kisterenye, u. t. 
Füle. Pálfalva u. p. Kisterenye. · 

IöbegJpauta, f"'l Bakonyoszlop, Veseprim ""'·· Köténye&, r-. Nagyóesa, · Zólyom ""'·• nagy
zirezi j., es. O. Csesznek, u. t. Zirez, u. P• sr;alatnai j., es. G. Horhit, u. ~ :Nauszalatna, 
Bakonyoszlop. u. p. Nagyóesa. 

IGhér, r"! Tiszaszentimre, i/áu-Nagyktm· Kftkén y e a l. KiskOkényes, Nagykllkényea, · 
&olttO) "•·• tisaai fels4 j. (székh. Kq.nhegyes), ÚjkOkényes. · · 
f.l. il. K11nmadaraa, L t. ú u. p. Tiszaszan t- *) Iökényeatl kk., )( Kosánlá.ztanya; UgoeN 
imre. tim., tiszé.ntúli j. (székh. Halmi), ház 128, i 1.405, 

I G h il r L Alsóköhér, Felsőköhér. M., 0 , t , ref. Halmi, -'.015 kb., kj. és ak. hely· 
lóhid, r"! Vácz, .Prat-P&lis-Solt-KtsktMI ., .... , ben, tsz. Szatmir-Németi, jbtk. éa ah. Halmi, 

ca. il. Vki, 11. t. és u. P• Vácz. . o. Halmi, 86, XI, 3lí, u. ~ Halmi, ~- · · 
*) kk., Yaa ""'·• muraszombati j., ház ~ Dllbréte Zdo .,.. 

81, f, 181, Vend, rk. Csendlak, .305 kb., kj. és zalaegerszegi j., eL o. NaulenneÍ, 11• t. é~ 
ak. Csendlak, tu. Szombathely, Jbtk. és ah. Jlu- u. p. Zalaegerszeg • 
raazombat, cs. ll. Vuhidegkút, XX, 66, u. t. Iökényeapas.da, f"'l Csurgó, Somogy ""'·,· . 
lurauombat, u. P• Ferenczlak. csurgói j., ca. G. Csurgó, u. t. és u. p. Gsurró ... 

*) . Dk., )( Kékit~puszta, Kista- JCUkényestanya, r-. TiszakarAd, 'm., 
\apun\a, Risót&.n}a., Tekn.yc5smalom és Vadas- bodrogkllli j., aa. o. Tiszakarld, •· t. éa a. p •. 
tanya; E11tergom. ""'·• pArkányi j., ház !67, :E Sárospatat. · . 
tAt O,_ ll., i5, 3.5B' kh., at. helyben, tsz. Komá- Ilkmap puszta, f"'l XlJk~ny, .&ranya ""'·• 
rom, Jbtk. Pt.rU.ny, ah. 'Es'lterzom, ca. G. Jluzsla, pécsi j., ca. ll. Pécs, u. t. Pellérd, a~ P• Keszil . 
!6, XIV, '-'• :r. ~: · . · ][öké:riypatak, f"'l Máramarossziget, Máramaroa 

r:'. ~Omllrfuge, G6'!'6r .U Kt.B- ""'·• cL o. Máramarossziget, u. t. és •· p. Xára· 
H?,1' ""''' tornl!ljaJ J., cs. O. Tornalja, Do t. Tom· marossziget. 
alja, u. P• GllmOrfllge. · · K8kénJTÖI&'Jt&nya, f"'l Nyomir, Borsod ""'·• 
Iihl~telep~ :' Sopron, Sopron ""'·• ca. ft. edelé~yi j. ca. G. Edelény u. t. Edelény, u. P• 

(a közbt~tonsag~ azoigálatot Sopron vAros rendc5r- ' . ' 

aége teljesíti), u. t. és u. P• Sopron. . ICöke~ . '"' Csf.kszentmirton, Csa ká-
lihormhy, r-. He8Jkl!zszú.ldobágy, Bihat· ... .,_ • · 

tmt.,. kllzponti j. (székh. Nagy-V Arad), es. o. szonalesflri l· (azékh. CsfkszentmArton), ca. G. 
Biharpllapllki, u. t. Na8)'-Várad u. P• Hegyköz.. helyben, Uo t. és u. P• Csikszentmárton. . 
pAl . ' *) Kökeazi kk., X Nagymezöpuszta és Telek1• 

i~kapt f""'l Kishuta .Abauj-Tm ""' ftlzéri puuta; Hont ""'·• ipolynyéki j., ház 46, :E !09, 
j. (székh. Hernú.dzsadá~y), es. o. Pálhb~, u. t. M., o, 871 th., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 
Legenye-Kihályi, u. p. PAlháza. Ipolyság, cs. G. Csáb, XIV, L t. Ba· 

Kötapt r"! Mohora N6gráfl balassa- lassagyarmat, ~-
narmati ;., cs. 6. Bala~sagyarmat, u. t. és u. p. Kökosártanya, '"' 'SaJóvimos, BorBod t1m., 
KohorL miskolczi j., és Cl. G. Fels~zsoleza, a. t. és u. JI• 

11 ) K6kar6 kt., .Arad t~m., borossebeli j., ház Sajóvimos. . 
f. 4.17, O., .:j=-, 1.874. kh., kj. és ak. Három· *) Kökis nk., )( XGkOsbAcatelet; Bárofi&BIIIk 

almás, tsz. Arad, jbtk. éa ah. Kl!rOsbl!kény, cs. ""'·• sepsi j. fuékh. Sepsiszentgyllr8J), hAz 310, 
il. Bor0111ebea, BS, IV, 18, uo t. és u. p. KOrOs- i. 1.!07, M., o., ~ , .:j=-, 8, !~~9!- kh., ak. helyben, 
hOkény. tsz. KézdivásArhely, jbtk. és ah. Sepsiszentgyö11JY, 

*) lökény kk., )( Clontoscsárda u Kllkényi cs. G. Uzon, 2, XXIV, 79, u. t. Uzon, • 
pgazt&; Barawya ""'·• pécsi j., biz 114-, :E 73r., KISköabácstelep, r. Köklls, 
H., m., rk. Keszii, 1.58! th., kj. és ak. KeszO, sepsi j. (székh. Sepsiszentgyör8)'), ca. 6. Uzon, 
taztk., jb. és ah. Pécs, es. G. PéCI, 6!1 XIX, u. t. Uzon, 11. p. KOklls. 
60, V.o '-Pellérd, L p. Kuzll. KököBTilnltanJa, r."'' Alaclka, Bor1otJ -., 
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snjó:zcnlpéteri j., cs. G. Sajószentpéter, u. t. és Kölesclp uszta, f"' Gamás, Somogy 11111.,1engyel-
u. p. Sajószentpéter. tóti j., ca G. Somosyvár, u. t. Mocsolád, L J• 

:K:ökút, n Kiskunhalas, Put-Pilis-Solt-Kiskun Gamás. 
tlfll,, ca. o. Kisknnhalas, a. L és u. p. Kiskun- Iölesérpuszta, f"' Nagyszalonta, ,., 
balas. nagyszalontai j., cs. ft. Nanszalonta, L t. és 

' Köktt, n Kiskunmajsa, Pest-Pilis-Bolt-Kis- u. p. Nagyszalonta:. 
l:un 11m., kiskunfélegyházi j., cs. G. KiskuiJ.majsa~ *) Kölesfalu kk., D-encséft '""·• 'ri.gbeszlerczei 
u. t. és u. p. Kiskunmajsa, j., biz 86, :! 44-3, T., rk. Kisodva, 1.165 kb., kj, 

• 
:Kökút, n Torda, Torda-.Aranyos t~m., es. G. és ak. Kisudva, tsz. Trencsén, jbtk. Vágbeutercze, 

!forda, u. t. és a. p. Torda. ah. Nagybicscse, cs. O. Vágbesztereze, 71, XV, 
:Kökút, n Újdombóvár, Tolna t~m., dombóvári 47, u. t. Vágbesztercze, u. p. Marikó . 

j., ak. Koesola, cs. o. Szakcs, u. t. és u. p. Kölesfenékltanyák, f"' Gyoma, Uú nt., 

Kocsola-Ódalmand. uomai j., cs. o. Gyoma, u. t. és u. p. Gyoma. 
Iökútlapo_s, h Legyesbénye, Zemplt!n t~m., Kölesbalom, f"t Dévaványa, JáBJ·Nagyku· 

szerenesi j., es. G. Szerencs, u. L Szerencs, u. p. Seolnak 11m., tiszai fels6 j. (székh. Kunhenes), 
Legyesbénye. cs. O. Dévaványa, u. t. és u. p. Dévaványa. 
' Kökútlapostanya, r'\ Mezökeresztes, Borsod Iöleshá.t, f"' Tiszafilred, BeMs 11m., tiaamredi 
t~m., mezőkövesdi j., cs. O. Mezökeresztes, u. 1;. j., es. O. Tiszaörs, u. t. és u. p. Tiszafüred. 
és u, p. Mezökereszles. Kölesbáttany a, f"' Tiszadorogma, Borlod 111., 

1rtikútpU81ta, f"t Kishartyán, N6grárl t~m., mez6csáti j., cs. G. Kező~~ L t. éJ 1. p. 
szécaéD) i j., es. G. Saljfótarján, u. L Pálfalva, Tiszadorogma • 
•· p. Karancsság. . Kölesmajor, r~ Rá.bapordany, 8oprUA e~~., 

Jíökútpuszta, r'\ Lepeény, Ves•prtm tltJl., csornai j., c~. O. Csorna, a. t. és 1. J• Rába· 

• 

QDyingi j., cs. O. Enying, u. L és u. p. Lepsény. pordány.. i 
• Iökúttapazd, 1'"'1 Hencse, Somopy 11m., kapos· Kölesmezl, r'\ Nyires, &olfiOk·Doboia ,." : 

viri j., cs. G. Kadarkút, u. t. Kadarkút, u. p. dési j., es. O. Bálványosváralja, u. t. és 11. p.DéJ. : 
Hencse. \ Kölestelek, f"'"" Fllle, Fejlr t~m., székesfehé"ári : 
·- Kölapos, ,-., Oros, B•abolcs t~m., nyírboifdányj j., cs. G. Polgárdi, u. 1;. Lepsény, u. p. Ftlle. : 

' j. (székh. Kemecse), es. G. Nyfregyhiza, u. t. és *) Kölesvölgy kk., Ya1 """• j, , 
•· p. Oros. biz 64, :! SS7, Vend, rk. Szentsebestyén, ig. l 

•) :Kölcse kk., X Bónistanya, Dienestanya, Far- Tótkeresztlir, 713 kh., kj. és ak. SzentSebesly~n,úz. 
kasfanya, KleintanJa, Mandytanya, Medvetanya, Szombatbely, jbtk. és ah. 'Muraszombat, cs. fi. 

Oszlá.oyitanya, Szüklanya, Telekytany'a .és Zsi- Felsölendva, 83, XX, 66, u. t. Felsólendva-MAiyáso 
rostanya; Seatmár fehérHyarmati j., biz domb, u. p. Mátyásdomb. 
18,, i 1.178, M., ~, ef, rk. Szatmárcseke, gk. *) :&:ölked kk., X Czigánytelep, Klllkedi esirdt 
Tiszaújlak, 4.9!1 kb., lr;j. és ak. helyben, tsz. és POspökpuszta; Baranya t~m., mohácsi j., bú 
Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Fehéruarmat, es. O. !:!4, i. 938, M., ~, rk. és kg. Mohll.c:S, USO kb., 
Sonkid, 6, XII, 37, _[ll e. kj. és ak. :Mohács (kOlkedi kj. és ak. kerQ!et),lsL 

KO l c a e l. Kővár kölcse. Pécs, jbtk. és ah. Mohács, cs. 11. lohies, i!, 
! O l es é n l. Kölcsény. • . . XIX, 61, •· 1;~ és u. p. Mohács. · 

) Kölesény kk., Bereg 11m., latorezal l· (székh. Ko 1 ke d 1. KiskOlked, Nagyklllked. 
- Oroszvég), ház 87, :! 536, R., m., ifk. Széles tó, IUlk dl á d KOlked B 

J s · . un s, ca. 0· 8 VlZnic.ze, . ' ' K O l n i k l. KOlntsk. · 
84, u. 1;. Fngyesfalva, u. p. ÓrheualJa. 

Iöleseytanya, ,-., Ftllesd, Seatmár t~m., fehér- *) ~~lnök .kk., Krrus6-Seörhly tim., resicta· 
gyarmati j., cs. G. Nagyar, u., t. és ·u. p. Kölcse. bányai J., ház 392, i !.200, ~·· t, 6.790 kb.,~

Iölcaeytanya, r'\ Szatmárudvari, Seattn.ár ."m.. é~ ak. helyben, tsz. Lugos, Jbtk. és ah. BoksAn
szatmárnémeti j., cs. G. Mikola, u. t. és u. p. banya, cs. o. Ezeres, 48, VII, !O, f 
Szatmárudvari. *) Kölózna kk., X Lóznavlllgy, &olnok-]Jq-

Iölcseytanya, f"' Szc'Sdemeter, Seilágy 11tn.., boka 11m, csákigorbói j., ház 246, i 1.00., O., 
tasnádi j., cs. O. Pele, u. t. Tasnádszántó, u. p. it , 3.677 kb., k;j. és ak. Nagylóma, !ss. Dés, 
Sződemeter. · jbtk. Csákigorbó, ~. Dés, cs. O. Csokmány, 63, 

*) Kölesd nk., X Felsőhidvég ; Tolna t~m., XXI, 70, u. L Létka, u. P• KocsoladfalvL 
simontornyai j. (székh Gyönk), ház 412, :E 2.0i7, *) Kölpény nk., Bács-Bodrog lijvidéki j., 
M., ~, ó', rk. Kajdacs, 4.66ol kh., ak. helyben, biz 640,:! 3.~54, T., sz., n., .:j=-, d", rk. Ókér, 6.385 

, tsz. Szekszird, és ah. Gyönk, cs. o. helyben, kb., ak. helyben, tsz tk., jb. és ah. Ujridék, cs. G. l 
69, XVII, M, f (Kölesd-Tengelicz), _[ll e. Petrc5cz, 8, VI, t 9, 8• ~-
~. Kölpény L 
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Jlömajor, f""' Vereknye, Polsony 11m., a omorjai j., helyhen, tsz. Gyc'5r, j btk. és ah. Magyaróv6.r, cs. G. 
es. a. Pozsony, a. t. és a. p. Pozsonypilspöki. helyben, 76, XVIII, 68, , ~· . 

:iömájpusda, ,-.., Deménd, Hont t~m., ipoly- Köpcsén)'J újmajor, ,-.., , Moson t~m., 
á;;i j., c·s. o. HévmagyarAd, a. t. Honttompa, rajkai j., es. O. Köpcsény, u. t. és u. p. Köpcsény. 
u. p. Deménd. *) Köpecz kk., X Alsómalom és Köpeczba.nya; 

Kllmalom, ,-.., Szentimrefalva, Zala t~m., stlmegi Hároms1ék miklósvári j. (székh. Nagyajta), 
j., es. a. NyirAd, u. t. Ukk, u. p. Zalagalsa. ház 332, i. 1 M., 1lj, rk. Barót, kg. Nagyajta, 

*) Klimlll nk., X Dézsm.akert, Kistanya és Puszta- 1.854 th., kj. és ak. helyben, tsz. Kézdivásárhely, 
hidvél; Heves t~m., hevesi j., ház 59!, ! 3.028, jbtk. Nagy ab. Sepsiszentgyörgy, cs. G. Barót, 
K., o, 6.967 kh., ak. helyben, tsz. Eger, jhtk. és lj, XXIV, 77, a;t. Ágostonfalva, ~. 
ah. Heves, ca. G. helyben, 60, X, St, L t. Tarna- IUpeczbánya, l""'\ KGpecz, Háromalélc t~m., 
szentmiklós, ~. miklósvári j. (székh. Nagyajta), cs. G. Barót, a. t. 

*) .16mUid nk., X Bellatanya, Kisparnakpuszta, Ágostonfalva, •· p. Köpecz. · 
Mihá.lyialsópuszta, Mihályifelsc5puszta és Nagy- *) K6pt·rény kk., Szepes ",.,.,, lc5csei j., ház 
parnakpuszta; Komárom tim., gesztesi j. (székh. 80, i. 394t, T., rk. Lc5cseszentanna, 1.190 kb., kj. 
Nagyigmánd), ház 142, ! 693, M., ~ , rk. Dad, és ak. Lc5cse (lócsei kj. és akp · kernlet), tsztk., 
ig. Szák, 8.966 kb., ak. helyben, ta. Komá- jb. és ab. Lc'5cse, cs. &. Lc5ese, 67, IX, BO, •· t. 
rom, jbtk. és ab. Nagyigmánd, ca. G. hely- PS u. p. L6cse. 
ben, 1'!, XIII, 43, u. t. Bokod-Dad, ~. Köpipuszta, l""'\ Andocs, Somogy igali j.; 

lll m l c5 d l. Dunakömlc5d. cs. o. Andocs, u. t. Köttse-Csicaalpuszta, •· p. 

• • 

Illmolyn,-"". Mé~zpest, ZemplMa , nagy- Andocs. - - · · 
mihályi j., ca. &. Máleza, u. &. Deregnyc5, u. p. K 6 p o r u h a l. Kc5vágis. 
!b&l'a. K 6 p o r u h a I. Kc5vágó. 

*) Iöm8r6 kk., X M6.rtonfltanya és Szelestanya ; *) IUpöBd kk., Nyitra t~m., vássellyei j. (azékh. 
Seatmár fehérgyam1ati j., ház 161, i, 794, Tornóe.z), hú 146, ! 1.!89, T., ~. U86 kb., :k;j • 
.M., ~, rk. Fehérgyarmat, !.687 kb., kj. és ak. és ak. Vágpatta, · fsz. Nyitra, jhtk. Vágsellye, ah. 
helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ab. Nyitra, ca. G. Nyitraújlak, 1!, XIII, 6!1, u. t. 
Fehérryarmat, ca. O. Nagyar, 5, XII, 37, L t. Mocsonok, ~· 
Penyige, u. p. TúriatvándL Kirakás, "" Pátka, F~lr ""'·• uékesfebér-

K8mp8cz, "" Kiskunmajsa, Put-.Rlis-8oJt- vári j., cs. O. Székeafebérvár, u. t. és u. p, Pátka. 
Kiskun vm., kiskunfélegybázi j., cs. o. Kiskdn- I6rcs8nye, l""'\ Bogdása, BaranytJ va., azent· . 
majsá, u. t. és u. P• Kiskunmajsa. lc5rinczi j., cs. ö. Sellye, u. t. és u. p. Sellye. . · 

Köncsög, "" Kecskemét, Pest-Pilis~Solt-Kis- Köre L Kisköre, Vágköre. 
h&" cs. o. (a közbiztonsági Klbis, l""'\ Ózdfalu, Baranya t~m., szentlc5rinczi j., 
Kecskemtlt város rend6rsége teljeslü), a. es. G. Magyartelek, •· t. Baksa, u.- p. Czindery-
Keestemét, u. p. Ágasegyháza. bogád~ . .. 

Iönlgmalom, ,-.., Febérvárcsurgó, Fejlr tim., . ~i~lsd816, l""'\ Irhócz, Máramaros 11m., taraez· 
· móri j., cs. 11. Febérvárcsurró, u. t. és u. P• VlZl J. (székb. TaraezkGz), ca. o. Irhócz, u. t. 
Fehérvárcsurgó. . Tar~czkGz, u. p. Irhóc.z. . . 

Illntiiskert, "" Dehreczen, Ba,jtl.u ca. ll. . Koriserd~, l""'\ Laskó, BaranytJ baranyavári 
Debreczen, u. t. és 11• P• Debreezen. J· (székh. Darda), cs. G. Laskó, u. t. Herczeg-

* " . . . . sze511 c5s, u. p. Laskó. . 
) Iony6k kk., N!JWa ~·· nyitlal J., h~ ~9, Kőriserdőmajo r, l""'\ Tarpa, Bereg tim., tisza-

f. !7~ T., ~·· ~k. ~y.Itra, 766 kb., kj. és Mti j. (székh. Beregszász), cs. G. Tarpa, 'L t.· és 
~k. Ny1tra (n~1trav1déki kj. ~s ak. kernlet), tsztk., u. P• Tarpa. 
Jb. és ah. N!ltra, cs. G. Nyitra, 1!, XIV, 66, u. t. Körises, l""'\ Vámospércs, Ba.jrlu "m., kGzponti 
és u. P• Nyttra. . · (székh. Dehreezen), ca. 11. Vámospércs, u. t. és 

· *) Ifipatak kk., X Hat6.rdpuazta; Vas u. p. Vámospércs. 
köszegi j.,. ház 31, i. 197, N., rk. POrgölény, Kőiisgyör, ,-.., Szentgál, Veszprim "m., vesz-
?'' kb., kj. és ak. Porgölény, tsz. Szombathely, prémi j., es. o. Herend, u. t. Zircz, n. p. Pénzeskút. . 
Jhlk. és ah. lc5szeg, es. G. Szentelek, 83, XVIII, . Körismezö, "" Herencsvölgy, Zólyom tim., 
ö9, u. t. Borostyánkc5, u. P• Pörgölény. nagyszalatnai j., cs. G. Herencsvölgy, a. t. Krivány· 

K ó p a t a k l. Nagykópatak. Gyetva, n. p. Herencsvölgy. ., 
Iöpatakpusda, ,-..,Gyökös, Hont "m., háti j., *) Kirispatak nk., Udvarhely 11m., székely

cs. O. Hegybánya, u. t. Bakabánya, u. p. Hont- keresztúri j., ház 307, i, t.iUS, M., ~, 8, 4.!1!13 
bagonya. kb., ak. helyben, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. éa 

") Illpesény nk., X Durvaytéglagyár, Fáczán· ah. Székelykeresztúr, cs. ö. Eléd, 81, XXIV, 80, 
kert és, Köpcsényi öjmajor, Moson 11m., rajkai j., u. t. Erdc5szentgyGI·gy, ~· 
biz 368, f. 3.1!3, n., h., m., 0, z), 5,855 kb., ak. Kőristany a, "" Tarpa, .Bereg tim., tiszaháti J • 
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(s1üh. Bereplbz), e1. G. Tarpa, L t. ú L P• márom, jbtk. és ah. Tata, cs. G. IGmiGd u, 
Tarpa. . . f, ~. ' 

:K6r1zsfieti, rt Havasrekettye, Kolo1s ""'·• *) kk.,. Zemplén 111&., szerencai j., hb 
bánffyhunyadi j., es. ö. Meregyó, u. t. Bánffy· 188, :E 803, M., rk. Girincs, gk. Sajó!!Zilged, 
hunyad, a. p. Meregyó. l,,j6 kh., Jrj. és ak. Girincs, tsz. Sátoraljalljhely, 

:Kirkemencze, rt Barcs, Somogy barcsi jbtk. és ah. Szerencs, cs. ll. Tiazalúcz, 65, X, 33, 
j., cs. ~· Barcs, a. t. és u. p. Barcs. n. t. Tiszalúcz, a. p. Girincs. 

rt Fokt6, Pest-Pilis-Solt-Kiskun K6ras, n Hevesaranyos, Htt11s tili., péter· 
kalocsai j., ca. G. Kalocsa, u. t. Orecesert6, vásári . j., ca. G. &tor, u. t. Pétervására, 1. p. . . , . . , 
•· P• Foktet · ~ . Bátor. . 
. *) nk., X Bébiezmajor, Nagymajor K 6 r as L Berzétek6rlls, Csomakőrös, Írkór6s, 

és Tilalmasimajar; Yt.l8 kOr~endi j., ház Kisk6r0s, KilkilllókllrOs, Nagykőrös. 
687, f. 7.153, M., n., o, ~. ef', x), 6.791 kh., ak. *) Kö1·6sbánlnka kk., Bihar va., 6lesdij1 • 

helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. helyben, ház 329, f, 1.368, O., ; , t, 4.681 kh., ij,,ui. 
cs. a. helyben, 83, XX, 66, r, .I- Barátka, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. áesd, 
e. · cs. o. V ércsoro g, 37, IV, 11, m. h., 1. t. is 

l' n Kadlirkut, Somogy ""'·• u. P• Bad.tka. 
taposvári j., es. o .. Kadarkút, a. t. ·és a. ·p. :K3rlsbáuya nk., lltmge&d va., kör6sb!nyi~ 
Kadarkdt. . · ház !tó, i 1.001, M., o., o, ; , 3, q. 1\isb., 

1""1 Pápa, Yes1prlm 1.190 kh., ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. és ah. 
. cs. O. Pápa, u. t. és a. p. Pápa. helyben, es. O. helyben, M, XXIII, 7&, r. 

K3rmfndypuszta, n Hór, Ftjlr "!"'·• móri j., _[ll e. ~· . 

• 

cs. o. Mór, u. t. és L p. Mór. · 6 r Gs b a r a fa I v a l. Vaskoh. 
I6rmepusata, rt , Bet) t már ""'·· · *) :KHrösbarlang kk., Bihar v ... élesdi j., ~lz 

nagykárolyi j., cs. ö. Nankároly, ... i. Naiykároly, 1!13, i 657, O., m., =f, U 99 kh., kj. és ak. he~ben, 
L p. Mez6fénJ. .. tsz. Nao-Várad, jbtk. és ah. Élesd, ca G. Ele.d, 

. . ri Letenye, Zala "m., 37, IV, 11, u. t. és •· lJ• Elesd. . 
letenyei j., es. o. Letenye, u. t. és a. p. Letenye. KUr61berek, ri Kisjen6, Arad ·1111., kiajell6i 

*) rtv., X Tómajorsás ; Bars j., cs. O. Kisjen6, a. t. és L p. Kisjen6. 
mn., ház 511, :!·,.515, n., m., t., o, Ó', x), 6.61!1 *) :KörösbHktiny nk., X Lajosm:~jor, Péter. 
kb., ~.,helyben, tsz. A1anyosmarót, jbtk. és ah. domb, VOrOsesál·dapuszta és Zsenkahegy; .Arlld 
helyben, ca. G. helyben, !6, XIV, 45, r, "•·• borossebesi j., biz 803, l 3.63!, O., m., 

_[ll e. 0, t , .::f., J), 8.868 kb., ak. helyben, ID. 
K o r m o c z e L ÓkOrmOczke. . Arad, jbtk. és ah. helJben, cs. G. Borossebet 

. *) Iörmöezllgef; kk.',. Bars .,".,, raramszent- 33, IV, 13, _[ll e. ~-
breszti j., ház 42, :! !81, T., n., rk. és ág. KOr· *} KUr8sesente nk., X Kisérpuszta, lis
mGczbánya, 884 kh., kj. és ak. kOrmOezbányai kOr• lászlótanya és Mátyástelek; Arad 11111o, iisjen6i 
jegyz6sép ak. keralet, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és j., ház 833, f, 1.781, O., m., :f, rt. Kisjen6, &.958 
ah. KOrmOczbánya, cs. o. KOrmOczbánya, !6, kb., ak. helyben, tsz. Ar&d, jbtk. és ah. Iisjen6, 
XIV, 46, L t. és ·a. p. KOrmOczbánya. es. O. Alsósimánd, SS, IV, lJ, L L Iisjell&, 

• 

kk., Liptó ""'·• németlipcsei j., ház u. t. Nadab . 
• 

16, i ~. T., ig. Németlipcse, 19' kh., kj. és *) Körösd~mbró kk.,Arad tnn., uagyhalmlrfij • 
ak, Nemeslubella, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. ház68,i.S68,0.,.:f-,t;'i6kh.,kj.ésak.Pelesie!a.ln, 
Liptószentmiklós, ca. G. Liptótepla, 67, XV, 49, tsz. Arad, jbtk. Nngyhalmagr, ab. Kt!rllsbökeDJ, 
u. t. Liptótepla, u. p. Kisolaszi. es.G. Honcztc5, IV, ta,·u. t. és 1. p. Peleske!abL 

*) Körmls kk., Bár08 felaóvt•kO.zi j., hu j0, *} :KGr6sény kk., Sciros n., felsórizkki 
f, 1M, R., gk. 1.061 kb., kj. és ak. j., ház ':!S, ! 9,, R., gk. Viskó, 45& kh., kj. és ai 
Alsókomárnok, tsz. Eperjes, jbtk. Felsc5vfzk0z, ah. Szoroesány, tn. Eperjes, jbtk. Fels6vlakGI, ah. 
Bártfa, ca. o. Alsókomárnok, 67, IX, !!9, u. t. Girált, cs. ft. FelsövizkG&, 67, IX, L t. ft 
Fels6vizköz, u. p. Alsókomárnok. u. p. Sztropkó • 

K ö r m os d l. PapkOrmösd. · *) :K6röllfeketet6 kk., BilltJr ""'· 6lesdi j., 
Il1möadpuszta, n Korosszegapáti, Bihar ""'·• ház 461, l !.!196, o., .:f, 8.688 tb.; ij. & at. 

bihll\'keresztesi j., cs. o. Komádi, u. t. KOrös- helyben, tsz. Nagy-Virad, btk. és ah. :&lesd, c& ö. 
· szakál, u. p. Mezősas. · Remetelórév, 87, IV, U, m. h., L t,GautP• 

• 

*) Környe nk., X Erdc5tagyospuszta, Irtás- . 
major, Kispatárpuszta, Kistagyospuazta, Nagypatár. *l Körösfényes kk., .Araclvm., boroaebeli j., 
puszta, Nagytagyospuszf.a és SzentgyOrgypuszta ; ház 94, i. 4-öB, O., .:f, 89!1 kb., kj. és at. Korokll~ 
Komárom t:m., tatai j.: hAz !77, i. ~.OOO, M., n., tsz. Arad, jbtk. és ah. KörösbOkénf, C'lo ll. Hone& ' 
o, ref. KOmlc5d, 8.066 kb., ak. belyben, tsz. Ko· 8.~, lV, 13, u. fi. Honczlc5, u. P• KoroknJL 
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*) JrlrlJsllJ tk., Kolo•a bétryhunyadi j., ak. Borossebes, 111. Arad, jbtk. 61 ah. lt:Gr6a-
bb 170,!1.073, M., ~, !1.131 k.h., kj. és ak. helyben, bokény, cs. 6. Borossebes, 88, IV, 13, m. h., 
tsz. Kolozsvár jbtk. és ah. Bántryhunyad, cs. 6. u. t. és u. p. Borossebes. 
Bintryhunyad, fi1, XXI, 67, a. L Bántryhunyad, *) KUrösladinJ nk., X Bikasziget, Fás, Kihi-
[8J. kert, Korhány, Sárosér, Sárrét; Sebesér, Tenkér-

KIS r t'J af c'J l. Kiak!SrOsfc'J. part éa Vermes; Békés vm., szeghalmi j., ház 
*) Ifiröagégénr kk., Bihar élesdi j., ház 1.fi79, f, 7.9, M., (5, ~, kh., ak. . 

• 
10, f. !01, O., klf. Elesdlok, 776 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Gyula, jbtk. és ah. Szeghalom, 
Klsbárdd, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Élesd, cs. 6. hel:yben, 37, m, 7, _r- e. 
CL o. Elead, 37, IV, 11, a. t. és u. p. Rév. ~- · 

*) IIJr8sgyéres kk., X Alcsipuszta, Mácsa- Kör8sl6r6, '"' Remetelórév, Bihar ns., éleacli 
puszta és Verestanya j Bihar t1m., kt'Jzponti j. j., cs. O. Remetelórév, a. t. és a. p. Barátka. · 
(székh. Nagy-Várad), biz ! 1.98!, O., m., Klirösmajor, '"' Helmeezke, '*·• 
;, .::f, rk. KGrOstarján, ref. 7.703 kb., homonnai j., cs. 6. Homonna, . •· L és a. p~ 
kj. és ak. Kör6starján, tsztk. Nagy-Virad, jb. Homonna. • 
Nagy-Váradvidéki (nékh. Nagy-V6.rad), ah. Nau- J[örösmajor, r'\ Vadász, .Arad "'·• kisjenlJi 
Várad, ca. 6. Nagy-Várad, 37, IV, 11, 1'• j., ca. 6 •. Vadász, a. L éa u. P• Vadán. 
L t. és a. p. KörGstal'ján. *) I3r3smarl tk., Bihar ""''' tenkei j., hu 

*) Iöröshegy kk., X BalatonfGldvár, Gyügy- !07, f, 908, O., .:t"-, t.Mr; kh., tj. él ak; Tenke. 
puszta, Hocsármány és OreghelrJ ; Somogy vm., tu. Nagy-V Arad, jbtk. és ah. Tenke, e& G. Tenke, 

. \ah\ )., hú. 830, f.1.1>~5, M., o, ~, 5.116~ kh., kj. 37, IV, 18, u. t. 6I v.. P• Tenke. 
~~ak. helyben, tsz. KaposvAr, jbtk. Tab, ah. Karád, r'\ CafkszenllrJGrlrJ, Orii 
cs. G. helyben, "' XIX, 63, u. L Szántód, ~- ~"'·• kászoknalcslki j. (nékh. Calkazentmárton), 

Iörfisl 4116, r'\ Magyartáa, Csongrád ~m., es. o. Calkazentmirlon, a. L Caikazentmuton, 
tiszAnttUi j. (azékh. Mindazent), Cl. G. Szentes, u. p. CslkszentgyGrlrJ. ' . 
•· t. és u. p. Szentes. . *) KiriiDled nk., X BiróT6l1rJ, Dombhát, 

r'\ Kecskemét, Peai-Pilts·Bolt· Feketetisza, FtlréanGllrJ, Ha'flLI&lja, Kevele, Kcl-
Ki.d:un ca. G. (a kozbiztonsé.gi azotrilatot hé.t, llezc'Jhlt éa Repegc'J j '*·• 
Kecskemét város rendcJrsép ·teljesíti), a. L és völgyi j. (székh. Rahó), hás J.851, :f. 9.7~, R., 
•· p. Kecskemét. · n., m., (5, t (s), 1), ref. Máramaroasziget, 79.0fl9 

1.6r6Blmalom., r'\ Dunaalmás, .;,n., th., ak. helyben, bz. Má.ramarosazig~t, jbtk. 
tatai j., ca. G. Tata; L t. Neszmély, a. p. Duna- Rahó, ah. ca. 6. helyben, 85, 
almb. XII, 88, r. _r- e. ~· 

*) IISrlsldad kk., .ArtJtl ~•·• na1rJhalm41rYi *) nk., X ; 
j., hb 7!, f. 87fi, O., .:t'-1 . 94! kb., kj. és ak. Bi1aM ~"'·• cséffai j., ház !97, i u, u, ll., t, 
Nagyhalmirf, ta. Arad, jhtk. NagyhalmálrJ, ab. kg. KGr6sazakil, i.1'6 th., ak. helyben, taztt. 
KGrGsbcl.tány, "· eJ. Nagyhalmjgy, IV, 18, Nagy-Várad, jb. Nau-Várad vidéki (székh. Nagy-
L t. és a. p. Nagyhalmagy. ah. Nau·Vé.rad, ca. 6, Biharugra, 87, IV, 

*) KISrGsjánosfaha kt., BihM ~•·· belényesi tt, m. h., u. t. K1Sr6anak6.1, 18J. .. 
S,, hiz 111, f. 56!1, m., o., t, rer. Belényesson· 1, r'\ Horgos, CsOft!Jf'dd " ... , tias&.~ . 
kolyos, kb., kj. n ak. Várasfenes, bz. inneni j. (székh. Kiakundorozama), · ca. O. Hor-
Nagr·Várad, jbtk. és ah. Belényes, es. O. Belényes, gos, u. t. és •· p. Horgos. 
33, IV, 13, a. t. és u. p •. V4rasfenes. Iör8s3a, r'\ Alsóbisztra, 

KG r G a t é n y L AlaókOrGskény, Felac'JkGrOa- huszti j., es. O. Berezna, u. '· és a. p. Berezna. 
Uny. KörUaUa, r'\ Hunt, ~m., huszti 

*) I3rlskfsjenl tk., X Kiptalantanya; Bihar J., ca. o. Huszt, u. L és u• p. Huszt. 
,.., központi j, azékh. Nagy-Várad), ház 930, Ilrlsöspuszta, n OUny, Bilaar ""'·• caélTai 
f, 1.817, O., m., ~, .;:., 6.179 kb., kj. és ak. j., es. 6. Okány, u. t. és u. p. Okány. 

. helyben, taztk. Nagy• Várad, jb. NaifY·Várad K 6 r 6 a p a tak I. Sepaik<'lrOspatak. 
vidéki (székh. Nagy-Várad), ah. Élesd, ca. o. KUröaponor, r'\ Remetelórév, Bjlkw. "'""' 
Hetc5lelegd, 37, IV, 11, IZ!· élesdi j., ea. o. Remetelórév, a. t. és •• p. Ba-

*) Illrfiskls'lijfala kk., Bihar központi j. ré.lka. . 
azékh. Nagy-Várad), ház 146, f. 738, O., m., .:t"-, Köröspuszta, n Vin~ebély, Bara v•., verebélyi 
t.~38 kb., kj. és ak. KOrOskisjenc'J, tsztk. Nary· j., es. ö. Verebély, •· t. és u. p. Verebély. 
Vlrad, jb. Nagy-Várad vidéki (székh. Nagy- *) IUrössebes kk., Bihar "'·• belényesi j., hál 
Virad), ah. Élesd, cs. G. Mez<'ltelegd, 87, IV, 11, 81, ! 47J, O., .;:., 1.899 kb., kj. és ak. Dragán· 
1. t. Mez<'llelegd, u. p. KOrOskisjenc5. falva, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, cs • 

*) Illröskoeaoba tk., .At"ad vm., borossebesi, o. Dombrovány, 37, IV, 13, a. L és •· P• Belé-
j., hb U, i. 11!, O., ka. Rékea, 11>5 kh., kj. és nyes. · . · 
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KörU88ytanra, r'\ Hejőszalonta, Borsod tnn., Körösznölgy, r ' Paks, Tol~~a oa., d1llla· 
mezócsáti j., ~s. ll. Emőd, u. 1i. és u. p. Hejó· j. (székh. Paks), ca. 6. Pau, L \. il 
szalonta. u. p. Paks. 

*) nk., X J elencsiktanya, Mártontry *) Körpa kk., Krass6-8zörtftyVIII., karinsebesi j., 
tanya és Szikipnszta; Bihar ""'·• Biharkeresztesi ház 215, i. 1.067, O., T• !.037 kh., kj. és at. hely· 
j., ház 185, :f, 886, 'O., m., ~ , =f, !1.610 kh., ak. ben, tsztk., jb. és ah. Kará.nsebes, cs. 6. helyben, 
helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Berettyó· 43, Vill, !6, r. ~ p. u. . 
újfalu, cs. o. Komádi, 37, IV, r. Körrétpnsz t1 Tesöld, Temu 1111., kllzponü 
·*)Körösszáldobagr kk., vm., magyarcsékei j. (székh. Temesvár), es. ö. Teme;aág, L\. él 

j., ház !15, :f. 1.088, O., .:f1 kh., kj. éa ak. 11. p. TesOld. · 
Venter, tsz. Nagy· Várad, jbtt. és ah. Mauarcséke, *) KörUd kk., Teau ,.,, fehértemplomij.,bil 
cL ft. Pusztahollód, 37, IV, 11, •· 1;. és u. p. 46!, f. !.B17, Sz., cseh, ::f, rk. l'epértemplom, 
Venter. 4-.779 kb., kj. és ak. helyben, taztk., jb. és ah. Feh'r· 

-
• 

l 
' l 

· *) KUrlss1eg nk., X Csonkatorony és Szikpu~zla; templom, cs. ft. Fehérlemplom, 61, VII, 11, L t l 
Bihar vtn., c11éffai j.,. Mz !63, f. 1.443, O., m., és u. p. Fehértemplom. l 
.:f, ref. BerekMszftrniény, 3.60! th., ak. helyben, *) Körtekapu kk., Maros-Torda va., régeni . 
tsz.tk. Nagy-Várad, jb. Nagy-Várad vidéki (székh. alsó j. (székh. Szászrégen), ház•117, f, 651, O., 
Nagy-Várad), ah. Nagy-Várad, cs. ft. Biharugra, 87, m., ; , 1.442 kh., kj. és ak. helyben, tu. laros-
IV, 11, u. 1i. és u. p. Berekbftszftrmény. · Vásárhely, jbtk. és ah. Szá.szrégen, cs. G. belJben, 

*) nk., KKftrmösdpuszta; Bihar 6!, XXII, 73, u. 1;, Tancs, [81. 
biharkeresztesi j., ház 380, i. '!.lU, M., o., ~, K6rtelep, t1 Terebesfejérpatak, .Mármttaror 

.:f, 7.4·98 kh., ak. helyben, tsztk. Nagy-Várad, jb, tim., tiszavölgyi j. (székh. Rahó), cs. G. Terebes. j 
Nagy-Várad vidéki (székh. Nau-Várad), ah. Nagy- fejérpatak, u. 1i. és a, p, ·Terebesfejérpalak. 1 
Várad, cs. ft. Komádi, 37, IV, 11, u. 1;. és u. p. K6rtályes, f"'\ Dévaványa, Jáae-Nagykvfi·81Gl· 1 

Körftsszakál. twk vm., tiszai felseJ j. (székh. X:unhecJes), cs. o. 
*) ICöröstarcsa nk., X Csárdaszállás, Edeles, Dévaványa, u.. 1;. és u. p. Dévavinya. 

1 

GáeshAt, Karolinamajor, Középszállás, Kúthalom, K6rtélyes, f"'\ Tiszaigar, Hevu v•~ fuza. l 
• 

Nagylapos, Nagymérges, Nagytele t, Simaihát, füredi j., cs. ö. Tiszaors; u. .t. L p. : 
Teréziamajor, Újkert és Vénkert; Blkt1 ""'·• Tiszaigar. · ·. 
békési j., ház 1 ! 5.650, JI., ~ , rk. és K6rtélyesmajor, t1 Vajta, Fej; "'·• ár· l 
ág. Mez~berény, 15.498 kb., ak. helyben, tsz. bogárdi j., cs. ö. Czecze, u. t. és u. P• Vajta. 
Gyula, és ah. Békés, cs, ft. helyben, 101, · Körtélyespuszta, t1 Tesmag, Hont 1111, ipoly· 
n, 4-, r (Körftstarcaai tanyák), sági j., Ci.'o ö. Ipolyság, u. t. és •• P• Ipolyag. 

p. u. *) K6rtés nk., X KútirétdO.lő; Báu·Bodrog 
*)Köl'östarjánkk.,XCserepespuszta, K.isbesenyc5, , zombori j., ház !09, f. 976, N., o, 

Mindszentpnszla és Nagybesenyc5; Bil1ar tJm., kh., ak. helyben, és ah. Zombor, cs. 6. 
központi j. (székh. Nagy-Várad), ház 3!1, f, Örszállás, i3, VI, 18, m. h., u, ~ és l. p. 

ll., o., O• =f, gk. Körftsgyéres, ref. Gádor. 
Ártánd, 5.!3! kh., kj. és ak. helyben, tsztk. Nagy- Kft r t és l. Bégakftrtés. . 
Várad, jb. Nagy-Várad vidéki {székh. Nau-Várad), K6rtevölgypuszta, t1 Homokterenye, N6grád 
ab. Nagy-Várad, cs. ft. Nagy-Vé.rad, 37, IV, 11, vm., füleki j. (székh. SalgótMjá.n), cs. ö. Kis· 

· te:renye, u. 1;. Mátranovák-H9moklerenye, L p. 
*) KUröstárkány kk., Bihar vm., belényesi j., Homokterenye. . 

ház SO{., !, U83, M., ~, 1.8r;7 kh., kj. és ak. Kft r t v ef á j a I. KOrtvélyfé.ja. 
helyben, lsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, *) Kiirtvélyes kk., X Evetesi malom, lfélykúl· 
cs. O. Belényes, 87, IV, 13. u. i;, és a.. p. B~lényes. puszta., és Poronyatanya; Ablluj·Tortla ~111., tornai 

*) Kliröstopa kk., Bihar "'"'·• élesdi j., ház 107, j., ház 9j, f, (.()8, M., a, rk. Szá.dalmás, t,~l 
!. 434, O., it , 1.070 kh., kj. és ak. Kisbáród, tsz. kh., kj. és ak.· :Szádalmá.s, tsz. Kassa, jbtk. és ah. 
Nagy-Virad, jbtk. és ah. Élesd, es. ö. Nagyb~ód, Torna, cs. ll. Torna, 34, IX, 17, u. t Bódva· 
37, IV, 11, u. t. és •· p. Rév. . . szilas, u. p. Szidalmás. 

*) K6röstyén kk., Vas vm., szentgotthárdi j., Köl'tvólyes, r'\ Rad, Zemplift ""·· bodrogi~ 
ház 16i, i. 1.043, N., rk. Gyanafalva, 1.411 kb., j. (székh. Királybelmeez), cs. o. Zetény, L t. 
kj. és ak. Gyanafalva, tsz. Szombathely, j btk. és Szomotor, u. p. Rad. 
ah. Szentgotthárd, cs. ft. Gyanafalva, bB, XX, 66, KörtJély,·s, fl . Vicz, Pest·.Hlii·Bolt·Kili.-
llo 1;, és. u. p. Gyanafalva. vm., cs. O. Vácz, u. t. és u. p. Vácz 

*) Körösvajda kk., Árad t~m., borosjenői j., ház Ko r t v é l y es l. Alsókörtvélyes, Betblenk61~ 
65, f, 331, O., .:f, t.iM kh., kj. és ak. Bal'za, vélyes, DéskOrtvélyes, Ér~l!rtvélyes, Feis6k~:;rt. 
tsz. Arad, jbtk. és ah. KOrüsbOkény, cs. ö. Bok· lyes, Kiskftrtvélyes, LaJiakörtvélyes, ~~fGrtlt 
szeg, 33, IV, 18, u. 1;. Borossebes, u. p. Barl'a. vélyes, Nyitrakftrtvtllyes, ÓkörtvélJes, 1 

• 

' 
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' 
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• 
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• 
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• 

Ires,·--- SzentmihAlykiSrtvélyes, SzepeskGrtvélyes, retlyóújfo.lui j., CL a. Kismarja, •• t. Pocsaj, 
Ujkllrtvélyes. . a. P• Esztár. 

IIJrll'élresházcsoport, f"\ Vedrödújfalu, Po- KUrtJélyestanya, f"\ Tiszaberczel, &abolt:B 
18011!1 t1m., nagyszombati j., cs. o. Cz1fer, a. 1.. dadai felső j. (székh. Gáva), cs. G. Gáva, a. t. 
és a. p. VedrM. és u. p. Berezel • _ 

KIJrifélresl csárda, f"\ Nagylók, Fejlr t1m., *) kk., X Bengut és Déllc5; 
sirbogárdi j., cs. o. Sárosd, u. t. SArszent· Maroa-Torda t1m., régeni alsó j. (székh. Szász· 
ágota, •· p. Sárbogárd. régen), ház !. 1.111, M., ~, tg. Gernyeszer, 

IllriTélJeslmajor, f"\ Felsc5szeli, .Roi8M&1/ • !1!.006 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Maros-V.sár· 
plinlai j., cs. o. Pered, •· t. FelsöszeU, a. p. hely, jbtk. Szászrégen, ah. Maros-Vásárhely, cL G. 
Alsószeli Gernyeszer, XXII, 73, m. h., u. t. és a. P• 

IIJrtTélJesmajor, f"\ Jánosháza, VtJB Ger111eszeg. 
czelldl!miUki j., cs. G. Jánosháza, u. t. és u. p. *) K6rhélypatak kk., KrtJsa6-816rlng ""'·• 
Jánosháza. , teregovai j., ház 140, ! 685, O., gk. Kuptorja, 

IIJrhélJesmajor, n Kiszombor, Torontál t1tn., oj,06, kh., kj. és ak. Somra, tsz. Karánsebes, 
nagyszentmiklósi j., CL G. Kiszombor, u. t. és j b lk. 1 ah. Orsova, cs. G. · Somfa, 4o8 
11. p. Kiszombor. VIII, t 6, m. h., u. 1.. Domásnya-Somfa, u.,: 

IörtTélyesmajor, n Mány, Fejér .,".,, váli KuplorjL . . 
j., cs. ll. Bicske, u. t. és u. p. Bicske. KG r d l. NarykGrd. 

Iilrbélyeamajor, n Moesonol;, NyitrtJ JC6scUysze~, n Debreczen, Hajdu flfll,, t:11. ~. 
Tqsellyei j. (azékh. Tornóez), cs. G. 'Ormény, Nádudvar, u. t. és u. p. Nádudvar. 
L t. és u. P• Mocsonok. *) KGszeg rtv., X Kc5szegfalva; YtJB 1lm., hú 
. Iil~élyesnu~jor, n Nyfrsid, 81i~gg tim., f, 8.428, M., n., 0 , eJ', (1, 7.999 kb., ak. 

Zilahi J., ca. O. Z1lah, u. t. ~. u. P• Nyirs1d. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. helybeu, 
:lörtfélyesmajor, f"\ Papkeszi, Ves1prtm t1m., cs. o. helyben, XVill, 69, 'f, 

Teszpré~ j., ca. o. Balatonkenese, u. t. és u. p. _[11 e. . 
Papkeszt. K c5 s z e g l. Kiskószer, Sároskc5szer. 
Iör~T~lyeamajor, f"\ Sobor, SoprOta t1m., *) I6szegdoroszl6 kk., Vt~a t1m., kc5szeri j., 

· caorna1 l·• cs. G. Szany, u. L Szanr-Szent- ház 84, !. 4!16, M., rk. Szerdahely, ig. 
andrás. a. P· Egyed. · _ 1.66~ kb., kj. és ak. Kc5szegszerdahely, kz. Szom-
lllrhélyespat~k? f"\ Désk•.rrtvélyes, 810lno'k- bathely, jbtk. és ah. Köszeg, es. G. 'Kilszeg, 83, 

DobokaDét1m., dés1 J., ca. 0• Kaczkó, •· t. Kaezkó, XVIII, 59, u. t.Lukáesházo., u. p. Kc5szegszerdahely. 
lop. s. . • K v K 

][ö~él zt ,.,. B"-li~d v d Köszeg,alTa, 1'""1 c5szeg, r tJB ca. G. ös.zeg, 
UJ JespOS a, r ' 11.11 l a, .o.Om rom t1m., t és Kö 

tatai 3., CL O. Alsógalla, u. 1.. Btnhida, u. p. U. *)• w~r u. P• t skzekg. X C hát • v 
F 1 ~ ll · .auszegpa J ., ser maJor ; r aa 1lm., 

e][s ,.!:,.
6
&.1 zt C llók" ék n tilszegi j., ház 66, ! 481, M., rk. Meszlen, 2. 

uru respos a, n so. uzny ' .c'OeBOti'!J Lb kj é k N ó t s b th l "btk 
d d h l · · .. BJr. 4- D ... ., . s a • emesos , sz. zom a e y, J • 

t11J1,, unaszer a e y1 J., cs. u. us, U. ... nna- é h Kc5 0 Kc'l 83, XVIII, &9 t, 
azerdahely, a. p. CsallókOzny~k. s a • sze~, ca. ; szeg, • a. 

J:ö ..... él .. ,.,. c á ,.,. 't 't Lukácsháza, 11. p. Nemescsó •• 
lot )"e8pU8!•RJ r t 8 por, .LY1/I rtJ Vm., n)'l - , , 

. rai j., es. o. Ormény, u. 1., Nyitra, u. p. Czabaj: _ *) K6szeg~?mete kk., 81t1tmár t1m., av&Sl J• 
Iörlvélyespnszta, n DOmOs, Es1tergom tim., :székh. AvasUJváros), há.z .H7, i, M., ~. gk. 

esztergomi j., es. o. Nyergesújfalu, u. t. Pilis- Rózsapallag, !1.761 kh., kj. K6.nyaháza, ak. hely
marót u. p. DOmGs. . ben (a kányaházai ak. párhuzamos B. anyakOnyve), 

Iö;hélyespuszta, f"\ Nagyny6.r6.d, Baranya tsz. Szatm~-Németi, jbtk. és ah. Szinérv~ralja, 
""'·• mobáesi j., cs. o. Mohács, u. t. Német- cs. G. AvasuJváros, 6, XII, 37, a. t. Avasújv6.ros, 
bóly, u. p. Nagynyárád. · u. P• Kányahá.za • 
. Iörhélye~puszta, n Rád, Nógrád ""'·• nóg- *) Kliszegszordahely kk., X Eresztvénytanya és 

rAdi j. (székh. Rétság), cs. o. Nötines1 t. V6.cz, Felsőflltelekimajor; Vas t1m., kőszegi j., ház 71, 
a. p. Rád. · i. "3, M., o, 1.186 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 

IIJrtTélyespaszta, n Rimócz, t1m., Szombathely, jbtk. és ah. Köszeg, cs. o. Kllszeg, 
azécsényi j., es. G. Szécsény, u. t. , 83, XVIII, 69, a. t. Kliszeg, ~· 
•• p. Rimócz. IöszlrtdRUi, n Irhóez, Máramaroa V11J., taraoz-

Iörhélyessytanya, f"\ Talpas, .Arad vm., kis- vizi j. (székh. T.aro.czkOz), cs. O. Irhóez, u. t. 
jenl'li j., cs. o. Vadász, u. t. és u. p. Talpas. TaraczkOz, u. p. Irhócz. . 

lörtvélyestanya, '"' Berettyóujfalu, Bil1ar ""'·• *) .K6szvényes kk., Bihar .,m., vaskohi j., hú 
herettyoójfalui j., cs. O. Berettyóujfalu, u. t. és 167,! 911, O., =f, !1.095 kb., kj. és ak. Belényes· 
L p. Beultyóujralu. irtás, tsz. Nagy-V6.rad, jbtk. és ah. Belenyes, cs. 

lörtTISlJutanra, r. Esztt.r, .Bihe~r ""''' be- o. 37, IV, JS, q. t, és u. p. Kisszedres. 
. il 
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K 6 111' l D 1 e l L Zata· 
tliszvényes. j. (székh. 

K c'J s z v é n y e a r e m e t e l. NyArádremete. Bakóeza. 

• •• 

1"'1 Bak6eza, .BMGfty11 n., henhill 
SAsd), cs, G. Bakócza, a. t. á 1.,. 

*) Kltese kk., X Csesztapuszta, Csicsalpuszta, K ll t t s e l. Klltcse. 
\ 

Magyal puszta, Heggyespuszta és Póczapuszta j *) Kövig kk., X Kóriri tanya; BiAar a, 
SomQgg 17m., tabi j., hú !95, :E 1.813, eJ', szalárdLj., hú 88, ! 495, O., l, m., ,,rk.Regy • 

. rk. Karád, ref. Nagycsepely, 6.11, th., kj. és ak. kOzlóttelet, 1.688 kh., kj. és ak. Bomeg, tnl'L 
helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. Tab, ah. Karád, Nau-Várad, jb. Nagy-Várad Yidéki (székh.Nan
es. ~. Karád, .U, XIX, 63, r (Klltcse-Csicsal- Várad), ah. Nagy-VA.rad, cs. ll. Tataros, 3'1,1V, 
puszta), p. u. · 11, u. t. Hagymidfalva, L P• Alsótótfalu. 

*) Kltegyán nk., )( Baglyospnszta, Csipkés- *) Kövágás kk., D'encsén vm., zsolnai ~ há 
puszta, Csókáspuszta, Fiteritanyúk, Fiterpuszta, 130, :E 677, T., rk. Kunfalva, USS th., k~ es 
Kustyánpuszta és. Tarjánpuszta j Bihar , nagy- ak. Rajeczfilrdó, tsz. Trencsén, jbtk. es ah. Zsolna, 
szalontai j., ház 518, ! !.951, M., o., ~, rk. cs. ll. Rajecz, 71, XV, 48, u. t. Rajeczf'urd6, ~ . 
Sarkad, tr. Méhkerék, 8.064 th., ak. helyben, Kövági tamJa, 1"'1 Kllvág, Bihtw n., ualárdi 
tsz. N arr-V árad, jbtk. és ah. cs. ll. j., cs. ll. Tataros, •· t. Hagymádfaba, L p. Alsó- ' 
Sarkad, 37, IV, a, r. . tótfalu. , 

*) nk., DódaszOg, Hunyadfalva, *) Kövá~ tk., X llmabáza: Z.pllft na, 
Keserllkút, Kfgyóshát, Kfuóslapos, Kisbllgre, varannói j., hú 6!, ! 313, T., rt. SMU, 
LaposbaJomi tanya, Liliom tanya, Nagybllgre, Nagy- gk. Dávidvágása, U89 kb., kj. és al Csemernye, 
fertótanya, Ravasz és Rózsamajor; J"áse-Nagykun- tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ab. Varannó, es. l 
&9lnolc na.; jásziági alsó j. (székb. Jászapáti), Varannó, 66, IX, !8, u. t. Szacsún. p. CsememJe. 

· hú i !1.989, ll., o, ref. Jászkisér, 8.783 kb., Kö"'fágó, n PnspOkladiny, :&jdv -. bajdQ. 
ak. helyben, tsz. jbtk. Jászapáti, ah. szoboszlói j., ca. ll. PQspllkladinJ, a. t. á L to 

, Tiualofr, cs. ll. helyben, 68, II, 6, . Püspökladány • 
*) Kötelend kk., X ,Horváthtanya ; Kolon 17m., *) Kövágó81's ü., X laesajtas-

mocsi j., hú 170, ! 897, O., m., * , ref. Visa, szc5llc5hegy, KisOrspuszta, Rétsarokmajor á R~· 
!.8f9 kb., k:j. és at. MagyarkálJán, tsz. Kolozsvár, fnlöp ; ZtiltJ tapolczai j., hu ! U~, 
jbtk. és ah. Mocs, cs. ll. Magyarkályá.n, XXII, M., o, c!, (r, ref. KOveskAl, th., kj. és 
78, L t. és a. p. Alsózsuk. ak. helyben, tsz. Zalaegerszeg, és ah. Tapolcza, 
. *) Kötelep kk., X SárosmáriuOlgy; BM-os es. ll. helyben, 48, XX, 64, f (l6n,6Grs-

bártfui j., ház ! 5!)0, R., L, • , 1.762 kb., RévfQlOp), _[ll e. 
kj. és a~. Lukó, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, Kövágópuszta, r'\ Újgyalla, KollilirOll fl, 

cs. O. Bártfa, 67, IX, L t. Bártfa, •· p. udvr,trdi j. (székh. ócalla), cs. ll. ÓBJilla, 1o ~ 
Sárosmáriavc'SlBJ. és L p. Ógyalla • 

• 

Kötelea, r'\ Hajduszoboslló, Ha,idu CB. G· Klvágószeles, r'\ BerzétekiSrlls, Göu It 
Hajduszobouló, •· t. és a. p. Hajduszoboazló, Hont 17m., rozsnyói j., ca. G. Roanyó, • t. i 

*) tk., S.olnok-Doboli:tJ kápol. u. p. Berzéte. 
nokmonostori j., hú 1.&6, :E 689, O.,- .::f, !.()65 kb., *) K6vágószöllls kk., BMII"Y" fill,, pécsi j., hú 
k:j. és at. Kováskipolnok, tsz. Dés, jbtk. és ah. :E 769, M., o, UM th., kj, és at. heir· 

cs. o. Kápolnokmonostor, 68, XXI, ben, tsztk., jb. és ah. Pécs, cs. ll. Péea, M, lll, 

• 
l 

l 
' 
l 

l 

J 

l 
' ' • 
l 

70, a. t. és a. p. Kipolnokmonostor. 60, a. t. Pellérd, ~- ; 
' Kötélszerpaszta, r-. Pozsonypilspo~, Possony Kövágótanya, n Szllgliget, Ábca!V·Tol'lll "1 

17m., somorjai j., es. O. Somorja, a. t. és a. p. tornai j., cs. O. SZin, u. t. Szin, 11. p. Sz6glipl. 
· PozsonypOspOki. . *) Kövágótött6s kk., X Pet6ez; &r1111JG r•·· 

K6tidillö, 0 lrhócz, vm., taracz- pécsi j., ház 13!, i 499, ll., ri. . 

• 

vizi j. (széth. Taraczkllz), cs. G. lrhócz, a. t. 2.438 kb., kj. és at. Kllv6gósz1Sll1Ss, tsztt., jb. és 
_Taraczkllz, a. p. Irhócz. ah. Pécs, cs. G. Pécs, 5!, XIX, 60, L t. Pellérd, 

*) K6tke kk., Seolnok-DoboktJ kékesi j., hú u. p. K~vigószc5llc5s. 
70, :E 831, O., gk. Erdőszombattelke, 1.0U th. K c5 v i r l. Kézdikó.vir . 
k:j. és ak. Szépkenyertlszentmárton, tsz. Dés, J'btk. *) I6vAralJa kt., X llalomvllliJ'; &.,.ri, 
Kékes, ah. Szamosújvár, cs. O. Kékes,. XXII, oom., nagysomkúti j., ház 16!, ! 697 o., '' 

• . l 

7~, u. t. Szam!lsújvár, a. p. Kékes. 2.921 kh., kj. és ak. Klivárgara, ta. SzatJ]IÍt· 
· Kötöny, n Pl'ónayfalva, Pest·PUiB-SoZt-Kislcun Németi, jbtk. H ah. Nagysomkút, es. 5.llll1' 

11m., kiskőrGsi j., cs. o. Prónayfalva, u. t. Kis· somkút, 5, XII, 88, a. 1.. NarJsomkú~ L p. Kf-
kunhalas, a. p. Prónayfalta. . várgara. . 

:K6töds, n SOvényhúa, Oson!Jf'ád "m., tiszé.n- KöTa\l'bányatelep, r. . Ndqra:,;.: , 
inneni j. (székh. Kiskundorozsma), cs. O. Sándo'!!'- filleki j. (székb. Salgótarján), u. ll. SalBó l 
falv~ u. t. és u. p. Sftvényháza. u. t. és •· P• Salrótarjin • 

• 
• 
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• • • • 
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*) l'lviriJerencze ü., S1omoi-Dobola 11m., rimaazéesi J, (azékh. Feled), CL G. Rillla-
Upolnokmonostori j., hAz f. 987, O., • 1 =f, szombat, u. t. Rimaszombat, u. p. OSSYáD. 
1.1106 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. és ][önoses, r'l Resznek, ZaJa 11m., alsólendvai 
ah. Magyarlápos,, ca. O. KApolnokmonostor, 63, j., cs. O. Csesztreg, u. t. Rédics, •· p. Resmek. 
x n, 70, 11o t. lia 11o P• Kápolnokmonostor. Iöncsesmajor, r'1 Nagyszarva, Po11aony """' 

*) Illfirfonácz kk., Seolnok-Doboka 11m., ké.llOl· somorjai j., cs. O. Somorja, u. t. Somorja, u. p. 
notmonostori j., ház 198, f, 796, O., =f, ~.108 Na~yszarva. 
kb., kj. éa ak. Csern .. falva, tsz. Dés, jbtk. és ah. KiiTf!csespuszta, ("\ Sopornya, Nyifra .",._, 
.lagyarl&pos, cs. o. KApolnokmonostor, 68, XXI, vágsellyei j. (székh. Tomócz), es. o. Tornóca, 
70, L t. és •· p. .Kápolnokmonostor. u. 'L Tornócz, ~· · 

*) I6Tárftlred kk. éa I, S•omok-Do'boka .,".,, *) K8nd kk., Bremiapuszta és IOveditanya; 
Upolnokmonoatori j., biz !10, f, 801, O., =f, .Ara!i """• tornovai j., hAz S5t; f. 1.723, O., .:f, 
r.k. Iaruly, kb., kj. és ak. KISvúberencze, 6.fi36 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Arad, jbtk. éa 
ta. Dés, jbtk. és ah. Magyarlipos, cs. O. KApolnok- ah. KörOsbOkény, cs. 6. Feltót, SB, IV, 18, L t. 
monostor, ·68, XXI, 70, u. t. és u. p. Kápolnok- Körösbllkény, ~. . 
monoslor. · KlindltaD1&, ("\ Kllved, .Arad tm., tornovai j.,· 

*) Ililárrara kk., 811atmár .".,, oagysomkúti cs. 6. Feltót, •· t. Körösbökény, •· ~· Köve d. 
j., bú 1'16, i 716, O., m., ', 1.745 kb., kj. és *) Kön11 nk., Osanáti nagylaki j., ház !06, 
at. hely beo, tsz. Szatmir-Németi, jblk. éa ah. !. 887, M., rk. Csanidpalota, 1.693 kb., ak. helyben, 
Nagyaomkút, e~. ö. Nagysomkút, fi, XII, 38, a. 'L tsz. Szeged, jbtk. és ah. Nagylak, CL O. Csanád-
Nagysomkút, 1:8J. palota, 101, V, 15, u. t. éli u. p. 

*) IÖT!rgyertyioos kk., S11oJMk·Doboka *) Kövend kk., Torda·Art.myos. tordai j., ház 
~ipolnokmono.tori j., biz 79, f, 318, o., =f, ~.i. ~.016, 8, J. 296 kb., Jr,j, és ak. Bágyon, 
1.170 th., kj. éa ak. Kc5virberencze; tsz. Dés, tsztk., Jb. és ah. Torda, ca. G. helyben, 60, XXI, 
jbt.k. és ah. Magyarlipoa, cs. ö. Kipolnokmonos- 69, a. t. Torda,. L P• Bágyon. 
tor, &a, XXI, 70, L t. és u. P• Kápolnokmonostor. _ Klvér~~&DJ&, ("\ Tisz.aszászlaln, UgOCia fill,, 

•) KiJárhely kk., X Gyertytupuszta ; Nyifra ltszántúb J. (székh. Halmx), ca. o. . •· t. 
fllt,, nagytapolcsé.nyi j., hál 57' ! .ua, T., n., és u. P• Feketeardó, 
rk. Nyitrazávod, kb., kj. éa ak. Nyitraperjés, ][K uo ~ éhr e a L NaLegydkéO~ér~ ~ •. 
ta. Nyitra, jbtt. és ah. Nagytapolcsány, cs. o. uT.,r egy,. "" ny, -4'1-0ttl .".,, a.orponu J., 
Narrtapolcsány, 1J, XIV, 46, o. t. Nantapolcsány, ca. G. AlsóBlpék, •• t. :eszér, ~· p. Ledény. 
1; t• Nyitraperjés. . .x.u.,értanya, ("\ Marczxháza, B'lhar .,._, cséf- · 

*) J:őyárhouztlfalu kk., .... nau· f&l J., cs. ~ Cséffa, L t. és L P• Geszt. .. 
k.'ti · ház il9 f. 1 t()4, 0 ·l' k. Kövc§ryolgye, ("\ .Nagykl5rös, Pe•t-PiUa-Solt-

IONm u !•6• • ,. 6,.9 ~~ ~ • ..._' k.,hml.,be.' ~- ' Kisi",."".,, cs. o. Nagykl5rOs, a. t. és L p. Nau
auaoma. ., ... "' ...... , .". - a • e y n, .. z. kl5 6 

Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Nacaomkút, cs. o. ! s. · 1. • • u_ 
Satallufal"ra, 6, xu, 38, •· t. Kiafenk'W, ~· ) ][8yu kk., Zempu .. ., •• , sltrop-.ól J., "-:" . 

. !J, f, lll, R., ak. Borosnya, UU1 · kb., tj. 
*) l.iYárt81cse k'k., 8/IQJmár és ak. t111. Sé.toraljaújhely, jbtt., 

~. hú .150, i. 68'1, O., t, 1.831 kh., kj, és ak. sztropkó, ah. Varannó, ca. o. Sztropkó, 66, IX, 
SzakAJ.lufalva, taL Szatmir-Németi, jbtt. és ah. iS, u. t. és u. p. Sztropkó. 
Nqysomkút, cs. 6. Szalr6llaafalva, 5, XII, L 'L K 6 v e 8 1. A:lsókOves, Felsc5k0ves. · 
Nqyaomi.lit, L p. Szakállasfal va. ") Kivesd kk., X Magaslak; Bihar "'''élesdi 

l 

• 

*) IiYárreme~ kk., X Kisremete; 81atmár j., biz 117, i. 618, O., .:f, rk. Mezötelegd, 
""'·• nagJBOmklitlJ., hál 300, i. UO(), O., m., t , kh., kj. és ak. Alsólugos, tsz. Nagy-Várad, jbtk. 
B.l6J kh., kj. és alt. Kovás, tsz. Szatmir-Németi, és ah. Élesd, CL o. Tataros, 37, IV, 11, a. t. ·. 
jbtk. éa &h. N&~ysomkút, es. G. SzakillasfalTa, és u. p. Élesd. . . · 
lí, Xll, 11. 't. Nagysomkút, 1:8]. K8nsd, ("\ Tobta "''' kG,zponli 

*) J:6vársolymos kk., 8•ol'Mk-Dobolca t~m., j. (székh. Szek.alárd), cs. O. Bátaszék, L 'L és Q. p. 
n&KJilondai j., ház 69, f. ü 7, O., gk. KismeziS, Bátaszék. · 

th., ij. és ak. Kecskés, taL Dés, jbtk. Nagy· K Ov e sd l. ÁgotakOvesd;Balatonkövesd, Berer-
ilonda, ah. llagyarlápoa, ca. G. Hosszlirév, 63, kövesd, Erd15kövesd, Ga,ramkGvead, Kiskövesd, 
IXI, 70, u. t. Létka •· p. Xocsoládfalva. Maroskövesd, MeziSkövesd, Nagykövesd, Nógrid-

*) Xlincsea kk., Göm6r ú Kis- Hont 11m., tor- kiivesd, Om poly kövesd, Rábakövesd, Sopronkövesd, 
naijai j., ház 66,! 311, M., • , rk. Méhi, 710 kh., Székely kövesd, SzilágykOvesd, Temeskövead, Vil-
kj. és ak. Sajószentkirüy, tsz, Rimaszombat, jbtk. lány kövesd. 
és ah. Tornalja, cs. 6. Putnok, XVI, 6i, J[övudmajor, ("\ Bá.csborsód,Báos-Bodrog 
•· t. Tornalja, ~. bajai j,, cs. o. Bácsborsód, u. t. és •· p. Bács-

liYecau, r. Guszona, G~mlr 18 Ki•·Bont borsód. · 
• l) i* 
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~ Herenesv~lgy, Z6Jyom ak. (a hozzltartozó tgel'IJ1ez6 • ; 
j., es. G. Herencsvölgy, u. t. Krivány- egy részének kivételével) helyben, tsz. : 

' Gyetva, u. p. Herencsvölgy. sziget, jbtk. és ah. Huszt, cs. ll. helyben, ~'' II, l, i 
Klnsdombitanya, n Kelemér, G~m~r ú Kis· u. t. Handalbustyaháza, ~. . · 

Hrmt 11m., putnoki j., es. o. Putnok,. u. 1i. és *) Kivesmoesár kk., X Behanontanya,Brm. 
a. p. Kelemér. . czovatanya, Gazdikovatanya,. Hrudkonti.Dfl is 

1 Kiinsdpataka, n Maroslige t, Maros-Torda "m., Liskovatanya; Bars 11m., garamszentkeretzli i~ 
marosi felső j. (szék h. Magyarrégen), cs. ö. Felsc5- ház 79, f, 569, T., O• kh., kj. éaak. Sztlenö-
répa, u. t. Déda, a. p. Disznajó. filrdc5, tsz. Aranyosmarót, jbtk. ÚjbiDJl, li. 

KlnBd,t&nya, ~ Vértes, Bihar , derecskei KGrmlJczbé.nya, es. ll. Kiszelfalu, nY, i, 
j., ca. G. NaJY14lta, u. 1i. u. p. a. t. és a. p. Selmeczbánya. · 
Vértes. - Klnuzállú, f't Pajzs, Arad'""'' 

*) K8ve~egrháza kk., Bihar vm., szalárdi j., hé.z i·• as. ö. Marosszalatna, u. t. és v.. p. KGratb6kény. 
' '· i, O., m., ; , 8011 kb., kj. és ak. Hagymád- Kiinsv6Igy, r'\ Borsa, Máramarot 111., Tieói 
fal va, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. es. O. j. (székh. Fels6visó), cs. ll. Borsa, 1, t.~ L t• 
Tataros, 87, IV, 11, a. t. és u. p. Hanmádfalva. Borsa. / 

*) KinstaiTa kk., Slepes 11m., ólublói j., ház *) Kivl kk., G6m6r ls Kis-HOtlha, nanr6ezei < 

!89, t 1.!16, R., t , 5.058 kh., kj. és ak. Gnézda j. (székh. Jolsva), h!z f. 863, T., m., rJ, rt. • 
(gnézdavidéki kj. és ak. kerQlet), tsz. Lc5ese, jbtk.; JömörrAkos, 5.463 kb., kj. él al helyben, 111. 

és ah. Ólubló, es. G. Ólubió, 67, IX, 30, a. t. Rimaszombat, jbtk. Ils ah. Nagyr&le,CLG.RatU, 
Gnézda, ~5, XVI, 5~, u. t. Jolsva, ~· 

l:lnsgyfir, f"\ Tótvázsony, Ves~prlm 11m., vettz- · Köv i l. Aradkövi. 
primi j., ca. ö. NaBYvázsony, u. t. Nagyvázsony, , i-'1 Nagyvitéz, 8ái'OI ""' kisszebeli 
L p. Tótvázsony. . . j., cs. o. Bertót, u; t. Istvinhuta •· p. Sirob. . 

n Nagyszalinez, .AJtzvj- Köz l. Alsóvfzkllz, Csomakllz, DObliiGI, Erd~ 
Toma "m., mzéri j. (székh. ~emádzsadány), köz, Felsc5vfzköz, Havaskllz, HegykOz, HUJilkOt. 
cs. IS. Nagyszalánez, u. t. és u. p. Nagyszaláncz Mezc5köz, Sárkllz, Taraczköz, VirkOz, VizkGI, Völc!· l 

Ilinal csárda, ~ Csarnóta, Baranya f)m., köz, Zimándköz. 
siklósi j., cs. G. Szalánta, a. 1i. Siklós, u. P• Gyűd, Klz45padaca, n Peazéradacs, .Put-Riia·Sam- 1 

IIT88Jl'tTán:y, r"\ Kotmány, Ndgr~ lo- Kiskun 11fll,, kunszentmiklósi j., CL G. Tatir-
sonezi j., cs. ö. Lónyabánya, u. t. Lónyab6.n:ya. azentgyGrgy, a. t. és u. p. Pesléradaea. , 
•· P• Vámosfal vá. . · *) Középl\jta nk. HáromallA 11111. mitlósdri~ l 

· IönslrtTán:y, n Madácsi, N6grd.d tJm., gácsi (székh. Nagyajta), M.z 387, :f, U7S, ll, 3, q. 
j., cs. ll. Ábelfalva, a. t. G.tes, .a. p. Ábelfalva. Nagyajta, 9.~63 kh., ak. helyben, tsz. Kézdidsir-

IIvesltanya, n Érolaszt, B~har &Eékely- hely jbtk. Nagyajta, ah. SepsiszentgyOrgy, es. l 
hidi j.', cs. ö. Székelyhid, u. t. és u. P• Szé- Na~ajta, !, XXIV, 77, u. t, és u. p. Nagyajta. 
kelyhtd. Középolma\s kk., Hunyad flm., algyógyij.(ftét~ 

*) KöveskAl kk.,.~ Horogpuszta és Só&tópuszta; Algyógyalfalu), h!z 111, f. 483, O., t, kb., 
Zala "m., tapolezal J., ház ~iS, :! 1.086, ! ~, rk. kj. és ak. Pojéna, tsz. Déva, jbtk. AlgyóQ&llala, 
Szentbék.kUla, ág. Kc5vágó0l'B, !!.öt 1 kh., kj. és ak. ah. Száuváros, es. o. Algyógyalralu, M, lXlll, 
helyben, tsz. Zalaetrerszeg, jbtk. és ah. Tapolcza, 76, u. t. és a. p. Zalatna. 
es. G. KóvágóOrs, 48, XX, 64, r (Zánka- Ksr é ,.. B d 1.d B lé · · 
K• kál) n ,. _.... · u z p an"' n arsen ra , ara .,.,, n1 J. . 

uvea ' .L. e. ~· t N ll B ·J ' . K 6 v e 8 k á ll a l KGveakál. cs. 6. Nagysalló, a. .• agysa ó; u. p. anendrtu. 
*) Köveskö kk., Trencsén t~m., puhói j., ház .*) ~~zépapsa kk., X Hava~rét i 

6-'. :E SiO, T., rk. Bolesó, 879 kh., kj. és ak. sZigetlJ. (székh. ~~aros~ziget),hizS61,U.7,9 . 
Péhó, tsz. Trencsén, jblk. és ah. Puhó, es. o. ?·• n., ; (i), 6.!1o5 kb.! kj. és ak. helyben,~· 
Nemsó, 71, XV, 47, a. t. Nemsó, a. p. Bolesó. Jb. és ah. Máramarossz~get, cs. ll, helyben, 85. 

*) Köveskút kk., Vas t~m., szombathelyi j., ház Xll, 38, u. t. Aknaszlatina, ~· . · 
66, :E 50:>, M., rk. Salfa, 1.655 kh., kj. és ak. Acsád, . *) Középbesztereze kk., Zala . alsólend11i 
tsztk., jb. és ah. Szombathely, es. o. Acsád, 83, J., ház 66, :E ó!U, Vend, rk. Cseri'Old, 256 kb,, 
XVIII, 59, u. t. és u. p. Acsád. · · · kj. és ak. Cserföld, tsz. Zalaegerszeg, jblk. és alJ. 

K ö v e sk ú t l. Zalaköveskút. Alsólendva, es. ö. Belatincz, '8, :XX, 6ó, • t. 
Könskútpuszta, 0 FelsMrs, Zala 11m., balaton- Belatincz, u. P• Cserföld. 

ffiredi j., ca. ö. Balatonfüred, u. 1i. Szenkir ály- IUzépblkád, r-. Miszla, Tolna '""·• simontoto 
szabadja, u. p. Felsőörs. nyai j. (székh. Gyönk), ca, ll. Pincehely, .. t. 

• 

' *) Kövesliget kk., X Égermezc5, Gázló, Rákóczi- Pinczehely, u. p. Miszla. · 
szállás és Sorompó; Máramaros tJm., huszti j., Köz é p bis z t r i c z e l. Kllzépbemercse...., . 
ház 764!, ! 3.936, R., n., m., t, 21.431 kh., kj. és Középbogárd, r. Lajoskomárom, Yuljl'/'11 ' 
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éJiiin.gi J,, cs. a. S.llilasbalbis, u. t. Dég, u. p. Középhldv.Sg, ll Gindlicsalid, Tolna vm., dnna-
Lajoskomirom. . földvári j. (székh. Paks), rk. Kajdacs, gli. Medina,. 

Iizépbo.kros, ll Nagykc5rö's, Pest-Rlis-Bolt- ref. és ág. Kölesd, cs. ö. Hidja, u. t. és u. p. 
Kisktm cs. ö. Nagykc51'llB, a. t. és a •. p. Kölesd. · 
Nagykc5rös. *) Kiizép bom.or6d kk., Stsatmár 11m., erdődi j., 

*) Kizépborg6 kk., Beststerctse-Nasts6tl "m., jádi ház 129, f. 69!, O., m., ; , 4.005 kb., kj. és ak. 
j. (ssékh. Besztercze), ház :E 1.~7, O., .:f-, Meddes, tsz. Szatmár-Németi, jbtk.. Erdc5d, ah.· 
!.367 kb., IQ. és ak. Felsc5horgó, tsztk., jb. él ah. Szatmár-Németi, cs. G. Alsóhomoród, r;, XII, 37, 
Besztercze, cs. ö. Borgóprund, 63, .xxn, 7i, U. t. :f, u. p. Meddes. . 
és u. p. Borróprund. ' *) Középi.szkáz kk., Ves.eprlm "m., devecseri j., 

Iizépcaerpo.uta, ll Zalaszentmihé.Iy, Zala ház 115, f. 610, M., rk. Felsc5iszkáz, 1.1 kb., IQ. 
t~m., pacsai j., cs. G. Pacsa, u. t. Pacsa, u. P• és ak. helyben, tsz. Veszprém, j btk. él ah. Devecser, 
Zalaszentmihály. · cs. ö. Somlószc5llc5s, 19, XVII, 66, u. t. Tiiskevár, 

*) Középcsöpliny kk., Potssony vm., nagyszom-~ • 
bati j., ház. 50, :E 348, T., rk. Szered, 8!15 kh., Középkerecse, ll Polgár, Stsabolcs t~m., dadai 
kj. (Szered nk.-hez beosztva), ak. Szered, tsz. Po- alsó j. (székh. Tiszalök), cs. ö. Polgár, u. t. Polgár, 
zsony, jbtk. és ah. Nagyszombat, cs. ö. Szered, u. p. Szentmargitapuszta. · 
71, Xlll, 40, u. t. és u. p. Szered. · Középkert, ll Hajduböszörmény, Hajdu ""'·• 

~· Iözépdabrony, ll Csáford, Zala. "m., zala- cs. ö. Hajdubdszörmény, u. t. és u. p. Hajdu-
~· szentgróti j., cs. ö. Zalaszent&'rót, u. t. és u. P• bÖszörmény. · 

: Zala:'zentgrót. . . · Kiizépkováesgyfip, ll Kisszállás, Bács-BodrOfl 
+ lozépdUI6, ll . BerettyóúJfalu, Bihar vm., vm bácsalmási j. cs ö Kisszállás u. t. és 
t berettyóújfalui j., cs. ö. Berettyóújfalú, u. t. és u. ; Kisszállás. ' • • ' 

; L P• Berettyóújfalu. . x:Özépkölked ll Pusztakovácsi, &mogy 11m., 
i· · Ilidpér, ':'"" Szerep, Bihar 11m., sárréti j. (szék~. marczali j., cs~ ö. Lengyeltóti, a. t. Oreglak, 
;· BihamagybaJom), cs. G. Szerep, u. t. Hosszúhat, u. p. Pusztaková.csi. . . 

( L ll• Szerep. . . *). Középlak kt., X Kisbozolnok ; Kolo.es ""'" 
.' Iöz~perdi, f"\ Szentm~~nkáta, Peat-Pdss· hidalmási j., ház 179, :E 903, ·M., o., ;, a, 
~- · · Bolt-x.tsktm "8 ·• nagyUtal J., ca. G. Nagykáta, 2.893 kb., kj. 6s ak. helyben, tsz. Kolozsvár, jbtk. 
~ L *t. Nagykáta, u. P• Szentmárt?nkáta. . és ah. Hidalmú, cs. ö. Váralmás és Magyar-
~ ) Közé?e~ k~., X Feketeerdc5IIiveggyár; Bthar zsombor, öt, XXI, 67, u. t. Vára.Imás, 181-
·) tm., margiltal J., ház 177 • i. 1.40!!, o., t.~ m., n., K ö z é p l o k l. Gyimesközéplok. 
; rk. Bodonoil, kg. Almaszeg, 6.448 kb., kJ. PS ak. . . . 

·i helyben, IJz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Margitta, Kfizépmáj, ll Vácz, Pest-Rlta-Solt-Ktsktm tim.,· 
·1 cs. ll. Berettyószéplak, 89, Ill, 7, q. t. és u. p. cs. ö. V ácz, U. t. és u. P• Vie~. 
::i Papfalva. Kiizépmajor, ll Pápakovácsi, Vestsprlm ""'·•· 

·~: *) Ilzépfalva kk., Blolt&Ok-Doboka tJm., bethleni pápai j., C:S· O. Bakonyjákó, u. t. Pápa, u. P• 
!'i' ~. ház 116, f. 1.048, O., ; , 1.186 kb., kj. és ak. Pápakovácsi. · 

helyben, tsz. Dés, jbtk. és ah. Bethlen, cs. ö. KIJzépmajor, r'\ Sármellék, ZtJla teszt
Bethlen, XXII, 72, u. t. Magyarnem egye, IZ!· helyi j., cs. ö. Sármellék, u. t. és u. p. Sármellék. 
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•1 Középnild kk., Kolotss "m., bántryhunyadi j., Középmajor, ll Sárszentágota, Fejér 11m., sár-· 
ház 14otö1 ! 744, O., 1, .&.978 kb., kj. és ak. Felső- bogárdi j., cs, O. Káloz, u. t. Szilfamajor, u. P• 
fllld, tsz. Kolozsvár, jbtk. él ah. Bánffyhunyad, Sá1·szentágota • 
cs. a. Bánffyhonyad, 51, XXI, 67, u. t. és u. p. KUzépmajor, ll Simonmajor, Tolna 11m., koz-

• 

:Blnft'yhunyad. ponti j. (székh. Szekszál'd), cs. ö. Tolna, u. t. és 
Iözéphaatos, ll :Nqylók. Fej/f' ""'·• sárho- u. p. Tolna. 

gárdi ~. cs. G. Herczesfalva, u. t. Sál'Szentágota, Kfi1épmajor, ll Tácz, Fejlr "m., székesfehér-
u. p. Nagyhantos. vári j., cs. ö. Polgárdi;- u. t. Szabadhallyán, 

iiizéphard, f"\ Czeeze, Fej/r .,m., sárbagárdi j., u. p. Táez. 
Cll. 11. l:zecze, u. t. Vajta, u. p. Németkér. KIJzépmalom, r-. Sárvár, Vas vm., sirvári j., 

lözéphát, ri PQspökladány, Bajilu 11m., hajdu- cs. ö. Sárvár, u. t. és u. p. Sárvár. 
szoboszlói j., es. G, Pllspökladány, u. t. és u. p. , ll Szekszárd, Tolfia .,..,, 
Pllsp!lkladány. . cs. ö. Szekszárd, u. t. és u. p. Szekllzárd. 

Iözéphegy, ri Csomor, Pest-Pilis-Solt-Kiskun KUzépmocsárpuszta, ll Kálnó, Ndqrád ""''' 
fltll,, g!ldölltli j., ca. ö. Czinkota (klllönitmény), losonczi j., cs. G. Losonca, u. t. Poltir, a. P• 
L t. és a. p. Csomor. Kálnó. · 

Ilzéphencae, r1 Fadd, Tolna "m., dunaföld- Középnylru, ll Mez6caokouya, Somogy •"'·• 
v6.ri j. (e~ekh. Pata), ca. G. Fadd, •• t. és u. p. taposviri j., ca. G. Hetes, •· t. Hetes, u. P• 
RIQdOl'Of. llleztlcsokonya. . 
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X:Uz~pn}il'Tármajor, 0 Ják, VtJB 11m., szombat· moháesi j., ca. G. Dnnaszekcaá, "t;. q, P 
helyi j.1 cs. 15. Pornónpáb, n. t. és u. P• Ják. Dunaszekesc5. 1 ~ 

:tUzépohá.r, r-. Palá.st, Hont ,,".., ipolysági KUzépszGlgaeuhúa, f"'l SzolraecJhha, r,. l 
J., CB, O. Ipolység, u. t;. Ipolyság, u. p. Palá.st. j tr slrhogárdi j,, CL 11. Sirosd, 1o L 11 ~ 

*) KUzéporbó kk., ..Als6·1!'ekér vm., nagyenyedi u~ p. SzolgaeKJháza. 
j., hú 84, f, 438, O., t , 787 kb., kj. és ak. Középtökés, f"'l Éberhárd, Pon011y ,.,,IOII!at· 
.Alsóorbó, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Nagy· jai j., cs. o. Cseklész, u.~ Pozsonyiv~ "" 
enyed, cs. O. Na~ryenyed, 50, XXI, 68~ u. t. TOvis, Éberhá.rd • 
L p. Nagyenyed. *) K3zéptdr kk., Honhm., ipolydgi t, ba !O, 

*) X3zéppalojta kk., X Hredzénypuszta és f. 815, M., rk. Fels6tur, kh., kj. és ú. P~lst, 
Nyirespuszta; Honi ""'·• ipolynyéki j., ház 180, tsztk., jb. és ah. Ipolysa\g, cs. il. lpol}lia. !6, 
f, {U7, T., m., d', rk. Alsópalojta, 3.6!1 kb., XIV, 45, u. t. Ipolysái, u. P• Fels6túr. 
tj. és ak. Alsópalojta, tsztk. és jb. Ipolyság, ah. KUzépturjaszög, f"'l Kisturjassilg, l1Rg ..., 
Korpona, ca. o. Csáb, i6, XIV, -'&, u. t;. Balassa- perecsenyi j., cs. G. Turjaremele, 1o t. Tutjare· 
uarmat, a. p. Alsópalojta. mete, u. p. Nagyturjaszög. 

IUzéppereu.apnszta, r-. Poltár, Nd{Jf'ád ""'·• KO z é p v a d as l. Fels6vadu. · 
loaonezi j., ca. o. Losoncz, u. t;. és u. p. Poltár. KO z é p v a d i c a ó l. Felsóvadaa. 

IUzéppesz.Sr, rt Peszéradacs, Pest-Pilis-BoZI- *) KUzépvárcza kk., X Bánaytanya; 
Kúktm kunazentmiklósi j., cs. G. Tatárszan t- ""'·• szilágycsehi j., bú 73, ! O., rk. Fels6. 
rJGrgy, a. t. és n. p. Peszéradacs. . . várcza, q.l58 kb., kj. és ak. Alsóvircza, tsz. Zilah, 

*) Klzéppetierd kk., X Aluncselpuszta; Torda- jbtk. és ah. Szilágycseb, cs. ll. SzilqyillMialn, 
btmf/08 .-., tordai j., hu 95, i O., t, 51, ill, 10, u. t. Szilá.iyilléstalva, I.J.Sr.iliucseh. 
. kb., tj. él ak. Magyarpeterd, tsztk., jb. és *) KUzépTisó kk., X Valea vinnlnj; .Mriraaarot 
ah. Torda, cs. O. Magyarpeterd, 50, XXI, 69, u. t. vm., visói j. (székh. Felsővisó), hAz 887, i 
Borrév, u. P• Szind. . O., n., ; , kh., :ij. és ak. Fels~visó, lll. 

*) Iödppalf& kk., 8oprOA tltn., felsópulyai Máramarossziget, jbtk. és ah. Fels6-risó, ca. 6. 
j., biz 91, ! 4:59,. lll., o, 1.18j kh.,· kj. és Felsóvisó, XII, 38, n. ·t. és 1o p. Felshi16. 
ak. Felsc5pnlya, tsz. Sopron, jbtk..és ah. Felsópulya, Középzsúnypuszta, '"' Nasylócs, Nógrád n., 
Cl. o. helyben, 76, xvm, 59, u. t;. és u. p. szécRényi j., cs. G. SzécsénJ, L t. 
Felsópulya. · u. p. Nagylócz. 

KUzéppaszta, r-. TesGld, TMe~ tim., központi *) IUzfaln kk.,)( Sósmez6tanra; &old·Do-
j. (slékh. Temearir), cs. O. Temesvár, u. t. és boka nagyilondai j., ház 417, f. O., ll 
a. p. TesOld. . Oláhfodorbáza, 698 kb., kj. és ak. Oroum~ tsz. 

KUzépdczuentmDdós, rt 1\iczkeresztúr,Fejét· Dés, jbtk. Nagyilonda, ah. Maryarlá~ ca. 6. 
tltn., adonyi j., cs. G. Martonvásár, u. t;. Ercsi, Galgó, 63, XXI, 70, a. t. Szamossósme&6, L-,. 
•· p. Ráczke:reutúr. Nagyilonda. 
IU~prlgócz, rt Somoutarnócza, Somogfl ""'·• · Közöstan)'a, rt Nyirmada, 81abolu n., IIJir· 

.barcsi j., CB. 15. Barcs, , , p. u. ·. baktai j., es. G. Nyírmada, u.~ és 1lo P• NJ!rmada, 
IUzéproska., rt Kalo , Koloes 11m., binffy· Központltanra, rt Tiszada, Beaboica "'·• da· 

. hun.yadi j., es. O. •· t. és u. P• dai alsó j. (székh. Tiszalök), Cl. ll. '~ 
· és u. p. Tiszada. · 

K8zépsöhámor, r'\ Dobsina, GömiJr 18 K'.s· IUzségl tanra, l'"'\ Bzentiatvin, Bor.ad t11 

• j 

· Honi es. O. Dobsina, u. t. és u. p,; Dobsina. mezőkövesdi j., ca. G. Kezökereastes, It t. Jlti4-
Középsöhámor, rt Merény, Beepes iBlói j., kövesd, u. p. Szentistván. 

ca. G. Merény, u. t. és u. p. Merény. *) KrácsfalTa kk., Máratnarou•'lauplaf~ 
IUzépsö Jirás tanya, rt Nagylónya, Berifi t~m., (székh. Aknasugatag), hú 168,! Ul!, O., a., l• 

mezőkaszonyi j., cs. O. Bityú, n. t. Bátyú, u. P• 19.634 kh., kj. és ak. Desze, taztk., jb. a ak. 
· Nagylónya. Máramarossziget, cs. o. Aknasuptar 8I, 111,SS, 

KözépsökertelE" r-. Zenta, Bács-Bodrog wm., n. t. Aknasugatag, a. p. Desze. ' 
eJ. o. Zenta, n. t. és 11. p. Zenta. Kraguls kk., Hunyad hátnep f., hú Si, 

I8zéps6szállás, rt Bács-Bodrog ""'·• ! ~18, O., gk. Alsófarkadin, !flt kh., ij. 6s ai 
. topolyai j., ca. O. Topolya, r, a. p. Ansyal· Fels6farkadin, tsz. Déva, jbtk. és ah. HAtszeg, es, O. 

bandi. Há.tszeg, 6t-, XXIII, 75, n. t. és u, p. Hátszer· 
Köz6pszáll4s, r-. KOröstarcsa, B lk ú békési KráJBpuszta, · l'"'\ Osztopán, Bomogr ,..., 1111· 

f., cs. O. KGröstarcsa, u. t. és n. p. KörOstarcsa. gyeltóü j., ca. o •. SomogyvAr, 1o t. u •,. 
KUzépszenttan1ás, r'\ Tass, Peai-Pilia-Solt-Kis· Osztopá.n. · .. 

kun ""'·• dunavecsei j., cs. G. Kunszentmiklós, Krajcsiláz, rt Bellus, ,n-,,.c.tln ... , illafil l-t 
a. t. és u. p. Tass. cs. O. Illava, u. t. és •· P• BeUUI. "; 

tiDJ'Ak1 O JüoajcsoTicltelep, f"\ 
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glldOlllli j., ca. o. Czinkata *) Krassóborostyán nk., LtUa6-8•6rlng 
(iOll!nilmény), u. t. és u. P• Rálross:~<entmihály. oraviczabányai j., biz 877, i 1.711, O., .:j=-, 

f""'' Enyiczke, .A.bauj-Torno. kas- kb., ak. helyben, tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. 
Sai j., cs. o. Enyiczke, u. t. Abaújszina, u. p. Oraviczabánya, cs. G. Csiklófalu, ü, Vll, J1, u. i. 
Enyicz)te. · és u. P• Oraviczabánya. · 

:lrajczirostanya, 1""'1 Felsc5vadAsz, .Abauj-Tot"na *) .Krassócser kk., Kt·ass6-816rtng rui· 
"''' uikszói j., ca. O. Selyeb, u. t. és u. p. czabányai j., ház 168, :! 880, O., czigány, .:f, 
Felsc5vadá8z. ,.. 1.490 kb., kj. és ak. KOlnGk, tsz. Lugo1, jbtk. M 

X: r a j n a L Kraj. ab. Boksánbánya, cs. G. Resiczabánya, VU, 
K r a j n a m a r t i n k a l. V égmártonka. 10, u. t. és u. p. Resiczabénya • 
*) XrajniktalTa kk., Bihar ""'·• élesdi j., h{Lz 79, *) KrassócaUrg6 kk., Kraas6-816rlng 

! , O., .:j=-, 819 kb., kj. és ak. Szászfalva, resiczabányai j., ház 248, l 1.199, 
tiL NaiJ·Virad, jbtk. és ab. Élesd, cs. G. Élesd, czigány, o, 8.801 kb., kj. és ak. Kiskrasaó, tsz. 

, IV, 11, a.. t. Rév, u. p. Szászfalva. Lugos, jbtk. éa ah. Boksánbánya, ca. o . 
K ra j n ó b i sz t r a l. Bátor hegy. vár, &B, VII, 20, u. i. var, a. p. Rellica· 
Krajnócsarnó l. Végcsarnó. bánya. 

• 

K r a j n ó p o I y a n a l. Ladomérmezc5. *} Ir&Siótuzea nt., X T eimertanya ; KrtUB6-
I ra j n ó p o r u b k a l. V égortovány. Saörlm.g t~m., boksánbányai j., ház M;l, f, !, Ut, 
K ra j o v a l. Bélk.irálymezc5. O., m,, n., .:f-, tk. Király kegye, ref. Sligetfalo, 
Iruaspuzta, 1""'1 Kanak, Torontál t~m., bAn- 13.11)4, kh., ak. helyben, tsz. Luros, jbtk. és ab. 

laki j., es. O. Kanak, u. t., és u. p. Kanak. Boksánbánya, ca. G. Zsidovin, &8, VII, 
K ra kk ó L Boroskrakkó. r, 181· 
Irakkópuuta, 1""'1 Sóshartyán, N6grátl *) Krusógombia kk., X Grindutanya, Gro-

szécsényi j. (székh. Nagyszécsény), cs. 6. Kiste- nyeeztanya és Purkorecztanya; Krass6-&6rlttg 
renye, u. t. Kisterenye,· u. p. Nógrádmegyer. vm., temesi j. (székh; Szákul), hé.z 369, f, · t.om, 

l'rüos, f"'' Torda, Torda-ÁrtJAgos ""'"' cs. o, O., r., ; , .::f, rk. 7.466 kb., kj. éa ak. 
Torda, •· t. 61 •· p. Torda. · helyben, tsztt., jb. éa Lugos, cs. G. helJbeD, 
. l r ak o v l n L Krakoviny. &3, VIII, 28, u. t. Gavosdia, [8J. · 
*) IrakoláRJ kk., Nyitra vAgújhelyi j., *) Kr.-ssóh6dol kk., Krt~ss6-81örl"g .,..; la-

• 

hú 111, f. 910, T., O• 1.1!19 kb., kj. és ak. hely- gosi j., ház 146, i ~80, O., .::f, 1.881 kb., t;j. 6s . 
ben, ta. Nyitra, jbtk. és ah. VAgújhely, cs. o. ak. Boldor, taztt., jb. és ab. Lugos, Cl. 6, L\1101, 
Verbó, 7!1, XIII, 4.1, a. t. Verbó, u. p. Vágterbete, 43, Vlll, a. t. és u. p. Boldor. 

1""'1 Vejte, Temes · , csákavai j., *) Kra&~ószékia kk., Krass6·/JIIrifJr ".;, 
cs. O. Széphely, u. t. és u. p. Vejte. oraviczabányai j., ház 851, :f, 1.508, O., ; , ;=-, 
. lriloT&n kk., X Su lórietapuszta ; Árt~a 4..943 kh., kj. és ak. helyben, taL Fehértemplom, 

alsókubini j., ház 98, f. 550, T., m., rk. Sztan- jbtk. éa ab. cs. G. helyben, 
iován, ig. Isztebne, 3.651 kb., kj. és ak. Pár- VII, !1, u. t. és 11. p. Kákófalva. . 
nica, tu. Rózsahegy, jbtk. és ah. Alsókubin, cs. G. *) Xrassószombat kk., KrtUsd·&örlt&r ""·• 
lralován, 71, XV, 4.9, r, I- e. ~ jámi j., ház 117, :! 611, Sz., m., .:j=-, 1.1596 kb., . 
p. u. · kj. éa ak. Jám, taz. Fehértemplom, jbtk. Szászh-
.lralllBU, f"'' Cserpatak, tlfll,, breznó· bánJa, ab. Oraviczabánya, ca. G. .Jám, 68, VII, 

bányai j., cs. G. Zólyombrezó vasgyártelep, u. t. il, u. t. éa •· p • .Jám. . . . . 
Zólromb~z6, u. p. Kisgaram. K r a 1 1 o v a l. Krassóvir. . 

l r á n c s e 8 d l. Karáncsfalva. *) Xrassóvár kk., Krt~ss6-81örlfty tlfll,, resicza• 
*) Irista kk., Ung t~m., naaryk.aposi j., háZ bányai j., ház 703, f. 3.196, Krassovin, cligány, 

91, ! ,!U, T., m., ; , 818 kb., kj. és ak. Pályin, n., o, kg. Gorony, kb., kj. és ak. helyben, 
tsz. Beregszász, jbtk. és a.h. Nagykapos, ca. G. tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. Oraviczabánya, 
Pálócz, 66, XI, 36, u. 'L Nagymihály, u. p. Pályin. cs. G. helyben, 43, VII, jO, , r, _r- e. · 

X r a 81 ó l. Kiskrassó, Szamosk.rassó. ~. 
*) Irusóalmis kk., Krass6-Sz6rlng *) Iraeschermea kk., KrtUs6-&lfolr&g " •• , 

resiczabányai j., hál 81,· f, 896, Kraasován, rk. bokstnMnyai j., ház :! 2.811, O., m. t , .::f, 
Xrasióvár, 1.660 ih., kj. és ak. Krassóvá:r, tsz. rk. Erszeg, 9.079 kj. és ak. helyben, ta. Lugos, 
Fehértemplom, jbtk. és ah. Oraviczabánya, cs. G. jbtk. és ah. Boksánbáuya, CL O. helyben, 68, 
Krassóvár, VII, !10, u. t. és u. p. Krassóvár. VII, j(), ~· · 

') kk., Kr".ss6-Siarény t~m., *) Xrassóvlszák kk., )( Elekháza; KriJSstl-&~ 
temesi j. (8zékh. Szákul), ház 141, :E 696, O., .:j=-, réng tJB., lugosi j., ház 866, :f. !.086, O., m., 
!.84'! kb., kj. és ak. Kavarán, t8ztk., jb. és ab. t, .:j=-, rk. Vecaeháza, 7.164 th., kj. és ak. Vecse
LURDB, ca. o. :MáCIIOVa, ü, vm, iB, •• t. Szákul, háza, tsztk., jb. és ah. Lugos, cs. o. belJben, a, 
l. J• lav~ Vlll, L t. ú L p. 
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K r as z k 6 l. X araszkcS. S1ilágy t~m., ktasznai 1 .. hb M, t d" p, 
*) :lraszna nk., Slilágy hasznai j., ház Szilágysomlyó, 1.476 kh., kj. és ak. Wbb, ! 

71!, :E 3.884, M., o, t, ~, (r, 6.22:1 kb., ak. t..;z. Zilah, jbtk. Krnszna, ah. SzillgysQmlyó, ra. l 
• 

helyben, tsz. Zilah, 'jbtk. Kraszna,· ah. Szilágy- ö. Kraszna, 51, Ili, tO, •· t. éB 1. p. : 
somlyó, cs. ö. helyben, 51, III, 20, I- e. *) :lrasznajó.z kk., Slilágy t1111., krasmai j., ' 
~· hiz t 78, f. sst, o., ; , (.,683 kh., tj. a u. 

K r a 1 z n a L Bmkaraszna. Gyümölcsénes, tsz. Zilah, jbtk. Krasma, ai. 
K r a s z n a l. Taraczkraszna. Szilágysomlyó, cs. o. Halmosd, öl, W, 1~ cs. l 
*) Krasznabéltek nk. és I , X Fugeltag, Grósz- Alsóvalkó, u. t. Szilá.gyna,yfalu, L J• Gyam41. 

tag, Mihálycsiktag, Pacztag, Reizer János tagja, csénes. · 
Reizer Vendel tagja, Sugártag, és Szabótag; *) KrasznamlhályfalT& kk., X DégenfeldlanJI, 
&atmár erdc5di j., ház 387, :! !1.!415, , 0 , Solymossytag; 811lágy tma., tasnádi j., hú 
gk. Gyöngy, ref. Dobra, 6.81~ kb., ak helyben, :E 757, ~, gk. Ákos, ~ ih., ~. 6s ak. 
tsz. Szatmár-Németi, jbtk. Erdc5d, ah. Szatmár- Ákos, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Tasnád, es. G. 

Németi, cs. ö. helyben,' 6, XII, 37, •· t. Ákos; Alsószopor, 51, III, 10, u. t. és u. P• Ákos. i 

~- . K ra un a p a c zal usa l. Krasznahize, t 

... } Krasznaozégény kk., X Bránmalom; Ssilágy Krasznapartitanya, f"' Kaplony, 8tat11dr 11.; ! 
~m.., tasnádi j., ház 66, :E 339, M., o., rk. Király· nagykárolyi j., cs. 0, Nagykároly, a. t. 6s 1. t• 
da1 ócz, rk. Érkisfalu, ref. Krasznamihályfalva, Nagykároly. . 
958 th., tj. és ak. Ákos, tsz. Zilah, jbtk. és ah. *) Krasznar~cse kk., )( ltsrécsepuata; &ildn 

. Tasnid, cs. G. Alsószopor, 51, III, 10, L t. és ~m., krasznai j., hú 2.69, f. 1.1!61, O., m., t. 
u. p. Ákos. · rk. Krasma, ref. Szilá.gypanit, '!.903 kh., ij. n 

*) kt., S1iZágy vm., krasznai j., ak. Varsolcz, tsz. Zilah, jbtk. Krasma, ah. Szi. 
biz 155, f. 669, O., .::f, Ui09 kb., lrj. és ak. Alsó- lqyaomlyó, Cl. O. Kraszna, 61, lll, tO, L &. il 

. valkó, tsz. Zilah, jhtk. Kraszna, ah. Sziláusom· u. p. Varsolcz. 
lyó, cs. ö. Alsóvalkó, 61, III, 10, u. t. éa a. P• *) kk., Biaitúr ,.., er· 

. .Alsóvalkó. . dc5di j;, biz tO!, f. 69!, N., m., 0, kb., 
*) Krasznaháza kk., Slilágy 'Vm., tasnádi j., kj. és ak. Szakasz, tsz. Szatmár·Némeli, jhft. 

ház :E 16!, M., o., t , ref. Érszc5Uös, 616 Erdc5d, ah. Szatmár-Németi, cs. ll. Krasm&Wlte~ 
.kb., kj. és ak. · Érszc5116s, tsz. Zilah, j btk. és 5, m, 87, a. t. Erdc5d, u. p. Szakasz. 
ah. Tasnád, cs. ö. Pele, 61, III, 10, u. t. és a. p. *) Krasznaszentmikl6s kk., X Károlyimajor, 
• 
Erszc'lllős. 81atmá,· ~m., nagy károlyi j., ház m, f, 

*) Krasznahldvég kk., X Mojádpuszta és O., m., t , ~ , s:!413 kb., kj. és ak. helyben, lll. 
Visárhelyitanya; SsiZágy t~m., szil6.gysomlyói j., Szatmár-Németi, jhtk. és ah. Nagykiroly, es. G. 

bál 198, f. O., m., t, !.441 kb., tj. és ak· Nagymajtény, 5, XII, 39, u. t. Kism~jt~ny, ~ 
helyben, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágysomlyó. Krásznatelep, n Magyarbodza, Hóro111rik 
cs. O. Sarmaság, 61, lll, 10, u. t. Sarmaság, . vm., sepsi j. (székh. SepsiszenlgyGrsy), es. O. 

Krasznahorka kk., ÁrtJa. t.~m., vári j. (székh. (Magyarbodla· 
Turdossin}, ház t.W, :E 537, T., rk. Turdossin, 1.976 Krásznatelep). 
kh., kj. és ak. Turdossin, tsz. Rózsahegy, jbtk. *) Krasznaterebes kk., )( Alismajor, Czifn· 
Trsztena, ah. Turdossin, es. ö. TurJossin, 71, XV, puszta, Selymeserdc'l, Selymespuszta és Vadat 
.&9, m. h., a. t. és a. p. Turdossin. puszta ; Ssatmár ~m., e1-dc'ldi j., hú m, t 1,131. 

K r a 1 z n a h o r ka h ossz ú r é t l Várho8z- M., o., n., o, t, 6.871 kb., lj. és al. helybeL 
szúrét. tsz. Szatmár-Németi, jbtk. Erdőd, ah. SPtmir· 

Irasznahorka vára, f""'' Krasznahorkaváralja, Németi, es. ö. Erdc5d. 5, XII, 37, iQ, f, §. 
GömtJr ts Kis-Hont "m., rozsnyói j., es. O. Rozs- *) Krasznatótrala. kk., &"ágy tnll., krasJBil 
nyó, a. t. és u. p. Krasznahorkavé:ralja. j., ház 95, i 4~, O., gk. Ballaháza, ki.. 

*) KrasznahorkaTa\ralja kk., X K'rasznahorka kj. és ak. Felsc'lszék, tsz. Zilah, jbti. 
vára, Kudorgópuszta é:; Máihegyi bánya ; Gömör ah. Szilágysomlyó, c1. o. Bojin, ól, lll, 10, •l. 
ú Kis-Honi ~m., rozsnyói j., ház 181, f. 1.037, Alsóvalkó, u. p. Felsc5szék. ~ 
M., o, 6.0!6 th., Jrj. és ak. helyben, tsz. Rima· K r as z n i b r ó d L Laborczrév. > • 

> 
• 

szombat, j btk. és ah. Rozsnyó, cs. O. Rozsnyó, K r a a z n i k v a j d a l. KrasznokiajdL • 
• 

XVI, 61, _[ll e. . K r a 8 z n is o r a L Taracskrasm•, 
*) Krasznahonát kk.,· Bsuágg ~m., krasmai K r 6. 8 z n ó l. Kar6.smó. 

j., ház 16!, i 719, O., m., ~, gk. Kraszna, ág. K r ás z n ó c z l. Karauna. . '!ol*' 
Nagykiroly, kh., kj. és ak. helyben, tsz. Irasznok, n Krasmokvajda, . .46o~ t. if . 
Zilah, jbt~ Kraszna, ah. Szilágysomlyó, cs. ö. vm., tornai j., es. o. Kre•znokvajda, • ' 
Kraszna, 61, m, 10, . . a. p. Krasznokvajda. Sol~~' · 

*) kk., )( Szilvatanya ; *) Jirasmobajcla kk., X 
• 

• • . 
• • ' 
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• • 
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• 

fanya ~~ Sz6ll~sitanya; .Abauj-2'orM t~m., tornai *) Xrlg kk., 81epM ""'·• késmárki j., biz 6!, 
j., hb 78, fo 609!, M., o, gk. Kány, ref. Szá.szfa, ! 178, T., rk. és ág. SzP.pestótfalu, 1,(1{)7 kb., kj. 
!.061 kb., kj. és ak. Gagybátor, tsz. Kassa, jbtk. és ak. Szepestótfalu, tsz. Lc5cse, jbtk. és ab. Kés-
61 ah. Torna, cs. G. helyben, 84-1 IX, !7, márk, es. G. Podolin, 67, IX, SO, u. t. Busafalva, 
~. . u. p. Szepestótfalu. 

K r as z n y a n L Karaaznyin. · *) Krimá.rvá.ra kk., Temes ""'·• lippai j., ház 
Irátkl, f""' Dombelve, .2l-encsétl 11m., csaezai 130, :f. 618, O., t, :f-, 1.681 kb., kj. és ak. 

j., cs. G. Csaeza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. Temesszékás, tsz. Temesvár, jbtk. és ab. Lippa, 
K r a v j á n l. Erzsébetháza. cs. G. Lábas, 33, VIII, u. t. és u. p. Temes-

. Iratnfk7 f""' Nagyszalatna, Z6Zyom 11m., nagy- széké.s. 
lllalatnai j., cs. G. Nagyszalatna, u. t. és u. p. *) Krlstályralu kk., X Jávortelep i &epes 11m.,·· . 

Nagyszalatna. szepesófalui j., hé.z U,.f., f 676, T., O• 4.!19 kb., 
Ircslrtvany, f""' Verbócz, Nyitra 11m., szeni- kj. és ak. Nagyhársas, tsz. Lc5cse, j btk._ és ah. 

czei j., cs. G. Verbócz, u. t. Mia.va, u. p. Verbóez. Szepesófalu, cs. G. Szepesófalu, 67, IX, SO, u. t. 
Ireesingertag, f""' Érdengeleg, S.atmár tJm., Nagyhársas, (ZI. · 

nagykárolyi j., cs. G. Szaniszló, u •. t. Érendréd, *) Kristóffal .-a kk., Zala tJm., csáktornyai j., biz 
a. P• Érdengeleg. ~ 11} • 89, :! 469, H., rk. Murasiklós, 804: kb., kj. és ak. 

Iree111mesd kk., Hunyad ""'·• bárdi j., ház Murasiklós, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ab. Csák-
157, fo 691, O., =f-, rk. Boieza, 1.048 kb., tj. tornya, cs. G. Csáktornya, 48, XX, 65, •· t. 
és ak. Boieza, tsz. Déva, jbtk. és ah. KOrOs- Muraszerdahely, u. p. Murasiklós. · 
bánra, cs. lJ. Boie.sa, 6,, XXIII, 75, •· t. és L p. Júistótmajor, r-. NGgridkOvesd, Ndgrád t~t~~., 
Boicza (Déva mellett). · sziráki j., cs. G. Berezel, u. t. és L p. Nógrid-

Ireczártanya, f""' Vingl\rd, Als6-Fehir kövesd. . · 
kisenyedi j. (szék. Vizakna), ca. O. Vingtrd, •· t. K r is t y á n f. KO:-Ostyén. 
Koncza, u. p. Vinglrd. Kristyor kk., X Gurabárza és Valearnori bánya-

I r e n cs l. Kerencs. · telep i Hwnyad 11m., brádi j., hiz . f. !.!!47, O., 
Ireskaltanya, f""' Fejdr 11m., adonyi m., ~, .:j=-, rk. Brád, gk. Bukuresd és Zdrápez, 

j.. cs. O. Dunapentele, u. t. és u. p. Rácz· 3.987 kb., kj. és at. helyben, tsz. Déva, jbtk. és. 
almás. · ah. KOrOsbánya, cs. O. Bárza bányatelep (killOnit

Ireskapuuta, f""' Ráczalm ás, Fejér 11m., adonyi mény), 64o, XXIII, 76, _r- e. ~-
~. es. O. Dunapentele, u. t. és ·ti.. p. Ráczalmás. K r i s t y o r l. Biharkristyór. 

Iresle, f""' Lázalja, .7ht~csén tJm., puhói j., K r i s z t e s d l. Keresztespatak. 
cs. O. Puhó, u. t. Puhó, u. p. Láz. Krisztinanlajor, f""' Baracs, Fejtr tJm., adonyi 

Kreuányeirtd.ny, f""' Kosfalu, Trenc.étl 11tn., j., cs. lJ. 11. t. Dunaföldvár, u. p. 
vágbeszterczei j., cs. G. Vágbesztercze, u. t. Vág- Baracs. \ 
héve-Vágváralja, 11. p. Vágbesztercze. Krisztfnamajor, f""' Moson; Mo10t1 

IreszpltáUs, f""' Balkány, &abolca ""'·' nagy- magyaróvári j., cs. lJ. Magyaróvár, L t. és •· p. 
killói j., cs. O. Balkiny, u. t. és u. p. Balkány. Moson. · . · 

K r es 1 t am é n e 1 l. Alménes. Ira fsztlilamaj or, f""' Nova, ZtJIG ""'·• novai j., 
Iresztanya, f""' Ond, Zemplén szerenesi cs. o. Nova, u. t. és u. p. Nova. 

j., cs. O. Szerencs, u. t. és u. p. Szerencs. Irlsztlnazug, r-. Békés, BéktB békési J,, 
X r e 1 z u l y a l. Kereszély. cs. O. Békés, u. t. és u. p. Békés • 

• JCrhor, f""' Rezsc5falva, .7hncstn kiszucza- Irha kk., .Ar11a , vári j. (székh. Turdossin), 
újhelyi j., es. O. Kiszuezaújhely, u. t. Kiszueza- ház l 36, ! 6!1!1, T., o, 3.!!85 kh., kj. és ak. Dluha, 
újhely, u. p. Meszlény. tsz. Rózsahegy, jbtk. és ab. Alsókubin, cs. G. 

lrlcsralussytanya, f""' Hodász, &atmár 11m., Arvavtralja, 7l, XV, .&9, m. h., L t. és 
mátészalkai j., cs. O. Kántorjánosi, u. t. és u. p. u. p. Dluha. 

• 

• 

Hodász. . Krlvádia kk., HU~nyatl ""'·• petrozsényi j., ház j 
*) Iricsfalva kk., Máramaros ""'·• téesi'Ji j., ház 59, :! 306, O., m., gk. Petrósz, 2.066 kh., kj. ú · 

!1.884, R., n., ; , 4. 795 kh., lrj. és ak. Csomán- ak. Petrilla, tsz. Déva, jbtk. és ah. Petrozsény, 
falva, tsz . .Máramarossziget, jbtk. és ah. Téesc5, cs. lS. cs. O. Merisor, U, XXIII, 75, r, a. p. Me-
KIIvesliget, 85, XI, L t. Bustyaháza, u. p. risor. 
KövesligeL . *) .JCrhán:r kk., X Krivinypusztamezl5, Lenar-

*) Irtcsó kk., Kra186-&6rény temesi j, czik, Podhradek és PutnOVi Sáro1 ""'·• héthársf 
(azékh. Szákul), ház !13, i. 1.076, O., =f-, !1.581 j., ház !109, f. 960, T., m., o, gk. Déesc5, 4.009 

· kh., k,j. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Lugoll, kb., kj. és ak. Héthárs (héthársvidéki kj. és ak. 
ca. ll. Zsidóri.r, VIII, u. t. Zsidóvir, u. p. kerO.let), tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Kisszeben, cs. 
GavoadiL G. Pét&rmeza, 87, IX, m. h., L t. Béthl.rl, 

l r i ca o n l. :tricsd. . . . ·, 
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Jrrldny, r"'\ Gyetva, Z6lyom .,m,, nagyszalat- K'r us e' lJ a l. KIIrt~. 
nai. j., cs. ö. Gyetva, r (Krivány-Gyetva), K r u B i e z B 1: Kllrléd. 
~ p. u. X. r u si n y e c z l. Körösény, 

.Krhánypuatamezó, r"'\ Krivány, SMos K r us o v e c z l. K.llrtvélypatak. 
héthársi j., cs. o. Pétermezc5, u. t. Héthárs, u. p. K r u z s lJ ó l. K.lltelep . 
Krivé.ny. K r u zs l y o v a l Ruzsoly • 

K r i v a o l y ka l. Gödrösolyka. K si n n a l. Kesnyi'S • 
.Krhapuuta, r"'\ Stejvaspatak, Hungaci "m., KszavérmaJor, r. Neszmély, Koaároa-, 

bátszegi j., cs. lS. Várhely, •· t. és u. p. tatai j., es. o. Tata, u. t. és u, P• Neamély. 
Demsus. Kszelpeháczcsoport, f'"'l Szentilona, Zola 11, 

K r i v e l. Sárosi{Orbény. . csáktornyai j., cs. o. Gsáklomya, L t. és 1. J. 
. K r i v i n a l. Alsógörbed. . . Csáktornya. 
K r i v i n a L Felsc5krivina. · .Kubanka, r. Ócsad, D-et~ealtl ta., eiiCIIi 
K r i T o b a r a l Krimlrvára. . . · j., es. o. Csaeza, u, t. •· P• Ócnd. 
K r i v o kl a t L Széppatak. .Kubásl, r. Felsi'Svadas, TrefiC81n 1111., kismza. 
K r h o s t y á n l. GOdrOs. újhelyi j., cs. G. L t. ú L p. 
X r i v o sz ú d b o d o v k a l Bodóka. Kiszuczaújhely, 
*) nk., Brass6 ""'·' al vidéki j. (székh. K u b i n l. Alsókubin, Felac5kubin. 

Fllldvá.r), ház -'67,! 1.897, H., o., ef, :t, 8.116 kh., Kublnylmajor, f'"'l Gálszécs, ZempUa oa., Pl· 
ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Brassó, cs. lS. Hid- azéesi j., cs. lS. GAlszécs, u. ~ él L ,. Gil-
Tég, 2, XXIV, 77, a. t. Földvár, · szées. 

X. r i 1 1 e L Kiskereszt. JCubln)'ltanya, f"'\ Tápiószentmiztoa, pqc. 
X. r i z si ó c 1 L Kisvölgy. nagykltai j., cs. G. Tipio· 
Irlzsopot, r"'\ Delej~, ZaJa_ ""''' csáktornyai szentmárton, u. t. és a. p. Tlpiónentmirton. 

j., cs. O. Hiba vár, u. t. Csáktornya, u. p. Miksav6.r. Kubus, fl Ócsad, Trencsm ""'·• eaaczai j, 
X. r ok a T a l. Kop6.rheu. cs. o. Caaeza, u. t. Csacza, u. p. Óeaad. 
X r ok n a l. Koroknya. Kucaerala•hány, r. Bélapataka, Nyitra a, 
K r om p a c b l. Korompa. privigyei j., cs. o. Divékrudnó, u.~ NJilranoyAk, 
Irompahv6lr7, fl Alsószalánk, u. p. Bélapataka. , 

fGlniezbányai j., cs. o. Korompa., u. t. és u. p. Kucserapuszta, fl Dág, Butergora ta., ealer-
Xorompa. gomi j., cs. o. Dorog, u. t. . 

Xroszna, r"'\ Felsc5lászlcSfalva, t~m., u. P• Csolnok. 
homonnai j., G. Homonna, a. t. X.oskócz, K u cs i n l. AlsókOesény, Felsc5k&sénJ . 

. L p. Udva. *) Kucs6 kk., &ilágy 11m., zsibói j., ház. 
X r G e s m a l. Korcsona. :! 1~096, O., t , 3.046 kb., kj. és ak. helyben, 

· X r p e l 6. n l. Kerpelény. tsz. Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, cs. G. Zsibó, ~1, 
Irpelanlrtvány, fl Csavajó, Ngitra ""''' privi- lll, 10, u. t. és u. P• Zsibó. 

I'Yei j., cs. o. Divékrudnó, u. t. Nyitranovák, u. p. K u c s o v a l. Németkucsova, Oroszkucsog, 
Bélapataka. . · X. u e s u l á t l. KocsoládCalva. 

Irskolirhány, fl Viszolaj, n-encsm .,...,, illa- Kucsuláta kk., X Kincstá.rimajor; FogMGnll, 
vai j., es. o. Illava, u. t. Bellus, u. p. Viszolaj. sárkányi j., ház 367, f, U87, O., m., .:f, 

Irallczalrtvány, r"'\ Verbócz, Nyitra t~m., szeni- kh., k:j. és ak. Alsókomána, tu. Brassó, jbtk. 
czeij.1es. O. Verbócz, u. t. Hiava, u. p. Verbócz. és ah. Sárkány, cs. O. Sárkány, 31, XXIV, ~~ 

K r t ó c z l. Kartolcz. . u. t. Homoródhéviz, [8J. . 
K!'ucsl, r. VokAny, Bara-nga ""''' siklósi j., *) Kuczora nk., X Tanyák; Bcica·Bodrog ,..., 

ca. o. Siklós, u. t. Sikl68-Vokány, u. p. Vokány. kulai j., ház 957, :! 4-.1!9, R., n., m., i), ,, 
*) Irncsó kk., Sáros "m., girálti j., ház 18, :E d', ref. Torzsa, 9.886 kb., ak. helyben, ta. Zolli" 

97' T., q. M:arjfoDya, 688 kb., kj. és ak. :Marjfonya, bor, jbtk. és ab. Kula, cs. o. Óverbász, 6, v~ 19, 
tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Girált, cs. O. Kurima, 67, _r- e. ~. • 
IX, u. t. és u. p. Ha~gonya. Kuczorbró, f'"'\ Csetfalva, Bereg ""·• · 

K r u cs ó l. Felaőkrucsó, Kaiyarkrucsó. j. (székh. Beregszász), cs. 11. Vári, u. t. és 1o P. 
Kru.pkapuszta, r-. Feketebalo~r, Zólyom .,m., Tiszaújlak • 

breznóbányai j., cs. a. Feketebalog, u. t. Kuczori csárda, r-. Szentes, ~or19rád c.., 
Breznóbánya, u. P• Forif6.csfalva. cs. lS. Szentes, u. t. és u. p. Szentes. 

Krusetnfcsa kk., .i.NJa 11m., námesztói j., ház K u c z u r a l. Kuczora. · . 
161,:! 74-i, T., (), !.891 kh., kj. él ak. hely- Kudlacsl, r. Berekfalu, n-~ncsh••·• csa; 
ben, tsz. Rózsahegy, Jbtk. Námesztó, ah. Alsó- j., cs. o. Turzófalva, u. t. Turzófalva, a. P• 
kubin, Cl. G. Zákame 71, XV, L t. niszlófalva. 

· X u d l ó c 1 l. Iuruczfaln. 
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íudorgópuazta, f"'l Krasznaborkav6.ralja, G6mór j., cs. G. Szombathely, a. t. Szombathely, L p. 
ú Kis-Hont ""'·• rozsnyói j., cs. G. Rozsnyó, Olad. 
L t,; és u. p. Krasznahorkav6.ralja. Inkutylnpusda, f"'l TorOttfái tclrG.t· 

Ka d u L Várkudu. kanizsai j., cs. ö. Óbéb, L t. és u. P• Deszk. 
Iudzslr nk X Alunejhavas, Ansel erdc56rlo.k, *) Iula nk., X .Alsótanyák, Bélapuszta M 

Bo:tsitura havas, Buhuru havas, Gilesig havas, Felsc5tanyák; Bács-Borlrog ""'·• kulai j., hAz 
Gaasele havas, Groseriha vas, Kaleni havas, 1.856, i. 9.1~, m., sz., n., r., o, -=f, J), gk. Báci
Kirpa erdc56rlak, Magura havas, Mugesü havas, keresztúr, ref. és ág. Csevenka, U.090 kb., ak. 
Oaaa havas, Prigona havas, és Prislop erdil- helyben, tsz. Zombor, jbtk. és ah. helyben, cs. G. 
c'lrlat; Hungarl ""'·• j., há.z 1.090, :i. helyben, 6, VI, 19, , _[ll e. 
U66, O., m., n., o, • , ref. Szászváros, ág. Nagy- Kulapuuta, r\ , &mogg tmt., mar-
szeben, kg. Felkenyér, 81.70! kb., ak. helyben, czali j., Cl, 6. Balatonberény, •· t. M a. p. 
tn. Déva, jbtk. és ah. Szászváros, cs. G. helyben, Kéthely. 
U, XXIII, 75, (Kudsir), .(ll e. ~. K u l c a a l. VárkulcBL · 

Iugllmo.jor, f"'l S4gvár, &mogg ""'·• tabi j., *) Inlcsál'falu kk., Vas ""'·• j., huM, 
cs. ll • .Ádánd, a. t. .Ádánd, n. p. Ságvár. i 130, H., rk. Felsc5ketbely, 361 kh., kj. és ak. 

Iahrlszkó, r"\ Szaniszlófalva, Trencam Bándol, tsz. Szombathely, jbtk. él ah. Kc5szeg, 
j., ca. G. Turzófalva, u. t. Turzófalva, cs. G. Rohoncz, 83, XVIU, 69, L t. 

L p. Szaniszlótalva. nak, u. p. Felsilkethely. 
Iuhtócz, r"\ Végrosztoka, Sáros "'-• felsc5- *) Kulcsárkarcsa kk., Po .. Otlg 

• 

vizkllzi j., cs. G. Zboró, u. t. Alsóparony, u. p. helyi j., há.z i7, i 139, ll., rt. ErJházkarcsa, · 
Felaőodor. · 49!1 kb., Jr;f. 61 at. Etrekarcsa, tsz. Pozsony, jbtk. 

K uj h l. Felsc5kGveL és ah. , CL G. B61, 71, XIII, .. 
I uj e d l. Kllved. . u. t. és L p. 
:iukálla, f"'l Jászkisér, Jáa•-Naggkun-&olnok Iulcsá.rmajor, r"\ Toltaa ""''' 

,m., jiszsági alsó j. (székh. Jászapáti), cs. G. Jász- tamási j., rk. Nagykónyi, ref. Felsc5irer, ot. O. 
apáti, L t. és L p. Jászkisér. ;_ Tamási, u. t. és u. P• Felsc5ireg. · · 

Iuklástaura, r"\ Pátroha, 81abolca .,.,, kis- Iulcs'uencl, r\ CsentevllliJ, Zala ""'-• 
firdai j., cs. O. Kisvátda, u. t., és u. p. Pát- lendvai j., ca. G. Al1ólendva, u. t. él L p. AIJó· 
roha, lendva. · 

*) .lukl6 nk., X Javoreczpus1ta és llarczinki- Kulcsárrencl, r\ Lendvadede~, Zalta tm., all6· 
telep; PolBong t~m., malaczkai j., ház SOt, i lendvai j., -. G. Allólendva, L t. és •· P• Ré-
T., ~. th., ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. dics. 
és ah. llalaczta, cs. G. Morvaszentjános, 7!1, XIII, Iulcsánllgrmajor, r"\ Tornóci, NyitrtJ •·• 
.a, m. h, (Kukló-Cs6.ri), u. t. Jókut, ~· vágsellyei j. (székh. Tornócs), cs. G. Tomóez, 

'"' Nanmuzsaly, Bereg "•·• üsza- n. t. és a. p. Tornócz. · 
hiti j. (székh. Beregsz6.sz), cs. G.· Vári, L t. *) Iulcsod kk., X Nenvendimajor; Gyár ""·• 
Nagyborzsova-Nagymnzsaly, a. p. Nagymuzsaly, tószigetcsilizkGzi j. (székh. Gyc5r), hú 61,! 411, 

*} In'm6r kk. Vas t~m., németújvAri j., há.z ~1!, M., a, rt. Balony, th., kj. éa at. 
11-W, N., o,(/', 1.469 th., kj.· és ak. helyben, vány,tsztk., jb. és ah. Gyc5r, ca. G. Balony, 19, 
tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Németújvár, cs. G. XVII, fi6, a. t. Medve, L p. 
1\ad&:falva, 83, XX, 66, u. t. Németújvár, ~· *) Kulcsos kk., .fioencsm Jluhói j., hú 48, 

Iakorlczah.Utnya,_ r"\ Tiszapalkonya, Borsod i 164, T., rk. Nemsó, 1.0!0 th., kj •. 6s ak. 
•·• mezőcsáti j., ca. G. Ónod, u. t. és u. P• Liborcsndvard, tsz. TreJlcsén, jbtk. M ah. Pubó, 

·· Tiszapalkonya. · cs. G. Nemsó, 71, XV, .f,7, L t. és u. p. 
Iukorlczálmalom, · r"\ Mezc5nyiri.d, Borsod ri BMaflgtJ t~m., 

-., mezl.ik.övesdi j., cL G. Mez6kereszte1, a. t. pécsi j., cs. G. a. t. Somogy-
n u. P• Mezőnyárád. Vasas, u. P• Somogy. 

Iüova, r"\ Dombelve, .Trencalfl e•·• uaczai Iulcsp uszta, r"\ Ráczalmás, Pej• ""'·• adonyi j., 
j., cs. 11. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. cs. G. Dunapentele, u. t. .éa L p. 
· Iuksóhua, f"'l savényháza, OsOtagrátJ em., *) Iulcló kk., X Kuldóipnszta; Fejb tmt., váli 
tiszáninneni j. (székh. Kiskundorozsma), oa. G. j., hAz 85, :l!. 189, M., ref. Gyúró, th" )j. és 
Sánuorfalva, u. t. és u. p. ak. Gyúró, tsz. Székesfehérvár, jhtk. Bicske, ah. 

Xukuls, r"\ Ósebeshely, em.,· szász- Vál, cs. G. Vál, 69, XVII, iS, a. t. Vál, a. P• 
vAroBi j., CL G. Szászváros, a. t. és a. p. Szász- Gyúró. 
viros. Kulclólpuazta, r\ Kuldó, Fejlr vili J., 

Iüuk, r"\ Szemeséd, Toma tamási j., ref. Gyúró, cs. G. Vál, a. t. Martonvásá.r, L p. 
ea. ll. Felsőire1, u. t. és u. p. Felsöireif. Gyúró. 
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nyitrazsimbokréti j., cs. 8. Nyitrazsámbokrét, *) Iund kk., Kis·Ktiktltl4 ""'·· erzsébelvirosi ~ . 
•· i. Ribény, a. p. Kisvendég. ház 1~, f, 56,, N., o., m., ef, !.li68kh,kj.&at l 

• 
Kullcstanya, r'\ Nagyilrögd, Bihar vm., köz- Gógán, tsztk., jb. és ah. ErzsébetvW, 111. l · i 

ponti j. (székb. Nagy-Várad), cs. ö. Nagyilrögd, Erzsébetvé.ros, 50, XXIII, 76, u. t. Erzsébe~ ! 
u. t. és u. p. Váradles. · ' a. p. Gógán. l 

Kulfnerdi, r'\ Valkaja, Ung vm., szerednyei j., · Kandhölgr, 1\ Ernye, Kis-Kikiilló ws.,1. 
cs. ö. Szerednye, u. t. és u. p. Szerednye. zsébetvarosi j., cs. ö. Erzsébetváros, L t. és •·J. 

Kallnszöllliskert, r'\ Jármi, Sz()tmár tlm., Erzsébetvé.ros. 
mátészalkai j., cs. ö. u. t. Máté- K u n d o r o z s ma l. Kiskundorozsma. 
szalka, ll. p. Jé.rmi. .Knndpuszta, r. Buzsák, Somogy tili., lellCJ~· 

Kullatanya, r.ll!rendréd, Beatmár f1m., nagy- tóti j., cs. ö. Lengyeltóti, u. t Lengyeltóti, a. J. 
• • 

károlyi j., cs. ö. Szaniszló, u. t. és u. p. Erendréd. Buzsák. 
;Knlfovszkl, r. Karásznó, Trencsén t1111., kiszu- Kunérkert, r. Filzesgyarmat, Bikis ""'·• BZe~· 

ezaújhelyi j., es. ö. Kiszuczaújhely, u. t. Csacza, halmi j., es. ö. Filzesgyarmat, L t. éa u. p. Füzes. 
ll. p. Karásznó. gyarmat. · · 

Kullantó, r'\ Barsbese, Bars vm., verebélyi j., *) Knnfaha kk.; X Rajeezmrdő; 2rt~telillt~., 
es. ö. Verebély, u. t. Alsópél, u. p. Barsbese. zsolnai j., ház 182, ! 1.038, T., o, 1.601 kh~ kj. 

Iullé:r, r. Páhi, Pest-Pilis-Solt-Kiskun tJm., és ak. Rajeczfürdc'S, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. 
kunszentmiklósi j., cs. ö. Kiskc5rös, u. t. Csen· Zsolna, es. ö. Rajecz, 71, XV, ~. u. t. és 1. J. 
gc'Sd, u. P• Pusztaszentimre. Rajeczfilrdc5 • 

Kulmtanya, r. Kisbégány, Bereg tJm., tisza- K u n f é l e g y h á z a l Kiskunfélegybiza. 
háti j. (székb. Beregszász), · cs. O. Beregszász, Kunföldhát, r. Algyc5, Os011grád vm., liMin· 
a. t. Beregszász, u. P• Nagybégány. inneni j. (székh. Kiskundorozsma), es. 6. All)'ö, 

K u l p i n l. KOlpény. , u. t. és u. p. Algyó. 
Kulyes kk., HunyatZ marosillyei j., ház ü, K u n h a l as l. Kiskunhalas. · 

! 171, O., kg. Bácsfalva, 680 kb., kj. és ak. Kunlaalom, ,r. Tiszaföldvár, láBI·Nagyhx· 
illye, tsz. Déva, jbtk. és ah. M:arosillye, ca. ö. Ssolnok vm., tiszai alsó j. (székh. Tiszaf6ld1u1 
llaroaillye, 64, XXIII, 75, u. t. és u. p. llarosillye. cs. ö. Tiszaföldvé.r, u. t. és u. p. TiszafOldvár . 

*) ][nm4,n nk., Torontál vm., törökbecsei j., *) Innhegyes nk., X Aranyos, Bánhalma, 
hú 1.!35, ! 6.136, ·Sz., m., .::f, rk. Törökbecse, Czibak, Gyócs, Ké.rászos, Kolbász és Sziret; Jia-
17.668 kb., ak. helyben, tsz. Nagybecskerek, Nagykun-Ssolnok vm., tiszai felső j. (székh. (a. 

jbtk. és ah. Törökbecse, es. ö. !9, V, heuea), ház f, 9.83!, M., o, ~ .. 
16, r. kb., ak. helyben, tsz. Szolnok, jbtk . 

K u m a n y e s d l. Kománfalva. ah; Tiszaroff es. ö. helyben, 6S, III, 9, 
.Kun~gasegyháza,. n K~skunma~s~, Pest-Pil~~- _[ll e.' 

Bolt·K~skun vm., k1skunfel~gyház1 J:• es. O •. Kis- Kunká.polnás, r. Kunmadaras, Jász·Nagykl•· 
ku:maJsa~ u. t. és u. p. KlskunmaJSL Szoltaok vm., tiszai felsc5 j. (székh. Kunhe~yes), 

) Knnagota. ~·· X Kapapuszta; Osanát.i cs. ö. Kunmadaras, u. t. és u. P• Kunmadara. 
mezc1kováesh6.zl l·~ ház :! 5.770, M., (), a, K k tllöhi r. Csenger &at•ár -. 
sk. Edelspachersimánd, ág. Nagybánhegyes, kg. un .8~ :' p resalma 8 ' t. és u. p Cten· 
Battonya, 13.!287 kb., ak. helyben, tsz. Szeged, csengeri J.,: es. • 0 

' • ' 

jbtk. · és ah. Battonya, es. ö. helyben, 101, V, gerK. 1 h á 1 .,.. k nl zh~-
1
• n u n a c z z a . AIB u ae ua. • 

o, • .~.~e. · . 
*) Iunbaja nk., Bács-Bodrog "m., bácsalmási *) Kunmadaras nk., X Ajtós, Berek, Fábi:,nb, 

j h~- 6""' .1! "' 769 N ± 5 856 kb k h 1 Hármas, Knnká.polnás, Nagymező, Pinc~, Puszil-., ...,. :liv1 ~ :li, , ., m., u 1 • ., a . e y- , . • . . 
bl)n, tsz. Szabadka, jbtk. Bácsalmás, ah. Szabadka, gacsa _és Sztgel i Jaa~-Nagykur&·&olnokv&, ü!lll 
cs. 6. Báesalmé.s, VI, 17, ~ m. h., u. t. felst'l J. (sz~kb. Kunhegyes), ház U45,! i.5~J,l, 
p:, .. <~almási szc5ll<'Sk, ~- a, rk. T1szaörs, 26. kh., ak. helyben, tsr. 

::un baja, r. Bé.csalmás, Bács-Borlrog tJm., bAcs. Szolnok, jbtk. és ah. Karczar, ca. ll. helyben, 60, 
attlliLBi j., ca. ö. Bácsalmás, n. t. és u. p. Bács- III, 9, r. , _r- e. ~. 
alruAs. · *) Kunó kk., Nyitra vm., szeniczei j., bb~ 

") Kunesorba ·nk., JáSI Nn.gykvn-Ssolnok vm., ! 4-74, T., rk. és ág. Szenieze, kb., kj. " 
tiszai közép j. (székh. TllrOkszentmiklós), ház 248, ak. Szotinafalva, tsz. Nyitra, jbtk. ds ah. Sit 
! 1.H1, M., ~, rk. Fegyvernek, 7.!84 kh., ak. nicze, cs. ö. Szenicze, 7!, XIII, 41, 1o t. és., p. 
helyben, tsz. Szolnok, jbtk. Kisújszállás, ah. Szenicze. 
túr, es. ö. TörOkszentmiklós, 68, III, 9, u. t. *) Kunosvágása kk., Bars flllmszPntte-
Pusztapó, u. p. Fegyvernek. reszti j., ház !21, ! 1.918, N., c5, 4.075 kh., ij. 11 

K u n e z fa l v a t Kiskunczfalva, Nagykuncz· ak. kOrmOezbányai törjegyzr5•éBi ak. terille~ ~ 
talv&. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Korm&!lbin)'lo cs. 
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Illrmllczblnya, 16, XIV, • t. lAnoshegy, ~ ,rk. és gk. Felsc5tadász, 1.858 kh., kj. ét ak. Fels6· 
I8J. vadász, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szikszó, cs. G. 

:luonczlrtThJ, n V4gbesztereze, Trmcsin Selyeb, 3,, IX, 17, u. t. és u. p. Homrogd. 
"""' vágbeszterczei j., ca. O. Vágbesztercze, Kupapuszta, n Garamszentkereszt, Bara 
L t. és u. p. Vágbesztereze. garamszentkereszti j., cs. O. Garamszentkereszt, 

Xunszállás, r" Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis- u. t. és u. p. Garamszentkereszt. 
Bolt-Kiskun , cs. o. Kiskunfélegyháza, Kupapuszta, n Kunágota, Osantúl mez6-
m. h., •· t. és a. p. Kiskunfélegyháza. . kovácsházi j., cs; O. Kunágóta, u. t. és u. P• 

* nk., X Jaksorparti tanyák Kunágota. · 
• jtelep: Jáa1-Nagyktm·&olnok t1m., tiszai alsó Kapad,rhegy, · n Somogyvár, Bomogy ""'·· 
~ (székh. Tiszaföldvár), ház 1.14.1, ! 10.410, M., lengyeltóti j., ca. O. SomorYvir, L t;. és •· J• 
~. ref. Szentes, 16.581 th., at. helJ:ben, tsz. Somogyvár. . 
Szolnok, és ah. helyben, cs. o. helyben, 68, Kapertanya, n Mez6nagymihály, Boraotl tm~., 
ll, 5, r, _['t e. ~· mez6esáti j., cs. o. Mezc5esát, a.. t. és a. p. Mez4-

*) nk., X Bánom, Bodakút, nagymihály. 
BllszUir, Kisbábony, Márkút, Pusztakerekegyháza, *) Kúpfaln kk., Vaa tc5szegi j., ház 401 

és Szedria: PeaC-Hlis-Solt-KiskUJt tJm., kunszent· i, 196, N., O• 897 kb., kj. és ak. POrglllény, 
• 

miklósi j., ház 1.747,! 8.3!1, M., o. ~, x), !g. tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Kc5szeg, cs. o. 
Aposlag, 31.069 kh., at. (a hozzátartozó Puszta- Borostyánkc5, SS, XVW, 59, u. t. Borostyánk4, 
kerekenháza kivételével) helyben, tsz. Kees- u. p. PörgOlény. · 
\.emét, és ah. helyben, es. o. helyben, 38. KupkalrtTány, n Bélapafai:a, Nyitra ""'·• 
J, 93, :f.' _['t privigyei j., cs. O. Divékrudnó, u, t;. Nyitranovát, 
e. Uo P• Bélapataka. 

*) Iuulgeti klt., Gy&r tószigetesiliztOzi Kupóczpuszta, n Érvasad, Bihar ""'·• ér· 
j. (uékh. Gyc5r}, ház f, 1 M., O• 1.010 mihályfalvai j., cs. ll. Szalacs, a. t;. és a. J• 
ih., tJ. és ak. Öttevény, tsztk., jb. és ah. Gy6r, Érvasad. • · 
cs. 11. Hédervár, 19, XVII, 56, u. t;. és a. P• *) KapsatalTa kk., &olnok-Doboka 11m., magyar-
Ottevény. láposi j., ház 14.1, f, 1.04.!, O., 4'-, it.f.t6 kb., 

*) kk., Torontál 11m., zsombolyai j., kj. és ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. és ah. Jlagyar· . 
hb !66, 1,1.071, n., o., rk. Nákófalva, kg. Nagy kom- lápos, cs. o. helyben, 68, XXI, 70, u. t;. Oláh· 
lós, 855 ih., Ir;j. (Nagykomlós nk.-hez beosztva), ak. lápos, 1:8J. . · 
Nagykomlós, tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. Zsom· K u p t o r e t z ek u I l. Kemenczeszék. 
bolya, cs. O. Na~ykomlós, 61, vm, M, u. t;. K n p t o r i a l. Kuptorja. 
Nagykomlós, [8J. . · *) Kaptorja kk., Krass6-&6rlng t~m., tere· 

IllDsztpaszta, n Panyó, Temes temes- govai j., ház 186, i. 997, O., 4'-, 2.648 kb., kj. 
rékasi j., cs. ll. Ara, u. t;. Temesszékás, u. p. és ak. Somfa, tsz. Karánsebes, jbtk. Teregova, 
Panyó. 1 

· ah. Orsova, es. O. Somfa, 4-3, Vlll, !!6, •· t;. 
Iutanya, f"'l HarabA.s, Bweg mezc5- Somfa, IZ!· " 

kaszonyi j., es. ll. Mez4kaszony, u. t;. Mezc5- Kupusllna, n Törökkanizsa, Torontál til· 
kaszony, u. p. Barabás. · rökkanizsai j., cs. o. Törökkanizsa, m. h.. 

*) IíllDtapoleza kk., X AlsóMmori munkástelep u. t;. és a. p. Törllkkanizsa. 
és Concordiavasgyár; Gömör ls Kis-Hont t~m., K u puszi n a I. Bácskertes. 
rozsnyói j., ház 131, :f. 8_31, M., t., d\ rk. Cset- K u r a e z e l I. Tisztásfalva. 
nek, UGS ih., kj. és ak. helyben, tsz. Rima- *) ){ural nk., X Kurali major; Ea1twgom 11m., 
szombat, és ah. Rozsnyó, cs. O. Csetnek, !!5, párkányi j., ház 150, i. 803, T., m., rk. Nagy-
XVl, 52, r, ~ p. u. olved, 1.857 kb., ak. helyben, tsz. Komárom, 

*1 kk., X Józsapuszta; Somogy t1m., jbtk. Párkány, ah. Esztergom, es. O. Bartt !:26, XIV, 
nagyatádi j., ház 107, ! 601, M., rk. és ref. G6r- 4.4, u. t. Bény, 1:8J. · . 
geteg, !U;"a kh., kj. és ak. G6rgeteg, tsz. Kapos1•ár, Eurali major, n Kural, Eszterg01n 11m., pár~ 
jbtk. és ah. Nagyatád, es. O. Gorreteg, 44, XIX, kányi j., cs. 6. Bart, u. t. Bény, u. p. Kural . 
6!, u. t. és u. p. Gllrgeter. Kul'l\zsiszöll6, n Tiszaföldvár, Jáse-Nagykuta· · 

K u n y e r a d I. Kenyered. Szolnok vm., tiszai alsó j. (székh. Tiszaföldvár), 
*) I up kk., X Jónáspuszta; Vessprim 'Dm., pápai cs. 6. u. t. Homok, u. p. Tisza

j., ház 154, f. 94.3, M., ~, rk. Pápakovácsi, 4.!!76 föld vár. 
kh., lej. és ak. Pápakovácsi, tsz. Veszprém, jbtk. Kurcsin, n Orló, Sáros t1m., . héthársi j., 
é1 ah. Pápa, es. O, Noszlop, 19, XVII, 55, a. t. cs. 6. Lubotény, u. t;, Orló, a. p. Csércs . 
Pápa, u. p. Pápakovácsi. ' Kurcslpuszta, n Császár, Komárom tma., 

*) Kupa kk., X Fecsketanya és LeneséstanJa; gesztesi j. (székh. Nagyigmánd), es. o. Kisbér, 
.ibauj-Tortta m., szikszói j., h~ 82, f, 485, M., u. t. és u, p. Csá!lzár. . · 
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J:arc•••lll, f"\ O.ongrád ., •• , tiszin- tk., ta., hltszqi v, Ili&~ 
túli j. (székh. Mindszent), cs. ö. Szentes, L t. f, !90, O., kg. Lindzsina, ih., kj. és u. 
és u. P• Szentes. Alsószilvás, tsz. Déva, jblk. és ah. Hátner, ea. e, 

Xurol&oldal, fl Mindszent, O,ongrátJ Hátsze~r, 64, XXIII, 75, 11. t. él L p.IWszer. 
tiszántúli j. (azékh. Mindszent),. cs. o. Iortahegy, ,..... Alsólendva, Zala ""'' aJs6. 
a. t. és u. p. Mindszent. lendvai· j., ca. ö. Alaólendva, u. t. éa L J•lli 

fl Mindszent, OsOflgf'dtJ .,".,, tiszán- lendvL . · 
túli j. (székh. Mindszent), es. o. L t. Iurtahegyl b•rl&Dg, f"' GaramkeleeatD!, 
él u. p. Mindszent. · · Bars na., lévai j., ca. G, Lén, L t. u ")o 

or, r. Kisaitke, Vas .,.,, sirvári j., LévL · 
Cl. lJ. Káld, L t. Sirvir, u. p. Nagysitke. Iurtabegyl t.Sglarrir, f"' Garamkeleeaé!J, 

*) Iurcl nk., TolntJ t~m., dombóvári j., hAz , Baf's lévai j., es. ll. Léva, u. t. és L P. !ha. 
f. 1.735, N., m., ~. kh., ak. helyben, tsz. Kui'tahegymajor,f""tGaramkelecsény,Bar,,a., 
Szekszird, jbtk. és ah. Tamúi, es. O. Dombód.r, lévai j., cs. O. Léva, u. t. él L P• Lm. 
U, XIX, 63, r (Kurd-Csibrák), *) Kurtak.Sr nk., X Subtója i .Arad 111, lor· 

Iaretr kk., HungatJ , brádi j., hAz novai j., ház '73, f, U9J, O., 1=-, rt. Pankota, 
i ~1, O., t, .:f, rk. Brád, 4.6,! kh., kj. és ak. 4-.664 kb., ak. helyben, tSJ. Arad, jbtk. és ah. 
Krist:ror, tu. Déva, jbtk. és ah. K6röshánya, cs. ö. Boroajen6, cs. lJ. Tornova, IV, 13, 1o &. u 
Boiesa, M, XXIII, 76, U. t. és L P• Kristyor. a. P• TornoVL 

Iurlasz6116, f""' Endr6d, Békls .",.,, gyomai *} kk., X Szedmer6cqnwl& i 
j., ca. 4S. Endrlld, L t. és u. p. Endr6d. Vad6.szlakipuszta i KomárOM a., udvardi ~ 

*) ][url• a kk., tm., girálti . j., hAz (székh. Ógyalla), biz 138, i 1.068, M., 0, 
175, f, 983, T., n., o, J), !.B'9 kh., tj. és ak. kb., kj. éa ak. Marczelháza, tsz. Komárom. jblk. 
helyben, tu. Eperjes, jbtk. és ah. Girált, cs. O. óualla, ah. Komárom, ca. o. Ógyalla. 11, XIU, 
helyben, 67, IX, L t. Margonya, ,j, a. t. Hetény, a. p. Jlarczelháza. 

K u r i m a L Kiskurima. . ][urtamajor, ro. Salomvár, Zala ,.., aJa. 
J[ o r i m j 6. n L Kiskerény. . . ererszegi j., CL G. ZalalOvc'J, u. t. ZalalGTó, L )o 
K o r im ka L KiskurimL Salomv6.r. · 

• 

I•rluozpuuta, r. Rimaszombat, 6 ,..... F6lekkovAcai, NdgrU n, 
Ilis-Horat cs. G. Rimaszombat, u. t.é1 L p. j. (székh. Sal~rótarján~ ca. 11. Fillek, 1o ~ 
Rimaszombal és u. P• FO.lek. 

*) IurltJúa kk., )( ElJapuuta és lüsmajor ;. *) Kartapatak kk., Háromlili .,.,, Wi ~ 
Borsotl , edelényi j., ház 76, :! ~6, M., rk. (székh. KézdivásArhely), hé.z 1441, l Mlí, 1., lk. 
él ret Fels6nyár6.d, q. SaJókaza, 1. kh., kj. Esztelnek, 1.li64 kh., }sj. és ak. Esztelnek, lilik., 
68 ak. Disznóshorvit, tsz. ~iskolcz, jbtk. és jb. á ah. Kézdivisárhely, ca. G. ~ 
ah. Bdelény, ca. G. Sajókam, 34, X, 31, L t. XXIV, 79, L t..Bélafalva, u. p. Esztelnek. 

L ,. Fels6nyárAd. Kurtaszer, f"\ Dancsháza, Bihar ""'-• árnli 
)[Dl'jács:ta, r'\ K6cse, Tor011tdJ Ha., j., j. (uékh. Biharnagybajom), ca. ll. Bihartorda, 

u. O. K6eae, m. h., L t. és u. p. K6cse. a. t. és 11o P• Bihartorda. · 
r. Pördefölde, Zala t~m., novai j., K u r t i c s l. Kürtös • 

ca. lJ. Páka, u. t. CsGmOdér, a. p. PákL *) Karty.a kk., Kra11tJ.Ss~r fill,, Caeádij., 
Iurjant6, ro. Borossebes, Af'cad · boros- hAz BOJ, ! 1.8~5, O., =f, S.Oóö kb., ij. és ak. belJ• 

sebesi j., cs. G. Boros&ebes, 11o t. é1 u. p. Bo- ben, tsa. Lugos, jbtk. és ah. Facsld, ca. ·o. Rurall-
nyest, ,3, VIII, JS, ~· 

IvJanté, ,..., Fülftpszlllás, Put-Pilis-SoZt-K'IB- Kuruczdom'b, ro. Sopron, &prOtS .,.,, CL G.(a 
"'·• kunszentmikló~;~i j., cs. G. Szabad- kOzbiztonstgi szoll!'álatot Sopron viros rendórsép 

sz6.1lás, u. t. és L p. FQlöpszállás. . teljesfti), u. t. és u. p. Sopron. · 
• 

r'\ Mez6sályi, Torda-ba- *) KuruczfalTa kk., Zemplm t~a., 
Rf/08 , marosludasi j., ca. o. llea:~kapus, L t. ház 14-8, i. 691, T., m., rk. és sk. Homo!IDI, 
és 11. p. Mez6méhes. 5J8 kh., kj. és ak. Homonna (homonnavidtki 

*) Kuró kk., Sáros t~tn., birtfai j., hú 93, kj. és ak. kerillet), tss. Sátoraljaújhely jbt.t. It 
f. 505, R., t , kb., kj. él ak. Galbatő, t.sz. ah. Homonna, es. O. Homonna, 66, IÍ, ss, • t. 
Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, CL 6. Bál'tfa, 67, és a. p. 
IX, !9, u. t. BArtfa, u. p. Galbat6. Kuruozszállaa, ,..... Nagydobos, &atú t•• 

IarptinJ kk., BfMI.yad vm., algyógyi j. (székh. mátészalkai j., es. 4S. Nagydobot, 1o i. és •,. 
Algyógyalfalu), hAz 103, ! 434, O., kiJ. Bulbuk, Na1r1dobos. 

,l.SiS kh., kj. és ak. Bokajalfalu, tsz. Déva, jbtk. Kurucztelep, ,..... Kiszelfalu, Bala n~., rar&IJI' 
Algyógyalfalu, ah. Szászváros, es. G. Algyógyal- szentkereszti j., ·oa. G. Kisze!BUu. lo t. GaJIIP' 
falu, 64, XXIII, 76, u.~. Alkenyér, u. p. Algyó8f. berzencze, •• P• Jálna. 
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I11ncmlr, ,-.. Xfsturjaszftg, U"g ""'·• pere- kút, ••dTeabiderkút, 

esenyi j., cs .. 6. Turjaremete, u. t. Turjaremete, Mélykút, Mezc'ikc'JbOlkút, Nádkút, Naryhidegkút, 
L p. Nagyturjaszc'Jg. Nagysomkút, Némethidegkút, Olthidegkút, Ördc'Jg

Iurattyolótanya, f"\ Berettyóújfalu, Bilarsr «'tn., kút, Pesthidegkút, Pozsonybidegklit, Pusztahideg
berettyóújfalui j., cs. ft. Berettyóújfalu, u. 'L és kút, Savanylikút, Sókút, Sóskút, SOrkút, 
L P• Berettyóújfalu. kút, Szécsénykút, S~ékelyhidegkút, Széleskút, 

*) Iasaly kk., X Czelltanya és Dégenfeld· Szélkút, Szantistvánkút, Szentkút, Temesfllzklit, 
tanya; Birileigy zilahi j., bú 188, f. 811, Temeshidegkút, Tiszaborkút, Turóczborkút, Úrkút, 
O., m., 1t, i5, S.SSO kb., kj. és ak. helyben, Varkút, Vashidegkút, Vaskút, ZalaklivestüL 
tsztk., jb. és ah. Zilah, cs. (1, Diósad, 61, III, K u t a l. Girókuta, Gyüakuta, Gyulakuta, Or-
l O, a. t. Diósad,~· kuta, Vajdakuta. 

*) Kasles nk., Temes wm., ·fehértemplomi j., biz *) Iutas tk., X AlsóB'Jótapuszta, Cseripuazta, 
57,, ! !.8!3, Sz., czigmy, o., .::f, rt. Fehértem- Czilipuszta, Fels6gyótapuszta, Kálistapuszta • 
plom, kh., at. helyben, tsztk., jb. és ah. Kutaskozma; Somogy nagyatádi j., bú 
Fehértemplom, CB. (1, helyben, 61, vn, 11, u. ~ 208, ! 1.46!!, JI., (!), ~, 8.305 kb., k;j. '8 ak. 
és u. p. Fehértemplom. · , . helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Nagyatád, 

*) Iuma tk., Beslfercls-Nas•drl jádi j. cs. ll. Na1r7bajom, .U, XIX, .[ll e. ~· 
(nékh. Besztercze), ház 169,. ! 672, O., n., .::f, á.g. Iutas, f"\ Dunuzekcs6, Baranya.".,, mohicai 
Aszubesztercze,' 1.560 kb., k;j. és ak. Aszubesz· j., cs. c'J. Dunaszekcsc'i, a. t. és •· p. Dunaszek~. 
tercze, tsztk., jb. n ab. Besztereze, cs. O. Kis- Iutas, r"l Hódmezc5-Vá.s!rhely, Os~árl .,._, 
demeter, 63, XXII, 7!, u. 'L és u. p. Petres. cs. O. Bódmez6-Vásárhely, r 

I us n i c z a l. Kové.csrét. kutas), u. p. Bódmezli- . . 
Iu•oTli, f"\ Szaniszlófalva, ~mcsm Iutu, f"\ Kartos, Ararl """'• aradi J., ea. 1. 

j., ca. G. Turzófalva, u. t. Turzófalva, Kllrtc'Js, u. t. és u. p. KtlrtOs. 
L J. Szanisilófalva. . K u t as L Kerkakutas, Kiskutu, Narykutas, 

'1. u 'l 'l i e • 1. Kusics. N emeskutas, Temeskutas, Trencaénkutu. 
*) KaeUnfalTa kk., Bereg em., latorczai ' j. Kutaskozma, fl Kutaa, Bowaogy .,.., narr· 

(Qékft. Oroazvér), bál 86, ! 6!2, R., Bk. Or- aü.di j., cs .• O. Na1r7bajom, u. t. és u. p. ][utas. 
hegyalja, Ml> kb., k;j. és ak. Örherralja, tsz. *) Iutas6 ·klL.·, X Mocsá.rOliPUSzta ; Ndgf'dG 
Beregszász, jbtk. és ab. Jlunklcs, cs. o. Munktcs, "m., szid.ki j., hb 42, ! 14.8, M., rt. Cserhát-

Il, 34, u. t. JlunU.cs, u. p. Örbegyalja. szentivb,. ig. Bér, 1.~ th., kj. és at. Cserhát-
*) Kastánszeg kk., X Parasza; Zala no- szentivin, tsz. jbtk. és ab. Szirik, 

1'li j., ház {J(islengyel 237, i, 86!, .M., cs. t1. Berc.zel, 60, XVl, &1, L t. Puztó, ..;. p. 
~. rk. .M.ilej, !U93 kh., Jr,j. és ak. Csonkahegy- CserMtszentivtn. · 
hit, tsztk., jb. és ah. Za)aererszec, ca. G. Nqy- Iutaspaasta, f"\ Ndgrdd .,.,, 
lenuei, 48, XX, L 'L Nova, L p. Clonka- azécsényi j., CL G. L t. Lelte, 
hegy hit. u. p. Lapujt6.' · 

*) KutáD7 kk., X Alsókustány, Orechegy, Kutaspnszta, t\ Salgótarjin, Nt1grd4 ""• 
Papneahegy és TOlc'JsheB'J ; ZtJltJ ".,, zalasze~t- fflleki j. (székb. Salgótarj!n), es. ft. Salcótarjin, 
Clóti j., ház 86, ! 680, IL, rk. Kehida, 1.616 kh., u. t. és u. p. Salgótarjin. 
kj. és ak. Zalaszentlászló, tsz. Nagykanizsa,jbtk. Iutassól pnssta, fl Herencsény, N6grd4 "'"' 
leazthely, ah. Sümeg, cs o. Zalacsmy, ~. XX, balassaB'Jarmati j., cs. o. Nógri.dszakál, .. t. 
64., f (Kehida-Kustány), u. p. Zalaszentlászló. Magyarnbdor, a. p. Herencsény. 

us t é l y l. Mélykastély. · Kutastanya, f"\ Padmy, Po11M&y .,.., duna-
Iutosmajor, f"\ Kám, Vas tm., vasTAri j., szerdahelyi j., cs. o. B6s, .. ti. FelisW-Alsó· 

ca. G. Rum, u. 'L Rum, u. p. Kim. ny!rasd, u. p. Alistil. 
l:utJánpuata, f"\ Koterrm, Bihar nagy- Ititberekpuazta, 0 Hont, HoM. .,.., ipolJ· 

IUlontai j., cs. G. Sarkad, u. t. és u. p. KGtegym. sági j., cs. c'J. Ipolys!g, u. t. és a. p. lpolystr. 
K us z i n L Harapé.s. K ú t fa l u l. Sóskútfalu. 
Inszkótaaya, f"\ Páty, Put-Pilis-8olt-Kis1cu• *) Ititfal'fa nk., .Alsd-Fe'Mr tm~., kisenyedi j. 

vm., biai j., cs. G. Budakeszi, u. t. és u. p. Páty. (székh. Vizakna), hb ! 1.890, O., t, kg. 
K ú t L Alsófehérkút, Angyalkút, Aranykút, Koncza, 4.567 kb., ak. helyben, tsztk., jb. .. ah. 

Bébakút, Bármykút, Bodonkút, Borkút, Büdc'Js- Gyulafehérvár, cs. G. Drassó, M, XXIII, 74, L t. 
öt, BnkkOskút, Csékút, Cse-rkút, Edeskút, Ér- és n. p. Koncza. 
kGbGlkút, Feketekút, Fels6fehérkút1 Fertc5széles- *) KlltfeJ kk., Zalrs mn., letenyei j., hb 81, f, ~ 
ktt, Forgicskút, Fllzkút, Hárskút, Herczegkút, M., rk. Kerkaszentmiklós, 800 kb., kj. és ak. Kerka
Rorvátkúl, Iharkút, Iókút, Kadarkút, Kékkút, szentmiklós, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. Alsólendva, 
Kishidegkút, Kissomkút, Kisvaskút, KOMlkút, ah. Letenye, cs. o. Alsólendva, 48, XX, 86, •· t. 
I.G,esküt, Uposhideckút, Lókút, llarrarhideg- Alsólendva, 11. p. Kerbszeutmiklós. 
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][úUej er44§szlak, ~ Szögliget, A~·TIWM . *) Iutyfaha kk., .A'IId·Feliir ""'·· mwújliri~ 
.,m., tornai j., ca. ö. Szin, u. t. Szin, u. P• hú 137, :E 748, M., o., ~, rk. Radnót, gk. Kereli 
SzOgliget. azentpál és Marosoroszi, kh;, kj. és U. 

Kútf6oldaJI tanya, ~ Veresegyhá.z, Pest-Pilis- helyben, tsz. Gyulaftlbérvár, jbtk. llaroslijvár, ah. 
Boii-Kiskun váczi j., cs. G. Veresegyház, Nagyenyed, cs. O. Czintos, 50, XXI, 68, m. 
u. t. és u. p. Veresegyház. h., u. t. Marosbopt, ~· 

. n Erdc5esokonya, Bonao!J1J vm., K u v i n l. Aradkövi. 
barcsi j.,. cs. O. Babócsa, u. t. és u. p. Erdő- Kuzt, n Berezna, Máramaros tlfll,, hanti ~l\. 
csokonya. - Felsőlendva, ág. Tótkereszlúr, Cl. ll. Berezna, l.~ 

· :1:11thalom, ~ KOrGstarcsa, '"''·• békési és u. p. Berezna. 
J., ca. G. KOrGstarcsa, u. t. és u. p. KGrGstarCBa. *) ][nzma kk., Va• ""'·• muraazombati j., hú~ 

I1lthát, ~ Tiaaaigar, Heves 11m., tisza.fO.redi ! 586, Vend, rk. )'elsc5lendv~ ág. Tólke!!llbi!1 

j., cs. G. Tiszaörs, u. t. Tiszaszőllős, u. P• Tisza- 1181 kb., kj. és ak. Fels6lendva, tu. Szombal· 
isar. · · hely, jbtk. és ah. Muraszombat, cs. G. Felsólendn, 

Xutl, ~ Lőcse, &epes cs. G. Lőcse, u. t. BS, XX, 66, u •. t. Gyanafalva, L p. Fels6lend1a. 
éa lL p. Lőcse. . J[uzmahegy, ~ Udvarnok, NyitriJ "''' pl· 

K u t i l. Bakonykúti. . · góczi j., CB. o. Nyitraújlak, u. t. Galpcs, 1o p. 
Iútlmajor, n Bajmócz, NyitrA -vm., privigyei Udvarnok. 

j., cs. o. Pri"rigye, u. t. Privigye, u. p. Baj- K u z m i e z 1. NyitrakozmL 
mócz. . . Jrunmatanya, n Varannó, ZetApiill n, 

I11tlrétd8Iö, 0 KOrtés, . Bács-Bodrog varannói j., es. O. Varannó, u. t. és u. p. Var&DDi. 
zombori j., ca. G. Zombol', u. t. és u. p. Gádor. *) Kftbekháza nk., Torontál ,m,, tilrOkkanizai 

X11toa, ~ Fedémes, Heves pétervli.sári j., ház 431, i.1.8J 7, M., n., 0, 8.610 kh., at hely. 
j., CB. G. Pétervé.sAra, ~ t. Pétervására, u. p. ben, tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. 
Btlkkszenterzsébet. · cs. G. Óbéb, ~, V, lö, ~ . 

][utrlcza, ~ Újszász, Pest-Pilis-Solt-Kiskun Kftgypuszta, ~Nyüved, Bil&ar ""'·• 
vm., abonyi j., cs. O. Újszász, u. t. és u. p. Új- cs. O. Kismarja, u. t. és u. p. Nyihed. 

szász. . *) KUkeme16 kk., Sáros 11ffJ,, girilli j., bá H, 
K u tt i l. Jókút. · . .., ·. . . . f, 391, T., czigé.ny, ef, ri. Karicsonmeid, cl 
K u t t i n a l. Gutonya. Kabalás, 1.846 th., kj. és a.k. helyben, tu. ~rjes, 
Xútviilgy, ~ Hajduszoboszló, Ht:U~u 11m., es. jbtk. és ah. Girált, CB. G. Kálnás1 67, IX, !9, 1o ~ 

G. Hajduszoboszló, u. t. és u. p. Hajduszoboszló· Girált . 
. l 

Jrútvlilgy, ~Hódmezc5-Vás,rhely, Oscmgráa vm., *)KUküllóalnu\s kk., Kis-KtiktJllótlfll,, el'llébel· 
cs.· O. Hódmezc5-V 6.sárhely, u. t. V 6.sárhely- városi j., ház 176, i, 833, O., m., i, ~, t, 
kutas, . P· u. . . . !.31)8 kb., kj. és ak. helyben, tszlk., jb. és ab. 

Kútvölgy, ~ SU'ok, Heves t1m., pétervAsiri J., Erzsébetváros, es. G. Erzsébetváros, liO, XXW, 
. cs. O: Recsk, u. t. és u. p. Si.r~k. . . 76, u. t. Eczel, u. p. Erzsébetváros. 

Kuhlilgy, ~ Yácz, Pest-.Pihs-Bolt-K&sktm-f1m., *) Kilküllódombó kk., Kis·Ktiküllö t~~~.,diesö-
cs. O. V~cz, u. t. és u. p. V ácz. · t .... t . . h""- ...,,., .a 1 OOl u 0 o • 

K.o+-.. Bé '"" .11 • • szen m'" on1 J., Ali "'ui), ;;. . , 111.1 ., 0 , 1 .. 
"""n rr rezes, . .uencsén. vm., l aV!f-1 J., Ádámos, !.131 kb., kj. és ak. Ádimos, út 

cs. o. Illava, u. t. Treneséntephcz, u. p. Felső- E ébe; t á 'btk. é h Di x. · t árt .. tOl rzs . v ros, J s a • osuszen m o~ ... 
gyes. · · . . G. Dicsőszentmárton, 50, XXIU, 76, (Ádimot 
Kutyaipuszta, ~ Rakottyás, GlJtnör és K•s- Kük"ll"d mbó} .. Ád"" u--• . é • . ( ékh F l d) .. o o , u. •• .mos, L P• .a.,,... vm., nmasz cs1 J. sz . e e , CB. o. á t 

Rimaszécs, u. t. Rimaszombat, u. p. Bátka. m r on. · 
Kut.yástanya, n Alacska, BorsoiJ "m., sajó- *). K~kfillöfajsz kk., Kis-Ktikt2lló 11111., hos!IÚ: 

· szentpéteri j_., Cl!l, ö. Sajószentpéter, u. t. és u. p. aszó1 J., ház 181, i. 876, O., t, 1.975 kb., ki-
Sajószentpéter. és ak: Felsőtatá.rlaka, tsz. Erzsébetváros, jh~· 

Kutyaszorltómajor ~ Pusztavacs Pest-Pilis· Hosszuaszó, ah. Erzsébetváros, cs. ll. Kük0116rir, 
Solt-Kiskun vm., als:dabasi j., cs. o: Pusztavacs, öO, XXIII, 76, u. t. és u. P• Zsidve. 
u. t. és u. p. Pusztavacs. · *} Kiikilllölklód kk., Kia·Kifklill6 1111., hoJ!IÚ· 

Kutyatanya, ~ Szekszá.rd, Tolr.a vm., CB. o. aszói j., ház 109, f. 588, O., t, 1.386 kb., k~ 6 
Szeks~árd, u. t. és u. P• Szekszárd. ak. Pánád, tsz. Erzsébetváros, jbtk. . 

Kutyavaczoktanya, ~ Mályi, BorsoiJ vm., mis- ah. Erzsébetváros, cs. l!. Bethlenszeotmiilós,1A 
kolczi j., CB. o. ónnd, u. t. és u. p. XXIII, 76, u. t. Ba,lázsfalva, L p. SzancsaL od· 

Kutyavár, ~ Érd, Fejér vm., adonyi j., es. O. *) Kilk.flll6keményfalva kk., Utl!14rhllgv..,139. 

Sósku' t u t. és u. p Erd varhel-ri j. (székh. Székelyudvarhel:y), his ,, 
• • • • ~ - ij. ds at. FeiiYeoo 

KutyaTllla, rr Budafok, Pest·Pllis-BoZt·Kis"kun i. 591, _M., O• U09 ~··d h 1 c& G. Zdt 
tm., biai j., cs, o. Bud~~ofok, a. t. éli u. p. Bud~fok. ts:~:tk., Jb. és ab. Széke 711 var 
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laka, st, XXIV, 80, u. t. Székeiyudvarhely, u. p. soproni j., ház 91, t 558, :N., rk. Sopronkeresztúr, 
Zetelakn. 975 kb., kj. (Sopronkeresztúr nk.-hez beosztva), ak~ 

•) KükUllökör6s nk., X Magyarmezc5; Kis- Sopronkeresztúr, tszt~., jb. és ah. Sopron, cs. G. 
Kífktilló t~m., erzsébetvárosi j., ház 272, i, 1.103, Nagyczenk, 7ö, XVIII, 57, a. t. es u. p. Sopron-
O., n., it, d', .:f, ~.902 kb., ak. Darlacz, tsztk. keresztúr. · 
jb. és ah. Erzsébetváros, cs, 6. Erzsébetváros, 50, *) Külllid nk., Bác§-Bodrog vm., zombori j., 
XXIU, 76, u. t. és u. p. Darlacz. · · . ház 632, :! 2.1>29, N., o, 7.618 kh., ak. helyben, 

*) Iiild\llölonb kk., kis-Kükiilló t~m., hosszú- tszlk., és ah. Zombor, cs. ö. Bezdán, IB, VI, 
aszói j., ház 127, :! MO, O., ;1;, 954 kb., kj. és 18, • u. t. Bezdán, ~· 
ak. Mikeszásza, tsz. Erzsébetváros, jbtk. Hosszú- ~ Megyercs, Komárom ,;m., 
aszó, ah. Erzsébetváros, cs. ö. Hosszúaszó, 50, csallóközi j. (székh. Nemesócsa), cs. 6. Nemes-
XXIII, 7R, .u. t. Mikeszásza, u. p. Hosszúaszó. ócsa, u. t. és u. p. Csallóközaranyos • 

*) Kfiknllömagyarós kk., Kis-Ktlkiilló t~m., Ktllmajor, ~ Ké.loz, Fej~ t~m., sá.rborirdi 
erzsébetvárosi j., ház 145, :! 677, N., ef, 1.028 j., cs. ö. Káloz, n. t. és u. p. Káloz. 
kb., kj. és ak. Czjk~ántor, tsztk., jb. és ah. K~lmajor, ~ Nagylók, Fejtr vm., sirbogárdi 
Erzsébetvé.ros, ca. 6. Szásznádas, 50, XXIII, 76, j,, cs. ö. Herczerfalva, u. t. Sárszentágota, u. p • 

• 

• 

;- • L t. és u. p. Szásznádas. Nagyhanlos. 
; *) lítlkfillöpócsfalva kk., Kis-Kiikiilló Killmajor, ~ Pálfa, Tolna t~m., simontornyai 
• • 

' ' ; 

' .. 

dicsös.r:entmárloni j., ház :! 484!, M., o., gk. j. (szt>kh. Gyönk), cs. ö. Simontornya, u. t. és· . 
Abosfalva, rer. Vámosgálfalva, 977 kh., kj. és ak. u. p. Pú.lfa. . . . . . 
V~mo~gálfalva, láz. E1·zsébel~áros, jbtk. és ah. KD.lmajor, ~ Siómaros, Veseprim vm., enyingi 
Dtcsőszentmárlon, ~s. ö. Dicsőszentmárton, 60, j., cs. ö. !:Hófok, u. t. Jut, u~ p. Fokszabadi. ·: 
XXIII, 76, u. t. Du~sc5szentmárton, u. P• Abos- KillsöballószUg ~ Kecskemét Peat-Pilis-Solt-
falva-Vámosgalfalva. · Kiskun t~m., Cl!. ~. (a közbizton~ági azoigálalot : 

*) Iil~il~lösárd kk., J!is-Kiilt:iill& vm., erzsé· Kecskemét város rendörsége teljesiti), u. t. és 
betvár~Sl J., ház ·13~, f. o 74, O., m., -T, 8, 1:187 u. P• Kecskemét. . . 

· kb., kj. és ·ak. Bun, tsz. Erzsébetváros, Jbtk. Ktllsöbáránd, ~ Aba, . Fejir székes·· 
.. Segesvár, ah. Erzsébetvé.ros, cs. ö. Szf&znádas, fehérvári j., cs. ö. Aba, u. t. és u. p. Börgönd. 

• 

60, XXIII, 761 u. t. és u. P• Héjjasfalva. val öb . ld dll R k Zal lsó 
*) .... llkiillö 1 kk K. .,.,., . k n • _ .a.11 s er er u, ~ eszne , a vm., a • 

A so ymos ., 'loS·..n.U auo tlm., er l d . . " c t .. Réd" 
zsébetvárosi j., ház 178, f. 714, O., t' .::f=-, 1.85! ;n vaikJ., cs. u. sesz reg, u. .. tes, 'Ilo P• 
kb., kj. és ak. SzászszGllc5s, tsztk., j b. és ah. e:)znKe,.;~nblt kk. B ;, · k 1 ·. · L.t. 

Bal XXIII ~~eu uCS 1 orBOr.t t~m., m1s o CZI J., lllUi 

Erzsébetváros, ca. ö. avásár, 60, , 76, 169 i. 68, M. ~ 1.970 kh. kj és ak. Bels11b6cs · 
L t. és u. p. Kóródszentmárton. ' . ' ' '. ' Ú ' 

*) Kük0.116széplak kk., K&a·Kiikiill6 t~m., dicsc5- tsztk., J b. és ah. Miskolcz, cs. c1. nod, 34, X, 31,. 

l árt · · ház "'10 ~ 9B.. M * !:1::. u. t. Alsózsolcza, n. p. Berzék.· · 
azen m om J., "' , .., "'• ., o., o, 1 , · 
8, 1.9t9 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Erzsébet- KUlsöeser.e~nya, · ~ Kemecse, 81abolc1 
város, jblk.· és ah. Dicsl!szentmé.rton, cs. ö. nylrbogdánp J· (székh. Kemecse), cs. O. Nyiregy· 
Bonyha, 60, XXIII, 76, ~- háza, u. t. és. u. P• Kemecse. . 

lliklll13szUg vnsntl. állumás, ~ Kisbalázs- . Ktllsöczlgánytelep, ~ Vécs, HetJes egrt 
falva Als6-FeMr baliusfalvi j cs. ö. Balázs- J., cs. ö. Verpelét, n. t. Verpelét, n. p. Domoazló. 
falva: i(l, , u. P• Balázsfalva. '' . KUlsö~~Iö, n Fábiánsebestyén, Csongrád v~;, 

•) nk., Kis-Kükülló vm., dicsilszent- bszántúh J. (szék~. es. O. S•entes, 
· mártoni j., haz 353, f. 1.767, o~, m., czigány, 0 , it , n. t. és u. P• Fábtán. 
~,t, 5.!\-:!8 kh., ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, KD.ls6ecser, ~ Szentes, Csongrád ""''' g. 6. 
jbtk. és ah. Dicsőszentmárton, cs. ö. helyben, 50, Szentes, u. t. és n. P• Szentes. 
XXIII, 76, f, , ~- KUis6fecsk~s~uszta, ~ Mezl!hegyes, Csanád 

fl Bogyiszló, Pesl-Pi.lis-&lt-Kis- vm., battonyai h cs. ö. Mezőhegyes, u. t. és 
J.'Ufl "m., kalocsai j., cs. 6. Dusnok, u. t. Tolna, u. p. Mezőhegyes . 

• 

u. p. Bogyiszló. KU.lsögyepitanya, ~ TiszaM, J'ás•·Nagyku.n-
lillcsabda, fl Szabadbattyán, Fejir vm., székes- S1olt~ok vm., tiszai kllzép j. (székh. Törökszent

fehérvári j., cs. O. Székesfehérvár, u. t. és u. p. miklós), cs. ö. Fel!'yvernek, u. t. és u. p. Tiszabc'S. 
Szabadbattyán. KU.lsöhorgelat, ~ Mindszent, Cso11grárl ""''' 

lllldoromlás, r-. Bogyiszló, Pest-PiZis-&lt- ti~rántúli j. (székh. Mindszent), ca. ö. Mindszent, 
K'ukun kalocsai j., ca. ö. Dusnok, u. t. u. t. és u. p. Mindszent. 
Tolna, u. p. ·Bogyiszló. • Külsökamará.spuszta, ~ Mezllhenes, OBanád 

llllfilrged, fl Fllrged, Tolna t~m., tamási j., 11m., battonyai j.,. cs. ö. Mezöhegyes, ~ m. h. 
cs. o. Ozora, u. t. és u. p. Fllrged. lBelsl!kamará.spm.zta), u. t. és n. p. Me~ohegyes, 

*) illll6 kk., X Hermanmajor ; Sopron t~m., Küls6kisperkátapuszta, ~ Kisperkáta, Fejlr 
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"m., adonyi j., cs. O. NagyperU ta, u. t. és u. p. KOivölgylpusztn, r. Somogyszob, So111ogy ea., ·. 
Nagyperkáta. . nagyatádi j., es. O. Felsc5segesd, u. t. és u. p. 

KllslJmajor, r-. Apez, Heves vm., hatvani j., Somogyszob. 
es. ö. Hatvan, u. t. Apez-Szántó, u. p. Apcz. *) Küng6s kk., ){ Árpádmajor: Vts•prilulll., 

Ktllsömajor, r-. Be2eréd, Zala vm., zalaszent- enyingi j., ház 6!1, i S2J, M., rk. Peremarton, ref. 
gróti j., es. O. Zalacsány, u. t. SzOpötk, u. p. Csajág, 1.292 kb., kj. és nk. Csajág, tsz. Veszprém, 
Szepelk. jblk. és ah. Enying, es. ö. BalatoniPnese, 19, XVII, 
. KtlJslJmajor, r-. Egyh:bhely, Poesony t1m., ma- 55, n. t. Berhida, u. p. Csajag. 

laezkai j., es. O. Gajar, u. t. és u. p. Ma- *) nk., S.eeben vm.,tijegyházi j., hb 311, 
laezka. . i, 1.559, N., o., ó', -t, 8.10! kh., ak. helyben, 

1"""'1 Galánta, Polsony """·· ga- tsz. N agyszeb en, j b lk. Újegyház, ah. Nagyszeben, 
Jántai j., cs. O. Galánta, n. t. és u. p. Galánta. cs. ö. Újegyház, 31, XXIIJ, 74-, 1. t. és u, p. Új· 

Ktlls6mántelek, r-. Sári, Pest-Pilis-Bolt-Kis- egyház. · · 
iun 11m., alsódabasi j., es. O. Alsódabas, n. t. ·. *) Kflrt nk., ){ Czeglédlanya, és Szentishán· 
Alsódabas, u. p. Si\ri. · puszta; Komárom vm., udvardi j. (székh. 

Ktlls6mez6hegyesp-u.zta, r-. Mezc5hegyes, Csa- Ógyalla), ház 5{.5, i 177~ 1.: (j, kb., 
nád t~m., battonyai j., es. O. Mezdhegyes, u. t. és ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk. Ójyalla, ah. 1 

u. p. llezőhegyes. Komárom, cs. O. Udvard, a, XIII, 42, f, 
Illls6nyir, r'\ Kecskemét, ·Pest-Pilis-Bolt-Kis- .1' e. 

ktm t~m., cs. ö. (a közbiztonsági sz ol gaiatot Ke cs- Kflrt, 1"""'1 Recsk, HetJes pétervásári j., 
kernél város renddrsége teljesiti), ~ m. h. (Nagy- cs. o. R€csk, n. t. és u. p. Recsk. · 
nyír), n. t. ~s u. p. Kecskemét. K o. r t l. Assaknrt, Csallókllzkilrt, 

Kftls6peregpnszta, r-. gyes, Csanád Fajkllrt, Hejőkürt, Hidaskürt, NemeskO.rt, Puslla-
11m., battonyai j., cs. O. m. h. knrt, TiszakQrt. 

· (Belsc5peregpuszta), u. t. és u. p. K Q r t a b o n y l. Mikszá.lhCalva. 

• 

Kll_s6~p, r; Nagyrév,. Jás:-Nagykun-&o~nok KUrthytiUlya, f"'' Atkár, Hevu ""'·• gy~n@yGsi 
tlfll,, tiszai alsó J· (székh. Tiszaföldvár), cs. ö. Ttsza- j., cs. o. Vámosgyörk, n, t. Vimosgyörk, L p. 
ktlrt, u, t. és u. p. Nagyrév. Alkár. · - · 

*) Kfllsisárd kk., Zala . alsólendvai j:, Iürthytanya, 1"""'1 Csengersima, Smt111ár n~., 
hú !9, ~ 168, rk. Rédt~s, ~55 kb., kJ. csengeri j., cs. ö. Csenger, u. t. Csenger, a. p • 
és ak. Rédtcs, tsz. Zalaegerszeg, Jbtk. és ab. Alsó- Csengersima. 
lendva, es. O. Alsólendva, 48, XX, 65, u. t. KU til N kő 11 Pe t P'l' So!f.Ki 
és u. P• Rédics. r. a pos, f"''N agy r s, /-N usk-. s· 

Ktllsisárl, r-, SzilasbalhAs, VtSIJ'WM 1Jm., lcun vm., cs. ö. an:k<'lrös, u • .,. ~y orft~. 
· · · • s 'l balh-"- ... é Ki1rtltanya, 1"""'1 T1szaszederkény, Bor80d r1, 

enymg1 J., es •. u. zt as ..,, u. •· s u. P• x át' . ,. Ú d ... s 'ó-•-.~ Ozora. . ~~zu cs 1 J., cs. u, no , u. ... &J .... 1 ... , L p. 

Iti~-·-~ t ák ....... K b -cr • .3 h 'd Ttszaszederkény • ...,'"'"ll!i.. .any , , , a a, .afVuU vm., &J u- . 
szoboszlói j., cs. o. Kaba, u. t. és u. p. Kaba. Ktlrtl Ujmaj?~' 1"""'1 Csallókllzkllrt, POisOfly ra.. 

IillslJszentgylirgy, r-, Hajós, Pest-Pilis. Solt- dunaszerdahelyi J., . cs. ö. Dunaszerdahely, 1. ~ 
Kiskvn kiskiSrOsi j., es. ö. Császártöltés, Albár, u. P• Váslrut. • · 
u. t. és u. p. Hajós. *) Kiirtlis nk., ){ Almásiiatos, Kutas, Sol· 

Ki1lsöszöllök, 1"""'1 Csene, Torontál . csenei ronya és Szentpál; .Arad tim., aradi j., ház t.M, 
j., cs. ö. Csene, u •. t. és u. p. Csene. ! 8.29~, O., m., n., =J=-, (x, rk. SzenlmArton, gk. 

KillsöszölllJk, 1"""'1 Nagykikinda, Torontál 11m., cs. Felsdsimánd és Arad, ref. és ág. Arad, !U19 
ö. Nagykikinda, u. t. és u. p. Nagykikinda. kb., ak. helyben, tsztk. és ah. Arad, cs. ö. 

Itllsöszöllök, r-. Vinga, Temes vm., vingai j., helyben, 36, VIII, !5, f, e. 41}-
cs. ll. Vinga, u. t. és u. p. Vinp. K fl r t ö 8 l. Naff· 

I1llsöttlkr6s, 1"""'1 SzilasbalhAs, Ves.rprtm ·vm., kllrlös. 
enyingi j., es. O. Szilasbalhás, u. t. és u. p. Kiirtiistanya, r. Bihar, Bihar 11m., k~zpoati 
Szilasbalhú. -- j. (székh. Nagy-Várad), cs. ö. BibarpDspöki, 1o t. 

*) KfllslJnt kk., X Bi\nhalma és Fdztópuszta ; és u. P• Bihar. ·· . 
Vtsiprlm tim., pápai j., ház 1!15,! 951, M., (),ág. *) Ki1rtösújfalu kk., N6grátJ t'fll, ba)ass~" 
Marezalgerre]Ji, lU!4r kb., kj. és ak. Nemes- gyarmati j., ház 76, ! 88!, T., m., rk. !fikszáth· 
szalók, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Pi\pa, cs. O. falva, 1.375 kb., kj. és ak. Zsély, tsztt., jb. is 
Nemesszalók, 19, XVII, 55, m. h., u. t. Viné.r, ah. Balassagyarma~, es. ö. Kékkil, ~6, :X\'1, 51, 

. u. t. Balassagyarmat, 11. p. MikszAthfalva.. . , , 
. Ktllváros, f"'' HajdubOszörmény, Hajdu 'Vm., *) Ktlsmöd kk., Udvarhelg """' ~::ral~ 
cs. O. HajdubOszOrmény, u. t. és u. p. Hajdu- ház 182, i. 718, M., .~ • gk. Et~d tsz. ssJ· 
böszörmény. unit. Énlaka, 3,079 kb., kj. és ak. ' 
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telyudvarhely, jbllt. és ah. Székelykeresztúr, cs. O. *) Knssó kk., X Hlohoveczirtvány és Mocsár
Etéd, 8!, XXIV, 80, n. t. Makfalva, n. p. Etéd. irtvány; Trencsén ""'·• puhói j., ház 97, ! óM, 

Ivacsan kk., Lipt6 ""'·• németlipcsei j., ház T., rk. Lednicz, 1.!9! kh., kj. és ak. Lednicz, 
93, f. 436, T., o, i.850 kb., kj. és ak. Szielnicz, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Puhó, cs. o. Puhó, 71', 
tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. Liptószentmiklós, cs. O. XV, 47, u. t. LednicZl'óna, n. p. Ledoicz. 
Szieloicz, 67, XV, 49; n. t. Liptószentmiklós, u. p. K v ass ó l. Nemeskvassó. 
Szielnicz. Kvassólmajor, r'\ V~besztercze, fi'mcsdn ""'"• 

K v a cs á n l. Kacsány. v!gbeszterczei j., cs. o. Váibesztercze, u. t. és 
K v ak ó c z l. Nagykt5patak. . u. p. Vágbesztercze. 
InsovszkUt•hány, r'\ Bélapataka, Nyitra ""'·• Kvasznicza, r'\ Havasmezt5, llláramaros ""'·• 

privigyei j., cs. O. Divékrudnó, u. t. Nyitra- visói j. (székh. Felst5visó), cs. o. Havasmezt5, 
novák, u. p. Bélapataka.. u. t. Petrova, u. p. Havaamezet 

• • • 

• 

• 

• 

• - . 

• 

*) Lib nk., X Ómajor és 'Újmajor; lb•sony radvány, 88, IX, !8, L t. és u. p. Izbugyl!-l'ad· ·' 
.".., malaczkai j., ház , !. 1.679, T., 0 , 4.8t.O vány. 
k.h., ak. helyben, tsz.· Pozsony, jbtk. és ah. Ma- *) LaboreztalTa kk., X Sztankócz; ZempUR 
laezka, cs. o. Gajar, 7:1, XIII, 40, u. t. Zohor, vm., nagymihályi j., ház 81, f. 4!0, T., t, rk • 
~· órmezt5, 1.110 kb., kj. és ak. Nátafalva, ta&. Sátor-. 

Láb l. Haranglib, Kisharangláb, Vasláb. aljaújhely, jbtk. és ah. Nagymihály, cs. G. Or-. 
*) Ubas kk., Temu lippai j., ház 187, mezt5, 66, IX, !8, a. t. 6rmez6, L p.· Nitafalva. . 

i, 706, O., .:j=-, 6.61! kb., kj. és ak. Sistarócz, *) Laborezri kk., ZempUra mezt5laborczi j., 
tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Lippa, cs.- G. helyben, ház !!:3, f.· 1.!63, R., n., ;t, kh., kj. és ak. 
83, VUI, ~. u. t. és u. p. Sistarócz. helyben, tu. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna,_ · . 

L a b a s i n c z l. Lábas. · cs. G. Mezt5laborcz, 66, IX, iB, u. t. M!!zölaborcz, 
· *) Libatlan nk., X Lábatlani czementgyir; u. p. Nagycsertész. . . 
Esetergom ""'·• esztergomi j., ház . !. 1.843, .M:., *) Laborczmez6 kk., Z~mplén ""'·• bomolmai 
a l rk. Nyergesújfalu, 1.488 kh., ak. helyben, tsz. j., ház 45, f. 244, T., Ot 1.469 kb., kj. és ak. 
lomárom, jbtk. és ah. Esztergom, cs. G. Nyerges- Koskócz, tsz. Sitoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, 
újfalu, !6, XIV, 44, r, p. u. cs. G. Izbugyaradvány, 66, IX, iS, L t. Kollkócz, 

Lábatlani r'\ Lábatlan, Esster- u. p. Izbugyaradvány. 
• 

gom ""'·• esztergomi j., cs. G. Nyergesújfalu, *} LaborczradTUJ kk., """• mezö-
a. L és u. p. Lábatlan. · · laborezi j., ház 87, !170, R.,-gk. Izbugyaradvány, 

Ubdlpuszta, r'\ NemestOrdemicz, Zala ""'·• 775 kb., kj. és ak. Izbugyaradvány, tsz. Sátoralja
tapolczai j., cs. O. BadacsonytomaJ, u. t. és u. p. újhely, jbtk. és ah. Homonna, cs. o. _Izbugyarad-
Nemestördemicz. · vány, 66, IX, !8. u. t. és u. p. Izbugyaradvány. 

-) Ubfalva kk., &oJnok-Doboka dési j., *) LaborezreST k)(;, X Laborczrévi telep és 
ház 101, ! 498, O., r., m., ;t, ref. Baeza, i-007 Nagymonostor; Zemplt!ra mezölaborczi j., hb 
kh.; kj. és ak. Kozárvár, tsztk., jb. és ah. Dés, tU, f. 70fl, R., n., m., ; , !1.619 kb., kj. és ak. 
cs. O. Retteg, 63, m, 70, u. t. és u. p. Retteg. Felsöcsebény, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. 

*) Libod kk., X Felst5erzsébetpuszta, Homok- Homonna, es. G. :Mezt5laborcz, 66, IX, 18, u. t. 
puszta, Kissallérpuszta, Nagysallérpuszta, Pille- és u. p. Mezt5Jaborez. 
puszla, Szarvaspuszta és Vadaspuszta; &mogy Laborczrérl telep, r'\ LaborcZl'év, Zemplén 
vm., nagyatádi j., ház !68, i, !.140, M., ~, rk. vm., mezőlaborczi j., cs. O. Mezölaborcz, u. t. · 
Nagyatád, 10.163 kh., ... lrj. és ak. helyben, tsz. Ka- és u. p. Mezt5laborcz. 
posvár, és ah. Nagyatá.d, cs. O. , 44, *) LaborozszUg kk., X Rubincz, Zabava és 
XIX, fit, :f, _r. e. ~. ' Zsabján; Ung tnn., szobránczi j., ház !US, U. 730, t., 

'"" Torda, Torda-.Ararayos m~~., cs. G. m., n., czigány, lenryel, rk. és gk. Narymihily, 
Torda, u. t. és n. p. Torda. :1.677 kb., kj. és ak. Vinna, tsz. Beregazé.sz, jbtk. 

L a b o r e z l. Mezölaborcz. Szobráncz, ah. Ungvár, cs. G. V inna, 66, XI, 86, 
*) Laborczbér kk., Zemplén mezőlabor- u. t. és u. p. Nagymihály. 

ezij.; hál (.(), f. !20, R., n., gk. Izbugyaradvány, L a b o r c z v o l y o. i. Laborczfalva. • 
Uló6 kh., kj. és ak. Izbugyaradvány, tsz. Sll.tor- L a b o r fa l v a l Szentivánlaborfalva. 
aljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, cs. ö. Izbugya- *)Lacsnó kk., Sáros kisszebeni j., ház 38, 
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f, 186, T.; gk. Szinyetc5, 1.6741 kh., kj. és ak. Si- cs. ö~ Nagyzslm, 61, VII, !O, u. t. és .. p N . 
roka, tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs. ö. Bertót, 67, zsám. ' au 
IX, 29, u. t. és u. p. Hedri. L a d L Magyarlad, Németlad. · 

*) Lácza kk., X Monyha, Őrhegy és Széiröld ; L á d l. Sajólád, Szendrőlád. 
Zemplén vm., bodrogközi j. (székh. Királyhelmecz), *) Láda kk., Sáros ""'·• epetjesi j., hu 67, 
hiz 195, t 1.4105, M., ~, rk. Nagytárkány, gk. Cséke, ! 236, T., rk. Kapi, ág. Kapinémetralu, mkh, 
3.656 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Sátoraljaújhely, kj. és ak. Kapi, tsztk. és jb. Eperjes, ah. Girál~ 
j btk. és ah. Királyhelmecz, es. ö. Zemplénagárd, cs. ö. Kálnás, 67, IX, 29, u. t. és u. p. Kapi. 
65, X, 93, u. t. és u. p. Perbenyik. L a d á e s I. AJsóladács, Felsl'lladlea. 

'""' Felsc5szalánk, Beepes tJm., göl- L a d am é r L Gytlrladamér. 
niczbányai j., es. ö. Merény, u. t. Korompa, u. p. *) Ladamócz kk., ZetnpUn ""'·• s'toraljaújhel~ 
Alsószalánk. • j., hAz 149, ! 718, M., ~, rk. CzékP, 1.968 kb, 

*) Laczralu kk., &atmár ""'·• nagybányai j., ház kj. és ak. helyben, tszlk., jb. és ah. Sátorai~· 
! 1.205, O., t , 1.508 kh., kj. és ak. Felsc5- újhely, es. ö. Sátoraljaújhely, 65, X, L t. 

bánya (b~falui kj. és ak. keríllet), tsz. Szatmár- Bodrogszerdahely, ~. 
Németi, jbtk. és ah. Nagybánya, es. ö. Felsc5bánya, *) Ladamos kk., ..nstJ-FeMr ·""'·• kisenyedi ~ 
5, XII, 88, u. t. és u. p. Felsc5bánya. (székh. Viz;; kno.), ház 86, ! 438, O., m., :f, 1.697 kb., 

*) LáczfalTa kk., Zempl~ vm., homonnai j., kj. és ak. Alamor, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. Vizakna, 
hú 60, t !45, T., rk. é~ gk. Homonna, 59~ kh., ah. Balázsfalva, es. O. Vizakna, M, XX111, 74, 
kj. és ak. Nagykemeneze, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. ~. :f, p. u. 
és ah. Homonna, es. ö. Homonna, · 66, IX, 28, Ladánka, n Gurba, .Á rad tm~:, borosjentli j., 
a. t. Homonna, u. p. Nagykemeneze. es. ö. Gurba, u. t. és u. p. Borosjenő ... 

*) Lacsház kk., Beolflok-Doboka vm., kápol- La,lány, '""' Kiszombor, Torontál "111., nau· 
nokmonostori j., ház 133, t 600, O., =f=-, gk. Rózsa- szentmiklósi j., cs. O. Kiszombor, u. t. és 1. p. 
patak, 1.119 kh., kj. és ak. Kováskápolnok, tsz. Kiszombor. · · 
Dlls, jbtk. és ah. Magyarlápos, cs. ö. Kápolnok- L a d á n y l. Jászladány, Körllsladby, lez6. 
·monostor, ~. XXI, 70, u. t. és u. p. Kápolnok- ladány, Nádasdladány, Pilspökladány, Tiazaladiny, 
monostor. Trencsénladány, Vémosladány. 

• • • 

Laczlháza, n Királyi, Nyitra tJm., vágsellyei *)Ladánybene nk., Pest-.Hlis-&lt-Kisbllt .. , 
j. (székh. Tornóez), es. ·O. Nyitraújlak, u. t. és alsódabasi j., ház 300, ! 1.785, Al, rk. és rá 
a. P• . Lajosmizse,· ág. Kecskemét, 7.076 kb., ak. Lajos

Laczipuszta, '""' Törökkoppány, Somogy · tJm., mizse, tsztk. és j b. Kecskemét, ah. Alsódabas, cs. 
igali j., cs. ö. Ando.es, ~ t. Mágocs, u. p. :förök- ö. Lajosmizse, 32, I, 1, u. t. Lajosmizse, [8J. 
koppány. · *) Ládbeseny6 kk., X Andrástanya; BoraOtlw~o, 

Laczl.tanya, n Tardona, Borsod sajó- edelényi j., hiz 89, ! 463, M., o. ~, gk. Abod, 
szentpéteri j., es. O. Bántapolesány, L t. és u. p. 1.807 kh., kj. és ak. Borsod, tsz. liskolcz, jblk. 
Dédes. · és ah. · Edelény, cs. O. Edelény, M, X, 31, L~ 

*) Lacakod kk., X Kakastanya; Kis-Kakalló és n. p. Szendrólád. 
'vm., radnóti j., ház 199, t 69.1, O., ;1;, 1.661 kb., *) Ládháza kk., X Miskolczi tanya, Rák05· 
kj. és ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és puszta és Szabómalom; Borsod 11m., misiolezi J• 
ah. Dicsószentmál'ton, es. O. Kerelőszentpál, 60, ház 106, t 488, M., ~, rk. Mályi, 1.037 kh., kj. és ak. 
mu, 76, u. t. Mikefalva, u. p. Marosugra. Mezónyék, tsztk., jb. és ah. Miskolcz, es. G. Ónod. 

Laczkómajor, n Czinkota, Pest-Hli8-Bolt-Kis- 84, X, St, ~ (Mezc5nyllk-Ládháza), u. t. és L P. 
kt.m · vm., ROd0llt5i j., cs. O. Czinkota, u. t. és • , 
u. P• Czinkota. L a d m ó e z l. Ladamócz . 

• 

LaczkótanJa, n Dóczyfftrésze, Bars ga- L a d n a l. Kisladna, Nagyladna. 
ramszentkereszti j., cs. O. Zsarnóeza, u. t. Pálos- *) Ladomány kk., Toltaa "m., völgységi j. (széih. 
na1ymezó, u. P• Dóezyfill'észe. Bonyhád), ház 28, :E 13', N., ri. Kaknsd, 371 

' L a e z ko v a l Laczkvágása. . kh., kj. és ak. Kakasd, tsz. Szeiszárd, jblk. és ab· 
*) kk., X Milava; ~iepes vm., Bonyhád, es. ö Szálka, 44-, XIX, 61, u.·&. BoDY· 

ólublói j., hiz 76, t 869, T., rk. Alsózúgó, hád, u. p. Kakasd . 
1,077 kh., kJ. lis· ak. Gnézda (gnézdavidéki kj. és *) Ladom~r kk·., Zempllftl szinnaij., bázlllr 
ak. kertllet), tsz. Lc5ese, jbtk. és ah. Ólubló, es. ö. t 471, R., t, 2.M8 kh., kj. és ak. Kelen, Illo 
Podolin, 67, IX, 30, u. t. és u. p. Gnézda. SAtoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, cs. ll. Up!'• 

*) Laczunás kk., X Gyurimajor és Konstanez- 66, IX, !1!8, u. t. Takcsány, u. p. Kelen. · 
major ; Temes vm., verseczi j., hiz ~2, t 1.040, O., L a d o m ~ r l. Garamladomér. • 
m., ; , =!=-, "rk. Nagyzsám, 9.904 kh., kj. és ak. Nagy- L a d om é. r I. Ladomérvágása. aranfor 

tsz. Fehértemplom, jbtk. · és ah. Versecz, Lkdom~rmaJor, n Malonya, Bars.,..., 
• 

• 
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maróti j.-, cs. lJ. Aranyosmarót, u. ~. és u. p. Lajoshba, n Ipacsfa, Baranya vm., siklósi 
' j., cs. lJ. Dré.vaszaboles, u.~. és u. p. Harkiny. 

*) Ladomérmez6 kk., Sáros vm., felsc5vfzklJzi Lajosháza, n Kálmánesa, Somogy barcsi f., 
j., ház !16, :f, 247, r., lengyel, gk. Rózsadomb, es. lJ. Szulok, u. t. és u. P• Kálmincsa. 
511 kh., Iej. és alt. Felsc5hunkócz, tsz. Eperjes, Lajosháza, n Magyarmeeske, Baranya , 
jbtk. Felsd'vízklJz, ah. Bártfa, cs. lJ. Alsókomár- szentliírinczi j., cs. lJ. Magyartelek, u. ~. Okorág
nak, 67, IX, !9, u. ~. Fels<'JvfzklJz, u. p. Alsó· Kárászpuszta, u. p. Magyarmeeske • 
komál'nok. Lajosháza, n Baeza, .Abau,i-Torna kassai . 

") Ladom~nágása kk., Sároa vm., felsc5vfzk0zi j., cs. lJ. Enyiczke, u. t. Nagyida, u. p. Sacza. 
j., ház 147, f, 836, R., n., · t, J), 2.739 kh., kj. Lajoshazlpuszta, n Sá.rmellék, Zala ""'·• 
lis. ak. helyben, tsz. Eperjes, Jbtk. Felsc5vizkOz, keszthelyi j., cs. G. Sármellék, a. t. és u. p. 
ah. Bártfa, cs. lJ. Alsókomá.rnok, 67, IX, 29, u. ~. Sármellék. · · 

• 

Felsl!vfzkOz, ~· . *)Lajoskomárom nk., X KOzépbogá.rd, Paula-
L á d o n y l. Nemesládony, Porlá.dony. major, Szunyogpusda, Újbogá.rdpnsztaés Újbódos-
Ladópuszta, n Losoncz, Nagrád cs. o. puszta ; Veseprim vm., enyingi j., ház 374, . 

Losoncz, u. t. és n. p. Losoncz. f, 2.613, .M., n., o, ~, O', 4.172 kh., ak. helyben,_ 
Lafagadáne, n Mezc5M, Torda-.Aranyoa vm., tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Enying, cs. lJ; Bzilas-. 

tordai j., cs. O. Mezc5csán, n. t. és u. p. Mezc5- balhás, 19, XVII, 56, u. t;. Vé.roshidvég, ~ • 
esán. Lnjosmajor, n Alsópéterfa, Sopron sop-

Lagán;rmnjor, n Rendve, Bara f1m., verebélyi roni j., cs. O. Sopron, u. t. és 11. p. Sopron· 
j.; cs. G. Verebély, u. t. és u. p. Ohaj. keresztúr. • 

LagfnlrtTány, n Bélapataka, Nyitra em., pri· Lajosmajor, n Apostag, Peat~Pilia-Solt-Kia-
vigyei j., cs. O. Divékrudnó, u. t. Nyitrnnová.k, kun 11m., dunavecsei j., cs. ll. Dunavecse, L t. 
a. p. Bétapat aka. . . ' és n. p. A post ag. · 

L a g n ó l. Hosszúvágá.s. Lnjosmajer, n Becske, Ndgrád vm., sziré.ki j., 
Lágyaspuszta, n Bomoskc5, N6gráil vm,, fQleki cs. lJ. Berczel, u. t. és n. p. Becske . 

j. (székh. Salgótarján), cs. ll. Balgótarján, u. t. Lo.josmnjor, n Erdc5d, &attnár erdlJdi 
és u. p. Somoskőújfalu. j., cs. ll. Erdc5d, m. h., n. 1;. és u. p. Erdőd . 

LahmanoT, n · Rezsőfalva, Trencatn ""'·• Lajosmajor, n Gerjen, Tolna vm., duoafOld· . 
kiszuczo.újhelyi j., cs. o. Kiszuczaújhely, u. t. vári j. (székh. Paks), cs. O. Fadd, L t. Fadd, 
Kiszuczaújhely, n. p. Meszlény. · . · u. P• Gerjen. 

Lajamajor, n Zámoly, Fejtr 11m., székes- Lnjosmajor, r't GOnyü, Gy&r vm., tósziget· 
fehérvári j., cs. O. Csé.kvár, u. ~. Csü.vár, u. p. csilizközi j. (székh. Győr), cs. lJ. GOnyd, u. t. és 
Zámoly. u. p. GOnyü. 

Lajdatrtvány, n Verbó, Nyitra t~m., vágúj- Lajosmajot·, n Hahót, Zala vm., paesai j., 
helyi j., cs. lJ. Verbó, u. t. és n. p. Verbó. cs. O. Böjt Ol', u. t. Gelse, u. p. Hahót • 
Lajm~r, n Nagynyárád, Baranya vm., mohé.csi Lajosmaj or, n IszkaszentgyOrgy, Fejtr 

j., cs. G.· Mohács, u. t. Németbóly, u. p. Nagy- székesfehérvá.ri j., cs. ll. Székesfebérvé.r, u. t •. és 
nyárád. · u. p. Moha. 

*) Lajos kk., Nyitf'a vm., nyitrai j., há.z. 16, Lajosmajor, n Ká.Id, Vas m11., sárvári j., cs. G. 
! 149, M., rk. Nyitraegerszeg, 3!6 kh., kj. és ak. Káld, u. t. Jánosháza, n. P• Káld. 

• 

Nyitraegerszeg, tsztk., jb. és ah. Nyitra, cs. o. Lajosmajor, r'\ Kolon!ár, Veseprim vm., de-
App!!,ny, t!!, XIV, 46, u. t. és u. p. Szomorlovászi. vecaeri j., es. O. Devecser, u. t. és u. p. Deve-

L a j os Ca l u l. Lajos. cser. . 
Lajos Ca I v a I. Nagylajosfalva, Radnalajos- Lajosmaj or, n KörOsbOkény, .Arail vm., boros-

falva. sebesi j., es. ll. Borossebes, u, t. és L p. KOrlls-

• 

• 

• 

• 

Lajosfapuszta, n Molvány, · ,Somogy t1m., bOkény. ·· 
szigetvári j., cs. G. GyOngyasmellék, u. t. és Lajosmajor, r'\ Németújvár, Vas vm., német- · 

• 

u. p. Szigetvár.. újvAri j., cs. O. Németújvár,·~· t. és u. p. Német-
La}osforras, t""' · Kassa, Abauj-Torna vm., újvá.r. 

cs. G. (a kOzbiztonsé.gi szalgálatot Kassa város Lajosmajor, r'\ Polgá.rdi,Fejlrt~m.,székesfehér
rendl5rsége teljesiti), u. t. Kassa, u. p. Hemád- vári j., ca. O. Polgá.rdi, u. t. és u. p. Polgárdi. 
tihany. Lnjosmnjor, n Soll!ogycsicaó, Somogy ""'·• 

Lajoshalma, n Tótmegye1·, vm., ér- csurgói j., cs. ll. Csurgó, u. t. és n. p. Iharoaberény. 
sekújvári j., cs. O. Érsekújvé.r, m. h., u. t. Lo.josmnjor, n BopronklJvesd, &pron 
és u. p. Tótmegyer. soproni j., cs. ll. Nagyczenk, u. t. Nagylóza, u. p. 

Lajoshalom, n Nagymágocs, Oaongráil em., SopronklJvesd. 
tiszántúli j. (székh. Mindszenl), cs. O. Nagy- *)Lajosmizse nk., X Szentlajos; Put-Pilia-
mAgocs, u. t.' Gádoros, u, p. N.agymágocs. &lt-Kid:un vm., alsódabasi j.,bé.z 1.778, :! 9.8991 
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· JI. 0, ~ , Ag~ Gyón, 29.6 W kh., ak. helyben, *) Lajtafalu kk., X Blibinatpunta. 1o1011 
ts;tk. ~s jb. Kecskemét, ah. Alsódabas, cs. ft· t7tn., nezsideri j., hú 1'!4!, ! lí89, n., h.: m., 0, 
helyben, 3!, I, 1, , f, , .(ll e. ~.104! kh., kj. és ak. llosonújfalu, tsz. Győr, ~tk. 

· Lajosmiln, f"'l gysm·ány, Nyitra ""'·· ~rsek- és ah. Nezsider, ca. O. LajtakA.ta, 76, XVlll, lí8, 
újvári j., cs. G. Nagysurány, u. 1;. és u. p. Nagy- • 
surány. •) Lajtakáta nk., X Héthold; M01011 oa., 

Lajospuszta, f"'l Bácsborsód, Bács-Bodrog ""'·• rajkai j., ház 21!1, f, 1.106, n., sz., m., 0• 
bajai j., cs. ft. Madaras, u. t. és u. p. Bács- kh., ak, helyben, lsz. Gyl!r, jbtk. és ah. Neui· 
borsód. · der, cs. 6. helyben, 76, XVIll, lí8, f, 

Lajospuzta, f"'l Sziligy, Baranya ""'·• p~cs- .(ll e. ~· · 
váradi j., cs.· G. u. t. Pécs- *) LajtakUrhélyet kk., X BattymyilaD'fl; 
várad, u. p. Berkesd. . . Moson """·· rajkai j., hb 180, t 1.0!6, a, D., 

Lajosszá.llás, f"'l Nagymá.goe9, Osongrád m:, o, 4.589 kb., kj. és ak. helyben, tu. Gy6r, 
tiszé.ntúli j. {székh. Mindszent), r.s. G. Nagymá- jbtk. és ah. Magyaróvár, cs. 1!. löpcsény, '' 
goes, u. t. és u. p. NagyJD.ágocs. XVIII, 68, iil, r, ~· .. 

Lajosszéds, f"'l Nagyszéná.s, Bl/r./8 ""'·• oros· Lojtamalom, f"'l Zurány, MosOA ""'·• r&J111 J.. 
há.zi j., cs. ft. Gádoros, u. t. ~~ u. p. Nagyszénás. cs. ft. KOpesény, u. t. és u. P• Zuriny. 

Lajostanya, f"'l Drávasztára, &mogy .,".., szi- *) Lajtapordá.ny kk., X Lajtapordányi filtd6; 
retvflri j., cs. ö. Lakócsa, u.1;. Drávasztá-ra-Zaláta, Sopron ""'·• ltismartoni j., hb 141, ! H., 
•· p. Sellye. m., 0 , iU06 kb., kj. éa ak. helyben, tsz. Sorron. 

Lajostanya, f"'l Kisgejc5cz, Ung ungvári j., jbtk. és ah. Kismarton, es. ll. LajtalijCalu, 16, 
cs. ft, Nagygejc5cz, u. t. SzOrte, u. p. Nagygejc'Jcz. XVIII, b7, u. t. Szarvkc5, 41!/JA. - . 

Lajostanya, r'l Mezc5keresztes, BO'I'sod t1m., me- Lajtapordányi n Lajtapordiny, &pro. 
zc5köveadi j., cs. o. Mezc5keresztes, u. 1;. és ·u. p. ""'·• kismartoDi j., ca. ll. Laj~újfalu, L t 
Mezc5ke!'esztes. . Szarvkc5, u. p. Laitapor~ány •. · · 

Lajostanya, f"'l NagyfOged, Be..,e.nm., gyftngyGsi *) Lajta~zék kk., Sopron "".,,. kismartoDi ~' 
j., cs. o. NagyfO.ged, u •. t. Ludas, u. P• Nagy- hAz :! 677, N., (S, !U43 kh., kj. N ak. 
fQged. Lorettom, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Kismllloa, 

Lajostanya, f"'l Na.gymé,goes, Osongrácl ""'·• es. O. Kismartoq_, 76, XVIII, 67, 11. t. 
'tiszántúli j. (székh. Mindszent), cs. o. Nagy- u. p. Lorettom. 
mágocs, u. t. Árpádhalom, u. p. Nagymágocs. *) LajtaszentgyiJrgy kk., Sopron oa., kimar. 

Lajostanya, f"'l Száro.zberencs, .Abauj-Toma toni j., ház 179, i 1.~35, N., 5, !U66 kh., ~· 
""'·• szikszói j., cs. o. Selyeb, u~ t. Halmaj, u. p. és ak. Felsc5kismartonhegy, tsz. Sopron, jbti. és 

' 
' i 
' 

Léh. ah. Kismarton, es. O. Kismarlon, 76, XVlll, 111, 
Lajostanya, f"'l Tiszalök, Szabolcs dadai u. t. Kismarton, 

alsó j. (székh. Tiszalök), ca. ö. Tiszalök, u. t. és *) Lajtaszentmlklós nk., &jlrOtt oa., Illi!'· 
u. p. Kisfástanya. . martoni j., ház .!47, ! i-460, N., m., 0, 1~ 

Lajostelep, f"'l Parasznya, Borsod ""''' sajó- kb., ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Nll'f· 
szeotpéteri j., cs. o. Sajószentpéte~f u. t. . Sajó- marton, cs. ö. helyben, 76, XVIII, 57, r, 
azentpéter, u. p. Parasznya. p e. • · · 

Lajostelep, r'l Szabadbattyán, Fejér , szé- *)- Lajtaújfalu nk., X Lajtaújfaluai jutalJiri 
kesfehérvé.ri j., .cs. ö. Szék.esfehérvá.r, u. t. és Sopron kismartoDi j., ház t ! !.867, N, 
u. p. Szabadbattyán. m., cseh-morva, h., Or á', 737 kh., ak. helybelt 

Lajostelep, f"'l Tasnádbajom, Slilágy mn., tas- tsz. Sopron, jbtk. és ah. Kismarton, ca. 11. heir· 
né.di j., es. O. Pele, u. t. és u. p. Érszc5lllis. ben, 76, XVIII, 57, ii}, r, e. 4/J· . 

Lajostelep, f"'l Vassurány, Vas ""'·• szombat- Lajta1ljfalusl jutagyar, n &prtl 
helyi j., es. ö. AcsAd, u~ t. Aeaád, u. p. V ép. ""''' kismarto!li j., ca. 6. Lajtaújfalu, L t. ls 

Lajosl'izesráta, r'\ NagymAgoes, Csongrád t1m., u. p. Lajtaújfalu. . · 
tiazá11túli j. (szék h. Mindszent), cs. G. Nagymá.gocs, Lajvér, r'l Bátaszék, Tolfia ".., kllzponli ~ 
u. t. és u. p. Nagymágocs. (székh. Szekszárd), ca. ft. Szálka, .. t. és a. P. . 

*) Lajenölgy kk., Szo.tmár .· "m., avasi j., Bátaszék • 
(azékh. Avasújváros), ház 96, :! O., t., rk. *) Lak kk., X Ágyústanya,- BorivOigylaDJI! 
és gk. Avasújfalu, teriiletet l. Avasújfalu, kj. és Csordafolyástanya és Nyilastanya; Borsod , ... · 
ak. Avasfelslifalu, tsz. Szatmá.mémeti, jbtk. és ah. edelényi j., ház 178, t· 785, M, ~, rl Fels6-
Szinérváralja, cs. G. Avasfelsőfalu, 5, XII, 87, vadá.sz, 3.268 kb.; kj. éa ak. helyben,tsz. SI 
u. 1;. Avasfelsc5falu, u. p. Avasújfalu~ jbtk. és ah. Edelény, ca. G. Edelény, M, X, ' 

czlgpnszta, r'l Nikla, &mogy ""'·• mar- u. t. Királykút, ~· 
czali j., cs. O. Marczali, u. t. Somogyfaj sz, u. P• L a k l. Lakszakállas. .. a..n.~:J.ak, ÁJOStoJilak. 
Nikla. · L a k l. AbaszéP.lak, A»P".. 
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Alsóujlak, Balatonújlak, BAnlak, Barátlak, Barom- f, 629, N., h., m., rt. Lók, !.!09 th,, kj. és ak. 
lak, Belényesújlak, Berettyószéplak, Bilak, Bod- Lók, tszlk., jb. és ah. Sopron, cs. ts. Lakompak, 
zAsújlak, Csarnólak, Csendlak, Dedrádszépl:tk, 76, XVIII, 57, u. t. , f (DoborjAn-Lakfalva), 
Déneslak, Dióslak, Édeslak, Erzsébetlak, Fehérlak, ~-
Fekelelak, Fels6t1jlak, Fertószéplak, Fönlak, Gé· *) Lakbiza kk., Vas ""'·• muraszombati j.,. 
derlak, Hegyeslak, Hegyközújlak, Hólak, István· ház 54, f 243, Vend, ág. Pétf'.rhegy, 455 kb., lrj. 
lak, Jólak, Jubászlak, Kaczorlak, Kaposújlak, Kél- és ak. Péterhegy, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 
tornyúlak, Királylak, Kisbaromlak, KissAroslak, Muraszombat, cs. 0. Tótkeresztúr, XX, 66, 
Kistótlak, Kisújlak, Korom lak, Középlo.k, Küküllc5· u. t. Péterhegy-Tótkeresztúr, u. p. Péterhegy. 
néplak, Leiidvakislak, Magaslak, Magyarlak, Lakheg.rl puzta, r'\ Déneslak, Vas vas-
Majorlak, Marosnagylak, MAslak, Mezólak, Mezd- vári j., cs. ö. Eifervár, u. t. Gy6rvir, u. p.· 
újlak, Mikosszéplak, Mondorlak, Nagybaromlak, Egervár; 
Nagylak, Nagysároslak, Nagytótlak, Nemeslak, Laklheu, r'\ Szigetszentmiklós, Pest-Pili8-
Nérnetlak, Nyitraújlak, Ószéplak, Ormándlak, Solt-Kisk un 11m., ráczkevei. j., cs. O. SoroksAr, 
Oreglak, Űrlak, Pászlorlak, Péterlak, Puszta- u. t. és u. p. Szigetszentmiklós. 
újlak, Püspöklak, Rálkalak, Répczelak, Rinya- Laldpuszta, r-. Recsk, Hooes pétervésán 
újlak, Sajkáslak, Sárközújlak, Sárosújlak, Somlyó- j., cs. O. Recsk, u. t. és u. p. Recsk. 
újlak, Sopronújlak, Sóslak, Szamosszéplak, Sza-- J,aklpusz1a, r'\ Szinérazeg, Temes tJm., buziás
mosújlak, Szarvaslak, Szemlak, Szendelak, Szent- fürdói.J., cs. O. Buziásfllrdő, •· t. és u. p. Szi-
istvánlak, Széplak, Szilágyújlo.k, Szőllőskislak, nérszeg. · 
Ternesújlak, Tenkeszéplak, Tiszaújlak, Torontál- «) Lakócsa kk., X Kálmánmajor, Pulkova• 
erzsébellak, Tündérlak, Vajdalak, Yaslak, Vidor- puszta és Siópuszta; &mo!J!I vm., barcsi J., biz 
ak, Vindornyalak, Zádorlak, Zalaújlak, Zselicz- 139, :i!. 1.303, H., m., o, kh., kj. és ak. bely

kislak. ben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Szigetvár, cs. Cl. 
L ak a l. Alsólatárlaka, Bodonlaka, Csehlaka, helyben, U, XIX, _[ll e. ~. ' 

Csek~laka, Dezsérlaka, Enlaka, Farkaslaka, Felsc5- L ak 6 c z a I. Zólyomlukó, 
talárlaka, Gergelylaka, Györgylaka, IspAnlaka, Lakom, r'\ Tar, He11es ""'·• halvani j., cs • 
Kislaka, Kornislaka, Körösbánlaka, Magyarpéter- O. Pásztó, u. t. és u. p. Tar • 
laka, Maros lakn, Marótlaka, Mikelaka, Miklós- *)Lakompak kk., Sopron "m., soproni j., biz !511 

laka, Oláhpéterlaka, Ottlaka, Pósalaka, Tamás· f 1.668, N., m., (X, rk. Réczény, 3.U7 kb., kj. és 
lakal Zetelaka. . ak. helyben, tsztk., jb. és ah, Sopron, es. G. hely· 
· ')Lakács kk., X PüspOkimajor és Ternye puszta; ben, 76, XVIII, 57, r. _r e. ~· 
Nyitra tJm., galgóczi j, hl\z 136, f 1.04.1, T., m., O• L ak o a l. Alsólakos, Csertalakos, Fels6lakos, 
1.9~6 k.h., kj. és ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah, Kislakos. . 
Galgócz, cs. G. Nyitraújlak, a·, XIV, 46, u. t. *) Laksárú,Jfaln kk., Polsony "m., malacztai j., 
Eleoske, 18). . ház 32-t., ! 1.301, T., O• 5.99& kb., kj. és ak. hely-

*) Lakárd kk., Ung ttm., ungvári j., ház 293, ! ben, tsz. Pozsony., jbtk. és ah. Malaczka, es. o. 
USO, T., t, rk. Jenke és Órdarma, ref. Ungpin- Morvaszentjános, 72, XIII, 40, u. t. Sasvár, ~· 
k.óez, 1.832 kh., kj. és ak. Órdarma, tsz. Bereg- *) Lakszakállas kk., X Lakszakállasi rét; 
szász, jbtk, és ah. Nagykapos, cs. O. Pálóez, Komát·om vm., csallóközi j. (székh. Nemesócsa), 
66, XI, 36, u. t. Ungvár, n. p. Ungtarnócz. ház 166, ! 78:1, M., ~, rk. Ekecs, 1.314 kb., kj • 

Lakasimaj or,~ Párva, Besstercse-Nass6d. 11m., és ak. helyben, tsztk., jb. és ah.· Komárom, es. O • 
naszódi j., cs. G. Naszód, u. t. Rebra, u. p. Nemesócsa, U, XIIl, 4-3, u. t. Bogya-Gellér, ~· 
Naszód. Lakszaklllo.sl rét, r-. Lakszak6.llas, Komárom 

Lakatmajor, ~ Berhida, Vessprim "m., vesz- vm., csallóközi j. (székh. u. t • 
prémi j., es. ö. Peremarton, u. t. és u. p. Berhida. Bogya-Gallér, u. p, LaksZ"akállas. · 

Lakatosboko1·, ~ Nyíregyháza, 81abolcs 11m., Lukytelek vasutállomé.s, ~ &st-
. ca. ö. Nyíregyháza, u. t. Nyíregyháza, u. p. Kis- Pilis·Bolt-Kiskun tJm., cs. ö, Kecskemét, f, 
fb-FGldhU.z. ~ p. u. 

*) Lakatosfalva kk., Bereg ttm., latarczai j. *) Lala\ucz kk., X Mészkemenezetelep; Krasld
(azékh. Oroszvég), ház 17, f. 9!!, R., gk. Gombás, 81örény 11m., marosi j. (székh. Marosberkes), biz 
!18 kh., kj. és ak. Nyámsdomb (felsőviznicz.ei 3~3. ! 1.291~ O., .:f=-, 4.593 kh., kj. és ak. Sza· 

• 

• 

• 

• 

kj; és ak. kerOlet), tsz. Beregszász, jbtk. és ah. bálcs, tsz. Lugos, jbtk. és ab.. Facsád, cs. ö, =

Munkács, cs. ö. Alsóviznicze, 65, XI, 34, u. t. és Balta, VIII, 23, u. t. és u. p. Marosborsa. 
1, p. Frigyesfal va. L a I n si n c z l. Laláncz. · 

Lakatostunya, f"'l Nagykereki, Bihar Lallczl, r'\ Óesad, n-encsm 11m., csaczai j., 
biharkereszlesi j., es. G. Kisszántó, u. t. és u.:p. cs. o. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Óesad. 
Nagykereki. L a l i n ek l. Kisdivény. 

•) La'kfa.ha kk., Sopron t1m., soproni j., lláz 10!1, L a l i t y l. Liliomos . 
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Lalubova,~ Fels«''lizsény, D-encs/n vm., zsolnai L a n d s ás fa l u l. LándzsAal!tra.lu. \-
j., cs. O. Várna, u. 'li. Várna, u. P• Terhely. Landzsal csárda, f"'\ Ba~baea, Sopr01"'11~esor· l 

L ám l. Nagylám. nai j., es. O. Csorna, u. t. és u. p. Csorna. 
*)Lamacs kk., Poesony t~m., pozsonyi j., ház ~28. *) Lándzsásötfalu kk., X Horanszka; Bltpu 

f 1.381, T., m,, o, 2.6Bü kh., kj. és ak. Dévényújfalu, vm., szepesszombaü j., ház 67, t T., len· 
tsztk., jb. és ah. Pozsony, cs. O. Pozsony, 72, Xlll gyel, czigány, rk. Svábfalva, 1.969 kb., kj. éa 
40, ~. f, u. p. Pozsonyhidegkút ak. Své.bfalva, tsz. Lt'!eae, jbtk. és ah. Szepes-

*)Lámkerék nk., Bzeben szászsebesi j., ház szombat, cs. O. Poprád, 67, IX, u. t. Kiposzla· 
. 371, :E 1.M9, O., .:f=-, 1.893 kb., .ak. helyben, tsz. falva, 

Nagyszeben, jbtk. és ah. Szá. .. zsebes, cs. O. Szlisz- L á n d z s é r l. Linzsér. 
sebes, 64-, XXIII, 74-, u. 1;. és u. p. Szászsebes. L á n g l. Nagyláng . 

Lamorimalmok, r. Dombhát, Beolnok-Doboka Langató, ~ Ligvánd, &prOf' ""'·• fels6· l 
t~m., magyarlAposi j., cs. O. Galgó, u. 'li. és u. p. pulyai j., cs. O. FiU es, u. t. és u. p. SzabadbáriniL 1 
Galgó. Langautelep, n Borostyánkő, Va~ vm., kóue~ ~ 

*) Lamosfalva kk., Turdcs t~m., turóczszent- j., cs. O.• Borostyánkő, u. t. és u. P• Boros. ; 
l márteni j., ház 68, ! 3;;4, T., ág. Szucsány, tyánkt'!. 1 

2.118 kb., kj. és ak. Ruttka, tsz. Baszterczei Langautelep, n Vágod, Vu t~~n., k6sze@i j, l 
bánya, j btk. és ah. Turóczszentmárton, cs. O. cs. O. Léka, u. t. Boroatyánklí, u. p. GyöngyösfG. \ 
Ruttka, 71, XV, 48, u. t. és n. p. Ruttka. · L.angeckilveghuta l. Hosszún~ghu~a. 
. Lamosi, n Marikó, Trencsln "m., vágbesztercze, L a n g e n fe l d l. Néramezt'!. 

j., cs. O. Vigbesztercze, u. t. Vághesztereze, Langfelderpörös, ~ &algó, Nyitra ~., nJit· 
. u. p. Marikó. ·· rai j., cs. O. Ürmény, u. t. és u. p. ÜrméDJ. 

Umpásmajor, r. Nagydéin, Veszprém t~m., Lo.ngtanya, n Szaniszló, &atma·r ~m., nagy· 
pápai j., ca. O. Lovászpatona, u. t. Giez-Hatha- károlyi j., es. O. S21aniszló, u. t. és u. p. Ssa,. 
lom, u. p. Lovászpatona. niszló. 

*) Lancsár kk., Nyitro. t~m., pöstyéni j., ház L a n g v i z 1. Hosszúvölgy . 
4i!, :E 217, T., C;, 1.156 kb., kj. és ak. Alsólopassó, Lanka, "' Dárda, Bo,ranga 11111., baranya· 
tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, cs. O. Vittencz, vári j. (székh. Dárda), cs. o. Dárda, 1. t. és 
72, XIII, 41, u. 1;. és u. P• Verbó. u. p. Dárda • 

.Lancsikovotelep, "' ·Málnapatak, N6grád "tn., Lanka, "' Decs, Toltaa központi j. (székh . 
losonczi j., es. ll. Málnapatak, u. 'li. Szinóbánya, Szekszárd}, ~s. O. Decs, u. t. és u. p. Decs. 
u. p. Málna patak. Lanka, ~ Dombelve, Tretacsm tlm., csaczai j.; 

L a n c s u k l. Lánycsók. cs. o. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dombehe. 
L á n c z I. Alsóláncz, Felst'!láncz. , Lanka, r. Old, Baranya tnn., siklósi j., ct. G. 
J.á.nczytanya, ~Abaújszina, A.bauj-Torna t~m., Drávaszabolcs, u: t. Ráezbóly, u. p. Siklós. 

kassai j., cs. ö. Gl!Iicz, u. t. és u. p. Abaújszina. Lanka, r. Szaporcza, Baranya tllll., sikló:i 
LandJpuszta, r. Mesztegnyő, Somogy vm., mar- j., cs. o. Vajszló, ·u. t. Vajszló, u. p. Kemes. 

~zali j., cs. o. Marczali, u. t. és u. p. Mesztegnyö. Lankakert, r\ S:~:atmárököritó, Bzat111dr , •• , 
Ló.ndlpuszta, f'l Szepestótfalu, Szepes vm., kés- csengeli j., cs. O. Porcsalma, u. t. éa L P• 

mA.rki j., cs. O. Podolin, u. t. Szepesbéla, u. p. SzatmárökOritó • 
Szepestótfalu. Lankapusztn, r\ Karika, Szilágy !lm., zsiMi 

*) Lándok: kk., X Kotlintelep, és Sza- j,, cs. O. Kett6smező, u. t. és u. p. Karika. 
badlaktelep ; Beepes vm., késmárki j., ház 188, Lánli:apuszta, r\ Nagysitke, Vas vm., sán1ri 
!. 1.08~, T., 0, 4.450 kb., kj. és a.k. Szepestót- j., cs. ll. Káld, a. t. és u. p. Ostiiyasszonyfa. 
falu, ts~. Löcse, jbtk. és ah. Késmárk, cs. ö. Bar- *) Lo.nk:ás kk., Bihar t~m., magyarcsékei j., 

. lang liget, 67, IX, 30, u. 1;. Szepesbéla, u. p. ház 154, f 873, O., m,, :t, 8.775 kh., kj. és,;. 
Szepestótfalu. • Bihardobrosd, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ,b. 

*) Lándor kk., Alsd·Fe"Mr vm.,. marosújvári j., Magyarcs>-ke, cs. O. Kispapmez6, 37, IV, 11, L~ 
ház 71, f. 839, O., m., 1;, ref. Magyarbük kOs, 1.148 és u. p. Bihardob1·osd. 
kb., kj. és ak. MagyarbükkOs, tsz. Gyulafehérvár, L a nk ás I. Bégalankás, KislanUs, XarY' 
jbtk. Marosújvá.r, ah. Nagyenyed, cs. o. Magyar- lankás. · . · 
bnkk Os, 50, XXI, 68, u. t. Marosbogé.t, u. p. Lankócz, r\ Decs, Tolna t~m., kllzponti j. (Sfl'kh· 
Magrarbükkös. Szekszárd), cs. ö. Decs, u. t. és u. p. DerL · 

; Landordpuszta, n Sz~ll~skislak, Somogy t~m., Lo.nkóczpnsztn, n Berzencze, Somogy rJI; 
lengyeltóti j., cs. o. Lengyeltóti, u. t. és u. p. csurgói j., es. ö. Berzencze, u. t. Gola, L 

Szt'!llősgyOrllk. · Berzeneze. . . hAl 
LándorpuRzta, ~ Hetény, Kotnárom vm., ud- *) LantosfalJa kk., Vas 11fll., kllSJe~ l·~ e; 

Hetény u. p. Komárom 1. ak. PörgOlény; tsz. Szombathely, 
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K6sr:eg, cs. o. Léka, 83, XVIII, 59, u. t. Léka, Lapánytéglantl, r-. Felsősegesd, So.mogy wm., 
a. p. Pilrglllény. .. nagyatádi j., cs. O. Felsősegesd, u. t. és a. p. 

•) LAnzsór kk., X Virány; Sopron 'Vm., felső- Felsősegesd. 
pulyai j., ház 102, f. M7, N., m., o. 2.030 kb., kj. és Lapnpuszta, r-. Szentgáloskér, Somogy wm., · 

• 

alt. Sopronszentmárlon, tsz. Sopron, jbtk. és ah. igali ·j., cs. ll. Mernye1 u. t. Mernye, u. P• Szent- .. 
Fels6pulya, cs. ll. Répczekároly, 76, XVIII, 59. gú.loskél'. 
a. t. Sopronszentmá.rton, c:sJ. . L a p ás l. Kislapú, Nagy lapú. • • 

•j Linzsárújfalu kk., Sopron 'Vm., felsőpulyai Lapásdpuszt.a, r-. Ságújfalu, N6grátl , azé-
j., ház 53, ! BUO, N., rk. Veperd, t.'UO kb., kj. csényi j., cs. O. Karancsság, u. t. Pálfalva, u. p. 
t!s ak. Sopronszentmárlou, tsz. Sopron, jbtk. és Karancsság. . 
ah. Fels6pulya, cs. o. [Répczekároly, 76, XVIll, *) Lapásgyai·mat kk., X Betlehemmajor és 
59, u. t. és u. p. Sopronszentmárton. Csendespuszta; Nyitra nyitrai j., ház 

*) LADycsók kk., X Bácsfapuszta, Csataalja és f. 842, T., m., rk. Nagylapás, 1.860 kb., _lrj. és 
Monyoród ; Baranya vm., mohácsi j., ház 438, ak. Nagyeinóke, tsztk., jb. és ah. Nyitra, cs. G. 
f, Uu5, N., m., sz., .(), kg. Liptód, 4.38t. kb., Nyitra, 1!!, XIV, 4-6, u. t. és u. p. Nagylapú. 
kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, j}ltk. és ah • .Mohács, Lapastóhegy, 1"'"'1 Ki11knndorozsma, 08ongrd4 
es. ll. MoblLcs, 62, XIX, 61, u. t. Mohács, ~· vm., tiszáninneni j. (székh. Kiskundorozsma), 

Unyi, n Óbeszlercze, Trencsm t~m., kiszucza- cs. o. Kiskundorozsma, u. t. és u. p. Kiskun
újhelyi j., cs. ll. Óbesztereze, u. t. és u. p. Óhesz- dorozsma. 
tereze. Lapát, r-. Tótl>elsl'lez, Zólyom zólyomi j., 

LAnyihuta, n Dobsina, Gömör és Kis-Hont cs. o. Tótpelsl'lcz, u. t. és u. p. Tótpelsőcz. 
am., cs. ll. Dobsina, u. t. és u. p. Dobsina. Lapáthegy, r-. Viziszentgyllrgy, Zala vm., cslk-

JA,nyitauya, n Bojt, Bihar tJm., hiharkeresz- tornyai j., cs. O. Miksavár, u. t. Cslktomya, a. p. 
lesi j., cs. ll. Kisszántó, u. t. Nagykereki, u. p. Viziszentgyi'Jrgy. 
Bojt. *) Lapben kk., Beatmár erdl'ldi j., biz 

Lányos, n Kisdivény, Trencsén tJm., kiszucza- St., !, 415, O., gk. Kisszokond, 3.1!16 kb., kj. és 
újhelyi· j., cs. ll. Kiszuczaújhely, u. t. Zsolna, ak. Nagyszokond, tsz. Szatmir-Németi, jbtk.Erdőd, 
n. p. Nagydivény. . ah. Szatmár-Ntlmeti, cs. O. Krasznabéltek, 51 XII, 

' L á n y os l. Kisdivény. · . 37, u. t. Középhomoród, u. p. Nagyszokond. 
Láp, n Bodzásújlak, Zemplén vm., sitoralja: *). Laplncsolaszl kk., Yas wm., szentgotthá.rdi 

újhelyi j., cs. o. AlsómihlLlyi, u. t. Velejte, u. P• j., há.z 128, f. 730, N., rk. Nagyfalva, 60!1 kb., kj. 
Bodzásújlak. és ak. Nagyfalva, tsz. Szombathely, jbtk. és ah . 

Lapacs, n . Lázalja, Trencsén wn., puhói j., Szentgolthárd, es. ö. Szentgotthárd, 83, XX, 66, 
cs. ll. Puhó, u. t. Puhó, u. p. Láz. u. t. Szentgotlbárd, u. p. Nagyfalva . 

L a p á d l. Magyarlapád, Oláhlapád. *) Laplncsújtelek kk., Ya8 vm., felsl'll'lri j., biz 
*) Lápafő kk., X Kéglitanya és Lápafil puszta; 93, f. 601, N., czigány, rk. Árokszállls, 608 kb., 

Tolna vm., dombóvári j., ház 100, :E 609, M., ~, kj. és ak. Árokszállás, tsz. Szombatbely, jbtk. és 
rk. Nai, 1.502 kh., kj. és ak. Nak, tsz. Szekszárd, ah. Felsl'll'lr, es. o. Alhó, 83, XX, 66, u. t. és u. p. 
jbtk. és ah. Tamási, cs. o. Szakes, 44, XIX, 63, Pinkafl'l. 
L t. Szak cs, u. p. Nak. *) Lapispatak kk., X Ortás és Osicsemajor; 

Lápaföpuszta, n Lápaf!'l, Toltza vm., dombó- Sáros vm., lemesi j., ház !J,, f. 606, T., m., o, 
vári j., cs. ll. Szakcs, u. t. Szakes, u. p. Nak. gk. Királynépe, ~-111) kb., lrj. és ak. Sá.rosbog-

Lapily, 0 Má1·amarossziget, Mát•amaros Vfll., dány, tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs, G. Lemes, 67, 
' cs. 6. !Uramarossziget, u. t. és u. p. IX, ~9, u. t. és u. p. Lemes. 

!zigel Lapistó, r-. Szentes, Csongrád "m., ci. G. 
· Lapályvölgy, n Borsa., Máramaros tim., visói Szentes, ~ m. h., u. t. és u. p. Szentes. 
j. (székh. Felsővisó), cs, O. Borsa, u. t. és u. p. L a p i s t y a I. Felsl'lszamos. 
Borsa. Lápltng, r-. Mérk, Ssatmár vm., nagykirolyi j., 

*) LapAncsa kk., Baranya · wm., bal'anyavári j. cs. O. Fábiánháza, u. t. Ágerdő, u. p. Mérk. 
(székh. Dárda), ház 84, f. 479, N., m., o, 789 kb., Lápló, r-. Sárospatak, Zemplén wm., sáros· 

. kj. és ak. Magyarbóly, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Dárda, pataki j , cs. o. Tiszakarád, u. t. és u. p._ Siros· 
cs. il. Villány, 52, XIX, 61, u. t. Magyarbóly, patak. . 
~- · Lapoczka, r-. GörOmbllly, Borsod t~m., miskolczi 

*) Lapány kk., X Újudvarmajor; Zala vm., csák- j., cs. o . .Miskolcz, u. t. és u. p. Hejőcsaba. 
tornyai j., biz 68, f. 580, H., m., rk. Mw·aszent- Lapoltoslmajor, r-. Alsónyárasd, Po11ony 
márton, 1.600 kh., kj. és ak. Muraszentmárton, tsz. dunaszerdahelyi j., cs. o. Dunasze1·dahely, u. t. 
Nagykanizsa, j btk. és ah. Csáktol'Dya, cs. ll. Mura· Felistál-Alsónyárasd, u. p. Alsónyárasd. 
szerdabely, 48, XX, 65, u. t. Muraszerdahely, u. p. Lápolda l, r-. Okány, BU,ar wm., cséffai j., cs. 
Muraazentmárton. · · o. Okány, u. t. és u. p. Okány. 
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- Lap Lap 
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Laponyag, f"'l Dévaványa, J"áu-Nagykun-S1oJ- Laposmajor, n Garamhaliszi., Zdlyoa n., 
nok vm., "tiszai felsc5 j. (székh. Kunhegyes), cs. 6, zólyomi j., cs. o. Zólyom, •· t. él a. •· 
Dévaványa, u. '· Pusztaecseg, u. p. Dévaványa. Hajnik. 
· Laponyag, f"'l PllsplSkladány, HaJdu vm., hajdu- Láposmeza, n Tiszabogdány, Márat1u,rost•. 
szoboszlói j., cs. O. Pllspökladány, u. t. és u. p. tiszavölgyi j. (székh. Rahó), cs. 11. Tiszabogdlny; 
Pilspökladány. · u. t. Rahó, u. p. Tiszabogdány. 

Laponyapuszta, f"'l Gömörmihályfalva, GiJmiJr Laposmez6, r Za.luzántó, Zala 11m., keszthelyi 
ú Kis-Hont "m., tornaljai j., cs. o. Rimaszombat, j., cs. ö, Zalaszántó, u. t. Sllmeg, u. p. Zalaszántó • 
u. t. Tornalja, u. p. Gömörfilge. L a p o s n o k L Bégalaposneki Kialaposnok, 

*) Lapos kk., Sáros 'Vm., iirálti j., ház 49, f Nagylaposnok. -
167, T., c:!, rk: .Magyarraszlavicza, 1.449 kh., kj. Laposnyatelep, n Lib!nfalva, Mt~rOB·Tor® 
és ak. Magyarkaproncza, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. vm., régeni alsó j. (székh. Szászrégen), es, O . 
Girált, cs. o. Tótraszlavicza, 67, IX, i9, u. t. helyben, u. t. GOrgényszentimre, u. p. Libánfalva. 
Magya.rraszlavicza, u. p. Magyarkaproncza. *) Lápospataka kk., SsoZnok-Doboka rt~,· 

L á p o s l. Alsólápos, Felsőlápos, Gácslápos, magyarlápasi j., ház 153, f. 676, O., t, gi. Rohi, 
Hagymáslápos, Kislápos, Oláhlápos. 2 518 kb., kj. és .k. Rohi, ts~. Dés, jbtk. és ah. 

*) Láposbánya kk., Seatmár vm., nagybányai j., Magyarláp os, 63, XXI, 70, u. t Magyarlápos, 1." 
ház 274, :E 1.3.->5, O., m., o, ; , 1.361 k.h., kj. és Rohi. 
ak. llisztótfalu, tsa. Szatmár-Németi, jbtk. és ah.· Lapospuszta, r-. Fels15páhok, Zala !lm., keni· 
Nagybánya, cs. o. Nagybánya, 5, XII, 38, u. t. helyi j., cs. ö. S6.rmellék, u. t. és u. p. Hém· 
Buság-Misztótfalu, u. p. szentandrás. 

LapGscserpuszta, f"'l Hedrehely, &mogy 'Vm., Lapospuszta, n Kétkeresztúr, N6grdd 111. 

kaposvári j., cs. O. Kadarkút, u. t. Kadarkút, losonczi j., .cs. ö. Fnlek, u. t. Poltár, ·L " 

u. p. Hedrehely. . . Pálfalva. : 
•) Láposdebrek kk., Ssolnok-Do~oka 'Vm., ma- Lapospuszta, n Komáromszemere, Ko111áro• 

gyarlá.posi j., ház 13!1, f 548, O., ; , -T, 2.346 vm., udvardi j. (székh. Ógyalla), ca 6. Udvard . 
kh., kj. és ak. Kisdebreczen, tsz. Dés, jbtk. és ah. u. t. Perbete, u, p. Komáromszemera. 

' 
Magyarlápos, .cs. 6. Kupsafalva, 63, XXI, 701 u. t. Lapospuszta, r..· Mocsonok, Nyiira ~~~~., vig. 
és u. p. Magyarlápos. · sellyei j. (szék. Tornócz), cs. ll. Tomócz, L t. 

· Laposhad, f"'l Tiszaszalka, Bereg t~m., mezil- és u. p. Mocsonok. 
kaszonyi j., cti. o. Tiszaszalka, u. t. Mezőkaszony, Laposszeg, r-. N6.dudvar, HajtJ~ ~a., hajdu. 

· ·u. p. Tiszaszalka. szoboszlói j., cs. l}, Nádudvar, L t. és L p, 
LapGshalml tanya,· r'\ Kőtelek, J"áse-Nagy- Nádu~var. 

latn-Seolnok 'Vm., jászsáii alsó j. (székh. Jász- Lapostany a, n KiskOrc, Heves ""'·• hevesi~ 
apáti), es. 6. Klltelek, u. t. Kc5telek, u. p. Tiszabő. cs. ö. Tiszanána, u. t. és u. p. Kiskftre. 

Laposhalom, f"'l Tiszafilred, Heves vm., tisza- Lapostanya, f"'l Szurdokpi:tspOk~ He~ ,., 
fllredi j., cs. o. Tiszanána, u. t. Ohat-Puszta- hatvani j , cs. ö. Pásztó, u. t. és •· p. Szurdok· 

· kócs, u. p. TiszafQred. pilspök.i. 
Laposhegy, f"'l Újfehértó, Bsabob t1m., nagy- Lapostanya, f"'l Táp, Györ 1llll··· pusztai j . 

kállói j., cs. ö. Újfehértó, u. t. és u. p. Újfehértó. (székh. Győrszentmárton), cs. i!. Táp, a. t. és 
. *) Láposhidegkút kk., Beatmár ""~., nagy- u. p. Táp. . 

bé.nyai j., hb 184, f, 838, O., ; , 1 kh., kj. Laposte"W, f"'l Torda, Torda·Árangor 1111., cs.~ 
és ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. T.orda, u. t. és u, p. Torda. 
Nagybánya, es. o. Nagyb6.nya, ó, XII, 38, u. t. Ló. pp uszta, n Magyarpad é, Toronfái ut., nagy· 
·éi u. p. Nagybánya. kikindai j., cs. ö. Padé, u. t. és a. p. Padé. 

Lnposlkert, n Mezóberény, Bélels békési Lapsapuszta, f"'l Tornalja, Götnör ta Kis·H~t 

• 

j., cs. ö. Mezóberény, u. t. és u. p. Mez6berény. vm., tornaljai j., cs. O. Tornalja, u. t. és 1o p. ' 
. . Laposlmajor, n Szentetornya, Békts t1t11., Tornalja . 

orosházi j., cs. ö. Orosház!l, u. t. és u. p. Szente- LapsólrtTány, n Bélapataka, Nyitra , 11,, pri· 
tornya. . · vigye i j., cs. l}, Divékrudnó, u. t. Nyitranol"ák. 

Laposlpuszta, f"'l , Békés u. p. Bélapataka. 
békési j., cs. O. M.ezóberény, u. t. és u. p. Mező· L a p u g y l. Alsólapugy,. Fels~lapugy . 
berény. *) LapuJW kk., X Baksaháza, Bobonyérpusds. 

Laposki, f"'l Oroszkő, Máramaros vm., visói Kisbaksahlíza, Vizvölgypuszta és Zsod4nypuszta; 
j. (székh. Felsővisó ), cs. l}, Havasmez6, u. t. N6grád vm., füleki j. (székh. Salgóla~án), b;iz 
Petrova, u. p. Havasmező. 28~, f 1.396, H., rk. Karancskeni, Ag. LuCI· 

Láposköz, r-, Kovás, &atmár vm., nagysom- falva, ~.871 ~h., kj. és ak. helyben, tu. Balassa: 

u. p. Kovás. _ ság, XVI, 61, u. t. Salgótarján, · 
,. 
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•) Lapupatak kk., Kolola mn., hidalmási j., *) Lászka kk., Sáros eperjesi j., h6.z !O, 
hú sa,· f, 458, O., • , kg. AlmásköblGs, 2.18!:1 k.h., i 104, T., rk. Szinye, 111 kh., kj. és ak. Kajáta, -kj. és ak. helyben, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Hid- tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs. G. Bertót, 67, IX, . 
almás, cs. ll. Magyarzsombor 51, XXI, 67, n. t. 29, u. t. Kisszeben, u. p. Szinye. . 
Egeres, 11.. p. Magyarzsombor. ") Laszkár kk., .7\w6cl vm., turóezszentmA.r-

L a p us l. Pázsitos. · toni j., ház 26, :E 117, T., ág. Blatnieza, 303 kh., 
L a p us n i e s e l l. Kislaposnok. kj. és ak. Pribóez, tsz. Beszterezebánya, jbtk. 
L a p us n i k l. Bégalaposnok. és ah. Turóezszentmárton, es. ö, Mosócz, 711 

L a p'u s n ik I. Nagylaposnok. XV, 48, u. t. Mosócz, u. p. Pribóez. . . 
Lapunyak kk., Hvnya.rl vm., irui.rosillyei j., L a B z kár l. Nyitralaszkár. · · 

hú 15:!, f, 639, O., m., =f, 1.623 kh., kj. és ak. hely- f"'\ Homhiny, Ndgrád . 
ben, tsz. Déva, jbtk. és ah. es. G. Dobra, nógrádi j. (székh. Rétság), cs. o.· Rétság, L t .. és 
N, ~. 75, L t. és u. p. Hnnyaddobra. u. p. RomMny. 

LárgatBllya, f"'t Magyarkályán, Koloes vm., L ás z l ó l. Alsólászló, Bakonyszentlászló, Bu
mocsi j., cs. ll. Ma~ryarkályán, u. t. MagyarBzovát, csuszentlászló, Felsólászló, Homoródszentlászló, 
a. p. Moes. Jászszentlászló, KisBzentlászló, Nyárádszentlászló, 

Lárgatelep, f"'t Kásva, Maros-Torda vm., régeni Oláhszentlászló, Pilisszentlászló, Pusztaszent
als~ j. (székh. Szászrégen), CB. ö. Gllrgényszent- Iászló, PllspOkszentlászló, Szászszentlászló, Szécsi
imre, 11. t. és u. p. Gllrgényszentimre. szentlW!zló, Szentlászló, Tordaszentlászló, Váez

Lasáspnszta, f"'t Rakaczaszend, · Borsoil ~m., szentlW!zló, Zalaszentlászló. 
edelényi j., cs. lJ. Szendrő, u. t. Királykút, u. P• *) Lászlód kk., Ho11t vm., korponai j., hAz 4!, 
R&kaeza. i. !87, T., rk. Li l va, 1.1M kh., kj. és ak. Litva, 

") Lask kk., X Andrássymajor i ~m., tsz. Ipolyság, jbtk:. és ah. Korpona, cs. o. Széna-
nagymihályi j., ház 67~ i 320, T., t, rk. Vásár- vú.r, ~6, XIV, n. t, Korpona, u. p. Litva. 
hely, ág. Pazdics, 576 kh., kj. és ak. Bánócz, tsz. Lászlófala, f"'\ M:éhi, Gömör·ú Kis-Hont vm., 

jbtk. és ah. Nal!'ymihály, cs. O. tornaljai j., cs. O. Toru.alja, u. t. és u. p. Tornalja. 
Nagymihály, 66, IX, 28, u. t. Bánócz, u. p. Pazdics. L á s zl ó fa l u 1. LAszlófalva. · .. 

*) Laskafalu kk., X Cseminicz és Újlaakafalu i *) Lászlófalva kk. ·Turóc• stubnyafO.rdői 
BaranytJ tma., baranyavári j. {székh. Dárda), h~- j., ház !7, t 171, T.,' rk. TnrórzszentgyOrgy, ág. 
!60, f. 1.565, N., m., o, kg. Dárda, 3.649 kb., Ivánkafalva, 915 kh., kj. ·és ak. Kiscsepcsény, tsz. 
kj. és ..ak. Dárda, tsz. Pécs, jbtk. és ah. D~da, Beszterczebánya, jbtk. StubnyafO.rdő, ah. Turócz-
cs. il. Kácsfalu, 5!1, XIX, 61' ~- szentmárton, cs. O. Znióvé.ralja, 71, XV, 48, n. t. 
~~kapnszta, f"'t Pamu~, vm., lengyel· TóÍpróna, u. p. Ivánkafalva. _ 

tób J· cs. ö. SomogyvAr, u. t. és u. P• Somogyvár. L ás z l ó fa l v a l. Alsólászlófalva Felsőlászló-
') Laskó nk., X Keskenyerdő és Kőriserdő i falva Sajólászlófulva. ' 

Barat~ytJ • baranyav~i j. (székh. Dé.rda), hé.z Lbzlóf6ldl DJajor, f"'t Dénesfa, SOprOR tl~., 
6!!0, f, 1.864, M., ~, rk. Bellye, 9.496 kh., ak. k ári . .... B 1· d t. B 1 d 

l be P 
. · h D d 0 apuv J., cs. u. e e , u. e e 1 L p. 

he y n, tsz. écs, Jbtk. és a • ú a, cs. · Dénesfa. ·· · ·· 
helyben, 52, XIX, 61, u. t. Bellye, ~- Lás lóbá · L b é Fl 'Ir ék 

-

• 

. . 

• 

') Laskod kk., X Szannyestanya &abolcs ~m., z . • z, f"'\ ovaa er ny, ~ sz es· 
i b kt · . h"'- 85 ~ ou> M * k. N i·t fehérvár1 J., cs. G. Lovasberény, u. t. és L p. . ny r a a1 J., ...,. , iiW ~, ., 0 , r • y r ass, .L b é 

k N kh kj k ház 
ovas er ny. 

B . yirakta, !.3M ., • és a . Petne a, tsz. Lá lóh.l- . B ·1 ,. ... B •;, k• 
N ir . h"'- 'btk és ah K" .l-d .... N l sz -a,,...., o. maZUJVaros, fVctU ' uZ• y egy .... a, l . . lSV~U a, cs. u. y r· . . ( kb D b ) B 1m • · 

··bakta, 65,· X, 33, u. t. Petneháza, u. p. Nyírtass. po nb J· szé • e ree~en • cs. O. 8 azújváros, 
· r-, Decs, Tolna vm., központi j. (székh. u. t. és u. P• BalmazúJviros. 
Ssekszárd), oe. ö. Decs, u. t. POrböl, u. p. Decs. LászlómaJor, r. Abádszalók, Jási-Nagylt.utt-

*) kk., Beepes tlm., Ílflói j., ház 81· Ssolnok vm., tiszai felső J, (székh. Kunhegyes), . 
! !96, T., rk. Merény, ~~6 kh., kj. és ak. Merény cs. O. Abé.dszalók, u. t. Kunhegyes, u. P•. Puszta.. 

.. (merényvidéki kj. és ak. kertllet), tsz. Lőcse, taskony-Abádszalók. · 
jbtk. és ah. Igló, cs. ö. M:erény, 67, IX, 30, László111ajor, f"'\ Alap, Fejlr sárboPJ.·di 
•· t. és n. p. Merény. j., cs. O. Czeeze, u. t. Czecze, u·. p. Alap. 

f"'t Merény 
1 

&ep es ~m., iglói . r, f"'\ ~lsópél, Bars ., •• , vere-
j., · cs. 11. Herény, u. t. és u. p. Merény. bélyi j., cs. O. NagysaU ö, u. t. és u. P• Ahlópél. 

Lassúpnezt.a, f"'t · Ra.kaczaszend, Borsoil LiszlóDJaj or, f"'\ Alsószeleste, Vas "m., sárvári 
edelényi j., cs. G. Szendrő, u. t. Királykút• j., os. O. Acsád, u. t. és u. p • 
•· p. Rakacza. ·f,ászlómajor, f"'\ Bana, Komárom vm., ~resztesij. 

LA.szezó l. Liszó. · (székh. Nagyigmind), cs. G. Nagyigmánd, u. t • 
f"'t Varbócz, Ábauj-Torna tJm., Bönyrétalap, u. p. Bana. 

tornai j., cs. 11. Szin, u. t. Szin, u. p. Szőllc5sardó· Lászlómaj or, f'"\ Békéssiml!oD, Bikis tma" 
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orosházi j., ak. Pusztaföldvár, cs. ö. Tótkomlós, LiszleSmajo r, r-. Valkhu, Bare v111o, nreWIJi 
8 • t. és u. p. Tótkomlós. j., cs. ö. Verebély, u. t. és u. p. NartmánJL 

LAszlómajor, r'\ Bolhó, Somogy fJm., barcsi j., Lászlómajor, r'l Vasboldogasszony, v.,..., 
cs. ö. Babócsa, u. t. Babócsa, u. p. Bolhó. vasviri j., cs. O. Egervár, u. t. ZalaszentiTl!J 

Lászlómajor, f"""' Borosjenő, Arad vm., boros- u. p. Egervár. . · 
jent'ii j., cs. O. Borosjenő, u. t. és u. p. Borosjenő. Lászlómiive, f""\ Léva, Barr fill,, cs. G. Iba, 

Lászlómajor, r'\ Csomatelke, GömfJr 11 Kis- u. t. és u. p. Léva. 
Bont vm., rimaszécsi j. (székh. Feled), ca. ö. Lászlópusda, r'l Kemencze, Hord 1111, ipoiJ· 
Ajnácskő, u. t. és u. p. FOlek. sági j., cs. ö. Ipolyság, u. L Ipolysag, 'L p. 

Lászlómajor, r'\ Dörypatlan, Toltza fJm., völBY- Kemencze. · 
sési j. (székh. Bon7hAd), cs. ö. Zomba, a, t. Lászlópuszta, r'l Mezllszentgyftrc, fulpl'lll 
Zomba, u. p. Kisdoros. 11m., enyingi j., cs. ö. Enying, L t. Leps!nr, 

Lászlómajor; r'\ Er1ed, Sopron csornai u. p. Mezőszentgyör~ry. 
j., cs. ö. Szan7, u. t. Eued· Rábacsanak, u. p. Lászlórét, n GyertyAnliget, Mdrallllll'tl fl., 
Egyed. ,. tiszavölgyi j. (székh. Rahó), cs. ft. GyertyAaliJel, 

Lászlómajor, r'\ Felsőpaty, Yas atrvári u. t. és u. p. Gyertytnliget. 
j., es. ö. Ölbő, u. t. HerYfalu, u. p. Felsőpaty. Lászlószállás, r'l Cservenka, Btfci.Bo«rogtl., 

Lászlómajor, fl Felsősegesd, Somogy 11m., kalai j., es. ö. Kula, , 11. p. Cservenka. 
nagyatádi j., es. ö. Felsősegesd, u.· t. és u. p. Lászlószerelme, r'l Bar1111y1 ra, 
Felsősegesd. . ·. pécsi j., es. ö. Pécsvirad, 1L t, Pécavirad, 1. ~ 

Lászlómajor, f"""'· Hahót, ZaJa 11m., pacsai j., Kishird • 
cs. ö. SöjtOr, u;t. Gelse, u. p. Hahót. . Lászlótanya, r'l Alamor, .Als6·Fehir CM., kis. 

Lászlómajo r, n Hatvan, Heves vm., hatvani en7edi j. (székh. Vízakna), cs. 11. Vizakna, 1. L 
j., cs. ö. Hatvan, u. t. és u. p. Hatvan. és u. p. ·Ladamos. · .• 

Lászlómajor, r'l Jászkisér, Já81·Nagykun- Lászlótanya, n Bégaszentzyft:rgy, roreRtál 
&oZnok vm., jAszsági als~. j. (székh. Jászapáti), vm., nagybee=kereki j., cs. ll. BéKUZenlgy4fU, 
cs. -ö. Jászapáti, u. t. és u. p. Jászkisér. n. t. és u p. Bégaszentgy6rgy. . 

' Lászlómaj or, fl Mesztegnyő, Somogy 11m., Lászlótanya, r'l Ffizér, .Abauj-TorM ta.,fnzér\ 
marczali j., cs. ö. M-arczali, u~ t. és u. p. Mesz- j. (székh. Hernádzsadány), cs. O. Hernidzn. 
tegnyő. d~y, u. t. Hernádzsadány, u. p. F\lzérkom\6!. 

Lászlómajo r, "' Na8'fperk6.ta, Fejlr vm., Lászlótanya, r"\ Hort, Helle& t~lll., hatnni j., 
adonyij., es. ö. Nar1perkú.ta, u. 1. és u. p. Nagy- cs., ö. Hatvan, u. t. és u. P• Horl 
perkáta. . . • · Lászlótanya, fl lblány, Bealxilea tM., dadai 

Lászlómajor, fl Nar1simonyi, Yaa ""''' czell- felső j. (székh. Giva), cs. ft. lbri.ny, t. t. !s 
döruölki j., es. ~- Czelld~mölk, u. t. Ostft'yasszony- u. p. Ibrány . 
fa, u. p. Nagysimonyi. . Lászlót anya, n Istenmezeje, HetJU lilii., péter· 

Lászlómaj or, fl Nagys~arva, . Po1sony vm., vásári j., cs. ö. Pétervására, a. t. és 1, p. Piler· 
somorjai j., es. ö. Somorja, u. t. Sárosfa, u. p. vásá a. . 
Nagyszarva. · Lászlótanya, r"\ Nagyiklód, &o!!W~·~a 

fl Nógrii.dkövesd, N6grád vm., vm., szamosújvári j., cs. O. Nagyiklód, l. t. ts 
sziráki j., cs. O. 'Rerezel, u. t. és u. p. Nógrád- u. P• Nagyiklód • 

• 

kövesd.· Laiszlótan7a, n Nagykálló, &abolct r1., 
Lászlómajor, n O:roszlámos, Torontál 11m., nagykállói j., es. o. Nagykálló, L t. éa a. p. 

törökkanizsai j., es. O. Oroszlimos, u. 1. és Nagykálló. 
u. p. Oroszlámos. .. Lászlótauya, n Nagyréde, BetJU , ... , (1dll· 

Lászlómajo r, fl Poga, Borsod "Um., mezőcsáti uOsi j., es. O. GyOngyOs, q, t. és 1, p. Nagyridt· 
j., es. ö. Ónod, L t. és u. P• Ónod. Lászlótanya, fl Szik.szó, .Abavj·TOrM (11, 

Lászlómajor, fl Polgárdi, Fejtr "Um., székes- szikszói j., es. o. Szikszó, u. t. és u. p. SzitJÖ: 

' • 

fehérvári j., cs. O. Polgárdi, ~·. t. és u. p. Pol- Lászlótanya, r"\ Vámfalu, Blatmár vm., al15! 
· gárdi. j. (székh. Avasújviros), cs. o

1 
Avaafels6falu,t.l• 

Lászlómajor, n Sarród, Sopron vm., kapuvári és u. p. Vámfalu. . 
j., cs. o. Fertőszentmiklós, u. t. Fertőszentmiklós, Lászlót.elek, n Nagymá.gocs, OloRgrád r.., 
u. p. Eszterháza. tiszántúli j. (székh. Mindszent), cs. il. JUIOd. 

fehérvári j., cs. lJ. Seregélyes, u. t. Szolgaegy- Lászlótelep, f""\ Nagysurány, Ng•t: :; , 
háza, u. p. Zichyújfalu. érsekújvári j., cs. ö. Narysuriny, •· i. 1 

Lászlómajo r, f"""' Szilstrkány, &prOfi "m., N agysur~y. . 11 ·~ ,..., ,;r. · 
csol·nai j., es. ~. Szany, u. t. és u. p. Szilsárkány. Lászlótelke, n ~Arkeresztur, ill 
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boprtfi j., cs. 11. Káloz, 11~ t. Aba, a. p. Sir- ogróez, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. BAn, C.. ö. Bán, 
keresztúr. 71, XV, 47, u. t. és a. p. Zayugrócz • 

.Lászlótdr, ,.... Erd"d, B•a.tmár ""'·• erdődi j., Látóhegy, r'\ Vácz, Pest-Pilia-&U-Kisi:un 
cs. 11. Erdc5d, a. t. és a. p. Erdc5d. · f1m., cs. ö. V ácz, u. t. és a. P• V áez. 

•) Lászlóvára kk., Krass6-8•ördny vm., új- r'\ Debreezen, Baitlu vm., 
moldovai j., ház ~!7, :f. 983, O., .::f, !11.069 kb., cs. ö. Debreczen, m. b., u. t. és a. p. Macs. 
lj. és ak~. Ómoldova, tsztk. és jb. Fehértemplom. *) Latorczaf6 Bereg t~m., alsóvereczkei 
ah. Oraviczabánya, es. ö. helyben, 48, VII, 21, j., ház 116, :f. 639, R, ilt, 3.710 kh., kj. és . 
•· t. és n. p. Ómoldova. ak. Alsóvereczke (beszkidi kj. és ak. kerlllet), tsz. 

. ' 
r'\ Karancskeszi, N6grád Beregszisz, jb, Alsóvereezke, ah. Szolyva, telek-

•·• azécsényi j., ca. ö. Karanesság, a. t. Litke, könyvi hatóság Munkáes, es. ö. Alsóvereczke, 
L P• Lapujtő. XI, M, a. t. és u. p. Alsóvereezke . 

r"\ Mez6berény, Blkts ""'·• békési Latorczaremete, r"' Kisgej6ez, Ung ""'·• ung- · . 
j., ca. ll. Mezc'iberény, a. t. és u. p. Mezc5berény, vári j., cs. ö. Nagygej6cz, a. t. .SzQrte, u. p. · 

kk., Bunya.d ""'·• marosillyei j., ház liO, Nagygejc5ez. . 
f, 4m,·o., kg. Tyej,1.63~ kh., kj. és ak. Guradobra. Latortanya, r'\ Nyírvasvári, &atmár t1m., 
tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, cs. G. Dobra, mátészalkai j., cs. G. FfWiánháza, a. t. Nyfr· 
M, XXIII, 75, f, ~· . bátor, a. p. Nyfrvasvári . 

*) LUzó kk., t1m., girálti j., ház 8" f. Latord.t, r'\ Sály, Borsod vm., mezdkövesdi j., 
tu, T., czi~rány, lengyel, rk. Nyírjes, gk. Istvindi cs. ·o. Tibolddarócz, a. t. Sály, a. p. AlsófWriny. 

kh., kj. és ak. Margonya, lsz. Eperjes, jbtk. és Latos, r'\ Feketebalog, Z6Zyom 11m., breznó-
ah. Girált, ·cs. ll. Kálnás, 67, IX, !19, u. t. és u. P• bAnyai j., cs. ö. Feketebalog, a. t. Bremóbinya, 
Margonya. · · u. p. Feketebalog. . 

') La81tócz kk., Zemplln. vm., sátoraljaújhely, Lah"ántanya, r'\ Zádorfala, GfJm6f' IB Ki.a- · 
j.,· ház 179, ! 79!, T., m., o. t, ~, !1.66! kh., Hont vm., putnoki j., cs. G. Rarüy, a. t. és L p. · 
tj. ls ak; Nagykúmér, tsztk., jb. és ah. Sátoralja- Ragály. . · 
újhely, cs. ll. Alsómihályi,_ 65, X, S~, u. t. *) kk., X Rádpuszta ; . t~M., 
és 

1
L P• Legenye-Mihályi. . • lengyeltóti j., hAz :f. 1.430, M., o, ! , 
) La11tom..Sr kk., Zempllln ""''' na.gym1hály1 5.59!1 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Kaposvár, 

j., ház !90, ! _T., m., ilt , ~, rk. Nagy- jbtk. és ah. Lengyeltóti, cs. O. Balatonboglár, U, 
mihily, kb., kj. és ak. Nagymihály (nagy- XIX 68 u. t. Balatonlelle ~· 
mihályvidéki kj. és ak. kerillet), tsz. S!toralja- L' a t~ r ka 1. Latorczarc5. · • 

új?ely, jbtt.· és ah. Nagymihály, cs. G: Nagy· Latyak, ·f"'\ Ráczkeresztúr, Fejir ""'·• adonyi j., 
mthily, 66, IX, 28, Do L és 8 • P• Nagymlhály. cs. G. Ercsi, u. t. Ercsi, n. p. Ráczkeresztúr. ' 

*) Lasztonya kk., X Lasztonyatag Zala ""' , Laudontanya r"' Zichyfalva, Torontál t~a· 
letenyei j., ház 49, f. 361, M., rk. P~ka, ~66 kb., bAnlaki ·j., cs. 'G. Zichyfalva, f, u. p: 
kj. és ak. Szentadorjin, tsz. Nagyk.amzsa, Jbtk. és Nagymargita. . 
ah. Letenye, cs. ö. Bánokszentg~örgy, 48, XX, . L a uk a 1. Lóka. , · 
a. t. Csl!ml!dér, a. p. SzentadorJAn. L · h... B "d t 'hál a _ .. l . 

T •• ..4. t L · Zal 1 t aura aza, r'\ u szen m1 y, o'StwO ca ""'·• 

• 

•• 
• 

• 

• 

......, ... onya ag, r"' asztonya, a t1m., e e· d d . 1 ó . ( ékh T' l"k). " B "d 
· · ,. B" k t ,. .. Cs" ,. a at a s J. sz • ISZa u , ca. u. u szent-

nyet J., CB. u. a.no szen gyurgy, u. ... umu· 'hál .. Bdd t 'bál K' ... _ . 
dér, u. P• Szentadorján. fil y, u. .. szen ml y, a. P• lBlAB· ·_ 

l·•sztoncza, r"' Karásznó, Trencsm t~m., Földház. . 
kiszuczaújhelyi j., cs. G. ·Kiszuczaújhely, •· t. Laaramajor? f"'\ Gertenyes, .7'emu dettai 
Csacza, a. P• Karásmó. j., cs. G. GátalJa, u. t. éa u, p. Gert-enyeL . 

Latabárpuszta, r"' Hegyközcsatár, Biliar "'·• • Laaramajor, r'\ Oroszvár,. Moaon t1m., rajkai 
j., cs. ö. BiharpQspöki, a. t. Bihar, a. P• J., cs. G. Köpcsény, L t. és a. p. Oroszvár. 

Hegyközcsatár. . Laarataay11, r'\ Oros, Szabolcs t1m., · nyírbog-
Latinábasgyár, ri Polosz\ó, Gömör ts Ki.8- d!nyi j. (székh. Kemecse), cs. ö. Nyireuháza, 

Hont ril.lk.ói j., ca. ö. Ratkó, a. t. ·és a. p. a. t. és u. P• Oros. · 
Ratkó. Lavkópnada, r'\ Alsóstepanó, .Árf1(J t~m., viri 

Latkamajor, r"' Zsére, Nyitra t~m., nyitrai j., j. (székh. Turdossin), cs. G. a. t. és 
cs, ll. Ghymes, a. t. Nyitra, a. p. Ghymes. a. P• TurdoBBin. 

Látkapnszta, r"\ Málnapatak, N6grád ""'·• lo- *) Láz kk., X Bueaoveez, Csertő, Duhih, GGrbe-
sonczi j., ak. helyben (a málnapataki ak. pir- .irtvé.ny, Lieszkovecz, Makitka, Matosov, Miklusov, 
huzamos B. anyakönyve), cs. ö. Málnapatak, a. t. Mladonov, Olsóirtvé.ny, Patakirtvány, Rásztoka, 
Krivány·Gyelva, u. p. Zólyommiklós. Rékairlvány, Siroke, Skaliesi, Szuri, ;I'iszairtviny 

•) Latkócz kk., ""'·• báni j., ház 8, és Zabite ; Trencsdn ""'·• puhói j., ház 393, i. !1.18!1, 
f, T., rk. Viszocsány, 1.031 kb., kj. és ak. Zay- T., O• ef, 7.815 kb., kj. és ak. helyben, tu. 
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• 

Trencsén, jbtk. és ah. Puhó, es. ö. Puhó, 71, XV, Veszprém, jbtk. és ~· Zircz, ca. 11. Réde,19, XVII, 
47, u. t. Puhó, • · 56, m. h., u. t. Veszprémvarsány,~ 

Láz, r\ Lejtős, Tt"tncsb& 'IJm,, illavai j., es. ö. r\ Nasysáros, Sáros m., ~. 
Illava, ·u. t. és u. p. V ágbesztercze. cs. ö. Kisszeben, u. t. és u. p. Nagyskros. · 

Láz, r\ Mátraderecske, Heves 'IJm., péter- Lazl, 0. Szaniszlófalva, Trencsi11 vm., CiliJai 
vásári j., cs. ö. Recsk, U,; t. Parád, u. p. Recsk. j., cs. ö. Turzófalva, u. t. TurzóCaln, L )t 

L á z l. Déznaláz, Hosszúlá.z, Nagyláz, Sebesláz, Szaniszlófal va. . 
Vámosláz. Lázialsómajor, f"'' Terbeléd, N6grád ta, 

*) Lázalja kk., ){ Boro h, B reze, Danesov., Huboke, losonczi j., cs. ö. Losones, u. t. és •· P• Rapp. 
Jamne, Kresle, Lapaes, Paljeszek, Rezakov, Ládfelsömajor, r'l Terbeléd, N6grdd r1, 
Savecskov és Valaszke; Trencsén ".,, puhói j., losonczi j., cs. ö. Losoncz, u. t. és L P• Rl.pp. 
bú 7,, ! 407, T., rk. Láz, ig. Felsőzáros Lazilrtvány, r\ Trencsénfogas, TrenC161 ~.., 
és Láz, 1.258 kb., kj. és ak. Láz, tsz. Trencsén, puhói j., ca. ö. Puhó, u. t. Ledniczróna, L p. 
jbtk. és ab. Puhó, es. ö. Puhó, 71, XV, 47, u. t. Trencsénfogas. · 
PuM, u. p. Láz. Lnzipuszta, f"""' Ivachnófalu, Lipt4 t~~~~. n!mel· 

· · L a z á n l. Bajmóczlazin. lipcsei j., es. ö. Liptótepla, u. t. és a. p. Liptó-
• L a z á n l. Lazány. · tepla. 

*) Lazállf kk., 7'ut'6c6 ""'·• stubnyafilrdc5i j., Lázipus~a, f"""' Terbeléd, N6grád tili., losonczi 
ház 60, ! j!Jj, T., n., rk. Znióváralja, 1.993 j., es. ö. Losoncz, u. t. és u. p. Losonez. 
th., Jrj. és ak. Znióváralja, tsz. Bes~tercze- Lázipuszta, f"\ Varannómezö, Ze11p161 ta, 
bánya, jbtt. Stubnyafnrdő, ah. Turóezszentmárton, varannói j., cs. &. Varannó, u. t. és L). 

es. ö. Znióváralja, 71, XV, -18, u. t. és u. p. Znió- Varannó. _ . . 
váralja. . Laziszkó kk., Lipt6 flfll,, liptószentmik. 

L á z i r l. Szentlázár. · lósi . j., ház 49, f, 270, T.. rk. Suntke-
Lazarentatanya, r\ Narrszered, ""'·· reszt, ág. Nagypalugya és Gáll'al.u,,,.tfl~ kb., 

verseeli j., ca. ö. Veraecz, u. t. és u. P• Nagy- kj. és ak. Nagypaluua "és Gálfalu (nagypalugyai 
a1ered. . kj. és ak. terillet), tsz. Rózsahegy, jbti. és ah. ; 
. *) L6drta1Ta kk., Osfk ""'·· kászona.lesiki j. Liptós~entmiklós, cs O. Németlipcse, 67, XV, 49, ' 

(székh. Csikszentmlrton), ház 199, ! SS6, M., t, u. t. Liptószentmiklós, u. p. Nagypalugya. 
rk. Kozmás, !.6~5 kb., kj. és ak. Kozmás, tsz. Lázi vadászlak, r\ Mucsi, Tolna 1111., domb6- ' 

' Csíkszereda, jbtk. Csíkszentmárton, ah. Csfk- vári j., cs. o. Kisvejke, u. t. és u. P• Lengyel 
atereda, cs. ö •. Tusnádfnrdc5, 82, XXIV, 79, *) Lazonpatak kk., 81epss t~m., szepesTáraljai 
a.. t. Tusnld, u. p. Kozmás. j., ház 16, f, 90, R., gk. NaiJolsva, kb, k,i 

*) nk., tJm., nagybecskereki és ak. Ragyóez, tsz. Ll!cse, jbtk. 
j., hú 380, i. 1.901, N., ö, 4.7-18 kb., ak. hely- ah. Lőcse, CB. a. Szepeaváralja, 67, IX, 30, .. L l 

ben, tsztk., jb. és ah. N beeskerek, es. ö. Nagy- és u. p. Szepesváralja. 
becakerek, !9, V, 16, r. *) Lazony kk., X Egreshú; Zetl!pU. ra, 

*) U.zárl kk., X Daróezytanya, Horváttanya, nagymihályi j., ház 176, f, 776, T., rk. Vis!rhely. 
Ujútanya, Ku.nizsa.ytanya, Lengyeltanya, Luby- gk. Falkus, ref. Bánócz, U36 kh., kj, és al 
tanya és Nanto.n:ya ; Beatmát' tJm., sznt- Bánóez, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah, Nlfl· 

1 

mé.rnémeti · j., ház 193, ! 1.322, o, ~ , mihály, es. G. Málcza, 66, IX, !8, 1o t. és It~ 
gk. Nanpeleske, 8.6M kb., Jrj. és ak. helyben, Bánóez. -
tsztk., jb. és ah. Szatmár-Németi, es. G. Szatmár- r\ Cserhithaláp, Ndgrddtt• 
Németi, 5, XII, S7, , balassagyarmati j., cs. o. Berczel, 1. t. és It~ 

Lázi.rtanya, r\ . tJm., kézdi Mal!'yarnándor. 
j. (székh. Kézdiváslrhely), es. G. Dálnok, u. t. Lazonyitanya, f"""' Igriczi, Bor~otl ""• mePI· 
Réty-Eresztevény, u. p. Dé.lnok. csáti j., es. ö. Mezc5csát, n. t. és u. p. Mezóe!ll . 
. Llzártanya, r\ Rózsapallal!', Seatmár vtn., Lá.ztanya, f"""' NapráiJ, 06•6r ú Kí,_Doj! 
a vasi j. (sz.ékh. Avasújváros, es. O. A vasújvá.ros, vm., putnoki j., cs. o. Putnok, u. i. és L P• 

- u. t. Avasújváros; u. p. Vámfalu. Kelemér. 
LázArtelep, f"""' Ózd, Borsod ""'''ózdi j., ce. G. Láztelep, r\ Sztankovtn, Liptd 1111., ró1s&· 

Ózd, u. t. és u. p. Ózd.-· hegyi j., es. G. Rózsahegy, n. t. és L p. Fenró· 1 

Lizárvölgy~ r\ Sztanesafalva, tJm., háza. . 
temesrékasi j., es. ö. Temesrékas, u. t. Temes- L á z u r l. Irtásfalu. · JP&l· 
rékas, u. p. Sztancsafalva. Lázurihegy, f"""' Cséhtelek, Bil&ar , ... , P. 

*) Lizl kk.) X Jánmajor és Leányfalupuszta; gitlai j., cs. ö. Berettyószéplak, u. t. és a. , 

Vessprém ""'·• zirezi j., ház 183, i, t.!UO, M., o, ág. Cséhtelek. ár 7;,1tJ ,..., Jlll!"" 1 

!.873 kh., kj. és ak. Veszprémvarsány, tsz. Lazsnakpnszta, f"""' Korpav ' 
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kanizsai j., cs. lJ. Nagykanizsa, n. t. Naukanizsa, Lebuj major, ~ Tótvúsony, Veaepr~ 1Jm., 
•· P• Palin. veszprémi j., cs. O. Nagyvázsony, u. t. Nagy· 

Lazsnyán, t"'' Zalacska, Ung vm., szobránczi j., vázsony, o. p. Tótvúsony. 
cs. 11. Vinna, u. t. NagymihAly, o. p. Zalacska. Lebujposzta, ~ ZalavAr, '!lm., keszlhelyf · -

Lea\nd, f"' Bény, '!lm., pé.rkányi j., j., cs. O. Sármellék, u. t. Sármellék, u. p. Zalavár. --
ca. 11. Bart, u. t. és u. p. Bény. Lebujtanya, ~ Nyfrbéllek, Beabolca flm., liget-

LeányAgtanJa, ~ Monaj, Abaqi-Torna t~m., aljai j. (székb. Nylracsád), cs. O. Nyirbéltek, n. t. 
1zikszói j., cs. 11. Selyeb, n. t. Halmaj, a. p. Nyfrbálor, u. p. Nyírbéltek. 
Homrogd. Lebújtanya, ~ Ófehértó, Beabolcs nyír- . 

Leányfalu, f""1 Pócsmegyer, Pest-Pilis-BoJt· baktai j., cs. lJ. Nyírbakta, u. t. és u. p. Ófehértó. 
Kiskun t~m., pomúi j., cs. O. Visegrád, ~' Lebnldrász, ~ Péczel, Pest-Pilis-Solt 

_r e. ~ (Pócsmegyer-Leányfalu). vm., g0d0ll6i j., cs. O. Péczel, u. t. és u. p -
LeAnyfala, ~ Sály, Borsod vm., mezl'l· Péczel. 

kllvesdi j., cs. O. Tibolddarócz, .!1• t. és u. P• L e c h n i c z l. Lehnicz. · 
SilJ. Lecse, ~ PálfOlde, Zemplt-n t~m., bodrog-

L e á n y r a l u l. Nemeslel\nyfaln. kOzi j. {székh. Királyhelmecz), CB. o. Zetény, u. t. 
LeAnyfal1lpuszta, f""'t Lázi, Veseprim vm.,zirczi j., Szomotor, u. p. Rad. 

CB. ll. Réde, n. t. VeszprémvarsAny, u. p. Gyl'lr· Lácsénymajor, ~ Felsl'lzelll'l, N6grád "m., 
asszonyra. _ azécsényi j., cs. G. Nóaridsmkü, u. t. Nógrid-

L e á n y r a l v a L BeresleAnyfalva, Szentleiny· szakál, u. p. Bussa. · 
Calva. Lécslmajor, ~ lvAn, &pron va., csepregi 

LeáuJháza, ~ Cstiz, Komárom "m., udvardi j., cs. ö. Ivé.n, u. t. 'és u. p. Ivin . 
j. (székh. óualla), cs. o. Udvard, u. t. és u. P• *) Lecsmér kk., Beilágy t~m., szilágysomlyói j., 
Csliz. . biz 89, i. 474, M., o., ~, gk. Porcz, 1.14.1 kh., kj. és 

Leányll:dt, ~ Homokos, Temel 11m., kevevárai j., ak. helyben, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilé.gysomlyó, 
CB. ll. Homokos, u. t. és u. P• Homokos. CB. o. Kémer, 61, m, 10, 181· 

LeánymezG, f""1 GiJm6r IB Kis-Hont L é c z l. Ólécz. · 
' 

', 

""·• rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. ö. Rima- *) LéczfalTa kk., Háromselft; t1t11.1 sepsi j. (székh. -
azécs, u. t. és u. p. Rimaszécs. SepsiszentgyOrgy); szolgahirói kirendeltség Nagy-

Le&nyvágó, ~ Iszkaszentuoru, FtJér vm., borosnyó), biz i59, i. 985, M., ~, 8.!18 kb., kj. 
székesfehérvári j., cs. O. Saékesfehérvir, a. t. és és ak. helyben, tsz. Kézdiváslirhely, jbtk. Sepsi
u. p. Moha. szentgyOrgy, ah. Kézdivásárhely, cs. O.· Dé.lnok. 

'*) LeAnyvár kk., Es1tergom ""'·• esztergomi j., 2,- XXIV, 79, u. t. Nagyborosnyó, 18] . 
hAz t.W, i. 866, N., m., o, U Ol kb., kj. és ak. L é c z fa l v a l. · Kisléczfalva. · 
Dorog, tsz. Komárom, jbtk. és ah. Esztergom, *) Lédecz kk., X Lédeczi czementgyár; !Ten-· 
cs. ll. Dorog, !6, XIV, 44, r (LeAnyvár-Csév), est. vm., illavai j., biz 131, ! 1.06!1, T., in., 
•· p. Dorog. rk. Kasza, 1.936 kh., IJ. és ak. Kasza, tsz. Tren-· 

Leánrrár, rJ Szekszird, Tolna t~m., cs. lJ. Szek- csén, jbtk. lliava, ah. Puhó, cs._ 6. Illava, 71, 
s%árd, u. t. Szekszárd, .'!1- P• Sióagárd. XV, 47, r, ~ p. u. . 

L e án y v ár l Révleányvár. L é d e c z l. Barslédecz, Kislédecz. 
L e ás z a 1. Sllvényes. Lédeczi ozementgyár, ~ Lédecz, Trexc1éta 

-*)Lébény nk., X ,Bormé.sz, Dunamajor, tm., illavai j., cs. O. Illava, u. t. és u. p. Lédecz. 
Kisnyilas, Máriamajor és Ottómajor; Moson na., *) Ledény kk., X KOvérhegy, Paphegy és Új· 
magyaróvári j., ház 519, ! 8.199, M., n., o, O', major; Hont t1m., korponai j., ház 101, i. W, 
14.548 th., ak. helyben, tsz. Gyl'lr, jbtk. és ah T., m., eJ', rk. Szebelléb, 4.608 kb., kj. ás ak. 
Magyaróvár, cs. ft. helyben, 76, XVIII, 58, Szebelléb, tsztk. és jb. Ipolyság, ah. Korpona, 
f (Lébény-Mosonszentmiklós), , _[ft e. . Cll. O. Alsósipék, !!8, XIV, .f.5, u. t. Teszér,~· 

Lebenyemajo r, rJ Széplakapliti, · .Abau.f·T01'na Ledérpuszt.a, f"'! Tereske, N6grád ""'·• nógrádi · 
em., kassai j., cs. G. Kassa, u. t. Bá.rcza, a. P• j. (székh. Rétság), cs. o. Érsekvadkert, a. t. és -
Abaszéplak. · a. p. Tereske. -

• 

Lebajkorcama, ~ TornagOrg('l, .Abauj-Tonaa Lédigerd8, ~ HajduMszOrmény, Hajdu ""''' · 
""·· tornai j., es. lJ. Torna, u. t. Torna, a. p. Cl. o. HajdubOszlJrmény, a. t. éJI a. p. Hajdu· 
Tornagllrgc5. böszörmény. · ' 

Lebajmajor, rJ Farmos, JÜI-Hlii-Bolt·Kisktm Lédlgtanya, f"'! Vártes, Bihar ""'" derecskei 
em., nagykátai j., cs. o. Tápiószele, u. t. Tápió- j., cs. O. Nauléta, L t. Nagyléta, a. p. Vértes. 
szele, u. p. Farmos. *) Lednicz kk., X Biliemajor ; TrencsM tm~., 
Lebajmajor,r~ Jánoshida, Já81-Nagykun-&ol- puhói j., hu l!A2, :! 805, T., o, ~.i07 kh., kj. 

nok ""'·• já.szsligi felsil j. (székh. Jászberény), és ak. helyben, tsz. Trencsén, jbtk._és ah. Puhó, 
ca. ll. Já.szladiny, u. t. és u. P• Jinoshida. cs. o. Puhó, 71, XV, 417, u. t. Ledniczróna, ~-
\ • 
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L e d n i c z l. Kislednicz. j., cs. ö. MartonvAsár, u. t. ltartonvbár, L,. 
*) Ledulczhldas kk., Trencsm vm., puhói j., Ráczkeresztúr. 

ház 48, i, 239, T., ág. Puhó, 693 kb., kj. és ak. Legyes, r.. Repenye, MáramafOl ""·• ft\ar. 
DonAny, tsz. Trencsén, jblk. és ah. Puhó, cs. ö. mezői j., cs. ö. Ökör"mezil, u. t OkGrmeZfi, a.~ 

l 
Puhó, 71, XV, 47, u. t. Puhó, u. p. DonAny. Repenye . 

*) Lednlczklsfalu kk., .X Bukovinitelep és *) ;Legyesbénye kk., X Alsógilip, El6telek, 
Hlij j Tt·etaesdn vm., puhói j., há.z 72, ! 423, T., Felstigilip, Istvántanya, Józseftanya, Kismajos és 

Ag. Felsc5zAros, 986 kb., kj. és ak. Felsözáros, Kőkútlapos; Zemplén tim., 'szerencsi j, hu 
,tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Puhó, cs. o. Puhó, i, 1.746, M., ~, rk. és gk. Szerencs, kb., 
71, XV, 47, u. t. Puhó, u. p. Felsc5záros. kj. és ak. helyben, tsz. Sátoraljaújhely, j\1\i. és 

*) Ledniczróna kk., Trencaén tJm., puh ó i j., ah. Szerencs, cs. ö. Szerenc.s, X, l. L Sze. 
ház 67, ! 537, T., O• 466 kb., kj. és ak. hely- rencs, • -
ben, tsz. Trencsén, és ah. Puhó, cs. o. Legyesmaj or, f1 Fakóvezekény, Bars 11., 

Puhó, 71, XV, 47, , r. r- e. verebélyi j., CB:. ö. Nagysalló, .. t. NagysaU6, 
L e d n i c z r o v n y e l. Ledniczróna. u. p. Fakóvezekény. . 
*) Lednlczváralja kk., X Ómajor j Trencstn Legyestanya, r, Nyírmada, &aiJIXcs VIli., n)ir· 

t~m., puhói j., ház 68, ! 3! 7, T., rk. Lednicz, 1.149 baktai j., cs. ö. Nyfrmada, u. t. és a. p. NJ!r-
kb., kj. és ak. Lednicz, tsz. Trencsén, jbtk. és mada.. · 
ah. Puhó, cs. ö. Puhó, 71, XV, 47, u. t. Lednicz- *) Léh kk., X Melegtanya; .Abauj-Tona ra, 
róna, u. P• Ledniez. szikszói j., ház 63, ! 287, M., ű, 907 kh., kj. is 

Lefája," Nagyercse, Maros-Torda vm., régeni· ak. helyben, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Sziksz6, 
alsó j. (székh. Szászrégen), cs. a. Kartekapu, u. t. cs. ö. Selyeb, 34, L"<, 27, u. t. Halmaj, ~· 
Tancs, u. p. Körtekapu. . , . Lehártanya, " Börvely, S.ratmár 1111., DarJ'· 

L é r l. Kislég, Nagylég. károlyi j., cs. ö. Nagykároly, u. t. és L p . 
*) Legeliviiigy kk., Trencsén vm., nagy- Börvely. 

bicscsei j., hú 100,. ·f. 484, T., rk. Tren- *) Lehecsány kk., Bihar tim.,· vaskohi j., bh 
csénpéteri, · 913 kh., kj. és ak. Trencsén- 110, ! 566, O:, -T, 1.7fl1 kh., kj. és ak. Bihar· 
péteri, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Nagybicsese, kristyor, tsz. Nagy-Várad, jbtk. Vaskoh, ah. Belé· 
cs. ö. Nagybicscse, 71, XV, 48, u. t. Nágybicscse, nyes, .es. ö. Vaskoh, SJ, IV, 13, u, t. és 1. p. 
u. p. Trencsénpéteri. Biharkristyór. ' · 

") Lég~n kk., Kolozs tJm., mocsi j., ház 95, :! L e h e cs e n y l. Lehecsény. 
454, O., m., ~, gk. Magyarpete, !1.115 kb., kj. és Leheg6, " Pétermonoslora, Pesi·Riis·Solt· 
ak. Magyarpalatka, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Kiskun vtn., kiskanfélegyházi j., es. G. K.isiun· 
Moes, cs. ö. Moes, 6!, XXII, 73, u. t. Mocs, u. félegyháza, u. t. Pusztapéteri, 1. 9· Péter-
P• Manarpalatka. · monostora. · 

*) Legénd kk., X Békavárpnszta, Csurgóhegy, *) LehelfalTa kk., X Podhorai gyf.r; Gö1ór 
EmmamaJor, Gyulamajor, Káldymajor, és Kis-Hont tJm., nagyrilezei j. (szeih. Joliva), 
puszta, Ninamajor és Rózsahegyipuszta j Nógrád ház 90, i. 45i, T., ág. Vizesrét, 1.188 kb., 
t~m., nógrádi j. (székh. Rétság), ház 186, i. 759, kj. és ak. Lubény, tsz. Rimaszombat; jbtk. éJ 
M., t., ef, rk. Alsósáp, 3.206 kh., kj. és ak. a.h. Nagyrc5cze, cs. ö. Nagyrócze, !li, XVI, 5!, 
Felsősáp, tsz. Balassagyarmat, jbtk. Rétság, ah. u. t. és u. p. Hizsnyóvizi vasgylr. 
Balassagyarmat, cs. ö. Rétság, 60, XVI, 51, u. t. Lebelpuszta, "Tordamécz, NyitrG t:lll., nagy· 
és u. p. Nógd.dkövesd. tapolcsányi j., cs. ö. Nagytapolcs{my, a, t. Nagy· 

L e If é n d L Alsólejfénd, FelsOlegénd. tapolcsány, u. p. Nyitraperjés. 
*) Legenye kk., tJm., sátoraljaújhelyi Léhlpuszia, " Geszt.ete, Göm6r ú Kii-HóMI 

. j., ház 114, ! -173, M., ~, rk. Lasztócz, gk. vm., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. O, FeleJ, 
Velejte, 1.144 kh., lrj. és ak. helyben, tsztk., jb. u. t. Ajnácskil, n. p. Gesztete. 
és ah. Sátoraljaújhely, es. ö. Alsómihályi, 65, X, 3ll. Léhitamástelk.e, ,...., Jeszte, Gömör ú Kil· 

l 

l 

' 

' ! 
• 

f (Legenye-Alsómihályi), .fl. e. Hont vm., rimaszécsi j, (székh. Feled), cs. 6 . 
) p. u. . Ajnácskő, u. t. Ajnácskil, u. p. Geszt~te.. · · 1 

*) Légrád nk., X Kakonya j Zala tJm., nagy kani- Lehnerpnsztn, " Csákány, &mogy til., JDS!· 1 

zsai j., ház 479, ! ~.8!16, h., m., 0, ef, 6.164 czali j., es. ö, Nemesvid, u. t, Nemesvid, L,. 
kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Nagykanizsa, CsákAny. · 
cs. o. Alsódomboru, 48, XX, 64-, ~. r. _rt e. J:" •Kelevi~, Somogy 11111, JUif: 

· czali j., cs. ö. Marczali, u. t. él a. P• Jlesl 
Légrádytanya, " Mezc5tArkány, HetJ88 tJm., tegnyc5. 

egri j., cs. ö. Fllzesabony, u. t. és u. p. Mezd- *) Lehnfcz kk., ){ KoronaheBYlilrdd i ~tf, , 
tárkány. vm., szepesófalui j., ház 116,! 56j, T.,!:~~J,t u 

Legyes, " RAczk:eresztúr, Fej ir vm.,' adonyi i. t 77 kb., kj. és ak. Szepesófalu, tsz. L6c 
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ab. Szepes6falu, cs. G. Szepesófalu, &7, IX, 30, Lekenczetfor4at6; ,..... Nagyikland, Tortfta.. 
.. t. SzPpes6falu, u. p. Koronahenftlrd6. .Aranyos "m., marosludasi j., cs. G. Mezc5kapus, 

L e h n i c z L .Alsólehniez. u. ~ és u. P• Mezc5kapus. 
*) Lehócz kk., Ung - szerednyei j., hiz 88, *) Lekenye kk., Gömör ll Kii-Hom tim., tor-

! 435, R., n., m., * , 960 kh., kj. és ak. Szerednye, naljai j., hiz 60, !. 338, M., ref. Beretke, ág. 
tsz. jbtk. és ah. UngvAr, cs. o. Sze- GllmGrpanyit, kh., kj. és ak. Özllrény, tsz. 
rednye, 66, XI, 36, u. t. és u. p. Szerednye. Rimaszombat, jbtk. és ah. Tornalja, cs. G. Pel-

*) Lehoml!r kk., Vaa t~m., muraszómbati j., hAz sc5cz, ~5, XVI, 6!, u. t. és u. p. ÖzGrény. 
79, t 339; Vend, ág. Battyánd, 865 kb., kj. és *) Lekér kk., X Lekéri puszta; Bara t~m., lévai 
ak. Battyánd, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Mura- j., hAz 1-'ú, !. 760, M., ~ 1 1.615 kb., kj. és ak. · 
ammbat, cs. G. VasbiderkU:t, XX, 66, L 'L helyben, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ab. Léva, 
él L J• Battytnd. · cs. G. Nagysalló, i61 XIV, Ui, L 'L OroszKa,~· 

L e h o t a L Benyólehota, Domanizslehota, Lekéri paszta, r'\ Lekér, Bara tm~:, lévai j., · 
Királylehota, Paucsinalehota. es. O. N&i!'Ysalló, u. 'L Oroszka, a. p. Lekér. . 

L e h o t a v á r a l j a l. Ledniezváralja. Lekiinezmaj or, r'\ Ipolynyék, Hon• t~m~, ipoly-
*) Lelblcz rt v., X Leibiczkénfílrdc5 ; Slepes "m., nyéki j., cs. o. Ipolynyék, u. 'L Drégelypalánk, 

hu lí05, i, l.78t l, n., m., czigány, ~. á', gk, a. p. Ipolynyék. 
Száztelek, kb., ak. helyben, tsz. Lőcse, jbtk. *)Lele kk., tim., szilágycsehi j., ház 
és ab. Késmárk, cs. O. Késmárk, 67, IX, 00, ! 1.091, o., ~ , gk. Szilágyszeg, !.066 kb., kj. 
~· és ak. helyben, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágy· 

Lelblcztenttlrdl, r'\ Leibiez, &epea ca. 11. cseh, ca. 6. Sziláncseh, fil, Ill, 10, L 'L Hadad, 
Kllsmiuk, a. t. és u. p. Leibicz. [8J. · 

telchtmuJdstanya, r'\ Nyírtass, 81abolca "m., . L e l e l. PQspOklele. 
kinhdai j., cs. G~ Nyiraesid, u. t. és u. p. *) Lel~d kk., X Lelédi puszta i Hont nt., nobi 
Nylrtasa. j., hAz 1-1!, ! 563, If., rk. Bajta, UM kb., kj. lis 

Lelchtmannagytuya, r'\ Nyfrtass, &abolca ak. GaramkOvesd, tsz. lpolysig, jbtk. Vámosmikola, . 
""'·· kisvárdai j., ca. G, Nyíraeaád, u. t. és u. p. ah. Ipolyság, cs. O. Szob, i6, XIV, L t. 6a 
Nylrtass. u. p. Garamkövesd. 

Leltnertuya, r'\ Dunapentele, Fdtr ""'·• r'\ Lettél, Hom t~•., nobi 
adonfi j., CL O. Dunapentele, u. t. t\s 11. p. Duna- j., cs. O. Szob,_ a. t. Szob, •· p. LetkéL 
pentele. Lelédi puszta, r'\ Leléd, Hont szobi j., 

LejkiJmalom, n Bírószék, Vaa mura- cs. o. Szob, a. 'L és u. p. Garamkövesd. 
szombati j., cs. G. Vasbideakut, u. t. Muraszom- L é l ek 1. Csíkszentlélek, Kézdiszentlélek, 
bat, L p. Ferenczlak. Pilisszentlélek, Szentlélek. 

Lejtö, r. Tiszaroff, Jdu-Nagylcun·Siolnolc "m., *) Lelesd kk., Bi1u~r helényesi j., ház 911 

tinai kllzép j. (nékh. TlltOkszentmiklós), es. G. f. 478, O., .:j=-, 871 kb., l;j. és ak. Bontesd, 
TisZILl'olT, u. 'L Tiszabura, u. p. Tiszaroff. tsz. N an-V Arad, jbtk. 4!8 ah. Belényes, cs. o. 

*) kk., X Láz i .7hncaln "m., illavai helyben, 37, IV, 13, a. 'L t\s a •. p. Kisszedres. 
j., hú 86, ! 1, T., rk. Viszolaj, 1.074 th., kj. Lelesz kk., Hunyad "m., vajdahunyadi j., ház 
és ai. Alsómogyoród, tsz Trencsén, jbtk. Illava, 1!6, f. 5!!:1, O., -=j=-, 4.159 kh., kj. és ak. Govasdia, 
ah. Puhó, cs. G. Illava, 71, XV, 471 u. 'L és u. p. tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, cs. O. Vádu-
Vágbesztercze. , dobri, 64, XXIII, 75, u. t. és u. p. Vajdahunyad. 

Lejtösirhány, r'\ Madácsi, N6gf'ád , gácsi *) Lelesz kk., X Ilkó i Zemplt-n t~m., bodrog~ 
J., cs. ''· Ábelfalva, a. t. ~ács, u. p. Ábelfalva. kOzi j. (szé.kh. Királyhelmeez), ház 362, i 1.821, 

r, Kisrozvágy, "m., bod- M., ű, gk. Bodrogmező, ref. Bacska, 4.786 kh., 
rogklltij. (székh. Királyhelmecz), cs. o. Kisczigánd, kj. és ak. helyben, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és 
L t. Nal}'géres, a. p. Kisrozváay. ah. Királyhelmec~, ca. o. Királyhelmecs, 65,, X, 

Lrjtc'itanya, r'\ Nyírbéltek, 81abolca "m., liget- 83, .J:- e. ~. · 
aljai j. (székh. Nyíracsád), cs. ll. Nyírbéltek, u. t. 1 L e l es z l. Tarnalelesz. 
Nylrbogát, u. p. Nyirbéltek., · Leleszi réT, r'\ Na~ykapos, Ung tm~., nagy-

*) Léka .tk., X Eszlerházy vadászkastély és kaposi j., cs. G. Nagykapos, u. t. és u. p. Nagy
Lékavára; Va~ tim., kőszegi j., ház ~18, i 1.!!10, kapos. 
N., m., 0, 4-.520 kb., kj. és ak. helyben, tsz. L e l e 1 z p o l y á n l. Bodrogmezc5. 
Szombathely, jbtk. és ah. Kőszeg, cs. O. hely- L e ll e l Balatonlelle. 
ben, 83, XVIII, 59, .J:- e. ~. . L e l ó c z l. Fels6lelócz. 

Lék&Tára, f"'\ Léka, Vas ltc5szegi j., L e l 6 e z l. Felsc5lelócz. 
eL ll. Léka, a. t; és u. p. Léka. *)Lemény kk., 81olnok-Doboka -vm., nagyilondai 

L ek e n c z e l. Avaslekencze, KislekeJlcze, j., ház 154-, ! 591, O., t, 1.!75 kh., kj. és ak. 
·Karoslekencze, Szászlekencze. Hosszúrév, tsz. Dés, jbtk. NaJYilonda, ah. Magyar· 
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Lem Lea i 
t 
l 
l lApos, ·cs. ll. Rosnúrtl1', 83, XXI, 70, L t. Létka, ak. Rédics, tn. Zalae1erm1, )btk. h al 

•· p. Hosszúrév. Alsólendva, ca. G. AlsólendYa, 48, U 6I) 1o ~ l 
. l l 

*) Lemes kk., Sáf'os "m., lemesi j., hb 106, t és u. p. Rédics. · : 
687, T., n., m., 1), rk. Somos, ág. Abos, 891 kh., *) Lendvaerd6 kk., Zaltl fill., alsólendni ~ \ 
kj. és a'k. helyben, jb. és ah. Eperjes, ház 140, :! 7-'0, Vend, m., rk. Btntornya, 
cs. ö. helyben, 67, IX, !9, _[ll e. kb., kj. és ak. Bantornya, tsz. Zalaegersz~g.jblk. 

*) Lemhény kk., X és Kétág; és ah. Alsó~endva, cs. ö. Belatincz, 48, XX, .. 
a1ék kézdi j .. (székh. Kézdivásárhely), biz L t. Belatincz, u. p. Bántornya. 
6M, t 1.943, M., ~. t', 768 kb., kj. és ak. *) LendnhldT~g kk., Z11ltl ""·· alsólendlu 
helyben, tsztk., jb. 6s ah. Kézdivásárhely, cs. O. j., hb 31, ! 219, M., rk. Alsólendva, kb, 
Bereczk, i, XXIV, 79, m. h., u. t. Bereczk, kj. és ak. Alsólendva (alsólendvavidéki ~-éul 

. . kerlllet), tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. AlsóleDdn, 
*) Lt~mnek nk., Nagy-Kilkü1l6 "m., kc5halmi J., cs. o. Alsólendva, XX, 65, 1o 1. 6s L J. 

• 

• • • 
• 

' • 
l 

, ház 195, f. 866, N., o., á', .:ft, 5.068 kb., ak. Alsólendva. · 
helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk! és"ah. Kőhalom, *) Lend kk., X Belsmtegy,Hidec· 
et. ö. helyben, 2, XXIV, 78, u. t. Kőhalom, . kút, Kisbdkkhegy, Kishegy, Nagybtlkkhegy, Szé~r 

Lenarczik, n Krivány, Sáros t1m., héthársi j., éget6 és Újhelfy ; Zala ""'·• ·alsólendvai j, hú 

' l 
• • 

• 
' ' 

es. -G. Pétermezc5, a. t. Héthirs, u. p. Krivány. 310, f. 1.495, M., vend, rk. Alsólendva, l671kL, i 
*) Uínárddaróc• kk., BOf'Bod "m., ózdi j., ház kj. és ak. Alsólendva (alsólendnvidéki kj. á ai. ; 

t 'tli, M., rk. Csernely, 815 kb., kj. és ak. kerillet), tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Alaólead11, 
Csernely, tsz. . jbtk. és ah. Sajószent- cs. ft. Alsólendva, 48, XX, 65, 1.1. és 1. J. 
péter, es. o. Szilvásvárad, 34, X, 81, u. f. Neké- Alsólendva. 
zseny-Sáta, u.. p. Csernely. . *) Lendu.Jakabfa kk., ZtJltJ •·· allólendni 

*)Lénárdfalva kk., &atmáf' "m., nagyb!nyai j., j., hú 74, :! 363, M., rk. SzentgyilrBTYOIBf, 

' • 

' 
l 
• • 

• 

' • • • 
• 

. 
' 

báz 196, f. 887, O., 1, 663 k.h., ]Q. és ak. Lápos- kb., kj. és ak. Resznek, tsz. Zalaegerszeg, jblt · 
bidegküt, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. ~ ah. Nagy- és ah. Alsólendva, cs. O. 48, XI, 16, 
biriya, cs. G. Nagybánya, 5,.XII, L t. és L p. u. t. Rédics, u. p. Resznek. 
Nagybánya. . LendvakecskY, ~ Rédics, Zaltl ,.,, aJI6. 

L é n i r t fa 11' a l. Sajólénártfalva. lendvai j., CL G~ Alsólendva, •· 1. '- 1o p. 
*) Lénirtó kk., Sáros "m., bártfai j., ház t!B, Rédics. 

f. 549, r., o. gk. Malczó, ~.56~ kb., kj. és ak. *) Lendvaldrályfa kk., YtJB "•·· muraazombali 
Malczó, tsz. Eperjes, jbtk. és ab. Bártfa, cL o. j., hú 74, :! .tl!O, Vend, rk. Perest6, 6!1 th.,kj . 

' ' • • • • 

i • 
• 

' • 

l Bártfa, 67, IX, !í*, u. t. Bártfa, u. p. Lukó. és ak. Vashidegkút, tsz. Szombathely, jbtt. !s 1 

Leacsehelypuszta, f""l Nagyfödémes, Possony ah, Muraszombat, cs. o. Vashidegkut, XX,II, 
tlm., galántai j., cs. G. .Jóka, u. t. Hidaskil1·t · u. t. Felsc5lendva-Mátyásdomb, 1. p. VashiderkáL 
L p. Nagyfödémes. · ' *) Lendnklslak kk., Va.r """' marutambaU 

kaposvári j., ca. G. NagybaJom, L t. és a. p. kj. ét ak. lllrtonhely, tn. Szombathely, jbll l 
Nagybajom. . és ah. Muraszombat, cs. ll. Tótkeresllúr, 8I, II, 1 

Lencsés, f""l Hajdusimson, HaJelv "m., köz- 66, u. t. Battyánd, u. p. Mirtonhely . 
ponti j. (székh. Debreczen), es. ö. Hajdusámson, *) LendT&Demesd kk., Va.r -., muraazomblli 
L t. Al u. p. Hajdusámson. j., ház 46, :! Vend, Ag. Jlurauombll, 

Lencsés, ~ Nagykc5rös, Pest-HliB-Bolt-KiBkzm 556 kh·., tj. és ak. Muraszombat, tsz. SJombathely, 
, es. ll. Nagykőrös, u. t. és u. p. Nagykőrös. jbtL és ah. Muraszombat, cs. ll. Muraszomhal,~i. 

Lencsésszeg, n Tiszapéterfalva, Ugocsa "'"'·• XX, 66, u. t. és u. p. Muraszombal 
tiszántúli j. (székh; Halmi), es. ll. Tiszaüjlak, *) Lendvanyires kk., Zala tm~., allcllendYIIJ, 
•· t. Tiszaújlak, u •. p. Tiszapéterfal va. ház 70, :E 400, V end, rk. Hintom Ja,. tb, tj. 

Lencséstanya, f""l Kupa, .Abavj-Tof'fia ""'·• szik- és ak. Zorkóháza, tsz. Zalaegerszeg, jbtt. • ai 1 

· · szói j., cs. G. Selyeb, u. t. és u. p. Homrogd. Alsólendva, es. O. Belatincz, 48, XX, u, • L · 
Lencséstanya, f""l Pátroha, S1abolcs t1m., kis- Belatincz, u. p. Bántornya. 

vlrdai j., es. ll. Kisvirda, u. t. és u. p. Pátroha. *) LendvarózsaTölgy kk., X Rasieama~r; 
Lencséstanya, f""l Vitka, Szatmáf' ""'·• m6.té- Zala ""'·• alsólendvai j., hú 17!, I.Ul69, Ve!ld. i 

szalkai j., cs. ö. Nagydobos, u. t. és u. p. Vitka. m., rk. Belatincz, 1.63' kh., kj. és u. Jfuraht' i 
Lenczipuszta, f"! Vése, Sonlogy vm., marczali ráli, tsz. Zalaegerszes, jbtk. és ak. !lsólendfl, 

j., cs. ö. Böhönye, u. t. Böhönye, u. p. Vése. cs. G. Belatincz, .f.8, XX, 65, L i. és L P• Bela· 
L e n d v a l. Alsólendva, Felsölendva, Vizlendva. tincz. . eed· 
*) Lendvadedes kk., X Bakarend, Kishegy, *) Lenclvaszentjózsef kk., ZtJltJ tlllL, al!IÓ\,., 

Kulcsárrend és Sárdirend ; Zala 11m., alsólendvai vai j., ház as, f. 78.f., Vend, r~~~· 
j., hb as, l 168, ll, rt. Rédics, 51ö kh., kj. és 1.036 kb., k;j. és ak. Bintornra, tJz. 

1 

• 

• 
• 

• 



• 

• ' 

' 

' • 
' 

•• 
• 

• ' • 
' 

• 

. 
• 
• 

' • 

' • • • 
• 
• 
• 

l' 

' • 
• 
' ... ~ 
• 

• 

•• 
. 
•, 
• 
' 

• 
! 

! • 

•'; 

•• • 
t t 

' 
' •• ••• . ' 

•t •• l 
l 
' 

• 

• 

' 
• • 

• 

' 

,114 ,. ah. Alsólendva, elo O. Belatincs, XX, kb., kj. 6I ü. helybeu, t& B:aponlr, jbtt. •• ah. . 
L t. Belatincs, u. p. BAntornya. helyben, CB. G. helyben, "· XIX, 83, r. 

*)Lendvaújfalu kk., Zala vm., letenyei j., biz 53, _[ll e. 41 ee", 
i 666, ll, rk. Kerkaszentmiklós, 2.4.11 kh., tj~ és L e n g y e l t 6 t i h A c a l. LengJeltóti. ', 

ak. Kerkaazentmiklós, tn. Zalaegerszeg, jbtk. L e nk e l. Bódvaleuke, Sajólenke. 
Alsólendva, ah. Letenye, ca. G. Alsölendva, 48, Lenkemajor, r-. Alap, Fejif' "'·• llirbogárdi 
XX, 6i>, •· t. Alsólendva, u. p. Kerkaszentmiklós. j., cs. ö. Czecze, a. t. Czecze, u. p. Alap~ 

*} Leadnvúárhely kk., X Borshegy; Zala Lenkert, r-. Árapatak, HárMMzlk ""'·• mik-
alsólendvai j., ház 276, :f. 1.4.78, M., o, 3.31!8 lósvári j. (székh. Nagyajta), es. O. Hidvég, 
kb., tj. b ak. helyben, ta. Zalaegerszeg, j btk. n. L Botfalui czukorgyAr, u. p. Árapatak. 
n ab. Alsólendva, cs. O. Belatincz, 48, XX, 65, Len6erd6ntajor, r-. Vizkelet, PonOJ&y 
L t. Belatincz, ~· galántai j., cs. G. Galánta, L t. Kagyardiószer, 

L e n g e l. Teplafc5. u. p. Vizkelet. 
*) LeagvAri kk.; &epu ns., lc5csei j., biz 60, *) Lenti klt., Zala ""'·• novai j., hú MB, f. 

! T., czigány, rk. CsO.tOrtOkhely, ft8'l kh., kj. o, !B. kb., kj. és ak. helyben, tsz. Zalaeger-
és ak. CsiltllrtOkhely, tsztk., jb. és ah. Lc'Jcse, cs. G. szeg, és ah. Alsólendva, cs. O. Plka, 68, XX, 
I'Acle, 67, IX, 30, u. t. és u. p. UJese. 65, _[11 e. ~· 

*) Lengyel kk., X Jóbor, Hiklósmajor, Teréz· *) tk., X Lentitipolnai major1-
majar és Tézsla; Tolna " •• , vG18')'ségi j. (szélth. Zala " •• , novai j., ház 17!, :f. 9()4., ll, rt. 
Bonyh!d), ház 137, f. 88-j, N., m., o, 1.696 th., Lenti, !.061· th., :tj. ás a.t. Lenti, tsz. Zalaepr
tj. dl ak. lüsvejke, tsz. Szekszárd, jbtk. és ah. szeg, jbtk. és ah. Alsólendva,· cs. G. 
Bonyhid, os. G. Kisvejke, "• XIX, 61,~ e. ~. tS, XX, u. t. Lenti, [8J. . 
Lnnel L Kislengyel, Nagylen8')'el, Tapoly- Lentikápolnai lll&jor, n Lentik6.polna, 

lenuei. . 'lim., novai j., CB. CL Csesztrer, •· t. · Lenti, 
*) Lengyeltaha kk., .Abavj.TorM II:ILSIIIli u. p. Lentikápolna. 

j., hu 90, f. 588, T., m., o, g.k. Izdoba, t.W kh., *) kk., X Gilosmajor; 
kj. és ak. Ahaszépla~, tsztk., jb. és ah. Kusa, cs. G. Zala wm., novai j., hú f. 573, JI., rk. Lenti, 
HerDldzaadlny, U, IX, !17, a. t. és u. p. kh., ij. é1 ak. Lenti, ta. Zalaa,erszer, 

LeDryelfalTa, f"'t Újhartyán, Peat-Pilia-Solt- jbtk. és ah. Alsólendva, cL O. l;»áka, ~ XX, 
Ki•k•• ""'·• alsódabasi j., eL O. Alsódabas, •· t. u. t.. és u. p. Lenti. 
Iakacs, [8]. . .'*) Lent.ö ~. N6grtJ.d nt., giesi j., 'hú 60, i . 

L • n g J e l fa l T a I. SR.telylenryelfal va. !9!, T., ág. Nagylibercse, !.353 kb., kj. éa ak • 
Lell~Jelm•jor, f"'t Táplánfa, Ytl8 "._, aombat- Ábelllllva, jbtk. és ah. Losonez, 

helyi j., a. lJ. S.rombathel7, L L él u. p. es. G. Ábelfalra, !ö, XVI, 51·, L t. GAcs, •· p. 
Táplánfa. ' Ábelfalva. · 

Lengrelpatat, r-. SzepesmMyásfalva, 81 epe' L e n tv o r a L Lent6. . 
ta., nepeaófalui j., 01. G. Szepeaófalu, L L <és · Leokádiapuzta, n St:emcséd, 7'oMa " •• , ta-
L P• Szepeaófalu. . máai j., ca. G. Fell6ireg, L t. és L p. Tamúi. 

Learyelpuzta, n Kajita, Stíro• ... , eperjesi j., L e ok o a e s t L LGkGsfAJ:n.. 
c:a. il. Bertót, u. t.. Epe.rjes, •· p. SJ!inye. Leonamajor, r-. Németcsernye, TorOflfcíl fill,, 

• 

' . 

-

. ' 

' 

*) LengJelszállas kk., Mára•aroa "'·• Gkllr- zsombolyai j., cs. G. Csernye, m. L, .. 
, 
• r ., 

l 
:-..: 

' 
' • • 
' ' 

' • 
• 
' ,• 
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' ' ' '· •• 
' . 
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mesl1i j., h~ 95, f. 5J7, R., t, .1.618 th., ll;j. és u. L M:agyaresemye, u. ,. Németcsernye. 
ak. Tarújfalu, tn. jbtk. és ab. Leonatelek, r-. TemesjencS, Tetnea .,.., te-
Okilrmez<'l, cs. G. llajdinka, 86, XI, •· t. mesrékasi j., cs. a. Vinga, u. L Felsc5hencsek, 
Oki!rmea<'l, u. p. TarÚJfalu. . . u. p. Temesjen<'l. . 

Learyeltanya, n U.Zári, Szalmdor ""'·· szat- Leont.lDndvar, r-. Ágosthba, &epu ••·• sze· 
.m&rnémeti j., a. G. Su.tmár-Németi, •· L és •· P• pesváraljai j., Cll. a. a. t. és a. P• 
Uú.ri. · . · Szepesolaszi • 

Lengreltelep, r't Holcsik, ZempUn 'lim., sm9p- *) Leordina kk., X Leordinai hidtelep; Mára-
'i kói j., cs. O. Nagydobra, u. t. és u. p. Kelese. maroa vm., visói j. (székh. Fels6visó), ház i!5B1 

. : 1.1!ngyeltelepel[, n Felsőmihilyi, Zemplthl ""'·• !. 1.669, O., n., t, 5.283 kh., ~. és ak. helylten, 

' 
' · varannói j., cs. G. Nagydobra, L t. V tsz. jbtk. éé ah. Felsővisó, cs. G. 

': a. p. Tapolyizsép. · · Petrova, 85, Xll, SS, a. t.. és u. p. Petrova. 
~: *) Lengyeltóti kk., X .Fehérbézseny, Fekete- Leordinai hidtelep, n Leordina, Mára.ar01 
• 

•: béueny, Ludaspuszta, Mamocs puszta, Moháesi~ vm., visói j. (székh. Felsővisó), cs. G. Petrova, 
1
; Nall')'latárvár, ·Pusztaberény, Pusztaszent- u. t. és u. p. Petrova. 
, ! rJilrgy, Rágniczamajor, Tótimajor és Zsigmond- Leóudvar, r-. Detta, Temes " •• , dettai j., cs. 
·' major; fjomogy "".,, lengyeltótü j., hlz 819, i. o. Detta, u. t. és •· p. Delta. 
; ; !.833, H., o. X), ref. Somogyjád. áf. EesenJ, 9.111 Lepenezepatak, r-. Visegrád, Pest-Nia-Bolt-
• • ' ' . ' 
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.Kt8kuta '"":' pomAzt j., u. 0, Viserrld, u. t. .~shegyb6.nya, f'\ Szomód, KomdrOIIt&, la. ! 
és u. p. V1aegrid. tat J., cs. G. Tata, a. t. Tata·Tótúol, L to 

Leperd, 1'""1 Bátaszék, ToiM ""''' központi j. Szomód. 
(azékh. S1ekszird), c1. ö. Bátaszék, u. t. és Leshely, n Nagyóesa, Z61y011 .,.., lll!"· l 
u. p. Bátaszék. szalatna.Jj., e1. o. Horhát, a,~ 1.~ l 

*) Lt§pesfalT& kk., )( Soproni major; &pror& Nagyócsa. 
""''' soproni j., hAz 159, f, 911, N., rt. és ás. Lesklhalom, n Mezőtúr, .1du-Naggnr..Sal· 
Arfalva, U86 th., ij. és ak. Ásfalva, tsztt., nok ""'·• cs. ö. Mezőtúr, u. ~ él L p. Xa61it. 

és ah. Sopron, cs. ö. Sopron, 76, XVIII, 57, Lesnyek kk., Ht.mgai. ""·• dévai j~ h&l 
(Lépesfalva-Somfalva), u. p. Ásfalva. ! O., .:f, U9ö kh., ~. és ak. Veael, 1atk, 

""' Kajdanó, Bereg latarczai j. jb. 6s ah. Déva, cs. ö. Dén, M, Dillt 7I, 1. ~ 
(aékh. Oroszvq), ca. ll. Nagylucska, •• t. llunücs, és .. p. Branyicska. , ' 
L p. Beregrákos. L es a L Váradles. 

Lepke, 1'""1 Mez6terebes, Bereg ""'·• munkáeai *) LeBBel nk., tt11o, aeutip. 
j., ca. ö. NaB'Jlucaka, u. t. Mezőterebes-Gorond, tai j., ház !99, i U61, n., o., c/, f, 

• 
a. p. Mezőterebes. kb., at. helyben, tsz. Erzsébelviros, jhtk. él lb, ~ 

Lepotypusda, 1'""1 Zalabér, Zalo zala- Szentá.gota, ca. G. Szá~alom, 81, XXIII, 76, 1.~ \ 

IIZ!!ntgróti j., ca. 6, Zalaszentgrót, u. t. éa L p. és u. p. ~enUgota. 1 

Zalabér. L e a a n i c z l. Erdős. . 
*) Leppend kk., Kis-K ükülló ""'·• diesc5szent- *) Lest nk., Ndgrád t~~t., balassarrumaU~ biz 

mirloni j., ház 1:11, ~ 604, O., • , .:f, 1.277 kb., U!, ! 861, T., r:f, rk. Felsőtiutás, 7.700kh.,al 
kj. és ak. DányAn, tsz. Erzsébetviros, jbtk. és helyben, tsztk., jb. éa ah. BalassacJarma~ 11. l 
ah. DiCiőszentmárton, cs~ 6. BonJh&, 50, XXIII, Fela6tisztás, 15, XVI, 61, L t. 
76, •• t. Bonyha, lio p. DAnyáD. •• P• Kékk6. . , 
. *) Leps~a7 nk., X Besnyc5major, Kőkútpuazta, Le1Un tk., ÁnNJ, "'·• alsótubilli j., WI s; 
Lepsényi belmajor és Rikímajor; Yea.~prt. """' f, 304, T., r:f, kh.~ kj. és u. fela6kaiin, 

· enyingi j., hAz 347, f, !.055, M., ö, ~ , 6.647 th., ak. tsz. Rózsahegy, jbtt. és ah. Alsókubin, ca. 6, Alal. 
• 

• 

• 

• 

• 

helyben, tsz. Veszprém, jbtk. és ab. Enyins, cs. 6. kuhin, 71, XV, a. t. Alsókubin, L to Felti-
1 Balatonkenese, 19, XVII, 55, r, _[ll e. • kubin. , 

LepsénJi ~ , Y1azprlm "m., *) Lestr'n kk., N,itrs •·· priYiaJ•ii (101· 
enyingi j., cs. 6. EnyinJ, a. t. ás a. p. Lepsény. pbirói kirendeltBér: Divékrudnó), bú B, l . 

L é :r i n t L Szentléránt. · T., rk. Divékrudnó, 1.111 kb., \~ iuk. \ 
*) Les nk., Bea.terue-NG8z6d ""'·• óradna,i j., Divékrudnó,. tsz. NJitra, jbtt. lis ah. Pri~ i 

ház f, 1.679, O., •, 15.657 th., ak. helyben, ca. 6. Divékrudnó, 11, XIV, 66, •· t.NJilraiOTÜ, 
tsz. Besztereze, jbtt. Óradna, ah. Naszód, cs. G. u. p. Divékrudnó . 
Kisilva, 63, XXII, 7!, u. t. éti •· ·p. Kisilva. L e s t y 6 r a L Kislea. l 

L es L Kisles, Viradles. ·. · LesT&r, 1'""1 Kimon, V1.11 -., ao~thelp i~ · 
Lualjamajor, 1'""1 Réde, Veszprém., •• , aircai j., ea, G, Szombathely, •· t. és u. p. Szombalbely. l 

cs. G. Réde, u. t. Veszprémvarsány, •· p. Réde. LesTari major, 1'""1 Vaua,IIOIII' 
*) Lesenezeistvánd kk., X Uzsapuszta; Zalo hathelyi j., cs. ö. Vép, L t Csempeakopirt, 

ma., tapolczai j., ház '!10, f, 1.!9~, M., rk. u. p. Vasszécsény • 
Lesenezetomaj, 4.788 kb., ij. él ak. Lesencze- 1'""1 Ferl6szentm.iklós,&protlfl.t 
tomaj, tsz. Zalaegerszes, .jbtk. és ah. Tapolcza, kapuvéri j., ca. 6. Fertőszentmiklós, 1o ~ 
cs. ö. Tapolcza, 48, XX, 64, m. h., u. t. és és u. p. Fertc5szentmiklós. 
u. p. Lesenczetomaj. · *) Leszen7e kk., HOttt t~s., ipolynyéki i, Jdl6f, 

*) Lesenezenémetfalu kk., ZaltJ ""'·• tapolczai j., f, 477, M., L, rt. Lukanénye, Íf, KiscsaioJil, 
ház 196, t 9!4, M., rk. Lesenczetomaj, I,j26 kb., 1'.280 kh., ij, éB ak. Kökeszi;' taztk., jb. ls ai 
kj. és ak. h~senczetomaj, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. Ipolysá.g, cs. 6. Csáb, j6, XIV, "'' L t. Jla)asll' 
és ah. Tapolcza, cs. ö. Tapolcza, 48, XX, 64, gyarmat, •· p. Apilújfalu. · . 
L t. és u. p. Lesenczeto~aj. L. e s z é t e L Alsóleszéte, Felsc5lmete. . 

*) Lesenezetomaj kk., X Billegepuszta és Leukaytanya,nGáborján,Biharv•,b~Y"' 
Cseripuszta ; &ls vm., tapolczai j., hAz !!15, f, újfalui j., cs. G, BerettJóüjfalu, L t. HtDCJIJJ. 
1.26f.l, M., o, 4.763 kh., ij. és ak. helyben, tsz. u. p. ·Gáb01·ján. 
Zalaegerszeg, és ah. Tapolcza, es. G. Tapolcza, L e s z k ó c z l. Mogyorósfalu. . . biS 
-'B, . XX, fU, r, , _p! e. . *) Leszkovány .kk., S~epu ""~ igló1 . Jor

15 
,t. 

Lesetanya, f'l Bakta, Abauj-Torna 11m., szit- !7, ! 188, T., rk. Mlirkusralva, H7 ih., kj.Ltl<-;~, 
szói .j., es. ö. Encs, u. t. Forró-Encs, u. p. Bakta. Igló (iglóvidéki ij. és ak. kerül~: •" il i 

Leshegy, ""' Enying, Ves1prttu 11m., enyingi jbtk. és ah. Igló, ca. IS. Irló, 67, 

j., ca. O. Enying, a. t. és u. 'P• Enying. u. P• . 
• 
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b R b.._d.heay Zala ""'·• *) Lén rtv., X Bolemanta", Génye, Ktfuarlan~r- ' J,psz1tovesecz egJ, n ° " 1 ., • " ., 
csáktornyai j., ca. G. Stridóvir, u. t. és u. p. czipnylelep, Liszlómüve, Léva viros majorja, 
Stridóvár. Marklymajor, Szentjánospuszla és Szentmihily-

L e 11 k 0 v i c z a l. Néramoryorós. major; Bars "m., biz 1.070, ! 9.875, ll., t., o, 
L es zk o v j A. n 1. Leszkovány. ~, ef, x), 4.955 kb., ak. helyben, ·tsz. Aranyos-
*) Leszna kk., X Fundus és Roveny ; ZempUn marót, jbtk. és ah. helyben,. ca. ö. helyben, 

fill., nagymihályi j., hú 89, ! 404, T., rk. Alsó- !16, XIV, 45, :f, , _[ll e. . 
illrtvélyes, sk. Márkcsemernye, 1.180 kh., kj. és ak. L é v a l 
Rákóez, tu. Sitoraljalijhely, jbtk. és ah. Nagy- L é v á r d l. Kislévird, Nagylévird. 
mihály, cs. G. Nagymihály, 66, IX, !8, u. t. Ór- *) LéTárt kk., X Léviirti mrd<J; GtJmtJr ú KiB- _ 
mezc5, •· p. Rákócz. Hont "m., tornaljai j., ház 75, ! !77, M., rk. 

L é t a I. Kisléta, Magyarléta, Nagyléta, Oláh- Deresk, Ul95 kb., kj. és ak. Harkács, tsz. Rima-
léta, Újléta. . - szombat, jblk. és ah. Tornalja, cs. G. Tornalja, 

*) Létállfalu kk., Szepes iglói j., ház 150, XVI, 6!, u. t. Tornalja, u. p. Harkács. · 
f. 7!7, T., o, 3.716 kb., kj. és ak. Szepestamisfalva, Lévárti flll'dö, r"' Lévirt, Gömör ú Kis-Hont 
tsz. L6cse, jbtk. és ah. Igló, cs. G. Igló, 67, IX, 30, "m., tornaljai j., cs. G. Tornalja, u. t. és u. p. 

m. h., u. t. Káposztafalva, u. p. CsQtörlök- Harkács . 
LéTá.rtpuszta, r"' 'Beje, GömlJr ú Kis-Hont 

• 

LétaJtura, r"'l. Beregdéda, Bereg .,,.,, tisza- "m., tornaljai j., cs. ~. Tornalja, L t. és u. p. 
hiti j. (uékh. cs. D. Beregszász, •· t. TornaljL 
Beregszász, u. p. Beregdéda. · · LnaszonzJdteJep, r"' Fenyőkosztolány, Jlar~ 

*)Letenöca kk., Nyitra "m., szakolczai j. (székh. "m., aranyosmaróti j., cs. ö. Kistapolcsá~7, u. t. 
Holics), ház 108, ! 569, T., rt. Péterlak, 1.16!2 Kistapolcsány, u. p. Fenyőkosztolány. ·-
kb., ij. és ak. Péterlak, tsz. Nyitra, jbtk. és ah· Lentlcspuszta, n Nankálna, Bari " •. , 
Szakolcza, ca. G. Sasvár, 7~, XIII, .. 1, u. t. Egbell, lévai j., cs. G. Léva, u. t.· és u. p. NagykálnL 
•· p. Péterlako LéTa Tároe maJ orja, _n Léva, BfWs ""'·• 

*) Letenye kk., X Körmllcsetéglagyir ; Zola cs. o, Léva, u. i. és u. p. Léva. · 
na., letenyei j., ház ~80, ! ~.183, M., o, 4.. 797 *)LeT él nk., Moson tma., magyaróvári j., biz JSO, 
ill., ij. és a.t. helyben, lsz. Nagykanizsa, jbtk. Eo 1.566, N., m., o, ef, 5.163 th., ak. helyben, 
és ah. helyben, ca. G. helyben, 4.8, XX, 65, tsz. Győr, jbtk. és ah. Magyaróvir, cs. ö. Hegyes-
p e. ~· halom, 76, XVIII, 58, L t. Hegyeshalom, 

*l Létér kk., X Irtáspuszta; Vas ""'·• kőszegi j., ~· 
ház 4!, f. 2,6, N., rk. Kúpfalva, 774. kb., kj. Lenlecl, r"' Fakóvezekény, Bars t~m., vere
és at. PGri!Glény, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. bélyi j., ca.-~. Nqysalló, u. i. Nagysalló, u. p. 
Kószq, cs. o. Borostyánk6, XVIII, 69, u. t. Fakóvezek:ény. · -
Borostyánkc5, u. p. PörgGlény. *} Lenlek kk., X Ber.egtanya, Csépántanya, 

Letettpuzia, n Jánosi, Gö•Öf' b Kis-Hont Félegyháza puszta, Kislanya, Molnártanya és Póka-
• 

t~~., j. (székh. Feled), cs. G. Feled, hegy; &abolcs "m., nyírbaktai j., ház 19J, f. 
1. t. Rimaszombat, u. p. Jinosi. 1.578, o, t, ref~ Beseny6d, 6.4.69 kb., kj. 

Lelka l. LétkL és ak. helyben, tsz. Nylregyhiza, jbtk. és ah. 
*) Létka kk., 8eol11ok-Doboka "m., nagyilondai Nyfrbitor, cs. G. Apagy, 5, XII, 39, f (Le· 

j, ház 18i, i. 772, O., ; , 1.615 kb., kj. és ak. hely- velek-Magy), ~-
ben, taz. Dés, jbtk. Nagyilonda, ah. Magyarlápos, Lenlekltanya, r"' Napkor, 811Gbolés ., •• , nagy-
es. G. Hosszlirév, 63, XXI, 70, :f, [g~. kállói j., cs. G. Apagy, u. i. Levelek-.Mqy, L P•-

*) Letkés kk., X Dávidrévpuszta, 6aUasalja- Napkor • 
punta, Lelédhidipuszta, Száklópu~zta és Szép- Levelénylm-'or, n Sövényhiza, ., ... , 
patak; Hont " •. , szobi j., ház 179, i 898, M., rk. tiszánin1aeni j. (székh.. Kiskundorozsma), cs. ö. 
lpolytGlgyes, '· kb., lrj. és ak. Ipolyszalka, tsz. Sövényhiza-Baksimajor, u. t. és u. p. SGvény• 
Ipolyság, jbtk. Vimosmikela, ah. Ipolyság, ca. G. háza. . 
Szob, ~6, XIV, 45, u. t. Szob, C8J Leveles, r"' Majdánka, Máratnaros "m., GkGr-

Letuimajor, ,.., Fels6motesicz, Trencsin mezlíi j., cs. G • .Májdánka, •· t. ÖkGrmezc5, u. P• 
hini j., cs. a. Bercsény, u. t. Bin, a. p. Felső- .Majdánka. . 
motesicz. . Leveleserclö, r"'l. T6zmiake, .Arad kisjen<Ji 
· Leto, ,.., falva, Trencs"_ ""'·• caaczai j., cs. ö. Vadász, u. t. és u. p. Tőzmiske. 

j., cs. G. Turzófalva, u. t. Turzófalva, u. P• LeTelestanya, r"' Nyfrkarász, &abolcs ., •. , 
Szaniszlófaha. kisvirdai j., cs. G. Nyírkarász, u. t. és u. p. Nyir-

Leurdahatárrlfsz, ,.., Dé~orbó, S1olnok-Doboka karász. 
"'·• dési j., cs. G. Hollómezc'J, u. t. Retter, u. p. LncUez8gtelep. r"' Flllekpilis, N6grárl ""'·• 
Dés. losonczi j., cs. G. FQlek, u. t. és u. P• Rapp, 
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\ ·. Lennyetanya, f""' Kákics, Bartmya "m., szent- Hiromvfz, HAraalJa, tibetbAnyai Yaskoh6 Vu. 1 
l~rinczi j., ca. O. Sellye, a. t. és u. p. Sellye. bánya és Vigadó; Zdlyoa ,.., beazta~bb}ai '' 

L.Srltanya, f'"'l Gebe, 81atmár "m., mátészalkai j., hú 363, i 1.813, T., 0, (], tM78 kk, 
. j., cs. lllá.tészalka, u. t. Hodász, u. p. Gebe. ak. hely ben, tsztk., jb. éL ah. Beszterczebia!l, 

*) lÁTna kk., Nyílra "•·• nyitrazsámbokréti cs. O. GaramszentandrAs, XVI, 50, 11.~ 
j., bú !!, :E ~89, T., rk. Nádlány, MO kh., lrJ. és 
ak. NádlAny, tsz. Nyitra, jbtk. és ab. Nagytapol- 1"'1 Libetbmya, 
csány, es. O. Nyitrazsámbokrét, ll, XIV, 46, u. t. v•., beszterezebányai j., cs. O. Garamuentandri, 
Na,ysándori, u. t• Nádlány. . u. t. 68 •· p~ Libetbánya. 

L é Y n a l. Apátlé.vnL · L i b i c b a v a l. Libika. 
*) Lé1sa kk., 2"tw6o.r .,..., stubnyamrd6i j., *) Libiczkozma kk., X Bugerhiztanya,I'AI!fet. 

hú 56, :E lll T., rk. TuróczszentryOrgy, kb., vésmajor, Feketeberek, Kopárpuszta '- Klllll; 
· kj. ú at. ZnfóvúalJa, tsz. Beszterczebánya, jbtk. &mogy ""''' marczali j., ház 68, i. 914, 1., rt 

Stubnyaf0rd6, ah. Turóczszentmárton, cs. ll. Znió- SomoBJfajsz, 6.!16 kb., kj. és ak. PuutaioTicsi, ; 
vira)Ja, 71, :XV, ~. L t. Pribóo1, L p. Zniótár- tsz. Kaposvir, jbtk. és ah. Marczal~ CL a. Oato. : 
aljL · . pán, M, XIX, L t. Somonfaju, L p. Pa-. 

L e i iJ j a e b ó 1. Uzsa. kovácsi. · . 
*) Liba kt.., V t~~ j., hú L i b o r e sa d v o re c 1 L Liboreaudnrd. 

70, f. 874, N., rk. és Ag. Vasdobra, kh., k,f. *) Lfboreaudnrd tt., )( AntalYGirr il Vit 
és ak. helyben, tu. ~zombathely, jbtk. és ah. udvard; 2'rencHA .,..,, puhói j., ház i 607, T, 
Saenqotthird, . c.s. ll. Vatdobra, .XX, 66. rk. Nemsó, ~-Oü kb., kj. él ll helrbel, ll 
L t. Gyanafalva, . Trencsén, jbtk. ·és ah. Puh6, CL G. ~- 7~ 

1 
. 

*) Libád kk., X Libádi major; E••tergom "m., XV, 47, u. t. és L p. Nemsó. 
pirkinyi j., hú 1!116, :E 716, IL, rk. K6hiduar- Llbuc•kert, r-. Vértes, BihGr ..., demabi 
mat, 1 kh., lrJ. é8 ak. helyben, tsz. Komárom, cs. ft._ Nagyléta, a. t. Nanléta, L p. VirteL 
P,tk. PirHny, ah. Esztergom, os. ft. Muzsla, !6, Lfchtenflll1major, n Csajta, fu ..., k6. 
XIV, U, u. t. ée u. p. Muzsla. • tzep j., cs. 6. RohonCI, u. t. éa L,. Cajla. 

Lf ... df major, n Libid, ""'·• pár- Llchtmannianya, f"\ Szamosangyaloa, &atlh 1 

Unyi j., Cl. ö. •· 1. ét u. p. Mnzela. tJtll., csenreri j., ca. ö. L t. Clellflr, · 
· . Libad8gll, f"'\ llartonvásir, Fejlf' ~~ váli j:, L P• Pátyod. · 
Ól. G. JlartonvWr, • t. és L p. Marton- *) Llcaérd kk., m., lemesi j., IW 8I,! ! 

• 
T., rk. Somoa, U6! kh.,[kj. '• al SUos-

*) Ltbáka kk., Nf/Uf'a .,.,, nyitrazsimbok.réti j., k6s18f, tsztk., jb. és ah. Eperjes,._ G. Lele!, 1'1, 
bú 14-, f. T., rk. Siseó, 666 kh., k;j. és ak. IX, u. i. és L p. Lem& 
Sissó, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. , Licsért l. Licsérd. . 
CL G. N}itrazalombokrét, tJ, XIV, ~. a. t. Ribény, Llcskehirhán , f"\ Lobonya, Nyitrsoa., rit 1 
L p. SiBBó. . újhelyi j., cs. o. tura, L t. Ótura, L p~ Loboaya. 

Llbakert, n Debreezen, Hajdu. ""'·• cs. ll. *) Lie1e kk., X Dolinka és Swka; Ghör il 
Debreczeu, •· t. éa u. p. Debreczen. Kis-HM&t ""'·• j. (székh. lobn1 hi 

Llbalegela, r-. Karezq, Jáu-Nagykun-BiolfiDk lb3, i, 656, M., (), 3.180 kh., tj. és ak. Giezi, 
.,.._, es. G. Karczag, •· t. é8 L p. Karezar. tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. N•BJr6ele. es.~ 

•*) Libánfalva k.k., X Alsófancsaltelep, Blidi- Pelsőez, !lll, XVI, 5!1, iQ, f (Licze·Gie~e), ll} 
rt.azabucsoPOrt, Fels6fancsaltelep éa Laposnya- Llczkópuszta, n M.ecsér, MOIDil ""• lllifal' 1 
telep; .,..,, ré19ni alsó j. (székh. óvári j., ca. ll. LébéQ.y, u. t. H•derrir, • P. 
Szászrégen), ház 830, ! 3.558, O., m., ; , ;=., rit. . • 
Gör~nyazentimre, 60.61!1 kh., kj. és ak. helyben, *) Liczkóndaaoa kk., t~~~., nom j.,bbBl, 

. tsz. M&l'OB· Vú4rhely, J'btk. és ah. Sziszl'é8'en, f. 371, M., rk. N an lengyel, 1. kb., ij M ak. 
ea. G. Laposnyatelep és 61, Nagylenryel, ts~ tk., jb. és ah. Zalae1eiBUr, cs. l. 
XXII,. 78, •· t. Görgényszentimre, NarJlenuel, (.8, XX, L t. Bat, L,. NIIf' 

Lfhárd., f""' Olihsaentmiklós, Bihar ""''' cséffai lengyel. 
j., c1o 6. Caéfra, u. t. Cséffa,. u. p. Olábszent- *)Lidértejed kk., lbiiOtlgfltll,, 
miklós. ház 60, i, ~. ll., rk. Dunas1erdahely, 611 tb. 

*) Llbatoa kk., &oltlo.,Doboka """• manar- kj. és ak. CaallóklJznyék, tsa. Pozsony,jbtk. t~ ai 
láposi j., hú i. 1.1 O., ::f, 3.1!-' kh., k.j. Dunaszerdahely, cs. G. 7J, llllo 

• 

éli ak. Domokos, ta. Dés, jbtk. és ah. M:agya1·· t-!1, u. t. és u. p. Dunaszerdahely. 71~ 
• 

lápos, ca. lJ. Kupsafalva, 63, XXI, 70, L t. Oláh- ·*) LiebUng nk., T~mea ".., J., hilheiT· 
lápos, u. p. Domokos. ! .f..8t.9; N., ef, rk. Szephely, 8.889 kb., at . ., e. 1 

L i b • r e a e l· Kislibercse Nqylibercse. ben, tlz. Temeavir, és ab. CIÜt · · 
. ~) Llbet'W.nra Ilk., )( 'Benc5tanJa, FGréu, helyben, 61, VW. If, f, ..(ll "~ 

• • 

• 
, . 

• • 

• 
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tlebuer ala6major, f'""' Pi1is, Pest-PiZis-Solt- j. (székh. Ógyalla), es. G. Udvard, u. t. és u. p. 
Kial:u• monori j., ca. · G. Irsa, u. t. és u. P• Csúz. . 
Pilis. Llgetlmalom, f'""' Gácsliget, Nógrád' ""'·• gácsi 

Liebner felsllmajor, f'""' Pilis, Pest-Pilis-Bolt- j., es. ö. Gács, u. t. és u. p. Gács. 
Kiskun 11n,,, monori j., es. o. Irsa, u. t. és Ligeti puszta, f'""\ Liget, Baranya 11m., begy-
L p. Pilis. háti j. (székh. Sásd), cs. O. Komló, u. t. és u. P• 

Llesnic.a, f'""' Rimakokova, Gömör ls Kis-Hont Magyarszék. 
,m., rimaszombati j., cs. G. Rimakokova, u. t. Ligeti puszta, f'""' Őrhalom, Nógrád .",.., ha· 
és u. P• Rimakokova. lassagyarmati j., cs. O. Balassagyat·mat, u. t. 

L i es n ó I. Turóczerd<5d. ()!·halom, u. p. Hugyag. · · 
Lleszk.oTc.e, f'""' Vidornya, .7\-encsl!n 11m., pu.' Ligeti azöllötelep, f'""\ Őrhalom, Nógrád t~m., 

hói j., cs. G. Puhó, •· t. Pubó, u. p. Alsó- balassagyarmati j., cs. G. a. ·t. 
rétfaliL , · Őrhalom, u. p. Hugyag. 

· Lfeszkoncz, f'""' Láz, Tren08m tltn., pubói j. Ligetitag, f'""\ Monostorpályi, Bihar tmt., de-
ca. G. Puhó, u. t. Puhó, u. p.· Láz. ' l'eeskei j., c~. O. Hosszúpályi! u. t. és u. P• 

L i e 1 ak o v e c z l. Újhelymogyoród. Monostorpály1. 
L i e a z ko v e c z L V ágmogyo1·ód. Ligetltanya, r'l Bagamér, Bihar ""'·• érmihily-
Ligat, r"'l Csiktaploeza, Os4k t1m., felcsiki j. falvai j., cs. ö. Bagamér (ideigl. killGnitmény), 

(1zékh. Csikszereda), es. O. Csfkszereda, IL t. és u. t. és u. P• Bagar?.ér. . 
.. J• Csikszereda. r'l Ktsdobrony, Bereg ""'·• mezc5-

*) Ll et kk. X Ligeti puszta • Barat~ a .,.., kászonyi j., ca. G. Bátyú, IL t. Bityú, L P• 
g ' ' 'll ' Nagydobrony 

heuhd.ti j: (szé.kh. Súd), ház 104, i. 706, n., m., Ll t aj · E dJf.bé r~. l...._ t 
· - ... '- .. 1 H> '-b .... ~ k ge m er, f'""\ r u nye, ue>tAp ..,. "'·• o-eztg!ny, rt. .~~~.agyarszéa., ... ....., .. ., AJ• és a • k: •• • Ol 1. k ,. 1:'-d 

u é.... ·- PA- 'btk és b s.l. d It &Jl l·· CL G. asz ISZ a, L .. és u. P• W' <5-aagyarsz .., ..-. ......., J • a . ~~ , ca. u. bé 
Komló, ó!, XIX, 00, u. t. és u. ll• Magyarazék. Linye. 1 t H 'd á un~d 'k" , . . ge .pusz a, f'""\ aJ us mson, """'V u ,m., uz-

Liget, f". Fftzér, ~baUJ·Torna ""'·•. · fO.zérl l· ponti l· (székh. Debreezen), cs. ll. Hajdusámson, 
(székh. Hernádzsadany), cs. ll. Hernadzsadány, u. t. és u. P• HaJdusámson. 
L t. Pálhá.za, a. P• Fllzérkomlós. Lfgetpu8l:ta r'l Kálnó Nógrád em. losonczi 

Liget, f". Simonyifalva, .Arad ""'·• kisjent5i j., j., es. o. Loso~cz, n. t. és u. p. Kálnó: 
CL 11. Vadász, a. t. Vadász, u. p. Simonyifalva: Llgettanya, f'""' Ófehértó, &abob ""'·• nyfr-

Ltget, r"'l Sztancsfalva, Temes t1m;,.-temesrékas1 baktai j., ca. G. Nyirbakta, a. t. és a. p. Ófehértó. 
j., es. G. Temesrékas, u. . 't, Temesrékas, a. P• Llgettauya, l'"'\ Tiszadob, &abolcs ""'·• dadai 
Sztancaafalva. . ' alsó j. (székh. TiszalGk), ca. o. Büdszentmibály, 

L i g e t l. Abaliget, Gácsliget, Gyertyánliget, n. t. és u. p. Tiszadob. 
Hárslig!!t, Hidasliget, Hosszúliget, Karátsony liget, Llgettauya, ("') Tút·terebes, Ugocso. .,,.., üszin
Uro1y1ige\, Xereseliget, Kótliget, KormOezliget, túli j. (székh. Halmi), CL 6. Turcz, u. t. Halmi, 
Kilvesliget, 'Magosliget, Rákosliget, n. p. Tút·terebes. 
Sósliget, Szapáryliget, Szépliget, Szigliget, Szitnya· Ligettanyák, f'""' Nagyléta, Bihar tmt., székely
liget, SzGgliget, Szúliget, Temesliget, TuróezliG"et, hídi j., cs. G. Nagyléta, •· t. és a. p. Nagyléta. 

Llgeterd6, r"'l Botpalád, &atmá ""'·• szatmár-. es. o. J{isjen!5, a. t. és u. p. Szinte. 
németi j., ca. r,, Sonkád, u. t. Tiszaújlak, u. P• *)Ligetvár kk., Zala t1m., perlaki j., hú l!!,! 
Botpalád. . 1.099, H., o, ,!!.008 kb. (Henisfalva kk. terüle-

*) IJgetes kk., Ung nagybereznai j., b(Lz tével), kj. és ak. helyben, t.sz. Nagykanizsa, jbtk. 
ó7, f, 371, R., gk. Hajasd, .1.618 kh., kj. és ak. és ah. Perlak, cs. O. Perlak, ,f,H, XX, 66, 11. t • 
. HajllSd, tsz. Beregszás~, jbtk. és ah. Nagyberezna, .Murakirály-Perlak, IZJ. 
cs. ll. FenyvesvOigy, 66, XI, 36, r. n. t. *) LigviLud kk., ){ Helanova major és Langató; 
Uzsok, L p. Hajasd. · Sopron vm., felsőpulyai j., ház 176, t 1.003, H., m., 

Llgeteaerdö, f""' Csomaköz, &atmár 11m., nagy- O• 1.867 kb., kj. és ak. Szabadbárá.nd, tsz. Sooron, 
károlyi j., cs. a. Szaniszló, u. t. Szaniszló, u. p. jbtk. és ah. Felsópulya, cs. ö. Filles, 76, XVIII, 69, 
Csomakiiz. L t. és u. p. Szabadbá.ránd. 

L i g e t fa l u l. Pozsonyligetfalu. Likas, n Zenta, Bács-Bodrog t~m., cs. o. Zenta, 
*) Ligetfain kk., Zala "m., csáktornyai j., hú n. t. Csantavér, a. p. Tornyos. 

65, f, 405, H., rk. Stridóvár, 6~6 k.h., kj. és ak. Likasköbércze, f""' Székelypálfalva, Udt~arloely 
Slridóvár, tsz. Nagykanizsa, jbtk.. és 'ab. Csák- t1m., udvarhelyi j. (székh. Székelyudvarhely), es. ö. 
tornya, cs. G. Stridóvár, 48, XX, 65, u. t. és a. p. Korond, u. t. Korond, a. p. Székelypálfalva. 
Stridóvár. Llka1'k& kk., Lipt6 "m., rózsahegyi j., ház 4~, t 

Llgetlmajor, ("') Ca6z, KOIIUiro• em •• udvardi 1.163, T., m., & , 3.167 kb., kj. u ak. helyben, tsztk, • 
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jb. és ah. Rózsahegy, es. 8. Rózsahegy, 67, XV, 49, 703 kb." kj. ds ak. Vassz6eseny, tsztk., Jb. &Q. 
u. t. és a. p. Rózsahegy. ·szombathely, es. o. Vép, XVIU, 69, L t. ls : 

*} Likér kk., X Likérkohó ; Gömör ú Kis-Hcmt u. p. Va'ilszéeseny. i 
.,,..,rimaszombati j. (székh. Nyustya), ház 78, ! *) Lipcse kk., X Darázsvlllgy, Hinpatak, 
1.004, T., m., rk. Nyustya, ág. Rimabrezó, 1.6!!A8 kb., Kányás, Lipcseesárda, Mezőeske, Pálh•gy és Hip. 
kj. és ak. Nyustya, tsztk., jb. és ah. Rimaszombat, rét; Máramaros ""'·• dolhai j., ház 6&6,! 3.~, R., 
ca. o. Nyustya, XVI, 5!!, ~, 1! (Nyustya- n., t, 9 • .f.35 kh., kj és ak. helyben, tsz. Márallla!O!
Likér}, u. t. és u. p. Nyustya. sziget, jbtk. és ah. Huszt, cs. ll. Hont, Si, Ir, 

Llkérkoh6, r'l Likér, Gömör ú Kia·Hont .,m., :m, u. t. Huszt, ~-
rimaszombati j. (székh. Nyustya), ca. o. Nyustya, L i p es e l. Németlipcse, Zólyomlipcse. 

· •· t. és L )• NyustyL Lipcsecsá.l'da, r". Lipcse, MárAilltlrot 11, 

Ltk6cs, n Gyc5rszentiván, Gy&r tm~., tósziget- dolhai j., es. o. Huszt, u •. t. Huszt, L p. Lipese. 
csilizkOzi j. (azékh. Gyc5r), ca. o. GOnyd, u. t. és · F't Polgár, B1abolC11 ~11., dadai 
a. p. Gytlr. alsó j. ( székh. Tiszalll t}, ca. ll. Polgár, L t a 1 

Ltkocspuszta, n Ács, Komárom "m.; gesztesi u. p. Polgár. i 
j. (székh. Nagyigmánd), cs. o. Ács, u. t. és *) Ltpcsemezö kk., X Csóna\os, Jinosdomb, l 
a. p. Ács. Kerektető és Magastetó ; Máramaroa VIR., dolhai ; 

\ Lilimaj or, "' Alsógyertyán, ZempUn .,m., j., ház 330, ! 1.736, R., n., ; , kb~ kj. Lipcse, i 

val'&nnói j., ea. G. Ormezc5, u. t. Viuannó, u. p. ak. helyben (a lipcsei ak. B. IDf&· i 
AlsóJYertyé.n. kOnyve ), tsz. Márama.rossziget, jbtt. és ah. Huszt, 

LlUomheu, n Keleviz, ""'·• marclllali es. o. Dolha, 85, XI, •· t. Dolha, 1. p. Lipcse. 
. j., es. o. lrfarczali, u. t. és u. p. Mesztegnyő. L i p c s e p o l y á n a l. Lipcsemez6. 

Llllommaj or, n Várkeszc5, Vas vm., czell- *) Lipcseutcza kk., Z6lyomt~n~.,beuterczebáarai l 

dOmOlki j .• ca. lS. Kagyargencs, u. t. és u. p~ j., ház 43, ! T., rk. ZólyomlipCJe, 973 kb., 
Marezaltc5. kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Benterae. 

*) Lillomol nk., Bács-Bodrog hódsági j., bánya, cs. o. Zólyomlipcse, !16, XVI, 60, L t és 
ház 1>63, ! J . .&77, T., sz., ó', .:f=-, 6.!11 kb., ak. u. p. Zólyomlipcse. 
helyben, tsz. Zombor, jbtk. és ah. Hódság, cs. O. Lipcsevár a, r'l Zólyomlipcse, Z6IJOII ta., . 
hely beh, 6, VI, t 9, beszterezebányai j., es. 11. Zólyomlipcse, •· L él ' 

LWomtanra, n Kőtelek, 3"áae-Nagykun-Seol- u. p. Zólyomlipcse. 
nok vm., jászaági alsó j. (székh. _Jászapáti), cs. o L i p n i c.z a l. Alsólipnicza, Fels6lipnieza. 

· K6telek, a. t. és u. p. Kc5telek. L i p n i k ·1. Hársas. 
Llnatured, n Hámor. Borsofl ""'·• miskolczi Lipnlkpuszta, r'l 'Kapivágása, Sáros ea., eper-

j., ca. o. DiósBJ6r, u. t. és u. p. Hámor. jesi j., cs. o. Künál, L t. Kapi, L p. TapoiJ· 
L i mb a L Lomhfal va. , hanusfalva. 
L im b a c h l. Limpak. · . *) Lipócz kk., X Lipóezi major i V11 ea.,at-
*) Lim pali: kk., Poesony vm., szenczi j., ház metújvári j., ház ..0, ! ilO, H., n., rt. Kertel, 

' ' • 
l 

163, i 910, N., ef, rk. Grinád, !.671 kb., lrj. és kh., kj. és ak. tsz. Szombathely, jbll i 1 

ak. Grinád, tu. Pozsony, jbtk. és ah. Bazin, cs. ah. Németújvár, es. O. NémetúJvir, D, li. l 
O. Bazin, 7i, XIII, 40, u. t. és u. p. Bazin. u. t. é~ u. p. Strém. • 

LimpegJe, r.. Székudvar, .Arafl vm., kisjenői L i p ó e z l. Hárs. 
• 

j., cs. O. Székudvar, u. t. és u. p. Székudvar. L i p ó e z l. Lamosfalva . 
Linamajor, n Magyaróvir, .MOfor& "m., ma- L i p ó c z L GGmOrlipócz, Keczerlipóe~, SJiDJt 

ryaróvt.ri j., ee. O. MaBJaróvir, u. t. és u. p. lipócz • 
. Magyaróvár. · Lipóczl major, r". Lipóelo Vu t•~ n6Jet· 

LindaT&major, n Gidrafa, Po11Bong "m., nac- újvári j., cs. O. Németújvir, L t és L p, str!J. 
szombati j., cs. G. Cseszte, u. t. és u. p. Gidrafa. Ltpóczpusda, n Tesmq, Hont 1111., ipoly· 

·L i n d e n fe l d l. Karé.nbere~ sigi j. es. ~· Ipolyság, u. t. éli L J• lpolysil; 
. Lineizaina kk., X Balánatele}> és Czáczatelep; Llpoldamajor, r'l llegyehid, V111 ,., úrr'li 
Hunyad vm., hAtszegi j., ház 181~ ! 609, O., j, es. O. Sárvár, u. t. Ikervár, u. p. Pecsll 
rk. Kirüybányatoplieza, tr. Csolnakos, 2.9!'' kb., *) Lipót kk., )( Bokrospuszta i JlOIOI,.., 
kj. és ak. Alsószilvé.s, tsz. Déva,_jbtk. és ah. HAt- magyaróvári j •• ház 117, f, 860, .1., rl Héti~~ . 
szeg, ee. O. Hitaze1, M, XXIII, 76, a. t. és L p. 4.301> th., kj. Pilski, ak. M01ondarlló (a pQJl_ü 
Hátszer. ak. párhuzalJlos B. anyakGnyve), tu. Gyar, jblk. 

Ltneapuszta, n M!Unapatak, · Ndgrdfl és ah. MaB')'aróvár, cs. G. Ma1JU6rir, 78,~~ l 
losonczi j., ca. O. Milnapatak, a. t. Szinóbánya, 68, u. t. és a. p. H~dervir. tar" 
u. p. Málnapatak. . Lipótfa, n &.on .... ., 

*) Ltpárt kk., X Sárdimajor; Vas .,,.,, szom- vári j., ca. G. Kadarkút, • (8!~~~"., 
hathelp j., hú i 688, rt. Vasszécseny, *) Lfp4Valva kk., X ' 
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tetsMri f., hú 160, f. 913, N., cziriny, rt. lCiesléd, ! 2.~17, O., :f-, 9.!3! kb., ak. helyben, tsz. Te
ág. Alhó, t.tao kb., Jr,j. és ak. Árokszállás, tsz. mesvár, jbtk. és ah. Lippa, es. ö. helyben, aa; 
Szombathely, jblk. és ah. Felsöc5r, es. G. Alhó, VIII, 25, u. t. és u. p. Temeshidegkut. 

XX, 66, L t • .Alhó, u. p. Kiczléd. Llppapuszta, " Kisberény, ." •. , len-
Lipótbát, f"\ Püspökladány, HajrJu t1m., hajdu- gyaltóti j., es. a. Lengyeltóti, u. t. és u. p. Len. 

, noboszlói j., es. a. Püspökladány, •· t. Püspök· gyeltóti. .. · 
ladány, u. p. Űrmösbát. Llppapuszta, f'l Oreglak, &mogg "•·· len. . . 

Lipótlláza, f"\ Zaránd, Arad ""'·• kisjenői j .. gyaltóti j., cs. ö. Somogyvir, u. t. és a. p. Osz. 
cs. il. ZarA.nd, L t. és u. p. Zaránd. topán. 

Lfpótmajor, f"'' Németú~·ár, Vas ""'·• német- *) Lipp6 tk., X ; Baranya 
dj\·ári j., es. G. Némettijvár, u. t. és u. p. Német- ""'·• baranyaviri j. (székh. Dárda), ház 109, i. . 
üjvár. 1.074·, N., sz. m., (), .:f, !U5t kb., kj. és at. 

Llpótmajor,f"\ Pusztavacs, Pf4t·Ptlis·Solt-Kis· Bezedek, tsz, Pécs, jbtk. és ah. Dárda, es. a. Fő
h• t»n., alsódabasi j., ca. G. Pusztavacs, u. t. herczeglak, 5!, XIX, 61, a. t. Főherc~eglak, ~· 
és u. p. Pusztavacs. L i p p ó I. Kislippó, Szamoslippó, Tapoly Iippó . 

Lfpótmez6, f"\ Budapest, Pest-Pilis-Bolt-Kis- *) kk., X Nagyvölgytelep; Nógrád 
Z.u~t "m., es. o. (a közbiztonsági azoigálatot a ""'·• azécsényi j., biz US, i. 61»2, ll., rt. Litke, 

m. kir. ülamrendiirsés teljesíti), 1.600 kb., t_j. és ak. Litke, tsz. 
,t- e. ~ (Budapest 16). jbtk. él ah. Ssécaény, es. O. N6frádazakál, 

Llpótpuszta, f"\ Berczel, N6grád ""'·• XVI, 51, 11. t. és 11.. p. Litke 
J., cs. ö. Bercz~l, u. t. és a. p. Bt-rezel. LfptaiMglahu, ~ Inota, Fejlr fJIII., azéJres- · 

Llp6tpusda, f"\ RáczalmAs, Fejlr ""'·· adonyi fehérvári j., es. a. Nádasdladány, Uo t. és •• p. 
j.; cs. a. Dunapentele, u. t. és u. p. Ráczalmás. V6.rpalota. 

Ltpótszállás, f"\ IpolJialsa, Nd{J1'áa HJ., füleki Llpth&.JDU\lor, f""' Lovrin, Tot'Oiltcíl 11111., per· 
). \s'l!\h. Sa.lgótarján), cs. O. FtUek, u. t. éa j6.mosi j., es. O. Perj6.mos, a. t. éa •· p • 
'Ilo p. Losonez. . Lovrin • 

LlpótrAr, f"'\ Újvároska, Nyitra t1m., plgóczi Lipthaypuszta, f""' Györchiza, TOrDllldl t1m., 
j., es. G. Galgócz, u. t. és u. p. Lipótvár- bánlaki j., CL G. Zichyfalva, u. t. és a. p.. 
feryhú. · GyOrgyhúa. 

Llpótfa\rtegyház, f"'' Újvároska, Nyitra 11m., Llptaytanya, f"'' Jéke, B•tlbolu " •. , kisvirdai 
galgóczi j., ak. Újvároska, ~·· O. Galgócz, j., es. ö. Kisvirda, u. t. és u. p. fap . 
r. ~. · Llptaytanya, f"'' TiszanarYfalu, &abola ""'·• 

Lipova l; Lippó. · . dadai felső j. (székh. U6.va), es. G. Rakamaz, a. t. 
Li p ov a l. Tapolylippó. · Rakamaz, a.. p. Tiazanagyfalu. 
. Llpodcza, f"\ Lippa, Temu ilm., lippai j., e1. *) Llpt4d kk., X Liptódpuszta ; :BMa .. ya "•·· 

ll. Lippa, u. t. és u. p. Lippa. mohácsi j., hú 199, f. N., 11., m., :=f, rk. 
L i p o v i e u l. Kislippó. Babares, !.610, kb., kj. éa ak. Versend, tsz. Pécs, 
LlponlczkJta»ya, ,..... Hevesvezekény, Het1tS jbtt. és ah. Cl. G. Ndmetbóly, n, XIX, 

""·• hevesi" j., es. G. KGmlc5, u. t. és 11.. p. Tuua- 61, u. t. Németbóly, •· p. Versend . 
szentmiklós. Llpt.ódpuslta, f"\ Liptód, Baranya t1ta., mohácai 

• 

*) kk., Nyifra ""'·• ;., es. O. Németbóly, u. t, Németbóly, a. p. . 
J., hú 68, f, B60, T;, rk. Nyitrasárfc5, 1.1!0 th., Versend. , 
kj. ú ak. Nyitrabajna, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Llptóuenbdklós nt., Ltpt6 .,.,, liptó&~ent· 
Nantapolcsány, es. o. Nagyrépény, 11, XIV, .&6, mitlósi j., bú 128, f. , T., m., n., 0, O' • 
1o t. Radosna, a. p. Nyitrabajna. (1, 27.& kb., ak. helyben, tsz. Rózsahec, n 

*) Lippa nk., X Baraczka, Lipovieza és Sava- ab. helyben, cs. ö. helyben, 67, XV, 69, r, 
nyúkútfllrdc5 ; Temes 11m., lippai ~., hú 1.686, i _[ll e. • 
7.86,, o., n., m., (), ~, .:f, (r, q. Arad, 15.803 Liptótepla lApU .,.,, némellipcsei j., 
kb., ak. helyben, tsz. TemesvAr, jhtk. és ah. hú 181, f. 686, T., m., (), 1.815 th., t_j. és at . 
helyben, es. 6. helyben, 83, VIn, 15, r. helyben, tsztk., jb. és ah. Rózsaheu, cs. G. belJ-

r- e. . ben, 67, XV, 49, r. ~ . 
L i p p a L Llpt4ájTár kk., Podupnó erd66rlak ; Lipt6 
L i p p a b ó c 1 l. Hársiire t. · · tlfJJ,, liptóujvári j., hú 89, i 667, T., m., o, ir • 
*) LlppakékeB kk., " • ., lippai j., biz Szentpéter, 810 tb., kj. és ak. helyben, tsz. Ró· 

1&1, f, 753, O., ;=., gk. Kisgye, 1.989 tb., kj. é~ zsahegy, jbtk. helyben, ah. Liptószentmiklós, es. a • 
. ak. Temesszékis, tsa. Temesvár, jbtk. éil ah. helyben, 67, XV, 4o9, r. _r- e.~· 

Lippa, es. G. Lábu, 38, VIII, 15, .. L éa a. p. Llsk.ontanya, f""' KGvesmoesár, Bar• vta., : 
Temesszékú. garamszentkereszti j., cJ, O. Kiszelfalu, L t. él 

l 

*) Llppakessl nk.. Temu ., •. , lippai j., bú 60&, a. p. SelmeezbinyL ' 

• 

•• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

, 

' 

• 

• 

• 

l 

• 

' 
• 

' 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

\ 

• 

• 

• 

.• 

•• 
• 

' 

• . 
' 

• f 
• 

Lia .U., 

l;. i a ó L Lissó. · Haj miskér, I.'SO kh., k;j. és ak. heirben latk., ~ 
*) Lispe kk., Zala .,.,, letenyei j., hb 41, f, 263, és ah. Veszprém, es. ö. Peremarlon, 19,

1 xvu, l5 
.M., rk. Páka, ö97 kb., :tj. és ak. Szentadol'ján, u. t. Szentkid.lyszabadja, L p. Hajmúiér. ' ! 
tsz. NaBykanizsa, jbtk. és ah. Letenye, cs. ö. *) Litinye kk., Sároa "._, i~ hb ! 
Páka, 48, XX, 66, u. t. Csömödér, •· p. Szent- 117, i. 597, R., l, 1.014 kb., kj. és ai. P-., l 

' adorján. új fal u, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Kiaszeben, ct. t 
Liss&Ya, r'\ Csudafalva, Krass6·&örlny , ö. Kisszeben, 67, IX, L t. á L p. PéQ, i 

oraviczabányai j., ca. G. Oraviczabányá, if6'1, :C, újfalu. ' 
a. p. Majdán. . *) Litka kk., 4ba'4f-Tort11J ""' eaerehtii ~ 

*) Lissó kk., X Koplaló ; Honi tJm., ipolysá@i (székh. Szepsi), ház 40, i, l M., rt Fij, !!L 
j., ház 98, t 605, T., c!, rk. Felsc5sipék, 3.370 Szemere, 1.375 th., kj. és ak. Szemere, tn.[~ 

th., kj. n. ak. Egyházmarót, tsz tk., jb. ú ah. jbtk. ú ah. Szepsi, cs. ö • 
Ipolysq, cs. O. Alsósipék, 16, XIV, 416, u. t. IX, !!7, a. t. és ,ll• p. Szemere. 

"- , L p. Egyházmarót. · *) Litke kk., ·N6grád uécsényi ~.haz 
L is 1 z a L Fehérhalom. 118, ! 911, M., o, 3.157 kh., ij. él ai. hel~n, 
Lfua kk., Fogara ""''' fogarasi j., hú tsz. Balassagyarmat, jbtk. Széc8ény, ah. Losona, 

f, 1Ji00, O., ; , =f, 7.7M kh., kJ. é1 ak. hely- cs. O. Nógrádszakál,~. m, fil, :f, ~p. u. 
ben, ta. jbtk. • ah. Fogaras, ca. O. L i t k e L Fényeslitke. • · 
Breúa, 81, XXIV, 78, •· t. Vajdarécse, L p. *) Lltó kk., .7\-etacBin ta., bini j., hb 46,.! 
Posorta. 147, T., rt. Dezsér, ág. BánlllZSány, 1.319 kb., 

L i 11 i r D J a L Erd6patak. . kj. 6s ak. Deuér, taL Trencaén, jblk. ts ah. Bb, 
L i 11 i c 1 a L Trenea6nladánJ. CL ~. Búl, 71; XV, ,7, L&. Alsó010r, 1op.Bá. 

· L i 11 ka L, Olauliszka. luz&ánJ. . 
Llszkaltaaya, 1'"'1 Szamosazeg, &a"lmár ~ i t t m a n o v a L Hársid. · 

métészalkai j., cs. ö, N&8Jdobos, u. t. és L p. *) Lltfa kk., X Perespuszta; H01t ".,, kor-
Nandobos. ponai j., ház 135, :E 860, T., ö, ib~ij.& 

kk., 1Apl6 .._, rózsahegyi j., ház ak. helyben, tsz. Ipolyság, jbtk. és ah. Korpona, 
300, f, T., ö, ig. Róssahegy, !.853 kb., ca. ~- Szénavár, !6, XIV14ó, L t. K.orpona, ~- : 
kj. él ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Rózsahegy, L i t v a l. Zsolnalitva. - ! 
Cl. 6. Róuaheu, .67,· XV, m. h., a. t. *) Libaberzseny kk., TrmcBitln., zao!Dii ~ l 
Rózsahegy, . hú ! i31, T., rt. Zsolnalilva, kh., kj. i 

r"\ Sirok, péter- és ak. Zsolna,(uolnalitn.i kj. éa ak. ieralet), ta : 
j., CL ~~ Recsk, u. t. és u. p. Sirok. Trencsén, jbtk. és ah. Zsolna, CL ll. 7. 71, l 

Llszkonczpuzta, r'l Felac5komarócz, B áro• XV, -18, a. t. és u. p. Zsolna. 
.,.,, bártfai j., ca. 6. Kurima, u. t. 61 a. p. Bártfa. Llhaihatir, r'\ Cseri, Bont .,.,, korpollli ~ 
· L i 1 11 ó L Ssentli1aló. cs. O. Szénavár, u. t. Korpona, L p. LitvL 

*) Lluny6 kk., X Lisznyópatak ; Háromse/i *) Libailló kk., D-et&CSitl "•" uoi.Dai j., WI 
.,.., sepei j. (széth. SepsiszentgyO:rrJ), ház 88, j, 766, T., m., rt. Bicsesicza, 1.128 ih., kj. 
f, 9!4, M., t , ~, ~. 8.809 kb., kj. és ak. helyben, éa ak. Zsolna (zaolnabánfalvai kj. él at. kml· 
ta. Kézdidaárhely, jbtk. ú ah. Sepsiszentgyörgy, let), t111. Trencsén, és ah. Zlollla, a. l 
ca. G. Uzon, J, XXIV, 79,· L t. Uzon, u. p. Bik- Zsolna, 71, XV, 4-8, , ~p. L 

falva. · L i t i a m e z 6 L 
• 

LlamJópatü, 1'"'1 Lisznyó, HárOfilatic Llhapuszta, r'\ Palást, llont oa., ipolyBári ~ 
aepsi j. (székh. Sepsiszentgy01'8'J), es. 6. Uzon. es. o. Ipolyság, u.·t. Egeg-Szalatnya, L p. PaWt. 
a. t. Uzon, L po Bikfalva. *) Llhaszlnye kk., D-mcsln q., zsolnai~ 

*)Liszó kk., X Ságpuszta; ftl,, csurgói hú 106, f. 746, T., rk. Zsolnalitva, 1.679ll., ij. 
j., ház 176, :E 9'8, M., rk. Somogyszentmiklós, és ak. Zsolna (uolnalitvai kj. és at. ker4letJ, 
ág. Surd, 1.936 th., Jr,j. és ak. Somogyszentmiklós, tu. Trencsén, j~tk. és ah. Zsolna, u. 6, 
tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Csurgó, ~. O. 71, XV, 4-8, u. t. és .. p, Litvailló. 
Somogyaaentmiklós, .W, XIX, 6!, u. t. Ihuoa- or, "' Zsolnalilva, Tr_. 
berény, a. p. Somogyszentmiklós. 11m., uolnai j., cs. G. Zsolna, L t. és • p. . 

Lluonytelep, 11 Felsórépis, Beepe• tma., lócsej Litvamezc5. J 

j., es. ö. Löese, L t. Lc5ese, u. p. Tarczafc5. Lltyók, r'\ Baranyajenll, Bar11,.11a " .. ' begybili l 
Lisztes, "Szekszárd, Tolna t~a., cs. o. Szek- j. (székh. Sbd), cs. G. Suu, L t Sásd, a. P. 1 

' azál'd, u. t. és u. P• Szekszá.rd. Baranyajenő. · · ' 
Litasmajor, r'\ Dalmad, Hont biti j., es. Llvada, r'\· Alsószentmárton, Bara"ff. ~ 

. 6. Hévmagyarád, u. t. Léva, u. P• Szántó. siklósi j., ca. ö. Siklós, u. t és .a. t: .5~~ : 
*) kk., X Kopácsymajor; Ves~prdm Lhida, r'\ Világos, .A~aiJ ""'• vüépl 1-• l 

.,.,, j., hú 101,. f. 699, ~, rk. VUágoJ, L L él L ,. V•lisoa. ; 

• 
• 

• • 
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t t v 4 d fa J. Hegya1jalivádia, llezc51id.dia. *)Locsmánd nk., &prtm tlm., felsc5pulyai j., h lz 
LITAdfatanya, r-. Sebesklipolna, B•eben i7J, i 1.321, N., m., o, ef, 2.786 kh., ak. helyben, 

azaszaebesi j., eli. «'l. Supg, a. t. és a. p. tsz. Sopron, jbtk. és ah. Felsc5pulya, ca. 6. FQles, 
SzáBzcsór. · 76, XVIII, 59, u. t. Sopronhorpács, ~· 

Ll't'Bióny kk., X bányatelep ; Hungad Loespocstaoya, r-. Borsodgeszt, Borsod tlm.; 
""'·• petrozsényi j., ház 697, :E ... 1ö8, O., m., mez6k0vesdi j., cs. G. Tibolddarócz, a. 1. Har· 
n., czigány, olasz, .:f, rk. Zsilyvajdejvulkán, gk., sány, a. p. Sily. 
ref., ég. és unit. Petrozsény, !15.~79 kh., kj. és ak. L ó c z l. Alsólócz, Felsc5lócz, K.islócz, .Nagylóe2. 
helyben, tsz. Déva, jbtk. és ah. Petrozsény, cs. O. Lóezibokor, r-. &abolCB n~., ca. 
Petrozsény, 6,, XXIII, 75, filJ, :f, ~ p. u. 6. Nyiregyhiza, a. t. és a. p. Nyiregyhizs. 
~~tSdzpuszta, r-. Torontál .,m., bán- Ldcdpu•U, r-. Sajó&zentkirily, Göür á 

laki J., ca. 6. Bánlak, a. t. és u. p. Bánlak. Kis-HO'Ifl "'-• tornaijai j., ca. G. Putnok, a. 1. 
'LI'rfamajor, r-. Adony, Ftljtr adonyi j., és a. p. Bánréve. 

es. G. Adony, a. t. és u. P• Adony. *) Lodnó kk., Trenelln ~ •• kiszuczaújhelyi j., 
Llliamajor, r-. Őrhalom, NógráU. .,.., balaasa· ház 133, f. 667, T .• rk. Kiszuczaújhely, 1~16 kh., 

11armati j., ca. G. u. t. Őrhalom, kj. és ak. l.iszuczaújhely (g~trebesi kj. és ak.kerQlet), 
L p. Hugyar. tu. Trencsén, jbtk. ú ah. eL G. 

Lhlapussta, r-. Sirazentmihály, Ft41r .,".., tercze, 71, XV, 48, u. t. Óbentercze, L •· l.i-
székesfehél"Vári j., CL G. NádasdladiDy, u. t• szuczaújhely. · · 
Fejér-Zichyfalva, a. p. Lódombpuuta, r-. Málé, Gö.fJr á Kii-Bold 

L i v 6 l. Kavicsos. "'·• putnoki ·j., ca. G. Putnok, L t. él L ,. ' 
*) Lllóhuta kk., Sár01 .,.., bártfai j., hú ISt, Bánréve. . 

f, R., rt. Léoártó, gk. Kavicsos, t-.(.7! kb., L o d o r mán l. Lodormány. 
kj. és at. Lukó, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, *) Lodormány kk., Kis-KúlcüU& ""'·• 
cs. a. Bártfa, 67, IX, u. t. Bártfa, a. p. Lukó. j., ház tsa, f. o., .t, 1.300 kb., tj. és at. 

kk., .ÁrtJ(J ""'·• j., hu BtJ, Hosszúaszó, tu. Erzsébetl'iros, jbtt. Hoilszúuzó1 

f. 1.1!16, T., o 6.3M kb., :t,j. c§s a~. helyben, ah. Erzsébetváros, cs. 6. Hosszúaszó, 150, XXIII, 
tsL RózsaheBy, jbtt. Trsztena, ah. Turdosin, 76, a. t. Mikeszisza, u. p. 
e& lJ. Trutena, 71, XV, ,9, r, . Lodronpuzta, f"'\ Monostor, Te." f711,, vingai 
L~ e h v a l. Zaolnalitvs.. . J., ca. G. Németuea.tpc§ter, a. t. él L p. Ko· 
L l e ta l' a la c a t a L L1tvaill6. · · nostor • 
L j u b k o v a l. Dolnyalyubkov.s. · , *) Lófalu kk., SárOI .,.,, bártfai j., hb tOO, 
Lobb~~Jor, r-. Na.gyliDr, FeJli' .".., &Hkel- f, T., 0 , l.170 kb., kj. és ak. helyben, tsz. 

:érvári l·• cs. 6; K11lántr, u. t. és a. ,. NaBY- Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, ca. O. Tótraszla-

-r~a.~ ~~~-- 1 t u~ _.n. ké d' vicza, 67, IX, !9, L t. Hertnek, a. p. Birtfa. .IN.,.,ro•, r-. -te ne , .QUrOIIII/Rifi .,.,, • 1 ~~ 
j. (székh. Kézdivásárhely), Illi. G. Eaztelnet, L1. Ló~m:'uszta, f"o KaraocasáB, Nógri.IW ."'·• szé-
Bereclk, u. P• Esztelnek. csénp J., cs. 6. a. t. SJ&écseny, L p. 

Lo.odás, n Dombelve, Trenc.tM .".,, j., Karancssár. -
-.11. Caaeza, L t. u. p. Dombelve. . Lófartanya, f"'\ · Tardona, Bor•orl na., aaj6-
. Lobogóflrdl r-. Szente...,házasfalu UU.tJar· szentpéteri j., Cl. 6. u. t. és L ;. 

• ' · -.~ ' Déd ·ladr ""'"• udvarhelyi j. (székh. Székelyudvarhely), . es. . · . 
u. 1. Szentegyházaafalu, u. t. él L p. Szeot- Lógertao:ra; r-. Pop, BorBOil ., •• , mezőcsáti 
ecJházaafalu. . . j., cs. O. Ónod, u. t. Mezc5nyék, a. p. Ónod. 

*) Lobonya kk., X Galkérhirtvány, Harustyák- Loglpuaata, r-. Bodony, 
· irtv•ny, Homyácsirtvány, Hraboveirtvány, Hrncsi- j., cs. O. Parád, •· t. Parid, a. p. Bodony • 
rovéirlvány, Klaeskéhirtvány, ·Kopczovéirtvány, Lógókert, r-. l.isújszállis, &ol
Liukehirtvány, Miskéhirtvány, Podkozinczeirt- nok tlm., cs. G. l.isújszilláa, u. t. és L p. Kis· 
viny, Sidlatehirt't'ány, Szolo- ú,jszálláa. 
·l'icsirlvány, Valencsikirtd.ny és Zihradazkáirt· Lóhegy, n Paks, Toma dunaföldvári 
úny; Nyitra ""'·• vágújhelyi j., biz 591, ! 3.4!0, j. (székh. Paks), ca. G. Paks, a. t. Paks, u. p. 
T., (j', rk. Alsóbotfalu, ó.11 .. kb., kj. és ak. hely· Németkér. 
ben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Vágújhely, CL G. Ótura, 
71, XIII, ,t, u. t. Ófura, ~· 

,..... Keszegfalva, Ko•ár• 

*) Uca kk., 8opr011 csepregi j., hú 
! 608, JI., rk. SajtosUl, ág. Bilk, 89! kb., 
• ak. Sajtoskál, tsz. Sopron, jblk. és ah. 
.. l. Csepreg, 76, XVIII, IS7, L t. Btlk, 

L 6 c a a l. Kislócsa, NaBYlóca. · 

• 

' 
'• 

• 
' 

ciallók6zi j. (székh. Nemesócsa), cs. G. 
93 Gúta, u. t. Orsüjfalu, u. p. l.eszegfalva. 
kj. Lohoveezhegy, f"'\ Vashegy, Zala ""'·• esik· 

• 

tornyai j., cs. o. Stridóvir, u. t. és u. p. Stridóvár. . 
*) Lók kk., &prtm .,._,soproni j., hú 106, i 

K., 8, 1.808 th., JQ. u U. helJbeD, tlllk., 
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jb. és ah. Sopron, es. lJ. Lakompak, 76, :XVIll, AJsóvirnlja, 6f, XXIII, ''' u, t. Gyutar~hkdr, 
67, u. t. Doborján-Lakfalva, u. p. Lakfalva. u. P• Alsóviradja. 

L o t l. Élesdlok, Gyimesfelsólok, Gyimesközép- *) Lombos kk., Bweg ""'·• azolJvai j., hál t~ 
Iok, Nagylók. f 87, R., gk. Malmos, !ll kb., kj. 6s at. Zaió, 

L o t l. Sajkislak. . tsz. Beregszász, jb. Alsóvereczie, ab. Saolyn, 
*) Léka kk., Bweg .,".., latol'czai j. (székh. telekkönyvi halóság Munkács, ca. G. Szolp~t&&, 

Oroszvég), ház 1 U, i 606, R., gli:. Beregszöllös, XI, M, u. t. Szolyva, u. P• Zajgó. 
875 kb., kj. és ak. Oroszvég, tsz. Beregszász, Lomna kk., J.rfJU. fJM,, námesztói ~. hú 144, 
jbtk. és ab. Munkács, cs. o. 65, XI, 34, f 720, T., rt. Kruselnicza, 3.746 ih., kj. ~ al 
a. t. Jlunkács, u. p. Orosz-rég. . Krusetnicza, tsz. Rózsahegy, jbtk. Nimesal6. 

Ló ka, f"'\ Kisbesztereze, Baranya begybáti ab. Alsókubin, ca. ll. Zákameneklin, 11, XV, i, 
j. (székh. Sásd), es. O. Bakócza, u. t. és u. p. u. t. Klinzatamene, u. p. Krusetnicza.. 
Bakócza. *) Lomna kk., ZempUn ""'·• aztroptói j, Wa 

Lókapuszta, f"'\ Babócsa, So• ogy .,,.,, baresi 49, :t 287, R., ; , U89 kh., kj. és ak. Minyevápa. 
j., cs. ö. Babócsa, L t. és u. p. Babócsa. tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. Sztroptó, ah. Varwó, 

LokeJa kk., ÁrfJa ""'·• námesztói j., ház 199, es. o. Nagydobra, 66, IX, ~. L t. Kelcse, 1o p • 
f. 9!9, T., o, 6.211 kb., tj. és ak. helyben, tSz. Sztroptó. 
Rózsahegy, jbtk. Námesztó, ah. Alsókubin, cs. 6. Lom n i e 1 l. Hollólomniez, Kakaslomnia, 
Námesztó, 71, XV, 49, u. t. Nám~sztó, Kislomniez. 

L6kertitanya, f"'\ Tiszapéterfal va, UgoCBa .",.,, Lomnlaa,f""' Csemernye,Zem_pUft".,, ruauli 
tiszántúli j. (székb. Halmi), ca. ~. Tiszaújlak, j., es. 6. Varannó, u. t. és u. p. Szacsúr. 
L t. Tiszaújlak, u. p. Tiszapéterfal va. L o m n i c z a l. Törés. 

· · *) Lókod kk., Utl.,arl~ely fJM., homoródi j. *) Lompérd kk., X Recsatanya; Ko!ou ta, 

(székh. Oklánd), ház 66, f. 240, 8, 764 kb., mezc56rményesi j., ház 106, ! 663, O, m., 1. 
kj. és ak. Homoródszentmárton, tsz. Székely· ref. Újős, t.Oó~ kb., kj. és ak. !lez6aze~~\mihily, 
udvarhely, jbtt. é·s ab. Oklánd, ca. 6. Homoród· tsz. Kolozsár, jbtk. és ah. Teke, u. 4. Narya!g, 
szentmárton 8!1, mv 77 u. t. Székelvudvar· 6!, XXII, 73, u. t. és u. p. MezőszentmihálJ ' ' ' ~ . 

• 

• 

hely, u. p. HomoMdszentmárton. Lom P é r t l. Szilágylompétl 
Lókospua.ta f"'\ Ncnincs N6grátl .,. nógrádi L ó n a l. Aranyoslóna, Kendilóna, Magyarllini. 

j. (székh. Ré~), ca. o. Nc'Stines, u. t. Rétság, u. P• *) Ló~ap~~lostelke kk., &olnoi:·DoboiG ,.., 
Nötincs . szamosúJván J., ház 105, f. 561, O.,;, t.8l8kll, 
Lók~spuuta, f"'\ Tolmács, Ndgrád nór· kj. é~. at. Manarderzse, tsz. Dés, jb~6s ah. Sil· 

rádi j. (székh. Rétús) cs. ·o. Rétság u. t. és moSUJVál·, cs. 6. Esztény, 63, XXI, 10, L t. Pú-
T l ' ' czéleseh, u. p. Magyarderzse. · 

•· P• 0 mAci. . *)Long kk., &ír01f11&, rirllti )., hb !ll, i \59, 
Lókoatanra, f"'\ Rétság, N6grátl .,... , nór1'ád1 J. T., ág. Gil'li.lt, 539 th., kj. és ak. Girál~ tsz. Eperjel, 

(szé~. Rétság), es. ~. Rétság,. u. t. és u. P• jbtk. és ah. Girált, cs. G. Kurima, 87, IX, !9, 1o ~ 
Rétsag. . és u. p. Girált . 
Lók~~zta, f"'\ Nagyb~om, &mogy .,..., ka· L o n r l. Szerilonr. 

po~ván J., CL 6. NagybaJom, u. t. és a. P• Nary- *)Longodár kk., Nu.gy-Kükiilló , •. , t6halmi 
b&.Jom. · j., ház ! t.Oö6, O., czigány, :f, '-566 th., 

Lókpuzta, f"'\ Nagygomba, Somogy t~m., mar· k,j. Garat nk.-hea beosztva, ak. Gara~ lsz. Eiué-
ezali j., es. O. Karczali, L t. és u. p. betváros, jbtt. és ah. Kőhalom, ea. G. I6balom, 

*) Lók'tt kk., X Gyertyánkút, Óbányapuszta i, XXIV, 78, u. t. és u. p. Kőhalom. 
és Pénzesküt; Ves.rprlta ""'·• zirezi j., ház !8!, Longodár, f"'\ Nagybereg, Bereq , •. , tili'· 
f, 1.7ö3, :M., n., o. 5.510 kb., tj. 's ak. Olasz- háli j. (székh. Beregszász), es. o. Berepzáa, 1o t. 
falu, tsz. Veszprém, jbtt. és ah. Zirez, cs. O. Zircz, Beregszász, u. p. Naoberer. . 
19, XVll, 56, u. t. és u. P• Zircz. . - *) Lonka kk., X Erdéazvölgy, és Lootabu1a· 
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Lom, f"'\ Herencsvölgy, Z6lyom .,,.., nagy· vlHgy; Máramaroa fJm., tisaavlllBJi ~ (sd~ 
szalatnai j.; es. O. Herencsvölgy, u. t. K.rivány· Rahó), ház 45-!, :!!.385, R., n~, m., t, rt. NIIf' 
Gyetva, u. P• Herencsvölgy. bocskó, 7.44'1 kb., lrj. és ak. helyben, ts~olárlll'. 

*) Lománr nk., X Plesitelep és Toneatelep ; rossziget, jbtt. Rahó, ah. Má.ramarosuiset, cs. J 

&ebtJR ""'·• szászsebesi j., ház 356, :E 1.345, O., o. Nagybocskó, 85, XU, as, u. t. NqyÍJoclkÓ• . 
.;:., 6.86! kb., ak. helyben, tsz. Nanszeben, jbtk. . 
és ah. Szá.szsebes, es. O. Szá.szsebes, 64, XXIII, L o n t ·a l. Aranyoslonka, 
76, u. t. és u. p. Szászcsór. lonka, Széleslonka. 

*) Lombfalva kk., Ala6-Fehér .,..,, alvinczi j., LonkabánJ&Tiilgy, f"'\ Lonta, .MártJ•M:;;~ 
ház 87, ! 867, O., .;=., 896 kb., kj. és ak. Maros- lisov6lgyi j. (székh. Rahó), ca. o. Nan 
cs(lpl, tsztk., jb. 6a ah. Gyulafehérvár, es. 6. a. t. 'Narybocstó, L P• Lonb. · · 
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*) Lenkataha kk., &olnokDobol:tJ betble~i j. nékh. (Tiszal~k), cs. ll. Polgir, •· t. Folyu, 
j., hú 91,! 515, O., IJk. Felsóilosva, 2.107 kh., kj. u. P• SzentmariJllapuszta. 
'• ak. Felsóilosva, tsz. Dés, jbtk. és ah. Bethlen, Lopusna, n HernAdfó, 81epu ., szepeaszom· 
CL 3. Felaóilosva, 63, xm, 7!, u. t. Rette~r, u. p. bali j., es. G. Káposztafo.lva, L t. Poprád, u. p. 
Ispánmező. HernAdfG. 

Lonkapatak, n Irhócz, JfártJmtJf'OB , taracz- L o p u a n a L Pizsilos. · 
Tili j. (székh. TaraczkGz), Cll. G. Irhócz, u. t. *) Lóránthála kk., X Kistar; &t~bolu tn~~., 
Taraczk3z, •• P• Irhócz. nyirbaktai j., ház 90, f, -'91, M., ~, IJL Nyfr- · 

Lollkapuszta, n Drávaprdony, Somogy .,m., bakta, !.188 kh., kj. éa ak. Nyfrbakta, tsz. Nyír· 
barcsi j., ca. G. Dariny, u. t. és u. p. Kasté- e1Jyháza, jbtk. és ah. Nyfrbálor, ca. G. Nyfrbakta, 
lJOidombó. · i, XH, 39, m. b., L t. és L P• Nyirbakta. 

*)LonU kk., llonC .,..,, vimosmikolai j., hú 104, n Tófej, .,.., nevai j., ca. 
i ll., rk. Ipolyszakállos, ref. Na,ypeszek, !.617 G. Nova, u. t. éa u. p. Tófej. . . ' 
th., kj. és at. Ipolyszakállos, tsz. IpolyaáiJ, jbtk. Vá- Loré, n N Ad udvar, llajdw ""'·• hajduszoboazlói 
mosmikola, ab. IpolysájJ, ca. G. Vámosmikola, j., ca: G. Nádudvar, u. t. és •· p. Nádudvar. 
XIV, u. t. Ipolyszakállos, ~- L ó r é L Lórév. 

L 6 n J a l. Kislónya, Nagylónya. Lórés, n Dévavinya, 3ás•·NtJgykvft·8•olt~oJ: 
*) Lónyabbya kk., X Fafáktelep éa ViWis- .,m., tiszai felső j. (székh. Kunheues), CL G. Déva-

pUBZta; Nógrátl ""''' losonczi j., ház 168, f, 841, ványa, u. t. és u. P• Dévaványa. . . 
T.,.m., ef, rk. Divény, !!.896 kh., kj. és ak. hely· LódUaaya, n Nyírkarász, &abolu tn~~., kis
ben, ta. jbtk. és ah. Losonez, várdai j., Cll. G. Nyírkarász, a. t. és a. p. Nyír· 
CL G. helyben, t5, XYI, 51, :f, ~· karán. . 

Lónyaitar, n Balklny, S•o.bolce ""''' nagy- *)Lorettom kk., &pron _kismartoni j., ház 
killói j., ca. G. Balkány, u. t. éa •· p. Balklny. 58, f. t81, N., o, 301 th., kj. és ak. helyben, 

Lónyaytanya, n Barabu, Bweg mes6- tu. Sopren, jbtt. és ah. K.ismarton, Cl. G. K.is-
kaszonyij. ca. G. Mezc5kaazony u. t. Mezc5kaszony marton, 76, XVIII, 57, u. t. Szarvk6, 18). 
•· p. Bar~bú. . . . ' · ' *) .'1riJ'Y nk., Pest-1\'Zis-SoU-Kiskut' ""'·• rácz-

LóDJa)1&111ya, n Csonkapapi, Bereg.,.,, mezc5- keve1 J., hé.z 163, f, ~91,. Sz., m., .:f, 1.678 kh.,_ at. 
tumari j., c.. 6. Mezc5kaazoay, u. t. Mez6- hélyben, tu. Pestndék1 (székh. Budapest), Jbtt. 
kaazollJ L p. Berepom. n ala. lUczt.eve, 01. G. Rlczkeve, 31, I, t, L t. 

' · . és a. t• Riczkne. 
Lónya)1anra, ""' Mez6homok, .,.,, tiasa- L ó é L R t 16 é 

h!ü j. (széth. Berepzász), ca. 6. Berepzász, L ó r ó v . eme e r v. 
1 

R t ló .. · 
• B · r p o n o r r e m e c z . eme e rav. 

L .,. eregszisz, L p. Bere~rdéda. L.c Ó b N · · · · 
I Ó 

-+ _ V"-"-- é B vs, n szom at, yttf'tJ tltfl., sze01cze1 h ca. 
, DJiphJ'&, , , C&IIIIUVSnam ny, W'f/ ""'·• v bó t s · · ó b L tiaz háti · ( ékh B zi ) ll G 1 . G. er cz, L • zen1cze, •· p. azom a ! é J• sz v .. ~ .. erep ,sz' CL • erre Jl, *) L080DCJI rtv., x Belágypuszta,· BetérpQszta, 

L .. l u. p. --.rosnam ny. . E b" Fab' k t Gellé t L d .. Ló ft 1 p trill B tJtl t rY .zpuazta, 1an apuaz a, npusz a, a u-
é ~J~ e e~, ;'t e a, tmy "''' pe ro- puszta, Losonczi fflrdö, Losonczi IJÖimalom, 

ll 8 Y1 J., cs. • e rozsény, I- e. ~· . Losonczi mütrá~ryaryár, Losonczi szöllöhegy, 
r'l G6m6r á Kas- Losoneztisfalu, Losonczkistu~rir, Messzelátópuszta, 

HDf!' tm., tornaljai j., ca. G. Tornalja, U. t. Tor· Papharasztpuszta, Pokornyipuszta, Sz~nhe1Jypuszta, 
naiJa, 11. P• Gömörrtlge. Tamásiharaaztpuszta, TuiJárpuszta és Vágópuszta; 

L o p as s ó L Alsólopassó, Felsólopaasó. Nógrdtl .,m., ház 999, f, U. 939, M., t., 0 , ~ , Ó", 1), 
hucaoport, n Drenova alközség, r" 6.069 th., at. helyben, tsz. BalassaiJarmat, jbtt . 

Fiume, Cl, ll. (a közbiztonsági azoirálatot Fiume éB ah. helyben, cs. o. helyben, XVI, 51, 
Táro& rend6rsége teijesiti), u. t. éa u. p. Fiume. :f, , _r- e. . 

") Lopú kk., X Fejérkó, Lopéri kGbAnya és L o s o n c z l. 
Zó1yombréz6; Zólyom bremóbányai j., háJ *) Losonczapátralva kk., X Csurgóviletpuszta, 
!53, ! 1.847 T., m., o, q. Felsőszabadi, 2.8U Fels6majorpuszla, Posztó~ryártelep, Prónayszállás, 
kb., kj. Alsószabadi, ak. (a hozzé.tartozó Zólyom· PusztaszaJalna éa Törökvölgypuszta; Nógrád ""'·• 
brézó kivételével) Alsószabadi, tsz. Besztercze· losonczi j., ház 87, f, 1.071, M., L, rk. és ár. 
bánya, jblk. és ah. Bremóblnya, cs. ö. Zólyom· Losoncz, t.191 kh., kj. éa ak. Losoncz (losoncz
brézó, 25 XVI, 50, ~ m. b. (Lopér-Alsószabadi), apátfalvai kj. és ak. ke11llet), tsz. Balassagyarmat, 
L t. Zólyombrézó, u. p. Alaószabadi. jbtk. és ah. Losoncz, es. ö. Losoncz, 25, XVI, 

Lopériköbánya, n Lopér, Zólyom brez· 51, n. t. éa u. p. Losoncz . 
nóbányai j., cs. o. Zólyombrézó, a. t. Zólyom· Losonczi · n Losoncz, N6grtúl vm., 
bréz6, 11. p. Alsószabadi. cs. ö. Losoncz, u. t. és u. p. Losoncz. 
· L o p h A. lJ y L Laphegy. Losonczi gözmalom, n Losoncz, Nógrád, vm., 

Lopóhát, n Polgár, &abolC8 .,.,, dadai alsó ca. G. Losoncz, L t. és u. p. Losoncz. 
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Le•oned mltrágyauár, ~ Loaoncz, NdgrU tma., J., ea. G. Deve..,, '" "ftlb. 
""''' es. ö. Losoncz, u. t. és u. p. Losoncz. vAr, a. p. SomlóvA.sirbely. 

széJlléJh8gy, r'! Losoncz, Ndgrátl Lovasr~t, ~ Sztancsafalva, 7'emuN., t-.; 
ei. O. Losoncz, u. t. és u. P• Losoncz. rékasi j., cs. O. Temesrékas, u.. t. és t.,.Temesrill. 

Losoncztlsfalu, ~ Losonez, N6grátl · Lovas Sándor tanya, '"' ÉrmihályfalT&, Ji. 
cs. O. Losoncz, u. t. és a. p. Losoncz. har ""'·• l:rmihtlyfalvai j., ca. G. ÉrmihiiJf~ 

• 
Losonezkfstugár, ~ Losoncz, N6grá4 .,.,, u. t. és a. p. Ermihlr.lyfalva. 

cs. o. Losonez, u. t. és •· p. Losoncz. Lovassytanya, r. Biharnagybajom, 
*) Losonc.1nagyfalu kk., X Perespuszta ; Ndg- sárréti j. (székh. Biharnagybajom), ce. G. 

rád """' losonczi j., ház 88, l 4.56, T., rt. torda, u. t. és a. P• Csillagtanya. . 
Losoncz, Ag. Kálnógarib, 1.711 kb., kj. és at. Lovastanya, ~ Jánosd, Bihar m., ten\ei,~ 
Losoncz (losonezapátfalvai kj. és ak. kerillet), cs. G. Tenke, 'L t. Nagyszalonta, u. P• J~ 
tsz. jbtk. és ah. Losoncz, cs. o. *) Lovászad kk., Ya1 kilrmendq., ._ 
Losoncz, !5, XVI, 51, u. t. Kálnó, a. p. Losoncz. 41, :! !07, N., rk. Kari.esfa, 470 kb., lJ. "U. 

*) Losoncztamásl kk., X Hallérpuszta; N6g- Pinkamindszent, tsz. Szombathely, jbtk. és ab. 
rárJ , gácsi j., ház 146, ! 909, T., m.: r:f, Kormend, cs. O. Rátót, SS, XX, L t. áLt. 
r:t. Gácsfalva, !.450 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pinkamindszent. . 
Balassaryarmat, jbtk. és ah; Losoncz, cs. o. Gics, *) LovászhetéJly kk., X Lovislheténypii!Zia; 
!6, XVI, 1)1, m. h., u. t. Gács, . Bflrflfi1JG .,.,, pécsváradi j., ház 81, l R.. 

Lós.1egpuszta, n Czered, N6grád ""'·• filleki Ö, 1.406 th., kj. és ak. Ráczmecaka, ta. Pécs, 
j. (székh. Salgótarján}, es. o. Ajná.csk6, u. t. jbtk. és ah. PécsvA.rad, cs. G. Péeavlrad, H, Ill, 
Ajnácskő, u. p. Czered. . 60, u. t. Nagypall, a. p. Ráczmecske. 

L ó t 1. Újlót. nLovászhelény,.Bar~•J~ 
*) Lothárd kk., BArt.myG na., pécsi j., ház """·· pécsvá.radi j., ca. O. Pécavárad, L t. NIIJ· 

186, f, 6!7, h., rk.. Egerár, 1.851, kb., kj. és paU, u. P• Rí.czmeeske. 
ak, Eger!g, tsztk., jb. és ah. Pécs, cs. o. Eprig, *) LoTászl kk., ZtlltJ "''! letenyei j., hú!~ 
61, XIX, 60, a. t. Áta, u. P• Egerág. · :! 611, M., rt. Ke.rkaszent:auk.lós, 1.~ kh., kj.es 

*) Lótos k.k., X Oizlánytelep ; .7\-mcBift ""'·• ak. Kerkeszentnnklós, tu. Zalae1emec, iblt. 
kiszuezaújhelyi j., ház 169, :! 958, T., Ö, 4.453 Alsólendva, ah. Letenye, cs. G. Alsólend~ ~ 
kb., kj. és ak. Óbesztercze, tsz. Trencsén, jbtk. XX, 65, •· i. Alsólendva, a. p. Kerkaszentmikl~ 
Zsolna, ab. Csacza, cs. o. Óbes~tercze, 71, XV, . Lovászi, n Berekfalu, :&etacse'n '""' csacm 
48, u. t. és u. p. Óbesztercze. . J., cl!' O. Turzófalva, u. t. Turzófalva, L fo 

. , . Szamszlófalva. 
Lotzmalom, n IIB.Jos, TolfkJ tit»., voJrységt l· L o v ás z i l. Szomorlovászi. 

• 

r'! Ács, 
1 l· 8 • cs. • ca, ·~ Vinu. 

•· P. Ács. *) Lovászpatou nk., X Anmajor, Góré· 
~~arhúa, ~ Felsc5mérk, $ár~ "•·· le- puszta, Heiterinejor, Kisszeglepuszta, Orerhel)", 

mea1 J., cs. ö. Keczerpetlén, q. t. Sóbanya, a. P• Szeglepuszta és Vicsepuszta, ; Vu1pri11 ..., 
Z.:gnye. . . . pápai j., ház 879, f, 2.8-'3, M., o, ef, kh., 

) Lnu kk., ZaJa t1fll,, halatonfllred1 J., ház ak. helyben, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Pip:~, 
,3, f. ~. rt. Paloznak, ref. AlsóOra, !1.849 cs. a. helyben 19 XVII 55 L t. Gyamoró, 
kh., ~· és ak. FelsMrs, tsztt. Veszprém, jb. ' ' ' ' 

, , , u. és u. P• Alsóörs. _ vizi j., cs. G. Szépviz, r {Lóvéss·kitélúj, 
*) Lovasberény nk., X Antalmajor, Belmaj~r, u. p. Szépviz. 

Flczánkert, Lászlóház, Lujzamajor, MáriavOlgyi *) LoTrin nk., X Lipthaymajor: Toro«!tíl 
vadászkastélJ és SzúzvA.r ; Féjér HJ,, székes· vm., perjámosi j~, ház 986

1 
f. 3.881, N .. o., !ll, 

fehérvári j., biz 631, i. 8.484,., M., ö, ~~ J). O• kg. Pészak, 7.189 kh., ak. helyben. \5%-

th., ak. helyben, tsztt., jb. és ah. Székes- Nagykikinda, jbtk. Billéd, ab. NagyszentmitlóS, 
fehénár, cs. ~. helyben, 69, XVII, 53, r, cs. O. Perjámos, 61, VIII, ~. f. 
.[li e. ~· .f4 e. ~· · . 

L o v as d l Unglovasd. L o z á ll sz ka L Cserjés. 
Lovas :Károly tanya, n Érmihályfalva, Bihar Lózertanya, r. 1'isr:avid, Bereg tllllo, ~~~~ 

tl11t., érmihályfalvai j., cs. o. Érmihályfalva, u. t. kaszonyi j., cs. O. Tiszaszalka, a. t._Mezdk~' 
és u. p. Ermihályfalva. - Uo P• Tiszaszalka. 

LuTRspnszt;t, ~ Somlóvisárhely, Y~.-,Prttll L ó z n a l· Kőlózna, Nagylózna: 
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JAmaTIII'J't r-. Kc11óma, B.tomoi-Doboltca *) kk., ?<. ; G6tra6fo ú XW. 
esüigorbói j., cs. lJ. Csokmány, u. t. Létka, u. p. Hont .",.,, tomalJlll J., biz 58, ! M., rk. 
loesolidfalva. Harkics és Sánkfalva, :ref. Beje, ár. SajógömGr, 

*) Lo.som6 kk., ..A>Jaotty malaczkai j., 63~ kb., kj. és ak. Beje, tsz. Rimaszombat, jbtk. és 
IW f, 1.887 T., 5, 8.658 kb., k,j. és_ ak. ah. Tomalja, cs. lJ. Tomalja, XVI, 61, •· t.· 
helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Malaczka, és u. p. Harkács • 
ClL G. Stomfa, 72, Xlll, 40, u.. t. Zohor,~· *) Lökiistalva kk., KrC18a6-&Öf'tny tm&., hégai 

L 611 l. Narylózs. . j. (székh. B6lincz), hb 1~, ! 7~, O., ;=-, U70 
Lozsill kk., H~mytld .",.,, szászvtrosi j., ház kb., kj. és ak. Bép.monostor, tsztk., jb. és ah. 
, i. 846, ll., o., i§, tr. Marura és Nagytóti, Luros, ca. ll. Bégamonostor, 48, VIU, •· t. 

8.110 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. Bethlenháza, a. p. Bép.monoetor. . · 
• ah. Sziszviros, cs. ~. Piski telep, M, XXIII, Liikös háza, r. Elek, .A rali 11m., eleki j.,· cs. 1.. 
~ •· t. Piski, ~- Sikló, r. ~· · ' 

*) L618f.rd kk., S11olnoi-Doboll:ca · , szamos- L G k G B h á z a l. Lc5k.Os. · -
l . 

Ujriri j., hú 186, :! 852, O., t , kb., tj. és L c5 r i n c 1 L Kisszentlc5rincz, Pestszentl6rincz, 
ak. TOU~r, tsz. I)és, jbtk. és ah. Szamosújvtr, cs. G. Strszentlc5rinez, Szentlörincz, Szepenzentlörincs, 
tendilóna, 68, XXI, 701 u. t. és u. p. Nagyiklód. Zalaszentlörincz. 

L4b8nzeg, r-. Tiszavid, Bereg 11m., mezc5k:aszo- *) L3rinedaln kk., Mcar01-Tortfca ""'·• marosi 
nyi 1j., cs. G. Tiszaszalka, a. t. Hezókeszony, L P• alsó j. (székh. Maros-Vbirhely), hál 96, ! &!7, 
Tiszaszalka. M., ~, 700 kb., kj. és ak. LUkafai~ tsztk., jb. és 

*) UJcs kk., Bart.IH1Jt.l fl!~,, baranyaviri j. (székh. ah. Maros-Vás6.rhely, cs. G. Maros-Vásárhely, 
Dtrda), ház i. 1.138, SoUcz, n., m., 6, XXII, 71, u. 't. és •· p. Nagyteremi. · 
U19 kh., k,j. és ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. LlrlnezralTa, r"\ Csóka, 7'or<mtál ""'"' törOk-
és ah. Dtrda, ca. ~. Fc5herczeglak, XIX, 61, j., cs. G. Csóka, 11:. t. és u. p. Csóka. · 

m.b. (Baranya-Lócs), u. t. Benge, Lórinedaha l. ÚJ1c5rinczfalva. 
Llcse rtv., X Felsc5major, llonalak, Kuti, *) Llrlnezf kk., X Henmeretti puszta, Pernye-

L6esemajor, MáriaheiJY, Odoricz és puszta, Selyp, Selypi czukorgyil' és ; 
Pokol; &qu ""'·• hál ! t., m., n., N6grád t~m., sziráki j., hú :! 8.975, JI., ~ • 
ezipny, eseh-morva, r., o., 6, ef, J), rk. J), ág. Szir+k, kb., k,j. éli ak. helyben, ta. 

17.671 ih., ak. helyben, tsztk., és Balassagyarmat, jbtk. és ah. Szirtk, ea. G. Szirlk, 
ab. helyben, cs. G. helyben, 67, IX, 30, ':f, 60, XVI, 61, r. 

e. Llrlnczl r-. Mezc5sllyi, 7'orlltJ-Arl.lft1JOI 
r-. LGcse, &epet ""'·• cs. ~- .,".., marosludasi j., cs. ~. Mezc5kapu, L 1. 

L&se, .. t. Lc5cse, I8J (csak nyáron; télen és •· p. Mezc5méhea. · · 
1o J• -~se). · L c5 r i n c z k á t a L Sz.entMrinezkáta. 

L6elemajor, r"\ Lc5cae, BI'IJ'I wt., Cl. G. L&:ae, Urlncz:te, r. Kajdanó, Bereg ""'" latorezal j. 
L t. és 11o p. Lc5cae~ (székh. IOroszvér), ca. G. N&I'Jlucsta, L t. Jlun-

*) L8cseszeatlllJla kk., BUJ* wt., l&sei j.~ kics, •· p. Beregri.koa. 
hú 56, ! !98, T., ~. 1.163 kh., kj. és ak. Tar- r-. Mezc5terebes, Bereg ""'·• mun
czam, tsztk., jb. és ah. Lc5cse, cs. «L Lc5cae, 67, kicsi j., cs. ft. Nan-Iucsta, •· t. Mezc5terahes-
IX, 11. t. Lc5cse, a. p. Tarczafc1. Gorond, a. p. Mezc5terebeB. · . · 

L ll d L Kislc5d, Viroslc5d. · . JArlncz:te, r-. Monot. Zempltn ""'·• szerenesi 
· LMmajor, f"' Tiszaderzs, Já11-Nan'A:w-&oZ- j., ea. ft. Tállya, a. t. és •· p. Monok. . 

110i tm&., tiszai felsc5 j. (Bzékh. Kunheryes), L c5 r i n c z k e L Sze .. llörinczke. .· 
ca. O. Abádszalók, a. t. és u. p. r"\ Orosztony, Zala rin., paea~i 
_ •) Udh kk., VtU em., felsc5c5ri j., biz 180, j., cs. ~. Orosztony, L t. Gelse, 11o p. OrontonJ • 

11.888, N., 0, U-14 kb., kj. és at. Vaakomját, a. t.. Gelse, 'L P• Orosztony. . · 
tsz. Szombathely, jbtk. és ah.Felsc5c5r, Cl. ft. FelsMr, , r-. 0lbc5, Y1.11 ""'·• sirvári j., 
SS, XX, 66, u. t. Szentelek, ~· es. ~· Olbc5, u. t.. Alsószeleste, a. p. Űlbc5 . 

*) LGgérpatonJ kk., X Nagyhegymajor; L6rlnezmajor, r-. Sárrétudvari, BihtJr .,.._, 
Pouoray ""'·• dunaszerdahelyi j., hlz 58, ! 450, s6.rréti j. (székh. Biharnarybajom), es. G. S!erep, 
1., rt. Szentmihályfa, t.463 kb., kj. és ak. Szent- a. t. Sé.rrétudvari, u. P• Báránd. 
mihilyfa, tu. Pozsony, jbtk. és ah. Dunaszerda· fl Tolvád, .Tot·ontál bán· 
hely, es •. G. Kismagyar, 71, XIII, 41, •· t. Nagy- laki j., CB. O. Bánlak, u.. t. és u. p Tolvád. 
16g, .. p. Szentmihályfa. L6rlnczmez6, f"'l Nagyborosnyó, HriromSIIII 

fl Nemesócsa, Komárom V1ft., sepsi j. (székh. SepsiszentgyGrgy), es. G. 
eaal.l6k6~ j. (székh. Nemesócsa), ca. G. Nemes· 'Nagyborosnyó, u. t. és u. p. Nagyborosnyó. 
6caa, 11. t. és a. p. Nemesócsa. *) LörlncZl'éve kk., ..A.ls6-FeMr t~m., nagyenyedi 

L ll k L OaramlGk, Tiszal<lk. j., hAz 93, ! '79, M., o., 8, rk. 
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L6r Luca l 

uso t.h., kj. és ak. Tompabiza {megBJkeréki kj. L u b i n a 1. Lobony:a. . . 
és ak. kerlllet), tsz. Gyulafehérvir, jbtk. és ah. L u b l ó l. Ólubló, Ujlubló. ! 
Nauenyed, es. ö. Csombord, öO, XXI, 68, u. t. Lublórllrd6, f"\ Újlubló, Bzepes ,.,, 61ubl6i h : 
és u. p. Na~ryenyed. es. ö. Ólubló, (Lubot6ny-Lublófürd6), l'~ · 
Lőrineztany a, f"\ Mezótárkány, HtJtJeB 11m., (csak i télen u. t. Paloneza, L p. : 

e(lri j., ca. O. Füzesabooy, u. t. és u. p. Mező- Ólubló). · . 
té.rt.á.ny. · *) Lublókorompa kk., &epu ".,, ólublói j, i 

*) Urincnigása kk., Sáros 11m., girüti j., hú &6, f; !03, R., t, 713 ih., kj. és ak. Pop!M. l 
bú !!, f. J 15, R., gk. Mátyáska, 94-6' kb., kj. és remete, tsz. L6cse, jbtk. és ab. Ólobl~ CLL 
ak. Remenye, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Girált, Ólubló, 67, IX, SO, •· t. és u. P• Ólubló. 
cs. ö. Xilnáa, 87, IX, u. t. Tapolyhanusfalva, L u b ló k r e m p a c h L Lublókorompa. 
. •· p. Remenye. LublóTár, f"\ Lublóváraija, Supu "'~ 6\lhlii 

L6rinte, r-. Kolontár, Y68eprlm 11m., devecseri j., es. ö. Ólubló, u. t. és u. P• Óluhló. 
j., es. ö. Ajka,· u. t-.. Ajka, u. p. Devecser. *) L ubióváralja kk., X Lublóvár és larmon; 

L6tértábor, f"\ Örkény, Pest-P\lis-Bolt-Kiskun Beepes 11m., ólublói j., há.z -'6, f. T~ lea· 
1 

""'·• alsódabasi j., es. ö. Alsódabas, gy el, ezi~rfmy, rk. Komlóskert, kh., kj. á al. ' 
(Orkénytlbor). Ólubló (ólublói kj. és ak. kerületh tsz. lAnt, l 

*) L6TI§r kk., Maros-TOt"tla régeni fels6 j· jbtk. és ah. Ólubló, cs. 4. Ólubl6, 67, II, ~. j 
{székh. :Manarrégen), hú 147, :! 808, O., .;=., u. t~ és u. p. Ólubló . 
1.4-71 kb., kj. és ak. Magyarrégen, tsz. . L u b n y a l. .Kiesv4lgr. 
VásArhely, jbtk. és ah. Szászrégen, es. ö. Maros- *) Lubócz kk., 8ár01 fill,, eperjesi i~ haz 
vées, 6!, XXII, 78, u. t. és u. p. 68, f. 298, T., r., ; , rk.' Radács, ct 

*) Lödte nk., X ÁnBJos, DobogófOrd6, Kir:ály- peklén, 8M kb., k,j. és ak. Sarosszenümre,ISJlk. . 
• 

ftlrd6 és Szentkeresztbánya; Udvarhe~y 11m., jb. és ah. Eperjes, es. 4. Eperjes, 67, IX, ill, t.~ 
homoródi j. (székh. Oklánd), ház 78!, :! 8.434-, Abos, u. p. Sé.rosszeotimre. 

. o. gk. Abásfalva, 18.!166 kb., ak. (a hozzátartozó *) Luboka kk., X Vadvéd; Nyiira ..., ae. ! 
Szentkeresztbánya kivételével) helyben, tsz. Szé· niezei j., ház !119, f, 1.19!, T., rf, rk, Jabláno:!; 
kelyudvarhely, jbtk. és ab. OklAnd, cs. ö. Ho- 7.6!6 kh., k.j. és ak. helyben, ta. Nyitra, ~lk. : 

XXIV, 77, u. t. Szent- és ah. Szenicze, ca. o. Szenieze, 71, Ilii, ·41, · 
• 

. , m. h., L t. 6s L p. Szanica i 
*) UTI kk., " ... , esepreri j., hú !39, r"' . Supu "'~ aepes. : 

f. l ll., o, 3.0U kb., kj. és ak. helyben, szombati j., ca. O. KAposztafalva, L t. Popri~ ' 
tsz. Sopron, jbtk. és ah. Csepreg, es. ö. helyben, u. p. HernAdfalu. 
76, XVIll, f)7, r. _r- e. . *) LuboténJ kk., X Brodkitanya; &ír01 fl, 

L O v 6 l. Egerlövő, Horvát- héth6.rsi j., hú i. 618, T., m., o. gk. Pllllta· 
l0v6, M11ralOv6, N é me ·10v6, Nyirlöv6, Zalal6v6. mezó, 1. 793 kb., kj. és ak. helyben, lsz. Epeljts, l 

l LhlldelrtTánJ, f"\ Fehérhalom, .7hncsm vm., jbtk. és ah. Kisszeben, cs. 11. helyben, 67, II, i 

pubói j., es. O, Puhó, u. t. Puhó, u. p. Fehér- 29, (Lubotény-Lublófllrdó), u. t. Ori~~ 
halom. L u o t i n L Lubotény • 

*) L~h6petrl kk., S1aboks vm., tiszai j. (székh. LubytanJ&, n Győrtelek, &atmdr ea., mi!e· 
Mfmdok), hb 84., t 580, M., ~, 1.609 kh., kj. szalkai j., es. G, Nagyar, u. t. és L p. Gyóro 
és ak. Szabolesbáka, tsz. Nyiregyhúa, jbtk. és telek. . 
ah. Kisvárda, es. O. GyOre, 65, X, 33, .u. t. LubytanJi, f"\ Lázá.ri, Szatmár tllll., 
és u. P• Pap. me ti j., cs. G. Szatmár-Németi, a, " á L p. 

L6-qt&DJ&, r'\ Újnémet, Seilágy 11m., tasnádi Láz!Ui. 
j., es. o. Alsószopor, u. t. Ákos, u. p. Alsó- LubytanJa, f"\ Nagyréde, Helldl "'~ gyBD· 
azopor. gy O si j., cs. O. Gyöngyös,. u. t és 11, p. Nagyridl· 

L u b e ll a l. Királylubella, Nemeslubella. LubytanJa, f"\ Vámosoroszi, 8tal11ár flot 

Lubenkapuszta, f"\ Máinapa tak,· Nógrád, vm., fehérgyarmati j., es .. o. SonkAd, L t NanJ!flt 
losonczi j., es. O. Málnapatak, u. t. Szinóbánya, res, u. p. Vámosoroszi. • 
u. p. Málna patak. . L ú es I. Kislúcs, Nagylúcs. · i 

*) Lobény kk., X Hizsnyóvízi vasgy!r, Major *) Lucsima kk., X Luesivnafilrd6; &epearfi : 
és M1hvfmykógyár i Gömör és Kis-Hont vm., nagy- szepesszombati j., ház 77, t 447, T.; czigánY. c• . 
róezei j. (székh. Jolsva), hú 116, :! 885, T., m., ág. Batizfalva, 3.885 kh., kj. és ak. BatiZfalrit : 
rk. Jolsva, ág. Hizsnyó, 1.001 kb., kj. és ak. tsz. Lócse, jbtk. és ah. Szepesszomba~ cs. ll. PDP' 1 

helyben, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Nagy- rád, 67, IX, u. t. Batizfalva, ~· pepti' 
rőcze, cs. ö. Nagyrőeze, 25, XVI, 52, u. t. és u. p. LuesiTnafUrdö, r'\ Lucsivna, Slepe1111\ é 
Hizsnyóvizi vasuár. szombati j., cs. lJ. PoprAd, m. h. (esa 

L u h e n y i k l. Lubény. · ron), u. t. Batiztalva, u. P• 
• 

' • 

• 



' ' • 
• 
• 

• 

' • ; 
' ' 
• 

' • 
' . 
l 
• •• 
• 

• • 
•• 

-• • ' • 
!
,, , . 
• 
• • 

'l • • • l • 
l 
.l 
. l 

• • ' l 
[ 
• 
' 
l 
• . l 
t •: 
. l 
. ' ' l 

l 
• • 
' 

' . ; • 
' • • 

• • 
. l 

' l: 
• 

• ... 
. ' 

. , ' , 
• 

•" l ... 
' l 

l 
' 
! 
l 
• 

Luct Luci 

*) Lucska kk., G6m6r ls Kis-Hont .,m., rozs- vm., cserehiti j. (székb. Szepai), CL ·a. Torna, 
nyói j., hAz 68, i '06, 11., rk. éli ref. Barka, , r, u. p. Meczenzér. 
!.596 kb., Jrj. és ak. helybAn (barkai kj. és ak. u c z i n ·J. Luczfalva. 
kerlllet), tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Rozsnyó, *) Ludad kk., Vas ""'"' kc5szegi j., ház 51, 
cs. il. Rozsnyó, !5, XVI, 5!, u. t. és u. p. Dernc5. i !98, M., rk. Nagypl!se, 763 kb., kj. és ak. Nagy-

Lucska, f""\ Upor, Zempldn ""'·• gálszécsi j., csl!ml!te, tsz. Szombathely, jbtk .. és ah. Kc5szeg, 
cs. il. Tőketerebes, u. t. és u. p. Upor. cs. ll. Kdszeg, 83, XVIII, M, m. h. (Nagy-

L u c ak a 1. Szepesrét pl!se-Lndad), u. t. Nagygencs, u. p. Nag;csöml!te. 
L u c ak a L Nagylucska, Tapolylncska, Vámos· 0. Békés, Békés .,m., békési j., ca. G. 

lueska. · . Békés, m. h., u. t. és u. p. Békés. 
Lucskamajor, f""\ Czinkota, Put-Pili1-8oZt-Ku- n Vállaj, Seatmár ""'·• nagy- · 

hfl gödöllc'li j., cs. ll. Czinkota, u. t. MA.t.yis- károly{ j., cs. o. Nagykároly, u. t. BGrvely, 
fi!ld, u. p. Czinkota-Ehmanntelep. u. p. Vállaj. . . 

Lucskaszeg, f""\ Vámosatya, Bereg mezc5- *) Ludány kk., X Endremajor; Nógrárl 
bszonyi j., cs. G. Tiszaszalka, ~t. Mezc5kas:aony, azécsényi j., ház 230, !. 1.018, M., o, !.138 kh., kj. 
•· p. Barabás. és ak. helyben, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. 

Lucskatanya, f""\ Sznhogy, Borsorl ""'·• edelényi Szécseny, cs. G. NógrádazakA.l, ilS, XVI, 51, ~. 
j., ca. ll. Rudabánya, u. t. és u. p. Szendrc5. r, ~· 

Lucski kk., X Lncskifdrdc5 ; Liptó német- L n d 6. n y I. Nyitraludány. 
lipcsei j., ház !63, f. 1.,18, T., o, ág. Németlipcse, Ludányim.Rloa, 0. GyGngyiSsaolymos, Hetles 
8.800 kb., k,j. és ak. helyben, tsz tk.,. jb. és ah. gyl!ngyOsi j .• cs. G •. Gyöngy/Ss, u. 1;. és u. p. 
Rózsahery, cs. ll. Liptótepla, 67, XV, 4:9, u. 1;. Gy6ngylls. 
és u. p. nyáron: Lncskifilrdtl; télen: Liptótepla. Ludányos, n Vásárosnamény, Bereg ""'·• 

Lucsklfird6, 0. Lucski, Liptó .,m., németlip- tiszaháti j. (székh. Beregszász), ca. ll. Gel'gelyi, • 
csei j., cs. G. Liptótepla, ~· u. t. és u. p. Vásárosnamény. 

Lucskimajo r, n Rozsonyneprc5d, Tt·encsén .,m., *) Ludas kk., Het~es ""'·• gyiSngyllsi j., ház 
báni j., cs. G. BMCSény, u. t. Bercsény, u. p. Felsc5- 185, f. 950, M., rk'. Detk, 1.873 kb., kj. és ak. Detk, 
motesicz. tsL Eger, jbtk. és ah. Gyllngylls, cs. G. Nagy

Lucskóczpusria, f""\ Morva, Zemplm .,m., nagy- mwed, 60, X, St, r, .fl e. ~· 
mihályi j., ca. G. •· t. és u. P• Ludas, 0. Csongrád ""'"' tiszántúli 
Bánócz. j. (székh. Mindszent), cs. G. Mindszent, u. t. és 

L n c B o n y L Jllagyaróvár. . u. p. Mindszent. 
L u c z l. Tiszai úcz. Ludas 0. NagyktlrGs P~st-Pilis-Solt-Kis'ktm 
Lucza kk., Fogaras fogarasi j., ház 67, ""'·• es. 'o. Nagyk6rGs, ~-t. és u. p. Nagykc5rl!s. 

f. !83, O., T• 646 kh., kj. és ak. l3etlen, tsz. Ludas, 0. Nagyócsa, Zólyom ""'·• nagyszalatnai 
Brassó, jbtk. és ah. Fogaras, cs. ll. Fogaras,, 31, j., cs. G. Horhát, u. t. Nagyszalatna, u. p. Nagy-

. IDV, 78, u. t. és u. p. Fogaras. • ócsa • 
Luczapuzta, f""\ Kiabárapáti, Somogy .,m., L d _ s ab dk B • s-BA3 " 

· l' · ,. A d t. "' K' bá _. 1. u as, , , z a a, ac uttrog ""'·· cs. u • . 1ga 1 h cs. u, n ocs, u. · .. s u. P• lS rapa. l. h 1 b h (L d t ) rv'l 
") Luczat6 kk., X Luczatc5 kőalja; Zólyom e Y en, m. • u aapusz a • ~ 

cm., beszterezebányai j., ház 113, i. 667, T., rk. L d 1 E dJ(I d K' 1 d lll 1 d 
é á Zól l. 890 kh kj é k L' u a s . r u u as, IS u as, aros u as, a g. yom 1pcse, t. ., . s a • tpcse- N 1 d U 1 d 
utcza, tsztk., jb. és ah. Beszterczebánya, cs. G. agy u as, ng u as. 
Zólyomlipcse, XVI, 60, u. 1;. Zólyom- Ludas_l ~~~' n TGrtel, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
lipcse, ~ p. u. ""'·· abonyi J., cs. 6. Abony, u. t. Abony, u. p. 

Lu.czatö klialja, n Luczatc5, Zólyom t1m., besz- Törtel. . 
terezebányai j., cs. G. Zólyomlipcse, u. f. Zólyom- Lu'l~~uszta, 0. Lengyeltóti, Somogy t1m., len- · . 
lipcse, 11• P• Luczatli. gyeltób J~, cs. ~· Fo,yód, u. t. Pusztaberény, . · 

Luczernás, f""\ HajdubGszl!rmény, Hajdu tJm., u. P• Lengyeltóti. 
es. o. HajdubGszGrmény, u. 1;. és u. p. Hajdu- Ludasszállás, 0. Szakmár, Pest-Pilis-Solt-Ki;s-
boszllrmény. lun .,m., kalocsai j., cs. G. Kalocsa, u. t. Kalo-

') LuczfalT& kk., X Kiskeresztúr, Nagyke- csa, u. 1'• Szakmár • 
reszlúr, Pogányvár és Vágf&puszta; Nógrárl "fi,, Ludastanya, 0. Eszeny, SeaboZcs .,m., tiszai j .. 
azécsényi j., ház tM, :! 731, T., m., ef, rk. (székh. Má.ndok), cs. G. Mándok), u. 1;. és u. P• 
Nagybárkány, U.36 kb., kj. és ak. Nógrádmt-gyer, Eszeny. . · 
tsz. Balassagyarmat, j btk. és ah. Szécsény, cs. G. Ludastanya, n Tiszakeszi, ]Jm·sorl mezc5· 
Karsncsság, XVI, öt, 'L t. Pálfalva, u. p. csáti j., cs. ll. Mezc5csát, u. t. és. u. p. Tiszakeszi • 
Nógrádmegyer. Ludesd kk., Hut~yarl ""'·• szászYárosi j., ház US, 

Luczlabánya, f""t Felstimeczenzéf, .Abt.n41-Toma :! 511!, O., T-, !.!!.ltö kh., kj. és 2.k. A.lsóvá.rosviz, tsz· 
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D~va, jbtt. • ah. Szlszviroa, ll. Alsóvirosviz, Luhi, f". Bavasmezc5, .lfdr111111, 01 "'·• tls6!j, 
6lo, XXIII, 75, n. t. és u. p. SzászMros. (székh. Felsővisó), cs. 4. Havasmesö, u. t. PeiJon, 

Ludisor kk., Fogara/l vm., fogarasi j., ház 127, u. p. Havasmez·ő. 
i, r»68, O., ; , .::f, 1.699 kb., kj. és ak. Posorta, tsz. Luhi Erzsébetforrás, r., Kiri.lyfiszállá.s,&n, i 
Brassó, jbtk. és ah. Fogaras, cs. ö. Voila, 81, vm., szolyvai j., cs. ö. Polena, u. t. é11.p. : 
mv, 78, u. t. Alsószombatfalva, u. p. Posorta. Polena. i 

Ludmillamajor, f". Miszla, Tolna 11m., simon- Luhi :Margltforrás, n Királyfiszállis, :&rt1 1 
tornyai j. (székh. Gyönk), cs. G. Pinczehely, u. t. vm., szolyvai j., cs. G. Polena, L t és l. ~ 
Nagyszékely, u. p. Miszla. Szolyva. . 

Ludnapuszta, r"' Kondó, Borsod, sajószent- Lujzahuta, f". Garamszécs, llömór ll !i~ 
péteri j., cs. 11. Sajószentpéter, u. t. Sajószent· Hont .,m., j. (székh. Nándo"oln;, 
péter, u. p. Parasznya. cs. ö. Koháryháza, f, u. P• GanmszéQ. 

Lndovika, n Pusztaszabolcs, Fejir vm., adonyi Lujzamaj or, fl GyöngyOsszentk.ereszt, Vat ct., 
j., cs. O. Adony, 11. · t. és u. p. Adony-Puszta- szombathelyi j., cs. O. Vép, t. t. és 1o p.GJGDIJGs-
szabolcs. szentkeresaL 

L u d r o v a l. Nemesludrova. Lujzamajor, f". Horvátkimle, M01011 ti, lll\· 
Ludvár, r"' Gyála, Torontál tim., tftrökkanizsai gyaróvári j., cs. O. LéMny, u. t. és u. p. Hom\. 

j., cs. G. Szt5reg, u. t. és u. p. Gyála. kimle. 
*) Lad T~ kk., Kolou "m., tekei j., h4z !25, Lujzamajor, f". Lovasberény, Fe#r "'• des-

l 971, O., m., n., ; , ó", r~f. Dedrádszéplak, fehérvári j., cs. ö. Lovasberény, u. t és 1.). 

4.681 kb., kj. és ak. Tekeújfalu, tsz. Kolozsvár, Lovasberény • 
jbtt. és ah. Teke, cs. O. Bátos, XXII, 73, Lnjzamajor, r.· l'ui·Pili,.&!t. 
11. t. Bátos, u. P• Teke. Kiskun tim., alsódabasi j., CL G. Puuta11e1, 

szállás, r"'l Dusnok, Pest-Pilis-Sole- u. t. és a. p. Pusztavacs. 
Kiskun kalocsai j., cs. O. Dusnok, u. t. Lujzamaj or, r. Seprős, ..4.riJIJ vm., ki~enili j, 
Hajós, u. p. Dusnok. cs. ö. Seprős, u. t. és u. p. Sepr6s, 

*) Lugos rtv.; Krass6-81órlny ház 2.83~, Lujzatag, r. Érgirolt, Beilágy s, tunidi j, 
t 19.818, m., o., n., sz., cseh, czigány, olasz, t., cs. O. Tasnád, u. t. Érszentkirály, t. p. ÉrmiK· i 
o, i, ~, ef, .:f, J), 1 kb., ak. helyben, szent. 
tsztk., jb. és ah. helyben, cs. ö. helyben1 43, VIII, Lujzatan_ya, r. Kondoros, Bikú "'-• nanii 

· !!B, if\g, f, ~ e. j., cs. ö. Kondoros, u. t. és a. p. Kondol'QS. 
Lugos, r"'1 .,m., homoródi Lujzatanya, r. Valkány, Torontál n~, narr· 

• j. {székh. Oklánd), cs. ö. Bardocz, u. t. Olasz- szentmiklósi j., cs. ll. Obéb, u. t. és L P• Val· 
telek, u. p. Bardocz. kány. 

L u g os l. Alsólugos, Felsőlugos, Nyírlugos. *) Luka kk., X Jósikatanya; ZeMpléa r11 

*) Lugosegres kk., Krasa6·8zórlny vm., bégai sárospataki j., ház 19t, i. 1.318, M., ~,rk. NIIf· 
j. (azékh. BAlincz), ház 110, :E 663, O., .::f, 1.741 kövesd, gk. BodrogszerdahelJ, kb., ij. il 
kb., q. és ak. Klicsó, tsztk., jb. ds ah. Lugos, ak. Vajdácska, tsztt., jb, és ah. Sátoraljaújhdy, 
ca. ft. Klicsó, oi!S, VIII, 23, u. t. Lugos, u. p. es. ö. Páczin, X, L t. Sátoraljaújhely, 
Klicsó. . u. p. Alsóbereczki. · 

*) Lugoshely kk., Kratlsó-Ször~ny tim., temesi Luka, r"' Terhely, Trencstt. ""'·• ' 
~ 

j. (székb. Szákul), ház !19!1, i. 1.-1!16, O., m., T• cs. ö. Várna, a. t. Várna, u. p. Terhely. 
8.466 kh., lrj. és ak. Gavosdia, tsztk., és ah. L uk a l. Osztroluka, Vágluka. 
Lugos, cs. 6. Gavosdia, (3, VIII, !13, m. h., Lnkábpuszta,f".Beregszeg, Nyiira n~., galgórJÍ 

. u. t. és u. p. Lugos. ,i., cs. o. Galgócz, a. t. Szilád-Zéle, LJ.Lipólril' 
*) Lugoskisfalu kk., X Veiaztanya; Krass6- fegyház. 

81öt-lny t~rn., lugosi j., ház 181, f. 970, O., m., Lukács, f". Remenye, BároB ""'·• ririJii ~ 
=r, 8.119 kb., kj. és ak. Herés, tsztk., jb. és ah. cs. ö. Ká.lnás, u. t. Tapolyhanusratva, L p. 
Lugos, cs. G. Lugos, 43, VIII, u. t. és u. p. Remenye. 
Lugos. · *) Lukácsfa kk., Vas 11m., muraszombali ~ bil 

Lugospatak, r"'l Dúd, .Arad, 11m., tornovai j., 11, :t 67, Vend, rk. Moraszombat, t75th.,kj.!l 
cs. ö. Tornova, u. t. Tornova, u. p. Dúd. ak. Mártonbely, tsz. Szombathely, jbtk. es abo 

· Lugospuszta, r. Viszák, Vas 11m., körmendi Muraszombat, es. G. Muraszombat, 83, XX, 66. 
j., cs. o. lváncz, n. t. Őriszentpéter, n. p. Viszák. u. t. és n. p. Muraszombat. . • 

*) Lugozó kk., .Arad vm., tornovai j., ház 1~9, L uk ácsfa l u l. Szamosluklesi. . . i 
f. 608, O., m., :;r, 1.891 kb., kj. és ak. Selénd, tsz. *) LukácsfalTa kk., X Márialujzamajor,SovaJ~~ · 

13, a. t. és u. p. Selénd. . j., ház 110, i. 980, M., rk:al c~k~!· 80va/? ; 
·L u h 1. Ligetes. . · · 9.511 kh., kj. Óécska, at. (Mán UJZB ' 
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868 Lun--Lftl • 

tsz. D&va, jbtk. &s ah. KOr6sbánya, cs. O. Körös- L u p s a 1. Narylupsa. 
bánya, 64, XXIII, 76, u. t. Körösbánya, u. p. Birtin. Lupsapatak,f""'' Nagylupsa, Torda-A 

L u n k a l. Biharlonka. Nagylupsa. 
L u n k a I. Kükiillc51Jinka. L u s k a l. Babaluska. 
Lunkány kk., Hwnyad hátszegi j., ház 218, L us ka I. Szamospart. 

:E 1.!101, O., .:f, Ht496 kh., kj. és ak. Kitid, tsz. ·Luszkodcza, f""'' Karaj, Nyitra til., mi&ni 
Déva, jbtk. és ah. Hátszer, cs. O. Kitid, 6.f., j., cs. ö. u. t. ltliava, u. p. Karaj. 
UID, 75, u. t. Magyarbrettye, u. P• Pusztakalán. Lusztcsárda, f""'' Pesthidegkú~ ~f-Pilil·&ll· 

L u n t á n y l. Bégalankás. Kisicun "m., pom6.zi j., cs. O. Budakeszi, 1o t 
f""\ Seprc5s, Ar4d "m., kisjenői és u. p. Pesthidegkút. . 

j., cs. ö. Seprc5s u. t. és u. p. Seprc5s. ~usztrét, f"\ Isztimér, Fejlr lim., móri ~CL~ 
Lunkapuszta, f""\ Temesújfalu, Temes vm., lippai Mór, u. t. Fehérvárcsurgó, u. p. Isztimér. 

j., cs. O. Lippa, u. t. és u. p. Temesújfalu. . *) Lutllla kk., X Gsolnokpuszta; Bmr~ ra, 
. L u n k ás z p r i e l. Lankás. garams?:entkereszti j., ház 137, f. T, 

• 
• 

l 

• • 

l 
' 

Lunka tanya, f""\ Alsóka'ri.esonfalva, AJs6-Fa1u!r 0, 4-.698 kb., kj. és ak. Garamszentkereut, tn. l 
"m., balázsfalvi j., cs. O. Balhsfalva, u. t. és Aranyosmarót, jbtk. é~ ah. Kl!rmOczbinJa, CL O. 

1 

a. p. AlsókaráesonfalvL Garamszentkereszt, ~6, XIV, 4~, 1o t. éa L )o 

Lunkatanya,f""\Metesd, Als6-Fehir vm., magyar- Garamszentkereszt. -
igeni j., cs. O. Metesd, u. t. Metesd, u. p. Magyar- L u t i s a I. Lótos. 
ip n. . · · LutroT, n Vajszka, Bács-Bodrog n., hódiici 

Lunkatauya, f""\ SzentmarrJta, SeoZnok-DobolcCI j., es. o. Vajszka, u. t. és u. p. Vajszka. 
dési j., cs. o. Rette r, -u. t. Dés, u. P• Szent- L u t t ó J. Li tó. 

marrita. · L u z a á nk a l. Luzsiny. 
Lunkat~aya, n VisAg, KoZ'o11 "m., bá.nft'yhu- *) Luzsá.ny kk., Sáros vm., eperjesi j, hiz!t ' 

nyadi j., cs. o. Csucsa, u. t. Kissebes, u. P• :2, U2, T., rk. Szinye, 510 kh., kj. és ak. Ka~\a, 
Kalotaszenlkirály. tsz tk., jb. és ah. Eperjes, cs. 11. Bértó~ 67, IX, !9, : 

L u nk a.. v i c z a I. NagylanUs. . u. t. Eperjes, u. p. Szinye. 
L u n t o j l. Alsólunkoj, Felsőlunkoj. L u z 8 A n '1 1. BA.nlnzslny. 

• 
' • • 
l 

Lunhora kk., ""'·• marosillyei. j., ház · nk. Liptó rózsahegyi j hú 
60, :E !46, O., kg. Ba~esd, 1.966 ·kb., .kj. és ak. :f. 2.411, T., ~' 9-'88 kh., ak. helyben~ tsztk. j\ ; 
F~rksora, tsz. Déva, Jbtk. és ah. Marosdlye, ~s. O. és ah. Rózsahegy, cs. o. Oszada, 67, XV, 48, a. L \ 
Vtszka, eu, XXIII, 76, a. t. és u. p. Marosillye. Oszada i 

Lunkucza, f""\ Bréb, MáramCirOS vm., suratagi * ' . . . 
j. (székh. Aknasugatag), cs. o. Aknasuptar, u. t. ) L'lizsok kk., Bar.any" ""''' sikl6sij.,bi16S, 1 

és 11• P• Aknasugatag. :f. ~29, M., ~, rk. V~Jszló, 1.1U kh., ~. il al • 
L u p á k 1. Kiskrassó. Va~szló, tsz. Pécs, Jbtk. és ah. Sikl~s. es. !. 

Lupény kk., Htmya.d petrozsényi j., ház VaJszló, ö!, XI~ 60, 8 • ~ és Uo P• VaJ~ó. . 
716, :E 8.034, m., o., lengyel, cseh-morva, olasz, . LUget, n Ht~vég, Harom~ze'k 11111., IDiklóSTtri 
n.,r., O• t, ~, (•), ág. és kg. Petrozsény, unit. J. (szék~. NagyaJta), cs. ll. H1dvér, L~ raldtir, 
Petrozsény, 8.006 kb., kj. és ak. helyben, tsz. u. P• Htdvég • 
Déva, jbtk. · és ah. Petrozsény, es: o. helyben, *)LUki kk., Bihar margittai i~.hil. 
64, xxm, 75, e. f, 7 46, o., m., T-, gk. Dillllér' ref. ErábraDJ, 

L u p es t 1. !U86 k.h., kj. és ak. Szunyogd, tu. NaB'J·Vllld. 
L u p k ó l. Alsólupkó, Felsc5lupkó. jbtk. és ah. Margitta, cs. O. llargitta, 39, Dl. ?, 
L u p o c s l. Gácslápos. u. t. és u. p. Margitta. .. 
Luppacs6szház, f""\ Budakalász, Pest-Pilis- *) LUkigergelytalu kk., Nyitra '""'' nyillll ~. 

&Zt-Kiskun vm., pomázi j., cs. O. Pomáz, u. t. ház 77, :E 472, T., m., Jk. Nyitraivánka, SO!.tb. 
Pomáz, u. p. Budakalász. kj. és ak. Nyitraivánka tsztk. jb. es ah. ~JI~ 

Luppamajor, f""\ Budakalász, Pest-Pilis-Bolt- es. O. 'Ormény, 1!1, XIV, 48, u. t. és " 
Kiskun "m., pomázi j., es. O. Pomáz, u. t. Pomáz, Nyitraivánka. ! 11 
u. p. Budakalász. . *) Lflle kk., )( Kisldle, Koplaló, ~o.morl' 1 

:A 

:! 246, O., q. Kucsuláta, 1 716 kb., kj. és ak. f, 237, T., m., rk. Mellek, U58 kh., ah. VeJf' 
Alsókomána, tsz. Brassó, jbtk. és ah. Sárkány, cs· Barsbese, tsz. Aranyosmarót, jbtk. 8 ' és"" 
O. Sárkány, 31, mV, 78, u. t. Homoródhéviz, u. p. hély, cs. O. Verebély, XIV, U, a. 
Alsókomá.na. Barsfdss. 
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L 1 a. h o v e c z i. Lengyelszállás. Lyulna, f""\ Sirok, lktJes tltn., péte"A.slri j., · 
Lyaucz kk., Hunyad 11m., kOrOsbányai j., ház es. O. Recsk, u. t. és u. p. Suok. 

liO f. !!4.7, O., ;:., 1.079 kh., kj. és ak. Tomesd, Lyuk.vapuszta, n Guszona, Gömör ú Kis
~ Déva, jbtk. és ah. Körösbánya, es. 6. Ris- Hont tlm., k'imaszéesi .l· (székh. Feled), cs. o. 
kulicza, 64o, XIII, 76, w.. t. Alvácza, u. p. KOrOsbánya. Rimaszombat, u. t. és u. p. Rimaszombat. 

L y u b i a e l Szerelmea. Lyuln61gypuszta, f""\ Karaneskeszi, N6grád 
f""\ ZemplénagA.rd, ZempUn tlm., · azécsényi j., cs. O. KarancssiB', u. t. Litke, 

bodrosközi j. (székh. Királyhelmecz), cs. o. u. p. Lapujtő. . · 
Zemplénaaárd, u. t. ·Bély, u. p. Zemplénagárd. Ly u ta l Havaskoz. 

• 
• • 

f 
• 

• 

• • 
• 

• 

• 

• 

• 
• • 

f"\ Debreezen, Hajilu t~m., es. o. Deb. )[acskamajor, f""\ Sz!rfOld, Sopron t~m., kapu-
reczen, f, ~. vári j., cs. ~. Kapuvár, u. t. · Kapuvár, u. P• 

*) nk., X Ábránypuszta és Topilla ; SzirfOld. . 
kati tim., &radi j., biz 65!, i. 4o.HI3, O., n., m., *) kk., 81olnok-Doboka 1lfn,, ma-
-f, 8.316 kh., ak. helyben, ts1.tk., jb. és ah. Arad, gyarláposi j., biz 166, i. 78f., O., ::f, 3.276 kb., kj. 
es. ll. Kt1rtlls, 83, VIII, !5, p e. ~· és ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. és ah. Magyarlápos, 

Iáesa, '"'Homokmégy, Pest-Pilis-Solt-Kiskun es. o. Magyar lápos, 63, XXI, 70, u. t. és u. p. 
m., j., cs. O. Kalocsa, u. t. Űl'egesertő, Magyarlápos. 
L p, Homokmégy. Macskarévcsairda, n Garamkovácsi, Bars t1m., 

'"' SzatmárOkOritó, tim., esen- aranyosmaróti j., cs. o. Aranyosmarót, u. t. Ga· 
geri j., es. G. Porcsalma, u. t. és u. p. Szatmir· ramkováesi, u. p. Garamszentbenedek. 
ilkilritó. f""\ Fil.zesgyarmat, Bikis t1m., szeg· 

Mácsa I. Galgamácsa. halmi j., cs. O. Füzes gyarmat, m. h •• 
Iácsahu, '"' Szaniszló, Beatmár t~m., n&B'J- u. t. és u. p. Füzesgyarmat. 

károlyi j., es. lJ. u. t •. és u. p. Sza- M a c s t á s l. Hosszúmacskás, Magyarmacskls, 
niszló. Szentmártonmaeskás. 

n XlJr6sJyéres, Bihar t~m., klJz- r'\ Apátmarót, Honl11tn., ipoly-
ponti j. (székh. Nagy-Várad), ca. o. Nagy-Várad, sági j., cs. o. Ipolyság, u. t. EBer-Szalatnya, 
1, t. és u. p. Váradles. u. p. Szántó. · 

ll á e a é d l. Kismáeséd, Nagymácséd. Maeskáspuszta, f""\ Gyiva, Esztergom t~m., pár-
llácsépuszta, f"' Farnad, Esztergom t1m., pár- kányi j., es. o. Muzsla, a. i. és u. p. KlJMlkút. 

kányi j., cs. o. Bart, u. t. Nagysa P ó, u. p. Farnad. If acskavármajor, f""\ Farkashida, Po1sonyea., 
ll a es e v i cs l. Mátyismező. nagyszombati j., cs. O. Szered, u. t. Vigkeresz-
Jiacskaárokpuszta, n Berezel, Ndgrád tJm., túr-Apaj, a. p. Vágkereaztór. . . 

sziráki j., es. O. Berezel, a. t. és u. p. Berezel. kk., Hunyad tma., bátszegi j., ház !03, 
Iacskaesárda, f"' Budafok, Pest-Pilis-Bolt- ! 867, O., t, .:j=-, 1.519 kb., lej. és ak. Russ, tsz. 

Kiskvn tlm., biai j., cs. O. Budafok, u. t. és Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, es. ll. Hátszeg, M, 
u, p. Budafok. · XXIII, 75,· u. t. Magyarbrettye, u. p. Russ. 

Kacskak6, f"' Alsójára, Torda-Aranyos ,.,m. M ács ó l. Bélamácsó. 
alsójárai j., cs. l!. Alsójára, u. t. és u. p. Alsójára. *) Macsola kk., X Baezótanya és Hunyady-

Jiacskakút, f"' Turóczntlmeti, Turdel tltn., tanya; Bereg t1m., tiszahiti j. (székh. BereB'szász), 
atubnyafllrdói j., cs. o. Stubnyamrdő, u. t. és ház 66, i. 466, M., ~, rk. és kg. Beregszász, 
1. p. Turóeznémeti. · 1.801 kb., ]lj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 

Jlacskalyuk, r-. Flllekpilis, N6grád ""'·• loson- Beregszász, cs. l!. Vári, 65, XI, 34, u. t. Bereg· 
czi j., es ll. Fülek, u. t. és u. p. Rapp. szász, ~· 

Iaeskalyukbá.nya, f"' Somoskő, N6gráa tim., *) llácsova kk., Krass6·B1örb&y tim., temesi j. 
mlelri j. {székh. Sahtótarjin), es. o. Saliótarján, (1111ékh. Szákul}, hu 163, i. 86!1, O., cziglny, T, 
L t. 6a u. P• Somoakőújfalu. 8.805 kb., kj. és ak. tsztk., jb. és ab . 
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" 
Lugos, cs. 8. helyben, ,3, vm, ~· t. Zagu- uarmati J., cs. 8. trsekvadkert, L t. Mohora, 
zsén, u. p. Ka v arán. u. p. Balassagyarmal . . 

Jláczadhegy, f"'\ Udvat·nok, Nyitra. t~m., rt Ipolyszög, N6grád ,., r.. 
plgóezi j., cs. Nyitraújlak, u. t. Galgóez, u. p. lasso.gya.rmati j., es. O. Balassagyarma~ •· t.Dejtú, 
Udvarnok. · . ' u. p. Balo.ssagyarmat . 

. JlaczaiJunkamajor, f"'\ Csóka, TOf'o~táZ t~m., *) Madáesi kk., X Antalirtvtny, Bánirltby, 
tOrOkkanizsai j., cs. G. Csóka, u. t.' és u. p. Hódirtvány, Hosszurét, Kopaszirtvlny, l6va-

. CsókL irtvány, Lejtdsirtvány, Mocsárosirtvtny, Pi!irt • 

• 
l 
' 
• 
f 
• 
• 

Tot·ontáZ "m., módosi j., ház ~Oö, f, 1.089, O., .::f, ROvidirtvAqy, Sikirtvány, S?.iklisirtvlny, Vilqas. 
rk. Csák, 5.12-1 kh.,ak. helyben, tsz. Nagybecskerek, irtvány és Völgyirtvány; N6grád giesi~ · 
jbtk. és ah. cs. o. Rudna-, 29, Vll, ~~ u. t. ház 112, f, 591, T., rk. Fels~tisztás, ig . 
és u. p. Csák. . · 3.061 kh., lrj. és ak. Ábelfalva, tsz. PalaslaiJVo 1 

Maczedóniai Jánosmajor, f"'\ Maezedonia, .7'o· mat, jbtk. és ab. Losoncz, cs. ll. Ábeltaln, 1, ! 
rontál vm., módosi j., cs. o. Rudna, u. t. és u. p. XVI, 51, u. t. Gács, u. p. ÁbeUaha. ~ 
Csák. M a d a c s k a l. Madáesi. l 

f"'\ Zohor, PoÍsony tim., *) nk., X Újpuszta; Ko111ár011 a, ua. ! 
pozsonyi j., cs. G. Stomfa, a. t. és u. p. Zohor. vardi j. (székb. Ógyalla), ház 367, ! !.tl34, K, ; 

Iaczesd kk., Hunya.il tim., puji j., ház 65, ~, rk. Bátorkeszi, 6.987 kh., ak. helyben, br. ' 
. f. ~79, O., ; , .kg. KóaljaohAba, 1.43! th., kj. és Komárom, jbtk. Ógyalla, ab. KomArom. es. 6. 

ak. Fehérviz, tsz. Déva, jbtk. Puj, ah. Petrozsény, Ógyalla, i!, XIII, 4i, 'll• t. Bátorkeszi,~ 
cs. G. Poj, 64, XXIII, 76 u. t. Felsószállás- *) Hadaras nk., Bács·Bodrog ""• l 
patak, u. p. Fehérviz. '. · · j., hú 1.30-!, ! 5. 780, M., n., o, 9.0!6 kb., ak. 

seny. es. O. helyben, ta, VI, 17, r, .('e.~. 
Xaczfalmajor, f"'\ Nádasd, Va.s tim., · Ma d a r as l. Cslkmaduas. 

j., cs. G. Körmend, u.; t. és u. p. Nádasd. Kunmadaras, Mezómadaras. 
*) kk., Posaong t~m., somorjai j., ház *) -~~arasalja kk., Bars ""'·• ~W. 

i4, f, 14!, M., rk. Nagypo.ka, 416 th., lrj. és ak. kereszt1 J., h~ 91, f. .{.90, T., Or teriiletel L 
Sárosfa, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Somorja, cl. G. Gyertyá~fa, lrj. és ak. Gyertyánfa, lsz. Aranyos-
Somorja, 7!, XID, ~~ u. t. és •· p. Sé.rosfa. marót, Jbtk. ÚjbányA, ah. Kllrml!czbánya, CL 6. 

• 

! 

.ac-'--ál'..t- - Na t · Zsarnóeza, !6, XIV, 45, u. t. és L p. Fels6h1mor. 
• • Ullll IIIIIIJ r , gy alaJOS, tltf&.. Ö ké .Peft.Pil' &It· 

trencséni j., cs. G. Trencsén, u. t. és u. p. Kis- . 
1 

ód nb . _r. ny, • "' 

• 

tarajos. K'lskun tim., a s a ast J., as. u • 

· · * . . . u. t. és u. p. Örkény. 
) kk., X nztmalom; Jlladarasltanya n Császló StdiiiGI' • 

Bitles t~m., pétervásári' j., ház 116, f. 688, M., esengeri j., cs. a: Porcsabna, a. 't. Gacs&IJ,I. ~ 
rk. Nanbát~ny, SU kb., lrj. és ak. Nagybé.tony, Jánk. . 
tsz. Eg"r, Jhtk. Pétervására, ah. Eger, cs. G. rt Tornaszentjakab A6n,i-
helyben, 60,_ X, 31, u. t. és u. p. Kisterenye. TOf'na "m., tornai j., cs. 11. Torna, 1o ~ llód'" 

Jlaczonkai l'~i~alom, f"'\ M:aezonka, Hct~_es \'endégi, u. p. Hidvérardó • 
pé~e:rvásán l·r cs. G. M:aczonka, u. t. és rt Szatmúudvari, &alt4r 

u. P• Ktsterenye. tim., szatmárnémeti j., cs. 11. Mikola, 1o ~i 
. Iac~~a, f" Ka~ásznó, .~rencsln kiszucza· u. p. Szatmárudvari. 

óJhelJI J., ca. G. KlszuczauJhely, u.1i. Csacza, u. P• *) nk., X Kispuszta; uaiJ• 
Karásznó. . szalontai j., ház ~33, i, 1.173, O., m., :j:

1 
rel. 

*) nk., )( Szilvisf0rd6; Zemplin tlfll., Nagyszalonta, 3.446 kh., ak. helyben, tsz. Bllf• 
BZerenesi j., hf&z 647, f. 8. 750, M., o, ~, (X, gk. Várad, jbtk. és ab. CL a. NaC· 
Jlezc'izombor, ág. Táli y a, 6.6!5 kb., ak. helyben, szalonta, 37, IV, 1!, m. h. a. t. éllo ft 
tsz. Sátoraljaújhely, és ah. Szerenes, cs. O. Nagyszalonta. 

1 

Tállya, 65, X, r, .(ll e. .M·a d a-r h z l. Kismadariu, NanmadariJI. 
, ll a d l. Nagymad. n Bácsborsód, Báu-Bodi11 

kk., HunyatZ tlfll,, algyógyi j. (székh. vm .. , bajai j., es. G. Örszállás, f, • ,. 
Aluógyalfalu), ház aoo, f, 1 O., .::f (2), 4.78~ Bácsborsód. 
kb., lrj. és ak. Balsa, tsz. Déva, jbtk. Algyógy- *) Xad&I'Sák kk., X Madiraállú; .Ar~:: 
alfalu, ah. Szászváros, es. o. Algyógyalfalu, M, borossebesi j., biz UO, :E . O., .:f, 5.6916fil, 
XXIll 75 • ... "- u p Al .. Yó'"' kJ'. és ak. Honeztc'i, tsz. Arad, Jbtk. és ab. 

1 
po 

' , .... - • • D Dol'" IV 111 L t. és. 
Af a d a 1. Nyfl'mada. hökény, es. O. helyben, • "' 
lla4ácllt~lep, a~eaztve, N6gr6.d , balaua.- HoncztcS. . . ..... -- -

• 

' 
• 



• 

• 

• • • 

• • 

; 
• • 
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• 

• 

• 

• l 
• 

Mad Mat • 

~ NafrYbajom, Somogy t~m., Ma g a s fa I n l. NafrYmagaafaln. 
laposvári j., es. o. N&BYbaJom, u. t. és u. p. *) Hag:asfok kk., Vas ""'·• szentgotthirdi j., bú 
Nagybajom. 151, :E 8l::l6, Vend, rk. Felsc5szOlnOk, 1.494. kh., ij. és 

•adárs.d.IIú, ~ Madárslik, .Arad tltll., boros· ak. Felsc5szOlnOk, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 
aehesi j., es. G. Madarsik, u. t. és a. p. Honcztc5. Szentgotthárd, cs. O. Felsc5szGlnOk, 88, XX, 66, a. t. 

r'l Csekelaka, Als6-Fehér ""'·' Felsc5lendva-Mátyé.sdomb, a. p. Felsc5szolnGk. 
marosújvári j., es. G. Czintos, u. t. Marosbogit, Hagasröld, ~ Miava, Nyitra tim., miavai j., 
L J• MagyarbQkkOs. · cs. O. Miava, a. t. és u. p. M:iava • 

*) IadéfalTa nk., Odk felcsiki j. (szék.h. r'\ Tiszakeszi,, BorsotJ t1t11., 

Csibzereda), hAz 457, !, 1.908, M., o, 7.168 kb., mezc5csáti j., ca. G. Mezc5csát, a. t. éa u. t• 
t.k. helyben, taztk., jb. és ah. Csfkszereda, cs. Tiszakeszi 
ll. helyben, 81, XXIV, :f, 11. p. Csfk- *) Magasheu kk., Vas .,..., németújriri j., 
rüos. ház 108, ! 687, N., rk. Neudan , 

r"'' Ócsa, Plst-Hlt8-8olt-Kis1tun 7!1 kh., kj. és ak. PásztorhUa, tsz. Szombathely, 
.,.._, alsódabasi j., os. G. Ócsa, u. t. és u. P• jbtk. és ah. Németújvir, cs. G. Szentelek, SB, 
Ócsa. XX, 66, a. t. Szentelek, u. p. Pé.sztorhiza. 

Iad6ritfmajor, r'\ Turiszakállas, Komárom , r'\ Egercsehi, Bet~es péter-
.,.,, csallóközi j. (szfkh. Nemesócsa), cs. o. vásiri j., cs. ö. Bé.tor, u. t. Ejrercaehi, a. p. B61-
Nemeaócsa, a. t. Ekecs, u. p. Gúta. apé.tfalva. . 

• 

tider Mltsa tanya, f""' Heves, Hetles .,,.., Jlagashegypaszta, r'\ Zé.Hny, Somogy .",.., _ 
hevesi j., cs. ll. Heves, u. t. és u. p. Heves. csurgói j., cs. G. Z6.ké.ny, u. t. és u. p. Z4H.ny. 

*) lladocsa nk., X KApoina és Porong; Tolna *) kk., X Reginamajor; .Trenuéf\. ""'·• 
""'dunaföldvári j, (székh. Paks), ház 490, L U87, puhói j., ház · !. 118, T., rk. Ledniczróna, · 
)(., ~, rt. Blllcske, ~.618 kh., ak. helyben, tsz. 815 kh., kj. és ak. Ledniearóna, tsz. Trencsén,, 
Szebnrd,jbtk. és ah. DnnsfOldvár1 ca. G. Bölcske, jbtk. és ah. Puh6, es. 6. Pnhó, 71, XV, 4.7, L t. 
. XVII, 66, L t. Bölcske, ~. és u. p 

kk., Ltpt6 t~m., németlipcsei j., ház ll a g a 8 i l. 
· f, 104, T.,rk. Liptótepla, 386 kh., kj. és ak. Lucski, *) Magaslak kk., Hont bW j., bú 

• 

tsztk., jb. és ah. Rózsahegy, cs. G. Liptótepla, 51, :E 866, T., (j, 1.613 kh., ij. és at. 
67, XV, 4-9, a. t. és u. p. Liptótepla. Hegybánya, tsz. lpÓlyság, jbtk. és ah. Selmecz- és 

Iallraczltelep, f""\ Révfalu, Somogy "m., 8ziget· Bélabánya, cs. G. Hegybánya, 16, XIV, 46, L t. 
viri j., cs. ll. Lakócsa, u. L Sellye, u. p. Dráva- Hodrusbinya, u. p. HegybányL 
fok. · · , r. KGvesd, BihM t~w., élesdi j., 

JI a d r i z e s t l. Madarsik. cs. G. Tataros, u. t. és u. p. Élesd. 
Iadzlgpuszta, f""' Runya, G6m6r ú Kis-Hom *) Magasmajtény kk., X Brakkmajor 6a 

""'·• tomalj ai j~, cs. G. Tornalja, u. t. és ~ p. major; Hont t1m., ipolynyéki j., ház !!!O, :E 851, T., m., 
Tornalja. · 0, th., kj. ésak. Ipolynyék, tsztk.,jb. 68 ah. 
. *) tig kk., BeebaK szeliatyai j., ház 155, Ipolyság, cs. G. Ipolynyék, !6, XIV, ·-15, L t. 
U36, O.,;:., ~.500 kh., kj. és ak. Szecsel, tsz. Nagy- Drégelypalánk, u. p. Ipolynyék. 
szeben, jbtk. Szelistye, ah. Nagyszeben, cs. G. Sze- *) Magasmari kk., Bars t~m., j., . 
listye, 81, lllll, 74., a. t. éa u. p. Szelistye. ház 167, f. 871, T., (j, U9-to kh., kj. és at. 

Iagada, n Ungvár, UKg t~m., ca. o. Ungvár, Barsberzencze, tsz. Aranyosmarót, jbtk. Újbánya, 
L t. és u. p. Ungvár. ah. Aranyosmarót, es. G. Újbinya, !6, XIV, ü, 

Iaránrospuszta, r'\ Bárdudvarnok, Somogy a. t. és u. p. ÚjbányL 
t.., kaposvári j., os. G. K-adu1Mit, u. t. és M a 1 a 8 m a r t l. 
u. p. Birdibükk. Hagaspartpas.da, r'\ Unyad, Hont t~m., korpQoo 

• 

*) llagaré nk.,Nagy-KüküUó szentágotai j., nai j., cs. O. Korpona, u. t. Korpona, '1:1• p. Bozók. 
ház !4-7,! 1.033, O., n., czigány, t, d",T-, 3.695 kh., . f""' Vészalja, Arad \ma., boros
ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. Szent- sebesi j., cs. G. u. t. éa L P• 
ágota, cs. G. Szentágota, 81, XXIII, 76, u. t. KGrGsbOkény. 
Iuzsna, 1:8J. . f"'' Nagyócsa, Z6lyom t~m., narJ· 

*) llagas kk., Sároa héthársi j., hu 71, f, szalatnai j., cs. G. Horhé.t, u. t. Nagyszalatna, 
SU, T., rk. Hámbor, 'kh., kj. és ak. Berze- u. p. Nagyócsa. 
vicze; tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Kisszeben, cs. O. Hagnsrétpuuta, r'\ Mé.rianosztra, Bont .,..., 
Berzevicze, 67, IX, 19, a. t. éa u. p. Berzevicze. szobi j., cs. o. Szob, u. t. és u. p. Márianosztra. 

JI a 1 as l. Hegymagas. *) kk., X Prépostaigi tanya; UKg 
Iagu4, n Pogányszentpéter, &mogy , ""'·• nagykaposi j., hé.z !51, :E 1.175, T., 

csurgói j., es. G. Iharosberény, u. t.. éa u. p. m., ~, rt. Palócz, gk. Csicser és Bező, 
lh&rollherény. · 1.876 kb,, kj. ét at. Püócz, taL jbtk . 
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• 

• 

j§s ah. Nagykapos, cs. ll. Pálócz, 66, XI, 36, u. t. tanya; Seatmár mn., uatmbnémeli j., hb ~ 
Nagykn pos, u. p. Pálócz. i. 3ii9, M., ~, gk. Tiszal.!lkény, 1.656 kh., tj. 
' ~ Kolozsnéma, KomároM t~m., és ak. Kispalád, tsztk., jb. és ab. Szatmá.r-Némt~ 

csallókOzi j. (székh. Nemesócsa), cs. O. Nemes- cs. o. Sonkád, 5, XII, 37, u. t. és L P• TISII.· 
ócsa, u. t. Nemesócsa, u. p. Kolozsnéma. újlak. · 

Magastele p, ~ Trencsén péteri, Tre1lcaé]'a t~m., . a g o 8 ma r t L Szamosmagaamart. 
nagybicscsei j., cs. o. Nagybicscse, u. t;. Nagy- M'agosteWtanya, f'\ Szendr6lád, BorsDll n, 

· bicscse, u. p. Trencsénpéteri. ' edelényi j., cs. O. EdelénJ, L t. és 1. ,. 

~ Li p e:;emező, Máramaros t~m., Szendrőlád. 
dolhai j., cs. O. Dolh,a, u. t. Dolha, u. 'p. Lipcse. iianylk, f'\ Békés, Blkú nl., béiai~ 

· ~ El'Ulény, Temes t~m., verseczi cs. o. Békés. u. t. és u. p. Békés. 
j., ~s. O. Nagyzsám, u. t. Nagyzsám, u. p. Ermény. f'\ Boldogasszony, h.._ 

Jlagdolna, 0 Rekenyeujfalu, Gömör ú Kis- nezsideri j., cs. O. Féltorony, L t éa 1.,. 

• • 

Hont t~m., ronnyói j., cs. o. Rozsnyó, u. t. Boldogasszony. i 

Rozsnyó, u. p. Berzéte. f'\ Endrefalva, N6grád ,1,ae. : 
• • 

Kiskun nagykátai j., cs. O. Kó~a, u. t;. és Endrefalva. l 
u. p. Tipiószecsó. . .M n. g u l i c a a L Kismaglód. · i 

*) kk., &pron vm., csornai j., ház 57, '""' Szendelak, Krass6·&6rifiJ n.. ! 
t 329, M., rk. Barbacs, 1.003 kb., kj. és ak. Bő- temesi j. (székh. Szákul), cs. G. Gavoadia, , L i 

sárkány, tsz. Sopron, jbtk. és· ah. Csorna, cs. ö. és u. p. Lugos. l 
Csorn~, 7~, XVIII, 68, u. t;. Bősárkány, u. P• *) kk., X Arsiczatelep és Ssekalm· ; 
CsatárimaJor. telep· Besetercee-NfJ8e6d tnn. óradnai j IW 

Tűzberek; Pest-Pllts-&lt-K'I.sktm t~m., monor1 J., helyben, tsz. Besztercie, jbtk. Óradna, ah. Nlldd, ~ 
ház 511, i 8.30!, M., ef', rk. Ecser, r~f. ~yOmrő, cs. o. Nagyilva, XXII, 7!, 1• t. BacJi!n, ! 
3.931 th., _ak. helyben, tsz. Pestndéti (székh. u. P• Óradna. 1 

Budapest), Jblk. és ah. Monor, cs. ö. Péczel, SJ, I, kk. "" ." . . . r •• ,LL ~ 
. 1 :f · a . , .1! ogaras "m., wrcsvan ~ 1--. 

' 
1 

1 Ó d 1 Zernest), ház :E 694, O., t, 1.6i7 ih, ij. . 

· mb t' · ( ékh N t ), ,. Sál'kány, cs. o. 31, XXIV, 78, 1o ~ls "m., rJmaszo a 1 J· sz . yus ya cs. u. TO ár 
Tiszolcz, u. t. és u. p. Nyustya. u. P• rcsv · · .. 

Magnezitzúzó r'\ Csucsom Gömör ú Kis-Hont kk., Hunyatl ""''' déva~ h hu ll& 
.."._, rozsnyói j.,' cs. o. Ro~nyó, u. t. és u. P• i. 411,_ O., T-, 6!17 kh., ij. és ak. FelsGcterlis, i 
Rozsnyó. tsztk., Jb. és ah. Déva, cs. G. Haró, 66, lliil, 7&, l 

*) Hágocs nk., X Györgyipuszta, Halász~súda, u. t. és u. p. Felsllcsertés. - . 
Horhóalja, -Kislak és Kispuszta ; Baranya "m., kk., Hunyad ""''' . ~. ~ 
hegyháti j. (székh. Sá.sd), ház 6M, i, 8.625, N., m., 74, i. . O., .:f, 5 l.& kh., kj. és ak. ~~ 
(),J), 6.g. Csikóstőttős, 1.874 th., ak. helyben, tsz. tsz. Déva, Jbtk. és ah. Sz~zv~s, CL a. Piki· 
Pécs, jblk. és ah. Sásd, cs. o. helyben, ö!, XIX, telep, 6t-, XXIU, 76, u. t. P1ski, u. P• Lozúd. 
60, i;il. r, .(li e. ~- · ~ Herencsvölgy, Z6lyoa t&, DJI!'· 

M á. g oc a L Nagymágocs. szalatnai j., cs. O. HerencsvOlgy, u. t.lrivíaJ· 
~ Szeghalom, Békés t~m., szeghalmi Gyetva, u. p. Herencsvlll~. 

j., cs. O. Szeghalom, u. 1;. Vésztő, u. p. Szeghalom. ~ Lándok, Beepes tm.,' kéarnirki ~ 
r'\. Vésztő, Békés . t~m., szeghalmi j., cs. O. Podolin, u. i;. Szepesbéia, L p. SzepU· 

es. 6. V észtc5, u. t. Szeghalom, u. p. V észtet tótfalu. 
A Acsa, Pest-Hlis-&lt-Kiskun t~m., Magura, ~ Ócsad, Trmc&itl m., ceaczai ~ 

váczi j., cs. O. PllspOkhatvan, a. t. Acsa-Erdő- cs. O. Csacz~, u. t. Csacza, u. p. Óosad. 1 
kürt, u. p. Acsa. llagara, ~ Toporcz, Beepes ""'·· késmárti i~ ! 

*) liagosfalu kk., Seatmár tJm., nagysomkúti j., cs. O. Podolin, u. t. Podolin, u. p. Topoi'Cio 
ház 117, f 6o5, O., gk. Kővárhosszúfal u, 859 kh., kj. M a l!' u r a l. Biharmagura, JáramaKillL 
és ak. Kc5vArhosszúfalu, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. Ma i u r a l. Szamosfc5,' 
és ah. Nagysomkút, es. O. Erdőszáda, ö, XII, r'l Kudzsir, But~yad 1111·• ~· 

• 

' ' 

~Balaton, Borsod vm., ózdi ahegy, r'l Somlyógyc5rtelek, SJ!lagJ • 
j., es. O. Járdánháza, u. t. és u. p. Borsodnádasdi vm., szilágysom.lyói j., cs. il. l 
lemezgyár. · u. t. Sarmaság, u. P• 

4 
,.. .~ 

•) Ilagosliget kk., X és Svatcl- '""' Tartolez, B•atm ' '' 

• 

• • 
• 
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M.ag Magy • 

• 

J. (székh. .Avasdjv4ros), cs. G. Ko *) Ma~narapá.cza nk., * Flllnptanya; Teme11 
•· t. BikszádMrdiS, u. p. Tartolci. ""'·• dettai j., ház 1S7, ! 946, O., m., :f, r'k. 

Jlaguratelep, ~ Székelyjó, Kolo•s t~m., Detta, !:1.831 kh., ak. helyben, tsz. Fehértemplom, 
bánfiyhunyadi j., cs. o. Csucsa, u. t. Zentelke, jbtk. és ab. Detta, c~. G. Detta, 61, VII, 10, 
L p. Kalotaszentkirály. u. t. és u. P• Detta. 

llagure!!T kk., HunyaiJ sd.szvárosi j., ház :> Magyaratád kk., X Birkahúmajor, Buvá.r-
30, :f. tiB, O., kg. Ósebeshely, 617 kb., k;j. és major, Tátarnpuszta; Somogy tJm., igali j., ház 
ak. Kasztó, tsz. Déva, jbtk. és ah. Szúzváros, 15!!, f, 909, M., ~ , rk. Mernye, !!.666 kb., kj. és 
es. G. Alsóvá.rosviz, U, XXIII, 76, u. t. és u. p. ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Igal, cs. 
Szászváros. O. Mernye, 44o, XIX, 63, u. t. Répás, ~· 

llagurlcs, ~ Nagybá.ród, Bihar t~m., élesdi *) kk., Als6-Fehir t~m., nagyenyedi 
j., C8. G. Nagybáród, u. t.. és u. p. Nagybáród. j., ház tU, f, 656, O., m., ; , ref. C.;ombord, 

Iagurkabányatelep, n NémeUipcse, Liptó !. kb., kj. és ak. Magyarlapád, tsz. Gyulafehér
""'·• németlipcsei j., ak. Luzsna, cs. G. Német- vár, jbtk. és ah. Nagyenyed, cs. o. Csombord, 50, 
lipcse, u. t. Oszada, u. p. Luzsna. XXI, 68, u. t. és u. p. Magyarlap!d. 

*) :M:&~,oy kk., X FillOptiszta, Kaunaitanya és *) Magyarbaksa kk., Szilágy tJm., zilahi j., hú 
llolnárlanya; &abolcs nyirbaktai j., ház S:l, f, 345, O., m., gk. Meny6, 1.068 kh., kj. és 
70, f. M.., tk. és gk. Levelek, 3.6~ kb., k;j. ak. Diósad, tsztk., jb. és ah. Zilah, cs. G. Diósad, 
és ak. Levelek, tsz. Nyiregyháza, jbtk. és ah. 51, III, 10, u. t. és u. p. Diósad. 
Nyirhátor, cs. a. Apagy, ó, m, 39, :f (Le- *) nk., X Háritanya, Mande!- · 
nlek-Magy), a. p. Lenlek. tanya, Tedbisztanya és Vertántanya; Oa11ndd 

Bagyalos, ~ Fadd, Tolf&a dunaföldvári tJm., mezc5kovácsbizi j., hiz 537, f, M., 
j., (székb. Paks), cs. ö. Fadd, u. t. és u. p. o, ref. Kunágota, ág. Nagybánhegyes, 6.318 
Fadd. kh., ak. helyben, tsztk. és ah . 

• 
J(~alos, ~ Németkér, Toltiti t~m., duna- cs. 6. helyben, 101, V, 15, 

fllldvári j. (székh. Paks), es. G. Paks, u. t. e. ~-
Vajta, u. p. Németkér. *) kk., Veseprém "m., veszprémi . 

.llaualpusztá, ~ Balatonlelle, Somogy t~m., j., ház 41,! 2!11, M., n., ~, rk. Vllröstó, 696 kh., 
lengyeltóti j., es. G. Balatonboglár, u. t. és u. p. kj. és ak. Mencshely, tsztk. Veszprém, jb. Balaton· 
Balatonlelle. fllred, ah. Veszprém, cs. G. Nagyvázsony, 19, 

Jlagyalpuszta, n KIJ!cse, Somogy t~m., tabi j., XVII, 55, u. t. és u. p. Nagyvázsony. 
cs. o. Karád, u. t. és u. p. Kötese-Csicsal- *)Magyarbcc,ze kk., X Bánffytanya, Kovácstanya 
puszta. · és 1\iayertanya; .Als6-Fehlr tJm., nagyenyedi j., 

Magyar l. Kismagyar, Nagymagyar. ház 149, ! 673, M., ~. gk. Vadverem, 2.745, 
*) Banarád nk., .Arad t~m., világosi j., hAz kb., kj. és ak. Magyal'lapád, tsz. Gyulafehérvár, 

f, U15, O., m., .:f, rk. Pankota, 3.770 kb., ak. jbtk. és ah. Nagyenyed, cs. G. Csombord, 60, XXI, 
be1yben, tsz. .Arad, jbtk. és ah. Világos, cs. G. 68, u. t. és u. p. Magyarlapád. 
hdyben, IV, 11, r (Muszka-Magyarád), *) MaiJJarbél kk., X Konstantinmajor; Poeso"y 
. 41/)). vm., szenczi j., ház 166, f, 1.140, M., o, 1.180 

Jlagyarad, ~ Poroszló, Hti'DeB 11m., tiszafilredi kh., kj. és ak. helyben, tsztk., és ah. Pozsony, 
j., CB. o. Poroszló, u. t. és u. p. Poroszló. es. ö. Szencz, 7!, mi, 60, m. h., u. t. 

Ma g y a r a d l. Hévmagyarád, Vágmagyarád. Szenez, 
llagyarádm.ajor, ~ Alsókorompa, Possony *) Magyarbénye kk., X Alsódobtatanya, 

11m., nagyszombati j., es. 6. Nagyszombat, u. t. FelsiSdobta tanya és Zepódiatanya; Kis-Külcüllt1 
Bogdány, u. p. Alsókorompa. tJm., hosszúaszói j., ház 313, f. 1.349, O., m., t, 

Iagyarádtanya, ~ Vingárd, .Als6-Ftihér t~m., ref. Betlenszentmiklós, b.836 kb.,. kj. és ak. 
kisenyedi j. (székh. Vízakna), cs. G. Vingárd, SzépmeziS, tsz. Erzsébetviros, jbtk. Hosszúaszó, 
•· t. Koncza, u. p. Vingá.rd. · ah. Erzsébetváros, cs. ö. Betlenszentmiklós, 50, 

*) llagyaralmás nk., X Alsópuszta és Felsc5- XXIII, 76, u. t. és u. p. Szépmező. · 
puszta; Fejér móri j., ház 18!, :E 979, M., *) kk., Szolnok-Doboka 
o, a, 4.106 kh., ak. helyben, tsz. Székesfehérvár, bethleni j., ház 83, f, 411, M., o., ~ , gk. Sajó· 
jbtk. és ah. Mór, cs. ~. Fehérvárcsurgó, 69, XVII, udvarhely, 1.!86 kb., kj. és ak. Sajóudvarhely, 

u. t. Fehérvárcsm·gó, u. p. Moha. tsz. Dés, jbtk. és ah. Bethlen, e& 6. Apanagy· 
*) Kagyarandrásfaha kk., UtltJarheZy szé· falu, 68, XXII, 791, a. t. Somk:erék-Udvarhely, 

i.elykeresztúri j., ház 43, f. 161, M., unit. Szent- u. p. Somkerék. 
t.brahám, 600 kb., kj. és ak. Szentibrahám, tsz. *) erkesz kk., Szatmár tJrn., nagy· 
Székelyudvarhely, jbtk. és ah. Székelykeresztúr, somköti j., ház 134, :! 664, M., o., ~, ~~:k. Nagy• 
ca. ö. Székelykeresztúr, XXIV, 80, u. t. Szé- somkút, kg. NagyfeotiSs, !.655 kh., ]Q. és ak. 

a. p. Szentábrahám. helyben, tsz. Szatmir-Németi, jbtk. és ah. NaSJ• 
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somkút, cs. ft. Nagysomktit, &,· XII, 38, u. t. m., sz., ~, .:f (t), ~k. Apitfalva, 8.9t0 kb, a\. 
Nagysomkút, • . . helyben, tsz. és ah. Makó, es. a. 

*) Magyarbikal kk., KoZoes "m., bánffyhunyadi Apátfalva, 46, V, 15, ~· 
j.· ház ~o~, :f, 907 ,-}1., ~ , 1.8:!!6 kb., kj. és ak. Far- *) kk., Bihar tili., magyarcsétei~ 
n~ tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Bánffy hunyad, bá.z 334, :E. 1.704, O., m., o, T• J), gt. SzoJDbat, 
es. 'ö. Bánffyhunyad, 51, XXI, 67, u. t. és u •. p. ság, ref. Belényes, !.608 kb., kj. és at. helybel!, 
BántTyhunyad. tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. helyben, ca. G. heir· 

. *) :MagyarbGdza nk., X Krásznalelep; Három- ben, 37, IV, 11, I- e. 41}. . 
.el/r "m., sepsi j. (székh. Sepsiszentgyörgy, szolga- *) kk., Als6-Fthir ~•., baJW. 
birói kirendeltség : Nagyborosnyó), ház 1.0!!1, :E. falvi j., ház ~. f, 1.138, O., ; , kb, ij. 
1).366, O., m., .:f (s), ref. Kisborosnyó, ~.337 kb., és ak. helyben, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. 
.ak. helyben, tsz. Kézdivásárhely, jhtk. és ah. Balázsfalva, cs. G. SzékásvereseB)'hiza,liO,Xllll, 
Sepsiszentgyörgy, . cs. ll. helyben, ll, XXIV, 79, 7 41, u. t. és u. p. BalázsfalvL 
.[ll e. · *) nk., )( Andapuszta, Bo-

M a g y a r b o g é. t a l. Felsőbogi ta. zi tó puszta, Csonkahalom, Jánosmajor, Józ..cetlllljor, 
!lagyarbokor, r. Nyíregyháza, 81abolc1 .,m., Nagyrókusposzt-a és Oreg·húpuszla; Tor~lál 

cs. ö. Nyiregyhá.za, u. t. és u. P• Nyfregyh~za. vm., zsombolyai j., hú 478, f, l, a., 
*) Iagyarbóly kk., X Dubrova, IdamaJor, sz., 0, 11.74! kh., ak. helyben, tsz. ~anki· 

Magyarbólyi pusrtta éi Má.rokpuuta ; Baranya vm., kinda, jbtk. és ah. Zsombolya, ca. G. helJ· 
baranyavári j. (székb. Dá.rda), ház i. 1.497, ben, 61, VIII, !.f., f, ,t- e.~-
N., m., sz., d", .:f, rk. Lapáncsa, ref. Nagyhar- *) kk., X Hagymúbdkk, 
sány, !.989 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, Mikeatanya ·és Pusztabagó; .AIB6·Fehh "'·• 

és ah.- Dárda, cs. 6., Villány, 52, XIX, 61, marosújvári j., há.z 160, f. 736, O., m., czigby, 
f, e. t , rk.. és ref. Marosújvar, kb., tj. és ak. 

puszta, r. Magyarbóly, Baranya helyben, tsz. Gyulafehérvár, jb\k.llarosújd.r, ah, 
· ""'''baranyavári j. (székh. Dá.rda), es. ll. Villány, Nagyenyed, cs. o. Marosújvá't, ·liO, XII, ~ 

a. t. és a. p. lfagyarbóly. . · u. t. Marosújvár. [8). 
If a g y 8 r b o r o s b o c a á r d l. Borosbocsé.rd. M a r y a r c z e r n y a l 
*J Jlagyarborzás kk., 81olno'k-Doboka .,m., ké- f"". Csentevölgy, Zala n., aJs6. 

kem. j., ház 176, :E. Sli, o., m., ~ , gk. Ket el, lendvai j., ca. G. · Alsóiend va, u, t. éa L ,. 

· !1.301 kb., kj. és ak. helyben, tsz, J;>és, jbtk. Kékes, Alsólendva. 
ah •. Bethlen, ce. ft. Kékes, 63, XXU, 7!1, u. t. *) kk., 81ohwk-Doboia ea.,betb· 
Kékes, 1:8J. leni j., ház f. 1.666, M., ~, S.m kh., kj. és·ak. 

*) Ma~eyarb4d kk., Abauj-Tornt~ "m., mzéri Árpástó, tsz. Dés, jbtk. és ah. Bethlen, cs. ft. 
j. (székh. Hemá.dzsadány), há.z 1410, ! 671, • Bethlen, 63, XXII, 7!, u. t. Retteg, u. t• Árpist6. 
czigány, ~, rk. Regeteruszka, 1.705 kb., kj. és ak. *) M:agyardelUi kk. Torda-Ar11nyon11.,maros· 
helyben, tsztk. Kassa, j b. Hemádzsadány, ah. ludasi j., há.z 68, f. in o, M ., a, kb., k~ éi 
Kassa, cs. 6. helyben, 8{r, IX, 27, _[ll e. ak. Mezőszentmargita, tsz. Torda, jbtk. éa ab. 

ll a g y 8 r b 11lk 6 n y I. AlsóMlkény. • nn 
kk B d há.t . . Marosludas, cs. ö. Maroslekencze, 6., ......., 71, 

·• unya . "m., szegi J., u. t. és u. p. Kerelőszentpál. 
ház 50, f. !!13, O., m., kg. Sztngyplop, 1.227 kb., *) kk 8. l i·D bob 

• 
• 

kj. és ak. Russ, tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, .. ár' . há.z '!a 10 ;o 0 

0 
fl-t 

es. o. Hátszeg, M, XXIII, 76, r, Uo p. Oláh- stzamof.SUJPVánl élJ., b 3 V\ kh' ki •.. l. .,h m.,l· l 
brettye. , , re • ez cse , .uu7 ., , 1:11 u. e y 

'. *) Jlagyarb1lkk.Us kk., .AIB6-Fehh' "m., maros ben, tsz. Dés, jbtk. és ah. SzamosújYár, cs. G. 
6jvári j., há.z 173, :E, 839, M., i§, rk. Maroslu- Esztény, 63, XXI, 70, u. t. Pánezélcseb, 1:8J. 
das, gk. Lándor, 2.297 kb., kj. és ak. helyben, tsz. *) Magyardiószeg kk., )( Újhelypuszta; ~ 
Gyulafehérvé.r, jbtk. Marosújvár, ah. Nagyenyed, zsony vm., galántai j., ház 377, ! i.997, ll, 11 

es. o. helyben, 50, XXI, 68, u. fi. o, 4.319, kh., kj. és ak. helyben, tsz. PolSOny, 
jbtk. és ah. Galánta, ea. o. Galánta, 7!, xm, '~ 

r. Nagyesáká.ny, Val "m., I" e. · ~-
körmendi j., cs. O. Rá.tót, u. t. és u. p. Nagy- *) Magyardombegyház kk., CsaKád i •. !Jal· 
csáká.ny. · tonyo.i j., biz 90, ! .&93, ll, ri. Dombegybál. 

. 

l 
• 

' ' l 
• 
' • 
• 
l 

*) llagynresaboly kk., Szi.lágy tJm., tasnádi j.. ref. Kunágota, 55, kb., kj. és ak. Dombegybát. 
biz !39, :E.1.16~, M., ~, gk.Tasná.dbalázshá.za, 4.002 tsz. Szeged, jbtk. és ah. Battonya, cs. 11. KuO' 
kb., Jrj. és ak. helyben, tsz. Zilah, jbtk. és ah. ígota, 101, V, 15, u. i. és a. p. DombegyháL·u 
T~nád, cs. O. Tasnád, 51, Ill, 10, , *) ~· Baranya"-., h~!:~ ; 

*) nk., X Bökény; Csanád vm., j. (székh. Sásd), biz ~o!, ! 1.333, ll, rk. tk.~ 
központi j. (azékh. Makó), ház 785, l 8.10ö, O., 4.653 kb., k,j. él ak. Szúzvár, tu. Pécl. jb 
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alJ. Súd, ctr. lJ. Sziszv6.r, l)t, XIX, 60, u. t. Ké.risz- *l kk., X Karpeg~cz és Kisgécz: 
l6bh!ny, [81. Nógrád tJm., szécsényi j., hé.z :! 7~!, M., 

ll a g y a r e g r e g y 1. Alsóegregy. rk. Nógridmegyer, ~.170 kb., kj. és at. Nógrád-
*) Magyaregres kk., X Putripuszta j Somogy megyer, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ab. Szécsény, 

kaposvAii j., hb 168, i. 71:l9, M., l§, rk. cs. O. Karanes&é.g, !26, XVI, 51, a. t. Szécsény, 
Geszti, 2.363 kh., kj. és at. helyben, tsztk., jb. é~ u. p. Nógrádmegyer. 
ab. Kaposvir, cs. O. Kaposvir, .W, XIX, 6~, *) kk., X Hertelendi major, Sin~ . 
L t Somogyjid, 18]. dor major, és Újmajor j VGB czelldOmlUki j., 

Jlagyarralu kk., Liptd ""'·• liptószentmiklósi j., hb t31,! 1 • .W7, M., x), rk. és ig. Kemeneshc5gyész, 
ház 57, f, J87, T., rk. és ig. Szentiván, 1.!!24 6.606 kb., kj. és ak. .helyben, tsz. Szombat
kh., kj. és ak; Szentiván, tsz. Rózsahegy, jbtk. és hely, jblk. és ah. CzelldOmlllk, es. O. helyben, 
ah. Li{ltószentmiklós, es. O. Liptószentmiklós, 67, XVIII, 59, n. t. Mezőlak, ~· 
XV, 49, u. t. Liptóújvár, u. p. Liptószentivin. · *) argorbó kk., KolosB nidasmenti 
· *) llagyarfalu kk., PoBBOf&Y ""'·· inalaezkai j., j. (székh. Kolozsvir), hb 16!!, :! 693, O., m., • , 

hb f. !2.530, T., eseh-morva, n., m., (;, x), ':2.520 kb., Jrj. és ak. Tllre, tsztk. ·Kolozsvár, jb. 
!.!137 kb., kj. és at. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. Kolozsvir vidéki (székh. Kolozsvir), ah. Kolozs· 
és ah. M:alaczka, cs. O. Gajar, 7!!, XIU, 4.0, vár, es. O. 51, XXI, 67, 
r (M:agyarfalu CIUkorgyár), ~. . ~· 

*) llagyarfelek kk., Udvarhely székely- *) llagyargoroszló kk., X Bánffytanya; Sri-
keresztúri j., hb 138, :! 557, O., .:f, !.353 kh., Zá.gy zilahi j., ház 1 "' ~ 804-, M., o., ~, gk. 
ij. és ak. Fiitfalva, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. Bádon, 3.097 kh., kj. és at. Sziligyballa, tsztt., 
6s ah: Székelykeresztúr, es. G. Székelykeresztúr, jb. és ah. Zilah, cs.. G. Diósad, 51, ill, 101 a. t. 
8!, mv, 80, u. t. Szederjes, u. p. Fiátfalva. . és n. p. Szilágyballa 
· *) Iagyarfenes kk., Koloes gyalui j., hb *) kk., X Tárnokpuszta; ~uony 

f, U71, M., (;, l§, ~.38::2 kh., kj. és ak. fJm., szenezi •j., bb 249, :! 1.89~, M., t., eJ', rt. 
Kagyarlóna, (havasaljai kj. és ak. kerillet), tsztk. Csataj, 4.094! .kh., kj. és at. helyben, tsz. Po-
Kolozavir, jb. Kolozsvir vidéki (székh. Kolozs- zsony, jbtk. és ah. Bazin, cs. o. Szencz, 7!, xm, 
vár), ah. Kolozsvir, es. O. Gyalu, 61, XXI, 67, 40, u. t. Cz1Cer, a. p. Réte. 
1. t. Tordasz.entlászló, 18].. *) •M"anargyepes kk., Bihaf' magyarcsékei 

*) Iagyarfodorháza kk., KolosB ""'·• kolozsvári j., hú 1!17, i. 653, O., kg. Miklóirtis, 1.791 th., 
j., ház 161,! 683, O., m., t, ref ÖrdOgkeresztúr, kj. és ak. Miklóirtis, tsz. Nagy-Virad, jbtt. él 
U05 th., kj. és at. Sólyomkő, tsztk. Kolozsvir, jb. ah. llagyarcséke, cs. O. Tasádfc5, 87, IV, U, 
Kolozsv·ir vidéki (székh. Kolozsvir), ah. Kolozs- u. t. Nyirló, n. p. Miklóirtás. 
vár, cs. ll. Bodonkút, 51, XXI, 67, u. t. éa L p. } Jlagyargyer8monostt)r kk., X Csonkatelep 
Borsaújfalu. és Felsőroska ; Kolo111 fJm., bánffyhunyadi j., biz 

*) Kagyarforró kk., X Bedótanya, Gálfl'ytanya, 677, l 2.197, O., m., l§, .:f, ~.763 kb., kj. és 
Harmatbtanya és Moldovintanya ; .AZs6-FeMr ak. helyben, tsz. Kolozsvir, jbtk. és ah. Bintfy
"""• marosújviri j., biz Jó7, ~ t.t!U, O., m., hunyad, cs. G. Jósikafalva és Kalotaszentkirály, 
;, ::f, 3.516 kb., kj. és at. helyben, tsz. Gyula- 51, XXI, 67, ~· 
fehérvir, jbtk. Marosújvir, ah. Nagyenyed, es. o. *) kk., GiJm81- ú Kis-Hont 
Kagyarszentbenedek, 50, XXI, 68, u. t. ""'·• rimaszombati j. (székh. Nyustya), biz 
üjté..r, [81. 1 ~ 177, .M., rk. Guszona, kb., kj. és at. Osgyán, 

*) llagyart8lc1 kk., X Haricsapuszta ; Zala tsztk., jb." és ah. Rimaszombat, cs. o. Rima· 
-., alsólendvai j., hú 33, :! 156, M., ref. Szent- szombat, XVI, 61, a. t. Rimaszombat, a. p. 
rJllrgyvli\BJ, 1.558 kh., kj. és ak. Szentgyorgy- Osgyin. 
vliJ.rr, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. éa ah. Alsólendva, *) Magyarherepe kk., .Alii6-Fihir ""'·• maros-
es. a. Csesztreg, ~. XX, u. t. Dávidhiza- újvári j., hAz 110, t 530, O., m., l§, .:f, 1.613 
Kotorminy, u. p. Senyehiza. kh., kj. éli ak . .Magyarszentbenedek, tsz. Gyula-

*) Iagyal"fráta kk., X Bethlentanya; KoZo•11 fehérvir, jbtk. Marosújvár, ah. Nagyenyed, cs. G. 
.,.,, mocsi j., biz 4.84, :! ~!6!, O., m., t, l§ , .:f, Magyarszentbenedet, 50, XXI, 68, a. t. Adámos, 
rk. Mocs, 7.518 kb., kj. és at. helyben, tsz. Kolozs- a. p. Magyarszentbenedet. 
vár, jbtk. és ah. llocs, ca. G. helyben, XXII, *) kk., UdtHJrhely "•·• homo· 
7S, ~· ródi j. (székh. Oklánd), hb 309, ~ 1.185, ll., a, 

*) llagyarfölpGs kk., X Dobrontanya; MMOI- tg. Vargyas, 6.991 kh., Jrj. és ak. Kisbaczon, tsz. 
Torda régeni alsó j. (székb. Szászrégen), Székelyudvarhely, j btk. és ah. Oklánd, cs. ll. Bar-
hú 198, :! 839, M., o., •. , l§, 3.187 th., kj. docz, 82, XXIV, 77, u. t. Nagybaczon, (81 . 
és ak. Beresztelke, tsz. Maros-Vásárhely, jbtt. és *J llagyal"hertelend kk., )( Ma::yarhe1·telendi 
ah. Szászrégen, cs. G. Kllrtekapo, 61, xxu, 78, major j Bara.ngtJ .,m., hegybili j. (székh. Sásd), 
1o t. Tancs, a. p. Beresztelke. hú ! 6!3, n., ~' 1.954 kh., IQ. 61 ak. 
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helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Sásd, ca. G. Komló, *) kk., 8dro1 .,..,, i~ 
61, XIX, 60, ~~ :f.", . . ház 104, !. 570, T., m., ezigáoy, IenByel, 0, 

major, f""'t Magyarhertelend, kh., kj. és ak. helyben, tsz. Eperjes, jbtk. ésab. 
Baranya vm., hegyháli j. (székh. Sásd), cs. 6. Girált, cs. G. Kurima, 67, IX, 29, u. t. MaraonJa, 
Komló, u. t. és u. p. Magyarhertelend. 

*) Magynrhldegkút kk., X Gágyasatanya; U d- *) Magyarkapud kk., .Ale6-Fehlr lill., 16risi 
tJarhely ."m., székelykereszbiri j., ház 11!, :E 438, j., ház 108, ! O., m., t, ~, U17 ih., i~ 
M., o., rk. Székdykeresztúr, ref. NaG'ysolymos, és ak. helyben, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. 
kg. Székelyhidegkút, 1.41.6 kh., kj. és ak. Székely- Nagyenyed, ca. ll. Tövis, 50, XXI, L t. es 
szenterzsébet, tsz. Székdyudvarhely, jbtk. és ah. u. p. Tövis. 
Székelykeresztúr, es. G. Magyarzsákod, 8!, XXIV, *) Magyarkapu kk., Kolou .,...,gyalui j., ház . 
80, u. t. Héjjasfalva, •· p. Székelyszenterzsébet. 193, i t.u51, M., ~, U78 kh., kj. és ak. heir· 

*) Jlagyarllomorog nk., X Boldogasszonytelke, ben, tsztk. Kolozsvár, jb. Kolozsvár vidéki (székh. 
Czifranyésta, Határtanya, Iványinagynyésta, Ke- Kolozsv6.r), ab. Kolozsvár, cs. ll. helrben, 61, 
nézpuszta, Kistótipuszta, llogyoróspuszta, Narr- XXI, 67, u. t. Gyalu, ~' 
nyésla és Nagytótipuszta; Bihar tma., biharkeresz- *) Magyarkécz kk., X FancsalmaJor; 

. tesi j., báz 2891 :E. 1.669, M., o., ~, rk. Furta, kg. "•·· margittai j., ház i. 1.067, M., o., i, 
Körösszakál, 9.04.9 kh., ak. helyben, &sz. Nagy- ~, rk. Szalacs, 8.679 kh., kj. és ak. helJheu, 
Várad, jbtk. és ah. Berettyóújfalu, cs. ft. Komádi, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ab. llargitta, CL O. 

87, IV, 11, u. t. és u. P• Kft1·Gsszakál. Szalaes, 39, lll, 7, u. t. Jlarritta, 1:8J. 
1""1 Paks, Toltu.~ t~m., du.nat'Oldvár, ., kk., 81ilágg ., •. , krUIIai 

j. (székb. Paks), cs. G. Paks, •• t. és a. p. Paks. j., ház !Ui, ! 96!, M., o., t; ~, !IMI kb., ij. 
M a g y a r i l. Ipolymagyari. és ak. helyben, tsz. Zilah, jbtk. Krasma, ah, 
*) nk., .Al16-Fehlr ., •. , magyar- Szilágysomlyó, cs. ft. öt, ID, 10, L t; 

igeni j., ház 3,2, i 1.559, O., m., <5, l, ~, .::f, és u. p. Kraszna. 
Uo07 kh., ak. helyben, tsztk. és jb. Gyulafehér- *) Magyarkékes kk., 81atmár .,.,, D.BoBJhiRyai 
vár, ab. Nagyenyed, cs. G. helyben, 60, XXI, j., ház 81, ~U, O., IL Laearalu, ih., kj.és 
68, (Sárd-Magyarigen), ak. Szakállasdombó, tsz. Szatmár-Némeü, jbtk. 

f""'t Alsósebes, Sáro1 .,m., és ah. Nagybánya, ca. ft. Felsőbinya, 5, ~38, 
eperjesi j., ca. G. Eperjes, u. t. és u. p. Sebes- u. t. Felsóbánya, u. p. Szakállasdombó. 
kellemes. *) Magyarkelecsény kk., U11g fill,, nackaposi 

f""'t Ópályi, 81 at már HJ,, máté- j., h6.z 84, ~ M., rk. Dobóruszka, rk. li· 
szalkai j., es. G. Mátészalka, u. t. és u. p. Ópályi. tyócz, ref. Ungnyárád, 1.319 kh., ij. és at. Nau· 

Ma g y a r i t t e b e l. Alsóittebe. kapos, taz. Beregszás•, jbtk. és ah, Nagykapos, cs. 
*) . kk., )( Bércztanya; Zemplén o. NaiJkapos, 66, XI, a. t. és 1. J• Nau· 

flll,, gálszécsi j., ház :E 1.137, T., m., l, ~ , kapos. 
zo.lc. Lasztóez, 3.036 kh., t,j. és ak. helyben, tsz. *) Magyark6r kk., TolM ""'·• J~ hb 
Sitoraljaújhely, jbtk. és ah. Gálszécs, es. O. Tőke· "66, :E M., ág. Tab, 699 kb., kj. és at. Beder, 
terebes, 66, IX, ~8, a.. t. Upor, tsz. Szekszárd, jbtk. és ah. Tamási, cs. 6. FeJa6. 

*) kk., Sáros .,.,, kis- ireg, .U, XIX, 63, u. t. Tab, u. p. Bedeg. 
szebeni j., ház 106, i. 486, T., rk. Kisszeben, *) kk., Vaulll., szombalhe!Ji 
1.869 kb., kj. és ak. Kisszeben (kiaszebenfelsö· j., ház 58, f. J89, N., rk. Németkeresztes, 
vidéki kj. eSs ak. kerfllet), tsz. Eperjes, jbtk. és k.h., kj. és ak. Fels15csatá.r, tszli., jb. és ab. 
ah. Kisszeben, cs. G. Kisszeben, 67, IX, !9, u. t. Szombathely, ca. G. Pornóapáti, 83, XVlii. 59, 
és u. p. Kisszeben. · u. t. Pinkaóvé.r, u. p. Németkeresztes. 

M a g y a r j e a z t r e b_ l. · *) kk., X Bárnevolnamajor, 
a g y a r ka k u es l. Nagykakucs. Bflbenmajor, Folerdómajor, Pityermajor és Suri· 

*) Jlauarkályán kk., X Kiskályán, K6.lyán- nyimajor; Sopron 'Vm., csomai j., ház 169,! 1.!»6, 
iv6m, Lárgatanya és Zeyktanya; Kololi flm., ll., ~. 6.g. Vadosfa, i.943 kb., kj. t!a at. hely· 
mocsi j., ház 246, ! 1.!68, O., m., ~, .:f, gk. ben, tsz. Sopron, jbtk. és ab. Csorna, cs. a. Beled, 

4.903 kb., kj. és ak. he~yben, tsz. 76, XVlll, 68, :f (Magyarkeresztúr-ZsebebáJa), 
Kolozsvár, jbtk. és ah. Mocs, es. G. helyben, 6i, p. 0, 

XXII, 73, u. t. Magyarszov6.t, u. p. llocs. *) Magyarkeszl nk. X Gubarcz; Tolllll -., 
*) rtv., )( Adorján, Orom, tamási j., ház 377, f, 1.9t4 M., o1 8.718 kb., ak. 

• 
Oromhegyes és Paphalom; Bács Bodrog ttm., helyben, tsz. Szekszárd, jbtk. és ah. Tamá5l. 
ház 3.4·81, :E 17.018, M., sz., ~ (2)1 .:f, J), 35.8~0 cs. G. Felsóireg, 44., XIX, 63, u. t. Fels6irer, 
kh., ak. hlllyben, tsz. Szabadm, jbtk. és ah. . . ., Nodk· 
'Zenta, cs. G. ·helyben, 86, V, 94o, j,, ~ r, Magyarklmle kk., X Máriam~Jorhú 1~ 1 

· .[11 e. puszta ; Mo1on ""''' J., . 
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77!, N., m., ~. R,660 th., tj. 9 at. helyben, cs. O. Jirabinya, 50, XXI, 69, L L és u. p. 
tsz. Gy6r, jbtk. Ils ah. Magyaróvár, cs. O. Magyar~ Alsójára. 
óvár, 76. XVIII, 58, ~. ~· *) Magyartóna kk., Koloss "m., gyalui j., hAz 

*) va kk., K1s-Ktlkall6 , 9~, !, 1.673, M., o., ~, -=f, 8.4·33 kb., kj. és ak. 
dica.~szentmártoni j., :hAz 171, ! 1.8!!1, M., o., hel~ ben, (havasaljai kj. és ak. kerlll et), tsztk. 
; . a t 8.1 l, kb., kj. és ák. Sövényfal va, tsz. Kolozsvár, jb, KolOZ>.!Várvidéki (szék. Kolozsvár), 
Eru·•hetváros, jl.tk. és ah. Dics6szentmá1·ton, cs. ah. Kolozsvár, cs. G. Gyalu, 511 XXI, 67, u. L 
4. KOk.llll6vé.r, W, XXIll, 76, u. i. és u. p. és u. P• Szá~zfenes. ~ 
Sllrényfalva. *) lllagyarlnkafa kk:, )( Vitori.g ; Somogy om., 

Ilagrar tfr. Flildmheslskola, ,...... Sziligy- szigetvari j., hAz 68, ! 4o!, M., n., ~, rk. Somogy
eomlyó, 81illigy "m., es. o. Szilqysomlyó, u. t. hársá~ry, !.158 k.h., k:j. és ak. Somogyhárságy, 
~~ 11. p. ~zilágysomlyó. tsz. Kaposvár, jbflt. 6s ah. Szigetvár, cs. O. 

*) Magyarkiskapus kk., X Kapusna és Nyires- Mozsgó, .U, XIX, 6!, u. t. Szentlászló, u. p. So· 
telep; Kololi "m., gyalu~ j., ház J!j!9, :f, 1.250, mogyhárságy. 
1., o., ; , ref. Magyar kapus, kg. Gyerőfidongó• *) Magyarmacslr.l\8 kk.,.)( BenkiStanya; Kolos• 
6.:~u. kb., kj. és alt. Gyerc5vúárhely, tsztk. Ko- "m., kolozsvári j., ház 1!7, ! 617, O., m., t, 
louvár, jb. Kolozsvár vidéki (székh. Kolozsvár), ~ , 1.082 kb., kj: és ak. Kajántó, tsztk. Kolozs
ab. Kolozsvár, cs. O. Magyarkapos, 51, XXI, 67, vár, jb. Kolozsvár vidéki (székh. Kolozsvár), ah • 
a. t. Gyaln, u. p. Magyarkapus. Kolozsvár, cs. O. Bodonkút, 51, m, 67, •· L 

*) Bacartomját nk., UgocstJ tiszáninneni Kolozsvár, u. p. KajántO • 
~ (székh. Nagyszc5116s), hAz 657, :f, 8.139, R:, n., *) kk., Toronldl t711., tllrOk· 
t, 8. 764 kh., ak. helyben, tsz. Beregszász, jbtk. kanizsai j., ház 168, :f. 7 öS, M., rt. Obéb, 1.!!35 
és ah. Nagyszc5llös, cs. G. Salé.nk, Só, XI, u. L kb., kj. és ak. helyhen, tsz. Nagykikinda, jbtk. 
Nagyaz61lc5s, ~. és ah. TOrOkkanizsa, cs. G. Oroszlámos, .H, V, 

*) Iagyarklibllis kk., BsoJtaolt-DoboktJ sza· 15, u. t. Oroszlámos, [8] . 
moi!Újvári j., ház !46, ! 1.166, O., m., t, ~, rk. *) Iagynrm.ecske kk., X Lajoshba; Baranya 
Magyarszarvaskend, .(..070 kb., kj. és ak. Magyar- szentlórinczi j., hAz 96, :f, .ö6.(., M., ~, rk . 
dmse, tsz. Dés, jbtk. és ah. Szamostijvár, ca. G. Sumony, !1.034 th., kj. és ak. heqrben, tsztk. 
·Eszt~ny, 68, XXI, 70, L L Pé.ncsélcaeh, u. p. Pécs, jb. és ah. Szentlc5rincz, ca. G. Magyartelek, 
.Manarderzse. ' 5!.1, XIX, 60, u. L Magyarazentiván-Gnsztávmtlve, 

*) Mauarkrucs6 kk., ZempUn t1m., varannói ~ • 
j., ház 39, ! 177, T., ik. Varannó, 644 kb., kj. *) . kk., X Rnzieskatelep; Te- .. 
él ak. Varannó, tBz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. mes 11m., központi j. (székh. Temesvár), hAz 
Yarannó, ca. G. Varannó, 66, IX, ~8, u. 'L és ! 1.~6!1, m., o., n., ~. rk. Temesd.r, 5.0M kb., 
r. ll• Varannó. kj. és ak. Mosnicza, tsztk., jb. és ah. Temesvár, 

•) ll agyarlad kk., Somogy ""'·• szigetvá.ri j., hál cs. o. Széphely, 61, VIII, !4, r. ~ . 
·f!, ·i, :105, JI., ~, unit. Polgárdi, 789 th., kj. és Jlagyarmez6, f""'' Ktlkilllökc5r0s, Kis-Küktlll& 
at. Németlad, taz. Kaposvár, jbtk. és ah. Szigetvár, t1m., erzsébetvárosi j., cs. O. Erzsébetváros, a. L· 
c:s. lJ. Szigetvár, .U, XIX, 6!.1, (Lad-Gyon~ és u. p. Darlacz. 
IJf!l), u. t.. és u. )• NémeUa.d. *) kk., Utag .,..,, nagykaposi 

f) Jlagyarlak kk., VIJ8 ""'·• azentgotthárdi j., j., ház ·70, ! 825, :M., rk. Dobóruszka, ref. Unw· 
lW 1'!0, 1 600, M., rk. Rábakethely, 1.046 th., nyárád, kli., kj. és ak. Nagykapos, tsz. Be· 
ij. éa ak. Rábakethely, tsz. Szombathely, jbtk. és regszász, jbtk. és ah. Nagykapos, cs. O. Nagy· 
ah. Szen~otthárd, cs. O. Szentgotthárd, 88, XX, kapos, 66, XI, 86, u. t. és u. p. Nagykapos. 
l6, •· t. és u. p. Szentgotthárd. *) Iagya-rná.dalja kk., Vt.18 .,..,, kOrmendi j., 

1) liagyarlapAd kk.,\ .AlB6-Fehtr .,_,, nagy- ház 84-, i. !16, M., rk. Vasalja, 633 kb., kj. és 
enyedi j., ház 195, f, 1.08!!, M., ~, !.1.385 th., kj. ak. Horvátn!dalja, tsz. Szombathely, jbtk. él 
68 ak. helyben, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. ah. KOrll!end, cs. G. Rátot, 83, XX, 66, a. t. 
Nqyenyed, cs.' 11. Csombord, 50, XXI, 68, KOrmend, u. p. Horvátnádalja. · 
~. JI a g y a r n á d a ll a l. Magyarnádalja. ': 

*) Hagyarlápoa nk.; 81olnolt-Doboit1 ftt,, *) llagyarnádas kk., Kolon vm., nádasmenti j. 
magyarlápasi j., ház 477, 1 ~.671, Bl., o., n., (), (székh. Kolozsvár), ház 18-1, ! 719, O., m., ; , 
t, ~, 1), kg. Borkút, 7.791 kb., ak. helyben, ref. Méra, 1.816 kb., kj. és ak. helyben, tszrk. 
tsz. Dés, jbtk. és ah. helyben, cs. o. helyben, 63, KoloZ$vár, jb. Kolozsvár vidéki (székh. Kolozsvár), 
XXI, 70, _r.- e. ~· ah. Kolozsvár, cs. ö. helyben, 51, XXI, 67, r, 

M: a gy a rl é r e n l. Légen. · 
1

) liagyarléta kk., Torda-.Aranyo• 11m., alao- Ma g y a r n a g y zsombor l. Magyarzsombor. 
~i j., ház 111, :E 498, M., ~, 1.560 kh., kj. és *) Magyarnándor kk., X Csikorpuazta, Kele-

Járabánya, ta. Torda, jbtk. Alsójára, ah. Torda, csénypuszta és Kispuszta ;. Nógrátl. .,m,, halassa· . 
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·narmati: J., biz 111, f. 811, a, kb., cs. G. helyben, 76, XVID, t (laa-
kj. és ak. helyben, tszlk., jb. és ah. Magyaróvé.r), .['l e. 
ma t, cs. ö. Balassagyarmat, XVI, . fi 1, . f"t Somogyjád, ~ &MOgy ..., 
r. p. u. lengyeltóti j.,. cs. G. Somogyfaju, L" il 

*) Magyarnemegye kk., Beseterc•e-Naa•dtl ""'·• u. p. Somomld. 
naszódi j., ház !187, :E 1.362, ll., o., • , ~, !1.5H *) kk., ..4J86-Fehlr ""'·• 
kb., kj. és ak. helyben, tsz.ijesztercze, jbtk. és ah. j., ház 19!, f, 946, M., ~, kg. Magyarherepe, 
Naszód, cs. ö. helyben, 63, XXII, 7!, r, !.M7 kb., kj. és ak. MagyarbOkkill, ta GJU]a· 

fehérvár, jbtk. ah. Nagyenyed, ea.l 
kk., X Fiezkópat&.ka ; MagyarbilkkGa, 50, XXI, 68, L t. Ádim01, 1. p. 

.",.., régeni fels6 j. (székh. biz MaifyarbilkkOa • 
611, ! !.ó!5, JI., o., ~, =f, 722 kh., kj. és ak. *) :Magrarpadl nk., )( Arankaparti lanyik, 
helyben, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Szász- Betlebempuazta, Gyllrgymezc5, Kispeszér,Ionedil, · 
régen, ca. o. 6!, XXII, 78, r, Lé.ppusata, Nagypélllér, Su!JW 
~· · · partipuszta, Sulymospuilzta, Szathmárpuma Ir 

M a g y a r ó d l. Balatonmagyaród, Drávama- Székestanya ; 2'oronltU tna., nagykikindai ~ bi 
gyaród, Kismagyaród, Pusztamagyaród. Sót, :E 1.998, o, kg. Padé, th., at. 

Xagyar6dapuazta, r'\ Temesszécsány, Pemu helyben, tsztk., jb. és ah. Nagykikinda, e& l 
"'·• vingai j., es. o. Vinga, u. t. és u. p. Hidas- Padé, !9, V, 16, · f (Padé), 4I} 
liget. . *) kk., KoloiUII., moesij.,hil 

r'\ Somogyszil, Somogy vm., !9!, :E 1.268, O., m., t , ~ , 3.690 th., ~. Ink. 
igali j., es. o. lpl, JI• t. és u. p. Somogyslil. helyben, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Moes, ea. l 

*) Xagrarókereke kk., Kololi vm., bánffy- Mocs, 6!, XXII, 73, L t, Mocs, ~ 
hunyadi j., ház 137, :E 596, O., m., ~, rk. Malom- *) Bagrarpatak kk., 81üágy vm., j, 
uer, 1.796 kh., kj. és ak. tsz. Kolozsvár, hú W, :E 1.609, T., o. !.!77kh., kj. Gynmoksi
jbtk. és ah. Bánft'ybunyad, cs. o. Kalotaszentkirály, n es, ak. helyben (a uD.mGlcs~nesi ak. plrhO!IIRI 

51, XXI, 87, L t. Zentelke, •· p. Kalotaazent- B. anyakOnyve), tsz. jbtk. Krasma, ll 
kirily. . · Sziláusomlyó, ca. O. Halmosd, 51, III, 1~ 'L 

r'\ Maroshévfz, vm., Szilágynagyfalu, L p. GyQm.IUcsdnes. · 
régeni felső j. (azékh. Magyarréren), cs. O. Maros· 11agyarpatak, f"t Máramarosniget,MáraiWII 
hévíz, u. t. és u. p. · vm., cs. o. Máramaronsziget, L t. s L J• Jira. 

• a g y a r o a 1. Sajómagyaros, SepsimA,fJaros, marosszigal · 
Székelymagyaroa. *) nk., )( magrarpjeskai taayik; 

JI a r y a r ó a J. K1lk1lllőmagyarós, Nyárádma- .Aratl vm •. magyarpécskai j., hú i 8.066, 
rJ&rós, Szúzmagyaróa. M., czigány, o., o, (r, kg. Ópécsb, kb, 
· *) Bagraróság kk:, 2'orda-.Arangos ."".,, alsó- ak. helyben, tsz. Arad, jbtk. és ah. helyben, es. e. 
jirai j., hl.z 86, f, 379, o., ,.., kb., kj. és ak. Ópécska, 83, vm, r (PécabJ.cat • 

' Ruhaegres, tn. Torda, jbtk. Alsójára, ah. Torda, .(li e • 
cs. o. Alsójf.ra, 50, XXI, 69, u. t. és u. p. Alsójára. f"'' Manarp6cah,Arad 

•anarosd kk., Hunyai/, vm., vajdahunyadi j., vm., magyarpécskai j., cs. O. Ópllcsb, L t.P61.1b, 
hiz 11-lo, t 4.79, O., T-, 776 kb., kj. és ak. Rikosd, u. p. Magyarpécska. i 

l 

tsz. Déva, jbtk. és ab. Vajdahunyad, cs. o. Vajda- *) Xagyarpete- kt., Kololi tiiJI., moeai j., !W 
hunyad, H, XXIII, 75, u. t. és u. P• Vajda- 53, :! J70, O., t, 688 kh., kj. ds ai. lqyar-
hunyad. palatka, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Jfocs, es. ~ 

a g y a r ó s d l. · Őrimagyarósd. Mocs, 6~ XXII, 78, L t. Koca, L ,. r."ar. 
Iagyarósdomb, f"'\ Szentgil, Vesgprlm vm., palatka • 

veszprémi j., ca. o. Herend, u. t. és u. p. Szentgé.l. . *))(ag) arpeterd kk., 7'ordG·Atallg01 ea, tor-
. Xag)aróska, f"t Nagylucska, Bereg t~m., mnn- dai j., biz 1Y4t, f, O., t, B.!il ih., ij. if 

kácsi j., cs. ll. Nagylucska, a. t. Mezőterebes- ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Torda, cs. G. heir· 
Gorond, a. p. Nanlucska. ben, 50, XXI, 69, L t. Tordatur, 1. p. Szind. 

M:agyaroslrdti tanra, f"'\ Olasztelek, Udvar• M a g y a r p e t e r d J. Peterd. 
'Ady 11m., homoródi j." (székh. Oklánd), cs. G. *) kk., Kii·Ktiiill4 ,., 
Bardoez, a. t. és a. p. Olasztelek. . bosszúaszói j., ház 109, ! 660, .11., ~. ;. 

*) Magyaróvár nk., X FenyőmaJor, Hé.rom- KilkiUlőiklód, 1.539 kb., kj. és ak. Szanesal, l!lo 
tlllgyfarét, Jánosmajor, Kapitil.nyrét, Linamajor, Erzsébetváros, jbtk. Hosszúaszó, ah. Erzsébelflrll~ 
Má.riamajor, Miksamajor, Pálmajor, Paulaudvar, cs. o BJtlenszentmiklós, 5o, xxm, 78, Li. l! 
Terézmajor és Udvarrét ; Moson 11m., magyaróvári u. p. Balázsfalva. · Jbf' 
j., ház .&!5, f, 6.i73, M., n., 0, ág. Levél, 6.736 *) :Magy~rpéterlaka kk., X Avas:~: ~ 

• th., at. helyben, tsz. Gy6r, jbtk. és ah. helyben, csere, Gacztdftlc5, Nan 
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.r111be8'YdiUIJ; .,".,, r-'reni alsó .11 a i 1 a r s 6 r o 1 I. llal'far&arlóa. 
j. (székh. Szászrégen), hú ~04, f, 816,· M., ~, *) Magyarsftl;ye kk., .Alsd-Fehir maros-

kb., kj. lis ak. helyben,· tsz. Maros-Vásár- újvári J., ház 217,!. 9!14, O., m., t, ~, .:f, 3.468 
hely, jbtk. és ah. Sziszrégen, cs. G. Gernyesze~, kh.,. kj. és ·ak. Magyarszentbenedet, tsz. Gyula
SJ, XXII, 73, n. t. Gernyeszeg, u. p. Szászrégen. fehél"Vár, jbtk. Marosújvá1·, ah. Nagyenyed, cs. G. 

*) Magyarpolány kk., X Alsóborsod és Felsc5- Magyarszentbenedek, 60,' XXI, 68, n. t. Adámos, l 
borsod; VeBipré'm vm., devecseri j., ház !84, ! n. P• Mauarszentbenedek. 
1.711, Jrl., n., o, 5.940 kb., kj. és ak. Noszlop, *) nk., Tsmes .,_,, buziásf6rd6i 
tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Devecser, cs. G. Ajka, j., ház 618, f. 3.!88, O., .:f, rk. Daruyir, 8.7!3 kh., 
19, XVII, 55, n. t. Ajka, ~· • . ak. helyben, tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Buziás-

*) M:agyarraszlavicza kk., Bár:os t1m., bártfai .fürdc5, cs. G. 61, VUI, u. t. 
~. héz 50, i. 366, T., m., czigány, O• llf. Lapos, Daruvár, ~· 
1.6,9 kh., i:j. és ak. Tótl'aszlavicza, tsz. Eperjes, *) J[ag;yarszanasken4 kk., 81omo'lc·DobokG 
jbtk. és ab. Bártfa, ca. G. 67, IX, t1tn., szamosújvári j., hú 99, f. 463, M., o., o, gk. 

f, e. ~· . és ref. Esztény, !.036 kb., k.j. és ak. Esztény, tsz. 
*~ ~·i X Eltetd~drész é~ Farkas- Dés, jbtk. és ah. Szamosújvir, cs. G. Esztény, 63

1 
maJor; Maros-Toraa régen• felsc5 J. (székh. XXI, 70, n. t. Pánczélcseh, u. p. Esztény. 
h.elyben), biz 303, f. 1.610, M., o., t, ~, rk. *) IagyarszQ kk., Baraft1Ja, .,.. • 

J. 
Szászrégen, 1.6!!1 . kb., kj. és ak. helyben, tsz. (slékb. Sáad), hiz 1!3, f, ](,,'"n., 0, 
Karos-Vásárhely, Jbtk. és ah. Sziszrégen, cs. O. kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, és ah. 

gen. . * 
*) J[ agyarremete kk., Bihar t~m., belényesi j., ) . ~gy~~s.r:entbenedek kk., .Ahó-Felllr """• 

biz !76, 1 1.33-l, M.; o., 0, =f, !!.709 kh., kj. és marosUJvln J., ~iz iOI, f, 979, O., m., •• ~, .:f, 
ak. helyben tsz Nal'f·Várad jbtk és ah Belényes 8 • 8.299 kb., kj. és ak. helyben, taz. Gyulafehér-

*) Iagyarsár4 kk., KoZo1s t~m., nidasmenti j., ben, 50, X • 68, •· t. Ádámos, ~· 
(székb. Kolozsvir), biz 1&!, ! 796, O., m., t , *) kk., X ; 
8.7-'8 kb., kj. és ak. Magyarná.das, tsztk. Kolozs- Baranya, sz~ntldrinczi j., hál 116, f. ~~JI., . 
l'ár, jb. Kolozsvár vidéki (székh. Kolozsvir), ah. o. 1.6UI kb., 'tJ. éa ak. helyben, tu. Pécs, Jhtk. 
Kolozsvár, ca. a. Nidasszentmihály, 61 1 XXI, 67, és ah. Szentlc5rincz, cs. G. Szentl6rincs, óJ, XIX, 

m. h., u. t. és u. p. Magyarnádas. 60, ~. :f (Magyarszentiván-Gusztivmdve), (8J. 
Jlagyaraarl6s kk., Baranya f1tJt,1 j., *) Magya1 szentldrály kk., X Hajm6.spnszta ; 

ház 115, i. 660, H., n., m., rk.. PllspGkbogád, 1.411 Vesi!Jf'ha. t1m., zirczi j., hu 165, f, 881, M., ~, 
kb., kj. és ak. Nagykozir, taztk., jb. és ah. Pécs, rk. Csesznek, kh., kj. és ak. helyben, tu. . 
01. a. Mecsekszabolcs, ól, XIX, 60, u. t. 'Oazog, Veszprém, jbtk. és ah. Zircz, cs. o. Csesmek, 19, 
'L ,. Nag-ykozár. _ XVU, 66, u. t. Bakonyszentláslló, ~· 

*) Iagyaraáros kk., Kis-Kü'kazr& dicscS- *) Kagyarszentmarion kk., Toronttil ... , pir· 
azentmártoni j., ház 306, f, 1.3061 o., t, 8, ref. dinyi j., biz 166, !. 781, ll., o. 1.895 kh., tj • 
Szökefalva, U81 th., tj. 6a ak. helyben, tsz. és ak. útelek, tSI.. Nagybecskerek, jbtk. és ah. 
.EJ"Jséb&tv.tros, jbtk. és ah. Dicsdszentmárton, Módoa, cs. o. Ótelek, 19, v; 16, .. t. Újvir, L P• 
ca. 11. Dicsö&~entmár\on, 50, :xxm, '16, u. t. és Ótelek. · 
L p. Balázstelke. *) arszentmihály nk., X Szentmitratanya; 

. *) Magyarsas tk., ZempUn .",.., sitoralja- ToronfáJ .,_,, nagybecskereki j., biz 163, i. 
újhelyi j., hú tot,! 56!, M., t., ~, rk. és gk. Czéke, M., rt. Alsóelemér, kg. Jankahíd, S.-'58 th., ak. 
1.865 kb., kj. és ak. helyben, tsztk. jb. és ah. helyben, tsztk.., jb. és ah. Nagybecskerek, cs. O • 
Sitoraljaújbelf, cs. G. S6.toraljaújhely, X, Alsóelemér, !9, V, 16, u. t. Bé~rafd, L p. Jankahid. 
L t. Velejte, 1:8]. *) ü., Zala t~m., nagy· 

*) Magyarsók kk., Nyitra vApellyei j. kanizsai j., ház 69, !, -~6, M., rk. Homokkomál'om, 
(a~ékh. Tomócz), biz 433, f, M., ~, rk. 7'J7 kh., kj. és ak. HoBBz)i.vOlgy, tntk., jb. és ah. 
Szelöcze, 3.638 kb., i:j. és ak. helyben, tsz. Nyitra, Nagykanizsa, cs. G. Gelse, 68, XX, 66, u. t. N arr· . 
jbtk. Vágsellye, ah. Ersekújvi1·, ca. G. Tomócz, kanizsa, u. p. Hosszúvölgy. 
1!, Xlll, u. t. Tol'nócz, ~- *) kk., Kolon ""''' nádasmenti 

*) ][ogyarsolymoa kk., .Alsó-~'ehé'r nagy- j. (székh. Kolozsvár), ház 157, i. 761, O., m., t, 
enyedi j., h6.z 44, f, 208, M., o., r:L Paezalka, ref. !.443 kb., tj. és ak. Nádasszentmihály, tsztk. Ko
Magyarbecze, 9!6 kh., kj. és ak. Tompabiza lozsvár, jb. Kólozsvir vidéki (székh. Kolozsvár), ah. 
(meggykeréki kj. és ak. kerillet), tsz. Gyulafehé•·- Kolozsvár, cs. G. Nádasszentmihily, 61, XXI, 67, 
vár, jbtk. és ah. Nagyenyed, ca. ö. TGvis, 50, XXI, n. t. és n. p. Magyarnáda&. 
68, a. t. Alsókaricsonfalva, u. J• Nagyenyed. *) kk., X Hamuszinmajor 

• • 
• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

• • 

• 

• 

J 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• • 
'· 

880 . 

és Újnéppuasta ; Zala vm., nautanizsai j., ház GyftngyOsmellét, "'XIX, 1, t. Lakclcsa, " Je 
169, :E 956, ., rt. Zalaszentbalázs, !.839 kb., kj. Teklafalu. 
és ak. Zalaszentbalizs, tsztk., jb. és ah. Nagy- M a g y a r ú j fa l u l. Borsaújfalu • 
kanizsa, cs. O. Gelse, 48, XX, 64, u. t. Gelse, *) kk., X MAriapuszta; BaraiiJ• 
u. p. Zalaszentbalázs. t1m., pécsi j., ház 114, i. ~. ll., rk. Ráczváros, 

*) JlagyarszllTAs kk., Torda-Arangos tor- 1.4.00 th., kj. és ak. Patacs, tsztk., jb. és ab. Pées, 
dai l·• ház 63, i. 834, O., 1 , 1.!!08 kb., kj. és ak. CsQ. cs. o. Pécs, 6~, m, 60, a, t. Pellérd, L Jo 
rt1lye, tsztk., jb. és ah. Torda, cs. O. Mikes, 60, Ráczváros. 
XXI, 69, •· t. Tordaszentlászló, u. p. Csnrnlye, *) Magranalk6 kk., X Balktelep éa Vamri· 

*) kk., V t.~~ vm., mura- hegy; Kololi ""'·• bánffyhunyadi j., hú 170,! 
szombaü j., ház 99, ! 396, M., rt. Strem, 1.479 1.14«1, M., o., ~, ~ (•), rt. Bánfl'yhunyad, . 
th., kj. és ak. Pártosfal va, taL Szombathely, th., kj. és ak. helyben, tsz. Kolo~ár, jbtk. Krasma, ; 
jbtlr. és ah.. Muraszombat, cs. o. Tótkeresztúr, 83, ah. BántTyhunyad, cs. O. Jóstkatalva ú Kalota. i 

XX, 66, 11.. t. és u. p. Pártosfalva. . szentkirály, öl, XXI, 67, u. t. Nqykalota, ~ ~ 
*) Jr agyarszombathely kk., X Fetetevíspuszta a g Y a r v a lk ó l. Alsóvalkó. i 

és Gelegenyéspusztaj Veszprém vm., zirczi j., ház *) a kk., X Dorgómajor lis 16hes-
~37, f, 1.407, M., 0, d', r•.9J4 kh., k.j. és ak. kertek j Kolozs vm., nádasmenti j. (székh. Kolozs. 
helyben, tsz. Veszprém, jbtk. és ab. Zil·cz, ca. o. dr), ház 246, :E UOO, M., o., ~. gk. llagyar-
lterékteleki, 19, XVII, 66 r. . nádas, 3.71! kb., kj. és ak. MagyRmidaa, lszll l 

*) IagyarsaoTat U., Kolo•a vm., mocsi j., ház Kolozsvár, jb. Kolozsvlr vidéki (székh. Koloznir), 
4!8, i !.U6, M., o., 1, ~, .:f, 8, rk. Mocs, ah. Kolozsvár, cs. o. Magyarnádas, 511 XXI, s~, 
5.674 th., kj. és ak. helyben, tsz. Kolozsvár, jbtt. u. t. és 11.. P• Magyarnádas • 
és ah. Jlocs, ca. o. Magyarkályán, és lfauarfráta, ,....., SzamossAlyi, &at11ár ftl., 

6!, XXII, 73, , csengeri j cs. o. Porcsalma, a, L Jink, L J• 
*) gy~n kk., X Faraték, Fonttanya, Szamossályi. · 

Ivánhalmapuszta, Mányatanya, Rendeskútpuszta, ,....., Tápiószentm!rton, Ptlt· 
Serestanja és Virhelypuszta j Eutergo• Pilis-Solt-Kiskun nagykátai j., Cll, G. Tápió- , 
p6.rkányi j., ház 458, :! 1.998, .M., ö, 5.77! th., azentmárton, •· t. és •· p. Tápió1zentmhlon. : 

' kj. és \k. helyben, tsz. Komárom, jbtk. Pár Uny, *) Jlagyarzd.kod kk., ~t~t~rlldy,.., székely· 
·ah. Entergom, CL o. 16, XIV, -"• 11.. t. keresztúri j,, ház 192, f, M., 0, 8, 179Hh., : 
Köbölkút, . lij. és ak. Székelyvéczke, tsz. Székelyudvarhely, 1 

-Ma g y a r sz ft ll J 6 n L jbtk. és ah. Szételykeresztúr, ca. ö. helyben, 8!, 
Magyartanya, f"'\ Kamocsa, Komárom "•·· XXIV, 80, u. t. Szásznádas, a. p. Segenár . 

csallóközi j. (székh. Nemesócsa), cs. ö. Gúta, u. t. • *) Magyarzsombor kk., Kololi .,.., hidalmó~ 
Guta, u. p. Kamócsa. J., ház 148, f. 866, O., m., ~, t, ,,m kh. ~

*) )(agyartelek kk., BaranytJ vm., szentUI- és ak. helyben, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Hid· 
rinczi j., hú 54-, ! rk. Kisasszonyfa, alm!s,- cs. O. helyben, öt, XXI,_ 67, ~ 

kb., kj. és ak. Magyarmecske, tsz. Pécs lllágrra, f"'\ Őcsény, TolM , •. , kG1pouti l· 
jbtk. éa ah. Szentlőrincz, ca. o. helyben, 5!, XIX' (székh. Szekszárd), cs. O. Szeiszárd, Lt.úL,. 
60, 1lo t. Jlagyarszentivé.n.-Gusztávmilve, 11.o p; Őcsény. 
llagyarmecake. . M a h a l fa l u l. Mahálfalva. 1 

f"'\ Felsc5szopor, Slilágy . tas- *) .MahálCaha kk., BtqMI .,.,, lilesei ~biz 
nádi j., ca. o. Alsószopor, u. t. és u. p. Alsószopor. 35, i. 199, T., rt. Csontfalu, 616 kh., kj. é1 

Jlagyartelep, f"'\ lgnécz, Bereg· vm., latorcza i ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Lc5cse, cs. G. Pop· 
j. (székh. Oroszvég), ca. o. Naarylucska, u. t. rád, 67, IX, 30, 11.o t. Ké.posztafalva, L p, Land· 
Szerednye, u. p. Berearrákos. zsaisotralu. 
· Magyartelep, f"'\ Jánosd, Bihar tenkei j., ,-.., Péterszabadja, Tre~Ciill 
cs. O. Tenke, u. t. Nagyszalonta, u. p. Jánosd. báni j., cs. G. Bercsény, Ilo L Tr8DCJéA· 

*) Magyartés kk., X ls..iJrOsidüM, Kurczadnl6, leplicz, u. p. J.t'elsc5motesicz, 
Sárgaparti dlllő és Temetildülő; Csongrád "m., *) M:aholány kk., X Boroveze és Kaholiayi 
tiszántuli j. (székh. Mindszent), ház 85, f. 43o. mrészgyár; Bars aranyosmaróli j., báJ 95, 
.M., rk. Csongrád, ref. Szentes, !.16! th., kj. f. 559, T., m., rt. Zsitvaapáti, 1.636 th., kj.ls 

· ~s ak. Szentes, (fábiánsehestyén-maiJal·tési kj. és at. Ebedecz, tsztk., jb. és ah. Aranyosmaró~ CJ. t 
ak. kerület), tsz. Szeged, jbtk. és ah. Szentes, Kistapolcsány, XIV, "• 1o ~ á L ,. lis· 
cs. O. Szentes, 101., II, 4-, u. t. és 11.. p. Szentes. tapolcsány. · 

*) Magyarújfalu kk., Somogy vm., szigetvá.ri j., :Maholányl tDrészgyir, n llaboliny, .Bill'~ 
ház 68, f. 318, .M., ~ , 888 kh., kj. és ak. Tekla- vm., aranyosmaróti j., cs. o. XiJtapolcainr. • 
falu, tsz. Kaposvir, jhtk. és ah, Sziretdr, cs. o. és a. p. KistapolcsánJ • 
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olimJPuszta, n Egyházfa, Po•s~ny t~m., . llajkpuszta, n OroszlfLny, Kon1.árom t~m., tatai 
aenczi j., cs. o. Szencz, a. t. és u. p. Ktrályfa. J., cs. ö. KömllSd, u. t. Környe, o. p. Oroszlány. 

*) Báhomta~, X Bedőlakosmajor; Zala t~m., llajkszentjánosposzta, 0 Gönyd, Gyór t~m., 
noni j., ház 75, f. IU5, M., rk. Lenti, 798 kh., tószigetcsilizközi j.· (székb. Győr), cs. G. Gönyü, 
kj. és ak. Lenti, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. a. t. és a. p. Gönyii. 
Alsólendva, cs. G. Páka, 48, XX, 65, •· t. és Ma j l át fa lv a l. Majl6.thfalva. 
L p. Lenti. '• Ma j lá t h l. Nagymajláth, 

Iahópuszta, n Derzsenye, Hat~t t~m., báti j., *) va nk., Tetii6B t~m., vingai j., ház 
cs. ö. Bát, 11. t. és •· p. Bát. 409, i 2.93i, .M., O• 4.993 kb., ak. helyben, tsz. 

*) Ialla\th kk., Bars t~m., garamszentke· Temesvár, jbtk. és ah. Vinn, es. ö. Németnent
reslti j., bás 67, ! 58f., T., rk. · Garamkilrtös, péter, 83, VIII, 25, u. t. Monostor, ~. 
1.748 kb., kj. és ak. Felsőzsadány, tsz. Aranyos- n Kiskereskény, Hont 
marót, jbtk. és ah. Körmöezbánya, cs. ö. Garam- báti j., es. ö. Bát, u. 1;. Léva, u. p. Kiskere sUn,-. 
szentkereszt, !6, XIV, 45, u. t. Geletnek, u. p. .M a j o m l. .Mezc5telkes. 
Felsózsadány. n Nyitra, Nyifra ""'·• C8. ö. 

Iatllithtelep, n Ófehértó, Szabolcs t1m •• nyir- Nyitra, u. t. és u. p. Nyitra. 
bakt.ai j., cs. ö. Nyírbakta, u. t. és u. p. *) nk., X Dombhitftlrdó ; Bauterc•e-
órehértó. . No.u6d t1m., óradnai j., ház 710, i. 8.125, O., 

Iatlátmajor, n Zavar Possony nagy- ; , rk. Óradna, kb., ak. helyben, tsz. 
szombati j., es. ö. Nagys;ombat, u. t. . Besztereze, jbtk. óradna, ah. Naszód{ cs. ö. Óradna, 
bat, •· p. Zavar. 63, XXII, 72, :f, a. p. Óradna. . 

•atslrameue, t"'a Bolmány, Baranya t~ta., Major, n uuczó, Nyifra vm., pöstyéni j., es. 
baranyaviri j. (székh. Dárda), es. ö. Kicsfalu, ö. Pöstyén, u. t. Pöstyén, u. P· Moraván. 

1 , t. Petárda, 11• p. Bofminy. . n Hardicsa, ZempUn ""'" gálszécsi 
JI a i 8 8 1. :Majs. · · J., ca.. G. T6keterebes, a. t. Tókttterebes, u. p. 

. Hardtcsa. 
Iatsznlártauya, n Felsc'ihá.mor, Bars t~m., ,. · 

tk t. · z ó .. or, 0 ZempUt1. .,..., gálszécsi j., 
gararoszen eresz 1 J., es. ö. saro cza, •· "" 0 T"k t b .. T"k t b H é F 1 óhA cs. • u e ere es, u. ... u e ere es, u. p. ar-
s 11. p. e s mor. diesa. 

. *) Iija kk., Mo.ro1-Torda t1m., nyári~szeredai f""'a Lubény, G6m6r ú Kis-HOtat 
J., bAz 97,! '78, M., ~, 1.04.9 kb.~ kj. és ak. nagyróezei j. (azélrb. Jolsva), ca. ö. Nagyrócze, 
Jobbágyfalva, tsz. Maros-VAsirbely, Jbtt. és ah. u. t. és u. p. Hiranyóvizi vasgyir • 
Nyirádszereda, es. ft. Nyá-rádszereda, 61, XXII, , n Szepesófalu, Szepes szepes· 
71, L t. és •· P. Nyirádszereda. ófalui j., cs." ö. Szepesófalu, u. t. és .. p. Szepea-

*) llajdán kk., Krass6-8z1Jrtny ""''• oravicza- ófalu . 
binyai j., bAz !89, :E 1.115, O., .::f, 4-.UO kb., kj. Ma j o r I. Barátmajor, Nagymajor, Ómajor, 
és ak. helyben, tsz. Fehél'templom, jbtl. és ah. Simonmajor. · .... 
Oraviezabinya, cs. ö. Oraviezabánya, 43, VII, !11, *) Ml\)orfalva kk., Zdlyom t~m., besztercze-

(Majdán), :f (Majdán-Agadics), ~- bányai j., ház 411, i 816, T., rk. és ág. Besz
•aJdán, r-. Ulajpatak, Háros t~m., kisszebeni terezebánya, 497 kb., kj. és ak. Szelcae, tsztk., jb . 

j., es. 11. Kisszeben, Do t. és Uo P• Pécsújfalu. és ah. Beszterczebánya, ca. ö. Beszterczeblmya, . r 

M: a j d á n l. Magyarmajdány. j6
1 

XVI, 50, u. t. és u. p. Beszterczebá.nya. 
*J Majdinka kk., X Felsc5sehes, Leveles és Xajorháza, n Fél, Possot~.y t~m., aomorjai j., 

Rudaspatak; Máramaros t~m., ökörmezc5i j., hAz cs. O. Cseklész, a. t. és u. p. Fél. 
446, ! !!.6!!!, R., n., t, rk. Huszt, 10. kh., kj. *) Major ka kk., Bsapes t~m., késmárti j., biz 
és ak. helyben, tsz. Máramarossziget, jbtk. és ah. 91, i 386, N., t., O• d", 1.959 kb., kj. és ak. 
Okllrmezó, es. ö. helyben, 86, XI, 85, u. t. Ökör· Hollólomnicz, tsz. Lőcse, jbtk. és ah. Késmárk, 
mez6, ~· es. O. Podolin, 67, IX, 30, u. t. Keresztralu-

M a j d á n y l. :Magyarmajdány. Szepesbéla, u. p. Szepesbéla. 
Iojdlentanya, n Sirköz, Szatmár ""'·• szat- n Csentevölgy, Zala t~m., alsólend· 

márnémeti j. cs. ö. SárkGzújlak, u. t. Muzsdai, vai j., cs. ö. Alsólendva, u. t. és u. p. Alsólendva. 
n. p. Sárközújlak. . ' f""'a Poroskc5, Ut&g t~m., perecsenyi j., 

Maj e r l. Major. es. ö. Poroskc5, u. t. Turjaremete, u. p. Poroskó. 
Ma j e r ka l. Majorka. *) kk., Zala csaktornyai j., ház 
Iajerszka, n Hernádfc5, S•epes t~m., szepes- 30, i 219, H., rk. Muraszentmárton, 447 kb., kj. és 

azombati j., es. ö. Káposztafalva, u. t. Poprád, ak. Muraszentmirton, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és 
u. P• ah. Csáktornya, cs. ö. lluraszerdabely, f.8, XX, 

Májertag, n Éradony, Bihar vm., érmih!ly- 66, u. t. Muraszerdahely, n. p. Muraszentmárton. 
{alvai j., cs. G. Szalacs, Uo t, és a. p. Éradony. . M a j o r ó c z k a l. Majo ros. 
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*) kk., Zemplén,",.,, varannói j., hA.z gyánt, Alsórnajsa, Alsómegy811, 
S6 ! 184-, T., rk. Varannó, gk. Telekháza, Bogaras, Csollányos, Döbrönte, Eledény, Fe!tr 

' ' ! 

l 

684 kb., kJ. és ak. Telekháza, tsz. SátoL·aljaújhely, gy án t, Felslírnajsa, Felsc5megyes, fomád, Kir~~ 
jbtk. és ah. Vaxannó, es. ö. Tavama, 66, IX, ~8, major, Kecsege, Keszi, Kistád, Kiatara, Ko~ 
L t. és u. p. Va&annó. Kulcsármajor, Martincza, Miklósvár, Jlobartelo.l, l 

Jlajorpuszta, 1'"'1 Tárkány, Koflláf'om "m., gesz- Óbiród, Okrád, Ráczvölgy, Ság, Sárálláa, Újmajor ( 
tesi j. (sr:ékh. Nagyigmánd), es. ~. Nanigmánd, és Zsigmondmajor; Tolna tnn., tamási j., ház 100. l 

L t. Nagyigmánd, u. p. Tárkány. t 3.87!, M., czigány, rk. Bedeg, Ertény, Felsöirec, 
Xajotságl földet, rt Debreezen, Hajdu "m., Gyulaj, Magyarkeszi, Nagykónyi, Ozora, PiDCIIo 

cs. o. Dehrecr:en, u. t'- és u. p. Debreezen. hely, Re!fOly,. Tamási, ái· Kesz6hidegkli~ lll. 
· :Majorszöllő, f'\ Gyulafehérvár, Ala6-Fehér "m., Felsőireg, Felslínyék, Gyönk, Lápafő, Nan110ko\y1 

es. ö. Gyulafehérvár, u. t. és u. p. Gyulafehérár. Tolnanémedi, 38.8~ kb., ak. helyben (Kaja. 
JlajortallJ&, 1'"'1 Baramér, Bihar t~m., érmihály- miklósvir fenti lakóhelyekből álló nk., melyek. 

falvai j., es. G. Bagamér (ideig!. killGnitmény), nek a)t. szerinü beosztása az egyes lakóhelyet. 
a. t. és u. p. Bagamér. nél van feltüntetve), tsz. Szekszárd, és ah. 

*) :Majos nk., X Blomesirda, Csöcskepuszta, 'l'amási, cs. O. Tamási, "' XIX, 63, \Tamili-
Geisnermalom és Lotzmalom ; ToZtUJ t~m., völgy- Majsamiklósvár), u. t. és u. p. 
ségi j. (sr:ékh. Bonyhid.), hb !a6S, t l N., r'\.. Rimatamásfalva, Göaér • 
m., ef, kb., -ak. helyben, tsz. Szekszárd, Kia-Hont t~m., rimaszombati j. (székh. NJilllJa~ 
jbtt. és ab. Bonyhád, es. ö. Bonyhád, .U, XIX, cs. O. Rimaszombat, u. t. és u, p. Rimwomhal. 
61, u. t. és u. p. Bonyhád. . *) Majszln nk., X Feketepatak; JCáraaal'tl 

Maj os, f'\ Megyaszó, ZempUta szerenesi vm., visói j. (székh. Felsővisó), hiz 862, i 
j., es. G. Gesr:tely, u. t. Monot, u. p. Megyaszó. O., n., ; (1), 19.570 kb., ak. helyben, tsz. lin . 

M a j o s l. Mezőmajos. marossziget, jbtk. és ah. Fels6visó, es. o. Braa, 
Ljosfa, f'\ Bal'!l.básszeg, Zala t~m., novai j., 85,· XII, , u. t. Borsa, ~· 

es. cl. Nova, n. t. Nova, u. p. Barabé.ssr:eg. · *) Majtény kk., X Ferenczmajor; RIJIOtlf a, 
*) J(ajostalva tk., Trencsén vm., zsolnai j., ház nagyszombati j., hú 166; :E 1.601, T., m., Ö• 

,1, f, 805, T., rt. Vágtapoleza, 476 th., kj. és ak. 3.16! kh., kj, és ak. helyben, tsz. Pouony, jhti. ! 
' 

. Várna, tsz. Trencsén, j btk. és ah. Zsolna, es. o. és ah. N agyszornbat, ca. G. Szered, 7!, to, : 

• 

Várna, 71, XV, ~, u. t. Várna, u. p. Zsolna. u. t. Vedrőd, i 
*) Bajosháza nk., X Ordacshiza; Pese-Rlia- Ma j t é n y l. Hegyesmajtény, KismajünJ, , 

l 

Solt-Kisktm t~m., ráczkevei j., ház 181, !. 745, Magasmajtény, Nagymajtény. , 
ll., ~, rk. Taksony, 1.984! kh., ak. helyben, tsz. *) kk., X Nagymező és Vállyilan')'l; &ll· 
Pestvidéki (széth. Budapest), jbtk. éa ah. Riez- már "'n., fehérgyarmati j., ház 76, i W. l,~. 
keve, cs. G. Kiskunlaer:háza, 3!1, I, 1, u. t. Kis- rt. Jánk, kb., kj. és ak. Jánk, tsz. 
kunlaczhá.za, u. p. .Áporka. Németi, jbtk. és ah. Fehérgyarmat, es. O, Fellio 

*) Majosmezi kk., X Zlatnetelep; Trencsén tJm., narmat, l, XII, 87, iQ, f (Já.nk-Jiajtis), 1o,. 
zsolnai j., hb 66, f, 861, T., rt. Sztrecsény, 620 Jink. 
kh., kj. és ak. Harmatos, tsz. Trencsén, jbtk. és M:.~Qunkegizfilrész, r'\ S!epesszombat, &". 
ah. Zsolna, cs. ft. Zsolna,·71, XV, .&8, u. t. Zsolna, szepesszombati j., u. G. Popri.d, •~il 
u. p. Sztreesény. · u. p. Sr:epesszombat. 

*) Jlajs kk., X Czigánytanya és Zsidó fa; Ma j z e l l; Fels<5próna. · · 
Baranya tJm., mobácsi j., ház 393, t 1.9öt, N., Majzik Lajos tanya, "" Csány, h ll. 
sz., o, .::f, 5.!1&9 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, hatvani j., cs. G. Hatvan, 11. t. és 1. p. CsinJ· 
jbtk. és ab. Mohács, cs. ö. Dilyok, 6!, XIX, r'\ Tarnaméra, H~ n., hefiÍ 
61, u. t. F<5herezeglak, . j., cs. ft. Nagymged, u. $. Ludas, a. p. TarnamllL 

ll a j sa l. Kiskunmajsa. r'\ Tarnazsadány, ..., . 
ll aj sa l. Majsamiklósvár. hevesi j., cs. G. NagyfQil'ed, L &. Ladu, L ft j 
Majsai szöllök, f'\ Szabadka, Bács-Bodrog t~m., Tarnazsadány. 

! 
rendőrsésa teljeslti), a. t. és u. p. Sr:abadka. SoZt-Kiakun '""'' j., hú i i 

Majsai tanyák, f'\ Csongrád, Oson!Jf'ád t~m., M., ~ , rk. Ráczkeve, 5.5~:1 kb., ak. helyben, föl. 1 

csongrádi j., cs. G. Csongrád, u. t. és u. p. Pestvidéki (székh. Budapest), jbti. és ah. J\átl' 
Csongrid. · . keve, cs. ll. Ráczkeve, . I, 1, L ~ RieS' 

s_aJakabszá.ll~, f'\ K~skun_ma~s~, Pes,_;Pil~- keve, · ",.. 
Bolt-K•skuta "m., kiskunfelegyhbl J., ak. K1s· nröfénydül6, n Seplér; Kolo"t. t~ 
kunfélegybá.za, es. ö. Kiskunmajsa, u. 1. és u. p. mezöörm~nyesi j., cs. G. Mezl'íilrménJel, • 
Kiskunfélegyháza. u. p. Mer:őörményes. 

*) !lajsamiklósvá.r nk., X Adorjánpuszta, Alsó- Ma k a r i a L MakarjL 
' 
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' 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

. :: 
• 

• 
• 

• 
• 

' 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

' • 
• 
• 

• ·• 
• • 

• 
• 

l 
' • 

• 

• 
• 

• 

• 

r 
1 
• 

. 
• • • • 

• 
l 

' • 
• 
r 
' ' ' ' \ 
• 

' • • 
• 

' 
' • 

. 
• 

• 
• 

. 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

' • 
• 

' 

t 
~ 

! 
i 
; 
l 

i 
l 

l 
. 
l·: 
i:· 

• • 

• 

Mak-Ilak 

*) Iüarja :u., Bereg ""'·• munUcsi j., hAz tesi j. (sz~kh. Nalfyigmlnd), as. G. :tisbér, •· t. 
DO,! 1.37!, R., m., t, 8.140 kb., kj. és ak. Bereg· Ete, :U· P• Csép • 
tisalmáa, tsz. Beregszász, jbtk. Ilosva, ab. Mun- *) liaklár nk., )( VOrOskútitanya; Hev11 m~~., · 
kics, oa. O. Beregkisalmás, XI, 34-, u. t. egri j., h6.z Ul, f, !.4-15, M., Or ~, 5.559 kb., 
Kunkács, a. p. Beregkisalmis. ak. helyben, tsztk., és ah. Eger, CL G. FOses-

Iakaytanya, 1""'1 Hevesvezekény, Ht-DU -Dm., abony, 60, X, St, ~· 
hevesi j., cs. o. KOml6, a. t. és u. p. Tarnaszent- *) Makó rtv., X Csóká.sitanya, 
Dliklós. Dilitanya, Dá.liugar, Eperjesitanya, Gacsibatanya, 

Kakerl6, r-, Fels6visó, Máramat"OB visói Hatrongyositanya, Honvéd, Igá.sitanya, Igtsiugar, 
J. (nékh. Fels~visó),cs. o. Felsővisó, u. t. ~~ Járanditanya, Kelemenhid, Kopá.ncstanya, Rákosi- · 
L p. Felsővisó. tanya, és Semlyékitanya; Csanád -Dm., biz 7.630, 

I ák fa I. Kismitfa, Nagymi\kfa. i 34.918, M., n., t., o., Or it, ~, ef, (r, kg. 
Iakfalpaazta, 1""'1 Bátorkeszi, Eaetergom M~gya:rcsanid, 46.713 kb., ak. helyben, tsz. Szeged, 

ptrkányi j., cs. O. Huzala, a. t. és u. p. Bátor· és ab. helyben, cs. G. helyben, 4o6, V, 16, 
iessi. r, .['1 e . 

*) Iaktaha kk., Maroa-Torda nyirid· á k ó l. Má.kófalva. 
11eredai j., hAz f.ll, i 1.~1, M., ·~, 8.699 kh., Ma t ó l. Trencsénmakó . 
kj. 6s ak. helyben, tsz. Maros-Vásirhely, jbtk. és 1""'1 Ugomya, Bereg ""·• tiszabili j • 
ah. Nyárádazereda, cs. o. helyben, 61, XXII, 71, (székb. Beregszász), cs. O. Gergelyi, L t. Vásá-

r. ~· rosnamény, u. p. Gel'gelyi. 
Iakttka,. r-, lAz, Tret~csltl pohói j., Makó c z l. Mákos. • 

' 
es. 11. Puhó, a. t. Puhó, u. p. Lb. M a k ó d l. Szamosmakód • 

Iakk&J'hD.yo., 1""'1 Mezöméhes, Torda~.A.rangoa *) Jlákófaln kk., KoZoes ""'·• nidasmenti j. 
~··· marosludasi j., cs. o. Bild, u. t. és u. p. (székh. Kolozsvá.r), biz 180, t t.w, M., ~, ak. 
.Mezc5méhes. Magyarrorbó, 8.396 kh., kj. és ak. Bogártelke, tszlk. 

J[aktod, n Nidudvar, · Hajdu hajdu- Kolozsvár, jb. Kolozsvir vidéki (székh. liolozs-
noboszlói j., cs. o. Nidudva:r, a. t. ~8 u. P• ~b. Kolozsvár, ca. o. Egeres, 61, XXI, 67, 
Nidudvar. m. h., u. t. és u. p. Magyargorbó. 

Iakkos, n Feketegyarmat, .Arad kis- r"\ Vanyarcz, N6grátl na., Illi· 
jenlli j., CL G. Feketegyarmat, u. t. és u. p. Fe~ ráki j., cs. O. Szirá.k, u. t. és a. P• Vanyarcz. · 
ketegyarmat. *) Mákos kk., ZempUn """' mezőlaborczij., ház 

IaUos, 1""'1 Palona, Bács-Bodrog palá.n- If., ~ 177, R., g~. !_lav~ ~83 th., :tj. ú ak. 
kai j, es. G. Bicsújlak, u. t. Bács, u. p. Palona. HavaJ, ta SátoraljaúJhely, Jbtk. Sztropkó, ah. 

Iakkoshát, r-, Újkigyós, Btkés 11m., békéscsabai Varannó, cs: o. Sztropkó, 66, IX, L t. Sztropkó, 
j., cs. G. Ojkfgyós, u. t. és u. p. Újkígyós. u. P• HavaJ. 

1} Iakkoshetye kk., Sopron 11111., csepregi j., r"\ Zenta, Bács-Bodrog -DA, es. O. Zenta, 
hAz t6, :! '78, M., rk. Sajtoskil, ig. Nemeskér, u. *t. és u. P• Zenta. 
159 kb., kj. és ak. Ojkér, tsz. Sopron, jbtk. és ab. ) lllákosfalTa kk., Kraaa6-S•6rltt1J na., j~ .j., 
Csepreg, es. G. LOvő, 76, XVIU 57 a. t. Sajtos· ház 1M, i. 689, 0., "'f, 1.606 kb., kj. és ak. 
w, •· p. Újkér. ' ' Tyukó, tsz. Febértemplom, jbtk., Sziszkabánya, 

*) kk., X Kishegy és Nyárhegy ; ah. Oraviczabánya, cs. . O. Rakasd, 4o8, VII, 21, . 
Zemplén tim., sárospataki j., ház 80, i, 476, u. i: és u. P• Rakasd. . 
~. rk. Herezegkút, 1.863 kb., kj. és ak. Sá.ros~ . Hakospus~~' 1""'1 Szomoliny, PoeaOfly tnJa., 

Patak (drospatakvidéki 1..~ é k. k Ol t) t tk. nagyszombati J., ca. ~· Pozsonynádas, a. t. él 
. . ...,. s a er e ' sz ' a. P• Szomoli\ny. 

jb. és ab. SátoralJ&ÚJhely, cs. G. Sárospatak, 66, .... t · t 1 "~~"át a.1 
x, .llL& O V ll J 8 • .IB OSJI& VL 

1 

1• t. és u. P• Sárospatak. . Mákparaut, r"\ SárkOz, Szatmdr t~m., sza.tmir-
) Makkosjánosi kk., X CsákymaJor ; Bereg némeli j., ca. o. Sá.rkOzújlak, a. t. Sá.rkG.z, u.· p • 

""'·• tiszaháti j. (székh. Beregszász), ház 196, Sá.rközújlak. 
! 1.1 18, M., t, ~, ~·!!~ kb., kj. és ak. Be1·cg· *) Hakranc.s kk., X Cseklljpuszta, Cserépsun 
szász (beregszásmdéb kj. ~s ak. kerlilet), ts.ztk., és Szegénytanya; .Abaf4j-TONWJ t~m., csereháti j . 
jb. és ah. Beregszász, CL O. Beregszász, 65, XI, (székh. Szepsi), hu 154, t 853, IL, rt. Szepsi, 
34-, L t. és u. P• Beregszász. · . · 4-.068 kb., kj. Csécs, at. Szepai, tsz. Kassa, jbtk. 

llakkoRpuszta, 1""'1 Poltir, N6gráa t~m., loson- és ah. Szepsi, cs. o. Szepsi, M, IX, !7, m.b. 
e&i j., es. G. Losoncz, u. t. és u. p. Poltár. u. t. és u. p. Szepsi. ' 

Iakkostanya, r>. Örszentmiklós, Pest-Pilis· *) kk., Háromsedk -Dm., sepsi j. (székb. 
&lt·K&d:tm "".,, viézi j., ca. G. VeresegyháZ, SepsiszentgyGrgy: szolpbirói kirendeltség Nll.rJ-
•· 1. Vereseuház, u. p. órszenlmilr.lós. borosnyó), ház 199, :il. 760, M., ~, !!.878 kb., 

:Iakkpuslta, 1""'1 C!!ászár, Komdrom t1fA,, gesz· és ak. Léczfalva, tsz. Kézdivásárhely, jbtk. 
• 56* 
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SepsiszentgyOrgy, ah. Kézdivásárhely, cs. O. Dál- felsötan1a, f"'\ AlkU Be 
nok, t, XXIV, 79, u. t. Réty-Eresztevén~, gyöngyösi j., ca. a .. VámosnGrk, ~t.~.:: 

• 
. 

' • 

Habár, fl Doboz, Békis wn., syulai J., cs. ö. györk, u. P• Atkár. 
Gyula, u. t. és u. p. Doboz. M:alatlnszky középtanra, f"'\ Atkár, He!JU 11, ! 

Jlaksatanya, fl Ecséd, HetJes tJm., hatvani j., gyöngyösi j., cs. a. Vámosgyörk, ,, t. VÍIIIOSIJört, \ 
· cs. ö. Hatvan, u. t. és u. p. Ecséd. u. p. Atkár. l 

MákT6lgrtanya, fl Disznóshorvát, Borsod tJm., *) kk., X Trinkely; Zelllpllt!IJII.,IIIIJ· i 

• 

edelényi j., cs. ö. Rudabánya, u. t. Disznóshor- mihályi j., ház rof., ! 1 T., m., o. ~.P, l 
vát, u. p. SzuhakA.lló. Márk, 3.!9(.. kb., kj. és ak. helyben, lsz. ' 

*) kk., Krass6-8s6riny tJm., karánsebesi j., aljaújhely, jbtk. és ah. Nagymihály, es. G. ~telJ. 
ház 96, ! 539, O., tr. Korcsona, 1.640 kb., kj. és ben, 66, IX, !8, u. t. Bánóez, ~· 
ak. Bisztere, tsz tk., jb. ás ab. Karánsebe.s, cs. ö. *) kk., X Rovenypuuta i &íro. ra, 
Nándorheu, VID, !6, u. t. és u. p •. N án· bártfai j., ház 138, ! 68ií, R., t, rk. U 
dorhegy. · nártó, 3.171 kh., k,i. és ak. helyben, tu. Eperjes, 

M á l l. Kemesmál, Kendermál, Mouorómál. jbtk. és ah, Bártfa, cs. O. Bánfa, 67, ll, !9, 1tL 
*) Jlalaczka nk., X és Vinoh· Bártfa, u. P• Lukó . 

radekpuszta ; PolSony ""''' malaczkai j., ház 671, , r'\ Kelnek, Beebeft "".., ~ 
f, 6.136, T., n., m., cseh-morva, (5, (1, ág. Nau- cs. ö. ~zászsebes, a. t. Kelnek, u. p. Szászse~ 
Iévárd, 1!.363 kb., ak. helybe.n, tsz. Pozsony, jbtk. *} kk., Beepes fl•·• késmárü ~ ~ 
és ah. helyben, cs. ö. helyben, 7!, XIII, 60, 141; ! 698, N., q. Toporcz, 1.91Dkh., kj. !sal. 
f, _r- e. . Busócz, tsz. L6cse, jbtk. és ah. Késmárk, es. t 

*) Kaladé kk., X Szoros; B•ilágy tJm., sziláSY- Podolin, 67, IX, 30, u. t. és L p. B11SÓCJ. 
somlyói j., ház 121, :E 577, O., m., ; , kb., kj. r"\ Mez6kapus, Torda·.ArattyOI h, 

és at. Somlyóújlak, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágy- marosludasi j., cs. O. Jlez6kapus, t. t. és "~ 
aomlyó, cs. 6. Kémer, 51, III, 10, a. t. Szilágy- Mezc5kapus. 
somlyó, u: p. Somlyóújlak, · •) kk., X Bélatelep, Lódompuazta ésPOJD-

kk., Hunyaci tJm., puji j., ház óO, nyipuszta; Gömör ú Kis-Hom ""'·• putnoki i, 
:! !66, O., tr. Nuksora, !.338 kb., kj. és ak. ház 157, ! 867, JI., rk. Putnok, i.877 kb.,~ • 
Felsőszálláspatak, tsz. Déva, jbtk. Puj, ab. Petro· és ak. Bánréve, tsz. Rimaszomba~ jblk. és U. ! 
zsény, cs. ö. Várhely, N, XXIII, 75, L t. és u. p. Tornalja, cs. 6. Putnok, !5, XVI, 5!, L t.és1.~ 
FelsószAlláspatak. Bánréve. 

Ma l a t ó l. Malakóperesény. :Máléhegy, fl CsentevOlgy, Zala -., Q6. 

*) llalakóperesény kk., Z6lyom tJm., besztercze- lendvai j., cs. G. Alsólendva, •· ~él L Jo & 
bányai j., ház 116,! 669, T., rk. és ág. Radvány, 958 lendva. 

' 

kb., kj. és ak. Radvány, tsztk., jb. és ab. Besztercze- , f"\ Túrréte, Ngitrua.,llimi 
bánya, cs. ö. Beszterezebánya, XVI, 50, u. t. j., cs. ö. Miava, u. t. )liava, u. p. Túrréte. 
és u. p. Radvány. llalenlcza, fl Bellus, Trencsttt na., illani ~ 

r"\ ~óka, 2'oronttU tJm., cs. ö. Illava, u. t. és u. p. Bellus. 
módosi j., ak. a hozzátartozó: Bradas, Lukinich, Málertanya, fl Pankota, .Arad va., vilicoih 
Margitmajor hod,jok Birg ifj, Dániel Pál majorjai cs. O. Pankota, •· t. és u. p. Pankota. 

. éa kanaki vasuti állomú részére: Szécsenfalva .llálbegyl bány~ fl Kl'asznahorkavaralja, l* 
. l 

cs. G. Kanak, u. t. és u. p. Bóka. mör és Kis-Hont t~m., rozsnyói j., es. a. Rouor~ i 
Kalamegya, f"\ Torontálszécsány, Toronteil u. t. és u. p. Krasznahorkavá.raija. • 

. 

t>m., módosi j., cs. ft. u. t. és u. p. To· "" Ipolykér, Ndgrád tltA., balasa,utr· i 
rontálszécsány. · mati j., cs. ö. Szécsény, L t. Örhalom, L fo l 

*) llá.lu kk., }( Alsóárma, KismáJas és Peres; Ipolyvarbó. 
Bars t>m., lévai j., ház 61, !. 691, M., t., rk. .Malkókllt, fl Eperjes, Sáros fill., CL 6. Epef-
Nagysalló, !.777 kb., kj. és ak. helyben, tsz. jes, u. t. és u. p. Eperjes. 
Aranyosmarót, jbtk. és ah. Léva, .cs. ö. Nagysalló, *) kk., X Csernektelep; Berei,... 
!6, XIV, u. t. Nagysalló, szolyvai j., ház !00, :! 1.!205, R., ; , 1Bl6 tb~ i 

:M a l a t i n l. Hárommalatin. . " kj. éa ak. Zajl!'ó, tsz. Beregszász, jb. Alsónreczkl, i 

llalatlna kk., .ÁrtJa t~m., alsókubini j., ház 160, ah. Szolyva, telekkönyvi hatóság lunkáes, cs. l. 
l. 764, T., (), 3.331 kb., kj. és ak. Felsőkubin, tsz. Szolyva, 65, XI, 3,, u. t SzolJYL . 
Rózsahen, jbtk. és ah. Alsókubin, cs. 6. Alsó- fl Nagyszénis, Békis ""'·· orosJ!ill 
kubin, 71, XV, .&9, u. t. Alsókubin, u. p. Felső- j., cs. ö. Gádoros, u. t. éa u. p. Na.gyaléné& 
kubin. · Malm.ostanya, ,-... Tiszafüred, &11u ""''' tiilfo' 

.Malatinszlq alsótanya, fl Atkár, He'Oell tJm., mredi j., cs. ö. Tiszanána,'u. ~ Ohai·PDSIIak~ 
gyangyösi j., cs. ö. Vámosgyö1·k, u. t. Vámos- u. p. TisEafüred. . rdi ,,., 
györk, u. p. Atkár. Jlalmostelep, r. NórrádkOvead, Ndg 1 
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azirAki j., ca. o. Berezel, n. t. és n. p. Nógrád- iglói j., cs. O. Klposztafalva, u. t. és n. p. Kaposzta-
kllvesd. falva. 

M'almo•61r, r.. Saskiikelecsény, Bars "m., r'l Pátroha, 81abolcs "m., kisvárdai 
pramszentkereszti j., cs. 6. Kiszelfalu, u. t. j., cs. O. K isvárda, u. t. és u. p. Pátroha. 
Garamszentkereszt, u. p. Jálna. . . Jlalomér, r"t Szakmár, Peat-Pilu-

*) Hálnapatak nk., X Alsóhmelnapuszta, Alsó- "m., kalocsai j., cs. O. Kalocsa, a. t. Kalocsa, a. p. 
polyankapuszta, Brlozsnótelep, Csehankapuszta, Szakmár. 
Cseviczetelep, Csertyáztelep, FarkasvOlgypuszta, *) va kk., . Torda "m., marosi 
Felslihmelnapuszta, Felsöpolyankapuszta, Grap- alsó j. (székh. Vásárhely), ház 118, :E 6!!1, 
patelep, Hámortelep, Hidegkútpuszta, Hrozinovo- O., czigány, m., .:f, ref. Csittszentivin, 1.!!06 kb., 
telep, Ipolypuszta, Jópatakpuszta, Lancsikovotelepi kj. és ak. Csittszentiván, tsztk., jb. és ab. Maros
Látkapuszta, Lineapuszta, Lubenkapuszta, Mláka- Vásárhely, cs. o. Maros-Vásárhely, 6!!, XXII, 71, 

• 

puszta, Paszekapuszta, Petrovapuszta, Podhradte- u. t. és u. p. Nyárádtö .. 
lep, Podtányovótelep, Priczazpuszta, Sirokatelep, Ma lom fa l v a l. Nyikómalomfalva. 
Szamoterespnszta, Sztarovetelep, Ujatpuszta, Új- Jlalomfiile, r'l Biis, Pozsony ""'·· dtmaszerda-
'rilAgpuszta és Zaklukatelep; N6grád vm., losonez, helyi j., es. O. Bös, u. t. és u. p. Bös. 
j., hb 1.()04, f. 6.34!!, T., m., d', rk. Ipoly- *) kk., Va. tmt., szimtgotthárdi 
berzencse, 16.696 kh., ak. helyben, tsz. Balassa- j., ház 97, i 556, N., rk. és ág. Vasdobra, 957 kb .. 
gyarmat, jbtk. és ah. Losonez, cs. o. helyben, kj. és ak. Vasdobra, tsz. Szombathely, jbtk. él 
15, XVI, 51, u. t. Ipolyszele, ~- ah. Szentgotthárd, cs. 3. Vasdobra, 83." XX, 66, 

*) Iálnis kk., X Málnásftlrdö; Háromuék u. t. Gyanafalva, u. P· Vasdobr': . . 
.,.., sepsi j. (székh. Sepsiszentgyörgy), ház t1B, . MalomlJajtó, r"t Alsólu1r0s, B•har ""'"• élesdi 
f, SM, M., ~, rk. Mikóújfalu, 4.83!1 kh., 'kj. és J., es. 3. Élesd, a. t. és_ u. p. Élesd. . .. 
ak. Za!An, tsz. Kézdivásárhely, jbtk. és ah. Sepsi- M•lomhá.t,~ Tólpelsőcz,Z6lyom t~m., zólyomi J., 
S'&entgyOrgy, cs. 3. Sepsibfikszád, t, XXIV, 79, cs. ö. Tótpelsc5cz, u. t. és a. p. Tótpelsőc~. . 
.. t. Málnásfilrdii, C8J. · · r"t Somodor, &mogg t~m., 1ph j., 

u á 
1 

", 1 K" ál ás es. o. Mernye, u. t. Somodor-Somouaszaló, u. p. 
• na.s • lSm n • M yaratád 
Iálnásfllrda, r.. Málnás, Háromseék sepsi ~ 1 hi r"t Várkeszli, Vaa ""'·• czell-

~ (szék.h. Sepsiszentgyc'\rgy), G. Sepsibiik- d" ~lk0~. z, .. é 

r n .. _a. umu 1 J., cs. G. a. •• s u. p. 
szid, ,..._. e. ~· Marczaltli. · 

*) lálom kk., X Monyor~~major és Szentpéter- *) MalomhAza kk., Sopron "m., felslipulyai j., 
puszta ; Baranya . pées1 J., ház 11 t, ! 588, ~·· ház 209, :E 1.01>1, H., ·0 , ~.236 kb., kj. és ak. 
rk. Keszil, 970 kb., kJ. és ak. Keszil, tsztk., Jb. Filles, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Felsiipulya, ca. o. 
és ab. Pécs, cs. ö. Pécs, 51, XIX, 60, u. t. Pécs, Filles, 76, XVIII, 59, u. t. és u. p. Filles. 
a. p. Keszil. r"t Öribiikkt'!sd V a• fels6c5ri 

. ' 
Malom, r.. Nagybéliez, Nyitra ""'·• Nyitra- j., cs. 3. u. t. Alhó, u. p. Kiczléd. . 

·zsámbokréti j., cs. G. Nyitrazsámbokrét, a. t. és . ázpuszta, r"t Nagybárkiny, N6grátl 
t. P• Nagybéliez. ""'·· ftlle'ki j. (székh. Salgótarján}, es. 3. Kis-

••lom, r.. Nagyftlged, Heve• t~m., gyöngyösi terenye, u. t. Pásztó, u. p. Sámsonbáza. · 
j., cs. o. Nagyfflll'ed, u. t. Ludas, u. p. Nagyfllged. Jlalomhegytanya, r"t Szarvaskii, Het~Ú ""'·• 

Málom l. Almá~málom. egri j., cs. G. Eger, u. t. Szarvask6, u. p. Eger. 
*) lialomárka kk., BeazCercee-Naaz6d "m., r"t Várkony, Poesony 11m., 

beseny6i j. (székh. Besztere~~e), ház 88, :2 389, dunaszerdahelyi j., Cl. G. Bc5s, u. t. BC:Ss, u. p • 
N., o;, (/, 1.74!! kb., .kj. és ak. Szászbudak, tsztk., Csallóköznyék. 
jb. és ah. Besztercze, cs. o. Sófalva, 63, XXII, 7~, Jlalomltanya, r"t Verpelét, H~e~ ",.,, egri j., 
11. t. Szeretfalva, u. p. Besztereze. - es. ö. Verpelét, u. t. és u. p. VerpeléL 

Jlalomárok, r.. Nlltfyóesa, Zólyom , nagy- · r"t Szatmárcseke, S1atmár 
ezalatnai j., cs. G. Nagyszalatna, a. ·t. Nagysza- "m., fehérgyarmati j., es. ·O. Porcsalma, n. t. 
latna, a. p. Nagyóesa. Túristvándi, u. p. SzatmArcse'ke • 

Jlalomás, r. Hegyi, Zetnplén nagymihályi r"t Csököly, Somogy " •. , nagyatádi 
j., es. ll. Mález~, u. t. Deregnyő, u. p. j., cs. 6. Csökt'!ly, a. i. Jákó, u. p. Csököly. 

JlaJomesé.rda, ~ Pesthidegkút, Pest-Pilis- r"t Pozsony, Poesony ca. G • 
&lt-Ki8kvn "m., pomázi j., cs. 6. Budakeszi, (a közbiztonsági szalgálatot Pozsony viros rend· 
1. t. és a. p. Pesthidegkút. . c5rsége teljesíti), u. t. és u. p. Pozsony. · 

• 

Ialomdomb, r. Bácsfalu, Bra1B6 ""'·• hét- Jlalomlótanya, r'\ Uraj, Giimör ú Kis-Hont 
falusi j. (székb. Hosszúfalu), cs. G. Hosszúfalu, rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. O. Ri~pa· 
L t. Hosszúfalu, u. p. 1'1lrkOs. szées, u. t. és u. p. Ózd. 

Ialomdomb, r.. Káposztafalva, Szepts "'"·· r"t Mezömadaras, Maros-Torda 
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• 

• 

"..,, marosi. alsó j. (székb. Visárhely), ponai j., cs. lJ. Alsósip6k, 1• t. RoDinflltli, 
cs. o. Mezlibánd, u. t. l'tlezósámsond, u~ p. Me,ii· u. p. Csábrágvarbók . 

• 

bánd. Kalomvlilgy, '"' FelsMaoaólln, Holltta,tor • 
Jlalo:Qlpart, f"'\ Pálócz, Ung ""'·• :p.agyke.posi j., ponai j., cs. G. Szénavár, u. t. Korpona,a. t. 

ca. lJ. Pálócz, u. t. Nagykapos, u. p. Pálócz. Szuhány. . 
*) Malompatak kk., X Ótátnfüred ; s-epss ""''' r""1 Kőváralja, &oca~r .-,DIIJ· 

ssepesszombati j., ház 103, :t 606, N., m., ö, somkúti j., cs. G. Narysomkü~ L t. NaiJIOIIIÜt, 
ef, 3,009 kb., tj, és ak. Nasrszalók, t88. Liicse, u. p. Klivárgara, 
jbtt. és ab. Ssepess•ombat, Cll. lJ. Ótátrafüred, r"' KisnAna, 11M -., 
67, IX, 80, 11. t. és Uo p. Nagyszalók. rrri j., cs. O. Verpelét, 1. t. Verpel·~ l. Jo 

f"'\ <:sigérszöllós, Arcza 1.1m., bo· Kisnána. 
rosjanói j., CL o. Pankota, u. t. és u. p. Csigér· T61grtelep, '"' Felső1elM, 11, 
ssőlllis. · szécsényi j., cs. o. Nó,rádszakál, lio t. Nócrid· 

• 

Xalompuqta, f"'\ Páli, 8oJWOft1'm., kapuvári j., szakál, u. p. Bussa. i 
cs. O, Beled, u. t. Beled, u. p. Páli. M'alomzug, '"' Túrkeve, ltú•·Nagrill·&o1· i 

Jlalontr't, f"'\ Fenyvesv6lgy, Ung vm., bereznai nok ""''' cs. 6, Túrkeve, •• t. éa L p.Tiirte" l 
j. (székh. Nauberezna), cs. O. Fen)'Vesvtslgy, rt Túrkav~ Jiu-

' 'It• p. Fenyvesvölgy. N agy lcwn· BzolROk tilt., cs. cl. TúrkeYt, 1o ~ á 
r'\ Heréd, N6grdtl "•·· eliráki u. p. Túrkeve. 

j., ca. lJ. Slirák, u. t. Liirinc~, u. p. Heréd. *) Jlalonya kk., X Ladom6rmajor; &nea, 
a lomsok L Ómalomsok, Újmalomsok. aranyosmaróti j., ház fi7, !51" T., rk. B~ 

*) kk., Kolo11 ,",,., bántryhunyadi 1.187 kb., kj. és alr. Barstwár, tnlk., jh. él al 
j., hú 109, i. ~1, O., t, kb., kj. és. ak. Aranyosmarót, cs. o. Aranyosmar6~ U, lll 

• l 
MaróUaka, tsz. KolozsvA.r, Jbtk. és ah.· Bánffy- .U, u. t. és u. p. Barstaszár. , 
hunyad, oa. O. , 61, XXI,· 67, Kaloveszb, r""' Alsókörtvélyes, Znt;UM ra.; 
il m. h., u. 'i. Zentelke, u. P• Bánft'yhunyad. nagymihályi j., cs. 6. N81Jmihály, L t. 11Wez, 

Maloauer, r- Kalocsa, Pld·Pilic-Solt~Kiaku• u. p. Rákócz. 
' 

f1tn., kaloc1ai j., cs. 6. Kalocsa, u. t. és 11. p. '"' Há'tomsator, v., 11., l 
KalocsL · kiiszegi j., cs. lJ. Borostyánkő, 1o t. M 1. ,. 

M a l o m 11 e r l. Nyitramaloms:r;eg. · BorostyAnket . 
Kalomszegi tanyák, f"'\ Szolnok, Jda1·Nagy- Jlaluzslna kk., Liptd ""'·• liptóújviri ~UJ : 

iuta-B.rolnol .".,, cs. G. SzolD.ok, u. t. éa· u. P• 38, f. !8'1, T., ~. ág. Szenüvinboaza k Kirtiy· 
Szolnok. · bocza, 6.871 kb., k:j. és ak. helyben, lll. RQa. 

Xalomszlg, r't 'Ojazlsz, Poaf-~Zis•Bolt·Kia· hegy, jbtk. Liptóújdr, ah. Lipl6szentmiil6s, es. 
iun ",.,, abonyi j., cs. 6. Újsaász1 u. t. és 11 .. p. 6. Liptóújvir, 67, XV, ,9, •· t. Liptótijvir,~. 
Újs&úL . rlnatanya, r""' Nagyréde, 1Ieoc1 ...,IJöa· 

MI\IOJ11811gltauya, r'\ Ktlemét, Göwör ú Kis· gy6si j., cs. 6. GyGJ11YOs, L t. él u, J• NlfJ!é4e. l 
Bo,.t '"'·• putnoki j., es. 6. Putnok, 'lio t. és Kahtnmajor, r. Po1'1faD:J, TorotWI ... 1117. 
•· t• Kelemét, szentmiklósi j., cs. 6. Kiszombor, 1o *' liaii-

M:alomtPJa, f"'\ Bityú, Bw~g ''"·· meal5· bo:r, a. p. Keglevichbáza. 
kaszon)'i j., Cll. G. Bátyú, u. ~ és 11. p. Bátyú. *) kk., X Kutyavaczokt&nJa ls Vab· 

Jlalomun,-a1 r'\ Szerencs, Zemplin 11m., sze. rácspuszta; Borsod i*., miskolczi i~ bú 1!6. ! 

renesi j., cs. 6. Szetenes, u. t. éa u. p. Szerenes. i. 74.3, )(., (5, gk. GörlJmbOly, ref. Ládhiu, iO!l 
Malomtelep, f"'\. Bántapolcsán.y, Borsod "'" kb., kj. és ak.lleziinyék, tsatk., jb, 6s ab. Kisbkr. 

sajószentpéteri j., cs. 6. Bántapolesáuy1 •• -. és cs. 6. Ónod, M, X, St, L t. 6s 11o p. liieidnyél 
u. p. Dé *) kk., Borsod f.lll,, aajóuenlpéteri~ 

. f"'\ Kisszeratva, Uwg .,... Dagy. ház u,!A, i. 711, M., ~l kb., ij. n at. 
kaposi j., cs. O. Páló~ a. t. Naaykapoa, a. p. Dédes, tsz. lliskolcz, jbtk. és ah. SajóSiell~• 
Pályin. . · ca. 6. Bán.tapolcs6.ny, 86, :X, 81, " t. • L,. 

Malomt4S, f"'\ Ercsi, Ftjér "•·• adoDJi j.. O. DéQ.es . 
Etesi, 11. t~ 61 u. p. Ercsi. MályTi.d, t'"\ GyulavAri, Blilf ..,.,. ~ 

Halomút, f"'t Zabar, Gömör IB Kia-Bont ca. 6. Gyula. u. t. éa u. p. Gyulad.ri. 
tm., rimas11éC11ij. (székll. Feled), ca. G. Ajuácskli, rét, f"'\ Caongdd, ..., 

· .. t. Aj.uácskő, u. p. Zabat~ . csongrádi j., ca. o. Csonarü, a. L éiL,.()ol' 
Maloml'll kk., Hunyad, ""'·• háts11e1i j., ház grád. 

lll), z 1.086, O., *, 41.968 kh., kj. éa ak. helyben, taQü, n Csongrád, ,.., 
ts~o Déva. jbtk. és ab. Hátszeg, oa. 6. Várhely, eao.n.grádi j., ca. G. .. i. 41 •" 
~. XXIII, 75, u. t. és u. p. Kernyesd. CsongrAd. 

•aloJatölrr, o C.ibráiaomoa, B~ .... , kor· 
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enyingi j., cs. G. Balatonkenese, u. t. Balaton- Gesztild, taztk., jb. és ab. Aranyosmarót, cs. o. 
k P k · Kislapolesány, !6, XIV, M, u. i. Alsószelezsény, . enese, •· p. ap esz1 . 

Iamocspuszta, n Lengyeltóti, Somogy a. P• Ge~ztőd. • 

' 

tenneltóti j., ca. a, Lengyeltóti, u. i.. és u. P• llaukodöli, n Zsély, N6grail. t~m., balusa· 
Lengyeltóti, ryarmaü j., cs. O. Balassanarmat, u. i. Balassa· 

Ianaszytanya, n Temesmurány, Temes t~m., syarm"-t, u~ P• Zsély. . . . 
vingai j., cs. G. Vinsa, u. t. és u. p. Temes· or, n Papkesza, YuiJWim t~m., vesz· 
murány. prémi j., es. O. Balatonkenese, •· t. Balaton• 

*) IUad kk., &atmár ""'·• fehérnarmati j., biz kenese, u. p. Papkeszi. 
67, i 359, M., ~, 900 kb., kj. és ak. N auszeke res, llanótanya, n VAsé.rhely, Zemplln tmt., nac·· 
an. Szatmir-Németi, jbtk. és ah. Fehéruarmat, mihAlyi j., cs. G. NaBJmihAly, u. t.• és u. p. 
CL o. N&B'Jar, 6, m, 87, ll. t. és u. P• ~·BY· B~óez. t , .. 
gekereL n Szálzsebes, S~ebM tmt., es. G. 

Iandeltanya, f""'t llanarbAnhenes, 0.9anád Sziszsebes, u. i. és u. p. Szászszebes . 
,.., mez6kováesházi j.,. cs. o. Magya:rbánbegyes, *) lllány nk., X Alsó!!rspuszta, Esztermajor, Fe· 
L L és a.. p. MagyarbAnhegyes. . hérszarvasesArda,Felsc50rspuszta,KOrtvélyesmajor, 

IandeltanJa, r, Szárazbe:rek, S.rattRár ""'·• Nándorpuszta, Sajgómajor és Szentjános szc5llil· 
autmárnémeti j., u. G. Caenrer, u. t. és •• P• ; Fejw vili j., ház 561, f. !U51, M., n., 

. O• ~, 7.779 kb., ak. helyben, tsz. SzékesfehérvAr, 
r"\ J' And, Bereg tiszaháti j. jbtk. Bicske, ah. VAl, cs. o. Bicske, 69, XVII, 

(székh. Berepzász), cs. G. Gergelyi, a. fi. VAsá- a.. t. Bicske, ~· · 
roanamény, u. p. Gerselyi. . · á n y I.,.:Moesármány, Pétermány • 
. *) •illdok nk., _81abolu_ ""'·• tiszai j. (székh. *) kk., S.roltwk-Doboko ""'·• dési j., hál 

helyben), h~ 4oi7 ~ f. 8.106, M., o, ~, rt. Tor· ! 4-!!6, O., m., sk. Keménye~ t.S 11 kb., kj. és 
nyospA)cza, 1zr. Ktsvárda, 6.j8() kb.! ak. helyben, ak. helyben, tsztk., j b •. és ah. Dé~, es. O. Dés, 
\u. NJ{regybú~ jbtk. és ah. K•s:v&·da, cs. 6. XXI, 70, u. t. Dés, u. p. Alparét . 
helyben, X, 38, f, , fil e. M i n y a L Kismánya NanmAnya. 
Jland~ya, t""'t • B.ratmar '""·• fehér· Mányatanya,n Magy~rszl!gyén, Esdergo-rruma., 

uarmah J., cs. o. Sollkad, u. t. és u. P• Kölcse. l. ká • . A B t • K·b"l'-. t M 
)[ d

-+a ,.... ·8 "'- t . pa.r ny1 J., es. u. ar , u. ... u u a.U , u. p. a-an 3 .. nya, 1 1 zamosszer,· ~.»a mar ..,.,.. , ó é · · 
má~zalll:ai j., u. G. u. L és •· P• gy::r):áKY_. nk. kk a l .... D b ... . kék .. 
N d bos. .w. D: • ., u'IO no,.. O OliifJ 881 J.1 

agi~-od ..___ Szá zb ,_ 8 t á ház 188, f. 605, O., m., t, 1.873 kb., kj. és ak. Kékes, 
IUl '1 ..... ya, n ra ere .. , '" "' r t~m., D 'b k Kék h S .. . Kék 

l '--é ti . • ....... la · ... ll'" 1 tsz. és, J t . es, a . zamosUJvár, e& G. es, 
1a ma.n1 me J., es. u. .. .. Ja.O , •· .,. 1 .. 0 a, 65 XXII 7,. t. é Ké'-

SzAra b t , , .. , u. s u. p. ..es. 
L!,· d-+ 

1 
ere,.:_, 8 • é"áralJ' 8 t , · M á n y o k L KismAnyok, Nagymányok. 

. .u n ,.anya, 1 1 z1n a, -.a mar t~m., 1 á 1 k 
szinérváraljai j., e& G. Sainérváralja, u. t. és Mányok b. ~yate ep, n Nagymányo , Tolna 
a. p. Szinérváraija. · · mn., völrJSéi'l J. (székh. Bonyhád), es. o. Bonyhád, 

Bud)'tanya, n Tyukod, &atmár csen- a. t. SziszvAr, u. p. N~rymányok. 
geri j., cs. o. Porcsalma, u. t. Poresalma-Tyu- Ma r A e z l. Alsómaraez, FelsilmarAcL 
iod, L p. Tyukod. *) Jlá.ragyulafaha kk., X Gyulamonostor; 

*) kk., X Árpádtetc5 és VAgot; Baranya Mát·amaros vm., sugatagi j. (székb. Aknasugat4r), 
... , begyháti j. (székh. Sásd), biz 113, f. 6~, M., ház 399, l. 1.8~1, O., n., ; , 6.511 kb., kj. és ai, 
rk. Magyarszék, 3.589 kb., kj. és ak. helyben, tsz. helyben, tsztk., jb. és ab. Mfl.ramarossziget, cs. O. 
Pécs, jbtk. és ab. Sásd, ca. G. Komló, ö2, XIX, Bárdfalva, 85, Xll, 38, u. t. Aknasugatag, 

u. t. Komló, ~· a. p. Bárdfal va. 
•angód, n Herencsvölgy, Zólyom n~., nagy- Mankodlpuszta, f""'t Karaneskeszi, N6grád tltll., 

szalatnai j., es. o. HerencsvGlu, u. t. Kriváuy- azécsényi j., es. cl. Karancsság, u. t. Litke, u. p. 
Gyetva, u. p. Herencsv!!lgy. Lapujtő. 

*) Jlanlga kk., X Juhászmajor és Újmajor; Marakodó, r" Óvár, N6grád balassa.-
Nyüra ""'·•. galgóczi j., ház 119, ! 906, T., ö, gyarmati j., es. 6. Nógrádszakál, u. t. Őrhalom, 
ló8L kb., kj. és ak. Karkóez, tsz. Nyitra, jbtk. a. P• Zsély. 
és ah. Galgócz, Cl!. G. Galgdez, 12, XIV, 46, u. t. . *) rtv., )( Bácsiláz, Bogdán· 
lspácza, u. P• Bucsány. · mezc5, Csejtedomb, Csorbánmezó, Dobonyos, Fekete· 

Iankó, '"'Balassagyal'mat, N6grátJ tim., mezil, Határpatak, KerekbQkk, KOkénypatak, 
narmati j., es. ö. Balassagyarmat, u. t. és u. p. Lapály, Magyarpatak, Mélypatak, Mocsir, Sugó, 
Balassa,yarmat. ' Szalavány és Szigetkamara ; MáramaroB ház 

•) Jlank6cz kk., Bari t~m., aranyosmaróti j., ház ~.819, f. !11.370, M., o., n., r., o, t (•), ~, ef, 
i Sti, T., m., rk. Velsécz, 736 kb., kj. és ak. x) (1)1 17.439 kh., at. helyben, tsztll:., jb. '' ah.· 
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helyben, es. ft. helyben, 85, XII, 38, , r. puszta; Bil1ar "m., ~sétYai j., hh 1tt,!é5.~ o, 
d _r- e. m., =j=-, !..t·48 kb., kj. és ak. Gen~ tsz. Kagy. 
*) :Maráza kk., X Marázapuszta; Bo.ranya "m., Várad, jbtk. és . ah. Nagyszalonta, cs. 11. Cs6fa. 

pécsváradi j., hiz 144, i, 731, N., m., h., rk. 37, IV, 11, u. t. és u, P• GeszL 
Máriakéménd, ág. Hidas, 1.685 kh., kj. és ak. Harczlnldtelep, r'l Kukló, .B>IBOIIY ..., -. 
PilspOklak, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Péesvá1·ad, es. O. laezkai j., es. c'S. Morvaszentjános, 11, t. S6kl, 
Németbóly, fil, XIX, 60, u. t. Németbóly, u. p. u. p. Kukló. . 
PllspOklak. · · *) kk., Nt~gy· Kükűll6 tiM., szeniifOlaj 

fl Baranya tJm., pécs- j., hiz 144, ! ö~f., n., o., czigány, t, d'· S.OOUh., 
váradi j., cs. G. Németbóly, u. t. Németbóly, kj. és ak. helybtsn, tsz. Erzsébetviros,jbtt.ésah. 
a. p. PilspGklak. Szentágota, es. c'S. Bólya, 31, XXIII, 7~ L L 
M~csallmajor, l'l CzelldGmölk, VaB , Muzsna, u. p. Bólya . 

ezelldömolki j., cs. 6. CzelldOmOlk, u. t. és u. p. Marecsekfrhány, r'l Verbóc1, Ngitrut.,lleo 
CzelldOmOlk. niezei j., cs. O. Verbócz, L t. •·,. Ver. 

arcsa tanya, fl Szatmárcseke, Szatmár tJm., bóez. 
fehérgyarmati j., cs. G. Nagya:r, u. t. Túristvándi, *) kk., Udf1arhdy filii., udTarhe!Ji~ 
a. p. Szatmireseke. · (székh. Székelyudvarhely), ház 319, ! U19, l, 

Márczadó, fl Zseliczkisfalud, Somogy "m., ka- o, 6.300 kb., kj. és ak. Fenyéd, lsztk., jb. és ah. 
posvári j., cs. G. Zseliczkisfalud, u. L Gilosfa, Székelyudvarhely, cs. ll. SEékelyudvarheiJ, st, 
u. p. Zseliczkisfalud. XXIV, 80, u. t. és u. p. SzékelyudvarheiJ. 

l. N ógrádmarezal. *) kk., BartJrayt~ siklósi j., ház M, 
*) elyi ,kk., Veseprém tJm., pápai i, i31, M., a, rk. Siklósbodony, 710 kb., ij. éuk. 

j., hál 70, f. öl, M., d', rk. Külsóvat, 1.349 kh., Harkány, tsz. Pécs, jbtk. és ab. CL o. 
kj. és ak. Nemesszalók, tsz. Veszprém, jbtk. és Siklós. 6'.1, XIX, 60, u. t. és u. p. HarkADJ . 
ab. Pápa, es. G. Nemesszalók, 19, XVII, 66, u. t. *)Márga kk., KrtUs6-&örény filii,, karinsebesi 
és u. p. Vinár. ·, j., ház 4-36, i-_1.876, O., -T, 9.145 k.h., kj. ésat.Rusz-

*) Harczali nk., X Győtapuszta; Somogy t~m., kabánya, tszlk., jb. és ah. Karánsebes, es. O. Ra· 
l 

marczalij., ház 600,! -'.588, M., O• x), 10.746 kb., llabánya, 43, VIII, 16, m. h., 1o t. 611.,. · 
ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. helyben, Ruszkabánya. 
cs. o. helyben, 44, XIX, r, _[ll e. M a r g a L Vámosmarp. 

· Marczalrózsamajor, fl espálfa, a8 fl Ragyóez, 81epu .,.,, uepes-
t~m., czelldOmOlki j., cs. G. Jánosháza, u~ t. és vát·aljai j., cs. O. Szepesváralja, u. t. SJepenir-
a. p. Jánoshiza. alja, u, p. Szepesmindszent. . 

*) Marczalfia nk., X Antalfópuszta, :Farkasd- r. Hidegpatak, B~epu..., ae-
puszta, Ihász és Zsigmondházapuszta; Veupim pesváraljai j., cs. O. Szepesváraija, 1o '- 6I L P. 
""'·• pápai j., hiz 176, i. 1.441, M., o, ág. Uj ma- Sze pesváralj a. · 
lomsok, ,,'.187 kb.; ak. helyben, tsz. Veszprém, kk., Fogaras ""'··fogarasi j., bú 
jbtk. és ah. Pápa, ca. G. Pápa, 19, XVII, 65, i. 815, O., ; , .::f, 9.896 kb., ki. és ak. Herszény, 
r, e. ~. tsz. Brassó, j btk. és ah. Fogaras, ca. G. Seba, 31, 

*) arczelháza kk., X Marczelházapuizta, Pat- XXIV, 78, u. t. és u. p. Herszény. 
puszta és Szilospuszta; Komát·om t~m., udvardi j. Ma r g i t a l. Kismargita, .Mez6mntmarrüa. 
(székh. Ógyalla), ! !l 046, M., ~, rk. Nagymargita, Szentmargita. 
Kurlakeszi, 5.991 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Komá- fl Polgár, B1abolcs• tili., dadai 
rom, jbtk. Ógyalla, ah. Komárom, cs. 6. Ógyalla, alsó j. (székh. Tisul!!k), ca. ll. Polrir, L t. ll 
11, XIII, 4.!, u. t. Hetény, u. p. Szentmargitapuszta. . 

Marczelb,zapuszta, fl Marczelhiza, Komá· M a r g i t b á n y a I. SzentmargithányL 
rom t~m., udvardi j. (székh. Ógyalla), cs. 6. Ó- *) kk., 81epea "'·• gGlniczbinJIÍ j., 
gyalla, u. t. Hetény, u. p. Marczelháza. . ház 1 !. 798, T., m., rk. Jekelfalva, kb., ki-

fl Pódafa, PoiBtmy t~a., duna- és ak, Jekelfalva, tsz. L6cse, jbf.k. és ah. GoloieJ· 
szerdahelyi j., cs. O. Dunaszerdahely, •· t. és bánya, cs. o. Golniczbinya, G7, IX, so, f, 
u. p. Dunaszerdahely. . . ~. 

") MáreztalTa kk., Sopron ""'·• nagyma.rtoni M a r g i t f a l v a l. Szentmargitfaln. 
j., báz SI-', :E 1.8!8, N., (5, 8.0!6 kb., kj. és· .ak. M a r g i t fa l v a l. Temesjen6. 
helyben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Nagymarton, cs. O. Jlargithalom, fl Érsekújvár, Nyitra ,.. CL 

Nagymarton, 76, XVIII, 67, :r · O. Érsekújvár, u. t. és u. p. Érsekujrir. 
Fraknónádasd), • Harglthá.za, fl BalozsamerrJes, Y11 ~ 

M a r e 1 i b 6. n y d o m b e 1 y h á. 1 L Domb- sárvári j., cs. O. Sirvár, u. L CsempeutopaCI, ; 
• 

egyház. - u. p. Rum. 
1 

,... 
*) kk., X KOvt:rtanJ& és Pánt- r" N•metcsemye, Torlllltd ' 
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zsombolyai j., es. lS . .MagyaL·esernye, u. t. és u. p. Margitpnszta, "" Győrszemere, Gyár v1n., so-
Németcsernye. koróaljai j. (székh. Tét}, es. ö. Tét, u. t. Tét, 

Iargithegy, n Hontudvarnok, Hont vm .. , n. p. Győrszemere. . 
ipolysági j., cs. G. Alsósipék, u. t. és u. p. Teszér. .Margitpuszta, n Legénd, N6grád ""'·• nóg-

•argithegy, "" Szentmargithegy, Zala ""'·• rádi j. (székh. Rétság), cs. G. Rétság, u. t. és u. P• 
csáktornyai j., cs. lS. Muraszerdahely, ·U. t. Nógrádkövesd. 
Kuraszerdabely, u. p. Muraszentmárton.. :Margitpus1ta, n Zics, Somogy t1m., tabi j., 

)[a r g i t h e g y l. Szentmargilhegy. cs. G. Tab, u. t.· Nágocs, u. p. Zics. 
•argttUget, f"'\ Pest-Pilis-Solt-Kiskun- n Budapest, Pest-Pilis-Bolt· 

fltn,, pomázi j., . ca. G. Pomáz, u. t. és u. p. Ki8kun 'Vm., cs. G. (a. közbiztonsági szolgá-
. Pomáz. . latot a székesfávárosi m. kir. államrendt'irség tel-

M:argltm.ajor, n Csomatelke, Gömör ú Kis- jesiti), _[ll e. ~ (Budapest-Margitsziget csak 
Hont vm., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. ö. nyáron ; télen u. t. és u. p. Budapest !JS.). · 
Ajnácskt'i, •· t. Ajnácskő, u. p. Fiilek. *) nk., X Báránykamajor, Belst'imajor, 

• 

•argltmajor, n Csönge, Vas""'·· czelldGmGlki Csengerytany8., Nagyhegy és Sándormajor; Bihar 
j., es. G. Oslft'yasszonyfa, u. t. Kenyeri, u. p. t1m., margittai j., ház 1.065, f. !l.676, JI,, o., o, 
CsGnge. · ~, ll), gk. Monospetri, kg. Érábrány, 6.~71 

Jlargitmajor, n Czifer, PoesOJ&y nagy· kh., ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, jhtk. és ah. h · 
szombali j., es. G. Czífer, u. t. és u. p. Czifer. ben, cs. G. helyben, III, 7, r, 

Iargltmajor, f"'\ Dab, .Psst-P&lis-Sole-Kiak1.m _[11 e. ~· 
n., dunavecsei j., cs. G. Kunszenlmiklós, u. t. llargitta, r"\ Szada, Pest-:Hlia-Solt-Kisku 
és u. p. Dömsöd. 'Vm., gödöllői j., cs. ö. Fót, u. t. és u. p. Szada. 

Iargltmajor, n Hontvarsány, Hont t1m., báti Margittanya, n Borsodivánka, BOf'sod t1m., 
j., es. ö. Bát, a. t. Léva, 11. p. Hontvarsány. mezt'ikövesdi j., cs. G. Mezökövesd, u. t. Poroszló, . 

Iargltmajor, n Jágónak, Baranya 11m., hegy. u. p. Borsodivánka. 
háti j. (székh. Sásd), cs. ö. Sásd, u. t. Sásd, u. p. Marglttanya, "" Gesately, Zemplln t~m., sae-
Vásárosdombó. renesi j., cs. O. Gesztely, u. t. Onga, u. p. 

Jlargitmajor, n MóriczfGld, Temes 'Vm., dettai Gesztely. 
j., es. ö. Sósd, u. t. és u. p. Móriczröld. "" Szendrölád, BorBod tnn., 

•argltmajor, n Nagyatád, Somogy vm., nagy· edelényi j., ca. G. Edelény, u. t. és u. p. Szend-
atádi j.,. es. G. Nagyatád, u. t. és u. p. N agy- rölád. · · . . . 
atád. llargittanya,"" Törökszentmiklós, J áu-N agy-

n Nagyréde, He"es t1m., gyGn- ktm·Ssolnok ""'·• tiszai közép j. (székh. Török
gyösi j., cs. G. Gyöngyös, u. t. és u. p. Nagyréde. szentmiklós), cs. ö. TGrOkszentmiklós, u. t. és 

Iargltmajor, n Nagyszentpéter, TOf'ontáZ 11m., u. P• Törökszentmiklós. · 
perjámosi j., cs. G. Perjámos, u.; t. és u. p. Pészak. Margittanya, n Vatta, BOf'sod mezö-

:M:argltmajor, n Sárkeresztes, Fejér 'Vm., kövesdi j., cs. G. 'Emőd, u. t. és u. p. Emt'id. -székesfehérvári j., cs. O. Székesfehérvár, u. t. Marglttasziget, n Mohács, Baranya t1m., 
és u. p. lloha. · mohácsi j., cs. G. helyben, u. t. és u.~· Mohács. 

Iargitmajor, n Tiszahegyes, TOf'ot~ttil t~m., n Temesjenö, Tenaes t1m., temes· 
nagykikindai j., ca. G. Padé, u. t. és u. p. Tisza- rékasi j., cs. G. Vinp, u. t. Felsőbenesek, a. p. 
hegyes. Temesjent5. 

llargltmajor, f"'\ Tyukod, Seatmár t1m., caen- *) DJ& kk., Sáros 11m.; girálti j., biz 70, 
geri j., es. G. Porcsalma, u. t. Porcsalma-Tyukod, i, 476, T., m., ef, rk. Nyirjes, gk. Istvánd, 1.811 
L p. Tyukod. · kb., kJ. és ak. helyben, tsz. Eperjes, jbtt. és ah. 

Iargitmajor, n Újkér, Sopron 'O.m., csepregi Girált, cs. ö. Kurima, 67, IX, j9, _[11 e. ~· 
j., cs. ö. Lövt'i, u. t. Csapod, u. p. Ujkér. f"'\ Malaczka, PoesOt&y tnn., 

Bargltmajor, f"'\ Völgyfalva, Sopron 'Vm., kis· malaczkai j., cs. G. Malaczka, u. t. és a. p. Jla
marloni j., ca. G. Lajtaújfalu, u. t. Félszerfal va, laczka .. 
a. p. Völgyfalva. • Ma r i a L Bodrogszentmária, Muraszentmária, 

Jlargitmajor, n Zolna, Z6lyom 11m., nagy- Szentmária, Tarnaszentmária. 
szalalnai j., os. G. Nagyszalatna, u. t. Nagysza- n Vál, Fejtr · váli j., 
latna, •· p. Nagyócsa. cs. ö. Vál, u. t. és u. p. Vál. 

Jlargltpuszta, ~ Bagota, Komárom ud- Márlabesnyö, n Gödöllt'i, Pest·Pilis-Solt-Kis· 
nrdi j. (székh. Ógyalla). cs. ö. Ógyalla, u. t. kun ""'·• göd6llt5i j., es. ö. GödGllc5, m. h., 
Ógyalla, u. P• Bagota. u. t. Gödöllő, ~ p. u. 

• 
Iargitpuszta, ~ Gömörsid, Gömör ú Kis llli.riacsalád, n Ujlót, B11f'S 11m., verebélyi j., 

Hont""''' rimaszécsi j. (székh. Feled), ca. O. cs. G. Verebély, u. t. Barsfiiss, u. p. Újlót. 
Ajnicskt'i, u. t. és u. p. Fftlek. . *) Y& kk., Vas f1m., felst5t'iri j., hAz 
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7J, :S 396, N., 0, ág. Felsc51övó, 1.~ kb., kj. fürdc5i j., es, o; Bnziásfnrd~, 1, t. Bmiúllrda, 
és ak. helyben, tsz. Szombathely, Jbtk. és ah. u. p. Hattyas • 
FelsMr, cs. ö. Pinkaft'í, 83, XX, 66, u. '&. Felsc5- 0. Kisújszállás, Jci11-Non0. 
lövő, Ssolnok cs. ö. Kisújszállás, m. h., a.~ 

*) nk., Torontál ., •• , nagykikindai és u. p. Kisújszállás. 
j., ház öBS, :E 2.807, N. m., o, gk. Nyerc5, 4.817 r"\ Hegyeshalom, Mo1011 fl, 

· kb., ak. helyben, tsztk. és jb. Nagykikinda, ah. rajkai j., cs. ö. Rajka, L t. Rajka, u. p. &ijei-
Nagyszentmiklós, cs. ö. helyben, 46, V, 16, halom. 
'f, · p e. Márlalujzamajor, f"\ Ecsehida, .TorOitdlt~., 

Iáriahalom, t1 Törökszentmiklós, Jáu-Nagy- nagybecskereki j., ak. Nagye~ébeUak, CL ~ 
lnln-Bsolflok tiszai közép j. (székh. Török- Ecsehida, u. t. és u. p. Nagyerzsébetlak. 
szentmiklós, cs. ö. Törökszentmiklós, u. t. és u. p. :Máriamagdolnapus.zta, f"\ Szomód, Kour01 
Pusztatenyc5. ., •. , tatai j., ca. 6. Tata, L i. Tata-Tó~ 
. *) Kártahavas kk., Krau6-Ssörtny t~m., jámi j., u. p. Szomód. 1 

ház 161, :E 69~, O., kg. Szenesfalu, 37 kb., kj. és r"\ Adony, Feitr 1111., adOI}i ~ l 
ak. Szászkabánya, tsz. Fehértemplom, jbtk. cs. 6. Adony, u. t. és u. P• Adony . 
Szászkabanya, ah. Oraviczabánya, cs. ö. Szászka- or, n Ant, Bihar ""·• D8B1szalualai 1 . ' 
M.nya, ü, VII, !1, u. t. és u.. p. Szászkabánya. j., cs. ö. Sarkad, u. t. K6tegytn, u. p. !nL ; 

M a r i a h a v a s l. Kismáriabavas. n Bántapolcsány, BorlOd e~, ! 
Jlárlaháza, t1 Ercsi, Fejé-r ., •• , _adonyi j., sajószentpéteri j., CL o. BántapolcsáuJ, ' ~ l 

es. 6. Ercsi, u. t. és u. P• Ercsi. és u. p. Dédes. ! 
lláriahAZa, '"" Foktc5, Pest-Hlis-&lt-Kisktm '"" Zal11 .._, ltlmep ~ i 

""''' kalocsai j., cs. ö. Kalocsa, u. t. Öregcsertő, cs. ö. Zalaszántó, u. t. és u. p. 1 
a. p. Homokmégy. or, n Füles, Sopro. ""·• fels6- l 

t1 Solt, Pest-Pilis-Solt-Kisk'IW& ., •• , pulyai j., es. o. Ftlles, u. t. és L p. Fnles. i 
dunavecsei j., ca. O. Solt, a. t. és u. P• Duna· rt Garamsalló, HoM 11111,, riJnos. ; 
vecse. . mikolai j., cs. 6. Vámosmikola., L t. ~ · 

•árlabegy, t1 Egeraracsa, Zala .,fi&,, pacsai j., u. p. Garamsalló. • 

• 

cs. ö. Orosztony, a. t. Zalaapáti, u •. p. Dióskál. n Gerjen, TolM tiL, dlllla-
llárlahegy, r'~ Kecskemét, Pest-Pilis-&lt-Kis- földvári j. (székb. Paks), cs, 6. Fadd, L Uadd, 

1 
kun .,.,, cs. o. (a közbiztonsági azoigálatot u. p. Gerjen. . : 
Kecskemét viros rendc5rsére teljesíti), u. t. és r, n Herczegfalva, Fejlr ua., sir· 
a. P• Kecskemét. bogárdi j., cL o. Herczegfalva, u. t. és L p. 

Kirlahegr, '"" LOOse, Bsepes .,,.,, cs. ö. Herczegfalva. 
Lőcse, u. t. és u. P• Lilcse. . . · 0 Hernádcsány, .d.ballj·7'onlo 

. '"" Nagyré~se, Zala vm., nagykan1· 'Vm., filzéri j. (székh. Hern!dzsadány), es. 6. 
1 

ZSIU j., cs. O. NagykaDI_zsa, u. t. és u. "P• Enyiczke, u. t. és u. p. Hernádcsány. : 
Nag}'l'écse. . MárlamoJor, n Hoszúpályi, Billartt~.,deoo· : 
Kárlahut~, r-. GOlmczbánya, ~zepes vm., kei j., cs. o. Hosszúpályi, u. t. és u. p. Hosszúji!yi. · 

.cs. o. Gölntczbá~ya, r (Mártahuta-Zakár- Márlamajor n Karva, Es:tergo. ca., pár· 
falva), (Málrabuta-Zakárfalva) p. u. . . ' 

*) 11... inka.' l ok kk ,., ó á . · kánp J., cs. 6. Muzsla, L t. Huzala, L p. .. r .. n ., -oson vm., magyar v r1 J-, K 
hlz 139, ! 857, N., m., o, ~.617 kb., kj. és ak. arva. é 
helyben, tsz. Gyc5r, jbtk. és ab. Magyaróvár, cs. o. M~:lamajor, n. Léh ny, Moson tllll., macar-
Magyaróvé.r, 76, XVIII, 58, u. t. óvári J., cs. 6. Lebény, ll. t Hédervár, L p. 

r-. Kecskemét, Pest-Pilis-Bolt· Lébény. 
Kiskim cs. o. (a közbiztonsági SZOll!álatot Jláriamajor, n Magyarkimle, ,.., 
Kecskemét város rend6rsége teljesiti), m. b., magyaróvári j., es. ö. Magyaróvir, L L Horril· . 
u. t. és u. p. Kecskemét. . , kimle, u. P• Magyarkimle. 

*) :Márlakéménd nk., Baranya t~m., pécsváradi. . . n Magyaróvár, ,.., 
j., ház 183, :E 1.!160, N., 0 , 1.747 kb., ak. magyaróvál'l J., CL 6, Magyaróvár, ll.tés•P. 
helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Pécsvárad, cs. o. Magyaróvár. 
Németbóly, 52, XIX, 60, u. t. Némethóly, n Monyoró, .Arad ".. botot 
· *) )[árlakút kk., X Csoroda; Zemplén t~m., jenői j., cs. O. Bokszeg, u, t. es u. p. Bokszer. 
sztropkói j., ház !6, :E 1!8, R., t, 8!7 kb., Hárfamaj or, n Nagyszombat, lWioKJ ri• 
kj. és ak. Kosárvágása, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. cs. ö. Nagyszombat, u. t. és u. P• Na~yszo~ 
Sztropkó, ah. Varannó, cs. o. Nagydobra, 66, IX, n Németlad, 8o'IIW9Y , .... ;.d. 
!8, u. t. és u. p. Kelcse. vári j., cs. ö. Szigetvár, u. t. él ~ P• N~. 

t1 Rakovicza, Temes·., •• , buziás- r"\ órhalom, N6grai. ,.., 

• 



• 

• • 
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l)'armati J., CL G. Balassagyarmat, u. t. Őrhalom, miskolezi j., es. G. Miskolez, u. t. és u. p. Sajó-
a. p. Hugyag. . · vámos. · 

or, r.. Pitka, F4fér 11m., székesfehér- lláriástanya, n Kormosó, Hont 11m., korponai 
tári j., as. G. Zámoly, u. t. és u. p. Csala. j., es. ö. Szentantal, u. t. Korpona, u. p. Berenca-

Iárlamajor, r.. Pusztavacs, Pest-Pilis-&lt- falu. • · 
Kiskun 11m., alsódabasi j., ca. ö. Pusztavacs, u. t. r.. Jókó, Nyitra 11m., pöstyéni j., 
és u. p. Pusztavacs. cs. ö. Vittenez, u. t. Harádics, u. P• Jókő. 

Iiriamajor, r.. Rábort, Vu 11m., németújvAri Jlárlaszállás, r.. Bent, SsaboZcs 11m., tiszai 
j., cs. ö. Puaztaszentmihily, u. t. Szentelet, u. p. j. (székh. Mándok), es. G. Jrlándok, •· t. és 
Pos1laszentmihály. Ui. p. Tornyospáleza. . 

Iárlamajor, r.. Szolgaegyháza, Fejér 11m., r.. Szepeskorlvélyes, &epes '*·• 
aárbo,Udi j., ca. G. Sároad, u. t. és u. p. szepesváraljai j., es. ö. Lőcse, u. t. 
Szolgaegyháza. ·- · u. p. SzepeskGrtv.Slyes. 

Iárlama.for, n Tornóez, Nyitra 11m., vág- a, r.. Velejte, '"''·• sátor-
sellyei j. (széth. Tornóez),es. G. Tornócz, u. t. és aljaújhelyi j., ca. G. Alsómihályi, u. t. és u. p. 
a. p. Tornóez. Velejte. 

Iárlamajor, r.. Bács-BorJrog 11m., r.. Balatonkeresztúr. 80fl&ogy tim., 
újvidéki j., es. O. Ujvidék, m. h., Do t. és marczali j., es. G. Balatonberény, r. ~ 
L p. Ókér. _ p. u. (csak nyáron, télen •· p. Balatonkeresztúr). 

Ii.rlamakk, r.. Budakeszi, Pest-P&lis-&lt-Kis- . r.. Bicske, Fejér .,..., vüi j., 
kun ""'·• biai j., es. G. Budakeszi, u. t. és D. P• es. c'J. Bicske, u. t. és v.. p. Bicske. 
Budakeszi. _ • r.. Sllmeg, ""'·• admesi j., 

r"\ Lippó, Baranya 11m., cs. O. n. t. és u. p. Sümeg. 
baran7avári j. (székh. D6.rda), ca. G. Fc5herezeg- Terézia méntelep, r.. Sirvár, Vas ""'" 

' lak, u. t. F6herczeglak, v.. p. Lippó. sirvári j., es. c'J. Sárv6.r, v.. t. és v.. p. Sárvár. 
*) Jlárlanosztra kk., X Magasrétpuszta és *) kt., Trencstn illavai j., 

; Hont 11m., szobi j., hiz !38, ~ 1 • .&68, hú !59, ~ 1.838, T., m., o, 6.!4.3 kb., kj. 
L, m., o, ~, S.SSó tb., Jrj. és a.k. helyben, és at. helyben, tsz. Trencsén, jbtk. Illava, ah. 
tsz. Ipolyság, jbtk. Vámosmikola, ah. Ipolyság, Trencsén, es. o. Illava, 71, XV, 47, r, _[11 e. 
CL G. Szob, XI V, 45; 1 

*) Iirl.apóes nk., X Gergelyffytanya és Papok- Máriaudvar,- r'l VAcz, Put-Rlis-Solt-Kiskun 
tanya; SeaboZcs ""'·• nyírbátori j., ház S.&~, vm., es. ö. Váez, •· t. és u. p. VAcz. 
! 2.006 ll., t, rk. Pócspetri, ref. Kisléta, 8.8!13 Márlandászlak, r. Maskófalva, Nógrú.tl ""'" 
kb., ak. helyben, tsz. Nyiregyháza, jbtk. és ah. gácsi j., cs. ft. Gács, u. t. és u. p. Gács. 
Nyirbátor, ea. G. ;Nyírbátor, ö, XII, :f, *) kk.; lbesong pozsonyi j., biz 
~· · 1-U, ~839, T., (5, 560 th., kj. és at. Pozsony. 

Iárlapuszta, r.. JrlagyarlirGg, Baranya besztereze, tsztk., jb. és ah. Pozsony, cs. G. 
pécsi j., cs. o. Pécs, u. t. Pellért, u. p. Ráezváros. Stomfa, 7!, XIII, .&O, u. t. Stomfa, u. p. Pozsony· 

r.. Somogyvár, Somogy t~m., besztercze. · 
lengyeltóti j., cs .. G. Somouvir, L t. és u. P• 0 Alesút, Fejér 11m., vili j., cs. O. 
Somogyvir. . Alesút, u. t. és u. p. Alcsút. · 

Iarlapuszta, r'\ Szemlat, .Ari.IIJ 11m., magyar· .Mári&TUlgy, r.. Újradna, Besetercee-Nas1ó~ 
pécskai j., ca. o. Szemlak, u. t. és u. p. Szemlak. 11m., óradnai j., ca. G. Óradna, u. t. és u. p. 

Iárlapuszta, r.. Tata, Komárom ""'"' tatai j., Óradna. · 
cs. O. Tata, u. t. és u. p. Tata. r.. Túrvékonya, &atmár 

Iárlapuszta, r.. Zalapetend, Zala tJm.,' tapol- 11m., a.vasi j. (székb. Avasújváros), cs. G. Avas· 
cui j., cs. G. Kapolea, u. t. Nagyvázson)', Do P• újváros, r (Vámfalu-JrláriavGlgyfllrdG), u. Je 
KapoleL Vámfalu. 

•) nk., X HilvGsvOir:r és Radna- ndás•kastélr, 0 Lovasberény, 
; Aracl ""'·• máriaradnai j., ház 648, Fejtr vm., székesfehérvári j., cs. ö. Lovasberény, 

t !.858, O., m., n., 0, ~, .:f, ·U18 tb., ak. u. t.· és u. p. Lovasberény. 
helyben, tsz. Arad, jbtk. és ah. helyben, cs. G. Márlavlllgypuszta, r.. Héhalom, Nógrád .,".., 
helyben, IV, 13, r. _[ll e. ~· sziráki j., cs. ö. Szirák, u. t. Selypi ezukorgyár, 

Mál'iaremete, r, Pesthidegkú.t, Pesf-Pi~\s-Solt· u. p. Palotás. 
Kiskun pomázi j., es. G. Budakeszi, D •. t. r. Harangláb, Kis-Ktlktilld 
& a. p. Peatbidegkút. · 11m., dicsőszentmártoni j., cs. G. Bonyha, u. t. 

!lá r i as c b n e e l. Máriahayaa. és u. p. Abosfalva-Vámosgálfalva. 
~ SajósenJe, BorsOtJ '-' Bomokszent11Grgy, &-
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mogy vm., barcsi j., cs. ö. Szulok, u. t. és u. P• *) kraha kk., X Jezerniez 61 T~: 
Homokszentgyörgy. Tur6c1 vm., stubnyafürdOl j., ház !ill, f. M, T, 

n Újkér, Sopron "m., csepregi j., rk. Szentmária, ág. Ivánkafalva, 468 kb., ij. es 
• cs. ö. LöYö, u. t. Lövő, u. p. Ujkér. · ak. Kiscsepcsény, tsz. BeszterezebánJa, jllk. 

*) Marikó kk., X Alsóvlkov, Belejov, Besszne, StubnyafO.rdö, ah. Turóczszentmátlon, es. ~ 
Bragyelne, Felsővlkov, Ficzov, Figlovdubnik, Mosócz, 71, XV, 48, L t. Mosóe1, u, p. Ivánka· 
Hapov, Hreben, Huboke, Jurekov, Kadubov, Kat- falva. 
lina, Kohutov, Kotlovina, Lamosi, Marikóbuko- *) Márkháza kk., X Csárdapuszta ésZsóvGirr· 

· vina, Marikórásztoka, Medvezinecz, Modlatin, Pa- puszta; Nógt·ád, vm., fO.leki j. (székb. Salgólar· 
ganov, Paszeki, Pobocskov, Prieszeki, Rovne- ján), ház 59, ! 303, M., rk. 
patak, Sztolecsne, Ugyicska, Zemanov és Zsrnove; kh., kj. és ak. .Mátraverebély, tsz. Balassa. 
Trmcstn "m., vágbeszterczei j., ház 792, !, 4.4-56, gyarmat, j btk. és ah. Salgótarján, es. G. Kislereny~ 
T., 5 (•), 1!1.006 kh., kj. és ak. helyben, tsz. !!5, XVI, 51, u. t: Kislerenye, u, P• Sámsonhiza. 
Trencsén, jbtk. Vágbesztercze, ah .. Nagyhicscse, Harklymajor, n Léva, Bar~ tili., es. Um, 
cs. ö. Vágbesztercze, 71, XV, 47, u. t. Vágliesz- u. t. és u. p. Léva. 
tercze, ; . *) kk., X Csabberek; Veupra n, 

M:arikóbukol'illa, r-. Marikó, Trencsm "m., veszprémi j., ház 1!11, :E 793, N., m., 0, 6..1133 
vágbeszterczei j., es. ö. Vágbesztercze, u. t. Vág- kb., kj. és ak. Herend, tsztk., jb. és ah. Vesz . 
besztercze, u. p. Marikó. prém, es. O. Szentgál, 19, XVII, 56, m..~ 

. · M:arlkórásztoka, n Marikó, Tr enesin "m., u. t. és u. p. Herend. ' 1 

vágbeszterczei j., es. O. Vágbesztereze, u. t. Vág- , n Nyiregyhúa, 81/Jbolc. n, : 
besztereze, u. P• Marikó. es. ts. Nyíregyháza, u. t. és u, p," Ny!regy!Wa. : 

Marill&Tölgy, .n Oravi~z~bánya, KraBBó-.B•ö *) Markócz kk., Somogy vm., szigetrári j, biz : 
rtny vm., oravtezabányal J., cs. G. OravlCza- 48 f, 2:19, M. ref. Bogdása 97! kb. kj. és at. l 
bánya! (május 1-től szeptember BO-ig ideiglenes D;ávafok, tsz.' Kaposvár, jbtk. és ah. Szigetm, . 
külömtmény helyben), _[ll e. . (csak es. li. I.akócsa, ü, XIX, 6~, L t. Sellye, L p. i 
nyáron ; télen u. t. és u. p. Orav1ezabánya). Drávafok. ' 

• 

.Ma r is e l l. Havasnagyfalu. . . *) kk., Maros-Torda tili., nJiridm- ; 
n Baracs, FeJir "m., adony1 edai j ház 16! ! M ~ 1.8)9 kb kj. i 

aracs; , és ah. Nyárádszereda, es. 6. Nyárádremete, C~ 
~~r1skatanya, r-. Tyukod, Ssatmar vm .. , csen- XXII, 71, u. t, Nyárádszereda, u. p. Dem!o!· 

ger1 J., cs. ö. Porcsalma, u.1;. Porcsalma-Tyukod, há 
. L P• Tyukod. . . · za. . 0 Szeder~ye, Trmeséft n., kistn· 

~arlsszállás,, r-. KtskunmaJ~! Peat-Pili~-8olt· czaújhelyi j., es. a. Kiszuczaújbely, 1o t. 7.so1a, 
K1skun vm., kiskunfélegyház1 J., cs. o. K1skun· u 8 dernye 

. .. é x· k . • P• ze • 
maJsa, ~· .. ~ u. P: lS nnm&Jsa. Ma r k ó fa l v a I. Szedernye. • 

M a r J a l. K1smarJa. * , .. 
*) Má.rk kk. X Zá.nioska . Zemplén "m nagy- ) . kk., Haromssélc t~m., sepst ~ (nlth. 

mihályi j., blz 127, f. 597, T., ;t, rk. .,Málcza, Sepsis~entgyörgy), ház 1 i. 703, O., t, ~~ 
1.39ta kh., kj. és ak. Málcza, tsz. Sátoraljaújhely, kh., IQ. Bodola, ak. Keresztvár (a bodol.11 IL 

jbtk. és ah. Nagymihály, cs. o. Málcza, 66, IX, párhuz.amos B. anyakö.nyve), tsz. Kézd!Yisir· 
!18, u. t. Bánóez, u. p. Málcza. · hely, J btk. és ah. Seps1szentgyörgy, cs. G. PrUs· 

*) kk., &ilágy vm., szilágysomlyói j., már, !!, XXIV, 79, u. t. és u. p •. Bodola. 
ház 216, !, 1.042, O., ;t , 1.490 kb., kj. és ak. n Irhócz, Maraaar01 ,., 
helyben, tsz. Zilah, jbtk. és ah. taracnizi j. (székh. Taraczk6z), es. G. Irbdct. 
es. O. Szilágynagyfalo, öl, ill, 10, m. h., n. t. Taraczköz, u. p. lrhócz. 

. M á r k o s fa l v a l. Kézdimárkosfalva. 

á r kas z ék. l. Bélmirkaszék. *) ödiSgekk., X BelsOmajorésÚjma~r; 
*) nt., X Buzásnyiget; HetJes "m., Győr vtn., tószigetcsilizkiJzi j. (székh. Gy6r), 

gyöngyösi j., ház 320, ! 1.665, M., (), ,,495 ház 158, !. 1.016, .M., (5, !.501 kh., kJ. és at. helY· 
kb., ak.. helyben, tsz. Eger, jbtk. és ah. Gyon- ben, tsztk., jb. és ah. Győr, cs. G. Enese, IB, XVII, 
gyös, es. O. Verpelét, 60, X, 3!, u. t. Gyöngyös, 56, u. t. Bősárkány, ~. 
~· · · n Berezó, Nyitra tili., miatai i. 

*) Má.l'kesemernye kk., Zemplm 11m., nagy- cs. ö. Miavá, u. t. és u. p. Berezó. 
mihályi j., ház 78, f, 339, T., ;t , rk. Őrmező, M a r ko v e c z l. Márktelke. 
1.160 kh., kJ. és ak. Nátafalva, tsz. Sátoralja- nArkod, Torontáh•··aniJ/· 
újhely, jbtk.. és ah. Nagymihály, cs. o. Őrmező, falYi j., cs. o. Ár~od, u. t. és u. P• Árkod. .,.1• 
66, IX, !18, "' 1;, és u. p. Őrmez6. Markovfcstanya, n Batiz, &atmár p~~., 
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márnémeti j., 98• ll. Szatmár-Németi, u. t. Batiz, tsztk., jb. és ah. Beregszász, cs. O, Csaroda, 65, 
u. p. Batizvas,·ári. XI, 3,, u. t. és u. p. Beregsurány. 

Jlarkovirtvány,,..... Viszolaj, Trencsén vm., illa- M á r ok l. Herezegmál'ok, Németmárok, Püspök-
• • 

vai j., cs. ll. Illava, u. t. Bellus, u. p. Viszolaj. márokr 
Jlárktanya, f"'' Mezönagymihály, Borsod vm., f"'' Békés, Btkts t~m., békési j., 

mezócsáti j., es. O. Mezóesát, u. i. és u. p. Mezö- es. O. Békés, u.· t. és· u. p. Békés. 
nagymihály. · *) Má.rokföld kk., Zala t~m., alsólendvai j., ház 

l ') Márktelke nk., Temes verseezi j., ház 71, fl, ~90, M., ref. Szentgyörgyv6lgy, 1.292 kb., kj. 
3!11, f. 1 O., ; , .:f {s), rk. Temeskutas, 5.116 és ·ak. Szentgyörgyvölgy, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. 
kh., ak. helyben, tsz. Fehértemplom, · jblk. és és ah. Alsólendva, ca. O. Csesztreg, 48, XX, 651 

ah. Versecz, cs. O. Varadia, 61, VII, !O, •· t. és u. t. Zalabaksa, u. p. Szentgyörgyvölgy. 
L P• Temeskutas. *) Barokháza kk., Kolon t~m., moesi j., haz 

Márk us es e p á n fa l u l. Márkusfalva. 101,! 477, O., gk. Gyulatelke, 1 k.h., kj. és ak. 
*) .Markusfaha kk., X Felsöbabina, Felsö- Gyulatelke, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Moes, cs. IS • 

• 
sziléziai bányaház, Koritnyó, Rosztok, Svinske, Bonezhida, 6~, XXII, 73, u. t. és u. p. Bonczhida. 
Szontág\•lllgy, Szunyogos és Vitkoviezi bányahé.z; Jlárokháza, f"'' Tany, Komárom vm., csallóközi 
Beepes tJtn., iglói j., ház 219, t 1.670, T., m., n., j. (székh. Nemesócsa), es. o. Nemesócsa, u. t. és 
lengyel, czigány, é), ág. Igló, ~.996 kb., k;j. és u. p. Tany. 
ak. helyben, tsz. Löese, jbtk. és ah. Igló, es. ö. *) Márokpapi kk., Bereg t~m., tiszaháti j. (sze kb, 
Igló, 67, IX, 30, f, ~ e. ~- Beregszász), ház 89, f, 474, M., é), ~, 1.896 

*) Jli.rkusháza kk., Vas t~m., muraszombati kb., kj. és ak. Beregsurány, tsztk., jb. és ah. Bereg
j., báz 43, ! 191, Vend, m., ág. Battyánd, 516 szúz, cs. ö. Csaroda, 661 XI, 34, Uo t. és u. p. 
kb., kj. és ak. Battyánd, tsz. Szombathely, jbtk, Beregsurány. 
és ah. Muraszombat, cs. ö. Muraszombat, XX, Jlárokpuszta, f"'' Magyarbóly, Baranya t~m., 
66, u. t. és u. p. Muraszombat. baranyavári j. (székh. Dárda), cs. G. Villány, 

Iarkusháza, f"'' Nátafalva, ZempUn t~m., nagy- u. t. és u. p. Magyarbóly. 
mibályi j., cs. O. Nagymihály, u. t. Őrmező, u. p. *) kk., Vas t~m., szentgotthárdi j., 
Nátafalva. ház lM, ! 686, Vend, rk. FelsószOlnOk, 1 

*) .Márkuska tk., Göm6r 11 Kia-Hont ~h., kj. és ak. Felsöszolnök, tsL Szombathely, 
rozsnyói j., ház 37, t 194-, T., ág. Geezelfalva, Jhtk. és ah. Szentgotthárd, es. ö, Fels6sz0lnök, 
1.183 kb., kj. és ak. Annafalva, tsz. Rimaszombat, 83, XX, 66, u. t. Péterhegy-Tótkeresztúr, u. P• 
jbtk. és ah. Rozsnyó, es. ö. Csetnek, !ö, XVI, Felsőszölnök. 
fl!, •· t. és u. p. Csetnek. _ f"'\ Nagynezs~ny, Torontál t~•., 

:lá kút K t 'kló Put-Rl' -&lt- módosi j., es. ö. Árkod, u. t. és a. p. Kisnezsény. 

K
. k r ' ,....k unszten."mlól . _s, .. K " t *) Jláron kk., Szilágy t~m., krasznai j., ház 
~ un ""'·• unazen mt~~o Bl J., ~- u. ~nszen - 141' fl, 702, O., t, 1.551 kb;, kj. és ak. Alsó-

• 

mlklós, a. t. és a. p. Kunszentm1klós. Z'l h 'btk K ah s 'l"'"' 1 · 
•

J. kw+ ,.... N 1 k á o b z k' bán, tsz. 1 a , J • raszna, • z1 ""'!Jsom yo, . ar l"BDJI, r • y r ar sz, o:za O C8 vm., lS· · 
árd · · " N i k rás • é N 1 es. ö. Alsóvalkó, öt, III, 10, u. t. és u. p. v &l J., cs, u, y r a z, u. ... s u. P• Y r- K 

k ás rasznL 
air z. ·L bló árai' ól bló' Ma r o s l. Bélkismaros, Bélnagymaros, Holt-

amon, f""' u v Ja, t~m., u 1 K' N 8 -
~ ö Ól bló t. é ~aros, tsmaros, agymaros, 1ómaros . 
"., cs. · u ' u. 8 .u. P• *) Marosagárd kk., Maroa-:Porda t~m., marosi 

*) Iarócsa kk., . X Alsólege_nes~ • és Fels6- felső j. (székh. Maros-Vúárhely}, ház 72, ! 3!9, 
Iegenese; Baranya tim., szentlőrm~ZIJ., ház 62, o., m., gk. Kebeleszentiván, 1.140 kb., kj. és ak • 
i. ll., rk. BogdAsa, ref. Kakles, 1.995 kb., Jedd, tsztk., jb. és ah. Maros-Vásárhely, cs. o. 
kj. és ak. Sellye, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Szentlörinez, Maros-VAsárhely, 6!, XXII, 71, u. t. Maros-Vá
cs. 6. Sellye, 6!!, XIX, 60, u. t. és u. p. Sellye: sárhely, u. p. Jedd. 

Iarócsa, r'l Barabás, Bet·eg vm., mezökaszonyt *) kk., Temu lippai j., ház 
j., cs. 6. Tiszaszalka, u. _t. Mez6kaszony, u. P• 354, ! 1.434, o., .:f, 3.686 kb., kj. és at. Dorgos, 
Bmbás. · tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Lippa, cs. G. Lippa, 

") Jlarócz kk., Zala t~m., letenyei j., ház 40, 33, Vlii, 25, u. t. és u. p. Lippa . 
t M., rk. Páka, 882 kb., kj. és ak. Szent- *) Marosbárdos kk., X Bárdositorok; Maros· 
adorján, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Letenye, Tot·da t~m., marosi felsG j. (székh. Maros-Vásár
cs. 6. Páka, 48, XX, 66, u. t. Cs~mGdér, u. P• hely), ház 100, t 415, O., t, 1.000 kb., kj. és 
Szentadorján. ak. Marosszentanna, tsztk., jb. és ah. Maros-

lhrócz I. Heg7hátmaróez. Vásárhely, cs. 6. Mezilesú.vás, 6!, XXII, 71, 
*) Bárok kk., X Horváttany a; Bereg t~m., tiszll- n. t. és u. p. Maros-Vásárhely. 

hiti j. (székh. Beregszász), ház 111: fl, 608, :M., · *) Marosbéld kk., .Als6-I!'eMr vm., nagyenyedi 
a, rk. Márokpapi, 1.901 kb., kj. és ak. Beregsurány, j., ház 65, !. 364, O" ;t, 790 kb., kj. és ak. Alsó-
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· orbó, tsz. ~yulafehérvAr, jbtk. tls ah. Nagye~yed, és ah. 01. 11. Matoale'kellele, It, m, 

cs. lJ. Tc'J"1s, 50, XXI, 68, u. t. és u. p. TöVls.· 71, u. t. Marosludas, u. p. Kutyfalva. 
*) Jlal·osberkes kk., X Pronyitanya ; Krass6- *) Marosdécse kk., X Kétrilzfatanya; Tonfl. 

Seörény 11m., marosi j. (székh. helyben), ház 361, .Aranyos 11m., felvinczi j., ház U83, l., o., 
f, 1.4,~, O., .:f, 41.774 kh., ]r;j. és·ak. helyben,.,~' .:f, rk. Marosludas, 1.866kh.,kj.éut. 
tsz. Lugos, jbtk. és ah. Facsa.d, cs. O. helyben, AlfQged, tsz. Torda, jbtk. Felvincz, ab. Torila, 
~. VIII, !8, cs. o. Felvincz, 50, m, 69, m. b., L t. él 

*) kk., X Bakvölgy, Csorgó, Dom- u. p. Felvincz. 
bokköze, Éhmezö, Fenes, GerendivOlgy, Ránta-és *) XarosUg kk., X KincserrftlQilanJ& 61 
Túlaviz; Torda-.Ara~os "'"'·• marosludasi j., Rétitanya; Ki&-Küki.ill& ""'"' radnóti j., hú 
biz ~9, !, ~-~2, o., ; , ~, rk. Marosludas, f, 996, O., ; , .:r, 3.'5' kb., kj. és ak. helybeD, 
6.~54 kh., lrj. és ak. helyben, tsz. Torda, jbtk. és tsz. Erzsébetvé.ros, jbtk. és ah. Dicsömnlmarton, 
ah. Marosludas, cs. o. Marosludas, 6!, XXII, 71, cs. o. Radnót, 50, XXIII, 76, u. t. llaroscsapó, 

, u. p. Radnól 
") M.arosborgó kk., X Dornavölgyitelep; B ess· f"'t SomofYBiil, &aog, tiL, 

tsrcee·Naseód vm., jádi j. (székh. Besztercze), igali j., cs. ö. Igal, u. t. és u. P• Somogynil 
ház i49, f, 1.175, O., ; , kg. Borgóprund, 52.509 *) kk., Temes .,.., lippai ~ 
kb., lrj. és ak. Borgótiha, tsztk., jb. és ah. ház !181, f, 1.296, O., .:r, 3.!156 kb., kj. ét ak. 
Beszterc1e, cs. O. helyben, 68, XXII, 7!, a. L helyben, tsz. Temesvir, j btk. és ah. Lippa, er. 
és u. P• Borgóprund. O. Lippa, 83, VIII, u. L és u. p. Konop. 

*) kk., Krass6-&örlnfl t~m., *) Maroserclöcl kk., Krass6-&örétly 11111., •· 

marosi j. (székh. ház !18, ! rosi j. (székh. Marosberkes), ház ll,, l 548, O, 
O., .:f, 5.8U kb., kj. és ak. Szahálcs, tsz. Lugos, =f, !.017 kb., kj. 6s ak. Dobosd, tu. Lvros, 
jbtk. és ah. Facsád, cs. o. Batta, 43, VIII, !3, jbtk. és ah. Facsé.d, cs. o. Ráczszabadi, ~ 
L t. és u. P• Batta. · 23, u. t. Facsád, u. p. Batta. 

*) Marosborsa kk., X Nádastelep ; .Arad *) liarosfalTa kk., Bars ""'·• léYai ~ bAz 
mé:riaradnai j., ház ~5, & 1.818, O., m., ; , =f, ·70, & 88!, M., ref. Újbars, ~ kb., kj. és ak. 
rk. Odvas, 9.015 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Újbars, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Léva, cs. G. 
Arad, jhtk. és ah Mé.riaradna, cs. ll. helyben, 83, Léva, !6, XIV, 45, u. t. Nagykálna, u. p. Újbars. 
IV, ta, ~. r. pe. • *) Marosfelfalu kk.,XPatakitéglagyArésSzéna· 

Jlarosbrettye kk., Hwnyad vm., marosillyei j., tilitanya; .Maros· Torda vm., régeni Cela~ j. (székh. 
ház 177, ! 762, O., m., kg. Szirb, !.106 kb., k,j. és Magyarrégen), ház !40, ! U28, M., o., Cliglny, ;, 
ak. Sairb, tsz. Déva, jbtk. és ah. .Marosillye, ~ , ~.8641 kh., lrj. és ak. Magyarrégen, tsz. Karos-
cs. O. Marosillye, 641, XXIII, 76, m. h., u. t. Vé.sé.rhely, jbtk. és ab. Szászrégen, cr. 4. Szász. 
és a. p. M.arosillye. régen, 6!, XXII, 73, u. t. és u. P• Szá.."'l'~en. 

*) kk., Kis-Kükalló t~m., radnóti *} kk., .A..ls6-F~Mr tltll., marosúj· 
j., hu i16, i 906, O., m., ; , ~ , .rk. Radnót, vári j., hé.z !79, f. 1.396, O., m., t, ret Jaros. 
!.838 kb., k,j. és ak. helyben, ts1. Erzsébetváros, bogát, 8.07! kh., kj. és ak. Czintos, tsz. Gyoil· 
jbtk. és ah. Dicsőszentmárton, cs. O. Radnót, 60, fehérvár, jbtk. Marosúj~ir, ab. Nagyenyed, es. l 
XXIII, 76, , ~· Czintos, 60, XXI, 68, u. 1;, és u. p. Maroslodas. 

, *) kk., .Arad 11a., aradi j., hlz *) M:arosgombb kl!:., .Als6-Fehér "'·· 1181J· 
!80, l 971, O., T-, .3. liO kh., kj. és ak. Mondor- enyedi j., ház 111, ! 50ö, M., o., ~, gk. lit
lak, tsz. Arad,, jbtk. és ah. Mt.riaradna, cs. O. apahida, 885 kh., lrj. és ak. Csombord, tsz. Gyula· 
Öthalom, BS, Vili, a. t. Öthalom, u. p. fehérvár, jbtk. és ab. Nagyenyed, cs. G. Gsomhold, 
Mondorlak. tiO, XXI, 68, u. t. és L p. Nagyenyed. 

*) Maroscsúos kk., X Benkőtanya; .Als6-Fektr *) kk., Krass6-&ördf&y n., JDJo 

vm., marosújvári j., ház 113, i. 488, O., m., 1; , llj, rosi j. (székh. Marosberkes), bál 84-, f, :JS' O., 
rk. Marosludas, 1.568 kb., kj. és ak. helyben, tsz. =f, 3.887 kb., kj. és alt. Bégaszentes, ta.,LufoJ, 
Gyulafehérvár, jbtk. Marosújvár ah. Nagyenyed, jbtk. és ah. Facs!d, cs. O. Kaprerir, 41, V!llr 
cs. o. helyben, 60, XXI, 68, m. h., u. t. 23, u. t. Marzsina, u. p. Facsád. 
Marosújvár, , f"'t Székesfehé"lir, Ffjjtr,.., es. 

*) kk., .Alsó-Fehér vm., alvinczi j., o. (a közbiztonsági szolgálatot Szl!kesfehérrit 
hé.z 144, f, 619, O., ; , kg. Lorubfalva, 1.190 kb., város rendőrsége teljesíti), 11. t. és u. p. 
kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Gyulafehérvár, fehérvé.r. 
cs. O. Gyulafehérvár, 64, XXIII, 7(., u. t. G)ula- *) nk., X Alsódlya, B4Dtryftlrd~ 

· fehérvár, u. p. Alsóváradja. Csobotány, Domb, Felsi'Sválya, Kelemenpa~!i,la' 
*) kk., Torda-Aranyos vm., maros- gya:ros, Ploptyisházcsoport, Vugt.ny és Zsákb~; 

ludasi j., hé.z 116, f 683, O., 1;, rk. Maroslu<la.s, Maros· Torda 11'"·• régeni felsó j. (sa~.kh. Mag~ 
1.194- kh., kj. és ak. Marosbogát, tsz. Torda, jbtk. résen i szolgabirói kirendeltstir helyben), 
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1.881, f. 7.388, O., m., n., o, ; , ~, ;=., 68.984 .AJsd-F1Mr vm., maros6jv!ri j., biz f. 
. kh., ak. helyben, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és 368, o., m., t,· ref. Maroscsúcs, 1.108 kh., kj. 

ab. Szászrégen, cs. o. helyben, 6!, XXII, 73, . és ak. Maros csúcs, tsz. Gyulafehérv6.r, jbtk. Maros-

l 

f, p e. ~· újvár, ab. Nagyenyed, es. O. Magyarcsúcs, 50, 
J( a r o s h o d ak I. Maroslaka. · XXI, 68, n. t. Marosújvár, n. p. Maroscs6cs. 
•) Maroshollód kk., .Arad vm., m!riaradnai *) kk., Maros-Torda vm., J"égeni 

j., ház 15!, f. 711, O., .::f, fU87 th., kj. és ak. felső j. (székh. Magyarrégen), ház 104, i '75, O., 
J(arospetres, tsz. Arad, jbtk. és ab. M6.riaradna, .:j=-, 1.000 kb., kj. és ak. Déda, tsz. Maros-Vásár
es. G. Marospetres, 38, IV, 13, n. L és n. P• hely, jbtk. és ah. Szászrégen, es. O. Déda, 611 

Jlarospetres. XXII, 731 11. t. és ·n. p. Déda. 
Karoslllye kk., Hunyali vm., marosillyei j., ") Illaroslaka kk., Maros-Tortla vm., marosi 

hiz !99, i. U40, O., m., O• ~, .:j=-, !.017 kb., felsó j. (székh. Magyarrégen), há.z 74, :! 359, O., 
kj. és ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. és ab. t ; 606 kb., kj. és ak. Felsórépa, tsz. Maros-
ben, ca. O. helyben, 64, XXIII, 75, r, Vásirhely, jbtk. és ab. Szászrégen, cs. o. Felsó-
1- e. ~· répa, 6!, XXII, 73, n. t. és u. p. Disznajó. 
Ka~osita~ya, n .Csittszentiván, *) e kk., X Fácza, Paduricza, 

tili&., marosi alsó J. (székb. Maros-Vásé.rhely), Statuslanya, és Szénafl'ij Tortla-Aranyos vm., 
cS.. G. llaros-Vásé.rhely, u. t. és n. P• Ny~dtő: marosludasi j., ház !!,3, f. 1.112, O., m., czigány, 
• } Marosjára kk., Maros-Tor® vm., régem als o ; , ref. Radnót, '-133 kb., k;j. és at. belybeÜ, 
.J. (székh. Szás~égen), hé.z 199, i ri~, M., ~' rk. tsz. Torda, jbtk. és ah . .Marosludas, cs. G. hely·· 
S~ék.el.ykál, u01L Iszló, !.863 kb.,. kJ. es ak. ~Ort- ben, 6!, XXII, 71 a. t. és a. p. Radnót. 
velyfáJa, tsz. Maros-Vásárhely, Jbtk. Szászregen, ' 
ah. Maros-Vásé.rhely, cs. O. Gernyeszeg, 6!1, XXII, *) Marosliget kk., ?< KGvesdpataka; 

7a, •· t. és •· P• Gernyeszeg. . Torda vm., régeni felső J· (szék h. Magyarr~gen), bál 
*) v k kk "' .:~ ári d 219, f. 1 O., ; , .::f, 17.848 kb., k;j. és ak. 

maros aproacza ., ..... ra .. vm., m ara - F lsó é tsz ,... v. .:.-h 1 'btk L. ah s-.:.-
nai j., ház 188, ! 86!,. O., .:j=-, !.SU kb., kj. e r pa, . maros: asa.r e y, l . ""' • ~.-.-
és a~ helyben, tsz. Arad, jbtk. és ab. Máriaradna, régen, ~s. O: Felsörepa, 6!, XXII, 711 a. t. és 
es. G. lfarosborsa, 881 IV, 13, m. h., a. t. és 11• P• DJs&D.aJÓ. • 
L p. *} nk., X Andrássytelep, Balla· 

*) Jlaroské.ptalan kk., maros- tanya, Belsőtelep, Csorga, Degenfeldtanya, Eez• 
újvári j., ház ao, ! 597, O., m., ; , ref. Maros- kentelep, Keresztes tanya, Mez~albisitelep, Nyer
nagylak, 1.514 kb., k;j. és ak. Marosnagylak, tsz. geslanya, Telekytanya és Vé.sirhelyilanya; Torda· 
Gyul..:Ohérvár, jblk. Marosújvár, ah. Nal!'y"enyed, .Aranyos vtJa., marosludasi j., ház 813, f. 4.63!; 
ea.l'l. M:aroscsúcs, 60, XXI, 68, u. t. és a. p. M., o., ; , ~, o, .::f, x), rk. Mezöszengyel, 7.47' 
Jlarosújvár. kb., ak. helyben, tsz. Torda, jbtk. és ah. helyben, 

") Baroakarna kk., .Als6-FeMr alvinczi j., cs. O. helyben, XXII, 71, f, _[It e. 
ház !!U,! 901, O., 1, Tt 8.766 kb., k;j. és ak. hely- ~· . 
ben, tsztk., jb. és ab. Gyulafehérvé.r, ca. o. Alvincz, *) Marosmouyor6 kk., Arsti ""'·' mé.riaradnai 
M, XXIII, 7,, n. t. és u. p. Alvincz. ·. j., ház 101, ! .&!3, O., m., .:j=-, 4o.565 kh., kj. és 

*) llaroskecze kk., Torda-Aranyos v&, maros- ak. Maroskaproncza, tsz. Arad, jbtk. és ah. Mária· 
Indasi j., ház ~!!ö, ! 1.093, O., m., ; , .:j=-, rk. radna, cs. O. Marosborsa, IV, 18, L t. éa L P• 
Jlarosludas, !1.506 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Marosborsa. 
Torda, jbtk. és ah. Marosludas, ca. o. Maros. *) Marosnagylak kk., X Erdókalja, Maros· 
ludu, 6~, XXII, 71, n. t. és u. p. Maros- nagylaki szöllök, Somogyi és Zilahipatak j ..4.186-
ludu. · Fehir marosújviri j., hé.z ! 1.11&, O., 

*) koskereszUr kk., .Maros-.Tortlt.l vm., m., t, ~, 3.564- kb., kj. és ak. helyben, tsz. 
marosi alsó j. (székh. Maros-Vé.s6.rhely), ház 185, Gyulafehérvár, jbtk. Marosújvár, ab. Nagyenyed, 
f.896, M:., o., ~' ~. rk. Maros-Vásé.rhely, 1.680 cs. O. Maroscsúcs, 50,. XXI, 6S, n. t. és u. p. 
kh., kj. és ak. Meggyesfalva, tsztk., jb. és ah. Marosújvá.r. 
Maros-Vásárhely, es. o. Maros-Vásárhely, 6!, Marosnagylaki szöllök, n 
XXII, 71, u. t. és u. p. Nyá.rádtc5. ..4.Zsó-Feh.ér vm.., marosújvári j., ca. O. Maroscsúcs, 

•) liaroskisfalud kk., Maros-.Tortla , u. t. és n. ·p. Marosújvár. 
lllai·osi alsó j. (székh. Maros-Vé.s6.rhely), bá.z 113, *) IIarosnagyvölgy kk., Krassd-Ssöréffg ""'"' 
f. O., m., kg. Náznánfalva, 697 kb., kj. és ak. marosi j. (székh. Marosberkes), hál 187, ! 

• 

, lsz tk., jh. és ah. Maros-V á.sár- O., .::f, 1.213 kb., kj. és ak.. Kaprev ár, tsz. Lugos, 
hely, cs. G. Maros-Vásárhely, 62, XXII, 71, n. t. jbtk. és ah. Faesád, cs. o. Kaprevár, 43, VIli, !3,· 
IJaros-Vásárhely, n. p. Maross~entkirály. n. t. és n. p. Ká.polnás. · 

*) Blaroskoppánd kk., X Hegymegettitanya, Marosn4Smetl kk., Hungall vm., dévai j., hál 
Nagyberektanya, Palav!UI!'J és . Tuszkujlanya j 1191 ! 6U4, O., m., t, a, kg. Beuán, 1.665 kh., )rj. 
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és ak. Veczel, tsz tk., jb. és ah. Déva, cs. O. Déva, ah. .Maros-Visárhely, cs. G. lhroa-'VUithtlr 
~. XXIll, 75, u. t. Déva, u. P• Branyicska. 6!, XXII, 71, u. t. és u. p. llaros-Vásáthe~: \ 

*) Marosorbó X Csapószentgyörgy; Torda- *) kk., Mar08·7'ordG-, 
.Aratlyos t~m., marosludasi j., ház U 6, i. 701, marosi felsiS j. (székh. Maros-Vbarhely1 hiz(l\8, 
O., m., t , 4'-, ref. ardelliS, 1.936 kh., kj. és ak. t 1.95~, m., o., czigány, l5, t , .:f-, rel.ledd,l'M 
OlábdelliS, tsz. Torda, jbtk. és ab. llarosludas, kb., k:j. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Jam. 
cs. lS. 6!, XXII, 71, u. t. Maros- Vásárhely, cs.· ö. Maros-Vásárhely, XXII, 71, 
ugra, u. p. Oláhdellő. u. t. és u. p. Maros-VAsárhely. 

*)Jlarosoroszfalu nk., Maros- Torda tim., régeni *) · kk., .AZs6-Fe111r-., tavisi 
felső j. (székh. Magyarrégen), ház 332, :! 1.596, j., ház 1 i. 586, O., t, U~ kh., kj. és l 
O., a:, 9.8!U kh., ak. helyben, tsz. Maros- ak. Vajasd, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. 6s ah. Barr· l 
Vásárhely, jbtk. és ah. Szászrégen, cs. ö. Déda, enyed, cs. lS. Alsógáld, 50, XXI, IL h., ! 
6!, XXII, n, m. h., u. t. Déda, u. p. Magyaró. u. t. Gyulafehérvár, u. P• Tllvis. l 

*) .M arosoroszl kk., X Bedőházitanya ; .Alsó· *) kk., .AZ86-Fdtr ,.,, : 
Fehif' t~m., marosújvári j., ház 64, i. 801, O., t, marosújvári j., ház 106, ! 459, O., m, ;, T• : 
515 kb., kj. és ak. Kutyfalva, tsz. Gyulafehérvár, 1.559 kh., k:j. és ak. Kutyfalva, tsz. GJUiafehémr, , 
jbtk. Marosújvár, ah. Nagyenyed, cs. ll. Czintos, jbtk. MarosújvAr, ab. Nagyenyed, cs. G. Cmtos, 

• 

60, XXI, 68, u. ·t. Marosbogát, u. p. Kutyfalva. 50, XXI, 68, u. t. Marosbogit, 1o J. Kulr· i 

*) kk., Torda-Aranyos tJm,, falva. . 
• 
• • 

felvinczi j., ház 97, f, 395, O., t , 1.436 kh., kj. *) Jlarosszentklrál7 kk., Maro•·Torda p., . 
és ak. Székelyhidas, tsz. Torda, jbtk. Felvincz. marosi alsó j. (székb. Maros-Vasb-hely), hú . 

• 

. ab. Torda, cs. ö. Felvincz, 60, XXI, 69, u. t. és ! 896, M., o., ~, 8, rt. Maros-Vásárhely, k,, . 
u. p. Felvincz. Egerszeg, 1.84! kh., kj. és ak. helyben, tszti.,jb. : 

JlaNspari, f"'' Nagyszentmiklós, Torolitál t~m., és ah. Maros-Vásárhely, cs. ll. Maros-Vás&rbely, ~ 
nagyszentmiklósi j., cs. ö. Nagyszentmiklós, ~. 6!!, XXII, 71, u. t. Maros-Vúárhely, ~ l 

. r. . a r o s s &e n t k i r ál y l. Enyedszentiirily. i 

*) kk., X Almástelep ; .Arad tlm., *) kk, Krau6-8sórbly v11., ma.rnsi J 

máriaradnai j., ház sa, f, 1.~70, O., .::f, 7.!66 j. (székh. Marosberkes), ház 1fíJ, ! O, t, 
th., kj. és ak. helyben, tsz. Arad, j b lk. és ah. 1.827 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Lusos, jbtk. és 
IIA.riaradna, cs. ll. hely ben,· 33, IV, 13, ah. FacsA.d, cs. O. Marosberkes, ~' VUI, IS, L L 

Marosportus, f"'l Gyulafehérvár, .Alsó-Fe~dr és u. P• Marosber~es. 
t1m., cs. ö. Gyulafehérvár, u. t. és u. P• Gyula- M a_r ossz l a t 1 n a l. Marosnalalna. 
fehérvár _ *) Karostelek kk., X Zapodetanya; Jl.1101· 

*) J[ • á t k kk .;,, '" .:1 . Torda tim., régeni alsó j. (székh. Szászrégen), hU 
ar.oss rpa a ., .~~.~.aros-.Lorun. tim., 13il f O t 1 707 kh k~ és ak. Manar· 

marosi. felső j. (székh. Maros-Vásárhely}, ház pét~rlaka, tsz. ''Mar~s-Vásárh~Íy,jbtt.ésah.Szíu· 
317, f 1.5j7, .M., o., t, rk. Nagyernye, ref. Seges- é • G esze" 6'" X"'l 7• L L 

1.. 86 k kj k 1 k. . r gen, cs. u. erny 0 , li1 .u , ~, 
. var, 3. 7 h., .• és a • he yben, tszl , Jb. és Gernyeszeg, u. P• Szászrégen, 

ah. Maros-Vásárhely, cs. lS, Gernyeszeg, 6i, XXII, *) kk., Ki8-Ktikrlll4 lill., radnóti j, 
71, u. t. és u. p. Sáromberke. · 1:!-áz ~58, f 1•298, M., o., t, ~, rk. Kerel~st·nlpil, 
ll~r~ssolJmos kk., X Balátate~ep; Ht.myad t1m., ~.3.f.7 kh., kj. és ak. Maroscsapó, tsz. Erzsébetrizos, 

dévl.l J., ház 3!!3, ~ 1.!90, O., m., ~ , 1=-, rk. jbtt. ·és ah. Dicsc5szentmárton, cs. G. Kerelir 
Déva, 3.059 th., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. szentpál, 60, XXIU, 76, m. h., 1• t, Kereló· 
és ab. Déva, cs. O. Haró, 64, XXIII, 75, szentpál, ~-
~- M a r o s ú j fa l u l. TompaháZL 
. *) Jlarosl!lza.o.tna kk., Arad t1fJI., máriaradnai *) vár nk. és I, .AZ86-FeWt ..., 
J., ház 11!, :E 56 J, O., .:j=-, rk. Bulcs, 7.010 kh., marosújvári j ház 1 097 f. .(.976 1. 'pnv 
kj. ~s ak. Maroskaproncza, tsz. Arad, jbtk. és ah. 0 , t , ~ , 1=-·: J), u~it. Ma~ars~nlb~~:~ ~~ 

. Márlaradna, cs. ö. helyben, 33, IV, 18, u. t. és kh., ak. helyben, tsz. Gyulafehérvár, jblk. helyben. 
u. P• Marosborsa. . . ah. Nagyenyed, es. O. helyben, XXI, tiB, 

*) Marosszeleste kk., .At·~d ."m., már1aradna:1 . , ~ e. ~- · 
j., ház Sö, :E 369, O., .:j=-, 1. t 72 kb., kj. és ak. M a r os ú j v á r l. Felsömarosújvár. · 
Marospetres, tsz. Arad, jbtk. és ah. Máriaradna, Vásárhely tjv.', Maros-Torda,., hil 
cs. ö. Marospetres, 33, IV, 13, u. t. és u. P• ;usa,! ~5.D17, M., o., n., czigány, 0, ;, 3,6, 
Ma:rospetres. 4=-, 8, J) (~), 5.951 kh., ak. helyben, tsztk., !~ 

*} kk., Maros-Torda 1Jm., és ah. helyben, cs. o. helyben (e. kl!zbiztoaSIP 
marosi felsö j. (székh. Maros-Vásárhely), ház szolgálatot a város bel- és k_oit_e~Ieté~~ 
2.f.8, f 1.250, O., m., *, ref. Udvarfalva, Vásá1·hely város rendörsége teljeslü), &1, • 

1.48fi ~-: kj. és. ak. helyben, tsztk.J jb. és :f. .p e . 

• 

-
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• 
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*) Marosvécs kk., Maros·Torrla t~m., régeni XártatanJa, f""' Ti11~szederkény, Buraurl t~-m., 
tels6 j. (székh. Magyarrégen), há.z :E t. t 90, mez«'Scsáti j., es. G. Ónod, a. t. Tiszapolgár, a. P• 
M., o., ! , rk. Szászrégen, kg. Lövér, j,081 kb., Tiszaszederkény. 
kj. és ak. helyben, tsz. Maros-V6.sárhely, jblk. és Bártély, f""' Hódmez«'S-Vásárbely, Osongrárl t~m., 
ab. Szászrégen, cs. G. helyben, 61, XXII, 73, es. G. Hódmez«'S-Vásárhely, •· t. Hódmezc5-

f, · I- e. ~· Vás6;rhely, 1:8J. . 
) Marosveresmart .kk., Tortla-.Aranyoa t~m., *) .MartfalT& kk., Arad j., 

felvinczi j., ház 174,, i, 837, O., m., i1i, ref. Fel- ház 71, :! 42~, O., kg. K6rGsiv6.nd, 867 kh., kj .. 
vincz, kh., kj. Székelykocsárd, ak. Felvincz, és ak. Nal!'yhalmá.gJ, tsz. Arad, jbtk. Nagyhal
ta. Torda, jbtk. Felvincz, ah. Torda, es. G. Fel· má.gy, ab. KOrOsbGkény, es. G. Nagyhalmágy, 83, 
"rincz, 50, XXI, 69, u. t. és u. p. Felvines. IV, 13, u. t. és u. p. Naryhalmf&gy. 

*) Karót kk., X Ipszilantipuszta; .Ararl .",,,, Martffi, f""' Tiszaföldvár, Jáse-Nagylcun-8•ol-
boroajen6i j., ház 840; :E O., =f, 1.302 kh., nok t~m., tiszai .alsó j. (székh. TiszafGldvár), cs. o. 
kj. és at. helyben, tsz. Arad, jbtk. és ah. Boros· TiszafOldvé.r, r. ~ p. u. 
jen6, cs. O. helyben, IV, 18,, u. t. és u. p. Martinesd , Hunyari t~m., szászvárosi j., 
Apatelek. · . h!z 91, ! 418, O., i1i , =f, 1.368 kb., kj. és ak. 

Ma r ó t l. Ap6.tmarót, Aranyosmarót, Egy biz- .Lozsád, tsz. Déva, jbtk. ét ah. Szászváros, cs. 6. 
marót, Piliamaról Piskitelep, N, XXIII, 75, a. t. Szászváros, u. p • 

Jlarótltanra, f""' Gaés6.ly, Seatmár t~m., csen- Lozsád. • 
geri j., cs. O. Csenger, u. t. és u. p. Gacsály. ll Sugág, 81elHm szász-

*) Iarótlaka kk., Koloes.tJtn.., bánffyhunyadi j., sebesi j., cs. o. Sugág, u. t. Polyán, u. p. Sugf&g. . 
hú S~, i. 1.009, O., t, 4.485 kb., kj. és ak. n Majsamiklósv6.r, Tolna t~m., ta
helyben, tsz. Kolozsvár, jhtk. és ah. Bánffy hunyad, mási j., rk. Tamási, ref. Nagyszokoly, es. O. Tamási, 
ca. ö. Kalotaszentkirály, 51, XXI, 67, u. t. Zentelke, u. t. és u. p. Pinczehely. 
a. p. Bánffyhunyad. Hartlniczaudvar, f""' Zsigmondfalva, Torontál 

Jlarótpuszta, f""' Kéthely, &mogy vm., marczali tJm., nagybecskereki j., cL o. Ecsehida, u. t •. 
j., ca. O. Balatonberény, u. t. és u. p.' Kéthely. és u. p. LázárfOld. 

*) Jlál')lod nk., Beeben t~m., újei!'Yhizi. j., ház :Martlnka, f""' Hajdusámson, Hajdu köz-
, f. 1.898, N., o., r:! T-, 5.001 kh., ak. helyben, ponti r. (székh. Dehreczen), cL O. 

tsz. N1•pszeben, jblk. ah. Nal!'yszeben, n. t. és u. p. Hajdusámson. 
ca. O. Ujegyház, 81, XXIII, 741, u. t. Újegyh!z, Martlnkó, f""' Alsórétfalu, Trencsén t~Jn., pu-
1:8J. Mi j., cs. G, Puhó, u. t. Puhó, u. P• . Alsó· 

") Iarsófalfa kk., 7Tmcsm vághesz- rétfalu. 
terczei j., ház 89, i. 467, T., rk. Peredmér, 1.6'9 f""' Hátszeg, HunyatJ ""'·• cs. O. 
th., kj. és ak. Peredmér, tsz. Trencsén, jbtk. Vág- Hátszeg, n. t. és u. p. Hátszeg. . · 
be,ztercze, ah. Nagybiescse, cs. o. Vágbesztereze, XarLinusenczhefD', f""' Szentorbánhegy, Zala 
71, XV, 47, u. t. és u. p. Peredmér. t~m., csáktornyll-i j., es, O. Stridóvár, u. L és 

Ma r t l. Alsóveresmart, Fels«'Sveresmart, K01·6s· n. p. Stridóvár. , · 
mart, Magasmart, . Marósveresmart, Szf&szveres- . , f""' Fels«'Sll!lgyes, Trencsén t~m., illavai 
mart, P6.losvOrOsmart, Szabolesveresmart, Szád- j., cs. o. Illava, u. t. Illava, q. p. Felsc'HOlgyes. 
vOr!lsmart, Szam<>smai!'Umart, Szamosveresmart, M 6. r t on l. Alsószentmárton, Belényesszent-
Tiszaveresmart, Veresmart, VOrOsmart. mé.rton, Berettyószentmárton, Borsodszentmárton, 

Iártadomb, f""' Gernyeszeg, Maros-Torrla t~m. Csikszentmárton, Dicsőszentmárton, Felsc5szent
réreni alsó j. (székb. Szászrégen), cs. o. Gernye · márton, GOdreszentmárton, GJőrszentmárton, Hegy
szeg, u. t. és u. p. Gernyeszeg. szentmárton, Hegyhátszentmárton, Herczesszunt

.ll&rlákdlllö, r. Kiskundorozsma, Csongrád vm., márton, Homoródszentmárton, Kakszent~árton, 
ti~záninneni j. (székh. Kiskundoroz~ma•, c;.. O. Kebeleszentmé.rlon, Kemenesszentmárton, Kis
Kiskundorozsma, u. t;. és u. p. Kiskundorozsma. szentmárton, Kóródszentmárton, Kunszentmár

*) Martalja kk., ){ BnkkOs, Dúvó, Györgyö, ton, Magyarszentmárton, Mezc5szentmárton, Mura
)(ócz és Stubnyó; Zólyom vm., beszterezebányai szentmárton, Nyárádszentmárton, Öriszentmé.rton, 

• 

j., ház IS!, i. 599, T., C;, !.276 kh. kj. és ak. Pusztaszentmárton, Rábaszentmárton, Rózsaszent-
ÓberJ, t.ztk, jb. és ab. Beszterezehány a, cs. O. márto n, Sopronszentmárton, Sósszentmé.rton, Szalk
Ó!Jegy, ~5, XVI, liO, u. t. Beszterczebánya, ~· szentmá.rton, Szentmárton, Szépkenyerllszentn)ár· 

Jlartalja, f"\ Torda, Tortla-Aranyos 'Dm., cs. ö. lon, Szerbszentmá.rton, Szil!'etszentmé.rton, S:rilvás-
Torda, u. t. és u. p. Torda. szentmárton, Tápiószentmé.rton, Tiszaszentmárton, 

Iti.rtaruajor, f""' Fólya, 1'emea t~m., csáki j., Tótszentmé.rton, Turóczszentmárton, Váradszent-
cs, O. Liebling, u. t. és u. p. Fólya. márton, Zalaszentmárton, Zsitvaszentmárton. 

llartamojor, n M:ezősomlyó, Temes t~m., dettai a r t o n l. Csuri!'Ónagymarton, Kismarton, 
j., ca. O. Mezc'ísomlyó, u. t. és u. p. Mezősomlyó. Nagymarton, Peremarton . 
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•) kk., )( Luzlószerelme i :! R., ' , kh., kj. 6I ü. ZaJ16 111. 

""'·• p~csi j., hú :! 85!, M., rt. Hosszúhet~ny, Beregszász, jb. A.lsóvereczke, ah. Szolyn, We\· 
998 kb., kj. ~s ak. Somogy, tsztk., jb. ~s ah. P~cs, könyvi hatósig 'Munkics, ca. a. Szolpa, 1, Il, j 
c& 6. P~svirad, &1, XIX, 60, L t. Hosszú- 84, u. L Szolyva, u. p. Zajr6. . ! 

betény, •· p. Hird. . M i r t o nk a L Végmá.rtonka. l 
· ll a r t o n fa I a l. Nemesmarton fala. M 6. r t o nk 6. t a l. Szentmartonk!ta. i 

*) XartonfalTa kk., Nagy-Ka'kall& ""'·• sz(\nt- Már t o nm a cs k ás l. . l 
. ágotai j., ház lót, :! 687, N., o., ef, gk. Rovú, Martonmajor, ~ Osttryus1onyfa, Ya11s., ' 

3.595 kb., . kj. és ak. helyben, tsz. Er!Mbetvé.ros, cs. 6. Ostft'yasa10nyfa, L t.. 6I L ,. ~ 
jbtk. éa ab. Szentágota, ca. 6. Ból)'&, 31, XXIII, aBSzonyfa . 
76, u. t. Muzsna, . . . *) Marionos nk., X Ostoro és SAialo!IIJl; 

a r t o n fa l v a l. Kézdimartonfalva. ' Btics-Bodrog zentai j., hú ! 
MArtonfalv-a L Nylrmirtonfaln., Zsitva- M., sz., O• ;=., 17.850 kh., U. hel}heu,la. 

mártonfalva. Szabadka, és ah. Zenta, CL ll. 
f"'\ Bonczodf6lde, ZaJa ""-., 86, V, 9-l, :f, 

zalaegerazegi j., cs. 6. Zalaegerazeg, u. t. Zala- r-. CstkszentgyllrB'f, ~ .., 
egerszeg, u. p. Alsóbagod. . kászonalcslki j. (azékh. Cslkszentmárton), t.L a, 

Xariolllapu811a, f"'\ Veu .",.., CstkszentmA.rton, L t. 1. ,. 

czelld6m0lki j., cs. 6. Jánosháza, u. t. és u. P• Csfkuentu01'&'J. 
Jmosháza. a r t o n os L lirtosmarton01, P«asmuto-
. f"'\ Diósg)'őr, ., nos, Kézdimartonos. 

miskolczi j., ca. 6. Diósg)'c5r, u. t. és L P• Diós- ~ Jútosi, ~ • Kil·llelll 
• 

BJ6r. ""'·• rimaszécsi j. (székh. Feled), a. G. Feled, 
f"'\ K6r6sszakü, Biht!.r tHfl,, u. t. Rimaszombat, 11. p. Jánoti. 

biharkeresztesi j., cs. O. Komádi, w. t. és u. p. Jlartonpuszta, f"'\ Vése, Somogy ew., 
KOrlluzaUI. j., cs. O. Nemesvid, •· t. Felsllsegead, a. p. Va 

Jlártonfitau)'a, r'\ K6m6r6, 81atmár tm~., fehér- Hártontag, n Újpetend, Bar• ... , aranyat 
uarmati j., ca. 6, Nacar, 11. t. Penyige, u. p. maróti j., cs. 6. Aranyoamaró~ 1o t. Wft" 

marót, L p. Nemcsény . 
· Jlártonfytanra, r'~ Fehérrrarmat, 81t1tmtir .",.,, Xártontanra, " Sirkllzújlak, llratú' ..., 
\fehérgyarmati j., cs. ö. Fehérgyarmat, a. t. és szatmé.rnémeti j., cs. G. Sárkl!zójlat,a. t. éufo 
; a p. Fehércarmal SA.rk6zújlak. 

*) llártonbalom kk., csákto~yai j., ~) Kartontelte kk., ..., mN· 
biz 86, ! H., rk. Felsc5mihilyfalva, 96!1 kh., gyesi' j., ház 180, i. 886, N., o., ef, f,l716 kh., 
kj. és ak. FelsőmihályCalva, tsz. Nagykanizsa, jbtk. kj. Naubaromlak nk.-hez at. Narr· 
és ah. Csáktornya, cs. O. Stridóvir, .&a, XX; baromlak, tsz. Erzsébetviros, jbtk. él ah.ledcJes, 
L t. Stridóvé.r, u. p. Miksavir. cs. 6, Bólya, 81, XXIII, 781 L t. L fo 

*) Kartonbiza kk., X Dubravar~zgyár, Nyirjes- Naubaromlak. · 
puszta és Stempeltanya; G6m6f' iB Kis-HOfl.t tJm., Ma r t~ n v i r a l j a L Kismartonl'áraljt. 
rozsnyói j., hé.z 160, ! 741, T., m.., c!, rk. Cset- *) Marionvásár nk., X Erdóhit, Felsllmajo~ 
nek, !.'81 kh., tj. és alt. Nauszabos, tsz. Rima- Gábormajo:r, Kismarton, Libadllgló, Orbíllhegyil 
szombat, jhtk. él ah. Rozsnyó, cs. 6. Csetnek, TdkrOsmajor ; Fejér """' vili j., há 337, ! 
!6, XVI, 5!, i1G• :r; ~ p. u. H., o. ref. Baracska, ág. Tordu, kh., at. 

llázapuszta, n Gyc5rzA.moly, Gy&r ""'·• helyben, tsz. Székesfehérvir, jbti:. Bicske, ah. 
tószigetcsilizkOzi j. (szék:h. GyOr), cs." G. Győr, u. t. Vál, cs. O. helyben, 69, XVII, · f, 'df 

· és u. p. Győrzámoly. . .[ll e. ~· 
*) nk., Nagy-Kükallt1 ""''' nagy- *) kk., X KOblllkúttanya;Bor.!Gd.., 

sinki j., ház 311, f. 1.!89, N., o., t, c!, T• edelényi j., ház l-It, ! 613, 1.1 ,, ri. TOIIII· 
8.!84 kb., alt. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. szentjakab, l!'k. Tornabarakony, 3.173 kb.. ij. il 
Nansink, ah. Szentágota, ca. G. Nagysink, B l, ak. Szalonna, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Ed~iay, 
XXIII, 78, L t. Nansink, . . cs. O. Szendrt5, 84!, X, 81, u. t és L p. Szalonna. 
· M a r t o n h e g)' I. Alsókismartonhegy, Felsc5- *) nk., )( Agyagos puszta, GJótvaposzl& 

kismartonhegy. · és Kingyespuszta; Komárom"'~ udrudi~(a~ékh. 
*) )[á.rlonbely kk., Y tu vm., muraszombati j., óuaila), ház ~64, f, USS, M., ~, rt. Imely, 4Jlo' 

. ház 69, i. -616, Vend, 0 , .ág. Muraszombat, 624 kb., ak. helyben,. tsz. Komárom, jhti. ólfll/2, 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. ah. Komárom, ca. G. Ó111alla, 1!, xm, 41,"~ 
éli ah. Jiuraszomba t, cs. O. Muraazombat, SS, XX, Ógyalla, !ZI· 
66, 11. t. Muraszombat, Jlariyák, n Dombelve, n-".u~~t ,.., ~· 

:*) Xártonka kk., Bereg 11m., szolyvai j., ház , ezai j., ca. 6. Csacza, u. t. L P• Do n. 
• 

• 
• 

• 

• • 

'• . 



• 

• 

• 

• 

•6.niDykörJir, r"'l Lubény, G6mi1r ú Ki• f. T., rt. I.OH tb., lr,j. 6a at. bely-
Botd nagyrc5czei j. (székh. Jolsva), es. ö. ben, tsztk., jb. és ah. Pozsony, cs. ö. 7!, 
Nagyr6cze, u. t. és u. p. Hizsnyóvizi vasgyár XIII, 40, r (Stomfa-Mii.szt), u. p. Stomfa. 

*) Barzsina kk., Krass6-8e/Jrlny vm., faesádi Xáta, f""' Debreezen, Hajtlv. '""·• ca. ö. Nar:r-
J., hAz 1 f. 685, O., in., "f, !.661 kb., kj. és hortobágy, u. L Debreczen, u. P• Nauhortobáif. 
at. Kossó, tsz. Lugos, jbtk. és ah. Facsád, es.· ö. f""' · Iszka, Máramaroa c1kör
Rumunyest, ,3, VIII, 23, r. u. p. Kossó. mezc5i j., ca. -'· Iszka, u. L Ökc1rmezc51 L p. 
ll á r z s i n a l. Marzsina. · Iszka. 
Báslstenfbércz, r"'l Piliny, Ndgrád vm., azé- *) kk., Sáros t~m., béthirai j., hü 118, 

csényi j., cs. ö. Karancssá.g, u. t. , u. p. f. 4!9.(.
1 

R., t , kb., kj. és ak. Kishárs, 
Endrefalva. tsz. Eperjes, jbtk. és ab. Kisszeben, cs. ö. Lu-

*) Baskócz kk., ZempUn homonnai j., ház botény, 67, IX, u. t. Paloncza, L p. Kishárs. 
3!, f. 139, R., 1t ' 1.f!08 kb., k;j. és ak. Udva, tsz. á t é l Hemádmáté Szentm6.té 
Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, es. ö. Szin- · • kk. Ni 'Ktk llt1 · kc5h 1 • J 
na, 66, IX, u. t. Koskócz, u. p. Udva. ~ o' ':!_11- u tl ""'-k. • a ml ., 

*) Baskófain kk., X Köskapuszta és Mária- ház 161, ., 726, ., :'' 4.46! kb., J. és ak. Datk, 

dás l k • "II.T.t á~ á · · ház 89 .l! • 37 T tsz. Erzsébetváros, Jbtk. és ah. Kc5halom, cs. o. 
n z a ' .J.Tugr r.t t~m., g CSIJ., '.,.., ' ., Ol hé . l XXIV 78 b. L 
ef, 1.587 kb., kj. és ak. G6.cs, tsz. Balassagyarmat, Alt ó !Jkz, ' ' ' m. ' L 

61 
L P• 

ahL sr .. os.· · 1 
jbtk. és • osonez, cs. ö. Gics, !5, XVI, 61, B • 

G f""' &Ja, Báe1-Botlrog -.., 
LLésu.~ ~. . 

11 a 1 t 0 v a 1. Maskófalva. · es. ö. Baja, u. L Bács boko~, u. p. BaJa. 
*) Jláslak kk., Temu 11m., lippai j., hAz ~99, Jlat~j~cskolja, f""' Felsc5bzsény, Trmc•t• """'• 

l 1.388, N., o, 8.201 k.h., k;j. és ak. helyben, tsz. ~ol:a1• l·• cs. -'· Várna, L L Várna, ~ P. 
Temesvir, jbt.k. és ah. Lippa, cs. ö. Temesillésd, eMr e 1• • . l. H "'"d á é 

VIII !5 r (Mii.slak-Németremete) a t e l ó c z em~ m t • 
~ ' ' ' *) nk., Bzepes t~m., szepesnombati j., 

:M.bodit ~ndl bokor f""' Nyiregrhba Sza- ház iül, f. 1.609, N., l, m., o, o"~~,1.968 kb., ak. hely
bolea ""'·• cs. o. Nyireg;háza, u. L él 'u. P• ben, tsz. Lc5ese, jbtt. és ah. Szepesszombat, cs. G. 
Nylregyhá.za. . Poprád, 67, IX, SO, r, I- e. ~. 

B.isoclik rozsrt§tf bokor, f""' Nylreryháza, Bea- *) nk., X Benedektanya, Bord6.n~ 
bolcs ""'·• cs. G. NyJreryháaa, u. t. és 11. p. Nylr- tanya, Csikóhegyitanya, Csizmadiatanya, Des
egyháza. . · sewffytanya, Fáytanya, Feketeszeg, llosvaytag, 

ll.asszatanya, f""' Tiszafilred, Heve• t~m., tisza- Kerekestanya, Keresztcsárda; Kleinkerlllc5ház, 
COredi j., ca. G. Tisnnina, L L és u. p. Mátészalklli gyirtelep, Pusztasándor, Sándori 
Tiszafllred. · korcsma, Szöllő&-ytanya, TiszakerlUőház, Újfa

Iastlnecz, f""' Cserepes, Gdmdr ú Ki1-HOH(- lussytag, Vágóh6.ztanya, Vargatanya, Vaytag, Ve-
fltll,, rimaszombati j. (székb. Nyustya), ca. ö. resháztanya ,és Zambokostanya; Szatmár 11m., 
Rimaszombat, a. t. Poltár, u. p. Osgyán. mátészalkai j., ház 8.(.9, :f. 5.935, M., o, ~, J), 

*) BaszárfalTa kk., Bereg munkácsi j., gk. Ópályi, 8.319 k.h., ak. helyben, tsz. Szatmár-
hú ,19~, ! 1.06!, R., n., t, 1.606 kb., k;j. és ak. Németi, jbtk. és ·ah. helyben, cs. lJ. helyben, 
Drágabártfalva, tsz. Beregszli.sz, jbt.k. Ilosva, ah. 5, XII, 89, r, _r- e. ~· 
Munkács, CL ö. Beregkisalmás, XI, M, L t. Mátészalkai gyártelep, f""' Mátészalka, &at-
.Munkács, u. p. Beregkisalmás. tnár vm., mátészalkai j., es. lJ. Máténalka, -'" t. 

Baszlá.k, r'\ Karásznó, Tretlcstn t~m., kiszu- és u. p. Mátészalka. 
czaújhelyi j., cs. ö. Kiszuczaújhely, u. t. Csacza, tátelep, f""' Karaj, Nyitra tm~., miavai j., 
u. p. Karásznó. cs. O. l\liava, u. t. Miava, u. p. Karaj. 

· Jlaszling, ~ Újfehértó, B•abolcs t~m., nagy- •) Mátételke nk., X Ilmamajor, Korog, Örer· 
kállói j., cs. ö. Újfehértó, u. t. és u. p. Újfehé1-tó. major. és Újmajor; Bács-Bodrog t~m., bácsalmási 

~ Újdombóvár, Tolna ""'·• dom- j., ház 114, f, 768, M~, dalmát, rk. Tataháza, 4.853 
bóvári j., Dombovár, ref. Lápafö, ág. Csikós- kb., ak. helyben, tsz. Szabadka, jbtk. Bácsalmás, 
t6tlós, cs. G. Dombóvár, L L és L p. Dom· ah. Baja, cs. O. Mélykút, · VI, 17, •• L Bácl· 
hóvár. almás, u. p. Tataháza. 

Baszlonnka, r'l Berekfalu, Trencsln t~m., csa- *) kk., Sáro1 t~m., rirálti j., hú 
czai j., cs. G. Turzófalva, u. t. Turzófalva, u. p. 21, ! 116, R., gk. Szobos, 695 kh., _kj. és· ak. 

• 

Szaniszlófalva. Girált, tsz. Eperjes, jbtk. és ab. Girált, cs. o. 
Mászótn.nya, f""' Izbugyabéla, Zempltn Kálnás, 67, IX, 29, u. t. és u. p. Girált • 

. mezölaborczi j., cs. O. lzbugyaradv:\ny, u. t. és *) MátéTölgye kk., Kro.ssó-Bzörtng "•·• Uj-
•· p. Izbugyaradvány. · moldovai j., ház 158, f, 799. O., kg. Újmoldova, 

•) llászt kk., Possonv pozsonyi j., hAz 155, !!l kb., kj. és ak. Sztsrénybuzás, tsz. Fehértemplom 

".. .•.. ,.. 67• . 

• 

• 
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OOO • 
jbtk. Sz!szkabAnya, ·ah. Orsova, cs. tl. Újmoldova, f""' Recsk, Het~ea ""'~ IMieniAri 
43, VII, It, u. t. Újmoldova, u. P• SzOré~ybuzás. j., es. O. Recsk, u. t. és •· p. Recsk. 

JláttSvllgJe, f"'t Tiszakftrt, Já11-Nagykun-Ssol- tracser, f""' Pétervásira, Hetlea ... , J!Mtr· 
noi t/m., tiszai alsó j. (székh. Tiszaföldvár), vásári j., cs. G. Pétervására, •· t. és L p. Péter· 
cs. G. Tiszakftrt, u. t. és u. P• Tiszakftrt. vására. 

ll a t h e o v i c a J. . *) Mátraderecske kk., X Lú; lleJU ,., . 
f"'t Sepsibodok, Három11ék t~m., pétervisiri j., biz 816, l IL, rk. Rets~ 

sepsi j. (székh. SepsiszentgyGrB"Y), ca. G. Etfalva- 91.436 kb., tj. 'ds ai:. Recsk, tsz Eger, jhll 
zoltin, u. t. és u. p. Sepsibodok. · Pétervására, ah. Eger, cs. ll. Pétenutra. 10, 

f"'t GGlniezbánya, Beepes t~m., cs. G. X, 3!, m. h., •· t. és L P• Rec.sk. 
GGlniczbinya, •• t. Prakfalu, u. p. GGlniczbánya. f""' Gyllngy!ls, He11U n., CL 6, 

Biatildmajo r; f"'t Csikóstc5ttc5s, Barat1ya t~m., GyOngyOs, u. t. Gyllngyas, •· P• nyiroD: Pllllla· 
hegyháti j. (székh. Sásd), ca. G. Mág'?cs, u. t. bene, télen : Gyllnryas. 
és u. p. MAgocs. · :Mátraltanya, f""' Verpelét, Hnea ... , 

Blatlldmajor, f"'t llezc5zsadány, Temes ".,, es. o. Verpelét, u. t. és 1.. p. VerpeléL 
vinsai j., cs. G. Temesmurány, 11.. t. és L P• *) Jlátramfndt11ent kk., X Pomaalsóivin, 
Merczyfaln. Pusztafelsőiván és Wagnertanya; Hef!ll "'·•péter· 

d puszta, f"'t Baracs, FBjér t~m., adonyi j., vásári j., hiz 1!9, :E 746, M., rk. Doroghúa, I.IMYil 
es. O. Elöszáll!s, u. t. Dunaföldvár, 11.. p. Baracs. kb.; kj. és ak. helyben, tsz. Eger, jbtk. PéterviWa, 

JlaWdpuszta, f"'t Geszti, Somogy igali j., ah. EBer, cs. O. Maezonka, 60, X, f, ~· 
cs. O. Mernye, u. t. Mernye, u. P• Geszti. *) kk., X Baglyasipuszta, Flirodi· 

Matildudvar, '""" Felac5hosszúfalu, Poesony .,".,, puszta, Gátasrétpuszta, Nyirmegyipuszta és Szaros. 
nagyszombati j., ea. lJ. Cseszte, u. t. és u. P• lápapuszta ; N6grárJ filleki j. (székh. Salai-
Cseszte. tarj6.n), ház !68, f, 1.904, M., O• ..th., kj. és 

*) TI kk., Utlt~arhelg tim., udvarhelyi j. ak. Homokterenye, tsz. Balassagyarma~ jblk.él 
(székh. Székelyudvarhely), ház 76, f, 811, ., ~, ab. Salgótarján, es. O. Kisterenye, 16, IVI, 51, 
9!1 kb., kj. 6s ak. Btssoz, tsztk., jb. és ah. Székely- ~. :f, (Mátranovák-Homokterenye), IZJ. 
udvarhely, cs. lJ. Székelyudvarhely, 8!, XXIV, *) Bátraszele kk., X Csibajbánya, Darusik· 

· 80, u. t. és a. p. BOgOz. puszta, Jánosakna, Pereapusita és V'mGlgy 

o 

' 

l 

l 
l • 
! 

M é. t i a fa l v a L Márkosfaln. · Boronyibánya ; N6gr4rJ m., j. (székh. 
M a t i a z o v a L Káté. Salgótarján), biz 176, :E 1.8!!5, M., rk. luir, 1 

f"'t Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun ág. Salsótarján, 3.116 \h., kj. és ak. Kazár, 
t~m., cs. O. (a közbiztonsági szolgála,tot Kecske- tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. Salgótarjin, es. 6. 
mét város rendőnép teljesiti), u. t. és u. P• Kislerenye, XVI, 5t, L t. Kisterenye, L Jo 
Kecskemét. . Homokterenye. · 
. Jlatlárhála, f"'t Hunfalva, Slepes t~m., késmárti *) nk., X Alsónidud,Ais6tepk~ 
J., cs. O. Ótátrafllred, ( esak nyáron. i Csontfalu, Felsc5nádasd, KiskGvesd, Potyporos, 
télen: u. t. Kakaslomnicz), (csak nyáron; RigógOdGr, Szomjas, Tepke és ; N6grá4 ' 

· tél;n u. p. Hunfalva). • . . fO.leki j. (székh. Salgótarján), hb !19, i 
) kk., Ssa.tmar ""'·· fe~érgyarmaü l·• f. 1.4-SS, M., (5, ág. Simsonhála, 7.G'I5 kh., ak. · 

• 

ház !68, i. 1.861, M., ~ ~-'?8 kb., k.j. és ak. hely- helyben, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. SaJgó
ben, tsz. Szatmár-Németi, Jbtk. és ab. Fehérgyar- tarján, cs. G. Kisterenye, XVI, 61, m. b., 
mat, cs. O. Febérgyarmat, 6, XII, 37, u. t. Győr· u. t. Pásztó, ~-
telek, u. p. Tunyog. *) kk ,1 Cs "'- J · 

Jlatotatanya, r"\ Mezc5csát, Borsori mezc5- . . ., 1\ eqer......, o~· 
át. · 8 .. v x. át u. • és u p kut, btványpuszta, Kányáspuszta és Sl81ltiut; 

cs l J., C , u. .111.eZuCS , .,. • • 'll.l' • :1 ftll k' • ( kh M 6 áL .Ll '6tpay, t~m., e 1 l· szé . Salróta~án), biz 
. ';,~~.; r"\ Guszona, Gömör ú Kis-Hotat tnn., !36, f. 1.1.(8, .M., rk .. Nagybárkány, th., tj. 
rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. G. Rimaszom- és ak. h_elyben, tsz. ~alas&a8Jarma~ jblk. és ah. 
bat, u. t. Rimaszombat, u. P• Osgyán. SalgótarJán, es. O. KJsterenye, XV~ 51, L t 

Jlátra aranybányaház, f"'t GyOngyOsoroszi, Nagybátony, ~- . 
&ves t~m., gyöngyösi j., cs. ts. Gyongyos, u. t. IátranzektSnr, f""' Pétervúára, Her~~~ r•• 
és u. p. GyOngyGs. pétervásári j., cs. G. Pétervására, u, t. és L po ; 

*) IIJ~traballa kk., X GOrcsvOlgy, Görcsvölgy Pétervására. . 
Bólyalipa, Tardanyapuszta és VOigyitanya; Heves .Ma t t e n e l o i t d om h e r 1 h íz I. larcJJ· 
. pétervisiri j., ház w, f, ' 1.118, M., 5, hánydombegybáz. . 

·U80 kb., k;j. és ak. Recsk tsz. Eger, jbtk. *) Matt;r kk., X Keseliísfa és Jlallyposal;· 
Pétervá.sára, ab. Eger, cs. ts. Recsk, 60, X, 32, Ba.nmya tom., siklósi j.~ ház ur;N: ~:rJ!:' 15~ f, p. u. · rk. Siklós, 3.656 kh., kj. éa ak. i1 

• • 

• -
• 

• • 
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Pécs, jblk. és ah. Siklós, cs. G. Dr6.vaszabolcs, 6!1, jenői j., cs. G. Alsósimánd, a. t. Kisjenö, a. p. 
XIX, u. t. és u. p. Siklós. Nadab. 

ll att y as ó c z lAlsómattyasócz,Fels6mattyasóc7.. lllá.tyástelep; fi Nagykonczfal va, Bzepes ftl,, 

Iat.typuszta, fi Matty, Baranya "m., siklósi gOloiczbányai j., u. t. és u. p. Praltfalva. 
j., es. 11 •. Drávaszabolcs, u. t. és u. p. Siklós. !látyástelke, fi Nagyócsa, Z6lyom. nan-

Jlatuslkirhány, fi Bélapataka, Nyitra "m., szalatnai j., cs. G. Horhát, u. t. Nqyszalatna, 
priviryei j., cs. O. Divékrudnó, u. t. Nyitra- u. p. Nagyócsa. 
novák, u. p. Bélapataka. *) tyfalTn kk., Ugocsa """• tiszáninneni j. 

Iatnskeirhány, fi Podmanin, Trencst!n tJm., (székh. Nagyszöllős), ház 100, f. 1>67, M., ~, gk. 
vágbeszterczei j., cs. G. Vágbes&tereze, u. t. és Tiszaújhely, 1.837 kh., kj. és ak. 'fiszaújhely, tsz. 
u. p. Vágbesztercze. BeregszAsz, jbtk. és ah. Nagyszöllős, cs. O. Tisza

JiatusoT, fi Laz, Trmcstn "m., puhói j., cs; G. újlak, 85, XI, 35, a. t. Tiszaújlak, •· P• Tisza-
Puhó, a. t._ Puhó, u. p. Láz. újhely. 
ll é. t y é. s l. Szenlmályás, Zt>mplénmátyis. Mo.tyitanya, l"\ Csebze, T.Jrontál "m., párdányi 

• 
*) M6.tyásdomb kk., Vcu "m., muraszombati j., j., cs. o. Ujpécs, u. t. Csák, u. p. Csebse. 

ház 39, i. !25, Vend, m., rk. Szentsebestyén, ág. *) kk., X Czisánytanya i U"ff .,".., . · 
Tólkereszlúr, 978 kh., tj. és ak. Szentsebestyén, tsz. nagykaposi j., ház 93, f, 6!3, ll., ; , 3, rk. 
Szombalhely, jbtk. és ah. Muraszombat, cs. 6. Dobóruszka, 1.173 kh., tj. és ak. helyben, tsz. 
Felsc5lendva, 8.1, XX, 66, r (Felsc5lendva- Beregszász, jbtk. és ah. Nagykapos, cs. o. Nagy-
H6.tyásdomb), 18J. kapos, 66, XI, 36, a. t. Palló-Bátfa, 

M. a t y ás fa l u l. Szepesmátyásfalva. . • . Matyótelep, fi Izslk, Pe8t-Pilis-Solt·Kislrw 
*) MátyástalTa kL, Z6lyom "m., zólyom1 h vm., kunszentm.iklósi j., cs. G. lzsák, a. t. és 

ház !13, ! Uö~, T., rk. és ás. Zólyom, 8.609 a. P• Izsák. 
kh.. kj. és ak. Zólyom (zólyomi kj. és ak. kerület), *) kk., X homok; Bereg na., 
lsz. Beszterczebánya, jbtk. és ah. Zólyom, cs. O. mezc5kaszonyi j., ház 80, i. ;,90, M., ~ , rt. Kezel-
Zólyom, !5, XVI, 60, a. t. és U. P• Zólyom. kaszony, 1.86!1 kb., kj. és ak. Tiszakerecseny, tsz. 

ll á t y ás fa lv a l. Szepesmátyásfalva. Beregszász, jbtk •• Mezc5kaszony, ah. Beresszász: 
I6.tyásröl~1.f""' Czinko~, ~d-Pilis-Solt-Kiskun es. G. Tiszaszalka, 66, XI, M, a. t. Bereg80m, 

tim., g!ldöllő1 l·• cs. 6. Czmkota, m. h., u. p. Tiszakerecseny. · 

i' e. ~· • • . Mátyasháza, ~ Mezőlak, Yeszprlfll ., ... , 
*) Jlátyashha kk., ZempliR "m .. sátoralJ&ÚJhelyJ á . · • p... ·u. t. .~.8 a p Pápa · h "' N ~..~._ k u 'k p pal J., es. u. a. pa, c • • . 

J., é.z 26, -. l SO, M., rk. &B'JA.i&llómér, g • ml ó- h ~. uát B J( 

h~·~ 1 , .. 1 kh ... és .. L t tk 'b omo .. , fi m y us, ereg vm., mezu· 
......, .lu .. llJ. &ll. egenye, sz ., l k 1o · • ,. T' alk • B 

és ah. S ·to l' ú'h 1 ,. Al ó 'h .. , . 6~~: X as ny1 J., cs. u. Jszasz a, a. .. eregsom, a ra J& J e y, cs. u. s m1 '"YJ., u, , T' k ' 
... é L u·hál . a. P• 1sza erecseny. u. -. s a. p. egenye-m.J p. · . 

*) Xátyáska kk., X Lukácstanya i Sáro• tyuatanya, f""' Mez6t6.rkAI:ly, HefJel .,".,, ern 
Biriiti j., ház !6, f, R., t,. !.13'3 kh., j., cs. O. Filzesabony, u. t. és a. p. Mezcltár.kány. 
kj. és ak. Remenye, tsz. Eperjes, jblk. és ah. Gira.lt, . . r"\ Beremend, Baranya 
cL 11. Kálnb, 67, IX, !9, a. t. Tapolyhanusfalva, tlltk.lóst J., cs. 6. Beremend, u. t. és 11. p. Bere-
lo p. Remenye. · mend. · . 

!láty6.smajor fi Kiczel Bars "m. aranyos- Jlayermajor, r"\ Zavar, Pol8onw ""'·• nau· 
maróti .j., es. o. Kislapolcs!ny, a. t. és ~. p. Kh~zcl. szom~ati j.,. cs. O. Nagyszombat, u. t. Vágke· 

Ii\tyásmajor, f""' Kisszállás, Bács-Bodrog tJm., resztur-ApaJ, u. P• Zavar. . 
bácsalmisi j., cs. G. lisszáll ás, a. t. és a. p. Mayerpus•ta, fi Bőnyrétv.lap, Győr tm~., puaz-
Kiss~é.llb. . tai j. (székh. Gyc5rszentmárton), cs. 6. Bclnyrét· 

Iátyásm11jor, fi Klopódia, ""'·• ver- alap, u •. t. és u. P• Bclnyrétalap. , 
seezi j., cs. 6. Nagyzsám, a. 1;. ~su. p. Klopódia. r"\ Magyarbecze, .4186-Fehtr. fJfA., 

*) Má1.y6.smezö kk., Krass6·8•6rény tJm., újmol- nagyenyedi j., ca. G. Nagyenyed, a. t. és a. P• · 
dovai j., ház 146, f, 731, Sz., .:j=-, 3.200 kh., tj. Magyarlapád. 
és ak. Úmoldova, lsztk. és jb. Fehértemplom, *) lllAza kk., Tolfia vGlgysési j. (székh. 
ah. Oraviczabánya, cs. G. Felsöpozsgás, .fS, VII, Bonyhád), biz 17,, i. 896, M., n., rk. Szászvár, 
!l, u. t. és a. p. Ómoldova. ref. Váralja, kh., kj. és ak. helyben, tsz. 

Ma t J a s'ó c z l. Zemplénmátyú. Szekszárd, jbtk. és ah. Bonyhád, cs. O. Bonyhád, 
Xátylspus.zta, l"\ Tesöld, Temes t~m., központi 44, XIX, 61, r lSzászvár-Máza), ~· 

j. (uékh. TemesvAr}, cs. o. Temesvár, a. t. és r"\ Felsöbotfalu, NyitrtJ ., ... , 
u. p. Tesöld. vágújhelyi j., cs. ft. Ótura, a. t. Vágújhely, 

Jl6.ty6.ssdgeii, 1"\·Csorna, &prot& tJm., csornai j., u. p. Felsc5botfalu. 
• • 

ca. ö. u. t. Csorna, u. p. Csatárimajor. Jlállárhás, fi SQmer, Zala .,.., dmegl l·• 
KAtyástelek, f" Kllröscsente, .Arad t~m., kis- cs. o. SQmeg, u. t. és •· p. Silmer. 
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Maz Med • 

XaE'Iir, rt Dombelve, ~mcsii'J "m., esaezai Szepsi, cs. O. helyben, 8,, IX, !'1, 
j., es. o. Csaeza, u. t. Csaeza, u. p. Dombelve. ~ e. . 

Xázsarétje, rt SZilá.gykOvesd, &ilágy t1m., ll e c z e D z~ r l. Felsilmeczenzét 
zilahi j., ca. O. Sarmasá.g, u. t. Sarmasá.g, u. p. -Meczepuszta) rt Bellye, Barany1 -, hira. 
Szilá(O'klivesd. nyavári j. (székh. .Dárda), ca. O. Dirda, 1o L 

JlázsatanJa, r"' Szil6.gysámson, Ssilágy t1m., és u. p. Bellye. · 
zilahi j., cs. O. Sarmasá.g, u. t. Sziláryballa, *) kk., Ssatmdr f1111,, erd6di j., bú 
·u. p. Ssilágys6.mson. 111, ;E 603, O., ; , 2.875, kb., k.j. és al helyben, 

Jlusgut, r"' Bella, Treneslft. t1m., zsolnai j., tsz. Szatmár-Németi, jbtk. Erd6d, ah. SsalmU. 
c& O. VArna, u. t. Várna, u. p. Bella. Németi cs. O. ErdiJd, 5, XII, 87, L t. IGifpboo 

Xechleinajor, r"' Nemeskér, Sopron """''csep- moród, , 
reri j., cs. O. Lliv6, u. t. és u. p. Löv6. *) Medencze kk., Bereg t1fll., felvidéki j. (aikh. 

Jlecsedelpnszta, r"' Csütörtökhely, Ssepes """·• Ilosva), ház 14ll, i. 731, ll., r., ; , 1.6!11 kh., kj. il 
Mcsei j., ca. O. Káposztafal va, u. t. Káposzta- ak. Dosvá, tsz. Beregszász, jbtk. llosva, ab.lluu • 
falva, u. p. Csiltlirtökhely. kács, es. o. Ilosva, 65, XI, M, •· t. DOBTa, 1o )o 

*) kk., X Jánosipuszta ; Baranya Beregkövesd. . 
""''• hesyháti j. (székh. Sásd), ház 82, i. 560, N., e d e n c u L Vigmedencze. 
m., 0, 1.1!6 kb., kj. és ak. lián fa, tsz. Pécs, j btk. *) Jledesér kk., ){ Kismedesér ; UdVGt"Mlf 11. 

és ah. Sásd, cs. G. Komló, M, XIX, 60, ~~ r. székelykeresztúri j., ház 188, ! 610, M., 8, nt 
u. p. Komló. Csekefalva, !.771 kb., kj. és ak. (Kism-

*) Iecsekp313ske kk., Baranya vm., hegyháti kivételével) Siménfalva, tsz. Székelyudvarhely, 
j. (székh. Sud), ház 81,! 447, M., n., rk. Mao-ar- jbtk. és ah. Székelykeresztúr, cs. a. Székely. 
azét, 1.191 kb., kj. és ak. tsz. keresztúr, 8!, XXIV, SO, u. t. 1o J, 
Pécs, és ah. Sásd, ca. G. Komló, 52, XIX, Székelykeresztúr. .. 
60, a. t. és u. p. yarszék. rt Poklostelek, Bilv.lr ""' mar. 

*) M:ecaekrikos kk., Baranya vm., hegybáti gittai j., es. ö. Micske, n. t. és u. p. Poklostelek. 
j. (székb. Súd), ház 46, ! !67, .N., m., rk. Aba- *) M:edgres rtv., Nagy·Kikti.Uó '""·• bú 1.416, 
liget, 800 kb,, tj. és ak. Abaliget, tsz. Pécs, j btk. és ! 8.6!6, n., o., m., czigány, o, t , ~, ef, :f, Q, 
ah. Sásd, e& o. Komló, &J, XIX, 60, u. t. és u. p. 8.193 kh., ak. helyben, tsz. es 
Abaligel . ah. helyben, es. ll. helyben, ~1, XXIII, 76, f, 

• 

onr.ápt ; Bara,.ya péee1 J., biz 488, ! -6.081 
01 

zt 1 k, B d 
n., o, Ar. Pécs, !.!6!1 th., ak. helyben, tsztk., as e e u. Pp• réar oe:.. . '" 

XIX, ("'\ e ny, ..a.ua"-.... Ortlll -, CIBzt. 
és ah. Pécs, ca. G. helyben, 51, 60, háti j. (székh. Szepsi), cs. o. ~ncs, L t.Hiduo 
f, · németi, u. p. Perény. 

*) kk., Baf'anya hegyhAti e d l!' y e s 1. Tagadómeduea. 
j, (azékh. Sásd), ház !S, ! 11_., M., rk. Abaliget, M 8 d g y e 8 L Zalamegrres. 
521 kb., kj. és ak. Abaliget, tsz. Pécs, jbtk. és *) nk., X Erzsébetmajor fl 

. ah. Sásd, e& G. Komló, 51, XIX, 60, L' t. és Kle'mimajor; .Ar"tl ..,m., eleki j., hAz 868. f. Ul~ 

• 

L P• Abaliget. · M., t., 0 , ref. Kudgota, ir. Kedgyesegyhállr 
*) kk., Bara"ya ""''' pécsi j., 5.604- kh., ak. Jielyben, tsztk., jb. ú ah. Arad, 

ház 40, i 171, M., r:t. Ráezváros, 139 kb., kj. cs. G. :Medgyeserrháza, 831 IV, lJ, a.&. JediJet 
éa ak. Patacs, taztk., jb. és ah. Pécs, cs. 6~ Pécs enháza, ~- . 
61, XIX, 60, u. t. Pellérd, u. p. Rá.czvároa. *) J(edgyesegyhás& ü., Arl.ld .,.,, eleki 

*) kk., X Batthyá.nyitanya, Liczkópuszta, j., hAz 596, ! 3.6~, T., m., Ó'• rt. lledgyes· 
Pécsytanya és Saroltapuszta ; Moson bodzás, kr. Kétegyhiza, ret Iunágota, 6Ji~ 

t1tn., magyaróvári j., ház 160, :! :M., o, kb., ak. helyben, ~· és ah. 6. 
3.666 kb., tj. éa ak. tsz. Gyc5r. helyben, 33, IV, 12, :f, e. 4#}-
jbtk. éa ah. cs. o. Lébény, 76 Jledgyestanya, rt ,.., 
XVIII, 58, ·L t. Hédervár, gyöngyösi j., cs, ll. GyliDBJOs, L i. GyOIIJ)'Gir 

r"' Balinka, F1jé-r vm., móri j., cs. G. u. p. Gyöngyöspata. 
Fehérvá.rc.tnrró, u. t. Bodajk, u. p. Csernye. · *) liedina nk., )( Kápolna, ICipolnai ss6l1ó" 

:U e c ak e I. Magyarmecske, Ráczmecske. · begy é_s _Medinai szc5llc5hegy; Tolna fill.,~~ 
*) nk., X Csendes, Súfó és Sugó- torny&.l J. (székh. Gyönk), ház 345, :i 1.865. ako 

völgyi hámortelep : .Aba uj- Torna 11m., cserebáti sz., ~, .:j=-, rk. Zomba, ág. KOlesd, 3.937 kb-~ o. 

6.540 kh.
1 

at. helyben, tn. Kassa, jbtt. él ah. Ktllead, 69, XVU, M, L t. Kolesd, 
• -
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·Med Megy 
• 

sz6116hegy, n Medina, ToZtaa "".., !16, i. 113, T., ig. Alsókubin, 448 kb., tj. Alsó-
simontornyai j. (székh. Gyönk), cs. 6 • .Kölesd, kubin nk.-hez beosztva, ak. Alsókubin, tsz. 
a. t. Kölesd, 11. p. Rózsahery, jbtk. é8 ah. Alsókubin, cs. o. AUó· 

*) Iedlle kk., Trencsin ""'·• puhói j., ház 18, kubin, 71, XV, 49, u. 1;. és u. P• AlsókUbin. 
i 1M, T., rk. Ledniczróna, 376 kb., lrJ. t\s ak. "'1'aas, Pest-.Pilis-8oZt-K~ktm "'·• 
Ledniczróna, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Puhó, dunavecsei j.,. CL O. Kunszentmiklós, 11. 1;. és 
cs. G. Puhó, 71, XV, 47, • 1;" és L p. Lednicz- u. p. Taas. 
róna. ll e B B y e a L Balozaameu-

Iedrnlos, n Torjincz, Baranya .,".., gyes, NyirmerB:res, Turóczmeu-
J., ca. G. Beremend, a. 1;" és .. p. Beremend. ~ryes, Tapolymeg~Jes, Zalamegnes. 

*) BedTe kk., G116r .,".,, tószigetcsilizkGzi j. *) lieggyesfalTa kk., Maros-Tordll , marosi 
(uékb. Győr), hu 18!1, :! 781, M., :rk. Balony, alsó j. (székh. Maros-V6.sárhely), ház 183, f. 1.!16!1, 
t.ri07 kb., l;j. és ak. Balony, tsztk., jb. és ah. O., m., .:f-, :rk. Maros-Vás6.rhely, ref. Székely
Gyilr, cs. o. Balony, 19, XVU, 06, ~- kakasd, l.OOB kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb.· 

• 

IedT8dilrtvb.y, n N aii'JeiJházas, N 11itra t1m., és ah. Maros-V is6.rhely, cs. o. Maros· V áaá.rhely, 
miavai j., cs. O. Ótura, u. 1;. és u. p. Otura. 6!, XXII, 71, u. t. éa u. p. Maros-Vásárhely. . 

Kedyedze kk., X Podvelingtelep ; .J.,."" "".., n Caeprer, Sopron · csep-
vki j. (székh.· Turdossin), ·ház 66, :E !85, T., reri j., cs. o. Csepreg, L t. és •· P• C.eprer . 
rt. Turdossin, 979 kh., l;j. és ak. Turdossin, tsz. n KOtcse, &mogy t1fA., tabi 
RózsaherJ, jbtt. Trsztena, ah. Turdossin, cs. O. j., cs. o. Karád, u. t. és u. p. KOtcse-Csicsalpuszta • 
Turdossin, 71, XV, 49, a. t. éa a. p. TW"dossin. n Ottlaka, Arad om., elen 

:M e d 'f e d z e L Kiamedvés. j., a.k. Mednesbodzis, cs. G. Sikló, .. t. Ked· 
*) •ednfalva kk., Bereg 11m., j., gyesenháza, L p. Medgyesbodzá.a. 

biz 19, i 113, R., sk. Sebesfalva, 615 kh., kj. n Sarkad, Bihar "".., nau
él ak. AlsóTereezke {beszkidi kj. és ak. kerOlet), szalontai j., ca. o. Sarkad, 11. t. és •· p. Sarkad • 
tsr.. Berepzúz, jb •. A.lsóvereczke, ah. Ssolyva, Ieggyeapuazta, r'~ Sarkadkeresztúr, Bmar ""'·• 
telekkGnyvi hatósá&' llun:Ucs, cs. o. A.lsóverec.zke, cséffai j., cs. o. Sarkad, a. 1;" és L p. Sarkad-
M, Xl, 84, a. 1;. .és a. p. Alsóvereezke. keresztúr. . · 

• 
1l e d., e r y ö c z l. Far:ralos. . r-. Ssentkirá.ly~zabadja, Y ul-

. Iednplli.Zta, n Nyitra, NvürtJ '*·• cL O. vm., veszprémi j., ca. o. Ve1zprém, u. t. 
Nyitra, u. t. és 11. p. Nyitra. és u. p. Ssentkirályszahadja. 
. Ied:"ú, n Feketebalos, Z6lvom "'·• breznó- IeggyestanJa, n NarJazintó, · BilwJr .,.,, hi~ 
bányai j., ca. o. Feketebalos, a. t. Breznöb~ya, · ha:rkereszteai j., CL o. a. t. N&BJkereki, 
L p. Feketebalor. a. p. Naryaz~ntó. 

ll e d v e 1 L Alsómedves, Fels6medns, MIL&'Y'ar- *) Meggyfalu kk., .,".., mezőlaborczi j., 
medves, Nemesmedves. . · hú 40, :E !67, R., BL Virava, 1.318 kb., kj. é1 

)(e d v é 1 l Kiamedvés, Nqymedvéa. ak.. V ira va, tsz. Sátoraljaújhely, jbtt. és ah. 
•) •eihesbldegk.út kk., X A\sóutaspuszta, Homonna, ca. o. Jlezölabol'cz, 86, IX, L t. 

Felsőutaspuszta és Messzelátópuszta; N6grd.d és u. p. Vírava . 
""'·• fO.leki j. {azékh. Salrótarján), ház 67, :E *) .illeggykerék kk., .Al16-Fehlr ""'·• nanenyedi 
ll., ri.. ~ered, 1.673 kh., kj. éa ak. Czered, tsz. j., ház 105,!. ~. O., t , 1.450 kb., l;j. és ak. Tompa,. 
Balassauarmat, jbtk. és ah. Salgótarján, cs. O. háza {mesBykeréki kj. éa ak. kerület), tBZ. Gyula-
Ajnáclkö, XVI, 51, u. t. Ajnácsk6, • p. febérv6.r, jbtk. és ah. Nai!'Yenyed, ca. O. TOYia, 60, 
Czered. . XXI, 68, •· 1;. Tövis, .. p. Nagyenyed. 

• 

KednapuuLa, n Somosk~. N6grád filleki M é B y L HomokmérJ • 
~ l1zék.h. Salgótarján), ca. G. Salsótarjin, u .• t. n Gyér, TorotlfáZ ""'' mó-
és .. p. Somosk6újfalu. dosi j., cs. O. Kanak, .. t. és •· p. Gyér. 1 

•edvefiaa7a, n Kölcse, 81atmár ""'·• fehér- *) nk., X GyOrgymajor, Harangdd, 
uarmati j., ca. O. Nagyar, a. 1;" és L p. Kölcse. Majos és Új vilá&' ; Zemplén vm., szerenesi j., ház 

Bednzlnecz, r. Marikó, Trencsén t1m., vá.gbesz- 534., :! 3.039, M., ~, rk. Monok, 9.165 kb., ·ak. 
terczei j., cs. G. Vágbesztercze, u. t. Vágbesztercze, helyben, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Szerenes. 
a. p. Ma:rikó. . cs. G. Gesztely, 66, X, SS, L t. lllonok, ~· 

Me d v e 1 sa l Jledvefalva. *) Ilegye kk., Sá'roB "".., kisszebeni j., bú 
•ed.zibrogy kk., .Árt1a ., •. , alsókubini j., biz 105, f, 486,_ T., rt. Nagysáros, ág. Ki1szeben, 

~. f, lW&, T., rk. Bezine, 1.136 kb., kj. és ak. U33 kb., kj. és ak. Szentmihályfalva, tszlk., 
helyben, tsz. Rózsaher:r, jbtk. és ah. Alsókubin, jb. és ah. Eperjes, cr. G. Kisuehen, 67. IX, 
cs. G. Árvaváralja, 71, XV, .W, m. h., u. t. u. 1;. és u. P• Nagysáros. 
.Alsókubin, 181· *) llegyefa kk., X Meryefapuszta és Szent· 

•edzlhradae kk., .ÁrN -., j.. ház domjáll; Bart.m!JG t1m., szcnU6rinczi j., ház 130, 
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Megy Mek · 

;t 776, M., n., rk. Bükkösd, ~.496 kh., kj. és ak. M é h es l. Mezöm~hes. 
Helesfa, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Szentlörincz.. ") Méhesfaln kk., Zemplm 11111., sdnnal j., 

. cs. ö. Szentlórinez, 6!, XIX, 60, u. t. és u. P• ház 176, :E 879, R., t, 5.686 th., tj. ~ at 
BnkkOsd. helyben, tsz. Sátoraljaújhely, jblk. és ah. H!lo 

:Megyefapuszta, rt .Megyefa, Baraflya 11m., monna, es. O. Czirókaófalu, 66, IX, i8, 1o ~ 
szenUörinczi j .• cs. O. Szentlőrinez, u. t. és u. p. Szinna, 
Bükkösd. · f"'\ Egerszalók, HetJes ".,, epi ~ 

*) M:egyehfd kk., X Lipoldamajor; Vas vm., cs. ö. Eger, u. t. Eger, u. p. Egerszalók. 
sárvári j., ház 67, :E 459, M., rk. Peezöl, 826 f"'\ Monora; .AlB6-FeMr !lm.,balizs. 

. kb., kj. és ak. Peezöl, tsz. Szombathely, jbtk. és falvi j., es. ö. helyben, u. &. és L p. Balázs. 
ah. Sárvár, cs. O. Sárvár, 83, XVIII, 59, u. t. falva. 
Ikervár, u. p. Peezöl. Méheskertek, f"'\ Magyarvista, Kolou 11., 

*) Megyer kk., Zala vm., sO.megi j., ház !4,!. t 7'J, nádasmenti j. (székh. Kolozsvár), es. ft. larfar· 
M., rk. Gógánfa, 739 kh., kj. és ak. Ukk, tsz. nádas, u. t. és u. P• Magyamidas. 
Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Sümeg, es. o. Sümeg, f"'\ Kerkak.utas, Zala ,-., alsó-
48, XX, M, u. t. Németkeresztúr, u. p. Ukk. lendvai j., es. O. CsesztreB', u. t. Zalabaksá, 1o t• 

Me g y e r L Békásmegyer, Koppánymegyer, Kozmadombja. · 
Nagymegyer, "Nógrádmegyer, Pócsmegyer, Tótme- Méhespuszta, f'"'t R.imatamásfalva. G61116r i! 
gyer, Vasmegyer. Ki.s-Hont vm., rimaszombati j. (széth. Nyustya·. 

*) nk., X Koczormajor, Kftllőpuszta, cs. ö. Rimaszombat, u. t. és u. p. Rimaszombat. 
Megyercsi rét és Violinpuszta ; Komárom t~m., Héhestolep, f"'\ Tardoskedd, Nyitr~ ra., 
csallóközi j. (székh. Nemesócsa), ház tH~, i. 991, érsekújvári j., es. ö. Tornócz, 1. t. és L t• 
M., ~, rk. Keszegfalva, 4.033 kb., ak. helyben, Tardoskedd. · 

• 

tsztk., jb. és ah. Komárom, es. O. ~emesócsa, tanya;~ Aba, Fejlr ~. SJéies. 

l 
• 

. . 12, XIn, u. t. és u. p. Csallóközaranyos. fehérvári j., cs. o. Aba, u. t. és u. p. 

• 

• 

• 

• 

rét, rt Megyeres, Komárom t~m., *) kk., .Abauj-TorM 11111, tornai j., 
·csallóközi j. (székh. Nemesócsa), es. O. Nemes- ház !!9, :E 125, M., ref. TornagOrgő, kb., k~ 
ócsa, u. t. és u. p. Csallóközaranyos. és ak. Tornagörgc5, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Torn~ 

Megyerke, r'l Galgaináesa, Pest-Püis-Solt- cs. O. Torna, 34-, IX, i7, u. t. és •· p. Torna. 
Kisktm vm., assódi j., es. O. Püspökhatvan, u. t. Méhészke, f"'\ Pusztaradvány, .Abflllj·Tom 
és u. p. Galgamácsa. t~m., csereháti j. (szék.h. Szepsi), es. O. GGna, 

M e g y e s fa l v a l. Meggyesfal v&. u. t. Ga.1·adna, u. p. Szem ere. 
· Megygyés, r'l Tiszafüred, Heves vm., tisza· M:éhészkert, f"'\ Parád, ~ ,.,, pélenisári 
fOredi j., cs. G. Tiszaörs, u. t. és.. u. p. Tisza- j., es. O. Parád, u. t. és u. p. Parid. 
fil red. . . *) kk., X Kerepeczpuszta és Lisslófala; 

M e r J ke r é k L Meggy kerék. · GtJmör é8 Kis-Hont tlm., tornaljai ~. ház 145, 
Megyópuszta, r'l Nagymihály, ZempUn t~m., i, 640, M., o, ref. Tomalj a, !U 51 th, kj. éuk. 

·nagymihályi j., es. O. Nagymihály, u. t. és u. p. helyben, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Tomiilja, 
Nagymihály. es. o. Tornalja, XVI, 5!, 1. t. éa L p. 

*) llehidla nk., Kra.ss6-S1örény vm., orsovai j., Tornalja . 
ház 516, i. !.504, O., n., m., C;, T-, 18.11'! kh. tanya, f'"\Mezc'ltárkiny, HetJuHI., qrij, 
(Herkulesfilrdc'l kk. terO.letével), ak. helyben, tsz. cs. ö. FO.zesabony, u. 1. és u. p. Meootárkány. 
Karánsebes, jbtk. és ah. Orsova, es. O •. helyben, nk.,· X Rokszinesperespuuta. il 
63, Vlll, !!6, ~. r, _[ll e. Szillaresa ; Bihar nagyszalontai ~. hú 

Mohidiapuszta, rt Dunapentel•, Fejér t1m., ~ 1.937, O., -T, ref. Sarkad, 6.169 kb., ak. heir· 
adonyi j., es. O. Dunapentele, u. t. és L p. ben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Nagyszalonta. 
Dunapentel~. . . . es. ö. Sarkad, 37, IV, l!, f, ~p. u. 

M e h a d 1 ka l. Ktsmthtld. f"'\ Verbócz, Nyiera 1111, Sit 
1 

Me h a l a l. Temesv~r. niezei j., cs. O. Verbócs, "L t. Miava, L fo 
*) Jléhel4 kk., Bihar t1m., magyaresékei j., Verbóez. 

h~z 1~1, :E 5~0, O., T• 1.~33 kb., kj. és ak. *) M:él1telek kk., )( Molnártanya; &atllír 
M1klóutás, tsz. Nagy-Várad, Jbtk. és ah. Magyar- vm., szatmárnémeti j., ház 96, t 561, x.,~. rt. 
cséke, es. G. Pusztahollód, 37, IV, 11, u. t. Drág- Szárazberek, 1.363 kb., kj. és ak. 
eséke, u. P• MiklóirU.s. tsztk., jb. és ah. Szatmár-Németi, ca. ~. 

Méhes, r'l Csa.bdi, Fejtr t~m., váli j., es. O. 5, XII, 87, u. t. Gacsály, v.. p. Szúazherek. 
' Bicske, u. t. és u. p. Bicske. Ede tanya, r'\ Heves, He~ ""' 

lléhes, r'l Csucsom, Gömör és Kis-Hont 11m., hevesi j., es. o. Heves, u. t. és u. P· Hev~rra· l 
rozsnyói j., es. G. Rozsnyó, u. ~. és u. p. Rozs- *) Ilekényes nk., )( . ék~s !aJd~ . 
ny ó. esirda ; Bara'n!Jtl tnn., hegyháti j. (u · 
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Mek Méty 

• 
1 

ház t33, ! U80, N., m., ef', rk. Lengye~, 3.073 llelegvüJgy, ,...., Alsóbiszlra, Máramaroa 
kb., ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Snsd, es. huszti j., es. O. Berezna, u. t. és u. p. Berezna. _ 
~ Mágocs, 5!, XIX, 60, u. t. Lengyel, (g!. Melegvölgy, ,...., Harmacz, Gömör ú Ki8-
. llfekkn, r"\ Felsóbesztercze, Zala alsó- Hont. "m., rimaszécsi j. (székh. Feled), es. O. · 
Itndvai j., cs. G. Belatinez, a. t. Belatincz, a. P• Rimaszécs, a. t. és a. p. Rimo.szécs. 
Gserfllld. 

IekkakUZ, r"\ Gyula, Bllcú 
• 

,...., . Kolozsvár, Koloea 11m., 
cs. o. Gyula, cs. o. (a közbiztonsági szalgálatot Kolozs- · · 

.. t. és u. p. Gyula. vár város rendc5rsége teljesiti), a. t. és a. p. 
Iekazlkóbámor, ,...., Hilyó, .Abt~uj-TorM ""'·• Kolozsvár. . 

kassai j., cs. o. Setnse, a. t. Jászó, a. p. H1lyó. Mel~gTi;Igyit&nya, ,...., Katona, Koloes "-'"·• 
Iekazikópuszta, ,...., Andoc·s, &mogy 11m.: igali nagysármaisi j., cs. O. Jlocs, u. t. és u. p. 

j., cs. O. Andocs, a. t. KIHtse-Csicsalpuszta, a. p. Katona. 
Andocs. *) Melencze nk., )( Kentraszóllc5k, Kelenezei 

Iekazlkópuszta, ,...., , Moson t1m., ne- kQitelek, Malenezei tanyák, Peszkaraiszöllök, és 
zsideri j., ca. O. Pomou, a. t. és a. p. Ruszandafürdó; TorcmtáZ toro~eesei j., 
Pomogy. ház 1.756, i. 8.939, Sz., m., n., -=f-, rk.. Alsóelemér, 

Jlekszikószöllötelep, ,...., Nezsider, Moson .,".., :'!i.660 kh., ak. helyben, tsz. Nagybecskerek, jblk. 
nezsideri j., cs. o. Nezsider, a. t. és a. p. Nezsider. és ah. Törökbecse, cs. O. helyben, V, 16, 

. Jlelblamajor, r. Tóba, Torcmtál "m., zsom- r, _[ll e. ~· . 
bolyai j., cs. O. · Magyarcsernye, a. t. Magyar- e l e n e z e l. Muramelencze. · 

• 

esemye, u. p. Tóba. Jlelenczei kUltelep, ,...., Torontál 
*) Ileleslel kk., )( Borotoveez, Fabianee~~:, 'Vm., törökbeesei j., ca. O. Melencze, u. t. és u. p. 

Hupatócz és Paskoveez; 7 renesén "m., trencséni Melencze. · 
j., ház 113, f, 858, T., m., rk.. és ág. Vágkohány, .. tanyák, ,...., Melencze, Torcmtál vm.., 
i-36~ kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ab. tOrökbeeset J., es. o. Melencze, a. t. és a. p. 
Trencsén, cs. o. helyben, 71, XV, 117, r, Melencze. 
~ e. ~· ~~libe~o~, ~ Rezsö~alva, ~encsén .-., k~szu-

Ielecsinapuszta 0 Kistósze"' Torontál ."m. ezaUJhelyi J., es. o. KJszuczauJhely, u. t. K1szu-
, "'' ' . "b l N . zsombolyai j., es. O. Zsombolya, a. t. 6s'a. p. czauJ e y, u. P• 

N tó Iellndamajor, ,...., Blkú 11m., 
agy sze!J. · orosházi j., cs. O. Tótkomlós, a. t. Tótkomlós, 

. Beleg ~é~ tanya, 0 Tiszanána, HefJ~ "m., u. p. Békéssámson. 
tlszafllredi J., cs. G. Tiszanána, •· t. K1skOre, , ,...., .AisógörzsOny, Yulprim tlfn., 
L P• · . pápai j., es. O. Pápa, a. t. és a. p. :Mart!zalt~. 

*) Belegföldvár kk., 81oZnok-Doboka "m~, ké- Jlellár, ,...., Isztimér, Fejir ""'·• móri j., es. o. 
kesi j., ház 190, :E 950, O., m., ·t , ~ , rk. Katona, Fehérváresurgó, u. t. Bodajk, u. p. Isztimér. 
i-748 kh., kj. és ak. Buza, tsz. Dés, jbtk. Kékes, *) J[ellell: kk., )( Tótmüve; Bars ""'·• vere
ah. Szamosújvl.r, cs. O. Czege, 68, XXII, 7~, L t. bélyi j., ház 66, f, 500, T., 5, 1.077 kb., kj. és 

•· P• Buza.. ak.. Zsitvagyarmat, tsz. Aranyosmarót, jbt.t. és ah. 
*) Jleleghegr kk., Gömör ú Kis-Hcmt t1m., Verebély, ca. O. Verebély, !6, XIV, .W., L t. 

rimaszécsi j. {székh. Feled), ház 6!!, !. !41, T., és u. p. Zsitvagyarmat. . ' 
m., á~J. Balo~Jpádár, 1 kh., kj. és ak. helyben, Me ll ék L A"lmamellék, Gyonuosmellék, SAr-
tsz. Rimaszombat, jbtk. Feled, ab. Rimaszombat, mellék. 

• 

cs. ll. Rimaszombat, 25, XVI, ö!, a. t. Rima- *) kk., X Barnatanya; Gömör. ls Kis· 'l 
azombat, u. ). Felsöbalo!J. Hont .,m., tornaljai j., ház 83, :E 389, M., rk.. 
. Beleg ~~dor tanya,_,...., Tiszanána, He"? em , Csoltó, ág. Gömörpanyit, !.618 kh., kj. és ak. 
ttszafür~dl J., cs. o. Tiszanána, L 1;. KiskOre, ÖzOrény, tsz. Rimaszombat, jbtk.. és ah. Tornalja, 
•· P• Tiszanána. · . cs. o. Pelsc5cs, XVI, ó!, L t. és L p. 

·~J[ kk., Kololi 11m., ,Jyaloi j., ház Özörény. 
1!1, ! 593, O., -T, 7.738 kb., kj. és ak. Gyalu Me ll i n c 1 l. Muramelencze • 

. ·(hidegszamosi kj. és ak. kerQlet), tsztk. Kolozs- Xélyállásl erd6dBI6, ,...., Gyón, .Rrst-Hli8· 
v6.r, jb. Kolozsvl.r vidéki (székb. Kolozsvár), ah. Solt-Kiskun vm., alsódabasi j., es. o. Alsódabas, 
Kolozsvár, es. O. Gyalu, 51, XXI, 67, u. t. és u. t. Alsódabas, n. p. Gyón. 
L p. Gyalu. . Hélyérhát, fl Tiszafüred, .-., tisza-

llelegtanya, f"' Léh, .Aba~-TorM szik- f(hoedi j., ca. O. Tiszaörs, a. t. és u. p. Tiszafüred. 
azói j., cs. o. Selyeb, a. t. Halmaj, u. p. Léh. M é I y es d l. Alsómélyesd, Felsömélyesd . 

Ielegvlli magnezltgyár, ,...., Jolsva, Gömör llélyföldlrtvány, fl Kotmány, Nógrcitl .,-., 
ú Kis-Hoflt. ""'·• es. o. Nagyrc5cze, •· t. éa •· p. losonczi j., es. G. Lónyabinya, •· t. Lónyabánya, 
lolsva. . a. p. VimosfalvL , 
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*) lk., Tem ss ""'·• verseesi j., *) kk., )(Buta ; V111 .,.,, k6sleli ~ 
ház .t.7i, f. O., =r. t-4.416 kh., ak. helyben, ház 81, ! .UO, N., Íl· Boroatylnkft, t.ooa a, 
tss. Fehértemplom, j btk. és. ab. V erseez, cs. O. kj. él ak. Borostyánkll, tsz. Szombathe!y, ibtL 
helyben, 61, VII, !O, u. t. V a.radia, · és ah. K6szer, cs. o. 83, lVIll, 11 
· *) llélykút nk., X Tinójárás; Bács-Bodrog u. t. és a. p. Borostyánkő. 

_.., hicsalmási j., ház 1.617, :E 8.037, M., c;, *) Meneshely kk., Veuprim ~~~~o, h 
kb., ak. helyben, tsz. Szabadka, jbtk. ház 160, i 635, ·M., if, rt. Nagyvúaony, rel 

ah. Baja, CL G. helyben, 28, VI, 17, Szentantalfa, ~.189 kb., kj. él ai. helyben, ISIIt. 
e. ~· Veszprém, jb. Balatonfüred, ah. Veaprim, 
~ Balmazújviros, Hajdu f1fJI,, köz- CL O. , 19, XVU, 1o L Karr

ponti j. (székh. Debreczen), cs. o. Balmazújváros, vázsony, 
u. t. és u. p. Balmazújváros. *) ok., )( Pusztabille 6I 

·~ Herczegfalva, Fej~ .,".,, sir- istván; Pest-Pilia-Solt-Kisiut~ tnt., mOJlOlÍ j., 
bogárdi j., cs. O. Herczegfalva, L t. Herczeg- ház !75, ! 1.916, JI., rk. Úri, q. Péteri, 
falva, u. p. Nagyperkáta. kb., ak. helyben, tn. Pestvidéki (székh. Bodapei), 

~ Kortvélyes, .Abauj-Toma és ah. Monor, cs. · !1. Gyllmró, B~ ~ 11 

tm., tornai j., cs. O. Toma, u. t. Bódvaszilas, ~- . . 
u. p. SzidalmAs. . . ~ Borhánd, JJid--Fuw tt., 

~ Túrmez6, N6grád t1m., balaasa- alvinczi j., cs. 6. Alsóváradja, L t. él L p. 
gyarmati j., ca. 4. Fels6tisztás, L t. Gács, u. p. Gyulafehérvár. -
·Fels6tisztás. *) kk., Arad t~~t., j, biz 
· *) JlélJÚda& kk., Tmu t~m., temesrékasi j., 378, ! 1.370, O., m., .:f, rt. Gyorok, 1.7H kb., 
bM 1öio, l 740, O., m., . =r, rk. Felsőbenosek, kj. és ak. helyben, tsz. Arad, jblk. él ah. ~ilia-

kb., k,j. és at. Sztancsafalva, tsz. :remes- radna, cs. O. Gyorok, IV, lS, r (GJOIOI· 
vir,. jbtt. ú ah. Temesrékas, cs. O. Aga, 61, Ménes), ~· . 
VIII, u. t. Aranyág, u. p. Sztancsafalva. ll é n es l. AliQ,énes, Felménea, Jleltlméllel, 

K6lypatall:, ~ lláramarossziget, Máramaroa Turóczménes. 
-., CL o. Máremvossziret, L t. és u. p. Mára-

• • maro98ztget. 
. ~ &G111Cir ll., 

o. Szaniszló, L t. él L p. . nagy károlyi j., CL 

. r"'\ Nóil'ádsipek., N6grád, Szaniszló • 
.,._, azécsényi j., .CL O. Szécsény, u. t. és u. p. ~ Tonkháza, 1\l•IO!If..., 
Szécsény. · j., cs. G. Jóta, 11. t. NarymaiJar, 1. p. 

~ N8fYócsa, Zdlyo• .,.,, nagy- Illésháza. , 
szaiatnai j., cs. 6. Horhát, u. t. Nagyszalatna ~ Alsóárpú, Fogarue~, 
a. p. NagyóCBL · . alsóárpási j., ca. O. Alsóárpás, a. t. és L J. 

*) kk., Ung ""'·• szerednyet j., ház 109. AlsóArpé.s • 
! &!8, r., t., n., rk. Szerednye, gk. Nagyláz, 900 Jlénesjárásdllli, ~ Kiskundoroza1111, 0&GI' 
th., tj. és ak. Korláthelmecz, tsz. BereB'SZ>lBZ, grtid .,m., tiszáninneni j. (szék h. 

· jbtk. és ah. Ungvár, cs. o. Nagygejőa, u. t. Sze- cs. o. Kiskundorozsma, L t. és 1o t• Kisk11D' 

• rednye, •· p. Korlátbelmeez. dorozsma. 
IélyviSlgy, ~ Alsólendva, ~la alsó- ~ Here1egfaln, 

lendvai j., ca. G. Alllólendva, u. t. éa u. P• Alsó- bogá.rdi j., cs. 6. Berczegfalva, 
len d va. p. u. 

llélyvUigr, ~ Nqyesalomja, B<mt t1m., ipoly- ll~nesmajol', ~ Kopesiny, NgilrtJ 1111., ll&· 

nyéki j., cs. G. Ipolynyék, u. t. Dejtár, u. p. kolczal j. (székh. Holics), cs. G. Hotica, L t. 
· Holics, u. p. KopesAny. 

, n Nagyperkáta, Fsjtr t1m., adonyi Ménesmajor, ~ N&dasdladiny, Fdll•, .;. 
j., es. O. Nagyper~áta, a. t. és u. p. Nagyperkáta. kesfeh~rvári j., ca. G. NádasdladADJ, 1o &. " 

llélyviilgyiriráoy, r"'l Dabar, Nógrád t1m., u. p. Nádas4ladány. . 
losonczi j., cs. O. Lónyabánya, u. t. Lónyabánya, Hénesmajor, ~ Pusztavám, .FQir •~-
•· p. VámosfalvL · ~. ca. G. Mór, u. t. Mór, 11. p. Pusztavám. 

•éiJTUlgytanya, ~ Bnzita, Abauj-Tomtum., f"'' Kápolnásn)ék, Fejét ,.., 
cserebáti j. (székh. Szepsi), cs. G. Krasznokvajda, székesfebél·vári j., cs. G. Velencze, 1. t és • P. 
u. t. Slemere, u. p. Buzita. Ptlttend. · 

é D a 8 'r l. Csikménasa\r. . *) kk., )( Kénflipuszta j Gy&r , •• 10~ 
~ Csfkménasálf, Ostk "m., k.á- róaljai j. (székh. Tét), bál 176, l 1.06ó~ ~~ 

nonaleslki j. (székh. Csíkszentmárton}, es. O. Gyirmót, ág. Nagybaratfal.u, UO~ kh-.h. ~vör, tJo 

Uo 
c . o. helyben, 19, XVII, 66, ' 
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Méu Ater • 
' • 

1""'1 Ménfc5, Ggtfr t~m., sokoró· Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, cs. G. Henkeres, 
aljai j. (székh. Tét), cs. O. Kajár, u. t. él u. P• 37, LV, 13, u. t. és u. P• Belény_es. 
Jlénf6. . M e r a s i c z l. Merocze • 

• 

") kk., X Hadvigamajor és Pop- *) kk., U'lt{J t~m., nagybereJnai j., 
rAdi tó; 81epu "•·• szepesszombati j., ház 64, ház 9!, :E 501, R., gk. Újk,emencze, 1.9+7 kb., 
! 35,, T., czigány, rk. és ág. Batizfalva, ö.308 kj. és ak. Kisberezna, tsz. Beregszász, jbtlr. és 
th., kj. és ak. Batizfalva, tsz. Mcse, jbUr:. éa ah. ah. Nagyberezna, cs. G. Nagyberezna, 86, XI, 
Szepesszombo.t, cs. o. Poprad, 67, IX, BO, ~ m. h., 36, u. t. és L p. Kisberezna. 
L t. Batizfalva, a. p. e r c s e l. Sa,jómercse. 

*) Iénhird nk., Ssepe• 11m., Usmirki j., ház *) Hercsény kk., Kra6B6·8•örm1J ""'''jámi j., 
181, :E 803, N., l, 0, rf, kb., ak. helyben, ház 863, :E 1.699, O., ; , .;=., 4.41 t kb., kj. és ak. hely~ 
taL L6cse, J"btk. és ab. Késmark, -. G. Kés- ben, tsz. Fehértemplom, jbtk. Szúzkabánya, a~ 
márk, 67, IX, 30, ~· Oravi~zabánya, cs. G. helyben, 48, Vll, J1, a. t. 

Itlntelek, ~ Kecskemét Pe.t-Pilis-Solt-KiB· Varad1a, ~--
Kana ""'·• cs. G. (a kOzblztonsági szolgálatot. M e r c z i n a. l. Mercsé'ny. 
Kecskemét viros1rend6rsép teljesiti), r. u. p. Me r c z if a I v·a l. MerczyfaJ:va. 
llábertelep. *) llereaytaln nk., Temu ""'·• vinpij., bú 366, 

1""'1 Caon(Jf'dd 11m., cson- f, 1.491, N., o, 6~ kb., o:- helyb~n, tsz. Temes-
gridi j., es. O. Csongrid, u. t. és u. p. Csongrád vár, és ah. Vmga, cs. G. Vmsa, Vlll, 

*) Benyéd kk., Arad borossebesi j., ház r. ~·. · . . 
58, i !88, O., ; ' .;=., 803 kb., kj. és ak. Pari.zs, . *) kk., Pánkheu; Hoftt ""'·• tpolys\ii 
tsz. Arad, jbtk. és ah. KOrösbOkény, es. G. Boros- J., ház ~ 16G, M., t., rk. Egeg, ~- .Fels6teréu y, 
sebes, 83, IV, 13, u. t. és a. p. Borossebes. 668 kb., kj. és ak. Esea, tsztk., Jb. és ah. Ipoly· 

•enreke, ~ Bánd, Vessprim ""'·• veszprémi sig, es~ G. Hévm~arád, i6, XIV, 66, L t. Eses· 
, " s tnál ._ é H d. Szalatnya, u. p. Gyugy • ,., ca. u. zen.. , u. ... s u. p. eren _ d kszöJI• Zal .. - rr-4 -.n. . .~~~.ere e v, r\ iUl' .ac.rom•- .,._, 

*) Ienyháll. kk., X llenybizafQrd6 ~s. sepsi j. (székh. Sepsiszentgyftrgy), cs. O. Élfalva-
hbagyirtelep; .Arad tm~., bo~ossebes1. J., ház zoltin, u. t. és u. p. Sepsibodok. 
137, ! 77i, O., m'! o, T• 7.4-f..a kb., kj. és ak. *) Meredély Jr:.k., Sdro• fela6vfzkftli j., . 
Dézna, tu. Arad, Jbtk. és ah. KOrösMkény,, es. hú !O, :!. 107, R., gk. Rózsadomb, 1.9!9 Jr:.h., kj. 
a. IV, 13, U. t. lis •· P• llenyhba· és ak. Alsókomárnok taL EpePies ;btk. Fels6-
ftlrd6 ' •• ' • 

· vizkOz, ah. Bártfa, cs. lJ. 67, 
•eayhu~dl, r\ Arad ""'·• IX, a. t. Fels6v1zkftz, u. p. Alsókomirnok. 

borossebeSI j., Cl. G. r. *) kk., )( PatakvOiu" ; Kolo•• 
~ P· u. ., •. , biuffyhunyadi j., ház .Ut, :!. !1.019, O., t, 

r\ llenyháza, .Aral'i· 9.5!14 kb., kj. Ils ak. helyben, tsz. KoloZIVAr, jbtk • 
borossebesi j., ca. ö. L 1;. és n. P• lleny és ah. Bánffyhunyad, es. G. helyben, 51, xxr, 67, 
hbafilrdt'l. ._ N kal ta ..... Al!. ' a .... agy o , ~· 

*) Ienylle kk., NyitrtJ nyitrai j., *) Kérem tk., Vt~s ".., fels~4ri j., hú b5, 
bú 78, i IL, rk. !1.!16 kb., kj. f, H., n., rk. NagyszentmihAly, 711 th., kj. é1 
és ak. Alsóelefánt, tsztk.,. jb. éa ah. Nyitra, ak. NagyszentrilihAiy, tsz. Szombatbely, jbtk. és 
CL o. Appony, 12, nv, 46, .... Felfc5elefánt, ah. FelsMr, CB. o. Nauszentmihily, 83, AX, 
L P• Szalakusz. · L t. és u. p. Nagyszentmih&ly. 

*) llenr3 kk.,)( SAndorházapuszta; Ssilágg ""'"' *) Herény nk.,)( Els6himor, Feketebegyftlrd6, 
~zilér~csehij., biz HO, !.1.011, O., m., i, ~, 4.097 Hitsóhámor, Középs6hlmor és LassupatakivGlry; 
ih., kj. és ak. Lele, tsz. Zilah, jbtk. 6s ah. Sziligy- Ss~pu ""'·• iglói j., ház 375, :E U89, N., L, m., ezi
caeh, ca. 6. Szilá.gycseh, öt, m, 10, u. t. Sziligy- gAny, Ot ef, gk. Görftgfalo, 9.763 th., ak. helyben, 
azentkirily, 18}. tsz. L6cse, jbtk. ~ah. Igló, ea. o. helyben, 67, IX, 

Jleny3d, 1""'1 Czecze, Fl.fir ".., sp-bogárdi j., p e. · 
CL O. Czeeze, 11o t. Czeeze, u. P• Németkér. *) kk., X Czeglédpuszta és Szentmiklól· 

*) •éra kk., X és Kistelek ; Ko- ; Somogy ~ •. , szigetvári j., ház 86, :!. 640, IL, 
lo11 11fA,, nádasmenti j. (székh. Kolozsvár), ház ~, rk. Németlad, 2.~85 kh.,kj. és ak. GOrösgalpu1zta 
iaó, :E 1.383, M., ~, gk. Magyarnádaa, 3.799 kb., (görösgali kj •. és ak. kerület), tsz. Kaposvár, jbtlr:. 
kj. éa ak. Magyarnáda a, tsztk. Kolozsvár, jb. Kolozs• és ah. Szigetvir, cs. ö. Szigetvál', 44, XIX, 
vir vidéki (széth. Kolozsvir), ah. Kolozsvár, cs. G. u. t. Szigetvár, u. p. Görösgalpuszta: , • 

lfagyarnádas, 6t,XXI,67,u. t. és u. p.MagyarnAdas. Me r en y e L Zalamerenye. 
ll é r a l Alsóméra, Fels6méra, Tarnaméra. *) •erészpatak kk., ZempUn varannói j., 
*) Ktirig kk., BihtW belényesi j., hú 67, ház 78, :E 606, T., n., r!, rk. Sókút, gk. Csicsóka, 

l US, O., 'fo, kh., lrJ. ú ak. KOrOatirkill)', taa. 1.017 kh., tj. 6t ak. Varannó, tsa. SAtoraljaúJbelJ, 
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jbtk. és ah. Var:mnó, cs. O. Varannó,. 66, IX, !18, KöriSsbOkény, cs. IS. Halmágyealita, as, IV, ll 
u. t. és u. p. Varannó. u. t. és u. p. Nagyhalmigy. 

J[eréte, f"'\ Doba, Vestpt'ém ""'·• devecseri j., *) kk., X Mernyeszentmitlós; &.tn 
cs. o. Noszlop, u. t. Dever.ser, u. p. Somlószöllős. ""'"·igali j., ház !35, it M., 0, UOHh.,li 

lléreymajor, f"'\ Kápolnásnyék, Fejtr t1m., és ak. helyben, tsz. Kaposvár, & u. !pl, 
székesfehérvári j., cs. G. Velencze, U. t. és L p. cs. IS. helyben, 44, XIX, 63, f, 4IJ.. 
Kápolnásnyék. Mernyeszentmiklóa, fl Mernye, Bo!IIOJJ ra, 

*) kk., Sáros ""'·• felsövfzkOzi j., igali j., cs. G. Memye, •· t. locsolád," J. 
ház 26, f, 17,, R., ik. Peszternye, 1.06!1 ldL, k.j. Mernye. . 
és ak. Alsókomárnok, tsz. Eperjes, jbtk. Felsó- M e r n Y i k l. Meresl}lltak. 
vizkllz, ah. Bártfa, es. O. Alsókomárnok, 67, IX, M é r ö l. Kaposmérc5. 
29, ·u. t. Felsc5vízkGz, n. p. Alsókomárnok. *) Merőcze kk., )( Kip; Nyitra~~t~~.plgóczi ~ 

*) kk., X· Kálmántag; Győr so- ház 57,!. ó8ö, T., m., o. 1.873 kb., kj. és U. 
k.oróaljai j. (székh. Tét), ház 60, f, 296, M., d", rk. Lakács, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgóc, CL l 
Rábaszentmihály, 1.13!!: kb., kj. és ak. Ráhacsé- Nagyrépény,. U, XIV, 46, :(1, ~P. u. 
csény, tsz. Györ, jbtk. Tét, ah. Györ, cs. o. Ménfö, Me r se l. Alsómerse, ~·elsömerse. 
19, XVII, 56, u. t. Enese, u. p. Rábaszentmihály. M e r s 'e b e ls c5 v á t l. Kersevát 

Kérges f"'\ Nagyiván · Heves ""'· tiszafll- *) Jlersevi1; kk., X Dénesmajor és Nellimaiof: ' 
redi j., c:. G. Tiszaörs, ;. t. Kunmada~s, L p. V aB ""'·· czelldiSmiSlki j., ház 107, ! . l, rl 
Nagyiván. Killsc5vát, ág. Czel)l1öm!lli, 1.8-U kh., kj. n al 

M é r g e 8 i. Pusztamérges. . Vönllczk, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. ezen. 
Jlérgesérbát, f"'\ Püspökladány, Hajdu '""'' dOmO lk, cs. IS. Czelldömölk, 83, XVII~. 09, 

hajduszoboszlói j., cs. o. Püspllkladány, a. t. m. h., Uo.. t. CzelldOm!llk, u. P• KMs6ril. 
és u. p. PO.spOkladány. , f""' Gölle, Boaogy oa., ip1i ~ 

ll e r g e s ka L llérgesvágása. cs. O. Igal, u. 1;. Somogyszil, u. p. Domh6vit 
* • , . . *) H ese nk., Nagy-KüküUó ""'" segesvíri ~biz 
) ergesTigása kk., Sáros 11m., fels6vizkö~1 h 184-, t 810, N., o., if, kg. Szászkereutüb.7t0"' 

ház !O, t 1!11, R., ik. ~zor~csány, 957 kb., kJ. és ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, ibtk. 6I a~ 

u...rtfa, cs. ö. Fels6vfzköz, 67, IX, L t. s 11• t. és u. p. Sziszkeresztur. 
a. P• Felsc5vfzkOz. • • lleskovja, f""' Terhely, TrettC818 ,., aoiDai 

Ierisor kk., Hunyad · dha1 J., ~ 35, t j., cs. ll. Várna, u. t. Várna, u. p. TerhelJ. 
183, O., kg. P?jeniczatomi, 1.038 kh., lrJ. és a~. f""' Felsc5hutka, .Aba11j·Tor111 ra, 
Veczel, tsztk., Jb. és ah. Déva, cs. ö. Vádudobri, filzéri j. (szék.h, HernádzsadánJ), es. G. EnJkue.-
M, XXIII, 76, u. t. Huny'-ddobra, · u. t. és u. p. Bire~ 

Ierisor kk., Ht.myad ma., petrozsényi j., ház f""' Hosszúpl\lyi, Bihar ,.,, derecs· 
1!11, t 68{., O., m., t, rk. Petrozsény, 5.0~ kh., kei j., cs. o. Hosszúpályi (ideig!. knlGnilmioy:l 
kj. és ak. Petrilla, tsz. Déva, jbtk. és ah. Petrozsény • u. t. és u. p. Bajon ta. 
CB. O •. helyben, M, XXIII, 75, r, U. t. Iesszela\tópuszta, f""' Csitir, Ndgrád ea, 

BranyJcska, a. P• Petrozsény. balassai')'armati j., cs. G. SzécsénJ, L t. Órba· 
llerlt6, r"\ Csór, Fejli' tma., székesfehérvári j., lom, u. p. Hugyag. 

ca. ll. Nádasdladány, 11. t. Várpalota, u. p. Csór. ,...., lpoly1laB7Calu, Holllt'l. 
r't Tiszafarkasfalva, Ugocsa 11m., ipolynyéki j., cs. ll. Ipolynyék, t. L Drije!J· 

tiszántúli j. (székh. Halmi}, es. ö. Tiszaújlak, palánk, u. p. Ipolynagyfalu. 
u. t. Tiszaújlak, u. p. Tiszapéterfalva. Messzelátópuszta, ,...., Losoncz, Ndgrád. r•i 

•) Jlérk kk., X Lápitag, Tiborszállás és Vadas- cs. o. Losonez, u. 1;. és u. p. Losoncs. ' 
kert; · ..,m., nagykárolyi j., ház 38f., t !.MS, M(.'sszelátópuszta, n ltledveshidegk6~ N6griJ 
M., o, ~, gk. Fábiánháza, 8.165 kh., kj. éa á.k. Vál- vm., fiileki j. (székh. Salgótarján), ca. G. Ajnaelk~r 
laj, tsz. Szatmár-Németi, jbt:t.. és ah. Nagykároly, u. t. Ajnácskő, u. p. Czered. 
cB. ö. Fábiánh:i.za, 5, XII, 39, u. t •. Börvely, . Messzllátótanya, fi Gáva, Beabolu ,.,, dad~ 

M é r k l. Alsómérk, Felsömérk. . felső j. (székh. Gáva), cs. c5. Gáva, Q. t. éllo f' 
r"\ Tapsony, Somogy "'"'·• mar- Gáva . 

czali j., cs. G. BOhOnye, u. ~ Nemesvid, u. P• n Bicske, Fejl! , •• ,j)i ~ 
Tapsony. . ca. o. Bicske, u. t. és •· p. Fels6pll&. .. 
· Jlerkellnszta, f"'\ Vése, Somogy marcz;i.li *) llesterháza kk., Sopron 11111~ cseprell l-t 

j., cs.· ö. Böhönye, u. t •. és u. p. Nemesvid. ház 48, t i9!J, M., rk. Nemesládony, ir· N~~-
*) lleunesd kk., .Arad t1m., nagyhalmágyi j., ház 8eresd, 735 kh., kj. éa ak. Bc5, tsz. Sopron.: It 
t 336, O., ts. Bogyafalva, 6~3 kh., k.j. éa ak. és ah. Csepres, es. ö. Iván, 76, XVW. &7, 

Zara.nrlbán)a, tsz. Arad, jbtk. Nanhalmil\'y, ah. Hegyfalu, u. P• Pótlll.dony. . 
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Me B & e r h A z a 1. Godemesterhiza. es. O. Vármezc'J, ~1, Ill, 10, u. t. és u. p. VAr-
•eaterhel;r, "' Dóval, t7m., beszter- mezc'J. · • 

czeb4nyai j., cs. G. Óhegy, u. t. nyé.ron: Koryt- M:észhegylrhány, ~ Verbócz, Nyitra 11m., 
télen: Oszada, u. p. Martalja. szeniczei j., cs. O. Verbócz, u. t. Miava, u. P• · 

Me B te r i L Alsómesteri, Felsc'Jmesteri. VerbóCL 
. .Meszics l. 

•esterrétpuszta, "'· Sopornya, Ny•tra 
vqaellyei j. (székh. Tarnócz), cs G. Tornóez. :Mészkemen~~e, ~ Szepestapoleza, Sz~p~B 11m., 

.. J( on k u p s po szepesszombati J., cs. O. Poprád, u. t. Poprád; 
L h OCS O 1 • • O mya. 

• u. p. Szepestapolcza. 
*) Iesterslállás nk., Jau-NagyTr.tm·Biolnok Készkemencze "' Telekhé.za · .,. 

• ., tiszai alsó j. (székh. Tiszaföldvár), hiz 868, varo.nnói j., cs. ;, Tavarna, u. t. és a. p. VarannÓ: 
f. t JI., rk. Knnllzentmirton, 7.816 kh., ak. "' Laláncz Krus6-Szö
helyben, tsz. Szolnok, jbtk. és ah. Kunszentmirton, rtny ""'·• marosi j. (székh. Maro~herkes), ca. o. 
lll. G. Mezc5túr, 68, II, ö, ~- . Batta, u. t. és •· P• Batta. 

Iestertanya, ~ PálosnagymezO, Bars ""''' *) kk., Torda-Aranyos vm., tordai j., hb 
oszlányi j., ca. G. Oszlány, u. t. és u. p. Pilos- 118, :E 848, o., m., ; , 8, !.567 kh., lrj. és ak. 
nagymezct Sinfalva, tsztk., jb. és ah. Torda, es. O. KOvand; 
Ié~zárosmajoT, r"\ SzilsArkiny, Sopron 60, XXI, 69; u. t. Torda, u. p. Sinfalva. 

cs:mai j., ca. O. Szany, u. t. élt u •. P• ~z~lsirkány. ~ Poprádremete, Szepu ""'-• ólublói · 
) Iéndorgos kk., Te.es ""'·• h~pa1 J., hiz ~~. j., ak. Nagyszulin, es. o. Óluhló, u. t. Ólubló, 

l. 160, O., kg. Dorgos, !:167 kb., JQ. ~· ak. Sts- u. p. Popridremete. · 
tardcz, ta. Temesvár, jbtt. és ah. Ltppa, cs. o- *) Jleszlen kk., Vu vm., szombathelyi j., hú 
Lippa, sa, XIU, '!5, u. t. és u. P• Sistaróez. tH, i 684-, M., 0, rj, 1.094o kh., lrj. éa ak. 

*) Iász,reti kk., Sáros tm~., felsc'JvizkOzi j., Acsid, tsztk., jb. és ah. Szombathely, e1. o. A*d, 
bú ! 1,7, R., t, kh., k,j. é1 ak. Kapisó, SS, XVIII, 59, u. t. Acsá.d, ~-
tsz. Eperjes, jbtk. Felsc'Jvizkoz, ah. B6.rtfa, es. O. ltfész6lymajor, r"\ Ostfl'yasszonyfa, YGB " •• , 
Alsókom6.rnok, 67, IX, u. 1.. éa u. P• Felső- ezoJlldömölki j., cs. o. OstJryasszonyfa, •· t. és · 
Y1z'k.Oz. · a. p. Ostffyas!!zonyra. , 

W észégeti binyatelep, r"\ SolymAr, Pest-Pilis- *) Jl'szpest kk., X Imregnagyerd6 és KI'I-
Solf-Kisl-u• "".,, pomúi j., cs. o. PilisvOrösv6.r, molyva; Zemplm t1m;, nagymihályi j., hé.z 85, 
le ie és L P• Solym6.r. i 147, M., l, gk. Petrik, -'.3!1! kh., kj. és ak. Abara, 

*) Mcszet kk., X Karolamajor és Katalin- tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Nagymihály, e& G. 
tanya; Borsod ""'·• edelényi j., hé.z :E 497, Mé.lcza, 66, IX, !:3, u. t. V aján, u. p. Abara. 

o 

M., ~, rk. Szendrc'J, gk. Abod, kh., kj. és kk.., Hrmyad "".., kOrOsbányai j., 
ak. Abod, tsz. Miskolcz, jbtt. és ah. Edelény, hé.z 168, :E 786, O., .:f, 1.946 kb., lrj. és ak. Gzebe, 
ea. a. Szendr6, M, X, 81, u. t. Királykút, a. P• tsz. Déva, jbtt. és ah KOrOsbá.nya, cs. O. Brid, 

' ' Szendr6. 64, XXIU, 75, u. t. és u. p. KOrOsbánya. · , 
. Ieazes, "' Fok.tc'J, fHit•o J[ észtan y a, r. Onga, .Abau,j-Torna ""'·• szik-. . 
kalocsai j., cs. O. Kalocsa, u. ~ Kalocsa, u. p. szói j., cs. ö. Szikszó, u. t. és u. p. Onga. 

· Jokt6. M e sz t e es ko l. Ledniczkisralu. 
Ieszes, r"\ Pécs, Baranya ""''' cs. O. *) kk., X Busvár, Hosszúvizpuszta, 

(a közbiztonsági azoigálatot Pécs város rend- Landipuszta, Liszlómajor, Öreghegy Soponya-
6nége teljeslü), u. t. Szabolcsbá.nyatelep, u. p. puszta, Sósgátpuszta és Vajdahomokpuszta; So-
Pécs. mogy "'"'·• marczali j., hé.z i 1.848, M., (j, 

•) B eszesfalu kk., T~m~B verseczi j., hé.z 179, 7 .66i kh., kj. és ak. helyben, tsz. Ka pos vir, jbtk. 
f. 7!6, O., kg. Almád, !.694 kh., kj. és ak. Almid, és ah. Marczali, cs. ö. 44, XIX, 
tsz. Fehértemplom, jbtk.. és ah. Verseez, es. o. r. ~- . 
llélykastély, 61, VII, to, u. t. és u. p. Versecz. .Mesztlszli:ó, f'"' Barossháza, Trmcstn "'"'·• ilia-

Jleszesbáz, fl Öregfalu, Torontál 11m., csenei vai j., cs. ö. Puhó, u. t. Bellus, a. p. Barosaháza. 
j., cs. ö. Ótelek, u. t. és u. p. Öregfalu. Me sz t is z k ó 1. Kisbely. 

Jleszeske, ~ Nagyrozvigy, Zemplt!n ""'·• 'bod- *) kk., &prOfi 11m., soproni j., hé.z 
. rogkOzi j. (székh. Kirilyhelmeez), es. O. Kis- 48, :E 303, N., l'k. és ig. Kabold, 1.010 kb., kj. 

Cli.gánd, u. t. Nagygéres, u. P• Kisrozvigy. és at. Veperd, tsztk., jb. és ab. Sopron, es. O. 
JlcoszesmaJor, ~ Olaszliszka, ZempUn ""'·• Lakompak, 76, XVIII, 57, a. t. és u. p. Kabold. 

tokaji j., es. O. Olaszliszka, u. t. Szegimalom, *) M:ész\·6lgy kk., VaB 11m., szentgotthá.~di j., 
L p. Olaszliszka. h6.z 60, i 332, N., rk. Vasdobri., 7-t.l kb., kj. és 

*) 11eazeyzentgr6rgy kk., X Dombaljapuszta ; ak. V asdobra, tsz. Szombathely, j btk. és ah. Szent
Slilágy 11m., zilahi j., ház W7, f. 883, O., ; , 2.67j gotthárd, cs. O. Vasdobra, 83, XX, 66, u. ~ 
ih., kj. és ak. Vá.rmez6, tsztk.., jb. és ah. Zilah, Gyanafalva, u, p. Vasdobra. 
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*) Keteid tk., X Lunkatelep ; .AI1d-Fehlt- tna., Holl6mezc5, Hoaszúmez6, Illyéamel4 llpibezl 
magyarigeni j., ház !04, ! 95!, O., .:f, 6.659 kh., Karácsonmezc5, Kaazómez6, Xenden:.ez6, lete!J: 
tj. és at. helyben, tsztt., jb. és ah. mező, Kettilsmezc5, Kid.lymező, liJ. 
vár, c1. O. helyben, 50, XXI, 68, királymezil; Kiamezc5, Kispapmuő, Iolesm!JI, 

p~· u. Kilrösmezc5, KOtelesmezil, Kiikemező, Labor~ 
Jlétnekpuuta, r-, GödOrhása, Vt18 t7m., mura· Ladomérmez6, Lipcaemező, Maesbmez6, lal~ 

azombati j., ca. O. Tótkeresztúr, u. t. Pártosfalva, mez6, Mátyásmezil, Nagyekemező, NaQlllm, 
•· p. Senyehé.za. Nagypapmezil, Néramezc5, Nyirmelll, OmpoiJ!Dt!'l, 

M:e::dkól erd66rlak, f"'\ Pilisszentlélek, EBI· Oroszmezil, Okörmezil, Őrmez6, Pil01narymez6, 
twgom ""''' esztergomi j., cs. o. EssteriJ'om, a. t. Pusztamezil, Remetemező, Róbme16, Sa~lltl~ 
PJlismarót, a. p. Kesztölci. Sárosmezc5, Sebesmezil, Somlyómez6, Sónlez4, 

Jlezelmalom, f"'\ GyOngyOshenn4n, V tH , Szamos6rmez6, Szamossósmez6, Széennez.l, Sze. 
nomhathelyi j., cs. o. Szombathely, u. t. és lesmezil, Szépmezil, Szinnames6, TavaniJICl, 
L p. Szentkirály. . Trencsénhosszúmezil, Turjames6, Túrmesö, Ulf· 

M e z e j e l. Istenmezeje. · hoaszúmezil, Úrmezc5, On6mezc5, Varumómll!i, 
*) kk., Bihaf' t1m., belényesi j., ház 128, Vármező, Vaskohmező, Vucskóm~. 

f, 654-, O., =f:r., t.i86 kh., kj. és ak. Dragánfalva, *) Kezlakna kk., Kolosa ""'·• tekeij.,bU 
tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, cs. O. Be- l 1.M6, O., ; , 1.9M kh., kj. és al 
lt§nyes, 87, IV, 13, a. t. és a. p. Belényes. tsz. Jbtk. és ah. Teke, CL G.Ttb,IJ, 

:M á z e s L Holdmézes. XXII, 78, u. t. és u. p. Teke. 
' Mcizeshalom, r-. Monostorpályi, B~,. .,.,, ~ Marosludu, fonil.bt-

derecakei j., cs. O. Hosszúpályi (ideirl. kftlönit- ngo1 •m., marosludasi j., es. O. Marol!lllla 
mény), u. t. és a. p. u. t. és u. p. Marosludu. · 
ll~zeahegy, f"'\ Vaszar, Vulpf'lm ""'·• pápai *) Beziaranyos kk., Beatmdr n.,IIIIJbiar~ 

j., cs. 11. Lovászpatona, u. t. és u. p. Vasr.ar. j., ház 66, l 268, O., gk. Buság,481ikh., k~ésai. 
Xázeshegp köbánya, r-. Páty, Peat-PiliB-Soll- Erdilszáda, tsz. Szatmir-Németi, jbtk. és ab. Naey. 

Kiaktm t7tJI., biai j., CL O. Budakeszi, a. t. éa b4nya, ca. O. 5, :xn, • t. Busát 
•· p. Páty. . u. p. Erdilszáda. . 

·r"\ Szepesbéla, &epu .,.,, cs. O. *) nk., X Nagyteletmajor ésPereamajor; 
Barlangliget, u. t. ás u. p. SzépesbélL Bíhaf' .,,.,, nagyszalontai_ j., hú 277, i UIS, 

r-. Karaszkó, Gömöf' ú Kis-Hont M., o., ~, IJ'L Nagyürögd, q. Illye, 3.8i9 kb.. 
em., rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs. O. ak. helyben, tu. Nagy-Várad, jbtt. ét ab. ~J· 
Nyustya, u. t. Rimabánya, u. p. Kőhegy. szalon ta, cs. O. Nagyualonta, 37, IV, 1~ 'l. 

*) kk., X Beregszegmajor ; Treneslfn l1lye, 
tJm., b4ni j., hb 81, f, 4!8, T., rk. Bán, tr. *) nk., }( Dreknlyatelep és Hide!· 
Zayugrócs, 1.506 kb., :tj. és. ak. Zayugróez, tsz. vc1lgy; Maros· Torda •·• marosi al:i6 j, (aiih. 
Trencsén, jbtk. és ah. B4n, cs. o. Zayugrócz, 71, Maros-Vásirhely; azoigabirói kirendeltHe h~J· 
XV, 4t7, u. t. és L p. Bán. ben), ház 71:ll, i, 3.6!ö, ll., o., czipny, 1· 

· · *) •ézged kk., Bihtw " •• , belényesi j., ház ~, .:j=-, rk. Mezilsámsond, 8.009 ih., ak. helyben. 
881, f, 2.002, O., .:j=-, 6.19! kb., ltj. és ak. Bihar tszik., j b. és ah. Maros· Vásárhely, cs. 6. he!J· 
bba, tsz. Nau-Várad, jbtk. ál ah. Belé:ayea, ca. ben, 62, XXU, 71, ~· 
G •. Biharkaba, 87, IV, 13, a. t. és u. P• *) Mezöbauylcza kk., Kolol8 ""'' tekei j., hP 
remete. . . 218, ! 98:1, O., t, 1.768 kh., tj. éa at. (QIDlt 
_'' M e z i i d l. Mézged. tdke, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Teke, CL ö. 

a, f"'\ Tiszake11zi, Bor1oiJ , Faragó, 6!, XXII, 73, 'L t. és a. p. Tane& 
mezlícaáü j., c1. O. Mez6csát, u. t. és n. p. Tisza- *) kk., Kolo11 ea~ tekei ~ 
keszi. ház 7 4o, f, 334, O., t , kh., kj. ét ak. Mes:i-

*) J[~znenli kk., Hone "'·• ipolysági j., ház erked, tsz. Kolozsvár, jbtk. éa ab, Teke, CL ~ 
76, f, 31:?, T., ág. Felsllrakoneza, 2.18~ kh., kj. és Teke, 6!, XXII, 73, u. t. Mez6saenlmihály, • p. 
ak. Felslírakoncza, tsztk. és jb. Ipolyság, ah. Kor- Teke. 
pona, ca. G. Alsósipék, XIV, 4-ö, a. t. Hont- *) Mezliher~ny nk., X Belenczéres, Bódisbi~ 
németi, .. p. Palást. BilngOsd, Félhalom, HatháJ, Kereki, Kérhalonl. 

e z ó l. Almamező, Almásmező, Aranymezil, Laposi kert, Laposi puszta, Lásllózug, N~· 
Bakamező, BiharmezO, Bélkirálymezil, Blenke- halom és Templomzug; Blkú v111., békésíj.h:ll 
mez6, Bodrogmező, Boronamező, Borsómező, Buza- 3. t 79, ! 18.285, m., t., n., (5, ~, r:! (s), uniL 8~~ 
mező, .. Csicsómező, Csúcsmező, Csirókahosszú· pest, .25.461 kb., ak. helyben, tsz. Gyula, JD f· 
mezlí, Dombosmelil, Dögmező, Farkasmező, Fe- és ah. Békés, cs. O. helyben, 101, n, '· 
kelemező, FOzesmező, Gorbómezil, Gömörispán- _[li e. Allt"• v To ... ,. JDI~~ 1 

,.y "ber"'enye kk maro•· '"" ., J'lezl'l, Halmágymezr'l, Hal'ansmező, Havasmező, *} ~ezo D ., 
• 

• • 

• 
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all6 j. (nékh. J(aroa· VWrbely), bú S.S, f. jbtk. 6e ab. CL O • 61, xxn, 
... o., ! , ~' s.OO:l kb., kj. és ak. Csittszentiván, 71, a. t. éa a. p. Mezózáh . 
tutt., jb. és ah. Maros· Vásárhely, cs. O. Mezl'l- Me z ó e z ik u d l. Mezöezeked . 
hbd, 6!, x x n, 71, a. t. a. p. Mezö- *) Illezöd kk., X Mezódi puszta; Bart)f1Vtu•., 

hegybáti j. (azék.h. Sásd), ház 98, :E 611, M., n., 
*) kk., X Káptalanpuszta; Bihar rk. Sásd, 1.810 kb., kj. és ak. Vé.sárosdombó, 

· ... , cséft'ai j., ház !ü, f. 1.!87, o., t., m., o, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Súd, ö. Sásd, 6!, XIX, 
.If, 8.06!1 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nary-Várad, 60, u. i;~ és u. p. Súd. 
Jbtk. Nanszalonta, ah. Nagy-Várad, ca. G. Caéffa, Jlezlidi puszta, fl llezc'Sd, Baranya.,.,, hegy-
37, IV, 11, a. i;. és a. p. Gyapju. háti j. (székh. Sáad), ca. G. Sásd, a. i;. és u. p. 

*) IezlJbodon kk., X Alsófordulótelep, Dobra- Sásd. 1 

tanya, Sándortelep, Urszajatelep és ZOlditanya; *) ll[ezödomb kk., Kololi ""'·• nausármási j., · 
Tortlca·ArCifiVOB ••·· j., biz 82!, f. ház 109, :! 936, O., ; , ret . Uzdiszentpéter, 
t.id, M., o., ; , 8, rk. 6.161 kb., 3.209 kh., kj. és ak. Uzdiszentpéter, tsz. Koloza. 
ij. á ak. helyben, tsz. Torda, jbtk. és ah. Maros· vé.r, jbtk. és ab. Moea, ca. G. Uzdiszentpéter, 
ludBB, ea. G. Mezc5kapua, 61, XXII, 7,1, a. t. és a. p. XXII, 73, a. t. éa a. p. Uzdiszentpéter. 
)(ez6szengyeL · J[ezldpuszta, f"\ Hftrnyék, Baranya ., •• , 

*) Iezöbotiyán kk., Bihar ".., kftzponti j. begyháti j. (székh. Sé.ad), CL 4. Sá.ad, L i;. éa 
(súkh. Nagy-Várad), biz ~. l 516, O., "f', u. p. Sé.ad. . 

kh., kj. és· ak. KftrGskisjenc5, · tsztk. Nau· *) ·kk., Kolo•• .,".., tekei j., biz 
VArad, jb. Nagy-Várad vidéki, ah. Élesd, cs. O.! 1.174-, O., m., o. ;, ref. Komlód, 4.586 kb.,· 
•ezö\e\ezd, 87, l V, U, L t. Hez6telel'd, a. p. kj. és at.. helyben, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. 
IGrllstisjenll. Teke, ca. G. Teke, XXII, 78, a. L lia lo p. 

*} kL, X Lafapdáne ; 2'ortlo-.Aratayos Telte . 
.. ., tordai j., ház 165, ! 699, O., m., ; , · J[ez4fa1Ta, f"\ HegyltOzkovicsi, Bihar .-., 
kb.., Itj. éa ak.llezc5csán, tsztk., jb. lia ah. Torda, kOzponti j. (székh. Nary-Vé.rad}, cs. G. Bihar· \ 

ea. G. :Me~6caé.n, 60, XXI, 69, L t. ta a. P• pO.spftlti, 11. t. Bihar, .L P• 
llezc5csin, · *) kk., Maroa-Tortlea t~m., marosi felsli 

*J Ierékdll U., :lbrtla-.ÁrHgoa ".,, tordai j., j. (azékh. Maros-Vé.sárhely), ház ló!!, ! 661, M., 
hAz U,, 11.'107, O., m., l, 8, 1iU6t kb., ltj. ~, U8ó kb., kj. és ak. Mezc5csávás, tsztk., jb. 
és ak. helyben, tsztlt., jb. éa ah. Torda, o. éa ah. Vásárhely, ca. lJ. Mezócsivás, 6!, 

• 

helyben, 50, XXI, ~. XX ll, 71, a. t. Mezöaámsond, a. p. Mezc5csávis. 
*) Kezbit nk., X ·:) lllezöfény kk., X Kidepuszta, Körmepuszta 

Gsjlatanp, Imolyistanya, Jánosértanya, Keezel· és Vada; Szatmár "m., nagykárolyi j., ház !!95, 
ne\anya, Kisja.k.&bt&nJ&, Kispottornyatanya, :E 1.770, ll., o, rk. Cse>maköz, 7.431 Itb., kj. és 
Kiszelytan,.a, Jlatotatanya, M.ókatanya, Nagy· at. C;;análoa, taz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. 
jakablanys, Paprétitanya, Paptq, Pottornya- Nagykároly, ca. G, Nagykároly, 5, :lll, 89, L t. 
tanya éa Sukestanya; Borsod vwa., mezöesá.ti Nankároly, 
j., biz U71, i 6.698, M., 8, J), rk. Hej ll- *) tk., Berlg ""'"• tiszahiti j. (székh. 
ktlrt, lri.8!16 kb., alt. helyben, tsz. jbtk. Beregszász), hu 50, l 359, M., 8, rk. Beregszász, 
és ah. helyben, cs. o. helyben, 86, X, 31, f, Itb., kj. és ak. Maesola, tsztk., jb. és ah. · 

_r.- e. ~. Berepzász, ca. o. Viri, 65, XI, 36, L t. Nagy-
*) Bez6caárá.a kk., Maros-Tordt) em., marosi borzsova-Nagymnzsály, L p. . 

felsil j. (székh. Ma roa-Vásárhely), ház !155, !1.108, *) kk., X Telekytanya; Tot"tla· 
IL, o., •, ~, !1.635 kh., kj. és ak. helyben, tsztk., .Aranyos marosludasi j., ház i u~. 
jb. éa ah. Maros-Vásárhely, cs. G. helyben, 6~, O., m., czigány, it, ref. Mezc5bánd, '-51! kb., 
mi, 71, a. t. Maros-Vásárhely, kj. éa ak. Mezösályi, taz. Torda, jbtk. és ah. Maros-

Mezöcske, r'\ Keselymezó, Máramaroa "".,, Iudas, cs. o. Mezókapua, 62, XXII, 71, L t. Kez6-
huszti j., es. G. Huszt, u. t. Huszt, u. p. Lipcse. kapus u. p. Mezc5bánd. 

fl Lipcse, Máramcaroa "•·• dolhai *) !lezögyán nk., X Kézapuszta, Kisgyanté él 
j., es. a. Huszt, a. i;. Huszt, u. p. Iza. Nagygyanté ; Bihar tim., cséffai j., ház 609, 

") Jlez6esokon:ra kk., X Alsónyi res, Felsc5- :E ll., 8, rk. Nagyszalonta, kg. Sarbd, 
nyires és KOzépnyires; Somogy """·• kaposv,ri 10.266 kb., ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és 
j., ház !114, i U49, ld., 8, rk. Hetes, 6.337 kb., ah. Nagyszalonta, cs. ö. Okány, 37, IV, 11, 
kj. éa ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Ko.posvár, ~-
cs. G. Hetel, ü, XIX, 6!1, a. ií. Hetes, ~- *) Mezögyáres kk., Kolola t~m., mocsi j., hu 

") llezőCieked kk., Torda-Aranyos ""'"' ma- 97, f. 468, O., m., ; , t.ó!lll kb., kj. és ak. Magyar
rosludasi j., ház 466, ! !.3!16, O., czigány, ; (•}, szovát, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Mocs, cs. O. M.ocs, 
.;., 5,!1)0 kb., k,j. és ak. Mez6zá.h, tsz. Torda, 6!, XXII, 73, L ií. és a. p. Mocs • 
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*) Me~öhat' kk., KoZo11 vm., tekei j., · *) kk., IColou ""'· mo · · Uz 
bú 1!7, i. 610, O., czigány, t, 1.88i kh., k.j. és 117, i. 682, It, o., 8, ck. Vajdilim:Sh 
ak. Kozmatelke, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Teke, kh., kj. és ak. Mocs, tsz. KolozavAr, jblt.

1

61 ah. 
es. ö. Faragó, 62, XXll, 73, u. t. és u. p. Tancs. Mocs, ca. 6. 6!, XXII, 78, 1. ~ 61 1o ,. 

!lezöhit, r"'\ Kórösmezó, Máramaro1 t1m., tisza· Mocs. 
völgyi j. (széth. Rahó), cs. lS. Kórösmezó, u. t. *) kk., Kololi ""• m~ftrme· 
Havasalja, u. p. Kórösmezó. nyesi j., ház 140,! O., m., ;, Ui~ kb.,~· 

*) .Mezöhegyes nk., X Belsőfeeskéspuszta, Bel- és ak. Mezc511rményes, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah . 
silkamaráspuszta, Belsl'imezóhegyespuszta, Belső- Teke, cs. ö. MezőGrményea, 61, XXII, 78, L \.il 
peregpuszta Kovácsházipuszta, KO.lsMecskéspuszta, u. p. MezilGrményea. , 
Kfl1sókamaráspuszta, KO.lsómezóhegyespuszta, Kfll- Me z 6 kis a a ll ó L Kiasalló. 
aóperearpuszta és Nesze; 01anád t1m., battonyai *) tk., Torda-.ArtJt~gos fll,, tordai~ 
j., ház 378, i, 7.972, t., o., n., 0, ~, gt. ház 19,, i. \153, O., t, !.976 kh., kj. 61ai.A\s6. 
Nagylak, álf. Pitvaros, kg. Battonya, 30.193 kh., detrehem, tsztk., jb, és k.h. Torda,cs.Uls6detre
ak. hely1Jen, tsz. Szeged, jbtk. és ah. Battonya, hem, 50, XXI, 69, a. t. és •· p. Alaódetrehem. 
es. ö. helyben, 101, V, 15, r. _[11 e. *) llezökomárom nk., X Aranyhegy, Bagim~or, 

*) kk., X Lónyaytanya; BM'eg vm., Kenyérmez<'ipuszta, Pusztnszentmihályfa, Tiszlaviz. 
tiszaháti j. (székh. Beregszász), báz 51, i. !60, M., puszta ás Topánmajor; Ve81prlm """• enyin~~ 
; , kh., kj. és ak. Nagybégány, tsztk., jb. és ház 264!, ! 1.546, M., o, ~-, ig. Lajosiomirom, 

_ah. Beregszász, cs. lS. Beregszász, 66, XI, 34-, 7.153 kb., ak. helyben, tsz. Veszprém, jb& és 
•· t. Beregszász, u. P• Beregdéda. ah. Enying, cs. G. Siófok, 19, XVl~ 65, f 

*) Xezlihuta kk., Ung · ., pereesenyi j., ház (Mezilkomárom-Vé.roshidvég), 
66, l !78, R., gk. Turjasebes,· 396 kh., kj. és ak. *) Jlezli.koTáesbua nk., X Bélamajor, és lm· 
Poroskó, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nagyberema, kovácsházai puszta j 01M&átl ta., mez6iovtcaházij., 
cs. G. Poroskó, 66, XI,· 86, u. t. Turjaremete, ház 660, :! 4-.4~9, M., o. ref. Reformitusioric!-
•· p. Porosket háza, ág. Nagybánhegyes, kh., ai. helyben, 

*) kk., X Desbordestany!!., Ferencz- tsz. SzPged, és ah. Battonya, cs. il. helrben. 
tanya, MáldO.lc5, Sindor János apatói tanya, Sándor 101, V; 15, I- e. 41J.. 
.János belsOtanya, V ölgy~n és Tyiszelicza j puszta, "' Mezókovlcshin, 
Tcwtla-~ranyoB "m .• marosludasi j., ház 276, :! Oaanátl "m., mez6kovácshá.zij., cs. G.lez6iolia· 
1.348, O., m.,. ', rk. re( háza, u. t. és u. p. Mezókovácsbáza. 
4.835 kb., kj. és at~ helyben, tsz. Torda, jbtk. és *) kk., X ·HegymegeUi tanyi\; 
ah. Marosludas, ca. 6. helyben, 62, XXII, 71, Kololi ""• mez6Grményesi j., bú iOO, i 910, 

M., o., ; , ~ , !.6lJ9 kb., kj. és ak. Septér, 1!1. • 
M l *) Mezöknszony nk. és I, X Batka, Bloksai- Kolozsvir, jbtk. és ah. Teke, ca. G. ezMrményes, 

tanya, Borsósze g, Fuló tanya, Harsányilanya, Hosz- 6!, XXII, 73, u. t. MezOitecsed, u. p. Mez6ötméoyl'!. 
. szugorond, Papi ·tanya, Síirútanya, Toperczertanya *) Mezö.kölpény kk., M.aro1 Tordt1 !Illo, maN!i 

és U raytanya; Bereg "m., mezőkaszonyi j., ház 347, alsó j. (székh. Maros-Vúárhely; szolp.hiroi ti· 
f. !1.468, M., o, ~, 1), gk. Gorond, 5.095 kh., ak .. rendeltség Mezilbánd), ház 1St, ! 709, X., o., 
helyben. tsz. BeregszAsz, jbtk. helyben, ah. Bereg- czigány, ~, gk. Mezóménes, !.Bili kh., ij. és at. 
szász, es. O. helyben, XI, 94, r (Bereg- helyben, tsztk., jb. és ah. Maros· Vásárhely, e;, o. 
som-Mezlíkaszony), _r- e. Mez<'isámsond, 6i, XDI, 71, 1o t. lezósimsona, 

*) kk., Kolos. . mezdlhményesi a. p. Mez<'imadaras • 
j., ház 179, f. 757, O., t , !.097 kh., kj. és ak. *) Mezö][övesd nk., Borsod ni., mezókftmli 
helyben, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Teke, es. O. j., ház S.•U3, :! 17.!0~, M., 0, J), ref.lli!Zllkemz· 
Nagyczég, 61, XXII, 73, ~' :r, IZ! p. u. tes, 1 kb., ak. helyben, tsz. Miskolcz, jbli. 

M e z 6 k e m é n y t e l"k e l. Keménytelke. és ah. helyben, ca. G. helyben 6() x, 31 ~ 
*). nk., X Bereeztanya, Csincse- r. _r- e. ~. ' ' ' 

tanya, Gáltanya, Gombatmya, GyiimOreitanya, M e z <'i k O v es d l. SzékelykiSvesd. 
Husztilanya, K'ökúllaposlanya, Lajostanya, Nagy· ") kk., Z6lyom 11m., breznóbánJaii, 
tanya, Vályilanya és Zöldhalomtanya; Borsod. -vt.n., ház 139, :! 1.09 ~. T., o, i.97Hh., kj. és ak. Ga~ 
mezökövesdi j., .ház 1.056. :! 4.501, ~, rk. szentandrás, tsz. Beszterczebánya, jbtk. es ah
KeresztespflspOkx, 12.!51 kh., ak. helyben, . tsz. Breznóbánya, cs. G. Garam~zentandrú !!5 XfL 

l l 

Miskolcz, jbtk. és ah. Mezők.Ovesd, cs. ö. helyben, 50, m, h., u. t. és u. p. Garamszentaudnl· 
60, X, 31, r (Mezökeresztes-Mezönyárád), . *) kk., Zempllfnt:•·· mezelabort~ 

· _[IE e. ~· . j., ház !!26, :! 1.661, r., n., m., ; , rk. l•borczmt:C. 
Me z ők e r es z t es l. Biharkeresztes. :i.424 kb., kj. és at .. helyben, tsz. Sáto~aújhe! 

· Jlezökeszlpuszta, r"'\ Űrmény, Nyitra vm., jbtk. és ah. Homonna, cs. ll. helybeli, 61i, II.··· 
nyitrai j., ca. G. Űr111.ény, u. t. és u. p. Űrméuy. :f, _[IE e. · 

• 

• 

• • 

• . 
• 



• 

• 

• 

• • 

• • 

Mez Mez 913 

*) Mezllladány kk., )( Endespu;zta; k~zaboZcs tanya, Karolatan~a ~s Kukoriezismalom j Borsoli 
tiszai j. (székh. Mindok), ház 195, :f. 991, "m., mez<'ik6vesd1 J., biz 175, z 1.0~, M., ik. 

11., ~, rk. Mándok, gk. TornyospA.lcza, ~.890 kh., Alsóábrány, !!.451 kb., ak. helyben, tsz. Miskolcz, 
.kj. és ak. helyben, ts1:. Nyíregyháza, jblk. és ah. jbtk. és ah. Mezök6vesd, cs. O. Mez<'ikeresztes, 
Kisvárda, cs. ll. Tiszalök, 65, X, SS, u. t. és u. p. 60, X, 81, (Mez<'ikeresztes-Mezc5nyárád), 
Tornyospálcza. · - ~. -

*) Iezfilak kk., )( Asszonyfa, Kismityusháza, *) kk., X Kaszálótanya, Kistullos, 
.llátyusháza, Sóspuszta és Szélmez<'ipuszta; Vese- Nagytullus és P.erespuszta; Borsod t1m., miskolczi 
pr4m """• pipai j., biz 170, z 1.421, M., ~.j., ház 139,! 919, M., ~. rk. Milyi, gk. Hejc5-
rk. Nyárád, ág. Pápa, kb., kj. és ak. Mihály- keresztúr, 3.171 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., 
biza, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Pápa, cs. 6. jb. és ah. Miskolcz, es. O. Ónod, 34, X, 31, 
Nemesszalók, 1!1, XVII, 55, r, _[ll e; ~· r (Mez<'inyék-Ládháza), ~ e. ~. 

JlezfillTidia kk., vm., puji j., biz 178, *) Jlezöfir kk., X Mikótanya és Szávatanya j 
i. O., ro., t, 796 kb., kj. és ak. helyben, Kolon vm., mocsi j., ház 204, z 1.078, O., ; , 
tsz. Déva, jbtk. Puj, ah. Petrozsény, cs. o. Puj, 4.019 kb., kj. és ak. Mezöszopor, tsztk. Kolozsvár,·. 
.M, XXIII, 75, r (Livádia), u. p. Puj. jb. Kolozsvár vidéki (székh. K.olozsvár), ah. Mocs, 

*) Jlezömadaras kk., X Fekete, Hidegvölgy es. O. Magyarfráta,. 62, XXII, 'lS, u. 1;. Mez<'iesán, 
Ke\csup, . M.alomoldal, Tanorok, Tekanyölő és u. p. Kolozs. i . · · 
Vásárostet.S; ,;m., marosi alsó j. *) M:ezöörke kk., Torda-Arattgos tordai j., 
(székh. lllaro.s-Vásárhely j szolgabiröi 'kirendeltség ház 2()4., f, 1.0f.2, O., iL ref. Alsódetrehem, 3.810 
Mezilbánd), biz dBt., ! ~.935, M., o., i, ~, kb., kj. és ak. Alsódetrehem, tsztk., jb. és ah. 
6.94.1 'kb., 'kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Torda, cs. O. Aranyosgyéres, 50, ~XI, 69, u. t. 
Maros-Vásirhely, cs. o. Mezöbánd, 62, XXTI, 71, és u. p. Alsódetrehem. 
11o 1;. "llezlls6.msond, ~- . ..) Jlez66rményes kk., KoZoiB " ..... mezöOrmé-

JleziJozajor, ,....., Németújvár, Vas t1m., német- nyesi j., ház !!86, ! 1.404-, O., m., t, ~, unit. 
újvári j., cs. ~. lUme\újvár, u. t. éa u.. p. Német- Szabéd, 4.490 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Kolo~
újvir. . vár, jbtk. és ah. Teke, es. O. helyben, 6!, mr, 

*) llezömajos kk., Maro,..Torda 11m., marosi 73, J:- e. ~· -
felsil j. (székh. Maros-Vásárhely), ház 107, ! 480, *) MezöUrs nk., X Alsó major, Józsefmajor, 
O., t, U99 kb., kj. és ak. Póka, tsztk., jb. és Mindszentpuszta, Öregnémapuszta., Nagynéma és 
ah. Maros-Vásirhely, cs. 6. Körte kapu, 6J, XXII, PO.sp6kalap i Gg6r vm., pusztai j. (székh. Gy6r-
7l, u. t. Sáromberke, u. p. Póka. · szentmárton), biz ~Ui, z 1.621, M., o, ~ ,'8.!!ö1 kb., 

*) Xezöméhes kk., )( Bélditanya, Illyéstanya, ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Gyc5r, cs. O. Böny• 
Kendeffytanya, Makkaytanya, Silnaytany a .. és rétalap, 19, XVII, 56, 
Zsomborylanya.; Torda-Arangoa "m., maros- *) Mezöpagocsa nk., Torda marosi 
·ludasi j., ház !!61, ! 1.300, O., m., t, =f, ~, felső j. (székh. Maros-Vásárhely), ház t 1.997, 
r.C. .llocs, 4.96! kb., kj. és ak. helyben, tsz, O.,. m., czigány, t, ref. Uzdiszentpéter, 6.659 ... 
Torda, jbtk. és ah. M.arosludas, . es. O. Mezőzáh. kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Maros-Vásár-

• 

ID!, 71, r, ~- hely, cs .. o. Mezc5sámsond, 62, XXII, 71, u. 1;. · 
"') lledménes Kk., Maros-Torda marosi Uzdiszentpéter, tzi. · 

Celsil j. (székh. Maros-Vásárhely), biz 81, :f, 392, *) kk., Maros-Torda ""'·• marosi ·· 
O., ro., t, ref. Mezc5fele, 1.131 kb., kj. és ak. Mezö- alsó j. (székh. Maros-VA.sárhely), ház 402, t 1.7!!4, 
csávás, tsztk.) jb. és ah. Maros-Vásirhely, cs. o. M., ~, gk. Csittszentiván, 3.8241 kh., kj. és .ak. 
Mezilcsávás, 6~, XXII, 71, u. 1;. Maros-Vásárhely helyben, tsztk., jb. és ah. Maros- , es. o.· 

. ' u. p. Mezllcsávás. . Mezc5bA.nd, XXII, 71, u.. 1;. Maros-Vásár-· 
Me z 1'1 n a g y c_s 6. n l. Mezc5csán. hely, .. · ~ 

*) Xez6nagymibály nk., X Almil.sytanya, Barta- *) Mezöpatak kk., Turóc• atubnyafürdői 
tanya, Csiziktag, Dobozytanya, Egyestanya, Eper- j., ház 18, z. 78; T., rk. Turóczszentgy6rgy, 938 

. jestanya, Fáytanya, Fendudatanya, Gólyástanya, kb., kj. és ak. Tótpróna, tsz. Beszterczebánya, 
Gyikinyestan):a, Gyulaszállás, Kenyérvárótanya, jbtk. Stubnyafürdó, ah. Turóczszentmárton, es. o. 
Kisecsértanya, Kupertanya, Mirktanya, Nagyeesér- Znióváralja, 71, XV, 48, u. t •. és u. p. Tótpróna. 
tanya, Nagyháztanya, Nagytanya, Pillan~ótanya, ') Jlezöpete kk., Torda-Arangos vm., maros
Salamontanya, Seráktanya, Szakállastanya, Sza- ludasi j., biz 96, ! 520, O., T• 1.393 kh., kj. és 
laytanya, Szomollótanya, Tappertanya és Zsin- ak. Oláhdellc5, tsz. Torda; jbtk. és ah. Marosludas, 
delyestanya; Borsori t1m., mezóesáti j., biz 878, cs. O. Maroslekencze, 62, XXII, 71, u. 1;. Kerelő· 
f, 1 M., ~, rk. Keresztespüspö ki, 10.760 kh., szentpál, n. p. Oláhdellet 
ak. helyben, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Mez<'icsát, *) Mezöpeterd kk., )( Etelkatanya és GusztAv· 
cs. 6. Mezilkeresztes, 84, X, 31, IZ). tanya; Bil,ar tma., biharkeresztesi j., ház 127, 

*) Iez6nJárü nk., X Géza- f. 861, O., m., O• -=f, ref. Váncsod, 8.168 kb., 
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-kj. és ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ab. újtanya ·és Tölgyespuszta; Bihar Illi, iDsponüj., 
es. G. Biharkeresztes, 37, IV, 11, (székh. Nagy-Várad), ház , ! l .336, o.,m, 

=f=', 3.97 4 kb., kj. és ak. helyben, tszti. Nau
nk., X Boertanya, Degenfeldtanya, Várad, jb. Nagy-Várad vidéki (székh. N•BJ·V&. 

és Vonháztany a,; Ssatmar vtn., nagykárolyi j., ah. Nagy-Várad, ca. ll. Mezóteleid, 37, IV, 
ház ~42,! 1.455, M., (;, gk. Reszege, 4.170kh., 11, m. h., ~· 
ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jblk. és ah. *) kk., X Ballatanya, Berion~-
Nagy es. o. Szaniszló, 6, X:K, 39, u. t. Sza- t!'-nya, Bethlentanya és Magatanya i To/da·Ara· 
niszló, nyos 11m., marosludasi j., ház 256, i. 1 O, 

*) kk., X Néma i Maroa-Torda m., czigány, t, rk. Mezllszengyel, rer. Maros~ 
marosi felsl'! j. (székb. Maros-Vásárhely), ház 333, unit. Kolozs, 3.973 · kb., kj. és ak. Mezöszengye~ 

. f, 1.653, O., m., t, ref. Naryölyves, 4.460 ~b., tsz. Torda, jbtk. és ah. Maroslodas,cs. 6. Mezóbptt 
kj. ú ak. Nagyölyves, tsztk., jb. és ah. M~ros- 62, XXII, 71, u. t. Mezőzáh, u. p. lez6szelll!a 
Vásárhely, cs. ö. Mezösámsond, 6!, XXII, 71, *) kk., Kolass vm., moesi j, hu 
a. t. Mezösámsond, • 106, ! 511, O., m., ; , ~, 1.77! kh., ~. ésak. 

Me z c5 s I. Alsómezc5s, Felsc5mezc5s. helyben, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Moes, es. o. 
*) kk., X Kurmaturadíllc5 és Lc5- Mocs, 62, XXII, 73, u. t. Alsózsuk, ~· 

rinezidílld i Tortla-.A.rangos marosludasi j., Me z c5 sz e I es t e l. Papmezőszeleste. 
ház 326, f!. 1.630, O., m., czigány, 1t, ref. Mezd- *) kk., X Fels6tanya, Nau . 

. záh, ,,()04 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Torda, hirpota, Nagytanya, Padtanya és Teleiitanya; 
jbtk. és ah. Marosludas, cs. G. ·Mezőkapus, Torda-.Aranyos vm., marosludasi j., hál 
XXII, 71, u. t. és u. p. i. 1.657, O., m., (;, t, ref. Marosbogát, 5.56.i 

*) lledsámsond kk., -Torda marosi kb., kj. és ak. helyben, tsz. Torda, jbti. é3 ah. 
felső j. (székh. VAsárbely), ház 464, :E 2.086, cs. ll. Mezőzáh, 6i, xm, 71, · 
O., m., 0, t, ~, 5.661 kb., kj. és ak. helyben, (Mezőszengyel-Meziltóhát), ~· 
tsztk., jb. és ah. Maros~ Vásál'hely, cs. O. helyben, *) HezöszentandrAs kk., Kolou ~~a., tekei j. 
6!, XXII, 71, , . hAz 14-2, f!. 640, O., t, 1.18! kh., kj. ú al 

*) JlezlJsas nk., Bihar 11m., biharkeresztesi j., Kozmatelke, tsz. Kolozsvir, jbtk. ~~ ah. Tekt 
ház 871, ! 1.666, M., ~, 4.587 kh., ak. helyben, tsz. cs. O. Faragó, 6!, XXII, 73, u. t. á u. p. Sziiz. 
Nagy-Várad, jbtk. és ab. Berettyóújfalu, cs. ö. régen. · .. 
Biharkeresztes, 87, IV, 11, u. t. Berettyóújfalu, *) M:ezlJszentgy6rgy nk., X Lúzlópuszta i! 
~· · Új puszta; Vessprim vm~, enyingi ~. hád~U 

*) Mezösolymos kk., Koloss ""'"' tekei j., ház , M., ~, rk. Lepsény, 3.447 kh., ak. helyben, 
· · 11S8, f. 775, O., it, 2.266 kb., kj. és ak. Mezd- tsz.· Veszprém, jbtk. és ah. Enying, cs. il. Balat011· 

erked, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Teke, cs. ö. Teke, kenese, 19, XVII, 55, u. t. Lepsény,~· 
• 

• 

-

• 

• 

6!, :XXII, 78, u. t. és u.. p. Mezőszentmihály. M e z ó sz e n t g y ö r g y l. Uzdiszen~Ji!IBJ . 
*) ][ezösomlyó kk.~ X Mártamajor, Osztoics- *) M:ezlJszentjakab kk., Tordt~-.Ara11y01 tL. 

kistanya, Osztoicsnagyta.nyo., Silmeghegy és Ve- tordai j., ház 1 :E 810, O., m., t. U65 Ü. 
litsektanya; Temes 11m., dettai j., ház 19"4, f. 1.115, kJ. és ak. Mezc5csA.n, tsztk., jb. és ah. Tordl. 
O., m., T• rk. Gáttája, á.g. Temesbökény, 4.206 cs. ll. MezOcsán, 50, XXI, 69, u. ~ és 'p. 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Fehértemplom, jbtk. Mezc5csán. · 
és ah. Detta, cs. o. helyben, 61, VII, ~o. *) kk., Tordo·MI.IIIJOirl1 
:f, ~ p. !l· marosludasi j., ház 6,, i. O., m., t, I.OOHb . 

Mezösor, f"'l Tarányos, Kolo1s 'l1fll,, bánffy- kj. és ak. helyben, tsz. Torda, jbtk. ésah.KafO!· 
hunyadi j., es. G. Csucsa, u. t. Kissebea, u.. p. ludas, cs. ll. M&l'OSlekencze, xxn, 71, .. ~ ti 
Kalotaszentkirály. . ·· u. p. Kerelt'Jszentpál. 

*) Jlezöszabad kk., Maros-Torda vm., marosi *) kk., Maros·Tordt ftl·• 
felsc5 j. (székb. Maros-Vásárhely), ház 198, ! 905. marosi felsil j. (székh. Maros-Vútrhely), bll 
O., it, ~.1!!8 kb., kj. és ,a]t, Mezóesávás, tsztk., 286, ! 1.401, O., m., ; , ref. Nagyölyves, SjSI 
jb. és ab. Maros-Vásárhely, cs. ö. vás, kb., kj. és ak, Nagyölyves, tsztk., jb. és ah. jato!· 

6!, XXII, 71, u. t. Maros-Vásárhely, u.. p. Mezc5- Vásárhely, cs. ö. Meziisámsond, 6!, XXII, 71, 
csávás. u. t. Mezl'!sámsond, a. p. Mezórucs. 

~) H kk., X Kovácstanya ; Bihar *) kk.,Kolon tlfll,, mezMrJII~ 
11m., kózponti j. (székh. NaB')'-Vé.rad), ház 101, ! nyesi j., ház !28, i. 1.016, O., m., t, ref. Új~ 
571, O., m., .::f, 1.273 kb., kj. és ak. Mezl'!telegd, 3.342 kh., kj. és ak. helyben, tsz. lolozs~ 
tsztk. Nagy-Várad, jb. Nagy-Várad vidéki (székh. jbtk. és ah. Teke, cs. ll. ·NagyCJér, 6j, XXJI, ' 
Nagy-Várad), ah. Élesd, cs. ö. Mezc5telegd, 37, IV, r. ~· . L- JleJ6"..'' 
11, u. t. és u. p. Mezc5telegd. e z 6 s z e n tm i h U Y t e lk 8 

. ~) kk., X Brülltanya, Telegdi mihily • 

• 

- • 
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*) Jte.z6s:rllvAs kk., X J?r~gatanya és Gáltanya; Iucska, 61i, XI, 84, 
·Kolon t1m., mezc56rményesi j., ház !9~, i. 1.510, ~. 

r (Mezc5terebes-Gorond), 

O., m., · t , ref. Mezc56rményes, 5.899 ·kb., k.j. é~ Mez6terebesl tanya, r'"-t Zápszony, Bertg ""'·• 
ak. llez66rményes, tsz. Kolozsvir, jbtk. és ah. me~őkaszonyi j., cs. 6. Mezökaszony, u. t. Bereg· 
Teke, cs. 6. MezóOrményes, 6!, XXII, 78, u. t. som-Mezc5kaszony, u. p. Mezc5knszony. 
ás IL p. llezc50rményes. *) nk., X Károlyialsótag; és KA· 

*) lllez6uokol kk., Ko lou tekei j., ház rolyifelsötag; Szatmár t1m., nagykárolyi j., ház 
187, f, 816, O., t, 1.967 kb., lrj. és ak. Tancs, 318, i. j.S39,, M., o., o, t, 4.601 .kh., ak. hely
tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Teke, cs. O. Faragó, ben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Nagy-· 

XXII, 73, u. t. és u. p. Tancs. károly, es. O. Nagykároly, 5, XII, 39, r,~. 
*l Ie.l6s.zombattelke kk., Koloes t~m., nagysár- *) t kk., X Csontostanya és Kemérry-

j., biz ~~. ~ 784, O., t, !.6414 kh., kj. és tanya; Torda-Á.ranyos vm., marosludasi j., biz 
ak. Pusztakamarás, tsz, Kolozsvár, j btk. és ah. 209, i. 1.057, 0., m., t , ref. Mezözáh, 3.570 kh., 
Jlocs, cs. O. Nagysirmás, 6!, XXII, 73, u. t. és kj. és ak. .tsz. Torda, jbtk. és ah. Ma
•· p. lloea. rosludas, cs. O. Mezöz:\h 6!, XXII, 71, (Me· 

") Jlez6szopor kk., KoZoe1 t1m., moesi j., ház zöszengyel-Mezötóhát), m, h., u.. t. u. p • 
. 17-f., f, 91(., O., m., czigány, "'f, ref. Magyar- Mezózáh. · 
frAta, !.695 .kh., kj. és ak. helyben, tsz. Kolozs- *) Mezlitúr rtv., X Berettyózug, Leskihalom, 
vár, jbt\:. és ah. Mocs, es. ö. Magyarfráta, 6J, Pásztózug, Peres, Pusztabánréve, Pusztakúria, 
IDI, 78, u. t. és u. P• Magyarfráta. Pusztanagykúria, Pusztapó, Szentmiklós, Szonda 

*) llez6tárkány nk., X Barnatanya, Bársony· és Újváros; Jáa/1-NaggkfVII,-SzolJzole ",., ház . · 
• tanya, Farkastanya, Főkáptalani vizi malom, ~ . M., t., 0, ~, J), ig. Sza/vas, unit. 

K?vácstanya, Lé~ridytanya, Lc5rincztanya, Budapest, 71.~1 kb., ak. helyben, tsz. Szolnok, 
tyustanya, Méhtlanya, .Németh Antal tanyn, és ah. helyben, es. o. helyben, 68, ill, 9, 
Németh Béla tanya, Sacsótanya, Szalmást~y~ r. _(li e, 
Útkaparóház és Varnostanya; HetJes t~m., egn J., *) '-'- ". :~ ... 

.a M. ± k · '"L' .r. Of'u.ll·.4rtmyos . ""'·• ma• 
hú 7~, N !!.980, • u• 6.800 kh., a • helyben, rosludasi j., hiz 99, i. '"• O.~ ilf, 1.4·30 kh., :k,j. · 

• tsztk., Jb. és ah. Eger, es. ö. Fiizesabony, 60, X, é k Oláhd ll ... tsz T . d 'btk é h M B! ill r ~ . s a . e u, • or a, J • s a . _aros· 

• 

-

~ ~t ' l T • Iudas, cs. 0. 6i, XXII, 71, u. t. 
. • e z u a r p a • arpa.. K ló t .. , Oláhd l . 

*) J[ ll4-Al d kk. X B'h 'lá • 1 . .. ere szen p11.1, u. p. el ő. . _ezvw eg , 1 arsZl gyi o &Jgy ... r, 
Bnndatanya, Keserdpuszta, Mezötelegdi aszfalt- *) Jlez6újl~. kk., Völgytanya i ~olou ""'·• 
gyar, Sártórigyár, Szlávymajor és Újsor; Bihar mezc50rményest J., . biz ~14·, i. 1.0:>1 O., m., 
fill,, központi j. (székh. Nagy-Várad), ház 462, i. t, a, 2.658 .kh., k.j. és ak. Septér, tsz. Kolozs· 

' JI., o., Ol a J T• ll), gk. Nagy-\fárad, vár, jbtk.. és ah. Teke, es. o. Mezőörményes, 6!, 
kh., :k,j. és ak. helyben, tsztk .. Nagy-Várad, XXII, 78, u. t. és u. P• ~ezőörményes • 

jb. Nagy-Virad vidéki {székh. V ah. *) kk., Torcla-.Aranyoa ""'·• ma-
Élesd, cs. 11. helyben, 37, IV, 11, ~ r~sludasi j., ház 63, ! 328, O., t: 1.<187 kb., 
e. ~. . kj. és ak. Mezókapus, tsz. Torda, Jbtk. és ah. 

aszfaltgyár, r-. Mezőtelegd, BJ- Marosludas, es. o. Mezókapus, 6-l, XXII, 71; u., t.. 
har központi j. (székh. Nagy-Várad), cs. ö. és u. J>• .Mezőkapus. 
Mez;l!lelegd, u. t. és u. P• Mezótelegd. *) kk., X Sz;i.razhegy ; Vas """• mura-

*) llez6telkes kk., X Erzsébetvöln, Puszta- szombatij., ház t 86, !. 887, Vend, m., rk. Márton-. 
majaa és Pusztaterasztenyé; Q(JmÖf' ú Kis-Hont hely, ág. Alsómarácz, UM2 kb., kj. és ak. · 
""'·· j. (székh. Feled), ház 71, ! 298, Mártonhely, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Mura- · 
H., rk. és ref. Rimaszombat, 1.560 kb., kj. és szombat, cs. ö. Muraszombat, 83, XX, 66, u. t. 
ak. tsz. Rimaszombat, jbtk. Feled, ab. Rima- Muraszombat, u. p. Mártonhely. 
azombat, cs. O. Rimaszombat, i5, XVI, 62, u. 1;. M e z ó v á r i l. Vári. . 
és u. p. Rimaszombat. Me z ő v ás 4 r h e l y l Hódmezó-VAsárhely. 

*) Jlez6telkl_ kk., Bihar_ t1m., élesdi j., biz 1M, *) kk., X Antos tanya, Bozóktanya, 
f. 711, ll, ~, kg. Izsópallaga,- !.477 kb., kJ. és Elekestanya, Nellitanya, Orbántanya, és U w-· 
ak. Örvénd, tsz. Nagy-Virad, jbtk. és ah. Éle"Sd, ron~nya; Torela--Aranyos " ... , marosludasi j., 
Cl. O. llezötelegd, 37, IV, 11, .m. h., u. t. ház 332, i. l.M~, O., czigány, m., t, 4.193 kb., Jr,j. 
Hezötelegd, u. p. Örvénd. és ak. Mezóméhes, tsz. Torda, jbtk. és ah. Maros-

*) !lez6terebes kk., X Lepke, Lc5rinezke, Iudas, es. 6. Mezőzáh, 62, XXII, 71, u. t. és u.. p. 
Horgó és VidékereM ; Bereg 'Om., munkaesi j., Mezőméhes. · 
ház 807, ! !1.008, R., m., o., t 1 ref. Barkaszó és *) Mezöveresegyháza kk., Siolnok-Dliboka vm., 
Izsnyéte, 11.!13~ kh., kj. és ak. Gorond, tsz. kékesi j., biz 1!!5, ! 580, M., o., t, gk., S~ász· 
Beresszász, jbtk. és ah. :r.t:unkáca, es. G. Nagy- zsombor, 1.646 kh~, kj. és ak. Kékes, tsz. Dlla, 
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jbtk. Kékes, ah. Szamosújvár, cs. O. Kékes, 63, niczei j., es. o. Verbóc~" u. . t. Szenicse, L ,, 

XXII, 7j, u. t. és u. p. Kékes. Úszombal 
*) M'ezöviszolya kk., Koloss vm., mezőOrmé- Higazzikastély, . r"\ Nógrádver6cze, 

nyesi j., ház 20~, t 860, O., 1, 2.567 kb., kj. és vm., nógrádi j. (székh. Rétság), cs. o. Nólincs, 
ak. Mezőkecsed, tsz. Kolozsvár, jhtk. és ah. Teke, u. t. és u. p. Nógrádver<'lcze. . 
cs. O. N agyczég, 6'!, XX li, 73, u. t. és u. p. Mező· f'\ Feketekeleeaény, Bsra n~., 
kecsed. aranyosmaróti j., ·cs. o. Aranyosmarót, a. t. és 

~) Hezözáh kk., X Bábadülö, Boriskadülü, u. p. Aranyoamaról · 
Botadülő, Bozsortanya és Foszlótanya; Torda- M i. g l é c z l. Miglécznémeti: , 
.Aranyos vm., marosludasi j., ház 299, :E 1.394, *) kk., AbaUJ·TorM fill,, k8S.ill_ 
O., m., czigány, ; , ~, 4.731 kh. k.j. és ak. hely- j., ház 74, :E 4-24-, _M., rk. Keny~eez, Bk. llöbs~, 
ben, tsz. jbLk. és ah. Marosludas, cs. ö. ref. Tornyosnémeti, 1.<>'6 kh., kj. ~ ak. Abat; 
62, XXII, 71, :f. . · szina, tsztk., jb. és ah. K~sa_, cs. G. Göncz, M, 

*) nk., X Csákányháza, Dorgó· IX, 27, u. t. és u. p. AbauJszma. . . . 
b há F k · t F lhé h há G 1 b *) kk., Zempltn vm., gálszéCSI J., hú or z, ecs es anya, e r or z, n am os- * k T<'lk t b k. Vécse 
tanya, Hangácsborház, Xapiborház, Kerektanya, 85, f 377' ! ·· m., o' r · e ere es, B. .. • 
K tt .. ~-d K' ál b há K' k' ál b ház K's- 1.399 kh., k.j. és ak. Vécse, tsz. SitoralJaUJhely, e OSCSw: a, Ir y Or Z1 IS Ir Y Or , l · 'l' k be IT 
lajosborház Köborház Miklósborház Nagylajos- jbtk. és ab. Gálszécs, es. O. ő etere s, ~...., 
borház Pé~hytanya Sósborház Sz~mereborház ~8, u. t. Gálszécs u. P• Vécse . 

vm., szerenesi j,, ház 348, :E ~.302, M., ) . . ., ömör ú ta· ORI ~•, • 
~, 6.80!! kh., ak. helyben, tsz. 'Sátoralja- nagyrőczet J. (székh. Jolsva), hAz_ 45, f j!4, T., 

X, 3:!, ~ Szarencs tsz. Rtmaszombat, Jbtk. és ah. Nagyr6cze, cs. ft • 

*. n ."' . .e VIgmaJor s a 1 - ta, r"l Torna, .A.bauj-Tol'lla ,.,, 
maJor i Tetnes vm.! vmgat J., ház 197, f. 1 ·0~6• tornai j., cs. o. Torna, u. t. és u. p. Torna. 
O., m., =r, rk. Merczy_fa~va, 4.924 kh_., ak. hely- Drag& házesoport, r. Cosala alk6J. 
ben, tsz. Temesvár, Jbtk. és ah. Vmga, cs. 0· ség, r"' Fiume, cs. o. (a kOzbiztonsigi azoigálalot 
Temesmurány, 33, VIII, 25, 11• t. és u. P Merczy- Fi um e város rendőrsége teljesíti), u, t és •· J . 
falva. . . , . Fiume. 

r"' Zálnok, Szdagy 'l.'m., szllágy- M i h o. j 1 ö 1. Kismály. · 
sómlyói j., cs. o. Kémer, ~· 1;. Sarmaság, u. P• ') kk., .A.Zs6-F~Mr 11a., tOnsi~. 
Zálnok. · ház 49-t., i. ~.317, o., ; , ;:., kh., kj. és ak. 

•) Miava nk., X Bárányvölgy, Blahóvölgy, helyben, tsz. Gyulafehérvá.r, jbtk. és ah. Balázs· 
Brezóvölgy, Erdősor, MagasfOld, Ómiava, Pa- falva cs. o. Obrázsa, 50, XXIII, 741, l m. h. 
lánkairtvány és Rudnik; Nyitra vm., miavai j., ház u. t.' · 
1.85,, i. 10.063, T., m., n., o, Ó'· (X, 14.413 kh., ") kk., Csermez<'l, Somogy n1., csorp 
ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. helyben, cs. j., ház 245, f U03, M., 0, U78 kh., kj. és at. 
O. helyben, 72, XIII, 41, _[ll e. · helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. CsufBó, es. ft. 

M i c s á k l. Mikevágása. . Inke U XIX, 62 u. t. Zalaszentjakab, ~. 
M i c s i n y e l. Alsómicsinye, . Felsőmicsinye. M i h i. I d 1. Ki~miháld. 

r"' Felsőtizsény, Tt·encsén vm., r"' Karásmó, Tretlestn "•~ n· 
zsolnai j., cs. ö. Várna, u. t. Várna, u. P• Terhely. szuczaú.jhelyi j., cs. o. Kiszuezaújhely, L t 

") Micske nk., X Sánczipuszta; Bihar 'Vtn., Csncza, u. p. Ka.rásznó . 
margittai j., ház 300, f. 1.551, M., o, ~, gk. Szent- Mlhalesd kk., Hunyad 1111., marosillyei j., bú 
lázár, 4.J77 kh., ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. 121, f 487, O.,+, 1.839 kh., kj. ~~ak. Roskány, 
és ah. Margitta, cs. O. helyben, 39, III, 7, tsz. Déva, jbtk. és ah . .Marosillye, cs. G. Dobrd, 

• 

~· 64, XXIII, 75, u. t. és u. p. Hunyaddobra. 
M i cske l. Répezemieske. *) Mihá.lka kk., Márama,·os vm., huszti j., háJ 

· Micskepusztn, ~ Biharpllspöki, B-ih'!'r vm., 17i, :E 784, R., ;·, 2.41i kh., kj. és ak. Huszt· 
központi j. (székh. Nagy-Várad), cs. O. Btharpüs- sófalva, tsz. jbtk. és ah. H11Sz~ 

· pOki, u. t. Biharpüspöki, u. P• Nagy-Várad.. cs. ö. Técső, 86, XI, 35, m. h., 11, t Randa!· 
Micskófehérltötelep, r"' Bártfa, Sát·oa vm., buslyaháza, o. p. Szekleneze. 

cs. O. Bártfa, u. t. és u. p. Bártfa. M i h a l k ó l. Felsömihályi . 
Mfczepatakpuszta, r"' Egrespatak, Szilágy i h á l y l. Almásszentmihály, Alsóazen!Jdi· 

11m., zilahi j., es. ö. Zilah, u. t. Zilah, u. p. Egres- hály, Apátszentmihály, Bégaszentmihály, _B~d· 
patak. · szentmihály, Csikszentmihály, Drávaszentm~h y, 

6 · K' 'hál'/ Kiuzentmi.l!IJT• , r"' szombat, Nyitra f.lm., sze- Felsőszentm1hlly, 1sml ' 
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Mqyaiszentmih&ly, Mez<'Jnagymihály, Mezöszent- gesztesi j. (székh. Nagyigmánd), cs. o. _Nagy-
mih41y, Nádasszentmihály, Nagymihály, Nagy- igmánd, u. t. Mez(iörs, u. p. Tárkány. -
szentmihály, Németszentmihály, Pusztaszentmi- , r1 Baranyabán, Baranya 11m., 
hály, Rábaszentmíllály, Rákosszentmihály, Ro- baranyavári j.- (székh. Dárda), es. O. Fóherczeg
mánszentmiháiy, Sárszentmihály,. Székelyszent- lak, u. t. Föherczeglak, u. p. Baranyabán. 
miháiy, Szentmihály, Turóczszentmiháiy, Vas- .MIItályhegy, (') Vácz, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
srentmiháiy, JVégszenfmihály, Zalaszentmihály. vm.,· cs. ö. Vácz, u. t. és u. ·p._ Vácz. 

JllbMycslk.tn.g, 1'1 Krasznabéltek, Beatmár f'm., '') nk., Bopl'on vm., kapuvári j., hAz 
erdeSdi j., cs. lJ. Krasznabéltek, u. t. Alros, u. p. 209, J!, 1.310, .M., (), ág. Vadosfa, 2.955 kb., 
Krasznabéltek. ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Kapuvár, ... . 

M i h ál y d i. 1. Nyfrmihálai. es. o. Beled, 76, XVIII, 68, u. t. Magyarkeresztúr-

Bibálydomb, 1'1 DórypaUan; Tolna vm., völgy- Zsebeháza, · · 
ségi j. (székh. Bonyhé.d), cs. o. Zomba, u. t. M i h á l Y i. l. Alsómihályi, Fels<'Jmihályi, Zó-. 
és u. p. Zomba. lyommihályi. . 

~) Jfihályfa kk., X Csillagmajor; Zala vm., ,..... Köml<'J.d,1 Komárom t~m., 
sllmegi j., ház 146, f. 79ö, M., 0 , J), ~.20!! kh., gesztesi j. (székh. Nagyigmánd), cs, O. Kömlőd, · 
kj. él ak. helyben, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és u., t. Tala, u. P• Dad . 
.ah. Stlmeg, es. o. SO.meg, 48, XX, 6(., u. t. Silmeg, ::Mlhá.lylfelsöpusata, n Kömlőd, Komárom 
".,. vm., gesztesi j. (székh. Nagyigmánd); cs. O. KOm· 

M i h d. l y fa l. Kemenesmihályfa, Kerkaszent- l<'Jd, u. t. Tala, u. P• Dad. · 
mihd.lyfa, Pet<'Jmihályfa, Szentmihályfa, Zalaszent- ltllhá.lyi l'erencz tanya, n Heve_s, Heve• vm., 
miMlyfa. . . hevesi j., cs. O. He'Jes~ u. t. és u. ~· Heves. . 

•) Jfihá.lyfalT& kk., Nagy-Ktiktill4 tim., med- . Mi~~lylrtvá.ny, 0 Belapataka, Ny&tra_ .,.,, prl-
. · ház t60 .c 736 0 + * Ó' VIgyel J., cs. o. D1vékrudnó, u. t. Ny1tranovák, 

. gyesl J., ' ., ' ., m., n., ff ' o ' ' Bél t k . . 
US8 kh;, kj. és ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, u. J•. h· .. alpaka" a.t é l.. l S t 'hál 1.. t 
· M N 1 k • XXI .w. 1 .. y u r v y e s . · zen m1 ya.Or -J b lk. és ah. edgyes, cs. O. a gyse y , 31, II, él , . 

l k 
1"::/1 · v yes . 

76, ~ t. Nagyse Y ' L::::::::lJ· • • · • • n Csúz, Komárom vm., udvardi 
llthál~fa~va l. Alsómthál!falva, Cs1r.sóm1- j. (székh. Ógyalla}, es. o. Udvard, u. t. és a. p. 

hályfalva, Ermthályfalva, Felsc5mlhályfalva, Gömör- Csúz · 
mihályf~lva, Kismihályfalva, KrasznamihUylalva, · n Dunaalmás, Komdrom vm., 
Szentm1hályfalva. tatai j., cs.· o. Tata, u. t. Neszmély, u. p. Duna-

lllhAlyfapuszta, n Keré~teleki, Vea1prlfm "m., almás. · 
zirczi j., cs. O. Kerék~eleki, u. t.-Bakonyszombat· , n Felsc5mocsolád, Somogy ""'·• 
hely, u. P• Keréktelekl. igali j., es. o. Mernye, u. t. és u. p. Fels<'Jmo- · 

Jllhalyfapuszta, n Salomvár, Zala vm., zala- csolád. · · -
egerszegi j., cs. O. Zalalövc5, u. t. Zalal0vc5, u. p. Mlhálymajor, n Nagyzsám, Temes vm., ver-
u. t. Salomvár. · seczi j., cs. o. Nagyzsám, u. t. és u. p. Nagyzsám. 
Jllhál~f~puszta, n Somogyszob, Somogy t~m., :Mihá.lytanya, n Hevesvezekény, He'IJ88 v•, 

nagyalád1 J., cs. O. Felsc5segesd, u. t. és u. p. be,•esi j., cs. o. KOml<'J, u. t. és u. p. TM!IA· 
Somogyszob. · szentmiklós. · · . 

*) Iihá.lygerge kk., X Verebhegypuszta; Ndg- :Mlhá.lytanya, n Tarnaszentmiklós, &1JBB ""'·• 
. rád vm., szecsényi j., ház t ll, i. 560, M., rk. Litke, hevesi j.,· cs. O. Kömlő, u. t. é3 u. p. Tarua-
1.718 kh., kj. és ak. Litke, tsz. Balassa(!'ynrmat, szentmiklós.. . 
jbtk. Szécsény, ah. Losoncz, es. O. Nógrádszakál, ltlihá.lytanya, n Tiszaroff, Jási-Nagyktm-

XVI, 51, u. t. és u. p. Litke. 81olnok vm., tis1.ai közélJ j. (székh. Török-
Iihályhalom, r"~ Nádudvar, Haja/N t~m., haJdu- azentmiklós), cs. o. Tiszaroff, u. t. és u. p, 

szoboszlói j., cs. O. Né.dudvar, u. t. és u. p. Nád- Tiszaroff. · 
udvar. · n TGvis, AZsó-FehM' vm., tövisi 

*) JlihA.lyhá.za kk., X Bará.tmajor, Csögimajor, j., cs. O. Tövis, u. t. és u. p. Tövis.· 
· Kistima, Oregtima és Petendpuszta; V eSiprim *) Mlhó.lytclek kk., Zdlyom vm., breznóbányai 

t~m., pápai j., ház !110, i. 1.190, M., ~, rk. Nyá.- j., ház 126, i. 665, T., rk. Erdőköz, 2.4~6 kh., kj. 
rád, ág. Marczalgergelyi, 3.976 kh., kj. és ak. hely- és ak. Erdőköz, tsz. Beszterczebánya, jbtk. és ah. 
ben, tsz. Ves:r.prém, jbtk. és ah. Pá.pa, es. o. Ne- Breznóbánya, cs. o. helyben, XVI, 50, u. t. 
messzalók, 19, XVII, 55, u. t. Mezőlak, IZ!· és u. p. Erdőköz. 
Jlihályház1~puszta, n BalatongyOrGk, Zala :Mlhá.lytelek, 1'1 Nagyszénás, BtUs vm., oros

t~m., keszthelyi j., cs. O. Keszthely, u. t. Balaton- házi j., cs. ·O. Gádoros, u. t. és u. p. Nagy-
ederics, u. p. Balatonn-OrOk. szénás. . 

Hlhályházapuszta, n 'l'árkdoy, Komárom 1.'m., M i h á l y ú r l. Szentmihll.ly~r. 
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Mihálpárpuszta, r-. Bajcs, Komárom vm., r-. Gelencze, Hdrouúi 
udvardi j. (székh. Úgyalla), es. cl. Ógyalla, u. t. t7m., orbai j. (székh. Kovúzna), ca. 11. Geleneze, 
és n. p. B.ajcs. • u. 1;. Imecsfalva, n. p. Gelencze. 

Jlihá.lpölgyitanya, r.. Nekézseny, Bo,-sod vm., Mikesszöllö,l fl Miklóslaka, Als6-FtAir flt, 

ózdi j., cs. O. Bántapolesány, u. t. Nekézseny- marosújvári j., cs. ö. Marosöjvár, u. t. llafOI. 
Sáta, n. p. Sáta, új vár, n. p. Magyareseszt ve. . 

kk., Hunyad vm., brádi j., ház 143, • Mikestanya, fl Magyarcsesztve, .Abd,Feltr 
f, 6~0. O., czigány, .::f, rk. Brád, 3.381 kb., kj. vm., maros uj vári j., es. ö. Marosújvár, u, t. la. 
és ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. és ah. Kc'Srös- rosújvár, u. p. Magyaresesztve. 
bánya, es. cl. Bucsesd, 64, XXIII, 75, u. t. és *) kk., Kis-Küktlll6 ,.,, hosszli. 
n. p. Kristyór. aszói j., ház 346, f, 1.563, O., m., ; , ~, rk. 

M i h e l ö J. Méhelc'S-. · · aszó, 5.s:a kb., kj. és ak. helyben, tsz. Ensébet-
JI.Ihompuszta, r.. Kerkaújfalu, Zala vm., alsó- varos, jbtk. Hosszúaszó, ah. Erzsébetviros, cs. 6 • 

lendvai j., cs. ö. Csesztreg, u. 1;. Zalabaksa helyben, 50, XXIII, 76, ~. f, ~. 
n. p. ~scsztreg., *) Mikevá.gása kk., X Felsóta!'haj; Sáros Cl., 

M i ka l ak a l. Mikelaka. girálti j., ház .16, f. 106, T., rk. Karáesonmez6, 
Jllksnesd kk., Hunyad vm., marosillyei j., ház gk. Kabalá.s, ág. Girált, 81~ kh., kj. és ak. Girált, 

91,-'rass, O., -:=f, 2.764 kb., kj. és ak. Zám, tsz. tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Girált, cs. ö. Kilnb, 
Déva, jbtk. és ah. Marosillye, es. cl. Zám, M, 67, IX, 29, u. 1;. és u. p. Girált. · 
XXIII, 75, u. t. és u. p. Zám. *) Ifikháza kk., ""'·• nyirld· 

*) kk., X Alsógyóes és Felsc'Sgyóes; szeredai j., ház 147,! 664, M., O• 1.640 kh, lj: és 
Somogy vm., nagyatádi j., ház 165, i. 1 U.B, ak. helyben, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. 
M., rk. CsOkOly, 5.1:36 kb., kj. és ak. Csököly, tsz. Nyárádszereda, es. O. Nyárádremete,6i,X.'ill,71, 
Kaposvár, jbtk. és ah. Nagyatád, cs. ö. helyben, u. t. Nyárádszereda, u. p. D!!ményháza. 
44, XIX, 62, u.1;. Kadarkút, • *) kk., Bihar m., magyarcsékei j, 

lllkebnda, r.. Irsa, Pest-Pilis-Solt-Kis'k"n vm., ház 133, ! 603, O., m., .:f, 3.01:!9 kh., k~ él ak, 
. monori j., es, O. Irsa, u. t. és u. p. Alberti-Irsa. helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah, 

*) kk., X Zágorhida; Zala vm., novai csé.ke, es. ö. Magyarcséke, 37, IV, 11, 
j., ház b9, f, 502, 1·k. Nova, 1.298 ~h., kj. és M ik l ó lá. z u r 1. Miklóirtás . 
ak. Nova, tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. ö. , ll Végles, Z6lyom tnn., nagyszalatnai 
Nova, 4-8, XX, 65, u. t. és u. p. Nova. j., cs. ö. Nagysxalatna, u. t. Nagyszalatna, L,. 

*) Mikefalva kk., Kis-Kükülló vm., diesc'S- Végles. 
szentmártoni j., ház 125, i 649, M., o., ~, kg. M i kl ó s l. Aranyosszentmiklós, Belényes· 
Felsökápolna, 1.809 .kb., kj. és ak. helyben, tsz. szentmiklós, Betlenszentmiklós, Búrszenlmiklt\1, 
Erzsébelvál'os, jbtk. és ah. Dicsőszentmárton, cs. ö. Cisikszentmiklós, Detrekőszentmiklós, Dunaszent· 
Bonyha, 50, X..."{III, 76, (Mib.efalva-Csávás), miklós, Fertöszentmiklós, Garamszentmiklós, 

· Gyergyószentmiklós, Hegyközszentmiklós, KapoSI· 
") kk., Bsolnok-Doboka vm., dési Ló.sszentmiklós, Kerkaszentmiklós,Kisszentmiiliis. 

j., ház 111, f, 51;5, O., m., *, U!25 kb., kj. és Krasznaszenlmiklós, Kunszentmiklós, Lajtaszent· 
ak. Nyfres, tsztk., jb. és ah. Dés, es. ts. Bálványos- miklós, Liptószentmiklós, Magyarszentmikl6s, 
váralja, 63, XXI, 70, u. 1;. és u. p. Dés. Mosonszentmiklós, Nagyszentmiklós, Németszenl· 

«) Jl.lkelaka nk., X Újmikelaka ; Arad vm., miklós, Oláhszentmiklós, órszentmiklós, Riba· 
aradi j., ház 718, f. 4.:us, O., m., .:t=-, rk. Ötha- szentmiklós, Sé.rszentmiklós, Somogyszentmik· 
lom, ref. Arad, :us~ kb., ak. helyben, tsztk. lós, Szamosszentmiklós, Székelyszentmiklós,Szent· 
~s ah. Arad, cs. O. Öthalom, 33, VIII, !5 miklós,. Szigetszentmiklós, Tápszentmiklós, Tar· 
u. t. Arad, . naszentmiklós, Temesmiklós, Tiszassentmiklós, 

Mikelaka, r.. Abony, Peat-Pilis-Bolt·K18lcun Törökszentmiklós, Várszentmiklós, ZólyoJII· 
t~m., abonyi j., cs. ö. Abony, u. 1;. és u. p. miklós. 
Abony. ll Mez6zombor, Zempill ftlor 1 

. *) nk., X Bagosi tag, Bodóháza, szerenesi j., es. o. Szerencs, u. t Szerencs, 1,p. 
Morvaytanya, Nagymezc'S és Vekererdc'S; Hajdu Mezőzombor. 
f.lm., központi j. (székh. Debreczen), ház 432, ! M ik l ó s fa l. Szentmiklósfa . 
!.321, M., ~, rk. Debreezen, 6.420 kb., ak. hely- M i kl ó s fa l u 1. Landsúfalu. 
ben, tsztk., h. és ah. Deloreczen, es. ö. Debreczen, M ik l ó s fa l u I. Miklóshalma. 
89, III, 8, ") Mlklósfalva kk., Udt~arltely e~m., ház~· 

*) Mlkes To·rda-At·anyos vm., tordai j., ház t 285, M., ref. Homoródszentlászló, 1.068 kb., l:j. 

!186, f 1.350, O., t, 4.688 kh., kj. és ak. helyben, és ak. Homoródszentlászló, tsz. Székelyudvarhe~, 
tsz tk., jb. és ah. Torda, es. o. helyben, 50, XXI, 69, j btk. és ah. Oklánd, es. ö. Kányad, Si. xxrv, 1 

' 

u. 1;. Tordatúr, ., . u. t. Bögöz. n. p. Székelyudvarhelf. 
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J( i k 1 ó s fa l v a l. Zólyommiklós. fl Oroszl6.mos, TorotiUJ ""'·• 
Wftl6sfah1puszta, fl Abafalva, Gömör ú Kis- törökkaniisai j., cs. O. Oroszlámos, u. t. és u. p. 

HOJtt vm., tornaljai j., cs. O. Putnok, u. t. és Oroszlámos. 
a. p. Bwéve. . fl Öttevény, Ggflr tósziget-

IJtl6sgyirtelep, fl Pelsc5cz, Gömör- is Kis- csilizközi j. (székh. Gyc5r), cs. O. Héderv6.r, u. t. 
HOJtt vm., rozsnyói j., cs. o. Pelsdcz, u. t. és és n. p. Öttevény . 
•· p. Pelsc5cz. fl Pusztaederics, Zala ""''' 

*) ][ltlóshalma nk., X Fá.czános és Károly- zalaegerszegi j., cs. o. Nova, u. t.· és u. p. Tófej . 
- · erdc5; Moson 11m., rajkai j., ház 801, i, 1.8!0, Klkl6smajor, .~ R6.bakeszl!l, Sopron 11m., kapu-
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N., m., o. d", 9.719 kb., ak. helyben, tsz. Gyc5r, vári j., cs. O. Beled, u. t. Beled, u. p. R6.ba-
jbtk. és ah. Magyaróvár, cs. O. Hegyeshalom, 76, keczOl. . . 
XVIII, 68, u; t. Zurány, ~· . Mlklósmajor, · f""'l Récse, Possong ""'·• pozso-

fl TiszafOred, He_1JBB f1m., tisza- nyi j., cs. o. Pozsony, u. t. és u. p. Récse. 
fOredi j., cs. ö. TiszaOrs, a. t. és u. p. Tiszafüred. Mlklósmajor, fl Sárköz, S:atmár t1m., szat-. 

") Jllklósh&za kk., Krass6-Beöréng vm., jámi márnémeti j., cs. o. Sárközújlak, u. t. Mnzsdai, · 
j., hú 'J.77, :! 1 O., -T, 8.074 kh., kj. és ak. u. P• Sárkl!zújlak. · 
Tyukó, tsz. Fehértemplom, jntk. Sziszkabánya, 0. Nagyszaláncz, Ábauj-Tornea 
ah. Oraviczabánya, es. ö. Rakasd, 48, VII, ~1. vm., fOzéri j. (székh. Hernádzsadlny), es. O. Nagy-
•· t. és U:. p. Rakasd. szo.l6.nez, u. t. és u. p. No.gyszallnez. 

JUk16sh&za, fl B6.torkeszi, Esetergom ·vm., fl Szany, Sopron t1m., csomai 
pirkányi j., es. G. Muzsla, u. t. és u. p. Bátor- j., cs. ö. Szany, a. t. és u. p. Szany . 
keszi. lllklóspaszta, f""'l Tata, Komárom ""'·• tatai . 

KltlóshA.za, fl Temerin, Bács- Boilrog vm., j., cs. O. Tata, u. t. Tata, a. p. Naszály. 
újvidéki j., cs. ö. Bácsföldv6.r, n. t. és u. p. Temerin. Dllklóspuszta, f""'l Újvárfalva, Somogy ""'·• 

*) Kild6sl kk., &mogg 11m., igali j., ház 1!7, ko. posvári j., cs. O. Na~~Jybajom, a. t. Nagybajom, 
f. N" m., t, 1.817 kb., kj. és ak. TOrOkkoppany, u. p. Somogysárd. · 
tsz. Kaposv6.r, jbtk. és ah. Igal, cs; O. Andocs, Jllklóssytanya, f""'l Szakoly, &abolcs ""'·• nagy-
4-6, XIX, 68, Ná.lflocs, ~· k6.llói j., c&. O. Balkány, u. t. és n." p. Balkány. 

*) Jllklóslaka kk., X Belletanya és Mikessztlllc5 ; Mlklóstanya, fl Finke, Borsod vm., edelényi 
Al16-Fehdf' ""'·• marasujvin j .. ház 140,' f 617, j., cs. ö. Edelény, u. t. és a. p. Edelény . 
O., it , .:f, 1.669 kb., kj. és ak. Magyarcsesztve, fl Hort, Heves vm., • J., 
tsz. Gyulafehé"ár, jbtk. Marosújvir, ah. Nagy- cs. O. Hatvan, u. t. és u. p. Hort. 
enyed, cs. l!. Marosujvir, 50, XXI, 68, u. t. 'Mlklóstanya, fl Kótaj, Beabolcs 11m., nyJr-
Jiarosújvár, n. p. Magyarcsesztve. bogdányi j. {székh. Kemeese), ~s. ö. Nyirmada, 

• 

r 
lltkl6smajor, fl Cs6.kvA.r, Fejir ""'·• móri j., u. t. és u. p. Kótaj. . 

> 
• 

' •• 
' 
• 
l 

l 

• 
• 
• 
• • 
• 

• • 

• 
• 

• 
• 

• 
o 

• 

• 

• 

CL ll. Csákvár, u. t. és u. p. Cs6.kvá.r. fl Pálosnaumezc5, Bars 11m., 
Miklósmajor, fl Erdc5tarcsa, N6grád t1m., oszlányi j., cs. o. Oszlány, u. t. és a. p. Pálos-

sziráki j., cs. ll. Szirak, u. t. Szirák, u. p. Erdc5- nagymezc5. . 
tarcsa. .M i k I ó s t e l e k l. PáUiytelek. 

Klklósmajor, fl Felstlkörtvélyes, Zemplin vm., f""'l Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-
homonnai j., cs. Szinna, u. t. Czirókahosszú- Kisk"n vm., es. ö. {a bOzbiztonsági szalgálatot · 
meső, a. p. Udva. . Kecskemét varos rendc5rsége te]Jesiti), m. h., 

Jllklósmajor, fl Gór, Vas tim., sá"6.ri j., u. t. Kecskemét, u. p. Kisnyir, . 
cs. ö. ÖIM, u. t. BO.k, u. p. Bc5. f""'l Oroszkc5, Máramaros t1tn., visói 

IUklósmajor, fl Jiszkisér, Jáss·Naggkun- j, {székh. F.elsc5visó), es. O. Havasmezc5, u.· t. 
81olnok "'n., jászaági alsó j. (székh. Jászapáti), Petrova, u. p. Havasmezc5. 
cs. ö. Jászap6.ti, •· t. és u. p. Jászkisér. *) kk., Nagg-Ktikf.iZló vm., seges-

Jllklósmajor, fl Kajá1·, Gyát· 1Jm., sokoró- vári j., ház 103, i, 358, N., czigány, o., d", kg. Sz6.sz
aljai j. (székh. Tét), es. O. Kajár, u. t. Gyomore, keresztúr, kh., kj. és ak. helyben, tsz • 
u. p. Kaj6.r. · Erzsébetváros, jbtk. és ah. Segesvár, cs. O: Szász

. Jliklósmajor, fl KomAromszentpéler, Komárom kereszt úr, 31, XXUI, 76, a. t. és u. p. Szász-
udvardi j. (szákh.) Ógyalla), cs. o. Kom6.- keresztúr. ' · . 

rom, u. t. és u. p. Kom6.romszentpéter. Mlklósadnr, f""'l Surányka, Ngitrca1Jm,, nyitrai 
l'lklósmajor, fl Lengyel, Tolna vm., völgy- j., es. o. Nyitra, u. t. Assa.kOrt, u. p. Surányka. 

séri j. (székh. Bonyhé.d), cs. O. Kisvejke, a. t. *) kk., X ZsóDpuszta.; Sáros 
és u. J• Lengyel. t~m., eperjesi j., há.z SS, f. SM, R., t., ; , 

llklósmajor, fl Nanócsa, Z6lgom 1Jtn., nagy- !.336 kh. (Fc5nikszhu~ kk. terOletével}, kj. és 
szalatnai j., cs. o. Horhát, u. t. Nagyszalatna, a.k. Kelembér, tsztk., Jb. és ah. Eper~es, cs. o. 
u. p. Nanócsa. Bertót, 67, IX, i9, u. t. és u. p. Mo.rg1tfalva . 
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*) kk., Háromalélc "m., miklósvári j. Veiaztanya; S1atmár 1lm., szatmárn~meti j., biz 
(székh. Nagyajta), ház 179, f 697, M., o, ref. 245, f 1.896, M., ~. rk. Lizári, gk. SWaz. 
Köpecz, 3.739 kh., kj. és ak. Köpecz, tsz. Kézdi- berek, 6.289 kh., kj. és ak. helyben, tszlk., jb.és 
vásárhely, jbtk. Nagyajta, ah. Sepsiszentgyörgy, ah. Sutmár-Németi, .cs. o. helyben, li, Xll, 37, 
~s. O. Nagyajta, 2, XXIV, 77, . u. t. és u. p. f, . __ 
N agy aj ta. · i k o l a l. Füzesmikola, Garammikola, ViDUlS· 

MfklóSTár; r, Tolna "m., mikola. 
tamási j., cs. O. Tamási, f (Tamási-Miklós- *) kk., Máramaro1 Vt~J.,sugatagi~ 

· vár), u. P• Tamási. · · (székh. .Aknasugatag), ház !68, ! t. 0., t, 
M i kl ó s v á r l. 4-.367 kh., kj. és ak. Felsóká.linCalva, Iszik., ~. 

, r, Bakó, Ndgrád "m., balassa- és ah. Máramarossziget, es. ll. Barezánfalva, l 
gyarmati j., cs. O .. Érsekvadkert, u. 1;. Mohora, XII, 38, u. t. Aknasugatag, 1, P• Barezánfaha. 

• 
• 

u. p. Sz ügy. · r. Csenger, Seatmár ~111., esen· · 
*) Mlklósviilgye kk., Sáros "m., bártfai j., ház geri j., cs. O. Csenger, u. t. és u. p. Csenger. 

67., :E 34-5, R., ; , 1.-US kh., kj. és ak. Alsó- *) :Mikole.sány kk., Gömör ú Kis·Hont vt., 
pagony, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa,. es. O. nagyröczei j. (székh. Jolsva), ház 47, ! l, 
Zboró, 67, IX, 29, u. t. és u. p. Alsópagony. ref. Gicze, é.g. Silvete, 994 kh., kj. és at. Giezt, 

M ik l ó s v O l g y e l. Szentmiklósvölgye. tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Nagyröeze, es. ö. 
, r, Csesztve, Ndgrád vm., Pelslíez, 25, XVI, 52, u. t. Licze-Gicze, u. p.Ucze. 

balassagyarmati j., ·cs. 6. Érsekvadkert, u. t• Mlkosdpuszta, r"\ Mikosszéplak, Va.t til., m-
Mohora, n. p. Balassagyarmat. . vári j., cs. o. Baltavár, _r e. 41/1<. 

, fl Trencsénfogas, Tt·encsén *) va kk., Trencsén 11m., puhói i. 
vm., puhói j., cs.· ö. Puhó, u. t. Ledniczróna, ház 192, i 902, T., rk. Poroszka, U71 kb, kj. 
a. p. Trencsénfogas. és ak. VOrOsklí, tsz. Trencsén, jbtk. ~ab. Puhó, 

Mf\:Jusov, r, Láz, Trencsén. "m., puhói j., cs. o. Nemsó, 71, XV, 47, u. t. Pulló-Koet 
cs. o. Puhó, u. t. Puhó, u. p. Láz. kócz, u. p. V6r0sklí . 

*) kk., Zemplén vm., mezlílaborezi j., M i k o s fa l, v a l. KismikosfalvL 
ház 78, :! 4-10, R., ; , 2.195 k.h., kj. és ak. Havaj, *) kir. X Botkahiza, Endrid
tsz~ Sátoraljaújhely, jbtk. Sztropkó, ah. Varannó, puszta és Mikosdpuszta.'; Vas flm,, vastári j., biJ 
cs. O. Mezőlaborcz, 66, IX, !!8, u. t. Mezc5laborcz, 117, i, 1.008, M., rk. Baltavé.r, !Uií1kh., ips ak. 
n. P• Havaj. Baltavé.r, tsz. Szombathely, jbtk. és ab. Vasdr, 

Mlkófa, · 0 Alsóferenezfalva, Zala vm., csé.k- es. 6. Baltavár, 83, XX, 66, u. t és L p. 
tornyai j., cs. O. Musaszerdahely, u. 1;. Mura- Baltavár • 

· szerdahely, u. P• Bottornya. *) kk A :J bo ~.,.: ., .aratt m., rosse-
. . . r, Szelepcsény, Bars "m., aranyos- j., ház 91, :! 5ia, 0., .:f, 1.309 kh., ij. és &L 

marob J., cs. O. Aranyosmarót, u. t. és u. P• Dé n t A d 'btk és ah Kllrllsbilkény es. · z 't . 'fi 1 z a, sz. ra , J • • , 
SI vauJ a u. . o. Dézna, sa, IV, 13, u. t. és u. •· Dézna. 
. . . 0 AlsókOrösk~ny, Ny."tra vm., *) kk., X Telekibáncza; ~· 

nyztra1 J., cs. O. Nyztra, u. t •. Ny1h·a, u. P• Alsó- y;, h"- ú' ár' · ház l! Jnt 0 k" ö ké .~ ... e G7 fJm., maros JV 1 J., ~ , ... , ., 
0!) s ny. k X U f 1 é V'lló. E m., ;t, ref. Marosújvár, 1.8!3 kh., kj. és ak. 

ét ás
. . . nhá., .,

11 
g: '
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a
13
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M1 • 'k· eBvéels v~ánt.~ Ispánlaka, ·tsz. Gyulafehérvár, jbtk. Maroslljrir, 
p erv arz J., z .,. , ;;w • , ., r • ap b N d ,. A é XJXI ~ 
fi l .. 2'"0 kh k h l b t li'~ 'btk a • agyenye ' cs. u. sszol!-yn pe, ' o. va, .... ., ., a . e y en, sz. ~er, J • u t é u · · á · 
Pét ás ... _ ah E Bát X a. t • ·• s n. p. maroSUJV l', er v ;:w; a, • ger, cs. o. or, 60, , a ... , u. • . . . 
és n. p. Bélapátfalva. r"\ Mezöc'lr, Kolola 11m., mOCSJ ~· 

*) M:ikóhá.za kk., Zemplén vm., sátoraljaújhelyi cs. O. Kolozs, u. t. Virágos~~lgy, u. p. lal~~ 
j., ház 1!7, i. 689, M., t., ; , rk. Na(!'ykázmér, ref. r. Etes, Nógrad vm., szécsén)1 J.• ' 
Felsőregmecz, 2.939 kh., kj. és ak. helyben, tsztk., cs. O. Karancsság, n. t. Salgótarján, L p. Ka· 
jb_ és ah. Sátoraljaújhely, cs. o. Alsómihályi, rancsság. . . 
65, X, 33, u. 1;. Pálháza, *) kk., Hároma1ék 11a., sepsi J. 

fl Uzapanyit, Gömör és Kis-Hont (székh. Sepsiszentgyörgy), ház f, U70. J., 
"m., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. o. Rima- o, =r, ref. Málnás, 6.50!! kb., .kj. és ak.· bel~· 
szombat n. t. Rimaszombat u. p. Bátka. ben; tsz. Kézdivisárhely; jblk. és ah. Sepsl" 

") Hrkola kk., X Bambachtanya, Bauertanya, szentgyörgy, cs. O. ·Sepsibükszád, !, XXIV,~. 
Bogáthitanya, Buttykaytanya, Császytanya, Föl- u. t. Málnásfürd~, [81. 
dessytanya, 'Go.lgóczytanya, GOrgeytanya, Hadady· M ik o v a l. Mzkó. - . ~ 

Müllertanya, Oláhtanya, Osztroviczkytanya, Pap- cs. 6. Ballavát·, n. t. és ~ ~ JiosOtl , 11., lll'' 
tanya, Ráeztanya, Sülyöstany_a, Újházyta~ya és or, f""'_ Magyar v ' 
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f- gyaróviri j., cs! d. Magyaróvá.r, u. t. és u. P• Jlllpospuszta, fl H15nig, Sáros vm., kisszebeni 
~· llagyaróvár. . j., cs. ö. Pétermezc5, u. t. és u. p. Pécsújfalu. 
f·. •)Mfhavir kk., Zala vm., csAktornyai j., ház 79, Milutinovicspuszta, fl Tarcsó, Torontál vm., 
: f. 468, H., o, 611 kb., kj. és ak. Drávacsá.ny, tsz. pancsovai j., cs. ö. Homokbálványos, u. t. Pan-
> 
: Nagykanizsa, jbtk. és ah. Csá.ktornya, cs. ö. hely- csova, u. p. Tárcsó. 
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ben, -'8, XX, 65, m. h., u. t. Csáktornya, ~- M i l v á n l. • 
*) kk., vm., losonczi j., ház 92, *) kk.; Koloss vm., hidalmAsi j., ház 

f. 386, M., rk. Losoncz, 870 kh., k.j. és ak. 157, i. 728, O., =f-, gk. Ugrócz, 1.989 kh., kj. és ak. 
Losoncz {losonczapátralvai kj. és ak. kerület), Drá.g, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Hidalmá.s, cs. ö • 
tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. Losoncz, cs. 6. Hídalmás, 61, XXI, 671 u. 1;. Magyarzsombor, u. p • 
Losoncz, ifi, XVI, 51, u. t. és u •. p. Losoncz. Hidalmás. / 

M ik s ó fa l v a l. Kísbicscse. · *) Minaj kk., Ung vm., ungvári j., ház 57, i, 860, 
*) Hlkszátlafalva kk., X Bástyatanya és Fels15- M., t , ~ , rk. Órdarma, 676 kh., kj. és ak. 

peszarény j Nó[Jf'ácl vm., balassagyarmati j., ház Ungvár (ungvárvidéki k.j. és ak. kerQlet), tsz. 
178, f. 8!3, T., m., o, 1.718 kb., kj. és ak. Zsély, Beregszász, és ah. Ungvár, cs. 6, Ungvá.r, 
tsztt., jb. és ah. Balassagyarmat, cs. 6. Kékk15, 66, XI, 36, m. h .. , u. t. és u. p. Ungvár. 

XVI, 51, u. t. Balassagyarmat, IZJ. Hfnrunajor, fl Nagyszentmiklós, To1·ontál vm., 
M ik us ó c z l. Mikosfalva. . nagyszentmiklósi j., cs. O. Nagyszentmiklós, u. t. 
Iilava, fl Laczkvagá.sa, Ssepes vm., ólublói és u. p. Nagyszentmiklós. 

j., cs. 6. Podolin, u. t. és u. p. Gnézda. MinárcsWék, fl l:ierezó, Nyitr/J vm., fuiavai j., 
* tHilej kk., Zala vm., novai j., ház 64, i. 874, cs. o. Miava, u. t. és u. p. Berezó.· 

M., o. ref. Barabásszeg, 1.81! kh., kj. és ak. Minárovóvölgy, fl Berezó, Nyitra vm., miavai 
Csonkahegyhát, tsztk., jb. és ah. Zalaeger- j., cs. O. Miava, u. t. és u. p. Berezó. 
szeg, cs. 6. Nagylengyel, 48, XX, 65, u. t. Zala- *) Mindszent nk., X Belsl5horgolat, Bels~szöl-
egerszeg, u. p. Nagylengyel. 115k, Elege, Gémestii.va, Kisnyomás, Koszorús, Kur- · 

M i l e j e g y h á zs z e g l. Milej. . czaoldal, Kurczarét, Kiilsöhorgolat, Ludas, Mind-
lliletinczpuszta, n Nógrádszenna, N6gráil szenti major, NagynyomA.s, T~lekiszöllök, Tisza

tim., gácsi j., cs. ö. Abelfal va, u. t. Rárósmúlyad- hát és Tófen~k j Csongrád vtn., tiszántúli j. (székh . 
Nógrádszenna,, u. p. Nógrádszenlia. Mindszent), ház 1.815, it 10.057, M:,, o, (x, ref. Szen

Jfilenmajor, fl Vizesd, Torontál vm., tes, 10.839 kb., ak. helyben, tsz. Szeged, jbtk. és 
zsombolyai j., cs. O. Zsombolya, u. t. Kisl5sz, ah. Szentes, cs. ö. helyben, 101, II, 4, j,, 
ll. p. Nagykomlós. :(', e. - . 

*) Jlilitlcs nk., Bács-Bodrog vm., hódsálli j., fl erseg, Pest-Pilis-Solt-KiskUfl 
hiz 6-17, :! 8.86!1, N., m., sz., o. =f-, 6.864 kb., ak· vtn., aszódi j., cs. O. Aszód, u. t. Aszód, u. p;· 
helyben, tsz. Zombor, jbtk. és ah. Hódság, cs. ö. Verseg . 
Hódság, 6, VI, 19, m. h., _r- e. ~. · M i n ds z e n t l. Csehimindszent, Csfkmind-
. M i l i t i cs l. szent; Csonkamindszent, Érmindszent, Fels15-

Jlilleniumpnszta, fl Csilizpatas, Gyr5r 'Vm., mindszent, Garammindszent, Já.szómindszent, 
tószigetcsilizk6zi j. (székh. Gyűr), cs. O. Balony, Kassamindszent, Kismindszent, Mátramindszent, 
u. t. Csilizradvány, u. p. Csi.lizpaw. Pinkamindszent, Szentmindszent, Szepesmind-

1( i l o c h 6 l. .MilohO. szent, Újmindszent, Zalamindszent. 
*) JIUohó kk., Trencsén vm., vágheszt~rcze~ j., · major, fl Mindszent, Osongrád 

ház 111, ! T., rk. Vágbesztercze, 1.4:44 kh., vm., tiszántúli j. (székh. Mindszent), es. 6. Mind
kj. és ak. Vá.gbesztercze, tsz. Trencsén, jbtk. szent, u. t. és u. p. MindszenL 
Vágbesztercze, ah. es. 6. Vágbesz- .. ) M:indszentkálla kk., X Kerekipuszta, Kis-
tercze, 71, XV, 417, m. h., u. t. és u. P• faludésSzentimrepusztajZalavm.,tapolczaij.,há.z 
Vágbesztercze. 179, :! 917, M., rk. Szentbékká.lla, 1.873 kb., kj. és 

") Mllota kk., X Kleintanya j Ssatmár vm., ak. Kékkut, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Ta
fehérgyarmati j., ház 173, ! 1.008, M., ~, .2.6~8 polcza, es. 6. K15vágó6rs, 48, XX, 64, u. t. Köves
kb., kj. és ak. Tiszabecs, tsz. Szatmár-Németi, kál, u. p. K15vágóörs. 
jbtk. és ah. Fehérgyarmat, es. ö. Sonká.d, 5, XII, M i n d s z e n t k é. ll a k i s fa l u d l. Mind· 
87, u. t. Tiszaújlak, u. p. Tiszabecs. szentkálla. • 

•) M:Uoya kk., Arad vm., máriaradnai j., ház, Mindszentpnszta, fl KörlSstarján, Bil1ar 
144, ! 6~6, o.; m., =f-, rk. Odvas, 47 kb., kj. Soly· központi j. (székh. Nagy-Várad), cs. 6. Nagy
mosvár, ak. Odvas (a solymosvári ak. pé.rhu- Várad, n. t. és u. p. Köröstarján. 
zamos B. anyakönyve), tsz. Arad, jbtk. és ah. fl 1\lezi!Ors, (}yrJr vm., pusz
Máriaradna, cs. 6. Odvas (ideigl. kQ16nitmény), tai j. (székh. Győrszentmárton), cs. ö. Bőny-
SS, IV, 13r (Milova-Odvas), u. t. és u. p. rétalap, u. 1;. és u. p. Mezli6rs. 
Konop. ' llindszcntpW:Jda, r'l Oroszlány, Kot11árom 
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Min Misz · • 

,",.., tatai j., cs. lS. KlSml6d, u. t. Csákvár, u. p. telekkönyvi hatósig MunUes, ci. o. AJsóveMle, 
Oroszlány. · 65, XI, 34, u. t. és u. p. Alsóvereezke. 

:Kindszentpuszta, r'l Sárszentmiklós, Fejér Mlskabáza, r1 Harkiny, Baranya· ua., sJk. 
-vm., sárbogárdi j., cs. lS. Sárbogárd, u. t. és u. p. lósi j., cs. ö. Siklós, u. t. és a. p. HarkAny. 
Sárbog_árd. . Miskáletanya, r1 Dóczyfllrésze, Bar1 va, 

Mlntakert, r'l Nagyk<5rös, Pest-Pi,li,s-&lt-Kis- garamszentkereszti j., cs. G. Zsarnócza, L t. Pilo!
kun vm., cs. lS. Nagyk<5i·ös, u. t. és u. p. Nau- nagymezó, u. p. Dóczymrésze. . 
kó1·lls. . · Mlskamaj or, r1 Tolv~d, TorOlttál tt~~., hinlati 

ll i n y á d l. Menyéd. j., cs. ö. Bánlak, u. t. ·és u. p. Tolvád 
*) Mfnyevágisa kk., Zemplén vm., sztropkói j., ll i sk a r o v i c z a l. Miskaf&lvL 

ház 40, i. R., t., * , 909 kb., kj. és ak. *) Miske nk., X Becsali, Cziginytelep, Daruherr, 
helyben, tsz. Sátoraljaújhely, jblk. Sztropkó, ah. Disznós és Feked; Pest-Pilis-SolC.Kid• ta., 
Varannó, es. ö. Sztropkó, 66, IX, ~~ u. t. és u. p. kalocsai j., ház 574, :E 2.813, M., éi, 6.477 kb., 
Sztropkó. - ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Kalocsa, cs. G. Ilus. 

M i n y ó e z l. Minyevágása. u ok, 88, I, 31 u. t. Hajós, 
r'l Széphely, Temes vm., csáki j., M isk e l. Pinkamiske, Pusztamiske, T6zmisb, 

cs. ll. Széphely, u. t. Liebling, u. p. Józsefszállás. Vásárosmiske. · 
Jliratanya, r'l Temes liget, Temes vm., csáki j , r1 LobonJa, Nyifra 1.111., df· 

cs. l!. Kedvencz, u. t. és u. p. KedV'encz. újhelyi j., cs. O. Ótura, u. t. Ótura, L ~ 
M i r c s e l. Mércse. Lobonya. 
Jllrhó, r1 Kisójszállás, Jáse-Nagykun-Ssolnok Miskepuszta, r1 Tarnaörs, HePts r-11., hevesi 

vm., cs. ö. Kisújszállás, m. h., u. t. és u. p. j., cs. lS. Nagyfilged, u. t. Jászirokszállb, L~ 
Kisújszállás. Tarnaörs. · 

*) Miriszló kk., Als6-Fehér tJm., nagyenyedi j., tjv., X Bogyiktanya és Városilu)'l; 
ház 195, i. 9511 m., o., czigány, t,~, 1.893 kh., kj. Bo,·soa vm., ház 4.8!.3, :E 61.459, ll~ 0 Í'h :, 
éS ak. helyben, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. ~, d';=t-, 1),·9.~80 kh., ak. helrben, lszlk,jb.ésah. 
Nagyenyed, cs. ö. Nagyenyed, 50, XXI, 68, u. t. helyben, cs. ll. helyben, M, X, Sl, ~ 

· és u. p. Nagyenyed. I- e. 
*) Hirkócz kk., Krassó-&Ö'riny vm., já.ini j., r1 Árpád, Bihar 1111, U."Y· 

ház ~55, i. 1.143, O., .:f=-, 2.610 kh., kj. és ak. szalontai j., cs. ll. Feketebitor, u. t. és a." 
Berlistye, tsz. Fehértemplom, jbtk. Szászkabánya, Árpád. · 
ah. Oraviczabánya, cs. ö. Jám, 43, VII, !1, u. t. rt Ládháza, Borsod m~~., mi;. 
Jám, u. p. Berlistye. · . . kolczi j., cs. ll. Ónod, u. t •. és u. p. llezónyét 

M i r ko v á c z l. Mirkócz. ·--- Miskolczytanya, r1 Nyüved, Bihar Gil, 111· 

*) nk., Nagy-Kakall6vm.,k0halmi j., lárdi j., cs. ll. Kismarja, u. t. és 1. p. NJ«rcd. 
ház 305, i. 1.1341 N., o., czigány, d', T-. 6.548 kh., *) kk., Baranya""''' pécsi j., ház!(~ 
ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jblk. és ah. K<5- ! 406, M., rk. Egerág, 924 kh., k,i. éaak.KiskOIÍl, 
halom, c~. o. Kőhalom, !, XXIV, 781 u. t. Alsó- tsztk., jb. és ah. Pécs, cs. O. Pécs, ö~, XIX, ~' 
rü.os, • u. t. Űszög, u. p. Kiskozál' .. 

M i r o l y a l. Mérfalva. *) Mislye kk., Zemplé" t~m., homonnai j, 
*). kk., Zala vm., pacsai j., ház 56, :E 395, ház 77, :E 381, 1'., czigány,rk. Mogyorósfalu, t.G:'J 

M., rk. Nankapornak, 1.14.0 kh., kj. és ak. Nagy- kh., kj. és ak. Homonnazivod, tsz. Sátoraijau~ely, 
ka pornak, tsztk., . jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. O, j btk. és ah. Homonna, cs. O. Homonna, 66, [(, 
Zala~sány, 48, XX, 64, u. t. Buszuszentlászló, 28, u. t. és u. p. Homonna • 
u. p. Nagykapornak. M is l y e l. Alsómislye, Fels6mislye. · 

M is é n l. Nagysziklás. M is l y i n a l. Mislye •. 
*) lllsérd kk., PozsOfly vm., somorjai j., ház 97, fl Dóval, Z6lyom n&., besztertze· 

:E 660, N., m., (), d', 1._796 kh., kj. és ak. Dé- bányai j., cs. ll. Óhegy, u. t. nyáron: Kotit· 
nesd, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Somorja, cs. O. nicza, télen : Oszada, u. p. MarlaljL 
Somorja, 7i, mi, 401 u. t. Pozsonypilspl!ki, *) ][lsz bánya kk., Szatmár tJm., nagybányai h 

ház 67, :E M., o., rk. és gk. LápOS' 
JUstchtanya, n Tamásfalva, Torontál vm., bánya, 16! kh., kj. és ak. Misztótfalo, tsz. SZ't· 

csenei j., es. ö. K<5cse, u. t. és u. p. Tamásfalva. már-Németi, jblk. és ah. N~ybánya, cs. ·o. Yaif" 
Misikirtvány, r'l Verbócz, Nyitra vtn., szeni- bánya, 5, XII, 38, u. t. Boság-llisltótfa!u, • po 

czei j., cs. ll. Verbócz, u. t. Miava, u. p. Verbócz. Misztótfalu. 
*) kk., Bereg vm., alsóvereczkei j., rt Havasmez6, Máralllllf'OS 7 

ház 18, i. R., gk. Sebesfalva, 344 kh., visói j. (székh. Felsóvisó), cs. ll. HavaJlile 

kj. és ak. Alsóvereczke (beszkidi kj. é~ ak .. kerü- li. t. Petrova. a. P· Ha~as:~:isóbik!d, gMW 
let), tsz. Beregszász, jb. Alsóvereczke, ah. Szolyva, *) Miszla nk., )( Alsóblká ' 
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'Misz Moes • 

;: bikád és Ludmillamajor; Tolna vm., simon tor- Mlzserfapuszta, f'"'\ Homokterenye, N6grád vm., 
: nyai j. (székh. Gyönk), ház 293, i, M., füleki j. (székh. Salgótarjá.n), cs. O. Kisterenye, 
: 0, ~, ág. Gyönk, 6.030 kh., ak. helyben, tsz. u. t. MátranovAk-Homokterenye, u. p. Nemti. 
; Szekszárd, jbtk. és ah. GyOnk, cs. o. Pinezehely, M j e z 8 ó c z l. Méz8á.s . 

• 

" •• 
• 

XVII, M, u. t. Nagyszékely, ~· Mladonov, f'"'\ Láz, Tretv.sin "~·· puhói j., -
• 
• • 
• • *) Xlszlóka kk., vm., kassai j., cs. ö. Puhó, u. t. Puhó .u. p. Láz. . · · 
• hú 185, ! t.t30, T., m., (), 1.1 kh., kj. f'"'\ Málnapatak, N6grád vm., 
· és ak. Kisida, tszlk., jb. és ah. Kassa, cs. O. Kassa, losonczi j., ak. Litkapuszta (a málnapalaki ak. 
; U, IX, !7, u. t. és u. p. Kassa. párhuzamos B. anyakonyve), cs. O. Málnapatak, 

*) Xlazmogyorós kk., Ssatmár vm., nagybányai u. t. Ipolyszele, u. p. Málna patak. . 
• 
• 

: · j., ház UO, :E 509, O., m., 8k. Misztótfalu, M l i n a. r ó c z l. Molnirvágása. 
•• 

' kh., kj. és ak. Misztótfalu, tsz. Szatmár-Németi. JIUnistye, f'"'\ Barossháza, Trencstn tlm., illavai 
: jbtt. és ah. Nagybánya, cs. O. Nagybánya, 6, j., cs. O. Illava, u. t. Bellus, u. p. Barossháza. 
: XII, 38, u. t. Buság-Misztótfalu, u. p. Misztótfalu f'"'\ Atiny, Heves "m., hevesi j., 
' ~ Xlsznlczepuszta, f'"'\ Konyha, Possony vm., cs. o. FQzesabony, u. t. Heves, u. p. Álány. 
;. malaczkai j., cs. O. Malaczka, u. t. Malaczka, · f'"'\ Hevesvezekény, HetleB 11m., 
: L p. Konyha. hevesi j., cs. O. Köml6, a.. t. és u. p. Tarna-
~- ll is z t b á n y a l. Miszbánya. szentmiklós. . ... 
~. - *) JUSzticze kk., Bereg ""'·· felvidéki j. (székh. M n is á n y L Baráttelke. , 
• f · Ilosva), haz 403, :E 1.863, R., m., t, 8.729 kb., kj. M n is e'k l. Poprádremete. 
:. és ak. helyben, tsz. Beregszász, Jbtk. Ilosva, ah. M o c h n y a l. Monyhád. · 
> 

~- Munkács, cs. o. Bilke, 66, XI, 84, m. h., u. t. *) M:ocs kk., KoZoss vm., mocsi j., ház ü-O, :E 
:: és L p. Bilke. 9U29, o., m., O• ~, .::f, rt. Mezőgyéres, 6.869 
: M is z tm o 8 y o r ó s l. MiszmoiJorós. kb., kj. és ak. helyben, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. 

1 
• ") Xlsztótfalu kk., Beatmár 11m., nagybányai j., helyben, cs. O. helyben, 6~, XXII, 73, 1." 

' ház f. M., o., ; , ~, rk. Láposbán}"A, e. ~· 

• 
• • 

11.785 kh.; kj. és ak. helyben, tsz. Szatmár-Né- M o cs l. Dunamocs . 
meti, jbtk. és ah. Nagybánya, es. O. Nagybánya, *) nk., X Boldogasszonypuszta, Csém-

l 5, XII, 38, r (Buság-Misztótfalu), puszta és Tömördpuszta'; Komárom ,"n., gesztesi 
~ XltaloveczlrtTány, f'"'\ Karaj, Nyitra vm., mia- j. (s1ékh. Nagyigmind), hé.z 471, :E !:!.981, M., (), 

• 

• 

; vai·j., cs. O. Miava, u. t. Verbó, u. P• Karaj. ~, 15.481 kb., ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk. .. 
• 
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M i l i t e i l. M1ltye. és ah. Nagyigmánd, cs. ö. Nagyigmind, 12, XIII, 
:KJ.tostn, fl Besenyőfalu, Lipt6 "m., német· 43, u. t. Nagyigmánd, ~· . 

lipcsei j., es. o. Liptótepla, u. t. és u. p. Liptó· M ó cs a l. Zólyommócsa. 
tepla. · *) M:ocsár kk., X Betlenpuszta ; ZempZtn vm., 

*) Xltta kk., .7rencaén t~m., báni j., hA.z !H, nagymihályi j., ház 128, i, 712, T., m., rk.. NaiJ-
• 

f, !07, T., (), 701 kb., kj. és ak. Bercsény, tsz. mihály, gk. Sámogy, ág. Pazdics, 758 kh., kj. és ak. 
Trencsén, jbtk. és ah. Bán, cs. O. Bercsény, 71, helyben, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Nagy
XV, 4-7, L t. Ölved-Rozsonymitta, u. p. Ölved. mihály, es .. O. Nagymihály, 66, IX, ~.- u. t. 

H i t t a l. Nemesmitta, Rozsonymitta. Nagymihály, u. p. Pazdics • 
Jllüelmanntanya, f'"'\ Vetés, Bsaimár , csen- Mocsár, f'"'\ Dóval, Z6Zyom vm., besztereze-

geri j., es. o. SzatmA.r-N émeti, u. t. és u. p. bányai j., es. o. Óhegy, u. t. Zólyomlipcse, a.. P• 
Vetés. _ Martalja. 

*) Jllttye kk., Bes1terc1e-Nut6rJ. "m., naszódi M:ocsá.r, f'"'\ Máramill'ossziget, MártJmaros "m., 
j., hú 159, :f. 7!0, O., t, 1.77!1 kb., kj. és ak. cs. o. Máramarossziget, u. t. és u. p. Mára-

• 

Szamosmakód, tsz. Besztercze, jblk. és ah. Naszód, marossziget. · · 
cs. ll. HagyamemeiJe, 68, XXII, 7i, m. h., Mocsár, f'"'\ Rimakokova, Gömör ls Kis-Hont 
L t. és L p. Szál. va. vm., rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs. O. Rima-

fl Albertfalu, BaranytJ tlm., bara- kokova, u. t. és u. p. Rimakokova. 
nyavári j. (székh. DA.rda), cs. O. Laskó, a. t. M o cs á r l. Kovesmoesár, Magyarmocsár, 
Herczegszőllős, u. p. Albertfalu, Oroszmocsár, Tenkemocsár. 

M i z d ó l. Nagymizdó, Sárft.mizdó. erdöslak, f'"'\ Drávaiványi, Baranya 
•. 

· M i zs e L Lajosmizse. ""'·• szentlőrinczi j., cs. O. Sellye, u. t. és a.. p. 
Xlzserepuszta, r"\ S<;~moskőújfalu, N6grárl. vm., Bellye. 

filleki j. (székh. Salgótarján), cs. o. Salgótarján, f'"'\ Uraiújfalu, Vas tlm., sárvári 
L t. és u. p. Somoskőújfalu. j., cs. o. Répczelak, u. t. Vámoscsalád, u. p. 

Mlzserfabánya, r"\ Homokterenye, N6grafl. vm., Urahijfalu. 
filleki j. (székh. Salgótarján), cs. O. Kislerenye, llocsárh·tvány, r-. Kvassó, Trencstn 11m., puhói 
1. t. llálranovák-Homok.terenye1 u. p. Nemti. j., es. O. Puhó, u. t. Ledniczróna, u. P• Lednicz . 
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Mocs·-Mod 

*) Xocsát·mány kk., Sáros vm., eperjesi j., kolczi j., ak. Sály, ca. o. EmM, 1, t. és ",. 
ház 53, ! 305, T., rk. Tarezaszentpéter, ág. Zsegnye, Sály. . 
535 kh., kj. és ak. Eperjes (eperjesvidéki kJ. és ak. n Raka.czaszend, Boraod 11, 

kerület), tsz!k., jb. és ah. Eperjes, cs. O. Lemes, edelényi j., cs, O. Szendró, u. t. Kiri.lykil~ 1.). 

67, IX, !!9, u. t. Sóbánya, u. p. Ken de. Ro.kaczo.. 
Mocsármány, ""' KörOsbegy, Somogy vm., tabi Mocsolyavölgypaszta, r-. NaaYióez, NÓ9J'!Íd · 

j., cs. ~. K6rllshegy, u. t. Szántód, u. p. KőrOs- vm., azécsényi j., cs. O. Szécsény, u. t. Smiin!, 
hegy. u. p. Nagylócz. 
· ""' Tnpolylucska, Sáros vm., *) Moesonok nk., X Felsómajor,Garázdap'GSlla, 
girálti j., cs. o. Kálnás, u. t. Girált, u. p. Küke- Kismezómajor, Kortvélyesmajor, Lapospusrla is 
mezö. . Székimajor i Nyitra vm., vágsellyei j. (székh. 

*) kk., Kt·ass6-Ssörény vm., bozovicsi Tornócz), ház 637, i. 3.878, T., m., o, kb, 
j., ház 390, f 1.3~9, O., =f=-, 11.930 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nyitra, jblk. Vágsellye, ah. Nyitra, 
ak. Dalbosfalva, tsz. Karánsebes, jbtk. és ah. cs. o. Tornócz, U, XIII, 4!, ~-
Bozovics, es. O. Dalbosfalva, 43, VIII, !16, u. t. és .Mócz, ""' Martalja, ZólyOtn ~m, besztercze. 
u. p. Dalbosfalva. bányai j., cs. O. Óhegy, u. t. Beszlert;zeban!a, 

Jloesároafrtvá.ny, ""' Madácsi, N6gráa vm., u. p. Martalja. . 
g!csi j., cs. o. Ábelfaln, u. t. Gács, u. p. Ábel- festékgyár, n Solymir, Peii·Pt1ii· 

. fal va. · Bolt-Kiskun tJm., pomtzi j., cs. ll. Pilisr~!'Osrlr . 
""' Kutasó, Nógrád vm., szi- u. t. és u. p. Solymár. . 

ráki j., es. lJ. Betezel, u. t. Pásztó, u. p. Cser- ·Jióczár József tanya, n Csány, 7Ieru rM, 

hátszentiván. · hatvani j., cs. O. Hatvan, u. t és u. p. Csáay. 
""' Felsőzsember, Hont vm., Móezártanya, f"'\ Erk, He~s ~m~o, hevesi j .. 

báti j., cs, lJ. Bát, u. t. Bát, u~ p. Alsózsember. cs. O. Nagyfüged, u. t. Jász~rokszállis, 11. p. IH. 
. Jloesárpuszta, ""' Jánosi, Gömör és Kis-Ho'llt f"'\ Szekszárd, Tolna vm., cs.~- Sui
vm., rimaszécsi j. (székh. Feled), es. O. Feled, szárd, u. t. és u. p. Szekszárd . 
u. t. Rimaszombat, u. p. Jánosi. f"'\ Zsinna, Subft tm., szerdi-

""'Széesényhalászi, Nógt·ád vm., helyi i:, cs. O. Sugág, u. t. és u. p. Polyin. 
azécsényi j., cs. O. Szécsény, u. t. és u, p. Ludány. f"'\ Irtványos, Bar. v111., garam-

Moesártanya, ""' Divényoroszi, Nó,qráa tJm., szentkereszti j., cs. o. Zsarnóczo., u. t. Hod.ras
gáesi j., cs. O. Divény, u. t. Krivány•Gyetva, u. p. bánya, u. p. Alsóhámor. 
Krivány. . f"'\ Marikó, nomesin tllll~ Tigbt!l· 

. Moesá.rtanya, ""' Sllllye, N6grád vm., gáesi terczei j., cs. O. Vágbesztereze, u, t. V~ire
j., cs. O. Ábelfalva, u. t. Gács, u. p. Nógrádszenna. Vágváralja, u. P• Marikó. 

a, ""' Átány, Heves vm., hevesi *) ·r tv., X Badog, Fövenytelep es !la!· 
j., cs. ö. Verpelét; u. t. Heves, u. p. Átány. mónia nyaralótelep i Pozsony vm., hb 6•~ f 

n Jeszenc5ez, Zemplén vm., varan- 6.009, T., n., m., o, O' (a), (1, kh.,ak.hely· 
nói j., cs. O. Tavarna, u. t. Tavarna, u. P• Új- ben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Bazin, rs. n. Balin. 
szomotor. . 72, nu, 40, r (Modor-Senkóe2), p~ 

· ""' SepsiszentgyOrgy, Három· 
seék vm., cs. O. SepsiszentgyOrgy, u. t. és u. p. M o d o r fa l v a l. Vágmagyarád. 
Sepsiszentgyörgy. M:odorlvCJlgypuszta, f"' Konyha., PozsoNy rll· 

M o c s i r l a l. Bélmocsolya. malaezkai j., cs. ö. Malaczka, 11o t. Mala~u~ 
eskonze, ""' Vidornya, Tt·tmcsén t1m., puhói u. p. Konyha. 

j., cs: O. Puhó, u. t. Puhó, u. p. Alsórétfalu. *) Módos nk., X Alsóőregy és KA!mán!elep; 
• M o es o lá d l. Alsómocsolád, Felsőmocsolád. Torontál vm., módosi j., ház 869, U. 750, n., sJ., 

•) Moesolya kk., X Annafürdö i Ssilágy vm., m., bolgár, czigány, o, =j=-, ref. Alsóittebe, 1~3&! 
zilahi j., ház 173, :E 716, M., ~, 1.47! kb., kj. és kb., ak. helyben, tsz. Nagybecskerek, és ah 
ak. Szilágysámson, tsztk., jb. és ah. Zilah, cs. O. helyben, cs. O. helyben, j9

1 
Vll, 20, f, r 

Sarmaság, 51, III, 10, m. h. (Oláhbaksa-Mo- e. 
csolya), u. t. Szilágy . n Fenyc5kosztolány, Ban ~•· a!l· 

M o es o l y" a l. Bélmocsolya, Erdőmoesolyo.. nyosmo.róti j., cs. O. Kistapolcsány, u, t. K]s· 
""' Alsóhangony, Gö·mör é8 Kis- tapolcsány, u. p. Fenyókosztolány. .. 

Hont 'IJm., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. O. *) kk., Zemplén vm., homonnai~.~ 
Rimaszécs, u. t. Ózd, u. p. Felsöhangony. 99, i, 464, T., rk. Czirókahosszúmez6, !.009 ;: 

Moesolyaíspuszta, ""' Borsodnádasd, Bo1·socl kj. és ak. Nagy kemencze, tsztk. _és jb. Sá~~ ~. 
vm., ózdi j., cs. O. Járdánháza, u. t. Borsod- újhely, ah. Homonna, cs. ll. S~tn;''gy~~~otl~-
nádasdi lemezgyár, u. p. Borsodnádasd. u. t. Czirókahosszúmezó, u. P· J:mesi j., ~ 

""' Kisgyör, Bot· so a vm., _mis· •) afalTR kk., Sáros ffll·• 

• 



• 

• 
• 

Mod · :M:ogy 
• • 

• • 

• 

rr, f. T., Ag. Rank, 1.004 kh., k.j. és ak. *) kk., Esztergom tJm., eszter
Keczerpeklén,- tsztk., .jb. és ah. Eperjes, cs. O. gomi j., ház 131, i. 6!!3, T., m., n., 1·k. Bajót, 

.. Keczerpeklén, 67, IX, J9, u. t. R6.nkfQred, u. P• 1.273 kh , kj. Tát, ak. Bajót, tsz. Komárom, jbtk. 
Keczerpekléo. és ah. Esztergom, es O. Nyergesújfalu, 26, XIV, 

M o d r ó l. Kismodró, Nagymodró.. 44, u. t. Tokod, u. P• 'fát. 
XodroTicbpuszta, r. Rajka, Moscm tJm., raj- · M o g y o r 6 s d l. BQkkmogyorósd. 

;. kai j., cs. o. Rajka, u. t. és u. p. Rajka. Mogyorósdttlö, r. Irhócz, Máramaros tim., 
· M o é c a L Alsómoécs, Fels{imoécs. taraczvizi j. (székh. TaraczkOz), cs. O. lrhócz, 
• 

• 
• • • 

• 

Iegatanya, r. Mez<'Sszakál, Torda-Aranyos u. t. TaraczkOz, u. p. Irhócz . 
• 

tm., marosludasi j., cs. 0. Mezlikapus, u. t. Mez<'S- *) orósfalu kk., Zemplén tJm., homonnai 
( zab, u. P• Mez{iszengyel. j., ház 46, f, 216, T., O• 1.735 kh., kj. és ak. 
' 

• 

• 

• 

• 
• • 

' 

I«ígóhegymajor, r. Bályok, Bihar tJm., mar- Homonnazávod, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. · 
gittai j., cs. O. Berettyószéplak, u. t. és u. P• Homonna, cs. o. Tavarna, 66, IX, .28, u. t. és 
Bályok. . ·. u. p. Homonna. 

'} Iogos nk., Als6-Fehir tJm., verespataki Mogyoróshegy; n Tapolcza, Zala tJm., tapol-
j., ház 68!, l., 3.157, O., t {a), =f=- (a), 12.056 kb., czai j., cs. O. Tapolcza, u. t. és u. p. Tapolcza . 
ak. helyben, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Ab- r, 1""1 Hegyfalu, Vas tJm., sár
rudbánya, cs. O. helyben, 60, XXI, 68, u. t. vári j., cs. O. Ölb<'S, u. t. és u. p. Hegyfalu. 
Bucsony, n. p. Verespatak. r. Sámsonháza, Nógrád vm., 

*} Mogyoród nk., X Pusztaszentjakab ; .R1st- fnleki j. (székh. Salgótarján), cs. o. Kisterenye, 
.Hlis-&lt-Kiskun tJm., gödöllc5i j.,ház 348, i.1.97a, u. t. Pásztó, u. p.· Sámsonháza. · 
M., ö,- rer. és ág. Fót, 6.606 kb., ak. helyben, *) M:ogyoróska kk., .Abauj-Tot·na vm., gönczi 
tsz. Pestvidéki (székh. Budap~st), jbtk. és ~· j. "(székh. Abaújszántó), ház 69, ;E 291, M., t, !.836 
GOdöll6, es. ö. KerepEls (kQlQmtmény), SJ, I, ~. kh., k.j. és ak. Fony, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Abaúj
q, t. CsömOr, ~· · · · szá!'ltó, cs. O. Hejcze, Bfl, IX, 27, u. t. GOncz, 

)l o g y o r ó d l. Alsómogyoród, Fels5mogyoród, u. p. Fony. . . 
· . Jforv~mogyoród, Nemesmogyoród, Újhelymogyo- 0 Bodoló, .Aba~-Toma m., 

ród, Ujmogyoród, V ágmogyoród. csereháti j. (székh. Szepsi), cs. o. Szepsi, u. t. és • 

• 

• 

*) Mogyorómál kk., . Bars tJm., garamszent- u. p. Szepsi. 
kereszti j., ház ö9, i. 646, T., O• !.779 .kb., k.j. r. Disznóshorvát, Borsod tJm., 
és ak. Barskaproncza, tsz. Aranyosmarót, Jbtk. és edelényi j., cs. ö. Rudabánya, u. t. Disznóshor
ab. KOrmllczbánya, cs. ö. KOrmöczbá.nya, !6, XIV, vát, u. P• Szuho.kálló. ' 
45, u. t. Garamszentkereszt, u.~· Barskaproncza,· M 0 g y 0 r ó s k a 1. Tapolymogyorós. · 

*) Mogyorós kk., X Károly1tanya; Szatmár · -a.T • 
· é á lj · · h ... - 1o 6 l.! 689 0 k. B or, r. Nagyrépény, .uy1tra tJm., 

m., szm rv rn a1 J., ou. ó) , il:> , ., g or• t 1 á · · ,. N é é t é 
ál ·t "' 805 kb kj é k 8 b h'd t nagy apo cs nyt J., cs. u. agyr p ny, u. • s v aszu , u. . ., • s a • . zamos or 1 , sz. N . é 

Szatmár-Németi, jblk. és ah. Szinérváralja, cs. o. u. P• agyrep ny. · 
Remetemező, 5, XII, 87, u. t. Borválaszút, u. p. . . r. Csehberek, Nógrád tJm,, 
Szamosborhid IosoncZl J., cs. O. Málna patak, u. t. és u. p. Cseh-

Mogyorós, ~ Acsa, Pest-~lis-Bole-Kiskun vm., berek. . 

• 

• 

• 

viczi j., es. ö. Pllspökhatvo.:r;t, u. t. Acsa·Erdc5- Mogyoróspus1ta, r. Érsekvadkert, Nógrád tim., 
kürt, u. p. Acsca.. balassagyarmati j., cs. O. Érsekvadkert, u. t. és _ 

Jlogyorós, r. Alsóbisztra, Máramaros tim., u. P• Érsekvadkarl · 

• 

• 

• 

• 

• 
l 
• 

! 
• 

• 

huszti j., cs. ö. Berezna, u. t. és u. p. Berezna. f"'\ Jászfalu, Komárom t~m., 
)[ogyorós, r. Fels<'Skázsmárk, Abauj-Torna udvardi j. (székh.. cs. O. Udvard, u. t. 

vtn., szikszói j., cs. ö. Sziksz~, u. t. Halmaj, u. p. Perbete, u. P• Jászfalu . 
Léh. Mogyoróspnszta, r. Jeszte, Gömör ú Kis-Hont 

)[ogyorós, r. Surányka, Nyitra tJm., nyitrai vm., rimaszécsi j. (székh. Feled), cs. o.:Ajná.csk<'S, 
j., cs. ö. Nyitra, u. t. Assakllrt, u. p. Suranyka. u. t. Ajnáesk<'S, li. p. Rimasimonyi. 

Jlogyorós, r. Tiszaadony, Bereg tJn~., mező- llogyoróspuszta, r. Magyarhomorog, Bihar 
kaszonyi j., cs. ö. Tiszaszalka, u. t. Mezókaszony, tJm., biharkeresztesi j., cs. O. Komá.di, u. t. és . 
u. p. Tiszaszalka. u. P•. KOrOsszakáL · 

:logyorós, r. Viczharty6.n, Pest-Pilis-Bolt- llogyorósp~zta, r. Nyitra, Ngitra ttm., cs. O. 
Kiskuta vm., váczi .j., cs. O. GOd, u. t. Vácz, Nyitra, u. t. és u. P• Nyitra . 
u. p. Viczhartyán. · r. Pozso'nypllspöki, Polsong 

M o gy o r ó s l. Kismogyorós, Miszmogyorós, tJm., somorjai j., cs. O. Somorja, u. t. és u. p • 
Nagymogyorós, Néramogyorós, Tapolymogyorós, PozsonypüspOki. · 
Tiszamogyorós, Ungmogyorós. M:ogyoróspnszta, r. Szirák, Ndgrdd tJm., szi-

M: o gy o r ó a l. Mogyorósbflnya. . ráki j., cs. ö. S1drák, u. t. és u. p. Szir!k • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• -

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 
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• 
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J(ogyoróstanya, r'l Edelény, Bot·sotl vm., és ak. Nádasér, tsz. Nyitra, jblk. és ah. Prhigye. 
edelényi j., cs. O. Edelény, n. t. és n. p. Edelény. cs. O. Németpróna, tJ, XIV, u. t. Németpr6a~ 

Hogyorószeg, "Fehérgyarmat, Szatmár vm., n. p. Privigye. · 
fehérgyarmati j., cs. O. Fehérgyarmat, o. t. és os, n Szerencs, ZempUn11~~~o, szerencsi~ 
n. p. Fehérgyarmat. cs. ö. Szerencs, u. t. és u. p. Szerencs. · 

*) nk., Szeben vm., nagyszebeni j., ház 251, Jlohosbokor, n Nylregyháza, Stabole& ra., 
:E 1.0~5, O., 4'-, 1.706 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és cs. ö. Nyíregyháza, u t. és u. p. X~regy~ 
ah. Nagyszeben, cs. ö. Nagydisznód, 31, XXIII, 74, ltlohostanya, n Kállósemjen, Ssaoolu ra.. 

u. t. \T esztény, . nagykállói j., cs. ö. Nagyké.lló, 1. t. és 1. ~ 
* M:oba nk., X Ágnesforrás és Stefániafor~ Kállósemjén. 

rás j FejéT vm., székesfehérvári j., ház 118, :E Mojádpuszta, n Krasznahidvég, Szilágy l'l. 
547, M., ~, rk. Iszkaszentgyörgy, 1.710 kh., ak. szilágysomlyói j., es. O. Kémer, 1, t. · 
helyben, tsztk., jb. és ah. Székesfehérvár, cs. O. u. p. Krasznahidvég. 
Székesfehérvár, 69, XVII, 53, r, *) Mojgró.d kk., X Wesselényitanya; &il!;, 

M o h a I. Nagymoha. vm., zilahi j., ház 157, f. 79i, O., ;, ~-
*) M:obács nk., X Mo.rgittasziget, Mohácsi kj. és ak. Nyfrsid, tsztk., jb. és ah. Zilah, tl d 

szőllöhegy, Püspökpuszta, Réti tanyák j Baranya Zilah, 51, III, 10, u. t. és u. p. Nyfrsid. 
vm., mohácsi j., ház 3.255, :E 17.091, M., sokácz, M o j os l. Mezlimajos. 
czigány, n., sz., h., o (9), ~, .:f=-, (X, ág. , M o j sz é n I. Majszin. 
S1.071 kb., ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. M o j t é n y l. Hegyesmajtény. 
helyben, es. ö. helyben, 52, XIX, 61, j,, Mojzermajor, n Sllmeg, Zala tiiiJ,, SOm!ri 
:C, I- e. j., es. ö. Sümeg, u. t. és u. p. snmeg. : 

M o h á c s l. Aranyosmohács. n Mezócsá~ Borsod ~~~~., m!!<\. 
r'\ Lengyeltóti, Somogy vm., j., es. ö. Mezókeresztes, 1. t. és 1. J, 

lengyeltóti j., es. ö. Lengyeltóti, u. t. és u. P• Mezöesát. · 
Lengyeltóti. · · *) kk., Ung vm., nagykaposi j, há! ll 

. . szlillöhegy, r'\ Mohács, Baranya 'Om., :E ~7, M., ~, rk. Csicser, 1.191 kb.,~. ét i 
mobáes1 J., es. ö. Mohács, u. t. és u. P• Mohács. V aján, tsz. Beregszász, Jbtk. és ah. Nagyhp:.;, 
Moh~c~majot·, n Zarkaháza, 

1 
Yas V~·· szom~ cs. o. Nagykapos, 66, XI, 36, m. b.(Xokca. 

· bathely1 J., cs. ö. Szombathely, u. t. K1sunyom, Csicsér), u. t. és u. p. Nagykapos. 
u. *P• Szentkirály. . . . *) kk., Ung vm., perecsenyi j, biz il. 
. ) Mohaly kk., Szolnok~Do'bo.ka 'Om., kekes1 J., :E 410, R., gk. Turja vágás, U81 kb., ij. és~ 
ház 85,,:2. 413, O., t, 1.4~5 kh., ~J· és ak. Arany_os- Poroskó, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Narybmzn~ 
s~entm1klós, tsz. Dés, Jbtk. Kekes, ah. Szamos~ cs. ö. Poroskó, 66, XI, u. t. Turjanllltll. 
ÚJVár, es. ö. Czege, 63, XXII, 7!, u. t. és p roskx c o.p. o .u. 
u. P• zege. . . M 0 k r a I. Németmokra, Oroszmokra. 

Mobartelek, " MaJsamlklósvár, Tolna vm., k. k · ~ 1 ókub' ·· · ~·- 'ld 1 

t · · · k M k · f. N k 1 agy ., .a.rva vm., a s 101 J., w ;)J,, amas1 J., r . agyar eszx, re . agyszo o y, T k B . 1 " 0110 kh kj ~c • • L v J.· 
" T ás' t Fü d M k · 120, ., r . ezme, .uo.. ., . ~::~ .... se· Ll· 

es. u. am l!. u. • rge ' u. P• agyar eszl. Rózsahe 'btk és ah. Al lubb. 
*) kk., Bars tim., verebélyi j., ház 218, brogy, tsz. . gy, J • SOí •· 

!, 863, M., !!i, rk. Csiffár, 2.967 kh., kj. és ak. cs •. o. Alsók.ubtn, 71, XV, 49, u. t. és~o,.!L-.· 

cs. ö. Léva, !!6, XIV, 44, u. t. és u. p. Csiffár. n . pa e r '•· , 
n Poga, Borsod vm., mezöcsáti jenői j., e~. ö. ~orosJenő, u. t. és u. p. !patell"' 

j., es. o. Ónod, u. t. Mezönyék, u. P• Ónod. M ó k r 1 h á J l. Horvátberek . 
*) nk., X Gunara9, Nagyvölgy és *) · nk., X Czintulatany~t Kadár~l.1 

Töviske; Bács-Bodrog vm., zentai j., ház !1!.214, és Veilertanya; Torontál vm., nagykikindai~ 
!. 10.!:.!64, M., sz., o, 4'-, (r, 24.127 kb., ak. hely- ház 1.890, i 8.835, Sz., n., m., czigány,0, :f.~' 
ben, tsz. Szabadka, jbtk. és ah. Zimta, cs. O. hely~ Nagykikinda, kb., ak. h~lyben, tsztk., ~· 
ben, 86, v, 9,, ~. :f, _rt e. . és ah. Nagykikinda, es. 11. helyben, i9, V, l~ 

*) Kobora kk., X Baglyaspuszta, Cselénypuszta, ~. :f, _[ll e. ~ • 
Dolinkapuszta, Kispuszta, Kőkapu, Újpuszta és n Nagyóesa, Zólgo11 u11, n~· 
Verespuszta; Nógrád t~m., balassagyarmati j., ház szalatnai j., cs. ö. Horhát, u. t NIB)'saialn• 
157, :E 753, o, ág. Szügy, 2.776 kh., kj. u. p. Nagyócsa . 
és ak. Magyarnándor, tsztk., jb. és ah. Balassa- lom, n .Alsórépás, &epe• t 
gyarma~ cs. ö. Balassagyarmat, !15, XVI, 51, lőcsei j., cs. ö. Lc5ese, u. t u. P· ll 

r. czafő. -
") kk., Nyitra vm., privigyei j., ház M o I d o v a l. Ómoldova, Újmoldo':t116 . .f,jcl' 

121, f. 810, T., rk. Bajmóczlo.zán, !!.609 kh., kj. n Maryarforró, 
• 

• 
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,..., marosújvári j., cs. o. .Magyarszentbenedek, Róna, tsz. Eperjes, jbtk. Felsővizköz, ah. Girált, 
L t. 'Marosújvár, u. p. Mngyarforró. cs. O. Felsövizköz, 67, IX, i9, u. t. FelsővizkOz, 

• 
Iollcstanya, " Ungpinkóez, Ung '!lm., ungvári u. p. Sósfüred • 

j., cs. 11. Pálócz, u. t. Ungtarnócz, u. p. Ungvár. *) kk., X Uradalmimajor; Vas 
Iollsetltanya, " Egreshely, 8soZnok-Doboka '!lm., körmendi j., ház 103, i. 708, .M., rk. és ref. 

em., bethleni j., es. ö. Ispánmező, u. t. Retteg, Egyhbszecsöd, 1.939 kb., kj. és ak. helyben, tsz. 
u. P• Ispánmezil. Szombathely, jbtk. és ah. KOrmend, cs. O. Kör-

M o ll y fa l v a I. .Molyfalva. mend, 83, XX, 66, u. t. és a. p. KOnnend . • 

Iolnárháza, " Nemesabony, Possong vm., *) kk., X Molnosi téglagyár; Nyitra '!lm., 
dunaszerdahelyi j., cs. O. Dunaszel'dahely, u. t. nyitrai j.; ház 9!il, i. 758, T., m., rk. Nyitra, 9'7 
Magyaróvár, u. p. !{emesabony. kb., kj. és ak. Nyitra (nyitravidéki kj. és ak. 

~) Molná.rl kk., X Gyurgyánczi téglaégető kerület), tsztk.,. jb. és ah. Nyitra, cs. O. Nyitra, 
h"11olnári téglavető; Zala Vtn., letenyei j., ház a, XIV, 46, u. t. és u. p. Nyitra. 
136, ! 763, H., m., rk. Tótszentmárton, 1.746 kh., téglagyár, f'"'l Molnos, Nyitra 
kj. és ak. Tótszentmárton, tsz. Nagykanizsa, jbtk. nyitrai j., cs. ö. Nyitl'a, u. t. és u. p. Nyitra. 
és ah. Letenye, cs. O. Alsódomboru, 48, XX, *) kk., X LajosCapuszta és Molvá~-

u, t. Kotor, 12J. hidpuszta ; Somogy '!lm., szigetvári j., ház 66, ! 
J( o l n á ri l. Rábamolnári. 378, .M., rk. Németlad, ref. Pata, !.603 kb., 'kj . 
ll.olnárl téglavetö, " Molnári,· Zala '!lm., és ak. GorOsgalpuszta {gOrösgali kj. és ak; kerület), 

letenyei j., · cs. O. Alsódomboru, u. t. Kotor, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Szigetvár, cs. O. Gyon-
L p. Molnári. gyOsmellék, U, XIX, u. t. Szigetvár, u. p. 

Iolnarmajor, r-. Gálsz.écs, ZempUA '!lm., gál- GOrOsgalpuszta. · 
szécsi j., cs. O. Gálszécs, u. t. és u. p. Gálszécs. Jlolványhldpuszta, r-. Molván:y, &mogg vm., 

Iolná.rmalom, t'"'l Vámfalu, Beatmár 'll1n., avasi szigetvári j., es. O. GyOngyOsmellék, u. t. SziBSt· 
j. (székh. Avasújváros), cs. o. Avasfelsőfalu, u. t. vár, u. p. GOrOsgalpuszta • 

• 

és u, p. Vimfalu. · *) M:olyfalva kk., Torontál fHII., zsombolyai j., 
Iolnárszlget," Czecze, F~éf' 'IJm.,. sarbogárdi ház !!8, :E 1.063, N., rk. Tóba, 981 kb., kj. és 

j., cs. l'l. Czecze, u. t. és u. p. Czecze. ak. Tóba, tsz. Nagykikinda, jbtk. és ab. Zsom-
llolnirtanya, " Berzék, Zemplm '!lm., sze- bolya, cs. ö. . 61, VIII, H, u. t. 

renesi j., cs. O. Tiszalucz, u. t. Tiszalúcz, u. p. .Magyarcsernye, 
Berzék. · MolyTa, " Ung vm., szerednyel .. 

llolnártauya, r-. Dargó, Zemplm '!lm., g6.1- j., es. o. Nqygejőcz, u. t. UnlfVár, u. p. Korlát-
SZéesi j., cs. O. Gálszécs, u. t. és u. p. Gálszécs. helmecz. . 

• 
Molnártanya, "Ermindszent, Beilágy '!lm., tas- HolJT&tanya, r-. Hardicsa, Z tim., gé.l-

nidi j., CIJ. O. Tasnád,- u. t. Érszentkirály, u. p. széesi j., cs. O. · Tőketerebes, u. t. Tőketerebes, 
Érmindszent. u. P• Hardicsa. 

:M:olnárf.anya, r-. Levelek, · Beabolcs vm., llolJT&tanya, r-. Tőketerebes, ZempUn 
nyirbaktai j., cs. O. Apagy, u. t. Levelek-Magy, galazéesi j., es. O. Tőketerebes, u. t. és u. p. 
u. p. Levelek. Tőketerebes. 

Jlolnártanya, r-. Magy, Szabolcs '!lm., nyir· .M o n I. Nagymon. 
baktai j., cs. O. Apagy, u.· t. Levelek-Magy, *) :Monaj kk., X Kandipuszta és Leányágtanya; 
u. p. Levelek. Abauj-Torna szikszói j., ház 67, i. 464, M., 

:M:olnártanya, r"\ Mecsér, Moson '!lm., magyar- rk. Léh, gk. Homrogd, ref. Selyeb, 1.733 kb., kj. 
óvári j., cs. o. Lébény, u. t. Hédervár, u. p. és ak. Homrogd, tsL KaBAA, jbtk. és ah. Szikszó, 
Mecsér. cs. O. Selyeb, 84, IX, !7, u. t. és u. p. Homrogd. 

J(o)nbtanya, " Méhtelek, Seatmár ovm., r-. Szinte, Arad kisjenői j., 
szatmárnémeti j., cs. O. Mikola, u. t. Gacsály, cs. o. Kisjenő, u. t. és u. p. Szinte. · 
u. P• Szárazberek. *) Iondorlak kk., .Arad vm., aradi j., ház 368, 

:M:olnártanya, r-. Nyírgyulaj, &abolcs "m., nyir- ! 1.583, O., -T, 4.593 kb., kj. és ak. helyben, 
bátori j., cs. O. Nyírbátor, u. t. Nyirbitor, u. p. tsz. Arad, jblk. és ah. Máriaradna, cs. ö. Arad, 
Nyírgyulaj. 33, VIII, u. t. Öthalom, ~- . 

:M:olnártanya, r"\ Rezsőháza, Torontál '!lm., M o n i o l. · .. 
• 

nagybecskereki j., cs. ö. Perlasz, u. t. Titel, u. p. *) M:onó kk., X Hidegkúttanya; Ssilágg 
Rezsőháza. szilágyesehi j., ház !09, f, 1.0'!3, M., o., ; , ~, 

Jlolnártelep, r"\ NagykilrOs, Pest-Pilis-Bolt- 3.47~ kb., kj. és ak. Szélszeg, tsz. Zilah, jbtk. és 
Kiakun 11m., cs. o. Nauköl'Os, u. t. és u. p. ah. Szilágyeseh, cs. o. Égerhát, 51, lll, 10, u. t. 
Nauk61·0s. és u. p. SOlelmed. 

*) M:olnánágása kk., Sáros '!lm., felsővizkOzi ·*) Ionok nk., X Kaptár és L6rinczke; Zemplm 
j., ház 75, :E 84.7, R., ; 1 ·t .96! kb., kj. és ak. vm., szerenesi j., ház 568, ! !.977, M., o • ~ • 
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gk. Szerencs, ág. Tállya, 7.416 kb., ak. helyben, Mon~stor, r"\ Hnjduhndház, He&jdum., hajdu. 
tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és nb. Szerencs, cs. ö. böszörményi j., cs. ö. Hajduhadbás, L t. és 1. p. 
Tállya, 65, X, '3!3, _[11 e. Hajduhndház. . 

*) Hon~r nk., X Brendamajor, Káptalanmajor, Monostor, r'~ Herincse, Márat~~aros n1., boszti 
Kistói csárda, Szárazbegytelep és Zsiger; Pest- j., cs. ö. Berezna, u. t. Berezna, u. p. Herint!l 
Pilis-Solt-Kiskun vm., monori j., bú 2.10ó, :E Monostor, n Nagylupsa, Torda-Ara11y01 ra .. 
11.,36, M., o. ~, (r, 4g. Péteri, H!.337 kb., ak. toroezMi j., cs. ll. Nagylupsa, u. t. és t~ 
helyben, tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), és Nagylupsa. •· . 
ah. helyben, es. ö. helyben, 3!, I, 1, :f, M o n os t o r l. Bátmonostor, Bégamonoslll!, . 

_[11 e. . · Borsmonostor, Felsőgyerőmonostor, Kanizsatliil. 
o n o r l. Monorfalva. no~or, Kápolnokmonostor, Masyargyer6monll!lor, 

*) kk., X Méheskert; Alsó-Fehér vm., Pélmonostor, Pusztamonostor, Szamosmonosla!, 
balúsfalvi j., ház 240, :E 1.070, N., o., t, á', Szigetmonostor. 
9.666 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Gyulafehérvár, M o n os t o r a l. Pálmonostora,Pétermonoslort. 
jbtLés ab. Balázsfalva, ·cs. ö. helyben, 50, XXIII, *) M~nostorapá.tt kk., X Kinlódpuszta; Zll!l 
74-, m. h., u. t •. és n. p. Balázsfalva_. vm., tapolczai ·j., ház !87, f. l..f45, 1., 0, ,,Ui 

*) · kk., Besztercze-Naszóa vm., kb., kj. és ak. helyben, tsz. Zalaegerszeg, ~lk. 
besenyői j. (székb. Besztercze), ház 3~5, ! 1.398, és ab. Tapolcza, cs. ll. Kapolcs, 48, XX, 64, t L 

• 

· 0.1 . t, 11.376 kb., kj. és ak. helyben, tsztk~, jb. Köveská.l, , 
és ah. Besztercze, cs. ö. Nagysajó, 63, XXII; 7j, Honostordombi tanya, r'\ Ad~es, Hmt ra. • • 

n. L és n. p. Nagysajó. gyöngyösi j.,. es. ll. VAmosgyllrk, u. t. és 1. ~ 
Monoritanya, " Tápiószele, Pest-Pilis-Solt- Adács. 

Kiskun vtn., abonyi j., es. ö. Tápiószele, u. t. HonostoregyMz, r-. Csongva, Al86·Fthir r•. 
és u. p. Tápiószele. ronrosújvári j., cs. ll. Marosújvár, u. t, Marillo 

Honori tanyák, r"\ Orosháza, Békés vm., oros- újvár, ~. p. Magyarcsesztve. 
házi j., es. ö. Orosháza, u. t. és u. p. Orosháza. klspnszta, r'\ Orc&yCaln, Tili!! 

M o n o r o s t i a i. · .vm., vingai j., cs. ö. Vinga, u. t. Monoslor, 
*) Xónosbél kk., X Barátkertimalom ésTurbács- u. p. Orczyfalva. 

tanya; Borsod vm., sajószentpéteri j., ház 68, n Józselfalvn, TorOlitaJ 
f. i9?, M., rk. Bélapátfalva, ~.568 kb., kj. (Bél- vm., törökkanizsai j., cs. ö. Törökkanizsa, t t 
apátfalva nk.-hez beosztva), ak. Bélapátfalva, és u. p. Törökkanizsa. · 
tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Sajószentpéter, es. ö. Monostorllget, n Galgahéviz, Pest-Pilif-&lt· 
Szilvásvárad, 3,, X, 31, :f, u. p. Bélapát- Kiskun vm., aszódi j., cs. ö. Tura, u. t, Tura, 
falva. . · u. p. Galgahé\iz. 

*) MÓnosfalu kk., vm., régeni felsil *) Hon~storpályi nk., X CsonkA.s, •:gettakol, 
j. {székb. Magyarrégen), hú 1!1, :E 5eo, O., t, 2.039 Kisgözhé.t, Kismalomzúg, Ligetitag, llézeshal01, 
kb., kj. és ak. Déda, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. P u posbegy és Tejfelestanya; Bihar tm, de~· 
és ah. SZászrégen, cs. ö. Felsilrépa, 62, XXII, 73, kei j., ház 322, :E !.161, M., ~, rk. és KLHOS!· 
u. t. és u. p. Déda. · szúpályi, 7.722 kh., ak. helyben, tsz. Debrerun, 

*) kk., X Csobokapuszta; Baranya jbtk. Derecske, ab. Székelyhid, cs, G. HosSlli· 
t t7m., szentlilrinczi j., ház 70, i. 364!, M., ~, rk. pályi (ideig l. különitméoy), 89, lll, 7, f· 

• 

Snmony, 1.556 kh., kj. és ak •. Magyarmeeske, 
tsz. Pécs, jbtk. és ah. SJ9ntlilrincz, es. ö. Ma- *) nk., X Ferenezcsatoroli 
gyartelek, 62, XIX, 60, u. t. és u. p. Okorág- gyártelep, Karlicza és Klisza; Bács-Bodrog r•• 1 
Kárászpuszta. · apatini j., ház 971, '! 6.690, Sokacz, n., m., O• · 

*) Honospetri nk., X Farkaskút ; Bihar v tr .. , 14.884 kb., ak. helyben, tsz. Zombor, jb~ 
. margittai j., ház 190, :E 1.071, M., o., t , rk. Mar- Apatin, ah. Zombor, cs. ö. helyben, !3, VI, 18, 
gitta, ref. Vedresábrány, 3.~08 kh., ak. helyben, j,, u. t. Bezdán, ~-
tsz. Nagy-Várad, jblk. és ah. Margitta, es. ö. o n os t o r sz e g t Kismonostorszeg. 
Margilta, 39, III, 7, *) torszentgyörgy kk., X Zárdmuradt 

*) Xonostor nk., Antalmajor, Izdenezy- lom; Temes vm., dettai j., ház st, ! sz., ! 

major, Kispuszta, Lodronpuszta és· Nagypuszta; o., kg. Birda, 1.61! kb., kj. és ak. Omor, tst- J 

TemtB vm., vingai j., ház 394, :E 1.913, O., m., Fehértem,plom, jbtk. és ah. Detta, cs. c'!. Gatalj~ · 
sz., n., .:f (•), rk. Majláthfalva, 7.026 kb., ak. 61, VII, 20, u. t. és u. p. Birda. · . 
helyben, tsz. Temesvá1·, j btk. és ah. Vinga, cs. nRagyolcz, Nógrád""'' mll! 
ö, Vinga, 38, VIII, , j. (székh. Salgótarján), cs. ll. Fülek, u. t FOl · 

'"' Gyalár, HunyacZ vm., vajda- u. p. Ragyolcz. 
1 

. . )JÍI 

hunyadi j., cs. O. Vajdahunyad, u. t. és u. p. *) Honoszló kk., Zala vm., t~po6cZ:, JSzePI· 
Vajdahunyad. . . t20, :E 486, M., .lj , rk. Balatoncslcs ' · 

• 

• • 

• 

• ' 
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antalra, U95 kb., kj. és ak. Köveskál, tsz. Zala- *) Mór nk., X Alsódobos, Árkipuszta, Fels~
erer81eg, jbtk:. é:1 ah. Tapolcza, cs. ö. Kapolcs, 48, dohos, Gézamajor, Körmendi puszta, Sövényk:út, 
XX, 6-J, u. t. és u. p. Köveskál. Timárpuszta és T~rőspuszta; Fej tr t1m., móri j., 

Ioo.taj, r-. Szenlistván, Borsoil "m., mezc5- ház 1.3~, :E 1~.65J, N., m., Or ~, (r, flg. Puszla
kllresdi j., cs. ll. Mezökeresztes, u. i. és u. p. vám, 18.846 kb., ak. helyben, tsz. Székesfehér
BorsodivAnka. vár, jbtk. és 'ah. helyben, cs. ö. helyben, 69, 

Iontáji paptag, r-. Tiszabflbolna, Borsoil "m., XVII, 63, r. _[11 e. ~ 
mez6esáti j., os. ö. Mezc5csál, u. t. Ároktc5, u. p. M ó r a J. 
Tiszadororma. · *) Móragy nk., X Kismórágy ; Tolna t1m., vGlu-. 

:M o n y ás za l. Menyhúa. ségi j. (azékh. BonyMd), ház 391, f. j.19t, N., 
Ionyha, r-. Lácza, ZempUn t1m., bodrogközi j. ~, rk. Véménd (Baranya vm.), Ag. Bátaapáti, 

(székh. Királyhelmecz}, cs. ö. Zemplénagárd, u. t. :-1.051 kb., ak. helyben, tsz. Szekszárd, jbtk. és 
• •· p. Perbenyik. ah. Bonyhád, cs. ö. Bátaszék, -ü, XIX, 61, 

*) Ionyhad kk., Sáros t1m., kisszebeni j., ház r. ~ p. u • 
f, Si!!, T., czigflny, rk. Szentkereszt, ág. r- Szeged, Osongráil ""'·• ca. ö • 

1.!4.7 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., (a közbiztonsági azoigálatot Szeged város rend-
jb. és ah. Eperjes, cs. ö. Bertót, 67, IX, u •. t. c5rsége teljesíti), 11. t. Horgos, u. p. Szeged. 
Hedri, u. p. Szinyeújfalu. . ") kk., Nyitra t1m., pöstyéni. j., ház 

") Jlonyó kk., Krass6-8•örlny tn~~., resiczab6.- 106, :E 86-t, T., o. 1.87' kb., kj. éa ak. Banka, 
nyai j., ház 115, :E 56i, O., .:f-, !!.3(.6 kb., kj. és ak. tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, ca. lJ. Pöstyén, 
KOlnOk, tsz. Lugos, jbtk. és ah. Boksánbánya, 7f, XIII, ,1, u. i. Pöstyén, ~- -
es. o. Ezeres, .f.S, VII, !!O, r, u. p. Kölnök. M o r a v i c z a I. Temesmóra . 

") Jlonyoró kk., X Emmamajor Jloretauya, f"o Szilágycseh, Seilágy ""'·• szi-
és Máriamajor; A.rail t1m., borosjenc5i j., hú 176, lágycsehi j., ca. lJ. Szilágycseh, u. t. és u. p. 
f, 914, O., m., T• j.6S1 kh., kj. és ak. Bokszeg, Szilágycseh. -
taz. Arad, jbtk. 6a ah. Boroajenc5, ca. ö. Bok· f"o Újudvar, Zala "'·• 

• 

• 

nea, SS, IV, 13, 11. t. és 11.. p. Bokszer. kanizsai j., cs. ll. Gelse, u. t. és •· p. Gelse. 
)( o n y o r ó l. Mnrosmonyoró. f"o Derecske, Bihar ""'·• derecskei 
*l Ionyorócl kk., X Monyoródi csárda ; Bara- j., cs. ö. Derecske, u. t. és u. p. Derecske. 

Rya t~m., pécsváradi j., háa 1 a, :E 678, N., h., m., Morgó, f"o Mezőterebea, Bereg t1m., 
rk. Máriakéménd, 1.!!i5 kb., kj. és ak. Szeder- j., cs. ö. Nagylucska, u. t. Mezc5terebes-Gorond. 
kén y, tsz. Pécs, j btk. és ab. Pécsvárad, cs. ö. Német- u. p. Mezőterebes. _ · 
bóly, 5'!, XIX, 60, u. t. Németbóly, u. P• Szeder- Morgó, f"o őrdarma, Ung ~m., nnrári j., ca. 
kény. . - . o. Ungvár, u. t. és u. p. Ungvár. 
. IenyorcSd, ·"'Lánycsók, Baranya t1m., moháca1 Jlorgóf fatelep, r-. Kismaros, N6gráil .,.., 
J., cs. O. Mohaes, Uo i. Mohács, u. P• Lánycsók. nógrádi j. (székb. Rétság), cs. o. Nőtincs, L t. 

Ionyoródl caArda, f"o Monyoród, Baranya Nógridverc5cze, u. p. Kismaros. 
pécsvaradi j., cs. o. Némethóly, u. t. Némethóly, *) JI d k. Ni v.''-·"ll" ._p s ed kén orgon a n , agy·..o..•'*'• o ~m., nagy· 

*)• v z er ó .. Y·.~. ...... ·X Pi k . • . '17 sinki j., ház 267, :E t.i07, N., o., (/, .:f, 5."1 
JJLOnyor a.er"a. .II.A.,1 n BUJMaJOr ; r as kb. ak. h 1 be tsz Erz éb t ár 'btk. N · 

t~tt~., szombathelyi j., hAz 89, :E 550, N., m., O• •nt,' ah Se Ytán,ta • sSzáezhav los, J XXalglly· 
1798 .... -.,.; é -'- h l b ts tk 'b é ah Sl • zen go 'es. ö. om, 31, , • .o.u., ..,.. a -· e y en, z ., J • s . 7 6 t. 8 tá t 
Szombathely, ca. ö. Pornóapiti, 88, XVIII, 5P, ' u. zen go a, · . 

~- Mo~~óp~ta, f"o Nagysurány, NgitrtJ ""'"' 
Ionyorós, n Barataga ""'·• érsekUJvári J·r ca. ö. Nagyauriny, u. 1. és a. p. 

siklóst j., es. 6. Drávaszabolcs, L t. éa u. p. Nagysurány. ' 
Siklós. · MGrgóspuszta, f"o Erdc5kftrt, N6gráil ~m., szi· 

Ionyorós, r-. Vörösmart, Baranya t1m., bara- ráki j., cs. ö. 'Szirik, u. t. Acsa-Erdőkürt, u. P• 
nyavári j. (székh. Dárda), cs. o. Kiskc5szeg, u. t. Erdc5kilrl · 
BaranyavOrösmart, u. p. VörGsmart. Morgóviilgy, f"o Zalaboldogfa, Zala tim., zala· 

*) Jlonyorósd kk., Baranya vm., szentlc5rinczi egerszegi j., cs. O. Zalaegerszeg, u. t. Zalae1er• 
j., hb 65, :E ~St, M., rt. Siklósbodony, 795 kb., szeg, u. p. Alsóbagod. 

. ij. és ak. 'Czinderybogád, tsz. Pécs, jbtk. és Jlorhópuszta, f"o Gömörmihilyfalva, (}6ftt6r ú 
ah. Szentlllrincz, es. ö. Baksa, 51, XIX, 60, u. t. KiB-Hom ~m., tornaljai j., es. ö. Tornalja, L t. 
Baksa, u. p. Czinderybogád. Tornalja, u. p. Gömörfüge. · 

•onyoróska, n Adorjás, Baranya "m., siklósi Jllórlcz, f"o Túrkeve, Já61-Nagykwa-&olfl0i 
j., cs, ll. Vajszló, u. t. Vajszló, u. p. Sámod. vm., ca. ö. Túrkeve, u. t. és n. p. Túrkeve. 

I:OilfOrósmajor, r- Málom, Baranya ~m., M ó r i c z J. Aranyosmóricz. · 
pécsi j., ca. G. Pécs, u. t. és L .p. Pécs. Jlórlcztapuszta, f"o Tapsony, &mogy '"'·• 

59 

• 

• • 

-
• 

--··· 

• 

• 

• 

-

• • 

• 

• 

• 

• 

• • 
• 

• 

• 

• 

' • 

• 

• 

• 

-

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

-

-

• 

• 

• 

... . . 

• 

• 
• 

PSO • 

• 

marczali j., es. O. Nemesvid, u. t. Nemesvid, (l Tiszaf'ftred, Htou til .• lista. : 
u. p. Tapsony. füredi j., cs. O. Tiszafllred, u. t. és •· p. Tisza. . 

*) nk., X Gézamajor, Józsefmajor, fü1·ed. · 
és Margitmajor ; Temes vm., dettai j., ház 482, f""! Magyarpadé, TorOIIIál fl., : 

· f !.467, N., ro., O• 7.117 kh., ak. helyben, tsz. nagykikíndai j., cs. ö. Padé, u.~. ésu.p_. Pad~ 
j b lk. és ah. Detta, · cs. 6. Sós d, 61, n Tiszahegyes, TorOlildl TI. 

VII, !O, r (Móriczföld-Sósd), (®)) _r- e. nagykikindai j., cs. O. Padé, 1. ~. és 1. J• Tim· 
hegyes. 

""' Szank, PesfrPiUs-Solt-Kiskun *) kk., Nyitra tnn., privigyei ~,hiz!l, 
vm., kiskimfélegyházi j., es. O. Prónayfa.lva, u. t. f '!30, T., rk. Nyitratorrnás, 6ö7 kh., i~ és al 
Jászszentlászló, u, p. Szank. Nyitrabánya, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Privigye,cs.d. 

. , n Somogyszentmiklós, &mogy Privigye, a, XIV, 66, u, t. és .u. p. Nyi\r.lblny~ 
vm., csurgói j., cs. ö. Soroogyszentmiklós, u. t. *) Mona kk., X Lucskóczpuszta és Sirkany. · 
Nagykanizsa, u. p. Somogyszentmiklós. tanya; Zemplén vm., nagymihályi j., ház 1~, 

M ó r i c z h i d a l. Kismóriczhida, Nagymóricz- !, 906, T., ro., rk. Vásárhely, gk. Riiócl, rer. 
hida. . Bánócz, 2.896 kh., kj. és ak. Ráli.óez, tsz. 

llórlczmajor, ""' Alap, Fejér vm., sárbogá.rdi újhely, jbtk. és ah. Nagymihály, eu. Nagymibi!y, 
j., cs. O. Czeeze, u. t. Czecze, n. p. Alap. 66, IX, ·iB, u. t. Bánócz, u. p. Rákóez. 

Jlóriczmajor, f"'l Bia, Pest-Pilis-Solt-Kiskun M o r v a l i es z k ó l. Mórvamogyoród. 
vm., biai j., cs. ö. Bia, u. t. és u. p. Bia. *) kk., X Prieszeka és Sán-

Móriczmajor, n Birda, Temes vm., dettai j., czok ; Trencsd-n. t~m., · trencséni i, ház ~l 
es. ö. Gátalja, n. t. és u. p. Birda. ! 4.8~0, T., o, r!, (r, U9' kb., kj. és al:. helr· 

llóriczmajor, ""' Csabát·, Fejér vm., móri j., ben, tszlk., jb. és ah. Trencsén, cs. Ueksi.;t 
cs. ö. Csákvár, u. t. és n. p. Csákvár. · 71, XV, 47, u. t.; Bosácz, ~· 

. Kórfezmaj or, f"'l Zalaszentmihály, Zala vm., *) Mona6r kk., X Golyatelep; Nyitra ~111 SI!ni . 
pacsai j., cs. ö. Pacsa, u.. t. Pacsa, u. P• Zala- czei j., ház '!61,! 1.4ö3, T.,rk. Sasvár, Ut9 kh.,ij . 
szentmihily. · és ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Szenku, 

Móriczpuszta, f"'l Felsc5petény, Nógrád vm., cs. ö. Sasvár, 7~. XIII, 41, u, t. Sasvár, ~ . 
nógrádi j. (székh. Rétsái), cs. O. Nőtincs, u. t. *) Morvaszentjános nk., X HOSBru~lm~il!. 
és u. p. Bánk. Pisecsnamajor, Trajlinekpuszta és lijmajnr; 
· Mórlczpuszta, ""' Kocs, Komá1·om vm., gesz- Possony vm., malaczkai j., ház 391, f.t,917, T., o • 

. tesi j. (székh. Nagyigmánd), cs. O. Tata, u. t. ~, (x, 6.897 kh., ak. helyben, tsz. Pozsony,jbi 
Tata, u. p. Kocs. és ah. Mnlaczka, cs. o. helyben, 7!, Xlll, tO, 

0 Debreczen, Hajdu vm., cs. O. p e. -
Debreczen, u. t. és u. p. Debreczen. · (l Mikepércs, Hajdu ~•. kl'!· 

Mórlczudvar, n Szomolány, Possony 11m., ponti j. (székh. Debreczen), es. ll. Debreczea,t. t • 
nagyszombati j., cs. o. Pozsonynádas, a. t. és és u. p. Mikepércs. 
u. p. Szomolány. Morzsahogy, 1""'1 Bocskaihegy, Zolo r11, 

*) kk., SzoZnok-Doboka vm., szamos- csáktornyai j.,. cs. O. Muraszerdahely, ._ t. is 
.újvári j., ház 85, :2. 86!!, O.,. gk. Tötör, 1.268 kb., u. p. Muraszerdahely . 

. kj. és ak. Tötör, tsz. Dés, jbtk. és ah. Szamos- *) kk., X Gázlópuszta és Sirün~t'· 
újvár, cs. ö.Kendilóna, 68, XXI, 70, u. t. és u. p. puszta : Son,ogy "m., kaposvári j., ház 17~ f 
N a.gyiklód. 1.196, M., o, 3. 985 kh., kj. és ak. Nagyberki, IS!Ii.. • 

M:orócz, r't Újvarsánd, .Aratl vm., világosi j., jb. és ah. Kaposvár, cs. o .. helyben, U, XL~ 6:, l 
cs. o,. Ószentanna, u. t. és u. p. Újszentanna. e. ~. . 

*) Hórocz.tarcsa kk., Possony vm., dunaszerda- ") kk., Turóc: vm., stubnyarordóij.,h!! 
helyi j., ház 33, ! 136, M., rk. Egyházkarcsa, '!7, fo 122, T., rk. Turóczszentgyllrgy, ág.lr3nk-i· 
!51 kb., kj. és ak. Etrekarcsa, tsz. Pozsony, jbtk. falvn, 368 kb., kj. és ak: Kiscsepcsény, Ist Ili!:· 
és ah. Dunaszerdahely, es. ö. Bős, 72, XIII, 4!.1, terczebánya, jbtk. Stubnyafürd6, ab. Tnróc:· 
u. t. és u. p. Királyllakarcsa. szentmárlon, cs. ö. Znióváraija, 71, XV,4S,Lf· 
· M o r o d a l. Maró t. és u. p. Znióváralja. 

Morópuszta, f""\ Baracs, Ftjdr vm., adonyi j., Moskovfcs, (l Ungvár, Ung """' cs.~. Un!· 
ett. ö. Elc5szállás, u. t. Dunaföldvár, u. p. Baracs. vár, n. t. és u, p. Ungvár . 

Moroha, ('l Tiszafllred, Heves vm., tisza- , (l Viszolaj, Trei!Cih r!;· 
fQredi j., cs. ö. Tiszafüred, u, t. O hat-Puszta- illavai j., cs. ö. Illava, u, t. Bellus, u. P• VisN:it 
kócs, u. p. TiszafO.red. · *) :Mosnlcza ~k., X Serényipuszta; Temt,.;· 

f"'l Tiszafilred, Heves vm., ·tisza- központi j. · (székh. Temesvár), ~~ 39:~ ij. il 
(ü d' . ,.. T' fü d ... é T' O * d,. rk Temesvár, 6.816 ' ,;. re 1 J., cs. u. 1sza re 1 u, ·"' s u, p. 1sza- ., m., o, ' ' · . ah. Te111esvár, elo 
fllred. ak.. helyben, tsztk., Jb. és 
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Temesremete 61 VIII, !4, u. t. Magyarrned ves, *) Mosonszentmlkl6s kk., X Jé.nosházapuszta és 
t8J. ' ' . . Pálmajor ; Mos® "m., magyaróvári j., h~z 808, 

*) Kosóbánya kk., X Hutaerdészlak j Sedagy i. 2.!!28, M., o; ág .. Lébény, 6.!!03 kb., kJ. és ak. 
ttm., szilágycsehi j., ház 289, f 1.3ö8, O., t, 6.818 helyben, tsz. Győs·, Jblk. és ah. Magyaróvár, es. o.· 
kh., kj. és ak. helyben, tsz. Zilah, jbt~ és ah. Lébény, 76, XVIII, 58, r (Lébény-Moson
Szilágyeseh, . cs, o. Égerhát, Felsösziváu, öt, szentmiklós), ~· 
III, tO, u. t. és u. p. Szilágyillésfalva. *) nk., X Császárrét ~s 

*) Mosóez kk., X Csornakő, Ferenczmajor és CseBeimajor ; Moson magyaróvári. j., hiz 
Pétermajor j Tur6ce "m., stubnyafflrdői j., ház 342, ! !U04, N., m., o, 11.006 kh., ak. helyben, 
317, ! 1.856, T., o, r:!, 10.U9 kh.,. kj. és ak. tsz. GyiSr, jbtk. és ab, Magyaróvár, cs. O. Moson
helyben, tsz. Beszterezebánya, jbtk. StubnyafO.rdő, szentjánoa, 78, XVIII, 58, u. t. Mosonszentjános, 
ah. Turóezszentmárton, es. O. helyben, 71, XV, ~. . 
68, _r- e. ~. • . . *) nk;, X ~rigyesmajor és 

M os ó c z l. Vágmosócz. · Rónafc5puszla j MosOH vm., magyaróvári j., bé.z 
*) Ittsód kk., Zólyom "m., beszterezebányai j., 4!11, f !.778, N., m., o, 16.772 kb., ak. helyben, 

ház 119,! 62'!, T., o, !i.l.619 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Győr, jbtk •. és ah. Magyaróvir, es. O. Hegyes-
tsztk., jb. és ah. Beszterezebánya, es. o. Zólyom- halom, 76, XVIII, 68, , r. ~. 
lipcse, XVI, 50, u. t. és u. p. Zólyomlipcse. ~ Vértes, BihtJr vm., derecskei 

*) J[oson nk., X Hegedüsmajor, Izabella.: j., cs. o. Nagyléta, u. t. Nagyléta, u. p. Vértes. 
major, Károlybázmajor, Kisudvarmajor, Kozlik· *) nk., X Hanság és 
major, Krisztinamajor és Rabimajor; Moson "m., Rohrerföld, Moson "m., magyaróviri j., ház 3!8, 
magyaróvárí j., ház 478, t 6.!58, M., n., o, Z), ág. f !il.897, N., m., o, 9.557 kh., ak. helyben, tsz. 
Levél, JO.!!!' kh., ak. helyben, tsz. Győr, iblk. Györ, jbtk. és ah. Magyaróvár, cs. O, Moson· 
és ah. Magyaróvir, cs. O. Magyaróvár, 76, XVIII, szentj;i.nos, 76, XVIII, 58, .u. t. Mosonszentjános, . 
fiS, f (Moson-Magyaróvár), _[ll e. ~· · 

o s o n l. Székelymoson. *) Kosontétény nk., X Belsőmajor és Újmajor ; 
*) llosonbánfalT& nk, X Mosonbánfalvi Pál- Moson 'Vm., magyaróvári j., ház 148, f. 1.':1!13, N., 

major és Mosonbánfalvi puszta; Moson "m., m., 0, ág. Gálos, 6.151 kh., ak. helyben, tsz. 
nezsideri j.; ház !87, :! 1.685, N., m., o. 14.!86 Győr,jbtk. Nezsider, ah. Magyaróvár, cs. O. Pomogy, 
kb., ak. helyben, tsz. Győr, jbtk. és ah. Nezsider, 76, XVIII, 58, u. t. Mosonszentandrás, ~· 
es. ll. Pomogy, 76, XVIU, 58, u. t. Pomogy,~· *) :Mosonújfo.lu kk., Moson vm., nezsideri j., 

Jlosonb6.nfaht PálmaJor, ~ Mosonbánfalva, ház !18, f, 1.040, H., m., 0, 3.767 kb., kj. és 
Moson 11m., nezsideri j., cs. D. Pomogy, u. t. és .ak. helyben, tsz. Győr, jbtk. és ab. Nezsider, .· 
u. p. BoldogasstonJ. . cs. O. Lajtakáta, 76, XVIII, 58, r. 

Jlosonb6.nfa1Tl puszta, "" Mosonbá.nfalva, 
Moson 11m., nezsideri j., cs. O. Pomogy, u. t. 0 s 0 r i n 1. Mozsor. ' 
Pomogy, u. p. Mosonbánfalva. M o s tt y i s t y e I. Ledniczhidas. 

*)'Jlosondarnó kk., X Attipuszta, Mosondamói ~ ócsad, n-encsln f1m,, esaezal 
11uszta és Némethypuszta j Moson vm., magyar- j., cil. t'J. Csacza, u. t. és u. p. Ócsad. 

óvári. j., biz 117, f. 88I, M:~ O• 2•186 k.h., kj. Mesznóczl, ~ Szakadék, Nyitra vm., miavai 
PQskt, ak. helyben (a pfl~ku ak .. párhuzamos j., cs. O. Verbó, u. t. és u. p. Miava. · 
B. anyakOnyve), tsz. Gyor, Jbtk. és ah. Magyar· *) kk., .Arad "m., borossebesi j., 

J[erv 
4
• 61 · ·ar d ó .", romalmás, tsz. Arad, jbtk. és ah. KOrOsbllkény, 

oaon arn "" moson arn , .w.oson u d ... k 33 IV ., t é Al il 
Ó á · · .. M ó ... , t cs. O. ma arsa. , , , li), u. • s u. p. es • 

""'·• magyar v r1 J;, cs. u. agyar vu.r, u. • . 
Héderv6.r, u. P• Mosondarnó. Moszto~g~, ~ Bácsalmás, Baca-Bodrog "m., 

*) Kosonszentandrás nk., X Nyugotiudvar j bácsalmás1 J., cs. O. Biesalmás, u. t. és a. p • 
Mi ·d · · h... 180 l! .. 2 N Bácsalmás oson tltn., nezs1 en J., a.z , a:. 1.;<;5 , ., m., ·. . . 
0, 6.61!! kh., ak. helyben, tsz. Győr, jbtk. és ah. M o t e s 1 e z l. Alsómotes1ez, Felsc5moteS1ez. 

- Nezsider, cs. o. Pomogy, 76, XVIII, 68, :f, Motoslczkytanya, n Farnad, Esete'l'gom ""''• 
~. párkányi j., cs. O. Bart, u. t. Nagysalló, u. p. 

*) Iosonszentjános nk., X Jessemajor és Farnad. 
UjsZP.jdamajor j Moson "m., magyaróvári j., ház *) Hettolyld kk., Vas "m., muraszombati j., 
1107, f. 3.811, N.; m., c;, 14.So2 kb., ak. (a hozzá- ház 77, f 409, Vend, m., rk. Felsölendva, ág •. Bodó
tartozó Jessemajor és Űjszajdamajor kivételével) hegy; 606 kb., kj. és ak. Perestó, tsz. Szombathely, 
helyben, tsz. Gy01·, jbtk. és ab. Magyo.róvár, cs. O. jbtk. és ab. Muraszombat, cs. O. Felsc5lendva, 88, 
helyben, 761 XVlll, 68, :f, ,r-e. XX, 66, u. t. Felsc5lendva-Mátyisdomb, u. P• 
~· · Perestó. 
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sz6llö.k, rt Szarvas,. Békés vm., szarvasi lsz. Szek.szá.rd, jbtk. és ah. Bonyhád, es. G. r • 
j., es. ö. Szarvas, u. t. és u. p. Szarvas. vejke, 44, XIX, 61, u. i. Lengyel, u. p. KisvejP.. 

M o t y ó k l. Martalja. . *) Jiuest nk., X Lázi vadászlak és Sindormaj~r; 
' :M o y s l. Majosfalva. · . Tolna vm., dombóvári j., ház 869, f, i19t, S . 

• 

M o y s l u cska l. Majosmezc5. 0, 4.309 kb., ak. helyben, tsz. Szekszárd, ~ll. 
kk., Seatmár vm., avasi j. (székh. és ah. Gyönk, es. 6. Kisvejke, U, XIX, 63, Ll, 

Avasújvbos), ház 188, i 798, O., it, 1.896 kb., Lengyel, 
kj. és ak. Avasfelsőfalu, tsz. Szatmár-Németi, Mucsihál, ~ Szentes, Osot'ográd ""• ti.~ 
jbtk. és ah. Szinérváralja, cs. O. Bikszád, 5, XII, Szentes, u. t. és n. p. Szentes. 
37, u. t. Avasfelsc5falu, u. p. Avasújfalu.· . :Muesiny I. Mucsény. · 

, rt Karaj, Nyitra vm., miavai *) Múcsony nk., Borsod tma., edelén~ L bb 
j., es. ö. Verbó, u. t. Verbó, u. p. Karaj. :322, :E 1.405,M., it, rk. Edelény, 2.700 kh., al 

*) · Jl~zsgó kk., X Jedinkaihegy, Mozsgói helyben, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Edeliay, 
szc51lőhegy és Szentmiklóspuszta; Somogy vm., es. 6. Edelény, 34, X, Bt, ~· f (Szuhakil!~ 
szigetvári j., ház 230, !.1.309, M., (), 3.777 Múesony), . 
kh., kj. és ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ~ Pamuk, Somogy ,., kB-
ah. Szig~tvár, cs. O. helyben, 44, XIX, gyeltóti j., cs. ö. Somogyvár, u. t és 1o ~ 
r (Mozsgó-Szulimán), Somogyvár. . 

Jlozsgól szöllöbegy, rt Mozsgó, 'Somogy vm., · M u d r ó e z I. Modrafalva. 
szigetvári j., cs. O. Mozsgó, u. t. Mozsgó-Szulimán, Jlugestl hans, ,-...., Kudzsir, Btmyad rL 
a. p. Mozsgó. - _ száSzvárosi j~, es. ö. Kudzsir, u. t. és L·,. 

*) M~zsor nk., Bács-Bodrog vm., titeli j., ház Kudzsir. 
686,! 3.606, Sz., m., n.,(), T-, 11.822kh., ak. hely- . ~ Dámócz, Zemple'n 1lm., bodrogk6zij. 
ben, tsz. Ujvidék, jbtk. és ah. Titel, es. O. Sajkás- (székh. Ktrályhelmecz), cs. il. Zemplénaprd, 
szentiván, 6, V, 94, ,P e. u. t. és u: p. Perbenyik. 
· *) kk., Tolna vm., völgységi j. (székh. ú l y a_ d l. Kismúlyad, Rárósmúlyad. 

- Bonyhád), ház 79, :E 711, N., m., rk. Czikó, 1.3~ M u l y a dk a l Kismúlyad. 
kb., kj. és ak. Czikó, tsz. Szekszárd, jbtk. és ah. *) )[um or kk., Zala novai j., ház 51,!~ 
Bonyhád, cs. ö. Szálka, 44, XIX, 61, m. h., M., rk. Lenti, kb., kj. és ak. Lenti, tsz. Zala· 
u. t. Mórágy, u. p. Czikó. egerszeg, jbtk. és ah. Alsólendva, cs. ll. Páka, 18. 

Jlöesénypuszta, rt Rimaszombat, Gömör és XX, 65, u. t. és u. p. Lenti. ' -· 
Kis-Jiont vm., es. O. Rimaszombat, u. -t.és u. p. *) kk., X Bezdinfzárda; Te!RU r1. 

· Rimaszombat. . üjaradi j., ház 143, :E O., sz., m., ri. Némel-
M ö r u l I. Almafa. - szentpéter, kg. Székesút, UtO kh., kj. és ak. 

' 
*) Jlözs nk., X lttsekorsóföld ; Tolna vm., köz- Székesút, tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Ujara~ ~J. 

ponti j. (székh. Szekszárd), ház 46!1, i !1.331, N., Németszentpéter, 33, VIII, m. h.,1o t 
t., m., o1 4.066 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és és u. p.Székesút. 
ah. Szekszárd, es. ö. Tolna, .U, XIX, 61, *) kk., X Hardatelep; Toni~·.Arm· 
r (Tolna-Mözs), nyos vm., toroczkói j., ház 116, f. 0., r· 

M r a m o r á k l. Homokos. 2.652 kh., kj. és ak. Aranyosbánya, tsz. Tordt 
Mravadillö:, fl Turóezszentmárton, Thrócs vm., jbtk. és ah. Topánfalva, cs. il. Aranyosb!nya.&l, 

_ turóczszentmártoni j., es. G. Turóczszentmárton, XXI, 69, m. h., u. t. és u. p. Aranyosb.iD)'o 
u. t. és u. p. Turóezszentmárton. M u n cs e l I. Kismuncsel, NagymoneseL 

rt Kaszanagyváralja, Trm- ·. M u n e s e l l. Munesal. 
ut!n vm., illavai j., cs. O. Illava, ~ t. és u. p. · ~ Kl!zéppeterd, Torda·.Ara· 
Illava. nyos vm., tordai j., es. l!. VArfalva, 1. t. Borrir1 

. M r i z ó e z l. Dér. u. p. Szind. 
_ fl Berekszónémeti, Torontál Mundra kk., X M:undraitanya; Fogaral r•· 

t1m., j .•. cs. O. Csene, u. t. Papd, u. p. sárkányi j., .ház 271, i, 1.!U4, 0., .:f, gk. Reu!<'r 
Berekszónémeti. . 3.947 kh., kJ. és ak. helyben, tsz. Brass~ ~fl . 

*) Muesény, kk., _X Egris~ópuszta és Tel~i- és ah. Sárkány, es. o. Fogaras, 31, XXIV, íS. 
puszta; Nógraa 11m., losonczi J., ház 81, f. 5o9, r, . 
M., rk. Rapp, á.r. Losoncz, !.046 kh., k.j'. és ak. u n d r a l. Széptelep. 
Rapp, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. Lo- Mundral tanya,~ Mnndra, Fogl!.rl!.l -.!Ar· 
sonez, es. ö •. Fillek, !6, XVI, 51, u. t. és u. p. kányi j., es. 6. Fogaras, u. t. éS •· p. )(und~ 

• 

l 

Rapp. -- . *) Hunkács _rtv., X Balonyaerd6, Erf!D: 
*) kk., X Józsefmajor; Tolna vm., tanya, Hubertmajor, Joótanya, Kamianka, Ke~- \ 

völgységi j. (székh. Bonyhád), ház 166, :E 910, cseytanya, Nagyhegy, Nagyliget, Nagyré;Ns::; 
N., m., Ó', rk. Apar, !.!19 kh., kj. és ak. Izmény, tanya, Pálhegy, Paphegy, RózsAstanr• · _ 
• .. 

o • 
• 

o 
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tarJya; Bereg .",.., hAz !.074, ! 17.175, M., n., és ak. Murabaráti, tsz. Zalaetrerszeg, jbtt. és ab. 
r., 0, t (J), 8, z::, ág. Nyárasdomb, 10.664 kb., Alsólendva, cs. ll. Belatincz, 48,- :XX, a. t. . 
ak. helyben, tsz. Beregszász, és ah. helyben, és 11. p. Belatinez. _ 
es. lJ. helyben, 65, XI, M, :f, .r- e. *) .Murakeresztúr kk., X Apltság, Apitsllfi 

major ·és Kollátszatr ; Zala vm., nagykanizsai j., 
n Verebély, Bara vm., vere- ház .272, i, 1.663, H., m., 0• 1.861 kb., .lr,j. -és 

bélyi j., es. ll. Verebély, u. t. és -u. p. Verebély. ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Nagykanizsa, es. G. 
Innk4csvár, n Várpalánka, Bereg vm., mun- Alsódomboru, 48, XX, 64, r. ~. 

kácsi j., cs. ll. )(un kies, u. t. Munkles, u. p. M u r ak e r es z t ú r t o ts • e r L .Mnra-
Várpalánka. keresztúr.· - -

*) Iun.kácsváralja kk., Bereg vm., munkáesi *} Huraklrály kk., Zala t~m., perlaki j., hAz 
j., hAz 165, f 979, R., n., ui., rt. és trk. Munkáes, :E 1.67~, H., rt. Ligetvir, 1.9~ kb., kj. és 
395 kb., kj. és ak. Várpalánka, tsz. Beregszász, ak. helyben, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Per-
jbtk. és ah. Munkáes, es. o. 66, XI, 34-, lak, es. ll. Perlak, 48, XX, 65, r (Mura-
u. t. Munkáes, u. p. Várpalánka. . k.irály-Perlak), _r- e. ~· 

Munknagytanya, n Polgár, Szabolea t~m., *) kk., Zala tma., perlaki j., ház 31,_ 
dad~i alsó j. (székh. Tiszalök), es. ll. Polgár, :E 4!47, H., r}t. Kisszabad ka, 396 th., kj. és at. 
u. t. és u. p. Polpr. . Kisszabadka, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Perlak, 

Iunteántanya, n KereM, Kis-KiikülleJ t~m., es. ll. Belatinez, 481 XX, 65, u. t. és u. p. Kis· 
radnóti j., cs. ll. Kerelc5szentpU, u. L és u. p. sznbadka. _ . 
Kerel~szentpll. . _ . *) - kk., Zala t~m., alsólendvai 

*) Iurabaráti kk-., Zala t~m., alsólendvai j., j., ház a4, i. 908, Vend, rk. Belatincz, t.'!!U kh., 
biz 88, f. 545, Vend, rk. Belatinez, 678 kb., kj. kj. és ak. Belatincz, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és 
és ak. helyben, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. ah. Alsólendva, cs. ll. Belatincz, 4.8; XX, . -
Alsólendva, cs. O. Belatincz, 48, XX, 65, u. t;, és u. t. és u. p. Belatincz. • 

u._ p. Belatincz. · .M u r i n y l. Mud.nyalja. · 
*) IuracBÚI.y nk., Zala vm., perlaki j.; biz M u r 6.-n y l. Temesmurány. -

445, f. 4.0s6, H., o, 3. 747 kb., ak. helyben, tsz. *) kk., X Paszekimajor; Gömör 
Nagykanizsa, jbtk. és ah. Perlak, cs. ll. Perlak, és Kis-Hont vm., nagyrilezei j. (székh. Jolsva), 
48, XX, 65, u. t. Murakirály, ~· . ház Hl, :E 1.11'1; T., m., o, ág. Murányhosszú~ 

,. 

-

*) Muracsermely kk., Vas t~m., muraszombali rét, 17.94!8 kb., kj. és ak. helyben,. tsz. Rima· , 
j.-, Mz 5'!, :E !46, Vend, rk. és ág. Muraszombat, szombat, jblk. és ah. Nagyrilcze, es. ll. Nagyrőeze, 
610 kb., kj. és ak. Muraszombat (muraszombat- XVI, 5!, r. ~· 

· vidéki kj. és ak. kerület), tsz. Szombathely, jbtk. - *) kk., GOmör éa Kia-Hcmf 
és ah. Muraszombat, cs. ll. Muraszombat, 83, vm., nagyrilezei j. (székh. Jolsva), ház 164, f, 84!,-

• U, 66, u. t. és u. p. Muraszombat. T., o. 6", 3.!41 kh., kj. és ak. Murányalja, tsz. 
. *) Iuraftlr1'd kk., Zala vm., csáktornyai j., biz Rimaszombat, jbtk. és ah. Nagyróeze, cs. ll. Nagy-

6!!, i. 310, H., rk. Stridóvlr, 569 kb., kj. és ak. rőcze, XVI, 62, _m. h., u. t. Murányalja, 
Strjdóvar, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Csák· !ZI· 
tornya, es. ll. Stridóvlr, 48, XX, 65, u. 't. és *) kk., Gömör éa Kis-Hom vm., 
u. p. Stridóvár. nagyrilezei j. (székh. Jolsva), ház 90, f, 853, T., 

' 

' 

*) Jluramzes ~k., Vas vm., muraszombati j., o, 1.469 th., kj. és ak. Kisrc5eze, tsz. Rimaszom- .. 
Mz 57, f, 310, Vend, rk. Csendlak, 462 kh., kj. bat, jbtk. és ah. Nagyrőeze, cs. ö. ifi, 
és ak. Csendlak, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. XVI, 5'!, u. 1;, és u.· p. Murányalja. 
M:uraszombat, cs. O. Muraszompat, 83, :x;x, 66, *) Buranyirád kk., _Zala t~m., esiktornyai j., 
u. t. Muraszombat, u1 p. Csendlak. ; ház'!-&, f, 165, H., m., rk. Muraszentmárton, 411 kb., 

k) Muragárdony kk., Zala esiktornyai j., kj. és ak. Muraszentmárton, tsz. Natrykanizsa, 
hú 173, f, 1.f01, H., rk. Belieza, 1.778 kb., kj. jbtk. és ah. Csáktornya, es. G. Muraszerdahely, 
és ak. Belicza, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. 48, XX; 65, u. t. Stridóvár, u. p. Muraszent
Csáktornya, cs. ll. Csiktornya, 48, XX, 65, u. t.. .mlrton. 
Kisezabadka, u. p. Belicza. M u r á n y l e h o t a l. Murányszabadi. . ' 

-*) Murahalmos kk., Vaa·t~m., muraszombati j., *) Jlurányszabadl kk., Gömör éa Kis-Hom vm., 
ház 66, f, 332, Vend, m., rk. Csendlak, ág. Mura- nagyrilezei j. (székh. Jolsva), ház 64, f, 879, T., 
&zombat, 1.017 th., kj. és ak. _Muraszombat, tsz. rk. Murányhosszúrét, 1.307 kb., kj. és ak."Murány· 
Szombathely, jbtk. és ah. Muraszombat, · cs. ll. alja, tsz. Rimaszombat, jbtt. és ah. Nagyrőeze, 
M:uraszombat, 83, XX, 66, u. 1;. és u. p. Mura- es. G. Nagyróeze, !5, XVI, 6!, u. t. és •·. p. 

_ szombaL · - :Murányalja. 
*) Murahely kk., Zala t~m., al~ólendvai j., ház M u r l n y 1 d i e h a v a l. Kakasalja. 

105, i.1SO, Vend, m., rk. Belalincz, 988 kh., kj. *) Murapetrócz kk., Vas vm., muraszombati j.,-
' • 
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bAz !!1, :2 141, Vend, rk. Csendlak, iSt kb., kj. *) kk., ZaZt~ "111,, esütomyai~ 
és ak. Csendlak, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. ház 83, :2 691, H., rk. Bottornya, 1.854 kb., kj.é! 
Muraszombat, cs.· O. Vashidegkút, 83, XX, 66, ak. Bottornya, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és'lh. oo. 
u. t. Muraszombat, u. p. Csendlak. · tornya, cs. O. Csáktornya; '8, XX, 66. L ~ 

*) kk., X Murarátkai szc5llc5hegy és Csáktornya, u. p. Bottornya. ' 
Zsindelyespuszta ; vm., letenyei j., ház 13!1, *) kk., X Alsómajor, Felsdma:W 
! 678, M., h., rk. Felsc5szemenye, ~.051 kb., kj. és és Muza:aimajor j Vas vm., muraszombati ~.hi! 
ak. Fe1sc5szemenye, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. 382, ! 2.748, Vend, m., n., O• ö, :(x, i'18í kl. 
Letenye, cs. o. Letenye, 48, XX, 65, u. t. Letenye, kj. és ak. helyben, tsz. és U. 
Uo p. Felsc5szemenye. . •. . helyben, CB. o. helyben, 83, XX, 6~ r.~ 

; r"' Murarátka, Zala _[ll e . 
. , letenyei j., cs. ö. Letenye, u. t. Letenye, *) kk.,'ZaZum., perla\ij.,bizt!l 

•· p. Felsc5szemenye. · ! 1.316, H., rk. Dékánfalva, U86 kh., lj. & 
*) Murn.réthó.t kk., Zala t~m., csáktornyai j., ak. Dékánfalva, tsz. Nagykanizsa, jbti. és ah. 

ház M, ! 346, H., rk. Szelenczehegy, 683 kh., kj. Perlak, cs. ö. Perlak, "48, XX, 66, L t.IJs.m. 
és ak. Murailzerdahely, tsz. Nagykanizsa, jbtk. badka, u. p. Dékánfalva. l 

l 
és ah. Csáktornya, cs. O. Muraszerdahely, 48, *) Muravó.rhely kk., Vas ""'·• muraszombafi ! 
XX, 65, u. t. és u. p. Muraszerdahely. j., ház 69, :2 367, Vend, rk. Csendlak, ag. lun· l 

*) M'urarév kk., X Gyulamajor j Zala t~m., szombat, 486 kh., kj. és ak. Csendlak, lsz.Srom- 1 
alsólendvai j., ház 113, ! 756, Vend, rk. Alsó- bathely, ibt"k. és ah. Muraszombat, es. ö, llll.'l· 1 

l 
lendva, 818 kb., kj. és ak. Alsólakos, tsz. Zala- szombat, 83, XX, 66, u. t. Muraszombal, "~ ! 

egerszeg, jbtk. és ah. Alsólendva, es. O. Alsólendva, Csendlak. 
• 

48, XX, 65, u. t. és u. p. Alsólendva. *) nk., Zala vm., perlaki j., hU~ 
*) kk., X Brodeez; Zala vm., ! ~.301, H., o, !.4.()1 kh., ak. helyben, 111. ! 

csáktornyai j., ház 94, i. 646, H., (), 1.!161 kh., Nagykanizsa, jbtk. és ah. Perlak, cs. ö. Alsódom· ; 
kj. és ak. helyben, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. boru, 48, XX, 65, u. t. Alsódomboru,~ 1 

l 

Csáktomya, cs. ö. Muraszerdahely. 48, XX, 65, n Zabola, Háromszék ra., ' 
l 

m. h., u. t. Murasaerda.hely, • orbai j. (székh. Kovászna), cs. 11. Kovwna, L~ ; 

Buraszantes kk., Vas t~m., muraszombati j., és u. p. Zabola. 

kj. és ak. (muraszombatvidéki kj. tornyai j. (székh. Gyilnk), ház 1,7, i N., l 
és ak. kerület), tsz. Szombathely, jbtk. és ah. m., rk. Zomba, ág. Kéty, 679 kb., ak.' helyben, ' 
Muraszombat, cs. O. Muraszombat, 83, XX, 66, tsz. Szekszárd, jlitk. és ah. Gyllnk, cs. ö. Zomha. 
u. t. és u. p. Muraszombat. 69, XVII, M, u. t. Hl'lgyész, u, P• Kéty. 

*) kk., Zala vm., csáktomyai n Szalmárllkllritó, &ataár 11, 

j., ház 100, i. H., rk. Kisszabadka, 688 kh., kj. csengeri j., cs. ö. Porcsalma, L t. él L P. 
_ és ak. Murasiklós, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és Szatmál'ökOritó • 

ah. Csáktornya, es. ö. Muraszerdahely, 48, XX, Murlsamajor, t'"'\ Csernecz, Zala ~•·• leteny1i 

• 

• 

65, u. t. Muraszerdahely, u. p. Murasiklós. j., cs. o. Letenye, u. t. Letenye, u. p. Fels6szem~nye: 
*) kk., Zala t1t11., perlaki j., n Damása, Zala ~111., perlali 

ház 356, ! ~.336, H., o, !.449 kh., kj. és ak. j., cs. O. Perlak, u. t. Murakirály, L p. Dékán· 
helyben, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Perlak, falva. 
cs. o. Alsódomboru, 48, XX, 65, u. t. Alsó dom- , t'"'\ Békés, Bikis fltJI,, békési j, · 
boru, ~. cs. o. Békés, u. t. Békés, u. p. Földvár. 

*) kk., Zala vm., csáktornyai *) M:uska kk., .Als6·Fehb--'Vm., verespataki j., hi: 
j., ház 63, ! 336, H., m., (), 660 kb., kj. és ak. S~S, ! 1.502, O., it, 3.7U kb., kj. és ak. Verd· 
helyben, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Csáktornya, patak (szarvaspataki kj. és ak. kerület), ts:. 
cs. ö. Muraszerdahely, 4-8, XX,. 65, u. t. Mura- Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Ahrud~ánya, cs. 6 
szerdahely, . Verespatak, 50, XXI, 68, u. t. és 11. p. Vere>' 

*) kk., Zala vm., csáktornyai patak. 
j., ház i,2, ! 1.474, H., m., t:k. Szelcnczehegy, Musllczis, t'"'\ Derecske, Bihar 1111,, derecska 
!1.094 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nagykanizsa, j., cs. O. Derecske, u. t. és u. p. Derecske. 
jbtk. és ah. Csáktomy!l, cs. O. helyben, 48, XX, f""'\ Zsáka, Bihar 11m., berettyó~· 
65, :f, · falni j., es. O. Zsáka, u. t. és u. p. Zsáka. 

*) kk., Zala t~m., alsólendvai j., t'"'\ Bonczafalva, Arad "•·• bO~ 
ház 93, i. 7i~, Vend, rk. Belatincz, 1.111 kb., kj. sebesi j., cs. O. Honczt~, u. t. és ~·p. Bon:~ 
·és ak. Belatmcz tsz. Zalaeaerszea J'btk. és ah. n 1Jszakllrt, Jasz-NagN ál~ 

, ID ID, • • al . ( ékh. Tiszaföldf . 
Alsólendva, cs. 6. Belatincz, 48, XX, u. t. Szolnok 'Vm., t1sza1 só J· sz T' zakDlL 
és u. p. Belatincz. cs. ö. Tiszakürt, u. t. és u. P• 18 

• 

l 
o 
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Iasd.Jtag r-. Nyfrvasviu'i, &atmár vm., máté- Jluzgai major, r-. Muraszombat, Vas vm., mura
szalkai j., c:. 6. Fábiánháza, u. t. Nyirbátor, szombati j., cs. 6. Muraszombat, u. t. és u. P• 
u. p. Nylrvasvari. Muraszombat. . 

Iuszájtanya, r-. Tiszaeszlár, Szabolcs vm., *) Muzsaj kk., Sopron tJm., kapuvári j., ház 
dadai alsó j. (székh, Tiszalök), cs. ö. Rakamaz, 44-, f, 185, M., ~k. Röjtök, 451 kh., kj. és ak. Röj
u. t. Tiszapalkonya, u. p. Tiszaeszlár. tök, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Kapuvár, cs. ö. Fertc5-

Huszbektanya, r-. Szabolcs, Szabolcs vm., dadai szentmiklós, 76, XVIII, 58, u. ~. Fertc5szentmiklós, 
felsc1 j. (székh. Gáva), cs. O. Rakamaz, u. ~ Ra- u. p. Röjtök . 

• 
kamaz, u. p. Balsa. M u zs a l y l. Nagymnzsaly • 

*) Iuszka kk., .Arad tJm., világosi j., ház i76, r-. SárkOz, Seatmár tJm., 
! 2.194, O., m., .::f, rk. Pankota, 2.861 kh., kj. és szatmárnémeti j., cs. O. Avasójvllros, :r 
ak. Gnlsa, tsz. Arad, jbtk. és ah. Világos, cs. ö. (Muzsdai), u. p. SárkOzújlak . 
Magyarád, SS, IV, 1!, :r (Muszka-Magya- M u zs i n a l. Muzsnaháza . 
rad), ~]Muszka-Magyarád) p. u. *) Jluzsla nk., X Alsócsenke, Csenke, Kengye-

Iuszkatanya, n Szuhogy, BorsQrJ vm., edelényi les, Kismuzsla, Papmajor és Szentgyörgyhalma; 
j., cs. O. Rudabánya, u. t~ és u. p. Szendrc5. Esztergom vm., párkányi j., ház 594o, f, 

*) lluszoya kk., Vas vm., muraszombati j., ház M., (5, 8.888 kh., ak. helyben, tsz. Komárom, 
67, i. 874, Vend, llg. Battyánd, 685 kb., kj. és jbtk. Párkány, ah. Esztergom, cs. ·o. helyben, !6, 
ak. Szentsebestyén, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. XIV, 44, m. h., _[It e. ~- , . 
Mnraszombat, es. ö. Tótkeresztúr, 88, XX, 66, u. ~. lluzslapuszt.a, n Pásztó, Heves '"''·• hat
Felsólendva-Mátyásdomb, u. p. Szentsebestyén. vani j., cs. ö. Pasztó, -u. t. és u. p. Pásztó. 

Musztemajor, n Bába, Bsolnok-Doboka vm., *) nk., Nagy-KakiUl& vm., medgyesi j., 
magyarlápesi j., es. O. Galgó, u. t. és u. p. ház 478, f, 1.861, N., o., t, d', =f, 6.394 kh., 
Galgó. ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. Med-

M us z t es d L Mosztafalva, gyes, cs. O. Medgyes, 81, XXIII, 76, ~· 
Butahegybánya, n Felsc5galla, Komárom vm., M o z s n a l. Székelymuzsna. 

tatai j., cs. ö. Alsógalla, u. t. és u. p. Fels6plla. · *) kk., Als6-Fehér tJm., nagy-
Iutne kk., Árva vm., námesztói j., ház 341, enyedi j., ház 180, t 848, O., t, =f, 8.090 kb., · 

:! 1.7!!5, T., o, ág. Alsókubin, 11.207 kh., kj. és kj. és ak. Felenyed, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és 
ak. Veszele, tsz. Rózsahegy, jbtk. Námesztó, ah. ah. Nagyenyed, cs. ö. helyben, 60, XXI, 68, u. ~ · 
Turdossin, cs. 6, Námesztó, 71, XV, 49, u. t. és u. p. Nagyenyed. 
Klinzakamene, ~- M ü h l e n b a e h I. Malompatak . 

ll u t n ok l. Kismutnok, Nagymutnok. , r-. Kecskemét, Pest-Pilw-Solt-Kisbm 
*) Mutnokszabadja kk., Krass6-Seörény vm., vm., es. O. (a közbiztonsági szelgálatot Kecskemét 

. temesi j. (székh. Szákul), ház ~18, ! 1.1~5, O., város rendc5rsége teljesiti), u. t. és u. p. 
r., =f, USS kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és Kecskemét. 
ah. Lugos, es. O. helyben,· 48, VIII, iS, u. ~. és r-. Inota, Fejér ""''' székes-
u. p. Zaguzsén. · fehérvári j., cs. O. Nádasdladé:ny, u. ~ és u. P! 

*) Ilutos kk., Seilágy vm., szilágycsehi j., ház 117, Várpalota. 
i. 6!!7, O., m., t, 1.586 kb., kj. és ak. Alsóvárcza, f""\ Csukás, Krass6-S1örtny """' 
tsr. Zilah, jbtk. és ah. Szilágycseh, cs. o. Szilágy- temesi j. (székb. Szákul), cs. O. Krassógombás, 
illésfalva, fil, III, 10, u. t. és u. p. Szilágycseh. u. t. Gavosdia, u. p. Csukás. . , . 

llutpuszta, n Felsc5irer, Tolna tJm., tamási Mtlllerianya, n Mikola, S1atmár ""'" szatmllr-
j., cs. O. Felsc5ireg, u. t. és u. p. Felsc5ireg. németi j., cs. O. Mikola, u. t. és u. p. 

Jluzga1 major, n Battyánfal va, Vas vtn., mura- Mikola. . - .. 
azorobali j., cs. O. Maraszombat, u. t. és u. p. Mtillertanya, n Ráczalmlls, Fejér vm., adonyi 
Jluraszombat. . j., cs. O. Dunapentele, u. t. és u. p. Ráczalmá.s. 

• 

• -----· 
• 

• 

. . 

N. 
• 

• 

• 

*) Nábrád kk.., Szatmár tJm., fehérgyarmati j., lijvár, es. O. Szentelek, 88, XX, 66, u. t. és -u. p • 
ház 1ó7, i. 920, H., ~, 2.974 kb., kj. és ak. hely- Szentelek. 
ben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Fehérgyar- *) Nadab nk., X Borzadás, Dohányos, :trhit, 
mat, cs. ö. Fehérgyarmat, 6, XII, 87,_u. t. Fehér- Horgostó, Kiskarancs, Somhid és Sornos; .Arad 

• 

• 

gyarmat, ~- vm., kisjenői j., ház 378, i. i.Sl!, O., m., .::f, . 

• 

*) Nid kk., Vas vm., németújvári j., ház 88, rk. Kisjenc5, ref. Erdőhegy, 8.73!1 kb., ak. helyben, 
:t 626, N., rk. Baksafalva, 1.460 kh., kj. és ak. tsz. Arad, jbtk. és ab. Kisjen?, cs. O. Alsósimánd, 
Szenlelek, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Német- SS, IV, H!, m. h., 

• 

• 
• 

• • • • • 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 
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N a d a b u l a l. Sajóháza. ·· jbtk. és ah. Kl!rmend, Cl. G. I.Grmend, 83,~ 
N a da lb es t l. Nádalmás. 66, r, ~ . 
*) Nádalja nk., X Borony; Bács-Bodrog '11m., N a as d l. Csallóköznádasd. 

zsablyai j, ház 660, !. 2. 719, Sz., m., n., -T, rk. N á d as d l. Abaújnádasd, Alsónádasd, Bo!IOd· 
Csurog, ág. Zsablya, 7.996 kh., ak. helyben, tsz. nádasd, Csallóköznadasd, Felsönadasd, Fraknó-
Ujvidék, Zsablya, ah. Titel, es. ö. Csurog, nádasd, Hadadnádasd, Püsp!!knádasd, Szepe~o 
6, V, 94, m. h., u. t. Bácsföldvár, nádasd, Szilagyné.dasd, Térnádasd. 

N i d a l a l. Horvátnádalja, Magyarnádalja. *) Nádasdaróez kk., Kolou ""• nádasmenü 
Nádaljagyártelep, f"\ Torontálalmás, Torontál j. (székb. Kolozsvé.r), ház 45, ! l, rel. 

pancsovai j., es. G. Galagonyás, u. t. és u. p. Bogirtelke, .7-'8 kh., kj. és at. Bogtrte\ke, tatk. 
Torontálalmás. · Kolozsvár, jb. Kolozsvé.r vidéki (székh. 

*) Nádalmás kk., Arad vm., borossebesi j., ház ah. Kolozsvár, cs. ö. Egeres, ól, XXI, 61, 
71, :E O., kg. Susányfalva, 1.944 kh., kj. és m. h. (Nádasdaróez-Bo~Jé.rlelke), t. t. éa 1. ~ 
ak. Parázs, tsz. Arad, jbtk. és ah. KörOsbOkény, Egeres. 
cs. ö. Dézna, 33, IV, 13, u. t. és u. p. Boros- Nádasdia kk., Hunyad va., algyógyi j.(uüh. 
sebes. Algyógyalfalu), ház 76, f. ~70, O., f, t.5i8 kb.. 

Nadalos, f"\ Újvárfalva, &mdgy 11m., kapos- kj. és ak. Nagyalmás, tsz. Déva, jbtk. AlgyÓI!· 
vári j., cs. 6. Nagybajom, u. t. Nagybajom, u. p. alfalu, ah. Szászváros, cs. G. Algyógyalfalu, M, 
Bomogysárd. · XXIII, 75, u. t. és u. p. Zalatna. 

N á d a l y l. Nádalja. . r'\ Kaposvár, Somogy n., es; G. 

•) Nadántelek kk., X Fényestanya; Biho.r 11m., Kaposvár, u. t. és u. p. Kaposvár. · 
11zalárdi j., ház 66, i. O., ; , 963 kh., k.j. *) Nádasdladány kk., X Csillérmajor, lloDa· 
és ak.· Hagymádfalva, tsz. Nagy-VáraQ, jbtk. és major, Júliamajo r, Kénesmajor és Ntdasdladáoy 
ah. Margitta, cs. ö. Tataros, 37, IV, 11, u. t. öreghegy; Fejtr 11m., székesfehérviri ~.hU 
és u. p. Jlagymádfalva. . ·. · i 1.36ö, M., ~ , rk. ŐSi, '-581 kb., kj. él ak. 

*} Nadány kk., Nyitra "m., nyitrazsámbokréti helyben, tsztk., jb. és ah. Székesfehérvár, ca. G. 

- j., 'ház 59, f, 7 U, T., m., rk. ószéplak, 1.216 kh.; helyben, 69, XVII, 53, I- e . 
k.j. és ak. Tftkésújfalu, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. · ~ádasdladány ire_ghe~, f"'l Nidasdladány, 
Nagytapolcsány, cs. ö. Nyitrazsámbokrét, a, XIV, Fe3tr székesfehérvil.rlJ., cs. G. Nádasdladlny, 
46, u. t. és u. P• Nagybossány. , u. t. és u. P• Nádasdladány. . . 

• 

Nadinyitanya, 1"""1 Feke\etót, Biha,r vm., tenkei . Nádasdpuszta, ': Hánta, Vllszprtm .~'ZIItll 
j., cs. ö. Feketebátor, u. t~ és u. p. Feketebátor. J., cs. ö. Keréktelek1, n. t. és u. p. Kisb~r .... 

*) N d k. "E"! • ék ~ hé . . Nádasdtelep, r'\ Buják, N6grád vll~&müíJ., 
a ap n , .1! ey tr "m., sz es1e rvár1 J., ,. 8 . "k ._ é B 'ák. · 

há 1!)0:. .c 617 N % Gin~ kh. k. h l es. Uo nra. l u. •• s u. P• UJ 
z .,o, .-. . , ., m., u • 1·"'<H ·• a e Y· N ádasdypuszta, f"'l Kápolnásnyék, Fejtrr-., · 

ben, tsztk., Jb. és ah. Székesfehérvár, es. ö. Ve- ék ., hé . . . ,. v 1 e L ' e's .,.,. sz es,e rvan J., cs. u. e enez , .. 
leneze, 69, XVII, 63, u. t. Kápolnásnyék, Ká 1 á ék. 
· N á d as l. Egyházasnádas, Frivaldnádas, ~o ;,::ér kk., Nyitra 11f11,, privigyei j.,·hh 
génynádas,Hontnádas, K~lotanádas, Magyarnádas, 107, :E 787, T., rk. Berzseny,1.t6!! kb., kj. és al 
Mélynádas,Néranádas,Nyllranádas, Pozsonynádas,_ helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ab. Pritigye, cs. ó . 
Szásznádas, Zarándnádas. Németpróna, 12, XIV, 46, u. t. Németpróna,'~· 

Nádasbokor, 0 Nyiregyháza, Bsab.olcs ~m., N 6. d as é r 1. Turócznádasér. · 
es. ö. Nyíregyháza, u. t. és u. P• Nyuegyhaza. *) Nád ,.~~. k. X V ... · n... 881 u n , aJaormaJOl i .c-wiOKf ra. 

*) Nádas~~rend kk., X Tósatanya; Kolo•s 11m., malaezkai j., ház !!Y, f, 1.31...(., T., 0, 8.116 kb., 
nádasmenh J· (székh. KolozsTár), ház 166, :E 810, ak. helyben tsz. Pozsony jbtk. és ab. lalaCib. 
O., ; , !.:'126 kh., kj. és ak. Nádasszentmihály. es. ö. Mala;zka, 72, XIII,' 40, f, ~. . 
.tsztk. Kolozsvé.r, jb. Kolozsvé.r vidéki (székh. Nádasibokor, 1"""1 Nyíregyháza, Blabole& 11, 

K~lozsvár), ah. Kolozsvár, cs. O •. Nádasszent- cs. o. Nyíregyháza~ u. t. és n. P• FeL<ósimL 

agyarn as. avasi J' (székh AvasúJ'város) ca .. A "'~1 
• • • • • • • J , u. YaSUJlllu ! 

Nádasd kk., Liptó vm., hptószentm1klós1 J., u. t. és u. p. Avasújváros. 
ház Mo, i. ~89, T:, rk. Nagybobrócz, ág. Szmre- Nádas innensei melléke, f'\ Kolorsvár,Kolo:l 
esán, 716. !th., kJ. és ak: Nagybob~óez, tsz. Ró~ 11m., es. ö. (a közbiztoDsági azoigálatot KoloJS· 
zsahegy, Jbtk. és ah. Ltptószentmlldós, es. ö. vár város rendórsége teljesíti), 1o t. és L p. 
Szielnicz, 67, XV, ~9, u. t. Liptós:4entmiklós, Kolozsvár. · 
u. P• Nagybobrócz. N á d as ka l. Flizérnádaska TornanildaskL 

l • ' 

*)Nádasd kk., X Maczfaimajor; Vas '11m. kör- *) Nádaskóród kk., Kolola t~m., nádasmenU} 

6.!51 kh., k.j. és ak. helyben, tsz. Szombathely, ref. Kajántó, 1.70! kh., kj. és ak. .Kis C5, 
• 

• . ' • • 
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KolosavAr, jb. KolosavAr vidéki (székh. Kolozs- vm., cs. ll. (a kllzbiztons6.gi ssolplatot Kolozs
vlr), ah. KolozsvAr, cs. ll. llagyarné.daa, 51, XXI, vár város rendőrsége teljesfti), u. t. és u. p. 
67, •· t. Kolozsvár, u. p. Kisbá.cs. Kolozsvár. · . · 

Nádaskútpuszta, r'l Nagysurány, Nyitra mn., *) NadtéJ kk., Sáros ~m., giftili j., ház lB, f, 
érsekújvari j., ca. ll Nagysurány, u. t. és ·u. P• 76, T., rk. Pósfalva, 315 kh., kj. és ak. Komlós· 
Nagysurány. keresztes, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Girált, cs. ll. 

Nádaslakpuszta, r'l Koronczó, Gy4r t~m., Kálnás, 67, IX, '!9, u. t. éli u. p. Kapi. 
aokoróaljai j. (székh. Tét), cs. ll. Tét, u. t. és Nadgyékénygyllr, r'\ Fertilszentmiklós, Sopron · 
u. P• Koronczó. t~m., kapuviri j., cs. ll. Fertiiszentmiklós, u. t. 

Nidulakpuszta, r'l Nagylúcs, Ibesong t~m., és u. p. Fertilszentmiklós. . 
dunaszerdahelyi j., cs. ll. Bc'ís, u. t. és u. p. *) Nádkút- kk., Vu t~m., szentgotthárdi j., ház 
Királyftakarcsa. 98, i, 6tl5, N., rk. Némethidegkút, U08 kh., kj • 

Nádasmajor, r'l Tőzmiske, .ArcuJ t~m., kisjenői és ak. Radafalva, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 
j., cs. G. Vadász, u. t. Tözmiske, u. p. Vadá.sz. Szentgotthárd, cs. G. Radafalva, 83, XX, 66, u. t. 

Nádasmajor, r'1 Zalaszentgrót, Zala vm., zala- Szentelek, u. p. Némethidegkút. 
szentgróti j., cs. O. Zalaszentgrót, u •. t. és u. p. *) Nádlá.ny kk., Nyitra t~m., nyitrazsámbok-
Zalaszentgrót. réti j., ház 63, !. 687, T., m., (5, 96i kb., kj . 

*) Nádaspaptaln kk., KoJoe1 vm., nádasmenti és ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Nagy-
j. (székh. 'Kolo-&svár), ház 120, ! 661, O., ; , tapolcsány, cs. ll. Nyitrazsámbokrét, 1!, XIV, .46, 

kh., kj. és ak. Kisbács, tsztk. Kolozsvár, jb. n. t. Kinorány, ~· · . 
Kolozavir vidéki (s.sékh. Kolozsvár), ah. Kolozs- N a d l á n y l. Nádlány. 
vár, ca. G. Magyarnádas, 51, :XXI, ...... 67, u. t. Ná.dHget, r'\ Pándorfalu, Moson "m., nezsi-
Kolozsvár, u. p. Kiabá.cs. deri j., cs. O. ·Kirá.lyhida, u. t. Mosonújfalu, u. p. 

*) Nádaspatak kk., Bereg "m., latorezai j. (székh. Pándorfal u. · . 
Oroszvég), ház i, 134, R., gk. Szarvasrét, Nádmez3, r'\ Dernye, Bács-Bodrog t~m., hód-
U41 kb., kj. és ak. Nyárasdomb (felsilvizniczei a!gi j., cs. O. Bé.cs, u. t. és u. p. Dernye. 
ij. és ak. kerillet), tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nadollnye, r'\ Ragyóez, · '*·• azepea-
llunkáes, cs. G. Alsóviznicze, XI, M, u. t. váraljai j., es. li. Szepesvára1ja, u. t. Szepesvár· 
és u. p. Frigyesfalva. alja, u. p. Szepesmindsz~nt. · 

Nádaspatak, n Bala, Maros-Torda vm., ma- *) Nadorta kk., Vas vm., muraszombatij., ház 
rosi felső j. (azékh. Maros-Vásárhely), cs. O. 65, ! 32!1 Vend, rk. és ág. Péterhegy, 7!6 kb., 
KOrlekapu, u. t. és u. p. Mezc'íGrményes. kj. és ak. Péterhegy, tsz. Szombathely, jblk. és 

lUdaspuszta, r'\ Barstsazé.r, Bars aranyos- ah. Muraszombat, cs. ll. Felsőiend va, 83, XX, 861 

maróti j., cs. G. .Aranyosmarót, U:. t. és u. p. n. t. Péterhegy-Tótkeresztúr, u. p. Pélerhegy. . 

l 

Barstaszár. . . Nádosytelep, r'\ Helesfa, Baranya vm., szent- · 
NA.4aap1181ta, r'l Kerekgede, G6m6r ú Kis- lőrinezi j., cs. G. Szentlőrincz, u. t. BlliGad1 

Hom vm., rimaszécsi j. (székh. Feled), u. t. és n. p. Helesfa. 
· u. p. Várgede. NádöSTény, n Dévaványa, J'áse-Nagykv.n-

Nádasszeg, r'\ NMudvar, Hajdu tim., hajdu- Seolnak vm., tisza felsil j. (székh. Kunhegyea), 
szoboszlói j., cs. O. Nádudvar, u. t. és u. p. ca. O. Dévaványa, u. t. és u. p. Dévaványa. 
Nádudvar. *)Nádpatak nk., Nagy-KüküUó vm., nagysinki 

*) Nádiulszentmlhály kk., X Czifratanya és j., ház 139, :f. 598, N., o., ef, T-, '.300 kb., ak. 
Nagytanya; Koloes t~m., nádasmenti j. (székh. helyben, tsz. ~rzsébetvátos, jblk. Nagysink, ah. 
Kolozsvár), ház 118, ! 548, O., m., ; , rk. Ka- S:r.entágota, cs. G. N11gysink, 81, XXIII, 76, u. t. 
jántó, 8.076 kb., kj. és ak. helyben, tsztk. Kolozs- Nagysink, ~· . · 
vár, jh. Kolozsvár vidéki (székh. Kolozsvár), ah. Nádpataldtanya, r'\ Sajósenye, Borsod t~m., 

Kolozsvár, ca. ·o. helyben, 61, ·XXI, 67, mi.skolczi j., cs. G. Felsőzsolcza, u. t. Boldva, 
(Szenlmihálytelk.e), u. t. és u. p. 11. p. Sajóvámos. 

Nádastelep, r'l llarosboraa., .Ar~ti vm •• mlria- *) Nadrag kk., Krass6-Seörtfty t~m., temesi j. 
radnai j., cs. G. Marosborsa, m. h., u. t. (székh. Szákul), ház 286, :! 1.913, N., o., t., m., 
llarosborsa, u. p. Konop. · (), T• 14.666 kb., kj. Zsidóvár, ak. helyben: (a 

Nádasterealja, r'\ Kolozsvár, Kololi tim., zsidóvári ak. párhuzam9s B. anyakOnyve), tsztk., 
cs. O. (a közbiztonsági szalgálatot Kolozs- jb. és a.h. Lugos, cs. G. helyben, 48, Vlll, !8, 

· vir város rendörséBe te]jeslti), u. t. és u. p. u. t. Zsidóvár, ~· 
Kolozsvár. · N a d r a g l. Nadrág. · · 

Nádaatótanya, r'\ Buj, &abolc1 "m., dadai Nadrágoskert, ,......, HajdubOszOrmény, Hajdu 
felső j. (székh. Gáva), ca. G. Apllgy, u. t. Buj, vm., cs. o. HajdubOszOrmény, u. t. és u. ·P• 
a. p. Királytelekpuazta. · HajduhOszOrmény. 

Nádas t1llsó melléke, n Kolozsvár, KoloSI Nadrahitelep, r'l Tórmezil, N6grád "'"' 
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balassagyarmati j., es. O. Fels6tisztás, u. t. Gács, Nagyágpuszta, n Kastélyosdombó, &.o" 
u. p. Felslitisztás. vm., barcsi j., cs. ll. Darány, 1. t. és u. p. (u. 
· · *) NádszeJ nk., X Porboka puszta ; Po1sony télyosdamhó .. 

t1m., galántai j., ház 341, f 2.388, M., (5, 3.983 *) Nagyajta nk., Háromszékvm., miklósviri~ 
kb., ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Ga- (székh. helyben), haz i. Ut7,M., ~.t, g, 
lánta, cs. o. Pered, 7!, XIII, 4!, u. t. Király- rk. Miklósvnr, 2.669 kh., ak. helyben, lsz. Kizi: . 
rév, vásárhely, jbtk. helyben, ah. SepsiszentgyOrgy, 

Nádszegposzta, r. Ábrahám, Polsony 'Dm., cs. O. helyben, 2, XX~V, 77, p e. ~· 
nagyszombati j., cs. O. Szered, u. t. Magyardió· *)Nagyalásony kk., X Barczamajor; Vuqri• 
szeg, u. p. Ábrahám. · vm., devecseri j., ház t 63, i. 932, M., o, rt 

• 
' • 
• 

*) Nádudvar nk., X Álomzug, Bo'dazug, Bojár, Dabrony, 2.436 kb., kj. és ak. helyben, ls!. . 
• 

Borzas, Csukáskert, Disznókút, Eperjes, Farkas· Veszprém, jbtk. és ah. Devecser, es. il. Som~ ~ 
kút, Fástanya, Fúzfászug, Halomzug, Hangács, szc5llős, 19, XVII, 55, u. t Pápa, ~· j 

Hollós, Kékhalom, Kisszeg, Kistégláskert, Koesor- Nagyallál, n CZeglédbercsel, .lbt·Pilis-&lt- ; 
dos, Kortyantó, Laposszeg, Lóré, Makkod, Mihály· Kiskun vm., monori j., cs. ö. Irsa, L t 
halom, Nádasszeg, Németsziget, _Nyárzug, Ózes, Czeglédberczel-Cserö, o. p. Czeglédberczel. 
Rendekkút, Sándorok, Sárosér,. Seregélyeskert, · Nagyállás, n Gyoma, Békés 11111., gyomai h 
Serzug, Sóskúltelek, Sulymos, Szeghatár, Szelen- cs. ll. Gyoma, u. t. és u. p. Gyoma. 
czés, Tokh_alom, TOrllkla~onyag, Vá~ózug, Varró: Nagyállás, n Horgos, Csongrád ".,.~ tii!Ín· 
lapos és Vtrágoszug; Ha3du vm., haJdUszobo~zlót inneni j. (székh. Kiskundorozsma), cs. O. HolgOI. 
j., ház 1.943, i. 9.423, M., o,, ~, x), 35.57.2 kb., u. t. és u. P• Horgos. · 
ak. helyben, tsz. Debreczen, Jblk. Püspökladány, Nagyi.Jlás n Poroszló Hevu t 

' • 
l 
' 

:f, tl .I- e. Nagyállásposzta, n Rinyabesenyő, &1M9J ~ 
N á d u d v a r l. Nemesnádudvar. , 'Dm., nagyatádi j.,· cs. ll . .Mike, u. t. es L~ ! 
*) Nidújfalu kk., X Pusztakllzépivány és Lábod. ~ 

Rakottyás ; Heves vm., pétervásári j., ház .1 !!S, N agyalmás kk., Hunyad vm., algyógyi j. (székh. : 
f, 734-, M., rk. Má.tr~tballa, 3.131 kh., kj. és ak. Algyógyalfalu), ház 374, i. 1 O.,f (1), U~ ' 
Mátramindszent, tsz. Eger, jbtk. Pétervására, ah. kb., kj. és ak. helyben, tsz. Déva,jbti. Algyógr· ! 
Eger, cs. O. Recsk, 60, X, 32, u. t. és u. p. Mátra- alfalu, ah. Szászváros, cs. ll. ·AtgyógJalfalu, 01, i 
mindszent. XXIII, 75, o. t. és o. p. Zalatna. i 

*)Nágocs kk., X Csillagpuszta, lutompuszta, N a g y a lm ás 1. Beregnagyalmú. . , 
és Tőrnépuszta; Somogy vm., tabi j., ház 179, f N a g y a 1m ás 1. Váralmás. · · 

tsz. Kaposvár, jbtk. Tab, ah. Karad, cs. ll. Tab, újvidéki j., cs. ll. Petr6cz, u. t. és L J.Óratli. 
44, XIX, 63, _r- e. Nagyapacstanya, n Tiszadorogma, ·Bor1;! 

N a g y a b o n y l Nemesabony. vm., mezőcsáti j., cs. ll. :.Mezócsit, 1. t. és L~ 
*) Nagyábránka kk., Bereg vm., felvidéki j. Tiszadorogma. 

(székh. Ilosva), ház 79, i, 418, R., ; , 1.!88 kb., Nagyapáczapuszta, n Csanádapácza, Csawid 
i:j. és ak. Hátmeg, tsz. Beregszász, jbtk. Ilosva, vm., mezókovácshá,zi j., _cs. O. Csanádapáela, .. t. 
ah. Munkács, cs. O. Hátmeg, 65, XI, 34, u. t. és u. p. Csanádapácza. 
Ilosva, u. p. Hátmeg. *) Nagyapold nk., Ssebm tm~;, szerdahelyi ~. 

· *)Nagyacsád kk., X Kisacsádmajor; Veuprém ház 573, :E 2.472, N., o., r], t, kb., al. 
"m., pápai j., ház 1!6, !. 709, M., ~ , rk. és ág. helyben, tsz. Nagyszeben, jbtk. Szerdahely, ah. 

Pápa, 1.94' kh., kj. és ak. Alsógörzsöny(' tsz. Szászsebes, cs. O. Szerdabely, M, XXIII, 7~ 
Veszprém, jbtk. és ah. Pápa, es. O. Pápa, 19, r. ~ . . . 
XXVll, 55 u. t. Mezölak, u. p. Pápn. *) Nagyar kk., Szatmár tm~., fehérgyarmall J, 

· *) án kk. Maros-Tot·da vm. marosi ház 168, i. 889, M., ~, 2.860 kb., kj. és at heir· l 
felső j. (székh. Maros-Vásárhely), ház 58: f 260, ben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Fehergr~r· 
M., ref. Havad, BM kb., kj. és ak. Nyárádgálfalva, mat, cs. ll. helyben, 6, XII, 37, •· t. Pen)ii!' 
tsz. Maros-Vásárhely, jb. és ah. Nyárádszereda, 
cs. o. Nyárádszereda, 6!, XXII, 71, u. t. és u. P• Nagyar~Y_lposzto, n Karan~~berény, ei-
Nyárádszereda. vm., füleki J •. (székh. Salgó~rJan), cs. O. fül 

Nagyág kk., Htmyad vm., dévai j., ház 376, 11. t. SalgólarJán, u. P• LapujtcJ. · .. hl: 
O ± -t- .±. Gl 716 kh kj é *) Nagvarpad kk., Barawga vm~ pécs• J7 i-f, 1.248, ., m., n., u l- It' -,-, illo ., • 9 l p. 1 379 kb ij .li 3 

ak. Felsc5csertés, tsztk., jb. és ah. Déva, C!J. ll. UJ, f 707, N., m:b r~s :..s,Pé~s, cs. 4. p~s,5~ 
Haró, 64-, XXIII, 75, u. t. Felsőesertés, Nagykozé.r, tsztk., l • Pécs 

N agy ág l._Ág. XIX, 60, 11. t. és o. P• , . 
• 

• 
• • • 
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Nagy Nagy 

l&gJasszó, f'"l Bátor, Heves vm., pétervásári j., helyben, .U, XIX, 61, 
cs. 11. Bátor, u. t. Pétervásá.ra, u. p. ·Bátor. • _[11 e. ~· 

' 

r (.Jü.ó-Nanbajo~), 

N a g y ass z o n y fa l. Nagyasszonyfal va. a g y b a j om l. Biharnagybajom. 
~) NauasszonyfalTa kk., Vas vm., szombat- N a g y b a j o m l. Tasnádbajom. 

helyi j., ház 1»7, f. 39~, M., rk. Salfa, 933 kh., Nagybajonta, n Hosszúpályi, Biliar vm., de-
Jr;j. és ak. Sllpte, tsztk., jb. és nh. Szombathely, recskei j., cs. ö. Hosszúpályi (ideig!. killllnit
cs. ll. Acsád, 83, XVIII, 69, u. 1;. Acsád, 'lJ• P• mény), u. t. Pocsaj, u. p. Bajnota. 
Söpte. . · Nagybajonta, n .Pocsaj, Bihar vm., berettyó-

n Nyirbéltek, S:eabolcs vm., újfalui j., cs. ö. Kismarja, ifi!, r (Bajonta
ligetaljai j. (sz!!kh. Nyíracsád), cs. ö. Nyirbéltek, Sóstófl1rdc5), u. p. Bajnota. 
a. t. Nyírbogát, u. p. Nyírbéltek. N a g y b á. ka L Szo.bolcsbá.ka. 

Nagyaszópataka, n Zetelaka, Uilvar'Mly Nagybákai liget, n Báka, S:eabolcs vm., tit.zai 
udvarhelyi j. (székh. Székelyudvarhely}, cs. ö. j. (székh. Mándok), cs. ö. Gyllre, u. t. Pap, u. p. 
Zetelaka, u. t. Székelyudvarhely, u. p. Zetelaka. Szabolcsbáka. · 

*)Nagyatád nk., X Döbrllgpus:zta, Jánosmajor, Nagybakócz, n Balmazújváros, Hajdu 
Margitmajor és Péterpálmajor; Somogy vm., kllzponli j. (székh. Debreczen), cs. ö. :8almaz
nagyatádi j., ház 461, f. 3.763, M.; O• X), ref. újváros, u. t. és u. p. Balmazújváros. 
Kónyi, ág. Vése, 4.876 kh., ak. helyben, tsz. *)Nagybakónak kk., X Tótmajor; Zala vm., 
Kaposvár, jbtk. és ah. helyben, cs. ö. helyben, nagykanizsai j., ház ~91, t 1.360, M., 0• 8.117 kh., 

. "' XIX, 6!, r. , _[lll e. ~· kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Nagykanizsa, 
. *) Nagyazar kk., X Németi ; ZempUn vm., cs. 6. Gelse, 48, XX, 64, u. t. Gelse, 18]. · 
gálszécsi j., ház 14~, ~ 698, t., m., O• ~, gk. Nagybakos, n Diósnőr, Borsod mn., miskolezi 
Szécskeresztúr, !.898 kb.; kj. és ak. helyben, tsz. j., cs. ö. Miskolez, u. t. és u. p. Diósgyőr. · 
Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Gálszécs, cs. ö. Gál- Nagybakos, n Nagylónya, Bereg t1m., mez6-
szécs, 66, IX, '!8, u. t. és u. p. Gálszécs. kaszonyi j., cs. O. Bátyú, u. t.. Bátyú, u. p. 

*)Nagybáb kk., X Elemérpuszta és Sándorma- Nagylónya. . 
jor; Nyitra t~m., galgóczi j., ház 99,! 792, T., m., rk. Nagybakta, n Nagymuzsaly, Bereg "'"·• tisza· 
Kisbáb, 1.9!9 kb., kj. és ak. Kisbáb, tsz. Nyitra, háti j. (székh. Beregszász), es. o. Vári, u. t. Nagy-
jbtk. és ah. Galgócz, cs. ö. Nyitraújlak, 1~, XIV, borzsova-Nagymuzsaly, u. p. _ 
.{.6, u. t. Récsény, u. p. Kisbáb. Nagybalog•lpuszta, f"' Nagybajom, &mogy 
· *) Nagybábony kk., X Szentimrepuszta; So· vm., kaposvári j.,· cs. ö. Nagybajom, u• t. és 

'Ri ogy t~m., tabi j., ház 160, :! 7 42, M:., t , d', u. p. BöMnye. · · 
rk. Tab, 2.391 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Kapos- *)Nagybánhegyes nk., X Kaszaperpuszta és 
vár, jbtk. Tab, ah. Karád, cs. ö. 'l'ab, 44, XIX, 68, Nagybánhegyesi puszta; Osataád vm., mezc5ko· 

f (Nagybábony Koppánymegyer), vácsházi j.,· ház 688,·! 6.204, T., m., (]', rk. Ma· . 
. *) N&gJ'baczon nk., Hároms:eék vm., miklósvári gyarbánhegyes, ref. ReformAtuskovácsháza, gk. 
j. (székh. Nagyajta), ház 451, ! !1.172, M., ~, Kétegyháza, 16.174 kb., ak. helyben, tsz. Szeged, 
rk. Barót, kg. Vargyas, 1f>.7B3 kh., ak. helyben, jbtk. és ah .. Battonya, cs. ö. Magyarbánhegyes. 
tsz. Kézdivásárhely, jblk. Nagyajta, ah. Seps1- 101, V, 15, , T (Magyarbánhegyes), ~· 
szentgyörgy, cs. O. Barót, 2, XXIV, 77, _P.I e. ~· Nagybánhegyesi puszta, r"'.· Nagybánhegyes, 

Nagybagota, r"'. Polgár, S:eabolcs vm., dada1 Csanád vm., mez6kovácshá.zi j., cs. ll. Magyar
alsó j. (székh. Tiszalök), cs. ö. Polgár, u. t. és bánhegyes, u. t. és u. p. Nagybánhegyes. 
u. p. Folyás. - *) Nagybánya rtv., X Borpatak, Fekelepatak, 

Nagybaj ár, f'"l Kopács, Baranya vm., baranya- Kőbánya és Szilas; Seatmár vm., hAz ~!.376, ! 
vári j.· (székh. Dárda), cs. ö. Dárda, u. t. és 12.877, M., o., n., o. it. ~, ef, (X, 36.346 kh., 
L p. Bellye. _ ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, és ah. 

*) N&gJ'bajcs kk., Gy6r 11m., tószigetcsilizközi j. helyben, cs. ö. helyben, 6, XII, 38, r, 
(székh. Gylh·), ház 163, t 799, M:., O• ~.396 kb., kj. _[11 e . 
és ak. Kisbajcs, tsztk., jb. és ah. Gyllr, cs. ö. Györ, , n Szc5lll!sgyllrök, SomofW 
19, XVII, 56, u. t. Győr, u. p. Kisbajcs. vm., lengyeltóti j., cs. ö. Lengyeltóti, u. t. 

*)Nagybajom nk., X Agáczá.spuszta, Alsókak- és u. p. Szöllc5sgyllrök. 
p~zta, Balaskópu.szta, Csikotapuszta, Égettako l, Nagybár kk., Hutayail 11m., puji j., ház 93,:! 518, 
Fehértópuszta, F'elslikakpuszta, Földhitpuszta, O., m., t, rk. Hátszeg, kg. Fégyér, 6.716 kb., 
Homokpuszta, Kispuszta, Lencsen puszta, Lókpuszta, kj. és ak. Mezölivadia, tsz. Déva, jbtk. Puj, ab. Pet- . 

· Madársárapuszta, Nagybalogdpuszta, Pálmajor, •·ozsény, es. 6. Merisor, 64, XXIII, 75, u. t. Kri
Sápapuszta, Sáritag, Setétkerékpuszta, Újház- vádia, IZJ. 
puszta, és Útkaparóbiz; Somogy vm., kaposvári *) Nnbrybaracska nk., X Györgypuszta; Bács
j., ház 801, ~ 5.034, M., (5, ~, X), ~O. 760 kb., Bodrog vm., bajai j., ház 866, iE 4.06!, M., n., (j, 
ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Kaposvár, cs. ö. 7.996 kb., ak. helyben, tsz. Szabadka, jbtk. és ab. 
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9(.() • Nagy--Nagy 

Baja, cs. lJ. Bátmonostor, !3, VI, 17, ~' u. t. t., o., cseh, czigány, ~~ ~, r!, ;- (•), 1), ll 
. Gara, · Jankahld, il!I.8Y6 kb., ak. helyben & 

*) Nagybarátfalu kk., Gy&r "m., pusztai j. ah.- helyben, cs. G. helyben, !9 v 16 ~ 
.l! , t 1 J.! 

(székh. Győrszentmárton), ház 140, ;;. 780, M., o, ~ e. · :. 
ef, !.608 kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és N gyi\rtelep, ,..... 
ah. Győr, cs. O.. Ménfc5, 19, XVII, 561 u. t. Torontál "m., cs. G. Nagybecskerek, f,t ~ 
Nyulfalu, , Nagybecskerek. 

*) Nagybaráthegy kk., Gy6r "m., pusztai j. NagJbeeskerek kltl§rc'i, r'! Nagybecskerek, 7~ 
(székh. Győrszentmárton), ház !43, !. 1.~, M., rontál vm., cs. O. NagybeQSkerek, f,t. ~ 
rk. és ág. Nagybarátfalu, 671 kb., kj. és ak. és u. p. Nagybecskerek. 
Nagy-barátfalu, tsztk., jb. és ah. Gy6r, cs. G. Ménfc'S, *) NagybégánJ kk., X Bodákytanya,lstvántan)l 

·l 9, XVII, 56, u. t. Nyulfalu, u. p. Nagybarátfal u. és Pogánytanya; Bereg ""'·• tiszaháti j. (szm . 
Nagybarátinpuszta, n Háromfa, SomO!J'!J vm., Beregszász), ház 178, :! 1.136, M., ~. rk.llere@. 

nagyatádi j., cs. o. Vízvár, u. t. Babócsa, u. p. szász, sk. Makkosjánosi, 3.292 kh., kj. és ak . 
Háromfa. . helyben, tsztk., jb. és ah. Beregszász, cs. ö. Be. 

Nagybarátfpuszta,n Somogyszob,_ Somogy vm., regszász, 65, XI, 34, m. h., l. t Ber!r· 
nagyatádi j., es. G. Felsősegesd, u. t. és u. P• szász, · 
Soinogyszob. · *) Nagybéllcz kk., )( Malom; Ngitr11 ~~~.,nyitra. 

Nagybarcsa kk., Hunyad vm., dévai j., ház 66, zsámbokréti j., ház 8!!, f. 789, T., m., O• lli. 
! 863, O., m., t, ref. Kisbaresa, 2.125 kh., .kj. kY. és ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk .. és ah. Nary. 
As ak. Alpestes, tsztk., jb. és ah. Déva, es. o. Pis- , es. O. Nyitrazsámbokré~ t!J XI\', ll, 
kitelep, 64, mii, 76, u. t. Piski, u. p. Cserna- r, e. 
keresztúr. *)Nagybereg nk., X Beregi tanya és Longodir; 

*) Nagyharcza kk., X Kisharcza; Borsod vm., Bereg vm., tiszaháti j. (székh. Beregsú!zh hil 
sajószentpéteri j., ház 154, :E 680, M., ~, rk. Bán· 404>, f. 2.1 M., ~, gk. Alsóremete, 9.!83 th.. 
horvát, 2.500 kb., kj. és ak. Bánhorvát, tsz. Mis- ak. helyben, tsztk., jb. és ab. BeregszW, es.~ . 
kolcz, jbtk. és ah. ·Sajószentpéter, es. O. Sajó- peregszász, 65, XI, 34, u.,t. Beregszász,~ 
kaza, 34, X, St, u. t. és u. p. Bánhorvát. Nagyberek, f'"\ Pozba, Bars 11111., verebélyij, 

*)Nagybári kk., Zemplén vm., sátoraljaujbelyi es. ö. Verebély, u. t. Barsfüss, u. p. Barsoo~. 
j., ház 79, ! 387, M., ref. Kisbári, 496 kb., kj. és N agyberek puszta, r'\ Somogysilkkllsd, So11.'9i 
ak. Ladamóez, tsztk., jb. és ·ab. Sátoraljaújhely, vtn., csurgói j., es. G. Zák:ány, u. t. Gyékénye~ 

. es. ö. Sátoraljaújb~ly, 66, X, 33, u. t. és u. P• u. p. Porrog.· 
Sá!oraljaújhely.. Nagyberektanya, r'\ Maroskoppánd, .tli'i-

) Nagybárka.n~ kk., X CsOrg~~uszta és · Fehér vm., marosújvári j., es. 11. lagyarhükkös, 
h~puszta; Nógrad vm., füleki J. (azékh. Sa_Igó- u. t. .Marosújvár, u. P• Marosesúcs. 
tar:~ án), ház 106, :f 57!, M., o. 1.647 kb:, kj. és *) Nagyberény . kk., X Nagyberenyi puszb;. 
ak. Mé.traverebély, tsz. Balassagyarmat, Jbtk. és 8o O!J'!J tabl' · ház 101 ~ 16~1 ll • 
h S l Ót 'á K' t .. 5 XVI 61 m vm., J., ' ~ · - J • C· a . a g ar.J n, es. ö. IS erenye,.., ... , , , * ~ 020 kb k' é k h l b tsz. K ·,· 

t Pás tó Sá nhá o , '*' ., l· s a . e y en, aposr!!, 
u. • "'Z • u. P• mso za. · Tab ah K ád "' Ád' d u. YT\' li3 
. *) Nagybáród kk., X Sárán és ' · ar ' es. u. a.n J .... , ....., • 

Zboristye; Bihar vm., élesdi j., ház sa, !. 3.183, r (Som-Na1Jyberé~y), ~· 
o., t., m., it, x), rk. Élesd, kg. Báródsomos, ref. Nagyb~~ényl ~uszta, r"1 Nagyberény, Sot_oi'J 
Rév, 18.667 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Nagy- vm., tabi J., es. ö. Ádánd, u. t. Som-Nagybereny, 
Várad, jbtk. és ah. Élesd, cs. ö. helyben, 37, IV, u. P• Nagyberény • 
11, e. *) kk., X Bereznavéghely; r•a 

*) Nagy nk., Nagy~Kitkt:ill6 "m., med- 'Dm., nagybereznai j., ház Mt, z r, n. 
gyesi j., ház 813, :E 1.419, N., o., t, d", .:p., m., t., o, ··, J), ref. Un1Jvál, 6.167 th., ij. il 
4.886 kh., ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. ak. helyben, · tsz. BereiJSzász, jblk. és ah. belr· 
és ab. Medgyes, es. O. Nagyselyk, 31, XXIII, ben, es. O. helyben, XI, 86, 
76, u. t. Kiskapus, . r, _[ll e. . . 

*) Nagybátony kk., X Állami kőbánya és kiS- *) Nagyberezsnye kk., X Paczatómnjor;~· 
zúzótelep, Alsól~~gyend, Fels<'Siengyend, Kisbá: plén "m., sztrop~ói j., ház 87, i (.18, .T., ! 
tony és Pusztabr1bes ; Heves 'Dm., pétervá~ár1 Sztropkó, gk. Mmyevágása, 1.7i3 kh., tj. ~ b. 
j., ház ~30, :f 1.559, M., 0, 7.189 kh., kj. és ak. Sztropkó, tsz. Sátora~jaújhely, jblk. Sztropkré; 

. helyben, tsz. Eger, jbtk. Pétervására, ah. Eger, Varannó, cs. ·o. Sztropkó, 66, IX,. L 

.cs. O. Maczonka, 60, X, 3!!, :r, u. p Sztropkó. rogarasii' 
· *) Nagybecskerek rtv., Nagybecskerek Nagyberboj kk., Foga;;:a ": kj. és JI-

gyártelep, Nagybecskerek kitérő és Sándorudvar; ház 128, ! 65!:!, O., ~' .'!"k. ·és ak. terOJet), tsz. 
Torontál vm., ház 3.688, f !!6.006, m., sz., n., Kisberivoj (nagyberiVOJI J· 
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Brassó, jbtk. és ah. Fogaras, es. o. Sebes, 81, 5, t, z), ref. Máramaros::~ziget, 6.670 kb., kj. 
mv, 78, u. t. Vajdarécse, u. p. He.rsJJény. és ak. helyben, tsz. M1hamarossziget, jbtk. Rahó, 

*) Nagyberki kk., X Katahegy és Szalacska- ah. Máramarossziget, cs. O. helyben, 85, XII, 38, 
pusr:la; Somogy t~m., kaposvári j., ház 158, :! r. _[ll e. ~· . 
1.098, M., rk. Mosdós, 8.668 kb. (Kisberki kk. *) Nagybodak kk., )C Királyrétpuszta; Po~aong 
teriUetével), kj. és ak. helyben, tsztk., és ah. vm., dunaszerdahelyi j., ház 97, :! 7€», M., rk . 
Kaposvár, cs. ll. Mosdós, 44, XIX, 6!1, u. t. Felbár, 8.818 kh., kj. és ak. Csallóköznádasd, tsz. 
és a. p. Mosdós. Pozsony, jbtk. és ah. Dunaszerdahely, es. O. Bc5s, 

lagrbl!rpuszta, n Kisbér, Komárom 11m., 7!, XIII, 4!1, u. t. Btls, u. p. Felbár. 
gesr:tesi j. (székh. Nagyipánd), ci: o. Kisbér, *) NagybodófnlTa nk., Krass6~Seörtng 
u. t. és u. p. Kisbér. j. (székh. Bálinci!), ház 274, f, 1.576, M., 

Nagybertamaj or, n Porgány,. Torontál tJm., o, rk. Lugos, 8.868 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és 
nagyszentmiklósi . j., cs. O. Kiszombor, u. t. és ah. Lugos, cs. O. Bálincz, 48, VIII, .23, m. h., 
u. p. Kiszombor. u. t. BUincz, ~· .. 

Nagybeseny6, n Köröstarján, Bihár 11m., N a g y b o d ok l. Felsc'lbodok. 
központi j. (székh. Nagy-Várad), es. o. Nagy- *) Nagybodolya kk., Baranya t~m., mohAcsi j., 
Várad, u. t. és u. p. Köröstarján. ház 827, f, 1.815, M., soUcz, n., rk. Baranyabán, 

*) Nagyblcscse kk., 7"rencsm 11m., nagy- 1.57'! kh., kj. és ak. Baranyakisfalud, tu. Pécs, 
bicscsei j., ház 391, :! 8.12!1, T., m., n., 0, és ah. Mohács, es. o. Dályok, 52, XIX, 
'f, !. kh., lrj. és ak. helyben, tsz. Trencsén, 61, u. t. Csúza, u. p. Baranyakisfalud. 

és ah. helyben, cs. O. helyben, 71_XV, 48, Nagybogdiny, n Noszlop, Veseprlfm 
f (Nagybicscse-Peredmér), e.~· devecseri j.,. cs. o. Noszlop, u. :t. és 'Df p. 
Nagybicsérd kk., Baranya vm.; szentlc5rinczi Devecser . 

~. haz at, i. 6~, M., (5, kh., kj. és ak. Nagybokroa, n Tiszaug, J'áBe-Naggkun-SeoJ-

• • • 

helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Szentlőrincz, nok vm., tiszai alsó j. (székh. Tiszaföldvár), cs. O .. 
cs. lJ. Baksa, 5!, XIX, 60, u. t. Pellérd, . Tiszaug, u. t. és u. p. Tiszaulf. . 

*) Nagyblli:ács kk., TorontáJ 11m., nagykikindai N t, n Vörösmart, Baranya tim., 
j., haz 8~, f, 407, N., m., rk. Beodra, !!.001 kh., haranyavári j. (szélth. Dárda), es. D. Kiakőszeg, 
kj. és ak. Töröktopolya, tsztk., jb. és ah. Nagyki- u. t. és u. p. Herezegszt5llős . 
kinda, ca. lJ. Beodra, i9, V, 16, u. t. és u. p. Nagyboroczkás, n Polgár, Seabolcs tJm., dadai 

· Basahíd. .-· alsó j. (székh. Tiszalök), cs. o. Búdszentmihály, 
*) Nagyblrócz kk., Trencsin 11m., trencséni j. u. t. és u. p. Polgár. 

haz 55, f, 368, T., rk. Tornyos, ág. Kissuniszló, *) Nagzborosnyó nk., X Lőrinczmező; Három-
779 kh., kj. és ak. V ágszállás, tsztk., jb. és ah. seék vm., sepsi j. (székh. Sepsiszentgyörgy ; szal-
Trencsén, ca. O. Beczkó, 71, XV, 47, u. t. Tor- gabirói kirendeltség helyben), ház i, 1.546, · · 
nyos, u. p. Vágszállás. · M., t, ~, rk. Zágon, 8.836 kb., ak. helyben, tsz. 
· Nagyblszterecz kk., Árt~a 11m., alsókubini j., Kézdivásárhely, jhtk. és ah. SepsiszentgyOrgy, es. D. · 

ház 84, :! 481, T., m., rk. Nagyfalu, ág. 2, XXIV, 79, :f, e. ~. 
Alsókubin, U57 kb., kj. és ak. Nagyfalu, Nagyborove kk., X ; Liptó t~m., 

. tsZ. Rózsahegy, jbtk. és ah. Alsókubin, es. O. j., ház 114, i, 670, T., (5, L916 
Alsókubin, 71, XV, 49, u. t. és u. p. kj. és ak. Hutti, tsz. Rózsahegy, Jbtk. és ah. 
Alsókubin. · Liptószentmiklós, cs. O. Szielnicz, 67, XV, 49, 

• 

N a g y b i t t s e l. Nagybicsese. · u. t. Liptószentmiklós, u. p. Hutti. 
Nagybobrócz kk., L1pt6 11m., liptószentmiklósi j., *) Nagyborsa kk., X Kisborsa ; Poesong tma., 

haz 813, i, U78, T., 5, 6.576 kb., kj. és ak. szenczi j., ház M, ! 410, M., l, rk. Egyházfa, 
. . 

helyben, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. Liptószent- 1.015 kb., kj. és ak. Királyfa, tsztk., jb. és ah. 
miklós, cs. O. Szielnicz, 67, XV, 49, u. t. Liptó- Pozsony, es. O. Szenez, 7!, XIII, .W, u. t. Királyfa, 

· azentmiklós, ~· 
Nagybócs, n Berettyószentmárton, Bihar 11m., *)Nagyborszó kk., Seolt~ok-Doboka vm., nagy--

berettyóújfalui j., cll. O. Berettyóújfalu, u. t. ilondai j;, ház 115, i, 505, O., t, 905 kh., kj • 
Berettyóújfalu, u. p. Berettyószentmárton. és ak. Szamossósmezc'l, tsz. Dés, Jbtk. Nagyilonda, 

Nagybócsa,_n Bócsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun ah. Magyarlápos, cs. o. Galg6', XXl, 70, u. t. 
kisktlrOsi j., cs. O. Prónayfalva, u. t. Solt- és u. p. Galgó. 

vadkert, u. p. Tázlár. *) Nagyborzson kk., Bereg j • 
Nagybocs.kay.kert, n HajduMnOrmény, Haj® (szék:h. Beregszász), ház 149, f, 76!, M., ~, rk. 

tim., cs. O. HajduMszörmén:v, u. t. és u. P• és gk. Beregszász, !.115 kb., kj. és ak. Nagy-
HajduhOszörmény. muzsaly (benei ·kj. és ak. kerület}, tsztk., jb. és . 

*)Nagybocskó kk., Máramat'OB vm., tiszavOlgyi ah. Beregszász, cs. O. Vári, 65, XI, M, ~' f 
.. j. {székh. Rahó), ház 1.177, f. 5.955, R., m., n., (Nagyborzsova-Nagymuzsaly),. u. p. Nagymuzsaly. 
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*) Nagybossány kk., Nyitra vm., nyitrazsá.m- újhely, jbtk. Sztropkó, ah. Vat&llnó, es. 6. 

bokréti j., ház 104, !, 1.M3, T., m., o, 1.634 kh., Sztropkó, 66, IX, 28, u, t. és u. P• Sltropl6. 
kj. és ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Nagy- *)Nagybúny kk., Szolt&Ok-DobobtJm., nanilon· 

, es. ö. Nagytapolesány, 1!!, XIV, 46, dai j., ház 223, i. 88!, O., t, 4.666kh.,kj.ésak. 
· f, e. helyben, tsz. Dés, jhtk. Nagyilonda, ah. Magyar. 
") Nagybozinta kk., Ssatmár "m., nagysom- lápos, es. ö. Hosszúrév, XXI, 70, •· U(ISStiJ.. 

kúti j., ház 115, f, 508, O., t, 1.552 kh., kj. és rév, u. p. Nagyilonda. 
ak. Hagymáslápos, tsz. Szatmár- Németi, jbtk. és Nagybutykatanya, "Nagykálló, 81ab6lu n~. 
ah. Nagysomkút, es. O. Szakállasfal va, 5, XII, 38, nagykállói j., es. ö. Nagykálló, L· t. és 1. J. 

l 

· u. t. Buság-Misztótfalu, u. p. Misztótfalu. Újfehértó. .. 
Nagybozolnok, f"\ Almástamási, Koloss "m., Nagybuzsák, r\ Zsigmondháza,.Aradna.,uadi 

l!idalmá.si j., es. ö. Váralmás, u. t. Magyarzsom- j., es. ö. Arad, u. t. és u. p. Arad. 
bor, u. p. Nagypetri. N agyhUkkhegy, " Lendvahosszúfalu; Ztltl'l, 

• Nagybozsód, f"\ Darvas, Bihar vm., berettyó- alsólendvai j., es. lS. Alsólendva, L t. " t J. 
újfalui j., es. O. Csökmc5, u. t. és u. p. Darvas. Alsólendva. 

•) Nagybózsva kk., Abauj-Torna vm., fllzéri j. N a g y e h li v é n y l, Nagyhelvény. 
(székh. Hernádzsadány), ház 5~, i. M7, M., ~, N a g Y e h o e h o l n a l. Nagytarajos. 
rk. FQzéiTadvány, 1.670 kh., kj. és ak. Pálháza, *) Nagycsákány kk., X Dombimajor, felsO-
tsztk. Kassa, jb. Hernádzsadány, ah. Kassa, es. ö. mezei major, Kismaj or, Magyarbilkstelep és 
Pálháza, 34, IX, ~7, u. t. és u. ·p. Pálháza. major ; V as vm., körmendi j., ház !39, í 1.71J), 

Nagybigre, "'Kc5telek, Jáu-Nagyku,n-Ssolno'k M., 0• 4.591 kb., kj. és ak. helyben, Isi. Szal. 
'Dm., jászsági alsó j. (székh. Jászapáti), es. ö. bathely, j btk. és ah. Körmend, cs. ö. Riló~ 8l, 
Kőtelek, ·u. t. és u. p. Kótelek. XX, 66, 1 r _r e. ~· 

*) Nagybölgyén kk., Nyitra vm., nagytapol- f""' Nagyléta, Bihar ""'·• uéiely. 
csányi j., ház öO, f 370, T., rk. Nyitrakoros, 1.087 hídi j., es. ö. Nagyléta, u. t. és t. p. Naulita. 
kh., kj. és ak. Nyitrakoros, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. N a 8' Yes a l o m i a I. NagycsalomjL 
NaifYlapolesány, es. ö. Nagytapolesány, a, XIV, *) Nagyes~lomja kk.,X Bikavlllgy,Ia~, 
46, u. t. Nyitra koros, u. p. Jácz. Mélyvölgy es Vörösharaszt; Hom "''·• 1poly- l 

*) N b" ö kk X G ád t és I ás nyéki j., ház 1!3, i. 685, M., O• ág. Kisesalomp, 

t l 
~ ~rzs ny á., .. kani . ~uszhaá " .. 

1
r ~ !U28 kh., kj. és ak. helyben, tszlk., jb. és ah. 

e ep ; .aon. 'Dm., v mosm1 o a1 J., z '*... , i1W I 
1 

k 6 XIV ·~ l 11.· 

1 907 N * .-11 8 8t"" kh k' é k h 1 _ Ipolyság, es. ö. po :ynyé , ~ , , 'N, •·., ~t . , ., m., 0 , 0 , • u ., J. s a . e y tá. 
ben, tsz. Ipolyság, jbtk. Vámosmikola, ah. Ipoly- ~) N ád k. X A tá · szt 11..._ 

á S b XIV 
. agycsan n , nasz ztapu a, uw 

s g, es. ö. zo , !6, , 45, u. t. Vátnos;nnkola, t B k ta c · két .... \! · vapusz a, u ovapusz , s1es pu .. ..., nagy· 
N b t á 1 F 1 c5 -1 csanádi Gyulamajor, Nagycsanádi Jánosmajor és 

a 8' Y r e s z 0 ~ n Y • e s SZl • Szlatinapuszta ; Torontál vm., nagyszentmikl6si 
N a g y b r e zs n y 1 e z e l. Nag:yberezsnye. . há 1 12.. .c 5 6•9 m. t "' (•' 

N b F t B .1_ J., z . ..., i1W • • , o., n., sz., , *, T• •) . •p. ncsa, f"\ ilzesgyarma ' én; és t~m., szeg· rk. Ósesanád, 14.459 kb., ak. helyben, lsz. Na,y· i 
balm1 J., es. ö. Fllzesgyarmat, u. t. Filzesg:yar- kikinda, jbtk. és ah. Nagyszentmiklós, u. l 
mat, 0 • P• Pusztaeeseg. Nagyszentmiklós, 16, V, 15, u. t. és L t- ÓS· 
. *)Nagybudafa kk.,.Pozsony vm.,dunaszerdahelyi csanád. 
l·! ház 27, t 161, M., rk. Egyházge~le, 342 kh., N Gyulamajor, f"' Nagye 
kJ. és ·ak. Ógelle, tsz. Pozsony, Jbtk. és ah. Torontál 'Dm., nagyszentmiklósi j., cs. G. Kis· 
Dunaszerdahely, es. O. B~s, 7!, XIII, 4!, u. t. zombor, u. t. és u. p. Óscsanád. 
Sárosfa, u. P• ~yházgelle. . . Nagycsanádi .Jáoosmajor, f"' Na,ywuáj, 

*) Nagybodmer kk., Baranya 'Dm., pées1 J., Torontál vm., nagyszentmiklósi j.,. ca. o. lit 
ház til, t 549, N., sz., "t, rk. Németbóly, 1.764 zombor, u. t. és u. p. ósesanád. 
kb., k,j. és ak. Belvárd, tsztk., jb. és ah. Pécs, *)Nagycsány kk., X Csóka és Sastya; Bars•f" 
es. ö. Eg_erág, ö!, XIX, 60~ u. t. Németbóly, vm., szentlörinezi j., ház 49,. f. J, 1., rt. 
u. p. BorJád. . Vajszló, ref. Luzsok, 1.090 kh., ij. és ak. Osztó, 

Nagybudzsák, n Zenta, Bács·BotZrog vm., tsz. Pécs, jbtk. és ah. SzenU6rincz, cs. 3. 
es. ö. Zenta, u. t. és u. P• Zenta. Sellye, 52, XIX, 60, '!l· t. VajszlóL u. p. Osi!Ó-

Nagybugacz, f""\ Kecskemét, Pest-Pilis-Bolt· Nagycsárda, " Erdc5s, 81epes VII·• SJ8pel' 
KiskU'n f1m., es. o. (a közbiztonsági szalgálatot ófalui j., es. lS. Szepesófa.lu, u. t. es L p. NIC' 
Kecskemét város rendőrséle teljesíti), u. ~. és hársas. 
u. p. Kecskemét. Nagycsásztatanya, " Edelény, Bor~od _., 

. *) Nagybukócz kk., Zemplén vm., sztropkói edelényi j., es. ö. Edelény, u. t. és u. P. F.dei!Jl'· 

' j., ház 43,! !!64, R., ; , 1.614 kh., kj. és ak. Sztrop- N Ili y es a us a L Nngyesóta. ~. ~;.~ 
kó (lr.isberezsnyei ~· és ak. kerlllet), tsz. Sátoralja- *) Nagycseb kk., X Sztrázspuss l 

• • 

• o 

• • 
o 

• 



• 

• 
• 

• 

• 

• 

. N~-~ é~ 

""'·• n&BYmiUlyi j., ház 168, f. 831, T., O• gk. Nagycslké-r, r. Fiizesgyarmat, Blk4s .,m.• 
Dobróka és Las, !.720 kh., kj. és ak. Moesár, sl':eghalmi j., es. O. Filzesgyarmat, u. t. és u. p. 
tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Nagymihály, Filzesgyarmat • 
cs. ll. Nagymihály, 66, IX, ~8, u. t. Bánóez, u. P• N_agyesókás, r"~ Tiszaigar, Heves .,m., tisza-
Filr:esér. füredi j., es. O. Tiszaörs, u. t. és u. p • 
. *) NagJesécs kk., X Herezegtanya, Vörösmarty- Tiszaigar. 
tanya és Xit'koviestanya; Borsod vm., mezóesáti *) kk., Ugocsa vm., tiszáninneni j. 
j., ház 1M, i. 73.f., M., rk. és gk. Sajószöged, (székh. Nngyszi'Hlós), ház 301, f. 1.458, R., ; , 
1.710 kh., kj. és --ak. ~elyben, tsz. Miskolcz, jbtk. 1.960 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, · 
és ah. Mezc5csát, es. ö. Ónod, 34, X, 31 1 u. t. és jbtk. és ah. Nagyszőllős, es. ö. SalAnk, 86, XI, 
u. p. Sajószllged. · 35, u, t. Ilosva, u. p. Magyarkomját. 

Nagycseger, ~ Prügy, Seabolcs 11m., dadai *) Nagyesóta kk., Nyitra · .,m., privigyei j., 
alsó j. (székh. Tiszalök), ca. o. Tiszalök, u. t. ház 56, !. 399, T., rk. NyitratormAs, t.SI>S kh., 
Tarczal, n. p. Prügy. · . kj. és ak. helyben, ts1. Nyitra, jbtk. és ah. Pri
. *) Nagycsepcsény kk., Turóce vm.,stubnyafllrdói vigye, ee. O. Privigye, 1!1, XIV, ~. u, t. Privigye, 
J., ház 80, f. 391, T., m., rk. Turóczszentmihály, [8]. · . · 
lg. lvánkafalva,'-1.!06 kb., kj. és ak.Kiscsepesény, *) Nagycsömöte kk., Vas f1m., kőszegi j., ház 
tsz. Beszterczebánya, jbtk. Stubnyafürdő, ah. Tu- 78, f. 474, M., rk. Nagypőse, -775 kh., kj. és ak. 
róczszentmárton, es. O. Znióváralja, 71, XV, 48, helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Kőszeg, 

a. t. Tótpróna, u. p. Kiaesepesény. es. O. Kc5Rzeg, SS, XVIII, 69, u. t. Lukácsháza,~. 
*) !agycsepeJy kk., X Tekerespuszta ; Somogy Nagycsula kk., Hunyad vm., hátszegi j., ház 

""'·• tabi j., ház !04-, :l!. 966, M., ~, rk. Karád, 48, :l!. ~55, O., i, 1.061 kh., kj. es ak.. Reketye
... 011 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk, falva, tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, es. O. 
Tab, ab, Karád, es. O. Karé.d, 64, XIX, 63, u. t. Várhely, 64, XXIII, 76, u. t. és u. p. Demsus. . 
Karád, n. p. Kotcse. . · *) Nagycsilr nk., Sseben .,m., nagyszebeni j., ház 

Nagycsere, r'\ Debreezen, Hajilu .,m., cs. O. 469, :l!. !1.116, N., o., ef, .:fo, gk. Kakaafalva, 7.349 
Hajdusámson, f, p. u. kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Nagyszeben, . 

Nagycseres, n , Pest-Pilis-Bolt- es. O. Nagyszeben, 31, XXIII, 74, u. t. és u. p. 
Kisk"n tim., váczi j., cs. o. VA.cz, u. t. GalgagyOrk Nagyszeben. 
a. p. Váczhartyán. Nagyezebe, r"~ PMli, Pest-Pilis-Solt-Kishn 

*)Nagycserged kk., X Sogántanya; Kis-Kilktllló 11m., kunszentmiklósi j., cs. lS. Kiakőrös, u. t. 
""'·• radnóti j., ház 198, f. 851, O., ro., t, .:fo, ref. Hé- KiskőrOs, n. P• Páhi. 
derfája, U!5 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Erzsébet- *) Nagyczég kk., Koloes 11m., nagysármási j., ház 
város, jbtk. és ah. Dicsőszentmárton, cs. 0, Nagy- 147, t 666, O., m., t, ref. NagysármAs, 3.!11 
~rettti M, XXIII, '16, u •. t. Nag~teremi u. p. kh., kj. és ak. Budatelke, tsz. Kolozsvár, jbtk. Mocs, 
Nyárádtc'l. · ah. Teke, es. O. helyben, 6!, XXII, 78, 

N ag y e a e r g e d l. Magyareserged. . f (Nagyezég-Budatelke), ~ 
Nagycséri puszta, r"~ Polgárdi, :b"'ejét' um., telke) p. u. . 

székesfehérvári j., es. O. Polgárdi, a. t. és n. P. *) Nagyczenk kk., X Újtagmajor; Sopron 
Polgárdi. · soproni j., ház 213, :l!. 1.7.40, M., o, 3.88!1 kh., 

*) Nagycserjés kk., Bereg 11m., alsóvereezkei kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ab. Sopron, .. · 
j., ház 61, f. 376, R., gk. Alsóhatárszeg, 756 kb., cs. o. helyben, 76, XVIII, ö7, . r. _[ll e. 
kj. és. ak. Szarvasháza, tsz.· BeregazAsr:, jb. ~. 
Alsóvereczke, ah. Szolyva, telekkönyvi hatóság .. ) Nagyezétény kk., X Prímásmajor j Nyitra 
Munk.ács, CB. a. Alsóvereczke, 65, XI, Bf., u. t. vm., nyitrai j., ház 206, i 1.616, M., o. !1.931 kh., 
Uzsok,·· u. p. Szarvasháza. kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ab. Nyitra, 

*) Nagycserua kk., X Kerubinesernapuszta; es. o. Komját, U, XIV, 46, u. t. Verebély,~· 
Trencsdll vm., zsolnai j., ház öS, i 3~6, T., rk. Ra· *) Nagyezigánd kk., X Erzsébettanya és Gorsó 
jecz,.836 kb., kj .. és ak. Rajecz (gyOr ke házai kj. és tanya j ZempUn vm., bodrogközi j. (székh. Király
ak. kerillet), tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Zsolna, cs. ö. helmeez), ház 3'!1, t 1.909, .M., ~ , rk. Kékese, 
Rajecz, 71, XV, 48, u, t. éa n. p, Rajecz. gk. Cséke, 4.6f.6 kh., kj. és ak. Kisczigánd 

lt) Nagycsertész kk., ZempUn vm., mezőlaborezi (czigándi kj. és ak. kerillet), tsz. Sátoraljaujhely, 
j., h~z 205, i 1.084, R., n., it, 4.123 kh., kj. és ak. jbtk. és ah. Királyhelmecz, es. O. Kisczigánd, 65, 
Laborczfő, tsz. SAtoraljaújhely, jbtk. és ah. Ho- X, SS, u. t. NagykOvead, ~· 
monna, es. ö. Mezőlaborcz, 66, IX, ~8, u. t. Mezö- Nagyd.Uyópuszta, ~ Vilke; N6grád vm., loson-
laborez, ~· ezi j., cs. ö. Losonez, u~ t. és u. p. Vilke: 
. r'\ Nagysurány, 11m., *) Nagydaróez kk., X Dórapusda, Fiilöpszállás-
érsekujvári j., es. O. Nagysurány, m. h., puszta és Zálogospuszta; Ndgráil vm., losonczi 
u. t. Tótmener, u. p. Nagysurány j., ház 188,! 957, M., rk.Oagyán,2.910 kh., kj. éaak • 
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Losonez (pinezi kj. és ak. kerlllet), tsz. Balassa- ah. Zilah, es. O. Diósad, lít, lll, 10, 8, t. h-,. 
gyarmat, jbtk.. és ah. Losoncz, es. O. Flllek, !!6, Szilágyszentkirály._ 
XVI, 51, u. t. Fülek, . *) Nagydobos kk., X Dienestanya, Gizella. 

*) Nagydebrek kk., Seolnok-Doboka, t~m., b~th- tanya, Gólyatanya, Kenyerestanya, Kurnczsrilli;, 
leni j., ház 90, l 516, O., gk. Alsóilosva, 2.477 kh., Perényitanya és Schönvaldtanya j BiallllÍr ra, 
kj. és ak. Alsóilosva, tsz. Dés, jbtk. és ah. Bethlen, mátészalkai j., ház :!i89, f, 2.008, M., l, ~.r.. 
cs •. c't helyben, 63, XXII, 7.2, u. t. Retteg, u. p. Pusztadobos, 4-.682 kh., kj. és ak. helyben, tuSzai. 

... Alsóilosva. .. már-Németi~ jbtk. és ah. Mátéazalka, cs. ft.htly. 
*) Nagydém kk., X HidegvOlgymajor, Lámpás- ben, 5, XII, 39, :f, ~· 

major és Répásmajor; Ves.eprém 'Vm., pápai j., *) Nagydobra X Fela6puazta; Zelplú 
ház 1'J.4o, l 978, M., rk. .és ág. Lovászpatona., 2.166 vm., varannói j., ház 119, f. T., O• gk.lis
kh., kj. Pápateszér, ak. Lovászpatona, tsz. valkó, .2.043 kh., kj. és ak. helyben, tu. Sátoralja: 
Veszprém, jbtk. és ah. Pápa, cs. ö. Lovászpatbna, újhely, jbtk. és ah. Varannó, cs. 11. hel7ben, 66, 
19, XVII, 65, u. t. Gic:~-Hathalom, u. p. Lovász- IX, ~. u. t. Kelcse, ~· · 
patona. *) Nagydobron;r kk., X Csirakert, CziPnJ"· 

*) Nag;rdemeter kk., BesstercJe-Na.s.e6d "m., telep és Hajdúkert; Bereg ~m., mezókaszonj'i ~. 
jádi j. (székh. Besztercze), ház 367, l 1.677, N., o., ház 486, ! 3.033, M., ~, rk. Kisrit, 7 kb., 
czigány, ef, gk. Priszlop, 10.883 kh., kj. és ak. kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, jbti. Xeúr 

. helyben, tsztk., jb. és ah. Besztercze, cs. ö. Alsó- kaszony, ah. Beregszász, cs. ö. Batyú, 65, XI, SI, 
balásfalva, 63, XXII, 7!, u. t. Besztércze, . u. t. Bátyú, ~· 

Nagydenk kk. Hwnyail szászVárosi j., ház *)Nagydobsza kk., X Árkuspuszta,Felsóárku-
197, t 843, O., '=r, 2.393 kh., kj. és ak. helyben, puszta és Istvánmajor i &mogy "~·, Sligetv~ri ~ 
tsz. Déva, jbtk. és ah. S1.á,szváros, cs. ö. Alsóváros- ház 1!!0, i ) M., ~, rk. NémetúJfalu, 
viz, 64, XXIII, 76, u. t. Pusztakalán, u. P• Szász. kj. és ak. Kisdobsza, tsz. Kaposvár, jblk. és ah. 
város ' , cs. ö. Gyöngyösmellék, U, XIX, &1, 

* • lab . (Kisdobsza), u. t. Darány, [81. 
) Nagyderencs kk., ZempUn -vm., mező orczi *) N d 1 .~. ,_,_ T7 1...,uu.J:. 

• -t- kb . k . agy o any a.a.., raB tlm., szen"viWIIUIJ., 
J., h~ ie, ! 166,, ~.'' •' ~!6 ., kj. és a • ház ,99, ! 4!10, Vend, o, 901 ih., kj. és al 
HavaJ, tsz. Sátoralja UJ hely, Jbtk. Sztropkó, ah. Órihodos, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. SJeut. 

·Varannó, cs. O.· Mezőlaborcz, 66, IX, !8, .u. t. gotthárd, cs. o. Őriszentpéter, XX, 66, 1o t. 
Mezőlaborcz, u. p. Nagycsertész. , S 1 · 

Nagyderen!~' r't Tis~aadony, · Bereg "m., aN a g y d 0 1 i n e z 1. Nagydolány. 
mezőkaszonyi J., _cs. ö. Tiszaszalka, u. t. Mező- *) Nag;rdomása kk., ZempUn ".,, sztropkóij., 
kaszony, u. p. Tiszaszalka. - ház 59, :E 313, T., 0, 1.115 kh., kj. és ai. Kelcse, 

*)Nagyderzsida kk.,XBudafogadó; Seilágy "".., tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. Sztropkó, ah. Varannó, 
szilágysomlyói j., ház !94, f 1.386, · O., m., ; , cs. o. Nagydobra, 681 IX, !18, u. '- és lo P. 
rt. Selymesiloava, 4.086 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Kelcse. , . 

·Zilah, jbtk. és ah. Szilágysomlyó, cs. ö. Kémer, · Nagydomblszöllö, fl Belezna, Boaogy n~., 
61, III, 10, (Kisderzsida), u. t. Sarmaság, csurgói j., es. ö. Zákány, u. t Murakeresz!Ur, 

*)Nagydevecser kk.,Seolnok-Doboka.t~m., u. p. Surd. 
j., haz 138, :E 66.2, O., m., ~, -=f-, gk.. Mohaly, ~.116 Nagydombóez, fi Barafllss, Bar~ ""'~ rere-
kh., kj. és ak. Aranyosszentmiklós, tsz. Dés, jbtk. bélyi j., cs. ö. Verebély, u. t és u. p. Barsmss . 
Kékes, ah. Szamosújvár, cs. ö. Kékes, 63, XXII, *) N ag;rdo'rog nk., X Alsőszigeli major, Bezze~· 
7!, u. t. Kékes, u. P• Czege. · major, Csereszigali major és Filldes j Tolllll r~o, 

•) nk., Slieben "m., nagydismódi j., dunaföldvári j. {székh~ Paks), ház i a.w,: 
ház 69!1, 1 3.0M, N., o., m., ef, rk.. és ref. Nagy· ~, rk. Kajdacs, ág. GyOrkllny, 10.1íi kb., 
szeben, gk. és kl!'. Czód, kh., ak. helyben, ak. helyben, tsz. Szekszárd, jbtk. és ah. Pak!, 
tsztk., jb. és ah. Nagyszeben, cs. ö. helyben, 81, cs. ö. helyben, 69, XVII, M, . r, .1' e. 
XXIII, 74, ~. :f, _[It e.· 

*) NagydiTény kk., X Felsőrétfalu és Hosszú- N a i y d o v o r A n l. Nagyud\'&1'. 
· . telep; Trencsén 11m., kiszuczaújhelyi j., ház 3.21, i. Nag;rdilrpuszta, fi Nagymegyer,Kollláro1 oll·t 

1.714, T., o, 3.884- kb., k,j. helyben, ak. (a hozzá· csallóközi j. (székh. Nemesócsa), cs. G. NeJDd· 
tartozó Hosszútelep. kivételével) helyben, tsz. Tren· ócsa, a. t. és u. p. Nagymegyer. 
esén, jbtk.. és ah. Zsolna, es. O. Kiszuezaújhely, 71, *) Nagyecsed nt., X Elc5telektanya, KtrolJi· 
XV, 48, u. t. Zsolna, . tanya és Kisecsed ; S1atmár vm., ~ . 

N a g y d i v i n a l. Na.gydivény. ház 747, i. 4.665, M., ~,rt. Nylrcsaholy,gt.Fábi~· 
. • • 96 kb ak h l ben tsz Szatmár-Németi, *)Nagydoba kk., X Zobortanya; Sztla.gy "m., háza, 7.:J ., • e Y • · g, 

zilahi j., ház 84, 1 389, M., o., ~ , gk. Szilágygörcsön, jhtk. és ah. Mátészalka, Cl. 11• 

1.389 kh., kj. és ak. Szilágyszentkirály, tsztk., jb. és XII, 39, f, ~· . 
• 
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a; r'l Mezőnag·ymihály, Borsod cs. o. Gernyeszeg, u. t. Gernyeszeg, u. p. Sztsz-
vm., mezócsáti j., cs. O. Mezőcsát, u. t. és u. p. régen. 
Mezónagymihály. Nagyerdöpuszta, r"'\ Barcs, Somogy tim., barcsi 

") Nagyécsfalu kk.; Gyór vm., pusztai j. (székh. j., cs. O. Barcs, u. t. és u. p. Barcstelep. 
Győrszentmárton), haz 102, i, 464., M., 0• 2.809 kh., Nagyerdö1.anya, r"'\ Ibrány, Szabolcs tlm., dadai 
kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Győt:, cs. o. Győr- felső j. (székh. Gava), es. O. Ibrány, n. t. és u. p~ 
!lzentmárton, 19, XVII, 56, m. h., u. t. Gyór· Ibrány. 
szentmárton, 1:8:J. Nagyerdötanya; r"'l Ramocsahaza., Szabolcs 

•) Nagyécshegy kk., Gyór vm., pusztai j. (székh. vm., nyírbaktai j., cs. o. Nyírbakta, u. t. és 
Gyórszentmárton), ház 33!·, i, 1.534., M., rk. Nagy- u. p. Ramocsabá:m. 
éesfalu, 559 kb., kj. és ak. Nagyécsfalu, tsztk., Nagyerdötanya, r"'\ Sarmaság, Slilágy t~m., 
jb. és ab. Györ, es. O. Győrszentmárton, 19, XVII, zilahi j., cs. O. Sarmaság;u. t. és ú. p. Sarmaság. 
66, u. t. Győrszentmárton, u. p. Nagyécsfalu. NagyereszTénJ, r"'\ Újtehértó, Szabolcs "m., 

Nagyédesd, r. Gaborvölgy, Zala vm., csaktor- nagyké.llói j., cs. O. Újfehértó, u. t. és u. P• Új
nyai j., cs. O. Stridóvé.r, u. t. és u. p. Stridóvár. fehértó. 

*) Nagyegyházas kk., X Bobuliczhegy, Duló- *) Nagyernye nk,., Maroa-Torda vm., marosi 
hegy, Medvedi irtvány, Pollákhegy, Rásnynhegy, felső j. (székh. Maros-V ásé.rhely), ház 340, i. 1.615, 
Steficzi irtvány, Tomisi irtvány és Zsadoveez M., o. · ; , ~, 3.'!a kb., ak. helyben, tsztk., 
irtvány; Nyitra vm., miavai j., hb 394., !.~.181, jb. és ah. Maros-Vásárhely, es. o. Gernyeszeg, 
T.,· ef, r.t. Vagyócz, 3.54.! kh., kj. és ak. hely- 6!1, XXII, 71, iiQ m. h., u. t. Sáromberke, IZ}. 
ben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Miava, cs. o. útura, *J Nagrer~sé1Jet1ak nk, :J'Of'onltil ".,., D&/!1· 

7\1, XIII, 41, u. t. és u. p. Útura. becskeraki j., biz 4-34, !. '!.088, t., m., bolgir, n., 

• 

") Nagyekemezö nk., Kis-Kükülló ~m., hosszú- O• d"~ kb., ak. helyben, ts1. Pan~sova, 
aszói j., ház 335, i, 1.620, N., czigány, o., i, d", 4.805 jbtk. Perlasz, ah. cs. O. Eeska, . 
kb., ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk.. Hosszú- 29, V, 16, , ~-

ah. Erzsébetváros, cs. o. Bázna, 50, XXIII, *) kk., X Kolo•a tim., hidalrobi 
76, m. h., u. t. Medsyes, j., ház 207, i. U>M, O., m., t , ref. Ördög-

*) kk., X Reginamajor; Nyitra '!lm., keresztúr, . ~-933 th., ~· és ak. helyben, tsz. 
nyitrai j., ház 138, :f. 1.14!0, T., m., 0 , !ll.Süi kh., Kolozsvir, Jbtk. és ah: .Hidalmás, es. o. Drár, 51, 
kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Nyitra, cs. 0. X~, 67, u. t. BorsauJfalu, [81. . . 
Nyitra, 1!, XIV, 46, u. t. Nagylapás, ) Nagyesztergár kk., ?< ~~óramaJor és K,.r-

*) N gye d ·t X B'th 't N dosrét; Veuprém vm., Zirczt J., ház 1!3, i. 1.074, 
a nye I v., a ori anya, agy- N * kb ~ é k z· ( · 'dék' 1.; 

t S b d d 'ház é T' ód'tan ~l ó ., m., u. '.1.907 ., ~· sa . Ircz zuczv1 1 ~· anva, za a er e1 s Jn 1 ya ; .D. s - . . 
71, i.-_ h.. 1 .. 9" ~ 8 66., M * t- és ak. kerület), tsz. Veszprém, Jhtk. és ah. Zircz, 
"' erH;T ""'·· .. z ... u, N • .,, ., o., n., u, ft ' .. z· 19 XVII "" 4o é z· * · _,. """" k M háza 't T kó t cs. u. trcz, , , uu, u. ... s u. p. ucz. 
0 , u , ...,., g. uzsna , um • o ro ez szen - N " 8,. é ház a. ~.7 ti _"._ "9 kh k h b , agy.~a, r"'\ uV ny a, songru-u vm., BiOAU· györgy, 6 • ., 8 ., a . ely en, tsz. Gyulafehérvár, . . · ( ék.h Ki k d ) ,. Kia . mnent J• sz • s un orozama , CL u. • 
Jbtk. és ah. helyben, cs. O. helyben, 50, XXI, t 1 k 4o Al x 8" é h"' 
68 ." R . e e , u. ... iYu, u. P• uV ny a.za. 

: .L • ..L· e. . N a g y faj k Q r t L Fajktirt. . 
) Nagy~rese .kk., X LefáJa; Maroa-Torda Nagyfakos, ll Bagolasáncz, Somogy tlm., 

1lm., régem alsó J. (szllkh. Szásuégen), ház 164., csurgói j., cs. o. Somogyszentmiklós, u. t. és u. p. 
i. 7'!1, O., m., ·t , o, 2.527 kh., kj. és ak. Nagykanizsa . 
Körtekapu, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Szász- Nagyfalu kk., .Ártla ""'·• alsókubini j., hu 
régen, cs. O. Körtekapu, 62, XXII, 73, u. t. 195, i. ~. T., 0 , d", 4.168 kb., kj. és ak. 
Tancs, u. P• Körtekapu. helyben, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. Alsókubin, 

Jagyerdö, f"'l Csanálos, &atmár t~m., nagy- cs. o. Alsókubin, 71, XV, 49, r (Árva
károlyi j., cs. O. Nagykároly, u. t. Nagyké.roly, nagyfalu), ~ (Árvanagyfaiu). 
u. p. Csanálos. N a g y fa l u l. Apanagyfalu, Drivanagyfalu, 

Nagyerdéi, f"'l Debreczen, Hajdu vm., cs. Havasnagyfalu, Ipolynagyfalu, Losoncznagyfalu, 
O. Debreczen, m. h. (Debreczen-Nagyerdő), Nyitranagyfalu, Sajónagyfalu, Siklósnagyfalu, 
u. t. és u. P• SzilAgynagyfalu, Temesnagyfalu, Tiszanagyfalu. 

Nagrerdö, r"'l Kisszekerea, 81atmár "m., fehér· r"'\ Zalaszentiván, Zala ""'·• 
gyarmati j., cs. O. Fehérgyarmat, u. t. és u. P• zalaegerszegi j., cs. O. Kemendollá.r u. t. és u. p. 
Nagyszekeres. Zalaszentiván. , 

f"'l Nagykőrös, Pest-PlUs-Bolt-Kis- *) Nagyfalva kk., Vas """·• szentgotthárdi j.,. 
kt111 vm., cs. O. helyben, u. t. és u. p. No.gy- ház 173, f, 1.107, N., o, 1.34() kb., kj. és ak. 
kc5r0s. . · helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Szentgott

Nagrerdéidtilö, f"'l Magyarpéterlaka, Maros- bárd, cs. O. Szentgotthárd, 83, XX, 66, u. t. 
Torda ""'·• régeni alsó j. (székh. Szászrégen), Szentgotthárd, m. h .. ~-
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Nngyfarkaslyuk, r"'\ To.rdn, Torda· .At•anyos ligetaljai j. (székh. Nyíracsád), cs. ö. N~llttid, 
"m., es. ö. '!'ordo., u. t. éo; u. p. Torda. u. t. és u. p. Nyírábrány. 

Nagyfaskóil'tTány, r"'\ Bélapatak a, Nyitra vm., Nugymzes, 0 Tiszaújhely, Ugocsa ~11., liS!án. 
privigyei j.! es. n. Divékrnd~ó, u. t. Nyitranovák, inneni j. (székh. Nagyszl!llös), cs. 6. Tiszai1~ak, 
a. p. Bélapa laka. . . u. t. Tiszaújlak, u. p. Tiszaújhely. 

Nagyf1i.stanya, r"'l Tiszalök, Ssabolcs vm., dadai Nagygadóczpuszta, r"'l Örsujfalu, Ko116roM 
alsó j. (székh. Tiszalök), es. ö. Tiszalök, u. t. vm., csallóközi j. (székh. Nemesócsa), cs. 6. Kom~. 
és u. p. Kisfástanya. ·' · rom, u. t. és u. p. Örsüjfalu. 

. · Nagyfatanya, r"'\ Tiszadorogma, Borsod vm., *) Nagyg-áj nk., X Balátpuszla, Kissarkw. 

• 

• 

mezőesáti j., es. O. Mezllesát, u. t. és u. p. Nagysarkácz, Ternyánhodáj, Ternyánpuszta is 
Tiszadorogma. . Topolyapuszta ; Torontál tJm., bánlaki j, ház 'l 

Nagyfehértó, r"'\ Plbipökladány, Hajdu vm., t 2.930, Sz., m., n., o, =f, 10.19Hh., ak.ht\y. 
hajduszoboszlói j., es. ö. Püspökladány, u. t. ben, tsz. Nagybeeskerelf; jblk. és ah. Módos, n. 
Püspökladány, u. p. Űrmöshát. ö. helyben, 29, VII, · p e. 41}.. 

*) Nagyfeketepatak kk., Bihar vm., élesdi *) Nagygajdos kk., Ung vm., szerednyei~, bíz 
j., ház 189, t 666, O., =f, 1.70~ kb., kj. és ak. 124, f, 593, R., gk. Koblér, 2.1ö3 kk., kj. es al 
Báródbeznye, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Élesd, Unggesztenyés, lsz. Beregszász, jbtk. és ah. tn!-

• 

cs. ö. Nagybáród, 37, IV, U, u. t. és u. p. v-ár, cs. ö. Szerednye, 66, XI, u, t. és L). 

NILiJbáród. . . Szerednye. . 
Nagyfenék, · 0 Vállaj, Szatmár vm., nagy- *)Nagygalambfalvak.k., Uavarhelg~~~o,székely . 

károlyi j., es. O. Nagykároly, u. t. Nagyecsed, keresztúri j., ház 365, i. 1.441, M., ~. -f, ,,i!t 
u. p. V áll aj. kh., k.j. és ak. helyben, tsz. Székelyudvarhely,jbttis 

*) Nagyfentös kk., Szatmár vm., nagysomkúti j., ah. Székelykeresztúr, cs. ö. Székelykeresztin,8~ 
ház 198, t 832, O , =f=-, gk. Nagysomkút, 1.304 kh., XXIV, 80, . f, ~· 
k,i. és ak .. Magyarberkesz, tsz. Szatmár-Németi, *) Nagyganna kk., Veszprém m.,pápaij.bi: 
jblk. és ah. Nagysomkút, cs. ö. Nagysomkút, 6, 107, t 688, N., o, 2.190 kh., kj. és ak.Pápakoficsi. 

' XII, 38, m. h., u. t. Nagysomkút, u. p. tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Pápa, es. o. Bakon)· 
. jákó, 19, XVII, 55, n. t. Pápa, u. p. Papakorátsi 

Nagyfény, r"'l Szabadka, Bács-Bodrog vm., Nagygecsenymajor, r"'l Hosszilpereszteg, f1! 

es. O. helyben, , :f, · · . vm., vasvári j., cs. ö. Baltavár, u. t. Ballará!. 
Nagy Ferencz r"'l Dunapentele, Fejér u. p. Hosszúpereszteg. . 

• 

vm., adonyi j., es. o. Dunapentele, u. t. és u. p. *) Nagygécz kk., X Kisgéez, Rózs6.skorCS!lll 
Dunapentele. · Szalmáscsárda és Szunyogház; Szatri/Ír r•·· 

Nagyfertötanya, n Klltelek, Jász<Nagykun- csengeri j., ház 88, i. 66a, M., ~, rk. Cseorer,il 
Bzolnok vm., jászsági alsó j. (székh. Jászapáti), Pete, 2.655 kh., kj. és ak. Csengersima, lsztk.. ~
CJ, o. Kötelek, u. t. és u. p. Kőt.elek. · és ah. Szatmár-Német~ es. o. Csenger,ö,XlJ,Si, 

Nagyfertötanya, n Nagyh~lász, Szabolcs vm., u. t. Cseng~r, ~· 
nyírbogdányi j. (székh. Keme,~se), cs. O. Dombrád, N a g Y g é c z l. Magyargécz. 
u. t. és u. p. Nagyhalász. *) Nagygejöcz kk., X Kendernajar esRaka"F· 

N a g y fo lk már l. Nat!}'solymár. tanya; Ung vm., ungvári j., ház t 1.19J,J . 
*) Nagyfödémes nk., X Hajmáspuszta. Lencse- ~, rk. Császlóez, gk. Kereknye, !.676 kh., k} 

helypuszta és Sz6gyénpuszta; Pozsony vm., ga- és ak. helyben, tsz. Beregszász, jbtk. ~ah. Ung· 
lántai j., ház 350, :E. !1.709, M., 0 , 7 .. 273 kh., ak. vár, es. 6. helyben, 66, XI, u.t.S1.drle,~· 
helyben, tsz. Pozsony és ah. Galánta, es. O. *) Nagygencs kk., Vas vm., szombalhelyi j.h~ 
Jóka, 7!, XIII, 8, (Pusztafödémes), u. t. 218, f. 1.316, M., o, 3.404 kh., kj. és ak. saptt. 
Magyardiószeg, . . tsztk., j h. és ah. Szombathely, cs. G: SzoJDb.!l· 

. *) Nagyfrankvó.gása kk.,· Szepes v1n., szepes- hely, 83, XVIII, 59, f, ~- . 
ófalui j., ház 106, ! 390, T., (5, 1.814 kh., kj. *) Nagygércze kk., Ugocsa tim., tiszintUli l· 
és ak. Szentmindszent, tsz. Lőcse, jbtk. és ah. (székh. Halmi), ház !54, ! 1.010, O., t, i766k]l.. 
Szepesófalu, es. 6. Szepesófalu, 67, lX, 30, k.j. és ak. Kisgércze, tsz. Szatmár-Németi, ~t~
u. t.~ Szepesófalu, u. p. Osztorny a. és ah. Halmi, es. ö. Turcz, Sö, XI, Sö, u.\. S&rW· 

*) .Nagymged nk., X Annamajor, Dudástanya, újlak, u. P• Turez. .. 
Egyházpuszta, Borváttanya, Kisezinér, Lajostanya, *) Nagygereblyél kk., Zempl~""":'ui~~ 

'Malom és Tarcsapuszta; Heves vm., gyöngyösi j., ház 98, f, 715, R., m., ~' ri: ~zmn\~ il 
ház 369, t ! . .251, M., (5, 4.771 kb., ak. helyben, kh., kj. és ak. Ugar, tsz. Sa~ra~iiÍJ~1~\~~
tsz. Eger, jbtk. és ah. Gyöngyös, cs. ö. helyben, ah. Homonna, es. ö. Ugar, • ' ' , 

. 60, X, Bt, u. t. Ludas, • berezna, n. P• Ugar. r"'l Békéscsaba. Jlliil 
n Nyírábrány, 81abolcs "m., 

• 

• 

• 
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ilm., békéscsabai j., cs. ll. Békéscsaba, u. t. és tagyimót ; Veseprém 11m., pápai j., · hllz 197, 
u. p. Békáscso.ba. ! .1.197, M., rk. Csót, ref. és ág. Homok.blldllge, 

· *)Nagygéres kk., X Pilis' és" Szemeretnnyo.; 4.624 kh., kj. és ak. Csót, tsz. és 
ZempUn vm., bodrogközi j. {székh. Királyhelmeez), ah. Pápa, _es. ö. Pápa, 19, XVII, 55,. f, 
ház 161, :E 1.011, M., ~, rk. Királyhelmecz, gk. ~-
Cséke, B.168 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Sátor- Nagygyón, r-. Balinka, Fejér 11m., móri j., ca. 
nljaújhely, jbtk. és ah. Királyhelmecz, cs. ö. ö. Fehérvárcsurgó, .u. t. Bodajk, u. p •. Csernye. 
Királyhelmecz, 65, X, BB, r. ~- . Nagygyörgyszállás, 0 Herczegfalva, Fejér 

*) Nagygeresd kk., Sopron vm., csepregi j., ház vm., sárbagárdi j., cs. ö. El<'Sszállás, u. t. és u. p. 
86, ! 475, M., ef, rk. Nemesládony, 1.147 kh., kj. Baracs-Ménesmajor. 
és ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Csepreg, Nagy György tanya, ri Dunapentele, F~ 
cs. ·a. Iván, 76, XVIII, 57, u. t. Vámoscsalád, vm., adonyi j., cs. 6. Dunapentele, a. t. és a. p. 
4S~Jll. Dunapentele. . 

*) Nagygomba kk., X Lókpuszta; Somogy Nngy Gyllia r-. Herczegfalva, Fejtr 
vm., marczali j., ház 266, :E 1.618, M., rk. Mar- vm., sárbagárdi j., cs. ö. Herczegfal va,. a. t. és 
czali, !!.819 lth., kj. Marczali nk.-hez beosztva, u. p. Herczegfalva. 
ak. Marczali, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Marczali, Nagyhagymás, r-. Füzesuarmat, Blkú vm., 
cs. ö. Marczali, M, XIX, 63, a. t. és u. P• szeghalmi j., cll. ö •. FQzesgyarmat, a. t. és· a. p. 
llarczali. Filzesgyarmat. 

Nagygombos, r-. Hatvan, Hevu ~m., hat- Nagyhajláll, r-. Békéssámson, JHkés vm., oraa-
vani j., cs. ö. Hatvan, u. t. és u. p. Hatvan. házi j., cs. ö. Tdtkomlds, a. ~. és a. p. Bél:és· 

Nagygorond, r-. Unghosszúmez<'S, Ung vm., sámson. 
ungvári j., es. ö. Nagygejőcz, u. t. Ungvár, u. P• *) Nagyhajmás kk., X Nemer<'S; Baranya 
Nagygejöcz. ·· "m., hegyháti j. (székh. Sásd), hllz i()(., :E 1.136, 

• 

• 

• 

• 

• 

*) Nagygorosz~ó kk., &ilá!J11 "m., zsibói j., N., m., · rk. Bikal, ág. Mekényes, 8.1-'6 kh., kj. és 
ház 151, ! 759, O., m., ; , 1.896 kh., kj. és ak. ak. Bikal, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Sásd, es. G. Má
helyben, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, cs. ö. hely- goes, 6!1, XIX, 60, u •. t. Mágocs, a. p. BikaL 
ben, 511 Ill, 10, ~. t." Sz_!lmosudvarhely, [8]. NagyháJás, r-. Ják, Vas vm., szombathelyi 

Nagygllbölyjárás, r-. Ujszász Pest-PiUs~Solt- j., cs. O. Pornóapáti, u. t. és u. P• Ják. - .. 
Kiskwn vm., abonyi j., cs. ö. Újszász, u. j;. és *) Nagyhalász nk., X Béhalásztanya, Csiba-

• 

• 

n. p. Újszász. rétlanya, Érhát, Heteiértanya, Homok tanya, Járroy-
N a g y ll' 6 c z l. Nagnejdcz. tanya, Kecskés, Kétérköz, Nagyfertőtanya, Nau-
*) Nagygörbö kk., X Gyepsimajor; Zala vm., sziget, Neszehid, Poklondos, Rétközkendergyár, 

snmegi j., hllz 88, ! 611, M., rk. Kisgllrb<'S, 1.!19!1 kh., Somosértanya, Szabótanya, Teleklanya, és Tétte-
kj. és ak. KisgörM, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és tanya; Ssabolcs vm., nyilbogdányi j. (uékh. 
ah. Stlmes, es. O:. Zalaszántó, 4.8, XX, 64o, a. t. Kemecse), ház 605, i, 6.57', M., ~, J), rk. 
Zalaszentlászló, u. p. KisgörM. · Kemecse, gk. Nyírpazony, 13.6!1::1 kb., ~helyben, 

NagygUre, r-. PQspökladány, Bajau "m., tsztk., jb. és ah. Nyfregyháza, ca. O. Ibrány, 
hajduszoboszlói j., cs. ö. Püspökladány, u. t. és 65, X, 33, ~· 
n. p. Püspökladány. *) .Arad " •. , nagyhalmágyi 

Nagygörge, r-. Doboz, JÚ!rts vm., uulai j., )., ház !!83, :E UJj6, O., m., (), t, :t, 1.7!19 kb., · 
cs. ll. Gyula, u. t. és u. p. Doboz. . kj. és ak. helyben, tsz. Arad, jbtk. l_lelyben, ah. 

Nagygllzhát, r-. Vértes, Bihar vm., derecskei Körösbökény, cs. ö. helyben, IV, ·ts, f; 
j., cs. ö. Nagyléta, u. t. Nagylé~, u. p. Vértes. I- e. ~· · 

N a g y g l' a d n a l. Nagyradna. *) Nagyhalom kk., X Ödön puszta, Sarolta· 
*) Nagygút kk., X Rafajnamajor; Bereg "'"'·• puszta és Szemerepuszta; N6grád vm., balassa• 

tiszaháti j. (székh. Beregszász), bllz 81, ! 486, M., gyarmati j., ház 65, ! 333, T., m., ág. Nógrád• 
~, gk. ··Gorond, 4.34.5 kb., kj. és ak. helyben (gáti szentpéter, 1.874 kb., kj. Kékkő, ak. Alsóeszter· 
kj. és ak. kerület), tsztk., jb. és ah. Beregszász, gály, tsztk., jb. és ah. Balassagyarmat, cs. ö. 
cs. ll. Gát, 65, XI, 34, u. t. Barkaszó, u. p. Gát. Kékk<'S, XVI, 61; a. t. Rárosmúlyad-Nógrád· 

· Nagygyanté, r-. Mezógyán, Bihar vm., cséffai szakál, u. p. KiskQrtös. · . 
j., cs. ö. Okány, itil, r, u. p. Sarkadkeresztúr. Nagyhalom, r-. Baracska, Fejér vm., váli j., 

Nagygyékényestanya, r-. Tiszadorogma, Borsod es. ö. Velenc~e, a. t. Martonvásár, a. p. Baracska. 
"~" mez<'Scsáti j., cs. O. Mez<'Scsé.t, u. t. és u. p. Nagyhalom, r-. Mez<'Sberény, Blké~ vm., békési 
Ttszadorogma. j., es. O. ?tlezdberény, u. t. és a. p. Mezc5berény. 

Nagygyenetanya, r-. Szamossá.lyi, Beatmár 11m., Nagyhal om, r-. Székudvar, .Arad "m., kis· 
esen~reri j., cs. ö. Porcsalma, u. t. Jánk, u. p. jendi j., cs. ll. Székudvar, u. t. és u. p. Székudvar. 
Szamossil.lyi. • Nagyhanta, r-. Pápa, Ves1prém11m.J es. O. Páp&, 

*) Nannlm6t kk., X Czirfuszmajor és Pusz- u. t. és u. p. Pápa. · · 
. 00* 
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Nagyhan tos, r-... Nagylók, Fe.jét· vm., sé.rbogárdi Nagyhegy, 0 Szentes, Csongrád Hl, CL a. 
j., cs. ö. Herczegfah'a, u. t. ~árszeutá~:;ota, . Szentes, n. t. és n. p. Szentes. 

Nagyhantosi erdömajor, r-... Nagylók, Jt~ejér NagybegydüiG, r'\ Magyarpéterlaka, Jfarm· 
vm., sárbogárdi j., cs. O. Herczegfalva, u. t. Torda vm., régeni alsó j. (székh. Swzrégen1 
Sárszentágota, n. p. Nagyhantos. cs. ö. Ge1·nyeszeg, n. t. Gernyeszeg, u. p. Szisz. 

NagyharkMy, r-... Szl5ny, Komárom vm., gesz- régen. · _ 
tesi j. (székh. Nagyigmánd), cs. ö. Ács, n. t. és Nagyl1egyes, f"'\ Debreczen, Hajdv ,., 
u. p. Komárom. . cs. O. Hajduszoboszló, u. t. és u. p. Debreezen. 

N.a g y h á r s á g y L Somogyhársé.gy. Nagyhegymaj or, r'\ Bályok, Bihar tili., mar· 
*) Nagybars~y nk., X Keskenypuszta ; Ba- gittai j., cs. ö. Berettyószéplak, L 1. és 1. ,. 

ranya vm., siklósi j., ház 339, i. 1.401, M., ~ , Bályok. 
rk. Siklós, kb., ak. helyben, tsz .. Pécs, Nagyhegymaj or, f"'' Lögérpatony, 1'ol8otrta, 

és ah. Siklós, cs. ö. Villány, 5!, XIX, 60, dunaszerdahelyi j, cs. ö. Kismanar, 11. t. Pl· 
f, tony, n. p. Szentmihályfa. 

a g y h a r s á n y 1. Körönagyharsány. Nagybegfpnszta, f"'' Berzl'tekörfis, G6aör á 
*) Nagyhársas kk., Beepes vtn., szepesófalui j., Kis-Hont vm., rozsnyói j., cs. ö. Pelsócz, L t 

ház i06, f, 846, R., t, rk. Helivágása, 4.784 és n. p. Berzéte. 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Lc5cse, jbtk. és ah. Nagyhegypuszta, r'\ Hegykllzcsat4r, Blltlrn., 
Szepesófalu, cs. ö. Szepesófalu, 67, lX, 30, szalárdi j., cs. O. Biharpüspöki, u. t. Bihar, LP, 

Hegyközcsatár. 
Nagyhat, r-... Balmazújváros, Hajdu vm., köz· Nagyhegypnszta, f"'' Zalapataka, Zal• 1'1., 

ponti j. (székh. Debreczen), es. ö. Balmazújváros, zalaegerszegi j., cs. ö. Zalalövil, 1. t. es L p. 
&;g, n. t. Macs, Zalalövő. .. . 

Nagyhat, ll Tiszaföldvár, Jáss-Nagykun-Szo~- Nagyhegyszöllö, r'\ Öreglak, Somogy Hl., len. 
nok vm., tiszai alsó j. (székh. Tiszaföldvár), gyeltóti j., cs. 15. Somogyvár, u. t. és u. p. Orer!U. 
cs. o. Tisl&földvár, u. t. Czibakháza, u. p. Tisza- N agyhegytanya, r'\ Hegyköztótteler,Bihar r•. 
fOldvár. . szalárdi j., cs. ö. Biharpüspöki, u. t. Szalúd, a. p. 

*) Nagybatér kk., Nyitra vm., privigyei j., Hegyközcsatár. · · 
ház 86, f, (.86, T., rk. Privigye, 686 kb., kj. és Nagyhegytanya, r'\ Nagylég, Pom11y 1'1., 

ak. Privigye (privigyevidéki kj. és ak. kerület), somorjai j., cs. o. Jóka, u. t. és 1. p. NIB')'lé(. 
tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Privigye, cs. ö. Privigye, *) Nagyhelvény ki., Trencstn m~~., báni j., 
12, XIV, 46, n. t. és n. p. Pr i vigye. hiiz 40, ! 366, T., o, 888 kh., kj. és at 

Nagyhu, n Tiszasilly, Jáss-Nagykun-Ssol- Bán (nagyhelvényi kj. és ak. kernlet), tsz. 
nok vm., jászsig:i alsó j. (székh. Jászapáti), cs. O. Trencsén, j btk. és ah. Bán, cs. lJ. Bill, 71, X\', 
Kötelek, u. t. és u. p. Tiszasüly. 47, u. t. és n. p. Bán. 

Nagyházamaj or, r-... Nemesvita, Zala vm., lapol- *) Nagyherestény kk., Bars "m., aranyosma!Oti 
czai j., cs. o. Badacsonytomaj, a. t. és u. p. j., ház 47, f, 5!!, T., m., c;, 1.087 kb., ij il 
Balatonederics. ak. Bélád, tsztk., jb. és ah. Aranyosmaró~ cs. 6. 

Nagyháztanya, n Mezőnagymihály, Borsod Aranyosmarót, !6, XIV, .Y., u. t. Barstasd.r,~. 
vm., mezc'Scsáti j., cs. o. Mezöcsát, u. t. Ároktő, *) Nagyhidegkút kk., Veszprim vm., veszpreini 
n. p. Mezc'Snagymihály. . j., ház 69, ! 337, N., m., c;, 1.527 kh., ij. (Tól· 

*) Nagyhegykk.,SsoZnok-Doboka tJm., kápolnok- vázsony nk.-hez beosztva), ak. Tótvázsony, iszik. 
monoslori j., ház 105, :E 400, O., t, 880 kb., kj. és Veszprém, jb. Balatonfüred, ah. Veazprém, rs. ll. 
ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. és ah. Magyarlápos, Nagyvázsony, 19, XVII, 55, 1. t. Ba!atonfDred. 
cs. ö. Kápolnokmonostor, 63, XXI, 70, u. t. és n. p. Tótvázsony. · 
a. p. Kápolnokmonostor. NagyhldkUz, ll Berettyószentmárton, BiMr 

Nagyhegy, r-... Hegykl!zpályi, Bihar vm., kOz- vm., berettyóújfalui j., cs. ll. Berettyóujfalu, L t. 
ponti j. (székh. Nagy-Várad), cs. ö. Biharpflspöki, Berettyóújfalu, n. p. Berettyószentmárton. . 
u. t. Bihar, u. p. Hegyközpályi. . *) Nagyldnd kk., Ngitra "m., nyitrai j., bazSi, 

Nagyhegy, 0 Hegyközszáldobágy, Bihar vm., ! 406, M., o,- 877 kb., kj. és ak. Kalli.Sz, Iszik., 
központi j. (székh. Nagy-Várad), cs. o. Bihar- jb. és ah. Nyitra, cs. o. Ghymes, 12, IIV, 40, 
pO.spöki, u. t. Nagy-Várad, u. p. Hegyközpályi. n. t. Zsitvaújfalu, n. p. Kalá111. 

Nagyhegy, r-... Margitta, Bi11ar vm., margittai Nagyhirtopa, f"'' Mezc5szenrYel, 2brtla·.Aro•~ 
j., cs. ö. Margitta, n. t. és n. p. Margitta. vm., marosludasi j., cs. o. Marosludas, L t. i 

Nagyhegy, r-... Munkács, Bereg vm., cs. ö. Mun· n. p. Mezc5szengyel. 
Ucs, n. t. és u. p. Munkács. N a g y h n i l e c z l. Nyilas. . 

Nagyhegy, r-... Pelsc5cz, Gömör ls Kis-Hont Nagyhodája, f"'' Kádár, Te~ea •·· b?~:: 
vm., rozsnyói j., cs. o. Pelsócz, u. t. és u. p. füt·dc5i j., cs. ö. Végvár, u. t •. VefVár,;:!r!o~!Dtli 
Pelsc5ca. . *) Nagyhódos kk., &atmar """• 8 
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j., ház 81, ! 419, M., !lj, gk. Szárazberek, 1.886 M., o, i!!, 6.753 kb., ak. ·helyben, tsz. Komirom, 
kh., kj. és ak. Nagypalád, tsztk., jb. és ah. Szat- .és ah. helybel':l, es. O. helyben, 1!1, Xlli, 43, . 
mar-Németi, es. O. Mikola, 5, XII, 37, u. t. Mi- r. _r- e. ~- , 
kola, u. p. Nagypalád. Nngyigrleze, n Nyfrpazony, B•abolca -vm., 

Nagyhomok, r'\ Drávafok, Somogy t~m., sziget- nyirbogdányi j. (székh. Kemeese), es. o. Nyireu
vári j., es. O. Lakócsa, u. t. Lakócsa, u. P• há.za, u. t. és u. p. Nyirpazony. 
Drávafok. ") Nagyikland kk., X Gidflstó, Hirtopa és Le-

Nagyhomok, r'\ Tiszaszalka, Bereg t~m., mezil- kenezeiforduló i Torda-Arangoa '""·• marosludasi 
tuzonyi j., cs. O. Tiszaszalka, u. t. Mezőkaszony, j., há.z i. 1.176, O., m., =f-, gk. Kisikland, 
L p. Tiszaszalka. . ref. Marosbopt, 4.158 kb., kj. és ak. Jlaros

Nauhomokos, ri Tiszaladány, 86abolcB t~m., lekeneze, tsz. Torda, jbtk. és ah. Marosludas, 
dadai alsó j. (székb. Tiszalök), cs. O. Tiszalök, es. ö. Mezilkapus, 62, XXII, 71, u. t. és u. p. 
u. t. Tokaj, u. p. Tiszaladány. Mezőkapus. 

Nagyhomokpnszta, r~ Szenta, Somogy t~m., •) Nagyiklód "kk., X Bánffytanya és László-
csurgói j., cs. ö. Berzenez6, u. t. Berzeneze, u. p. tanya; Szolnok-Doboka t~m., szamosújvári j., há.z 
Szenta. · , 259, i. 1.{.81, O., m., 1, .ref. Szamosójvár, 4..130 

Nauhomoktanya, n Tiszakarád, Zempltn vm.,_ kb., lrJ. és ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. és ah. Sza- . 
bodrogközi j. (székh. Kirá.lyhelmeez), cs. ö. Tisza- mosújvár, cs. o. helyben, 63, XXI, 70, r. 
karád, u. t. és u. p. Sá.rospatak. I- e. ~-

n Debreezen, Hajdu t~m., *)Nagyilonda kk., B•olnok-Doboka t~m., naiy-
CL 0. helyben, r, ~p. U.' ilondai j., há.z 2!9, f. 1.167, 0., m., ; 1 1), rk. 

*) Zala -vm., pacsai j., ház 34, Magyarlápos, ref. Kaezkó, 2.953 kh., kj. és ak, .. 
i. t M., rk. Dióskál, 365 kb., ·kj. és ak. Dióskál, helyben, tsztk. Dés, jb. h ah. 
tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Keszthely, cs. O. cs. o. helyben, 63, XXI, 70, r . 
Sármellék, XX, 6,, u. t. Zalaapáti, u. P• _ 

e. 

Diósk6.t · *)Nagyilva nk., Bea.tercee-Ntuldd t~m., órad-
*) Nagyh8Jihy kk., X Harczegimajor; Sopron nai j., há.z 1.071, i 3.889, O., czigány, ,m., r., ;, 

""'·• ·kismartoni j., há.z 25~, i. 1.331, N., m., o, 30.886 kb., ak. helyben, tsz. Besztercze, jbtk. 
!1.479 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. és Óradna, .. ah. Naszód, cs. o. helyben, 63, XXII, 7!, 
ah. Kismarton, es. O. Kismarton, 76, XVIII, 57, ~- · 
11.. t. Szárazvám, ~- . · *)Nagyiratos kk., X Belmaj or, Hatháza és Irma-

Nagyhöresökpuszto., ri Ká.loz, Fejtr t~m., sAr- major; .Arad t~m., magyarpécskai j., hú 
bogárdi j., es. lJ. Ká.Ioa, u. t. Ká.loz, u. P• Sár- E 1.611, .M., rk. Kisiratos, ref. Arad, 8:761 kb., 
bogárd. . kj. és ak. helyben, tsz. Arad, jbtk. és ah. Ma-

Nagyhugatt_au!a, r~ Nagypalád, Szatmár t~m:, gyarpécska, cs. o. Kilrtos, !13, VIII, u. t. és 
szatmárnérneh J., es. O. Sonkid, u. t. Halmi, u. p. Kisiratos. ·· 
•· P• Nagypalád. NagyirtllSitanya r~ Szamoskóród, Szatmár 

*) Nagyhuta k~ .• X Somhegy; Abauj-Torna -vm., szatmárnéme:i j., es. o. Szatmái--Némeli, 
tm., fQzéri j. (székh. Herná.dzsadá.ny), ház 36, u. t. Szatmá.r-Németi, u. p. Kiskolcs .. 
' J75, T., m., rk. Fllzérradvá.ny, 8.563 kh., kj. és N ..t.-4-.L t ....... D énd rr. .. 

k. P h. K 'btk ·H ádzs dá h ag1&&nöBfpusz a, , , em , ..u.ota. t~m., 
1!- ál aza, tsz. assa, J • ern a ny, a · . 1 á · · ,. Hé --<d .. H t 
K " P .. lház o• IX .. 7 ... é tpo ys g1 J., es. u. vmagyiU'~ 1 u. ... on - . . assa, cs. Uo a. a, .,., t <li l u. ... 8 u. P• t p D é d 
Pálhtza. o~pa, u. • em n • . 

* sr.-..td k. X D b ó F t ) Nagrf.ván nk., X Kérges; Het~es "m., 
) . .1:1 A& .J.. a n • 0 og 1 • e ren ez anya, m.redi ·. há.z 40! f. 2. t 59 M. ± 7,4.96 kh. at. 

Gyulalanya és Rezs6tanya; .AbaUJ·T.orna t~m., J' ' . ' ' u~ ' 
'- · · há o .. 5 .c ,. 0•7 .... ± * ...., helyben, tsz. Eger, Jhtk. és ah. T1szafflred, cs. ö. 
a.assat J., z .,,. , 01t. ... •, .w.., u•. o• ..,.., · 6 X ..... _. 
gk. Szeszta, 7.240 kb., ak. helyben, tsztk., és Tiszaörs, O, • 32, ~-
ah. Kassa, cs. lJ. Enyiozke, M, IX, 27, f, *) Nagyjuli:abfaha kk., X Homokmajor i ~-

-

_['(e. ~- eaony -vm.;·ma~aezkai j., ház 164~, i. 1.166, T., 
N a g y i d a 1. Kolozsnagyida. o, 3.625 kh., kJ. és ak. Egyházhely, tsz. Pozsony, . 
Nagyidalmajor, n Tiszakeresztúr, Ugocsa t~m., jblk. és ah • .Malaezka, cs. O. Gajar, 7!, XIII, {.O, 

j. (székh. No.gyszilllils), cs. ö. Salánk, u. t. Malaezka, ~-
•· t. és u. p. Tiszaújlak. · Nagyjakabtanya, n Mez<'lcs6.t, Borsod t~ta., 
. Nagyidaitanya, r, Verbiicz, Ugocsa t~m., mez6esáti j., cs. G. Mezc5csát, u. 1. és u. p. Mezil
üszáninneni j. (székh. Nagyszőllils), cs. G. Salá.nk, csáL 
u. t. Tiszaújlak, u. p. Szőllilsegres. NalQ'jánosmajor, r~ Osttfyasszonyfa, VaB tlll., 

*) Nagyigmánd nk., X Fáezánmajor, Kisesa- ezelldömölki j., cs. O. Osttryasszonyfa, u. t. és 
nak és Ördögbegyimajor ; Komárom tltn., gesz- u. p. Ostttyasszonyfa. 
tesi j. (azékh. Naln'igmánd), ház 411, i. 2.!191 Nagy János f.anya, r, Boezonád, Heuea ""'·• 
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bevesi j., cs. O. NagyfO.ged, u. t. Heves, u. P• Nagykállói Vadaspuszta, n NagJkálló, s,.. 
Boczonád. bolcs · nagykállói j., ca. il. Nagykálló, 1o ~ 

NarYJaplánl, major, f'"\ Felsc'Sesatár, Vas "m., és u. p. Nagykálló. . 
szombathelyi j., cs. o. Pornóapáti, u. t. Torony, *) Nagykálna kk., X Levatiespuszla és Nac. 
u. p. Németkeresztes. kálnai szeszgyár; Bars ""''' lévai j., ház 118, 

*) Nagyjécsa nk., Torontál "m., csenei j., ház :E 1.025, M., ű, ref. Kiskálna, U35 kb., ij. !s 
6!!!11 :E !.öSö, N., o, 6.300 kh., ak. helyben, tsz. ak. helyben, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. !.éla, 
Nagykikinda, jbtk. Billéd, ah. Zsombolya, es. o. es. ö. Léva, XIV, 45, ~. ~· 
Billéd, 61, VIII, M, Nagykálnai szeszgyár, n Nagyiilna, B~~r~ 

Nag:yjeges, f'""' Torda, Torda-ArRngos "m., es. vm., lévai j., cs. il. Zentelke, •· t. és 1, J. 
ö. Torda, u. t. és u. p. Torda. Nagykálna. 

*) Nagyjeaen kk., Tur6c1 "m., turóezszent- *)Nagykalota tk., KoloiB ""''' binffybunyadij., 
mártoni j., ház 79, :E 388, T., d', ~.925 th., kj. ház 219, :E 1.048, O., .::f, U70 kb., kj. és ak. 
és ak. helyben, tsz. Beszterczebánya, jbtk. és ah. helyben, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. 
Turóczszentmárton, es. o. Turóezszentmárton, 71, es. il. Kalotaszentkirály, 51, XXI, 67, 

• • 
~~. . . . . 

*) Nagyjeszeneze kk., Trmcsm "m., vágbesz- . *) Nagykamarás ·nk., X Binkilt; .Aral n, 
terczei j., ház 87, :E 246, T;, rk. Kisjeszeneze, eleki j., ház 468, :! 3.598, ll., o., o, Ul& 
670 kh., kj. és ak. Vágváralja, tsz. Trencsén, jbtk. kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Arad, es. 6, 
"Vágbesztereze, ah. Nagybicseae, es. o. Vágbesz- Medgyesegyháza, 33, IV, 11, u. t. Almiskamarís, 

. tercze, 71, XV, 47, u. 1;. Vághéve-Vágváralja, 
.• u. p. VAgváralja. *)Nagykamond kk., X Károlyhiza; furpría 

N a g y j es z e n i c z l. Nagyjeszeneze. "m., devecseri j., hé.z 69, f 573, :M., rk. Karah 
• 

. NagyjogorTán, f'"\ Nagytárnok, Torontál tJm., 2.695 kh., kj. és ak. K;erta, tsz. Veszprém, jblk. 
. nagybecskereki j., cs. O. Bégaszentgyl)rgy, u. t. és ah. Devecser, es. ft. Somlósz6llós, 19, X\1L 

és u. p. Nagytárnok. .. · öö, u. t. Boba, u. p. Kiskamond .. 
Nagykaba, f'""' Túrkeve, .Táse-Naggkun-Szo1no1& *) Nagykanizsa rtv., X Cserf6, Feren~major, 

vm., cs. o; Túrkeve, u. t. és u. p. Túrkeve. Récse vasútállomás, Péterfaiújmajor, Sinczima~1 
Nagykabláspuazta, f'"\ Bajna, Esztergom v,n., és Szabadhegy; Zala vm., hiz 3. tM, f. !6.6~4, 

esztergomi j., es. O. Bajna, u. t. és a. p. Bajna. M., C5, llj, d', l), 1!!.931 kh., ak. helyben, l!tlk., 
N a g y ka d ács és Ki sk a d á c s l. Kadács. jb. és ah. helyben, es. il. helyben, XX, M, 
*) Nagykágya kk., X Csibatanya és Farkas- ~' f, p e. 

tanya; Bihar 11m., székelyhídi j., ház 108, ::E *)Nagykapornak kk., Forintosházapuula; 
70!, M., rk. Székelyhid, gk. Álmosd, ref. Kóly, Zala vm., pacsai j., ház !45, t U96, X, C• 
1.84! kh., kj. és ak. Kóly, tsz. Nagy-Várad, jbtk. 4.603· kh., kj. és ak. h_elyben, tsztk., jb. éf ah. 
és ah. Székely hid, es. O. Bihardiószeg, 39, lll, 7, Zalaegerszeg, cs.' ö. Zalacsány, 48, XX, 86, t. t. 

· Bucsuszentlászló, ~· • · 
*) Nagykaján kk., S1olnok-Doboka vm., beth- *) Nagykapos kk., )( Leleszirév; U11g fl.. 

leni j., ház 162, :E 764, O., Bk- Kiskaján, 2.340 nagykaposi j., _ház !,7, f :M., ~. 1), rl 
kb., kj. és ak. Alsóilosva, tsz. Dés, jbtk. és ah. Kisko.pos, gk. Mátyóez, 2.098 ih., kj. és ak • 
Bethlen, cs. il. Nagydebrek, 68, XXII, 72, u. t. helyben, tsz. Beregszász, jbtk. és ab. helyben, 
Retteg, u. p. Kiskaján.. . es. ö. helyben, 66, XI, 36, ~. :f, ,P e.~· 

*) N agyko.kues kk., Bihar vm., élesdi j., ház Nagykápl'ás, f'""' Szécsény,Nógrád t~m., sze~séa)·i 
106, :E Mö, O., m., .:f, kg. Ű1·geteg, 1.471 kb., kj. j., cs. ö. Szécsény, u. t. és u. p. Szécaenr . 
és ak. Szászfalva, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Nagyknpros, f"'t Polgár, 81abolca 1111., dadai 
Élesd, es. il. Élesd, 37, IV, 11, u. t. Rév, u. p. alsó j. (!!zékh. Tiszalilk), es. 11. Polgár, L 1. és 
Szászfalva. u. p. Polgár. . 

*) Nagykálló f:1k., · X Császárszállás, Gáttanya, ... ) Nagykapus nk., Nagy-Kt'Jiüll6 n.,~ 
Görbetanya, Halom tanya, Jármittinya, Kisbutyka- vári j., ház 269, f. 1.071, N., o., t, r:f, =f', kl· 
tanya, Kiagö.rénypuszta, Lászlótanya, Nagybutyka- Berethalom, 6.!a kh., ak. helyben tsz. Erzsébet· 

· tanya, ~agykállói Vadaspuszta, Szirond, Szomjú- város, jbtk. és ah. Segesvár, cs. o. BerethaiOIII• 
·· hát és Ujsortanya; Szabolcs "m., nagykállói j., Bt, XXIII, 76, u. t. és u. p. Berethalom. 

• 

ház 1.!!0, ! 7.988, M., C5, t, llj, 1), ág. Nyfr- •N a g y ka p us l. Magyarkapus. 
egyháza, 16.461 kh., ak. helyben, tsz. Nyiregy- Nagykal'á.csonyi szöllöhegy, f"'' HerczerfaiTa. 

jbtk. éa ah. helyben, cs. o. helyben, 51 XII, Fejér "m., sárbogárdi j., es. ll. Elc5szillás, L t. 
89, f, _[1t e. . és u. p. Baracs-Ménesmajor. . 

Nagykt\llóiúti tanya, f'""' Bt'idszentmihály Bsa- NagyktU'ácsonyszálliLs, n Herczeg!alva, Ftj/1 
' · · l · zallis t. és L p. bolcs vm., dadai alsó j. (székh. Tiszalök), cs. ö. "m., sárbogárd1 J., es. 11. E ős • u. 

Büdszentmihály, u. t.. és u. p. Büdszentmihály. Baracs-Ménesmajor • 

• 

• 

• 
• • 

' • 

• 

l 

' 
' l 
l 
' l 
' 

• 

i 



• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
' 
~ 
• 

' ! 
' 

• 

l 
' l 
l 

• 

l 
l 
• 

• 

• 

• 

• • 

• 
Nagy Nagy 

• 
961 

*) Nagykáránd kk., Bihar vtn., magyarcsékei Székelykeresztúr, 8,, XXIV, 80, u. t. Székely
j., ház 56, :E 281, O., kg. Miklóirtás, 1.4'9 kb., keresztúr, u. p~ Rugonfalva. 
kj. és· ak. Miklóirtás, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és *) Nagykelecsény kk., Trencsm vm., illavai j., 
ah. Magyarcséke, cs. ö. Magyarcséke, 37, IV, 11, ház 46, i. 354-, T., rk. Máriatölgyes, 1.09, kb., kj. 
•·. 1;. Drágcséke, u. p. Miklóirtás. és ak. Márialölgyes, tsz. Trencsén, jbtk. Illava, ah. 

*) Nankaraszios kk., Vas "m., felsiióri j., ház Trencsén, cs. ö.· Illava, 71, XV,· 4.7, u. t. éa 
f. 217, N., rk. Pinkamiske, 34J. kh., kJ. és u .. p. MáriatOl gyes. · 

ak. Pinkamiske, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. *) Nagykemencze kk., X Pé.lmajor; 
FelsMr, cs. D. Nagyszentmihály, 83, XX, 66, tim., homonnai j., ház 106, f 1.067, T., m., rk. Czi-
L *· Nagyszentmi_hály, u. p. Pinkamiske. rókahosszúmezil, gk. Homonna, 4t..056 kb., lrj. és ak. . 

*) Nagykároly rtv., X Kláramajor, Korparét, helyben, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah: 
Papokszállása, Postaréttanya és Szentjánosmajor; Homonna, cs. ö. Homonna, 66, IX, r, . 
81otmár tlfll,, ház !!.099, f 16.078, M., o., o, ! · · 
l ('), ~. d'. l) (1

), 15.556 kb., ak. helyben, tsz. Nankend kk., Kis-Ktiktilló ""'·• 
Szatmár-Németi, jbtk. és ah. helyben, · ca. ö. vé.rosi j., ház 161, f 80!, JI., ~, 1.60' kb., kj. 
helyben, 6, XII, 39, ~. :f, _[It e. . és ak. Balavé.sár, tsztk., jb. és ah. Erzsébetvé.l:os, 

*) Nagykl\.rolyfalva nk., X W ; Te- cs. ö. Balavisár, 00, XXIII, 76, u. t. Balavásár, 
• 

me• vm., fehértemplomi j., ház 760, _l · 3.840, ~· l 

N., m., o., Ot kg. Alibunár és Temesmiklós, a.050 N a g y k é r l. Alkér. • 
• 

kb., ak. helyben, tsz. Fehértemplom, jbtk. hely- N a g y k--ér I. Nyitranagykér. 
ben, ah. Fehértemplom, cs. ö. helyben, 61, VII, Nagykereose, r-. Polgir, 81abolc8 ",.,, dadai · 
21, :(', _[ll e. ~- · alsó j. (székh. TiszalOk), cs. O. Polgár, u. t. és · 

NagykiUTóspuszta, r"\ Bezi, Győr,",.., tósziget- u. p. Szentmargitapuszta. 
esilizklizi j. (székh. Győr}, cs. o. Enese, u. t. Enese, ") Nagykereki nk., X Á.dimpuszta, Évasárja-
u. p. Bezi. . tanya, Lakatostanya, PapszásztanJ&, Péchytanya, • 

") Nagykastély kk., Kt·ass6-Biörlny vm., lugosi Rá.sztokaytanya, Rigótanya és Tormatanya ; Bihar 
j., ház 814, i UOS, O., t, .::f, !.501 kb., kj. és vm., biharkeresztesi j., biz 311, f. 1.747, M., ~, 
ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Lugos, cs. ő. Lugos, rk. Biharkeresztes, kg. Pelbárthida, 5.903 kb., 

VIli, !3, m. h .. (Nagykastély-Szilha), ak. helyben, tsztk. Nagy-Várad, jb. Nagy-Virad 
;a. t, és u. p. fal va:. vidéki (székh. Nagy-V ah. Nagy-Várad cs. O. 
' Nagy1i:aszáló1 pásztorlak, r"1 Csengerújfalu, Kisszántó, 37, IV, 11, r. ~· 
81atmár vm., csengeri j., cs. O. Fehé1·gyarmat, *) Nagykereslu~ny X Jákub1major és Rov-
u. t. Csenger, u. p. Csengerújfalu. nyapuszta; Hont vm., biti j., hé.z 51, i. 4tt. T., 

Nagykaszú.lótanya, r-. Szerep, Bihar vm., sár- m., o. 1.747 kb., kj. és Bk. Hontyarsé.ny, tsztk., 
réti j., (székh. Biharnagybajom), cs. O. Szerep; jb. és ah. Ipolyság, es. ö. Bit, 26, XIV, 45, u. t. 

• 

u. t. és u. p. Szerep. Léva, u. p. Kiskereskény. 
Nagykasziba, r-. Polgár, 81o.bolcs vm., dadai *)" Nagykeresnye kk., Bar8 vm., oszlányi j., 

alsó j. (szé.lch. TiszaliJk), cs. o. Polgár, u. t. és hé.z 95, f 4.65, T., rk. Kiskeresnye, kb., kj. 
u. p. Polgár. · és ak. Simony, tszlk., jb. és ah. Aranyosmarótl 

'· 
*) NagyUta nk.; X Egreskáta, Erdilszöllők, cs. O. Oszlány, !!6, XIV, U, u. t. és u. p. Simony • 

. Erekköze, Feketeerdil, Kerek tó, Oregszöllök, *)Nagykeresztes kk., X Szalonnavl'!lgy; B•ol-
Sz6llökalja és Újszilllök; Pest-Pilis-&Zt-Kis· tzok-Doboka vm., csákigorbói j.,IÍáz f 1.61», 
kun vm., nagykátai j., hé.z 1.6,2, f 8. 910, M., o, J), O., t, 5.801 kh., kJ. és ak. helyben, tsz. Dés, 
ref. Szentmártonkáta, ág. Tapiószcntmárlon, 14.183 jbtk. Csákigorbó, ab. Dés, cs. O. Csokmál)y, . 63, 
kh., ak. helyben, tsz. Pestvidéki (szék h. Budapest), XXI, 70, u. t. Szurduk, u. p. Csákigorbó. 
btk. és ah. helyben, cs. o. helyben, 68, II, 6, Nagykeresztúr, r"' Luczfalva, NógráiJ 1Jm., szé-
f, p e. . csényi j., cs. ö. Kisterenye, u. t. és u. p. Pálfalva. 

*) Nagykáimér Zemplm sátoralja- · *)Nagykerpesd kk., B6har ""'·• magyarcsékei · 
újhelyi j., ház 96, i. 631, T., m., O• gk. Kolbása, j., ház 105, f 511, O., .:f, 915 kb., kj. és ak. 

'· 

• 

-

. . 

• 

"' • 

' 

• 

U68 kh., kj. és ak. helyben, tsztk., j b. és ah. Nánhegyes, tsz. Nagy-Várad, jbtli. és ah. Magyar- . 
SátoPaljaújhely, cs. ö. Alsómihályi, 66, X, SS; cséke, es. o. Magyarcséke, 87, IV, 11, u. t. éa _ 
u. t. Legenye-Mihé.lyi, ~- u. p. Bihardobrosd. , 

Nagykecskós, n Balkány, Szabolcs vm., nagy· N a g y ke r p es t l. Nagykerpesd. 
kállói j., es. ö. Balkány, u. t. Abapuszla, u. p. Nagykort, r-. Békés, Békés ""'·• -békési j., 
Balkány. cs. ö. Békés, u. t. éa u. p. Békés. • 

*) Nagykede kk., Udvarl1ely vm., ·székely- Nagykert, r"\ Kisújszállás, Jász-Nagykun-
keresztúri j., ház 56, f '!0'!, M., 8, ref. Simén- SeolnoX· vm., es. ö. KisújsztUlás, ~· t. és L p. 
falva, 843 kh., kj. és ak. Rugonfalva, tsz. Szé- Kisújszállas. 
kelyudvarhely, jblk. és ah. Székelykeresztúr, cs. O. *) Nagykeszi nk., X Borliósmajor és Érsek-
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Nagy-Nagy 

Iéi j Komárom "m., csallóközi j. (székh. Nemes- Nagykopáncs, f"' Pllspöllele, Csa11ád la, 

óesa), hAz 115, !. 847, 0• ~, kh., ak. központi j. (szék.h. Makó), ak. Nagym~la\h, 11. 

helyben, ts~tk., jb. és ah. Komárom, es. ö. Nemes· ll. Pitvaros, u. t. és u. p. Tótkomlós. 
óesa, 12, XIII, 43, *) NagJkorpad kk., X Belmajor, Cserhálplm\L 

Nagykettösta11ya, r\ Berettyóújfalu, Bihar Ganajaspuszta és Prépostpuszla; Boaogy r1.. 
'""·• berettyóújfalui j., es. O. Berettyóújfalu, u. t. nagyatádi j., ház 195, f, U16, M., ~' ri. Illiu. 
és u. p. Berettyóújfalu. · 5.822 kh., kj. és ak. Szabás, tsz. Kaposvár, jbli. 

*) 'N&gJklklnda rtv., X Bödöm, Killsószi'Hlők, és ah. Nagyatád, es. !!. Cs!!kllly, U, XIX, 6~ LL 
Nagykikindai tanylik és Vilom j Torontál vm., Lá.bod, 
há.z 4.867, f. ~6.795, Sz., m., n., o., czigány, 0, N a g y kos t é l y l. Nagykastély . 
. ~, á', .:j=-, (x, 49.780 kh., ak. helyben, tsztk., *) N kk., Bo.rs 11m., lévai i, Ilii 
és ah. helyben, es. ö. helyben, ~9, V, 15, 101, i. 83~, T., m., rk. Óbara, 1.080 kh., k~ ~ 
:f, _[ll e. . ak. Óbars, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Un: 

Nagykikindal tanyák, r\ Nagykikinda, Toron- es. ö. Léva, ~6, XIV, ,5, f, 4II} p.11. 
tál vm., es. ll. Nagykikinda, u. t. és u. p. Nagy· *) Nagykosztolány kk., X Erd6major, ~ 
kikinda. • Vieszkapuszta; Nyitra '""·• p!lstyéni j., hU \Th. 

.*) Nagykinizs kk., Abauj-Torna t7m., gOnczi ! 1.776, T., o. (1, 3.68!1 kh., kj. és ak. helyk 
j. (székh. Abaújszá.ntó), ház 87, i. 498, M., ~, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, cs. ft. Vittena. 
rk. Hemádkércs, 1.i41 kh., kj. és ak. Felsődob sza, 7~, XIII,· 41, :f, p e. ~. · 
tsz. Kassa, jbtk. és ah. Abaújszá.ntó, cs. ll. Aba- N a g y k o t e s s ó l. TrencséniutaL 
újszá.ntó, 34, IX, ~7, u. t. Halmaj, . *) Nagykovácsi nk., X Juliannamajor; Jh.t. 
· Nagyldrályhegyespuszta, r\ Csanádpalota, Osa- Pilis-Bolt-Kiskun pomázi j., ház 365, illi'. 

ffád tJm., nagy laki j., cs. G. Csanád palota, u. t. N., m., o , kb., ak. helyben, t.sztk. és ;: .. 
Királyhegyes, u. p. Csanádpalota. Pestvidéki (szék.h. Budapest), ah. Szentendr1, 

Nagyklrályság, n Szentes, Osongrátl. v~., cs. O. Budakeszi, 3'i, I. ~. ~· 
cs. G. Szentes, u. t. és u. p. Szentes. Nagykovácsi, r'\ Pomáz, Pest-Pi!is-Soli·KiBh• 

*) Nagykirva kk., Máramaros vm., taracz- 11m., pomázi j., es. ö. Pomáz, L t. Pilisszenlk~ 
vizi j. (székh. Taraczköz), ház 217, i. 946, R., n., reszt, u. p. Pomáz. 

'· gk. Taraczkl!z, 1.754 kb., kj. és ak. Taraczkl!z, *) Nagykovalló kk., Nyitra 11m., ueniczti i 
tsz. Máramarossziget; · jbtk. éa ah. Técső, cs. O. ház 1471 ! 780, T., Or 1.367 kb.,~. és ak. 

Taraczköz, 85, XII, m. h., u.· t. és u. p. Csácsó, tsz. Nyitra, jbtk. és ab. Szenicze, cs.1. 
Taraczkoz. · . Sasvár, 72, XIII, 41, u. t. Szenicze, u. p. Di~. 

Nagykocsóhát, r\ Valkány, Torontál vm., nagy- *) Nagykozár kk., X Zsemenye j Baranyu ... 
szentmiklósi j., cs. O. Óbéb, u. t. és u. p. Valkány. pécsi j., ház 190, f, 1.0~3, b., n., m., ri. Pilspöl.· 

N a g y k o l a c s i n l. N agy kelecsény. bogád, 2.071 kb., kj. és ak. helyben, lszli, jh. 
*) Nagykolcs kk., Beatmár tJm., szatmárnémeti és ah. Pécs, cs. ö. Meesekazabolcs, 5!, XIX, 61.\ 

j., ház 140, ! 808, O., m., t , ~ , 1. 769· kh., u. t. Üszl!g, 
kj. és ak. Kiskolcs, tsztk., jb. és ah. Szatmár- ") Nagyidiese nk., Torontál tltll., csenei j.bíi 
Németi, es. ~· Alsóhomoród, 1>, XII, 37, u. t. 533, ! 2'.478, O., sz., n., czigány, f (~1 r~ 
Aranyosmeggyes, u. p. Kiskolcs. Úyertyámos, 4.731 kh., ak. helyhen, tsz. Xae:· 

*) Nagykolos kk~, Nyitra vm., nyitrazsám- kikinda, jbtk. és ah. Zsombolya, es. O. KQ.:!I . 
bokréti j., há.z. 72, !. 515,_ T., rk. Apátkolos, 61, VIIl, 24-, , r. ~ p. u. 

kb., kj. és ak. Tőkésújfalu, tsz. Nyitra, *) ·N kk., Vas vm., czelldömölti ~, 
jbtk. és ah. Nagytapolcsá.ny, cs. ö. Nagytapolcsá.ny, ház 59, i. 291, M., rk. Kald, ág. Kissomlyö. 
U, XIV, 46, u. t. Nagybossány, u. p. Apá.tkolos. 753 kh., kj. és ak. Kisk!!csk. tsz. Szombathe!y. 
~<)Nagykomlós nk., Torontál vm., zsombolyai j., jbtk. és ab. Czelld!!mölk, es. o. CzelldOmölk.ES. 

ház UH4, !. 4.694, O., n., czigány, m., (), it, ;=-, XVIII, 59, u. t. Czelltlöm!!lk, u. p, Kisköcsl 
8,073 kb., ak. helyben, tsz. Nagykikinda, jbtk. és *) Nagykökányos kk., X Albertmajor, Alill· 
ah. Zsombolya, cs. G. helyben, 61, VIII, 24, po.tkányos, Felsöpalkányos, Kistamota, Nagy!~· 

r. ~ e. · mota és Űrgéspuszta j Nógrád 11~t., sziráii j. 
r\ Üjdombóvár, Tolna vm., dombó· há.z 131, ! 797, M., o. 9.004 kb., kj. is ak. 

vári j., cs. l!. Dombóvár r. , p. u. Heréd, tsz. Balassagyarmat, j.btk. és ah. Slirák· l 
Nagykonkoly, r\ Komárom vm., cs. o. Szirák, 60, XVI, 61, u. t Lórinczi, a. P. · 

udvardi j •. (székh. órralla), es. G. Ógyalla, u. t. Hal van. · . 
és u. p. Ógyalla. · . Nagykökincshegy, n A~a, &at"!ár tlllt~ 
·*) Nagykónyi nk., Tolna t7m., tamási j., há2 nérváraljai j., cs. !!. SzmérváralJa, 11• 

_482, ! 2.309, M., o, 3. 784 kb., ak. helyben, tsz. u. p. A pa. . kk. X Alsómajor él reJ>~i-
Szekszárd, és ah. Tamási, cs. ö. Tamási, 44, *) Nagykölked k ' d' 

1
. háZ 68, f. ~~.-·· 

XIX, 63, f (Ság-Nagykónyi), major; Vas "tn.'' örmen 
1 

., 

• • 
• l 

• • 
• 

• 

' 



• • 

• 

' r 
• 
• 
~-
L 

( 
• 
• 

' l 
f. 

.. , 
•• 

' l~ 

• • , 
• 
~ 

~··-

·' 

-• •• 

• . ... 
~·· 

. i 
• 

. -
.. 

• • • 
• • • 

• 

Nagy Nagy 968 
• 

~. 1.679 kh., kj. és ak. Kiskölked, tsz. Szombat-· miskolczi j., es. O. Miskoles, u. t. és u. p. Hejts-
llely, jbtk. és ah. Körmend, cs. O. Körmend, csaba. · 
88, XX, 66, u. t. és u. p. Egyházasrádócz. N a g y k u h r a l. Csákfalva. 

*) NagykiJpatak kk., ZempUn varannói N a g y k u n c h fa l u l. Nagykunczfalva. 
j., ház 65, :E 350, T., rk. Nagydobra, gk. Felad- *) NagyJmnczfalva kk., X ,Máty6.stelep: Ssepes 
k:ázmér, ág. Merészpatak, !!.043 kb., kj. és ak t1m., gölniczbányai j., Mz !!66, i. 1.!!69,· T.,. iL 
Nagydobra, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. rk. Szepesremete, 2.!!29 kb., kj, és ak. GOlnicz
Varannó, es. O. Nagydobra, 66, IX, ~. u. t. bánya (itölniczbányai kj. és ak. kerület), tsz. LIScse, 
Kelcse, u.. p. Nasydobra. jbtk. és ah. Gölniczbánya, es. o. 67, 

*) Nagyk6rös rtv., X Alsófüzes, Alsójárás, IX, 30, m. h., u. t. és u.. p. Prakfalva. 
Alsónyomás, Árboz, Binom, Bántöse Barátszilos r"' PDspökladány, Hajdu ""'·• 
Besnyd, Borbás, Csemd, CsikosaÍja, Csipvár: hajduszoboszlói j., cs. O •. Püspökladány, u. t. és 
Csókáserdd, Ereklyés, Esed, Fáskert,Fekete, Felad- u. P• Püspökladány. 
l'llzes, Felsdjárás, Földvár, Gátér, Gógány, Halastó Nagykustyán, n Enying, Yessprtm ""'·• enyinBi 
·Hangács, Hantháza, Homolytája, Hosszúhát, Kál: j., cs. ö. Enying, u. t. és u. p. Enying. . 
mánhegy, Kappa.nhalma, Kereszterdd, KOvér- Nagykút, n Apostag, Pest-Püis-Solt-Kislcr.m 
völgye, KOzépbokros, Kürtilapos, Lencsés, Ludas, "m., dunavecsei j., es~ o. Dunavecse, u. t. és u. p. 
Mintakert, Molnártelep, Nagyerdd, Nyárkútrét, Apostag. 
Nyirsapát, Nyilas, Nyilasbesnyd, Oppenheimtelep, *} Nagyotas kk., Zala ""'·• zalaegerszeBi j., ház 
Pé.Ifája, PöczOki szdllök, Siro.tó, Somogyerdd, 113, i. 64~, M., rk. Egervár, 1.470 kh., kj. és ak. . 
Széchenyikert, Szénástelek Szurdok Tázerdei Ságod, tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. O. Zala- . . . , ' . 

szöllók, Temetdhl.'gy, Tetétlen, Tormé.s, Világos egerszeg, -68, XX, 64, n. t. Zalaszentiván, u. p. 
n Zsiroshegy: Pest-Rlis-So1t-Kis1r.Ut~. 'lltn., ház Egervár. 
6.009, i, M., 0, ~, (r, ág. Kecskemét, Nagykutyabegy, n Páty; Pest-Pilis-Bolt-Kis-
66.811 kb., ak. (a hozzátartozó Tetétlen Jrivé- kun "m., biai j., es. O. Budakeszi, L. t._ és u. p. 
telével) helyben, tsz. Kecskemét, és ah. Páty. · . . · 
helyben, cs. O. helyben, 38, I, 93, :f, *) Nagykürtös kk., X Borbé.labánya, Évabinya, 
r-. ~. · Gy~laház, Páltel~k, Persd~l~na és Tilalmas ; N 6-

*) Nagrt6rtTélyes kk., Bsatmár fJm., nagysom- gra.a 1lm., balassagya~maü J., ház 138, i. 843, T., 
kúti j., ház ~11, i. 1.003, o., ; , 3.483 kh., k,j. és m., if, rk. ~lsópaloJta, 3.549 kb., kj. és ak. 
at. Nagysomkút (jederi kj. és ak. kerület), tsz. Kékkö, tsztk., Jb. és ah. Balassagyarmat, ~s. ö. 
Szatmár-Németi, jhtk. és ah. Nagysomkút, cs. o. K~kkö, XVI, 61, u. t. Balassagyarmat, u. P• 
Nagysomkút, 6, XII, 88, u. t. és u. p. Nagysomkút. Ktskürtos. . . 

Nagykörtvélyestanya, n Újfehértó, Szabolcs Nagykth·t~s~uszta, n Pusztakovácsi, Somogy 
"m., nagykállói j., cs. o. Újrehértó, u. t. és u. P• vm., mo.r~zah J., cs. O. Osztopán, u. t. és u. p. 
Újfehértó. . SomogyfaJSZ. . 

* , . N a g y k il r ü l. Nagykönl. · 
) Nagytöri nk., X Berek és Szakállos eleJe, *) Na....,.ladna kk X s tn · l Bá C ta o F .kl F ~- t p- é hát é r:u ., zopo JlCzama om : ros 

sa sz g, .o apossa, orr-....par ' erny ~ ~ vm., lemesi j., ház 49; i. !!77, T., o. 3.423 kb. 
SárszöB; Jass-Nagykun-Szolnok f1m., Jászságl kj é k .. S k k · · 

1 

alsó · ( ékb Já áti) h w· .c "'"" M ± • s a . _ áros dszeg, tsz t ., Jb. és ab. EperJes, 
)· sz . szap , áz 69o, 3:o S.'l!u, ., 0 , ö L 67 IX "'9 h. t. é ref ~"- ... .. kb ... h l b ts lk 'b é cs. • . emes, , ' :;r; , m. , u. s u. P• 

, . ~&aZII.lBcr' ., a.... e :y en, z ., l . s Kis l adna. 
ah. Szolnok, cs. D. K6telek, 68, Il, 6, Nagyla~osborhaz .r"' Mezc5zombor Zemplift 
~ iol ' • ' 

N · T kó t d 11m., szerenesi j., cs. ö, Szerencs, u. t. Szerencs, 
n oroez gyer yános, Tor a- u p Mezc5zombor 

Ara11yos vm., toroczk.ói j., cs. ö. Toroczkó, u. t. • *}• N 1 j ... ; k '" A-• ., t 1 és p T kó agy a OSuuTB n ., .L!Wvn•a• "m., an a -
*u. • orocz · . · . falvai j:, ház 923, i. 4.~61:1, T., r;!, rk. Galagonyás, 

. ) NagJkÖTéres kk., Temes f1m,, buztásmrdör 10.816 kb., ak. helyben, tsz. Pancsova, jbtk. és 
J., ház 391,· i. 1.931, O., m., .:f, rk. Bakóvár, ah. Antalfalva, cs. ö. Antalfal va, !!9, VII, 22, 
~-069 kh., kj. és .. ak. helyben, tsz. Temesvár, f, ~
Jbtk. és ah. Buz1asf!lrd6, cs. G. helyben, 61, *} Nagylak nk., X Nagylaki kendergyár. Oaa· 
Vlll, !3, r. ~-. . nád. t1m., nagylaki j., ház 2.927, i 14.043, T., o., 

*) Nagykövesd kk., X Rózsatanya: ZempUn m., sz., n., czigány, r., o, it , ef, T (~),ref. Magyar
"•·, bodrogközi j. (székh. Királyhelmecz), hb csanád, 24.607 kb., ak. helyben, tsz. Szeged, jbtk. 
!07, ! 1.089, M., (), -~, gk. Bodrogszerdahely, és ah. helyben, cs. o: helyben, ·101, V, 15, 
UtO kb., kj. és ak. helyben, tsz. Sátoraljaújhely, :f, _[ll e. ~· . 
jbtk. és ah. Királyhelmecz, es. O. P.áczin, 65, X, N a g y l a k l. Marosnagy lak. 
33, p e. ~- . Nagylaki.kendergy{n·, n Nagylak, Csanád '""·• 

Nagyközépszer, 0. Hejöesaba, ·Borsod f1m., nagylaki j., cs. ö. Nagylak, u. t. Nagylak,~-
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966 Nagy--NaBY 
l 

*)Nagylám kk., Ndgrád vm., gácsi j., ház. a~. Nagylebeny n Csabb, Nyitra W~A.,nJitrai~ 
f, 496, T., if, rk. Felsőtisztás, 3.046 kh., kj. és cs. O. Nyitra, , u. t. és-u. p. Assilirl 

1 

ak. Nógrádszenna, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és N a g y l e h o a l. IstvánazabadjL 
ah. Losoncz, cs. O. Felsőtisztás, XVI, 61, N a g y l e h o tk a l. Nagyhatár. 
u. t. Rárósmúlyad-Nógt·ádszakál, u. p. Nógrád- . Nagylélpuszta, n Csallókllzaranyos, Ko1ároa 

• • 

szenna. · · ..,m., csallóközi j. (székh. Nemesócsa), ca. 6. ~emes. 
*) Nagyláng nk., X Alsótarnócza, Felsdsárréti- ócsa, u. t. és u. p. Csallókllzaranyos . 

major, Felsőtarnóczo., Jánosmajor, Kisláng, Lobb- *) Nagylengyel kk., X Egyedházama~r !s 
major, Péterszállás, Radicsamajor, Selyemmajor és Simonszarpuszta; Zala t~m., novai j., ház 1!~ l 
Vázsony; Fejér vm., székesfehérvári j., ház 606, 641, M., 0, !.004 kh., kj. és ak.helyben,ISJtk.,~ . 
f, 3.148, M., o, ref. Soponya, 10.7912 kh., ak. helyben, és ah. Zalaegerszeg, es. ll. helyben, 48, XI, 65, 
tsztk;, jb. és ah. , Székesfehérvár, cs. ö. Kisláng, u. t~ Za]aegerszeg, ~· 
69, XVII, 63, _[11 e. Nagylénia, n PüspllksziláSJ, .Ped·Pilis·Sll~ 

Nagylánka, r-. Dunaszekcső, Bat·anya t~m., Kiskun vm., váczi j., es. ll. Váez, ~t~· 
moháesi j., cs.: ö. Dunaszekcsd, u. t. és u. p. györk, u. p. Váczhartyán. ' 

· Dunaszekcső. · · *) Nagyléta xi.k., X Cserekert, KiscsAkó, Lir.t· 
*) Nagylankás kk., Kraaa6-S1örény t)m., tere- tanyü: és Nagycsákó; Bihar """' székelyhidi~ 

govai j., há1!l 304, ! 1.300, O., 4'-, 3.919 kh., kj. ház 1.177, f, 6.323, M., !>·• ; (1~ ~. (1, r~ 
és ak. Teregovll, tsz. Karánsebes, jbtk. :Teregova, Hosszúpályi, kh., ak. helyben, 1st Xar,. 
ah. Karánsebes, cs. ö. Kismiháld, 43, VIII, 26, Várad, jbtk. és ah. Székelyhid, cs. ő. hely~n 

· u. t. Porta Orientalis, u. p. Teregova. 39, III, 7, r (Nagyléta· Vértes), p, . 
Nagylányfalutanya, r-. Tibolddarócz, Borsod ' . 

vm., mezókövesdi j., cs. ö. Tibolddarócz, u. t. és *) N_agylévárd kk., X. Jelinekmajor és Nyir!i· 
u. p. Tibolddarócz. . · major ; Possony vm., malaezkai j., ház ! 

~) Nagylapás kk., X Pancsavapuszta; Nyitra 2.871, T., n., m., (), á', kh., ~.él U. 
""'·• nyitrai j., ház 77, ! 653, T., o, 1.418 kh., kj· helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. MalaeW. ~H 
és ak. Nagyemőke, tsztk., jti. és ah. Wyitra, cs. o. Gajar, 72, Xlll, 40, f, p e.~-
Nyitra, 1~, XIV, 46, _[11 e. . *) Nagylibercse Nógrád va., gácsij.,hiz 

· Nagylapos, n Berettyószentmárton, Bihq,r vm., 112, i. 639, T., m., á', ó.DOB kb., kj. es ai. 
berettyóújfalui j., cs. ö. Berettyóújfalu, u. t. Alsósztregova, tsz. Balassagyarma~ jbtk. és ah. 
Bereltyóujfalu, u. p. Berettyószentmárton. Losoncz, cs. O. Gács, XYI, 51, u. t. és 1. p. 

Nagylapos, n Endrőd, Békés t~t.n., gyomai j., Gács. . 
• 

cs. ö. En dr öd, u. t. Endrőd, p. u. N agylige t, n Munkács, Bereg tla.1 es. G.lun· 
Nagylapos, n falva, Bihar vt.n., ér- kács, u. t. és u. P• Munkáes. 

~ihályfalvai J., es. 0; Érmihályfalva, u. t. és u. p. Nagyliget, ,....; Temesberény, Tdmu ~•·· rsüi 
Ermihályfalva. · " j., cs. o. Liebling, u. 1;, és u. p. Felsmtamo!i. 

Nagylapos, n KOrOstarcsa, Békés vn~., b~kési N o. g y 1 i p n ik l. Nagyhársas. 
j., cs. ö. Mezőberény, u. t. és u. p. Köröstarcsa. *) Nagylócsa kk., Bars vm., garamst~ntiem1ti 

Nagylapos, n Nyíregyháza, Szabolcs vm., cs. ö. j., ház 135, i. 769, T., (), 1.950 kh., kj. éi ~ 
Nyíregyháza, u. t. és u. p. Felsc5sima. , helyben, tsz. Aranyosmarót,· jbtk. és ah.KOnn&z· 

Nagylaposipuszta, n Karancsberény, Nógrád bánya, cs. ö. Garamszentkereszt, !6, X1V, 45, L t 
""'·• füleki j. (székh. Salgótarjá.n), cs. G. Karancs- Garamszentkereszt, ~· 
~;ág, u. t. Salgótarján, u. p. Lapujtő. . *) Nagylócz kk., X Alsózsúnypuszla: .Apátz>· 

*) Nagylaposnak kk., Krassó-SeÖ'rény vm .• puszta, BikkCőpuszta, Cserbérczpuszta, Fe~i· 
bozovicsi j., ház 554, i. 2.247, O., -T, 9 585 kh., zsúnypuszla, Hársvl!1gypusztu, Kalmarpu;z:S. 
kj. és ak. Dalbosfalva, .tsz. Karánsebes, jbtk. és Kaszapuszta, Középzsúnypuszla, 
ah. Bozovics, es. G. Bozovics, ~. VIII, !a6, u. t. _puszta, ~ail'yoldalpuszta és Szadell6puszla; Nó;· 
és u. P• Dalbosfalva. · . rád vm., szécsényi j., ház 286, ! 1.~7, l, é· 

*) NagylAz kk., X Csádétanya és Nándortanya; ág. Szécsény, 6.826 kh., ·kj. és ak .. helyben, l;!. 
Ung t~m., szerednyei j., h~ 147, i. 790, R., m., Balasso.gya1·mat, jbtk. és ah. Szécsény, cs. ~ 
~, 2.966 kh., kj. és ak. Korláthelmecz, tsz. Bereg· Szécsény, 2ö, XVI, 59, u. t. Szécsény, W· 
szász, jbtk. és ah. Ung'lár, cs. G. Nagygejőc:~., 66. *) Nagylók hk., X AlsóUibi!rzsOk .:I.D113" 

• l 

XI, 36, u. t. Ungvár, u. p. Korláthelmecz. ma,Jor, Felsőkl!rtvélyes, Felsöti!bllrzsOk, J~f· 
*) Nagylég kk., X Alsótőse puszta, Felsőtőse- major, Juhász tanya, Károlymajor, Kishantos, ~!;· 

puszta, Gálháztanya, Nagyhegytany0;- és Vörös- lók, KOrtvélyesi csárda, Középhantos, KOim~.01; 
buzahelypuszta; Possony vm., somorjai j., ház 79, Nagyhantos, Nagyhant~si erd~major, N~~Y~~ 
! 554, M., o, 2.946 kh., kj. és ak. Sárosfa, tsz. erd ö major, SzámadómaJor és· Világos; FIJ~ Sir· 

Pozsony, jbtk. és ah. Somorja, cs. o. Kismagyar, sárhogárdi j., ház 173 •. i. !Ul2~··J· :_ beiJ· 
72, XIII, 40, f, .(Bt e. · bogárd, ág. Sárssentm1klós, 19. ., 
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ben, tsz. Székesfehérvár, jbtk. és ah. Sárbogárd, Dunaszerdahely,· cs, O. Bős, 71, XIII, 4.1, u. t. és · 
ea. G. Sárosd, 69, XVII, M, u. t. SzilCamajor, u. P• Albár. . 
u. p. Nagyhantos. ") Nagymadarász nk., X Flórapuszta~ Gyar-

N&gJ16Jd erdlimajor, fl Nagylók, Fejér vm., matpuszta és Nagyq1adarászpuszta j SzGtmár vm., 
strbogárdi j.; es. o. S!rosd, u. t. Szilfamajor, erdlldi j., ház 325, i. 1.851, O., m., o. t, 6.584: 
u. p. Nngyhantos. kh., ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. Er-

N a g y lom n i c z I. Kakaslomnicz. dó ah. Szatmár-Németi, es. O. Erdlld, 5, XII, -·~ Nagyl6nya kk., X Bagolyszállás, Csa- 37, m. h., u. t. és u. p. Erdlld. . . 
rondahát, Kisbakos, KOzépső járás, Nagybakos Nagymadarászptiszt.a, fl Nagymadarász, Szat-· 

• 

• 
• és Patárhomoka ; Bereg ""''' mezllkaszonyi j., már vm., erdlldi j., cs. ö. Erdőd, u. t. Szatmár- . . 
' • 
• • 
• ... 
.. 
l 
• • 
l 
' • 
• . . 
l 
• 
l 

hú. !07, ! 2.063, M., ~, rk. Mezőkaszony. lfk zsadány, u. p. Erdőd. . . 
Mezoterebes, 11.!81 kh., kj. és ak. helyben, tsz. *) Nagymagasfalu nk., X Dubravapuszta,. Far· 
Beregszász, jbtk. Mezökaszony, ah. Beregszász, kastorokpuszta, Mandinháza, Szálláspuszta és Új-
cs. O. Bttyú, XI, 34, u. t. Bátyú, ~- világpuszta j Pozsony 11m., pozsonyi j., htz 408, 

N a U I 6 t l. Újlót. _ · ! 2.4.7J, T., o. 5.871 kh., .ak. helyben, 
") Nagylóma tk., Szolno'k-Doboka vm., csáki- és ah. Pozsony, cs. O. Stomfa, 7!, XIII, lO, 

gorbói j., ház 19t., ! 84.9, O., m., t, 1.831 kh., kj, n •. t. Zohor, ~. · 
és ak. helyben, tsz. Dés, jhtk. Csákigorbó, ah. "':) Nagymágocs nk., X Árpidhalom, Csere-

. Dés, es. o. Csokmány, 63, XXI, 70, u. t.· Létka, Mkény, Csúcstelep, GyOrgykirályság, Héthalom,, 
•· p. Kocsoládfnlvn. Józsefszál~ás,. Lajoshalom, Lajosszállás, ~ajos~ 

• 

• 

• 

. ' 
• 

• 

• • 
• 

• 
• 

: 
• .. 
• 

• 

• 
•• • 
. 
• 

• 

• 

• 

l . 
• 

• 

• -
• 

• 
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*) Nagylózs kk., )( Kislózs ; Sopron 11m., sop- tanya, ~aJos~zesráta, ~ászlóte~ek, Útompa, Szen
rani j., ház , ! 1.318, M., ·0 , 3.4!8 kh., kj. és dreymaJor, T~bortele~, ~Jtompa es ~l tántér j Oson
ak. helybeu, tsztk., jb. P.s ab. Sopron, cs. ö. Nagy- gráa 11m., bszil.ntúh J· (székb. M~ndszent), ház 
czenk 76 xvm 57 _[ll e. 350, ! 3.936, M., t., Ot ref. és ág. Gádoros, it.l)96 

puszta és Nagysómajor j Poesony 11m., dunli.szer· cs. 0· e Y en, 1 ' '4., ~! . _[ll e.-~· 
dahelyi j., ház {.g, ! 895"14., rk. Egyházgelle, *) N~gymagyar kk., X Sz1get~?Jo~ és ÚJvásár- . 

.. kh t' é k Ú ll ·t p 'btk puszta , Poesony 'Vm., somorJal J., ház 18!1, 
1.6.-.1 ., J• s a • ge e, sz. ozsony, J • i. t.82ö, M., O• (r, ~.4.96 kh., kj. és ak. helyben, . 
és ah. Dunaszerdahely, cs. O. Bös, 7!2, XIII, 42, 'bt é So · K' · 

t K. ..l fi k E ház ll \ tsz. Pozsony, J k. s ah. morJa, cs. O. ts-
u. • na. y a arcsa, u. p. BY ge e. 7.,. XIII ~n n .. _ .. 

, magyar, "'• , ~, .1.' e. ~· 
*) Nagylucska nk., X Grófi nagym3.Jor, Magya- ") N nk. X Oaanád 11m. kOz-

róska és Póle; Bereg 'Vm.; munkácsi j., ház 915, ponti j. (székh. Makó); ház 211, ! 1.0Ú, M., · 
i. 4.ó14, It, n., m., t, rk._Munkács, t-.556 kh., ak. ~, rk. Csanádpalota, 2.135 kh., ak. helyben, 
helyben, tsz. Beregszász, Jbtk:. és ah. Munkács, tsz. Szeged, és ah. Makó, cs. O. Pitvaros, 

• cs. ö. helyben, 65, XI, M, u. t. Mezöterebes- 46, V, 1r;, r (Nagymajlá.th-Ambrózfalva), 
Gorond,~· · . . 

Nagylucskai tanya, fl Zápszony, Beng 11m., *) Nagymajor kk., Seepea szepesófalui j., · 
mezokaszonyi j., cs. ö. Mezökaszony, u. t. Bereg- ház 107, :! 469, R., gk. Nagyhársas, 2.~1 kh., 
som-Mezökaszony, u. p. Mezökaszony. • kj. és ak. Nagyhár3as, tsz. Liicse, jbtk:. és ah • 

*)Nagyludas nk., Szeben vm., szerdahelyi j., ház Szepesófnlu, cs. o. Szepesó(alu, 67, IX, SO, u. t. 
605, i. U6!, O., it , T• 4.486 kh., ak. helyben, és u. p. Nagyhársas. · 
tsz. Nagyszeben, jbtk. Szerdahely, ah. S~ászsebes, Nag.flll&jor, fl B6késsámson, Békts vm., oros-· 
cs. O. Szerdahely, 64, XXIII, 74., u. t. Kisapold, házi j., ak. Pusztat'Oldvlir, cs. O. Tótkomlós, 
~ · . u. t. és u. p. Tótkomlós. · . 

") Nagylupsa kk., X Hadaró, Lupsapatak, Nagywajor, fl Fábiánsebestyén, Oaongráa tlflf,, 

Monostor és Szászpataka; Torda-Aranyos vm., tiszántúli j. (széklr. Mindszent), cs. O. Mágocs, 
toroczkói j., ház 64.9, f. ~.946, O., t, T (2), u. t. és u. p. Fábián. · · 
1'!.370 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Torda, jbtk. Nagymajor, fl Horgos, Oaongráa 1Jm., tiszán_. · 
és ah. Topánfalva, cs. O. helyben, 50, XXI, 69, inneni j. (s~~:ékh. Kiskundorozsma), cs. O. Horgos, 

r. ~· u. t. TOrökkanjzsa, u. p. Horgos. 

• 

a u lill e I. Lllle. · · Nagymajor, fl Kaba, Hajau vm., hajduszo- . 
") Nagyi!J4cséd kk., Poesony 11m., galántai j., ház boszlói j., cs. O. X:aba, u. t. és U.; p. Kaba. · ... . . 

:: 304, i. 1.793, M., o, 2.574- kh., kj. és ak. hely- Nagymajor, fl. Kartal, Pest-Pilis-Solt·Kts-
::. · ben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Galánta, cs. O. kun vm., aszódi j., cs. O. Aszód, u. t.· Aszód, 
;:, Szered, 7!, XIII, u. t. Gány, ~- u. p. KartaL 
~· _ *) Nagymad kk., Possony vm., dunaszerda- Nagymnjor, fl Körmend, Vas 11m., körmendi 

helyi j., ház 9!, ! 438, ~, rk. Albár, 1.34.1 j., cs. ö. Körmend, u. t. és •u. p. Körmend. 
, . 
• 

• • •• •· •' 
• 

.; l· 

•• • 

ih., kj. és ak. Albár, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Nagymajor, r-. Romhá.ny, Ndgráa vm., nö-
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966 Nagy Nagy 

·lfl'ádi j. (székh. Rétsig), cs. O. Rétság, u. t. és lg. PetiSfalva, kb., ak. helyben, ln Sopm, 
u. p. Romhán7. jbtk. és ah. helyben, cs. ct helyben, 76, 
. Nagymajor, fl Tetétlen, Hajdu. vm., hajdu- 57, ~. r, , _r- e. ~· 
szoboszlói j., cs. O. Tetétlen, u. ~· és u. p. Tetétlen. N a g y m a r t o n l. Csurgónagymarton. 

Nagymajor, fl Tiszacsege, Hajilu "m., köz- Nagymedgyes, f"\ Pilspökladiny, HajdN n~. 
j. (székh. Debreczen), cs. O. Tiszacsege, hajduszoboszlói j., cs. ö. Püsp!!kladány, a. t 

m. h., u. t. és u. p. ,Tiszacsege. és u. p. Püspökladány. 
agymajor, fl Újszász, Pest-Pilis-Bolt-Kis- *) Nagywedvés kk., Alt6-Fehtr n~., mw. 

kun vm., abonyi j., cs. O. Újszász, u. t. és u. p. újvári j., ház 108, ! M., ~, 1.l53 kb, k). 
Újszász. és ak. Magyarszentbenedek, tsz. Gyulafebitt~, 

n Tard,. Borsod . vm., jbtk. Marosújvár, ah. Nagyenyed, cs. G. li~ . 
. mezökövesdi j., cs. O. Tibolddarócz, u. t. és u. p. szentbenedek, 50, XXI, 68, u. t. AdáiiiGI, L~ 
Tard. Magyarszentbenedek. 

!t) Nagymajtény kk., X Kopaszparttanya, Ó- · N a g y me d v es l. Alsómedves. 
szölMhegy és Újszóllóhegy; Seatmár vm., nagy- *) Nagymegyer nk., X Bubiesmajor, ~arY.Jdr· 
károlyi j., ház !!68, f 1.894, M., (), gk. és ref. puszta, Sá.rkanypuszta, Tájlak és Újmajor;K&Itl· 
Kismaj tény, ö. 764 kh., kj. és ak. helyb~n, t~z. rom vm.~ csallókOzi j. (székh. Nemesócsa), biz ilt. 

. ·Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Nagykároly, es. ö. :E 3.591, M., o, ~, (x, S.WS kh., ak. helyh 
helyben, 5, XII, 39,. :C, . · tsztk., jb. és ah. Komárom, es. ö. Nemesórta, p 

*) Nagymákfa kk., as "m., vasvári j., ház 47, XIII, 43, :f, . e. ., 
f !70, M., rk. Vasvár, 996 kh., kj. és ak. Vasvár, Nagymegyer, f"\ Blkú 111, bl~. 
tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Vasvár, cs. O. csabai j., cs. O. Békéscsaba, u. t ás a.~ 
Vasvár, SS, XX, 66, u. t. és u. p. Vasvár. Békéscsaba. · 

Nagymakkod, . fl Pilspökladány, Hajdu. vm., Nagymegyer,· f"\ Tápiógyörgye, .Pest-.Pilis·&it
hajduszoboszlói j., cs. O. Püspökladány, u. t. Kiskun vm., abonyi j., cs. ö. Tápiószele, L L 

és u. p. Püspökladány. . és u. p. Tápiógyörgye. 
N a g y m á l as l. Málas. · Nagymelegvölgr, f"\ Torda, .7'orda·b•'r'' 
NagymalGmzng, fl Vértes, Bihar vm., derees- vm., cs. O. Torda, u. to és u. p. TordL 

kei j., cs.'.o. Nanléta, u. t. Nagyléta, u. p. Vértes. Nagymérgcs, f"\ KörOstarcsa, Bikis r• . 
. Nagym4nzsa, h Ják, Vas tm,., szombat- békési j., cs.~· Mezöberény, u. t. és L p. K~:li· 
· · helyi j., es. ö. Pornóapáti, u. t. és u. p. Ják. tarcsa. 

*) Nagymánya kk., X AlsógOdör, FelsógOdOr *) Nagymezö kk., 81olno'k-Dobob ca, rrui· 
és Kisvalkház; Bars vm., verebélyi j., ház 100, ·gorbói j., ház 51, ! iö7, O., t, 1.0i9 kb., lj.iJ 
! 1.304, T., m., 0, 3.058 kh., kj. és ak. Zsitva- ak. Semesnye, tsz. Dés, jbtk. Csákigorbó, ab.[~;. 
gyarmat, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Verebély, es. O. Alparét, XXI, 70, •· t. Csüigo:h. 
cs. O. Verebély, 26, XIV, 44, ~' r. u. p. Alparét. . 

· · .Nagymezö, r'l Gálszécs, Zempli11 ta., P:· 
*) kk., X Mán y oki bányatelep sz écsi j., cs. O. Gálszécs, u. t. és u, p. Gal!t~~ 

és Vadvizpuszta; Tolna "m., völgységi j. (székh. Nagym.ezö, r'l Hajduszovát, Hajdll Dll., hlji~· 
Bonyhád), ház 259, f 1.407, N., m., 0 , ág. Kis- szoboszlói j., es. G. Hajduszovát, •· t én.~ 
mányok, !.104 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Szek- Hnjduszovát. 

, szárd, jbtk. és ah. Bonyhád, cs. o. Bonyhád, 44, N agymezö, r'l Kozárd, N6grád va., szirüi i· 
XIX, 61, ill m. h., u. t. Szászvár, cs. ö, Berczel: u. t. Pásztó, u. p. Ecseg . 

*) Nagymargita nk., X Amáliamajor és · Nagymezö, r'l Kunmadaras, Jási·Nag~,~· 
Nagypuszta; Torontál . vm., bánlaki j., ház S•olnok '!'m., tiszai felső j. lszékh. Kunbegr6~ 
354, ! 1.81.7, O., sz., .:f- (1), rk. Zichyfalva, es. O. Kunmadnras, u. t. és u. p • 
6.7!!1 kb., ak. helyben, tsz. Nagybecskerek, jbtk. Nagymező, r'l Majtis, Sza/'/IUÍr 11111., fehé~•~· 
és ah. Módos, cs. ö. Zichyfalva, !!9, VII, mati j., cs. O. Fehérgyarmal, u. t. Jánk-llajlii, 
r. ~ p. u. u. ,. Jánk. 

N agy ntarja, fl Kismarja., Bihar vm., szalárd i N agy wez6, f"\ Mikepércs, Hajdv 1111., k6Spll't: 
j., cs. ö. Kismarja, u. t. és u. p. Kismarja. j. (székh. Debreczen), cs. O. Debreczen, a. t.'' 

*) nk., Hont vm., szobi j., ház 853, u. p. Mikepércs. 
:E 4.681, N., m., 0, ~, 5.975 ~.,ak. helyben, tsz. N a g y me z 6 l. Pálosnagymez6. 
Ipolyság, jhtk. Vámosmikola, ah. Ipolysag, cs. G. Nagymezömajor, ri Alsótold, Nógr6d rtl~ 

· helyben, ~6, XIV, 45, J,, :f, _[l( e. sziráki j., cs. ö. Berczel, u. t. Páastó, L p. CSf· 

hátszentivá.n. Dll'' 
N a g Y ni a r os l. Bélnagyma1·os.· · Nagym.ezöpuszta, ("' Ant, Billt~r -~·,,;. 
*) 1 · · · o Sarkad u. t. 'KIIlell · Nagymarton nk., &pron . "m., nagy- sza onta1 J., es. · ' 

IQI.l'toni j., hb M-5, f 3.77~, N., m., 0, t;x, Ant . 
• • 

• 

J • 
• 
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Jagymez6pnszta, ~ Kc5keszi, Hont vm., ipoly- Nagymo1·gó, ~ Szokolya, Hont tltn., szobi j., 
nyéki j., cs 11. Csáb, u. t. Balassagyarmat, u. p. cs. 11. No.(lYmaros, u. t. és u. P• Szokolya. 
K6keszi. ") Nagymórlezhlda kk., X Dombif11ld, Bzent-

Nagymezöpusztil, ~Tótszentmárton, Zala ""'·• kútpuszta, Tekepuszta és T11rdemészpuszta; Gy&r 
letenyei j., cs. 11. Letenye, u. t. Kotor, u. p. vm., sokoróaljai j. (székh. Tét), ház 169, f, 1.189, 
Tótszentmárton. ~-. eJ', rk. Árpás, 4.031 kh., kj. és ak. helyben, 

Nagymlcskepnszta, ~ Bököny, Ssabolcs 'Vm., tsz. Győr, jbtk. Tét, ah. Győr, cs. 6. Tét, 19, 
nagykállói j., it, cs. o. Újfehértó, u. t. Újfehé1·tó, XVII, fJ6, u. t .. Tét, IZ!· 
•· p. BOk11ny. Nagymonesel kk., Hunyad t1m., marosillyei J., 

Nagymlcskepuzta, ~ Újfehértó, Ssabolcs .."m., ház 60, f. j47, O., .:f, !U>i7 kb., kj. és ak. Lapus
nagykállói j., cs. O. Újfehértó, u. t. és u. P• Új· nyak, tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, cs. o. 
ftohértó. Dobra, 64, XXIII, 76, u. t. Branyicska, u. P• 

*) NagymlhAI:r nk., X GyGrkehegy, Hunyaddobra. 
puszta és Szerelmespuszta; Zemplén vm., nagy- N a g y m u t n ik I. Nagymutnok. 
mihályi j., ház 577, f, 6.120, M., t., n., ltmgyel, *) Nagymutnok kk., Krtlssó-81Ö1"ény C,m., 
o, ~, (J, ref. Lasztomér, ág. Pazdics, 8.718 temesi j. (székh. Sz6.kul), ház 179, f, 959, O., 
kb., ak. helyben, tsz. Sá.toraljaújhely, jbtk. és m., .:f, rk. Kar6.nsebes, 3.364 kb., l;j. és ak. 
ah. helyben, cs. G. helyben, 66, IX, !!8, r, Mutnokszabadja, tszlk., jb. és ah. Lugos, · es. 11. 

I- e, . Mácsova, 43, VIII, iS, u. t. és u. p. Zagtizsén. 
a gy m i h y l. Mezc5nagymihály. *) N kk., X Csicióhegy, .Kiabakta, 

llan lllhálT L~r~cz tanra, ~ K.uklyabánya és Nagybakta; Bereg f1tn., tiszaháti 
Hn~eJ ""'·• heves1 J., cs. G. Nagyfüged, u, t. j. (székh. 1leregsz6.sz), ház ~l, f. 1.506, M.., ~, 
Heves, u. P• Boct.onád. . . rk. és gk. Beregsz6.sz, 3.863 kh., kj. és ak. hely-

*) . . kk., X Festebehm&Jor; Yaa .."m., ben (benei kj. és ak. kerillet), tsztk., jb. és ah. 
kllrmend1 J·•. ház 69, f, 44~1 M., rk. Srarvaskend, Beregsz6.sz, cs. o. Vári, XI, 34<, f 
t.!Sfo ~·· kj. és ak. Szarvaskend,. tsz. Szombat- (Nagyhorzsova-Nagymuzsaly), ~. 
hely, 1htt. és ah. Kllrmend, cs. ll. K~Jrmend, *) Nag:rnarda kk., Vas szombathelyi j., 
n, 66, u. t. Vasn6.dasd, u. P• Szarvasken~. ház 87, f, 470, H., 0, 1.859 kb., kj. és ak. FelscJ. 

*) kk., Nyitra tJm., vAgújhelyi J., biz csatár, tsztk., jb. és ah. Szombathely, cs. G. Ro-
6!j, t . T,, Ot !.008 kb., ltj. ~s ak. Temetvény, honez, 83, xvm, 69, u. t. Csajta, u. P• Torony .. 
tsz. NJitra, jbtk. és ab. Vé.gúJhely, cs. G. POs- . . 
tyén, 72, Xlll, 41, u. t. Brunócz, ~- ~~némete~ház, ~ B1cske, FeJér. t~fll.., 

*) kk., Bereg vm., latorczai j. váh J., cs. ö. B1cske, u. t •. Szá.r, u. p. B1cske . 
(azékh. Orc1azvég)

1 
ház 85, f. 468, R., t , ö.28 kh., _N a g y n é m e ts z e n t m 1 h 6. l :r l. Nagyszent

kj. és ak. Beregszc51lős, tsz. Beregszász, jbtk. és ab. ID.lhály. 
llunlács, cs. o. Beregsárrét, 66, XI, 34, u. t. *) Nagyn~z.sény nk., X Marottanya; Toromál 
S.zerednye, u. P• Oros.zvég. vm., módos1 J., h6.z 456, f; i.l15, S1., m., n., T• 

Nagymogyor6s, ~ Balkány, Ssabolca "m., rk. Kisnezs~ny, 5.671 kb., a.k. helyben, tsz. Nagy· 
nagykállói j., cs. o. Balk6.ny, u. t. Abapuszta, becskerek, Jbtk. és ah. Módos, cs. o .. Szárcsa, ~. 
a. p. Balkány. • VII, !!O u. t. és u. P• .Kisnezsény. 

*) Nagymoha nk., Nagy-Kt2kalló tJm., nagy- *) Nagynyirád kk., X Béda, Borza, Fekete
sinki j., ház 81!!, f, 1.146, M., o., it , ~ , -=t-, kapu, Körtvélye;puszta, Lajmér, Salétrom, Sátor

. 3.978 kb., ak. helyben, 'tsz. Erzsébetváros, jbtk. hely és Vizslak; Baranya ""'·• mohácsi j., ház 
Nagysink, ah. Kőhalom, cs. ll. Lemnek, 81, XXIII, fJ77, f. 1.047, N., m., (), kg. Majs, 8.481 kb., kj. 
76, u. t. Szászkeresztúr, C8J. és ak. Majs, tsz. Pécs, jbtk. és ah, Mohács, et. G. 

*) Nagymon klt., &ilágy f1m,, zaibói j., ház llS, Mohies, 6!, XIX, 61, m. h., u. t. Német-. · 
i !a, M., ~, 6!1 kb., kj. és ak. VérvGlgy, tsz. bóly, 
Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, cs. O. Zsibó, 51, III, 10, Nagynyésta, n Magyarhomorog, Bihar f1m,, 
u. t. és u. p. Szilágyszentkirály. biharkereszlesi j., cs. 11. Komá.di, u. t. és u. P• 

Nagymonostor, f"\ Filzesgyarmat, Békés 'Vm., KOrösszakál. 
szeghalmi j., cs. ö. Fllzesgyarmat, u. ~ és u. P• Nag:ruyllas, n Székelyhid, · Bihar ".,, szé

kelyhídi j., cs. G. Ssékelyhid, u •. t. és L p. 
f"\ Laborczrév, ZsmpléK vm., Székelyhid. 

homonnai j., cs. ö. Mezc'Slaborez, u. t. éa u. p. *) Nagynyires kk., Seatmár ""'·• j., 
llezc'Slaborcz. biz , i, 1.307, O., m., t , 8.511 kh., l;i. és ak. 

*) Nagymon'4jfalu kk., Slilágy ""'·• zsibói j., helyben, tsz. Szatm6.r-Németi, jhtk.. és ah. Nau-
ház f, 298, O., t, 767 kh., kj. és ak. Vé"t- somkút, es. o. Nagysomkút, 6, XII, 38, r . 
vlllf6Y, taL Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, cs. ö. Zsbió, p. u. 
bt, ill, 10, L t. és u. P• Szilágyszentkirály. Nag:rnyomáa, ~ .... , 
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tiszánluli j. (székh. Mindszent), cs. O. Mindszent, Nagyóre!Y, r'l tofd~tdl 1._ 

u. t. és u. P• Mindszen l. r.tódosi j., cs. ll. Módos, a. t és ,, p. ls!Tín~ 
Nagynyomás, r-. Szentes, Csongt•ád "m., es. O. földe. · 

Szenles, u. t. és u. p. Sze n tes. *) N agyoroszi nk., )( Deszkáspuma és Em&!. 
N agynyomás, 1""'1 Zsáka, BiTzar ""'·• berett y ó- major j NógrcíiJ, tJm., nógrádi j. (székh. Réllá@),hi! 

újfalui j., es. O. Zsáka, u. t. és u. p. Zsáka. 4-U, :E !U58, M., o, J), ág. Bánk, 6.9inh., al. 
") Nagynyulas kk., X Gémestanyo., Birán· helyben, tsz. Balassagyarmat, jblk. Ré!sas. ~. 

tanya és Ugron-S~Ortseylanya j • KoloiB tlm., Balassagyarmat, cs. l!. Ersekvadker~ 60, Xl'l,il. 
mezc50rményesi j., ház 272, i. 1.491, o., m., • , ~. r. ~-
ref. Komlód, 4.131 kh., kj. éa ak. helyben, tsz. Ko- NagyoAzlá.r, r'l TápiósAp, .lilf·.l\'lii·Sli~ 
lozsvár, jbtk. és ah. Teke, os. O. Mezöörményes, Kiskun vm., monori j., ca. O. Kóka, L l. k 
62, XXII, 73, u. p. Tápiósáp. 

*) Nagyócsa nk., Aranyerdd, Bogárhát, Nagyosztró és Kisosztró kk., Buftgad !l. 

Borzakna, Cserjés, lvánszállás, Izabellamaj or, hátszegi j., ház 187,! 919, O., ; , 1 ih, kir~ 
Kanyargó, Kálnás, Királyhágó, Kildiget, Kőhegy, ak. Nagypestény, tsz. Déva, jbtk. és ah. 
Kökényes, Leshely, Ludas, Magasrét, Malomárok, cs. o. Várhely, 64o, xxm, 75, L t. és L~ 
Mátyástelke, Mélytelek, Miklósmajor, Mókusszirt, Kernyesd. · 
Nagyócsai gőzfürész, Szárazhegy, Szik.esrét, Tür- *) Nagyllved nk., X Hidegvftlgyi 'pnuta,R!~· 

· jes, Vigalmás és VOlgyike; Z6lyom tnn., nagysza- földi major és Zsigmondházamajori B11ltrf11 
latnai j., ház .36.1, i. 3.378, T., o, d", 17.893 vm., párkányi j., ház 38!, ! 1.001, l, 0. !. 
kh., ak. helyben, tsz. Beszterczebánya, jbtk. és 5.5!1.7 kh., ak. helyben, tsz. Komárom, ~ll. Pi: . 

• 

ah. Zólyom, cs. ö. Nagyszalatna, 25, XVI, 50, kány, ah. Esztergom, cs. ll. Bart, ~ XIV. U. 
u. t. Nagyszalatna, u. 1;. Bény, ~-

N·agyócsal gözfilrész, r-. Nagyócsa, Zólyom *) Nagyölyves kk., X Forrásészkai Nar~,;. 
vm., nagyszalatnai j., cs. ö. Horhát. u. t. Nagy- Torda vm., marosi fels~ j. (székh. laros-flct
szalatna, u. p. Nagyócsa. hely}, ház ! 1.106, O., m., ;, ~. Ih. 

*) Nagrod kk., Bara ""'·• lévai j., ház 6!1, f, 315, kj. és ak. helyben, tsztk., jb. él ah. Maros-Yáslrh:ir. 
M., ~ , t.a9 kh., kj. és ak. Alsószecse, tsz. Ara- es. ö. Mez6sámsond, 6J, llii, 71, L t. tit· 
nyosmarót, jbtk. és ah. Léva, cs. O. Léva, 26, szentpéter, 18]. 
XIV, 46, u. t. Alsóvárad, u. p. Alsószecse. *) Na8')lir kk., Szepes !'m., késmtrki j., !W $• . 

Nagyoklos kk., Hunyad vm., vajdahunyadi j., i, 491, N., t., rk. Késmárk, ág. Szepesbéla, mii:.. 
ház 184, :E 923, O., .:f, 2.218 kh., kj. és ak. Hos- kj. és ak. Késmárk (késmárkvidéki kj. is i 
dát, tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, cs. O. kerület), tsz. Lőcse, jbtk. és ah. Késmár~ ~sJ 
Vajdahunyad, M,· XXIII, 75, u. t. és u. p. Russ. Késmárk, 67, IX, SO, f, l8) V: u. 

N a g y ok l os l. Alsóaklos. *) Nagyörvtstye kk., yitratJm., pGstyéni~hi: 
Nagyolaszi kk., Liptó németlipcsei j., 64, :E 573, T., rk. POstyén, 666 kb., kj. P~slri: 

ház jS, f. 198, T., ág. Nagypalugya és Gálfalu, nk.-hez beosztva, ak. Pl!styén, tsz. Nyitra, jblk. d 
489 kb., kj. és ak. Nemeslubella, tsz. Rózsahegy, ah. Galgócz,. cs. G. Pöstyén; 7!, XIII, ~1, L Li; 
jbtk. és ah. LiptósLentmiklós, es. ö. Liptótepla, u. p. Pöstyén. · 
67, XV, 49, u. t. Liptótepla, u. p. Kisolaszi. *) Nagyösz.nk., Torontál vm., nasyszenlmiC':i 

Nagyoldal, r-. Bala, Maros-Torda vm., marosi j., ház 9~!, :E 3.6~~. N., ű, U18kb.,ak. helrbi~ 
felső j. (székh. Maros-Vásárhe1y), es. ö. Körte- tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. Nagyszenlmiih 
kapu, u. 1. és u. p. Mezöörményes. cs. o. Máriafl!lde, 46, V, 16, ~' f, Qi· 

Nagyoldalpuszta, " Nagylócz, N6gráil vm., . 
azécsényi j., cs. O. Szécsény, u. t. Szécsény, u. p. a g y p a c z a l I. Ersz6ll6s . 
Nagylócz. · Nagypábl, r'l Pahi, Pest-Pilia-Solt-Kiimrt· 

*) Nagyolsva kk., Szepes vm.,· szepesváraljai kunszentmiklósi j., ca. a. Kisk6rfta, L t. ~ 
j., ház 1 f, 718, R., it, !.5!2 kh., kj. és o.k. (Páhi). -
Ranócz, tsz. Lllcs~, jbtk. Sz~pesváralja, ah. Lőcse, *) Nagypaka kk., Thzsony tllll., somorjli ~-
cs. ö. SzepesváralJa, 67, IX, 30, u. t. és u. p. ház 59, :E 32~, M., o, 1.696 kb. kj. és ak. Ti:" 
Szepesviro.lja. · . . falu, ~sz. Pozsony, jbtk. és al Somorja, cs. l· 

Nagyománrtanra, r-. Sáta, Borsod vm., ózdi J., SomorJa, 7!, XIII, 40, ~' u. t. NarYiéS.!) 
cs. O. Tapolcsány, u. t. Nekézseny-Báta, u. p. p. u, 

•l 

Sáta. ·.., SAndorhúa, ~· 
*) Nag)oinpolr kk., Alsó-Fehér tim., magyar- tJm., perjámosi j., Cll. ll. Billéd, L ~ • "~ 

igeni -j., ház 249, :E 1.060, O., m., .:f, rk. Zalatna, Sándorháza.. . + 
5.001 kh., kj. és ak. Zalatna, tsz. Gyulafehérvár, *) Nagypalád kk., X Csolnokyt~nya~ ~'bb:· 
jbtk.. és ah. Abrudbánya, cs. ö. helyben, 60, tanya, Nagyhugatto.nya _é~ Szakada!~ \5., l· 
XXI, 68, u. t. és u. p. Zalatn~. . már vm., szatmárnémeti J-o ház 
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. . ~, gk. Kökényesd, (1.361 kh., kj. és ak. helyben, Kisberezna, tsz. Beregszász, jblk. és ah. ~agy
. tsztk., jb. és ah. Szatmár-Németi, cs. ö. Sonkád, bere.zna, cs. ll. Sóhát, 66, XI, 36, u. __ t. K1sbe~ 

5, XII, 37, u. t. Halmi, rezna, u. p. SóbáL . · • 

.. 
*) Nagypáli kk., X Nyiresmajor; Zala .,m., Nagypatak, f""\ Cserhátsurány, Nógrád 

zalaegerszegi j., haz 55, i; 315, M., rk. Egel'vár, balassagyarmati j., cs. ö. Balassagyarmat, u. t. 
J.179 th., kj. és ak. Ságod, tsztk., jb. és ah. Mohora, u. p. Cserhátsurány. . 
Zalaegerszeg, cs. O. Zalaegerszeg, 48, XX, 64, u. t. f""\ Gyimesközéplok, Onk ""''' 
Zalaszentiván, u. p. Egervár. · szépvizi j., cs. ö. Gyimeskazéplok, u. t. és u. p. 

*) kk., X Nagypalinai major; Zala Gyimesközéplok. 
~ .• alsólendvai j., hu 191, :f. Uli!~, Vend, rk. Nagypatak, n Kisborosnyó, Háromsilk ., •. , 
Bántomya, 1.413 kb., kj. és ak. Zorkóháza, tsz. sepsi j. (székh. Sepsiszentgyörgy), cs. O. Nagy
Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Alsólendva, cs. O. Be- borosnyó, u. t. Nagyborosnyó, u. p. Kisborosnyó. 

. lalincz, 48, XX, 65, u. t. Belatincz, u. p. Bán- N a g y p a t ak l. Alsópatak. . ' 
tornya. N a g y p a t a k l. Felsdpatak. 

• 

Nag•ypallnal major, n Nagypalina, Zala vm., Nagypatárpuszta, n Környe,· Komárom t1fll,,. 

alsólendvai j., cs. O. Belatincz, u. t. Belatinez, tatai j., es. ö. Alsógalla, a. t. és u. p. Környe. 
u.* P• Bán tornya. . · . N a g y p a t y éli Ki a p a t y l. Kóazegpaty. 

) kk., Baraf111a "m., pécsvárad1 l·• . *) Nagypécsely kk., Zala "•·• balatonl!lredi 
hú 1~6, i. 6!1, M., n., ~, rk. Pécs':_árad, 1.323 J., ház 79, t 84.1, M., a, rk. Vászoly, 1.816 kb., 
kb., kj. és ak. Pécsvárad, tsz. Pécs, Jhtk. és ah. kj. és ak. Nemespécsely, tsztk. Veszprém, jh. 
Pécsvárad, cs. ö. Pécsvárad, 51, X~, .60, f', BalatonfO.red, ah. Tapol~za, es: o. Balatonftlred, 
u. p. Pécsvárad. ~o XX 6• t. A ó~" Tih · As ó"Jt. 

· 'A'01 , ,.., u. · sz •u- any, u. p. z •u. 
Na~allag, n Recsk, He"es "m., péter- *) Nagypél nk., X Kispélpuszta; .Arad "•·• 

vásárl J., cs. a. Recsk, u. t. és u. p. ~arád. eleki j., ház 361, ! 1.931, O., m., .:f, rk. Gyula-
~s.gypallagpuszt~, n Egeg, Hont v~., lpoly- ref. Gyulavári, 8.880 th., ak. helyben, tsz. 

ság~ J., cs. ö. lpolysag, u. t. Egeg-Szalatnya, u. P• A d 'btk é ah K' · x. ,.. El '- .,., IV 
l;'~ • ra , J . s . l&Jenu, cs. u. ea., ...,, , 
""'Seg. a ~ ·. 

Nagypáltanya, n Tiszakeszi, Borsod tim., : · . 
mezc5csáti j., cs. a. Tiszapolgár, u. t. és u. P• ) . Nagypeleske ~k., X Elemértanya é~ _Tatár-
Tiszakeszi erde1tanya ; Blattadr "•·· szatmárn~meh J., hu 

Nagypaiugya és Gálfalu kk., Lipt6 vm., Iiptó- 156, t 1.018,. M., t, rk. Zajta, ref. ~ispeleske, 
szentmiklósi j., ház 94, t 565, T., ef', r]f. Szent- 3.397 kb., kj. _és ak. he?' ben, tsztk., Jb. és ah • 
.:t.ereszt, kb., kj. és ak. h~lyben (nagy- Szatmár-Német1, cs. O. M1kola, 5, XII, 37, . , 

palugyai kj. és ak. kerület), tsz. Rózsahegy, jbtk. r. 
és ah. Liptószentmiklós, es. o. Liptószentmiklós, N~~erjés, n FO.zesgyarmat, Blkt1 ~··· szeg· 
67, XV, 49, u. t. Liptószentmiklós, ~ (Nagy· halm1 J., ak. Bucsatelep (a filzesgyarmab ak. pár
palugya). huzamos B. anyakönyve), cs. a. Fftzesgyarmat, 

Nagypáncztnos, n Tiszaszc5116s, HeviB ""'·• u. t. Pusztaeeseg, u. P• FO.zesryarmat. · 
tiszafüredi j., es. a. Tiszafllred, u. t. és u. p. *) Nagyperkáta nk., X Geesegtanya, 
Tiszaszc5116s, major, Lászlómajor és Mélyv6lgy; Fejtr 

*) Nagypapmezó kk., Bihar "m., magyarcsékei adonyi j., ház 669, ! 8.861, M., ~h 5.04o5 kb., ak. 
j., ház U·l, ! 766, O., =f, 1.457 kb., kj. és ak. helyben; tsz. Székesfehérvár, jbtk. és ab. Adony, 
Kispapmezc5, lsz. Nagy-Várad, jhtk. és ah. Magyar- es. O. helyben, 69, XVII, 58, e.~· 
cséke, cs. ö. Kispapmez6, 3'1, IV, 11, u. t. Bihar- N&gJpesUny kk., Hunyad tiM., j., ház 
dobrosd, n. p. Kispapmez6. 149, :E ~. O., m., t, ~, 2.900 kb., kj. és ak. 

n Gyöngyöspata, He"es tim., helyben, tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszea, ca. ö. 
gyöugyösi j., cs. G. Gyöngyös, u. t. GyO»S'JOs, Várhely, M, XXIII, 75, m. h., u. t. 
n. p. Gyöngyöspata. u. p. Várhely. 

N•gyparlagpuszta, ~ Nógrádsipek; N6grád *)i agypeszek kk., X Ágotamajor és Vadalmás
vm., azécsényi j., es. O. Ssécsény, u. t. és u. p. major; Hont vm., vámosmikolai j., hl\z 115, t 
Szécsény. . · 643, M., ~, rk. Nemesoroszi, !.191 kb., .kj. és 

Nagyparnakpuszta; n KömlM, Komárom vm., ak. Tergenye, tsz. IpolysáiJ, jbtk. Vámosmikola, 
gesztesi j. (székh. Nagyigmánd), ~s. G. Kömlc5d, ah. Ipolyság, cs. O. Vámosmikola, 16, XIV, .65, 
u. t. Bokod-Dad, u. p. KOmlöd. u. t. Zseliz, u. p. Tergenye. · · 

NJgypaskom, n Tápiógyörgye, Pest-Pilis-Bolt- Nagypeszt§r, f""\ Magyarpadé, Torontál 
Kiskun tJm., abonyi j., es. o. Tápiószele, u. t. nagykikindai j., cs. ö. Padé, u. t. és u. p. Padé. 
és u. P• Tápiógyörgye. • *) Nllgypeterd kk., X Csatahely;Baranya vm., 

") NagnásztélJ kk., Ung .,m., bereznai j., szeutlc5rinczi j., ház 96, l, 589, M., ~, rk. Szent-
biz 76, i 4!78, R., . ; , 3.648 kb., kj. és ak. dienes, !!. kb., .kj. és at. helyben, tsz. Pécs, 
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jbtk. és ab. Szentl<lrincz, es. O. SzentMrinez, 52, Nagn•uszta, ll Nagyszentpéter, 1brolllál1a, 
XIX, 60, m. h., u. t. Szentlörincz, perjámosi j., cs. O, Perjámos, u. !t. és u. p. Nag. 

") Nagypetri kk., Kolozs vm., hidalmási j., szentpéter. 
ház 199, f 748, O., m., t , ~, 2.376 kh., kj. és Nagypuszta, n Szépfalu, Temes m~~o, új2lli!i 

' nk. helyben, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Hidalmás, j., es O. Ujarad, u. t. és u. p. Szépfalu. 
cs. O. Váralmás, 51, XXI, 67, u. t. Egeres, . Nagypuszta, r- Temesbökény, Te111u rt., 

*) Nagypetrös kk., Alsócsapás, Dobornikirt- dettai. j., es. O. Gátalja, u. t. és u. p. Temts-
vány, Fels8csapás, Hegyvéd és Hreusuirlváuy; bökény. · 
Nyitra vm., szeniczei j., hilz 182, f. 1.060, T., if, ll Temespéleri, Tet~~rl!ll~ Iemes. 
4.191. kb., kj. és ak. Luboka, tsz. Nyitra, jbtk. és rékasi j., cs. O. Ap, u. t. és u. P• Temesrékas. 
ab. Szenicze, es. o. Szenicze, 72, XIII, 41, u. t. és Nagypuszta, ll TOrOkbecse, TorOlitál 'Cl, 

u. p. Szenicze. törökbecsei j., es. ö. TOrOkbecse, u. t, és 1. ~ 
*) N:tgyplrlt kk., Yeseprétn vm., devecseri j., Törökbecse. , 

ház t 78, f 794, M., ~, rk. Felsőiszkáz, ág. Kerta, Nagypuszta, ll Vágbori, Nyitra vm., pöslyen: 
1.767 kb., kj. és ak. Csögle, ~sz. Veszprém,- jbtk. j., cs. ö. Pöstyén, u. t. Vágterbete, u. p. Rák-
és ab. Devecser, es. ö. Somlószóllös, 29, XVII, falu. . 
65, u. t. Boba, . *) N agyrá.bé nk., X Ásvány tanya, FnstpllSlla. 

Nagypltyer, n Gyöngyösszőllós, Vas vm., szom- Kisrábétanya, Pernyéstanya és Rétszentmill!is; 
hathelyi j., es. ö. Szombathely, u. t. és u. p. Bihar "m., sirréti j. (székh Biharnagybajomi, 
Szombathely. . ház 60!, f, M., a, r'k. Baránd, kg. Zsáka, 

Nagypodirpuszta, fl Dáka, Veszprém 'Dm., 14.866 kb., ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, jbll 
pápai j., es. ö. Nemesszalók, u. t. Pápa, u. p. és ah. Berettyólijfalu, es, ö. Bihartorda, 3'1,lll, 
Nagyaliizsony. 8, 

N a g y p o l e n a l. Nagypolány. *) Nagp·ada kk., X Alsóbarkóczás és FelJ6. 
*) NagypolAny kk., Zemplén vm.; szinnai j., ház barkóezás; Zala pacsai j., ház 199,! 9t. 

1!6, !. 705, R., n., t, 4.i46 kh., kj. és ak. hely- :M., Or 3.066 kb., kj. és ak. Orosztony, tsm., 
ben, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna. Jb. és ah. Nagykanizsa, ca. O. Orosztony, ~ll 
cs. G. Czirókaófalu, 66, IX, !18, u. t. Takesiny, M, u. t. Kiskomárom, u. p. Zalaszabar . 

· *) N agyradna kk., Trencsén t~lll., báni ~.hit 
*)Nagyponor kk. Alsó-FehérlfJm., nagyenyedi, 93, f. 536, T., rk. Trencséntölb'Jes, !!.(}lU kb.,~. 

j., ház 278, f. 1.150, O., T-, 6.581 kb., kj. és ak. és ak. Alsódraskócz, tsz. Trencsén, jbtk. és a 
helyben, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Nagy- Bán, es. O. Bercsény, 71, XV, 417, •· t. és 1o ~ 
enyed, cs. o. helyben, 50, XXI, 68, u. t. és u. p. Bercsény. 
Alsószolcsva. *) Nagyrajtolcz kk., X Peczpuszta; &ilán 

N fl Salgótarjái:l, Nógrád 'Dm., vm., zilahi j., ház 165, :t 757, O., t, 3.166 th.. 
füleki j. (székb. Salgótarján), cs. ö. Salgótarján, kj. és ak. Vármező, tllztk., jb. és ah. Zilah, Cl. 

•· t. és u. p. Salgótarján. . O. Vármező, 51, III, 10, u. t. és u. P• Vmn~. 
*) NBgJPÖse kk., Vas ""'·• kőszegi j., ház *) Nagyrákó kk., X Ivfmmajor és Kisrüó: 

!8, f. 18!, M., (5, 479 kb., kj. és uk. Nagyesö- Turóce vm., turóczszentmártoni j., báz 6i,! {;;, 
mOte, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Kőszeg, cs. ö. T., m., rk. Szentmária, ág. Pribócz, 718 kb., r,. 
Kőszeg, 83, XVIII, ö9, m. h. (Nagypőse- és ak. Pribócz, tsz. Beszterczebánya, jbtk. és~ 
Ludad), u. t.· Lukácsháza, u. p. Nagycsömöte. Turóczszentmárton, cs. O. Mosócz, 71, XV, tS. 

N a g y p r i t r zs d l. Nagypetrös. · :f (Nagyrákó-Pribócz), u. t. t!s a. p. Pribór:. 
NugfPuszta, fl Bégafő, Torontál vm., nagy- ) Nagyrá.kócz kk., X Sárdik; Ugoc11 r.fl, 

becskereki j., cs. O. Nagybecskerek, u. t. és u. p. tiszáninneni j. (székh. Nagyszilll6a), bú ! 
Béraf6. 3.268, R., n. t , 5.807 kh., kj. és ak. helybeB· 

N fl Gige, Somogy ""'·• nagy- tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nagysz611~ es. ~. 

l 
• 

l 
l 

• 

• • 
! • 
l 
l 

• 

l 
• 
' 

ahieli j., es. O. CsO]töly, u. t. Kiskorpád, u. p. Bilke, 85, XI, 35, u, t. Bilke, ~· 
Kadarkút. *) Nagyrákos kk., Vas 11m., körmendi pa: l 

Nagypuszta, 1"1 Karva, Esztergom vm., pár- 129, f 533, M., o, ~. !.806 kb., ij.t!a ai.helY· 
k'nyi j., es. O. Muzsla, u. t. Muzsla, u. p. Karva. ben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. KOrmend, es.~

Nagypuszta, ll Komáromszemere, Komárom Óriszentpáter, 83, XX, 66, u. t. őriuentpéter. 1 

'Dtn., udvardi j. (székh. Ógyalla), es. o. Udvard, . · ;i 
1 

u. t. Udvard, a. p. Komáromszemere. Nagp'akottyás, f"\ Buj, Seabolcs n1ot dad11 
NRgJPUSita, fl :Monostor, Te•es vm., vingai j., fels6 j. (székb. Gáva), ea. G. Ibliny, L t. 

cs. ö. Németszentpéter, u. t. és u. p. Monf)stor. u. p. Buj. . .. r~· 
Nagypuszta, ll Nagymargita, Torontál ·~nn., NagyrápGlt kk., Hunyathm., algyógYI J. 3, :j-, 

margita. 4.998 kb., kj. és ak. he Y en, 
• 
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• 
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IJ'ÓfJ&lfalu, ah. Szliszviros, cs. G. Haró, 6,, XXIII, becsei j., cs. 8. TllrOkbecse, a. L ú u. p. 
75, [8I. Torokbecse. 

*) NagJráska kk., ZempUn .,.., nlllf)'mihllyi Nagyrétlpuzta, f'"\ Partos Torontál t1m., bán-
j., hu 98~ :! 468, M., ! , rk. · Hegyi, gk. Petrik, laki j., cs, o. N agygA.j, a. L Bánlak, .. p. Kará~ 
!.009 kb., kj. és ak, Abara, tsz. Sátoralja- taonyi rizstelep. 
újhely, jbtk. és ah. Nagymihály, ca. O. Milcza, Nagyréti tanya, f'"\ Feldebr~, H~t1U ""'·• egri j., 
66, IX, !8, u. t. Vaján, u. p. Abara. cs. O. Nagyfnged, u. t. éa u. p. Feldebr~. 

*) Nagyrit kk., Ung .,.,, nagykaposi j., ház Nag7rétpuszta, f'"\ Sikula, ..drl.lti boroa-
118, ! 606, M., rk. Kisré.t, sk. Kereknye, 1.189 jenc5i j., CB o. Gal'ba, u. t. és u. p. Borosjen~. 
th., kj. és ak. Sztlrte, tsz. Berepzász, jblk. és *) NagyréT nk., X. Bels~sé.p, KO.ls~sáp, Nagy-
ah. Nagykapos, cs. O. Nagypjc5cz, XI, 36, révi 816llc5k, Újtagi tanyü. és Zsidóhalom; Jáu-
L t. és u, p. Szllrte. Nagykun-&olnok ""'·• tiszai alsó j. (azékh. Tisza-

*) Nagyrebra kk., B~utlf'en-Nau6il ""'·• na- fOldvá.r), ház 384, :! ,, M., ~, rk. Czibak-
azódi j., ház 3!!!, :! 1.678, O., 0, 7.960 kb., kj. hAza, 5.101 kb., ak. helyben, tsz. Szolnok, jbtk. 
és ak. helyben, tsz. Besztercze, jbtk. és ab. és ah. Kunszentmárton, cs. O. Tisu.knrt, II, 6, 
Naszód, cs. O. Naszód, 63, XXII, 711 r, , ~. 
(Rebra), u. p. Naszód. Nag.rréTl szlll6k, f'"\ Nagyrév, J"áu-Nagyktm· 

*)Nagyrécse kk., X ÁdAmBeiY, Baczónakhegy &olnok .vm., tiszai alsó j. (székb. Tiszaföldvár), 
Bartulahegy, Gá,apárhegy, Gesztenyehegy, Mária- cs. o. Txszalr.ilrt, a. t. és u. p. Nagyrév. . · 
hegy, Petendpuszta, Péterfapuszta, Rózsahegy, N a g y r i p p é n y l. Nagyrépény. . 

TO.skevé.rimajor és VirághelY; Zala Nagyrók!JSP~U:ta, f'"\ Magyarcsemye, Torontál 
,,.,,, nagykanizsai j., ház ~39, f, 1.411, M., 0 , vm.·, zsombolyu J., cs. O. Magyarcaemye, •· t. 
U.97 kb., kj. és at. Zalasárszer, tsztk., jb. és és u. p. Magyaresernye. . . 
ah. Nagykanizsa ca. G, Nagykanizsa ~ XX Nagyl'omhá.nJPusda, f'"\ FCllekpilis, N6grárl 
66, f, ' ' ' ' losonczi j., cs. o. FO.lek, U. t. és u. p • 

*) nk., X Kisrédepuszta, . Ra!p. . • . 
·tanya, Lubylanya, M"-vinatanyo., Mal'gitmajor, ) Nag)'l'óna nk., . X ~a~yrónax xrtványok; . 
Rózatanya és Vilmostanya; H~t1ea ""'·• gyOn- TrencBI!n

11 
"~·· nagybxcscsex l· ház 767, :!· 8.918, 

gylisi j., ház 484, f, J.-'-'6, 11., 0 , 6.970 kb., '!·• o, .. 8:)3 kb., ~k. helyben, tsz. Tre~csén, 
ak. helyben, tsz. Eger, jbtk. és ah. GyongyGs, Jhtk. és aiL Nagybxc~cse, cs. O. Nagyb1cscse, 
es. a. GyOngyOs, 60, X, Sli!, ~· • 71, ?CV• -'8, a.~ Nagybxcscse, ~ . 

v k t 8 l á k 8 t .. Nagyrónai 1rlványoli:, n Nag)'l'óna, Tre11csln 
a agyre esz anya, f'"\ za m r cse e, •a """'" b' · · N b' • N ~ hé t' · ,. N • Tú vm., nagy xescsex cs. O. an xcsese, ._ ... au-.,.,, ,e rgyarma 1 J., cs. u. agyar, u. .. r- b' N ó · · 

· · 8 ~- xcsese, u. p. agyr na. 
xstvándx, u. p. zatm~seke. N t k 1 Alsób t ... 

• é tk. X · · t é M a g y r o s 1 o a • a arszeg. 
~ Nagyr~p ny • Kxsvész. a . 8 , ogyorós- Nagyrót, n Kisterenye, Nógrád t1m., ftlleki j • 

maJor; N1J'tra t1m., nagytapolcsanyl J ... ház 110, (székh. Salgóf&l'ján), cs. o. Kisterenye, u. L és 
z 2.06!, T., m., n., O' !.819 kb., kj. és ak. p Kis te en e 
helJben, tsz. Nyitra, jhtlr.. és ah. Nagytapolcsány, u. *)• Nagy:oz:á~y kk., X Bels~tanya, Bodolyó, 
CS.* O. helyben, t!, XIV, 46, i\1. r. ~·. Meszeske, Papgát, Sárositanya és SzajánszOg; 

) Nagyrét kk.,. ~lyom vm., zólyomx J., haz 60, ZempUn ""'·• bodrogközi j. (székh. Királyhel
l T., rk. HaJnik, ág. Garamszeg, 1.49-' kb., mecz) ház 101 f, 1.195 M. ~ rk. Királyhel
k~ és ak. Hajnik, tsz. Beszterczebánya, jbtk. és mecz,' gk. Csék~, ág. Sát~raUaújhely, 4.889 kh., kj. 
ah. Zólyom; ca. ~· . Zólyom, XVl, 50, a. t. és ak. Nagygéres, tsz. Sátoraljaújhely, jbkl és ah • 
Zólyom, u. P• HaJnik. Királyhelmecz, es. o. Kisczigánd, 65, X, •· t. 

Nagyrét, r- Békéscsaba, Bl!kú ""'·• békéscsabai ~a.7ygéres, u. p. Kisrozvágy, · 
j., ca. a. Békéscsaba, i1 m. h., u. t. és •· P• Nagyrózsúl tanya, f'"\ Újszász, Peat-Pilia-S()JI .. 
Békéscsaba. . ~iskun vm., abonyi j., cs. O. Újszász, u. t. és u. p. 

Nagyrét, f'"\ Békésszentandrás, Bl!kta flm.. Ujszász. . · 
azarvasi j., cs. o. Szarvas, a. t. és IL p. Békés· •1 Nagyrlcze rtv., X Bartovavasgy"é.r, Kies-
azentandrás. vOlgyi vasgyár, Nagyróczei berczegi fiirésztelep, 

Nagyrét, ,-.., Csongrád, Csongrád ""'·• ~songráui Nagyr~czei városi fürdő és Rudnavasgyár; Gömör 
j., ea. i!. Csongrád, u. t. és u. p. Csongrád. ü Kis-HOflt "•·• ház 386, :E, t. M., t., '0, 

lbgyr41t,-,-.., Munkács, Bcr~g t1m., ca. OL Mun- eJ, r6t: Gicze, 4.340 kb., ak. helyben, tsz. Rima-
káes, u. t. és u. p. Mnnkács. .. · szQmbat, jbtk. és ah. helyben, cs. o. helyben, 

NagJTét, f'"\ Székudv&l', .Arail ""'·• kis- 15, · XVI, 62, i;tO. :r. e. ~· 
jen~i j., cs. o. Székudvar, •· t. és u. p. Szék- Nagy1 öcz•·i herczegi ,-.., Nau· 
udvll1'. röcze, Gömör 1.9 Kis-Honi """• cs. O. Nagyrócze, 

N181rét, f""! TOrOkbecse, Torontál 11m., torok- u. t. é:~ u, P• Nagyr&ze • 
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Nagyt·3ezel tardi, '""' Nagyr&ze, G6· htz 180, ! SM, N., ~' th., kj. u 
mt5r és Kitt-Hont tnn., cs. O. Nagyrl5cze, 11.. t. és Pinkamindszent, tsz. Szombathely, jbli. él lA 
a. p. Naur6cze. , Kc'Jrmend, cs. {j, R4tót, XX, •· &. én~ 

N a r y r u d a 11 L :Rudas. Pinkamindszent. . 
N a g y r u d i n a l. Rudas. Nagysárostó, rt R4dfalva, BtJrtlffJII n~, Ili. 
Nagynak kk., Hunyad "m., vajdahunyadi j., lósi j., cs. lJ. Vajszló, u. t. Harkánp. p. Kim!!. 

ház 11 t, z 480, O., kg. Szocset, 7 .t 7 4 kb., kj. ~s *) N agysebes kk., Ko lm ""'~ Mn!ryhiJI!Ilj 
ak. Govasdia, tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, j., ház ! O., .:f, gi. Sebesvír, l~l) 
cs. lJ. Vádudobri, 64, XXIll, 76, 11.. t. és •· p. kh., kj. és ak. Csucsa, tsz. Kolozsvár, jbli. la U. . 
Vajdahunyad.. • Bánffyhunyad, cs. a. Csuaaa, It, m, 81, Ll : 

*} Nagynszka kk., X Rókás; Zemplln "m., és a. p. Kissebes. l 
gálszécsi j., hAz 128, f 655, T., m., r:, ~, l.HII Nagyselruecz kk., Lipt6 ""''' r6zsahegyi ~hi. i 
kb., kj. és ak. T6keterebes (tlíketerebesvidéki kj. és 152, ! 753, T., ik. Nemesludrova, ág. Róasah~:. 
ak. kerl\let), tsz. Sátor~~:Ijatijhely, jbtt. éli ah. Gál- :i,633 kb., kj. és ak. helyben, tsztk.,ib. ésab.Ri& 
szées, ca. 15. Tól!eterebes, 66, IX, !8, u. t. és hegy, cs. ö. Rózsahe81, 67, XV, 'd®, 4tl 
u. p. Tc5keterebes. *) Nagrselyk nk., Nagr·Ktlküll6nt., mtdr,-~ Í 

. ""' :Vaja, 8ga1JolC8 t1fll., nyír- j., ház 384-, ! 1.664, o., n., m., a l d', t. ref.lihlij· ' 
baktai j., cs. ö. Nyfrma.da, 11. t. és u. p. Vaja.. falva, &.880 kb., ak. helyben, tsz. Emébelvirot 

· *) N agysajó nk., Besetercn-N a se dd "m., b ese- j btk. és ah. Me.dgyes, cB.' a. helyben, 31, lilii, il 
nyeSi j. (székh. Beszbrcze), ház 383., iS 1.677, n., ~. f', ..['e. ~· ; 
o., m., 1i , ef, .::f, 6.,50 Itb., ak. helyben, tsztk., N a g y semlak l. Mexösomlyó. i 
;ib. 9 ah. Besztercze, es. c'J. helyben, XXII, *) Nagysenköez kk., .lbn011g1111., smri~ l 
.7~, ház 198, :! 1.304, T., m., ct;, 3.836 th., kj. éul 

Nagysallérpuezta, ""' Lábod, Bomogr "m., helyben, tsz. Pozsony, J'btk. és ah. BuiD, e1 1 
nagyatádi j., cs. ö. Mik~, u. t. és n. P• Lábod: Bazin, 72, XIII, (.(), ~, r (Modor Nagysenk;ot 

*) Nagysalló nk., X Zálogos ; Bars 11m., lévai · 
j., ház f. !.688, M., o, ~, 6.589 kh., ak. N a g y se nk v i es l. Nagyaeuk&s. 
helyben, tsz. Aranyosmarót, és ah. Léva, lfagJsfbova, rt Kanak, Torontál,..., bála . 
es. ö. helyben, ·i6, XIV, 46, r, _[It e. j., cs. o. Kanak, u. t. es •· p. Kanak. 

• • •) Nagysikárló kk., )( Jil'U!!I-
, *) Nagysánelori kk., Trenostln ~··· hAm J~, h_áz tag, Kalimánszc5llc5, Kl\rolyitag, Plyitló~' 

741, f. 618, T., (5, 91! kh., kj. ú ak. Kls- Stolltag és Szóketag· ..., liú:· 
d.ndori, tsz. Trencsén, jbtk. és a~. · Bán, cs. lS. váraljai j., ház 1!941, i. Í.M6, O., m., t, IL 
Bán, 71, XV, 47' T, . kj. és ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. ii 

éa Rommapuszta; Es1tergom "m., esztergomi J., 11 t Kíssikárló ~ · 
1 

ház 279, ! u;sa, .M., ~l rk. Bajna, 4.413 kb., ak. .N. ..akt ' F··]A LL "'· ·~ l ... 
h l b t K L 'bt'- "__ h E t agy.,a anya, f""' u ueu., wtJIIIII fil., ,.. 

e y en, sz. omu.rom, l ... .". a. • sz ergom, f . ( ékh M kó) 6 rnld á" t. il 
ca. ll. Bajna, XIV, ü, •· t. Annavöl1Jy-Sári pon 1 lF· lsdzák · a ' cs. ' e ., " ,l 
sáp, . u. p. O e . . 

Nagysarkáoz, ""' Nagygláj, Torontdl bán· Nagyslm~npu~·~ rt Valkiny, firolldl ~ l 
laki j., cs. o. Nagn•á.j, u. t. és •· p. Nagygáj. nagyszentmtklóst J., CL a. Oroalámoa, L L • j 

*) Nagysármás kk., Kolo•s tnn., nagysármási u. P• Valkány. ! 
j., ház 4::.6, ;t 2.101, M., o., ; , ~, .f..Sá~ klt., kj. *) Nagysi~~nyl k~, )( Lászlómajor; Yara. 
és ak. helyben, lsz. Kolozsvár, és ah. Mocs, czelldömölkt J., há~ 310, ! t.709, 1., rf, l),:t 
cs. o. helyben, XXII, 73, _p e. Nagysitke, !.713 th., tj. és ak. helyben,:;~ 

, Szombathely, jbtk. és ah. CzelldGmOlk, cs. ~. 
*) Nag"JsircS- ·kk., )( Alsóftlzék, Felsőfüzék Czelldc5mc5lk, 83, XVIII, 59, m. h.,t.LOslft 

és Flóro.puszta: Bars tJm., lévai j., ház 189, i, t.007, asszonyra, 
M.., <S, ~, !.58{. kb., tj. és ak. helyben, tsz. *) Nagysink nk., Nagy·Kfllilll& "'·• · · 
Aranyosmarót, jbtk. és ah. Léva, cs. O. Nagy.salló, j., hé.z 601, i. 2.637, n., o., ezigány, m., a, l· 
16, XIV, .t5, k5eJ@, ó', .:f, 11'1.899 kb., ak. helyben, lu. ~!· 

*) Nagys1h·os nk., X Baktak6z, Klnás és Lázi; v~ros, jbtk. helyben, ah. Szenlágota, cs. G. ~U· 
Sáros 11f71.,, eperjesi j., hb 439, f. ~.4 'i 6, T., m., len.- ben, S1t XXIU, 76, ..['e. ~ 
gyel, czigány, o, gk. Eperjes, 5.~ li kh., ak. helyben, *) Nagysitke kk., X FOldvarpuszll, l3110:s: 

· tsztk., jh. és ah. Eperjes, cs. 0. Eperjes, 67, IX, puszta, Lánkapuszta és . ~sUI'yasszonyfa ~ 
!9, :f, A !!Á\\, állomás; Vas sArrir1 J., ház ~48,tf.OI~ J: 

N a g y sáros l. Sáros. 0, ág. ~ng~si~onyi, 3.78! k~., ~;.:a~b:~=ii 
*) Nn.gysál'oslak kk.. Vu tJm,. körmendi j., (sárvárndéki kj. és ak. kertUe), , 

• 

' 

• 
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• f 
il _., és ah. S6.ry6.r, cl. G. Kild, 831 XVIU, 69, ab. Kassa, ca; G. helyben,· H, IX, !7, 
{ J"- ,. -.& 

r. 
'· L t. Sárvir, ~- ~· . , , . 

'~. *) N&gJaolymár kk., X Karolinabé.nya; Supea *) Nagyszalatna nk., X Boronn1, Kravntk és 
; ,.,, rolniczbé.nyai j., biz 1!3, f, 779, T., rk. Nagyszalatnaiirtványoki Z6lyom ""'·• nagyazalat· 
i. .Jekelfalva, ig. Gölniczbánya, 8.9!! kh., kj. és ak. nai j., ház f, !.49i, T., m., o, ef, 7.0iU kb. 
!' .Jekelfalva, laz. Lc5cse, jblk. és ah. G6lniczbánya, ak. helyben, tsz. Beszlerczebánya,, jbtk. és ah. 
f eL 6. Golniczbé.nya, 67, IX, 30, a. t. és a. p. Zólyom, c.s. O. helyben, XVI, 50, m. h., 
~: llargitfalva. ~-
~; *) Nausolymoa kk., Ud'Da.rhely ""'·• székely- Nagyszalatnai lrhányok, rt Nagyszalatna, 
~- bresztúri j., ház 256, f, 691, .M., a. 8, 4..009 Z6lyom vm., nagyszalatnai j., cs. o. Na8'YBI&latna; 
f th., :tj. és ak. Kissolymos, tsz. Székelyudvarhely, a. t. és u. p. Nagyssalatna, , . 
t jbt.t. és ah. Székelykereaztúr, ca. o. Magyarzsákod, Nacsz6.Il puszta, ~ Vuz, Pe.t-PiliB·Bol~ 
; XXIV, 80, u. t, Héjjasfalva, a. p. Ki.ssolymos. Ki1kun vm., cs. O. Vacz, u. t. és 11. P•. VAcz. 
{ Nagysómajor, ~ Nagylúcs, lbesony 11m., Nagysza\Uás, ~ Gyér, Torot~tál ".._, módosi 
7 . dunauerdahlllyi j., cs. o. Bős, a. t. Királyfio.- j., cs. O. Kanak, u. t. és u. p. Grér. 
~ bresa, u. p. Egyházgelle. Nagyszállás, · ~ Oros, SzaboleB ""'·• ny.1rbog-
~ *) N&gJsombt nk., Seatmár nagysomkúti dányi j. (széJtb. Kemecse), ca. o. :Nriregyhúa, •· t. 
~- J" ház 6U!, f, 8.013 M., o., n., o, t, a, 1), és u. P• Oros. 
l 
< kb., ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk.. Nagys~állásltanra, ~ NyirnleiJ'IfJ'es, 81ramár 
• 
• 

• • 
• 
1 
• 
1 . . 
• 

' 

' • 

' 
• • • 
• 

• 

' ' 

• 

• 

' • 

' 

és ab. helyben, cs. O. helyben, 6, XII~ 88, va., mátészalkai j., ca. G. Fábiánhúa, a. t. Hodász, 
f, _r- e. ~· . u. p. Nybmeggyes • 

N a gy s t e fa n e e z .. K i n te h n n l. *) N agyszalót kk., )( ÚjU trafilred ; 8e•e• 
Drivaszentistvá.n. · .,.,, szepesszombati •j., ház itt, f. 93!, N., m., 5, 

Nagy&lllJ1D.osháLLAftya, n Tiszaazedertény, á', 4..909 th., kj. és at. helyben, tsz. jbtk. 
Bor1oti mez6csáti j., ca. G. Ónod, u. t. és ah. Szepesszombat, CL O. Popd.d, 67, l~ 30, 
Tiuapolgár u. p. kény. ~-. 

*) N&gJillr kk., lbesony ""'·• *) Nagrszalonta nt., X Andacspuzta, Atyu-
J.. hú 160, f, 900, T., o, 1.66i th., kj. puszta, Barmódpuszta, Cserepespuszta, KOleat§r
u ak. helyben, tsL Pozsony, jbtk. és nh. Nagy- puszta és Pósapuszt&; Bihtlr t1m.1 nagyszalontai, 

cs. O. Szered,· 7!, Xlli, 40, m. h. j., ház !.SM, f 16.94.3, .M., o., O• ~, 1), q. Sar-
(Valtasúr), u. t. Szered, ~- kad, 'kfr. Madaruz, 35.777 kb., ak. helyben, tsz. 

*) Nagyalll"inJ nk., X Akolmé.nypunta, Anna- Nagy-Várl!.d, és ah. helyben, ca. lJ. helyben, 
major, Kaparáspuszta, Kiscsikepuszta, Lajos· 37, IV, 11, :r, p e. 
múvepuszta, Lászlótelep, Morgópuszta, Nádaakút· ~ Szolnok, Jti.B•-Naggk'IMl·&oJ· 
puszta, Nagycsikepuszta, Pongráczpuszta és Tol- taolc v•., cs. G. Szolnot, w. t. RAkóczilaba, 

; Nyitra "'·• érsekújvári j., ház 18] (Szolnok). 
f. &.mi, T., m., n., Or 1), 8.!06 kb., ak. hely- ") Nagyszaniszló U., Tret~eBin "...,trencséni j., 
ben, ta. Nyitra, jbtk. és ah. Érsekújvflr; ca. O, htz 90, f, 701., T., rk.. Szelecz, ig. 
helyben, tJ, XIU, r, _[ll e. UB' kb., kj. és ak. Vé.gszállé.s, taztk., jb. és ah, 

• • 

~- 'frencsén, cs. ft. Beezkó, 71, XV, 47, L t. Tomyos, . 
*) Na8')'azaboa kk., X Nagyazab'oai papirgyár; u. p. VArszállfls. 

G61t1ör á Kt&· Ho11t HL, rozenyói j., bh 148, *) Nagys.záat6 . kk., )( Cserepeatanya. és 
f. lii!'í, T., m., ef, rk. Csetnek, !.711 kb., kj. és Meggyestanya; Bil,ar vt~~., biharkeresztesi j., hu 
ak. helyben, tn. Rimaszombat, jblk. és ah. 138, i 667, :M., t, ~, rk. Bihar, Uí~ kb., kj. és 
Rozsnyó, ca. c'). Csetnek, XVI, 5~ ~ :r, ak. helyben, tsztk. N11.1!1-Y árad, jb. NlliJ-Ylrad 

~- · vidéki (székh. Nagy-Várad), o.h. Nau-Vakrad, 
Nngy~tzabosf paplmAr, ~ Nagyszabos,/GtJmtJr cs. o. Kisszántó, 37, IV, ll, m. h., u. i. NABJ· 

6 KiB·Hom ."".., rozsnyói j., ca. o. Csetnek, a. t. kereki, r;g]. · 
éa u, p. Nagyszabos. *) Nagyszana kk., X Kissz:u:vamajor, IOYeese& 

*) :Nagyszakáctl kk., Bmllogg .,.,, marczali j., és Ltszlómajor; · Pozsowg ""''' somorjai j., biz 
hb, :.8~, f, 1.937, .M., o, ref. Nemeskisralud, 43, !. 448, .M., rk.. Ba.:sfa, ~.808 kb., kj. él 
8.00, kl1., kj. és at. helyben, taz. K:•posvir, jbtk.. ak; Vajka, tsz. Pozsony, jbtt. és ah. Somorja, 
és ah. llarezali, cs. O. Nemea\-id, .U. XIX, 63, ca. 6. Somorja, 7!, XIII, 40, u. t. Sároafa, [8]. 
•· t. Nemesvid, ~ *) Nsgyszttbcm rtT., Szeben f1m., biz 2.öl0, 

*) NagyszalAncz kk., X KlJveshegymajor és t 83.48!1, N., o., m., eseb, ezigány, o (•), ; , 
Miklóspu~;zta.; .4bauj-Torna t?nt., füzéri j. (székh. ~, d', .::f (a), Q, unit. Fogaras, 9.80' kb., ak. 

1 
Hemádrsadány}, ház lfiO, ~ 8;..6, .M., t. i, rk. helyben, tsztk., jb. es ah .• helyben, cs. ll. he1y
Repter~szka, gk. Szalánczujváros, :1.566 kb., kj. ben, 31, XXJU, 7f., fl, · p e. 
~~ ak. hely be~, tsz-lk. Kana, jb. Hernád!'sadítny, N a g y 8 z e e 8 e l. Alsószecse. 
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*) NagJizederjea kk., Maro1·Tordt.a ""'·· r6reni *) ki., y,11 "'• felt66ri~ : 
alsó j. (székh. Szászrégen), biz 55, 269 O., m., hé.z 354, ! U68, N., m., r:f, 3.079kh..ti.i ! 
t, 51' kh., k,j. és ak. Kisillye, tsz. Maros-Vásé.r- ak. helyben, tsz. és ah. Feb61r, ; 
hely, jbtk. Szászrégen, ah. Maros-Vé.sárhely, cs. O. cs. O. helyben, 83, XX, 66, f, ~~ : 
Gernyeszeg, 6!!, XXII, 78, u. t. és u. p. Sáromherke. i' 

*)·Nagyszeg kk., 8silágy ""'·• szilé.gycsehi j., *) N&gJszentmtklós nk., X Eruéhelma~, : 
biz iOO, ! 967, O., ', 2.918 kb., kj. és ak. Sziligy- Esztermajor, Marospart, llinamajor, Nap.rj. i 
szeg, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágycseh, cs. o. miklósi szc51Mk és Szentistvinmajor i TGrOitíf i 

Szilé.gycseh, &St, III, 10, u. t. Szilágycseh, u. p. t~m., nagyszentmiklósi, j., hú J.tH, ! , ' 
Szillgyszeg. o., n., m., sz., czipny, ; , "f (!), (1, rk.N'-t, l 

~ Hetyen, B1l1g ""'·• mezc5kaszonyi szentmitlós, ref. Nagykikinda, th., t ' 

N a g y .sz e g l. Egyhiznagyszeg. cs. O. helyben, ~' V, llí, f, ~t l 
nagyUllói j., ca. O. Újfehértó, u. t. és 11. p. N sz6116k, "Nagynentmi\!ös, , 

• • 
Hajdudoror. · Torontál nagyszentmiklósi ~. ct. llacJ. i 
Nagyszegpunt~, ~ Apé.ezaszaké.llas, Komárom szentmiklóS, u. t. és u. p. Nagyszenlmiillrs. ! 

""'·• csallóközi j. {nékh. Nemesócsa), CL O. "Békéaesaba, MQ 
Nemesóen, •· t. és u. p. Ekecs. · flfn., békéscsabai j., es. G. Békéscsaba, L L & 

Nagrszegpuszta, f"'' Dacsókeszi, Hont , u. p. Békéscsaba. 
' 

ipolynyéki j., CL o. Csé.b, u. t. Balassauarmat, *) Nagyszentpéter ni., X lózeefiai, iispan ; 
u. p. CsAb. . Margitmajor, Nagypuszta és Pálinkástanya; rc,... . 
· Nagysz~k, ~ CzeriM, ~st-Pilis-Bolt-Kis- úU · perjAmoBi j., hb 616, l. St.t l 

ktm ""'·• cs. o. Czerléd, u. t. és u. p. Czegléd. czirAny, o., .::f, rk. Újszentpéter, kl,.li. ! 
Nagysék, n Simonyifalva, Arad kisjenői helyben, tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. 

j., cs. o. VallAsz, u. t. Vadisz, u. p. Simonyifalva. miklós, cs. ll. Perjlmoa, 81, VW, !5, 
*) Nagysz~kely nk., X Csillag; Tolna . 

simontornyai j. (székh. Gyonk), hb 439, ! !.UO, *J Nagyszered kk., )( Ft\rthlanya, Iulellanll 

l 
• 
• 

• 
' • . 
' l 
' 

N., m., ~ (•), rk. Kisszékely, 6.38! kh., ak. hely- és Lazarevitstanya; Tet~~e. tllll., Teneczi ~hi: i 

ben, tsz. Szekszé.rd, jbtk. és ah. GyOnk, ce. o . .U9,! !.!87,sz., m., n., cseh, :f,rk. Temesblat,lff. 
Simontornya, 69, XVII, M, _r- e. Klopód~a, 7.661 kh., kj. és al hely~ 111. 

*)Nagyszekeres kk., 8eatmánm., fehéruarmati Fehértempiom, jbtk. és ah. Versec&, es. l fu . 
j., hú tOC., f, 6i0, M., ~, 1.818 kh., kj. és ak. secz, 61, VII, !O, f, ~. 
helyben, tsz. SzatmAr-Németi, jhtk. ás ah. fehér- *) Nagyszerena Ung nagykapli ~ 
gyarmat, Cl. o. Fehérgji.rmat, 5, m, 37' biz t!t., ! I>M, T., m., ~' rk. ~ 
f, . Solymos, 1.369 kh., tj .. és ak. Pályin, lll. Ber!t· 

NagyszékiApatanya, ,-..,Tiszadorogma, Borsod szAsz, jbtk. és ah. Nagykapos, Cl. G. Pi!~ 
vm., mezőesiti j., ce. O. c5cs6.t, u. t. és a. p. t·i6, XI,· 36, u. t. Nagykapos, L P• Ptlyin. 
Tiszadorogma. · N agysziget, f"\ Bita, Tolftll ,.... k~nti) 

Nagyszéks6s, n Szeged, Osongrád f1ta., cs. O. (székh. Szekszé.rd), es. G. Bita, u. t. és a,,.Bfl. 
(a közbiztonsági azoigálalot Szeged vá.ros rend· Nagysziget, r.... Nagyhaltsz, Seabolcs ,.., nyil· 
c5rsége teljesiti), m. h., 11o t. ROszkeszent· bogdányi j. (székh. Kemecse), CL G. Ibrány, L~ 
mihé.lytelek, u. p. · és u. p. Nagyhalász. 

N a g y sz e l e z a é n y l. Alsószelezsény. Nagyszlget, r.... Vajka, PonOlly fill., mo".i 
. *) Nagyszelmenea kk., Ung t~m., nagykaposi j., ak. Vajkasziget, cs. G. Somo~a, L t. Halilli 
J., biz 170, t SU, M., ~, rk. Dobóruszka, sk. u. P• Czikolasziget. 
Palágy, !.191 kh., kj. éli ak. Dobóruszka, tsz. Nagyszlgetltanyák, f'\ Góta, Ko•áro11"" 
Beregszisz, · jbtk. és ah. Nagykapos, cs. 6. Nagy- csallóközi j. (székh. Nemeaóc,u), eL o. Gu!~ 
kapos, XI, 36, u. t. SzQrte, u. p. Dobóruszka. u. t. és u. p. Gúta. 
· *) Nagyszénás nk., X Apponyiráta, Czifra, Nagyszlgettanya, f'\ Sellye, B11rtr~p 1'1'1 

Kisszénás, Lajosszénás, Malmos, szen tlilrinezi j., es. ll. Sellye, a. t. és 1. p. Selil~ 
Pálmatér, Székes és Újpuszta; BéltiB "m., oros- *) Nagyszlklia kk., X Baracska; ~ 
hé.zi j., hAz 691,! .&;670, M., t., ö, rk. Oroshé.za, vm., illavai j., ház 176, ! Ut 7, T., 0, ,,031 t~ 
ref. Gádoros, 16.488 kh., ak. helyben, tsz. Gyula, kj. és ak. Trencsénteplicz, tsz. Trencsill, ~r 

és ab. Orosháza, cs. O. Gádoros, 101, II, 4, Illava, ah. Trencsén, cs. G. DlaYa, 71, XV, 
1
' 

r, . _r- e. · u. t. Trencsénteplicz, 18). rtl' 

N n Gllnyú, Gyór em., tósziget- f"'. Polpr, St•~olt-jl, 
esilizkllzi j. (székh. Gyl5r)1 ca. G. Gönyű, r, dadai alsó j. . , Ti11aiGk~11;r. u. p. Gönyü, u. -t. Szentrnal'iltapullz•a, 8 • P• . 
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Nagy Nagf 

*) !agyszllas nk., ""'·• buzit\cofürd<'Si j., N a 1r y s z t a nk 6 c z l. Nagyszaniszló. 
hál 'fil, f. !.181, O., m., ; , :f-, r.k. Buziás- N a g y s z t r a c z i n l. Nagy halom. 

· ftlrdc5, 8.835 kb., ak. helyben, tsz. Temesvá.r, N a l' y s z t r i c z e l. Nagysándori. 
jbtk. és ah. Boziásfilrd<'S, cs. o. Buzilsfard<'S, 61, *)Nagyszuha kk., )( Alsókoplaló, FelsiSkoplaló 
VIII, !3, L t. 68 u. p. BuziásfQrd<'S. és Filipjákpuszta; Gömiir ú Kis-Hont t~m., rima-

*) NagysztlT& kk., Sáros kisszebeni j., szombati j. (székh. Nyustya), hú 85, f. 607, T., 
\1t.z .f.i, i. T., rk. Ternye, 1.059 kb., kj. és m., o, 1.114 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., 
ai. Ternye, tsz. Eperjes, jbtk. Kisszeben, ah. Bártfa, jb. és ah. Rimaszombat, cs. o. Rimaszombat, 
ca. o. Tótraszlavicza, 67; IX, u •.. t. Manar- !5, XVI, li!, u. t. Poltár, ~-
raszlavicza, u. p. Ternye. · *) Nagyszulln nk., X Dostyana, Hutitelep és 

N a g y sz J a b o s l. Na11szabos. Scserbovka; 8te4p6S .,,. • ., ólublói j., hú 1!11, 
N a g y nl& t i n a l. Alsószlatina. f, 607, R., t , 1.!70 kb., ak. helyben, tsz. L6cse, 
N a gy s z la t i n a l. Fels<'Sszalatna. j btk. és ah. Ólubló, cs. o. Ól ub ló, 67, IX, 80, 
N a If y s z o c z ó c z l. Szoczócz. u. t. Ólubló, u. p. Kishá.rs. · 
*) Nagyszekoly nk., Tolna ""'·• tambi j., ház *) Nagyazordok kk., Krass6-8emolny "m., bok· 

f. !t.OöS, M., ~, c:!, rk. Magyarkeszi, 4-.870 kh., sánbáoyai j., ház !11, l 1.119, O., m., n., ; , .:f, · 
ak. hel,ben, tsz. Szekszárd, jbtk. és ah. Tamási, rk. Királyke~ye, 4.18! kh., · 'kj. és ak. Doklény, 
es. O. Felsöireg, U, XIX, 63, u. t. Fels<'Sireg, ~- tsz. Lugos, jbtk. és ah. Boksánbány~ ca. o. hely· 

*) Nagyszokond kk., 81atmár wa., erdődi j., ben, 48, VII, tO, r. [8J . 
ház 104, f. 6 i 7, N., m., o., rt. N a r y sz u r d u l. Nagyszurdok. 
falu, gk. Béllekhodos, 1.989 kb., kj. és ak. Nagytag, ~ Érgirolt, 811lágy tasnidi j., 
helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. Erd<'Sd, ah. cs. o. Tasnid, u. t. Érszentkirály, u. p. Érmind-
Szatmár-Németi, cs. O. Ktas!flnabéltek, 6, m, 87, szent. . -. 
•· t. KárolyierdM, 1:8:J. Nagytar, ~ Vetés, 81atmá.r ""'·• esengeri j., 

*) Nagyszemhat rtv., X Boi- cs. o. Nagykároly, u. t. és u. P• V.etés. · 
mutbpuszta, Edemajor, Erd<'SkOzpuszta, Ernama,jor, Nagytagltanya, ~ Kaploriy, B.eatmár .".., 
Jánosmajor, Károlymajor, Keresztespuszta, Kocsis nagykárolyi j., cs. G. Narykároly, u. t. és •· p. 
fGldpuszta, Kopánkatelep, Máriamajor és Rózsa- Nagykiroly. . · 
major; lbl8ony ház t 16.163, T., m., N ~ Környe, Komáro• .,-., 
n., O• ef, .:f, l) (•), ref. Réte, 11.118 kh., ak. tatai j., c1, O. ml6d, u. t. é1 u. p. Tata • 
helyben, tsz. Pozsony, és ah. helyben, cs. o. *) nk., &eben '*·• nagydisznódi j., 
helyben, 7!1, XIII, 4-11, r, _r- e. hú 193, f, 1.~4, N., o., m., c:!, kg. Kistalmics, 

l\1\gylzom.ba.tl , ~ Szárazpatak, 18.557 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ab. Nagy-
IIOfiY t~m., nagyszombati j., cs. O. Nagyszombat, szeben, cs. O. Verestorony, 81, XXIII, 76, r, 
L t. Bogdtny, u. p. Súrazpatak. I- e. ~· 

Nagyszopor, n Kolozsvár, KoJoiB .".., es. O. *) Nagyt.Uya nk., X Berkimalom. és Szent-
(a közbiztonsági azoigálatot Kolozsvár város rend· keresztimalom; HetJes ""'·• egri j., hú 131, f. 9!6, 
6rsége teljesíti), u. t. és u. p. Kolozsvár. M., rt. Maklú, 1.188 kb., ak. helyben, jb. 

:~ Nagyu6r, r-. Pl1sp0kszilágy, Peat-.Hiis-BoU· és ah. Eger, Cl. O. F11zesal1ony, 60, X, 31, 
;\, . KiakWl "'·• i., cs. G. Vicz, u. t. Galga- r (Tilya), u. t. és u. P• Matlá.r. 
1 BJOrk, 11. p. PllspOkszilágy. Nagytamota, ~ NagykGkényea, N6grád ftl,, 

~ Nagruögtanya, n Polgár, Beaboica .",.., dadai sziráki j., ca. O. Sziri.k, u. t. L6rinczi, u. p •. 
t alsó j. (székh. Tiszalök), es. G. Polgár, u. t. Hatvan. · 

• 

~1 Folyás, u. p. Szentmargitapuszta. N a g y t a n J L Tany. 
;..: Nagyszöll8, r-. Herencsény, N6grárJ ""'·• ba- lfagytanya, n Alsózsuk, Kolo•s em., kolon· 
t j., cs. ö. Nógrádszakál, u. t. Magyar- vári j , cs. O. Bonczhida, u. t. és u. p. Alsózsuk. 

4) nándor, u. p. Herencsény. Nagytanya, n Apáti, .Arad ""'·• boros,jenc5i j., 
•• 
,j *) Nagrszillös nk., X Fakóbilkk; Ugocsa ""'·• cs. ö. Apáti (killOnitmény), u. t. és u. p. Apáti. 
• • 

l üszá.ninneni j. (székh. helyben), hú f Nagytanya, ~ Balmazújváros, Hajdu .,,.., 
• 

: 7.811, M., r., n., (), t, ~'J); 18.168 kb., ak. kOzponti j. (székh. Debreczen), cs. o. Balmazúj· 
:~ · helyben, tsz. Beregszász, és ah. helyben, város, u. t. és u. p~ Balmazújváros; 
~f es. o. helyben, 86, XI, r, , _r- e. Nagytanya, n Berepom, Bereg .,,.., mezc5· 
.' ~- · kaszonyi j., es. O. Mezc5kaszony, L t. Berepom· , 
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N a U az IH 16 s l. Keménynagyszc5116a. Mezc5kaszonJ, 11.. P• Beregsom • 
N a gy s z6llc5 s l Somlósz6llc5s. · Nagytanya, n Czecze, Fejér ""'·• sirhosirdij •. 
Nagrszüll8tanya, n Érsemjén, Bihar ""'·• ér- CB. ö. Czecze, u. t. és u. p. Czecze. 

~ihályfalvai j., CB. O. Érmihályfalva, u. t. és u. p. Nagytanya, t1 Czégénydá.nyád, 81atmár ""'· 
Eraemjén. fehérgyarmati j., ca. o. Fehérnarmat, L t. 

N 1111 z r e d i a t J e L Nagyszered. Fehér gyarmat, L p. CárénydAnyád. 
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Nng1tanya, r'\ tradony, B·iho.r t~m., é1_111ihály- ah. helyben, ca. 6. helyben, tt, XIV, M,' 
falvai j., cs. O. Szalacs, n. t. és n. p. Era(lony. f, . I- e. 

Nagytanya, r'\ Eszeny, S•abolcs 11m., tiszai j. *) Nagytarajos X Filménlak, .KaeziJriilll 
(székh. Mándok), es. lS. Mándok, u. t. és u. p. éa Nyires; Treflcstn t~m., trencséni j, bh ll~ 
Eszeny; ! 867, T., rk. Drétoma, Ar· Vágkohlny. iill 

Nngytanya, r'\ Fehérgyarmat, &atmár """"' kb., kj. és ak. Drétoma, tszlk., il!· és ah. Tm. 
fehérgyarmati j., es. lS. Fehér8yarmat, u. t. és csé n, cs. O. Trencsén, 71, XV, ,7, L l. él 1.~ 
u. P• Fehérgyarmat . Kistarajos. 

Nagytauya, f'"\ Ibrmy, B•olJolcs t1m., dadai Nagytares, r- Kerékteleki, Ye~qr/1 ll, 
felső j. (székh. Gáva), cs. o. Ibrány, u. t. és u. p. zirczi j., cs. O. Kerékteleki, L t. Iisiér! l.~ 
Ibrány. Kerékteleki. . 

Nagytanya, f'"\ Kernlős, Arati t1m., kisjenői j., *) Nagytarcsa nk., X A~namaJor; ful·llli, . 
cs. o. KerO.h5a, u. t. és u. p. Kertllős. Solt-Kisbn 11f11,, gödöl161. j., ház 171, i t-~. 

Nagytanya, r'\ Kisszekeres, Szatmár t1m., fehér- M., t., rk. Kerepea! ág .. Czmkota, kh..'l. 
gyarmati j., es. o, Fehérgyarmat, u. t. és u. p. helyben, tsz. PestVIdéki (székh. Budapest1~:i. 
N agy szekeres. és ah. Gl!dl!llő, cs. ö. Pécze~ ~ ~L L 

Nagytanya, f"'t Kisvárda B•abolcs ""'· kis- Czinkota, u. P• Kistarcsa. 

... 

Nagytan7a, f"'t Kiszombor, Torontál vm., nagy- (székh. Klrá Y elmecz), ú 177, i 1.1~: t 
1 

t · kló · · K" b t é o, ~ , gk. Zemplénagárd, !.707 kb, ~. ~ . 
szeD mJ Sl J., es. cl. 18Zom or' u. • 8 a. P• k K" tárkán ts s. t r "h l jbiL ' 
K"szombor a • JS y, 1.. a ora JaUJ e y, 1 "'es;: : 

. é f . O S t ár Né f t é u. t. Bély, · 
n me 1 J., cs. • za m - me 1, u. • s u. P• N ti. k. 4. ,.., "--Lrende~ '·'·• 
Lázá . . ·~~~~sz.~ .• ~~~ 

n. . . " S ' . · • sQmegl J., cs. u. ilmeg, L .. il L ~ 
Nagytanya, f'"\ Mezl'lkeresztes, Borsod t~m., Cs brendek. 

mezőkGvesdi j., cs. ll. Mezőkeresztes, u. t. és u. P• !) Nagytarna kk. X Nagytamai filrd6, ~:· 
Mezőkeresztes. tarnai huta és Vágástanya · Ugoc•a• · .. 
Nagyt~!a, n Mezc5na~ymihály, BorsarJ (székh. Halmi), ház 416: :E 1 , ~o., r.!: 

. mezóc~áb J., cs. G. Meac5csat, n. t. és u. P• Mezó- ~ , rk. Királyháza, 6.664o th., tj. él at. beirt:: 
·pqymihály. tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ab. Halmi, es. t 

Nagytan7a, f'"\ Torda-.Aran.gos helyben 85 XI 35 11, t. Királyháza, ~ 
t1a., marosludasi j., cs. O. llatosludas, u. t. és Nagytar~i fürdö, 0 Nagytarn" Ugom. IL 

u. p. Mezószengyel tismntúli j. (székh. Halmi), ea. G. NarJ'.a.'D!. 
Nagytany&~ n Nádassaentmibály, Kolo•s """"' u. t. Királyháza, u. p. Nagytam•. 

né.dasmenti j. (uékh. Kolozsvár), cs. G. Nádas· Nagytarnal huta, r- Nagytama, Ugoua rJ.. 
uentmihály, u. t. és u. P• tiszántúli j. (székh. Halmi), ea. G. Nagy~L'"u~. 

Nagytanya, n Nagyenyed, .Alsó-Fehér vm., cs. u. t. Király háza, u. P• NagytamL 
ll. Nagyenyed, u. t. és u. p. Nagyenyed. *) Nagytárnok nk., X Nagyjogortin!']IU~· 
, Nagytanya, n Nagyürl!gd, B·lhar tim., :t,Gz- Torontál .,m., nagybecakerekij., ház 7()j, il*· 
ponti j. (azékh. Nau-Várad), ea. O. NagyürlSgd, o., =f, rk. Bégaszentgyllrgy, 9.098 th., ak. bilJ· 
u. t. és .. P• Váradles. . ben, tsztk., jb. és ah. Nagybecakerei,es.Ui[i· 

Nagytanya, n Nyírgelse, B•abolcs t1m., liget- szentgyGrgy, V, 16, ~. ~· 
aljai )· (székb. Nyfra~sád), . es. G. Balkány, L i. Nagytatárvár, f"' Lengyeltóti, &IDgf lll 
Balkany .. P• Nyfrmthálydi. lengyeltóti j., e& G. LeJ1i'yeltóü, L ~ i L F 

f'"\ Nyírkarász, &abolci- t1m., kis- Lengyeltóti. 
vé.rdai j., ca. O. Nyirkarász, u. t. és u. p. Nyfr- *) Nagytavas kk., Ze~tpUn ""~ mez61aborrri:-
karász. · ház Bt, ! 176, R., gk. Havaj, 700 kb., t~ él ;i 
· Nagyianya, r'\ Nylrparasmya, &atmár .,m., Havaj, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk, Sztropt6, ~· 
mátészalkai j., cs. lS. Nagydobos, u. t. és u. P• Varannó, es. G. Sztroptó, 66, II, 1, L~ 
Nagydobos. Sztropkó, u. p. Havaj. 

liagytanya, f'"'l Talpas, Arali tJII., tisjenc5i j., Nagytel'k, f"' Boldor, Dtt·l\lir·&lt·f~· 
a. -o. Vadász, u. t. és u. p. Talpas. kun ""'·• aszódi j., cs. G. Tura, L t. Halrii-

Nngytanya; f'"\ Vasmegyer, S•abolcs ~m., nyír- u. p. Boldor. .; 
.bogdányi j. (székh. Kemecse), cs. o. Ujfehértó, Nagytelek, f" tvan, Hm•..., baiYID''' 
a. t. és u. p. Vasmegyer. es. G, Hatvan, L t. és u. p. HabaD. ~l> 

*) Nagytapolcsány nk., NyitrrJ .,.,, nagy- Nagytelek, f"' KGrGstarcsa, BtUs "';,t.i11-;~o 
'"'"' l á ·· j h""- 8 ~ 9 T ± J' cs G Mezőberény, u. t. és u. P• KG • ",_ -yo cs n p ., 4Wo 50 , -. 6. 39 , ., m., n., u' '' • · Tá . órJIIrrYe JINI·lflll" 
(l, 3.1 18 kh., ak. NJitra, jbtt. él r:'l Pl ' 
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11fll·,, abon)'l j., es. G. TApiószele, n. t. ") Nagy1oronya kk., X Toronyaf'Drd6; .Z..plltl 
lia a. p. Tápiógyor~rye. . ""'·• sátoraljaújhelyi j., bú 179, 762, M., t., 

Nagytelekm.ajor, r, Mezőbaj, BtlHJr ""'·• nau- • , ~, rk. Sátoraljaújhely, kj. 6s ·at. 
aalontai j., ca. o. Nauszalonta, u. t. Illye, SAtoraljaújbely (sátoraljaújbelyYidéki kj. éa ak. 
L p. llezi'Sbaj. kerillet), tsztk., jb. és ab. Sátoraljaújhely, ca. o . 

Nanterebetanya, r, Paszab, &tJboles t1m., SAtoraljaú,ihely, X, 88, L L SAtoraljaújbely, 
dadai felsiS j. (uékb. GAva), ca. G. Ibrány, a. L a. p. Csörgő • 
Buj, a. p. Tiszabercael. ") Nagytószeg kk., TorOttláZ "•·• uomboJ~j., 

*)N&gJteremi kk., X· Udvaritanya; Kis-KtlHlld hú 180, i, 1.119, N 6.038 kb., kj. és ak. 
-., radnóti j., hú i, 1.191, O., m., • , ~ , helyben, tsz. jbtk. és ab. Zsom-
8, kb., tj. és ak. helyben, tu. Erzsébet- bolya, es. O. Csemye, 61, VIII, !U, ~. 

és ah. Dicsőszentmárton, ce. G. hely- ") Nau~tfaln kk., BaraRyG .,..., siklósi j., 
ben, fíO, XXIII, 76, ~- . biz 127, :E '97, K., ~. rk. 1.780. th., 

N a g J t e r e m i a l. MAriafölde. kj. és ak. Sikldll (nqylótfalui lr,j. és ak. ke:rillet), 

• 

. 

l 

*) nk., · X DiósvGIIJ és Tétényi tsz. Pécs, jbtk. éa ah. Siklós, cs. G. ISI, · 
; biai j., bú XIX, 60, n. t. és a. p. Siklós. 

:E S.9!U, JI., n., 0, J), ref. Budafok, !U!O N a g Y t ó t fa l u l. Alsótótfalu. 
.th., at. helJben, tsztk. és jb. Pestvidéki (azékb. Nagytóti kk., déni j., hú 4I5, 
Budapest), ah. Budapesti kir. Allampénztir, • :E 196, O., .::f, '98 kh., kj. és ak. tsztk., 
Virmegyeház), cs. G. Budafok, 3!1, I, !!, J,, jb. és ah. Déva, ca. G. Piakitelep, ti,, XXIII, 
f {N&gJtétény), r (Nagytétény-Diósd), a. L és u. p. Piski. 

Nagytótlpas.ZU., r, Jlagyarhomorog, Btl~art1111., 
*)N&rJtenl kk., X Uasalpaasta; Yes•tw'- va., biharkeresztesi j., ca. G. KomAdi, L t. 

j., hú 158, :E 9!0, N., m., O• 1.963 kb., kJ. a. P• Komádi • 
lia ak. HomokbOdöge, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. *) Nagytótlak kk., Vas ., •. , muraszombati j., 
Pipa, ca. G. Up, 19, XVII, 61>, a. t. UJOd, u. p. ház 173, ! 767, Vend, m., rk. Alsóazentbenedek, 
Tapolczaf6. ág. Tótkeresztúr, !.699 kb., kj. éa ak. Ú\'domb, 

Nautibava L Havasalja. tu. Szomhethely, jbtk. és ah. 
*) N&gJtll tuy nk., Krass6-Sefirltly ""'" oravi- ca. ll. Tótkeresztúr, 88, XX, u. t. Pártos· 

j., hú 410, :E 1.6841, O., • , rk. Ora- falva, u. P• Úrdomb • 
kg. Kistikvin y, 6.141!1 kh., ak. hely· r"l Gl.losfa, _ BotAogr. .,..., b· 

ben, tsz. Fehérlemplom., jbtk. éa ah. Oravicza- posvári j., ca. G. Gilosfa, L t. éa n. p. GAlosfa. 
búlya, cs. G. Ktkófalva, .U, VII, !11, u. L Kákó· r"l Szentes, 0Hft{Jf'Ü .. ., CL. IS. 
faln, ~· Szentea, f, 18] p. 'IL 

*) Nagytilaj kk., X Egonmajor, Rózsamajor, r"l Jlez6ny~k, Borsod .,..., 
Újmajor, Viktorinmajor és Viktormajor ; Y as .,.., kolezi j., ca. G. ÓUod, n. t. és u. p. 11ez6nyék. 
ypvári j., ház 82, :E 680, rt. Balta vAr, !1.478 *) Nagyturány kk., X Nagyturinyi gőzfürén; 
kh., kj. és ak. Baltavár, tsz. Szombathely, jbtk. Turdcs ""'·i' turóczazentmá:rtoni j., hál i 

. . él ah. VaSYAr, cs. G. Baltavir, 83, XX, 66> u. L 1.97 .. , T., i:5, r:J, 8.1 .. 7 kh., kj. ~~ ak. helyben, 

• 

• 

• 

-

él a. p. BaltavAr. tsz. Besztereaebánya, jbtk. és ah. Turóczszent-
Nag:rtl.voriay,r"INyfradony, 81abolca .,"..,üget. márton, ca. lJ. Ruttka, 71, XV, 68,. r, 

aljai j. (székb. Nyiraesád), es. G. Nyiracaid, u. t. és 
L p. Nyíradony. · NagyiaránrJ g6zflrész, r"l Nanturány, Ttw6a 

Nagytoldfpaszta, r"l Karid, &mogy .,.., tabi ·om., 1uróczszentmArtoni j., CL· IS. Ruttka, L t. 
j., ca. ll. Karid, 1;1, r (Nqytoldipuszta-Andoca), és u. p. Nagyturány. . 

. L p. KarAd. N a g y t u r i c 1 a l. NaryturjaaGf. · 
:Rarytómalom, r, Sopron, Boprora .,.., es. *)N arrturJaaUg kk., U"!! ., .. , J., 

a. (a kGzbiztonsági azoigálatot Sopron viros hiz 171, :E 906, R., t, 4.536 kb., kj. és at. · 
rendőrsége teljesíti), u. t. és u. p. Sopr'on. helyben (kisturjaszllgi lr,j. és ak.. kertllet), ta. 

N a n t o p o l o v e c z L Nagytopoly. Beregszász, jbtk. és ab. Nacberezna, aa. ·G. Tur-
*) :R&gJtopoly kk., Te•es .,.., temesrékasi jaremete, 66, XI, 86, u. t. 

j., hú S1'i, :E 1 . .&65, O., n., .::f, rk. Temesrékas, ~) NagyadTA kk., Tretaem. ... , 
!!.185 kh., lr,j. és ak. helyben, tsz. Temesvár, jbtk. j., ház 114-, ! 661, T., rk. Kisudva, t . ..SS kh., · • 

1 és ah. Temesrékl\8, cs. G. heljben; 61, VIII, !13. kj. és ak. Kisudva, taz. Trencsén, jbtk. Vágbeas-
f, .(Ile. ~· · tercze, ah. Nqybicscae, cs. G. 71, 
a gy t o r á k l. N agytá.rnok. XV, 67, u. L és u. p. V árbesztercze. 

r'! Felsönána, Tolna., •• , aimon· *) Nagyu.dvar kk., Ny\trG vm., nagytapolcsin'Ji 
tornyai j. (székh. Gyönk), cs. IS. Klllead, u. i. j., hiz ü, ! 4Sö, T., rk. NyitraGrmén;y, 1.84t7 
Zomba, -. p. Fela4nina. . kb., kij. és ak. Nyit.rahajna, tu. NJitra, jbtk. éa 
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988 Nagy Nagy • 

ab. Nagytapoles!iny, es. ~. Nagyrépény, a, XIV, N a g y v aJk h h L Va\\bb. · 
46, a. t. Nagytapolcsán y, 11. P• Nyitrabajna. Nagy-Várad tjv., X Nagyvárad-Velenae ftllll. 

*) Nagru4 kk., X Búslakmajor, Kisszi- Alloméa ; Bihar ,,.,,, biz 6.865, f, &U69, 1, a, 
· getmajorésRózsamajor ;Po.raony .,m.,dunaszerda- n., t., lengyel, o (a), ; (a), ~. Q",.:f(t),01•1 

helyi j., ház 60,·!, 389, M., rk. Dunaszerdahely, unit. Budapest, 8.813 kb., ak. helyben, tszli, j!. 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ab. helyben, cs. O. helyben (a kGzbizloi~Sij 

és ah. Dunaszerdahely, es. O. Dunaszerdahely, szalgálatot a viros bel· és killlerllletén a liro! 
7J, XIII, .ft!, u. t. és u. p. Dunaszerdahely. rendőrsége teljesíti), 87, IV, 11, f, 

liaiJugoltka, r'\ Uglya, Máramaros .,m., técsői .['4 e. 
J., cs. O. Uglya, a. t. Bustyaháza, u. p. KOveslige_t. N -V eleneze vasutállomú, " Hin· 

*) NagJU.gróoz kk., X Belanovirtvány, Bencze!- Várad, Bihar ""'·• cs. ö. (a kll~biztonsi~ illi· 
irtvány, Brezovairtvány, Pozsdolirtvány, Répa- gálatot Nagy-Vmd város rendllrsép · 
irtvány, Rudiezairtvány és ; Bars :f, u. t. 6s u. p; Nagy-Várad. 
••·• oszlányi j., ház 187, f, 1.907, T., m., n., a g y v i r a l j a l. Kaszanagyv&ralja. 
O• .ft.810 kb., kj. és ak.· helyben, tsztk., jb. és *) Nagynrjas kk., X KisvarjRsptmta, s.dft. 
ah. Aranyosmarót, es. O. Oszlány, ~6. XIV, U, b!t és Szóllöshalmipuszta; Arad va., macJ"Ifo 

r. _ri e. pécskai j., b!z 319, ! 1.756, JI., o~ rk.és q. 
a g y u g y i c s I. Nagyudva. ' Tornya, 4.878 kb., kj. és ak. NaaJiratos, lll. . 

Nagy-djváros, ~ Derekegyház, Oaongrád ""'·• Arad, jbtk. és ah. Magyarpécska, cs. G. Op4cab, ' 
tiszántúli j. (székh. Mindszent), ca. o. lfágocs, VIII, a. t. és u. p. Tornya. 
L t. és a. p. Nagymágocs. N a g y v a r j as és Kis v ar j as l. NIIJ'Uia 

*) Nagy1iny kk., Nyitra tim., szakolczai j. (székh. *) N&gJT&rSbJ kk., X Ezredestanya; &• 
Holics), ház 282, f. 1.i9.ft, T., o, 3.969 kb., kj. bo lea t~m., tiszai j. (szék h. Mándok), ház l~ t 
és ak. helyben, tsz. Nyitra, jhtk. és ah. Szakoleza, 1.077, ~, rk Gemzse, rk. Révaranyos, !.1~ 

. es. O. Sasvár, 7J, XIII, .ftt, u. t. Egbell, kb., kj. és ak. GyQre, tsz. Nyíregyháza, jbll 
*) kk., Vas .,m., szombatbelyi j,, és ah. Kin·irda, CL O. Gynre, X, 33,"~ 

ház 61, f, S7i, M., rk. Kisunyom, 1.169 kh., kj. és a. p. Gyüre. 
és ak. Kisunyom, tsz tk., jb. és ah. Szom~athely, *) •. Nagyváty kk., Baranya vm., szentMriueli ~ 
ca. o. Szombathely, 83, XVIII, 69, a. t. és u. p. ház 112, f, 4!78, M., ~, rk. Szentdienes, ln 
Kisunyom. kh., kj. és ak. Szentlőrincz, taL Péa, jb!l 

Nagyút,· "" Kál, He"e• •m., esri j., ca. O. és ab. Szentlórint:.z, cs. l. Szentl6rinez, il, 
Kál, n. t. és n. p. Kl\1. XIX, 60, u. t. és a. p. Szentlórincz. 

Nagyuzsapuszta, n Vanyarez, NógráiJ t~m., *) Nagyvázsuy kk., X Alsócsepely, 
IZiraki j., es. o. Szirák, u. t. és u. p. Vanyarez. melszőtelep, Felsőesepely, Hermanmajor, IQ. 

*) Nagyülés kk., X Czudeniczetanya, Hugyeez- hegy,Szentmihálypuszla és Zsóftamajor; Y111pril 
tanya és Viglas; Bara tim., j., ház .,m., veszprémi j., ház ! Ul 7, M., D., o, !. 
158, f, 968, T., o, 3.i35 kb., kj. és ak. Fenyő- d", ll), 14.870 kb., k;j. és ak. helyben, lull, ji. 
kosztolány, tsztk., jb. és ah. Aranyosmarót, es. o. és ab. Veszprém, CL O. helyben, 19, IVU, 111, 

Újbánya, i6, XIV, '"· u. t. Újbánya, u. p. Fenyő- _ri e. . 
tosztolány. Nag7Tecser, ~ Székelyhid, Bihar ta., li-

*) li kk., X Bodótanya, Csapótanya, kelyhidi j., a. G. Székely hid, u. t. á L~ 
Erdélyitanya, Kováestanya, Kuliestanya, Nagy- Székelyhid. 

• 

l 

tanya, Paptanya, PilspGkségitanya és Udvardi- *) Nag) tejke kk., Tolna""'' vlllgyséfij. (aüh. 1 

tanya; Bihar tim., tOlPOnti j. (székh. Nagy-Várad), Bonyb6.d), ház 115, i, 59!, N., o, 1.3ö0 ih.,~
ház i09, :f. l.W, o .• m., t , r'k. Biharsályi, kg. Kis- és at. Apar, tsz. Szekszárd, jbtk. és ah. Bonyhád. ! 
tl1·0gd, ref. Váradles, 'k.h., kj. és ak. hely- es. O. Kiavejke, 44-, XIX, 61, •· t. Lenry~ p. u. l 
ben, tsztk. Nagy-Várad, jb. Nagy-Várad vidéki Apar. • · 
(ssékh. Nagy-V6.radJ, ah. Nagy-Várad, es. G. heir- *) Nag)teleg nk., Fljir fil., móri j., bi 
ben, 87, IV, 11, u. t. és u. P• Váradles. 174-, :E 1.011, M., ef, rk. és ref. llór, ~ 

N an vadu, r'l· Szalkszentmárton, Pest-PiUs· ak. helyben, tu. Székesfehérvir jbtk. és ib. 
Bolt-Ki8lo:un ••·• dunavecsei j., cs. G. Duna- Mór, es. o. Mór, 69, XVIII, 58, a.' t lór, ."_ 
veese, n. t. Szalkszentmárton, u. P• *) Nag7Tendég kk:., :Nyitra, vm., nyitrusámbot· 1 

NagJT&dastanya, r'\ Újfehértó, &abolcs ""'·• réti j., ház 60, :f. 6i3, T., rk. Kisvendéf, Us& , 
aagyk.Allói j., O. tJJfehértó, 'L t. é1 u. p. kb., kj. és ak. Sissó, tsz. Nyitra, jbtk. 6I ~ 1 

(Jjfehérló. Nagytapolr.sány, es. O. Nyitrazsimbokrét,tt,lJ\, : 
kk., Fogarali t~m., fogarasi j., 46, u. t. Ribény, a. P• Sissó. sAl' 

ház 118, f, 696, O., .:f, 3.518 kb., kj. él ak. Posorta, N&gJTenylm, ~ F-.iir ,.., P... , 

mv, 78, L t. AlsóuaiÜIU'alva,. .. J• Po&Ql'.t&. Na;penJiml ~ Bercser ,., 
• 
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flfll,, &Arbogárdi j., ca. 3. va, u. t. és NagyvUlgytanra, r'\ Kisléta, &abolcs t~m., 
11. p. Nauvenyim. nyfrh:ltori j., cs. O. Nylrbátor, u. t. Máriapócs, 

Nagynremtanya, r'\ Alsókápolna, Kis-Ktlktlll6 u. p. Kisléta. . . 
.",.,, hosszúaszói j., cs. G. Zsir.lve, u. t. és a. p. N &IfJ tUlgytéglagyár, r'\ Edelény, Boraorl V1ll., 
Zsidve. . edelényi j., cs. G. Edelény, u. t. és u. p. Edelény. 

N a g y v ess z c'l s l. Szásznauvesszős. NagyvUigytelep, r'\ Liptagerge, Nógrád. vm., 
")N an teszverés kk., X Hámor; Götnör la Kis- szécsén:yi j , cs. G. Nógrádszaká.l, · u. t. és u. p. 

HOfi t tJm., rozsnyói j., ház l 69, !. 779, T., m., ö, d', Litke. · 
6 .. '170 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Rimaszombat, N a g y z á b la t l. Vágszabolcs. • 

jbtk. és ah. Rozsnyó, cs. O. Rozsnyó, XVI, ") Nagyzalacska kk., X Veresmajor; Ung · 
l)i, m. h. (Veszverés), szobránczi j., ház 1M, !. 7EU, T., m., o, gk. 

•) kk., X Nándorpuszta; Bara Gézsény, !1.064 kb.,· kj. és ak. Zalacska, tsz. Bereg-
""'·• verebélyi j., ház 73, ! 471, T., m., rk. Nem- szász, jblk. Szobrá.ncz, ah. Ungvár, cs. O. Vinna, ·· 
esény, 1.717 kh., kj. és ak. Kisvezekény, tsz. 66, XI, 36, u. t. Nagymihály, a. p. Zalacska. 
Aranyosmarót, jbtk. és ah. Verebély, cs. O. Aranyos- N a g y z e ll ő L FelsözelliS. ·· 
marót, !6, XIV, '"• u. t. Barstaszár, u. P• Kis- *)Nagyzerénd nk., X Ősipuszta; .Arad vm., kis-
vezekény. jenői j., hAz 5!14, f !1.637, M., ~, rk. Kisjen ő, 

Nagynda, r'\ Ernőháza, Toronteil t~m., nagy- kr. Tamáshida, 6.701 kh., ak. helyben, tsz. Arad, 
becskereki j., CL o. Párdány, a. t. 6a u. P• és ah. Kisjenl'l, cs. o. helyben, 38, IV, a, 
Istvánfölde. . . (Nagyzerind), _[ll e. ~-

Nagy1illong6, r'\ T1azaftlred, HetJes ""'·• t1sza- a g y z e r i n d L 
fl\redi j., ca. O. L t. és u. P• Tisza- Nagyzomllnpuszta, r'\ Bors, Bihar ""'·• b ihar-· 
filred. keresztesi j., cs. G. r (Nagy· 

"} Nagrrlsny6 kk., ){ Boroszlótanya és Eske- zomlin), ~- . . 
renatanya ; Borlod ""'·• saj6azen\péteri j., ház N a g y z o r l e n c z l Alsózorlencz. 
~16, f. 1.~69, M., ~, rk. ~édes, 7.~7o· kb., kj. •) Nagyzsim kk., X Mihálymajor és Orom- · 
es. at. Sulvásd.rad, tsz.. Mxskolcz, Jbtk. és ah. völgypuszta; Temes verseczi j., ház MS, i 
SaJószentpéter, CL O. Szilvúvárad, 84, X,, Bl, ~.66i, N., m., o., <5, k(l'. Ermény, 11.77-' kb., kj. 

:f, f8l P· u. , . és ak. helyben, tsz. Fehértemplom, jbtt. és ah. 
·) Nagydtéz kk., ){ Feketemalom, Hegyx- Versecz cs. G. helyben 61 VII, .10 r 

major és KövOlgy ; Sáros. .,,_,.., kisszebeni j., .I- e. ~- ' ' ' ' 
h~ 163, f. . 7 .&8, T., rk. _Sxroka, 3 . .WS ~· ·N a g y zs e n n y e I. Zsennye. · ' 
k;j. • ak. Sxroka, tsztk., jb. és ah. EperJes, *) N A.- ,_,_ x' 6 D Jt..L.. 

G B -tót 67 IX, t. ngyzsupu..u.y &.&., raBI ·olvnmy vm., :- k 81 
' ' L a. P• orsovai j., ház 817, i 1.656, O., n., .:f, ág. Orsova, 

1~ a..,~_ d ... v· d ".. ' 'á' !1.~66 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Karánsebes, . 
.,agyu.zes pasz..., r'\ tzes , ~orotlo • ""'·• . tk 0 v· 

b l · · ,. Zs b 1 • K" Jt. Jb • és ah. Orsova, cs. O. rsov._, III, t&, zaom o y11 J., cs. u. om o ya, a. .. lSusz, t O r:::::::'! 
V. d. u. • rsova, L::::::::.~· . 

L p. 1Z8S . * . 
N 1"'1 Galambok, ZaltJ .,.., nagy- ) Nahac•. ~k., X CseronmaJor i ~""Y ""''.' 

kanizsai j., cs. o. Kiskomárom, u. t. Kiskomá- nagyszombaü J., ház 90, i 516, T.,. O• 8.4-19 kb., kj. 
rom, u. p. Miháld. és ak. Alsókorompa, tsz. Pozsony,Jbtk. és ah. Nagy-

' 1"'1 Kohol, Bács-Bodrog .,.., zen szombat, cs. O. Pozsonynádas, 7i, XIII, u. t. 
. tai ~. Ils. o. Ssenttamás Kutaspuszta, u. t. és Szomolány, u. p. Pozsonynidas. 

L P• Kohol. Nahácspasda, 1"'1 Papfa, ~1aony ""'·• 
N a g y v ö l g y l , Maroanagy- j., cs. G. Cseklész, u. t. és u. p. Pozaonyivánka . 

völgy. · : . . N a j d As l. Néranádas. 
NagyvölgylrnU.y, r'\ Dobrocs, Nógrdd ""'·• *) Nak kk., Tolna ""'·• dombó.vé.ri j., hu 

Iosoncili j., cs. G. Lónyabinya, •· t. Lónya- i. 1.258, .M.! <5, 1.63! kb., kj. ~s ak. helyben, tsz. 
bánya, u. p. Vámosfalva. · Szekszárd, Jblk. éa ah. Tamásl, ;CL O. U, 

r'\ Czabaj, Nyitra ""·• nyitrai XIX, 63, u. t. Szil!, ~- · 
·j., cs. o. rmény, u. t. és u. p. Czabaj. Naklmajor, r'\ Ujdombóvé.r, Tolfia tili., dombó-

lagyTölgymajor, 1"'1 Sr.ancsal, Ki8-Ktlküll6 vári j., ak. Nak, cs. O. Dombóvé.r, u. t. és •· p. 
""'-• hosszüaszói j., CL O. Zsidve, a. t. Szép- Dombóvár. 
mezl'l, u. P• Szancsal · *)Nákófalva nk., Torontál ""'·• nagykikindai j., 

r'\ 'Ormény, Ng,tra ház 688, f !.609, N., <5, 4.826 .kb., ak. helybeD, 
nyitrai j., cs. o. 'Ormény, u. t. és u. p. Űrmény. tsztk., jb. és ah. Nagykikinda, cs. O. Narykomlós, · 

Nagyvölgypuuta, 1"'1 Zsitvabesenyő, Bara "m., i9, V, 16, r. ~· 
verebélyi j., ca. o. Verebély, L t. Bungad ""'·• bitanal j., hu 
L P• Zaitvabuenyct. &6, f !651 o., m., tr. Bea, 93' kb., kj. It aJr. Toteed, 
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tn. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, es. (), Hátszeg, 64, Ná.ndomaJor, f'~ Puszta-racs, art·Riit·IWI· 
XXIII, 75, u. t. és u. ·P· Hátszeg. . Kiskun vm., alsódabasi j., ca. G. PIISI\a!U!, 

N a ro é n y l. Kisnamény, Vásárosnamény. u. t. és u. p. Pusztavacs. 
Námesztó nk., .Árva tlm~, námesztói j., ház 880, Ná.ndormajor, " Pusztaszabole~, Fejlr.., 

f, 1.577, T., n., ro., C;, (1, 5.673 kb., ak. helyben, tsz. adonyi j., es. ö. Adony, u. L és u. p. AOOAJ· 
Rózsahegy, jhtk. helyben, ah. Turdossin, es. ö. Pusztaszabolcs. 
helyben, 71, XV, 49, . _['( e. Ná.nd_ormajor, f' TemesvajkóCI, T,_ 'll., 

*)Nána kk., X Belsc'iroajor, Párkány-Nána vasuti verseezt j., cs. ft. Veraecs, u. t. éa L J• Ta 
állomás, Renner téglagyár és Új major; EsstM'gom vajkóez. · 
f1m., párkányi j., ház ai, t 1.115, M., rk. Pár- Nándormajor, r'l TOmOrd, fa• ""' k6mp 
Uny, '!.924 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Komá- j., es. ft. Kilszeg, u. t. Csepreg, L P• TOmör4, 
rom, jhtk. Pirkány, ah. Esztergom, es. o. Eszter- Nándormajor, r'l Udvarszálláa,Krlllad-&óriaJ 

' 10m, !16, XIV, 44,· u. t. és u. P• Párkány-Nána. "m., jámi j.,· es. O. Um, u. t. és L .. lia. 
Nána, n Kalocsa,. Pest-Pilia-Solt-Kisk~ Nándormaj or, r't Városhidvég, &•ogg rt, 

t~m., kalocsai j., es. o. Kalocsa, u. t. és •· p. tahi j., cs. G. ÁdAnd, L ~ és L p. Vlroi. 
Kal9esa. . . · hidvér. 

Nána, f'"'l Uszód, :ast-Pilia-Solt-Kiikwa .",.., Nándormalom, r't Tillya, Zemplttl q, ... 
kalocsai ·j., c~ ö. Kalocsa, u. t. Kalocsa, a.. P• rencai j., es. ft. Tállya, L t. és L p. Tillya. 

· Uszód. \ Nándorpuszta, r'l Mány, Fejtr ca .. vili j, 
N 6. n a l. Alsónána, Bakonynána, Felsőnána, cs. ö. Bicske, u. t. Bicske, u. p. . 

Kisnána, Tiszanina. • Nándorpuszta, r't Nagyvezekény, Bmrs ta, 

N 6. n á s L GGmOrnánAs, Hajdunánis. verebélyi j., es. ö. Aranyosmaró~ L t. U. 
Nándlnháza, n Nagymarasfalu, Po1aony t~m., taszár, u. p. Kisvezekény. 

pozsonyi j., es. .o. Stomfa, u. t. Zohor, a. P• Ná.ndortan7a, r't Nagyltz, Ut~~ t~~o,ueredl:a 
Narymagasfalu. j., es. ö. Nagygejőez, u. t. Ungvár, L p.lorJii. 

Nándor kk., Hwayad tma., · vajdahunyadi j., helmeez. 
ház 66, f !71, O., kg. Nándorválya, 1.618 Ná.ndortan7a, r't Szécsegrea, hp!ltlt~.. 
kh., ij. és ak. Fels~pestes, tsz. Déva, jhtk. és ah. plszécsi j., ea. lS. Tőketerebes, L t. ID, 
Vajdahunyad, cs. G. Vajdahunyad, 64, XXIII, u. p. Pelejte. 
75, u. t. és u-. p. Vajdahunyad. Nándonálf& kk., HtmyatJ """• vajdahunj2di 

N á n d o r L MaiyarnA.ndor. j., ház 118, f, 369, O., .:f, kh., tj. iut 
Nándorakna, f'"'l Garamszentkereszt, Bara ."_.., Felsilpestes, tsz. Déva, jbtk. és ah. VajdabUDyad, 

p.ramszentkereszti j., es. O. Garamszentkereszt, cs. G. Vajdahunyad, 6,, XXUl, 76, L t. ln. p. 
u. t. és a. p. Garamszentkereszt. Vajdahunyad. l 

Nándorhalmapuszta, n Terpény, Hont .,m., NándorvUlgy, r't Királyh~gyalja, Göait ú i 
korponai j., cs. ö. Szénavár, u. t. Korpona, Kis-Hont vm., garamvölgyi ~ (uékh. he!JbeB). 
•· p. Litva. · · es. ·o. Koháryháza, m. h., L t. Niador· 

Ná.ndorbá.zapuszta, · f'"'l Klári, Torontál "m. huta, . 
csenei j., cs. ö. Kilcse, u. t. és n. p. Zsombolya. *} Nandrás kk., Göm6r ú Ki&·Honlta.,nar.· 

*}Nándorhegy kk., X Nándorhegy gyár; Kro-aa6- r~ezei j. (székh~ Jolsva), ház 9!, f. 4-S!, T, m., o', 
81lWmy .,m.., karánsebesi j., ház !~7, t 1.694, 1.843 kh., kj. és ak. Kövi, tsz. · jbli. 
N., o., L, m., O• r;!, kg. Bisztracseres, 407 kh., és ah. Nagyrilcze, cs. O. Ratkó, !5, lVI. it. l 
kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Karánsebes, u. t. Jolsva, u. p. RákosbányL 
cs. o. helyben, 43, VIII, i6, :f, .[IE e. *) Nánfalva kk., Máratnaros nt., &fllil\3~ • 

(székh. Aknasugatag), ház 188, f, 771, O., u.;, 
Nándorhen8'1ár, n Nándorhegy, Kraaa6-Bsö- 1.~14 kh., .kj. és ak. Váncsfalva, tsztk., ~.es llL 

reny "m., karinsebesi j., es. G. Nándorhegy, Máramarossziget, cs. O. Barczánfalva, 85, XJI, 3!, 
u. t. és u. p. Nándorhegy. . u. t. Aknasugatag, u. p. Barczánfalva. 

NA.ndorbuta, n Királyhegyalja, GömlW ta Kis- *) Nánhegyes kk., Bil,ar "m., maararesek~ j • 
Hont t~m., j. (székh. NándorvOlgy), ház 167, t 805, O., ;=., U99 kb., kj. és at be~· 
cs. o. Kohiryháza, r. u. P• Ve:teskil. . ben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Magyar.:sik.l, 

Nándorllget, n Poga.ny, Balfanya vm., pécs1 es. O. Kispapmez6, 37, IV, 11, m. h., 1, t. l! 
j., cs. O. Szalánta, u. t. és u. p. S:~:alántR.. u. p. Bihardohrest · 

Nándormajor, f'"'l Csömör, Peat-liZiB-Solt-.Kia- N á n h e B' yes e l L Nánhegyes. 
kun vm., iödöllili j., cs. ö. Czinkota, u. t.és u. p. *) Nántii kk., X Farkasorratanya; B•aiiiÍ'~j 
Csömör. · erdc'idi j., ház 166,! 930, O., n., m., Ö·*·'~-~~ 

Nárulormajor, f'"'l Pakod, ZaZa "m., zalaszent- kh., kj. és ak. helyben, tsz. ,.w~te~ 
gróti j., ea. ö. Zalaszentarrót, u. t. Zalabér, •· p. Erdőd, ah. Szatmár-Németi, es. 6• lraP" 
Pakod. . 5, XII, 87' u. f; • .Alsóuopor, ..,_ 
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laptelett ugar, ~ Szabadka, Bács-Bodrog ház 7H, f. .(..308, M., t., o, 10.985 kb., ak. helyben, 
t"n., cs. ö. (a közbiztonsági szol~rá.latot Szabadka tsz. Komárom, jhtk. Ógyalla, ah. Komárom, cs. ö. 
város rendc5rsége teljesíti), L 1. . és u. P• Ógyalla, 1 !, XIII, 4!, n. t. Bajcs, ~-
Szabadka. *) N átafain; kk., X Márkusháza, Zempl.61 flm., 

*) Napkor nk., X Blautanya, Czukortanya, nagymihályi j., ház !17, f. 1.033, T., n., m., rt. 
Fodortanya, Hartateinmajor, Ilona tanya, Kállay- Órmezc5, gk. Laborezfalva, !. 706 kh., k,f. és ak . 
tanya, Ils Leveleki tanya ; SzabolCS' ""'·• nagy- helyben, tsz. Sátoralja\1jhely, jbtk. és ah. N 
kállói j., ház 400, f !.686, M., o, ; , ref. Apagy, mihály, ca. O. Órmezll, 66, IX, !8, (itG, n. t. 
CUHI kb., ak. helyben, tsz. Nyíregyháza, jblk. mezll, ~-
és ab. Nagykálló, ·es. o. Nankilló, 6, XII, 89, Natállamajor, r-. PoiBtm'!l em., cs. o. 

r. ~- . Bazin, n. t. és n. P• Bazin • 
ugar, r-. Szabadka, Bács-Bodrog Nátka, r. Dusnok, Pest-Pilis-Bolt

""'" ca. O. (a kOlbiztonsági azoigálatot Szabadka ""'·• kalocsai j., ca. o. Dusnok, u. 1. SQkGsd, . 
város rendllraéiJe teljesíti), L 1. és L P• Sza- a. p. Dusnok. . · · · 
badka. · N á v o j ó e z l. Návoly. · 

N-'potocd, ~ SzentmihálykOrlTélyes, *) Návoly kk., Nyitra ""'·• nyit~azs4mbokréti j., 
maros ""'·• szipti j. (székh. .Máramarossziiet), ház 39, ! !88, T., rk. Szkacóny, 698 kb., kj. 6s 
cs. lJ. Tarcsa, 11. p. n. t. Aknaszlatina. ak. Nagybélicz, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Nan· 

*) Ni.pr&cl kk., 81ilágy ""'·• zsibói j., ház !!61, tapolcsány, es. O. Nyitrazóoibokrét,· U, XIV, .f.6, 
! , O., ; , f..019 kb., k;j. és ak. helyben, tsz. n. t. és n. p. Na1JYbélic7~ 
Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, cs. G. Nagygoroszló, 0.1, *)Náznánfalva kk., Maros-Torda 91.._, DliU'osi 
~ 10, ~- . . alsó j. (székh. Maros- ház 1!11, ! 575, 

} Nlpridfa kk., X BimfOld; Zala ""'·• nov~1 o., m., ~, -T, 1.339 kb., k;j. és ak. Marosazent~ 
j.,· ház 76, i. 6!19, rk. Páka, 1.639 kb., kj. király, tsztk., jb. és ab. Maros-Vásárhely, cs. 6. 
és ak. GutorfGlde, tsztk., jb. és ah. Zalae1J9rszeg, Maros- , 6CJ, XXII, it, u. 1. Maroa-
CL O. Nova, 48, XX, 66, 11. 1. és n. P• Vásárhely, u. p. MarosszP.ntkirály. 

*) NapdgJ ~-· X I,~ztanya, Székipuszta. ~s NeáJdhlz, r-. ~ól, Pes#-Pilis-&lt-Kiskvn "-., 
Szeleatanya ; Gö•tJr ú Ku-Hont "'·• putnoki J., váezi j., es. o. Fót, n. t. és n. p. Fót. 
h~ 131, f. 549, M., ~, _rk. Ragé.ly, ~103 kh.,· Nebojsza, ~ Karaj, Nyitra miavai j., 
JQ. és ~k. Kelemér, tsz. R1maszombat, Jbtk. és ab. cs. G. Miava, L t. Miava, u. P• Karaj. 
Tornalja, CL G. Putnok, XVI, 51, U. t. és N e b o j 8I a l. Nemesnebojsza, 
L p. Kelemér. · .. b v t• m... uh · J 

*) Niraf kk., Vos "'·• nomhathelyi j., hb 168, ae rova, r't OrGs u, .~; renesin .,.._, p Ól ., 

! 98!1 IL '*' CJ.760 kh. 1..:, és ak. Ják tsztk. ib. cs. o. L t. Illava, 11. P• V~r0skc5. 
' ' u' ' .. . . ' ' l N e e b v 6. l p o l y á n k a l. Sz1D»PDlezc5. 

és ah. Szombathely, es. o. Pornóapáti, XVIII, *) N .._.._ B •- ,.,.. 6.. be. • •• 
69, n. t. és •· P• Szombathely. . ec1 ....._, IBJ..,rc•e·.A.~asz ... "•·• senyulJ. 

N d l K. d ,.,. d (székh. Besztercze), ház 67, i. O., 1, 1.176 
a r a • 1snar a, .L~aiJ)'nar a. th. ~ at K' ti h h •"' Jb ah. 

*) Naszádcs kk., Kraas6-&örlny ""'·• • ~· és · lS e éregy áz, tsz--, • és 
j., hb tOO, f. .f.S!I, o., T• 7•631 kh., kj. és ak. Besztercze, es. O. Szászle~eneze, 63, XXII, 7J, 
helyben, tu. Kari.nsebea, jbtk. és ah. Orsova, n. t. ',Szeretralva, u. P• Dipse. 
CL o. helyben, VIII, i6, _[ll e. ~- *) Neczpál kk., X Templompua~ ~ VGlgy-

*) . nk., X Billegpuszta, Grébicspuszta, ; ~6c• ",.., turóezszentm~nl j., ház 
Naszályi major és Pusztaalmás; Komáro• na., 183, f. 1.086, T., O• c!, 7.366 kb., k;j. és ak. hely. 
tatai j., ház 186, f. t.W, M., ~ , rk. Tata, 5.!164 ben, tsL Beszterczebánya, jbtk. és ab. Turóezszent-
kh ak. helyben tlz. Komárom jbtk. és ab. Tata márton, es. G. 71, XV, 

., ' , l 

ea. G. Tata, 11, XIII, .f.S, n. t. Ftlzitllpuszta, ~- ~- - . 
Nauálfl major, r-. Naszály, Komára. vtta., N e e z p á l L Ny1traneczpál. 

. tatai j., cs. G. Tata, n. 1. FQiitllpuazta, 11. p. N e e z P á ll L Neczpil. 
Naszály. N e d a n ó e z l. Nadány. 

• 

*) Nas16d nk., BeBBtlrcii-NaBB6tJ "'·• naszódi *) Nedeci kk., X Nedeczvir; Supes • .._, 
j., ház 687, f, 3.001, O., m., n., o, 1, ~. ~. azapesófalui j., ház MO, f. 1.019, T., o. 6.506 
J), ig. · Csépán, ilr. Entradám, kb., ak. kb., kj. éa ak. helyben, tsz. Mcse, jbtk .. és ab. 
helyben, tsz. jbtk. és ah. helyben, cs. Szepesófalu, es. G. Friiyesvágása, 67, IX, 30, u. 1. 
G. helyben, 63, XXII, 71, • :f, _[ll e. Szepesófalu, ~-

N e d e e z l. VágnedecL 

as z tr a J L GOmOJ,'Dinás. Nedeczkyslrakoldal, r-. Felsl5túr, Hont ""'·• 
*)Naszvad nk., )( Anyalapuszta, Boldogháza- ipolysági j., cs. o. Ipolyság, u. 1. lpolysáiJ, 

puszta, Csalavármajor, Csllr1Jc5puszta és ÓIJúta- n. p. Felslltúr. 
JUI'lb.l Xo•Mol. .,._ udvardi j. (azékh. ónaUa), 'ledeciTir, n Ntdeu. · S..,.• .... uep•· 
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ófalui j., cs. G. Frigye8l'ágása, •· t. és 11. p. NelJitaDya, 0. Jlezilvelkdr, 7'orda-.Arm•JOI 
Szepesófalu. ·cm., marosludas1 J., cs. G. Báld, L l. és L,. 

B e d e l is t y e l. Nederes. Mezdméhes. 
*) Nederes kk., X Lukácsirtvány, Tiszairt- *)Néma kk,, Seolnak-Doboka,.,, szamosújriri 

riny és Zichyirtvány; N6grád 11m., gácsi j., ház j., ház 187, :! 818, O., m., ;, ref. Désakna, 3-tU 
64, f, 878, T., ár. Ábelfalva, i.148 kh., kJ. és ak. kb., kj. és ak. helyben, tsz. pes, jbtt. és ll 
Ábelfalva, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. Lo- Szamosójvár, cs. O. Szamosújvár, 63, III, 70, LL 
soncz, cs. O. Ábelfalva, ~. XVI, 61, •· t. Gács, Dés, 11. P• Szamosújvár. 
u. p. Ábelfalva. , Néma, r'\ Mezilrücs, Maro1-Torda 1111, maroi 

N e d o z o r I. Turócznádasér. felsó j. (székh. Maros-Vásárhely), ca. O. Mezd. 
*) Négertalva kk., X Huta; Ssolnok~Doboka sámsond, u. 1;. Mezilsámsond, u. P• Jlez6r6es. 

""'·• dési j., ház S61,:! 1.901, O., ; , .::f, 9.147 k;b., N é ma l. Kolozsnéma. 
kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ab. Dés, cs.'(). *) Nemcse kk., Krass6-816rlfly n., facádih 
helyben, 68, XXI, 70, 11. 1;. és 11. p. Retteg. · bb 50, f, O., kg. Kossó, t.t67 kb., t~~ 

*) Negyed nk., Nyitra 11m., vágsellyei j. ak. Kossó, tsz. Lugos, jbtk. és ah. ~100, 
. ·(székh. Tomóez), ház 8j5, :! 4.479, M., o, ~, cs. O. Rumunyest, ü, VID, u, t. MaraiDl. 

• 

kb., ak. helyben, tsz. Nyitra, jblk. Vág. u. p. Kossó. 
ah. Érsekújvár, es. O. Érsekújvár, ~. XIII, Nemcsektanya, f"\ Fenyc1kosztolány, Barua.. 

'~' aranyosmaróti j., cs. O. Kistapolcsány, 1. t.lis-
ely, r'\ Hirics, Baranya 11m., siklósi tapolesány, u. p. Fenyilkosztolány. 

j., cs. o. Vajszló, 11. 1;. és u. p. Vajszló. *) Nemcsény tk., X Szállásmajor; BMIII., 

*) Négyes . nk., X Kovácstanya és Szepessy- alanyosmaróti j., ház 116, i, 640, T., m., 0, 
tanya; Borsod 11m., mezilkOvesdi j., ház 167, !. kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Ara . 
1.78!, M., rk. Borsodivánka, !.41;6 kh., ak. hely- nyosmarót, es. O. Aranyosmarót, XIV,M,~ 
ben, tsz . .Miskolcz, jbtk. és ah. MezókOvesd, cs. O. 
MezilkOvesd, 60, X, St, 11. t. és u. p. Borsod- f"\ Selpc1cz, h11011r ea, 
ivinka. nagyszombati j., cs. o. Nagyszomba~ L t. és 

Négyesmalom, r-. Gór, Vas 11m., sárvári j., u. p. Bogdány. _ 
cs. o. AcsAd, u. t. Blik, u. p. Bd., *)Nemecske kk., Nyiwa tJa., narJiapolC!áaJi 

N r'\ Gadány, Somogy 11m., j., ház 69, f, 366, T., rk. Nyitraperjéa, t.OUO tb., 
marczali j., es. O. Marczali, u. t. Marczali, u. p. kj. és ak. Nyitraperjés, tsz. Nyitra, jblk. és 
Mesztegnyd. ab. Nagytapolcsány, cs. O. Nagylapolesány, t~ 

Négyszállás, r'\ Jászárokszállás, Jáu-Nagy- XIV, 46, u. t. Nagytapolcsány, u. p. Nyilraperjil. 
kun-Seolnol: 11•·• jászaági fels6 j. (székb. Jász- N é tn e d i l. Alsónémedi, Kisnémedi, ToiDa-
berény), cs. O. Jászárokszállás, u. t. és u. P• némedi. 
Jászárokszállb. . · Némedimajor, f"\ Simontornya, Tolllll n, 

Négyszállás, r'\ Jászberény, Jáse-Nagykun-· simontornyai j. {székh. GyOni.), cs. O. Simoa· 
Szolnok ""'·• cs. O. Jászberény, u. t. és 11. p. tornya, u. t. és 11. p. SimontornJL 
Jászberény. N em e i' y e l. Magyarnemerre, 

Négyszegmajor, r'\ Hévizszentandrás, Zala Nemerfi, r'\ Nagyhajmás, Baranya""·· hecf· 
""'·• keszthelyi j., es. G. Keszthely, u. t. és háti j. (székh. Sásd), cs. O. Ma&oea, L t. il 
a. p. Hévizszentandris. u. p. Mágoes. 

Negynndimajor, r'l Kulesod, Győr "m., tó- *)Nemes kk., Nagy-KüküU6 " •. , mednesi ~ 
szigetesilizkOzi j. (székh. Gyór), cs. O. Balony, ház 119, i. ö36, N., o., á', kg. Muzsoa,1.ö18 kb., 
u. t. Medve, u. p •. Csilizradvány. kj. és ak. Szászalmád, tsz. Erzsébetviros, ~It. 

Negyvenszállás, r'l Kalocsa, Pest-Pilis-Bolt- és ab. Medgyes, cs. O. liedgyes Bt, XXIII, T&. 

Kiskun t.~m., kalocsai j., es. G. Kalocsa, u. t. és a. 1;. és 11. p. Muzsna. 
u. p. Kalocsa. *) Nemesabony kk., X Galamboamajor, lit 

Nekeresdnaajor, r'l Zalaegerszeg, Zala 11m., bárányos, Molnárháza és Szellemajor; Pom•t 
es. O. Zalaegerszeg, u. t. és u. p. Zalagerszei'. vm., dunaszerdahelyi j., biz tOO, i 9!19, Jl., 6• 

*) Nekézseny kk., X Mihályvölgytn.nya, Suta- ref. Nemesbodos, 3.158 i.h., kj. ds ak. helybeli. 
vOlgyitanya és Szurdokföitanya ; Borsod f.lm., ózdi tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Dunaszerdahely, cs. ö. 
j., ház 134, ! 779, M., ~, rk. Sáta, !.453 kb., Dunaszerdahely, 7!,. XIII, 4!, L t. lluJI" 
kj. és ak. Sáta, tsz. Miskolez, jbtk. és ab. szerdabely, . 
szentpéter,. es. O. Bántapolcsány, 34, X, 3 l, *) Nemes&J•áti kk., X BOtefa éa T6berkimalDIII: 
f (Nekézseny-Sáta), 11. p. Sáta. Zala 11m., zalaegerszegi j., ház MS, i. 2.021. ll. 

Nellim:tjor, r'\ Mersevát, VtJB 11m., czelldö- 0, 4.'a76 kb., kj. és ak. helyben, tszll, jb. es: 
mOlki j., cs. O. CzelldGmOlk, a. t. CzelldOmölk, Zalaegerszeg, cs. G. "" 11. 
a. p. Ktllsdvát. u. t. Zalaszentivin, ~-
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*)Nemesbikk kt., )( Andorkatnnya, Édeat~~ouya, és ah. Érsekújvál', ca. G. Xomjlt, 1!1, XIV, ole, 
éa Xifkoviestanya; Borsotl "'"'·' u. t. és u. P• Verebély. , 

mezc5csáti j., ház !9!1, f, 1.180, M., ~, rk. Hejc5blba, Nemesdömölk,""' CzelldGmGik, Vas 'l1tll., czell-
4.58!1 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Miskolcz, jbtk. dömGlki j., ca. G. Czelldömölk, u. t. ·és u. P• 
és ah. Mezc5eslt, ca. G. Ónod, st., X, St, itiQ m. h., CzelldömGlk • 

[81. · Nemeserdötanya, ""' K~llósemjén, 81a'bolcs 
*) .Nemesbeldogasszonyfa kk., Zola "'"'·• lteszt- "'"'·• nagyklllói j., ca. G. Nagykálló, u. t. és u. p. 

helyi j., ház 83, f, tM, M., rk. Alsópáhok, !!!4 Kállósemjén. · 
kb., ij .. és ak. Alsópáhok, tsz. Nagykanizsa, jbtk. N em e a es t l. Nemese. 
a ah. Keazthely, es. G. Sármellék, XX, M, *) NemesfalTa kk., N6grdd ""'·• losonczi j., 
L t. Hévizszentandris, u. p. Alsópáhok. biz 61, f. !16!1, T., ár. Etrefalva, 1.888 kb., kj. 

*) Nemesbort:ova kk., Beatmár "'"'·• fehéT- és ak. Szinóbánya, tsz. Balassagyarmat, jbtk. 
uarmati j., hAz !17, f. 183, M., ~, 379 kb., kj. és ah. Loaoncz, ca. G. Lónyabánya, jij, XVI, 61, 
és ak. NarJszekeres, tsz. Szatmár-Németi, jbtk m. h., u. t. Ipolyberzencze, u. p. Szinóbánya. 
és ah. Fehérgyarmat, ca. G. Nanar, 5, XII, 37, *) Nemesgomba kk., )( Polsony 11m., somorjai 
L t. és u. p. Nagyszekeres. j ., ház !19, f. ~37, M., rk. Narymagyar, 931 kb., 

*) Nemesbfid kk., X lgnáezuaajor; Vas ""'·• kj. és ak. Nagymagyar, tsz. Pozsony, jbtk. és ab. 
• 

j., biz 1!18, ! 749, M., 0, 1.577 Somorja, ca. G. KismaQar,_ 7!1, Xlll, 40, L t. és 
kb.. kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Szombat· u. p. Nagymagyar. 
hely, es. G. Vép, XVIIl, 59, u. t. Vát, L p. *) Nemesgulács klt., X Hármashegy és KGbGl-
Vép. kút; Zala "'"'·• tapolczai j., ház 163, f. 9!10, M., 

• 
• 

*) Nemesbdatalva kk. B•oZr&O'k-DoboJ:tJ ""'·• rlt. Nemestördemiez, _1.407 kh., kj. és ak. hely
maiJarláposi j., ház 336, f. Ui66, O., ;t , .::f, ben, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Tapoleza, cs. 
4.873 kb., kj. és ak. Kupsafalva, tsz. Dés, jbtk. ö. Badacsonytomaj, 48, XX, 64., m. h. (Ne- . 

. és ab. Magyarlápos, ca. G. Kupaafalva, 68, XXI, mesgulies-Kisapáti), a. L Badacsonytomaj, ~· 
70, a. t. Oláhlipos, u. p. Xupsafalva. *) Nemeshan;r kk., Zala stlmegi j., ház 

*) Nemesbilk kk., )( Nemesbtikbegy; Zala ""'·• 159, ! 676, rlt. Káptalanfa, ág. Zalagalsa, 
keszthelyi j., ház 199, f. 961, M., O• 1.!197 kb., k:j. 1.8!6 _kh., kj. éa ak. Káplalanfa, ~z. Zalaeger

. és ak. Karmaes, tsz. NarJka_nizsa, jbtt.. és ah. Keszt- ~zer, Jbllt. és ah. Stlmeg, es. G. Nyuád, 68, XX, 
hely, es. 3. Zalaszántó, 48, XX; 64, u. L Héviz- 6-f~ u. L Devecser, u. P• Kiptalanfa. •. 
azentandrás, u. p. Karmaes. · ) Nemeshetés kk., x_ Zala paesa1 J., ház 

_ , ""' Nemesbnk, ZaJa .., ... , keszt· 1~3, ! 1.01:-1, M., rt. Bucsuszentl~zló, 1.!65 klL, 
'hel i ·• es. G. Kesztbel u. t. Hévizszentandrás, kj. és ak. Bucsuszentlászló, tsztk., Jb. és ah. Zala-

L ~ J ' y, egerszeg, es. G. Zalaegerszeg, 48, XX, M, u. t. 
• és u. p. Bucsuszentlászló. · · 

. . r; Ttlndérlat., Za_la 11m., csák. *) Nemeshodos kk.,)( BMOrimajor, Gsuczhiza, 
tornya1 J., cs. G. Stridóvár, u. t. Strldóvár, 8 • P• Kenderesimajor, Szigetimajor, Völgyhátimajor és 

* emes ' tJB 11m., szeg~ l·! 6 • ház 187, ! 997, M., ~, rk. Nemesabooy, !.789 
f. '11, M., ef, r~. Kc5szer, l kb., kj. és ak. kb., kj. és ak. Nemesabony, tsz. Pozsony, jbtk. és 
helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Kc5szeg, ab. Dunaszerdahely, ca. G. Dunaszerdahely, 7!; 
ea. o. Kc5szeg, 83, XVIII, 59, f (Lukács- XIII, 41, u. t. és u. p. Dunaszerdahely. 
háza-Nemescsó), ~- *) Nemeshollós kk.\· Vas ""'·• kGrmendi j., 

N e me sd l. Lendvanemesd. · ház 63, :E, 37J, M., rk. Egyházashollós, 8!!1 kb., 
*)Nemesdéd kk., X'- Kisdéd, T6.ti'kapuszta és k.j. és ak. Egyházasl'ádóez, tsz. Szombathely, jbtk. 

Vl!rösakolypuszta ; &mogy ""'·• marczali j., ház és ab. KGrmend, es. ö. KGrmend, 83, XX, 661 

!. 1.505, M., ~, rk. Nemesvid, 3.848 kb., kj. u. t. és u. p. Egybázasrádóez. 
és ak. helyben, tsz. Kaposvé.r, jbtk. és ah. Mar- Nemesitagbirtoll:, · f"'l Biharnagybajom, Bihar 
ezsli, es. G. Nemesvid, ü, XIX, 68, u. t. Nemes- 11m., sárréti j. (srékh. Biharnagybajom), es. G. 
'fid, ~· · Bihartorda, u. t. és u. p. Biharnagybajom • 

kk., .Árt1tJ ""'·• vári J. (székb. *) Nemeskajal kk., )( Únypuszta; Pouot'11 tlfll,, 

Tutdoaain), ház 40, i. 18~, T., 1·k. Nizsna, 1.0~ kb., ~alé.nlai j., ház !!89, ! 1.467, M., o, 'r· Felsc5· 
kj. és ak. Nizsna, tsz. Rózsahegy, jbtk. Trsztena, szeli, !.!75 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, 
ah. Turdossin, cs. G. Turdossin, 71, XV, 49, jbtk. és ah. Galánta, ca. ö. Galánta, 7!, XIII, 41, 
1o t. Turdossin, u. p. Nizsna. u. t. Galánta, ~ • 
. *) Ntmesdfcsll:e kk., X Búesymajor, Dillesz- *) Nemeske kk., X Gl:lrGsgalpuszta és Nemeske-

• 

major és SósvGIQmajor ; Nyitra ""'·• érsekúj- puszta ; Somow ""'·• szigetvári j., hi1 681 ! 
viri j., ház 7j, ! 4!11, M., t., rk. Verebély, 1.368 óó!l, M., ~, l'k. Németújfalu, 1.163 kb., kj. és ak. 
kh., kj. 68 ak. Szentmihály'Ül', taL Nyitra, jblk. Görös(!'alpuszta hförö11gali kj. ·és ak. terlllet), tsz. 
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Kapoavir, jbtk. és ah. ~ziaetvir, G. G~lSD· ~10 kb., kj. és at. VArbentereze, taz. TrelkiQ, 
gyösmellék, -''• XIX, 6!, ~ m. h., u. to SZiifeL- Jbtk. Vigbeaztercze, ah. Nagybicscae, ca. G. Vir· 
vár, u. p. Görösgalpuszta.. besztercze, 71, XV, ,7, u, t. és 1o P• Viebea. 

Nemeskepuszta, fl Nemeske, Somogy ., •• , tercze. · 
szigetvári j., cs. O. Gyöngyösmellék, u. t. Sziget- *) Nemesládonr kk., &prOfi ""• CI8Jlrefi h 
vár, u. p. Görösgalpuszta. hb 109, f, 626, M., o, ág. Nagygeresd, kl, 

*) Nemeskél' kk., X Mechlemajor éa Széchenyi- kj. és ak. Sajtoskál, tsz. Sopron, jbtt. él al 
. pus7.la j Sopron vm., csepregi j., ház 133, :E 615, Csepreg, es. o. I viD, 76, XVIII, 57, 1o ~ éu," 

· M., Ó', rk. Lövő, 1.116 kb., kj. és ak. Lövő, tsz. Sajtoskit 
Sopron, jbtk. és ab. Csepreg, es. o. Lövő, 76, *) Nanteslat kk., Trenealn "11., Tll.gbe!zterelll 
XVIII, 57, ~ m. h. (Nemeskér-Egyházasfalu), j., ház :! 157, T., rk. Soltészperecaény, D98 kb, 
u. t. és u. p. Lövi'J. kj. és ak. Soltészpereesény, tsz. Trencsén, jbll 

*) Neu1eskeresztúr kk., X Balozsamajor; Vas Vágbesztercze, ah. Nagybiescse, cs. G. VÍ~hea
""'·• czelldomolki j., ház 14.:~, f, 868, M., rk. tercze, 71, XV, 417, L t. Vágbesztereze, L to 
Karakó, !!.116 kb., kj. és ak. Jánosbáza (já.noshá.za.- Soll~szperecsény, 

vidéki kj. és ak. kerulet), tsz. Szombatbely, jbtk *) Nemesleányfalu kk., VUIJITta 1)111., vett
és ah. Czelldömölk, es. ö. Jánosháza, 83, XVIII, prémi j., ház 78, i 3j5, M., rk., ref. és ág. N3@l'· 
r.9, r, u. p. Ján vázsony, 9!4o kb., kj. és ak. Nagyvázsony, tal~ 

*) em eskistalud kk., Somogy ""'·• mo.rezali jb. és ah. Veszprém, cs. ö. Nagyvázsony, 19,1V~ 
j., hAz Sj, f. 8!10, M., ~, rt. Tapsony, 36i kb., 65, u. ~. és u. p. NagyvázsonJ. 
kj. éa ak. Böhllnye, taz. Kaposvár, jhlk. és ah. N em es l i es z k ó l. Nemesmogyoród. 
Marezali, es. ö. Böhönye, U, XIX, 68, u. t. és Nemeslubella kk., Liptó ""'·• németltpetei h 
L p. Böhönye. . ház 7'' :E 3!!ij T., rk. Keleesény, 65' kh., ij. k 

N e m es k i a k o t e s s ó l. Nemesk utas. ak. helyben, tsz. Rózsahegy, jbtk. t!s ab. Lipti. 
N em eskism e d v es l. Nemesmedves. szentmiklós, cs. o. Németlipcse, 67, IV,~ ... ~ 
*) Nemeskocs kk., Ycza .,".,, czelldömölki j., Németlipcse, u. pó KirálylubellL 

bú 97, i &69; M., rk. Alsóság, ág. Boba, 1.377 Nemesludrova kk., Lipt6 ""'" ~ 
kb., kj. éa at. Boba, lss. Szombatbely, jbtk. és ház 39, i. 176, T., o, 1ti8 kh., kj. és ai. Sary. 
ab. Czelldömölk, cs. ö. CzelldOmölk, 88, XVIII, selmecz, tsztk., jb. és ah. Rózsahegy, ca. D. RÓZSl· 
59, u. t. és u. p. Boba. hegy, 67, XV, 49, u. t. és u. p. Nagyselmecz. 

*} :Nemeskolta kt., Vas ., •. , vasvári j., ház N em es ma g as i l. Kemenesmagasi. 
96, f, 646, M., Ó'· rk. Szenllé1·ánt, 1.28! k.h., kj. *) Nemesmartonfala kk., Gömör ú Kis·Holll 
és at. Sorkikisfalud, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. vtx .• , rimaszécsi j. (székh. Feled), hú 6~, l :m, 
Vasvár, es. ö. Rum, XX, 66, u. t. Gsempesz- M., ~, rk. Dobócza, 649 kh., kj. és ak. Rimaszicl, 
kopács. · tsz. Rimaszombat, jbtk. Feled, ah. Rimaszom· 

*) Nemeskostit kk., X Erdc5aljam&.Jor, Eszter- bat, cs. o. Rimaszécs, XVI, 5!, L t. Ul. fo 
Mzymajor, Feketemajor ~s Fi ty katanya; Po68ony Rimaszécs. 
t~t~~ .. , gallntai j., ház 150, ! t.2ta, M.., t., 0 , '!.639 *) Nemesmedna 'kk., Va~ flfll,, nl!met~drlj, 
th., kj. Vizkelet, ak. helyben (a vizkeleti ak. ház 67, :!. 365, N., rk. Rábaszentmihály, 8~6 kb.. 
párhuzamos B. anyakOnyve), tsz. Pozsony, jbtk. k.j. éa ak. Strém, tsz. Szombathely, jhtk. éi ah. 
6s ab. Galánta, ca. O. Galé.nta, 71, XIII, !3, ~ Németújvár. cs. O. NémelUjvír, 83, XX, 66, L L 
m. h., ~· Ratót, u. ·P· Strém • 

*) Nemeskosztolány kk., X Trebnistyecsárda; *) Nemesmilitics nt., X BarAtdnl6, Jes1!6o 
Btit·s f1m., oszlányi j., ház 'U.·, :!. 69H, T., m., d', dülc5, Kajcsdülc5, Papdil1c5 és Poslndül6; Bdtt 
rk. lt,elsllkemenecz, l .351 kb., kj. és ak. Beszter- Boarag ""'·• zombori j., héz 8 :s, ! 3.758, 1, 
esény, tsztk., jb. és ah. Aranyosmarót, cs. (1. bunyevaez, n., (5, kg. Zombor, 11 kh., a.lbelf· 
Oszlány, '!fi, XIV, U, ~. r, p. n. ben, tsztk., jb. és ah. Zombor, Cl. G. CsonoplY~ 

*) Nemeskutas kk., X Bukovátelep ; Tretrcsén !l!3, VI, 18, ~, f, _r- e . 
.,m., nagybiescsei j., hlz 161, ! 77'fl, T., o, 1.899 N em es m i t i c z 1. Nemesmitta. 
kh., kj. és ak. helyben, tsz. Trencsén, jbtk. és ") Neme15mitta kk., 1rencséum., btnii.,Mzl$. 
ah. Nagybiesesa, es. ö. Nagybicsese, 71, XV, :E t9S, T., rk. Mitta, 6t-ö kh., kj. ea ak.Jlercsénr~ 
48, m. b., u. t. Nngyhicscse, uAs.. tsz. Trencsén, J'btk. és ah. Bán, ca. G. Bdlt!iPf• 

") emeskllrt kk., Nyitra vm., gal~óczi j., ház 71, XV, 417, n. t. Ölved~Rozsouymitta,u; p.OtreoL 
80, i. 677, T., m., rk. Uth:nnok, 1.1 i 8 kh., kj. *) Nemesmogyoród kk.,)( Jnratov ésSzil11Y' 
és ak. Udvarnok, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, major j Trencsé1~ mn .. trencséni j., ház&ö,f ... ~· 
cs. ö. Nyitraújlo.k, a, XlV, 46, u. t. Galgócz, T., rk. és ág. Vágkohány, th., ki· : 
u. p. Salgőrska. ak. Melesiez, tsztk., jb. és ah. Trencsé!!,. c& 

.... l . 71 XV '7 u. t. és u. p. Mc!LosoeJ. . 
") ~' CJUC!oil.. vas ~ó kk., Trt:ncsén vm., vágbeszter- ~ elcsicl, • • • ' nk X rarbnzipl il 

~i j., ház ~o, ! 15!, T., rk. Vásbcsztercze, •} 'Nemesnadudvar ., 
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ldnt6 ; Puf.Pllia-Solt-Ki&kvta t~m., kiakc5rösi rimaazécai j. (súkh. J'eled), hú 189, f. &7'1, JI., 
j., hb ~. f, !.637, N., m., (5, 8.!61 kb., ak. ~, rk. Rimaazées, 1.501 kb., kj. és at. helyben, 
llelyben, tsztk. és jb. Kalocsa, ab. Kiskunhalaa, tsz. Rimauomhat, jbtk. Feled, ah. Rimuzom-
• G. S~kGsd, 38, I, 3, a. t. Sükösd, hat, es. O. Rimauéce, lli, XVI, öt, •• t. és L p • 

*) Nemesnebojsza kk., X Poesony vm., Rimaszécs. 
j., ház 31, f, 4-87, ll., t., rk. Galánta, 881 kb., *) Nemesrádó kk., Zala v-., pacsai j., ház 

• 

tj. és ak. Galánta, tu. Pozsony, jbtk. és ab. 128, f. 1.093, M., o, 1.980 kb., kj. éa ak. Szent· 
Galánta, cs. ö. Szered, 7J, XIU, ''• L t. Giny, péterúr, taztk., és jb. Zalaererszeg, ab. Keszt
L p. Galánta. hely, es. G. .&8, XX, 66, a. t. Bucau· 

*)Nemesnép kk., Z.Jo. "'·• alsólendvai j., ház szentliszló, u. p. Nagykapornak. 
lJ7, f, 569, JI., rk. és ref. Szentgyörgyvölgy, *) Nemessándorháza kk., Zo.Zts pacsai j., 
1.690 kb., kj. és ak. Szentgyoruvölgy, tsz. Zala- bú 171, :! 883, O., M., rk. BucsuaentlAszló, 
eprszeg, jbtk. é8 ah. Alsólendva, es. G. Cstlsz- kb., lr;j. és ak. Bucsuszentlászló, taztk., jb . 
t.reg, ~. XX, •· t. Rédica, u. p. és ah. es. ö. .S, XX, ~ 
bai.sa. u. t. és u. p. Bucsuszentliszló • 

*) Nemesócsa nk., X Ulfl'rrétitanyák; Ko•á· *) Nemessáar kk., 81epea .._, 16eaei j., hál 4.6, 
· ro• tim., csallóközi j. (székh. Nemesócsa), ház 333, i !04, T., rk. Sr.epeabely, 697 kb., JQ •. éa ak. 
t. 1.781, ll, ~ , rk. Ekel, 6.176 kb., ak. helyben, helyben, tsztk., jh. éa ab. L6cae. es. G. Ucae, 
tatk:., jb. és · ah. Komárom, es. G. helyben, 11, 67, IX, 30, u. t. és •· p. Szepesváralja. 
XJJI, 48, . r (Tany·NemetWesa), _[ll e. ~· Nemessortu7a, r\ Korompa, 81epu tna., ne-

*) Nemesoronl tk., Bara t~•., lévai- j:, ház j., Cll. 6. Korompa, •· t. és a. p • 
101, :f, 914, (5, 8, 1.513 kb., ij, él ak. Nary- Kor-ompa. 
1!ró, tsz. Aranyosmarót, jbtk. él ah. Léva, ca. G. *) Iemestn\r kk., ~11onr ""'·• nqysaomhati 
Nagysalló, XIV, 4-6, 'B.. t. Nagysárll, ~· bAz 46, :! 81.6, T., rk. Nagysúr, ISt. kb., q. 

*) Nem.ee3r kk., Trtt&Cal!w .,.,, zsolnai j., ház és ak. Nagysúr, 'tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Nau-
55, l 813, T., rt. Alsótizsény, 64-6 kb., kj. és srnmbat, ClL 6 • ." Snred, 71, Xlll. 60, m. h . 
lk. Várna, tsz. Trencsén, jbtk. és· ak. Zsolna, (Valtastr), ._ t. Saered, a. p. NaBJBÚl'. 
a o. Várna, 71, XV, .&8, u. t. éa u. p. VimL *) Ie:m.eaualók kk., Veupm. "'·• pápai J., 

*) Nemaspann kk., X Sósvlllgypuss.ta és Zlli- ház 165, i. SU, IL, J), rk.l.tllsövat,ref.MihálJ· 
prdpuszta; N,ttra, fl.._, nyitrai j., bú 11!, f, háza, ág. Dabrony, 1.676 kb., kj. éa. U. hely-
716, JI., t., rt. NacYCiétény, kb., kj. él ak. ben, tsz. Veszprém, jbtk. él ab. Pápa, & G. 
Nagycaét~ny, tulk., jb. éa ah. Nyitra, ca. 6. helyben, 19, XVII. 66, u. t. Vinu, (81. 
lomját, lJ, XIV, 66, • t. Verebély, a. P• Nagy· *) Nem&sszeutandráa kk., Zala tnA., pacsai j,, 
c:zélény. hú 187, i 647, M., rk. Bucsuszentláalló, 735 

• 

' 

. le111.espatat, A Borsa, t~m., viaói kb., kj~ és ak. Bucsuszentlbzló, tsztk., jh. él . . 
~ (llékh. Fellőviad), CL G. Borsa, L t. éa L p. ah. Zplaeg&rsZ811 CL a. 48, XX, 6(., Ilo t •. 

. éa u. p. BucausaenUúzló. 
ll) Nemospán6 kk., So•ogy ea., eaurJ6l j., *)Nemesszer kk., Zella ... , j., bh (6, 

hál 196, f, ~ ll., ó", rk. ZAkány, 1.180 kb., f. !JS, lL, rk. Saentpéterúr, 801 kb., kj. éa ai. 
kj. és tik. Surd, tsz. jhtk. és ah. Csurgó, Szentpéterúr, tsz. N&l)'kanizsa, jhtk. él ah. 
CL G. Somogyszentmiklós, 44,_ XIX; 6!~ •· L Keszthely, ca. G. Zalacsány, ~ •. XX, M. a. ~ 

u. p. Porrog. Zalacsány, u. p. 
*) NomespéeselJ kk., X Nemespécselyi puszta j "') Nemestelek kk., &!Pro" viiL, fels6pwyai j., 

ZaJa em., balatonfiUedi j., hu 106, i, 461, ll., ~. ház !IS, i, 1~8, N., rk. Sopronazenlmárt.on, ö7 kh., 
rk. ~.l!U kh., Jrj. és ai. helyben. taztk. kj. él ak. Cséjra, tsz. Sopron, jbtk. és eh. Fel&6-

• 
Veszprém, jh. BalatonCQred, ah. Tapoler.a, es. G. pulya, ca. 6. Kc'!zéppUlJa, 76, XVW, 59, a. t. 
Balatonmred, .(8, XX, 64t, a. t. , Sopronszenlmárton, u. p. Sopronújlak. . · , 
cg:J. ., , Nemestóthlklst.ar, f"' NyirmetJgyes, &at•ár 

Nemesp6cselyl f"'\ Nemespécsely, ZaJa "m., mátészalkai j., es. G. KAnt.orjánosi, u. t.. 
fBI,, balatonCOredi j., cs. 6. Balalonfüied, u. i. Hodé.st, u. P• Nyirmeggy:ea. · 
Aszóf6-Tihany, a. p. Nemespécsely. Nemostóthltanya, r'\ Nyfrmegi'Yes, &.tttttir 

Hemeaperk, t'"'\ Surányka, Nyitra ., •• , oyitrai fltn .• , j., ett. G. Kántorj{ulosi, •· t. 
j., cs. o. Nyitra, u. t. és u. p. Űzbór. Hodisr., u. p. Nyirmegyes. 

N em es p e r k L Surányka. *) Nemestördemlcz kk., X BadaesonylA.bdi· 
H em e sp o d h r a g y l. Nemesvualja. és Lahdipuszla. j Zei a va., tapolt·zai j., 
Nemesráda, r'\ Bugyi, Pc8t·PiUB·8ole·Ki&kt~n ház t l.iB!I, M., o. 1.789 kb., é<~ at. 

""·• alsódahasi j., cs. ö. . a. t. Kiskunlacz· helyben, tsz. ZalaegeJ-szer, jbtk. és ah. 
búa, u. p. Bu~ryi. cs. ö. B11dacsonytomaj, ~ XX, 84., 

') Nem~radu.ó.• ik .• Gó•lr H Kb-Ho.t ., •. , IZJ. . 
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*) N emuújralu kk., X Vimostelep; Trencsm *) Németbél tt., ~mny rm., ssencsi j., hu 
.",.,, trencséni j., ház M, ! !77, T., rt. Vig- 34o, ! !Ot, M:., rk. llaBJarhél, ~ ij. il 
sz1klás, 667 kb., kj. és ak. Alsószúcs, tsztk., jb. ak. M:agyarbél, tsztt., jb. és ah. Pozsony, ca. a. 
és ah. Trencsén, CB. o. Trencsén, 71, XV, 67 t u. t. Szenez, 71, xm, 40, u. t. Szencz, L P•'~aoar· 
Nemsó, u. p. Vé.gsziklás. bél. · 

*) NemeSTámos kk., X Baláczapuszta; Vu•~ N é me t b e n c a e t l. P'els6beneaek. 
prim tJm., veszprémi j., hb 3(.1J, ! 1 479, M., Németbenedet, f"'' Gyula Bt'UI ,.,, a. L 
or ~, 6.996 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és Gyula, u. t. és u. P• Gyula. 
ah. Veszprém, cs: ö. Veszprém, 19, XVII, lio, Németbérozpuuta, (') KAlnó, N6grd4 11., 

L t. Veszprém, . losonczi j., 01. G. Losonca, 1o t. Káln6, L ,. 

*) NemeSTáralja kk., Tr~t~CIIn ., •. , trencséni Loaonez. 
j., hb 11S3, ! 83~, T., ó', rk.. Boaáez, 1 • .(.05 th., N é me t b o g a a n L BoksánbányL 
kj. és ak. Boaácz, tsztk., jb. fMI ah. Trencsén, <v) Németbóly nk., ){ Békáspuszta; &111!1 

· es. O. Melesicz, 71, XV, 67, u. t. és 11. p. .,m., mohácsi j., ház 465, f. N.l m., c. 
Bosácz; · · · · 4.371 kb., ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. él ab. 

*) NemeSTarbók kk., x VinyicskeJlUBzta; Mohács, ee. o. helyben, XIX, 61, r. 
Hont ., .. , korponai j., ház 58, ! !160, T., ág. e. 4""· 
Cseri, 1.455 kb., kj. és ak. Szénavár, tsz. Ipoly- *) kk., Var tlfll,, kGrmendi h 
Big, jbtk. és ah. Korpona, ca. o. Szénavár, !6, ház 48, ! 198, N., rt. Szentkú~ 918 kh, 
XIV, (.5, a. t. Korpona, u. p. Szénavár. kj. és ak. Pinkamindszent, tsz. Szomhathely,jrtk. 

. 
• 

*) tk., X Kisvédpuszta i Boraogy és ah. Körmend, es. G. Rátót, 83, II, 66, 1o L ; 
na., marczali j., hb 8~4, f. t. M., o, 3.0~1 Strém, u. p. Pinkamindszent. 
kb., kj. 61 ak. helyben, tu. Kaposvár, jbtk. és N é me t b dk a l. Németbükkils. 
ah. ca. O. helyhen, U, XIX, .(ll e. N é m e t e s a n á d l. Óscsanád. 

. *) N~m~tcsencs kk., V aa ""'·• németújriri ~, 
*) kk., SoPf'tm "'·• csepregi j., hliz ház182,!757,N., o,1.7Ukh.,kj.ésat.Toba1tsz. 

.81. ! (.72, M., rk. Káptalanvis, (.90 kb., kj. és Szombathely, jbtk. és ah. Németlijvir, ca.~ 
ak. Zsira, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Csepreg, cs. O. Pusztaszentmihály, 83, XX, 66, 11o t. 
Csepreg, 76, XVIII, 57, •· i. Csepreg, u. p. Zsira. mihály, 

*) Nemenita kk., X Nanházamajor és Törek- *)Németcsernye nk., X Endremajor,Erzs~bei· 
puszta; Zala ., •• , tapolczai j., ház !29,! 1.026, major, Fáezányos, Júliamajor, Kisjúliamajor,iis· 
M., CS, 1.!96 kb., kj. és ak. Balatonederics, tsz. :rókusmajor, Konstancziamajor, Leonamajor,Xar· 
Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Tapolcza, cs. O. Bada- githáza, Szigetmajor és ; ToroM111 

68, XX, 64, u. t. és u. p. Balaton- ""'·• zsombolyai j., ház "1, i. N., m., a., 
ederics. czigány, 0, kg. Csernye, 17.151 kb., ak.helyben, 

•J NemeSTÖ18'1 kk., Moaon "•·• rajkai j., ház 130, tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. Zsombolya, CL l 
!. 759, N., o. 1.024 kb., kj. Lajtakörtvélyes, ak. Csernye, 61, VIII, !14·, f, ~. ~ 
helyben (a lajtako .. tvélyesi ak. párhuzamos B. N é me t e z e r n y a Németcsernye. 
anyakönyve), tSz. Győr, jbtk. és ah. Magyaróvár, *) · kk., Vas ,,.,, fels6tlri ~ 
es. ~. Kllpcsény, 76, XVIII, 58, u. t. Lajlakört- ház 60, f, !!58, N., rk. Vasvllrilsvár, kb.. kj. 
Télyes, és ak. Al~Mr, tsz. Szombatbely, jblk. és Ih. 

N em es z á v a d a L Nemeslak. Felsőőr, es. G. Fels~~r, 83, XX, 66, L t. éslr,. 
*) Nemeszsuk kk., Kolo•s; "m., kolozsvári j., Vasvörösvár. 

ház 171, ! 80,, O., 1f, 1.872 kh., kj. és ak. N é m e t e z i t l i n l. Németczik lény. 
Felsőzsuk, tsztt. Kolozsvár, jb. K41lozsvá.r vidéki Németdalmand, f"'' Újdombóvár, To!Ha ,._, 
(azékh. Kolozsvár), ah. Kolozsvár, cs. O. Bonczhida, dombóvári j., ak. Kocsola, cs. 11 Dombóvir, 1o ~ 
8~, XDI, 73, n. t. és u. p. Alsózsuk. és u. p. Kocsola-Údalmand. . 

N é me t l. Berekszónémeti. · *) Németdiószeg kk., Poesony liM, galántaii• 
N é me t l. Felnémet, ÚjnémeL hb 114, f. 748, M., n., rk. Magyardióaeg, i:-
*) N ém~tbánya kk., Veupré~ tJm.; ~ápai j., há.z Pusztaföjémes: 736 kh., lrj. és ak. MagyardiÓ!ll'f, 

78, :! 4ó l, N., m., rk. BakonyJákó, 1.679 kb., kJ. tsz. Poz~;ony, Jbtk. és ah.· Galánta, ca. o. GaJánl2o 
és ak. BakonyJákó, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. 72, XIII, 4~, f

1 
u.. t. és L p. llall'ar·· 

Pápa, es. c'J. Bakonyjákó, 19, XVIl, 55, u. t. Város· <liószeg.. . 
l~d, u. p. Bakonyjákó. N é m e t é e sk a l. Écska. 

*)Németbarnag ki., Veszprém "m., veszprémi *)Németegres kk., Somogy ",.,,tabiP'~~ 
j., ház M, i. 283, N., m., rk. Vöröstó, 1.36~ kb., kj. t 618, M., rt. Törökkoppány, 1.601 kb., ki·.~ 
és ak. Mencshely, tsztk. Veszprém, jb. Balaton- ak. Nágocs, tSz. Kaposvár, J'btk. Tab, ah.~~~~ 
füred, ah. Veszprém, cs. ö. Nagyvázsony, 19, cs. O. Tab, 44, XIX, &3, u. t. Tab, 1

',. 

XV ll, 5ö, n. t. és u. p. Nagyvázsony. N é me t e le m é r 1. Alsóelemér. 
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4 ) Németr~lo kk., X Farkaslyukmajor ; Zala N é m e t j ak a h v 6. gis l. lo.'kabvápsa •.. 
fill,, novai j., ház 4-,, f, !40, M., rk.. Sal om vár, l.f>Ot *) Németjártalu nk., X Kirolypuszta; Moaon 
kh., kj. és ak. Csonkahegyhát, tsztk., jb. és ah. 11m., tajkai j., ház 147, :E 9!!3, N., m., o. á', 4-.1ts5 
ZalaegerszeiJ, cs. a. Na~ylengyel, 4ij, XX, 66, u. t. kh., ak. helyben, tsz. Gyc5r, jbtk. és ab. Magyar· 
ZalaegerszeiJ, n. p. Csonkahegyhát. óvár, cs. O. KOpcsény, 76, XVIII, 58, u. t. Rajka, 

N é m e t fa l u l. Kapinémetfalu, Kerkanémet~ ~-
falu, Lesenczenémetfalu, Tapolynémetfalu, Zala- *) Németkér nk., X Magyalos; Toltta 11111., 
németfalu. dunaföldvári j. (székh. Paks), ház ~7!!, :E 1.93!11 

Némettalnmajor, r-. Hegyhátszentmútoil, Vas N., m., o, 3.307 kh., ak.. helyben, tsz. Szekszárd, 
., ... , kllrmendi j., cs. a. lv6.ncz, u. i. és u. p. jbtk. és ah. Dunaföldvár, cs. ll. Paks, 89, XVII, 
lváncz. _ M, u. i. Vajta, ~- . · 

N é me t fa l v a L Garamnémetfalva. *) Németkeresztes kk., Vas 11111., szomhathelyi 
N é me t g e n es L Nagygencs. j., ház 84, :E 411, N., o, 671 kh., kj. és at. 
N é me t g l a d n a l. Galadna. Felsócsatár, tsztk.., jb. és ah. Szomhathely, cs. O. 
N é me t g u r a h l. Magyarg1uab. Pornóapáti, 83, XVIII. 69, u. t. Pinkaóvár, ~· 
*) Németgyirót kk., Vas 11m.,. kc5szegi j., ház N é me tk e r es z t u r l. Sopronkeresztúr. 

67, i 3~, N., rk. PörgOlény, 1.!66 kh., kj. és ak. *) Németkucsova kk., Bereg t1m., munkácsi j., 
Pörgölény, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Kilszeg, ház 61, f S<U, N., rk. Felsilkerepecz, 6.t.1 kh., 
cs. ö. Léka, 83, XVIll, n 9, u. t. Léka, u. p. Pörgölény. kj. és ak. Repede (felsc5kerepeczi tj. és ak.. keril· 

Németh Albertné tanya, r-. Heves, Heves 11m.; let), tsz. Beregszé.sz, jbtt. és ab. Munkáes, cs. G. 
b&velil\ j., es. a. Heves, u. t. és u. p. Heves. Beregkisalmás, 66, XI, M, n. t. és a. p. Munkács. 

Németh Antal tanra, r-. MezcHá.rk6.ny, *) Németlad kk.., X Gyöngyöspuszta, Mária-
., ... , egri j., es. ll. FQzesabony, u. t. és u. p. major, Szentmihálypuszta és Tillványpuszta; So· 
Mezc5tárkány. . mogy 'Dm., szigetvári j., hé.z 1M, i 1.10,, M., 

Németh Béla tanya, r-,M:ezc5tár1rA.ny, Heves 11m., n., o, ref. Magyarlad, 3.929 kb., kj. és ak.. hely
~ri j., ca. ll. FQzesabony, u. t. és u. ·P· Mezc5- ben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Szigetv6.r, cs. O • 
IArkány. . Szigetvár, "' XIX, 6t, f (Németlad-Gyon- ' 

*) Némethisos kk., Vas 11m., németújvll.ri j., ház gyöspuszta),. ~-
1)9, i, iSO, N., rk.. Pinkakertes, 680 kh., kj. és ak. *) Nctmetlak kk., Vas 11m., szentgotthárdi j., ház 
Strém, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. NémetUjvár, 61, i 398, N., m., r:t. Nagyfalva, .f.09 kb., kj. és ak.. 
cs. ö. Németújvár, XX, 66, JI.. t. Monyorókerék, Nagyfalva, tsz. Szombathely, ·jhtk. és ah. Szent-
u~ p. Strém. gotthárd, cs. 6. Szentgotthárd, 83, XX, 66, u. t. 

Németháza; r-. KA.llósemjén, 81abolcs Szentgotthárd, n. p. Nagyfalva. 
naaykállói j., cs. ll. Nagykálló, u. i. és u. p. Németlipcse nk., X Magurka bányatelep; Lipt6 
Ull6semjén. l ""'·• németlipcsei j., h6.z 383, :E !.176, T., Or Ó', 

-*) Némethldegktlt kk., Vas ""'·• szentgotthárdi 16.260 th., at. helyben, tsz. Rózsahegy, jbtt. és ah. 
J., ház 301, f, 1.794-, N., O• á', 1.990 .th., kj. és Liptószentmikló., cs. G. helyben, 67, XV,~. 
ak. Radafalva, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Szent- _[ll e. · . 

· gotthárd, cs. a. Hadafal va, 83, XX, 66, u. t. Szent- N é m e t l c5 l. N émetl6vc5. . · 
elek, ~· ") NémetiUvö kk., X Erdc5dymajor; V111 t1m., 

lémethypuszta, r-. Mosonda'l'nó, Mo.<ttm vm., szombathelyi j., hé.z 169, f 977, N., m., O• 
maryaróvári j., cs. O. Magyaróvár, u. t. Hédervár, -!.1 kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jh. és ab. 
L p. Mosondarnó. Szombathely, cs. O. PÖrnóapáti, 83, XVIII, 691 

*) Németi kk., Baranya 11m., pécsi j., ház 84., u. t. Pinkaóvir, u. p. Pornóapáti. 
f. {()6, H., m., o. 1.065 kh., kj. és ak. Szalánta, Németlnkafapuszta, r-. Almamellék, 
wtk., jh. és ab. Pées, ca. o. Szalánta, 61, XIX, 60, szigetvári j., CB. ll. Muzsgó, u. t. és u. P• 
u. t. és u. p. Szalánta. Almamellék. 

N é me t i l. A.lsónémeti, Berekszónémeti, Felsil- *) Néuu•tmárok kk., B4ranya ""'·• haranyavári 
németi, Garamnémeti, Hernádnémeti, Hadasnémeti, j, (székh. Dárda), ház 197, f 680, N., ö, 1.898 
Hontnémeti, K.hl\lynémeti, Marosnémeti, Miglécz- kh., kj. és ak. Magyarbóly, tsz. Pécs, jbtk. és ah. 
németi, Nyitranémeti, Oláhnémeti, Sajónémeti, Dl\rda, cs. ll. Villány, öJ, XlX, 61, u. t. Villány, 
Sopronnémeti, Szamo:o~újvárnémeti. Szatmárnémeti, ~. 
Tornyosnémeti, Turócznémeti, Zólyomnémeti. *)Németmokra kk., Máramaroa ""'·• taraczvizi 

Németltag,r-. Nyírmeggyes, S.ratmár 11m., máté- j. (székh. TaraczkOz), ház 9>-; :E 730, N., m., o, 
szalkai j., cs. ö. Fábiánháza, u. t. Hodász, u. p. 3.(..395 kh., kJ. és ak. helyben, tsz. Máramarossziget, 
Nyirme~gyes. jbtk. és ah. Técsc5, cs. O. Királymezl5, XII, 88, 

Németitanya, r-. Gebe, Ssatmár 11m., máté- u. t. Taraczköz, u. p. Királymezl5. 
szalkai j., cs. G. Fábiánhála, u. t. Hodász, u. p. N é me t n a g y s z e n tm ik l ó s l. Németszent• 
Gebe. miklós. 
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N é m e t p a l á n k a l. Palánka. tsz. Szombathely, jbtk. és ab. K~rmend, cs. 4. 
Németpalánkai szállások, n Palánka, Bács- KOrmend, 83, XX, 66, u. t. és •· J• Kkmea~ 

Bodrog vm., palánkai j., cs. O. Palánka, n. t. és *) Németszék \kk., Baranya "•·• hegyhiU i 
u. p. Palánka. (székh. Sásd), ház 61, :U75, N., m., rUiauanzi~ 

*) Németpalkonya kk., X Németpalkonyai 1.414 kb., k.j. és ak. Magyarsrék, tsz. Pffi, jlA 
puszta ; Baranya vm., siklósi j., ház 109, :E 532, és ah. Sás d, es. O. Komló, 52, XIX, 60, •· t 6 
N., m., rk. Ráczpetre, 1.890 kb., kj. és ak. Villány- n. p. Magyarszék. . 
kövesd, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Siklós, es. O. Villány, *) Németszentgrót tk., Y as R., néme!U~ári 
62, XIX, 60, m. h., u. t. és u. p. Villány. j., ház 180, :E 917, N., O• 1.730 kh., ~· él at. 

Németpalkonyai puszta, n Németpalkonya, helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Nemet. 
Baranya vm., siklósi j., es. O. Villány, u. t. és újvár, cs. ö. Németújvár, 83, XX, 66, u. t. Xemtt· 
a. P• Villány. . újvár, 

N é me t p á r d á n y 1. Párdány. *)Németszentmihály nk.,Temes 11111., kölf!On~~ 
.*) Németpereg nk., A.rl)d vm., magyarpécskai (székh. Temesvár), ház ~80, i 1.16~, N., c.~j 

j., ház 229, :E 1.363, n., r., cseh., m., o, s-k. Szem- kb., ak .. helyben, tsztk., jb. és ab. Temesre, 
· lak, ref. Kispereg, 2.645 kb., ak. helyben, tsz. Arad, es. O. Berekszó, 61, VIII, !41, u. t. Bépslen~· 

jbtk. és ah. Magyarpécska, es. O. Kisperes-, 33, mihé.ly, 
VIII, ~. u. t. Ki!;pereg, *) Németszentmiklós nk., Torontál~ ... Illi!· 

N é me t p e r e s z t e g L Pereszteg. szentmiklósi j., ház f, 1.740, N., 0, 0, k1 . 
Németporoba kk., Liptó vm., liptószentmik- Nagyszentmiklós, 5.44f. kh., ak. helybeu, 1!1. 

lósi j., ház 14-9, f, T., é.g. Szenliván, 4.17ti Nagykikinda, jbtk. és ah. Nagyszentmiklós, ts.~. 
kb., kj. és ak. Szentiván, tsz. Rózsahegy, jbtk. és Nagyszentmiklós, 46, V, 15, :f (N381sztnt· 
ah. Liptószentmiklós, es. O. Liptószentmiklós,· 6'i, miklós), a. p. N 
XV, 49, u. t. Liptészentmiklós, • N é me ts z e n tm ik l ó s l. MaKJamenlmik· 

N é me t p o r u b a l. Németvágas. lós. \ 
. · *) Németpróna nk., Nyitra vm., privi~ryei j., *)Németszentpéter nk., X Gólifltpuszla;Tt~l! 

ház 465, :E !*1.366, N., t., m., o, 3. 278 kb., ak. hely- vm., újaradi j., ház 531, f, 2.619, N., m, czilinl· 
ben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Privigye, es. o. hely- 0 , kg. Székesút, 7.9,~ kh., ak: helybe~ tsL 
ben, t!, XIV, 4-6, r. _r- e. Temesvár, jbtk. és ah. Újarad, cs. ft. belytr.c, 

*) Németremete X .Németremetei puszta; 33, VIII. f, ~· 

..... 

l 

Temes vm., lippai j., ház 147, :E 750, N., o, 2.8~5 11 Nádudvar, Hajdv tili .. hajdu· i 

kb., kj. és ak. Máslak, tsz. Temesvár, jbtk. és ah. szoboszlói j., es. O. Nádudvar, u. t és L J. 
Lippa, es. ö. Rigósfürdc5, 33, VIII, r Nádudvar. · 
(Máslak-Németremete), . Németszlget; n Püspökladány, Hajdv r!l .. 

Németremetei puszta, r-. Németremete, Temes hajduszoboszlói j., es. O. Pllspökladány, Ll· 
. tJm., lippai j., es. O; Hidasliget, u. t. Temesfüves, és u. p. Püspökladány. 
a. p. Németremete. *) Németszögyén kk., X AlsóhidegvöiU is 

*) Németság kk., X Németsás-i puszta; Temes Felsőhidegvölgy; Es:etergom 11111., pácdnyi ;, 
"m., újaradi j., ház. 370, :E N., o, kg. Vinga, ház 333, :E 1.576, M., O• 3.6:i8 kb., kj. Pi ak. 
!.999 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Temesvár, Mauarszc'!gyén, tsz. Komárom, jblk. PárkinY· 

és ah. Újarad, cs. O. Újarad, 33, VIII, !5, ah. Esztergom, 'es. O. Bart, 26, XIV, ~ •· t. 
~ e. Köbölkút, u. p. Magyarszógyén. 

puszta, n Németság, t~m., N é me ts z lll g y é n l. Németszógyén. 
újaradi j., es. O. Újarad, u. t. és u. p. Németság. N é me ts z t am o r a l. Alsósztamora. 

N é me ts á r os l ak l. Nas-ysároslak. Némettanya, n Csenger, Ssatmár ~•" eseG· • l 
Németsók, n CsötOrtOk, Po:esony vm., somor- geri j., cs. O. Csenger, u. t. és a, p. Csen~er. 

j&i j., es. ö. Kismagyar, u. t. Somorja, u. p. Némettelek, n Hajduszoboszló, Hajd• ~~~-
Béke. cs. ö. Hajduszoboszló1 u. t. és a. p. HaJdu· 

• 

*) Németsóvár kk., Sáros t1m., eperjesi j., szoboszló. · 
hé.z 74, :E 428, T., m., n., rk. Tótsóvár, 796 kh., Némettelep, n Rahó, Máramaroa ~···ti~: 
kj. és ak. Tótsóvár, tsztk., jb. és ah. Eperjes, völgyi j. (székh. Rahó), es. 1!. Rahó, u. t. e; 

cs. o. Eperjes, 67, IX, 29, u. t. és u. p. Tót- u. p. Rahó.. . . i!IJ; 
sóvár. *) Németú.Jfal~ kk., . X SzentJDJhált~~ ~' 

n Andocs &mogy·t1m. i~ali Somogy Vtlh szlgetvári j., ház ~11: Gf<lll' 
· ' ' ., ú'" l 2 706 ih kJ es ak .. 

j,, cs. O. Andocs, u. t. Nautoldi puszta-Andocs, o, ref. Magyar Jla u, · .. , · ah. SJii'1' 
And . "Yösmellék, tsz. Kaposvár, Jbtk. !"~ &~. ",, 

u. P• ocs. . 11 on ösmellék, 44-, .w>• 

házasszeesdd, 1.051 kb., kj. és ak. Molnaszecsdd, *) NéJilet . 

• 
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Lajosmajor, Lipótmajor, Mezc5major, Rózsahegy- és jb. Fehértemplom, ah. Oraviezabánya, cs. ft. 
major, Sánkóházi major és Tómajor; Vas vm., helyben, 43, VII, J1, u. t. és u. p. Fehértemp-
németújvári j., ház 214, i 2.18,, N., m., (), Q, lom. · . 
ág. Kükmér, 3.884 kh., ak. helyben, tsz. Szom- Néraarnnyosl Újfelep,f"'\Néraaranyos,Krass6-
bathely, és ah. helyben, cs. ll. helyben, 83, Seürdng vm., újmoldovai j., cs. O. Báziás, u. t. 
XX, 66, :f, _r e. ~- és u. p. Fehértemplom. . 

N é m e t ílr o g l. N éraaranyosi zlLrda, f"'\ Néraaranyos, Kraaa6-
.. ) Németvágás kk., Ung 11m., szobránczi j., Szöréng vm., újmoldovai j., es. ll. Néraaranyos, 

ház 110, i 615, R., n., gk. Jósza, 3.670 kb., kj. u. t. és u. p. Fehértemplom. 
és ak. Jósza; tsz. Beregszász, jbtk. Szobráncz, *) Nérahalmos kk., Kraas6-8sörtny Vtll., bo
ah. Ungvár, cs. O. Remetevasgyár, 66, XI, 36, zovicsi j., ház 396, f, 1.786, O., +, 13.863 kb., 
u. t. Remetevasgyár, n. p. Jósza. kj. és ak. helyben, tsz. Karánsebes, jbtk. és ah. 

Németv61gy, fl Sirok, Heves 11m., péter- Bozovics, cs. ll. Újborlovény, 48,· VIII, J6, 
vásári j., cs. ll. Recsk, n. t. és u. p. Sirok. ~- · 

.. ) Németzsidány kk., Sopron vm., csepregi j., *) Néramez6 kk., Krass6-81ördng vm., új-
ház 73, i 303, N., rk. Peresznye, ág. Kőszeg, moldovai j., ház 309, ! 1.57!1, Sz., o., =f-, 3.278 
81>5 kh., kj. és ak. Horvátzsidány, tsz. Sopron, kh., kj. és ak. Nérasolymos, ~ztk. és jb. Fehél'· . 
jblk. és ah. Csepreg, es. ll. Csepreg, 76, XVIII, templom, ah. Oraviezabánya, es. O. Néraaranyos, 
67, u. t. és u. p. Csepreg. 43, VII, !81, .u. t. Fehértemplom, u. p. Nérasoly· 

*) Nemöez kk., Trencsdn vm., puhói j., ház mos. · 
a, :E T., rk. és ág. Puhó, 1.!66 kh., kj. és *) Néramogyorós kk., Kraas6-&örény vm., 
ak. Puhó, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Puhó, es. ll. jámi j., ház U6, f. 1.115, Sz., o., =f-, 8.280 kb., 
Puhó, 71, XV, 47, u. t. és u. p. Puhó. kj. és ak. Néranádas, tszlk. és jb. Fehértemplom, 

Nemscsákmajor, fl Murasziget, Zala vm., ah. Oraviezabánya, es. ll. Néranádas, 43, VII, !11, 
alsólendvai j., es. ll. Beiyincz, . u. t. és u. p. u. t. Fehértemplom, u. p. Néranádas. 
Belatincz. *) Néranádas kk., Krassd-&örény "".., jámi 

*) Nemsó kk., X Szentkatalin O.veggyár; j., ház 640, f, !!.71!, O., =f-, 6.963 kb., kj. és at. 
Trencsén 11m., puhói j., ház 179, f. 1.!189, T., cseh, helyben, tsztk. és jb. Fehértemplom, ah. Ora
o, U81 kh., kj. és ak. Liborcsudvard, tsz. Tren- viczabánya, es. O. helyben, 43, VII, ll,- u. t. 

jblk. éa ah. Puhó, es. ö. helyben, 71, XV, Fehértemplom, ~- · 
47, · :f, _r e. ~· • *) Nérapatas klt., Krasa6-81örény vm., bozo-

N ems o v a I. emsó. · viesi j ház 279, ! 1.!MS, O., =f-, 16.9M kb., kj. 
*) Nemti kk., X Nemtibánya és Tőkéspuszta; és ak. PereM, tsz. Karánsebes, jblk. és ah. Bo· 

• 
N6grád vm., füleki j. (azékh. Salgótarján), ház zovics, <.-s. O. Ujborlovény, 43, VIII, !O, u. t. 
151, :E 991, M., rk. Kisterenye, 1.806 kb., kj. Nérahalmos, u. p. Perebc5. 
és ak. Kisterenye, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és *) Nérasolymos kk., X Báziás; Kraas6-8eö· 
ah. Salgólarján, cs. ll. Kisterenye, !5, XVl, 51, ring vm., újmoldovai j., ház 389, ! 1.996, Ss., 

m. h., u. t. Kisterenye, ~- m., =f-, rk. F~hértemplom, 5.946 kb., kj. és ak. 
emtl, f"'\ Nagyazar, vm., gálszécsi j., helyben, tsztk. és jb. Fehé1·templom, ah. Oravieza-

cs. ö. Gálszécs, u. t. és u. p. Gálszécs. bánya, es. cl. Báziás, 43, VII, !1, m. b. 
Nemtlbánya, fl Nemti, Nógt·ád vm., mleki (Nérasolymos-Varázsliget), u. t. Báziás, 

j. (székh. Salgótarján), es. ö. Kisterenye, u. t. *) Néraszlatina kk.., Krassó-81öré-ny .m., 
Kisterenye, u. p. Nemti. jámi j.; ház 296, ! 1.393, O., =f-, 4.785 kb., kj. 

Nemtipnszta, fl Bér, N6grád vm., sziráki j., és ak. helyben, tSz. Fehérlemplom, jblk. Szász
. cs. ö. Herczel, u. t. Ga.lgakOvesd, u. p. Szirák. kabánya, ah. Oraviczabánya, es. ö. Szászkabánya, 

. Nenadles, ll Zombor, Bács-Bodrog 11m., 43, VII, !U, u. t. Szászkabánya, IZJ. 
cs. ö •. (a közbiztonsági szalgálatot Zombor *) Nermed kk., Kt·ass6-8eörény vm., resicza· 
város rendőrsége teljesiti), u. t. és u. p. bányai j., ház 117,! 673, Krassován, rk. Krassó· 
Zombor. vár, 3.24-3 kb., kj. és ak. Krassóvár, tsz. Fehér· 

N é n y e I. Lukanénye. templom, j btk. és ah. 01-a.viczabánya, es. ll. 
N é p l. Neme:snép, Rinyaújnép, Temesújnép. Krassóvár, 4.8, VII, 20, u. t. és u. p. 
N é p e l. Asszonynépe, Királynépe. *) Nermegy kk., Bihar vm., béli j., ház 74, 
Néposz I. Várorja. ! 893, O., -T, 917, kb., kj. és ak. Bélárkos, tsz. 
N e p p e n d o r f l. Kistorony. Nagy-Várad, jbtk, és ah. Tenke, cs. o. Bél, 871 

N e p r c5 d }; Bosányneprőd, Rozsonyneprc'id. IV, 13, u. t. és u. p. Bél. 
*)N éraaranyos nk., X N éraaranyosi Új telep és N e r me t L Nermed. . 

• 
Néraaranyosi zárda; Krasa6-Ssürény vm., új- Nesze, f"'\ Mezőhegyes, Csanád "".,, battonya1 
moldovai j., ház ~81, ! 1.361, Sz., o., cseh, =f-, j., es. O. Mezőhegyes, ~ m. h., u. t. és u. P• 
rk. Fehértemplom, 3.416 kb., ak. helyben, tsztk. Mezőhegyes. . 
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Neszehid, r-. Nagyhalász, Szabolcs t~m., n ír- *) Nevetlenfalu kk., Ugocaa t~IJI., tiszántúli j. 
bogdányi. j. (székh. Kemecse), cs. ö. Ibrány, (székh. Halmi), ház 93, i, 64!, M., 0, ~. gk. 
u. t. és u. p. Nagyhalász. Batár, 1.097 kh., kj. és ak. helyben, tu. Szat. 

Ncszele, r-. Kaszaháza, Zala vm., zalaeger- már-Németi, és ah. Halmi, es. n. Halmi, 
szegi j., cs. ö •. Zalaegerszeg, u. t. és u. p. Zala- 85, XI, 35, m. h., u. t. Halmi, 0 
egerszeg. · *) Neviczke X Neviezkevárrom i U•1~•:• 

•).Neszlény kk., -'X Neszlényaszód, Neszlény- ungvárij.,ház152,i,787,R.,m., t,l1Mkb,kj. 
élesd, Neszlény héjas, Neszlénykiserdöd és Nesz- és ak. helyben, tsz. Beregszász, jbtk. és ab. Uq. 
lénymajtény ; Trencsén vm., kiszuczaújhelyi j., ház vár, cs. O. Perecseny, ö6, XI, 36, r. L J. 
496, ! i.!B29, T., (), 4.620 kb., kj. és ak. helyben, UngvA.r. · . 
tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Zsolna, cs. ö. Kiszueza- Neviczkevár"(_om, f"' Neviczke, U11g 1111., uDr· 
újhely, 71, XV, 48, u. t. Kiszuczaújhely, . vári j., cs. O. Perecseny, u. t. Kenezke, 

Neszlényaszód, r-. Neszlény, Trencsén vm., u. p. Ungvár. 
kiszuczaújhelyi j., és. ö. Kiszuezaújhely, u. t. N e v i d z é n l. Nevigyén. 
Kiszuczaújhely, u. p. Neszlény. . *) Nevigyén kk., Nyitra 11m., privigyei ~ 

Neszlényélesd, r-. Neszlény, 2rencsén vm., (szolgabirói kirendeltség: Divékrudnó), biz j,), 

kiszuczaújhelyi j., es. O. Kiszuczaújhely, u. t. ! 471, T., rk. Kisell'yházas, !.060 kb., kj. es ak. 
Kiszuczaújhely, u. p. Neszlény. Divékrudnó, tsz. Nyitra, jbti. és ah. Prifiue, 
Neszl~nybéjas, r'. Neszlény, Trencsln vm., cs. O. Divékrudnó, 12, XIV, 46, u. t, NyitranoTü. 

kiszuczaújhelyi j., cs. O. Kiszuczaújhely, u. t. u. ·p. Divékrudnó. 
Kiszuczaújbely, u. p. Nesz] ény. N e v r i ncsa l. Nc5rinese. 

Neszlényklserd6d, r-. Neszlény, Trencsén vm., Névtelenpuszta, r-, Darnya, Gömör ls Kü. 
kiszuczaújhelyi j., cs. O. Kisz,uezaújhely, u. t. Hont vm., rimaszécsi j. (székb. Feled), es. ! . 
Kiszuczaújhely, u. P• Neszlény. Feled, u. t. Feled, u. p. Rimasimonyi. 

Neszlénymajtény, r-. . .Neszlény, Trencsm 'Vm., N e z b u d l u. cska 1. Óváralja. 
kiszuczaújhelyi j., es. O. Kiszuezaújhely, • u. t. N ezd e puszta, r-, SzólA.d, Somogy Hl., tahi!-
Kiszuczaújhely, u. p. Neszlény. cs. O. Kllrösheii'Y, u. t. Szársaó, u. p. Szólád. 

N es z l us a l. Neszlény. N~z6domb, r-, Berettyóújfalu, Bihar n~, be-
*) Neszmély nk., X Kszavérmajor, Sárlvány· rettyóújfalui j., cs. 11. Berettyóújfalu, L L éi 

puszta és VárheRyalja. ; Komárom vm., tatai j., u. p. Berettyóújfalu. · 
ház ~91, i 1.302, M., ~, rk. Dunaalmás, 4.701 • N é z p es t l. Mészpesl ·· 
kb., ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk. és ah. *) Nézsa kk., X Dubinapuszta, Parlarpm.l 
Tata, cs. O. Tata, a, XIII, 4o3, ~. • és SzeDtiványipuszta; Nógrád ".,, UÖifadi :. 

N e s z t e l. Alsóneszte, (székh. Rétság), há.z 1 U, i ~'l, 1., L, o, 3.25 
Netóla, r-. Dombrád, Szabolcs vm., kisvárdai kb., kj. és ak. Felsösáp, tsz. Balassauanna~~\"L 

j., es. ö. Dombrád, u. t. és u. p. DombrA.d. Rétság, ah. Balassagyarma~ es. il. N6lines, 00. 
Netot kk., Fogaras vm., fog-arasi j., ház 160, XVI, 51, ~. 

i 7 .W, O., t, 2.467 kb., kj. és ak. Jás, tsz. Brassó, N e zs é n y 1. .Iüsnezsény, Nagynezsény. 
jbtk. és ~h. Fogaras, es. O. Breáza, 31, XXIV, 78, Nezsényi Klslécz, f"' Kisnezsény, Tor011!J! 
.u. *t. VaJdarécse, u. P• :o~aras. .. . 'Vm., módosi j., cs. ll. Árkod, u, t. és L ~ 

) Netus kk;, l:Yagy-Kdkülló vm., szentágotat l·• Kisnezsény. 
h~z 1!8, i 633, N., o., ef', kg. H~gen! !.769 kb., N e zs e t t e r i p p-é n y l. Kisrépény. 
kj. és ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, Jbtk. és ah. *) N id k x· M k .a.6 dlldll . Jrr 
Szentágota, cs. o. Hégen, 81, XXIII, 76, ezs . e~ n .''. e 8~ sz e ep, 
u. t. és u. P• Hégen. son vm., nezs1der1 J., ház 316, f. 2.898, N~ !D·• 

N e u d ó b e g y 1. Magashegy. .o. ág. Gálos, 10.101 kb., ak. helyben, Ist Gy~, 
N e u s t i ft I. SzentgyGrgyújtelep. J btk. és ah. helyben, es. O. helyben, 761 XVII!, [JI!, 

*) Néved kk., Bars vm., verebélyi j., ház 98, :f, I- e. ~· 
! 691, T., m., ű, 1.783 kb., kj. és ak. Kisveze- Nezsitháza, r-. Bobrovnik, Liptó 0 ••• ~et· 
kény, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ab. Verebély, lipcsei j., cs. O. Szielniez, u. t Liplólepla, 1o ~ 
cs. G. Aranyosmarót, 26, XIV, 44,. u. t. Zsitva- Szielniez. 
újfalu, u. p. Kisvezekény. · *) Nézsnafalva kk., X Pálft'ytanya; Ny~r.a 

N e v e l ő l. Méznevelő. · vm., pöstyéni j., ház 77, f, 479, T., rt. !liV' 

' 

*) N.Sver kk., X Finta, Gacsó és Pusztaha til'; Iopassó, 1.399 kb., kj. és ak. Vittencz, tsz. Sr~tra. 
Bars vm., aranyosmaróti j., ház 68, i 685, T., m., jbtk. és ah. Galll'óez, cs. o. Vittenc:&, 71, XJII· 
rk. Barslédeez, 2.143 kh., kj. és ak. Bélád, tsztk., 41, u. t. Nagykosztolány, u. p. Vitlencz., ·ori 

jb, és ah. Aranyosmarót, c~. ö. Aranyosmarót, 26, *) Niczk kk., ~ .!rokhátimajor és T~~~:l~· 1 

XIV, 44r1 u. t. Alsóazelezsény, u. p. Nagyheres- Vas vm., sárván J., ház. to~, !k, Hélk'tdluk. ! 

tény. Rép1:zelak, 1.989 kb., kJ. és · 
\ • 

• l 
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Szomb.athel)', jbtk. és ah. Sárvár, cs. G. Répczelak, ak. Berczel, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah, Szi-
88, XVIII, 59, f, ~ p. u. rik, ca. G. Berczel, 60, XVI, 61, ~. f, ~-

N i c 1 ki fa lv a I. Niczkyfalva. N ó g r á d l u d 4. n y l. Ludán)'. 
") Niczkyfalva nk., Temes vm., buziásrQrdc5i j., *) Nógrádmarczal kk., X Czelepaljapuszta, . 

ház 4.09, i. 2.170, N., 0, 5.888 kb., ak. helyben, Hegyi.puszta, Hegymegipuszla, llonkapuszta, lvé.n
tsz. Temesvár, jbtk. és ab. Buziásfürdc5, cs. G. puszta, Sándormajor, Sc'ljpuszta és SzázGlpuszla; 
Végvár, 61, VIII, !!3, , ~· N6grád vm., balassas)'armati j., ház tU, f, 819, 

, r"l , Sopron vm., felsc5- M., 0 , lUM kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. 
pulyai j., ca. G. Füles, u. t. Felsc5pulya, u. p. és ah. Balassagyarmat, cs. G. Balassagyarmat, 
Alsópulya. · . !16, XVI, 51, u. t. és u. P• Szllgy. 

r"l Pervé.ny, Sopr()'f' 11m., felsc5- *) Nógrádmegyer kk., X Alsólapisdpuazta, 
pulyai j., cs. G. Filles, u. t. Felac5pulya, u. p. Almistanya, Bedepuszta, Borókáspuszta, Bogát-
Alsópulya. tanya, Felsc5lapásdpuszta, Halyagospuszta, Rudas- · 

Nlgsztymajor r"l Ondód VtJB 11m. szombat- aljatanya és Szigethylanya; N6grád vm., szécsé
helyi j., cs. G. Szombathely, 'u. t. és ~. p. To- nyi j., ház 801, .. ! 1.406, M., O• 4.96! kb., kj. és 
rony. • ' . ak. helyben, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah . 

*) Nikla kk., X Berzsenyipuazla, Hodosháti- Szécsény, cs. G. Karancsság, !6, XVI, 61,. u. t. 
' hegy ·és Lajpezigpuslta; Somogy vm., marczali Szécsény, ~-

j., ház !1!, f, M., rk. Tótszentpé.l, 4.089 *) Nógrádsipek U.,. X Egresipuszta, Mély
kh., IQ. és ak. helyben,. tsz. Kaposvár, jbtk. és patakpuszta és Nagyparlagpuszta; Nógrád t~m., 
ab. Marezali, cs. G. Marczali, U, XJ:.í, 68, u. t. azécsényi j., ház 101, i 651, M., rk. Rimócz, 3.505 
Jlarczali, ~- kb., kj. és ak. Rimócz, tsz. Balassagyarmat, jbtk. 

N ik l o v a l. MiklósvGlgye. és ah. Szécsény, cs. G. Szécsény, XVI, 51, u. t. 
Nlll:ollostanya r"l ll~nez Torontál ali- és u. P• Szécsény. . . 

bun~i j., cs. G. Ít~ncs, u. t_ ~evedobra, u. p. *) Nógrádszakál kk., X Csabapuszta, Feljáró-
lloncz. • puszta, Ferenczkapu, Ferenczkárt, Kincsespuszta 
Nikollcsta~ya, r"l Omlód, Torontái 11m., pan- és Nyergespuszta ; Nógrád vm., szécsén7i j., h~z 

csovai j., cs. G. Omlód, u. t. és u. p. Omlód. 178, f. 1.063, M., o, é.g. Szécsény, 11.~37 kb., kj. 
N ik 0 1 i n c z 1. Miklósháza. és ak. helyben, tsz._ Balassagyarmat, J btk. és ah. 
N im n j c z 1. Nem6ez. . Szécsény, cs. G. helyben, 15, XVI, 61, r, 

( ékh Rét .. ) .' ,. Rét .5..; t. é ) gr szenna ., 1 et10czpuszta; N6g· 
sz . sa.g , es. u. sooe, u. s u. P• á 3 .. • • ház 76 .1! "l~- T J. NÓll'rádk.G d · . r u vm., ga.cs1 ·J-, , öiW .. ..,, ., u , 

. Tes • . É "hál r l B'1 kb., kj. és ak. helyben, tn. Balassagyarmat, jbtk. 
r-. rnu y.a va, ,,.~, S é h L , .... lr l XV 

'h"l f 1 · · É 'hál r 1 . t zées ny, a . osoncz, cs. ö. ADe .a va, !!6, I, 
tim., érm1 a. y a va1 J., cs. G. rm1 y,a va, u. • F::t t (R: ·ó 'l d Nó ·ád k".l) "-AIIII. 

• • 01 .. , u. • ar smu ya - gr sza a. , ~· 
és u. P• Erm1hályfalva. . . *) NógrádszeDtpéter kk., X Pusztahé.j, Puszta-

Nha, r"' Alsórétfalu, .7hncsba vm., puhól J., szalatnya és Újpuszta ; N6grád vm., balassagjar-
cs. G. Puhó, u. t. Pubó, u._ ~· Alsórétralu. . maii j., ház 90, f, 518, T., m., O', rk. Fels6zellc5, 

kk., .Árva. vm., vári J· (székh. Turdossm), '!.326 kh., kj. és ak. Alsóesztergály, tsztk., jb. és 
háZ f. 910, T., ű, 3.810 kb., kj. és ak. ah. Balassagyarmat, es. o. Kékk6, !15, XVI, 51, 
helyben! tsz. Rózsahegy, _jblk. Trsztena, ab. u. t. Rárósmúlyad-Nógrádszakál, u. P• Alsóesz-
Turdossm, cs. G. Turdossm, 71, XV,. 49, tergá.ly. 

m. h:, u. t. Podbjel, ~- *) Nógradnröeze kk., X Migazzikastély; N6g· 
N 1 zs n a l. Nézsnafal va. rií.d vm., nógrádi j. (székh. Rétsá~r), ház 

. . 

. 
• 

• 

Noa, r"' Brassó, Bra.s~6 vm., es. G. Brassó, i 1.964•, M., 0, ~, 8.577 kb., kj. és ak. helyben, 
u. t. Derestye (esak nyáron; télen u. t. tsz. Balassagyarmat, jblk. Rétság, ah. Balassa-

Héttal~), u. P• Dereatye. gyarmat, cs. o. N6lincs, 60, XVI, 61, ti,, r, .. 
NtgoTja, r"l Felsc51izsény, Trmcsln vm., zsol- ~ e. ~- · . 

aai j., cs. O. Várna, u. t. Virna, u. p. Terhely. *) Nolcsó kk., Turdcs vm., turóc~:szentmártoni 
*) Nógrád kk., X FarkasvGlgymajor; N6grád j., ház 74, f, 380, T., ág. Nagyturé.ny, t.600 kb., 

·. "m., nógrádi j. (székh. Rétság), biz 281, i, 1.712, kj. és ak. Nagyturé.ny, tsz. Beszterczebánya, jhtk. 
ll., l, o, ág. Bánk, 5.~32 kb.; kj. és ak. hely- és ah. Turóczszentmárton, cs. o. Ruttka,· 71, XV, 
ben, tsz. Balassagyarmat, jbtk. Rétság, ah. Ba- tS, u. t. és u. p. Nagylurány. · . 
lassagyarmat, cs. G. Rétsé.g, 60, XVI, 51, *) Nóráp kk.; Vessprim tim., pápai j., ház 84, 
r. ~- f. 464, M., rk. Pé.pakovácsi, ref Kéltornyúlak, 

*) NógrádkiSTesd kk., X Kristófmajor, László- 1.318 k~ .• kj. és ak. Pápakové.csi1 tsz. Veszprém, 
major és Malmcstelep; N6grád vm., sziráki j., jbtk. és ah. Pápa,· cs. O. Pápa, 19, XVII, 66, 
ház 7~, .E 461, M., rk. Berczel, 1.583 kb., kj. és o. t. Pápa, n. P• Pápakoviesi. 
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Nosz Nun 

N 0 sz i c z I. Vá.gormos. Novó.ktanya, n Munkáes, Bereg ..., 1:1. l 
*} Noszlop kk., X Ferencztelek, Kisbogdány, Munkács, u. t. és u. p. Munkáes. 

Nagybogdány és Pálházapuszta; Veszprém vm., *) N ovo ly kk., KoloiB ""'·• nagysánnili ~. 
devecseri. j., ház 368, :E 1.756, M., o, ~ 1 ág. ház 170, :E 745, O., m., ; , !.3q'7 kh., k~ éul · 
Somlószc5llc5s, 5.364 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Pusztakamarás, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. l~. .. 
Veszprém, jbtk. és ah. Devecser, cs. ö. helyben, cs. ö. Báld, 6j, XXII, 73, u. t. Báld, a. P• N'l)'· 
19, XVII, 55, u. t. Devecser, sármás. . 

*) N oszoly kk., BzoZnok- Doboka vm., kékesi j., N ovoszadovja, n Felslltizsény, fie~~eÚII r~, 
biz !15, :E 860, O., m., it , ~, 3.341 kh., kj. és zsolnai j., cs. ll. Várna, u. t. Várna. L ~ 
ak. Buza, tsz. Dés, jbtk. Kékes, ah. Szamosújvár, Terhely. · · 
cs. ll. Czege, 63, XXII, 7!, u. t. Czege, u. p. N o v o s z e d l i c z a l. Újszék. 
Buza. · Novoty kk., X Novolydúló; Árfla ~11., ni· 

Nos_zf:"'y, .r'"'\ Újdombóvár, Tolna -vm.,· dom- mesztói j., ház 351, f, 1.571, T., 0, 6.ó91kh.,~ 
bóvár1 J., ak. Nak, cs. ö. Szakcs, u. t. és u. P• Zákameneklin, ak. helyben, tsz. Rózsahegy, jbtl 
Dombóvár. . · l Námesztó, ah. Alsókubin, cs. ö. Zákamenekl~ 

No~z~orlpuszta, r'"'\ Csopak, Zala -vm., balaton- 71, XV, 49, u. t. Klinzakamene, ~-
filredl J., cs. o. Balatonfüred, u. t. Balaton- N 4 d""'ló N · J. , .. 
füredfürdc5 u p Csopak. ovo.y u , n ovoty, rva filii., n.mellli!l' 

N 0 sz t~ a ·l. Márianosztra. · j., cs. ll. Zákameneklin, 11. t. Klinzakame~, 
*) NoszT&j nk., X Bertamajor j Borsod ..,m., u. P• Novoty. . · · 

mezc5kövesdi j., ház !197, :E 1,576, M, ~, rk. Nozdrótele?'. n TrencsénpüspDkt, Trw.!.~ 
Bilkkzsércz, 3.!74 kh., a~ helyben, tsz. Mis~ -vm., trenesén.1 J·• cs. ~-Trencsén, u. t. TrenCS!il, 
kolez, jbtk. és ah. Mezőkövesd, cs. o. Bogács, u. P• Tr~nesenpüspclk1. . 
60,_ X. 31, u. t. és u. p. Bogács. Nozsó.g kk., Hunyad 1lm., dévai i:, ház 1~. 

*) Nova kk., X Farkaslyuk, Imre, Krisztina.- ! 586, O., .:j=-, 1.29!8 kh., kj. és ai. FelS!ie!erl!!. 
major, Újhelyipuszta j Zala vm., novai j., ház tsztk., jb. és ah~ Déva, cs. ö. Haró, M, XX!Il. 
!11, :E 1.636, 0, 6.479 kh., kj. és ak. hely- 76, u. t. Felsőesertés, u. p. Nagyág. 
ben, tsztk., jh. és ah. Zalaegerszeg, cs. ö. hely- . *) ~6rlncs~ kk., Krass6-Szörény Hl., bqt 
ben, 48, XX, 65, _r- e. J. (szekh. Báhnez), ház 16ö, ! M., o., Ö· 

*) Novaj nk., X Gallasy rtlsótanya és Gallasy it, 1.911 kh_., kj. és ak. Kliesó, tszlk.1 jb. és ah. 
felsiltanya j Borsod 'Vm., mezc5kövesdi j., ház !141, Lugos, cs. ll. Klicsó, ,3, VIII, a. t Be~n-
:E 1.!14, M., <S, 8.MO kh., ak. helyben, tsz. háza, u. P• Klicsó. 
kolez, jbtk. és ah. Mezőkövesd; cs. ö. Bogács, *) N6tlncs kk., X Kapáskútpuszta, Lókospm'tl 
60,· X, 31, u. t. Kistil.lya, u. p. Eger. · Nc5tineslókostanya és Zsukmapwi~la; Nd!JI'áti r•-

N o v a j l. Alsónovaj, Felsc5novaj. · · . · nógrádi j. (székh. Rétság), ház f 1.003, l, C· 
Nevák, r'"\ Dombelve, Trencsén vm., csaczai j., 3.660 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Balassagyarmj!, 

cs. ll. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. jbtk. Rétság, ah. Balassagyarmat, cs. O. helyben. 
N o v á k l. Matranovák, Nyitranovák. 60, XVI, 51, Up t. Rétság, ~· 

l *)N nákfalTa kk.; Krass6-811ördny vm., kaTán· Nötincslúkostanya, n Nlllincs, Ndgrád r•· 
sebesi j., ház 484, :! 2.22(., O., .:j=-, 7.376 kh., nógrádi j. (székb. Rétság), cs. o. N6tincs, L t. 
kj. és ak. Bisztere, tsztk., jb. és ah. Karánsebes, Rétság, u. p. Nőtincs. 
cs. ll. Bisztranyíres, 43, VIII, ·r. u.· p. Nuksora kk., Hwnyad tJm., puji j., hú ISI. 
Nándorherr. i, 972, O., .:j=-, 10.158 kb., kj. és ak. Felsószal!hrl· 

N o v á ko v e e z l. Muraújfalu. . tak, tsz. Déva, jb tk. Puj, ah. Petrozsény, cs.~ . 
Novákpuszta~ n MagyaTkimle, ·vm., Várhely, 64, XXIII, 75, u. t. és u. p. Feisdlti!· 

magyaróvári j., cs. ö. Magyuóvár, u. t. Héder- láspatak. 
vir, u. p. Magyarkimle. · Nunkovlcspuszta, r. Börzsöny, Tolllll r•·· 

Nováktanya, 0 Boczonád, He'IJes vm., hevesi völgységi j. (székh. Bonyhád), es. o. SrAlt•, 
-j., cs. ö. NarrfOged, u. t. Heves, u. p. Boczonád. u. t. és u. p. Bonyhád . 
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*) Nyt\gó kk., Zemplén vm., mezc5laborczi j., baz Nyárádszereda, 6!, XXII, 71, u. t. és u. P• . 
7S, ! 4S8, R., gk. Csabaháza, 1.949 kh., kj. és ak. Nyárádszereda. . 
Fels6csebény, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ab. *) Nyárádkar4cson kk., Maros-Torda vm., 
Homonna, cs. G. Mez6laborcz, 66, IX, iS, a.. t. és marosi alsó j. (székh. Maros-VI).sá.rbely), ház 1J6, 
a. p. Mez6laborcz. - · f. 646, \1., czigány, ; , ~, 968 kh., kj. éa ak. 

*) Nyágova kk., Máramaros t~m., taraczvizi j. helyben, tsztk., jb. és ah. Maros-Vásárhely, cs. G • 
(székh. TaraczkGz), ház 274, f. 1.16!1, R., n., ; , Baczkamadiuas, 6i, XXII, 71, JI• t. Maros-
1.!89 kh., kj. és ak. Irhócz, tsz. Máramarossziget, Vásárhely, tZI· 
jbtk. és ah. Técs6, cs. G. TaraczkG~, 8&, XII, 38, N y á r á d k a r á c B o D r a l v a l. Nyárádka-
u. t. Técs6, u. p. Irhócz. rácson. · 

Nyágra, f"'t . Gödemesterháza, Maros-Torda *) Nyárádköszvényes kk., Maros-Torda t~m.;· · 
""'·• régeni fels6 j. (székh. Magyarrégen), cs. G. nyárádszeredai j., ház '!61, ! 1.0~, M., (), S.MB 
Maroshéviz, u. t. és u. p. GGdemesterháza. kh., kj. és ak. Mikháza, tsz. Maros~ Vásárhely, 

N y á g r a 1. Feketevölgy. jbtk. és ah. Nyárádszereda, es. G. Nyárádremete, 
N y á g r a l. Kisfeketefal u. 6!, XXII, 71, u. t. Nyárádszereda, u • .P• De· 
Nyakashát, f"'l Tiszaroff, J'áss-Nagykun-Seol- ményháza. · 

tlok vm., tiszai kGzAp j. (székh. TOrGkszentmiklós), *) Nyárádmagyarós kk., Maros-Torda vm., 
cs. ö. Tiszaroff, u. t. Tiszabura, u. p. Tiszaroff. nyárádszeredai j., ház 353, ! 1.466, M., · ~ , rk. · 

Jyakasbázapnszta, r'\ Zalaszombatfa, Zala Nyárádselye, _B.41>B kh., kj. és ak. helyben, tsz. 
vm., alsólendvai j., cs. o. Alsólendva, u. t. Maros-Vásál'hely, jbtk. és ah. Nyárádszereda, 

. Rédics, u. p. Resznek. cs. o. Nyárádszereda, 62, XXII, 71, u. t. Nyárád-
*) _Nyalka kk., }{ Gu gp uszta és Kisnyalkapuszta; szered a, ~. . · 

Gy6r vm., pusztai j. (székh. Gy6rszentmé.rton), *) Nyá1·ádremete nk., X Vármező; Maros
ház 163, i. ~88, M., o, 2.477 kh., kj. és ak. Páz- Torda vm., nyárádszeredai j., ház 427, i. 1.943, 
mándfalu, tsztk., jb. és ah. Gyc5r, cs. G. Táp, 19, M., O• gk. Felsököhér, 8.214 kh., ak. helyben, 
XVII, 66, u. t. Győrszentmárton, u. p. Pázmándfalu. tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Nyarádszel'eda, 

Nyú.mád, f"'l Szekszárd, Tolna t~m .. , cs. o. cs. o. helyben, 6!, XXII, 71, u. 1.. Nyár.ádszereda, 
SzeksZá.rd, u. t. és U• p. Szekszárd. . . 

*) Nyárád nk., X Antfill és Varjúvölgy; Vese- *) Nyárádselye -kk.; Maros-Torda vm., nyá-
prim vm., pápai j., ház 265, f. 1.430, M., o, ~, radszeredai Jo• ház i. 1.055, M., (), ~, 
ág. Dabrony, 3.676 kb., ak. helyben, tsz. Veszprém, !J.153 kb., kj. és ak. Nyárádmagyarós, tsz. Maros- . 
jblk. és ah. Pápa, cs. G. Nemesszalók, 19, XVII, Vásárhely, jbtk. és ah. Nyál:ádszereda, cs. G.-
115, u. t. Mezölak, u. p. Dáka. .. Nyárádremete, 62, XXIl,. 71, u. t. Ny.árádsze'reda,.. 

N y á r a d l. Csiliznyárad. u. p. Nyárádmagyarós. 
N y á r á d l. . Felsönyárád, Kisnyárád, Mezc5- *) Nyárádszentanna kk., Maf'os-Torda vm., 

nyárád, Nagynyárád. . nyárádszeredai j., ház 92, t 460, M., ~, 1 
N y a r á d l, Ungnyarád. · kh., kj. és ak. Nyárádszereda, tsz. Maros-Vásá~hely, 
*) Nyárádandrásfalva kk., Torda .. t~m., jbtk. és ah. Nyárádszereda, cs. O. Nyá.rádsze.reda, 

nyárádszeredai . j., ház 166, f. 722, M., ; , ref. 62, XXU, 71, u. ~. és u. p. Nyárádszereda • 
Nyárádszentanna, 1.600 kh., kj. és ak. Nyárád- *) Nyárádszentbenedek kk., Maros-Tortl~ 
szereda, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Nyárád- vm., marosi alsó j. (székh. Maros-Vásbhely), ház 
szereda, cs. ö. Nyárádszereyda, 6!1, XXII; 71, 118, t &67, M., ~, .:f-, 1.108 kh., kj. és ak. 
u. i. és· u. p. Nyárádszereda. · helyben, tsztk., jb. és ah. Maros-Vásárhely, cs. O. 

*) Nyárádbálintfalva kk., Maros-Torda vm., Baczkamadarns, 6!, XXII, 71, u. t. Balavásár, 
marosi alsó j. (székh. Maros-Vásárhely), ház 4-9, u. p. t::lzékelyvaja . 

• 
f. ~25, O., ; , 'J77 kh., kj. és ak. Nyárádszent- *) Nyál-ádszentlmre kk., Maros-Torda vm., 
benedek, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Nyá- nyárádszeredai j., ház 135, f. 640, M., ~, 1.577 
rádszereda, cs. G. Baczkamadaras, 6!, XXII, 71, kh., kj. és ak. Székelybere, tsz. Maros-Vásárhely, . 
u. t. Nyárádszereda, u. p. Baczkamadaras. · jblk. és ah. Nyárádszereda, cs. O. Nyárádszereda, 

*) NyárádgálfalTa kk., Maros-Torda 11m., ma- 6j, XXII, 71, ll· t. Nyárádszereda, u. p. Nyárád-
rosi felső j. (székh. Maros-Vásárhely), ház· 187, magyarós. · 
t 841, M., ~, rk. Szenthá.romság, ref. Székely· *) Nyárádszentlászló kk., Maros-Torda vm., 
tompa, 1.381 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Maros- marosi felsc5 j. (székh. Maros-Vásárhely), ház 
Vásárhel~ jbtk. és ah. Nyárádszereda, ~s. G. i 561, M., ~, ref. Baczkamadaras, 1.1M 
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kh., kj. és ak. Nyárádgálfalva, tsz. Vásár- pest), jhtk. és ah. Monor, ca. 11• 1m, 3!, ~ 1, 
hely, jbtk. és ah. Nyárádszereda, cs. ~. Baczka- m. h., ~· 
madaras, 6!1, XXII, 71, u. t. és u. P• Nyárád- Nyárfás kk., X Nyárfiai azéntelep; Szol!!Ok· 
szereda. Doboka vm., ká.polnokmonostori j., ház 78, ! 

*) Nyárádszentmárton kk., Torda vm., :~a, O., =t-, 3.913 kh., kj. és ak. Kovaskápolnok, 
· nyárádszeredai j., ház 113, i. 644, M., ~ , 8, tsz. Dés, jhtk. és ah. Magyarlápos, es. ft. KlJ»i· 

1.064 kh., kj. és ak. Jobbágyfalva, tsz. Maros- nokmonostor, XXI, 70, u. t és u, p. Kipol· 
Vásárhely, jbtk. és ah. Nyárádszereda, es. ö. Nyá- nokmonostor. 
rádszereda, 6j, XXII, 71, u. t. és u. p. Nyárád- N7árfás, r. Csökm<'S, Bihar vm., berettyóUjfaM 
szereda. j., es. ö. Csökm<'S, u. t. és u. p. CsOimő. 

*) Nyárádszentsimon kk., Maros-Torda Nyárfás, r. Keselymező, Máraaarot •, 
nyárádszeredai j., ház 67, i, 9l3_., , ~, 683 kh., huszti j., es. O. Huszt, u. t. Husz~ u. p. Ua. 
kj. és ak. Nyárádszereda, tsz. Maros-Vásárhely, Nyárfáslszéntelep, r. Nyárfás, &ol!wk-* 
jbtk. és ah. Nyárádszereda, cs. ö. Nyárádszereda vm., kápolnokmonostori j., es. O. Kápolnokmo-

' -6!1, XXII, 71, u. t. és u. p. Nyárádszereda. nostor, u. t. és u. p. Kápolnokmonostor. 
*) Nyárádszereda kk., Maros- Torda 'Vm., nyá- . Nyárfáspuszta, r. Okány, Bihar llllL, • 

rádszeredai j., ház 293, i, 1.6!114, M., ~, rk. J., es. ö. Okány, u. t. és u. p. Okány. 
Jobbágyfalva, unit. Csikfalva-Nyárádszentrnárton, Nyárbeg_J~ r. Makkoshotyka, Zeaplt. "' 
76!1 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Maros-Vásárhely, sárospataki J., cs. O. Sárospatak, l. t és 'L~ 
jbtk. és ah. helyben, es ö. helyben, 6!11, XXII, Sárospatak. 
71, _[ll e. · Nyári!~rás, r. Balmazújváros, Hajdll ~~:· 

-*) t6 kk., Maros- Torda tJm., marosi központi J· (székh. Debreezen), es. o. Balmi!Uj· 
alsó j. ·(s:r.ékh. Maros-Vásárhely), ház 229, i, 1.171, város, u. t. és u. P• Balmazújváros. 
O., m., t, rk. Maros-Vásárhely, ref. Maroskeresz- Nyárimalom, r. Tengőd, Tolna 11111., tamisi;. 

. túr; !.~36 kb., kj. és ak. Meggyesfalva, tsztk., jb. es. O. Felsc5ireg, u. t. Felsóireg, u, p. TenKM 
és ah. Maros-Vásárhely, es. o. Maros-Vásárhely, Nyárjas, r. Tiszaknrt, Jász-Nagyhn-Szo!· 
6! XXII 71 ~ . nok 'Vm., tiszai alsó j. (székh. Tiszaföldvir),cs.r,, 

' ' ' ..L• 
Nyaralótelep, ri Alsópián, Szeben tJm., szász- Tlszaknrt, u. t. és u. P• Ti~zakilrl 

sebesi j., cs. ö. Szászsebes, u. t. Alvincz, u. P• Nyárjasp~~a, r. Szenbstván, ~or&od ts, 
Al~ópián. ·• mezőkövesd1 J., es. O. Mezókövesd, a, t. és l. p. 

N. lót 1 · b n Borsodivánka. · yara .e ep, n Karánse es, Krass6-azörlny . . . 
vm., cs. ö. Karánsebes, n. t. és n. P• Karánsebes. Nyl~r?astanya, r. Csalár, N6grad ~ •. , ~e-

N .... ~ras ,....." D 'tá ·u6 • .:~ b 1 csény1 J., cs. ö: Nógrádszakál, u. t. Szérseny, 
". ' r • eJ r, J.Y' grau 'Vm., a assagyar- B . . • 

N y á r a s d l Al ó á d F l x. á d Tó y as anya, r. Isza ar , m !11. ~•·• • s ny ras , e suny ras , s- b d k~ .. ( ékh K' ál h 1 ) • r· _ nyárasd. · o rog uzl J. sz . u· y e mecz , cs. u, JJU· 

* . . kara d, u. t. és u. p. Sá.rospatak. 
) Nyárasdomb kk., Bereg tJm., latorezal J. Nyá.rjasvölgy, r. Kislerenye, N6grád flo, 

(székh. Oroszvég}, ház 86, !. 4~9, T., n., d', füleki--j (székh Salgótarján) es. ll Kisterenre 
10.89! kb., kj. és ak. helybPn (~elsővizniczei kj. u. t. é~ u. P• Kisterenye. ' ' ' 
é~ ak. kerület), ~sz .. Beregszász, Jbtk. és ah. Mun- Nyárkút.i·ét, r. Nagykórl!s, Pest·.Pilü·&ll· 
b~s, es. ö. Alsóv1zmeze, 6ó, XI, 34, u. t. és u. P• Kiskun tim., cs. ö. Nagyk<'Srös, ·1. t. és " ,. 
Fr1g~esfalva. . . . Nagykőrös. · 

Nyárasgorond, n Gát, Bereg vm., tiszaháb J. *)Nyárló kk., Bil,ar 11m., kllzponti j. (uekk· 
(székh. Beregszász), es. ö. Gát, u. t. Beregszász, Naooy-Várad) há -106 .1.! 730 0 ~ a 1 ·~ 

Gát "' J z J ;t, J 'J T' ~. 63 .... 
8 • P• · . - . kj. és ak. helyben, tsztk. Nagy-Várad, jb. Naf)'· 

Nyárasltanya, n Túr1stvánd1, Szatmár vm .• Várad vidéki (székh. Na~>y-V &rad) h. •· .\'á· 
f b t. · N t "' , a . 11agy 
e érgyarma l J., cs. O. agyar, u. • és u. P• t·ad, es. ö. Tasád1<5, 37, IV, 11, r dJ· 

Túristvándi. ' • 

Nyáraaszfget, n Vajka, Pozsony vm., sornor- .N y á r l ó l. Alsónyárló, FelsóicyArló. 
jai. j., cs. ö. Som orja, n. t. Magyaróvár, u. P• Nyárosimaj or, r. Sarród, Sopron va., kapur&ri 
VaJka. j., es. O. Fertöszentmiklós, u. t. és 11, P• f.sl· 
· Nyárastanya, n Órszentmiklós, Pest-Pilis- terháza. 

&lt-Kiskun vm., váczi j., es. lS. Veresegyház Nyárospatak, · r. Hídvég, Háromuli rll·• 
u. t. Szada, u. p. Órszentmiklós. miklósvári j. (székh. Nagyajta), es. 11. Hidféf, 

*) Nyáreg7báza kk., X Pusztaesév és Puszta- n. t. Földvár, u. p. Hidvég. 
pótharaszt; Pest-Pilis-Solt-Kisktm vm., monori Nyárospuszta, r. Somogyudvarhely, &~1 

j., ház 634, f 3.372, M., ~' cf, rk. Irsa, 1'1.951 kh., vm., csurgói j., es. ö. Berzencze, •· t. ts .. ,. 
ij. és ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. Buda- Berzencze. 
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lfyárnp&t, r-. Czegléd, Pest-Pilis-Sole-Kis- gosi j., cs. O. "Ószentanna, u. t. és u. p. Újszent- . 
11m t~m., cs. o. Czegléd, u. t. Nyársapát, u. p. anna. 
Czegléd. . Nyeklen, r. Kiskorna, N6grád 11m., losonczi 

N á ..r.t ,.. NawvkórOs Pest-Pilis-Bolt-Kis- J., cs. O. Málnapatak, u. t. Csehberek, u. p. Ipoly-J rsspa , r J .,. J 6 
iun t1m., cs. o. Nagykc5ros, :C, (8]. r na.. . . 

v ..r.- d.. kk Bá k' b · · Nyékpuszta, r-. Sarkad, B1kar t~m., nagyszalon-*) ... , 1 ..... .,ar u. ., ros vm., xssze eni J., . . S k d t. é s kati 
!8 s: 747 T * 1 994 kh kj és ak tat J., cs. O. ar a ' u. s u. P• ar . 

h~ l ' "' . ' ., m.! u'. · . ., · · N y é n I. Keresztvár. 
Kisszeben (kxsszebenvtdéki kj. és ak. kerO.let), *) N kk. v l h'd 1 ás' · há 

· 'btk é h K' b K' yereze , ..n.o oes t~m., 1 a m 1 J., z 
. tsz. EperJes, J • s a • I$SZe en, cs.. n. IS- 103, :! 46:., O., ; ' 3.5!16 kh., kj. és ak. KGzép-

ueben, 67, IX, !19, u. t. és u. P• Ktsszeben. l k ts K l á 'btk é h H'dal ás ,. , a 1 z. o ozsv r, J • B a . l m 1 cs. u. 
*) Nyir~z~g kk., X Káptalanpuszta; JJ•kar Magyarzsombor, 51, XXI, 67, u. t. M•gyarzsombor, 

"~·· cséffai J., ház .185, :E 943, O., .:j=-, 4.556.kh., u. P• Középlak. · 
kJ. és ak. Mezóbtkáes, tsz. Nagy-Várad, J btk, Nyereg, r-. Raj, Arad vm., borossebesi j., cs. · 
Tenke, ah. Nagy-Vá~ad, cs. O. Cséffa, 37, IV, 11. o. Honcztö, u. t. és u. p. Honcztó • 
u. t. és u. P• Gyap]n. . *) Nyéresháza kk., X KirályvOlgy Máramaro8 

Nyáruegtanyá.k, í' Székelytelek, Bihar "m., vm., taraczvizij. (székh. TaraczkOz), ház 331,:! 1.686, 
tenkei j., cs. O.· Cséffa, u. ~· Váradles, .u. P• R., n;, m., ; , 2.369 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 
Biharsályi. . . Máramarossziget, jbtk. és ab. Técső, cs. O. lrhócz, 

*) N:rénzó kk., Kolola 11m., bánffyhunyadi j:' b5, XII, 88, a. t. Taraezkilz, ~· · 
h6.z 99, i. 4~9, JI., o., ~' gk. Deréte, t.56a kh., kJ. ·Nyeresznieza, ~ Zólyom, Z6lyom tim., cs. o . 
és ak. KOrl!sfc5, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Zólyom,. u. t. és u. P• Zólyom •. 
Bánffyhunyad, c.s. o. Bánft'yhunyad, 51, XXI, 67, Nyerges, r-. Albertfalu, Baranya "m., bara· 
a. t. ~é.nft'yhunyad, u. P• KOrOsfő. nyavári j. (székh. Dé.rda), cs. O. Laskó, u. t. 

Nyé.rtó, r. Berettyószentmárton, Bihar t~m., Laskafalu, u. p. Albertfalu . 
berettyóúj(alui j., cs. O. u. t. Be- Nyerges, r-. Jágónak, Baraftya t~m., hegy
rettyóújfaluJ u. p. Ber.ettyószentmárton. háti j. (székh. Sé.sd), cs. o. Sé.sd, n. "L Dombó

N:r6.nesztö, r- Farmos, ·Pest-Pilis-Bolt-Kis- vár, u. p. Kaposszekcsc5. 
kuft 11m., nagykitai j., cs. o. Tápiószele, u. t. Nyergespuszta, ~ Berzéte, Gömör is Kis· 
Tápiószele,.- u. p. Farmos. ~ Hont 11m., rozsnyói j:;~ cs. o. Roz!lnyó, u. "L és. 

f"'l Né.dudvar, Hajdu "m., hajdu- u. p. Berzéte. . . 
szoboszlói j., cs. o. Nádudvar, a. t. és u. P• Nyergespuszta, r. Nógrá~szakál, N6grád 11m., 
Nádudvar. !!Zécsényi j., cs. o. Nógrádszaké.l, u. t. és u. p. 

NyaT&lyásfaln kk., Hunyad vm., dévai j., Nógrádsza~ál. . 
ház 187, i. 759, O., =f-, 1.986 kh., k,j. és ak. · Nyergespuszta, f"'' Szécsényfelfal u, N61Jrád t:1m., 
Burjé.nfalva, (ideigl. székh. helyben), tszlk., jb. azécsényi j., es. o. Nógrádszakü, u. ·"L Ludlui.y, 
és ah. Déva, cs. O. Haró, 64, XXIII, i6, u. t. u. p. EndrefalTa. . 

• 

Boicza (Déva mellett), u. P• Marossolymos. Nyergestanya, ~ Marosludas, Torda·.Aranyos 
N y é g e r fa l v a l. Kisnyégerfalva. t~m., marosludasi j., cs. o. Marosludas, n. t. és .. 
*) NyegrefalTa kk., Ssatmár 11m., nagybányai n. p; Marosludas. 

j.! hé.z 86, :E 4!9, O., gk •. Diós.hal?m, 1.71(. kh., Nyergestanya, r-. Vajdácska, ZempUn vm., ., 
kj. és ak. Felsóbánya ~b~Jfalm kJ. és· ak. kerO.· sé.t"ospatuki j., cs. o. Páczin, u. t. Sárospatak, 

. let), tsz. Szatmár-Németi, Jbtk. és ah. Nagybánya, u. P• Vajdácska. . ·. 
cs. o. Felsóbánya, 5, XII, u. t. és u. P• *)N -~" l k. X C "l Et ·•-.c F 1 líbé.n yerge.,...,~a u n , servu gy, ernt'1!1 a.r, 
els A.k ya. Al ó · á d. · ." :~ k' · nlt.' l. Eternitmüvek nyergesújfalusi czementgyar állo-7" ' r'\ s Bim n , ..a.t'a~ot 11m.-, lSJe ul ., . . . k b N ... _, . 

" Al ó · .. d t é Al ó · ..r. d mis, NyergesuJfalust ószén ánya, yergesÖJnuUBl cs. u. s stma.n , u. • s u. p. s stma.n . . ..r.-
.., A-k ,.... Hód • V" .. h 1 0. · :~ téglagyár, Pusztamarót, Sátort czementgyiU" és 
ll}fl , , , mezu- a.sa.r e y, Boftgra"" 11m., . . • 

cs. 11. Hódmező-Vásárhely, u. -t. és u. P• Hód· Szentjózsefpuszta; .Esetergom tim., esztergomi J., 
mezc5-Vé.sé.rhely. · hiz 434, i. !!. 786, M., n., o, ref. Lé.~ a tlan, 7.104! 

N y ék l. Alsónyék, Csallókl!znyék, Fekete- kh., ak. helyben, tsz. Komárom, Jbtk. és ah. 
nyék, Felsónyék, Ipolynyék, Ké.polnámyék, Mezc5- Esztergom, cs. O. helyben, !!6, XIV, U, f, 

·nyék, Sopronnyék. r _[ll e. ~· .. 
Nyc!khát, r'l Furta, Bihar tim., berettyó- Nyergesújfalusi köszén~~Ja, nNyergesUJfalu, 

·. újfalui j., es. G. Zsáka, u. t. Zsáka, u. p. Furta. Eseteryom 11m., esztergomi J., cs. O. Esztergom, 
Nyéldpuszta, r. Alsónyék, Tolftc.. vm.-, kOz- u.. t. és u. P• Nyergesújfalu. . 

ponti j. (székh. Szekszárd), cs. O. Bé.taszék, u. t. Nyergesújfalusi téglagyár, r. NyergesúJfalu, 
és u. p. Bé.taszék. Esltergom tm~., esztergomi j., cs. O. Eszterrom, 

- Nféldpuszta, r. Ószentanna, Árad vm., vilá- u.. 1;. és u. p. Nyergesújfalu. 
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Nyer Nyil' • 
• 

.N y e r me g y l. Nermegy. . tsz. Nagy-Vé.rad, jbtk. és ah. Beiényes,cs.~.Belé· 
*) Nyerö nk., Tortmtál vm., nagyszentmiklósi j., nyes, 37, IV, 13, u. t. és u. p. Belényet. 

Mz 386, ! 1.460, O., n., (), .:j=-, 3.285 kh., ak- N y im o es d l. Nyimesd . 
helyben, tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. Nagyszent. *)Nyír kk.,· Bars ."m., lévai j., ház 68, t 
miklós, es. O. MáriaflHde, 46, V, 15, :C, M., rk. Zselíz, 1.388 kb., kj. és ak. M.álas, tsz. Ara· 

nyosmarót, jbtk. és ah. Léva, es. ft. NaaJsalló.l, 
N:yesésipuszta, ~Dúlháza, Gömör is Kis-Hont XIV, 46, u. t. Zaeliz, u. P• MáJas. 

f1m., rimaszécsi j. (székh. Feled), es. O. Rima· N y i r l. Szépnyir. · 
szées, u.· t. Rimaszécs, u. p. Bátka. *) Nyírábrány nk., X BánMzap:~ma, Beroil· 

Nyeskenye, n Kerék-teleki, Ves1prém vt.n., puszta, Dalláripuszta, Dessewft'ytanya, Deszkái-. 

• 

• 

• 

l 

· zirezi j., es. o. Kerékteleki, u. t. Kisbér, n. p. tanya, Keszlertnnya, Kisfülilppuszta, Nagyfüiítp· 
Kerékteleki. puszta, Szentannapuszta, Tólfalupuszla, él \'indis· 

Nyest, """' Csucsa, KoZoes V'f'., bánffyhunyadi puszta; Seabolcs tJm., ligetaljai j. (súkh. Xf.t· 
j,, es. Csucsa,. u. t. és u. p. Csucsa. aesád), ház 569, ·:E 4.070, M., o, t, ret Nyiraesa~. 

*)Nyésta kk.,..Abauj-Torna vm., szikszói j., ház 18.799 kh., ak. helyben, tsz. Nyiregyhba, ~\U 
49, ! ~18, M., o, gk. Felsövadász, 1.180 kh., kj. ah. Nagykálló, cs .. O. Nyíracsád, 6, XU, 39, 
és ak, Selyeb, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szikszó; f, - · 

. es. ö. Selyeb, 34, IX, ~7, u. t. Felsövadász, u. p. *) Nyú·acsád nk., X Ártánhazapuszta, Asszon!· 
• 

Selyeb. ·; · részpuszta, Balkán y i tanya, Buzitatanya, FriJlan!& 1 
Nyestemaj or, n Bucsu, Vas vm., szombathelyi és Vindistanya; Szabolcs tJm., ligetaljai ~ i_!rti~ l 

• 
j., cs. ö. Szombathely, u. t. Toronyi u. p. Bucsu. helyben), ház n20, ! 3.'!08, M., t, ~~ (1, r\. i 

Nyesthegypuszta, n Szólád, Somogy vm., tabi Nyírábrány, 9.885 kh., ak. helyben, tsz. ~yi~~1Y· i 
·.j., cs. ö. Köröshegy, u. t. Szárszó, u. p. Szólád. háza, jbtk. és ah. Nagykálló, CS; ö. helyben, \. Í 

Nylkandászlak, ~ Bajna, Esztergom vm., esz- XII, 39, e. ~· . , 
. tergomi j., es. ö. Bajna, u. t. és u. p. Bajna. *) Nyirád k ., X_ Deákipuszta; ZalB r~ .. ; 

*) Nyikómalomfalva kk., Udvarhely vm., snmegi j., ház 315, ! 1.741, M., 0, kb. i 
udvarhelyi j. (székh. Székelyudvarhely), ház 187, kj. és ak. helyben, tsz. Zalaegerszeg,jbtk. Ta!Jillru. 
! 771, M., rk. Szentlélek, !.283 kh., kj. és ak. ah. Siimeg, cs. O. helyben, 48, XX, fU, 1. t 
Farkaslaka, tsztk., jb. és ah. Székelyudvarhely, Devecser; 
es. o. Szentlélek, 82, ~V, ~, u. t. Székely- N y i r á d I. Muranyirád. ' 
udvarhely, u. p. Farkaslaka. . *) Nyíl;adony nk., )( Abapuszfa, Aradtin:· 

Nyilaktan:yB, n Zemplénagárd, vm., puszta, Kistivorány, Nagytivorány, Szakol~k 
bodrogkOzi j. (székh. Királyhelmrcz), es. ö. és Tamásipuszta; Szabolcs 11m., ligetaljai : 

, Zemplénagárd, u. t. Bély, u. p. Zemplénagárd. (székb. Nyíracsád), ház 578, ! 4.077, M., c,; . 
· *) Nyilas kk., Gömö·r ls Kis-Hont vm., rozs- ref. Nyirmihá~ydi, 14.702 kh., ak. helyben,.~: 

nyói J., ház 83,! 408, T., rk. Igló, U!13 kh., kj.Nagy- Nyíregyháza, Jbtk. és ah. Nagykalló, rs. G. ~p· 
veszverés, ak. Iglóhollópatak (Szepes vm.), tsz. acsád, 5• XII, 39, r. G'@, ,re. '~L 
Rimaszombat, jbtk. és ah. Rozsnyó, cs. o. Dobsina, Nyirágy, n Decs, Tolt~a tJ~,, k6zpcnhJ.(ilei). 
iö, XVI, 52, u. t. és u. p. Nagyveszverés. Sz:kszárd), cs. ö. Decs, u. t. esu •. p. Decs. .. 

Nyllas, n Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt-Kiskun ) N~rbakta kk., Szabolcs 11m., n~rb~~.l:· 
1 "m., cs. ö. Nagykc5rös, u. t. és u. p. Nyársapa t. ház 19.1,. ! . 1.407 • M., o, t • ref. ~~ran,b~:· 

N~l R h Mí' t' . 2.958 kh., kJ. és ak. helyben, tsz. Nme~ba:J. 
J.uas, n a. ó, aramaros "m., 1szavölgy1 'btk é h N i hát " h 1 b· : •11 . ( . ékh R h ) . T b ., 'é , k J . • s a • y r or, cs .. u. e y en, a, ,\ , 

J• sz . · a ó , cs. O. ere es1eJ. 1pata , u. t. 39, , _re. ~· 
és n. p. Rahó. . ' *) k X Bá li 

· v.· k o ·N kc5 ... t s Y rgy Ige ; :za o ca ."m., nyfrhatori j t:.: 
..n.t8 ·un vm., es. • agy rus, u. • és u. p. 1 178 l! 7 777 .M · :r * ..., , . " .. · 
N a. át · · , N • , ., u• o, ..... gk. ~vlrn!·l"· 1 

l 

as any ' 0 yoma, 8 vm., gyornal J., ah. helyben, cs. ö. helyben, ö, XII, 39.· f-
es. ö. Gyoma, u. t. és u. p. Gyoma. , _r e. ~· · 

Nyilastanya, n Lak, .Bors~tl "m., edelényi j. *) Nyírbéltek nk., X Czifraszállás, 
. es. ö. Edelény, u. t. Knálykut, u. P• Lak. Frátertanya, Lebujtanya, Lejtöto.nva és N~r· 

*) Nyim kk., X Kásipuszta ; Somogy vm., aszastanya; Szabolcs tim., ligetaliai ~ (szik~ 
tabi j., ház 93,! 476, M., rk. és ref. Ságvár, 1.456 Nylracsád), ház !92, :f. M., t, rk. ~yu· 
kh.1 kj. és ak. Ságvár, · tsz. Kaposvár, jbtk. Tab, Iugos, ref. Encsencs, 10.803 kh., ak. helyben. 1,•. 
ah. Karád, cs. O. Ádánd, 44, XIX, 63, u. t. Som- Nyíregyháza, .jbtk. és ah. Nyirbator, cs. ö. he:! 

Berény, u. p. Ságvár. ben, 5, XII, 39, u. t. Nylrbátor, ~- K n~e 
*)Nyimesd kk. Bihar t1m belényesi J' ház 191 *) Nyírbogát nk., X Istvántanya,DYI~;!Nii 

' ' 1 ' 1 ' · k t · Szabolcs v~~~o, i. 1.086, O., -T, 2.448 kh., kj. és ak. Tisztásfalva, tanya és VIt e anya' · 
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Nyir--Nyir 987 • 
• 

j., hAz 477, f. 3.198, M., ~, rk. Nyírbátor, gk. *) Nyires kk., X KOlesmez5; SeoZno'k·Doboka 
Kisléta, 9.til1 kb., ak. hely ban, tsz. Nyregyhiza, tlm., dési j., ház !76, :! 1.34.!1, M., o., t, a, 
jbtk. és ah. Nyírbátor, es. lJ. Nyírbátor, 5, XII, 5.46~ kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 
89, r. 41""· . Dés, cs. ö. Bálványosváralja, 63, XXI, 70, u. t. 

*) Nyfrbogdany nk., X Cseréstóitap.ya, Farkas- és u. p. Dés. . . 
cseretanya, Henetanya, Jánosszc5llc5 és Szolnok- lfyires, n Balassagyo.rmat, Ndgrátl vm., ba
tanya; Seabolcs 'Dtn., nyírbogdányi j. (székh. lassagyarmati j., cs. ö. Balassagyarmat, u. t. és 

. Kemecse), ház '!85, :E 2.155, M., a, rk. Demecser, u. p. Balassagyarmat. . 
gk. Nyírpazony, 6.078 kb., ak. helyben, tsztk., lfylres, n Dobrókiré.iyi, Zólyom vm.,. zólyomi 
jb. és ah. cs. o. Kemecse, 65, X, j., es. o. Zólyom, u. t. Dobronya, u. p. Zólyom. 

m. h., , ~· lfylres, n Jálna, Bars vm., garamszentkereszti 
*) kk., X Pinczehegytanya, Söre- j., cs. ö. KiszelCal u, U.. t. Garamszentkereszt, u. p. 

kúttanya, Szalkaitanya és Uraytanya ; Seatmár Jálna. · . . 
"m., mátészalkai j., biz 314, :E !.004, M., o, lfylres, n Nagytarajos, Trencsm tlm., trencséni 
gk. és ref. Fábiánháza, 6.161 kb., kj. és ak. Fábián· j., cs. 6. Trencsén, u. t. és n. p. Kistarajos • 
hba, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Mátészalka, N y i r es l. BánnyÍres, Vasnyi res. · 
cs. o. Fábiánháza, 5, XII, 39, r. ~· N y l r e s l.' Almásnylres, Bisztranyfres, Boncz-

*) NyíresAszári kk., Seatmár 'Dm., mátészalkai nyíres, Kisnyires, Lendvanyíres, Nagynyíres, 
j., ház 102, :E 684, M., t, rk. Nyirbátor, ref. Hodász, Szilágyny1res, .. 
!U99 kb., kj. és ak. Nyírvasvári, tsz. Szatmár- N y i r e s d L Alsónyíresd, Béganyiresd, Fels5-
Németi, jbtk. és ah. Mátészalka, cs. O. Kántor- nyiresd. ..• . . 
jánosi, 5, XII, 39, u. t. NylrbA.tor, ~· *) NyiresfalTa kk., Zala vm., csáktornyai j., ház 

*) Nyírderzs kk., SsatmfÍr "m., mátészalkai ~9, :E 177, H., rk. Viziszentgyörgy, 468 kb., lr,j. 
j., ház 11!!, f, 742, M., t, rk. Papos, ref. Hodász, és ak. Viziszentgyörgy, tsz. Nagykanizsa, jblk. és· 
!.960 kh., · kj. és ak. Kántorjánosi, tsz. Szatmá.r- ah. Csáktornya, cs. ö. C!Jáktornya, 4-8,· XX, 65, 
Németi, jbtk. és ah. Málészalka, cs. ö. Kántor- u. t.~Ciiáktornya, u. p. ViziszentgyOrgy. . ' 

jánosi, 5, XII, u. t. Nyfrbátor, u. p. Kántor- N·y i r es fa l v a l. Alsónyiresfalva, Fels5nyi-
jánosi. - resfal va. - · 

*) Nylregyh&za rtv., X Alsóbadúrbokor, Alsó- N y i r e s fa l v a l. Nyiresújfnlu. . • 

pazsit, Alsósima, Alsósóskúthokor, Antalbokor, lfylreslmajor, n Csehimindszent, Vaa ,;m., 
Bájibokor, Bálintbokor, Bántribokor, Bedc5boko~, vasvári j., cs. O. Baltavá'r, u. t. Baltavár, u. p. 
Belegrádpuszta, Belfibokor, Benkiibokor, Bundás- Csehimindszent. , · 
bokor, ·Czigánybokor, Czugosrész, Dankóbokor, Nyireslmajor, n Fels6szilvAgy, Vas vm., szom
Debröbokor, Első mándi ookor, Els6 rozsréti bokor, hathelyi j., cs. ö. Acsád,. u. t. és u. p. Acsád . 

frelsőbadúr, Felsiipázsit, Felsiisima, Felsösóskút· NJiresfmalom, n Orosztony, Zala ""''·· pacsai 
bokor, Ferenczbokor, Ferencztanya, Filzesbokor, j., cs. ö. Orosztopy, u. t. Gelse, u. p. Orosztony • 
Gerhátbok_9r, GOrögszállás, Gyulatanya, Halmos- Nylresmajor, ·n Fels6mérk, Sáros vm., lemesi 
bokor, Harmadik mándi bokor, Himeskertiszc5llc5k, j., cs. ö. Keczerpeklén, 11. t. Lemes, u. p. Zsegnye. 

' . 

Horvátbokor, Istvánbokor, Jakusbokor, János- Nyiresmujor, n Nagypáli, Zalt~~,vm., zalaeger-
·bokor, Kamrbokor, Királytelekpuszla, Királytelki- szegi j., cs. Ö; Zaláegerszeg, u. t. Zalaszentivfln, 
sz5llök, Kistelekiókert, Kistelekibokor, Kisteleki- n. p. Egervár. . . 
újkert, Kordovánbokor, Kovácsbokor, Lakatos- Nyirespuszta, f'"'l lpolyvecze, Hont t~m., ipoly· 
bokor, Lóczibokor,· Magyarbokor, Markóbokor, sági j.,- cs. ö. Ipolyság, u. t. Drégelypalánk, 
Második mándi bokor, Második rozsréti bokor, u. p. Ipolyvecze. -

• 

-

· Mohosbokor, Nádasbokor, Nádasibokor, Nagylapos, lfyirespuszta, r-. KOzéppalojta, ·Hont vm., · 
Polyákbokor Puposhalom, Róka: ipolynyéki j., cs. ö. Csáb, u~ t. Balassall'Y'armat, 

bokor, Rozsr.étiszőll5k, Salamonbokor, Siposbokor, u. p. Alsópalojta. • 
Sóstógyógyfürd5, Sóstóierdii, Sulyánbokor, Sváb- NylresszöUötelep, n Órszentmiklós, .Pest· Pilis· 
bokor, Szekeresbokor, Szelesbokor, Szélsdbokor, &lt-Kis.kun vm., váczi j., cs. ö. Fót, u. t. Veres-
!famásbókor, Újtelekibokor, Vadasbokor, Vajda- egyház, u. p. Őrszentmiklós. . 
bokor, Vargabokor, Varjúlapos, VerMczibokor, Nyircstauya, n Halmi, Ugocsa 'Dm., tiszán· 
Zllldbokor és Zomboribokor ; Seabolca "m., túli j. (székh. 'Halmi), cs. ö. Halmi, u.. t. és 
ház 5.657, :E 38.198, M., t., n., o, 1, ~, ef, u. p. Halmi. . . · 
(l (s), kh., ak. helyben, tsztk., és Nyirestelep, n Magyarkiskapus, Koloes vm., 
ah. helyben, cs. ö. helyben, 65, X, 83, :r, gyalui j., cs. ö. Magyarkapus, u. t, Gyalu, n. P• 

.[ll e. Mu.gyarkapus. .. 
r-. Biidszentmihály, Bsa- *) Nylresújralu kk., Bereg tlm., munkácsi j., 

bolea tlm., dadu.i alsó j. (székh. TiszalBk), cs. ö. ház 1 a, ! 658, R., t , 1. t 98 kb., kj. éa ak. 
Bddszentmihály, u.. t. és u. p. Büdszentmihály. Drágabártfalva, tsz. Beregs~ász, jbtk.. Ilosva, ab • 
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Munkács, cs. ö. Komlós, 65, XI, 34, u. t. Ilosva, rimaszombati j. (székh. NJ11Blya), eJ. ft. NJUS\11, 
u. P• Árdánháza. u. t. és u. p. Nyustya. 

· *) NyírfalTa kt., X Nyfrfogadó ; Seilágy 11m., Nyirjes, (""' Oros, Szabolcs "111., nJ!rbogdinyi 
szilágycsehi j., h~ 82, ;E 385, O., gk. Szilágy- j. (székh. ~emeese), cs. ö. Nyiregyhúa, 1. t. !t 
szeg, 631 kh., kj. és ak. Szilágyszeg, tsz. Zilah, u. P• Oros.. . . . . 
jbtk. és ah. Szilágycseh, cs. 6. SziJágycseb, 51, N y i r j e s l. AlsónyuJ eS, Száramyt~s. ,, . 
III, 10, u. t. Szilágycseh, u. p. Szilágyszeg. Nyirjesberekpuszta, fl KarancskesZJ, ~-~IÍil 

N)il'fogadó, ~ Nyfrfalva, Seilágy vm., szilágy- vm., szécsé~yi j., cs. ö. Karancssig, L t. Ulke, 
csehi j., cs. O. Sziltrycseh, u. t. Szilágycseh, u. P• LapuJtó.á Dab N

6 
'd \ , . 

u. P• Szilágyszeg. . NyirjeslrtT ny, r\ ar, gra 11111., r!SO!In 
*) NJÍ ...._ ·kk X B. 1 ,_t K 1 ló J., cs. O. Lónyabinya, u. t. Lónyabánya, 1. ~ 

rge.~-"e ., arom alli anya, op a v· fil -

· . · .a 9 M . * k . y r e anya, (""' rmez , gra ra, . 
Nyuacsád), ház 230, ..., 1.5 3, ., ;J;, 0 , r • Ny1r- 1 t' · ,. F 1 Jlt' u. t.~' 
l ~-800 kh k" é ,_ N : 'hál d" t assagyarroa 1 J., cs. u. e su ISZI.All, 1. 1111-t!. ugos, ... ., J. s aa. y1rm1 y 1, sz. F 1 óf tás 

ká X I 8 twl t. é N "hál d' r espusz a, r\ se ne , mor ~· ny, 5, I , 9, I'IW• u. s u. p. yírm1 y 1. rr t 6• . ,. c 1 \. L . .uon vm., rozsny 1 J., es. u. se ne~ L 11 
*}Nyírgyulaj nk., X Hintófaroklanya, Kerek- u. P• Csetnek. . 

halom, !'folnAr.t~nya és Pá.lkutatanya ; Ssabolcs Nyirjespuszta, r\ Jólész, Gömör ú Ki.!·Hüw• 
· tJm., ny1 rbátor1 J., ház 804, i. 2.179, M., ; • ~· • vm., rozsnyói j., es. 11. Rozsnyó, a. t. én.,. 

rt. Nyirb.átor 6.2j(. kh., ak. helyben~ tsz. Nyir- Krasznahorkaváralja. 
egyh ba, J btk. és ab. Nyírbátor, cs. G.: Nyfrbátor, Nyirjespuszta, (""' Martonhliza, Göaör ú Ki•· 
ö, ~II, 39, 11.. :t. Nyirbátor, Hont vm.; rozsnyói j., cs. ö. Csetnek, L L i! 
- *) Nyírhalom kk.,. Bereg vm., munkácsi j., u. p. Martonháza. . 
bé.z 16, ! tOS, N., rk. Felsőkerepecz, 212 kb., Nyirjespuszta, r\ Vecseklő, Nógrád ra .. m· 
kj. és ak. Beregleányfalva, tsz. Beregszász, jblk. leki j. (székh. Salgótarján), cs. il. Ajnácsk6, 1. t 
és ah. MunUcs, es. O. Beregkisalmás, 65, XI, Somoskőújfalu, u. p. Czered. 
31-, 11.. t. Munkács, u. P• Beregleányfalva. Nylrjestanya, n Dfvényoroszi, N69rád fl .. 

*) Nyíri kk., X Kápolna, Koplaló, Rózsalanya gácsi j., cs. ll. Divény, u. t. Krivanr·Gyeli;. 
és Sepyő; Abauj-Torna tJm., füzéri j. (székh, u. p. Krivány. 
Hernádzsadány), ház 114, i, 569, M., ~, rk Nyirkamajor, (""' Bősárkány, Sopr&~ ~~~. CiOr· 
Füzér, gk. Filkehá.m, ~.900 kh., kj. és ak. Füzér· nai j., cs. ö. Csorna, u. t. Bósáriány, 1. J. 
komlós, tszlk. Kassa, jb. Hernádzsadány, ab. Csalárimajor. • 
Kassa, cs. ö. Pálháza, 34, IX, !7, u. t. Pálháza, *) Nyírkarász ~k., )( Leveleslanya, Lóri~· 
u. p. Füzérkomlós. tanya, Márkytanya, Nagytanya, Sulymosta:J:1. 

*) Nyíribrony kk., Ssabolcs vm., nyírbaktai j., Szeszgyártanya és Újtanya; BsiJholcs ~~~ k!;· 
ház 174, i 1.1·f.1, ~, rk. és gk. Levelek, várdai j., ház ~91, ! U!9, M., O• t, ~. 1.1~; 
3.488 kh., kj. és ak. Ramocsaháza, tsztk., jb. és kh., ak. helyben, tsz. Nylregy~áza, is ah. 

ah. Nylregyháza, cs. ö. Apagy, 66, X, 38, u. t. és Kisvárda, cs. ö. helyben, X, 83, r.~ 
u. p. Ramocs-aháza. . p e. . • 

*) Nyirfti:Iód kk_., Seatmár vm., mátészalkai j., *) Nyirkércs kk., X B lautanya; Szabokt i•· 
ház 7~, :! 403, .M., ~ , gk. Hodász, 418 kh., kj. nyirbaktai j., ház 8!, ! 646, H., .~, rk. e; g~ 
és ak. Kántorjánosi, tsz. Szalmár-Németi jbtk. Nylrbakta, ~.489 kb., kj. és ak. RamoL'Sahb· 
és ab. Mátészalka, cs .. o. Kántorjánosi,. ö, XII, tsztk., jb. es ah. Nylregyháza, cs. 11. Nyirbakt> 
a9, a. t. Hodász, u. p. Kántorjánosi. 66, X, 33, u. t. Nylrbakla, u. p. Ramomhi:a. l 

Nyirltag, n Geszteréd, Szabolcs vm., nagy- Nyirlak, (""'Zalagyömörő, Zalll 11111., süm<~ ;. 
kállói j., cs. O. Újfehértó, u, 1;. Balkány, u. p. cs. 6. Sümeg, &11 m. h., u. t. és u. p. 
Bököny. *) Nyíl'lövö kk., Szabolea vm., tiszai ~ (szi~· 

*) Nyfrjákó kk., S1abolcs tJm., nylrbo.ktai j., ház Mándok), hiz 85, :E 713, M., ~, rk. Kopót.!.IPj,tl. 
US, !. 909, M., ~, rk. Nylrbakta, 1.799 kb., kj, gk. Révaranyos, 1.37-' kh., kj. és ak. ~~:~~!·•· 
és ak. Nyírbakta, tsz. Nyfregyháza, jbtk. és ah. báka, tsz. Nylregyhiza, jbtk. és ah. Kisrirda/· 
Nytrbátor, cs. O. NyJrbakla, 5, XII, 39, , :r. 6. Gyüre, 65, X, 33, u. t. és u. p. Pap.. . 
u. P• Nyírbakta. . *)Nyírlugos nk., X Szennyespuszta és C~an~': 

*) N;rírjes kk., X Bányapuszta és Rónapuszta ; Szabolcs vm., ligetaljai j. (székh. Nyirac~ád). ~ 
Sáros vm., girálli j., ház 56, ;E 300,- T., m., 446, i. ~.643, M., (), 1, ref. Nyirmihá.IydJ, ~~·a;, 
(), 1.197 kh., kj. és ak. Girált, tsz. Eperjes, jbtk. kh., ak. helyben, tsz. Nyíregyháza, Jb~ e•· t 
és ah. Girált, os. o. Kálná.s, 67, IX, 29, u. t. Nyirbá.tor, cs. ö. Nyírbéltek, 5• XII, ' 
és u. p. Girált. · Nyírmihálydi, ~· Fényestanya,a~· 

Nyirjes, ~ Nyustya, Göm Or és Ki.'l· Hont 11m., *)Nyírmada kk., X Baytanra. 
• 
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nyadylústanya, liunyadynagytanya, Kleintanya, Veisztanyn; Szc.bolcs vm., nylrbogdá.nyi j. {székh. 
KOzöstanya, Legycstanya, Pataytany a, Péchytanya Kemeese), ház 358, f. 1.837, M., ; , ~, rk. Oros, 
és Új tanya; Szabolcs vm., nyírbaktai j., ház 363, f. 4.804 kb., ak helyben, tszlk., j b. és ah: Nyfregy-
!1.796, M., ; , ~, J), rk. Pusztadobos, 6.739 kh., háza, cs. ö. Nyiregybá.za, 86, X, 33, IZJ~ 
11· és ak. helyben, tsz. Nylregyhá.za, jhtk. és ah. *} Nyírpilis kk., X Figulatanya és ; 
Kisvúda, es. ö. helyben, 65, X, i#Q, :r. Szabolcs vm., nyirbá.tori j., há~ ~~. f. M., 
_r- e. ~· . rk. Nyirbátor, ref. Piricse, 4.13(. kb., kj. és ak. 

lyirmajor, r-. Korlátkő, Nyitra vm., szeni1 zei Piricse, tsz. Nyiregyhá.za, jbtk. és ab. Nyírbátor, 
j., cs. ö. Jabláncz, n. t. Jabláncz, n. p. Korlálkö. es. O. Nyirbátor, 5, m, 39, a. t. Nyirbátor, 

*) NyirmártonfalTa nk., X Bagospuszta, Bal- u. p. Piricse. . 
kányilanya, Gútpuszta és Vécseytanya; &aboZ011 Nyirpnszta, r-. Varjaskér, vm., mar
""'·• ligetaljai j. (székh. Nyíracsád}, biz 309, f. ezali j., es. o. Lengyeltóti, u. t. Lengy~ltóti, 
!.4!18, M., ~, rk. Nyírábrány, gk. Nyiracsád, u. P• Tótszentpé.l. 
15.718 k.h., ak. belyl1en, tsztk. és jb. Debreczen, *} Nyirsid kk., X KOrtvélyesmajor és Varazsitó-
ah. Nagykilló, es. O. Nyiraesád, 5, XII, 89, major; Sziltf.gg vm., zilahi j., ház 113,! 58!, O., m.; 
4.1/Jl· · S'k. FQrményes, ref. SzilágygörcsOn, 3.053 kb., kj. 

*) Nyflmeggyes kk., X Bergertanya, Bernát• és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Zilah, cs. o. · 
tanya, Csernyustall)'a, Ilosvay Aladár tag, Ilos· Zilah, 61, III, 10, ~. :f, [8J. .. . 
vay Bá.linl tag, llosvay Tihamér tag, Nagy szál- Nyfrtanya, r-. Désfalva, Kis·Ku.küll6 'f1m., 
Iásilanya, Nemestótbikistag, Nemestóthitanya, dies6szentmirtoni j., es. O. Bonyha, a. t. Ilika
Németilag és Vályitag; Szatmár t1m., máté- fal va, u. p. Désfalva. 
szalkai j., ház !73, f. 1.980, .M., ~, J), rk. Nyir- Nyirtanya, r. Karcsa, ZempUn vm., bodrog
esaholy, gk. Gebe, ,,09! kb., kj. és ak. helyben, kOzi j. (székb. Kirilyhelmecz), cs. o. Tiszakarád, 
tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ab. Mátészalka, es. u. t. és a. p. ·NagykOvesd. . 
o. Kántorj.nosi, 5, XII, 89, m. h., a. t. *) Nyfrtass nk .. X Jármytanya, Kisszeszgyir-
Hodá.sz, ~· tanya, Leiehtmankistanya, Leichtmannantanya, 
. N y 1 r m e g y e s l. Nyirmeggyes. Perlateinkistanya, Perlsteinnagytanya, Reizman-

N}irm.egyipuszta, r-. Má.tranovák, N6gráil vm., tanya, Szikszaytanya, Vayk:istanya és Vaytanya; 
fQleki j. (székh. Salgótarján), cs. O. Kisterenye, &aboZca f1m,, kisvárdai j., há.z 346, f. ~.591, lll., 
u. t. Mátra.novák-Homokterenye, u. p • .Mátranová.k. 0 , ~, ~,J), 6.694 kb., ak. helyben, taz. Nyfregy

*) Nyirm.ez3 kk., .Ala6-Fehlr vm., nagyenyedi j., bá.za, jbtk. és ah. Kisvárda, cs. O. Kisvárda, 65, 
h~. 169, ! 786, O., ; , !.921 kb., kj. és ak. x, 3:!, ~ e. ~- , . 
Mmszló, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ab. Nagy· Nyfrtelep, r-. Feny6kosztolány, Bara ""'·• 

·. enyed, es. O. Muzsnahúa, 50, XXI, 68, u. t. t\s aranyosmaróti j., cs. O. Kistapolcsány, a. t. 
u. P• Nagyenyed. • . Kistapolcsány, u. p. Fenyökosztolány. 

Nylrmez6 kk., HunytJil ""'·• .algyógyi J. *) Nyfrtét kk., X Újkerttanya; 81abolca vm., 
(székh. Al~ógyalfalu), ház 163, f. 81!1, .o., .::f, nyitbogdányi j. (székh. Kemeese), ház 9!,! 816, 
!!.709 kb., kj. és ak. Homoród, tsz. Déva, Jbtk. Al- .M., rk. és gk. Levélek, 2,990 kh., ~- és at. 
gyógyalfalu, ah. Szászváros, es. o. Algyógyalfalu, helyben, tsztk., jb. és ab. Nyiregyhua, cs. O. 
6,, XXIII, 75, n. t. és u. P• Algyógy. A 66 X "3 t A 1"':71 

*) Nyirmihálydl kk., X Feketetag és Gy6.cs; p*agy, ' ' " ' u. • pa~y, t.::::::.~· 
S1abolcs 11m., ligetaljai j. (szék h. Nyiraesid}, ház . ) Nyfrtura kk., X Ha.~nalhigó .és. TamAs
!i35, :! 1.M8, M., ~, rk. Nyíradony, gk. Nyir- fáJatanya; 81aboZca vm., nyirbogdány1 J. (székh. 
gelse, U!9 th., kj. és ak. helyben, tsz. Nyíregy- Kemecse), ház 183, f. 1.!09, M.: ~, rk. Kemecse, 
háza, jbtk. és ab. Nagykálló, es. ö, Balká.ny, 6, kg. Nyirpazony, 3.716 kb., kj. és _ak. helyben, 
XII, 39, r. ~· tsztk., Jb. és ab. Nyíregyháza, es. ö. Kemeese, 

N y i r m o n l. Nyfrfalva. 65, X, 83, 
Nyiróvölgyirtl'á.ny, r-. Dabar, N6grád . f1m., *) Ny1rT&STárl kk., X Csonkástanya, Gyenge-

losonczi j., cs. ö. Lónyabánya, u. t. Lónyabánya, tanya, Kereknádtanya, Koszticstanya, Lator· 
•· p. Vámosfalva. · tanya, Muszájtanya, Úcskatanya, Paptanya és 

*) Nyirparasznya kk., X Erdötanya, Horvát- Verestanya; Szatmár vm., mitészalkai j., ház 
tanya, Nagytanya, Perényitanya, Pétertanya és j!!6, f. 1.619, M., ; , rk. és ref. Nyirbátor, 4.94.0 
Uraytanya; Bsatmár vm., mátéualkai j., ház k.h., kj. és ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk • 
161, :! 851, M., t, ~, rk. Pusztadobos, !UI\4 és ab • .Mátészalka, es. O. Fábiánhlza, 5, XII, 89, 
th., kj. és ak. Nagydobos, tsz. Szatmár-Németi, u. t. Nyírbátor, 
jbtk. és ah. Mátészalka, cs. O. Nagydobos, 5, XII, *) Nyirvölgy kk., X Gyöngymajor; Za.la vm., 
89, 11. t. és u. p. Nagydobos. csáktornyai j., ház f. 578, H., rk. Csáktornya, 

*) lyirpazony nk., X Kisigrieze, Kordatanya, 1.0!9 kh., kj. és ak. Csáktornya (csáktornya
Naniarieze, Sóstóhegy, Siltőtanya, Vadas és vidéki kj. és ak. kerfllet), tsz. Na~rykanizsa, jbtk. 
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és ah. Csáktornya, cs. O. Csáktornya, 48, XX, 65, jbtk. és ah. Nagytapolesány, ca. G. Nagyfapolcsby, 
n. t. és u. p. Csáktornya. . 1 ll, XIV, 46, n. t. Nyitrazerdahely 11, p. Narr. 

Nyisztorpnszta, " Gurzófalva, Ssilágy vm., to.polcsány. ' · 
zilahi j., cs. O. Zilah, u. t. és u. P• Zilah. *) Nyitragerencsér kk., X Alsómalánfa is 

*) Nyitra rtv., X Csermányhegy, Erdőmajor, Felsőmalánta; Nyitra. t~m., nyitrai j., bú!!, 
Lukamnjor, Majompuszta, Medvepuszta, Mogyorós- f. 1.077, M., t., o, 1.904 kh., kj. és ak. X~lra 
puszta, Vizkeletpuszta és Zoborhegy; Nyitra vm., (nyitravidéki kj. és ak . .terlllet), tutt., jb. !slh. 
ház 1.814, i, 16.419, ·t., n., o (1), ~, (x (2), Nyitra, cs. O. Nyitra, 1!, XIV, 46, L t. és L~ 
ág. Assakürt, 7.096 kb;, ak. helyben, tsztk., jb. és Nyitra. 
ah. helyben, cs. o. helyben; U, XIV, 46, *) Nyitrageszte kk., Nyitra . "111-, nyitni h 

· f, , p e. ház 55, ! 390, H., rk. Pográny, kb., kj. it 
· Nyitra, f"'t Gyönll'yöspata, Heves t~m., gyöngyösi ak. Pográny, tsztk., jb. és ah. Nyitra, a ~. 

j., cs. o, Gyöngyös, u. t. Gyöngyös, u. p. Gyön- Ghymes, ti, XIV, 46, u. ~· Nagylapás, 1o J. 
ryöspata. · Pográny . 

N y i t r a 1. Ipolynyitra. · . . *) Nyitl'&ivánka kk., Nyitra"~·· nyitrai j., biz 
· . *) Nyitrabajna kk., X Fels15malom, Papirgyár- 135, !1.016, T., m., o, 1.685 kh., kJ. és ak. helyben, 
.telep és Sörösvadászlak; Nyitra vm., nagytapol- tsztk., jb. és ah. Nyitra, es. O. O'rmény, 1~ Ilt 
csányi j., ház !25, f. 1.663, T., m., o, 4.572 kh., 46, f, ~· 

· kj. és· ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Nagy- *) Nyitrakiskér kk., Nyitra ""'·• érsektijriri~ 
· tapolcsány, cs. o. Nagyrépény, U, XIV, 46, u. t. ház .U, :f !36, M., t., rk. Nyitranagykér, ~ 

Nagylapolcsány, . kj. (Nagy kél' nk.-hez b~osztva), ak. Nankér,l11. 
*) Nyitrabánya kk., Nyitra vm., privigyei j., Nyitra, jbtk. és ah. Ersekújvár, cs. ö. Iom;il 

ház 67!, :! 4.248, N., m., t., 0 , 8.811 kh., kj. és 1!, XIII, 42, u. t. Komját, u. P• N~traoagykir. 
ak. helyben, tsz. Nyitra, jhtk. és ah. Priviue, *) Nyitrakoros kk., X Várimajor; Nyitrara, 
cs. ö. Privigye, a, XIV, 46, :r. _[ll e. · . nagytapolcsányi j., ház 176, f. 1.!00, T., m, 0, 

*) NyltraboNsznó kk., · vm., privigyei 2.081 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Nyitn, ~ll 
j., ház .84. ! 536, T., rk.. Nyitratormás, 895 kh., és ah. N cs. ll. Nagytapolcsinj. 
kj. és ak. Nagycsóta, tsz. · Nyitra, jbtk. és ah. 1!, XlV, 46, m. h., _[ll e. ~. ' 
Privigye, ca. o. Privigye, U, XI'\\ 46, u. t. *) Nyltrakozma kk., X Vitkócz; N,ilnlrL 
Privigye, n. p. Nagycsóta. . nagytapolcsányi j., ház 46, f. T., m., ri 
- *) Nyitracsehi kk.., .Nyitra vm., nyitrai j., Jácz, 1.365 kh.; kj. és. ak. Tavarnok, tsz.)~trl. 
ház ö7, ! 635, M., rk. Nagyemőke, 1.001 kh., jbtk. és ak. Nagytapolcsány, es. ll. Nagylapolcsiar, 
kj. és ak. Nagyemőke, tsztk., jb. és ah. Nyitra, 12, XIV, 46, n. t. Nagytapolcsány, t. p. lia. 
cs. o. Nyitru, 1!, XIV, 46, u. t. Nagylapás, u. p. *) NyltrakUrhdlyes kk., Nyitra e~a., ur.· 
Nagyemőke. tapolcsányi j., ház 44, ! 565, T., m., rk: NTiln· 

• • • 
*) Nyitracllvék kk., X Bastyánkapusztn. és pereszlény, 963 kh., kj. és ak. Nyilrapereweny, 

Beznákfalupuszta; Nyitra vm., privigyei j. tsz. Nyitra, jbtk.. és ah. Nagytapolcsány, cs, ö. 
(szolgabirói kirendeltség Divékrudnó), ház 61, i, Appony, 11, XIV, 46, n. t. és u. t• Szomor· 
458, T., m., O• 1.667 kh., kj. és ak. helyben (divék- lovászi • 
. új~al~i kj. és ak. ~erlllet), tsz. Nyitra, jbtk. és ah. *) Nyitralaszkár kk., Nyitra tlfl&,, priTigyei~. 
Prmgye, es. O. Divékrudnó, 12, XIV, 46, u. t. ház 31, ~ ~v3, T., rk. Nyitranovák, 498 kb. k!. 
Nyitranovák, . és- ak. Nyitranovák, tsz. Nyitra, jblk. és' ah. 

"') N~tr~e~erszeg kk., X Pusztapark; Nyitt·a Privigye,. es. o. Privigye, a, XIV, 46, 1. L il 
t1m., nyitral J., ház 128, f. 1.130, M., o, 1.815 kh., n. p. Ny1tranovák. · 
kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Nyitra, cs. O. *) Nyitraludány kk., Nyitra flm., nautapotcsi· 
Nyitra, J 2, XIV, 46, u. t. Üz.bég, . . . . . nyi j., ház 74, :! 7~9, T., m., 0, 1.180 kb., ij. i> 

*) Nyi&ratenyves kk., Nyttra vm., pr1vtgye1 J., ~.helyben, tsz. Ny1tra, jbtk. és ah. Nagylapok.iinf• 
ház 174, f. 983, N., rk. Csék, 1.716 kh. kj. és a,k. cs. O. Appony, 1'!, XIV, 46, f, ~· 
Németpróna (nyitrafdi kj. és ak. kerület), tsz. *) Nyitramalomszeg kk., On,lrohópuszla: 
Nyitra, jbtk. és ah. Privigye, cs. ö. Németpróna, Nyitra 11in., érsekújvári j., biz 64,! 903, T. 
a, XIV, 46, n. t. éti u. P• Németpróna. m., rk. Nagysurány, i-368 kh., kj. éaak.Eifhil· 

' . 
*) Nyltrafö kk., Nyitra 11m., privigyei j., ház nagyszeg, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Ersek~v31· 

848, f. 2.:!51, N., (), 8.459 kh., kj. és ak. Német· cs. o. N&~ryaurány, 11, XIII, ,J, L t és L P. 
próna (nyitraft5i kj~ és ak. kerület), tsz. Nyitra, Nagysurány. . . t· 
jbtk. és ah~ Privigye, cs. O. Németpróna, 1!2, XIV, *)Nyitranádas kk., Nyitra ."m., DYI~11, 
46, u. t. Németpróna, . réti ,j., ház 67,! T., rk. VIszocsán!, ah.t.

17., ..... 
. . N . tra 'btk es l"'" 
") Nyitragaráb kk., Nyitra t1m., nagylapol· kj. és ak. Nagybéhez, ~sz. Y1 ·~é~ ll. 1w, ''· 

csányi j., ház 11i, 666, T., rk. Nyitraludány, tapolesány, ca. O. Nyttr~sámbo r 
1.841 kh., kj. és ak. Nyitraludány, tsz. Nyitra, u. t. és u. P• NaBJbébcz . 
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*) Nyitr~nagyfaln kk., Nyitra vm., nyil~i j., ak. Besztercsény, tsztk., jb. és ali. Aranyosmarót, · . 
bú 88, :E 667, M., rk. Berenes, 1.028 kh., kj. és es. O. Oszlány, !!6, XIV, 44, :f, u. P• Besz-
ak. Nyitraivánka, tsztk., jb. és' ah. Nyitra, es. G. tercsény. . , · 
Komját, 1!, XIV, 46, n. t. és n. p. Nyitrnivánka. *) NyitraszU kk., Nyitra 1Jm,, nyib·ai j., ház 

") Nyitranagykér nk., X J attópuszta és Virágos- 59, :E 319, T., n., rk. Assakürt, 6M kb., kj. és 
halom; -Nyitt·a vm., érsekújvári j., hliz 330, f ak. Assakilrt, tsztk., j b. és ah. Nyitra, cs. O • 
1.95!, M., t., o, 3.812 kb., ak. helyben, tsz. Nyílra, a, XIV, 4-6, u. t. és u. p. Assakilrt • 

• 
Nyitra, jbtk. és ah. Ersekújvár, cs. O .. Komját, *) Nyitraszucsány kk., Nyitra 1Jm., nyitra-
ti, XIII, 42, liifll m. h., u. t. Komjé.t, IZ]. zsámbokréti j., ház 191, :E 998, T., c;, 8.189 kb., · 

*) Nyltraneczpál kk., Nyitra ""'·• priv\gyei j., kj. és ak. Bélaudvarnok, tsz. Nyitra, jbtk. Nagy
bú 70, ! 511, T., rk. Privigye, 831 kh., kj. és tapolesány, ah. Privigye, es. O. Divékrudnó, 11, 
ak. Privigye (privigyevidéki kj. és ak. ke1·ület), XIV, 46, u. t. Nyilranovák, u. p. Bélaudvamok. 
tsz. Nyitra, jblk. és ah. Priv•gye, cs. o. Privigye, N y i t r as z u l á n y l. Szulány. 
1!1, XIV, 4-6, u. t. és u. p. Privigye. *) Nyitrateszér kk., X Kakasfalva és Üjmalom- · 

•) Nyitranémeti kk., Nyitra 1Jm., nagytapolcsá- puszta ; Nyitra 1Jm., nagytapole!oá.nyi j., ház 76, 
nyi j., ház 64, :E 7!6, T., rk. Nagytapolesány, :E 498, T., rk. Jácz, !.36:! kh.l kj. és ak. Nyitra- . 
U88 kb., kj. és ak. Tav:arnok, tsz. Nyitra, j btk. hajna, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Nantapolesány, 
és ah. Nagylapolcsány, cs. O. Nagytapolcsány, Hl, es. o. Nagytapolcs4ny, 11, XIV, 46, u. t. Nagy-
XIV, 46, u. t. és u. p. Nagytapolcsány. tapolcsány, u. p. Jász • 

") Nyitranovák kk., X Alsólelócz; Nyitra ""'·• *) Nyitratormás kk., Nyitra privigyei j., 
privigyei j., ház 111, t 861, T., m., o (•), (r, ház 57, t 374, T., c;, 1.246 kb., kj. és ak. Nagy
S.4U kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. csóta, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Privigye, cs. G. 
és ah. Privigye, es. O. Privigye, 1!, XIV, 46, Németpróna, 1!, XIV, 46, (Hársas-Nyitra-
f, ~- · · tormás), u. t. Privigye, u. p. 

*) Nyltra3rm6ny kk., X Károlymajor és Puszta- · *) Nyitraújlak kk., X Eszterházymajor, Kancza
kelecsény, Nyitra " •. , nagytapolcsányi j., ház puszta, Tiltványmajor és Zagárdpuszta r Nyitra 
80, :f. 1.103, T., o, 1.896 kb., kj. és ak. Ta var- "m., nyitrai j., ház !56, t -1.138, T., m., 0, 
nok, tsz. Nyitra, jbtk. és ab. Nagytapolcsány, 5.679 kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 

• 

ca. 6. Nagyrépény, 1!1, XIV, 46, u. t. Nyitra· Nyitra, cs. G. helyben, 11, XIV, 4r6, u. t. Nyitra, _ 
ludány, u. p. Nagytapolcsány. ~· 

•) Nyitrapásztó kk., X Barlaesiopuszta; Nyitra · *) Nyitrazávod kk., X Vizekpuszta és Závár-
1/tn., galgóczi j., ház 108, :E 810, 1'., o, ág. kert; Nyitra 1Jm., nagytapolcsányi j., ház 88, ! 
Assakürt, !!.647 kb., kj. és ak. Lakács, tsz. Nyitra, 609, T., 5, 1.565 kb., kj. és ak. Nyitraperjés, 
)btk. és ab. Galgócz, cs. O. Galgócz, 12, XIV, 46, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Nagytapolesány, es. o. 
•· t. és u. p. Alsóvásárd. Nagytapolcsány, ti, XIV, 46, 11. t. 

*) Nptrapereszlény kk., X Péterpálmajor; u. p. Nyitraperjés. 
·Nyitra vm., nagytapolcsányi j., ház 1!!6, :E UJlS *) NyJtrazerdahely kk., Nyitra 1Jm., nagy
T., m., c;, !.069 kh., kj. és ak. helyben, tsz., tapolcBltnyi j., ház 76, :f.· 660, T., m., o, rJ', 
Nyitra, jbtk. és ah. Nagytapolcsány, cs. O. ;Appony, !.424 kb., kj. és ak. Kovarcz, isz. Nyitra, jbtk, 
1!, XIV, 46, u. t. Szomorlovászi, ~. · és ah. Nagytapolcsány, cs. ö. Appony, 1!, XIV, 

*) Nyitt·aperjés kk., X. Duhonka, Erzsébet- 46, _[ll ~· ~· 
meztl és Oksamalom; Ny1tra 11m., nagytapol- *) Nyitrazsámbokrét kk. Nyitra 1Jm, nyitra
~A.nyi j., ház 170, :E 1.~46, '!·• O • 4 909 kb., zsámbokréti j., ház 130, f. 1.091, t.,' m., o, 
kJ. és ak. helyben, tsz. Nyttra, Jbtk. és ah. Nagy- (r, 1•212 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nyitra, 

u. ' '- XIV46 ~ne~ 
N t r a r u d n ó l. Divékl'udnó. · . ' ' .J. ' .1. ~ • • . 
*) kk., Nyitra vm., nagytapol· Nyivkl':"~jor, r"' Na~lévárd, Poesong 1Jm., 

csányi j., ház 1.46, t 1.167, T., 0, !.487 kb., kj. malaczkat J., cs. O. GaJar, u. t. és u. p. Nagy-

és ak. Radosna, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Nagy· lévárd. . . 
lapolesány, cs. o. Nagyrépény, a, XIV, 46, u. t. Nyolczrendestan!a~ fl Ragály, GömDr é8 Kta· 
és u. p. Radosna. Hont 1Jm., putnoki J., es. G. Raaály, u. t. és 

*) N}ltrnszalka kk., Nyitra. privigyei j., u. P• Ragály. . 
hál 46, :f. !HS, N., rk. Németpróna, 743 kb., kj. *) Nyomár kk., X Kökényvölgytanya i Borsoli 
és ak. Németpróna (nyitraföi kj. és ak. kerille l), 1Jm., edelényi j., ház 116, :E 505, M., o, a, gk. 
tsz. Nyitra, jblk. és ah. Privisye, cs. o. Német- Homrogd, 1.850 kh., kj. és ak. Hangács, tsz. 
próna, a, XIV, 46, u. t. és u. p. Németpróna. Miskolcz, jbtk. és ah. Edelény, cs. O. Edelény, 

*) Nyi. traszeg kk., Bars 1Jm., oszlányi j., ház 14, 34, X, 31, u. t. Boldva, u. P• Hangá.?s. . . 
l !79, T., m., rk. Besztercsény, 1.089 kb., kJ. és NJomás, fl Alnts, Osongráti 1Jm., tiszánmnenl 
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. j. (székh. Kiskundorozsma), cs. O. Algyó, u. t. és f 1.!!87, N., ö, 4.504 kh., ak. helyben, tsz. 

11. P• Algyc5. · Gyc5r, jbtk. és ah. Nezsider, cs. ö. Nezsider, ll, 
Nyomás! fl Hajduböszörmény, Hajdu ~m., XVIII, 58, m. h., u. t. Nezsider, 1:8J. 

es. ö. HaJdubllszörmény, u. t. és u. P• HaJdu- Nyulas, fl Debreezen, Hajdll ~lll., er. ~. 
böszörmény. · Debreezen, iQ m. h., u. t. és 11. p. Debw.t!n. 

*)Nyomát kk., Maros-Torda vm., marosi felső j. Nyulas, fl Gindlicsalád, Tolna 1)111., 

(székh. Maros-Vásárhely), ház 144, i, 688, M., vári j. (székh. Paks), rk. Tolna, ref. ledin;, 
8, gk. Kisszentlőrincz, ref. Baczkamadaras, 1.306 ág. Kölesd, cs. 11. Klllesd, u. t. és 11o P.• KO!!ii 
kh., kj. és ak. Nyárádgálfalva, tsz. Maros-Vásár- N y u l as I. Kisnyulas, Nagynyulas. 
hely, jbtk. és ah. Nyárádszereda, cs. ö. Baezka- Nyulastanya, f'l Kótaj, Szabolet , ... , tfl· 
madaras, 6~. XXII, 71, u. t. és u. p. Nyárádszereda. bogdányi j. (székh. Kemecse), cs. a. N~rmada, 

*) Nyomja kk., Baranya vm., pécsváradi j., ház u. t. és u. p. Kótaj. 
105, f 666, N., rk. Olasz, 1.016 kh., kj. és ak. Szeder- *) Nyulfalu kk., X Papnllveldemajor, Túz!l
kény, tsz. Pécs, jbtk. · és ah. Pécsvárad, es. ö. telekmajor és Újmajor; Gyor !lm., piL!Ilai ;. 
Németbóly, 5j, XIX, 60, -q.. t. Németbóly, u. p. (székh. Győrszentmárton), ház ~50, i 1 t 
Szederkény. ö, 3.430 kh., kj. és ak. helyben, tszlk., jb. kal 

*) Nyögér kk., Vas vm., sárvári j., ház 113, :E Győr, es. ö. Győrszentmárton, 19, XVII,~ 
794, M., Ot 1.880 kh., kj. és ak. helyben, tsz. :f, 
Szombathely, jbtk. és ah. Sárvár, cs. ö. Káld, 83, N y u l fa l u l. Vasnyulfalu. 

-

• 

l 

XVIII, 69, *) Nyulhegy kk., Győr tJm., pusztai j. [nikh. . 
N y ö g é r l. Pápany ögér. Győrszentmárton), ház f. 1.906, ll, rk. Nyui . 
Nyugati Gradlna, fl Zombor, Bács-Bodrog vm., falu, 930 kh., kj. és ak. Nyulfalu, tsztk.,~. i1 

cs. ö. (a közbiztonsági szolgálatot Zombor város ah. Győr, es. ö. Győrszentmárton, 19, XVU, Sii, 

rendőrsége teljesíti), u. t. és u. p. Zombor. . u. t. és u. P• Nyulfalu. 
· Nyugati majt»r, f"'o Sopron, . Sopron vm., Nyúllesöpuszta, r"' Sajószentkirály, Göaör il 
cs. ö. {a közbiztonsági azoigálatot Sopron város Kis-Hont vm., tornaljai j., es. ll. Putno~ 1. t. 
rendc5rsége teljesiti), u. t. és u. p. Sopron. és u. P• Bánréve • 

Nyugati szállásot, fl. Öcsény, Tolna vm., Nyulré~,. fl Alsókalocsa, .Máro~~~aro1 ra.. 
központi j. (székb •. Szekszárd), es. ö. Decs, u. t. ökörmezc51 J., es. ö. Alsókalocsa, u.~ OkGrmllÓ. 
· 6 é u. p. Alsókalocsa . 

., ogaras "· ·• bá · • B t ·L K' k sk 

kj é k D t B Ó 'btk é h Foga· yu T gypus n, r"' lS eres eny, 0111 r• .. 
. s a . ragus, sz. rass , J • s a · bát' . Bát 4o 1 ~ K' '- --~ 

.ll V ·z !)1 XXIV 78 t és u P l J., cs. ö. ' n. '" .ut~va, u. P• ISlerm.ény. ras, es. "!• Ol a, i) , l , u. • • • N vnlr G • 
Al Ó mb t~ 1 yun" -puszta, f'l Susány, ömor i1 lli· · 

s szo a ,a va. rr . b t' · 1 ék.h N "' • · .u.ont vm., r1maszom a 1 J• sz . yus.1a), cs. u. 

N~otlmajor, f"'o Beleg, Somogy "m., nagy· Rimaszombat, u. t. Rimaszombat, 11. p. Qsryl.n. 
. atád1 J., es. ö. Nagyatád, u •. t. és u. P• Beleg. *) Nynstra kk., X Barázda, Katlanos, Nyi~e;, 

Nyugot~ud~U:' fl Mosonszentandrás, Moson Nyustyai vasöntő és Péterpusztai magnelilfyir; 
vm., nezs1der1 J., cs. ö. PomOHf, u. t. és u. P• Gö'mör ds Kis-Hont 1!m., rimaszombati j. (szeib. 
MosonszentandJ"ás. helyben), ház 3~4, :f. 2.026, T., m., 0, 0, 5.01~ 

• 

*) Nyugotszenterzsébet kk., X Szenterzsébet; kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Rir.&· 
Baranya "m., szentlőrinezi j., ház 82, :E szombat, es. ö. helyben, XVI, 52, f 
M., ~, rk. Sze~tdien~s, 1.459 kh., k:J. és ak. ~agy- (Nyustya-Likér), fl e. ~· 
peterd, tsz. Pecs, Jbtk. és ah. SzentlőrlDcz, Nyustyai nsönW, r"1 Nyustya, Gö.Wrd~· 
es. ö. Szentll>rinez, 6~, XIX, 60, ~· t. Szentlőrincz, Hont vm., rimaszombati j. (székh. Nyustya), f ~ 
u. P• Nagypeterd. . Nyustya, u. t. és u. p. Nyustya. 

*) NyuJtód kk., Háromszék vm., kézdi j. (székh. "") Nyüved kk., X Galborytanya, Gráml&JifS. 
Kézdivásárhely), ház 299, i 1.0J5, M., <5, ~.3H2 Kügypuszta és · ; Bihar m~~.,sl!: 
kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Kézdi- Iárdi j., ház 119, f 608, M., ~. iOOHb., ~· 
vásárhely, es. ö. Bereczk, !, XXIV, 79, u. t. és ak. helyben, tsztk. Nagy-Várad, jh. N!iiy·\'araJ· 
Bereezk, · vidéki (székh. Nagy-Várad), ah. Nagy-Várad, .:J. 

. *) Nrulas nk., "m., nezsideri j., ház 166, o. Kismarja, 37, IV, 11, I:8J. 
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óaladár, ll Fürged, TolM ""'·• tamási j., *) Óbeoae nk., X Óbecsei tanyák; Bács-Bodrog 
ö. Ozora, a. t. és a. p. Fürged. . tm~., óbecsei j., ház 3.707, f. 19.37!, M., sz., n., 

Őalm.áll, ll Bácsalmás, Bdcs-Bodrog1fJm., bács- o(•), (/, .::f, (1, ref. Szabadka, 4.1.788 kb., ak. 
almisi j.. cs. o. Bácsalmu, m. h., u. ~ és helyben, tsz. Ujvidék, jbtk. és ah. helyben, cs. o. 
•· p. Bácsalmia. 1 helyben, 86, V, 94., J,, r. _[ll e. 

őantaltárna, ll Vihnyepeszerény, .",.., 
pramszentkereszti j.{ ca. ll. u. ~ és tanyák ll Óbecse, Báca-Bodrog .,.,, 
•· p. Vihnyepeszerény. óbecsei j., cs. o. Óbecse, u. t. és a. p. Óbecse. 
ŐantaiTölgy, ll Forrá.csfalva, Gömör 6s Kis- *) cibér kk., Vas vm., németújvári j., ház !60, 

Hont tlm., rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs. O. ! N., o, S.Oil th., kj. és at. Szentelek, tsz. 
R1makokova, a. t. Rimakokova, u •. p. Forrács- Szombathely, jhtk. és ah. Némebijvar, cs. o. Szent· 

• lllva. elek, 83, XX, 66, u. t. és a. p. Szentelek. 
Oasa h&Tas, ll Kudzsir, Hunyad szász- . O_berdingtan;ya, r\ Gertenyes, vm.1 dettai 

varosi j., cs. o. Kudzsir, a. t. és u. p. Kudzsir. j., cs. ö. Sósd, u. t. és u. P• Gertenyes. · 
*) Őaaszonyrét kk. Krass6-Bzörényvm., orsovai Őberek, llSá.rpilis, Tolna fJm., központi j. (székh. 

j., ház 176, f. 854-, O., =f, 16.789 kb., kj. és ak. Szekszá.rd), cs. ll. Decs, r (Sá.rpilis-Óberek), 
Dunaorbigy, tsz. Karánsebes, jbtk. és ah. Orsova, n. Várdomb. 
ca. o helyben, 48, VIII, !6, a. t. Orsova, ~- ll Kiskolcs, Sllatmár ""'·• szatmar-

*) Obád nk., csiki j., biz iOS, f. németi j., cs. O. Alsóhomoród, L t. Aranyos-
O., n., .::f, rk. Csák, 3.366 kb., ak. helyben, meggyes, u. p. Kiskolcs. 

tsz. Temesvár, J'htk. és ah. Csák, cs. o. Csák, 61, Obersia kk., HunyatJ """·• kOrOsbányai j., haz 
VIIJ, !4, m. h., •· t. és n. p. Csák. 87, f. 399, O., .::f, 2.856 th.; ~j. és ak. Tomesd, fsz. 

*) Obajna kk., ZtmpUn fJm., mezőlaborczi j., Déva, jbtk. és ah. KörOsbánya, cs. O. Riskulicza, 
bá1 i. 197, R., n., t, 1.036 kb., kj., és ak. 64., XXIU, 76, u. L NaiJhalmágy, a. p. KörGs-
Virava, taL Sá.toroljaújhely, jblk. és ah. Homonna, bánya. · · 
cs. o. Izbugyaradvány, 66, IX, 18, a. t. Izbugya- O b e r si a l. Obo111a. . 
radvány, a. p. Vírava. *) Óbeseny3 nk., Torontál ""'·• nagyszent-

*) Óbánya kk., Baranya pécsváradi j., ház miklósi j., ház 1.1:14-, l ó.913, Bolpr, czigány, 
• 

88, f, 3b0, N.~ rk. PQspOknádaad, 1.300 kh., kj. és m., n., 0 , kg. Valkány, l4.701 kb., ak. helyben, 
ak. PDspOknádasd, lsz. Pécs, jbtk. és ah. Pécs- tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. Nagyszentmiklós, 
várad, cs. O. Hidas, 5!, XIX, 60, a. t. Pécsvárad, cs. ö. Valkán;y, 4.6, V, 16, f, _[ll e. 
•· p. PQspOkné.dasd. ~- . _. 

Óbánya, f"'\ Dorog, Esztergom ""'·• eszter- O h e s s e n y 6 1. Óbesenyő. 
romi j., cs. ll. Dorog, n. t. és n. p. Dorog. *) Óbesztereze kk., XBejáró,Hat-velka és I.ányi; 
Őbányapuszta, ll Lókút, Veszprim zirczi 1%-et~cadn kisznczaújhelyi j., ház 431, f. 2.666, 

j., cs. O. Zircz, u. L és u. p. Zircz. T., n., m., o, (X, 8.307 kb., kj. és ak. helyben, 
Óbarokpuszta, ll Felcsút, I<'ejér ""'·• vili j., lsz. Trencsén, jbtk. és ab. Csacza, ·cs. o. helyben, 

cs. O. Bicske, u. ~ és n. p. Bicske. 71, XV, 48, , _lll e. ~-
*) Óbars kk., X Kotormány; Bars vm., lévai j.. Oblesiuytnnya, r\Karátsonyiliget,Torontdhm., 

ház !O,, f, 1.631, T., o, 1.839 kh., kj. é~ ak. hely- bánlaki j., cs. O. Bánlak. u. t. és u. P• Bánlak. 
ben, tsz. Aranyosmarót, jbtk: és ah. Léva, cs. o. Őblród, ll .Majsamiklósvár, Tolna ""'·• t.amási 
L~va., !6, XIY, 45, a. t. Nagykoszmály,~· j., rk. Gyulaj, cs. 6. Tamási, u. t. Gyönk, u. p. 

*)Óbást kk., 1-.'6!/f'ád vm., · · j. (székh. Sal- Gyulaj. 
gótarján), ház 70, f. 449, .M., rk. Egyh6.zasbást, 1.460 O b l a z ó l. Nemesk utas. 
kb., kj. és ak. Czered, tsz. Balassagyarmat, jbtk. *) ÓbodrGg kk., X Hódosbodrogi zá.rda; .Arad 
él ah. Salgótarjé.n, cs. O. Ajnácskő, 915, XVI, 51, magyarpécskai j., ház 89, f, 388, O., .:f-, 
L t. Ajnácskő, a. p. Czered. 798 kb., kj. (Ópécska nk.-hez beosztva}, ak. 

*) Óbéb nk., X Antalmajor, Gylltgymajor, Ópécska, tsz. Arad, jbtk. és ah. Magyarpécska, 
lrénmajor, Keresztúrmajor és Ómajor; Torontál cs. O. Ópécska, VIII, !ö, •· ~ és u. p. 
tnn., tOrOkkanizsai j., ház 607, f, i. 491-, O., m., Magyarpécska. · . 
n., o, t, .::f, 10.520 kh., ak. "helyben, tsz. Óboksán, ll Boksánbánya, Krass6-&örlnytnt~., 
Nagykikinda, jblk. és ah. · ca. ll. boksánbányai j., cs. ll. Boksánbánya, a. ~ és 
helyben, 66, V, 1 _r- e.·~- u. p. Boksánbá.nyi.. 

Ó b é b a l. Óbéb. OboJ•amaljor, ll Detrekőváralja, PoEBOtlfl t~m., 
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malacikai j., e& G. Malaezka, •· t. DetrekcS- tsz. 6I ab. Csacza, ca. o. c.za, 
szentmiklós, u. p. Detrekc5váralja. 7t, XV, 48, m. h., ~. ~· 

Oboratelep, n Széleskút, Po1sony ma- ócsaná.los, f"' Újr.sanálos, Ze111pllll ..., ~~eo 
Jaczkai j., cs. O. Malo.czka, u. 1;. és u. p. Szélesk ú l renesi j., es. ·ft. Gesztely, •· t. Onp, L ,. Új. 

*) ÓborloTény kk., Krass6-&6rtny hozo- csanálos. 
vicsi j., ház ~38, !. 1.017, O., ;=., 5. t 36 kh., kj. *) Ócsárd kk., X Ócsárd puszt&; Bartitifi 11., 

és ak. Perebc5, tsz. Karánsebes, jbtk. és ah. Bozo- pécsi j., ház 99, f. M6, M., ri. GllrcsOnJ, 
vics, cs. ö. Újborlovény, ü, VIII, !6, u. 1;, kh., kj. és ak. Garé, tsztk., jb. ~uh. P~ eu, 
Nérahalmos, u. p. Derebö. · Szalánta, 51, XIX, uO, •· t. él •· P• ~rea4aj. 

*) O bo nak kk., Zala nagykanizsai j., ház óesárdpuszta, f"' Ócsárd, Bara"Jff ll., pici 
!O, f. UU, M., rk. Homokkomárom, .W~ kh., j., cs. 6. Baksa, L 1i. és 1. P• Göresflny • 
kj. és ak. Hosszúvölgy, tsztk., jb. és ah. Nagy- *) ócslsor kk., ..4.re~tl tm., nagyhalmácJi j, ház 
kanizsa, es. O. Nagykanizsa, 48, XX, M, u. t. 80, !. 418, O., kg. Olcs, kh., k~ és ak. NIIJ· 
Nagykanizsa, 11. p. Hosszúvölgy. halmágy, tsz. Arad; jbtk. Nagyhalmágy, ah.l6rfa . 

O b o r n ok l. Obomak. bOkény, és. O. Nagyhalmágy, IV, l~ L ~ 

*) Ó'borsa kk., Arad ""'·• máriaradnai j., és u. p. Nagyhalmágy • 
hA.z 98, !. M7, O., ;=., !.t6ó kb., kj. és ak. ÓcskaltanJa; f"' Karácsond, Hetel 11., ua. 
:Marospetres, tss. Arad, jbtk. és ah. Máriaradna, ryosi j., cs. G. Vimosgyftrk, L t. éa 1o Jo Kari. 
cs. ft. Jlarospetree, BB, IV, tS, •· t. és 11. P• csond. · 
Jlarospetres. · . • f"' Bályok, Bi111Jr -.IIIUiillli~ 

O b o z i n t a l. Nagybozinta. · · · cs. O. Berettyószéplak, u.. t. és 11. Jo Bályok. 
*) Obrá.ua kk., X Zepodiatanya; Als6-Fehtf' Ócsk&1i&~J~' f"' Nyirvas~ári, · &ofú ., 

""'·· to visi j., biz 117, ! 588, O., ' , !.875 kb., mátészalkai J., cs. ft .. Fáb1ánháza, l. t.IJlr. 
. kj. és ak. Mihálczfalva, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. bátor, U. P. Nyirvasvári. 
' és ah. Balázsfalva, es. ll. helyben, iO, XXIII, 74, Ocskaypus~ta, . 0 Turóczbél" Tvr6ea ta., 

· .. Mihál • 1 T,. · turóczszentmartom J., ca. 4. •• ... CZla va, u. P• uVlS. .. é N ...... n 

• 

• 

• 

l 

O l B. tr · u. ... a u. p. ee .. .!""" 
b r é z s a . ISZ an:uea. . *) Ocak6 kk., Nyiira tnJt., · vág6jhelyi j., bh 

Ob~ezsalib, • n Oroszidecs, TOt"tia tim., '7, ! T., rk. Felsólesz~te, kh., kj. él ai. 
régen1 felsiS J· (székh. Magyarrégen), es. ll. Felsőleszéte, tsz. Nyitra, jbtk. él ah. Vicdjhelr, 
Karosvécs, u. t. Szászréren, u.. P• ldecsfQrdc5. es. o. Verbó, 71, XIII, ,1, L t. Verbó, 1. p. 

O. b r o v á c 1 l Boróez. . · Felaőleszéte. 
O b r u e a n 6 l. Abronesos. . 0 c 8 0 v a 1. Nagyócas. 
*) é budaTár kk., ZaZa balatonftlredi j., *) Oc1falT& kk., UatJMAIIy -. adnrbe!Ji} 

ház f. '168, M., rk. Balatoncsicsó, LS61 kb., kj. (székh. Székelyudvarhely), hu 61, ! W, 1., ~. 
és ak. Szentantalfa, tsztk. Veszprém, jb. Balaton~ 6!5 kb., tj. és ak. Bikafalva, tutk., jb. 6I ah. 1 

·· mred, ah. Tapoleza, es. G. Kapoles, 48, XX, M, Székelyudvarhely, cs. G. Székel711druhely, Sir 
L t. Nagyvázsony, L p. Szentantalta. XXIV, u. t. BogGI, a. p. Bibtaln. 

Óbtlkkhegrpuszta, n Borsodnádasd, BorsorJ ódalmand," f"' Újdombóvár, ToliiG fl., doiD' 
""'·• ózdi j., cs. O. Járdánháza, u. t. Borsod- bóvári j., ak. Kocsola, ca. ft. Dombóvár, 
nádasdi lemezgyár, u. p. Borsodná.dasd. · ~ 

O c h o d n i e z a l. Osvényes. . p. u. · 
O c h t i n a L Martonháza. Ódá.n7, ,-.., Dörypatlan, TolM -. - ~ 
O e 1 L Olcs. . · (székh. Bonyhád), es. ft. Zomba, 1, t. Zombd. 
*) Ócsa nk., X Alsópakony, Bajuszhegy, Felső- u. p. TeveL 

babá.d, Határház, KiskőrOsalja, Madenczia, Székes édán)'i szöllöheu, f"'' Dllrypatlan, ToliiG rit 
és Újerdő; Pui-Pilis-SoZI-Kisktm mn., alsó- volgységi j. (székh. Bonyhád), ca. ll. Zomba, • L 
dabasi j., ház 765, :E .C..!96, M., ~ , rk. Alsó- és u. p. Zomba. 
néme.di, ~~- Gyón, 14·.187 kb.,. ak. helyben, tsz. *)Ódávidháza kk., Bereg tllll., ~(szétb
Pestvidékl (székh. Budap~st), Jbtk. helyben, ah. Oroszvég), ház 81, f. 45!, R., gt. Újdáridbi!" 
Alsódabas, es. G. helyben, 81, ~. 1, r. 583 kh., kj. és ak. Orosz vég, taz. Berepzás!,ibl~ 

• 

és ah, Munktes, cs. ft. Nagylucska, 66, XI, 3I. 
cs a l. Kisócsa; Nagyócsa, u. t. Munkács, u. p. Oroszvéf. 

*) ócsad nk., X Beszkidek, Dedova, Furma- Ódézna, f"' Dézna, Arad oa., ~ 

:;;· 

• 
neez, Haladeji, Hanzlov, Komanovki, Kosariszka, cs. o. Déma, u. t. és L p. Dtlma, . 
Kubanka, Kubus, Laliczi, Magura, Moszkali, Odollómajor, f"' Csicsó, Koi!Uirom , ... :;: 
Pinac&i,· Rovnye, Svanczari, Tertez, Tiba, kozi j. (székh. Nemesóela), ca. 6. Ne!D 
Vrestyovka és Závoz; Trenc1tn t~m., esaczai j., u. t. és u. p. C.sics~. · BoiiUl rr 
ház 607, i 3.090, T., o, 10.0ll6 kh., ak. helyben, Ódongókút, f"' K1sszállás, BdCB-

• 
• • 

• • 
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j., -. ll. Kiaszállu, L t. és a. p. O f fa z e ll i c 1 a L Kar6.taonJifaln. 
Kisszállis. Óföld, '"' Éradony, Bihar érmihüylalvai 

O d o r l. Alsóodor, Felsc5odor. j., cs. G. Szalaca, 11. t. és u. p. 
n rnlrgc5, 811epu 1m1., lc5caei j., Óföldeákpuszta, r"' FGldeák, O•tJfltiil t~t~~o, kGz-

G. L6cse, a. t. Lc5cse, a. p. GGrgc5. ponti j. (székh. .Makó), G. Földe6.k, •· t. és 
O d o r i n L Szepesedelény. u. p. Földeák. 
Odorlas, ~ Lc5cse, 8•epa .-., CL .ll. Lc5cse, *) Óflltall: nk., X Rezsc5major és O'jmajor; Bác.-

L t. és a. p. Lc5cse. Boilrog újvidéki j., ház 1.077, :E 6. 976, n., sz., 
ÓdUgUs, ~ Komjit, Nyitra t1tll., érsekújviri j., m., t., .::f, rk. Újfutak, 6.g. Ujvidék, 1!.657 kb., 

Cll. G. Komj6.t, a. t. és u. p. KomjáL ak. helyben, tsztk., b. és ah. Ujvidék, a o. 
ÓdUrögdpnszta, ~ Zalahaláp, Zala 1m1o, ta- helyben, 6, VI, 1 ~. r. _[ll e. ~. 

polczai j., cs. ö. Nyir6.d, a. t. és u. P• Tapolcza. () fu t t a t L • 
Ódrleuyópnszta, ~ Csabráksomos, Bont *) Ógelle kk., ··Po.f••Y tm~., j., 

torponai )., cs. ö. Alsósipék, u. t. Hontnémeti, h6.z :E !S!!, M., Egyhbgelle, 986 kb., kj. lis ak. 
L p. Csibrágvarbók. tsz. Pozsony, jbtk. és ah. :Qunaszerda-

*) OdT&s kk., Arad f1m., mariaradnai j.' ház helJ, cs. G. Bc5s, 71, XIII, ü, L t. S6.rosfa, u. P• 
1.158, O., m., o, ·.::f, 3.640 kb., kj. Soly- Egyháigelle. . 

mosvlr, ak. helyben (a solymosvari ak. parhu- *)Ógerlistye kk., Kr•••6-8•6rlftr ""'" bozo
zarnos B. anyakönyve), tsz. Arad, jbtk. és ah. vicai j., ház f. !1.670, O., .::f, 17.!07 kb., kj. 
Mó.rinradna, es. G. helyben (ideiglenes kO.lGnit- és ak. Banya, tsz. Karánaebes, jbtk. és ah. Bozo-
mP.ny), IV, 18, (Milova-Odvaa), u. t. és ries, ca. G. Ósopot, 68, VIII, 16, a. t. N6rahal· . 
L p. Konop. . . moa, L P• BAnya. 

• 

O d -v o s L Odvaa. ~ Fljlr móri j., ca. ö. 
*) Óécüa kk., Torontál '""·• nagybecskereki Fehérvárcsurgó, a.. t. és •· p. Feh6nircsurgó. 

J., ház 566, i. 3.047, o\, PZ., n., .:of (•), rk. Écska, Ógt\tapuszta, ~ Naszvad, ud
'-176 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. vardi j. (azékh. Ógyalla), CL G. Ógyalla, •· t. 
Nagybecskerek, ca. 6. tcéka, V, 26, Gúta, u. p. . 
(tcaka-Zsigmondfalva.), u. t. és 11. P• tcaka. *)Ógyalla nk., X Ji.Ibstar, 

*) Ófalu kk., BaraftgG ""'·• pécsvaradi j., ház Ghyczypuszta, Kiskonkoly, Nagykonkoly, Szeszé. 
1M, f, 800, N., m., rk. Czikó, é.g. Bátaapati, 2.700 Iyes, Végpuszta és Zöldállás; Komt.írom ""'·• 
th .. kj. és ak. Hidas, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Pécs- udvardi j. (székh. helyben), hú 37!, f. J.581S, 
Yirad, e~ o. Hidas, 51, XIX, 60, u. t. , M., 0, ~, J), 7.100 kb., ak. helyben, ta. Ko-
•· P• H1das. ' . marom, jbtk. ah. Komarom, ca. G. hely-

Ófala, f""' Alsókalocsa, Mt.íramaros ökör· ben t!! XIII 411 r (Ó'"'alla-B..,ota) 
·• AJL l"o. '

1 
'"" • ru.", mez6'1 J., es. ll. sóJL&Iocsa, a. t. wkörmezc5, _['l e. ~-

L P• AlsókaloesL Oltába kk. Fogaras ""' airUnyi j., hU '266 
Ófal~, ~ Dusnok, Put-PUU·SoU·Ki~'kutt ""'·• f, 646, o., ; : 4.680 kh., lrj.'~s ak. Vád, tsz. Brassó: 

kalocw j., CL G. .Dusnok, u. t. SQkGsd, •· P• "blk. és ab. Sárkany cs. a, Ú'ainka, 32 XXIV 
Dusnok. J ó' · ~ ' ' 

.t · • • • 78, L t. és u. p. slDka. 
ufalu, f""' Szond, Bt.íCtJ-Boilrog t1t11., apatl!ll J., . • • 

CL a. Szond, u. t. és a. P• Szond. O~ába kk., Hunyaci ""'·• maroslllvet J:• hú 73, 
Ó h l u l. Cziró.raófalu, Patakófal u, Poprtd· f, Sö4, 0:• kg., Alsólapu~y, kb., lrj. ~ ak. 

ófalu, Sirosófalu, Szepesófalu. Alsólapugy, tsz. Déva, Jblk. és ab. lfaroalllye, 
Ó fa z e k a s v a r s 6. n d l. Óvarsá.nd. cs. o. Dobra, 66, XXIII, 75, u. t. Holgya, •· P• 

tanya, Ligettanya és Újtanya; SmbolCIJ nyfr· O. 6. a Xc5aljaoh4.ba, S1tancaesdohiba, 
baktai j., ház 279, :E !.Oil, M., ~, rk. Levelek, Sztrlgyohába. . 
gk. Nylrgyulaj, 7.609 kb., lrj. és ak. helyben, O h 6. b a I •. Székásszaha~Ja. 
tsz. Nyíregyháza, jbtk. és ah. Nyirbator, G. O h á b a b lB z t r a I. B1sztere. 
NJfrbakta 5 XII 89 ~· O h a b af o r g 6. cs l. TemesforgáCL 

•) ÓfeHal~ kk:, X ' , Gocsalova~ O h a b a l u n~ a. l. Hosszúszabadi. . 
irlYány, Paczovirtd.ny és Rudiezairtvány; Bara O h a b am u t n l k l. MutnokszabadJL 
tim., oszlányi j., hu 9!, i 641, T., 0 , kb., Ohábaponor kk., Hunyaci puji j., biz SI, 
kj. ~s ak. Nagyugróez, tsztk., jb. és ah. Aranyos· ! 461, O., gk. Ponor, 2.183 kb., lrj. és ak. Puj, 
maró~ cs. G. Oszlány, !6, XIV, 4-1, 11. t. és u. p. tsz. Déva, jbtk. Puj, ah. Petrozsény, cs. G. Puj, 66, 
Onlány. XXIII, 75, u. t. és u. P• Puj. 

Oféllo.telep, ~ Temesszékás, Temes lippai Ohábasibisel kk., Hunyad .,".,, hátszegi j., ház 
j., ce. O. Aga, u. t. és u. p. Temesszékás. 9tl, f, 4ö4-, O., rk. Vályaclilsi, 1.,38 kb., kj. és ak. 

O l r e n b á n J a l. Aranjosbtnya. . Malom viz, tsz. Déva, jblk. és ah. Hátszer, e& o. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Virhely, M, XXIII, 7&, L t. FelJcSszálláspatak, kolczi j., C.. o. Miskole~, L t. Ala6uolaa, ., J. 
a. p. Kernyead. · Miskolcz. 

O h a b a a z e r b li s z k a l. Ráczszabadi. Ojtoztelep, n Bereczk, Bt.fr01111Ui: -., Uzdi~ 
O h á b i ez a L Kisszabadi. (székh. Kézdivisárhely), cs. 11. q, 
*) Ohaj kk., X Herminapuszta; BMs vm., Bereczk, . 

verebélyi j., ház U 6, f, 1.081, M., t., o, !.959 kh. *) Oka nk., Soprmt tim., kismartom j., biz !63, 
kj. és ak. helyben, tsz. Aranyosmarót, j btk. i-s :E 1.670, N., o, 7.!36 kb., ak. helyheurtsz, Soproa, 
ab. Verebély, cs. D. Verebély, !6, XIV, "' jbtk. és ah. Kismarton, cs. ll. Run~ 76, XVIII, 

57, r, (Fert6major·Oka), ~· 
/""\ Újl6rinczfalva, Het:ea tisza· Ó a n i z 11 a l. Kauarkanizsa. 

' y. 

l f ! : ~ 

mredi j., cs. 6. Poroszló, L t. Poroszló, a. p. *) Okán7 nk., X Balázspuszta, Demeceeres, fl. 
ÚjlőrinczfalVL · olló puszta, Körlsöspuszta, LApoldal, NyarlúpiiJIIa. 

ÓhaiAsd nThAz, 1"'1 Poroszló, Heves tisza· Örményzur, Romogypuazta, Tóhegy, Urberes • 
fOredi j., cs. il. Poroszló, a. t. és u. p. Poroszló. tanyik és Varjaspuszta; Bihor 11m., i. hi& 

, Óllámorl aczélmfi, 1""\ Pelsőcz, GömÖf' és Kis· 7 57,· f, 4-.086, M., ~ , rk. Sarkad, 1U89 kh., at. 
Hont rozsnyói j., cs. 6. Pelsc5cz, u. t. és helyben, tsz. Nagy-Várad, jbti. és ah. Nar,. 
u. p. Pelsc5cz. szalonta, cs. O. helyben, 37, IV, tt, r, 
. Ohut, rt Debreczen, Hajdu ak. Egyek, .fl e. ~· 
cs. 6. Egyek, r (Ohat-Pusztakócs), Oka tanya, rt lloncz, TorOtllt.U t•~ alibunári~ 

P· u. cs. ö. Ilonez, 11. t. és u. p. lloncz. 
•) Óhegy kk., X Alsószarvas, Alsótörök, Bálint· *) Ókécske nk., Pest·l'ilii·Bolt-Kisht a, kis. 

telep, Birótelep, Felsc'iszarvas, Felsc'itOrök, Ké.nalja, kunfélegyházi j., ház SCH, f. 3.100, M., ~. rl 
Parasayó, Ribó, SzarvasvOlu és Tócsa ; Z6lyom Újkécske, ág. Kecsksmét, 4-.888 kh., ak. helyhtu, 
""'·• beszterezebányai j., ház 849, ! 1.877, T., tsz. Kecskemét, jbtk. és ah. N18Jk6r61, ca. l 

. o, 8.976 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. helyben, 38, I, 3, ~· 

Buzterczebánya, cs. ö. helyben, !5, XVI, 60, u. t. *) Ókemencze kk., Ung ""'·· ungvári~. bh 11~ 
Beszterczebánya, . . . t 630, R., m., . rk. Fclsódomonya, rk. Nenezk~ 

. . Óhegy, rt Bonyhád, Tolna vOlgység~ l· 5.698 kb., kj. és ak. Neviczk.e, tsz. Berepziu,~tl 
(székh. Bonyhtd), cs. 6. Bonyhád, L t. és a. P• és ah. Ungvár, cs. o. Perecaeny, 66, XI, 36, 
Bonyhád. r, u. p. Perecseny. 

Óhegy, rt CsOmOr, Ókenéz rt Újkenéz Sla'bole• ""' tiszai~ 
j., cs. o. Czinkota (különitmény), a. t. (székh. Mándok), cs. 'o. Gyllre, L ' 6I 1o,. 

és a. P• CsömOr. . ·Kopócsapáti. 
Óhegytelep, 1"'1 Gyarmat, Gy&- .,,.., sokoró· *) Óké k. Bá ·Bodrog .,. j., 

G t. l . • l ., sz., l l l l 

yarma Ú' be tk. ib ah. *) Óhld 1..1.. X E · ta " z ü JSóvé kb., ak. hely n, tsz , 1 . és 
AL, renye1pusz ; ..c~a a t~m., s · . . ' h , be 6 VI 19 If' 

megi j., ház 171, f, 1.019, M., rk. Kisgörbc5, UJVIdék, cs. 6. e,y n, ' ' ' .L• 
l-226 kh., Jrj. és ak. Mihályfa, tsz. Zalaegerszeg, .[11 e. , 
jbtk. és ah. Silmeg, cs. o. Silmeg, 48, XX, 66, *) Ókeresztl\r nk., Tororatál tili., 10!61· 
a. t. Türje, u. p. Mihályfa. kanizsai j., ház 610, l 3.0j3, Sz., m., f, rl 

ó h i d 1. Drávaóhíd. Szőreg, 10.184! kh., ak. helyben, tsl. NagytiiindJ. 
*) Óhoda\sz kk., Vas vm., kc'iszegi j., ház 60, jbtk. és ah. Törökkanizsa, cs. ll. · 

! 336, H., ezigány, rk. Inezéd, 1.04! kb., kj. és 4-6, V, 15, r, ~. 
ak. Városhodász, tsz. S2;ombathely, jbtk. és ah. Kc5· *) Ókert Trencsén 11m., 
szer, cs. ~. Rohoncz, XVJII, 69, a. t. Ro- ház 3!, f. 16~, T., rk. Borodnó, kh., kj. !J 
honez, u. p. Városhodász. . ak. Budatin, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. ?.wlna. 

Óhódospuszta, ~"'~ Enying, V mprim cs. G. Kiszuezaújhely, 71, XV, 1o t. éu Jo 
enyingi j., cs. o. Enying, u. t. és u. -p. Enying. Kiszuczaüjhely. 

*) huta kk., Borsod miskolczi j., ház 108, csabai j., ca. G. Újkigyós, u. t 
. f, 597, M., rk. Újhuta, !.!73 kh., kj. Hámor, 

ak. Újhuta, tsztk., jb. és ah. Miskolcz, cs. ö. Diós- , ("'o, Kismajtény
1 

BlaiiAÁI' rt• 
8Jc5r, 3,, X, 31, u. t. és u. p. Diósgyc5r. nar&ykárolyi j., cs. o. Naumajtény, 1• t. és a. p. 

Óhuta, f'"'\ Újbánya, Bars vm., cs. O. Újbánya, Kismajtény. 

a. t. és u. p. Újbánya. *) Oklánd kk., Uflvarluly ""'·• homoródi ~ 
Ó h o t a l. Alsóhuta. (székh. helyben}, ház 2~9, ! 950, M., g,~ 
Ó h u t a l. Divényhuta. . Karácsonyfalva, ref. Homoródszentmárlon, _ _!.1f, ts s 'telyudvar"• •· Ójenkepuszta, 1""\ Szirma, BorscxJ vm., mis· kh., kj. és ak. helyben, z. se 
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jbtk. és ah. helyben, cs. G. helyben, XXIV, har 11m., központi j. (székh. Nagy-Várad), biz 118, 
77, .[1t e. ~· !. 58i, O.,~. !Ua kh., kj. és ak. helyben, tsztk. 

OkbllesányltanJa, f"'\ Keezege, (}(Jmör ta Kis- Nagy-Várad, jb. Nagy-Várad vidéki (székh. Nagy-
Hont rimaszombati j., cs. G. Nyustya, u.: t. Vl\rad), ah. Nagy-Várad, cs. G. Nagyürögd, 37, IV, 
Rimabánya, u. p. Rimaráhó. 11, , IZ!· 

Okolicsnó tis Sztosháza kk., Llpt6 ""'·· Iiptó- dülö, f"'\ Újkécske, l'uf·Pilü-&Zt-Kia-
szentmiklósi j., ház 1~n. i. 84-3, T., o. é.g. Ver- kun kiskunfélegyhé.zi j., cs. G. 'Ójké«?ske, u. t. 
bicz, Liptószentmiklós, 8.800 kb., kj. és ak. hely- és u. p. Újkécske. ' 
ben ( okolicsnói kj. és ak. kerület), tsz. Rózsahegy, *)Oláhbaksa kk., Seilágy zilahi j., ház JU, 
jbtk:. és ah. Liptószentmiklós, es. O. Liptószent- :f, 1.057, O., m., ; , '!.622 kb., kj. és ak. Szilágy
miklós, 67, XV, 49, itQ m. h. (Okoliesnó), u. t. b&lla, tsztk. és jb. Zilah, ah. Szilágysomlyó, cs. o. 
és u. p. Liptószenlm•klós. Sarmaság, 61, Ill, 10, m. h. (Olé.hbaksa-

0 ko r l. Mónosokor. Mocsolya), u. t. és u. p. 
*) Okorág kk., X Káraszpuszta ; Barany" 11m., O l á h b i k a l l. Kalotabi kal. 

j., ház 89, !. 403, M., ~, rk. Bog- *) Oláhbogat kk., Ala6-Fehér kisenyedi j. 
elása, 1.103 kb., Jrj. és ak. (a hozzátartozó Kárász- (székh. Vízakna), ház 276, :f, 1.31.2, O, ; , .::f, 3.817 
puszta kivételével) Ma.gyarmecske, tsz. Pécs, jbtk. kb., kj. és ak. Pókafalva, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. 
és ah. Szentl6rinez, es. G. Sellye, 5'1, XJX, 60, Vízakna, ah. Balázsfalva, CL .G. Örményszékes, 

r (Okorág-Kárászpuszta), (Okorág- 6,, XXlll, 76, u. t. Ladamos, u. p. Pókafalva. 
p. u. O l á h b o r á ta l. Alsóbogát&. . 

*) Olr.onölgy kk., Bá.rangf.l tlfft,, hegyháti j. O 16. h b o r o s b o e s á r d l. Borosbocsárd. 
(székh. Sásd), ház Si, !. 191, N., rk. Hetve- O lá h b O lk é n y l. FelsOMlkény. 
hely, 641 kb., kj. és ak. Hetvehely, tsz. Pécs, jbtk. Oláhbrettye kk., Hunyarl 11m., hitszegi j., hú 
és ah. Sisd, cs. 6. Bakócza, öl, XIX, 60, u. i. 7<1, i. 368, O., m., ~,kg. Baczalé.r, 1.181 kb., k,j. éa 
Abaliget, u. p. Hetvehely. ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. és ah. Hitazeg, es. G. 

ó kG r m O cske l. ÓkOrmOczke. Kitid, M; XXIII, 76, u. i. M:agyarbrettye, 18J. 
*) Ók.Grmöczlr.e kk., BMB tim., garamszentkereszti *) Oláhbükkös kk., Kia-Küküllll ""'·• hosszú-

j., ház H7, !. 1, T., m., rk. Garamszentkereszt, aszói j., ház 112, !. 506, O., t , 1.656 kb., ij. é8 ak. 
!.3!!3 kb., k;f. és ak. Garamszentkereszt, tsz. helyben, tsz. Erzsébetvé.ros, jbtk. Hosszúaszó, ah. 
Aranyosmarót, jbtk. és ah. KOrmOczbánya, es. 6. Erzsébetváros, CL o. MikeszAua, 60, XXIII, 76, 
Kiszelfalu, XIV, u. t. és u. p. Garam· u. t. és u. p. M:ikeszásza. 
szentkereszt. *) Oláhcsaholy kk., X Kandeltanya és Panet-

*) Ólr.örtfélyes kk., Vas tim., szentgotthArdi j., tanya; Slilágy 11m., tasnádi j., ház !74, i. 1.,il, 
ház :f, 776, N., ó', rk. Kiré.lyfalva, 1.721 O., ; , 6.432 kb., k,j. és ak. M:agyaresaholy, tsz. 
kh., kj. és ak. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és Zilah, jbtk. és ah. Tasnád, cs. G. 61, lll, 
ah. Szentgotthárd, es. o. Radafalva, 83, XX, 66, 10, u. t. és u. p. Magyarcsaholy. 
L t. SzentgotthArd, ~· *) Oláhcsertész kk., Bereg tma., felvidéki j. 

Okrád, f"'\ .Majsamiklósvár, Tolu tamási (székh. Ilosva), hAz 141, :f, 776, R., m., gk. Kenéz-
j., cs. G. Tamási, u. t. Felsőireg, u. p. Tamé.si patak, 1.688 kb., ij. és ak. Tőkésfalu, tsz. Bereg-

Okrád, n Szemcséd, TolfUI tamási j., szász, jbtk. Ilosva, ah. Munkács, es. G. Ilosva, 
cs. G. Fels6ireg, u. t. és u. p. Felsóireg. 66, XI, 34, u. t. ~losva, u. p. Hátmeg. 

O k r u t l. VágkOre. *) Olábcsesztn kk., Ala6-Fthir tim., baláufa 'vi 
Okrutmalom, f"'\ Zsarnócza, BMB garam- j., ház 161, :f, 708, O., ; , 1.1-15 kb., kj. és ak. 

szenlkereszli j., cs. G. Zsarnóeza, u. t. és u. p. Buzásbocsárd, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Ba
Zsarnócza. lázsfalva, cs. O. Obrázsa, 50, XXIII, 74, m. h., 

O.ksamalom, f"'\ Nyitraperjés" Nyitr" vm., nagy· u. t. és n. p. Alsókarácsonfalva. 
lapolcsányi j., es. O. Nagytapolcsány, u. t. Nagy- *) Oláhcziklény kk., Vas tim., fels66ri j., hú 
tapolcsány, u. p. Nyitraperjés. 67, !··873, H., r~. Óriszentmárton, 720 kb., ij. és 

Oktatótanya, f"'\ Tiszaszederkény, Borsod, ak. VasvOrGsvár, tsz. Szombathely, jbtk. és ah 
mezc5csáti j., cs. 6. Ónod, u. t. Sajószoa-ed, u. p. FelsMr, cs. O. Nagyszentmihály, 83, XX, 66, a. t. 
Tiszaszedt~rkény. és u. p. VasvOrOsvár. 

*) Olad kk., X Kelemenmajor, Kukullómajor és O l á h c z ik l i n l. Oláhcziklény. 
Zelimajor j 'Yt.IB tim., szombathelyi j., ~áz 185, *) Oláhdé.lya nk., Ala6-FeMr tim., alvinczi j., hi: · 
f. !lót, M., O• 1.329 kb., kj. és ak. Torony, tsztk., jb. 586, i. 1.!181, O., t, .:f, 7.065 kb., ak. helyben, 
és ah. SzombatbP.ly, es. O. Szombathely, 83, XVHI, tsztk., jb. és ah. Gyulafehérvár, cs. o. Alsóváradja, 
lí9, f, [8'J. 64-, XXIII, 74, u. t. és u. p. Szászsebes. 

O h a n d r ás l a l v a l. Székelyandrásfal va. *) Olálldellö kk., X · Pirlogtanya, Porumbák-
O l á h a p a h i d a l. Kisapahida. tanya, Todortanya és Zilahytanya j Torrla-Arangos 
*) 016.bap6.tl kk., X Pilspliksiogimajor; Bi- 11m., marosludasi j., ház 166 i. O., m., t . 

• 

• • • • 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

•• 

• • 

998 Oh. OlA 

ref. t.886 kb., 1tj. ~s ak. helyben, O l á h t a r !c a o n ta h a L Pelsfurictol· 
tsz. Torda, jbtk. és ah. es. O. Maros· fal va. 
letencze, 6!, XXII, 71, o. t. Kerelőszentpál, 11} Olai.hkeczel kk., Seilágy ""'·· hasznai j., hú 

Oláhdubon kk., .Á'I"DtJ alsókubini j., haz 30:r, i. 1.476, O., ; , 3.867 kb., kj. és aiJiagyar. 
157, f, 7!7, T., o, 2.22! kb., kj. és ak. Felsc5- k.eczel, tsz. Zilah, jbtk. Kraszna, ah. Szilirl· 
kubin, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. Alsókubin, somlyó, es. G. Kraszna, 51, ID, 10, L t. .. LJ. 
ce. O. Alsókubin, 71, XV, ,9, a. t. ~s L p. Rózsahegy. Kraszna. 

*) Oláhfodorháza kk., X Blideroitanya és Po- *) OlAhUkes tk., 81CJtmdr m., Dagybányai h 
jenyitanya; Slomok-DobolctJ em., nagyilondai ház 187, i. 878, O., ;, 1.617 kb.; tj. és ak.SJa. 
j., ház 1~, f, 669, O., ; , 11.89! kb., kj. és ak. kállasdombó, tsz. Szatmár-Németi, jblk. és IL 
helyben, tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, ah. Magyar- Nagybánya, cs. O. Szakállasfal va, 5, Xll, 38, L L 
lápos, ca. 6. Galgó, 68, XXI, 70, o. t. és o. p. Nagybánya, u. p. S!aká.llasdombó . 
Galgó. *) Olábkocsál·d kk., Kis-Kiiküll& ~ .. , radn61i j, 

Oláhgirbó L 016hgorbó. ház !f.l, f, 1.054-, O., m., ; , .:f, ret larosqn, 
*) Oláhgorb6 kk., X Péterffytanya; Als6-Feht,. 2.909 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Erzsébehiros, 

•·• kisenyedi j. (székh. Vizakna), ház f, jbtk. és ah. Dicsőszentmárton. cs. G. Radn6t. 50, 
1.176, O., ; , 8. '716 kb., kj. é& 1ak. Vingárd, tsz tk., XXIII, 7~, u. t. Maroscsapó, I:8J 
jb. és ah. Gyulafehérvár, · es. o. Vingárd, 6,, O l á h k o b l o s L Almúk.öuiOs . 

. XXIII, 'l .t., u. t. Gyulafehérvár, u. p. Vingárd. *) Oláhiarád kk., .Ali6-Fehér ttR., naKJenfedi j., 
*) Oláhgyepes kk., Bihar tenkei j., ház 148, haz 168, f, 7!!4-, O., t , !!.81 t kh., kj. és al Ji. 

! 7!!, O., =f, kb., kj. és ak. Biharhosszúaszó, riszló, tsz. Gyulafehé"ár, jbli. 6s ab. lqy. 
tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Tenke, es. o. Tenke, enyed, cs. O. Muzsnaháta, 150, m, L ~i 
37, IV, 18, •· t. és •· p. Tenke. · u. p. Nagyenyed . 

O l á h g y é r e 1 L Mezc'Sgyéres. . , *) Oláhlápos nk., X Rójahidja: S1old·DGW. 
O l á h r J e r 6 m o n o 1 t o r l. Felsc'Sgyer6mo· tim., magyarlápasi j., ház 687,! l8!6, O., m., 6. 

nostor. t, 16.856 kb. ak. helyben, taz. Dés, jbtk. éuh. 
*) kk., X Sóspuszta; S1atmár vm., Magyar lápos, CL G. helyben, :XX~ 7~ ~, 

erdildi j., biz 11)1, f, 84-9, O., m., t, '-7" kb., kj. . 
és ak. Medd es, tsz. Szatmár-Németi, j btk. Erdc5d, ah. O l li h l á p o 1 b á n y a l. Erzsébetbinya. 

' 
Szatmár-Németi, ca. 6. Erdőd, ö, Dl, 87, o. t. *)Oláhléta kk., Torda·Aranyo.tm.,alsójlrai j • 
Károlyierdc5d, u. p. ' ház 133, f, 671, O., ; , 1.540 kh., kj. él ak. Torda· 

Olihhárom, r'\ Székelysárd, szentlászló, tsz. Torda, jbtk. Alsój~ ah. Torda. 
nyuádszeredai j~, CL o. Székelykál, a. 1.. és L p. CL G. XXI, 69, 1. ~61 
Nyuádszereda. u. p. Tordanentlászló. 

*) Oláhherepe kk., ..4.'116-Fel&lr alvinczi j., Oláhmajur, f"\ Tiszabdd, 81abolc• -., dadai 
ház !:JO, f, 1 O.,, t, =f, t.SDS kb., kj. é& ak. alsó j. (szék:h. Tiszalök), cs. G. 

' helyben, tsztk., jb. és ah. Gyulafehérvár, cs. O. L t. és u. P• Búdszentmihály • 
Berve, M, XXIII, 76, u. t. Gyulafehérvár, •• p. O l á hm e d d es L lf.eddes. 
Berve. O l á h n á d as L GOrgénynádal. 

O U h h i d e g 't 6 t 1. Szé'telyhideskút. . O lá h n á d u l. Kalotanádas. 
O lá h h o d o s L Bélte'thodos. O lá h n á d as cl l. Slilárynádasd. 
O l á h h ó d os L Káptalanbod os. *) Oláhnemegye kk., Besmrc•NtJBIM'II.,.,. 

. *)Oláhhomorog nk., X Csobánhid és Kisandacs; szódi j., hás 117, :E 516, O., n., ; , 1107 kh., ij 
Bihar.,.., nagyszalontai j., ház 361, ! 1.756, O., m., és ak. Magyarnemerre, tsz. Besztercze, jtö. il 
=f~ rt. és ref. Nagyszalonta, S.SM 'th., ak. hely- ah. Naszód, cs. O. Marrarnemeue, m, 71, 
ben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Nagyszalonta, u. t. és •· p. Magyarnemegye. 
ca. O. Nagyszalonta, 37, IV, 11, L t. és •· p. *)Oláhnémeti kk., Beszterm·N4816d "'"It 
Nagyszalonta. szódi j., ház !36, f, t.OQ, O., ; , 3.516 kh., kj. es 

*) OláhborTát U., X Bomemisszatanya; 81i- ak. Entrádám, tsz. jbl.k. •ah.NUJ!d. 
JtíW ""'·• slilágycsehi j., hU C)5, i. , O., ~rk. cs. 6. Magyarnemerye, XIII, 71, L t. i 
Bösháza, 1.355 kh., kj. é8 ak. Szilágycseh, tsz. u. p. Magyarnemegye. 
Zilah, j btk. és ah. Szilágycseh, es. 6. Szilágycaeh, O l á h n J i r e s L Dió fi& 
61, III, 10, L t. és 11. p. Szilágycseh. *) Oláhpatak kk.., )( Károlygyártelep; CMII6fil 

*) Oláhhántaha kk., Nagy-Küktllló ma., szent- Kis·HO'At tnn., rozsnyói j., ház 135, f. ~T • 
'rotai j., ház 195,! 897, O., t, =f, !.~ kh., kj., m., d"_, rk. Dobsin~ 7.864- kh., l:j. á at.~ 
és ak. Szásualatna, tsz. Erzsébetváros, jhtk. és ah. tsz. R1maszombat, Jbtk. és ah. "' 
Szentágota, cs. O. Szentágota, 81, XXIII, 76, u. t. Dobsina, !5, XVI, L t. éa L P. 6si ~ 

O lá h .It a k n c 1 l. .liskakuc-. biz j SN, O., i t 
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Alsó@'Yékényes, tsztk., jb. ~~ ab. Dés, cs. G. Dés, helypen, tsz. Brassó, jbtk. 6a ab. Fogaras, eL G. 
63, XXI, 70, u. t. és u. p. Dés. Alsóárpás, 31, XXIV, 78, u. ~ és u. P• Alsó-

*) OJI.hpl§terlaka kk., .Ala6-F~Mr ""'·• maros· árpá& 
1ijvári j., ház !61&, i. 1.183, O., t , .::f, 3.040 kh., O l á b ú j fa l u L S1amosújfalu. 
kj. ~~ ak. Kut)'falva, tsz. Gyulafehérvár, j btk. O l i b ú j fa lu l. Tekeújfalu. 
Marosújvé.r, ab. Nagyenyed, cs. O. Czintos 6a Oláhlljtelep, l') Barcs, &mogg 11m., barcsi J., 
MaBJarbQkkos, 50, XXI, 681 a. t. lllarosbosát, cs. O. Barcs, u. t. és u. p. Barcstelep. · 
u. p. Kutyfalva. O l á b v a l k ó l. Felsc5valkó. 

*)Oláhrákos kk., .Ala6-F~Iaér tm~., nasyenyedi j., O l á h v ás á r h e l y l. Kékesvisé.rhely. 
hú 38, i. 204o, O., ; , 2.168 kb., kj. és ak. Mi- *)Oláhzsákod kk., Kta-KwküUó ""'·• erzsébet-
riszló, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Nauenyed, vArosi j., hAz 80, i 373, O., ; , .::f, 1.04.0 kh., k;j. 
cs. o. 50, XXI, a. t. és a. p. és ak. Sz!sznádas, tsz. Erzsébetváros, jbtk. Seges-
Nagyenyed. vár, ab. Erzsébetváros, cs. G. Szásznádaa, liO, 

O l a h r ákos L .Járarákos. XXIII, 76, a. t. és u. p. Sz!szn6 das. 
. Olabréi, ,....., Gyula, Bikis es. G. Gyula, Olajhegy, ,...... Bárdudvarnok, 8omogg tm~.,· b-
• t. és u. p. GyulL posvári j., cs. O. Kadarkúl, •• t. és u. p. Bárdi-

.*) Olahsályl kk., Kii-K1ik1ill6 t~m., radnóti J., btlkk. 
ház 186, i. 7.f.9, O., m., t, 1.653 kh., lrj. és ak. *) Olajpatak kk., X Ambrusfalu, Baranya és 
Olahkocsárd, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ab. Dicső- MaJdán ; Sáros t1m., kisszebeni j., hé.z 80, i. 
szentmarton, CL o .. Radnót, 60, XXIII, 7_6, u. t. T., r., r.k. Pécsújfalu, gk. Litinye, 7.730 kb., kj. 

u. p. Radnót. és ak. Pécsújfalu, tas. Eperjes, jbtk. és .ah, Kis-
O l i h a o l y m o s L Kilkt1llc5aolymos. szeben, ca. 6. Kisszeben, 87, IX, u. t. és 
O l 6 h 1 o ly m o s l. Mez6aolymos. u. p. Pécsújfalu. 
*) Olahszentgy5l'gy nk. és I, Bea1tercu- Olajllt6,,....., Debreczen, .HtVdu .,._, os. G. Debre-

Ntuldd "m., óradnai j., hAz 77 4, fo 3.46!1, O., n., ezen, u. t. és a. p. D eb re ezen. 
t,, !6.~9 kb., ak. helyben, tsz. Besztercze, jbtk. *) Olasz kk., Baranya "m., j., hú 
Óradna, ab. cs. G. h!'lyben, 63, XXII, 71, i. 631, N., sokAcz, 0, kh.·, kj. és at. Sze-

e. ~· derkény, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Pécsvárad, ca. G • 
*) kk., Kia-KwkiUló erzsé- Németbóly, 51, XIX, 601 a. t. Németbóly, u. p. 

betvárosi j., hAz 9.07, i. 7~6, O., .::f, 3.187 kh., k,j. Szederkény. 
él ak. Kiazentlászló, taztk., jb. és ah. Erzsébet- *) Olaszfalu kk., X Eplény ·és V eimpuszta; 
riros, cL G. Bonyha, 50,,.XXIII, 76, m. b. YtBiprtm tna., zirczi j., bú i 1..470, N., m., 
• t. Kftk0ll6széplak, u. p. Bonyha. 0• tb., kj. és ak. helyben, tsz. Veszprém, 

*) OJ&hszentmfklós nk., X Libárd ; Bihar ""'·• és ab. Zircz, cs. G. Zirez, 19, XVII, Q&, 
caétl'ai j., hAz 488, i. !.1»17, O., m., .::j=-, ref. Koros- m. h. (Olaszfalu-Eplény), u. t. Zirc1, 
DaBJharány, 6.0U tb., ak. helyben, tsztk. Nqy- l as Ifa l o l. Lapincsolaszi. · 
Várad, jb. Nagy-Várad vidéki (székh. Nagy- O la sz i L Bodrogolaszi, Érolaszi, .Kiaolaazi, 
Várad), ah. Nagy-Virad, ca. O. Cséft'a, 87, IV, Lapincsolaszi, Nagyolaszi, Szep!llolaszi. · 
11, u. t. Cséffa, ") Olaszka kk., X Istvanmajor ; VtU v.., 

O U h n i h ás l Mikószilvh. vé.ri j., ház 160, l 971, IL, rk. Felsc5oslkó, 
Oláhtanya, rt Atkú, H«JeB "m., B)'c5ngyGsi j., 1.177 kh., kj. és ak. Fels6oszk6, tsz. Szombathely, 

es. O. VámosgyOrk, u. ~ Vamo&BJOrk, u.. p. jbtk. ~~ ab. Vasvir, CL G. Baltavá.r, XX, 66, 
Atkár. u. t. Győrvár, u. p. Felsöoszkó. 

,....., .Mikola,81atmcir ""'·• szatmár- O l as z ka l. Garamolaszka. 
németi j., CL G. Mikola, u. t. és u. p. MikolL *) Olas.~Uszka nk., X ; Z~•pUn 

O l a h t e l ek l. Marostelek. tokaji j., ház 489, i !.6~. M., O• ~, (1, gk. 
*) Ol&hterdos k.k., X Vaytanya; .Als6-FeMr. Tolcsva, 6.845 kh., ak. helyben, tsz. Sátoralja-

t-m., marosújvári j., ház 146, f. 688, O., ; , ~.!281i , jbtk. és ah. Tokaj, cs. O. helyben, 65, X, 
kh., tj. és ak. Ispánlaka, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. 33, (Olaszliszka-Tolcsva), ..[F4 e. ~· 
larosújvár, ab. N&BJenyed, cs. O. Asszonynépe, ,....., Váncsod, BihM '""·• berettyó-
50, XXI, 68, u. t. és u. P• .MaBJarlapAd. . újfalui j., cs. G. Berettyóújfalu, u. L ja u. p. 

• 

*) Oláhtótfalu kk., 81atmár tm~., nagybányai j., Váncsod. 
ház 138, i. 61 S, O., t , 1.83S kh., kj. és nk. Far- Olasztanya, r-. Vekerd, Bihar berettyó
kasaazó, tsz. Szatmar-Németi, jbtk. és ab. Nagy- újfalui j., es. o. Zsáka, u. t. Zsaka, u. p. Furla. 
bánya, ee. G. Erdc5száda, &, XII, 38, u. L Erdő· *) Olasztelek kk., X Magyarostúti tanya; 
azada, u. P• Farkasaazó. Udt~at'Mly vm., homoródi j. (székh. Oklánd), 

O U h t y uk os l. Felsc5tyukos. ház 1~, i. 838, M., ~, !!.103 kh., kj. és ak. Bar-
Olllbúj falu kk., Foga,·as vm., alsóárpé.si j., docz, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. és ah. Oklánd, 

ház !31, í. 936, O., m., O• 1, 3.693 kh., kj. éa ak. ca. G. Bardocz, SJ, XXIV, 77, ~· 

T , • -, _,.,. .•. ·,~r. 
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Olasztel ep, f""\ HidegszRmos, Kolozs "m., (fyalui *)Olgya kk., Po1song tim., somo~ai ~hú l4. l 
j., cs. O. Reketó, u. t. és u. p. Gyalu. • f, 209, M., rk. Nagymagyar, 1.5ia ih., ij. és u. 

OlaytaD.Ja, f""\ Komádi, Bihar vm., biharkeresz- Nagymagyar, tsz. Pozsuny, jbtk. és ah. Somorja, 
tesi j., cs. O. Komádi u. t. és u. p. Komádi. · cs. O. Kismagyar, 7!, XIII, 40, •· t. ~L,. 

*)Olcs kk., .Arad "m., nagyhalmágyi j., ház 100, Nagymagyar. 
:! 64-j, O., .:f, 1.468 kb., kj. és ak. Nagyhalmágy, Ólfncspuszta, f". S1elincs, Pouoay 11, 

tsz. Arad, jbtk. Nagyhalmágy, ah. KOrösbOkény, nagyszombati j., cs. G. Nagyszombat, L L & 
cs. O. Nagyhalmágy, 33, IV, 18, m. h., u. t. u. p. Nagyszombal 
Alvácza, u. p. Nagyhalmágy. O ll á r l. Drávaollár, Kemendollir. 

*) Olcsa kk., Bihar béli j., ház 176, ! Ollán\JmaJor, f"'t Kemendollár, Zola~ .. , rafa. 
747., O., .:f, 3.5 J 3 kb., kj. és ak. helyben, tsz. egerszegi j., cs. G. Kemendollár, L L ú 
Nagy-Várad, jbtk. és ah. Tenke, cs. o. ÖkrOs, 37, n. p. KPmendollár. 
IV, 18, n. t. és u. p. OkrOs. *) OJlétejed kk., Pozsong t~~., dunamrdz. 

*) OleSTa kk., )( Tibortelep ; S!atmár helyi j., ház !3, :E UO, M., rk. Dunaszerdah!:r, 
mátészalkai j., ház 164-, z 1.008, M., ~. 1.72'2 627 kb., kj. és ak. Csallóköznyék, tsz. PO!SOIIJ, 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. jblk.. és ah. Dunaszerdahely, cs. ft. Dunwerda
és ah. Mátészalka, cs. o. Nagydobos, 5, XII,· 89, hely, 7~, XIII, 4-~, u. t. és u. p. Dunaszerdah!~, 
u. t. és u. p. Vitka. ·. *) Ollóság kk., X Bálintpuszta és Todoreszku. 

*) Olcsvaapáti kk., Seatmár , mátészalkai j., tanya; Krass6-8zörmg f111J., lugosi j., hú 
ház 181, z 830, M., ~, 1.8U kb., kj. és ak. Olcsva, ! 886, O., m., .:f, rk. Csukás, U60 kb., ij.il 
tsz. Szatmár-Németi, jbtk. 6s ah. Mátészalka, cs. O ak. Herés, tsztk., jb. és ah. Lugos, ca. o. Lu1011 
Nagydobos, 5, XII, 39, u. t. és u. p. Vitka. 4-S, VIII, 23, u. t. Gavosdia, ll. p. Lugos. 

O l cs v á r l. Alsóolcsvár, Fels6olc5vár. *) Olmá.nyralTa kk., Zólyom tili., beszterelfo 
O l c z n 6 1. Detrefalva. bA.nyai j., ház i, '99, T., rk. 
*)Old kk., X Daróeza, Eperjes, Lanka és Tótok- bánya, 1.763 kb., kj. és ak. 

földje ; Baranya , siklósi j., ház 108, z 503, M.; (beszterczebányai kj. és ak. kerlllel),lsztk., jb.!l 
cziBány, ~, rk. Siklós, ág. Magyarbóly, ~.966 kb., ah. Beszterczebánya, cs. ö. Óhen, !5, lVl, 50, 
lrj. és ak. Egyházasharaszti, tsz. Pécs, jbtk. és n. t. Beszterczebánya, ~· 
ah. Siklós, cs. ö. Beremend, ó!, XIX, 60, u. t. *) Ólmod kk., Sopron vm., csepregi i~ hU~ • 
Rá.czbóly, u. p. Siklós. ! !70, H., rk. Horvátzsidány, ót6 kb.,~· ét U. 

*) Oldalfala kk., X Vidakisfalud; Gömör ts Horvátzsidány, tsz. Sopron, jbtk. és ah. CsePlift 
Kis-Hoot "m., tornaljai j., ház 97, z 410, M., cs. ö. Csepreg, 76, XVIII, 57, •· t.K6neg, '~ 
rk. Méhi, ref. Beje, 878 kb., kj. és ak. helyben, Csepreg. · 
tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Tornalja, cs. O. O l o s z k a l. Olaszka. 

j 
• 

• 

' l 
l 
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Tornalja, XVI, 5!, u. t. Tornalja, u. p. GOptOr- Olsapuszta, f"' Detrekilcstltör!ftk, Pom•1 il., . 
tuge. · · malac~kai j., cs. G. Gajar, u. t.'MalacW, L Jt ' 

*) Ólt§cz 'kk., X Óléczi belsőmajor és Pál- DetrekőcsiitOrtOk. 
major; Torontál mn., bánlaki j., ház 1ó7,:! 1.146, O ls a v i c 1 a L Nagyolsva. 
m., n., ez., rk. Nagygáj, 7.819 kb., kj. és ak. Szá- 0 ls i nk ó L Meggyfalu. 
csenfalva, tsz. Nagybecskerek, jbtk. és ah. Módos, OlsólrtTány, f"' Laz, 2ht~u61 n~., pahOij, 1 

cs. o. Kanak, VII, !~, ~' :f, cs. O. Pubó, n. t. Puhó, L p. Láz. 
Óléczi belsimajor, f""' Olécz, Torontál "m., O ls v a L Alsóolsva, Felsőolsva, lisolsfl, 

. bánlaki j., cs. O. Kanak, u. t. és u. p. Ólécz. Nagyolsva. 
Óléczpnszta, r1 Bóka, Torootál 'Vm., módosi *) Oltalsósebes nk., 811beft .,._, nandisJ· ! 

j., ak. a hozzátartozó Botka és Dániel János ta- nódi j., ház 330, ! 1.336, O., .:f, 9.870 ih., ak. 
nyák részére: Istvánvölgy, id. Dániel Pál kas- helyben, tsztk., jb. és ah. Nanszeben, cs. L 
télya és majorja Jagodics, CsOrfOly ás Illievich Verestorony, 31, XXlll, 7" a. t. és L p. Olt· 
István tanyák és az óléczi állomú részére : Szé~ felsősebes • 
caenfalva, cs. O. a. t. és n. p. Kanak. *) Olt&rc1 kk., Zalca ""'·• letenyei j., báJtli. 

~., cs. O. rszállás, , u. p. Bácsborsód. ak. BánokszentgyGrgy, tsz. Nagykanizsa, jbti il 
6 l e b o t a L · ah. Letenye, cs. o. BánokszentgyG117, 48, ll. 
O l e j n o k L Olajpat.ak. 65, u. t. Letenye, •· p. BánoklzentrJGI17· . 
O l e n y o v a L Szar-vaskút. · *) Oltbogát kk., Nagg-Ktlhill6flfll., . ~ 
O l e sna L Berekfalu. ház 100, ! 411, O., czigány, .:f, !.910 th., li~ 
Olgamajor, f""\ Adács, He"e' "m., gyOngyOsi j., ak. Datk, tsz. Erzsébelváros, jbtk. 6s ab.t. a 

cs. o. Vámoanork, u. t. és u. p. Adács. halom, cs. o. Olthévíz, t, XXIV, 78, • 
Olgamajor, f""' IstvánvOIBJ, Tororatál bAn- n. p. Olthévíz. bill ,.., aandi"' 

laki j., cs. G. Kanak, L t. 61 u. p. István.vOl&'Y· *) Oltrelsisebes oki, B•• 
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nódi j., ház ! 1.00!, O., .of, 4.tiSO kb., ak. tornyai j., ca. G. Mu~aszerdabely, ~· t. Muraszer-
he1yben, tszlk., jb. és ah. Nagyszeben, cs. G. Veres- dahely, u. P• Murastklóa. . 
torony, 81, XXIII, 76, , ~ p. u. Ómajor, 1""'\ Felsösimánd, .Aracl vtn., kisjeniJi 

•) OlthéN kk., tJm., kiJhalmi j., cs. G. Alsósimánd, u. t. és u. P• Alsó-
j., ház !86, :E U39, M., o., a , 8, kr. Olthideg- simánd. 
kúl, 8.81! kb., lrj. és ak. helyben, tsz. Erzsébet- Ómajor, r-. Gidrafa, lbesony 1lm., nagyszom-
't'áros, jbtk. és ah. KiJhalom, Cll. G. helyben, ~. bati j., cs. O. Cseszte, u. t. és u. p. Gidrafa. 
XXIV, 78, ~- Ómajor, r-. Láb, lbesony tJm., malaczkai j., 

•) kk., Nagy-Kílküll6 ""'-• kc5- cs. G. Go.jar, u. t. Zohor, u. p. Láb. 
halmi j., ház 119, ! 576, O., .of, 1.956 kb., k;j. és Ómajor, f"'\ Ledniczváralja, Trencstn puhói 
ak. Olthévíz, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. KiJ- j., cs. G. Puhó, u. t. Ledniczróna, u. p. Lednicz. 

a. p. Olthévíz. j., cs. G. béb, u. t. és u. p. Óbéb. . 
•) OltrákoTicza nk., Beebm nagydisznódi Ómajor, r-. Pornóapáti, Vas tJm., szombathelyi 

j., ház 861, i. 1.636, O., • , 6.,18 kb., ak. hely- j., cs. G. Pomóapati, u. t. Monyorókerék, L p. 
ben, tsztk., jb. és ah. Nacszeben, cs. G. Felek, Pornóapáti. 
31, XXlll, 74, u. t. és u. p. Oltfelsc5sebes. Ómajor, f"\ Szinfalu, Beátmár ""'·• erdc5di j., 

•) Oltszakadát nk., tJm., újegyházi j., es. G. Alsóhomoród, u. t. Szinfalu, u. p. Alsó-
biz 31!, i 1.!71, O., m., • , ff', .::f, 4.438 kb., hornoród. 
ak. helJben, tsz. Nacszeben, jbtk. Újeryház, ah. *) ÓmaloB180.k kk., Győr flftl,, sokoróa1jai j. 
Nagyszeben, es. G. Felek 31, XXIII, 76, a. t. és (székh. TéL), ház 47,·! !166, M., rk. Marczaltö, 
•· p~ Hortobácfalva. 178 kb., k;j. és ak. Újmalomsok, tsz. Gyc5r, jbtk. 

*} Oltszem kk., X Apormajor; Háromszék 1ltn.., Tét, ah. Gyc5r, ca. G. Tét, 19, XVII,· 56, a. t. 
sepsi . j. (székh. SepsiszentcGrlfY), ház 1fJ!I, i. és u. p. Marczaltc5. • 
638, M:., O• rk. M.ikóUjfalu, 3.714 th., kj. és ak. *) Omány kk., X Gáidonytanya, és Tólápa-
Zalán, tsz. Kézdivásarhely, jblk. és ah. Sepsi· lanya j Borsoli ózdi j., ház lU, !. 
szentgyOrgy, q,s. G. Étfalvazoltán, !1, XXIV, í9, M., rk. Sáta, 1.650 kb., kj. és ak. Sáta, tsz. Mis-

• 

u. t. P.s u. p. Sepsibodok. ' kolcz, jbtk. és ah. Sajószentpéter, es. o. Tapol-
OltTányosmajor, n Felsc5helbény, Nyitra esány, ~. X, 81, u. t. Nekézseny-Sála, a. p. 

nagylapolcsányi j., ca. G. Narytapolcsány, a. t. Sáta, 
és •· p. Nyitrakoros. . · Omasztalrninr, r-. Túrréte, Nyitra 1!tn., 

*) Ólubló nk., Beepes "m., ólublói j., ház 870, miavai j., cs, G. Miava, u. t. Miava, u. p. Túrréte. 
f. 1.8U, T., n., m., 0 , (1, gk. Berkenyéd, ig. Omasztina l. Csermely. 
Kislomnicz, 4-.011 kh., ak. helyben, tsz. Löcse, *) Ombod kk., X Degeraudóranya j Bzattnár 
jbtk. és ah. helyben, cs. o. helyben, 67, IX, 80, szatmárnémeti j., ház 160, i. 9!3 M:., ~, gk • 

I- e. ~- Nagykolcs, 1.3U kh., · k;j. és ak. Peltyén (ombodi 
Olvárpnszta, n Palást, Hont "m., ipolysági kj. és ak. kerlilet), tsztk., jb. és ah. Szatmár-

j., cs. !1. Ipolysájf, u. t. Ipolyság, u. p. Palást. Németi, ca. G. Szatmár-Németi, 5, XII, 37, a. t. 
OlTárpuszta, r-. Tesmag, Honi "m., ipolysági Szatmár-Németi, ~- · 

~., es. o. Ipolység, u. t. és u. p. Ipolysár. *) Omboztelke .kk.,. Kolo1s vm., moesi j., hu 
10 l y ka L Gödrösolyka, Homonnaolyka, Sztrop- 91, :t ,11, O., • , 1.791 kb., kj. és ak. Mezó-

kóo1yka. szava, tsz. Kolozsvár, jblk. és ah. Mocs, cs. G • 
O l y s a v k a L KisolsvL Mocs, XXII, 78, u. t. Alsózsuk, u. p. Me•4J- J 
O l y s a v k a L Kisolysó. szava. · 
*) Olysó kk., Sáros "m., héthársi j., ház 40, O m b u z L Omboztelte . 

t 160, T., rk. Tarcza, 1.763 kh., kj. és ak. Da- Ómlava, 1""'\ Miava, Nyitra "m., miavai j., ca • 
rócz, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Kisszeben, cs. G. G. Miava, a. t. és u. p. Miava. 
Berzevieze, 67, IX, !19, a. t. Berzevicze, a. p. *) Omlás nk., Beeben tJm., szer~elyi j., ház 
Daróez. ' 89!1, ! 1.865, N., o., ff', .:f, 6.15!1 kb., ak. helyben, 

O l y s ó l. Kisolysó. tsz. Nagyszeben, jbtk. Szerdahely, ab. Szászsebes, 
*) Ómajor kk., Beepes 11m., szepesófalui j., ház cs. G. Szerdahely, 6f, XXIII, 74, a. t. Szelistye, 

t !15, T., n., rk. és álf. Szepesófalu, !46 kb., 181· 
kj. és ak. Szepesófalu, tsz. Lc5cse, jbtk. és ah. Omlis, r-. Hardicsa, ZempUn ""''' gálszécsi 
SzepeiÓfalu, es. G. Szepesófalu, 67, IX, a. t. j., cs. G. T6keterebes, •· t. T6keterebes, u. p. 
és u. p. Szepesófalu. · HardicsL 

Ómajor, ~ Dévényújfalu, Ponony ., •• , po- *) Omlásalja kk., Beolnok-Doooka vm., bethleni 
lionyi j., ca. G. Stomfa, a. t. és a. p. Dévény- j., ház 1 :t 684!, O., • , kb., k'j. és at. 
újfalu. , Árpástó, tsz. Dés, jbtk. és ah. Bethlen, es. O. 

Óm~~ojor, n Felsökirályfalva, ~~~ ., •• , Bethlen, 63, XXU, 7!1, a. t. Bethl~:n, L P• Árpásl4. 
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*) Omlód nk., Nikolicstanya; TOf'ontctl ""'·· rk. Szerencs, 1.8!1 kh., kj, és at. helyben, !st. 
pancsovai j., ház 1.066, :E 5.345, n., sz., o., czi- Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Szerencs, a. o. Sze. 
p.ny, (*;, .:fA ('!), Ag. Hertelendyfalva, 18.190 kb., rencs, 66, X, 38, u. t. él u. p. Szerencs. 
ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Pancsova, ca. .,, *) OndaT&fÖ kk., Sdro1 n1., ~ ._ 
helyben, 29, VII, !!2, . '!9, f. 187, R., rk. Biharó, 609 kb., ij. ét ai Also. 

*) ÓmoldoT& kk., Kt·ar.:só-Seöréng ""'·• új- pagony, tsz. Eperjes, jbti. él ah.Bártfa,et.~ 
moldovai j., ház 457, f, !U5l, Sz., ;:=., rk. Új- Zboró, 67, IX, 19, a. t. és u. P. AlsópacoiiJ. 
moldova, 9.600 kb., JQ. és .. ak. helyben, tsztk. O n d a v t a L OndavafeL 
és jb. Fehértemplom, ah. Oraviczabánya, ca. .,_ *) Ondód kk., X Nigsztymajor é1 Pel!lb; 
helyben, ' VII, '!l, J:,, _[ll e. · Vas mn., azombathelyi j., ház lt!l, ! ?68, l, 

*) tk., X Brunnertanya és Omori Nagy- rk. Dozmat, 98!! kh., kj. él ai. Toronr, ~~~~~ 
puszta; ""'·• dettai j., ház 314, f, 1.4,99, jb. és ah. Szombathely, Cll .G. Szombalhel},-, 
m., n., o., o, .:f, th., JQ. él ak. helyben. XVIII, 59, u. t. és •· P• ToronJ. 
tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. Detta, e&. O Detta, r'\ Debreczen, HajaM tiL, ea. 6.~ 
81, VII, !O, u. t. Denta, . reczen, m. h., 11. t. és u. P• 

Omori Nagypuszta, n Omor, nmea t~m., O n d ó l. Puaztavim. 

• 
l 
l 

dettai j., ca. O. Detta, u. t. Denta, u. p. Omor. Ondrejkapuzta, f"\ Zohor, Jb11011r "'• ,o. 1 

Om o r o v i e z a J. Be~cskossuthfalva. zsonyi ·j., cs. ö. Stomfa, u. t. é1 L p. Zohor. ~ 
• 

Om p o l y L Kisompoly, Nagyompoly. f"\ Bélapatab, Nyitra~~., i 

' *) kk., .Al116-Fehtr t~m., magyar- privigyei j., cs. ö. Div6.krudnó, L t. NyilluoT~ · 
ireni j., ház 167, f. 74,, O., .:j=-, 1.940 th., kJ. és u. p. B6lapataka. 
ak. Fenet, tlz. Gyulafehérvár, jbtt. és ah. Abrud- Ondrohópuszta, f"\ Nrifra 1 

bánya, cs; ö. helyben, 60, XXI, 68, ~(Om poly- ""''' érsekúJvári j., CL ~~~ Nai'Jsuri!ly, L L ; 
. ralacz-Fenes), u. t. é.~ u. p. Zalatna. és u. p. KomjA.t. ' 

igeni j., ház 153, ! 674-, O., .:j=-, 3.907 kb., kj. és vastanya, Guttmanntanya, Katastanya, iót» 
ak. Fenes, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Abrud- tanya, Mésztanya, és Ongaújfalu; Ab.j-Tonl 
bánya, Cl. 6. Ompolygalacz, 50, XXI, vm., szikszói j., ház !71,:! M., ~.ri. G. 
a. t. Metesd, u. p. Zalatna. · tely, gk. q. Sajóarnól, Uat Ih.. 

Om p o l y i c z a l. Kisompoly. ak. helyben, tsz. jbtt. és ah. Szibi, 
*) OmpolyJdsfalnd kk., .Al16-Fe1Hr "•·• al- cs. ö. Szikszó, U, IX, !:17, f, ~· 

rinczi j., hu !liO, f. 1.106, O., t, 1.331 kh., k.j, e. 
és ak. Borbánd, tsztk., jb. és ab. Gyulafehérvár, Ongalljfala, r'\ Onp, .Abal6j-.7'oriiG ... ,w· 
ca. ö. Gyulafehérvl&r, 6,., XXIII, 7,., ~. u. t. és szói j., cs. ö. Szikszó, a. t. és •· P• Onp. 
a. p. Gyulafehérvir. *) Ónod nt., X Erdc5dytanya; Bor804 fl., 

*) Ompolyk6Tesd tk., .Ala6-Fel&lr .".,, ma- miskolczi j., ház "71, ! 1., ~. ~. ~ 
gyarigeni j., :ház ~56, :! I.U.f., O., t, ;:=. (!l, BL Sajópetri, 3.173 kb., ai. helyben, laJii.. :b. 
5.860 th., kj. és ak. Fenes, tsz. Gyulafehérvár, és ah. Miskolcz, Cll, ö. helyben, 36, X, 31, 
jbtk. és ah. Abrudbánya, es. ö. Zalatna, 50, XXI, 

u. t. és u. p. Zalatna. *) Ónek. kk., 8JOlfiDi-DobokG fill., 

6 kk., .Al86-Fe1Mr Ha., magyar- j., ház 96, f. 693, O., rk. Lóssárd, 1.111 th., ~ 
lreni j., ház ! MS, O., ;=-, 41.351 kh., .kj. és ak. Totor, tsz. Dés, jbtk. és ah. Szamosújrir, 
élt ak. Metesd, tsztk., jb. és ah. Gyulafehérvár, cs. ö. Kendilóna, 63, XXI, 70, L t. es • ~ 
cs. O. Metesd, 50, XXI, ~. u. 1. és u. p. Nagyiklód . 
.Metesd. *) Onor kk, Nyitra ""''' na,ytapolcsinJij.&il 

Om p o ly p r es z lk a I. Om pol~ gyepO. 48, :E S!JJ, T., rk. Sissó, 1.101 kh., kj. ~ ai 
*) Ompolyszáda tk., .Al86-Feher vm., mattyar- Nyitrakoros, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Nagy~· 

igeni j., ház 81, f. 3Sfj, O., kg. Metesd, 1.656 csány, cs.\ ö. Nagytapolcsány, ti, XIV, 46, a.~ 
kh., lrj. és ak. Metesd, tsztk., jb. és ah. Gyula- Nyitrakoros, u. p. Sissó. 
fehérvt.r, cs. ö Metesd, 60, XXI, 68, u. t. és Ontipuszta, 0 Bürüs, Somogy "•·· uigt!firi 
•• p. Metesd. j., cs. O. Gyöngyösmellék, u. t. Szipt'fir, 1o P. 

Omsós, i"'\ Gergelyi, Bereg ""'·• tiszaháti j. Teklafalu. 
(s1.ékh. Beregszász), es. o. Gergelyi, n. t. Vá. Ontopapnszta, r'\ Csallóki!zaranyos, Ko,.;ro~ 
sárosnamény, u. p. Gergelyi. ""'·• csallóközi j. (székh. Nemesócsa),cs.6.JeJP'I' 

Ómi.na, n Felsönána, Tolna vm., simontornyai ócsa, u. t. és u. p. Csallóközaranyos. .. 
j. lszékh. Gyönk), cs. O~ Kölesd, u. t. Zomba, u. p. Ónypuszta, r'l Nemeskajal, l'oiBOfiY va.,.::. 

· F(I!IsönáOIL. . tai j., cs. G. Galánta, •· t. Galánta, L P. li 
l 

f'lba 11m., &%c renesi j., hU 137, f, 6ö0, ~, Ó o 1 r a d e n a l. AsszonyuL 
• 

• 

• 

'· 
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O p á~ a t Ap!tka. ~ P_ o.~ um b á k 1._ Fels~porumbák.. • . 
0 p ak a 1. Szepesapttka. Oporos, r'l CzabaJ, Nyatra vm., nyttra1 J., cs. G. 

· •) Ópalánka nk., X Ópalánkai szállások ; Bács- Ű t·mé ny, u. t. és u. p. Czabaj. 
Bodrog vm., palánkai j., ház 1.150, i 6.599, Sz., OpJ,enhclmtelep, r'l· Nagykőrös, PBst-.Rlis
n., t., m., czirány, =f, rk. és ig. Pah,nka, 10.94~ Solt-Kisbn 11m., cs. G. Nagykőrös, •· t. él 
.kb., ak. helyben, tsz. Ujvidék, jbtk. és ab. Ilo p. Nagykc5rös. · . 
Palánka, cs. G. Palánka, 6, VI, 19, u. t. és O p p o r o v e.c z l. Drávafiired. 
.. p. Palánka. O p p o v a l. Ópáva. 

ópalánll:af Bzálláso.k, r'l Ópalánka, Bács- Oprakerczlsora kk., , Fogarru ""'·• alsó6.rpási 
Bodrog vm., palánkai j., cs. G. Palánka, u. t. és j., ház 231, i. 1.016, O., =f, 6.901 kh., kj. és ak. 
•· p. Palánka. StrezakP.rczisora, tsz. Bl'assó, jbtk. és ah. Fögaras, 

Oplt.lbánya, ~ Sáros lemesi cs. G. Alsóporumbik, 81, XXIV, 78, 11. t. és g. p._ 
j., cs. G. l.eczerpeklén, u. t. R!nkftlred, u. p. Alsóárpás. 
Eperjes . Ópuszta, r'\ Herczegszentmártori., BMrnaya 

*) Opálheg;r kk., X Báránypuszta '- ltámor- vm., baranyavári j. (székh. Dárda), cs. G. Villáuy, 
puszta; ZempUn "m., varannói j., ház 167, i. 786, 11. t. Villé.ny, u. p. Németmárok. 
T., rk. és q. Sókút, gk. Érezfalva, 7.169 kb., *) Óradna nk., )( Radnaborberek; BeBIIef'C.e
kj. és ak. Sókút, tsz. Sátoraljaújhely, jblk. és ab. NtJBM6rJ vm., óradnai j., hu 958, f. 4.681S, O., m., 
Varannó, cs. G. Varannó, 66, IX, !8, u. t. Va- n., O• t, (X, ref. Naszód, kb., ak. helyben, 
rannó. u. p. SÓkúl tsz. Besztercze, jbtk. helyben, ab. Naszód, cs. o. 

*) Óplt.los kk., X Baraezkaszc5llc5telep és Pálos- helyben, 68, XXII, 71, r, _r- e. 
baraczka; hatJ "m,, máriaradnai j., hu f. ~· 
!.516, O., m., n., =f, rk. Gyorok, 4.00i kb., kj. és

1 
Oraljamajor, r'\ Újhelyjóka, PoJBofty ""'·• so

ak. helyben, tsz. Arad, jbtk. és ali. Mé.riaradna, morjai j., cs. ö. Jóka, u. t. Szencz, u. p. Jóta. 
CB. lJ. 33, IV, 18, r. r- *) OraTlczabánya nk., x Bé.nyavGlJY, Kosso-
e. ~- viczatelep és Marillavölgy ; KrtJBs6-8eörlfly "*·• 

Ópalota, r'\ Újpalota, Bihar "m., kc5zponti •j. oraviczablnyai j., hú 884, i. 4.079, N., o., m., 
(székh. Nagy-Várad), cs, lS. Nagy-Vin-ad, 11. t. (), .:f, (X, 7.809 kb., ak. helyben, ta. Febér
KGrOstarján ú. p. Biharszentandrás. templom, jbtk. és ab. helyben, cs. G. helyben, 

*) 6pál]'1 nk., X Griínmájertanya, Horváttanya, 43, VII, 21, r. .t- e. 
lllll.ktanya, Magyaritanya, Telekytanya, Újfalussy- *) kk., KrtJBs6·8eörlny wa., ora-
tanya és Vaytanya; BMJtmár t~m., mátészalkai viczabányai j., ház Mt, i. O., n., m., cai
j., ház 818, f. 1.057, M.,' t, ~, rk. Mátészalka, gány, ; , .:f, rk. Oraviczabánya, 1.868 kb., kj. és 
'-628 kb., ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. ak. helyben, tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. Ora-
és ab. Mátészalka,· cs. lS. li, XII, 89, viczabánya, cs. G. Oraviczabánya, 63, VII, 11, L t. 

r. Q3l. . . . · é11 u •. P• Oravic.zabánya. 
p a tic za l. Macarapácaa. ' Orniczapu81ta, (""'\ Vittanova, J.r". t7fll., 

Ó p a u l i s l. Ópálos. j., ca. O. Trsztena, Ilo t. éa •· p. Lje-
*) Ópáva nk., TorOfltál vm., antalfalvai j~, biz szek. · 

8fi0, f. 4.!188, Sz., n., ~. m., o, =f, ref. Torontál- OraTka kk., X ÁrtJa "'·• trsztenai j., hú 
vásárhely, !5.743 kb., ak. helyben, tsz. Pancsova, 166, i, 619, Lengyel, (5, 1.89~ kb., kJ. és ak. 
jbtk. és ab. Antalfalva, cs. G. helyben, !9, Vll, Podvilk, tsz. , jbtk. Trsztena, ah. Tur-
!!, e-. ~- dossin, Cl, o. Jablonka, 71, XV, t.Y, u. t. és u. p. 

*) nk., X Csálaerdc5, Caálatelep, Ópécs- Jablonka. . 
bi tanytk és Pécskaszenttamás; bad O r b '-r y l. Dunaorbity. 
magyarpécskai j., ház !.116, i. 9.571, O., m., *) Orbaitelek kk., HáromB/Ilk ""'·• orbai j. 

· l, sz., =t=- (s), rk. Magyarpéeska, gk. Arad, ref. (székh. Kovászna), ház 167, f. 773, M., ~, U:l6 
Kispereg, 22.456 l:h., ak. helyben, tsz. Arad, jblk. kb., .lrj. és ak. Sz6rcse, tsz. Kézdivásárhely, jbtk. 
és ah. Magyarpécska, cs. ö. helyben, VIII, Jö, és ab. Kovászna, cs. G. Zágon, J, XXIV, 79, a. t. 
itJ_. f, _r- e. ~· és u. p. Barátoa. 

Opécsli:ai tanyák, r'l Ópécska, Arad "m., *) Orbánfalu kk., V aB vm., németújviri j., bAz 
Magyarpécskai j., cs, lS. Ópécska, m. b., u. t. 63, f. 377, N., rk. Németujvár, 1.659 l:h., kj. és ak. 
és 1. p. Pécska. Strém, tsz. Szombatbely, jbtk. és ah. Németújv6.r, 

Óplskf kk., Bunyatl "m., dévai j., hé.z 1,1, f. cs. ö. Németújvár, 83, XX, 66, m. b., 11. t. 
6M, o.;. m., =t=-, 1.835 kh., kj. és ak. Bácsi, tsztk., Németújvár, u. p. Strém. 
jb. éa ah. Déva, cs. lS. Piskitelep, 64, XXIII, Orbó.nhegy, r'l Martonv6.sár, Fej/r "m., v!li j., 
76. u. t. és u. p. Piski. es. o. Martonvé.sár, u. t. és u. p. Martonvásé.r. 

ÓpodTázs, ~ Illava, Treftcsm tJtn., illavai O r b á n h e r 7 L Szentorbánbegy. 
j., ca. G. Illava, L t. él u. p. Illava. OrbintiUlJ&, o llulvelkér, .2brda-.Ara"yo' 
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vm., marosludasi j., cs. O. BaUd, u. t. és u. P• toroczkói j., CB. O. Alsópodstp, 1, t, á 1.,. 
Mez6méhes. Alsószolcsva. 

*) Orbá.nyc.sfa kk., Zala vm., pacsai j., ház !3, O r es z ka L Ordasfalva. 
f UO, M., rk. Bezeréd, 6~ kb., kj. és ak. Nagy- O r e s z k ó l. Kisdiós. . .. 
kapornak tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. O. Órét, r-.. Blalmar n., lilit!· 
Zalacsú.n;, 48, XX, 64-, u. t. Szepetk, u. p. Nagy- váraljai j., cs. O. Sárkazújlak, u. t. AranyosmtrJ. 
kapornak. \ gyes, u. p. Józsefháza. .. 

Orbó, r-.. Sárpilis, Tolna vm., központi j. (székh. *)Orfalu kk., Vas"~·· szentgotthárdiJ,lliz~. 
Szekszárd), cs. o. Decs, u. t. Sárpilis-Óberek, i. 288, Ve~~· rk. Apáttstvánfnlva, 1 kl~. 
11• p. Várdomb. ·. és ak. Apabslvánfalva, tsz. Szombathely, ~tk.!! 

O r b ó 1. ·Alsóorbó, Désorbó, Fels6orbó, KOzép- ah. Szentgotthárd, ca. a .. FelsőszGlnGk, 83, ll, 
· orbó Marosorbó Szászorbó Tasnádorbó. 66, u. t. Sal, u. P• Apáttstv&nfalra. 

' ' ' h h't' . ( lli. *) Orczl kk., X Tomorkepuszta; Somogy vm., *) Ort~ kk., Baranya "'·• egy a 1,l· a 
1. • • • h~,.z 70 .~: ~70 . * rk Taszár Sásd), baz 89, f, M3, N., m., rk. Abaüwe~ 
.aposvan J., a , ... • , o' · , . . k Ab l' t, ts Pécs 'btk · .l 
1.8!1 kb., ll;j. és ak. Taszár, tsz tk., jb. és ah. kb., ll;j. es a · a Ige z., rl · es~ 
K á ... T ár ~~- XIX 6m ... t. To- Sásd, cs. o. Magyartelek, XIX, 60, 1. L 11 aposv r, cs. u. opon , ""'' ' ~, •• Abai' t 

T á u. P• Ige. 
ponár, u: P• asz r. . · *) Orgovány nk., Pest-Pilii·Solt·Ki1ha 11. 

0 r c z 1 fa l v. a l. Orczyfalva.: k t ikló . . hJ.- "!)t l! a
9
.o u * .r. 

. • unszen m SJ J., tui uo , ~ & •ro, 11., or r~ 
*)Orczyfalva nk., X Monostor1k1spuszta; Temes Izsák, ág. a helybeli ev. ref. anyaegyhiz, 16.611 

vm., vingai j., ház 583, f. !.161,_ N., m., O· ,~·556 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. ieesbllit, 
kb., ak. ?elybeo, tsz. Temesvár, J btk. és ah. 't mga, es. O. Izsák, SS, I, 98, u. t. Izsák, [81. 
es. o. Vmga, 38, VIII, !5, r, , Órláspuszta, f'"'l Bátorkeszi, E111trgo• rL 

laki j., CB. o. Zichyfalva, u. t. és u. P• yOrgy- keszi. 

háza. . . O r j a L V árorja. 
*) Orda kk., Somogy vm., lengyeltóti J., h~ *) Orkuta kk., Sáros ""'·• kisszebeni j., biz !i. 

85, f, 499, rk. SzőllősgyOrOk, 1.9~8 kb., kJ. f, 485, T., m., rk. és ág. Kisszeben, kb, r,. 
és ak. Szőllc5sgyOrOk, tsz. Kaposvár, J btk. és ah. és ak. Kisszeben (kisszebenvidéki kj. és at. keri
Lengyeltóti, cs. O. Fonyód, 44, XIX, 68, u. t. let), tsz. Eperjes, jbtk. és ah. CL 6. 
SzőllősgyOrOk, •· P• Balatonboglár. Kisszeben 67 IX, 29, m. h., L t. és lo ~ 

Ordacsháza, f'l Majosháza,, Pest-Pilis-Bolt· Kisszeben: ' 
· Kiskun vm., ráezkevei j., cs. o. Kiskunlaezháza, *)Or Jajtörék kk., Göm(Jr ls Kis-Hotlf"'"rima· 

u. t. Kiskunlac~áza, u. P• Áporka. szombati j. (székh. Nyustya), ház 00, tt:a T. 
.*~ Orda& ~k., X Imsós és Zádo~p?Bzta ; Pest· m., lg. Cserencsény, 883 kb., kj. és ak. Al~szillis, 

Pilu- Solt-KtaktiB "m., dunavecsel J., ház !4-1, tsztk. jb. és ah. Rimaszomba~ cs. G. Rimwom· 
f, 849, M., ~, ik: •. Dunapataj, 3.640 kb., ak. hat, !5, XVI, 51, m. h., L t. Rimaszombal. 
helyben, tsztk. és Jb. Kalocsa, ah. Dunavecs~, u. p. Rimarahó. 
es. G. Dunapataj, SS, I, .t,, u. t. DunapataJ, *) Orlát nk., Bnben t~m., szelislyeij., hú';!, 
~- , f, 1.836, O., _ű, ; , kg. Guraró, \7.004 kb., IL 

O r d a 1 l. Bácsordas, Ungordas. . . helyben, tsz. Nagyszeben, jbtk. Szelislye, ab. S;;y· 
'*) Ordasfalva kk., Zemplén vm., nagymthály1 szeben, cs. o. Szelistye, St, XXDI, H, f, 

j., ház 104, f, (.6", T., rk. Sztára, gk. Laborcz- ~· . 
falva, 1.720 kh., kj. és ak •. Sztára, tsz. Sátoralja- ") Orló kk., X Endreóka és Kuresin; ~~ 
újhely, jbtk. és ah. Nagymihály, cs. G. Órmez6, vm., héthársi j., haz 175, f, 750, R., ;, rk. Palo-
66, IX, !8, u. t. Őrmező, u. P• Sztára. csa, 3.314 kb., kj. és ak. Lubotéoy, tsz. Eperf.· 

Ordaspuszta, f'l Berezel, Nóf}f'áa vm., aziráki jbtk. és ah. Kisszeben, cs. 11. Lubolény, 67,JX. 
j., cs. o. Berczel, . u. t. és u. P• Berczel. . 29, :f, 11. p. Palocsa. 

O r e c h ó l. Diósfalu. *) Orló ez kk., 7\-encsén ""'·• csacz•i ~. hállJI, 
O r e h o v a l. Dióska. i. 1.091, T., rk. Csacza, Ut!, kb., k.j. és al 
Orehovcsákhegy, f'l Vashegy, Zala vm., csák- Csacza, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Csacu, cs. ó. 

tornyai j., es. G. Stridóvár, u. t. és u. P• Stridó- Csacza, 71, XV, 48, n. t. és u. p. Csacza. 
vár. *) Orlód nk., Hekkhodáj.; Torontál~··· nat· 1 

O r e h o v i c z a I. Drávadiós. be.~skereki j., ház .UO, :E !.186, Sz., .:f, rt. Ernt l 

óremény, f'l Disznóshorvát, Borsod "m, ede- háza, 9. kb., ak. helyben, tsz. Pancsora/:~ 
lényi j., cs. o. Rudabánya, u. t. Disznóshorvát, Perlasz, ah. Antalfalva, es. G. B6~os, 19, ' 
u. p. Szuhakálló. u. t. Tami.;laka, ~· 

O r e s á e z l. Homokdiód. · O r l o v á t l. Orló~. dhll.z 
· Orest, f'l Felsőpodsága, Tortla-Art.myos t:m., O r l o v é L Vágzsigmon •· 
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Orloncz, r"'' Ragyócz, S:epe• cm., szepes- Oromi major, r"'' Flbiánsebestyén, O•ongrád 
viraljai j., cs. G. Szepesváralja, a. L Szepes- t~m., tiszántúli j. (székh. Mindszenl), cL G.lllágocs, 
váralja, u. p. Szepesmindszent. u. t. és u. p. Fábián. ' 

O r l y a v a l. Ungsasfal va. Oromvég, 1""'1 Ada, BácB-Bodrog t~m., zentai j., 
*) Ormándlak kk., X János major; Za.la tJm., es. O. Mohol, u. t. és u. p. Ada. 

novai j., ház 82, f. 2::!9, M .. rk. Nagylengyel, 993 kh., Orondpuszta, 1""'1 Csákberény, Fejb t~m., móri 
kj. és ak. NngyJengyel, tsztk.,jb. és ah. Zalaegerszeg, j., cs. ö. Csákvár, u. t. Bodajk, u. p. Csákberény. 
cs. ll. Nagylengyel, 48, XX, 65, u. t. Bak, n. p. *) Oros nk., X Birkelanya, Borbányaszóllö, 
Na111lengyel. Fenyvestanya, Harangodtanya, Hasznosréttanya, 

Ormándpuszta, 1""'1 Komárváros, 2kll11 tlm., Kismez6tanya, Kölapos, Lauratanya, Nagyszállás, 
nagykanizsai j., cs. O. Kiskomárom, a. t. és n. p. Nyirjes, Rókalyuktanya, Szászkút és Világos
Komárváros. · tanya; Seabolr:• vm., nyitbogdányi j. (székh. 

•) Ormány kk., Seolnok-DoboktJ t~m., szamos- Kemeese), ház 704, f. 4. 755, M., t.,(), it, ~, ág. 
ujvári j., ház 147, f. 600, O., m., i1t, ~, 2.974 kh., kj. Nyiregyháza, 12.511 kh., ak. helyben, lsztk., jb. 
és at. Nagyiklód, tsz. Dés, jbtk. és ah. Szamos- és ah. Nyiregyháza, es. O. Nyíregyháza, 65, X, 
ujvár, cs. O. Nagyiklód, 68, XXI, 70, u. L és 33, ~. ~· 
a. p. Nagyiklód. *) nk., X Alsólanyák, Bogárzó, Bo-

Ormfngya kk., Hunyad t~m., brádi j., ház 305, nuni tanyák, Gáspártelek, Gyopá.rhalma, Gyopáros
l 1.3U, O., .::f, !U 72 kb., kj. és ak. Boicza, tsz. Déva, t'Ord6, Gyopárasi ugarok, Ka kasszék, Kéthosszúsori 
jbtk. és ah. KOrOsbánya, cs. O. Boicza, 64, XXIII, tanyák, Kiscsákó, Monori tanyák ; Békés t~m., oros 
75, u. t. és u. p. Boicza (Déva mellett). házi j., ház 4.411, f. 22.264, M., t., o, ~,eJ, (X, kg. 

*) Ormód kk., Bereg t~m., munkácsi j., hé.z 101, Békéscsaba, unit. Hódmezc5-Vásárhely, 20.357 kb., 
f. 609, R., ilt, 1.657 kh., kj. és ak. Repede (felső- ak. (a hozzátartozó Gáspártelek és Kiscsákó kivé
kerepeczi kj. és ak. kerület), tsz. Beregszasz, jbtk. telével) helyben, tsz. Gyula, jbtk. és ah. helyben, 
és ah. Munkacs, cs. O. Alsóvimicze, 65, XI, 34, cs. o. helyben, 101, Il, 4, ~. ~. .(ll e. 
11. t. és u. p. Szentmiklós. 

•) 0Imós kk., Zala. t~m., csaktornyai j., ház 27, rosi puszta, 1""'1 Zsadány, Bihar vm., cséffai j., 
! l H., rk. Muraszentmárton, 169 kb., kj. és cs. O. Biharugra, u. t. Biharugra, u. p. Zsadauy. 
ak. Muraszentmárton, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és Orospuszta, 1""'1 Zsáka, Biha.r t~m., berettyóúj
ab. Csáktornya, cs. O. Muraszerdahely, 48, XX, falui j., cs. O. Zsáka, a. t. és u. p. Zsáka. 

65, u. t. Muraszerdahely, a. p. Muraszentmárton. O r os z bis z t r a l. Oroszsebes. 
O r m os l. Vágormos. *) Oroszborgó kk., Besetercee-Naseóil t~m., 
Ormóspuszta, n Disznóshorvát, Borsod tJm., jádi j. (székh. Besztet·cze), ház ~33, f. 949, O., 

ede\ényi j., ca. r,, Ruda.banya, irQ. a. p. Ruda- .::f, 1.823 itb., kj. és ak. Alsóborgó, tsztk., jb. és ah, 
bányL · Besztereze, cs. O. Borgóprund 63, XXII, 72, ~. 

*) Or6cz kk., Zólyom 'llm., beszterezebányai j., n. t. és u. p. Borgóprund. 
ház 3!1, f. 166, T., .:.g. Pónik, 8~5 kb., kj. és ak. *) Oroszcsür nk., Szeben t~m., nagyszebeni j., 
Felsómicsinye, tsztk., jb. és ah. Beszterczebánya, ház 183, i. 766, O., d', .::f, !.761 kh., ak. hely. 
cs. •ll. Horhát, !!5, XVI, liO, a. L Beszterczebánya, ben, tsztk., jb. és ah. Nagyszeben, cs. O. Nagyszeben, 
u. p. Pónik. SI, XXIII, 74, u. t. és u. p. Kereszténysziget. 

Oroklán, r"'' Zalatárnok, ZaltJ tim., novai j., ") Oroszfája kk., X Baráta és Szentmihály-
es. O. Nova, u. t. Tófej, a. p. Zalatárnok. vOlgye ; KolosB t~m., mezöörményesi j., ház 185, 

Orom, r"'' Magyarkanizsa, Bács-Bodrog t~m., i. 888, O., m., t, ref. Komlód, ~.814 kh., kj. és 
cs. o. Magyarkanizsa, a. t. és n. p. Magyar- ak. Nagynyulas, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Teke, 
kani2sL cs. O. MezMrményes, 6!, XXII, 73, u. t. és u. p. 

Orom, r"'' Szegvár, Osongráil tJm., tiszántúli j. Nagynyulas. 
(székh. Mindszent), ca. G. Szentes, n. t. és u. p. O r o s z fa l u L Alsóoroszfalu, Felsöoroszfalu, 
Szegvár. Görgényoroszfalu, Kékesoroszfalu, Kézdioroszfalu,· 

Orom, f". Zenta, Bács-Bodrog t~m., cs. G. Zenta, Marosoroszfal u. 
ig, f, ~ p. u. *) Oroszfal va kk., Seatmár vm., erdödi j., ház 89, 

") Oromf1Llu kk., )( Forgácstelep ; Bara vm., E, 447, O., m., it , 976 kh., kj. és ak. Hirip, lsztk., 
aranyosmaróti j., ház 84, i. 448, T., rk. Garam- jb. és ah. Szatmár-Németi, cs. O. Szatmár-Németi 
szentbenedek, !.'a kb., kj. és ak. Bal'sberzencze, 5, XII, 37, u. t. Szatmár-Németi, n. p. Hirip . 

• 
tsz. Aranyosmarót, jbtk. Uj bánya, ah. Aranyos- O r os z g a d n a l. Gadna. 
maról, es. O. Újbánya, !16, XIV, '"• u. L és u. p. Oroszhalom, 1""'1 Érmindszent, Seilcigy tim., 
Garamszentbenedek. tasnadi j., cs. G. Tasnád, u. t. Érszentmihály, 

Oromhegyes, r. Magyarkanizsa, Bács-Bodrog u. p. Érmindszent. 
tim., cs. O, Magyarkanizsa, u. t. Adorján, a. p. *) Oroszhegy nk., Udva.rllely ,;m., ud,·arhelyi 
Magyarkanizaa. j. (székh. Székelyudvarhely), ház -f.H, f. 2 HB, !ll .. 

• • 

• 

: 

• 
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~ (t), 8.788 kb., at. helyben, tant., jb. és ah. kikinda, Jbtk. és ah. cs. 0 heqbq, 
Székelyudvarhely, cs. O. Varságtisztás,. Bt, XXIV, 4-6, V, 16, :r, G:;;(~, _r e.~·' 
80, u. t. Székelyudvarhely, • Oroszlámosi Józsefmajor, (') OroszlÍif.t. 

O r o a z h r a b ó c z I. N agygereblyés. Torontál 11m., tOrOkkanizai j., ca. a. 
*) Oroszi kk., Veseprém vm., devecseri j., ház 115, u. 'L éa u. p. Oroszlámos. 

i. 514, M., rk. Noszlop, 83~ kh., kj. és ak. Somló- *) Onszlánkö kk., X Vláralelap; 7"~61 r-. 
• 

szöllós, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Devecser, cs. o. puhói j., ház s;,, :E 488, T., rk. Poroszka, . 
Noszlop, 19,. XVII, 65, u. t. Devecser, v.. p. kj. és ak. VOrOskö,tsz.Trencsén,jbtk.ésah.Pil~1 
Somlószőllős. cs. o. Nemsó, 71, XV, 47, L t. lllava, 1.~ 

O r os z i l. Alsóoroszi, Divényoroszi, Felső- VOrOakő. 
oroszi, Gyöngyösoroszi, Kisoroszi, Marosoroszi, *) Oroszlány nk., X llajkpusna éllinmt. 
Nagyoroszi, Nemesoroszi, Sárosoroszi, Toron\á-1- puszta; Komárotn 11m., tatai j., ház 300, í Uli, 
oroszi, Vámosoroszi, Visóoroszi, Zemplénoro~zi. M., á', rk. Kecskéd, 7.933 kb., ai. helyheo, tsz. 

*) kk., ·x Kásvaiút, Obrezsaláb, Komh'om, jbtk. és ah. Tata, cs. G. ~ 
Remeteláb, Remeteoldal és Szénvölgy; Maros- XIII, 43, u. t. Bokod-Dad,~· 
Torda 11m., régeni felső j. (székh. Magyarrél!'en), O r o s z l á n J k ö p o d h r a g J l Oroszlwi. 
hU 1ü, ! 639, O., =f, rk. Szászréll'en, 3.646 Orosz ll get,(") Uglya, Máramaroua, téttli~ 

l 

kb., kj. és ak. Alsóidecs, tsz. Maros-Vásárhely, cs. O. Uglya, w. t. 1o p. TaiUrt. ! 
jbtk. és ah. Szászrégen, cs. lt Marosvéca, XXII, falu. 
73, u. t. Szászrégen, u. p. Idecsfürdő. *) Onszló kk., X Oroszlópuszta; Baranya ta. 

. 6roszlm.ajor, 11 Faluhidvél!', Somogy vm., tabi hegyháti _j· (szék~ Sásd), ház 7!, i. ~ •. ll., n.~~ 
j., cs. O. Ádánd, u. t. és u. p. Városhidvég. Sásd, 1.0o8 kb., kJ. é~ ak. Sbd, tsL Pees,jbtk.~-~ 

• 

*) Oloszka kk:, X Garamvölgyi czukorgyár; Sásd, es. O. Sásd, 52, m, 60, u. t. és u. p. :1!1 ! 
Bar~ 11m., lévai j,, ház 90, ! 724, M., rk. Lekér, ~r?szló~usz~, (")Oroszló, BariJtlyar&.h!r:· l 

l 
és ah. Léva, cs. ö. Nausalló, !6, XIV, 46, s • 

Oroszmajor, "' Pap, 811Jboles •~ kinirui y. 

• 

l 
*) 0 u kk Ze Jf.l b . *) Oroszmezi kk., X RetJenypuszta; &eid· i 

rosz_ nya ., mplén vm., mezu a orczl Doboka vm., nagyilondai j., ház 246, 1 l.lli (1. l 
j.~ hlz !7,! 175, R., gk. Zemplé~pálh.PII'~, 881 . kh., ; , 3.673 kh., kj. és ak. helyben, tu. Dél, ~i • 
llj. és ak. Homonnaolyka, tsz. SatoralJ&ÚJbely, Jbtk. Nagyilonda, ah. Magyarlápos, cs. 11. Nagji!oaoi~ : 
Sztropkó, ah. Varannó, cs. ö, Izbugyaradvány, 66, 63, XXI, íO, m. h., 11, t. Szamosaósme16,1.p. l 
IX, !8, u. t. Izbugyaradvány, u. p.~omonnaolyka. Nagyilonda. l 

O r os z kázmé r l. Felsőkázmér. •) Oroszmocsár kk., Ung f1!11,, nagyberem~ 
*) Orosztomo:ró.- kk., Ung vm., Si'lerednyei j., ház j., hlz 34, f, 198, R., gk. Felsőpászléi, I.SSI 

189, i. 903, R., m., ; , 1.934 kh., kj. és ak. Korláthel- kh., k;j. és ak. Nagyberezna, tsz. Ber1pz<!~ 
)Deez, tsz. Berepzász, jbtk. és ab. Ungvár, cs. ö. jbtk. és ah. Nagyberezna, cs. il. N11JheresnL 
Szerednye, 66, XI, 36, u. t. Szerednye, u. P• 66, XI 36, u. t. és u. p. Nagyberezna. 
ltorlll.thelmecz. *)Oroszmokra kk., Máramaros "11, twmzi~ 

O r o a z kom o r 6 c 1 l. Oroszkomoró. (székh. Taraczköz), ház 17!, i. R, a., l,ri. 
*) Onszkl kk., X Laposkö és Miklóstelep; Németmokra, 9.676 kb., kj. éa ak. Németmokra,~" 

t1m., visói j. (székh. Felsővisó), ház Máramarossziget, jbtk. és ah. Técsó, cs. G. Ki· 
359, ! 1.789, R., n~, ; , 10.091 kh., kj. és ak. rálymező, 85, XII, ~L t. Taraczkoz, L,. Ki· 
Havasmező, tsz. Máramarosszill'et, jbtk. és ah. rálymező. 
Felsővisó, cs. O. Havasmező, 86, Xll, 38, v.. t. *) Oroszpatak kk., Zemplén""''' Blinnaij., bi: 
Petrova, u. P• Havasmező. · 63, ! 4.28, R., gk. Görbeszeg, U43 ih., ij. !sai. 

- O r os z k r u c a ó l. Felsc'lkruesó. Utezás, tsz. S~toraljaújhely, jbtk. és ah. Homont~ 
*) Oroszkucsova kk., Bereg 11m., latorezai j., es. O. Ugar, 66, IX, !ta, u. t. Révhely, L~ 

(székh. Oroszvég), ház 31, i. 172, R., gk. Bereg- Utczó.s. 
szil v ás, kh., kj. és ak. Beregsárrét, tsz. Bereg- O r o s z p e t r ó c i l. Sártó. 
szász, jbtk. és ah. Munkáes, cs. ts. Berell'sárrét, O r os z p o r u b a l Oroszvágál. 
66, XI, 84, u. t. Szerednye, u. p. Beregsárrét. Oroszpuszta, n Bátya, Rlst·Puis·&li-Kilkll 

*) Oroszlántos nk., X Antóniamajor, Belsö- "111., kalocsai i., cs. O. Kalocsa, u. t. Kalocsa,•·" 
major, Kisszigetmajor,. Kisszigettdep, László- Bátya. - · . 
major, .Miklósmajor, Oroszhimosi Józsefmajor Ol'oszpuszta,r. Dunapentele, Fljiro.,,aa~~ 
Susán, Pálospuszta és Verbamajor; Torootál vm., j., es. O. Dunapentele, u. t. ésu.p •. ounapeote.· 
törökkanizsai j., ház 527, z 3.537, M., sz., =j=-, O r os z r us z ka J. Zemplénoro~iolllii··bíl 
rk. és sk. Óbéb, 11.472 kh., ak. helyben, tsz. Nagy- *) Oroszsebes kk., Zempléll rllf., 

• 

• 

• 
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li&, l 81!, R., rt. Tibaváralja, !.181 kh., tj. és Oraont T&IUtl telep, ,.... Onova, Krasa6-Bzö
ak. U pr, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Ho- réng t1m., orsovai j., cs. O. Orsova, u. ~ 
monna, ca. O. Ugar, 66, IX, u. t. Kisberezna, és u. p. Orsova. · 
L p. Urar. OrszAglitlmajor, n Szentmihályfa, Poesong 

Oroszt&DJ., ro. Verlx'Jcz, Ugocars .,.., üszán· t1m., dunaszerdahelyi j., cs. O. Dunaszerdahely, 
inneni j., (s.zékh. Nagyszcnlc5s), cs. G. Salánk, u. t. u. t. Diósfllrgepatony, u. p. Szentmihályfa. 
Tiszaújlak, u. p. Szc5llőaegres. •) Ortaháza kk., X Tagimajor ; Zala vm., no-

*) kt., Bereg ""'·• Iatorczai· j. vai j., ház 5!, :f. 353, M., rk. Pika, 1.190 kb., 
{székh. Oroszvég), biz 14-9, f. 776, R., t, 819 kb., kj. és ak. Pika, tsz. Nagykanizsa, jbtk. Letenye, 
l:j. és ak. Beregrikos, tsz. BeregszAsz, jbtk, és ab. ah. Alsólendva, cs. G. Pika,· 48, XX, 66, u. t. 
Jlonkács, ca. G. Beregsárrét, ,66, XI, 84-, a. t. Gutorfl!lde, u. p. Pá.ka. 
Monkács, a. p. Beregré.kos. Ortás, n Csemernye, Zemplm varannói 

Oresztelek, n Rév, Bihar "'·• élesdi j., cs. G. j., cs. G. Varannó, u. t. Varannó, a. p. Cse-
Jagybúód, u. t. és a. p. Rév. mernye. 

O r o s 1 t o k a j I. Felsc5tokaj. Ortás, n Lapispatak, Sáros v•., lemesi j., 
*) Oresztonr kk., X Baksaháza, Lc5rinczmajor, cs. G. Lemes, u. t. és u. p. Lemes. 

Nyiresimalom és Vajdakutmajor; Zala vm., Ortase, n Kissáros, Sáros eperjesi j., 
j., ház !80, f. 1.!87, M., ö, kb., k;j. cs. a. Eperjes, u. t. és u. p. Eperjes. 

's ak. helyben, tszlk., jb. és ah. Nagykanizsa, Ortáspuszta. n Bá.nfalva, Borsod ""'·• sajó-
., 6. helyben, 48, XX, 64, u. t. Gelse, ~- szentpéteri j., cs. G. Sajókaza, u. t. és u. p. Bán-

O r o sa t o n y b a k a a h i z a L Orosztony. horvát. 
*) OrosnAglis kk., ZempUn t1m., mezőlaborczi n Zsély, N6grád ""'·• balassa-

j., ház 65, f. 30(., R., t, !!.094 kb., kj. és aarmati j., cs. G. Balassagyarmat, u. t. Balassa
ai. Homonnaolyka, ta. · S6.toraljaújhely, j btk. gyarmat, u. p. Zsély. 
Sztropkó, ah. Varannó, cs. G. Varannó, 66, IX, Ortástanya, n Petrócz, Zemplm nagy
ts, a. ~ Izbugyaradvány, u. P• Homonnaolyka. mihályi j., cs, G. Varannó, u. t. Nagymihály, 

•) kk., X Hugótelep, Lauramajor és u. p. Nitafalva. 
'O'rgédpuszta ; Moso-n raJkai j., ház !89, f. Ortástanya, n Sajóvelezd, Bor1otl "'·• ózdi 
1.80!, N., m., o1 ig. Németj6.rfalú, 6.~5 kb., kj. j., cs. O. Sajókaza, a. t. Putnok, u. p. Sajó-· 
él ak. helyben, tsz. Gyc5r, jbtk. és ah. Magyar- velezd. 
óvár, cs. G. KOpcsény, 76, XVIII, 68, r. Ortmanntanya, n Temesszécsény, Temes 

_r- e. ~· vingai j., cs. G. Vinga, u. t. Temesmurány, u. p. 
•) OrosZT~g kt., Bereg latorczai j. (székb: Temesszécsény. 

helyben), ház ~US, t !!.076, m., n., r., t, rt. és Ortó, n Pálócz, Ung f1tJt,, nagykaposi j., cs. 
ref. MunUcs, 1.41! kb., kj. és ak. helyben, tsz. G. Nagykapos, u. t. és u. p. Nagykapos. 
Beregszász, jbtk. és ah. M unkáca, cs. G. MunkAca, O r t o v 6.· n y l. Kisortován y, Tapolyortovány, 

XI, M, L 'L Munkács, ~· · Végortovány. · 
O r o sz v o l o~ a l. Barkóczháza. *) Ortató kk., Bár01 ""'-• bártfai j., ház "· 
O r o 11 v o I y a l. Kisszabados. !16, R., it, 1.064 kb., kj. és ak. Hazslin, tsz. 
O r o a z v o l y a l. PoprádGkrGs. · Eperjes, jbtk. Bártfa, ab, Giri.lt,· cs. o. Kurima, 
OrotTa, " Ditró, OB41r t1m., ryergyóazentmiklósi 69, IX, !9, u. t. .Margonya, u. p. Kurima. 

j., c:a. G. Ditró, 11. 'L Várhegy, u. p. Ditró. , *) ()ruszolcz kk., Krass6-Se~rlny t1tll.,jlmi j., 
O r o v n ic z a L Oromfalu. h6.z 78, t 86!, O., .:f, 1.47~ kb., kj. és ak. Ber-
O r s 6 c 1 L Orsós. · listye, tsz. Fehértemplom, jbtk. Szászkabánya, 
*) 01'8ÓR kk., Sáros "'·• Girliti j., ház ah. Oraviczabánya, cs. G. Jim, 68, VII, !1, u. t. . 

i 185, T., 1g. Margonya, 961 kb., kj. és Jim, u. p. Berlistye. 
ak. Magyarkaproncza, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Ó r u s z o v a l. Óruszolcz. 
Girilt, cs. G. Kurima, 67, IX, 29, L t. •) ()ruzsin kt., X Kassahámor vasuti illomás, 
u. p. Magyarkaproncza. Sáros vm., lemesi j., ház 69, ! 470, T., m., rk.. 

•) Orsova nk., X Orsovai vesuti telep; Krass6- Nagyladna, 4.948 kb., kj. és ak. Sároskc5szeg, tszlk., 
&örlng ""'·• orsovai j., ház 717, ! _6. 79ö, n., jb. és ah. Eperjes, cs. o; Lemes, 67, IX, 
m., o., sz., cseh, ö, d', .:f, Z), ref. a helybeli m. h., u. t. és u. p. Kisladna. 
q. ev. anyaegybáz, 1.196 kb., ak. helyben, .' Onlseltanya, n Tataros, BiM.r "'-• szslllrdi 
tsz. Karánsebes,jbtk. és ah. helyben, cs. G. helyben, j., cs. G. Tataros, a. t. Hagymádfalva, u. p. 
68, VIII, !6, ~. f, d _[li e. . Szóvárhegy. . 

0 r so v a I. OrzsA.nyllget, ,.... Vámosmikola, Hont va· 
Orsonl petróleumgyá.r, r'\ Tuffás, Krass6· mosmikolai j., cs. G. Vámosmikola, u. t. és a. P• 

Bzörtny vm., orsovai j., cs. G. Orsova, u. t. Vamosmikola . 
Oraova., u. p. Nagyzaupány. ó s á g l. Magyarósi& . 
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OaA ÓJ~za 
• 

ó~áncz, ~ Hosszúfalu, Brasa6 , hétfalusi Osszatelep, f"'\. Bereg-, uolfllih 
J. (székh. Hosszúfal u), cs. G. helyben, u. t. és es. ö. Szolyva, m. h., 1, t. ZiDJb, ",. 
L p. Hosszúfalu. Hirsfalvafürdc5. . · 

*) ÓslndorfalTa kk., tma., huszti *) Ostft'yasuonyfa kk., )( KlroiJIDajor,lute. 
j., ház ~7!, f. 1.~, R., n., gk. Husztsófalva, major, Mészölymajor, Nagyjánosmajor, Osn!d
J 783 kb., JQ. és ak. Husztsófalva, tsz. Mára- major, Radóhbapuszta ~~Ragyogó; futa.,~. 
marossziget, jbtk és ah. Huszt, cs. ö. Técső, dömölki j., biz 806,! 1.816, M., Ot ág. ~ 
85, XI, 85, a. t. Handalbustyaháza, a. p. Szek- 5.970 kb., kj. és ak. helyben, tu. SzombalhelJ, 
lencze. jbtk. és ah. CzelldOml!lk, ca. 6. helybelit ~ IVDl, 

-• 
• • 

• 

Oscsadnieza l. Ócsad. 59,~. f, ~P· a. 
Ósebeshel7 kk., X Kukuis és Újsebeshely ; Ostftyasszonyfa vasuti állomu, f'\. BIIJSith, ! 

Hungad szászvárosi j., biz 811, :f. 1.~44, VaB sirvári j. CL O. Ostttyasszoayfa, 
. O., o, t, .:f, 60.066 kb., kj. és ak. Kasztó, tsz. f, ~ p. u. · · l 

Déva, jbtk. és ah. Szászváros, es. ö. Szászváros, Ostff'ymnjor, f"'\. Fari.d, Sopron tM.,-~ 
M, XXIII, · 76, a. t. és a. p. Szé.szváros. cs. ö. Csorna, u. t. Csorna, u. p. Farád. 

Óse}énd, ~ Csigérszc5ll6s, Árad boros- Ostorka, f"'\. Marlonos, Bács-Bodrog ti., lU· 

jenői j., cs. O. Pankota, u. t. és . a. p. Gsirér- tai j., es. O. Ada, u. t. és u. p. Karton01. i 
az6llc5s. *) Ostoros nk., Btwaod ""'" mez6kövesdi h i 

*)Osgyán kk., X Bába völgy, Balinez, Feketerét, bA.z 175, :f. 1.706, M., rk. Kistálya, ,,00! kb., U. : 
Istenkútja, Kerekrét, Kishegymeg, Pást, Szépbokor, helyben, tsz. Misklocz,.jbtk. és ah. M:eZilk6tesd, l 
Zahzó ás Zsidó; Gömör ú Kia-Hatae rima- cs. o. Bogács, 60, X, 31, u. t. Kislálya, L fo }fr. : 
szombati j. (székh. Nyustya}, ház !153, :E 1.ü9, M., Os t o r os l. Kisostoros. · 
O• c!, 6.371 kb., q. és ak. helyben, tsztk., jb, ÓsUkösd, f"'\. SO.kl!sd, Pe.rt-PUiB-Solt·Kan, \ 

· és ah. Rimaszombat, cs. G. Rimaszombat, 26, kiskörösi j., es. 6. SO.kGsd, u. t. SültOsd, u. p. Ba~ 
XVI, 5!, u. t. Rimaszombat, •) ÓsT& kk., .Abcauj-TtwM tnll., fnzérij. (nékb. 

~ Lapispatak, Sáro8 lemesi Hernadzsadány), biz 89, ! M!, T., m., ri. Rept,e;. 
j., cs. O. Keezerpelr.lén, u. t. és u. p. Lemes. ruszka, rer. Gyc5rke, 1.697 kh., kj. és ak. Garbitz. 

. Ósiktan7a, ~ Szilvásvárad, Bor8od sajó- bo!ifdány, tsztk. Kassa, jb. Hernádzsadaoy, t 
azentpéteri j., cs. o. Szilvásvárad, u. t. és a. p. Kasfla, cs. a. Jlagyarbc5d, U, IX, fl, 1o t. és LJ. 

• 

SzilvisvA.rad. . .. 

Ósinka nk., X Valcsatelep; FogcwGS ""'·• •) Ó&T&esákiny kk., .Abauj-TonttJ filL, 16ziri 
sirkányi j., ház 869, f, lAO,, O., m., t, 12.635 j. (székh. Hernádzsadány), ház 67, ! T, 
kb., ak. helyben, tsz. Brassó, jbtk. ·és ah. Sárkány, rk. Keezerpeklén, ig. Rá.nk, 1.671 kh., ~.és ak. 
es. O. Újsinka, St, XXIV, 78, r. Ránkftlred, tsztk. Kassa, jb. Hernádzsad4ny, ah. 

Osfsb, r"\ Hernádnémeti, Z11mplén t~m., Kassa, cs. ö. .Ma,yarbl!d, 34o, IX, 27, •· t.III(Jil· 
szerenesi j., cs. G. Tiszalúcz, a. t. Taktahar~ány, bc5d, u. p. RánkfO.red. 
L p. Hernádnémeti. · · OsT&ldmajor, f"'\. Ostffyasszonyra, Yu m., 

O s ke r d a l. ÓkerL ezelldOmGlki j.,· es. G. Osttryasnonyta, l. t. él 
Oskolahegy, f"'\. ViziHzent,yOrgy, Zala "'n., u. p. Osttryasszonyfa 

csáktornyai j., cs. O. M.iksavár, a. t. Csáktornya, Osd.thtanJa, r\ Batiz, S~t~fmár ""'• natm.ir-
a. p. ViziszentgyOrgy. németi j .• cs. o.· Szatmár-Németi, IL t. Batiz, L P. 

Oskótanya, f"'\. Rimavarbóez, G6mör ú Kt.- Batizvasvári. . 
Hont rimaszombati j. (székh. Nyustya), Oszada kk., X Soltészmalom; irPIItl.,lb'!· 
cs. ~. Nyustya, u.1;. Rimaszombat, n. p. Rimarihó. tenai j., hAz 134, ! 5~3, T., rk. Usztye, tO:tl 

*) Osll kk., X Guszté.vpuszta, Házhelyipuszta kb, kj. és ak. Usztya, tsz. Rózsahegy, jblk. Tr!l· 
éi TölOsaljai puszta, Sopron "m., kapuvári j., há~ tena, ah. Turdossin, cs. G. Trsztena, 71, IV, 49, 

:E 1.~29, M., O• I!.UU kh., kj~ és ak. Szárföld, n. t. Trsztena, u. p. Usztye. 
tsz. Sopron, jbtk. és ah. Kapuvár, cs. O. Kapu vár, Oszada nk., X Koritnyicza; .Lipfót~~~.,rózsaher~ 
76, X VIli, 58, u. t. Kapuvár, . j., ház ~93, :E 1.467, T., o, kb~ aUelr· 

*) Ósopot kk., Kraas6-Szórény vm., bozovicsi j., ben, tsztk., jb. és ah. es. G. h~yb!n. 
ház 45~, f. 1.491, O., .:f, 9.119 kb., kj. és ak. U 7, XV, 4!l, ~ (Oszada-fQrész), m. h.,(()szada· 
Dalbosfalva, tsz. Karánsebes, jbtk. és ah. Bozo- falu), 111 e. ~· · 
vics, cs. O. helyben, 43, VIII, 26, u. t. és u. p. Osmdka kk., Á:rtla "'"·· alsókubini ~ bú jó, 
Dalbosfalva. t 19!1, T., ág. Le&tin, 710 kh., kj. és ai. Fe~3· 

*) Ósóvé nk., Bács-Bodrog "m., újvidéki j., ház kuhin, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. !lsökub:n. 
'97, ! Sz., n., r:f, .:f, ref Újsóvé, 6.860 cs. O. Alsókubin, 71, XV, .W, L t. !lsókubJJI, 
kb., ak. helyben, tsz•k., jb. és ah. Ujvidék, cs. ö. u. Felsőkubin. 
Úkér, 6, VI, 19, u. t. és u. p. Újsóvé. s z a d o v a l. ÓilZRIJVL terertti 

O s s i k ó 1. O s z i k ó. *) ószagyva kk., Kras~~~- 816rW.r ,.., . 
• • 

• 
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J,, ház 112, f. 686, N;, rk. Temesszlatina, 676 kb., 
• • 

*) Oszlány nk., X Bridairlviny, Gyurisirtv6.ny, 
Gyuris József irtvány, Suszterirtv6.ny, Szlukairt-kj. és ak. Temesszlatina, tsz. Karánsebes, jbtk. 

Te·regova, ah. Karánsebes, cs. O. Temesszlatina, vány, Tornairtvány és Volfirtvány; Bars tJm,,' 
• 

VIII, 26, u. t. és u. p. Temesszlatina. oszlányi j., ház 8~7, f. 1.789, T., m., o, 4.879 
*) őszalónak kk., Vas tJm., felsőőri j., ház kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Aranyosmarót, 

96, ! 485, N., rk. és á.g. Városszalónak, 721 kh., cs. 6. helyben, i6, XIV, 44, i11· _r- e. ~· · 
kj. és ak. Városszalónak, tsz. Szombnthely, jbtk. Oszlányltanya, 1"'1 KOlcse, Seatmár fehér-
és ·ah. Felsc5c5r, cs. O. Nagyszentmihály, 83, XX, gyarmati j., cs. O. Sonká.d, u. t. és u. p. Kölcse • 
66, u. t. és u. p. Városzalónak. *) Oszlánykisfalud kk., Bars tJm., oszlányi j., 

*) Ószelecz kk., Szepes tJm., szepesszombati j., ház 7, :E 86, T., r)t.· Alo~ólelócz, 398 kh., kj. és 
ház ! !02, T., lengyel, rk. Gánócz, ág. Sváb· ak. Besztercsény, tszlk., jb. és &h. Aranyosmarót, 
falva, 699 kb., kj. és ak. Svábfalva, tsz. Lócse; cs. O. Oszlány, '!6, XIV, 4-io, u. t. ·Nemeskoszto-· 
jbtk. és ah. Szepesszombat, es. O. Poprád, 67, lány, u. p. Besztercsény. · · . ·· 
IX, 80, u. t. GánóczfQrdii, u. p. Popt·ád. ·. Oszlánytel ep, 1"'1 Ló tos, Trencsf!n 11m., kiszucza. 
· *J Ószemere kk., Ung tJm., perecsenyi j., hé.z 153, újhelyi, j., cs. o. Óbesztercze, u. t. Kiszuczaújhely, 

! 796, R., gk. Pereeseny, 3.872 kb., kj. és ak. u. p. Obesztereze .. 
Perecseny, tsz. Beregszasz, jbtk. és ah. NQ8ybe- Os z l á r l. Tiszaos,zlár. . 
rema, es. ö. Pereeseny, 66, XI, 36, u. t.és u. p. OszloktUltanya, 1"'1 Szkáros, Gömör ls Kis-
Pereeseny. Hont ""'·• tornaljai j., cs. o. Tornalja, a. t. és 

*) ósientaua nk.11 X Kispélpuszta és Nyéki- a. p. Szkáros. . · · · · 
puszta; .Arad vm., világosi j., ház 958, f. 6.010, *) Oszlop kk., X Remismajor j ,kis-· . 
o., n., czipny, m., ;=-, rk. Ujszentanna, kh., martani j., ház 274, f. 1.~88, H., · n., o, 3.098 , 
ak. helyben, tsz. Arad, jbtk. és ah. Világos, cs. ö. k.h., lrj. és ak. Sércz, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Kis
helyben, .33, IV, 18, u. t. és u. p. Újszentanna. marton, cs. O. Rusz~ 76, XVII1, ó7, u. t. 

*) Ós11enthán kk., X Vedresháza j ToranAlll tJm., és u. p. Sérez. · 
· törökkanizsai j., ház 309, f, 1.-171, M., rk. Sziireg, Oszlop, 1"'1 Kisturjanög, Ung n.., perecsenyi j., ·. 

U 98 kh., kj. 'és ak. Újszentiván, tsz. Nagykikinda, es. O. Turjaremete, u. t. Turjaremete, u.· P! 
jbtk. és ah. Törökkanizsa, es. O. Sztsreg, -16, V, NagyturjaszOg. . ·. 
lli, · f (Ószentiván- tljszentivb), u. t. és O sz l·o p l. Bakonyoszlop. · 
•· p. . . Oszmek, 1"'1 Alsól'étfalu~ Tre~tcsf!n 11uhói j., 

· *) Ószépl~k kk., Nyitra vm., nyitrazsámbokréti es. o. P ohó, u. t. Puhó, n. p. Al~órétfalu. 
j., ház 63, f. 368, ·T., o, 6'!7 kb., kj. és ak. Tc'lkés- . Osxojtelep, 1"'1 Kásva, Maros-Torda ""'·• ré
újfalu, tsz. Nyitra, jbtk. és nl1. Nagytapolcsány, geni alsó j. (székh. Szászrégen), cs. ö. GOrgény· · 
cs. ö. Nyitrazsámbokrét, li, XIV, 461 u. t. és ~zentimre, u. t. és u. p. Görgényszentimre. • • • • 
•· P• Nagybossány. ·· . . *)- Oszombat kk., X ·Felsilmalom, Jé.vorlelep,. 

ÓSzhelylesvár, 1"'1 Rábapatona, Gyár tó- Lós és Miesuirtvány ; Nyítra " ... , szeniezei j., 
szigetcsiliz)tOzi j. (székh. Gyór), cs. O. Gyór, u. t. ház 46!1, f, 1.34.1, T., n., m., o, (:!, (X, 
Enese, u. p. Rábapatona. kb., kj. és ak, helyben, tsz. Nyitra. jbtk. és ah.. 

()az\.t.s\na, r-. K\skorna., N6grád tJm., losonczi Szenieze, es. ö. Verhóez, 71, XIII, 41, u. t. Sze-
j., cs. ö. Málnapatak, u. t. Csehberek, u. p. nieze, ~· · · . 
Ipolyróna. · Ószöllö, 1"'1 Tiszaföldvár, J'áa~·Nagykura-Seol-

*) Oszlk6 kk., Sáros tJm., bártfai j., ház 113, nok ""'·• tiszai alsó j. (székh •. Tiszaföldvár); 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• • 

.. 

• 

• 

•• 

. i. ö38, T., (), !.41~ kh., kj. és ak. Hertnek, lsz. es. ·O. Tiszaföldvár, u. t. és u. p. Tiszaföldvár •. 
. Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, es. O. Tótraszlavicza, Ószöllöhegy, t"'\ Nagymajtény, B.iatmár vm., .-· . 

67, IX, '!!1, m. h., u. t. és u. p. Magyar- nagykál'olyi j., es. G. Nagymajtény; u. t. és u. p. 
ruzlavicza. Nagymajtény. · · · ·· 

Oszik6paszta, 1"'1 Palást, Hont ipolysági j., Ó sz c5 n y l. Szóny. . · 
cs. ö. Ipolysá-g, u. t. Ipolyság, n. p. Palást. *) Oszró kk., Baranya tJm,, szentlörinczi i., háJ. 

Osztkevczelrtvány, 1"'1 Karaj, Nyitra tJm., mia- 110, i, 621, M., ~, rk. Vajszló, U 7i kb., kj. és 
vai j,, es. O. Miava, u. t • .Mio.va, u. p. Karaj. ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Szentlörincz

1 
. · · 

*) Ósztl"ácz nk., )( Kissztapár ; Bács-Bodrog cs. o. Sellye, 5:!, XIX, 60, (Kisesány-Oszró),· 
m., zombori j., ház 1.60i, f. 7.466, Sz., n., m., u. t. Sellye, ~. . 
O i ~, .:f, ág. Zombor, 20.905 kb., ak. helyben, ó sz t a p á r l. Szlapár. - . 
tsztk., jb. és ah. ZoiDbor, es, ö. helyben, 23, VI, Osztolcsklstanya, f"\ Mezösomlyó, '*" 
18, f, e. ~- (Ó- és Új_sziváez). dettai j., cs. ~· M:ezilsomlyó, u. t.' és u. p. M:e-

1"'1 Tiszaszöllils, Heves vm., tisza- zösomlyó. · · 
filredi j., es. O. Tiszafüred, u. t. és u.· p. Tisza- · Osztolcsnagytanya, 1"'1 Mozösomlyó, Temes ~., 
szóllc'ls. . dettai j., es. ö. Meziisomlyó, u. t. és u. p. Me-

O a z k ó l. Alsóoszkó, Felsdoszkó, zösomlyó • 
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(csak nyáron i télen- ., t. és 1, ,. ~ · *) kk., X Fels<5malom, Herminama
jor, Istvánmajor, Krajapuszta és Viszakpuszta; 
Somogy vm., lengyeltóti j., ház 159, i l.B45, M., ~) Ótelek kk., X Torontál 11111., pArdányi ~ 

0, 3.799 kh., kj. és ak. Somogyjád, tsz. Kapos- ház 857, i 1.9~1, M., rk. Magyarszentmárton, 
vAr, jblk. és ah. Lengyeltóti, cs. ö. helyben, 3.410 kb., kj. és ak. helyben, tsz. NB!Jbeca. 
U, XIX, 63, r, kerek, jbtk. és ab. Módos, cs. o. helyben, 19, V, 

*) kk., Sáros t1m., kisszebeni j., 16, ilO• :C, 
biz 65, ! 876, T., rk. Nyársardó, 1.015 kb., kj. Ótelek, n 81abolea 
és ak. Szenlmihályfalva, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. j., cs. o. Újfehértó, Ü~ t. és u. P. 
Kisszeben, cs. o. Kisszeben, 67, IX, !9, ótelekpuszta, r'! Szenna, Somogy IIII.,Üj»>o 
(Osztópatak-Szentmihályfalva), u. 1;. Kisszeben, vári j., cs. o. Zseliczkisfalud, a. t. és u, p. Lipótfa. 
u. p. Szentmihályfalva. . Otillatanya, r'! Felsökaráesonfalva, Kii·Kfi· 

*) Osztopna kk., Trencstha vm., vágbeszterczei külló vm.,· hosszúaszói j., cs. 1!. Miieszáua, t~. 
j., ház 106, ! 502, T., rk. Kisjeszencze, 1.~89 és n. p. Küküllóvár. . 
kb., kj. és ak. Vágváralja, tsz. Trencsén, jbtk. Ótohán kk., Foga.rfJS tilresvári j. (széih. 
Vágbesztercze, ah. Nagybicscse, cs. ö. Vágbesz- Zernest), ház 586, f, 1.657, O., l, kg. Ja,un, 
tercze, 71, XV, 47,. u. t. Vágbesztercze, u. p. 4.456 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Brassó, jbll · 
Vágváralja. Zernest, ah. Sárkány, es. o. Zernest, 81, lllV, 

Os z t o r á n y l." Alsóosztorány, Felsc5osztorány. 78, ~. 

*) Osztornya kk., Bzepes 'Um., szepesófalui j., n Tokod, Eamrg011•~•· 
ház 3!2, :E t R., t., ;t, rk. Nagyfrankvágása, gomi j., cs. O. Dorog, u. t, és u. p, Tokod. 
7.15! kh., kj. és ak. Szentmindszent, tsz. Lőcse, n Nagymágocs, Oaongrád~II.,ÜS!In-
jbtk. és ab. Szepesófalu, cs. o. Szepesófalu, 67, túli j. (székh. -Mindszent), cs. o. 
IX, SO, u. t. Szepesófalu, . · u. *t,, és u. P• NaK'fmágocs. . . , 

*) kk., Nyitra 'Um., vágújhelyi j., ház 109, . ) Otrokocs kk., ?<. ~sór1puszta i G6rl4r. It 
1 935, T., rk. Krakovány, 1.393 kb., kj. és ak. K•s-Hont tornalJal J., ház 63,! ilO, ll., rt 
Krakovány tsz Nyitra jbtk és ah Vágújhely Harkács és Sánkfalva, ref. Beje, 936 ih.,~-~~ 

.. cs. ö. Verbó, .7!, xui, 411; u. t. Verbó, u. ,: ak. Beje, tsz. ~imaszombat, jbtk. és ah. Tornalja, 
Vágterbete. cs. ö. Tornalja, XVI, 6~, u. i. éJ 1o p • 

-

É , Harkács. 
O s z tr ó L les. · Otth .a. H · ab B -~ · 
O 1 N . · on .. elep, r'! eJc5cs a, orsuu ._, lJIIIo 

s z t r ó . agyosztrő és K1sosztró. k l · . ,. u· k l .a. • H ··-~-- o CZl J., cs. u, mlS o ez, u. ... es 11. P• eJul1ilJI, 
Osztroluczky~n~Jor, fl Lukqcza, Z6lyotn vm., Ottilla, r'! Darabos, Gömör ú Kú-~ 1'1. 

beszterezebányai J., cs. ~: ~ólyom, u. t. Besz· rimaszombati j. (székh. Nyustya), es. G. Rima· 
terczebánya, u. p. Felsilm1csmye. kokova, u, t. Rimakokova, u, p •. 
Osztroiuc~szállás, fl I~ánháza, Trencsln OttiUa, r'! Klenóez, Gömfw la Kit·lioRI s, 

.,.,, trencséni J., cs. O. Melcsicz, u. t.. és u. P• rimaszombati j. (azék.b. Nyustya), ca. O. Rima· 
· . kokova, u. t. Nyustya, u. p. Klenóel. . 

. *) Osztroluka kk., X Gnndapuszta; Zólyom *) Ottlaka nk., X ; Arad rt, 
zólyomi j., ház 57, !. 443, T., ef, rk. Baczúr, eleki j., ház 854, :E Utt, O., t., m., n, f, rl 
3.516 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Beszterczebánya, Elek, · ág. MedK'fesegyháza, 8.6!8 kb., ak. (a 

és ah. Zólyom, cs. O. Zólyom, XVI, 60, hozzátartozó Meggyespuszta kivételével) helybeli, 
m. h. (Zólyombúcs-Osztroluka), u. t. Zó- tsz. jbtk. és ah. Kisjenc5, cs. O. Sikló, 83, 

IV, 12, ~- . 
O s z t r ó p a t a k a l •. Osztópatak. · Ottó, f""' Taktaszada, Zempléfl """' azerenai 
O s z tr o v l. · Marosszige t. j., cs. ö. Szeren es, u. t. ., p. 
OsztroTlczkJ1;anya, fl Mikola, Szatmár vm., Taktaszada. 

szatmárnémeti j., cs. O. Mikola, u. t. és u. P• Ottóhalom, i'"\ Harta, Pest-Nii·Solt·Kidtt 
Mikola. • 'Um., dunavecsei j., cs. O. Dunapataj, a. t. Fdlllp-

0 s z t r o z s n i c z a l. Szedreske. szállás, u. p. Harta. 
Os z t u r n y a L Osztornya. · *) Ottóhüa kk., Vu ""'· muranombati ~ 
·ó sz t u zs i c z a l. Patakófalu. hAz 87, :E 47!, Vend, rk. Fel~<'llendva, q. Tól· 
ótanya, fl Piricse, Ssabolu nyirbitori j., keresztúr, 1.184 kb., kj. és ak. PéterhBBf. Ist 

cs. ö Nyirbélte):, u. t.. Nyírbátor, u. p. Piricse. Szombathely, jbtk. és ah. Muraszombat,cs.11.Fell6' 
Ótarcspuszta, fl Kerékteleki, Vessprém vm., lendva, 83, XX, 66, u. t. Felsc5lendv&·MátJIÍSdorDll• 

zirczi j., cs. o. Kerékteleki, u. t. Kisbér, u. p. u. p. Mátyásdomb. 
Kerékleleki. · Ottok, f'\ Perlak, Zal11 ""·• perlaki j. cs. o. 

Ótátratflred, f""' Malompatak, Bzepes mn., Perlak, u. t. és u. p. Perlak. 
_ szepesszombati_ j., cs. ö, helyben, _[ll e. Ottómajor, r'! Lébény, 

, ... , maeat' 
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Öltő OzsA 
- · iOh ' 

6Ym j., . cs. ö. Lébény, 'ii. t. Léhény-Szentmik- Óvárytanra, r. Sepsiszentuörgy, Háro•s.IIA: 
lós, li. p. Lébény. t1m., cs. O. SepsiszentgyOrgy, n. t. és u. P• 

Ottómajor, r. Újfutak, Bács-Bodrog tJM., új- SepsiuentgyOrgy. 
ridéki j., cs. O. Petröcz, u. t. és u. P• Kiszács. 0 v c s á r B k o l. Juhászi. 

*) Ottomány nk., X Horgostanya és Szentde- *) Óverbáu nk., X Óverbászi tanyák; Bá.c8-
metertanya; Bihar "m., érmihályfalvai j., ház Bodrog 11fn,, kulai j., ház 1.0~, f, 4.858, n., 
fi7, ! 989, M., ~, rk. és gk. Éradony, sz., m., r., t, ef, .::f=-, rt. és ref. Újverbász, 
kb., ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. 11.763 kb., ak. helyben, tsz. Zombor, jbtk. és 
Székelyhid, cs. O. Sz~lacs, 39, III, 7, ~· ah. Kula, · es. O. helyben, 61 VI, 19, n. t. t!s · 

O t t o ., a l. Selegszántó. u. p. Újverbász. . · 
*) OttóviSigy kk., X OttóYOlgyi Qveghuta, PrJ- Óverbászi tanrák, '"' 

1101111 "m., nagyszombatf j., ház 219, ! 1.146, T., vm., kulai j., es. O. Óverb6.sz, 
~. 3.918 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, és u. p. Újverbász • 

Bács-Bodrog 
m. b., u. t. 

jbtk. és ah. Nagyszombat, es. O. Cseszte, 7J, XIII· *) Óvfz kk., Ssepes S"Olniezbányai j., ház 
.ftO, 11. t. és n. P• Cseszte. 61, !. '336, N., t., m., rk. Svedlér, ó 79 kb., kj. (Sved-

OttóviSI!fyl tl.ngbuta, r. OttóvOlgy, Possony lér nk.-hez beosztva), ak. Svedlér, tsz. Lőcse, jbtk • 
,".., nagyszombati j., es. 6. CseiJtte, n. t. Széles- és ah. GOlniezbánya, es. o. Merény, 67, IX, 30, 
lú~ a. p. Cseszte. - u. t. és u. p. Svedlér. · -

*) Ótura nk., X Bjelesi'kovirtvány, Buzlkó, *) Ózd nk., X Deákfereneztelep, Farkaslyuk- . 
Csernobovit\.,án-y, Drli'lonovádolina, Gasováirt- tanya, K.arubányatelep, Lázártelep és Ózdi 
v•ny, Janini irtvány, Kostyálirtvány, Podlipov- gyár ; Bor8orl vm., ózdi j., ház ll9ó, z 5.981, M., t., 
ezomirtvé.ny, Popré.dirtvány, Szadlonováirtvány, n.,~, ef, rk. Sajóvárkony, 1.893 kb., ak. helyben, 
Tapolcska, Trávniki irtvány, Uesjernikirtvány, tsz. Miskolez, jbtk. és ah. Sajószentpéter, es. o. 
Ugavacsovirlvány, Ukaluszovirtvé.ny, Uklimáeskov- helyben, 86, X, 31, _[ll e. ~· 
irtv!ny és Uvankovirtvé.ny ; Nyitra ""'·• vágújhelyi ó z d 1. 
j., ház 1.086, !. 6.191, T., O• ef, B.M.J kb., ak. O 1 d l. Ózdfalu. . 
helyben, tsz. Nyitra, jbtk. éa ah. Vái!'ÚJbely, cs. 6. *) Ózdfalu kk., X K.erekalj~ és Uris; Bt~rtJt~~ti 
helyben, 7!, XIII, 4.1, .(ll e. ~- szentl6rinezi j., ház 90, f, ő03, M., rk. 

*) Ó~6.r kk., X Cserespuszta, Dobogópuszta, K.isasszonyfa, 1.610 kb., kJ. és ak. Czinderybogád
1 

llka~é~1puszta, Marakodó, ~s. Templo!Dpuszta; tsz. Pécs, jbtk. és ab. Szentl6rincz, ca. 6. Baksa, 
N6f}f'ád tlfli,, balass~gyarntatl J., ház 98, !. 540, ó2, XIX, 60, u. t. Baksa, u. p. Czinderybogád. 
M., (), !.366 kb., kJ. és ak. Zsély, tsztk., Jb. és Ózcll T&sgyár, r. ózd, Borsod .,11,, ózdi j., 
ah. Balassagyarmat, ca. 6. Nógrádszaké.l, 25, XVI, es. o. Ózd, u. t. és u. P• Ózd. . 

• 

, .. 

'· 

. . 

• öt:' u. t, Őrhalom, n. p. Zsély. *) 0 din kk. X s t . la. ....,.... .. .. 
Ó 

' 
l K.. ár v . ó á Pi k ó á z ' u ovapusz ' ",.rc,9f'r.t•• t711., ·-. . 

v r . tsóv , magyar v r, n a v r. 1 · • há 85 · !. 877 T c! J 346 kh 1..~ 
*) ÓT'raJJa kk., X Óvé.rtelep, .Trencsltl 11m., éos~~eztl J.,l z '. t B' ala., ' • t ibtk., ~· 

j., ház 6J, z 376, T., rk. Várna, 1.666 8 -. po yman-arl, sz. ssagyartna • J • "8 

LL. 1.; é k Várn t T é' 'btk .. _ b ah. Losoncz, ea. _ö,!.llálnapatak, XVI, ól, •• '· ....... , .,.. a a • a, sz. renes n, J • Cll a . 8 . óbá ... ál •-'-
17 __ ,, 1 XV ~o ... Zln nya, a. p. m. napawu.a. 
~Ln&, ca. G. Várna, 7 • • -.a, u .... és 0 • P• Ózdl1.elep, n Bánr~ve, GöfiWr ts Kla-Honl 

*m) Ós. .~. ... h 1 kt B t · ,..,. """ 'ád' vm., putnoki j., es. o. Putnok, n. t. éa n. p. 
VIli" e y ., ess ereu-.utnsu.r.t "m., J 1 Bá é · · 

j. (székb. Besztercze), biz 156, :! 691, N., czigány, nr ve. • · 
o., r:!, gk. Rágla, 1.7JO kh., kj. és ak. K.iszsolna, . OzlmoTue, 1""1 .V1domya, n-enc81n puhói 
tntk., jb. és ah. Besztereze, es. O. Kisdemeter, J., *es. G. Puhó, U. t. Puhó, u. P• Alsórétf~l?' 

XXII, 72, •· t. és u. p. Petres. ) Ozmanbük kk., Zala zalaegers~gJ. J., 
*) ód.rl kk., .X Fintatanya, Képessytanya, h~ 58, :! 347, M., rk. Zala~Ashágy, 1.1'\8 kh., 

Komoróczytanya, SárkOzytanya, Szilágyi Béla- kj. és ak. Alsóbagod, tsztk., Jb. és ah. Zalaeger-
. tanya, Szilágyi Endretanya és Vizsolypuszta j szel!', es. O. Zala10vc5, 68, XX, M, u. t. Vasnádaad, 
&atmár csengeri j., biz , f, U88, M., t , •· P• Alsóbagod. -
~, rk. !UM kb., .kj. és ak. Vetés, G z o r l. Alsóozor, Fels6ozor. . . 
tsztk., jb. és ah~ Szatmár-Németi, ca. 6. Csenger, *) Ozora nk., X Alsóhegy, DObrllnteihegy ds 
5, 87, , [81. . Kishegy j Tolna ., .... tamási j., ház 916, i. U1J, 

*) k ., .Arad . világosi j., ház ll., O• kb., ak. helyben, tsz. Szekszárd1 

109.! 990, O., m., =f, á6\'. Újvarsánd, !.334 kb., kj. jbtk. és ah. Tamási, es. 6. helyben, "• XIX, 63, 
és ak. helyben, tsz. Arad, jbtk. és ah. Világos, .(ll e. ~· 
es. 6. Ószentanna, 88, IV, 13, m. b. (Faze- O z o r a l. Újozora. · 
tu. Varsánd), 11. t. és n. p. Újszentanna. Ozoraytanya, n Érsekújvár, Nyitra ""''' 

ÓTártelep, r. Óváralja, Trencsm ""'·• zsolnai cs. o. Érsekújvár, u. t. és u. p. Érsekújvár • 
. ~. e1. G. Várna, u. t. éa u. p. Váma. · Ózsákpuszta, n Öcsény, Tolna vm., központi 
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tOl ' Özsd Ólv 
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• 

j. ( zékh. Szekszárd), cs. ö. Szekszárd, u. t. tsztk., jb. és ah. Kézdivásarhely, cs. o. Belttlk 
Őcsény, u. P• Szekszárd. . · 2, XXIV, 79, u, t. Bereczk, 1:8J. ' 

*)Ozsdola kk., Hcíromszékvm., kézdi j. (székh. Ózsupanek és Újzsupanek l. Nlf!. 
Kézdivásárhely), ház 671, f 2.633, Pti., o., C), kg. zsupány. · 
Kézdimartonos, !!0.957 kb., kj. és .• ak. helyben, . 
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. *) Öcs kk., Veszprim vm., devecseri j., ház 143, Gombástelep, HQvllsvO,lgy, Oiröspalaks Pa!al· 
· i. 6Ul, M;, ~, rk. Taliándörögd, ág. Kapolcs, völgy, Rákóezivölgy, Vasvölgy és Veresréti .Hm. 

2.382 kb., kj. és .. ak. Padrag, tsz. Veszprém, jbtk. maros , Okörmezcli j., ház 6731! R.. 
és ah. Devecser, es~ ö. Nagyvázsony, 19, XVII, n., m., ; , Z), rk. Huszt, i5.989 k.h., kj. és U. · 
55, u. t. Nagyvázsony, ,u. p. Padrag. · helyben, tsz. Mé.ramarossziget,jbtk.ésah.helybtn. 
. '*) Öcsény nk., X Almis, Annamajor, Ebesi es. ö .• ~lyben, 85, XI, 85, I- e.~· 
major, Előhegy, Gábormajor, Gl!I'ögszó, József- · *) Ökörpatak kk., Krasaó·tlzürély ~•~ lelii!H 
major, Keselyils, Mágyva, Ózsákpuszta, Rétfarka, j,, (székh .. Szé.kul), ház 180, i 0.1 t, 5Jt~i 

·Keleti szállások és Nyugati szállások.; Tolna v1n., kb., kj. és ak. helyben, tszlk. 1 jb. ts ab. Ln~. 
központi j. (székh. Szekszárd), ház. i. 3.454, CR •. ö. Zagu?.sén, 48, VIII, 11. t. es a. p. la. 
M., ~, llg. Bátaapáti, a.466 kh., ak. helyben, ránsebes. 
tsztk., és ah. ~zekszárd, cs. o. Decs, 44, XIX, Ökib-telek, f""' Kerepes, Att-.Hlis-Boii-Kii-

. 61, :f, . kun gödöll6i j;, es. ll. Kerepes (kül&uit· 
*) nk., X Ptisztabáboczka, Pusztahorga, mény), u. t. és u. p. Kerepes • .. 

Telek és Veresegyháza; Békts vm., szarvasi j., *) Okris kk., Bihar 11f11., béli j., hU ~ 
ház 2.138, f, 8.014, M., ~ , rk. Békésszentandrás, !, 1.059, 0.1 m., 9=-, rk. Bél, 5.151 ib., kj. és ol 
ág. Szarvas, U.ö60 kb., ak. helyben, tsz. Gyula, helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Tenl1. 
jbtk. és ah. Szarvas, cs. ~. helyben, 101, II, ö, cs. ö. helyben, 37, IV, 18, ~· . · . 

_[ll e. O k r O s l. Kisllkrlls, 
. or; fl Barátudva,r, tma., nezsi- *) Ökröske kk., Zemplm ""'·• mezólaboren;. 
deri j., es. O. Féltorony, u. t. Barátudvar-Fél- ház 59, · ! SO:i, R., gk. Izbugyabéla, lh .. 

-· 

· torony, u. p. Barátudvar. · kj. és ak. Izbugyaradviny, lsz. Sátotal~ú~~y. . 
Ödönmajo r, n Etyek, Fejtr tms., váli j., cs. ~. jbtk. és ah. Homonna, cs. ll. lzbugyaradm:. J 

Sóskut, u. t. és a., p. Etyek. 66, IX, ~s; a. t. és u. p. Izbugyaradvány. 
Ödönmajo r, r:"\ Pusztaegres,' Fejtr sir- Ökröspatak, f""' Ökllrmez6, Mára111aroa rM-, 

. " 
bogárdi j., cs. O.. Czecze, u. t. és u. p. Ká.loz. ökörmezdi j., cs. O. Okl!rmezc51 u, t. és a.~ 

Öd6npnszta, fl Káloz, Fej tr vm., sárbagárdi j., Ökörmező. 
. · cs ... O. Káloz, u. t. és u. p. Káloz. *) Ölbő kk., X Csermaj or, Kányásma~r, L~ 

Odönpuszta, fl Nagy halom, N6grád "m., rinczmajor és Tegetmajor; Vas m., sárrárij.,bi: 
balassagyarmati j., cs. o. Kékk6, u. t. Ráros- ~39, ! 1.076, M., 0, 4.~ kb., kj. él ak. har· 
m~lyad-Nógrádszakál, u. p. Kisk01·tos. ben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Sánar, tS.~ 
. Ödönta~~a, fl Csebze, Torontál vm., párdányi hel be~, 88, XVIII, 59, a. t. Alsószeleste, jS . 
J., cs. ö. UJ pécs, u. t. és u. P• Csák. Iböpuszta, il Tá.rkány, Komárolll n1., Hi!!· -

Ökö~di, 0 . Akasztó, . Pest-Pilis-&Zt-.Kisktvfl, tesi j. (székh. Nagyigmánd), cs. ll. Nqyipini· 
'Dm , k1skdrös1 J., cs. ö. K1sk6rOs, u. t. Ktskórös, o. t. 1\lezdOrs, u. p. Tárkány. 

_ u. p. ,,:Akasztó. , Öllevölgy, f""' Gige, Somogy tlm., !laiJalidi j .• 
") Okörltó kk., Szildgy vm., zilahi j., ház 147, cs. O •. ~ököly, o. ~. KiskorpAd, u, p. Gige •. 

f 649, O., ; , 1.851 kb., kj. és ak. Sarmaság, *) Olved kk., X Inovecz és Klicsjepuszlii 
tsztk., jb. és ah. Zil~h, cs~ ö. Sarmaság, 51, III, 10, Trencstn vm., báni j., hAz 78, ! 626, T., rl 

o. ~. és u. p. Sarmaság. Mitta, 2.'!ii kh., kj. és ak. Bercsény, tsz. T~n· 
k O r i t 6 l. Szatmárököritó. csén, jbtk. és ah. Bán, cs. ll. Bercsény, 11. 

Ökörjárá.s, fl Erk, Heves vm., hevesi j., cs. ö. XV, 47, :f (Űlv~d-Rozsonymitla), 41} . 
- Nagyfüged, u. t. Jászárokszállás, u. p. Erk. O l v e l. Kisölved, Nagyölved. .1· 

Ökörjárás, il ·Gyula, Békés vm., cs. ö. Gyula, Ölves, ("'' Tekeröpatak, Oafk '"'':~:er~~ 
u. t. és u. p. Gyula. . szentmiklósi j., cs. «1. GyeJ'BJÓSientau ' 

*) kk., X Dezsc5telep, Fenrves, Vasláb, u. P• Teker6patak. . 
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v es l. Nagyölyves. · ház 101, f. 51.&, M., rk. Zalaszentiván, kb., 
*) kk., Ugocsa vm., tiszáninncni j. (székb. kj. és ak. Zalaszentiván, tsztk., jb. és ah. Zala· 

Nanszőllös), ház 276,! 1.255, R., n., 1, 2.03~ kh., egerszeg, es. ö. Kemendollár, 48, XX, 6f., u. t. 
kj. és ak. helyben, tsz. Beregsd.sz, jbtk. és ah. és u. p. Zalaszentiván. · 
Nagysz<'lllc5s, es. O. Salánk, 86, XI, 35, u.; t. *) Ördögkeresztúr kk., Koloes t~m., hidalmási j., . 
Dosva, IZ!· · ház 119, il. 573, O.,, m., ~ 1 gk. Mag:rarfodor-

ÖlyTiisoldal, n Váncsod, Bihar berettyó- háza, !.022 kb., kj. és ak. Nagyeskllllc5, tsz. Kolozs-
újfalui j., es. O. Berettyóújfalu, u. t. és u. p. vár, jbtk. és ah. Hidalmás, es. O. Drág, 61, 
Váncsod.- · • XXI, 67, u. t. Borsaújfalu, u. p. Kiseskllllő. 

ÖlyTiispuszta, n Karád, 8omo!J11 vm., tabi j., *) Ördiigkút kk., Seilágy vm., zilahi j., ház 307, 
cs. O. Karád, u. t. Tuldi-Andoes, u. p. Karád. ! 1.374, O., m., ~, .::j=-, 4.673 kb.,. kj. és ak. hely-

ÖmbUly, n Csomaköz, Szatmár nagy- ben, tsztk., jb. és ah, Zilah, es. ·o. Alsóegregy, 
.. Urolyi j., es. O. Szaniszló, u. t. Sr.aniszló, u. p. 61, III, 10, ~-

Csomaköz. · Ördögmalom, ·n Dörypatlan, Tolna 11m.,· völgy~ 
Ömbölymaj or, n Szaniszló, lhatmdt- vm., nagy- ségi j. (székh. Bonyhád), ca. o. Zomba, u. t •. 

károlyi j., cs. O. Szaniszló, u. t. és u. p. Szaniszló. Zomba, u. p. Kisdorog. 
Öntt§smnjor, n Kapuvár, &prOfi 'Vm., kapu· Ördögoszlás, n Boldva, Borsod t~m., edelényi . 

vári j., es •. O. Kapuvár, u. t. és u. p. Kapu'lár. j., cs. ö. Sajószentpéter, li.. t. és u. p. Boldva. 
•) Ör kk., B~abolcB vm., nyírbaktai j., ház 184, 0 r d o g p o r u b a l. ÖrdOgvágás. 

f, 2.18!, M., ~, rk. Papos, gk. Hodé.sz, .3.093 kb., Ördögtanya, n Gyertyánfa, Bars vm., garam-
kj. és ak.· Vaja, tsz. Nyíregyháza, jbtk. és ab. szentkereszli j., es. O. Zsarnócza, u. t. és_.u. p. 
Nyirli6.tor, ca. o .. Nytrmada, 51 XII, 89, u •. t. Felsllhlimor. · . · 
Vaja t_gl. . Ördögtany a, .n Szentistván, Bor~orJ t~m., mezll-

Ó r l. Alőr, Alsóőr, Felilr, FelsMr, Mezc5ilr, kövesdi j., es. ö. Mez()kövesd, u. *· .Mez6kOvesd, 
.Morvallr, Na.gyilr, Nemesllr, Ráballr, Temesőr, u. p. Szentistván. 

•• 

V~gllr. · · . . *) Ör,l6gvágás kk., Un_q vm., szobrá.nczi- j.; ház 
Őraljaboldogfalva .kk., Hunyad ""'·• hátszegJ J·• 99,' f. 571, R., n., rk. Tiba, gk. Koromlak, 1.888 

ház 108, :E 690, O., m., olasz, 1 , ~ , rk. Hitszeg, kh., kj. és ak. Tiba, tsz. Beregszész, jbtk. Szobráncz, 
1.360 th., kj. és ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. és ah. Ungvár, ca. o. Szobránez, 136, XI, 36, u. t. 
ah. Hátszeg, cs. O. Hátszeg, 64., XXIII, 75, u. t. Szohráncz,. u. p. Tiba. _ · · 
és u. Hátszeg. . 

1
• · Ördöngös, n Derekegyház, Csongrád 111n., 

*) kk., Vas vm., felsilőrl J., haz 177, tiszántúli j. (székh. Mindszent), es. o. Derekegy-
z 94-!; N., rk. Vasv~rösvár, 1.595 kb.,· kj. és baz, u. t. Szegvár, u. p. Szentes. 
ak. AlsMr, tsz. Sz~mbathely, jbtk. és ah. Felsilőr, Ördöngös, n To1·da, Torda-.Ar(myos , ca. O. 
cs. O. Nagyszentm1hály, XX, 66, u. t. Vas· '(orda, u. t. és u. 1._ Torda. . 

vii!Osv6.r, 1:8J. . · *) Ördiingösntzes kk.,,Szolnok-Doboka· t~na., sza-
) Örbajánháza kk., Vas 'Vm., szentgotth!U-d1 új . · . há ~- 1 69., M 

0 
-t * · 

• ·ház 6.. .o "'S" M • S há c 9 kb mos var1 1·· z ölti • i)i), ., ., It , 0 , 
l·! ,.., ö~t~ ""' "• ·• rel. enye z~, .)ó, ., 4.966 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. és 
kJ. és ak. Kereza, tsz. Szombathely, J btk. és ab. h 

8 
ú. á ,. s 

8
.. ár 6". XXI 

S há d 6 · t 6 a . zarnos JV r, ca. v. zamo UJV , .,, , 
zentgott r , cs. ö. r1szen péter, 83, XX, 6 , 

70 
t S ú' ! I"V'' · 

u. t. Dávidbáza-Kotormány, u. p. Senyebáza. 'öu. • z.amos JV r, ~- • 
-*) ö d kk X B Cs h ta D · regcsolötepnsztn, n Kosd, Nógrád vm., nóg-r arma ., ozos, u a nya, arma1 . . . N"t' . 4- Vá 
· án t 1 K d t ... M ó n rád1 J. (székh. Retság), cs. ö. u mcs, u. ... ez, . cz1g y e ep, en e anya d org ; ung · d 

ungvári j., ház !23, f, 2.~!, M., t., 0, t , ref. u. ~· Kos • .. 

' 

Ungtarnócz, !.711 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Öregcsertő, ~ Homokmégy, Pes.t-Pil,s-Solt· 
Beregszász, jb.tk. és ab. Nagykapos, es. 6. Ungvár, Kisku·n tm~., kalocsai j., cs. 6. Kaloes11, ~ f, . 
66, XI, .s6, u. t. ~ u. p. Unglarnócz. ~ p. u. 

1 
. 

ÖrdUgárka, n Túrkeve, Jász-Nagykun-Szolnok Öregerdö, n Dunaszekcső, Baranya t~m., mo' 
· ""'·• cs. o. Túrkeve, u. t. és u. p. Túrkeve. hácsi j., cs. O. Dunaszekcső, u. t. és u. P• Duna· 

· Ördllgárok, n Piskolt, Bihar érmihály- sz~~csil. • . . _. 
falvai j., es. G. Érmihályfalva, u. t. és u. p. Oregerdö, n GyOnk, Tolna 'Vm., s1montornya1 
Piskolt. j. (székh. GyOnk), cs. O. Gyönk, u. t. és u. p. 

n Piszke, Esnergom Gyönk. 
esztergomi j., es. O. Nyergesújfalu, u. t. és u. p. Ördögerdöpuszta, n Arllnyosd, ·Nyitra tim., 
Piszke. nyitrazsámbokréti j., cs. ö. Nyitrazsámbokrét, 

Ördöghegyi major, n Nagyigm6.nd, It"omárom u. t. Ribény, u. p. Kisvendég. 
tiiiJ., gesztesi j. (székh. Nagyigmánd), cs, O. Nagy. *) Öregfalu nk., X Boldurmajor és :Meszesbáz;.. · 
i.gmánd, u. t. és u. p. Nagyigmánd. Tot·ontál vm., csenei j., ház 240, :E 1,353, .O., m., 

") Ordiighenye kk., Zala zalaegerszegi j., .::j=-, rk. Újvár, 7.8!20 kh., ak. helyben, tsz. Nagy-
• • 
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kikinda; jhtk. Billéd, ah. Zsombolya, cs. O. Űtelek, Öretrhegy, rt Szepezd, ZaJa """• lapolcui j, 
61 VIII, 24, cs •• O. K6vágó0rs, 11. t. Révfülllp, a. P• Sze~z~ . 

r'! Csongrád, Csongrád vm., Öregbegy, rt Tab, 8071UJ(Jy tt~~~o, tabi~ 11. ~ 
csongrádi j., cs. O. r..songrád, u. t. és u. p. Tab, u. t. és u. p. Tab. 

• Csongré.d. Oregbegy, rt Vindornyaszlllllls, Zala~ .... li-
Öregbázpuszta, r'! Magyarcsernye, Torontál megi j., cs. O. Zalacsány, u. t, ZaiaszentWzló, 

vm., zsombolyai j., cs. O. Felsöittebe, u. t. és u. P• J(isgOrht'l. · 
u. p. Magyarcsernye. Öregbegy, rt Zalacsány, Zala tllll, ralaszat. 

Öregbegy, r'! Bazsi, Zala vm., sümegi j., es. O. gt~ti j., cs. O. Zalacsány, L t. és u, p. Zalatsi.ny. 
Zalaszántó, u. t. és u. p. Sümeg. Öregbegy, n Zalaszentlászló, Zala ra, zala. 

Öreghegy, r'! Csapi, Zala vm., nagykanizsai j., szentgróti j., cs. O. Zalacsány, L t. él t'' 
es. o. Kiskomárom, u. t. Komárváros,. u. p. Zalaszentlászló. · 
Galambok. · Öreghegylpuszta, f""' Ipolyhidvég, Howl rt. 

Öreghegy, n Czegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun ipolysági j., cs. O. Ipolyság, u. t. és L J. Drégelr: 
tim., cs. ö. Czegléd, u. t. és u. p. Czegléd. pa!~nk. • 

Öreg hegy, r'! Enying, Veszprém vm., enyingi j., Oregbegypuszta, n Faluhattyan, Fej& l\.. 
.· es. O. Enying, u. t. és u. p. Enying. · székesfehérvári j., cs. o. Polgárdi, u. t. kL~ 

Oreghegy, r'! Gödöllő, Pest-Pilis-Solt-KislcUH Szabadbattyán. · .. 
vm., gödöll6i j., es. ö. Göd'l)lló, u. t. és u. p. Oreghegysdllli, rt Piszke, E&~terg01 !'l, 

GOdöllö. esztergomi j., cs. O. Nyergeslijfalu, 11. t. és L~ 
Öregbegy, n Herezegfa.lva, Fejér vm., sárho- Piszke. . .. 

gárdi j., es. ö. Herezegfal va, u. t. és u. p. Her· Oreghegytanya, rt Szécsény, N6grád M., !IÍ· 

ez~gfalva. es~!lYi j., cs. O. Szécsény, u. t. és u. p. SzécSia;. 
Öreg begy, n Kallósd, Zala vm., zalaszentgróti Oregbegytelep, n Csalár, N6grád u•., szi. 

j., cs. O. Zalacsány, u. t. Kehida-Kustány, u. p. csényi j., cs. o. Nógrádszakál, t• t. Szécsény, t~ 
. Kehida. · Bussa. 

• 

Öroghegy, r'! Kecskemét, Pest-Pllis-&lt-Kis- Öregbutapuszta, rt Aranyosd, NyiirQ tM .. 

kun vm., es. ö. (a közbiztonsági szalgálatot Kecs- nyitrazsambokréti j., es. ö. Nyitrazsámbok!!t, 
kemét város rendőrsége teljesíti), u. t. és u. p. u. t. Ribény, u. p. Kisvendég. 
Kecskemét. · Öregjózseftelep, n Salgótarján, Nógrád 1! . .. 

Oregbegy, r'! Kiskundorozsma, Csongrád vm., fQleki j. (székh. Salgótarjó.n), cs. O. Salgótari,;:, ; 
tiszáninneni j. (székh. Kiskundorozsma), es. ö. u. t. és u. p. Salgótarjó.n. ! 
Kiskundorozsma, u. t. és u. p. Kiskupdorozsma. *) Öreglak kk., X Barátipuszla, Baratiszö~l. ! 

Öregheg;r, r'! Koppánymegyer, Somogy vm., Lippapuszta, Nagyhegyszólló, Óreglakpuszta, Vl· ; 
tabi j., cs. ö. Tab, u. t. Nagybábony-Koppl\ny- sadpusda. és Vasadszölló; Somogy t'M., lengyeiWi l 
megyer, u. p. Nagybábony. j., ház j39, f 1.385, M., (5, 3.136 ih., kj. is~ 

Öregltegy, n Kóröshegy, &magy vm., tabi j., Buzsák, tsz. Kaposvár, jbtk. és ab. Lengreltciti. , 
cs. O. Kl'köshegy, u. t. Szántó d, u. p. Kórösbe gy. cs. ö. Somogyvár, 44, XIX, 63, ~.:r. _t-e.~ : 

Öreshegy, r- Kustány, Zala vm., zalaszentgróti Öreglakpuszta, rt Ö1·eglak, Somogy r111., l1n· 
j., cs. ö. Zalacsány, u. t. Kehida-Kustány, u. p. gyeltóti j., es. O. Somogyvár, u. t. és t ~ 
Zalaszentlászló. · Öreglak. . 

Öregbegy, n Lovászpatona, Ves.sprém vm., Öregmajor /""\ Drégelypalánk, Hont vili., ip~l:· 
pápai j., es. ö. Lovászpatona, u. t. Gyömöró, u. p. sági j., cs. ö. Ipolyság, u. t. és u, p. Drégelypalinl. .. 
Lovászpatona. · Oregmajor, rt Kóka, Pest·Pilis-&lt-Kiii'IA 

Öreg hegy, n Mesztegnyc5, Somogy vm., mar- vm., nagykátai· j., es. o. Kóka, u. t, es,,~ 
ezali j., cs. ö. Marczali, u. t. és u. p. Mesztegnyö. Kóka. 
· Öreg hegy, n Sárszentmihály, Fejér 11m., szé- Ö1·egmajor,rtMátételke, Btús·Bodrog~.,bá6· 
kesfehérvári j., es. ö. Nádasdladány, u. t. Fejér- almási j., cs. ö. Bácsalmás, u. t Bá~]J:Jil. . 
Zichyfalva, u. p. Sárszentmihály. u. Tataháza. j - ' Oregbegy, n Somogyszill, Somogy 11m., igali j., n Somosklllijtalu, 
es. ö. Igal, u. t. és u. p. Somogyszill. vm., füleki j. (székh. Salgótarjan), ca. G. Sa]gi· .. 

Oreghegy r'! Söjtör, Zala 111n., zalaegerszegi tarján, u. t. és u. p. Somosk~újralu. 
j., cs. ö. SöjtOr, u. t. és u. p. Söjtör. Öregnémapuszta, n Mezóórs, Ggt1r ~~&,pOS!~ 

Öregbegy, n Szada, Pest-Pilis-&lt-Kiskun 11m., j. (székh. Győrszentmárton), cs. !1. GyorszeniJili.l'" 
gödöllói j., es. ö. Fót, u. t. és u. p. Szada. to~1 u. t. és u. p. Mezc56rs. ~-

Öregbegy, n Székesfehérvár, Fejér 11m., es. o. 01·egpuszta, rt Boldoguszony, Jloi(JII po 

· (a közbiztonsági szalgálatot Székesfehérvár város nezsideli j., cs. O. Féltorony, lL t. é• .. 

rendól'Sége teljesfti), u. t. és u. P• Székesfehér- Boldogasszony. ld Tellt• ,",. tG:· 
vár. öregrétpuszta, rt 'fesli ' 
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ponti j. (székb, cs. o. Temesság, u. Tótkeresztúr, 83, XX, 66, u. t. Fels6lendva-ll6.t}'il• 
él •· p. TesOid. domb!. u. p. M6.ty6.sdomb. 

Örepziget, ~ Kajdaes, Tolna t~m., dunafOld- *) Orbalom kk., X Drahipuszta, Kisszállásoki 
vlui j. (székb. Paks), es. O. Kölesd, a. t. és u. p. puszta, Ligeti puszta, Ligeti szc5llc5telep, Livia-
Kajdaes. major és MáriamaJor ; N6gt"ád bri.lassqgyar-

Öregsziget ~ Sflly, Po•song t~m., mati j., ház 159, ! 1.118, M., rk. Ipolyvarbó, 
hegi j., es. O. Bős, u. t. Bős, u. p. Felbár. !.995 kb., kj. és ak. Hugyag, tszlk., jb. és ab. 

Oregszöii6, ~ Csongrád, CsongrárJ ""'·• Balassagyarmat, es. o. Balassagyarmat, !15, XVI, 
esongradi j., es. o. Csongr6.d, u. t. és u. p. r. u. P• Hug-yag • 

. Csongrád. ~ Dévav6.nya, Jáu-Naggkun-
~ Czibakbáza, Jáss-Nagykura- Saolnok ""'·• tiszai felső j. (székh. Kunhen-es), 

81olnok mn., tiszai alsó j. (székh •. Tiszaföldvár), es. G. Dévav6.nya, u. t. éa u. p. Dévav6.nya. 
es. o. Tiszaföldv6.r, u. t. és u. p. Czibakháza. Örhegy, ~ Lácza, ZempUn t~m., bodrogközi 

Oregsz6II6, ~ Endrőd, Bilcls vm., gyomai j., j. (székb. Királyhelmeez), cs. O. Zemplénaprd, 
cs. G. Gyoma, u. t. és u. p. Endrőd. u. t. és u. p. Perbenyik. 

Öregszöllö, ~ Kiskunmajsa, Pest-Pil\8-Solt- *) Őrhegyalja kk., Bereg tnn., la{orezai j. 
Kiskun t1m., JOskunfélegyházi j., cs. O. Kiskun- (székh. Oroszvég), ház 197, ! 1.899, R., n., m., . 
majsa, u. t. és u. p. Kisknnma}sa. 1t, rk. Munk'áea, f.O~l kb., kj. és o.k. helyben, 

Öregsz6II6, ~ Örkény, Pest-Pilis-Solt-Kiskun Beregszé.sz, jbtk. és ab. Munk6.es, XI, M, 
t1m., alsódabasi j., cs. G. Alsódabas, u. t. és u. p. 11. t. MunkAcs, t:8J. 
Orkény. chhegyszöllö, ~ , Hotú t~m., b6.ü 

Öregszöll6, ~ T6.pióbicske, Pt.d-P&lis~&u- j., cs. G. Bát, u. t. Léva, u. p. Hontvarsány. 
Kiskun t~m., nagykátai j., cs. G. T6.piószentmár- Ör~egytn.nya, ~ Rakamaz, &abolu dadai 

u. t. és u. p. Tápióbicske. felső l· (székh. Gáva), cs. G. Rak-amaz, L t. él 
~ KiskórGs Pest-Pilis-&lt-Kis- u. P• Rakamaz. . 

kun tim., kiskőrOsi j., cs. Ó. KiskórGs, u. t. és *) Ö~bánya kk., X Antimonbánya ; V'as tim., · 
8 , p. KiskőrOs. felsóőn J.,, há.z 4j, :E i~!, N., rk. Németszentgrót, 

örepz31I6k, ~ Kiskunhalas, Put-Pilis-Holt- 894 kb., kJ. és ak. Már1afalva, tsz. Szomhathely, 
v.· •· • K' k hal t é• és ah. Felsőól', cs. G. Felsőőr, XX, 66, 
.D.\S~~>Uft- t~m., cs. u, 11 un as, u. • s u. p. t. Vá aló k vári ._ 1 
Kiskunhalai. . a.. * rossz na , u. p. m a,a va. • 

Öregsz6116k, ~Nagy kAta, Pest-P&lis-Bolt-Kis- _) Ö;rlbU.kkUsd kk., X Ma~~mbiza ~ Truhcs- · 
.. k ... tai · N k""t t é házcsoport; Vas vm., felsc5őn J., ház 186, f, 1.010, 
"'"" tJm., nagy • J., cs. 0• agy • ·a, u. • 8 N · ... _ k Ki léd ... Alhó '" 597 th L· N kát ., cztg ...... y, r . ez ' a.g. ' ,., ., lLJ. 
L P• agy a. . és. ak. Alhó, tsz. Szombathely, jbtk. és ah .. Felsc5őr, · 
Ör~~nya, ~ Beodra, Torontál f1tlt,, tGrGk- es. G. Alhó, 83, XX, 66, u. t. Alhó, u. p. Kiealéd. 

beeset J., cs. G. Beodra, u. t. és u. P• Beodra. *) Örldobro. kk., Vas t~m., felsőőri j., ház 19, . 
Ö~e~anya, ~ Tiszakeszi, BorsorJ "~·· mez~- ! 309, N., 1·k. Pinkamiske, t.tOS kb., kJ. és ak. 

csáb J., es. G. Mezóesát, u. ·t. és u. P• T1szakesz1. Pinkamiske, tsz. Szombatbely, jbtk. és ah. FelsMr, 
ÖregUny~ 0 Smkmir, Pest-Pilis·Solt-Kisktm es. G. Nagyszentmihé.ly, !:iS, XX, 66, u. t. Nan-· 

""'·• kalocsa1 J., cs. G. u. t. és u. P• szentmihé.ly, u. p. Vasjobbágyi. · 
Kalocsa. . · *) Őrlhodos kk., Vas t:m., szentgottbárdi j., 

Öregtlma, ~ Mibé.lybáza, Vessprim f1tlt,, pápai ház 113, ! 496, M., (/, rk. Kercza, U16 kh., 
j., cs. G. Nagyalásony, u. t. és n. P• Mezőlak., kj. és ak. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 

Öregnjka, ~ Tolna, Tolna központi j. Szentgottbárd, cs. O. Őriszentpéter, 83, XX, 66, 
(székh. Szeksr-árd), cs. O. Tolna, u. t. és u. P• ~' 1_1, ~ p. u. . 
·Tolna. *) Őrimagyarósd kk., X Őrimagyarósdi ma-

Öregzslpp6, ~ BA.rdudvarnok, 8omJJgg t~m., ; Vas vm., ,kGnnendi j., ház 84, ! 526, M., 
kaposvári j., cs, G. Kadarkút, u. t. és u. P• eJ", rk. Szőcze, ~.093 kb., kj. és ak. helyben, lsz. 
Bárdibnkk. Szombathely, jbtk. és ah. KGrmend, cs. G. Iváncz, 

O r e g y L Alsóllregy. ·. XX, 66, u. t. H6.shágy-RimA.n, n. p. Viszák. 
*) Ö1•egyha\z kk., Als6-Fehér tJm., · alvinczi j., major, r"l Őrimagyarósd, Vas -

hú !76, ! 1.164, O., t , 1.278 kb., kj. és ak • .,m., körmendi j., cs. o. Ivl.ncz, u. t. 
016.hherepe, tsztk., jb. és ah. Gyulafehérvár, es. G. Rimln, u. p. Visz6.k. . 
Berve, M, XXIII, 74, u. t. Gyulafehérvár, u. p. Örlmajor, ~ Takácsi, Vt18eprlm t~m., p6.pa.j. j., · 
Berve. · cs. O. Pápa, u. t. Vasi!IU', u. p. Takácsi. 

*) Örfalu kk., Vas muraszombati j., ház Örlsáp, ~ Nagysáp, Esetergom t~m., eszter-
N, ! !179, Vend, rk. Szentsebestyén, ág. Tót- gomi j., cs. G. Bajna, ll. t. Annavc5Iry·SárisAp, 
bteszlúr, 791 kb., kj. és ak. Szentsebestyén, u. p. Nagysáp. 
\sz. Szombathely, jbtk. és ah. Muraszombat, cs. G. *) Örlszentmártou kk., Vas ""''' felsőc5ri j., 
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-

. hb- 48, ! 275, N., 0, 751 kb., kj. és ak. Vá- újhely, jbtk. és ah. Nagymihály cs 11 helyben, 66, 
. rosszalónak, tsz. Szomhathely, jbtk. és ah. FelsMr, lX, !!8, ilJ, r, _r- e. ~:· 

· cs. O. Fels<'h'Jr, 83, XX, 66, u. t. és u. p. Ó r m e z ő l. Szamoslirroéző . 
Felsöőr. Örökösföldek, n Nyíregyháza &abolu r• 

*) Őriszentpéter kk., X Böjteimajor, Cserta- es. o. Nyiregyháza, u. t. és u. p. Nyiregy~ 
major és Pörlisföldek ; Vas vm., szentgolthárdi Örököspeszérpuszta, r'l Bugyi, Put-Pilis·&ll· 
j., ház !66, ! 1.162, M., 0, ~, 5.828 kh., kj. és Kiskun vm., alsódabasi j., cs. O. ÓCN, 1. t 

· ak. helyben, tsz. Szombathely, jhtk. és ah. Szent- Kiskunlaezhua, u. p. Bugyi. .. 
rotthárd, cs. o. helyben, BS, XX, 66, :r, _r- Öröktárnabánya, r'l Tokod, Eatler!fJIII .._, 
e. . esztergomi j., es. ö. Dorog, u. t. és u. p. Tokod. 

*) Örlsztget kk., Vas vm., felsőőri j., ház 78, Örömhegypuszta, "Csúz, Komái'Olll nt., ud· 
z 333, M., (/, 846 kh., Jrj. és ak. Vasvörösvár, vardi j •. (székh. Ógyalla), cs. ~~~ Udvar~ 1. t 
tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Felsőőr, cs. ö. és. u. P• Csúz, _ 
Nagyszentmihály, XX, 66, u. t. és . u. P• Örömvölgy, n Tótpelsc5ez, Z6ly011 tili., zólyoPti 
Vasvorosvár. . . j., cs. ö. Tótpelsócz,, u. t. és u. p. Tótpels6cz. 

· Őrjeg, rt Dunapataj, Pest-PiZis-Bolt-Kiskvn Örömvölgypuszta, r'l Nagyzsám, Tew.s "-'• 
·' tim., dunavecsei j., cs~ O. Dunapataj, u. 1;. és verseczi j., cs. O; Nagyzsám, 11, t Klopódia, 1. t-

. •· p. Dunapataj. . Nagy~sám. 
ó r ke l. Mezőc5rke. · · *) Orös kk., X Bústanya és Gerepse; ZelpilA 
*.) Ö~kény nk., X Bikarhegyi szőllőtelep, Csur- vm., bodrogközi j. (székh. Kirillyhelmeez~ ház 

pymajor, GOMlyjárási tanyák, llonamajor, István- 1!4-, z 74~, M., ·~, rk. Nagykövesd, kb., 
major, István Manó sz<'Hlőtelep, Lőtértáhor, Ma- kj. és ak. Nagykövesd, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk 
darasimajo'r, Oregszőllö, Szentilona szöllőtelep •és és an. Királyhelmecz, Cl- ll. Páczin, 65, X, 33, 
Tinójárási s"zőllőtelep; Pest-P&Zis-BoZt-Kiskwn vm., m. h., u. t. és u. P• Nagygéres.· 
alsódabasi j., ház· 695, i, 4.685, M., 0 , ~ , ág. r O s l. SajóOrOs. 

. Gyón, 14-.194 th., ak. helyben, tsz. Pestvidéki O r s l. Alsóörs, Budaörs, Fela60rs, 
(székh. Budapest), jbtk. Ócsa, ah. Alsódabas, cs. ö. Kc5vágó0rs, Mezőörs, Tarnaörs, TinaGn. 
Alsódabas, 3j, I, 1, r, p e. Ó r ség l. Muragárdony. . . 

Örkénypuszta, rt Bőnyrétala p, Gy&r -vm., pusz- ÖrsJpuszta, n Tiszaörs, Be'Df1 tim., 
. tai j~ (székh. Győrszentmárton), cs. o. Bőnyrét- j., cs. O. Tis~Ors, u, t. és u. p. TiszaGrs. 

alap, u. t. és u. p. Bőnyrétala p. . . Örsp'llszta, n Izsa, Komárom ""'·• udvardi~ 
. *) Örlak kk., .Trmcsm. -vm., zsolnai j., ház 5!. (székh. Ógyalla), cs. O. Komárom, u. t. ónalla,. 
z 579, T., rk. Zsolna, 46~ kh., kj. és ak. Zsolna u. P• Hetény. -
(zsolnabánfalvai kj. és ak. kerület), tsz. Trenes~n, Örspuszta,- n Pusztaegres, Fejb ~.., sárho
jbtk. és ah. Zsolna, cs •. o. Zsoln&, .71, XV, 4-S, gárdi j., cs. o. Czecze, u. t. Sziluhalliáa, L t-

-

-' u. t. és Uo p. Zsolna. ·- - . Sárbogárd . 
O r m é n y l. NyitraOrmény. · ' , Örs szöiÚihegy, n Pusztaegres, Fejér ra, 

· *) Örményes kk., Krass6-8zörlt~y vm., teregovai sárhog!rdi j., cs. ö. Czecze, 11. t SzilasbalhU, 
j., ház M-0, z 3.01,, O.; -=f=-, rk. Temesszlatina, o.. p. SArhogárd. , 
1~.913 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Karánsebes, *). Örsújfalu nk., X Cserhátposzta, Cairzke- i 

. jbt~ .. Teregova, ah. Karánseb es, cs. ö, Temes- háza, Dunaörspuszta, Kisgadóczpoazta, Nagyap- i 
· szlatma, 43, VIII, J6, :f, . dóczpuszta, Szentpálpuszta és Vadupuszta; Ko- J 

· Örmény e s l. örményes, Marosörrué- márom vm., csallóközi j. (szék h. Nem~óesah hál. 
. . nyes, ,MezMrményes, SzászOrményes. 1-10. f. 1.!17, M., rk. és ref. Komirom,U6Ski, 

Örményespuszta, f"'\ Fegyvernek, Jász-Nagy-. ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Komárom cs. a • 
. kun·Szolnok vm., tiszai közép · j. (székh. Török· Komárom, 12, Xlll, -l3, f, ~- 1 

szentroikló~), ~- _o. Fegf"l~rnek, u. t. és u. P• :> Örszállás nk., X Rávna és Saripnssla; 
F.egyvernek. · . Bacs-Boilrog vm. zombori j. ház i 7~ 

*)Örményszékesnk.,.Als6-FeMr kisenyedi N.,m. sz. ± .:f.., 17199 kb 'ak hl b .~.L· 
~ 

. • , u • -,, • ., . e y en, ... u. 
j. székh. V1zakna}, ház 36-:l, ! 1.68~, O., t, -=f=-, és ah. Zombor, cs. o. helyben !!3 V~~~ 
4.~97 kh., ak. helyben, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. , :f, p e. ~- ' ' 
V1zakna, ah. Balázsfalva, cs. O. helyben, 64, XXIII, tanya, n Tiszakarád, ZmpiiN ..., 

. 74, u. t. és u. P• Ladamos. bodrogközi j. (székh. Királyhelmeez), cB. l!. Tim· 
Örményzug, rt Okány, Bihar vm., cséffai j., karád, u. t. és u. p. Sárospatak. 

cs. O. Ok:1ny, u. t. és u. p. Okány. *) Örszentmiklós nk., X Kálmbház& tan)1t 
. *) Őrmezi kk., X Plány; ZempUn vm., nagy- Makkostanya, Nyárastanya és Nyiresszó!Mtelep: 
·mihályi J· .. ház 195 l! 1091 T m i: -t- Ff'st-Pilis-8olt-Kiskunvm.,váczij.,házt83.t~O. 

, , ;;a;. • , ., ,, Ut Wt " hlh tu.P .. • 
3.600 kh., kJ. és ak. Nátafalva, tsz. -8átoralja- M., a, rk. Szc5d, '1..767 kh., ak. 8 y eD, 
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vidéki (székh. Budapest), jhtk. és ah, Vácz, cs. ll. jb. és ah. Veszprém, cs. ö. Várpalota, 19, XVII, 
Veresegyház, Sj, III, 2, i\J (Órszentmiklós- Vácz- 65, u. t. Nádasdladány,~· • . 
bottyán), u. t. Veresegyház, CSJ. Ó si l. Kisl5si. 

") Örszenhid kk., Zala vm., alsólendvai j., Ösipata, 0. Tulka, Bihar ""'·• nagyszalontai 
ház 90, i 450, Ve~d, rk. Bagonya, 1.i9Y kl1., kj. j., cs. ö. Feketebátor,. u. t. és u. p. Nagysza- · 
és ak. Bagonya, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és nh. lonia. · 
Alsólendva, cs. O. Belatincz, 48, XX, 65, u. t. Őslpuszta, 0. Nagyzerénd, .Arad vm., kisjenői 
Belatinoz, n. p. Bagonya. · ·· . j., cs. O. Nagyze~énd, u. t. és ~· P•. Nagyze-

Örtelep, 0. SzepesbéJa, Beepes vm., cs. ft. Bar- rénöd. - , ~ . . 
langliget, u. t. és u. p. Szepesbéla. sltanya, 0. . Talpas, .Arad ""'·• klSJenől j., 

Örtényltanyák, 0. Gúta, Komárom vm., csalló- cs. O. Vadász, u. t. és u. P• Talpas. ' · 
kOzi j.· (székh. Nemesócsa), cs. o. Gúta, u. t. és ~) ~s~ nk., XBántópuszta; Ves.eprim 'l.'m., vesz-
a. P• Gúta. prem1 h ház !t7ó, f. 1.377, M., o, (/, 7.860 kb;, 

") Őrtilos kk. X Asszonyvár Földvár és Szent- ak. helyben, tsztk., jb .. és ah. Veszprém, cs. o. 
mihályhegy; Bo'mogy· vm., csu;gói j., ház l 73, f. Várpalota, 19, XVII, 65, m. b., u. t. Hajmás-
1.()()7, M., 1·k. Zákány, B 455 kb., kj. és ak. Zá- két, ~· . 

1 
kány, tsz. Kaposvár, jblk. és ah. Csurgó, cs: o. *) Osöd kk., X Kóburgpuszta ; Hont t1m., l poly· 
Zákány, 44, XIX, 62, u. t. és u. p. Zákány. sági j., ház. 47, f. J19, T., m., q. Egyház~1aróL, 

*) JL __ é d kk B.... él d" . há 19 .. í06 kh.,_ kj. és ak. Egyházmarót, tsztk., Jb. és 
UJ'T D ., ,,.ar vm., es l J., z ""• h I l &.. ·• Al ó . ék .... XIV .. , t. 

f, 880 M * k Al ól 3 352 kh k' é a • po ysooe, cs. u. s Slp ' ~. • ...,, u. 
• ·• o' g. s ugos, . · ., . J. s Teszér, u. p. Egyházroaról · . ' 

ak. helyben, tsz. Nagy-Yárad, Jbtk. és ah. Elesel, Ó . 1 Kis!'i . , 
cll. O. Mez!'it~legd, 37, IV, 11, u. t. Élesd, ~- Ös sil ' t Sl. B:h . t d á · B' ... A 

*) ö é · k )( H k á d é V . ss JlUSZ n, 0. 1 arszen an r s, ,, ... r ""'·· 
. n ny n ., omo cs r a s arJas j k" t" · ( ékh N Vá d) ... N · B ti ra d' . h. 121 f. 696 M uzpon l J. sz • agy- ra ' cs .. Uo agy-

. e"T~ t1mf., eds~ re 1 J., azh b' 'E ., Várad, r. u. p. BiharszentandrAs. 
rk. 1sza 01' , ... 275 kh., ak. ely en, tsz. ger, Ö e ék ,... s d c ád ,. ( 
'b k h T' m d T' f d 60 X ssz sz , , , zege , .songr vm., cs. u. a 
J t · és a · . lsza ~e • cs. ft. lsza Ül'e ' · • • közbiztonsági szalgálatot Szeged város rendőrsége 

· u. t. éB u. P• TlszafQred. . . . . teljesiti), u. t. Kistelek, u. p. Szeged-Felsőtanya. 
') Önényes kk., Zala vm., balatonfOre~l J., ház Östelek; n Zaránd, Arati vm., kisjenői j.~ cs. 

46, f. !36, N., m., rk •. Aszóft'S, 773 kh., kj. és ak. o. Zaránd, u. t. és u. p. Zaránd. · 
Aszófő, tsztk. Veszprém, jb. Balatonfllred, ah. ö.störcsárda, ·0. KiscsOmote, · VGa ·""'·• kc5-
Tapolcza, cs. O. BalatonfQred, 48, XX, 6_4, szegi j., es. O. ,Kőszeg, 11. t. Lukácsháza, a. p. . 
m. h., u. t. Aszófő-Tihany, u. P• Aszófő. . Nagycsömöte. 

Ö r v é n yes l. BélOrvényes, BelényesOrv é· *) ÖSTényes kk., X Belánki és Petránki j 

l 

ny!s· . . . , Trencsin vm., kiszuczaújbelyi j., ház . f. 1.819, · · 
· Onényeshegy,- n Zalanemetfalu, Zala vm., T., 0, 8.098 kh., kj. helyben, ak. (a hozzá.tar· 
zalaszentgróti j., cs. O. Zal~csány, u. t. és u. P• tozó Petránki kivételével) helyben, tsz. Trencsén, 
Zalacsány. jbtk. és ah. C11acza, 01. ö. Óbesztercze, 71, XV, 

ÖnényhAt, n Hetyen, Bet'eg vm., mező- 48, m. h., u. t. Kiszuczaújbely, ~. 
kaszonyi j., ·CS, O. Vári, u. t. és u. P• Mező- Ösvényt6, 0. Szerep, Biluw vm., sárrétt- j. 
ka~Z(>ny. ' . .. · (székb. Biharnagybajom), cs. ft. Szerep, u. t. és 

OnényszUg, 0. Polgár, Szabolcs vm.; dadai ~ Szerep. . . 
alsó j. (székh. Tiszalök), cs. O. Polgár, u. -t. és s z 1. Kis<'ísz, Nagyősz. 
a. p. Folyás. *) Őszény nk., X Kopasztanya ; Temes 

Ö r vis t y e l. Kisőrvistye, Nagyőrvistye. temesr~kasi j., ház 363, f. 1.61!!, O., m., t, "f, 
*) Ősagárd kk., X Sándormajor; Ndgrád vm., rk. Temesrékas, 5;574 kh., ak. helyben, tsz. Te

nógrádi j. (székh. Rétság), hú 96, f. 6i7, M., t., mesvár, jbtk. és ah. Temesrékail, cs. O. Temes-
if, rk. Nötincs, -1.897 kh., kj. és. ak. Nőtincs, tsz. rékas, 61, VIH, !3, m. h., u. t. Temesrékas,· 
Balas.c;agyarmat, jbtk. Rélság, ah. Balassagyarmat. . . -

• 

cs. O. Nc5lincs, 60, XVI, 61, u. t. Rétság, U• P• Oszltó, 0. Tórkeve, ·Jáss-Na,qgkun·&olfiOk · 
Nőtincs. · vm., cs. G. Túrkeve, u. t. és u. p. Túrkeve. 

•) ÖScsanád nk., Torontál vm., nagyszentmik· *) ÖszUd kk., Somogy vtn., lengyeltóti j., ház 
lósi j., ház 318, ! 1.538 N., m., 0, 4.045 kb., 109, ~ 598, M., ~, rk. Szólád, !1.714 kb., Jrj. 
ak. helyben, tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. és ak. Balatonszemes, tsz. Kaposvár, jbtk~ és 

cs. O. Nagyszentmiklós, 46, V, ah. Lengyeltóti, cs. O, Balatonboglár, .U, XIX, 
15, f, .(li e. ~- 6~ •• u. t. és u. p. Balatonszemes. . 

+.) nk., X Alsómajor, Belsömajor, Birórét Öszödfnlva, 0. Csepe, UgocstJ ""'·• bazán-
és Szigelpuszta; VessprW~ vm., veszprémi j., ház túli j. (székh. Halmi), cs. ft. Halmi, a. t. és 
86!, l 1.734, M., O• a ,6.!130 kh., ak. helyben, tsztk., u. p. Feketeardó. . 
• - • 
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ÖSipéite, n Rinyabesenyl5, Somogy 'Vm., naBJ• Nagyatád (n~atádvid~ii kj. é1 u. kerDiel), 
atádi j., cs. ö. u. t. és u. p. Lé.bod. tsz.Kaposvár,Jbtk.ésah.Nagyatád,ea.I.Nagyaltd, 

ösztelek, n Dég, Veszprim vm., enyingi j., U, XIX, 6!, i1J m. h. (Ötvlls·Kónyi), L t. So-
cs. ö. Szilasbalhás, u. t. és u. p. Dég. mogyszob,. u. p. Otvös-Kónyi. .. -

Ösztéivér, n Bogyiszló, Pest-Pilis-Bolt-Kis· Otvös, r.. Dabroncz, Zala fill,, me,i j, ca. 
kun vm., kalocsai j., cs. lS. Dusnok, u. t. Tolna, ö. Silmeg, :f, ~ P· u. 
u. p. Bogyiszló. *) , Temes vm., buziásfOrddi j., bh 

öt ra, n Kiskunmajsa, Pest_· Pilis- Solt-Kiskutt 127, :E 616, M., rk. Bakóvár, 1.310 th~ kj. és ak. 
vm., kiskunfélegyházi j., es. ö. Kiskunmajsa, Törökszákos, tsz. Temesvár, jbtk. és ab. Buziis-

m. h., u. t. és u. p. Kiskunmajsa. filrdő, cs. ö. NagykGvéres, 61, VIII, iS, 1. t. 
t fa I u l. Lan~sásötfalu. . és u. p. Törökszákos. 

*) Ötl;alom nk., Arad 'Dm., aradi j., ház 888, *) ÖtTösfalva kk., Máramaroa Hl, hnllli j, 
! 4.685, N., o., m., o, kg. 7.617 kb., ház 463, :E 2.0SJ, R., t, 3.394 kh., kj. és ak. Ki!Te~
ak. helyben, tsztk., b. és ab. Arad, es. ö. hely· liget, tsz. Máramarossziget, jbtk. és ah. Huszt, es.d 
be~.' 83, VIII, 25, :C, Kövesliget, 85, XI, 35, u. t, HandalbustJahba, 

Otház, n Fejér vm., váli j., es. O. p. Kövesliget. 
Só~.kút, u. t. Sóskút, u. p. Tárnok. ÖtTUspuszta, r.. Dunaszentgyörgy, Tolm1., 

Otházhuta, n Hasznos, Heves vm., hat- dunafOldvári j. (székh. Paks), cs. O. Fadd, L t 
vani j., cs. G. Maezonka, u. t. és u. p. Nagy· Fadd, u. p. Dunaszentgyörgy. 
bá tony. . *) Özdöge kk., X Bimbókmajor; Nyitra r11., 

, n Erdószelestény, Hont tJm., érsekújvári j. ház 66 i 88~ T. m 0 · 
ipolynyéki j., cs. lS. Csáb, u. t. és u •. P•. Balassa· kj. és ak. Csornok,' tsz. Nyitra," jbt és ah. 

gy:rmat. · . . Érsekújvár, cs. ö. Nagysurány, n, XIII, Üt 1o ~ 
) Ötösbánya kk., Beepes 'Dm., 1glói J., hb és u. p. -Zsitvafödémes. 

151, ! 1.596, T., m., n., rk. Márkusfal va, gk. őzedmajor fl Gyoma Blkla fl!. RJOmai j. 
Veresh~gy, 813 kh., kj. és ak. helyben, tsz. cs. ö. Gyoma: u. t. és u. p. G~oma. ' 
Mcse, Jblk. és ab. I~rló, es. lS. Igló, 67, IX, so, o" é h l a Ti ·lt}d . r• \T L z n a m , · r.. sza,u var, otash,agJ'"' 

") kk X é s·.._ d bá • b'eoZnok vm., liszai alsó j. (székb. Timf6ldrár', 
., s ~toD or za ... T' .,..1. .._ 4- é r· .. ~::11 . . G • . 'l' k . . ( ékh es. u, lSZalu avmr, u. to s u. P• ISIAIOoum 

maJor ; '!/Of' vm., tósz1getes1 1z öz1 J· sz · Ő t 8 ék 1 a ~.A1 !·bo 
Győr), ház ~12, :E 1.494, .M., 0, ág. Lébény, 4.855 ~~~usz a, r.. z e y, AiltJw COli., ny •·l· 
kb kj és k h 1 b · ts k i1> é h G 6 dány1 J. (székh. Kemecse), cs. G. Kemeese, 1o L , 

., · a • e Y en, zt ., J • s a · Y r, Demecser, u. p. Székely. 
cs. ö. Hédervár, 19, XVII, 66, , :f, ~ Ő D b '· ....,.,.; · ~ 
~· zes, r.. o oz, Bétrita vm., lll""" J, cs. .. 

~) Öttéimös kk., Csongrád vm., tiszáninneni j. Gyula, u. t. és u. P• Do~oz. · . . 
(székh. Kiskundorozsma), ház 174, z 851, M., Özes,r.. Na.dudvar, Haj~ Vlll.,h~dmohoSilói 
rk. Horgos, ref. Szeged, ~.005 kb., kj. és ak. es. O. Nádudvar, u. i. es u. p. Nidudvar, 
Pusztamérges, tsz tk., jb. és ah. Szeged, cs. a. *) Őzgödör kk., Vas "m., németújvári j., ház~~· 
Puszta.méraes 4G V 14 u t. Szabadka · :E 899, H., n., rk. Németszentgrót, kb., •1· 

ID J J ' l • t 

Ötvenes, r.. Fakert, Arad vm., aradi j., cs. és ak. Németszentgrót, tsz. Szombathely, jbtl 6 
O. Fakert, m. h., u. t. Zímá.ndiújfai.u, u. p. ah.· Németújvé.r, cs. G. Pusztaszenlmih~ly,S~l~ 
Sofronya. · 66, u. t. Németújvár, u. P• NémetszenlgróL 1 

Ötvenkilencz, n Káloz, FeJtr- vm., sár- Őzlest, í'l Garamladomér, Bar1 c11., pr•~· 
boprdi j., .cs. ö. Káloz, u. t. Szilasbalhá.s, u. p. szentkereszti j., cs. o. Garamszentkereat, L~;; 
Káloz. u. p. Garamszentkereszl 

*) Ötvény nk., X Rózsamajor és Szentmária- *) Özörény kk., )( IvAnkapuszta, ·Pusz~· 
. liget; Temes vm., központi j. (székh. Temesvár), templom,· Sósipuszta éa . VendéKfogadópuszts: 

ház 813, f. 1.4«>, O., n., m., T-, rk. Szabadfalu, Göm6r ts Kis-Hont vm., tornaaljai ~~ bú !5ti, 
6.023 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Temes- ! 1.0~7, M., ~, rk. Pels&z, ág. GOml!rpan~t 
vár, cs. ö. Berekszó, 61, VIII, 24, r. 2.!21 7 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Rimaszombl\ 
p. u. és ah. Tornalja, cs. G. Pels6ez, ~~ xn ~~ 

*) ÖtTös kk., X Petenyepuszta, Szarké.stópuszta :f, p. u. . 
és Szentkeresztpuszta ; Somogy "m., nagyatádi fl DióBBJ6r, Boraotl , •. , milkolr~ 
j., ház 110, ;E 723, M., 5, ~, 2.793 kh., kj. és ak. cs. O. Diósgyőr, u. t, és u. J. DióiB)'ór . 

• 
• 

-

• 

• - • 
• 



• 

• 

' • • 
; 

' ; ; 
' ' 

• 

-· 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Pacs Pad 

• 

P . 

• 

• 

• 1019 
• 

• ' • 

*)Pacsa kk., X Andorházamajor és Felsilbúbe- hely, ret Karcsa, 6.918 kb., kj. és ak. Nagykc1vesd, 
rek; ZaltJ ""'·• pacsai j., ház MB, i 1.588, M., o, lsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Kimlyhelmecz, 
(1, 3.6!16 kb., k;j. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah, cs. 11. helyben, 66, X, .ss, u.1;. Nagykövesd, ~· 
Nqy-Kaniua, ca. G. helyben, 48, XX, M, ~· Paczodpuszta, r. K1vadár, Bot~~ogy """• nagy-
f (Zalaszent~ihály-Pacaa), _[ll e. ~. atádi j., cs. G. Görgeteg, u. t. Viaonta-Caoko-. 

P a es a l. Andrási. nya, u. P• Nagyatád. · 
Pacsapuszta, r. Zalamindszent, ""'·• Páezodpuszta, r. Zalalllvil, ZalG ""'·• zala-

waegerszegi j., C& G. ZalalOvő, u. t. és u. P• egerszegi j., CB. o. ZalalGvil, u. 1;. Pankasz, 
Zalalllvil. u. p. Zalalövő. 

*) Pacsattittas kk., ZaltJ vm., pacsai j., áz 1 !6, *) Paezola kk., NyitrtJ ""''' nagytapolcsáli.y.i j., 
! 1»76, M., rk. Pacsa, 367 kb., kj. és ak. Pacsa., ház 18, ! !!09, T., rk. 940 kb., kj. 
tsztk., jb. és ah. Nagykanizsa, es. G. Pacsa, 48, és ak. Felsilbodok, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Nagy- . 
XX, 6~, u. t. éa u. p. Pacsa. tapolcsány, es. o. Nagyrépény, li, XIV, ~. u. t. 

"} Pae8M nk., Báca-Borlrog ""'·• topolyai j. és u. p. Nagyrépény. . · 
háJ 1.107, ! ó.O'á~, M., az., n., bun-yeváez, o, ~, Paezolal tanya, r. Kisülés, BtJrs "m., aranyos
if, 13.988 kb., ak. helyben, tsz. Szabadka, jbtk. maróti j., es. G. Újbánya, u. 1;. Zsarnócza, u. p. · 
és ah. Topolya, cs. O. BácskoBiulhfalva, 86, VI, Dóczyfürésze. , 
18, 1\[11 e. ~· - P a c z o l aj l. Paczola. . . 

Paes,nlsDJe, r. Visnye, Somogy ""'"• kapos- PaezoTirtrán:y, r. Ófelfalu, Bara ""'·• osz-
vári j., cs. G. Kadarkút, u. t. Hencse-Hedrehely, lányi j, cs. G. Oszlány, u. t. és u. p. Oszlány. 
u. p. Hedrehely. Pn.cdag, r. KrasznabéHek, 81attnár "m., er

PacslrtlLstanya, r. Girókuta, Slilágy vm., dildi j., es. G. Krasznabéltek, u. t. Ákos, u. p. 
tasnádi j., es. D. .Alsószopor, u. t. és u. P• Kl'asznabéltek. 
Alsószopor. Pád kk., Hunyad ".,, szászvárosi j., hb 106, 

. *) Pácsony kk., X Pácsonyi major és Pácsony· f, 408, O., czigány, ; , kg. Tordos, 9i9 kb., ij .. 
újma.jor; Vas · vasvári j., ház 86, f,683, .M., és ak. Lozsád, tsz. Déva, jbtk. és ah. Szászváros, 
rk. Győrvár, 1.972 kb., kj. és ak. Fels6oszkó, tsz. cs. G. Piskitelep, 64-, XXIII, 75, u. t. Piski, u. p. 
Szombathely, jbtk. és ah. Vasvár, cs. G. Vasvár, Lozsád. 

' .SS, XX, 66, u. t. Györvár, u. p. Felsiloszkó. . . •) Padán:y kk., X Kutastanya, Padányrétima-
PácsonJl major,r. Pácsony, V as vm., vasván J., j or és Peténypuszta ; RJ~aony "m., dunaszerda

cs. G. Baltavár, u. t. Győrvár, u. p. Fels6oszkó. helyi j., ház 111, i 637, M., ~, rk. Alistál, 
Páesonyújmajor, r. Pácsony, Vas ""'·• vas~ kh., kj. és ak. AlisW, tsz. Pozsony, jbtk. és. ah. 

vári j., cs. G. Baltavár, u. t. Győrvár, u. P• Dunaszerdahely, es. o. Bila, 7!1, XIII, ü, u. t. 
Felslloszkó. · Felistál-Alsónyárasd, u. p. AlisW. 

Paez, f""' Debreczen, Ht~jdu "tn., cs. O. Debre· Padányrótlmn.jor, r. Padány, lb~aony ".., 
ezen, u. t. Debreczen, u. p. Nagycsere. . dunaszerdahelyi j., cs. ll. Bős, u. 1;. Dunaszerda-

•) Páczalalu kk., 81atmdr " ... , erdődi j., ház hely, u. p. Alistál. 
9,, t {.65, O., ~, .1.782 kh., kj. és ak. Szinfalu, ts~. ") Padár kk., Zala vm., pacsai j., ház 69, f, 
Szatmár-Némeh, Jbtk. Erdőd, ab. Szatmár-Németi, 389, M., rk. Nagykapornak, ref. Nankanizsa, · 
es. ö. Alsóhomoród, 5, XII, 37, u. t. és u. P• 1.867 kb., kj. és ak. Nagykipornak, tsztk., jb. és .. 
Al:ó-llomoród. . . . ah. Zalaegerszeg, cs. O. Zalacsány, 48, XX. 6,, 

) Paczalka kk., Als6-Fehif' ."m., tOvtSl J·• u. t. Kehida-Kustány, u. p. Nankapornak. 
ház tM, i 610, O., ; , 1.739 kb., kJ. és ak. Magyar· p á d á r 1. Balogpádár. . 
kapud, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Nagyenyed, *) p dé nk. 

71 
tál 'k' d · · 

es. G. TOvis, 50, XXI, 68, u. t. és u. p. Tövis. a • oron "m., nagykl m a1 J., 
Paczatómajor, r. Nagybrezsnyicze, Zempltfl ház f, 1.641, Sz., m., .::f,. rk, Magyarpadé, 

sztropkói j., cs. G. Sztropkó, u. t. és u. P• 2.4.44 kb., ak. helyben, tsztk., Jb. és ah. Nagy- . 
Sztropkó. kikinda, cs. G. helyben, !9, V, 16, ~. 'f• 

Paczenhoformajor, r. Fekeleváros, &pro'"'"'·• ~. 
kismartani J., cs. G. Feketeváros, u. 1;. Király- P a d ~ l. Manar~adé. 
hida, u. p. Feketevál'oa. P a d 1 n a m a t e 1 I. Mátévlllgye. 

") Páczln kk., X Belsiltanya; ZempZm vm., *) Padkócz kk., Zólyom "m,, beszterezebányai 
bodro!Jkllzi j. (székh. Királyhelmecz), ház 170, j., ház 209, ! 943, T., o, 4. 775. kb., kj. és ak. 
f, 1.8~7, M., rk. Nagykövesd, gk. Bodrogszerda- helyben, tsztk., jb. !Js ab. Beszterczebánya, ca. O . 
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· Zólyomlipcse, ió, XVI, 50, u. t. és u. P• Zólyom- Pajtapuszta, n Palotás, N6grárl 11111.,uirüih 

lipcse. es. O. Szirák, u. t. Apcz, u, p. Palolb. 
*) Padócz kk., vm., Ok6rmez6i j., *) Pajzs kk., X Csertelep, Kiscsurgópuw. 

bliz 68, f. 31J1, R., n., gk. Rosztoka, 1.7~6 kb., Kövesszállás és Porondvölgy; .Atad ~m., bor()!. 
kj. és ak. Iszka, tsz. :Máramarossziget, j btk. és sebesi j., ház 226, . f 1.21J.4., O., 'f, rk. Kö~l· 
ah. Okormezc5, cs. O. Iszka, 85, XI, 36, u. t. bökény, 2.624 kb., kj. és ak. Keszend, tsz. Alli, 
Volócz, u. p. Iszka. jbtk. és ah. KOrösbllkény, cs. G. Marosszalatna, 

Pádpusztn., f"'l Iharosberény, Somogy vm., csur- 33, IV, 13, u. t. és u. P• KGröabökény. 
rói j., cs. O. Iharosberény, u. t. és u. p. Iharos- *) Pajzsszeg kk., Zala ""'·• novai j., hú 71. 
berény. · . f 4t.6, M., rk. Milej, ref. Barabásszes, !.tM kb, 

*) Padrag kk., Yes1prém vm., devecseri j., kj. és ak. Csonkahegyhát, tszlk., jb. és ab. Zala • 
bé.z 140, :E. 740, M., ~, rk. HaUmba, 3.926 ktr., egerszeg, cs. O. Nagylengyel, 4S, XX, 65, L t 
kj. és ak. helyben, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Nova, o. p. Barabásszeg. . 
Devecser, es. O. Ajka, t9," XVII, 65, u. t. Ajka, ... ) Páka kk., Zala ""'·• novai ~. ház tM, l 

. . 1.053, M., o, 2.ö64 kh., kj. és ak. helyben, lll, 
Padtanya, f"'l Mez6szengyel, Torda-.Ara11yos Zalaegerszeg, jblk, és ah. Alsólendv~ cs. ( 

. "m., marosludasi j., cs. O. Marosludas, u. t. és helyben, ~' XX, 65, n. t. Csömödér, ~ 
a. p. Mezc5szennel. · Páka, f'":) Kiskunfélegyháza, lflt-Pilis·~t· 

• 

. P n d u r á n y l. Maroserdc5d. Kiskun vm., es. ll. Kiskunfé~egyháza, r. 
Padorlcza, f"'l ekeneze, Torda-Amnyos u. p. Kiskunfélegyháza. 

t~m., marosludasi j., cs. o. Marosludas, u. t. és P ak a l. Csukárpaka, Kispaka, Nagypaka. 
u. p. Radnót. · · Pakáez, f"'l Újhely, Torontál tnn., perjámosi l. 

. *) PMrányos kk., Arad vm., nagyhalmágyi j., ~s. O. Temeskenéz, n. t. Sándorháza, a.~ 
ház 174, ! t.HB, O., .:j=-, 4.350 kb., kj. és ak. Ujhely. · . 
Zarándbánya, tsz. Arad, jbtk. Nagyhalmágy, ah. Pakala, r-. Czigányosd, Bihar m~~., belen~ti: 
Körösbökény, cs. ö. Nagyhalmágy, 33, IV, 13, j., c.s. ö. Belényes, a. t. és u, p. BelénJes. 
u,'t. és u. p. Nagyhalmágy. Pakalesd-Panhsesd-Gzianyesdt 

Pá1'rányos, f""'' Keselymezc5, Mát•amaroa vm., Czigá.nyosd. · 
huszti j., cs. O. Huszt, u. t. Huszt, u. p. Iza. P a k a s z t ó l. Zemplénpálhegy. 

Pagácsl frtvimy, fl Szakadék, Nyitra vm., *) Páké kk., Háromszék t~m., orbai i (llill. 
miavai j., es. O. Verbó, u. t. u. p. Karaj. Kovászna), ház 180, i. 587, :M., ~. 1.630 kb.,~. 

PaganoT, f"'l Trencstn vm., vágbesz- és ak. Barátos, tsz. Kézdivásárhely, jbtk. és ah. 

terczei j., cs. o. Vághesztercze, u. t. Vágbeszter- Kovászna, cs. O. Kovászna, 2, XXIV, 79, a. t. 
eze, u. p. Marikó. Kovászna, U:. p. Barátos . 

Pagetttanya, f"'l Darvas, Bihar vm., berettyó- Paklanmajor, n Tornagörgő, .Aba11j·Tono 
újfalui j., es. O. Cs0kmc5, u. t. és u. p. Daryas. vm., tornai j., cs. ö, Torna, u. t. Torna, u,~ 

P a g o c s a l. Mezöpagocsa. Tornagörgö. . 
P a g o n y l. Alsópagony, Felsc5pagony. *) Pakod kk., X Barabáspuszla, Delelilma~, 

· . ") Pagyár kk., Pozsony vm., nagyszombati j., Endesmajor, Nándormajor és Tölcsánymajor;Z4la 
ház 53, !. 343, T., rk. Apátszentmíhály, 691 k.h., vm., zalaszentgróti j., ház 19,, i. 1.198, ll., C· 
kj. és ak. Apátszenlmihály, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. 2.19~ kb., kj. és ak. Zalabér, tsztk, és jb, Z~1· 
Nagyszombat, es. O. Nagyszombat, 7 !fA, XIII, 40, egerszeg, ah. Sümeg, cs. O. Zalaszentsrct,48, x.t 
u. t. Ispácza, u. p. Apátszentmibály. 64, u. t. Zalabér, ~· ... 

P a g y e r ó c z I. · Pa gyár. *) Pákozd nk., X Börgönd, Gsala, Kisfalud ~ 
*) Páhi nk., X Csengc5d, Kaskantyú, Kispáhi Világos; Fejér tim., székesfehérvári j., ház~~~ 

Kullér, Nagyczebe, Nagypáhi és Tabdi puszta; i. 2.803, M., (), a, 14.16~ kh., ak. helyben, tnti.. 
Pest-Pilis-~olt-Kiskun vm., kunszentmiklósi j., jb. és ah. Székesfehérvár, es. G. Székesfehérfi!, 
ház 760, f 4.177, M., n., rk. Izsák, ág. Kiskc5r0s, 69, XVII, ö3, f, ~-
rer. Izsák és Soltvadkert, 25.138 kh., ak. helyben, Pákratanya, n Tószeg, Put·Pili-8-&lt·Kitb• 

·tsz. Kalocsa, jbtk. és ah. Kiskőrös, cs. O. Kis- tim., abonyi j., cs. O. Jászkarajenő, u. t és •·~ 
kc5rös, 38, I, 93, u. t. Csengc5d, . Tószeg. 

P á h ok J. ALsópáhok, Felsőpáhok. *) l,aks nk., X Akalacs, Biritó, Csámpa, Cse' 
P a i s sz e g. l. Pajzsszeg. resnyés, Faluhely, Gyapa, Hegyes, Kanar> 
Pajortanya, f"'l FelsOMmor, Bars garam- KörösztvOlgy, Lóhegy, ~lagyari,_ ~~~r~s. és~~: 

Izentkereszti j., ~s. O. Zsarnócza, u. t. és u. p. malom; Tolna vm., dunafOldvári l· (su!b. ;;.'! (•} 

Felsc5hámor. . ház 2.059, :E. 12.561, M., n., O• ~' ~''btk· il 
P a j s á n 1. Pajzs ~5. 956 kb., ak. helyben, tsz. Szekxszavn' ~ •• ~ 

ben· 69, • ' 

j., cs, 6, Garba, u. t. és u. p. Borosjenő. ~' f, e. · 
• 

• 
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PaktópnHztn, f""\ Beodra, Torontál vm., tOrOk- vm., völg!ségi j. (székh: Bonyhád), .ház 22, !.11+, 
becsei j., es. o. Beodra, u. t. és u. p. Beodra. N., rk. Cztkó, 179 kb., kJ. és ak. Cz1kó, tsz. Szek-

p á l l, Dunaszentpál, Homoródszentpál, Kereló- szárd, j btk. és ah. Bonyhád, cs. O. Szálka, 44, 
szentpál, Magyarszentpál, Porrogszentpál, Szepr.s- XIX, 61, u. t. 1\lórágy, u. P• Czikó: 
szl!ntpá.l, Tótszentpál, Vitenyédszentpál, Zselicz- . P a l a t k a l. Magyarpalatka. · · 
szentpál. PnlavölJrY, f""\ 1\laroskoppáncl, .Als6-FeMr vm., 
Pala~zkos, f""\ Torda, Torda-.Aranyos vm., marosújvári j., cs. 6. MagyarbilkkOs, u. t. Mal'Os-

es. O. Torda, n. t. és n. p. Tnrda. újvár, u. P• Maroscsúcs. 
P a l á d l. Botpalád, Kispalád, P á l c z a l. Tornyospálcza. · · 

f""\ Tószeg, Pest-Pilis-Bolt-Kis- PalczJUanhnta, f""\ Igló, Szepes t~m., cs. G. 
ktm vm., abonyi j., ak. Abony, ~- 0. Jászkarajenő, Káposztafal va, n. t. és u. p,; Igló. · · · 

f, u. p. Szolnok. · . .. ..) Páld kk., Poesony vm., nagyszombati j., ház 
*) Palágy kk., Utag vm., nagykaposi j., ház 85, !. 568, T., rk. Vedrőd, 1.3~5 kb., kj .. és ak. 

105, !.. 485, M.., l, ~, rk. Dobóruszka, 1.~06 kb., Vedrőd, tsz. Pozsony, jblk. és ah. Nagyszombat, · 
kj. és ak. Dobóruszka, tsz. Beregszász, .ibtk. és cs. O. ·czlfer, 72; XIII, 40, .u. t. és u. p. VedrCíd. 

• 

ah. Nagykapos, cs. O. Csap, 66, XI, 36, u. t. *) Palé kk., Baranya vm., hegyháti j. (székh. · . 
SzQrtt>,. u. p. Dobóruszka.. Stísd), haz 37, if 206, N., rk. Sásd, ::112 kb., kj. és· 

*) Palágyk.omorócz kk., Ung vm., nagykaposi ak. Baranyajenő, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Sásd, es 
j.,- ház 67, i 34!, M., rk. Dobóruszka, gk. és ref. O. Sásd, XIX, 60, u. t. és u. P• Sásd. · 
Palágy, 1.030 kb., kj. és ak. Dobóruszka, tsz. · Pálé, f""\ Drávapalkonya, Baranya siklósi 
Beregszász, jbtk. és ah. Nagykapos, cs. O. Csap, j., cs. o. Siklós, n. t. Harkány, u. p. Kovácshida. 
66, XI, 36, u. t. Szürte,. u. P• Dobóruszka. . *) Pálfa nk., X Belmajo r, Külmajor és Új major; 

Palajbát, f"'l Hetyen, Be·reg 'Vm., mezökaszonyt Tolna vm., simontornyai j. (székb.. · Gyönk), ház. 
j., cs. ö. Mezókaszony, u. t. és u. p. Mczc5kaszony. 356, f. 1.907, M., 0 , ~, ág. Sárszentlörincz, 
Palajpnsz~n, 0 Vásárosbécz, Somogy vm., 5.296 kb., ak. helyben, tsz. Szek.súrd, jbtk. és 

szigetvári ~·· c;s. O. Szigetvár, u. t. és u. P• Német- ah. Gyönk, cs. o. Simontornya, 69, XVII, M, 
lad. . _[11 e. ~-

Palajszeg, ~Hetyen, Bereg vm., mezókaszonyi p á I fa l. Alsópálfa, Fels6pálfa, Kemenespálta. 
j., cs. G. .Mezc5kaszony, u. t. és 1L P• Mezc5- Páltá.ja, f""\ NagykörOs, Pest-Pilis~Solt-Kiskun 
k~zony. · . . : t~m., cs. O. Nagykőrös, u. t. és n. p. Nagykőrös 

) Palánk nk., Temes tl"m., fehertemploiDI J·, ház p á l fa l a l. Rimapálfala, Sajópál fala . 
269, i. 1.344, Sz., =j=-, 5.611 kb., ak, helyben, tsztk., . . . . . 
jb. és ah. Fehértemplom, cs. o: helyben, 61, Pálfalu kk., Liptó vm., hptósze~tm1klós1 J., 
VII, 21, tft, . , n. P• Fehértemplom. ~z 631 i ~70, T., rk.t Nagybobrócz, ag. Tar~óez, 

Palank, 0 Szekszárd, Tolna vm., cs. o. Szek- 824 kb.,. kJ. és ak .. Tarnócz, tsz. ~ózs~hegy, Jhtk. 
szard, u. t. és u. p. Szekszárd. és. ah. L1pt~szentm1kl~s, cs. o_. Snelmcz, 67, XV; 

p a 1 á nk 1. Drégelypalánk. 49, u. t. L1ptószentm1klós, u. P• Nagybobrócz. 
*) Palánka nk., X Németpalánkai szállások; P á l fa l u l. Drávapá.lfalva. 

Bács-Bodrog 11m., palánkai j., ház 95s, i 6.7s3, P a If alv a l. Beregpálfalva, .cslkpálfalva, 
N., m., t., sz, 0, d". (g, kg. Ópalánka, ref. a hely- Drávapálfal va, S~atmárpálfalva, Szekelypálfalva, 
beli ág. ev. anyaegyház, 6.286 kb., ak. helyben, Zagy.vapá.lfalva. , . · 
tsz. Ujvidék, jbtk. és ah. helyben, cs. O. helyben, p a l fa l v a l. SaJópal.fala. 
6, VI, 19, tft, , _[It e. ·p á l fam a rt o n C a l. Kemenespálfa. . . . 

Palánka, f"'l Zólyom vm., • PAI:Ifymajor, f""\ Szencz, Poesot~'JI -vm., szencz1 
bányai j., cs. G. Óhegy, u. t. nyáron : Korytnicza, ~-· cs. O. Szencz, u. t. és n. p. Szencz. 
télen: Oszada, n. p. Martal'a. Páltrymajor, r". Vedródújfalu, PoiBMy vm., 

.p a I á nk a l. Ópalanka, jpalánka, Várpalánka. nagyszombati j., es. O. Czlfer, u. t. és u. P• 
Palánkalrhány, 0. Miava, Nyitt·a vm., miavai Vedrüd. 

j., cs. ö. Miava, u. t. és u. p. Miava.. PtUtl'ymajor, f""\ Vereknye, PolSony vm., so-
Palánkosmojor, f""\ Sümegcsehi, Zala tm~., mol'jai j., cs. O. Pozsony, u. t. Pozsonypüspöki, 

sümegi j., cs. ö. Zalaszantó, u. t. és u. p. Sümeg. u. P• Fc5rév. · 
*) Palást kk., X Brézópuszta, Iszkornyapuszta, Páltfyszlget, f""\ Püski, Moson vm., magyaróvári 

Jalsópuszta, KOzépolvarpuszta, Litvapuszta, Olvár- j., cs. O . .Magyaróvár, n. t. Hédervár, u, p. Pllski. 
puszta, Oszikópuszta, Sopapuszta és Szállásolvár; Pál..fl'ytanyn, n Nézsnafalva, Nyitra vm., pGs-

• Hont tJm., ipolysági j., ház 839, :E 1.717, M., o, tyéni j., cs. o. Vittencz, u. t. Nagykosztolány, 
· ág. Felsórakoncza, 8.781 kb., k.j. és ak. helyben, u. p. Viltencz. . 

tsztk., j b. és ah, Ipolyság, es. O. Ipolyság, ~6, *) Páltrytelek kk., X Szentkút; PoesotifJ vm., 
XIV, 45, u. t. Ipolyság, ~-· malaczkai j., ház 68, f. ~Hl, T., rk. LakSárújfalu, 

*) Palattncza kk., X Rozsdásserpenyc5; Tolna 4.6~':8 kb., kj. és ak. Laksárújfalu, tsz. Pozsony, 
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jbtk. és ab. Malaczka, cs. lS. • 7~, P fl Szabadka, Bács-Bodrog r1., 

XIII, 40, u. t. Sasvár, u. P• Laksárújfalu. cs. O. Ludas, :f, ~. _r- e. ~· 
Pálflmajor, n Szaniszló, Szatmár vm., nagy- *) Paliczka Seilcíqy vm., krasznai ~baz 

ká1·olyi j., cs. O. Szaniszló, u. t. és u. p. Szaniszló. 48, t 241, O:, gk. Bagolyfalu, 4M kb., kj.!! 
*) Pálilszeg kk., Zala vm., novai j., ház 69, ak. Bogdánháza, tsz. Zilah; jbtk. Krasma, ah. 

f 317, M., rk. Milej, ref. Barabásszeg, 1.146 kb., Szilágysomlyó, cs. G. Bojin, 51, III, tO,a.t!! 
kj. és ak. Csonkahegyhát, tsz_tk., jb. és ah. Zala- u. p. Krasznahorvá.t. 
gerszeg, cs. O. Nagylengyel, ·48, XX, 651 u. t. Palihálás, fi Porva, Veszprim v11., zirezi ~ 
Zalaegerszeg, u. p. Csonkahegyhát. cs. O. Zircz, n. t. Zircz, u. P• Borzavár. 

Pálfoka, ·n Bihartorda, Bihar vm., tordai j, PnUmajor, f"\ Gidrafa, Pozsony ~~~.. mn· 
{székh. Biharnarnrbajom), cs. O. Bihartorda, u. t. szombati j., cs. G. Cseszte, u. t. és u, P• Gidr.U. 
és u. p. Bihartorda. Palin, n Korpavár, Zala vm., nagyka!liz.oai 

Páltöld, fi Uszód, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., j., cs. O. Nagykanizsa, u. t. Nagykanizsa,~. 
kalocsai j., cs. O. Kalocsa, u. t. Kalocsa, u. p. P a l i n a l. Kispalinn, Nagypalina. 
Us~ód. . · . Pallnapuszta, 0 Disznósd, Borsod u1., o!Qi 

*) kk., X Györgytanya és Lecse ; j., cs. o. Járdánháza, u. t. és u, p. Arló. 
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Zemplt-n vm., bodrogközi j. (székh. Királyhelmecz), fl Seregélyes, Fejú r-. ; 
ház M, f 15!, M., ref. Zemplén, 398 kb., kj. székesfehérvári j., cs. G. Seregélyes, a. t~ l 
és ak. Rad, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Király- u. p. Seregélyes. l 
helmecz, cs. O. Zétény, 66, X, 33, u. t. Szomotorl . Pálinkabáztanya, r-.. Kiszombor, Toroattilfll. i 
n. P• Rad. nagyszentmiklósi j., cs. G. Kiszomhor. a. t. :5 • 

Pálgödlr, 0 Tótpelsc5cz, Zólyom vm., zólyomi u. p. Kiszombor. 
i., cs. O. Tótp~lsc5cz, n. t. és u. p. Tótpelsc5cz. Pállnkástanya,.. f"\ Alsószopor, Szilágg fil. 

Pálhalmapnszta, n Dunapentele, Fejér vtn., tasnA.di j., cs. O. Alsószopor, u. t. és t ~ 
adonyi j., cs. G. D_unapentele, u. t. és u. p. Duna- Alsószopor. . . 
pentele. Pállnkástanya, f"\ Nagyszentpéter, Torot~~i 

*)·Pálháza kk., ~ba~-Torna vm., füzéri j. (székh. vm., perjámosi j., cs. G. Perjimos, L t i! 
Hernádzsadány), há.z 109, if 553, rk. és ref: u. p. Nagyszentpéter; 
Filzérradvány, ifk. Filkeháza, 1.1f>3 kb., kj. és ak. P a li n o v e c z I. Alsópáira. 

· helyben, tsztk. Kassa; jb. Hernádzsadány, ah. Pállrtvány, fl Madacsi; N6gráfl 11111., girsi~ 
Kassa, cs. G. helyben, 3,, IK, 27, ..(li é. cs. ö. Ábelfalva, u. t. Gács, u. p. Áhelraln. 

Pálliázapol!lzta, n Apátújfalu, Honfi vm., ipoly- Paljeszek, 0 Lázalja, Trtncsln 11111., puhói j, 
nyéki j., cs. ö. Csáb, u. t. Balassagyarmat, u. p. cs. O. Puhó, u. t. Puhó, u. p. Láz. 
Bátorfalu. , Palkonya, f"\ Dióskál, Zala vm., paesai j. cs. 

Pálházapuszta, n Noszlop, Veszprtm vm., G. Orosztony, u. t. Pacsa, u. p. Dióska!. 
devecseri j., cs. G. Noszlop, u. t. Devecser, u. p. P a lk o n y a l. Drávapalkonya, Nemetpalloup, 
Noszlop. . Tiszapalkonya. . 

Pálházapuszta, n Pápa, Ves1prém vm., cs. Pálkutatanya, f"\ Nyírgyulaj, Slllbolu ~'~' 
O. Pápa, u. t. és u. p. Pápa. · nyírbátori j., cs. O. Nyírbátor, u. t Nyirbat;r. 

Pálházipnszta, n Dorogháza, Heves vm., péter- u. p. Nyírgyulaj. . · 
vásári j., cs. O. Maczonka; u. t. Pálkútiszöllöhegy, fl Homokszentrröril'-

- szent, u. p. Nemti. · . Somogy vm;, barcsi j., cs. ll. Szolok, L t. ri 
*) Pllhegy kk., Vas vm., muraszombati j., ház u. p. Homokszentgyllrgy. 

68, t MS, Vend, rk. Szentsebestyén, ág. Bodóhegy, P a ll l. Nagypall. 
646 kb., lrj. és ak. Szentsebestyén, tsz. Szombat- P a ll ag l. K óspallag, Rózsapallag . 
hely, jbtk. és ah. Muraszombat, cs. O. Felsőlendva, P a ll a g a l. Izsópallaga. 
·s, XX, 66, u. t. Felsőlendva-Mátyásdomb, u. p. Pallaglllegy, f"\ Sárkllz, Sulfmár r111., SIJ!· 
Szentsebestyén. - márnémeti j., cs. ll. Avasújviros, u. t. ~ 

Pálhegy, fi Lipcse, Máramaros "m., dolhai j., u. p. Sú.rkGzújlak. 
cs. o. Huszt, u. t. Huszt, u. p. Lipcse. Pallagpuszta, r-.. Rárósmulyad, N6grád r•1 

. Pálhegy, n Munkács, Bereg vm., cs. G. szécsényi j., cs. O. NóBTádszakál, 1. t. es a.~ 
kács, u. t. és u. p. Munkács. Nógrádszakál. 

P á l h e g y l. Zemplénpálhegy. Pallakúti tanya, r-.. Jánok, Aballi·To1'1141 ~· 
*) Páli nk., X Deákföldpuszta és Malompuszta; tornai j., cs. ö. Szepsi, u. t. Szepsi, a. p. Jill;. 

Sopron vm., kapuvári j., ház !,6, f, 1.!!48, M., *) Palló kk., Ung tnn., nagykaposi~. hil ~i; 
o, 3.571 kb., ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. és f, 483, M., gk. Mátyócz, ref. Bátfa, 96!1 kb.,:~-. 

ah. Kapuyár~ ca. O. Beled, 76, XVIII, 58, u. t. ak. Mátyócz, tsz. ~eregszász, jbtk. é:
6
ab. iif 

Beled · kapos, cs. O. Nagykapos, 66, XI, ' 
P á Í i l. Kisp6.1i, Nagypáli. · · (Palló-Bátfa), u. P• Mátyóez. - · 
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•) Pallós kk., Z6lyom tlm., beszterezebányai j., (j, 11.818 kb., ak. helyben, tsz. Kecskemét, jbtk. · 
ház 141, i, 980, T., rk. Tajó, ág. Beszterczebánya, és ah. Kiskunfélegyháza, cs. O. KiskunfélegyhAza, 
U96 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. SS, I, B, r, u. t. Szentkút, ~· · 
Beszterczebánya, cs. o. Beszterczebánya, ~5, XVI, Pá.lmfive, r'l lspácza, Po111ony tim., nagyszom· . 
liO, a. t. és u. p. Beszterczebánya. bati j., cs. O. Nagyszombat, u. t. és u. p. lspácza, 

P a l I ó s 1 Kevepo.llós. *) Palocsa kk., X GyOrkvágása, Palocsa- · 
*) PAlmara kk., Vas t~m., muraszombati j., ház pasztovnyik, Palocsapodpilu, és Palacsaváralja; 

58, f, 289, Vend, ág. Battyánd, 458 kh., kj. és Sáros t~m., héthársi j., ház 219, i. 1.177, T., .m., . 
ak. Bodóhegy, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. (j, gk. Orló, 3.866 kb., kj. és ak. Lubotény, tsz. . 
Jluraszombo.t, cs. G. Vashidegkút, 83, XX, 66, Eperjes, jbtk. és ah. Kisszeben, cs. O. Lubotény, 
•· t. Battyánd, u. p. Bodóhegy. 67, IX, _[ll e. ~· 

*) PálmafalTa kk., Bsepes ""'·• iglói j., ház Paloesapas.ztovnylk, ""' Palocsa, Sdr01 tim., 
118, i. 677, T., C;, 1.870 kb., kj. és ak. Igló hétbarsi j., cs. o. Lubotény, u. t. és u. p. Pa• 
(irlóvidéki·kj.és ak. kerlllet), tsz. L<'Scse, jbtk. és ah. locaa, · 
Irló, cs. O. Igló, 67, IX, SO, . u. t. és u. p. PalocsapodpUu, ""' Palocsa, Sáros tim., hét· ' 
Igló. · . hársi j., cs. G. Lnhotény., u. t. és u. p. Palocsa. • 

Pálmajor, ""' Alap, Fejlr tma., sárboprdi j., Palocsavá.ralja, r'l Palocsa, Sáros ~m., hét• · 
cs. O. Czecze, u. t. u. p. Alap. hársi j., cs. G. Lubotény, u. t. és u. p. Palocsa. 

Pálmajor, r'l Békéssámson, Blkés ""'·• oros- *) Pálócz kk., X Ortó, Pálóczi 
hbi j., cs. O. Tótkomlós, ak. Pusztaföldvár, u. t. czigánytelep és Újváros j Uttg ""'·• nagykaposi j., 
és u. p. Tótk~mlós. ház 895, :E !iUJ!II, T., m., C;, rk. Csicser, 5.883 . 

Pilmajor, r'l Csorna, Boproft. ""'·• caornai j., kb., kj, és ak. helyben1 tsz. Beregszász, jbtk. és · 
cs. ll. Csoma, u. t. és u. p. Csorna. · · ah. Nankapos, cs, il .. h!!lyben, 66, XI, 86, u. t. 

PAimaJor, ""' Cs<'Ssztelek, ToromáZ tim., zsom- Nagykapos, ~. · 
bolyai j., cs. li. Csene, m. h., u. t.. és u. p. Pálóczi odgánytelep, r'\ Pilóez, Urag ""'·• 
Cs6sztelek. · nagykaposi j., cs. O. Pálócz, u. t. Nagykapos, u. p. -
. P&l•ajor, ""' Dér, VesiPf'ha ""'·• enyingi j., Pálócz. . . 

cs. ll. Szilasbalhás, a. t. Dér, a. p. Lepsény. Palóczpaszta, r'l Taksonyfalva, 'RJIIBorag t~t~t., . 
Palm~\) or, ""' M.agyar6v~, Moson tim., magyar- galántai j., ca. 4. Galánta; u. t. Deáki, u. p. 

óvári j., cs. O. Magyaróv&r, u. t. és u.-p. Magyar- Nemeskajal~ 
6'l'át. . . P a l o j t a l. Alsópalojta, Fels<'Spalojta, KOzép-

PAI.major, r'l Mosonazentmiklós, Moson 'Dm., palojta. 
magyaróvári j., cs. O. Lébény, u. t. Öttevény, *) Palona nk., X Barkáa1 Cseres, Makkos, · 
L p. Mosonszentmiklós. Vajas és Zsidóduna; Báca-Bodrog palánkai . 

P6lmajor, ""' Nagybajom, Somogy ""'·• kapos- j., ház 401, :E ~.MJ, Sokáca, m., ·n., C;, 1Ó.646 
vári j., cs. O. Nagybajom, u. t. és Uo P• Nagy- kb., ak. helyben, tsz. Ujvidék:, jbtt. és ah. Palánka, 
bajom. ca. O. Bácsújlak, 6, VI, 19, u. t. Bácsújlak,~. 

PálmaJor, ""' Nagy-kemencze, Zempl/ft 11m., *) Paloncza kk., Sáros ""'·• héthársi j., biz 
homonnai j., cs. ö. Homonn11, a. t. és u. p. NasY: ·:E 1.059, T., C;, ef, 8.894 kh., kj. és ak. 
'kemencze. helyben, tsz. Eperjes, jbtt. és ah. Kisszeben, 
· Pálmajor, r'l Ólécz, Tof'otttál ""'·• :bánlaki j., ca. o. Lubotény, 67, IX, J9, :f e. ~-
es. Cl. Ka.na"k, u. t. és u. p. Ólécz. *) PMos nk., NtJ{Jy-Kti,kdUtl köhalmi j., 

Pálmajor, r'l Sárszentmihály, Fejlr azé- hál ~86, :E 851, O., -=1=-, 8.985 kb., ak. helyben, tsz. 
kasfehérvári j., cs. O. Nádasdladány, u. t. Fejér- Erzsébetváros, jbtk. és ah. K<'Shalom, ca. ll. KiS-
Zichyfalva,. u. p. Sárszentmihály. halom, l, XXIV, 78, u. t. és u. p. Kacza. . 

Pilmajor, r'l Sopronkeresztúr, 8opr01t 'Dm., Pálos, r'l Kiskunmajsa, Pue-Pilis-8olt-Ki8-
aoproni j., cs. O. Nagyczenk, u. t. és u. P• Sop- kt.m 'Dm., kiskanfélegyházi j., cs. 4. Kiakuninajsa, 
ro~keresztúr. · .·· u. t. és u. p. Kiakunmajsa. 

Pilm.ajor, ""' Szilsárká.ny, Sopron vm., csorna- P á l os l. Kispálos, Ópálos, Újpálos. . 
j., cs. o. Szany, a. t. és u. p. Szilsárkány. · · Pálosbaraczka, r'l Ópálos, .Arad "•·• mária· 

Pálmajor, r'l Tengeri, Barattya vm., szenti radnai j.;··ca. O. Máriaradna, , u. t. és u. p. 
16rinczi j., cs. ll. Baksa, u. i. és u. p. Baksa. Ópálos. · 

Pilmajor, r'l Vál, Fejtr t~m., váli j., ca. «J. ' Páloskl, r'l BO.kk:Ospatak, MártJmtJroa """' · 
V il, u. t. és u. p. V ál. Okllrmező i j., cs. 6. Iszka, u. t. Ök0rme.z6, u. P• 
Pálma~r, r'l Békés vm., orosházi Iszka. 

j., ca. o. Gádoros, r, u. p. Újpuszta. *) Pálosnanmezl nk., X Gáspártanya, Iatók- . 
*) Pilmonostora X Fekete, Gátér, Kisrét, tanya, Mestertanya, Miklóstanya és Urbántanya j 

Pusztasarok és Tópart i Pes~Pilis-Solt-Kisktm Bars tim., oszlányi j., ház f, 8.'t66, N., . 
.,.., kistUDfélegyházi j., hu 506, l !1.805, M.; 0, 6.189 "k.h.,· ak. helyben, tsz. Aranyosmarót, 
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jbtk. Újbánya, ah. Körmöczbányaa cs. O. Oszlány, Pnl~tR.szenUvá.u, t1 Szolnok, Jáu·Nagyh•- 1 

26, XIV, 4·f., ~ . • . 1 &ol·nok vm., cs. ö. Szolnok, u.t,ésu.p.Szolnr1~ ' 

·· *) Palosuya ., Trencsbl. mn., zsolnai j.,- ház P:Llot:níjfalu, n Rákospalota, .Pest-Pilis·&u-
62, :E 391, T., rk. Kunf'alva, U~41 kb., kj. és ak. Kiskttn vm., váezi j., cs. ö. (a kazbizi<JMá~ 
Rajeczfürd<'l, tsz. Trencsén, j h tk. és ah. Zsolna, szalgálatot a székesfávárosi m. kir. államrend6né1 

· c~. ö. Raje~z, 71, XV, 48, m. h., u. t. és teljesíti), :f, ~- . - · 
u. p. Rajeczfürdő. · P á l o v e c z l. Fclsópálra . 

Pálospnsztn, n Borosjenő, Arad vm., boros· *) Paloznak kk., Zala vm., balalonfüredi j., 
. jenői j., C3. ö. Borosjen 6, n. t. es n. p. Bol'Osjenc5. ház 78, :E 3j0, M., O• ~, 1.78~ kh, ij. és ak. 

. Pó.lospuszta, r'\ Orószlámos, Torontál vm., Csopak, tsztk. Veszprém, jb. Balatonfilred, al 
törökkanizsai j., cs. o. Oroszlámos, n. t. és n. p. Tapolcza, cs. o. Balatonfll.red, XX, M, Ll 
Oroszlámos. · Alsóörs, u. p. Csopak . 

• 

· *) Pálosremete kk., lJ-I áramaros vm., técsői j., Pálpatak, n Kásva, Maroa-Torda va., riceni 
_ · ház 248, f 1.'188, R., n., o., t , 4.161 kh., kj. és ak. alsó j. (székh. Szászrégen), es. 6. 
· Técsil (pálosremetei kj. és ak. kerület), tsz. Má.ra- imre, u. t. és u. p. Görgényszentimre. 

' 

marossziget, jbtk. és ah. Técsti, cs. O. Szaploneza, Pálpataka, n Korond, UlkarhtJy vm~ parajdi 
85, XI, 86, u. t. és u. p. Técső. j., es. ö. Kot·ond, u. t. és u. p. Korond. 

*) Pálosvörösmart kk., He'Des '""·· gyöngyösi Pál}Jnsztu, n Bagota, Komárom vm., udvaci 
· j., ház 91,! 4~9, !l., rk. Abasár, 995 kh., kj. {Abas!U j, (székh. Ógyalla), cs. O. Ógyalla, 11, t. Ógyalit 

nk.-hez beosztva), ak. Abasár, tsz. Eger, jbtk •. és u. l»• Bagota. · 
ah. Gyöngyös, cs. ö. Gyöngy-Os, 60, X, 3!1, n. t. PMpuszta, h Csernegyház, 'Teme8 ti/l., 1·~1-
Gyöngyös, u. p. Abasár. ponti j. (székh. Temesvár), cs. 6. Temesrár.Lt, 

*)Palota kk., Zemplén vm., mezőlaborczi j., ház Temesgyarmat, u. p. Csernegyház. ' 
69, f. 413, R., m., gk. Vidrány, 4.05~ kh., kj. és nk. Pítlpuszta, n Komáromszemere, Kolllérom ra .. 
Mezőlaborcz, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. udvardi j. (székh. Ógyalla), cs. 6. Udvard," L 

l . 
Homonna, es. O. Mezólaborez, 66, IX, 28, u. t. és Udvara, u. p. Komáromszemere. 

n. P• Vidrány· . Pál.szá.IIAs, .n BácsaJmás, Bács·Bo1rog r1, 
. ~ P a l o t. a l. Csanádpalota, _Kováespalota, Rákos- bácsalmási j., cs. O. Bácsalmb

1 
'• t. és L~ 

palota, ÚJpalota, Várpalota. Bácsalmás. · · 
*) Palotabozsok kk., X Palotabozsokpuszta; Páltauya, n Apátkeresztdr, Bihar r1., mir-

Bat·anya vm., pécsváradi j., ház 336, i. 1.~63, N., gitlai j., cs. ö. Margitta, n. t. és u. p. Vdr~·-
m., (), 3.4-95 kh., 1kj. és ak. helyben, tsz. Pécs. ábrány. _ , , 

jbtk. és ah. Pécsvárad, cs. ö. Hímesháza, 5~, XIX, Páltau~a, r-. Atya, Szatmár t~m., esengeri j., 

60, :f' cs. ö. Csenger, u. t. és u. p. Nagypeleske . 
Palotabozsokpuszta, r'\ Palotabozsok, Bara- Páltanya n Divényoroszi. Nógrád ra., ~ 

~ya vm., pécsváradi j., es. O. Hímesháza, u. t. j., cs. ö. Divény, . 11• t. Krlviny·GJetva, ~ ~ 
es u. p. Palotabozsok. K · á · 

*) PalotaiiTa kk., X Andrenyászatelep, Ilva· rptv;lnty. •a ,..., H kö ál · B'tar • ~.~1 • 
t l P l t 'l ' It. f é l . k U 811) ' r 1 egy zp J11 lll .lll., L-
e ep, a o a1 vat guz Or sz, Szalárdte ep, Zsu· ·a- . t' . { ékh N \'á. d) .. Bih Q·n.l'-' 

t l 'lll m d é · f l .. . ( ékh pOli l J. SZ o agy- ra 1 CS. u, arp !1"'11. 
e ep; .JUaros-.~.or a vm., r gem e so J. sz · . t B'l H kO :í.l · 

Magyarrégen; szalgabirói kirendeltség : Maros· u. ·• llar, u. P: egy zp Yl· . . . 
hévíz), ház !!71, :E 1.55!, o., m., n., rk. Maros· Pó.ltelek, n Gtcz, Veszprém t~m.,meZJ J.. CS.~ 
hM-iz, kg. Ratosnya,· 19.463 kh., kj. és ak. hely· Lovászpatona, u. t. Giez-Hathalom, 1, p. Lotist· 

· ben, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Szászrégen, patona. 
ce •. ö. helyben, 6~, XXII, 73, :f, _rE e. Páltelek, n Nagykllrtos, Nógrád VM., bai3JSi· 
~. . gyarmati j., cs. ö. Kékkc5, u. t. Balassagyar!D\1!. 

Palotalival g6zfflrész, ,.... Palotailva, u. P· Kiskllrtös. . . , 
Torda vm., régeni felső j. (székh. Magyarrégen ), Páltel ek, n Palotás,· Nógrád filii,, sziráki j .. 
cs. ö. Palotailva, u. 1;. és u. p. Palotailva. cs. 6. Berczel, u. t. és u. p; Apcs. 

Palotapuszta, r'\ Taszár, So·mogy Vtn., kapos- Pá.It~lek, ~ Sflrrétudvari, Billar rll., wrili 
vári j., cs. ö. Toponár, n. t. és n. p. Taszár. j. (székh. Biharnagybajom), cs. ö. Szerep, L t. i; 

*) Palotás kk., X Pajta puszta és Páltelekpuszta; n. p. Sárrétudvari . 
N6grád vm., sziráki j., ház 206, ! 1.359, M., o, Palttn, n Újsinka, Fogaras vm., sárünyi ~ 
!.969 kh., kJ. és ak. helyben, tsz. Balassagyar- cs. O. Újsinka, n. t; és u. p. Újsinka. 

- mat, jbtk. és ah. S2irák, cs. ö. Szirák, 60, XVI, P a l u g y a l. Kispal ugya., Namalun& és Gil· 
61, u. t. Apcz. falu. . .1• 

Palotás, n Besenyszög, Jáse-Nagykun-Seolnok P á l v á g ás a l Kapipálváp.sa, Keue!ll" 

. · tltn., jászsági alsó j. (szék.h. Jászapáti), es. ö. vágása. . . dán Mdrai!Gro' ,.., 
Szolnok, n. t. és u. p. Besenyszög. Pálvölgye, n Ttszabog, y, 
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Paly Pány tM& 
• 

• • 

j. (székh. Rahó), cs. O. Tiszabogdány, kanizsai j., cs. O. TOrokkanizaa, u. t. és 11. p. 
u. t. Rnhó, u. P• Tiszabogdány. St:m:id. . 

P á l y i l. Hegyközpályi, Hosszúpályi; Monoslor· Panettanya, n Oláhcsaholy, 811lágy "*·• ·tas-
. pályi, Ópályi. . naidi j., cs. O. Pele, u. t. és u. p. Magyarcaaholy. 

*) Ptilyin kk., Ung , nagykaposi j., ház 2-i.:l, I•ánlszirtvány, n Uélapataka, Nyitra filii,, 

! 1.1!1, t., m., ~, rk. Ungszenna, gk. Kráska prh-igyci j., cs. O. Divékrudnó, u. ~· Nyitra
!11~035 kh., lrj. és ak. helyben, lsz. Berelfflzász no\'li.k, u. p. Bélnpataka. 
jbtk. és ab. Nagykapos, cs. O. Pálócz, 66, XI, 36, P n n i l l. Mezdpanit, Szil{&gypanit. 
u. t. Nagymihály, ~- Pánk kk., Hu.nyarJ vm., marosillyei j., ház 88, 

') Pamlény kk., .Abauj-Torna ""'·• tornai j .. .E 438, O., .:f, ~.373 kb., kj. és ak. Roskány, tsz. 
hu 78, f. 379, M., ~, rk. Krasznokvajda, gk. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, cs. o. Dobra, M, 
Viszló. !.117 kh.,lrj. és ak. Gagybátor, tsz. Kas11n; XXIII, 75, u. t. és u. p. Hunyaddobra. . 
jbtk. és ah. Toma, cs. o. Krasznokvajda, 34o, IX, *) Pankasz kk., Vas ""'·• körmendi j., biz 116, 
'1.7, u. t. és u. p. Krnsznokvajdu. E ö39, M., rk. és rer. Nagyrákos, 1.613 kh., .Jrj. és 

*) kk., X Laska puszta, Muczipuszla és ak. Nagyrákos, tsz. Szomhathely, jbtk. és ah. KOr-
Szokoláshegy ; Somogy ""'·• lengyeltóli j., l.tá.z mP.ncJ, cs. 6. Óriszentpé~er, 88, XX, 66, r. 
70, i. öö3, M., rk. Somogyvár, 2.077 kh., lrj. és 0 p. u. • 
nk. Somogyvár, tsz. Kaposvár, jblk. és ah. Len- P&inkbt'gy, n Mere, Hont vm., Ipolysági j., 
gyellóli, cs. o. SomogyvAr, .U, XIX, 63, u. t. és cs. O. Hévmagyarád, u. t. ·Egeg-Szalatnya, u. p. 
a. p. Somogyvár. · Gyügy. . 

*) Pánád kk., X Bélditanya, D_ániellanya és *) Pankota nk., X Abfaltanya. Kisstanya és 
Kovácstanya; Kss-Kükülló "'"·• hosszúaszói j., Mlilerlnnya; .Arad ""'·• vilá~osi j., ház 979, f · 
ház !15, i. 976, O., ; , 2. 778 kh., kj. és ak. 5.607, m., o., n., czigány, o, ~, .:f, ág. Apatelek, 
helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. Hosszúaszó, ah. 8.051 kb., ak. helyben, tsz. Arad, és ah. 
Erzsébetváros, cs. O. Bellenszentmiklós, 60, XXIll, Világos, cs. O. helyben, 33, IV, 12, r. 
76, u. t. SzépJ?ezd, u. p. Szancsal. · ,Pi e. ~· 

P a n á d l. Ujpanád. Pankota, f"'\ Szentes, Csongrád "m., cs. o. · 
Pancsanpus.sla, n Nagylapas, Nyitf'a .,".., Szt!nles, u. t. ·és u. p. Szentes. 

nyitrai j., cs. 6. Nyitra, u. t. és u. p. Nagylapáll Pnnkotapuszta, n Gyapjú, Bihar 
• 

, cséffai 
PancsOTa tjv., Torontál tim., ház·2. , f. !ilo~.SOS. i., cs. O. Cséffa, u. t. és u. p. Gyapjú. 

sz., n., m., o., t., h., cseh, czigány, spanyol, o, Páukszellstye kk., Hunya.cl vm., marosillyei j.,· · 
! , (/, .:f (•), J), 19.fi!i10 kb., ak. helyben, kztk., ház 41, i !iiOO, O., kg. Pánk, 886 kh., kj. és ak. 
jb. és ah. helyben, es. o. helyben (a közbiztonsági Roskány, tsz. Déva, "jbtk. és ah. Marosillye, cs. o. 
azoigálatot a v:i.ros bel- és külterilletén a varus Dobra, 64, XXIII, 75, u. t. és u. p. Hunyaddobra. 
rendőrsége eslti), '19, VII, 2~, J,, r. P a n n l. Nemespann. 
~. . Pannonhalma, n Gydrszenlmé.rton, Gyár '"''·· 

•) kk., &ohaok-DoboktJ t~m., csáki- pusztai j. (székh. Györszentmárton), es. ö. Győr· 
gorbói j., ház 284, f. 1.381, O., m., ; , ~ , rk szentmárton, itJ, u. t. és u. p. Győrszentmárton. 
Kide, 3.732 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. Pannonlapuszta, f"'\ Százhalumbatta, J'ejér ""'·• 
Csákigorbó, ah. Dés, cs. 6. helyben, 63, XXI, 70, adonyi j., cs. ö. Erd, u. t. és u. p. Százhalom-
.I- e. ~- balta. . 

*) Pánd nk., X Hársas és Szopókás,; Pest-Pilis- Pannónlatelep, n 'Udvarnok, NyilrtJ fJm.,gal-
8olt-Kiskun f1m., nagykátai j., ház 373, i 1.89~. góczi j., cs. o. Galgócz, u. t. Galgócz, u. p. Ud-
ll., a. rk. 'fápicibicske, 3.859 kb., ak. helyben, varnok. . 
tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. és ah. Pantasa, n Czigányosd, Biha.r fJm., belényesi 
Na@'ykáta, cs. ö. TápiószentmO.rton, 68, II, 6, u. t. j., cs. ö. Belényes, u. t. és u. p. Belényes. 
Tápióbicske, ~- Pántpuszta, f"'\ Ma1·cziháza, Bihar ""'·• cséffai 

Pándivölgyi tanya, n Tápióbicske, Pest-Pm.,. j .. cs. o. Cséft'n, u. t. és u. p. Gesz~. 
Solt-Kiskun fJm., nagykátai j., cs. ö; Tápiószent· *)Pány kk.,A.bauj-Torna '!l,n.,csereháti j. (székh. 
már .on, n. t. és u. p. Tápióbicske. Szepsi), ház 89, i 496, M., o, ref. Csécs, 3.580 

• J Pándorfalu nk., X Nádliget, .Moson vm., kb., kj. és ak. Csécs, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szepsi, ' 
nezsideri j., ház 466, i !'l. 7S:ll, H., m., n., o, cs. ö. Semsc, 34, L'C., i 7, u. t. és u. p. Szepsi. 
10.1'3 kb., ak. helyben, tsz. Gyiir, jblk. és uh. *) Panyidarócz kk.; )( Gcllénpuszta, · Kobári-
Nezsider, cs. 6. Királyhida, 76 X VIli, 68, . , r puszta és Lukapataka; Nógrád 11m., losonczi j., 

~· haz 135, i 78i, M., rk. Vilke, ág. Losoncz, 1.9!15 
Pandur, n Bajaszentistní.n, Pest·Pilis-Soll· kh., kj. és ak. Vilke, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és 

Kiskun !lm., kiskörösi j., cs. ö. Bajuszentisl1im. ah. Losoncz, cs. o. Losoncz, !5, XVI, öt, a•t· 
lio t. és u. P• Baja. Vilke, u. }). Losoncz. ~ 

Pánepuszta, r\ Szanád, l'orontal 111n., tOr<Sk· P á n y ik l. Gyerc5falva. 
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p a n y i t l. Gör.t.örpanyit, Uzapanyit. Pápatanya, n ·vácz, Pest·Jlilis-Solt-Ki~k~" 
*) Panyó kk., X Kunszl puszta; Temes 1Jtn., Vtlt., e:>. ö. Váez, u. t. és u. p. Vácz. 

temesrékasi j., ház ~02, i, 987, O., n., -T, rk. *) Pápateszér kk., X Újmajor és 7.s~rki: Yaz· 
Aga, 3.046 kb., kj. és ak. Sziklás, tsz. Temesvár pt·tm. vtn., pápai j., ház t 1.71-1, !1., ű, 5.3i0 
jbtk. és ah. Temesrékas, es. ö. Kiszetó, 61, VIII, kb., kj. és ak. helyben, tsz. Veszpr~m, · és 
ts, u. t.· Temesszékás, . . ah. Pápa, es. lJ. Ugod, 19, XVII, 55, r . 

' 

l 

. · ") Pányok kk., .A&o.tlj-Torna "m., fnzéri j. ; 
(székh. Hernádzsadány), ház 85, ;E 420, .M., rk. *) Papbikó kk., Szatmár szin~rráraljai j, J 

Abaújnádasd, ref. Abalijvát·, 1.466 kh., kj. és ak. ház 70, i :379, O., t, 1.9S6 kh., kj. és ak. Rmalasz- ' 
Abaújvár, tsz tk. Kassa, j b. Hernádzsadány, ah. út, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Szinérváralja, ! 
Kassa, es. ö. Hernádzsadány, 34o, IX, 27, u. t. es. ö. Remctemezii, ö, XII, 37, u. ~ ú L p. ! 
Abaújszina, u. p. Abaújvár. Borválaszút. 

*) Panyola kk., X Homoródtc5 és Illyéskert ; Papesárda, n Baranyajenő; BarMtya n~., 
Szatmát· tim., fehérgyarmati j., ház ~67, i t.l'l40, hegyháti j. (székh. Sásd), cs. 6. Sásd, u. l, Sásd, 
M., ~, ~.337 kh., kj. és ak. Nábrád, tsz. Szatmár- u. P• Barunyajenö. 
Németi, jhtk. és ah. ~ehérgyat·mat, es. G. Fehér- Papesoretanya, f"'t Bonczhida, irM~& e1., 
gyarmat, 5, X ll, 37, u. t. Fehér gyarmat, . kolozsvári j., cs. G. Kolozsborsa, u. t. és 1. p. 

P a n y o v a l. Panyó. Bonczhida. 
PanyovlrtTA.ny, r't Túrmezó, N6gf'áil vm., Papczovirhány, n Viszolaj, 7hllesill n~ .. 

balassagyat·mati j., es. ö. Felsótisz tás, u. t. Gács. illavai j., es. lJ. Illava, u. t. Bellus, n. p. Viszolaj. 
Ro p. Felsötisztás. · *) Papd nk., X Papdi Gyulamajor; ToroxMl 

*) Pnp kk., X Oroszmajor ; Szabolcs "m., kis- um., csenei j., ház f. US~, O, n., m. . .:f-, 
· várdai j., ház 17~, ! 1.0-t.!l. M., ~, rk. Kisvárd a, rk. Gyertyámos, 4.086 kh., ak. helyben, IJz. Nagy

gk. Révaranyos, 2.981 kh., kj. és ak. helyben, tsz. kik,nda, j btk. Billéd, ah. Zsombolya, cs.~. Csene. 
Nylregyháza, jbtk. és ah. Kisvá.rda, es. G. Kis- 61, VIII, !!4-, ~-
várda, 65, X, 33, ~ Pap d, n Zéi.vod, Toh1a ""'·• vlllgy~gi j. (szelh. 

• 

*) Pápa rtv., )( AntalházaJ.Iuszta, Baróczhegyi Bonyhád), cs. G. Kisvejke, u. t Lengyel, u. p. . 
6jmajor, HörOllópuszta, Dörzeménypuszta, Felső- Kisvejke. , 
major, Földmivesiskola, Gyul11puszla, liódo~ka, Paptil Gyulamajor, n Papd, TorOlildl u1.. 1 

Hot-gaséri major, Jgalöreghegy, Jgalpuszta, Kis- csenei j., cs. ö. Csene, u. t. és n. P• Papd. : 
hanta, Kllrmendymajor, Nagyhanta, Pálháza puszta, Papdillö, n Nemesmilitics, Bács-Bodrog r!)!, ~ 
Sávolypt!szta, Szllvógyári munkástelep, Törzsllk- zomh~r~ ~·· cs. lJ. Csonoplya, u. t. és •· p. Nt· i 
hegy é!! Urdomhszöllö; Veszpt·t!m vm., ház 1.!;66, i mesm1hhcs. _ : 
20.160, M., 0 , ~, eJ', J), 10.1 il kh., ak. hely- Paper1lömajor, n Bllssü, Boaogy r111., igali j. : 
ben, tsz. Veszprém, jbtk. és nh. helyben, es. G. cs. ö, Igal, u. t. Somogyszil, a. p. Bünü. ! 

. helyben, 1!.1, XVJI, ;,6, :C, '!:d ~ e. 4J!&. *) Papfa kk., X Káptalanimajor, Nabarspusz!1 ! 
• 

*) Pú-},adereske kk., essp1 em vm.., pú.pai j., és PrPpostszeg; PolSong ""'·• poz.oonyi j., mz ; 
ház 8\f, i 467, M., ~, rk. Nyárád, 9!r4 kh., kj. 94, i. li29, T., m., rk. Pozsonyivánka, !.liO kb., ! 
és ak. Dáka, tsz. VeszprP~, jbtk. és ah. Pápa, jk. és ak. Pozsonyivanka, tsztli.., jb. es ah. Pozsony, j 
es. o. Pápa, 19, XV Il, 55," u. t. Mezőlak, u. p. es. O. Cseklész, 7!1, XIII, .{(), n. t. és 1. p, f 
Dáka. Pozsonyi \"ánka. 

*) Ptit•akováesl kk., X Altyamajor, Gyulamajor *) Pa})faha kk., X Rózsástanya és Szép~rol!i; 
és Kozq.1major; Vtsept·ém tnn., pápai j., ház 115. B·ihar vm., margittai j., ház 144, f 85~ O,, n;. 

f. 84d, M., 0 , ref. Kup, ~.443 kh., .li .. é~ ak. t, rk. Ho do nos, ref. Tóti, kg. Alma;~, :~~it: 
helyben, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Pápa, ek. lJ. kh., kj. és ak. helyben, lsz. Nt\iy-Várad, jblt ,, 
Bakonyjákó, 19, XVII, 55, u. t. Pápa, ~- . ah. :Margittu, cs. ö. Berettyószéplak, 39, lll,1. 

*) l'ápanyögér kk., Vessp1·tm vm., pápal j., ~-
• biz 6U, i, ~~~IS, N., m., rk. Van_, ola, 3 !J 9 kh., kj. P a p fa l v a l. Beregpapfal n, NádaspapfalT'-
, és ak. Csót,·tsz. Veszprém, jb\k, és ah. Pápa, es. ö. Papgit.t, n Nagyrllzvágy, ZeniJJ/én rlll., hod· 

Ugud, 19, XVII, flö, u. t. Vaszar. u. P• Vanyola. rogközi j. (székh. Királyhelmecz), cs. o. Ki;· 
*) Papasalamon kk., X Kisötvöspusz·a; Vese- czigánd, u. t. Nagygéres, u. p. Kisroz1·dgy. 

prém tim., pápai j., ház 188, i l. t 37, M., o, I•aphalum, n Abádszalók, Jást-Nagyh'· 
~.480 kh., kj. es ak. Dáka, tsz. v~szpr~m. jhlk. Szolnok t1m., tiszai felsö j. (székh. Kunher,ll· 
éa ab. Pápa, es. G. Noszlop, 1!1. XV ll, 55, u. t. cs. O. Abádszalók, u. t. Kunhegyes, u. p. Pu!!l~· 
Pápa, u. p. Dáka. · taskony Abádszalók. - · 

· M k" BdBod~1 

Pé.pas~1~et, r't Vö~ösmart, Baf'~nya "m., ba- Paphulom, f"'t ~gyar amzsa, u. .c~a~.-1;. 
ranyavarl J. (&zékh. Darda}, ca. ö. lüskoszeg, u. t. vm., cs. ö. Magyarkanusa, u. t. és P · 
éa u. p. V G1·ösmart. ko.nizsa • 

- • 
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Pap-Pap • 

Paphalom, f"\ Zenla, Bács-Bodrog tJm., cs. ö. Papmalom, f'""\ Hatvan, Heves halvani j., 
lenta, m. h., u. i. Adorján, u. p. Zenla. cs. O. Hatvan. u. t. és n. p. Hatvan. 

Papllat•as.d, f'""\ BarsfO.ss, Bars tJtn., verebélyi P a p me z c5 l. Kispapmezó, N11gypapmezll, . . 
j., es. o. Verebély, u. i. és n. p. Barsmss. P a p·m e z ll kim p á n y l. Nag) papmP.zll. 

Papbn.rasztt, r'l Felsllkálosa, Göm(Jr A Kis ") PllJJDtezöszelt>ste kk., Bihar vm., belényest j., 
BI:YM vm., tornaljai j., cs. G. Tornalja, u. t. Torn, ház ·4, i!. oj7 i, O., T• 6~~ kh., kj. és ak. Robogány, 
tll,ja, •· p. GOmormge. tsz. NRgy-Vű.rad, jhtk. és ah. l!elényes, cs. o. Kis- · 

Papbarasdpuszta, ll Losoncz, N6grád vm, papm~zó, 37, IV, 18, u. t. Hel,..nye", u. p. Rohoi!jány. 
• O. Losoncz, u. t. és u. p. Loi'Oncz. P a p m e z c5 s z e l i a t y e l. PapmeLI'Sszeleste. 

*) Paphba kk., Zeflaplt!n "'"·• szinnai j., ház *) PapmeEüvah\ny kk , Bil~ar tun.., marrarcsékei 
t'/7, f. 8~1, T., O• sk. Szinnamezó, 4..ö03 kb., kj. i., ház 138, f. 6~6, O., T-, ~.Ql!a! kh., kj. és ak, 

... 41 ak. helyben, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. KisJ•apmezc5, tsz, Nagy-Várad, j btk. és ah, Mqyar
Homonna, cs, O. Czirókaófalu, 661 IX, ~8, u. t. •:séke, es. O. Kispapmezó, 37, IV, 11, u. t. Rihar-

• 

~oskócz, ~. , tloht·osd, u. p. Kispapmező. . 
Papházatanya, n Kissomkúl, Szolnok-Doboka Papuúveldemajor, f'""\ Nyutralu, Gy6r wm. 

ftl,, dési j., es. ö. Dés, u. t. és u. p. Ués. pusztai j. (székh. Győrszentmárton\, c,. O. Gyllr-
Papheg'J', f'""\ Ledény, Hont wm., korpanai j., -zenlnuí.rton, n. t. és n. p. ~.yutralu. 

-. O. Alsósip<ik, u. t. Teszér, u. P• Ledény. *) Pápocs kk., Gömór ú Kis-Hont rima.-
PapllegJ, ll Munkács, Bereg t~m., cs. O. Mun -tzombati j. (székh. Nyustya), ~áz ~4., f. BS, T., 

)ries, u. t. és u. p. Mnnkács. •l.g. Derencsény, 988 kb.., kj. és ak. K<Shery, tsztl:., 
PaphegJ, ll Szelenczehegy, Zala wm., csák jb. és ah. Rimaszombat, cs. O. Rimaszombat, j!), 

tornyai j., cs. G. Muraszerdahely, u. t. és u. p. '{VI, 6':.1, u. t. Rimaszombat, u. p. Felsöbalog. 

Klll'llszerdahely. . . . ") Pápocz kk., X Deszkabizmajor; V tU wm., 
Paplr«yártelep, ll Ny1lrabaJna, Ny1tt·a 11tn., ;!zelldomolki j., hAz us, 1:. l.BIIb, · M., 0, 4..U1 

Ul)tapolcsl\nyi j., es. O. ~agyrépény, u. i. Nagy- kh., kj. és ak. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és 
tlpolc~y, 'R. P• Nyit~abajna. . . ah. CzelhJOmO k, cs. O. Óslft'yasszonyfa, Ba, XVIll, 

P a p ~ l. Cson~apapt, Hejc5papl, Márokpapt. :l9, u. t. Kenyeri, ~. 
P a P l n a l. Pa~ házo.. Papokszálh\sn, f'""\ N:•gykiroly, Sz_!ltmár em., 
Pa~l .taaya, ll Hetyen, Bereg mezőka· cs. o. N~ymajtény, u. t. és n. p. Nag\károly. 

110ny1 J., cs. 6. Mezőkaszony, u. t. és u. P· PapnktA.nya, f'""\ Máriapócs, Szabolea vm., nyír-
. bátori j., cs. O. Nylrbátor, n. t. é:~ u. p. Máriapócs. · 

Papi ~~ra, f"\ Mezllkaszony, Bereg ""'·• mezií· *) Papolcz kk., X Gyulafalva; HaromsZélc vm., 
kKaaz~knyt J., CL G. Mezőkaszony, u. t. és u. P· orbai j. (székh. Ková.szna), ház 67-t, f. 4..3i7, M., 

... ez o aszony. . * k é k z. k ... b ó á • § • o., 0 , r s ·i'· a&,ron, g • nagy oros ny , r. 
*) Papk~ kk., X Fels~m&Jor, 1 tv~nmaJor. llrassó, ~1.9!7 kh., · kj. és ak l• hozútartozó 

l.astél'ymaJor, ~OrtvélyesmaJor, ManómaJor, R.os·. Gyulafalva kivételével) helyben, tsz. Kézdivásá.r
~pnszta és Sár1puszta; Veszprém t1tn., veszprem J hely, jbtk. és ah. Kovászna, cs. o. Zágon, 2, 
J., ház 11)1 1 f. 86!'1, M., ~, rk. Peremarton, 8.7!1!'.! XXIV ... 9 t •1• .... .~~~o 
"" ~ k h l b t tk 'b é h V · ' 1 1 u. • .... agon, -.-• ...., ..,.. és a , e y en, sz ., J • s a . esz- p 1 It ,..." v t . &-~ á n 

." apo ez anra, r ' e e::~, .... m r ""'·· cse • 
prém, cs. O. Peremarton, 19, XVII, .L. . . Jt ,, t é v léa 
~· . ~er1 J., cs. u ..... senger. u. • B u. P• e • 

*) kk., lbzsony wm., sz~nczi j., _PapnJ~I~nJa, f'""\ . . . &amacír 
hb 54>, f. 381, T., rk. Egyházfa, 620 kh., kj. és szmérvár<~.öJ&l J., cs. G. Sá• k.OzuJlak, u. i. AranJOB· 
ak. Kir6.lyfa, tsztk., jb. és ah. Pozsony, cs. o. ·ueggyes, 8 • P• Józset~a.~a- . 

7~ •. XIll, 40, u. t. és u. P• Királyra. Pr..polez~t~~ya, f'""\ ~z~nérváral~a, &atmár ""'·• 
Pap1mtapuszta, f'""\ Kiliti, &mogy vm., tabi j., sz•_nérv~alj~l J., es. G. Szmérváraija, u. t. é1 u. p. 

-. o. Ádánd, u. t. Siófok, u. P• Kiliti. Szmérva.ralJa. 
· Papkútftll'dö, ll Várasfenes, Biltar attn., belé- *) Papos kk., X Bergerla.nya,_ Boghatanya, 

aresi j., cs. G. Belényes, u. t. és u. p. Váres· ~·otdvárylanya, Hnrváthlaaya, élt Vitéztanya; · 
ftnes. 811atmúr t~Jia., mátészalkai j., ház U.6, z ö!O, 

Papk'lltlmajor, n Ják, Vas wm., szombathelyi M., Ot i§,' gk. Nylrparasznya, t.Bt.9 kb., kj. 
~ ea. o. Pornóapiti, u. t. és u. p. Jak. Hodász, ak. Jármi (a liodá>lzi ak. parhuzamos 

Papkd.titanya, ll Szkáros, Gö1~Jör és Kis-Hon B. anyakönyve), tsz. Szatmár-Németi, jbtk.. és 
•·• tornaljai j., CL o. Tornalja,· u. t. és u. p. :1h. Mátészal ka, ca. o. Mátészal ka, c;, Xll, 89, u. t. 
•káros. · · Mátészalka, u. P• Jármi • -

Papmaj or, f"\ Muzsla, Es.tergom wm., pár- Papp:lllllg'ltnszta, f"'\ BekOleze, HetWJ vm., péter· 
klnyi j., cs. G. Muzsla, u. t. és u. p. Muula. vá::1ári j., cL o. &tor, u. t. Apatfalva, u. p. 

Papmajor, r'\ Sopronhorpá.cs, Sopron vm .• csep- ~~ercsehi. · 
Illi j., ca. G. Levő, u. ~.és u. p. :)opronuorp~s. t'appralva, f"\ Borsa, Máratnaroa 11m., visói 
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• Pap-Pap. 

j. (székh. Felsdvisó), cs. O. Lajosfalva, u. t. és szerdahelyi j., cs. 6. B6s, ,, t. Felistil-AI!Ó-
u. P• Borsa. nyárasd, u. p. Alistt\1. 

Pappszállás, f"'' Kalocsa, Pest-Pilis-Bolt-Kis· Paptag, r. Mezc5csát, Borsod 11111., meJ6esil; 
iun vm., kalocsai j., cs. G. Kalocsa, n. t •. és n. p. j., cs. ll. Mezdcsat, u. t. és u. p. Mezöcsát 
Kalocsa. Paptng, ll Széke!yhid, Billar vm., székelyhi•li 

Pappszász Gy6rgy tanya, r"\ Atány, He·ves -vm., j., cs. ö. Székclyhid, u. t. és u. p. Székelyhid. 

. 
l 

i 
l 

· hevesi j., cs. O. Tiszaörs, u. t. Heves, n, p. *) PaptnDlásl nk., X Benkepuszta, Xisliifalu· 

-

Átány. . puszta és Szigetipuszta; Bi~ar t:m., szalárdi j., 
Pappszász Lajos tanya, f"'' Átány, Heves ovtn., ház 196, ! 1.074, M., ~, kg. 

hevesi j., cs. O. Tiszaörs, u. t. Heves, u. p. Atány. kb., ak. helyben, tszlk. Nagy-Várad, jb. Nagy·Vá-
Papptuya, f"'' Batizvasvári, 81atmár ""''·• rad vidéki (székh. Nagy-Varad), ah. Várad. 

asatmárnémeti j., cs. O. Szatmár-Németi, u. t. cs. 6. Szalárd, 37, IV, 11, , "t). i 
Szatmár-Németi u. p. Batizvasvári. Pnptnnya, r. Arokt<'l, fm., rnezócsiti 

Papptanya, f"'' Felsdelemér, Torontál j., cs. ö. llezdcsát, u. t. és u. P• Arokhi. , 
nagybecskereki j., cs. O. Alsóelemér,. u. t. és Paptanya, r. Csengersima, Szatmár v11., esen- i 
u. p. Alsóelemér. geri j., cs. ö. Csenger, u. t. Csenger, 1. p. Csen- l 

Papp1anya, f"'' Kakszentmárton, Szatmcír vm., ~rersima. l 
• 

szatmárnémeti j., cs. o. Szatmár-Németi, n. t. Paptanya, f". Domoszló, Heres VIli., B}'ö~~Uösi 1 
Szatmárudvari, n. p. Szatmár-Németi. j., cs. o.· Vámosgyörk, u. t. Ludas, n. p. Do- i 
· Papptanya, r"\ Szatmiirudval'i, Szabolea "m., moszló. 1 

azatmárnémetr j., cs. o. Szatmár-Németi, u. t. és Paptany n, r. J!:rendréd, 81atmtir ~11., lllf1· 
a. p. SzatmáiUdval'i. · . ~árolyi j., cs. 6. Fábiánháza, 11. t. és 1. J• j 

*)Páprád kk., X Páprádi puszta ; Ba-ranya vm., Erendréd. 1 
siklósi j., ház 60, f. 351, M., czigány, rk. Vajszló, Paptanyn, r. Erk, Heves vm .. bevesi ~. eü i 

·ref. Sámod, !1.106 kb., kj. és ak. Vajszló, tsz. Pécs, Nagyfüged, u. t. Jászárokszállás, i. p. Erk. l 
jbtk. és ah. Siklós, cs •. ö. Vajszló, 62, XIX, 60, Paptnuya, r. Heves1 Heves vm., hevesi j., es, 6. 
a. t. és 11. p. Vajszló. · Heves, u. t. és u. p. Heves. 

Páprádi puszta, r"\ Páprád, Ba·l'anya vm., Paptauya, r. »ikola, S:atmár ra., szatmár· 
siklósi j. cs. ö. Vajszló, n. t. és u. p. Vajszló. németi j., cs. G. Mikola, u. t. és a, p. llikola. 

P a p r a d n ó l. Kosá.rfalva. Paptanya, r. Nagyllrllgd, Bihar ~111.,kDzpont 
Páprágypuszta, r"\ Szentbalázs, Somógy -vm , j. (székh. Nagy-Várad), ca. ö. Nauurögd, L t. 

kaposvári j., cs. ö. Kaposvb, ·n. t. és n. p. és n. p. Váradles. 
Szentbalázs. · Paptanya, r. Nyirvasvini, Szatmdr n1., mí· 

P&\ll'ét, r"\ Bezenye, vm., rajkai j., tészalkai j., cs. 6. Fabiimháza, u, t. ~yirbálor, 
ca. ö. HerJeshalom, n. t. Magyaróvár, n. p. n. p. Nyi.:vnsvári. 

• 

Bezenye. Paptnnya, r. Szentis!ván, Borsod ~111., muoi-
. Paprét, ~ Dunabogdány, Pest-Pilis-Bolt-Kis- kövesdi j., cs. IS. Mezők6vesd, u, t, llezók4fesd . 

iun vm., pomazi j., cs. ö. Visegrád, n. t. és u. p. n. p. Szentistván. 
Dunabogdány. Pap tanya, r. Széphely, Temes Dili., esiki j .. 

Paprétltanya, f"'' Mezdesát, Borsod vm., mezd- cs. IS. Széphely, u. t. és u. p. SzéphelJ. 
eaá.ti j., cs. ö. Mezllcsát, u. t. és u. p. Mezöesát. Paptanya, r. Tarczal, Zemplé11 v111., tokaji~. ' 

Paprika malom, n Helacz, Tolna v,n., völgy- cs. o. Tokaj, u. t.· és u. p. Tarczal. 
aégi j. rszékh. Honyhád), cs. O. Szálka, u. t. Bony- Paptanya, r. Tiszaigar, Heves vm., ti:!zamttói 
hád, u. p. Szálka. _ j., cs. O. Tiszafüred, . u. t. és u. p. Tiszaipr . 

Papsxabadl, f"'' Litvaszinye, Trencsé'n vm., Paptnnya, r. Tiszaszederkény, Borsod r~~ .. 
_ . zsolnai j., cs. ö. Zsolna, u. t. és ·o. p. Litvailló. mezöcsáti j., cs. o. Únod, u. t. SajóS"Z~ged.l. P. 

P a p sz a b a d i l. Kispapszabadi. Tiszaszederkény. 
Papszállás, f"'' De,cs, Tolna vm., központi j. Paptava, r. Tiszacsege, Hajdll v11., k4zpon!i 

(székh. Szekszárcl), cs. ö. Decs, u. t. Pörböl, j. (székh. Debreczen), cs. 6. Tiszacsege, 1o f, 

- n. p. Decs. · és n. p. Tiszacsege. 
Papszásztanya, r"\ · Nagykereki, Bihar "'n~, Paptel ek, r. Derekegyház, Oaotagrád vm., lissiJI· 

biharkeresztesi j., cs. ö. Kisszántó, u. t. és u. p. túli j. (székh. Mindszenl), cs. G •. Deretenb3:, 

Nagykereki. -· n. t. Nagymágocs, u. p. Szentes. , 
Papsúsztanya, r. Pele, Beilcígy vm., tasnádi P a p t e l ek l. Fúzespaptelek, Szilágypaplel~·· 

j., es. O. Pele, n. t. Tasnádszántó, n. p. Érkőrös. *) Paptelke kk., X Tyikló; SJOlllok·Do~: 
Papsziget, r"\ Füzesgyarmat, Békds v-m., szeg- ovm., csákigorbói j., _ház ~~~. ! 761,~·· ~(:~~i: 

halmi j., es. o. Füzesgyarmat, u. t. és n. p. Füzes- kb., kj. és ak. c~ák1gorbó, ~·"~··Dés, :'\x1, ;o, 
· gyarmat. gorbó, ab. Dés, cs. O. Csákigorbó, ' 

Pnpszigetlnmjor, r"\ Tőnye, PolSony vm., duna- u. t. és n. P• Csikigorbó . 
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- Pap Plit 1 • 

Papueslaeu, f'"'l Kustú.ny. Zala tmr., znlnszent- *) Parasznya kk., )( Barossakna, Bikkeslelep 
pti j., cs. lJ. Zalacsány, u. t. Kehicln-Kuslány, és Lajos lelep; Bot·sod vm., sajószenlpéteri j., 
• p. Zalaszentlászló. ház 149, i. 896, ltl., ~, rk. Sajószentpéter, !.91! 

Papudvar, f'"'l GlHniezbánya, &epes tJtn., cs. O. kh., kj. és nk. helyben, tsz. Miskolcz, jbtk. és 
QOlniczhánya, u. t. és u. Jh Galniezbánya. ah. Sajószentpéter, cs. a. Snj!iszentpéter, 84o, X; 

PapvölQ', f'"'l Vácz, Pest-Pilis-&lt-Kiskun tJm., 31, u. t. Sajószentpéter, IZ!· 
a. O. Váez, u, t. és n. l,• Vácz. P a r as z n y a l. Nylrpara.sznya. 

P a r a b u t y l. Paripás, Farasztdubova kk., .Árv11 vm., v6.ri j. (székh . 
*) Paricz nk., )( Bálinttanya, Beiszertanya, Tut·dossin), ház 106, :E 408, T., o. !.0~2 kh., 

ll6sztanya, Gedeonta1;1ya, Józsefmajor, Paa·é.czi ma- kj. és ak. Felsőlehola, lsz. Rózsahegy, jt.tk. és ah. 
jor, Szentgellértmnjor és UgorHatanya; 1~mes Alsókubin, cs. ll. Árvaváralja, 71, XV, MJ, u. t. 
..., k!lzponti j. (székh. Temez~vár), hé.z ·507, :E és u. p. Dluha. 

o.. n., m., sz., it, =f (•), rk. Temesság, Faráz, f'"'l Decs, ToltUl vm., kllzponti j. (székh. 
10.0i1 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ab. Te- Szekszárd), cs. !1. Decs, n. t. és u. p. Decs. 
mesvár, es. 6. Temesslig, 6J, vm, !.f., r. *) Farnznó kk., TreliCBin ""'·· vágbeszterczei 

~. j., ház 69, i. 878, T., rk. Vágbtosztercze, 1J)1fi kh., 
Paráczta, f'"'l Szekszárd, Tolt1a vm., cs. O. kj. és ak. Soltészperecsény, tsz. Trencsén, jbtk. 

SzekszíLrd, 11, t. éil u, p. Szekszárd. Vágbesztereze, ah. Nagybiescse, cs, ll. VÍigbesz-
ParAczi major, r.. Pnt·ácz, 1'emcs tJm., k.Oz- tercze, 71, XV, 47, u. t. és u. p. Vágbesztercze. 

ponti j. (székh. Temesvár), cs. 6. Temesslig, u, t. Pa1·áznya, f'"'l Feltót, .Arad , tornovai j., 
Parácz, u. p. Temesság. cs. !1. Feltót, u. t. és u. p. Ic'eltót. 

*) Parád kk., )( Cseviczeforrás, Csorhegyfark, *) Parázs kk., .Aratl "m., borossebesi j., ház 
Disznókő, ll'ényesi puszta, Méhészkert, Parádfürdő, 97, !, 442, O., m., =f, 1.1!8 kb., kj. és ak. hely· 
Parádóltuta, Rózsaszállás, Sándorréti puszta, Som- ben, tsz. Arad, jbtk. és ah. Kor~sb6kény, cs. ll. 
begy és űveghuta; HetJes vm., pétet'Yásári j., Borootsebes, SS, IV, 13, m. h., u. t. és a. p. 
ház 4!0, i. !.348; M., rk. Bodony, 7.341 kh., kj. Borossebes. . 
~~ ak. helyben, tsz. Eger, jbtk. Pétervására, ah. Parázsszeg, f'"'\ Hédet·vár, Gg6r ""'·• tósziget-
Eger, es. !1. helyben, 60, x, 32, r. csilizkOzi j. (székh. Gyc5r), Cl. 6. Hédervir, n. t. 
~· . és u. p. Hédervár • 

Paradflrdö, f'"'l Parád, HetJeS vm., péten·ásári *) P~rdány nk., X Ternovicza.tanya; Toro11tál 
j., es. o. Parád, .f" e. ~ (csak nyáron, ""'·• pardányi j., ház 665, :E 3.!!13, N., ~z. n., O• 
télen n •.. t. és n~ l'· Parád), · =f, 8.598 kh., ak. helyben, tsz. Nagybecskerek, 

• 

Paradlcsommajor, f'"'l , Blkts ·vm., és ab. Módos, cs. O. helyben, !ID, V, 16, 
iYUlai j., cs. 6. Gyula, u. t. és u, ll• r. _[ll e. ~· 
-Gyulavári. · Pnrdti, f'"'l Torda, Tordt~-.Arangoa tJm., cs. o. 

Paradlcsommajor, r.. Koronczó, G!Jór f.ttn •• Torda, u. t. és u. p. Torda. . 
-sokoróalj~ii j. (székh. Tét), cs. ö. Ménfő, u. t, ~s *)Pári nk., Tolna vtn., tamási j., ház ~49, :E 1.466, 
u. p. Koronczó. N., o, 1.787 kh., ak. helyben, tsz. Szekszárd, 

f'"'l Dllrypatlan, T.olna vtn., és alt. Tamási, cs. !1. Tamási, U, XIX, 
''l>lgysegi j. (SZ(!kh. non}hád), cs. C>. Zom\la, u. t. m. h., u. t. Ság-Kónyi, u. p. Tamási. 
4:s u. p. Zomba. . . f'"'\ 'l'őkelerebes, Zen&plén vm., erdődi 

P a r a g a l. Parrng. j., cs. 6. Erdőd, u. t. és u. p. Tőketerebes. 
Pari.d61lnta, r.. Parád, Heves 'lit/l., pélervásé.ri P a r i h u z 6 c z l. Juhos. 

j., es. !1. Parád, u. t. és u. p. Parád. Pal'lnatelep, f'"'l ~'elsOdiós, PolBong tJm.; nagy-
•) Parnjd nk., Udvarhely vm., parajdi j., ház szombali j., cs. o. Pozsonyná.das, li, t. Szomo-

S9!, ! 2.888, M., o, ~, 11.1 kh., ak. helyht>n, lány, u. p. Felsödiós. 
tsztk., jL. és ah. Szekelyu<lvarhely, cs. O. hely· *) Paripás nk., Bács-Bodrog 11m., hódz!ági j., 
1en, S:t, XXIV, 80, j?. _[It e. ~· hé.z 89:1.!, J!. 4.v7a, N., sz., m., o, =f, Q, 9.109 kb., 

f'"'l Úbegy, Zólyotn vtn., besztercze- ak. helyben, tsz. Zombor, jbtk. és ah. Hódság, 
bányai j., cs. !1. Óhegy, u, t. Beszterczebánya. cs. O. Liliomos, 6, VI, 19, ill• f, , _[ll e. 
·a. p. Alsószarvas. ~. · 

Parassnpnszta, f'"'l Ipolyság, Hont vm., ipoly· Párlshba kk., Lipt6 vm., németlipcsei j., 
~agi j., cs. 6. Ipolyság, u. t. és u. p. Ipolyság. ház !U, :E 149, 'f., rk. Szentmátia, 818 kb., k,J • 

f'"'l Kustánszeg, ZaltJ tJm., novai j., és ak. Bobrovnik, tsz. Rózsahegy, jbtk.. és ah. 
·es. !1. Nagylengyel, n. t. Nova, u. p. Csonka· Liptószentmiklós, cs. ll. 1:4zielnicz, 67, XV, MJ, 
heayhá.t. . n. t. Li ptósz ... ntmiklós, u. p. Szielnicz. 

Paraszkaf6Id, f'"'l Bodorfalva, Turdel 11m , Firlzslmalom, f" llariLzsralu, Sopro11 11m., kis-
stllbnynfQrdői j., es. O. Mosócz, u, t. Mosócz, martani j., cs. O. Kismarton, u. t. Kismatton, 
•· p. Ivánkafalva. . u. 1,• Darbsfalu . 
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Pár Páa • 

Pt\rlzspuszta, r-. KöMlkút, Essfergom vm., szálláspatak, tsz. Déva, jbtk, Puj, nb. Petroaény, 
plrklmyi j., es. O. Muzsla, u. t. és o. P• Köhölkút. r.s. ö. Puj, M, XXIII, 76, u. t Pelrozsény 1o p. 

*) Párkány nk., X ÉrsP.knradnlmi major és Felsdszálláspatak. . . . 
Garnmvöll(yl fatelep; Esztergom vm., párkányi j., Párosza kk., Hunyad ~·· vaJdabun~ J, 
ház 411, ;EB.07:l, M., 0, ref. Esz•ergom, 2.ö5ö kh., ház 46, z 265, O., k~. Kuilybani~topliea, 
ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk. ah. Esztergom, il9 kb., kj. és ~k. ~Jd.lyhánynlop ICI&, .tsz. 
es. ö. Esztergom, 26, XIV, 44, ~. f (Párkány- Déva, jbtk. és ah. VaJdahuny~d, cs. G. Vajda· 
Nána), _pi e. hunyad, 6-f., XXIII, 76, u. t. VaJdahunyad, 1o,. 

gom vm .. , párkanyi j., cs. O. Eszterrom, r, *) Pnrragk ? ! Me v:za! Í 471 ~ ,., 
e. . u. _ vm., palain 11.1 J., z , · , ,.'. T• 

) Par~ag kk., Ny&!ra vm., prtv1g~e1 J·• há_z jhtk. és ah. Palánka, cs. 11. Szephge~ &, VI, 19, 
60, ! 4:0.~, !·• rk. Nyltrat~r~ás, 1.0.(./ kb., kJ. i;Q. :C, . ~· _ 
és ak. Pl'lVIgye, (nagycsótai kJ. és ak. kerület), p át ,.... Kercseli".et &mony ~~~ ~---

N . 'htk é h p . . p . . arrag ' , , ., ' " • ""~"'""' 
tsz. Y l tra, J .t s a. . bJ:I vigye, es. -O.N ri vigye, vári j., es. o. Mosdós, u. t. Attaln·Gsoma, l. J. 
11, XIV, 46, n. • ·Nyitra anya, n. p. agycsóta. K 

1
. l · . . erese tgt> 

Parlagmaj or, r-. TOrOkkamzsa., Toro'll.tal v1n., [•arraglatanya f"'' Szirazberek 8zallllár 
111 

tilrOkkanizsai j., es. G. Törökkanizsa, u. t. es t á é t' ·' •• JI '-''k la. l l ' \I!L.la.. . · sza m rn me 1 J., ...... u. 1111 o , • h :111111 

u. p. Törökkamzsa. u. P• ::hászherek. · . · 
*)w Parlagos kk., Nógrád, ~m., gácsi j., ház 98, P&trragputo:ztn,f"'' Kisperklta, Fejtrn~.,adonJi 

! 5o1, T., eJ', 1.926. kb., kj, és ak. Ábelfalva, j., es. ö. Nagyperk:íta, u. t. és u, p, Nagyperkáta . 
tsz. Balassa!(yarmat, Jbtk. és ah. Losonez, es. ö. P.n.rseltköbá.uya f"'' Pesthideorktit l'e$1·.Hlia-
. Ab ' " ' . Abelfalva, XVI, 51, u. t. Gács, u. P• el- Solt-Kisl.:m~ t~tn., pom:ízi j., es. G. Budakeszi, 

fal va. · . o. t. és n. p. Pesthiclegkúl 
Parlagpuszta, r-. N ézsa, Nógrád vm., nógrádi P a r t l. Szmnuspart, Vágpart, 

j. (székh. Rétság), cs. O. Ndtines, u. t. éft n. P• *) Pá1·ta kk., Temes ."m., fehértemplomi~bú 
Nézsa. · t 48, ;E 749, Sz., .:f, 2.241 kb., kj. és ak. Temesolr_, 

P a r n d o r f l.· Pándorfal u. tsz. Fehértemplom, jbtk. Nagykárolyfalra, ah.. 
· . PáJ•"Icza kk., X Bntorópuszta; Árva vm., Fehértemplom, cs. G. Homokszil, 61, Vll, ll, 

alsókubini j., hA.z !19, i. 1.091, T., rk. Nagy- u. t. Karasjeszenll, u. p. Temesór. 

• 

í 
' l 
l 

falu, Iig. Isztebne, 8.759 kh., kj. és ak. helyben, - Pa-rti, C'l Alsóhutka, .Abauj-Torna '•~ 611éri 
tsz. Rózsahegy, j~tk. és ah. Alsókubin, es. 6. j. (székh. Hernádzsadány), es. ~. Hernídua&y, 

· Kralovan, 71, XV, 49, r. . . u. t. és n. p. Alsómislye. 

• 
• 

• 

*l kk., )( Cziganytelep, Kincsesi korcsma, *) Partos nk., )( Abbaziapuszta, Destpollan)l. 
Kincsespuszta és Parnói major; Zemplén vm., Kovácstanra, Nagyrétipuszta, Rárósp~~ is 
gálszécsi j., ház !55, ! 1.519, T., m., O• gk. Zsombékpuszta; Torontál t~m., hinlaki J, hi& 
Szécsudvar, ~.640 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 197, ;E 1.6:19, M., o., .:f, rk. Karatsonyifal11. . 
Sátqralja1íjhely, jbtk. és ab. Gálszécs, cs. 6. GaU- 9.818 kb., ak; helyben, tsz. Nagybecskere~jhlk. ! 
szécs, 66, IX, ~8, :f, _pi e. • . · és ah. Módos, es. 6. Nagygáj, ~~~. VII, ~~ 1o t. ' 
Farn~i majo1·, ll Parnó, Zemplén. 'f/m., gá.l- Bánlak, u. p. Karátsonyirizstelep. 

azéesi j., cs. G. Gó.lszées, u. t. és u. P• Parnó. Partos, r'IAlsóbisztra,Máramaroulll.,huszti~ 
Páró kk., Fogaras "'"'·• sárkányi j., ház '1.77, cs. D. Berezna, u. t. és u. p. Berezna . 

f. 1.162, O., .:j=-, S.'i8! kh., kj. és ak. helyben, *) Pártostaha kk., 'Va811m., muraszombatij., 
tsz. Brassó, jbtk. és ah. Sárkány, es. ö. Sár- ház 101, :E. 438, M., vend, rk. Alsószentbenede~ 
kány, SJ, XXIV, 78, v.. t. Alsóvenicze, v.. P• ág. Domonkosfa, 1.167 kh., kj. és ak. hel7bfll, 
Sárkány. · · tsz. Szombathely, jblk. és ah. lluras10mbll, 

*) Parócza kk., X Imredombpuszta; .Nógrdd es. G. Tótkeresztúr, 83, XX, 66, ~ 
, gá.esi j., ház 58, i, 278, T., IÍir· Erújfa.lu, Partoakápolnol tanyák, " Szolnok, lw· 

1.579 kh., kj. és ak. Nógrádszenna, tsz. Balassa~ Nagylcun-Szolnolc tiM;, cs. O. Szolnoi, 1. t. tJ 
gyarmat, jbtk. és ah. Losoncz, cs. G. Ábelfalva, n. p. Szolnok. 
!5, XVI, öt, u. t. Gács, u. p. Nógrá.dszenna. *) Pál'Ta kk., X Lakasimajor; Bullercu-N.",. 

PárosdUlö, ro. Fegyvernek, J áss-Nagykun- vm., naszódi j., ház 207, f.l.t<m, O., ; , th., 
Bsolnok tJm., tiszai k6zép j. (székh. Törökszent- kj. és ak. Nagyrebra, tsz. Beszteme, jbtk. és 
miklós), es. o. Fegyvernek, u. t. és u. p. Fegy- ah. Naszód, cs. 6. Naszód, XXII, 71, .. l. 
vernek. · Rebra, u. p. Naszód. 

P a r os e n y l. Zsilymaezesdparoseny. *) Páskaháza kk., G6m6r 18 Kii·IlDIII ::: 
· Parospestere kk., Hunyad 'tim., puji j., ház rozsnyói j., ház 7f:l, i. 407, ~·· ~. 1: jblt. 

tOS, f. 601, O., ; , 6.072 kh., kj. és ak. Felst5- 1 kj. és ak. Kuntapolcza, tsz, Rtmaszom 
• 

• • 

• -
• ' ' • 



• • 
' • ' •• 
• 
1 
• 

• 

• 

•• 
• • 

' ,. 
. 

' 
• 

• .. 
• .. 
• • 

• • 

• ,. 
• • 

•• 

•• 
' • .. 
. 
• 
• •• 

• • 
. 
• 

' 
• 
• • 

' • 
' • 
~ . 
• 

• 

• • • 
' • 

' • 

' • • 
' • 

' • • 
' • 
• 

• • .. 
• 
• • . 
•• • 
• 
•• 
• 

' • 
; ,. 
• 

,. 
• 
t 

' • • 
' • , 
. 
• 
( 
• • 
• 
• • 
' ., 
• 
• • •• 
. 
• 
• 

• . 

' ' 
.. 
• 

• • 
' 
• 

' • 
' • 
• 

' • 

' l 
• 
' t 
r 
[' 
• • 
• • 
• 

' • 
~ 
• 

' l 
! 
• 

! 
' • • • • 

' • ' .. 
' • • • 

' • 

' 

' • • • 

l • 

• 

• 

• • 
• 

' • 

Pás-Pat • 1031 

• ah. Rozsnyó, es. lJ. Csetnek, 26, XVI, 6!2, vani j., ház 903, i. 5. 793, M., o, ll), ref. Gy6n-
m. h., a. t. Pelsöcz, u. p. Kuntapolcza. gyös, Ag. Sámsonháza, 5.643 kb., a'k. helyben, 

p t 1 kóc 1 1. HidegréL tsz. jbtk. és ah. Hatvan, cs. O. helyben, 60, 
Paskovec.r.:, 0 Melcsicz, TreJICBin 'IJtn., tren- x. 32, r. ~ r- e. ~-

•llni j., cs. lJ. Melcsicz, u. t. és u. p.Melcsicz. P ás z l. Nyitrapásztó, Iimlypászló • 
Pasknml tanyák, r-. Endr4d, Békés tim., Pásdorbalomtanya, r\ Tis: a :orogma, BorlOti . 

IJOmai j., cs. O. Gyoma, u. t. és u. l'• Endröd. 11m., mezöcsáti j., cs. G. :Mezöcsát, u. t. és 
Pasknml tanyák, r\ Gyoma, Békés 111/l., gyomai u. p. Tiszadorogna. 

J., cs. ll. Gyoma, u. t. és u. p. Gyoma. . *} Pásztorbáza kk., VC18 11tn., németújvári j., 
Páslfget, r\ Túrterebes, Ugocsa 11m., tismn- ház 172, :! 1.i:J~, H., (), .1.693 kb., kj. és ak. • • 

tdli j. (székh. Halmi), cs. ö. Turcz, u. t. Halmi, helyben, tsz. Szomhathely, jbtk. és ah. Német-
L p. Túrterebes. újvár, cs. ö. Szentelek, 89, XX, 66, u. t. Szeuto 

r-. Felsc5feketepatak, ZempZm& 'Um., elek, ~ eA\ . 
nrannói j., cs. O. Varannó, u. t. Tapolyhanus- *) Pásztorbegy kk., ZempUn ma., j., 
falva, u. p. Tapolyizsép. · ház 58, :E !49, R., ; , 3.8~7 kb., kj. és ak. 

Pást, r\ Diósgyór, BorBoci 11m., miskolczi j., Szinna, tsz. Sti.toraljaújhely, jbtk. és ah. 

• 

cs. 6. Diósgyór, u. t. és u. p. Diósgyór. cs. O. Szinna, 66, IX, !!8, 11o t. Czirókahosszú-
Pást, r\ Osgyán, Götnör ts Kis-Bont ""'·• rima- mező, u. p. Nagykemencze. · '· 

1zombati j. (székh. Nyustya), cs. O. Rimaszom- *) Pásztori kk., X , Hesedda-
ba~ a. t. Rimaszombat, u. p. Osr,;yán. major és Hőgyészymajor ; Sopron csornai 

P as t i n a z a v a d a l. Pászlorzávod. · j., ház 8!1 ! 419, M., 1·k. Szilsárkány, kb. 
· Pástitelep, r'! Alsózelló, N6grcíd tim., szé- kj. és ak. Szilsárkán.y, tsz. Sopron, jbtk. Él ah. 
csényi j., cs. O. Ndgrú.dszakál, u. t. Nó~&rádszakó.l, Csorna, cs. O. Csorna, 76, XV lll, 58, a. t. és u. p • 
•· p. Bussa. ' Szilsárkány . 

*) nk., X Gondatas, Groáklag, Nagy- Pásztorlktstanya, r-. Túrvékonya, BeatfilM 
terebetanya és Pósatanya; Beabolcs 11m., dadai vm., a vasi j. (székh. Avasújváros), cs. o: Bibzád, 
fels6 j. (székh. Gáva), ház 192, f, 1.238, M., ~. n. t. Avasrelsőfalu, u. p. Vámfalu. 
rk. Tiszaberczel, !1.191 kh., ak. helyben, tsltk., Pásztorltanya, r-. Túrvékonya, &t~tmár .-., 
jb. és ah. Nyiregyháza, cs. O. lbrá.ny, 65, X, 33, avasi . j. (székh. Avasújváros), cs. O. Bikszád, 
L t. és a. p. Tiszaberezet . u. t. Avasfelsöfalu, u. p. Bikszádfllrdc5 • 

Paszabcsúes, r-. Vencsellő, &abolcs t~m., *) Pt,sz1.orlak kk., Bereg 11m., j., ház 
dadai felsö j. (székh. Gáva), cs. O. Nyíregyháza, f, 386, R., gk. Szenlmiklós, 461 kb., kj. és ak . 
•· t. és u. p. GörOgszli.llás. Szentmiklós, tsz. Beregsz4sz, jbtk. Munkács, ah • 

r-. Málnapatak, Nógrád t~m., Szolyva, · cs. o. Alsóviznicze, XI, M, u. t. 
losonczi j., cs. 6. Málna patak, u. t. Szinóbánya, és u •• p. Szentmiklós. · 
L p. Losoncz. · Pásztortanya, r-... Gelej, Bor1ori "*·• mez6· 

Paszeld, r-. Marikó, Trencsm "'"·• vágbesz- csú.ti j., cs. o. l'!Iezőkeresztes, u. t. és u. p • 
terczei j., cs. ö. Vágbesztercze,· u. t. Vágbesz- Gelej • 
tercze, u. p. Marikó. *} PisztorzáTod kk., Trmelln , vigbesz-

r-. Murá.ny, G6m6r ú Kis- terczei j., ház 32, :! 165, T., ri.. Alsóricsó, 1.~ 
Boftt 11m., nagyrőezei j. (székh. Jolsva), cs. ö. kb., kj. és ak. Alsóricsó, taz. Trencsén, jhtk • 

• 

-
l 

Nagyröcze, u. t. és u. p; Murányalja. Vágbesztercze, ah. Nagybicscse, cs. G. Nagybicscse, .. 
Paszlecska, r.-. Vidornya, Trencstn 11m., puhói 71, XV, 47, u. t. és u. p. Alsóricsó. 

j., ca. G. Puhó, a. t. Puhó, u. p. Alsórétfalu, Pászt6zug, r\ Mezőtúr, JtúJ-Nt~gyhn-&ol-
p as z ik a I. Kishidvég. 'IIOk tltn., cs. ö. Mezőlúr, u. t. és u. p. Mezőtúr. 
Paszkallnmajor, r-. Bot, F4iér vtli j., *)Pat kk., Sotnagy t~m., csurgói j., ház 10~, f. 

ea. O. Sóskút, u. t. és u. p. Etyek. 631, M., rk. Miháld, ág. Sand, 991 kb., kj. és ak. 
• 

• 

*) Paszmos kk., Kolou tim., tekei j., ház 195, Mihá.ld, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Csurgó, ca. G. · · 
f. 901, O., n., czigány, ; , ~. 3.961 kb., kj. és Inke, 44, XIX, 6!, u. t. u. P• 

• 

ak. Szll.szpéntek, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Miháld. • 

· Teke, cs. G. helyben, XXII, 78, u. t. és u. p. P á l l. Pusztapát. 
Nacaajó. . *)Pata kk., X Flórapuszta; Sotnagy szipt-

P á sz t él y l. Alsópá.sztély, Felsőpásztély, Kis- vári j., ház 61, ! 405, M., ~, rk. Németlad, 
pásztély, Nagypásztély. !15~ k.h., kj. és. ak. Somogyapáti, tsz. Kaposvár, 

Pasztlrirtvú.ny, r-. Trencsénfogas, Tretzcsm jbtk. és ah. Szigetvár, cs. o. Szigetvár, '-'• 
1m., puhói j., cs. o. Pubó, u. t. Ledniczróna, XIX, 6~, n. t. Szigetvár, u, p. Somogyapáti. 

!··' 
. 1. p. Trencsénrogas. P a t a l. Bégata., GyGngyöspata, Kolozspata.. 

") l'ai.sztú nk., )( HidegvOigy, . Hosszúvölgy, •) Patacs kk., X Szentjakabhegy ; Barflflyo 
lessterratelep és Muzslapuszta.; He·ves 11tn., hat- 11na., pécsi j., hiz 178, :! 816, M., rk. R:'t.ezváros. 
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1.078 kb., kj. és ak •. helyben, tszlk., jb. és ah. Stejvaspatak, Szalmapnto.k, Szalonnapllak, Sziraz. 
Pécs, cs. O. Pécs, ö~, XIX, 60, n. t. Pellérd, u. p. patak, l::izarvaspatak, !;zászpalnk, Székelysóspalak, 
Ráczváros. Sze~&tistvánpalak, Szepespatak, Széppatak, Szuha· 

*) Patacska kk., Sáros vm., lemesi j., ház 96, patak, Szúpatn.k, Tamáspatak, T .. polyslrpatak, 
f, 118, T., czigány, ág. Hárosófai u, 647 kb., kj. Tekerőpatak, 'ferebesrejérpatak, Tereselpatak, TS. 
és ak. Keczerpeklén, t~ztk., jb. és ah. Eperjes, patak, Turapatak, Vadpatak, Verespatak, Zalán • 
es. O. Keezerpeklén, 67, IX, 19, n. t. Lemes, patak, Zaránd patak. . 
u. P• Kerzerpeklén. P a t ak a l. Aranypataka, Balpataki, Bánya. 

Patncspuszta, r"' Szigliget, Zala vm., tapolczai pa laka, Bélnpalaka, Berkeszpataki!., Dánpatab, 
· j., cs. O. Badac11onytomaj, u. t. Balatonederics, Demeterpataka, Disznópataka, Gyepnpataka, Gyor., 

•· p. Szigliget. kapataka, Horgospataka, Igenpataka, Királypa· 
*) PatafalTa kk., X Dro.skovicsmajor és Erzsé- taka, Lápospataka, Miglészpataka, Somkulpatab. 

betmajor; Vu vm., szentgotthárdi j., ház 1 Szap.panpalaka, Tormapataka, Tökepai:W., VU. 
. f, (i74, N., rk. Rabakt>resztúr, ág. ÓkOrtvélyes• palr1ka, Zalapataka. · · 

1.307 th., Jrj. és a.t. ÓkOrtvélyes, tsz. Szombathely, ") Patakalja kk., N6grárl tnr., gáesi j., biz 
jbtk. és ah. SzentgotU1!lrd, cs. 6. Radafalva, S:l, 58, ! 3U., T., m., rk. Dh•ény, ág. Losonczlam. 

. XX, 66, u. t. Szentgotthárd, . 2.010 kb., kj. és ak. Losonczlnmási, Ist Balassa-
Patalkürtös, . r"' Zalaszentbalázs, Zala' vm., gyarmat, jbtk. és ah. IJOsoncz, es. ft, Gáta, !!i, 

nagykanizsai j., cs. O. Gelse, o. t. Gelse, u. p. XVI, ól, m.' h., u. t. Lónyabanya, ,, ,. 
Zalaszentbalázs. 

P a t a j l. Dunapataj. Patakel n, r-. Poprádremete, Bz~pa 111., ti
Patajlbojár, r"' Harta, Pest-Pilis-Bolt-Kis- lublói j., ak. Nagyszulin, es. ,ö. Ólubló, 1o t 

1-vn "'"·• nonavecsei j., cs. O. Dunnpataj, u. t. Ólubló, u. I•· Poprádremete. 
Harta,· o. p. Dunapataj. *) Patakfalva kk., Udvarhely ""'·• udra.rl!el~j. 

Patajimlkla, r"' Dunapataj, Pest-Pilis-Bolt- {székh. Székelyudvarhely), ház 10~, i, l,~. 
Kisicm vr.1., dunavecsei j., es. O. Dunapataj, 2.287 kh., kj. és ak. Fels6boldogfalva, tsztl 
u. t. Harta, •· P• Dunapataj. jb. és ah. Székelyudvarhely, es. ö. Vingárd, 8~. 

Patak kk., Lipt6 vm., németlipcsei j., ház 23, XXIV, 80, u. t. Székelyudvarhely, •· p. Ánál
! 1!5, T., Ag. Németlipcse, 248 kb., Jrj. éa ak. falva. 
Liptótepla, . tszlk., jb. és ah. Rózsahegy, es. o. *) Pataki kk., Sároum., Celsilvizkazi i~ ház 
Liptótepla, 67, XV, 49, u. t. és u. p. Liptótepla. 24, :!. l liS, R., gk. Szoroosány, ~6 l ih., ij. is 

*)Patak kk., N6grád vrn., balassagyarmati j., ház ak. Szoroesány, tsz. Eperjes, jbtk. FelsóvllkGz, ab. 
!89, f. 1.47!!, M., o, 2.831 kb., kj. és ak. Dejtár, Bártfa, cs. O. FelsövízkOz, 67, IX,~. a. t. es 
tsztk., jb. és ah. Balassagyarmat, cs. O. Érsekvad- u. P• Sztropkó • 
.tert, 25, XVI, 51, u. t. Dejtár, . • Pataki, r-. Csobád, .Abauj-TorM 11111., srib:ói 

Patak I. Agyagospatak, Alsóhidegpatak, Alsó- j., cs. ö. Szikszó, u. t. Halmaj, u. P• Csobád. 
patak, Alsószálláspatak, Aranyospatak, Árapatak. Pataklpuszta, fl Kazsok, Somogy ~111., iplij. 
Avaspatak, Bánpatak, Bégahosszúpatak, Bükkös- es. O. Igal, n, t. Somogyszill, u, P• 
patak, Csendespatak, Cserpatak, Dióspatak, Patakirtvány, f""' Láz, Trencsén 1111., puhói ~ 
Dobrapatak, Egerpatak, Egrespatak, Előpatak, Er· cs. ö. Puhó, n. t. Puhó, u. P• Láz, 
döpatak, Érpatak, Farkaspalak, Fehérpatak, Pat.akitanya, fl Érkörtvélyes, Szat111ár Dl., 

• 

Feketepatak, Felsöfeketepatak, Felsöhideg}J&.lak, nagykárolyi j_., cs. O. Szaniszló, u. t. Ermibily· 
Felsöpatak, Felsöszálláspatak, Gyergyánpatak, t'alva, u. p. ErkOrtvélyes. · 
Harampatak, Hármnspatak, Hárspatak, Hattyú- Patakitéglngyár, n Marosfelfalu, Maros-Tordd 
patak, Hidegpatak, Homapatak, Hosszú patak, Vfll.., régeni felsó j. (sz~kh. Magyarrégen), es. ö. 
Idecspatak, Illópatak, IlondapatR.k, Izasópatak, Szászrégen, u. t. és u. p. Szászrégen. 
Kabalapatak, Kabaláspalak, Kabolapato.k, Kú.sa· ") Patakófalu kk., Ung vm., nagybereznai ~ 
patak, Kelénpatak, Kenézpatak, Kerdilsóspatak, ház 93, f. 1>78, R., t, a.622 kh., kj. és &t. 
Keresztespatak, Kézdiszára.zpatak, Kisl'ekelepatuk, F'enyves\'Olgy, tsz. Beregszász, jbtk. es ab. 
Kisgyógypatak, Kispatak, Kissebespatak Kohó. i.'{o.gyherezna, cs. O. FenyvcsvillG')', 66, XI :~t, 
patak, Komlóspatak, Kilpatak, Körispalak, Kört- u. t. és u. ll• Fenyvesvolgy. ' 
vélypalak, Kurlapatak, Lapispatak, Lapupatak. ") Patakos kk., Bereg 11m., lalo;rezaij, (mkb. 
Lassúpatak, Lazonpatak, Magyarpatak, Málna- Orosz,·ég), ház 253, f. t.'JI76, R., n., 1:, Uol kb., 
patak, 1t1alompatak, Marossárpat ak, MeréHzpatnk kj. és ak. Beregsárrét, tsz. Beregszász, jbti . .il 
Mezőpatak, Mikolapatak, Nádaspat ak, Nádpatak, ah. Munkács, es. o. Beregsárrét, 65, XI, M, L t. 
Nagyfeketepatak, No.gykőpatak, Oláhpatak, Olaj- Szerednye, n. p. Beregsárrét. 
patak, Oroszpatak, Oszlópatak Ökörpatak Rákos- Pataktmsztn, f""' Felsószemeréd, Bo111 '''' 
patak, Rónapatak, Rózsa pa! ak, Sárospat~k, Sár- ipolysági j., C3. ö. Ipolyság, u. t. Kistompa, a. P. 

patak, Sebespatak, Sepsikóröspatak, Sóspatak, Felsószemeréd • 
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Pat-Pát . . ·oaa 
Patakpasz~, n Ipolyvarbó, N6grád ,"n., bn- jbtk. és ah. Nezsider, cs. o. Nezsider, ~ 6• XVlll 

lasssgyarmsh j., es. o. B olassagyarmat, 11. t. 11. t. Boldogasszony, ~- • 
őrhalom n. p. Ipolyvarbó. Pntlhldpuszta, ~ Varászló 8 

*) PatakúJfalu kk., Ung vm., nagyberezntti czali j., cs. o. Nemesvid 11 t' é omo_qy ~rn., m~r-

J
• biz 741 i 456, R., gk. Patakófal ú, 8.~~ kh.. *) Pátka nk X Bo.gly.osi." s ·,.lsl"lll. ,,, • eml'svul. 
., ' l B ás 'btk F . ., z" u Le~y. BelmaV.r .. : és ak. FenyvesvO gy,- tsz. eregaz z, J • illOpm&.Jor, GéznmaJ· or Kl'lrakA .. 1. . . •- • 
~· " F "l 66 XI Sá · ' us, B tLri:unaJor és és ah. Nagyberezna, cs. u. enyvesvu gy, , , gn•a]or; Fejtr t>D&., székesfehénllri . 

36 L t. és u. p. Fenyvesvölgy. 4iö, :@. !2.861 M * * 8 803 kh. J., ház 
• · • ·• u • o • · · ak hel be 
:rataktanya, n Dombostelek, Be,.eg t~tn., szoly- tsztk., jb. és ah. Székpsfehérvár -~s 0 ~ n, 

. .,ai j., cs. 6. Polena, u. t. és Uo p. Polenn. berény, 69, XVII, 53, r. ~ . . vas-
PatakTiilgy, n Alsóhidellpatak, Máramaf'os P á tk a l. Sokorópátka. 

· •·• ök61 mezl'li j., cs. O. Iszka, u. t. Volócz, P a t k a n y ó c z 1. Pato.kos. · . 
L p. Alsóhidegpatak. Pátkányos, f"\ Győrzamoly Gy&r tim tó . · 

PatalnlllrY, n Okörmezll, Máf'amaros tltn., csilizközi j. (székh. Győr) e~ 6 Gy" ., szt.lgeét-
"' G ' • ur, n. • s ökOrmezöi j., cs. G. ukörmező1 u. t. és u. p. u. P• yörzá..."'loly. , · . 

ÖkOrmcző. P~t~n.puszta, f"\ Sokorópátka, Gy6r ~m. sok • 
n Trencsénmakó, Tren~sé'n t~m .• róalja1 l· (székh. Tét), es. o. Kaj6r u L F ~ 

D&8Jbicscsei j., cs. G. Turzófalva, L t. Turzó- péez, u. p. Kajár. ' • e • 
falva, u. p. Trencsénmakó. · Patkó, n Tótpelsőcz, Z6lyom tltn. zól . 

PatakTiilgfe, n :Meregyó, Kolola vm., bánffy· cs. G. Tótpt!lsőcz, u. t. és u;. .p. Tót~elsö!~mJ j., · 
hunyadi j., cs. 6. Meregyó, u. t. Nagykalota, . Patkós, f"\ Tiszafllred, Heres '"''·• liszatOredi 
a. P• :Meregyó. J., cs. 6. Tiszafüred, n. t. és n. p. Tiszafilred. 

*)Patalom kk., X GaAlmajor; Somogy 'Dm., igali . Patkó_s~nszta, f"\ Hontudvarnok, Hmzt ""'·• 
j., ház 37;! 804-, :M., rk. Somogyszill, ref. Magyar- lpolyságl]., cs. O. Alsósipék, u. t. és u. p. Teszér. 
atz\d, 717 kh., kj. és ak. Magyaratád, tsz. Kaposrár, P a t l a n l. Dörypatlan. 
jbtk. és ah. Igal, es. 6. Mernye, 44, XIX, . Pato~l~major, n Hontudvarnok, Bcmt 11m., 
a. t. Répás, n. p. Magyaratád. lpolyságt J., cs. O. Alsósipék, n. t. és n. p. 

Pitapuszta, 0 Enying, VeSJprdm 11t1&., enyingi Teszér. . .. 
j., es. ö. Enying, n. t. és u. p.- Enying. . *) Patóhl1za kk., X Dégenfeldto.nya, Patóházai . -

Patapuszta, r'\ Tplka, Bihar tim., nagyszalon- Lanka, Révtanya és Tóthtanya; &atmá,. tltn. szi
tai j .• cs. O. Feketebátor, n. t. é3 n. P• Nagy- nérváraljai j., ház ~7, i. 1.1-t-7, O., m., ; : ~ 
szalonta. 2.868 kh., kj. és ak. Aranyosmeggyes, tsz. Szat: 
. Patárhomoka, f"'' Nagylónya, Bm-eg .,,11,, mező- már-Németi, jbtk. és ah. Szinél'Váralja, cs. o. 
kaszonyi j., cs. o. Bátyú, u~ t. Bátyú, L P• Sárközüjlak, 6, XII, 87, u. t. és n. P• Aranyos-
Nagylónya. meggyes. . · 

P a ta a l. Csilizpatas, Nérapatas. · Patóházal Lanka, r'\ Pntóháza, S~atmáf' --
, Pataymalom, n Hej ő,\) api,· Borsod. mez6- szinérq'Lraljai j., cs. O. Sárközújlak, u. t. és n. p. 
esá.ti j., cs. O. Mezllcsát, u. t. Mez6csá.t, u. P• Aranyosmeggyes. · 
Hejllbáha. P a t o n a l. Lovászpatona., Ráho.patoniL. . 

Pata ... tan ... a, ,..." Nyírmada ~o·-b ze i P a t o n y l. Benkepatony, Bögölypatony, Csé-
~ ·~ , ' , A»a o s t~m., ny r- . t D. ó f E 

baktai j., ca. o. Nyirmadn, u. t. és u. • N fr· esenypa ony, 1 s örgepatony, löpatony, Lögér-
mada. · p Y· pu.ton y . 

Pataytanya r'\ Szárazberek &at • *) Patosfa kk., Somogy tltl~ •• szigetva\ri j., ház 97, 
natmárnémetr j. cs. o. Mikol~ u ta;.;~·· .l!. 700, M., ~, rk. Némellad, !!.618 kb., kj. és 
-. p. Szárazb~rek. ' • 

1 0 
a, ak. Németlad, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Sziget-

*) Patcza kk. )( Jé " tel So vár, cs. 6. Szigetvlir, 44, XIX, 62, n. t. és u. p. 

ár
. • ' g,a ep; mogy vm., kapos- Németlad . . 

V 1 J., ház '6 f. ~20 M f Z l' k ' r l d ' . 1371 kb. . ' • ., re· se lcz 18'0. u • Patpuszta, f"'' Hetes, Somogy tm., kaposvári 
' kj. és ak. Szenna, tsztk., jb és ah · H · H Kaposvár cs ö Zs r . . . J., cs. ö. etes, u. t. es u. p. etes. 

Kaposvár' u . p. Zs el_lczkk_ts~o.llud, .U, XIX, 62, n. t. Patpusztn, r'l Marczelhá.lla, Komáf'Otll .,.,, 
• • • e 1cz lSia ud. _,. · ~b ö 1 K Paterhomok Sár · udvaru1 J· (szé.. • j!:yal a), es. O. omárom, 

sátoraljaújhelyi .~ os~atak, ZetnpZt!n · u. t. Komárom, u. P• Izsa. . 
a. p. Sárospatak J., . cs. o. árospatak, n. 'L és p á t r ó l. Nemespátró. 

Paterak h ' *) Pátroha kk., X Ha.jorhegy, Kuklástanya, 
0 ázcsoport, n Drenova alközség, f"\ Lencsestanya, ltalomérés Sz6vetenlo.nyu.; SmboZCI 

. vtros re~~~~~~é (a köz.bi~t~nsági azoigálatot Fiume v1n., · kisvárdai j., ház '04-, i 2.59. :, M., ~, rt. 
*) Pi tr 

1 
~e telJesi b), u. t. ~s n. p. Fiu me. Ajak, gk. ~yirta ss, 6.817 kb., kj. és ak. helyben, 

f.t.tl!U. : u! • 11m., nezsideri j., ház J 90, tsz. Nyíregyluiza, jhlk. és ah. Kisvárda, cs. 6. Kis-
' ., Ot 6.9-1.6 kb., ak. helyben, tsz. Gy6r, várda, 6ö, x, r. ..(ll e.. ~-
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Pat Pá1 • 

P a t t a I. V ágpatta. esztergomi j., cs. ö. Bajna, a. t. 6s 11, P. .-\rula. 
P a t t~ s l. Nérapntas. völgy-Sárisáp. 
*) Pntvnrcz kk., X Feketeviztelep : Ndgrád PnuUnnpnszta, f"'' Kára, Somogy t•., ipli 

t·m., balassagyarmati j., hú.z .t, z 59~, M., j., cs. ö. Andocs, u. t. Nágocs, a, p. tGrM:· 
rk. Balassagyarmat, ág. Szögy, 1.338 kb., kj. és koppány. 
ak. SzQgy, tsztk., jb. és ah. Balassagyarmat, cs. O. PauUnt anya, f"'' Islvánlak, Pouany r111., lllfr· 
Balassagyarmat, ~5, XVI, 51, u. t. és u. JI. szombnti j., cs. ö. NA.das, u. t. és u, P• Bélahh. 
Balassagyarmat. P a u l i s l. Temespaulis. 

*) Patvarócz kk., Nyitra ~m., vágújhelyi j., ház P:mlovtanya, f"'' Kisülés, B11rs vm, aranyos· 
. M, i. 383, T., rk. Vágszentkereszt, 709 kb., kj. és maróti j., cs. ö. Újbánya, u. t. Zsarnócsa, L P• 

ak. Vágszentkereszt, tsz. Nyitra, jbtk. és R.h. Vé.g- Oóczyfürésze. . · 
újhely, cs. o. Vágújhely, 7!, XUI, 41, u. t. és Pnnlnsz, n Dombelve, Tt•encsln tllll., esaemi 
u. p. Brunócz. ·· j., cs. O. Csacza, u. t. Csaeza, u, p. llombelre. 

*) Páty nk., X Bé.nomtanya, Erdőtelek, Kuszkó- *)Páva kk., Háromszék t'm., orbaij. (székh.Ko-
tanyn, Mézesbcgyí kőhl\nya és Nagykutyahagy ; vászna), ház 24~, ! 1.089, M., ~, rk. Imecsfalva, 
·Put-Pilis-Bolt-Kislmn vm., biai j., ház 532, .i.3 4 kb.,. kj. (Zabola ~k.-hez beosztva); ak. Zabola, 
f ~.636, M., ~, rk. Torbágy 6.!29 kh., ak. hely- tsz. Kézd~vásárhely, Jhtk. és ah. Kovaszna, es. ö. 
ben, tsztk. és jb. Pestvidéki (székh. Budapest), Kovászna, ~. X."<IV, 79, (Zabola-Páva), l. t. 

ház), cs. O. Budakeszi, 3!, I, 2, , P á v o. J, pba. 
P a t y l. Alsópaty~ Fels6paty, Köszegpaty. Pavcsicza, n Besztercsény, Brm ~~~~ .. 111-

Patyl 1""'1 AlsógyőrOd Bars -vm. 'verebélyi j. lányi j., cs. O. Oszlány, u, t. Nyitraszeg, L p. 
' '. ' · ' Besztercsény, es. O, Verebély, u. t. Csiffár, u. p. Nagykálna . 

*)Pátyod kk., X Hirschfeld tanya: Bzatrnár -vm.. Pávc~sós~t1~d6, f"'' Faluszlatina, .Mdrmi'OI 
csengeri j., hé.z '23!, f 698, M., rk. Csenger, gk. Dm., szig~ti l· (székh. M~marossZJgel\ cs.. G. 

. Porcsalma, ref. Szatmárangyalos, 1.56 7 kb., kj. és Aknaszlatina, u. 1, Aknnszlatl~R~ u. P• Fal11S1lalma. 
ak. Porcsalma, ts~tk., jb. és ah. Szatmár-Németi, Pávl~, 0 Dusnok, P6st-Pil~a-SollrKi~~~~~~nl., 
cs. ö. Porcsalma, 5, XII, 37, (Pátyod-Csen- kalocsai J., cs. ö-. Dusnok, u, t. HaJos, L P. 

• 

gerjé.nosi), u. t. Csenger, . Dusnok. 
. . . Pnvuczilrtvány, n Trencsénfogu, Tre!ICiill 

Paucsinalehota kk., Liptó vm., bptószentmik- hó' · 8 .. Puhó u t. L ln' r6 
l · · . .c T J G,.l vtn., pu 1 J., c • u. , , et ICI na, 
ŐSI J., ház 48,~ !76, ., ág: Nagypalugya és a • _u. P• Trencsénfogas . 
falu, ~ kb., kJ. és. ak. Kispa~ ugya, tsz .. R~zsa- •) Páz•lt'Wy kk., Baranya tJm., szenU6rinczi ~. 
hegy, J~tk. és ah. Liptóllzentmiklós, cs. ö. L~ptó- ház !l!t>, i. !19, 11., rk. Pt'llérd, -~20 th., kj. éul 
szentm~klós, 67, XV, 49, u. t. és u. P• Liptó- Nagybicsérd, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Szentl6riDa, 
szentm1klós. XIX o t. p 11 ·rd · cs. O. Baksa, t>'!, , 6 , u. e é , a. p • 

. Paucsinesd kk., Hwnyad -vm., bátszegi j., ház Nagybicsérll. , 
151, i. 696, O., ; , !!.624 kh., kj. és ak. Várhely, *) Pazdics kk., Zemplén tltll., nagymihalyi j., 
tsz. Déva, jbtk. és ah. Hé.tszeg, es. ö, Vé.rhely, M, ház 226, f VH9, T., m., O", rt. Vásarhely, 
:XXUI, ·75, u. t. és n. l,• Várhely. gk. Lask, 3.129 kh., kj. és ak. Moesár, tsz. Süor· 

Paulamal or, n Lajoskomárom, Ves•prtm -vm., aljaújhely, jbtk. és ah. Nagymihály, cs, o. Nar7· 
enyingi j., cs. ö. Enying, u. t. Enying, u. })• mihály, 66, IX, 28, u. t. Nagymibaly, ~· 

· Lajoskomárom. · .. · ·. Pazmá.n, n FQzesgyarma4 Békú t•., ster· 
Paulapnszta, 1""'1 Százd, H&nt vm., ipolysági j., halmi j., cs. ö. Filzesgyarmat, u. t és L p. 

es. ö. Húvmngyarád, u. t. Ipolyvisk, u. p. Százd. Füzesgyarmat · 
- Paulatanya, n Alsórados, Nyitra -vm., pős- *) PíLZmü.nd nk., X Bágyom, Gyulatanya,János 

tyéni j., cs. O. . Vittencz, u. t. Ispé.cza, . u. P• tanyn, Kispázmánd, Új major és Zsidóhegy; Fej/r 
Alsódombó. · - vm., váli j., ház 35f., ! 1.820, M., 0, kb., 
· Paulatanya, r-. BddszentmihUy, Baabolcs vm •. ak. helyben, tsz. Székesfehérvár, jbtk. Bicske. 

• 

· dadai alsó j. (székh. Tisza!Ok), cs. ö. Búdszent· ah. Vál, cs .. ö. helyben, 69, XVII, 53, u. t. Kápol· 
mihoi.ly, u. t. és u. p. Bddszentmihály. · násr.yék, 4e:t>. 

Paulatanya, n Sarmasé.g, S,.t.lágy t1m., zilal1i *) Pázmándfalu kk., X Dllrög és ~mjéD· 
j .. es. O. Sarmasé.g, u. t. és u. p. Sarmaság. sukn; Györ vtn., pusztai j. (székh. GyllmeDI· 

Pnulatanya, 1""'1 Vaja, B•a',olcs tma., nyírbaktai m;irton), ház 188, i. 906, M., O• ~. UO! kb.. 
j., cs. o. Nyírmada, u. t. és u. p. Vaja. kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Gyilr, cs. 6. 

Paulnudvnr, 1""'1 MaGYaróvár, vm., mn- Györszentmú.rton, 19, XVII, 58, u. t. Gyd'rstellt· 
gyaróvári j., es. ö. Magyaróvár, u. t. és u. })• má.rton, ~· usztai j. 
Magyaróvár. · *) Pázmándhegy kk., Györ ""''' P 81.6. 1. 

Paull~nmlljor, 1""'1 Sárisáp, Esltergom vm., (székh. Gylirszentmárton), ház f. 
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• Pál Pées 

! k Pd Anclfnlu '66 kb. Jrj. és ak. Pé.z- *) Pécsaranyos kk., Baranya p~csi j., 
m~~falu, z::ztk., jb: és ah. Győr, es. O. Győr- hé.z 101, ! 487, M., rk. Pellérd, 1.134 kh., kj. 6s 
szentrnárlon, 19, XVII, 66, a. t. Győrszentmárton, ak. Pellérd, tsztk., jb. és ah. Pécs, r.s. O. BrLba, . 
L p. Pázmandfalu. öt, XIX, GO, a~ t. Görcsöny, a. P• Pellérd. 

Pál:méndl szöllöhegy, rt Baracs, J!'ejtr tJm., *) Pécsbagota kk., Baranya tJm., szentlc'Srinczi 
adonyi j., ca. ö. Elc5szállás, a. t. Dunaföldvár, j., ház 4~, ! 17~, M., rk. Szabadszentkiri.ly, 
u. p. Baraca. 1.100 kb., kj. éa ak. Gerde, tsz. Pécs, j btk. éa ah. 

rt Baracs, Fej{r 11m., adonyi Szentlórincz, cs. O. Baksa, 5!, XIX, 60, u. t. 
j., cs. G. Elc5szil.llás, u. t. Dunaföldvár, u. p. Baksa, u. p. Sza.badszentkiraly. 
Bar!lcs. · Péosbányatelep, n Pécs, Baranya ",n., cs. 

n . Újfehértó, 86aholcs vm., nagy- o. (a közbiztonsági szalgálatol Pécs város rend-
. klllói j., es. G. Ujfehértó, u. t. és u. p. Újfehértó. őrsége teljesíti}, ~. :r. ~ (Pécs 6.). 

P a z o n y J. Nyirpazony. *) Pécsbudafa kk., Baranya vm., hegyháti j. 

• 

• 

Pazsag, rt Bogács, Borsoil mezőköveadi (székh. Sásd), haz 65, :E 'u5, M., rk. Magyarszék, 
j., cs. ö. Bogfu:s, u. t. és a. p. Bogács. 1.858 kh:, kj. és ak. Mli.nfa, tsz. Pécs, jbtk." és ah. · 

malom, rt Túrony, BaraJ~ya tJm., sik- Sásd, cs. G. Komló, 52, XIX, 60, u. t. Komló, 
lósi j., cs. o. Szalánta, u. ~ és u. p. Sza.lánta. u. p. 1\ló.nra.. 

*) Pázsit kk., Bars vm., oszlányi j., ház 16, ") Pécsdevecser kk., Baranya -11m., pécsi j., · 
!. 164-, T., rk. Nagyugrócz, 539 kb., kj. és ak. ház 68, f, 313, N., rk. Ráezpelre, 831 kh., kj. és · 
Nagyugróez, tsztk., jb. és ah. Aranyosmtu"ót, ak. Ráczpeh·e, tszlk., jb. és ah. Pécs, cs. ö. Egeri.r, 
ca. O. Oszlány, !6, ~IV, 44, a. 1;. Oszlány, a. P• öl!, XIX, 60, u. t. Áta, u. p. Ráczpetre. 
Nagyugróez. *) Poesej kk., S•ilágy vm., krasznai j., ház 151, 

P a zs i ;t j e l. Pázsitos. . f. 771, O., m., ; , 1.9 kh., kj. és ak. Alsóbán, 
") Pázsitos kk., T:rencsdn tim., kiszuczaújhelyi tsz. Zilah, jbtk. Kraszna, ah. Szilágysomlyó, cs. · 

J., ház 63, f, T., rk. Felsővadas,_ 785 kh., o. Kraszna, 51, III, tO, u. t. és u. p. Kraszna. 
kj. és ak. FelsOvadas, tsz. Trencsén, jblk. és ah. p e c s e j 1. Pecsely. . 
Zsolna, ca. G. Kiszuczaújhely, 71, XV, 48, u. t. p é cs el y l. Nagypéesely, Nemespécse ly . 
és u. p. Kiszuczaújhely. *) Pecsenyéd nk., Sopron nagymartoni j., 

PAzsltosirtvány, rt Ábelfalva, Nógrád "m., ház 827, :E ~.009, N., 0, .fo.~ kh. (Sopronsava
pcsi j., cs. O. Ábelfalva. u. 1i. Lónyabánya, u.. P• nyúkút kk. terQletével), ak. helyben, tsz. So,.•ron, 
Ábelfalva. _ . . jbtk. és ah. Nanmarton, cs. G. Lajtaszenlmiklóa, 

Pázsitpus.zta, rt "Alsóozor, Tf'Mestn 11m., bánt 76, XVIII, h7, u. ~ Sopronsavo.nyúkút, ~· 
j., cs. G. ~án, u. t. Felsilozor, u. P• Bán. Pe c 8 e n y é d L Bánpecsenyéd. 

P4zslt.puszta, rt Kishel vény, Trmcstn tim., p e c s e n y e s k a 1. CsernabesetÍy6. 

báni j., cs. O •. Bán! u. t •. és u. P• Bán. . •) Pecs6tszeg kk., B•olnok-Doboka vm., dési j,, . 
Pa~s~tye, I""'.~Dl~varalJ~, Thróc• vm., stubn~a- ház 424, i. i.116, O., • ' .:f, 8.977 kb., kj. és ak . 

• 
vár a. 

P l . 1 "'h ._, . XXI, 70, u. t. és u. p. Dés • cso 1na . w.e esuu.va. 8 
Pé hw+ u JI. b '7 A zA- Pecsétszegltt, 1""1 Felsókosály, •olnok-Doboka 

c 1 .any a, rt .w.ezuzom or, ~mp .,.,. "'"·• . . H lló ... n~ · · s t S tim., dést J., cs. o. o mezO, u. ". és u. p. ..s. 
11e1·encs1 J., cs. G. zerencs, u. • zerencs, u. P• Pé si t·n~- s k ár ... •Pil' 8 lt 1'7.' .... ó b c sza. aa, rt za m , .c'es.- ts- o ·.a.. ta-
m ez zom or. . k l . . " K l . t K l 

Pé 1 t · N k ki Bih bihar ktcn tim., ·a ocsat J., cs. u. a ocsa, u, • a ocsa, 
'L ctty .•.nya, r;: K~BY áerteó , t r;r "".,, N - u. P• Szakmár. . 
.. eresz I.'Sl J., ca. u, 1ssz n , u. • .. s u. P• agy· p é k 1 u ·é ka Ó • ~L 
kereki. . c s a . .w.agyarp cs , pec ...... a. 

Péchytanya, r-. Nyirmada, Szabolcs t~m., nyfr· Pécskaszen~t~mis, rt Ópécska, .Arail ""'·· 
baktai j., cs. G. Nyfrmada, u. t. és u. p. Nyirmada. magyarpécskal J., es. G. Ópécska., m. h. 

:Pécs ljv., X :~eszes Pécsbányo.telep, és R6.cz- (Szentto.más), u. 1i. és u. P• P~cska. 

• 

vé.rostelep ; B4ranya """• ház 6. 70o, i. 49.8:2~, Pécsküpuszta, rt SalgótarJán, Nó!Jf'ád tltll.. 

• ll, n., 0 (6), ! , Ó'. (1, kg. Pécsvárad, HU.Só fllleki j. (székh. Salgó~~rjé.n), cs. O. Salgótarján. 
kb., ak. helyben (1. és II. ak. kerQlet), tsztk., jb. u. t. és u. P• SalgótarJan. · 
és ah. helyben, cs. ö. helyben (a közbiztonsági *) Pécsndvard kk., Baranya· "'n., pécsi j.. 
azoigálatot a város bel- és kOlterOietén a város ház 181, ! 686, H., n., m., rk. E,erár, t.'M·kh., 

teljesiti), ö!, XIX, 60, r, kj. és o.k. Kiskozár, tsztk., jb. és ah. Pécs, cs. 11. 
fl e. Pécs, öi, XIX, 60, m. h., u. t. 'OszGf, u. p. 

P é c a · "Kiskozar. . 
Pecsalkov, rt Rezsc'lfo.lva, Tf'encsM tim., ltiszu- *) Pécsújfalu kk., ~ros ",.., kisszebeDi j., 

ezalijhelyi j., cs. ö. Kiszuczaújhely, u. t. Kiszucza- ház U3, i. 1.085, T., lengyel, czipny, m., 0, 
újhely, u. p. Neszlény. 1!.889 kh., kj .. és ak. helyben, taL Eperjel, jbtk. 

·. 

• 
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• 

• 
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cs. ö. Kisszeben, 67, IX, ~9, Jánok, tsz. Kassa, jblk. és ah. Torna, cs. o. Szepri, 
3~. IX, 1!7, n. t. Sze ps i, u. p. Jánok. 

és ab. Kisszeben, 
l- e. 

• 

r'! Rózsapallag, Btaltnát· v111., *) Péhó kk., Trencsén vtn., puhói j., hú 75 . 
avasi j. (székh. Avasújváros), cs. ö. Avasújváros, ! 618, T.; rk. Bolesó, 1.63Hh., lij. és ak. Boles~ 
a. t. Avasújváros, u. p. Vámfalu. . tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Puhó, cs. ll. Nem16, 

.. ) Pécsvárad kk., Ba;·anya vtn., pécsváradi j., 71, XV, 47, u. t •• Nemsó, u, l'• Bo~esp. 
biz 4j9, i, ~.773, N., m., 0 , ~, .:t, (l, 6.543 Pehovs~kelrtva:n!' r"' Podmamn, TrtNu/N 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. vm., vágbesztercze1 J., cs. lJ. Vágbesztercze, 1• L 
helyben, cs. ö. helyben, 62, XIX, 60, r, és n. p. Vágbesztercze. 

_r- e. Pejt:ét, n Gyula, Békú "m., . es. ir. G)'llia, 
Pécsl·áradl országút, r. Mecsekstabolcs, u. t. es u. l'· Gyula. . . . 

· • 1 Pekárytanya n Péczel Pest-Pilu·&lt·Kis· Bat·anya vm., pécsi J., cs. O. Mecsekszabo cs, · · ' . . 'p . 
1 

t. . 
u. t. é.;; u. p. Szabolcshányatelep. k~n vm.. g6döl161 J., cs. ll. éeze ' 1• es 1• P• 

h tJ á . Sá kö · 'l k 0~ t • Peczel. . Pécsy :& J z, r'! r . ZllJ a ' Ulla mar vm., p k l fk kk ' trsztenai J·. ház ~ 
· · · " S" k• · 'l k t é e e n ., ..a.rva vn~., , . szatmárnemetl J., cs. u. ..r uZUJ a , a. • s ~ L 1 "' 5 !66 kh. kj. és ak. he\r. 

S · k" · 'l k . "'"' engye , u, . , , u -p ar uZUJ a • b. T 
' • · · ben tsz. Rózsahegy, jbtk. Trsztena, a ur-
Pócsytanyn, r'\ Mecsér, MosO}i vm., magyar- d '. ,. J bl nk 71 XV '9 L t. és 

· · Léb · t Héd ár oss1n, cs. u. a o a, , • 1 , óvári J., cs. O. eny, u. • . erv , u. P• Jabl k 
. . u. )). on a. 

Mecser. Péklapuszta, n Torzsa, Bdca·Bodrog nr, 
Pé'csJtanyn, n Porcsalma, Szatmár vn,., csen· kulai ·j., cs. o. Pinczéd, u. t. Bl\eskereszlúr, t. p • 

pri j., cs. o. Nagydobos, a. t. Porcsalma-Tyukod, Torzsa. , 

a. · P• Porcsalma. . . . p e k 1 é n I. Keczerpeklcn, Pillerpeklén. 
Péesytanya! . r'l Sárk.OzuJla~, B:atmar 'Vt11., p ek I é n y t Úszpeklény. 

uatmárnémeb J., cs. O. ~arközúJlak, n. t. és n. l'• p ek 1 i n a 1. Szurkos. 
SukOzújlak. . p é 1 I. Alsópél, Felsöpél, Nagypél. 

P é c z l. Felpéci, K1spécz. · . . *) Pelbát•thida kk., Bihar tlm., szalárdi j., biz 
Peczár, 0. Dombelve, Tt·etlcst!n vn,., csaczalJ., .85, :il. 9~4, o., m., ~, =j=-, gk. Nagysz~ntó, j.fJ71 

cs. ö. Csacza, u, ~· Csacza, u. P• D~~h~lve. kh., kj. és ak. Nyüved, ts~tk. Nagy-Várad, jb. 
Pecze, n Békes, Békés vm., hékes1 J., cs. 0· Nagy-Várad vidéki (székh. Nagy-Várad), nh.N~-

Békés, u. t. Békés, n. P• Földvár. · Várad, cs. o. Kismarja, 37, I\', 11, n. t. és L p • 
*) Péczel nk., X Cziczkatanya, · Erdeytanya, Nyüved. . 

Fáytanyo., Feketetany11, Kelecsényimajor, Lebuki- *) Pele kk., ).( Józsilllanya és Papszászlanya; 
rész, Pekárylanya, Pusztaforró, Pusztalacsod Szilágy vm., tasnádi j., ház l!H,! 700, M.,o, ~
és Szilágyitnnya; Pest·Pili!·Bolt-Kiskun vm., rk. Tnsná.tlszántó, gk. Sződemeter, !.7~3 kh.! ~· 
rodöllöi j., ház 885, f. ö.5!U, )1., . ~, rk. Rákos- és a.k. Szödemeter, tsz. Zilah, jbtk. es ah. Tasnid, 
csaba, ág. Maglód, 7.500 kb., nk. helyben, tsz cs. o." helyben, 51, III, 1(), u. t. Tasnádszántó, 
Pestvidéki (székh. jbtk. és ~h. Gödöllő, u. p. ÉrkőrOs. 
cs. o. helyben, B:!, I, 2, r. .(lit e. *) Pelejte kk., X Andrássymajor; Zetlplit1 
~· · - . vm., galszécsi j., ház 139, ! 681, T., m, o· 

Feczele, r. Guszona, Gön&öt· és Kis-Hont gk. Cselej, ~.t48 kh., lrj. és ak. Nagyazar! tsz. 
tltll., feledi j., cs. ö. Rimaszombat, u. t. Balog- Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Gálszécs, cs. G. Töke-
fala, u, 1,. Osgyán. . ·· .. terebes. Gti, IX, !8, u. t. Upor, ~-

p e c z es z c n tm á r t o n l. Váradszentmárton. •J Pelcsalja kk., Márumaros "m., lara~"''i:i 
P e c z e s z ö ll 6 s l. Várw.lszöllds. j. (székh. Taraezköz), ház 13!, ! 699, R., n., gk. 
Peczkéstnnyn, f'l Apagy, Szabolcs mn., nyír- Alsókúhnfalu és Nyéresháza, 1.600 kb., kj. es al;. 

baktai j., cs. ö. Apagy, n. t. és n. p. Apagy. Gánya, tsz. jblk. és ah. Teesó· 
*) Peczöl kk., )( Peczölrózsamajor és Pókhú.z11; cs. o. Dombó, 85, Xll, SS, m. h., u. ~Tana· 

·· Y as vm., f:árvú.ri j., ház 149, :E 1.1u6, !L, 3, ::WOl köz, u. p. Nyéresháza. · . 
kb., kj._ és ai.::. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és Peleske, f'l Ondód, Vos flm., szombalbelyii• 

• 

ah. Sárvár, cs. ~- Sárvár, SS, XVIII, 59, u. t, cs. ö. Szombathely, a. t. és u. p. ToronJ. -
Ikervár, · P e I e s k e I. Kispeleske, Nagypeleske. . 

Peczölrózsamajor, " PeczOl, Vas vm., sár· *) Peleskefalva kk., Arad "''"·• nugybal~íS!~ 
viri j., cs. ö. Sár\•ár, u. t. Ikervár, u. p. Peczöl. j., ház 1~5, :l!, 698, O., m:, =f, !.tU kb., ~·; 

PeCZ!IUszta, r'! Nagyrajtolcz, Szilágy vm.., ak. helyben, tsz. Arad, )bt~. Nagyhal~:ig~· 
zilahi 3., cs. ö. Vármezc5, u. t. és u. l" Yúr- KOrö~bnkény, cs. lJ. Honczto, 38, IV, U, 
mezö. . 

*) Péder kk., .Abauj-To1·na vm., ·tornai j., ház 
86, f. 888, M., 1'3, rk. J an ok, 1.958 kh., kj. és nk. 

• 

- • 

• 

• • 
• -

·poir· 
Peleskepuszta, n Teszér, HoNI "!r~ér. 

sági j., cs. ö. Alsósipék, u. t. és u. P· 

• • "/ 

• 

' 
' 
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• 
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*) PeleszarTad kk., Ssilágy vm., tasné.di j., ház és ak. helyben, tsz. Trencsén, jbtk. Vágbesztercze, 
62, f. 383, O., m, gk. Pér, 879 kh., kj. és nk, nb: Nngybicscse, cs. 6. Vágbeszlercze, 71, XV, 47, 
SzGdemeter, tsz. Zilnb, jblk. és ah. Tnsn;\d, cs. ll. m. h., u. t. Pereumér, ~. 
Pele, 51, Ill, 10, u. t. és u. p. Pér. ) Pencz kk., )( Bnrinapuszta, Csurgópuszta 

Peleytanya, r-. Érmindszent, Ssilágy vm., és Jóvizpuszla; Nógráa vm., nógrádi j. (s~kh. 
tasnádi j., cs. O. Tasnád, u. t. Érazentkirály. Rétság), ház !~, :t 1.166, M., t., rk. Kosd, ág. 
u. p. Érmindszent. Csővár, 2.488 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Balassa

' r-. Bajót, Esztergom vm., gyarmat, jbtk. Rétság, nh. Bnlnssagyarmat, cs. O. 
esztergomi j., cs. O. Nyergesújfalu, u. t. Nyerges- Nőtincs, 60, XVI, 61, ~-

• 

ujfalu, u. p. Bnjól *) Penészlek nk., )( Hosszúviztanya, és Ráta-
. *) Pellérd kk., X Keresztes ; Baranya vm., tanya; Reattnár vm., nagykárolyi j., ház !!73, 
pécsi j., ház 234, f. 1.3!1 r, M., o, 3. 668 kh., kj. f. 1.506, M., ; , ref. Érkörtvélyes, 6.899 kb., 
és ak. helyben, tszlk. jb. és nh. Pécs, cs. O. nk. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ab .• 
Pécs, 6!1, XIX, 60, :C, . ~- ' Nagykároly, cs. ö. Szaniszló, 5, XII, 39, u. t. 

*) Pélmonostor , X Szuuarázs; Bara'flya É1·mihalyfalva, u. p. Nylrbéltek. 
rtH., bnrany:n·ári j. (székh. Dárda), .ht\z 4il, ! Pen!l'romtanya, r-. Tiszadorogma, Borsod vm., . 
2.U7, N., sz., m., o, .:f-, 6.232 kh., nk. helyben. mezc5csáli j., cs. o. Mezc5csát, u. t. és u. p. Tisza-
tsz. Pécs, jbtk. és nb. Dárda, cs. ll. helyben, 5::!· do· ogma. . 
XIX, 61,~· r t Baranyavár-Pélmonostor), P é n t ek L Oláhpéntek, :izászpéntek. 
_[ll e. ~- P é n t e k fa l u l. Kerkapéntekfalu. 

Pélpuszta, r. Falubidvég, Somogy tnn., tabi P é n t e k fa l u l. Sárvár. 
j., cs. ö. Ádánd, u. t. és u. p. Városhitlxég. · PéntokJtal..u, r-. Berettyószentmarton, Biluw 

- . 
' 

*) ·Pelsöcz nk., X Miklós~yó.rtclep, Nagyhegy, vm., berettyóújfalui j., cs. o. Berettyóújfalu, u. t. 
Óhámort aczélmü, Pelsóczi fnipartelep, Pelsóc_i Berettyóújfalu, u. p. ·Berettyószentmárton. · 
olvasztóvasgyár és Veczki papirgyár; Gömör és Péntokbely, n Balatonlelle, Somogy 11m., len- ·-
Kis-Hont vm., rozsnyói j., ház 346, :t !!.393, M., (!)'ellóti j., cs. ö. Balatonboglá1·, u. t. Balatonlelle, 

• 

5, ~, ág. Gl!m6rhosszuszó, 10.803 kb., ak. hely. n. p. U.ll·ány. 
ben, tsz. Rimaszombat, jblk. és ah. Rozsnyó, *) Pénteksúr kk., Possony vm., szenczi j., ház 
cs. ö. helyben, 25, XVI, ó2, :C, _r c. 27, i. 161, Iti., rk. Egyházfa, 1>39 kb., k,j. és ak. 
~- .. . Kirú.lyfa, tsztk., jb. és ab. Pozsony, cs. 6. Szencs, 

P e l s ö c z l. Szúszpehöcz, Tótpelsócz. i 2, XIII, 40, u. t. és u. p. Királyfa. 
~) Pclsöozardó· kk.; Götnöt• és Kis-Hont vtn., P e n t e l e I. Dunapentele. 

tornaljai j., ház 68, i 367, M., ref. Pelsócz, ág. Pénzeskút:, r-. Lókút, Vessprém t~m., zirczi j., 
Gömörhosszúszó, 1.698 kh., kj. és. nk. Gömör- cs. ö •. Zircz, u. t. Zircz, [81. 
hosszúszó, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Tor- Pónzesmajo1·, r-. Vaszar, Vessprém v·m., pápai 
na lj a, cs. o. Pelsőcz, XYI, 52, u. t. és u. p. j., cs. ö. Lm·ú.szpatona, u. t. és u. p. Vaszar. 
Pelsöcz. · . PéDZTerö, r-. Székesfehérvár, Fejé1· vm., 

Pelsöczl faipartelep, r-. Pelslicz, Gömör és cs. 6. (a közbiztonsági szolgálatot Székesfehérvar 
}.'is ll ont vtn., rozsnyói j., cs. ö. Pelsőcz, u. t. város reuelőrsége te ljeslti), u.· t. és u. p. Székes· 
es u. p. Pelsöcz. fehérvár. . 
· Pelsöczl olntsztóTBsgyár, r-. Pelsőcz, Gömör *)Penyige kk., X Bakótanya, Csikytanya, Izsák-
is Kis-Hont vm., rozsnyói j., cs. O. Pelsöcz. lanya, Jeneytanya, Kórmány Endréné tanya, Kór-
u. t. és u. p. Pelsdcz. mány' Lajos tanya és Szdkelanya; Ssattnd·r vm., 

P e ls Q c z l. Pelsiiez. · fehérgyarmati j., ház 125, f 7ö8, M., ~, rk. Fehér-
Pehayszállás, r-. Parr~g. Bcícs-Bodrog vm .. gyarmat, gk. Jánk, 3.293 kb., kj. és nk. KömÖrö, 

palánkai j., cs. 6. Szépliget, m h., u. t. tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ab. Fehérgyarmat, 
Szilbács, u. p. Parrag. cs. ö. Fehérgyarmat, 5, XII,. 37, :C, [81 · 
. *) Pély nk., X Bischitztanya, Brauntanya, p. u . 

Fehérlnnya, Pusztahatrongyos, Pusztnkishatron- Penylgeltanya, n Gencs, SMatmdr vm., nagy
gyos, Rónaytanya és Zsigmondtanya; Heves vm., károlyi j., cs. o. Nagymajtény, u. t. Mezliterem, 

· hevesi j., haz 613, :E 2.&95, M., o, ref. Hevt·s, u. p. Gencs. · 
1 U94 kb., ak. helyben, tsz. Eg-er, jbtk. és ah. *) Pól" nk., X Söptér, Táplány és Töltéstava; 
Heves, cs. ö. Heves, 60, X, 3!, u. t. 'fnrnaszent· Gyór vm .. , pusztai j. (szék:h. Gyc5rszentmárton), 
miklós, ~- ház 446, i 2.574, M., O• ref. Pázmándfalu, 

Pélypusda, n Tiszauo1·ogma, Bo1·sod ""'·= ág, Bőnyrétalap, 9.420 kb., ak. helyben, tsztk., 
mezdcsáti j., cs. It Mezdcsát, u. t. és u. p. jb. és ah. Győr, cs. 6. Bdnyrétalap, 1 !1, XVII, 
Tiszadorogma. 56. ~-

') Pclyvús kk., Tl'encsén vm., vágheszterczei j., P é r 1. Szilágypér. 
l1ú.z 84-, il. .f2J, T., rk. Peredmé1·, 1.368 kh., kj. •) Perbál nk., l'est-Pilis-&lt-Kiskun 
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biai j., ház 331, :E 1.815, N., t., m., o, ·f..458 kh., Pereczto.nya, n Avasújvát·os, Su11111ár ~~. 
ak. helyben, tsztk. és jb. Pestvidéki tszékh. Buda- a vasi. j. (székh. Avasújváros), cs. a. A~újriros, 
pest). ah. Budapesti kir. állampénztár (IV. Vár- u, t. és u. ll. Avasújváros. 
megyeház), cs. ö. Bia, S~, I, 2, u. t. Tinnye, *) Pered nk., Pozsony t~m., galántai j., biz 
~· · 62(., f 3.401, M., o, 3.959 kh., ak. helyben, tn. 

*) Perbenyik kk., Zemplén vtn., bodrogközi Pozsony, jhlk. és ah. Galánta, cs. ll. helyben, 7~ 
j. (székh. Királyhelmecz), ház !07. :E U~79, M., XIII, 42, ~- f, ~· . . 
~, rk. Nagytárkány, gk. Kisclohra, 1903 kh., kj. *) Per1•1imér kk., Trencsdn nn., vagbes~ret11 
és ak. Lác:m, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. j., ház 157, i. 868, T., m., O• UlM kb, kj.ésat 
Királyhelmecz, cs. ö. Zemplénagárd, 65, X, 33, helyben, tsz. Trencsén, jbtk. Vá;!besztercze, alt 

r. . _[TE e. ~- · Na.gybicscse, cs. ö. Vágbesztercze, 71, XI', fi. 
l Perbete nk., Koma1'0in tml., udvardi j. :C (Nagybicscse-Peredmér), ~. ~. 

(székh. Ógyalla), ház 7~2. ! 3.438, M., 0, ~, *)Pereg nk., X Bankháza és Szentivan; Put· 
7.4·37 kh., ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk. Ógyalla Pilis-Solt-Kiskun tm,., ráczkevei j., ház m, t 
ah. Komárom, cs. ö. Udvard, 12, XIII, ,:11, ~- :!.6t6, M., o, ref. Kiskunlaczháza, 6.'133 kh., al 
f, , helyben; tsz. Peslvidéki (szckh. Budapest\ jblk. 

P e t' cs l. .Mikepércs, Vámospércs. és ah. Ráczkeve, cs. ö. Kiskuillaezháza, 3~, I, 1. 
·Percsorninmjor, 0 Sövényháza, Osongrárl n. t. Kiskunlaczhá.za, [8J. 

tiszáninneni j. (székh. Kiskundorozsma), P e r e g l. Kispereg, Nemetpereg. 
ca. ö. Sándorfo.lva, u. t. és u. p. Sövényháza. Peregadacs, f'"'\ Peszéradacs, Ptst·Pilis·Soll· 

Perdóczmajor, r'\ Berzencze, Somogy 11m., Kiskzm vm., kunszentm klósi j., cs. ö. Tatar· 
csurgói j., cs. ö. Berzencze, u. t. Gola, u. p. szentgyörgy, u. t. és u. p. P~szeradaes. 

Berzencze. Poregihalmidiilö, f'\ Újkécske, Pest·Pilii·Solt· 
• 

*) Pere kk., X Balogtanya és Süvegestanya; Kiskun vm., kisku?félegyházíj., ca. o. Ujkeeske, 
.Abauj· TO'I'na v1n., gönczi j. (székll. Abaújszántó), n. t. Újbö;f, u. p. Ujkécske . -
haz t:IY, :E 811, M., rk. és gk. Abaújszántó, l'ef. *) Pereháza kk., Bereg t~m., alsóvermkei j, 
Hernádbűd, 1.653 kb., kj. és ak. Gibárt, tsz. Kassa, ház 34, f ~12, R., gk. Beregbárdos, 5.~1 kh., kj. 
jbtk. és ah. Abaújszántó, cs. O. Abaújszántó, 34, és ak. Szarvashá.za, tsz. Beregszász, jb. Als6· 
IX, i7, u. t. Abaújszántó, u. p. Gibárt. vereczke, ah. Szolyvo., telekkönyvi hatóság llun· 

*) Perebö kk., Kt·ass6-8eö·l'ény "m., bozovicsi kács, cs. ·ö. Alsóvereczke, 6::í, XI, M, n. t. Uzsot 
j., ház 440, 1 1.746, O., ;=-, 7. U:!7 kh., kj. és ak. u. p. Szarvasháza. 
helyben, tsz. Karánsebes, jbtk. és ah. l:lozo,·ics, *) Pereked kk., Baranya · t~m., pécsváradi~ 
cs. O. Bozovics, 43, VIII, 26, u. t. Nérahalmos, ház 9~, :E '199, M., rk. Berkesd, 1.170 k.h., kj. t! 

ak. Berkesd, tsz. Pécs, jblk. és ab. Pécsvárad, 
*) Pereese kk., Abauj-Tot'tla t~m., tornai j., cs. ö. Pécsvárad, 5!1, m, 60, u. t. Hosswhetiny, 

ház 39, i 244, M., r., rk. Krasznokva~ua, gk. Kány, u. p. Berkesd. · 
1.611 kh., kJ. és ak. Jánok, 'tsz. Kassa, jhtk. és PerekreiiZ, n Alsóapsa, Máramaros tili· 

ab. Torna, cs. o. Krasznokvajda, 34, IX, ~7;·u. t. szigeti j. (székh. Máramarossziget), cs. G. iöti~· 
Krasznokvajda, u. p. Jánok. apsa, u. t. Aknaszlatina, n. p. Alsóapsa. 

P e r c c s e n l. Szilá11yperecsen. P e r eltr e sz n a I. Pereháza. 
*) Perecseny kk., X Potásnya; U·ng "m., pel'e- *) Peremarton nk., X Belsómajor, Ympw~ 

esenyi j., haz 352, :E 2.5.14, R., m., t., n., ; , rk. vm., veszprémi j., ház 171,:! 1.0i9, M.,ö, ih., 
Turjaremetc, ref. Ungvú.r, 6.050 kb., kj. és ak. ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Veszprém, cd. 
helyben, tsz. Beregszász, jblk. és ah, Nagy- helyben, 19, XVU, 56, u. t. és u. p. Berhida. 
berezna, cs. ö. helyben, ti 6, Xl, 86, i;\1; :f, .P' e. Perennap aszta, n Poltár, Nógrád ~m.,losoJl(d 

• 
P e r e cs é n y l. Soltészperecsény. 
Pel'ecscnypusztn, r-. Zákány, Somogy mn., 

caurg.'•i j., cs. ö. 7.á.kány, u. t. éot u. p. Zákány. 
*) Pe1·ecsényszabudi kk., 1'rt'IICSI!n vm., puhói 

j., ház 45, i. 685, T., cseh morva, n., m., rk. 
Lc~niczróna, 291 kh., kj. és ak. Led uir.zt·óna, 
tsz. Treucsén, jbtk. és a.h. Puhó, cs. ö. Puhó, 71, 
XV, 47, n. t. és u. ll• Ledniczróna . 

Pereczesbányatele}J, r-. Diósgyőr, Borsod vnJ .. 
miskolczi j., cs. ö. Diósgyőri vasilyó.rtelepi külö · 
nitmény, u. t. és u. p. Diósgyőr. 

Pereczmajor, 0. Vassurány, Vas vm., szombat
helyi j., cs. ö. Acsád, u. t. és u. p. Vép • 

• 

• 

j., es. ö. Losoncz, u. ·t, és u. p. Poltár . 
*) Perény kk., ){ Bélatanya, Gombospuszta i; 

Medgyes ; .4.bauj-Tort&a t1m., cserehatj j. (szikh· 
Szepsi), ház 181, i. U~1, M., Or gk, Szeszl3, 
r~f. Abaújszinna, 5.790 kh., kj. és ak, helyben, 
tsz. Kassa, j b tk. és ah. Szepsi, cs. G. GGnc1, Sl, 
lX, '1.7, n. t. Hidasnémeti, ~· 

P e r é n y l. K6perény. · 
*) Perenye kk., X Fúlelekimajor; Y11.1 r• .. 

kószegt j., ház 1 ~ 846, M., rk. Namenrs, 
:Z.819 kh., kJ. és ak, Nagypl!se, tsz. Szombal· 
hely jbt k. és ah. Köszeg, cs. G. Kószeg, 83. 
X V lÍl 59 u. t. és u. p. Nau~encs. 
• *) ~eré'nyos k.k., X Dombostelep; Nógrád rll·• 
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pc.i j., hú 1 119, T., Ag. Nógrádszenno., Perespuszta, 0 Szanda, Ndgrád szirt\ki 1., 
711 kb., kj. és ak.. Nógrádszenna, tsz. Balassa- es. ö. B•·rezel, u. t. Becske, u. p. Terény. . 
uarmat, jbtk.. és ah. Losoncz, cs. ö. Ábeltalva, Pet·estanya, n Gyöngyöspata, Heves vm., 

XVI, 51, u. t. Gács, u. p. Nógrád~zenna. gyöngyösi j., es. O. Gyöngyös, u. t. Gyöngyös, 
Perényltanya, ~ Nagydobos, Seatmár vm •. u. p. Gyöngyöspata. 

mátészalkai j., es. ll. Nagydobos, u. t. és u. p. Perestanya, n Rimakokova, Gömör ú Xv-
Nagydobos. Hont vm., rimaszombati j. (székh. Nyustya), 

Perényltanya, ~ Nyfrparasznya, Beatmár vtn., es. O. Rimakokova, u. t. és u. p. Rimakok.ova. 
mátészalkai j., cs. o. Nagydobos,. u. 'li. és u. p. *) Perestó kk., Y as vm., muraszombati j., ház 
Nagydobos. 109, i, 1'>97, Vt"nd, o, 826 kh., kj. és ak. hely-

Perényitanya, n Szamosszeg, Beatmár vm., ben, taz. Szombathel), jbtk. és :W. Muraszombat. 
mátészalkai j., cs. o. Nagydobos, u. t. és u. p. es. o. Vasdohra, Sa, XX, 66, u. t. Felsc5lendva-

' Nagydobos. l'tlátyásd••mb, !ZI· 
*) Peres kk., )( Betlehemmajor; Trencsb& '11trJ., *) J•erestyén kk., Kras86·8rörtflg vm., karin· 

bini j., haz 35, f. 300, T., rk. Viszoc8ány, 1.101 sebesi j., ház 01, i. 490, O., kg. Bökény, 1.658 
kb., kj. és ak. Ki~sándori, tsz. Trencsén, jbtk. és kh., kj. és ak. Bökény, tsztk., jb. és ah. Karán
ah. BAn, cs. ö. Bán, 71, XV, 47, u. t. Ribény, sebes, es. o. KOrpa, 43, VIH, !28, u. t. és. •· p • 
11o p. Bán. . KOrpa. . 

Peres, ~ Heves, Heves bevesi j., cs. ll. *) Pereaztény kk., )( Pereszlényi puszta; Hont . 
Heves, Ilo t. és u. p. Heves. vm., ipolysági j., ház 13i, f, 6!!ö, M., o, 1.860 

Peres, ~ Máias, Bars lévai j., cs. ll. kb., kj. és air.. Ipolyság lipolyságvidéki kj. és ak • 
Nagysalló, u. t. Nagysalló, u. p. Nagymálas. kerület), tsztk., jb. és ab. Ipolyság, es. o. Ipoly-

Peres ~ Mezótúr Jáse-Ntlgykun-B•olnok ság, !16, XIV, 45, u. t. és u. p. Ipolyság • 
.,..,, cs. 'o. Mez6túr, u.' t. és u. p. Mezötúr. P e r e sz l é n y l. Nyitrapereszlény. 

Peres, ~ Pólyi, .Abauj-Torna ""'·• kassai j., Pereszlényi puszta, r. Pereszlény, Hont vm., 
ca. ö. Kassa, u. t. és u. p. Kassa. · ipolya:\gi ·· j., es. O. Ipolyság, u. t. és u. p. 

P e r es é n y l. Felsópe1·esény, Malakóperesény. Ipolyság. . 
Pereslrtvá.ny, r. Dabar, Nógrád vm., losonczi ~) Pt•roszlö kk., X Hali.~v~lgy és TitokvölBT; 

j., cs. ö. Lónyabánya, u. t. Lónyabánya, u. p. Maramaros v,n., Okörmezc51 J., ház ilO, ! , 
Vámosfalva. · R., n., glt. 1'?ronya, 5.593 kh., kj. és ak. Toronya, 

tsz. Máramarossziget, jbtk. és ah. Okormezó, r-. Fajkllrt, Bars vm., verebélyi 
j., cB. 6. Na[!'ysalló, u. t. Alsépél, u. P• Fajkürt. 

Peresmajor, n Mezélhaj, Bihar vm., nagy· 
'lzalontai j., cs. G. Nagyszalonta, u. t. Illye, 
•· p. Mezc5baj • 

cs. ö. Majdánk.a, SD, XI, 3ö, •· t. Okö1·mezö, 
u. p. Toronya. · 

P e r e s z l 6 1. Kispereszl6 • 
") Peresznye kk., Sopron vm., csepregi j., hu 

UB, ! 7U, H., m., o, 1.890 kb., kj. és ak. Hor
vátzsidány, tsz. Sopron, jblk. és ah. Csepreg, es. ö. 
Csepreg, 76, XVIII, 67, u. t. Csepreg, ~· 

") Pereszteg kk., X Csörgetc5major, n.;nes
major, Köblö:~major és Vejke; Sopron vm., sop· 
roni .:j., ház 18!-, f, 1.115, M., o, 3.349 kb., kj. 

. . . n Far~ad, Eutergom ~-; pár- és ak. Nagyezenk, tsztk., jb. és ah. Sopron, 
kány1 J., es. ö. Bart, u. t. ~agy>"alló, !l• P: hJ·nad: C'S, o. Nagyczenk, 76, XVlll ö7, u. t. Nagyczcnk, 

Perespuszta, n Alsószemeréd, Hont 
ipolysági j., cB. 6. Hévmal!'yarád, u. t. EHer
Szalatnya, u. p. Felsc5szemeréd. . 

Perespuszta, ~ Derzsenye, Hom ""'·• báti 
j., cs. ö. Bát, u. t. és u. p. Bát. 

Perespuszta, n Felsötur, Hont vm., 1polyság1 [8]. ' 
j., cs. ö. Ipolyság, u. t. lpulys~g, u. p. Felsötúr. .P e r es z t e g l Hosszúpereszteg. - . · 
_Per.~puszta, r. Furta, Bil,ar "'·• berettyó· Peresz•egtacskánd, n Hosszúpereszteg, Va• 

tjfalu1 J., cs. ö. Zsáka, u. t. Zsáka, u. l•• Furta. vm., sárvári j., cs. ö. JánoshAza, u. t. Jánosháza, 
Perespuszta, n Hatvan, Heves vm., halvani u. p. Hosszúpereszteg. 

j., cs. ö. Pétervására, u. t. és u. P• Hatvan. I•eretakácsl, n Takácsi, Veseprém ·l)m., pápai 
Pereapus.zta, n Litva, Hont vm., korponai j., cs. o. Papa, a. t. Vaszar, u. p. Tak.~csi . 

j., cs. ö. Szénavár, u. t. KoqJona, u. p. Litva. *) Per6te kk., X lllola és Visztrkó; Trtmcaét• 
Perespuszta, ~ Losont'znagyfalu, Nógrád vm., vm., illavai j., ház 83, ! 5til, T., m., rk.. Illava, 

losonczi j., cs. O. Losoncz, u. t. Ká.lnó, u. P• l,!Sli3 kb., k.j. és ak. lllava, tsz. Trencsén, jbtk. 
Losoncz. Illava, ah. Puhó, es. ö. lllava, 71, XV, 67, u. t. 

Perespuzta, ~ Mátraszele, Ndgrád vm., filleki és u. p. Illava. 
j. (azékh. Salgótarján), es. 6. Kistercnye, u. t. Pergyá.szlóliegy, n Zalaszentmihályfa, Zala 
1 isterenye, u. p. Homokterenye. '!Jfll., zalaegerszegi j., cs. ll. Nagylengyel, •· t. 

Pereapuzta, ~ Meziinyék, Borsod vv~., mis- és u. p. Zalaegerszeg. . 
· kolcai j., cs. 6. Ónod, u. t. és u. p. 1\Iezőnyék:. *) Perhát kk., Zól1(_om ""''' besztereze bán l a 

• 

-

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

•• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

--

• 

• 

• 
• 



• 

• 

• 

• 

• 

-

-

• 

1040 Per -·Per 
• 

j., ház 101, .. ! 803, T., rk. Pad kócz, 3.882 klt, kj. helyben, tsz. Nagykanizsa, jbtk. es ah. htiyhen, 
'és ak. Padkócz, tsztk., jb. és ah. Beszterczebá.nya, es. 6. helyben, 48, XX, 611, t (Murakhíly· 
cs. · G. Zólyomlipcse, ::.!5, XVI, DO, u. t. és u. p. P11rlak), _r- e. ~-
Zólyomlipcse. Perlakitauya, r'l Kisnána, HtPes ~rr.., elfi j, 

*) Perint kk., X Sorotpuszta; Vas vm., szom- cs. ö. Verpelét, u. t. Verpelé~ Q, p. Domoszld. 
bathelyi j., ház 66, i. 676, M., rk. Szombatbely, Perlakymajor, r'l Rábatamási, SoproH r11., 
!.88'~ kh., kj. és ak. ~zombathely (szombalhely- csornai j., cs. 6. Csorna, u. t. Csorna, a. p. 
vidéki kj. és ak. kerillet), tsztk., jb. és ah. Szom- Rábatamási. ,. 
bathely, cs. 6. Szombathely, 83, XVIII, 59, u. t. *)Perlasz nk., Torontál 11t11., nagybecskereki j, 
és u. p. Szombathely. ház 1.061, f. 4.9.f.U Sz., n., h., m., Ci, =!'· ('h 

*) Perjámos nk., X Haulikfalva, Perjámosi 16.766 kb., ak. helyben, tsz. Pancsora, jbtk.bely· 
marospart, Perjámosi szállók ; Torontál vm., ben, ah. Antalfalva, cs. ll. helyben, :!9, V, l~ 
perjámosi j., ház 9.f.~, f, 5.348, N., m., o., czigány, I- e. ~· 
o, kg. Újszentpéter, to. nu kb., ak. helyben, tsz. P t! r l ás z l. Kispe1·lász. 
Nagykikinda, jbtk. és ah. Nagyszentmiklós, cs. 6. ") Perlep kk., X Feketeviiigy és Felsömajor; 
h'elyben, 61, VIII, 25, l r. ~ r- e. Bars Vln., aranyosmaróti j., ház 3~, i 3l0, T., m .. 

Perjámosi f'l Perjámos, Torontál rk. Aranyosmarót, U42 kb., kj. és ak. XemeJenr, 
vm., perjámosi j., cs. o. Perjámos, r. tsztk., j6. és ah. Aranyosmarót, es. ö. Aranyos. 
p. u. marót, ~6, XIV, U, u, t. és 1, p. Aranyos. 

Perjámosi szöllök, " Perjámos, Torontál vm., marót. 
perjámosi j., c~. O. Perjámos, u. t. és u. p. *) Perlő kk., Kraas6-81örhly vm., mim-
Perjámos. · · bányai j., ház 315, i. l , O., ;j:-, rt. Csuká.\ 

•) Perje kk., Seilágy vtn.,, krasznai j., ház 228, 6.280 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Lugos, jbtk . 
• 

i. 1.228, O., t, 5.284 kb., kj. és ak. Csizér, tsz. és ah. Boksánbánya, cs. ö. Alsózorlencz, ~ \11, 
Ziln4, jbtk. Kraszna, ah. Szilágysomlyó, cs. 6. 20, u. t. Alsózorlencz, [8J. 
Boján, 51, III, 10, u. t. és u. p. Csizér. Pedsteinkistauya, r'l i\jyirtass, SzablJ/cs ~• • 

Perjés, fl Dévaványa, Jáse-Nagyklm-Seol- kis\•árdai j., cs. 6. Nylrkarász, •· t. és 1. p. 
t~ok vm., tiszai felső j. (székh. Kunhegycs), cs. 6. Nylrtass. 
Dévaványa, u. t. és ú. p. Dévaványa. Perlsteintanya, r'l Nyirtass, Szabolcs r1, 

P e r j és l. Nyitraperjés. kisvárdai j., e~. 6. Nyirkarúz, v. t. es 1. p. 
*) Perjése kk., Gömör és · K,is-Hont vm., Nyírtass. 

feledi j., ház 10-1, i. 414, M., ág. Balogpádár, ") Permise kk., Vas vtn., szenlglltlhárdij., hiz 
~.039 kh., kj. és ak. Felsőbalog, tsz. Rimaszom- 43, ! 186, Vend, rk. Apátistvánfa.lra, 473 kh, 
bat, jbtk. Feled, ah. Rimaszombat, cs. O. Rima- kj. és ak. Apátistvánfalva, tsz. Slombatl;~ly,jbU. 

szombat, !5, XVI, ö~, u. t. Rimaszombat, u. p. és ah. Szentgulthárd, cs. ll. felsószö\nök, SS, 
Felsöbnlog. XX, 66, u. t. Szentgotthárd, u. p. Ap:ítis!ninfal;a. 

Perjésitanya, f'l Újszász, Pest-P6Zis-8olt-Kis- *) Pernek kk.,){ Bazinivölgy és Kénkorandbá· 
kun vm., abonyi j., cs. O. Újszász, u. t. és u. p. nya; Pozsony vm., malac~kai j., ház~, f 1.~ 
• 

Uj szász. T., o, 6.72U kh., kj. és ak. Konyha. lsJ. 
Perjetanya, fl Tószeg, Pest-Pilis-SoZt-Kis7cutl Pozsony, jbtk. és ah. Malaczka, cs. cl. Malaczka, 

vm., abonyi j., cs. 6. Jászkaro.jenö, u. t. és u. p. 72, XIII, 40, ~. u. t. Nádnsfö, [81. 
Tószeg. Pernyákhegy, fl Szentorllánhegy, Zala ~13., 

Perkász kk., Hunyad 'IJm., szászvárosi j., ház 201, csáktornyai j., es. ö. Stridóvár. n, t. es L p. 
f, 773, O., ; , .:t-, 1.400 kh., kj. és ak. Tordos, tsz. Stridóvár. . 
Déva, jbtk. és ah. Szászváros, cs. ö. Szászváros, *) Pernyefal va kk., .Arad vm., máriaraJnil j., 
64, XXIII, 75, u. t. és u. p. Szászváros. ház 124-, f. 661, O., =j=-, •W:.!O kb., ki. és at. 

• • 
P e r k á t a I. Kisperkáta, Nagyperkáta. Soborsin, isz. Arad, jbtk. és ah, Mariaradua, 
Perkedpuslllta, f'l Bal~ány, Szabolcs vm., cs. ö. Torjás, 33, ry, 13, u, t. es n. p. Soborsio. 

nagykiLllói j., cs. O. Balkany, u. t. és u. p. Pernyepuszta, fl Lc5rinczi, Yógrácl ~IR .. szi-
Balkány. . ráki j., cs. 6. S:&irák, u. t. Apcz, Q, p. Lórinczi 

.Perk~dtanya, f'l Buj, S1abolcs vm., dadai felső PernyéshAt, fl Nagykllr~, Jusz.Jr,1gyk"*· 
j. (székh. Gáva), cs. 6. Ibrány, u. t. és u. p. Buj. Szolnok ""n., jászsági alsó j. (székh. JúszapatiJ, 

P e r ko s z o v a l. Berkeszfalu. cs. ö. Kötelek, u. t. és u, p. Nagykörü. 
*) Perkupa k~, Abauj-Torna vm., tornai j., P e r n y e st l. Pernytfalva. 

. ház 19!, i. t3!1, M., o, a' ~.836 kb., kj. és ak. Pernyéstanya, () Nagyrábé, Bihar VIli. sár· 
Szin, tsz. Kassa, jbtk. és ah, Torna, es. ö. Szin, réti j. (szé.k.h. Biharnagybajom), cs. o. 
34, IX, 27, m. h., u. t. és u. p. Szin torda, u. t. és u. p. Na;ryrábé. . .• 
. *) Perlak nk., ){ Oltok: ; Zala vn~., perlaki *) Peröcsény kk., X Dodipuszta, ~eróc:~:O. 

J., ház 69 :ll, i. 4.FJ13, H., m., o, 5 42~ kb., ak. puszta és Pusztaharas:tl; Hont tllllo, vamoa 
• 

• • 
• 

• 

• 

-
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!ai j., ház !49, i. 1.180, M., ~, rk. Kemencze, Pestlút ktlltelek, r-. Tököl, Pest-Pilis-Bolt-
7.040 kh., kj. és ak. Vámosmikola, tsz. Ipolyság, Kiskun -vm., ráczkevei j., cs. o. Soroksár, u. t. 
jbtk. Vámosmikola, ab. Ipolyság, cs. 0. Vámos- és n. P• Tököl. 
mikola, 26, XIV, 45

1 
n. t. és n. ll· Vámosmikola. *) Pestszentlörincz nk., Pest-Pilis-Bolt -Kisktm 

Peröcsényi puszta, f""\ Peröcsény, Hont -vm., vm., kispesti j., ház 1.003, f, 7.8!4, M., n., cseh- · 
vámosmikolai j., cs. o. Vámosmikola, u. t. és morva, rk. és ref. Kispest, gk. és ág. Budapest, 
a. p. Vl\mosmikola. 3.586 kh., ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. 

Per11espuszta, r-. Sánkfo.lva, Gömör és Kis- Erzsébetfalva, ah. Monor, cs. D. 
Hont tJm., tornaijai j., cs. a. Tornalja, n. t. Kispest, , r. (PestszenUc5rincznyaraló), 
és u. p. Harkács. · _[ll e. ~· 
· PeriUi.ny nk., FogarM -vm., sárkányi j., ház 244, *) Pestiljhely nk., Pest-Pilis:Solt-Kiskun 
i, O., -=f, 6.803 kb., ak. helyben, tsz. Brassó, váczi j., ház 761), :! 5.54·7, M., n., rk., ref. és ág. 
jbtk. és ab. Sárkány, cs. ö.· Vledény, 31, Rákospalota, 204 kb., ak. helyben, tsz. Pestvidéki 
XXIV, 78, u. t. Ósinka, ~· (székb. Budapest), jblk. Újpest, ah. Vácz, cs. ö. 

Persdolina, r-. Nagykürtös, Nógráil -vm., (o. közbiztonsági szalgálatot a székesfőváros 
balassagyarmati j., cs. ö. Kékkc5, u. t. Balassa- rendőrsége teljesíti), 3!1, I, !!!, .(ll e. ~· 
uarmat, u. p. KiskOrlös. Pestyera, r-. Alsóapsa, Máramaros vm., szigeti 

*) Perse kk., X Bozitll.puszta és Újszállás i j. (székh. Máramarossziget) cs. ö. Középapsa, n. t. 
Nógrád -vm., füleki j. (székh. Salgótarján), ház Aknaszlatina, u. p. Alsóapsa. 
66, f, 400, M., rk. Füleksávoly, 1.8M kh., kj. és Pestyere kk., Hunyad -vm., brádi j., ház 
ak. Füleksávoly, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. ! 6&5, O., -=f, 930 kh., kj. és ak. Boicza, tsz. Déva, 

-
• 

• 

Salgótarján, cs. 6. Fülek, XVI, 51, m. h., jbtk. és ah. KOrOsbánya, cs. (!. Boicza, M, XXIII, . 
u. t. és u. p. Fülek. 7ó, u. t. és u. p. Boiczo. (Déva mellett). 

P e r u l L ~égakörlés. P e s t y e r e I. Krassóbarlang. 
*) Pervány kk., X Niczkykastély és Niczky- *)Pészak. nk., X Kispakáczpuszla Torontál -vm., 

major i Sopron -vtn., felsőpulyai j., ház 61, ! 418, perjámosi j:, ház 679, ! ~.986, O., n., czigány, .;=., 
H., m., rk. Alsópulya, 816 kb. kj. és ak. rk. Lovrin, gk. Egres, 6.464 kb., ak. helyben, tsz. 
Sopronudvard, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Felső- Nagykikinda, jbtk. Billéd, ah. Nagyszentmiklós, cs. 
pulya, es. ö. Füles, 76, XVIII, 69, u. t. Fels~- ö. Perjámos, 61, VIII, !!6, r (Pészak), 
pulya, u. p. Alsópulya. :: m. h. (Pészak-Kispakáczpuszta), ~· 

Pervatpuszta, f"'t Bársonyos, Veszprkm -vm., P es z ek l. Kispeszek Nagypeszek. 
zirl'zi j., cs. O. Kerékteleki, n. t. Kisbér, u. p. *) Pesze·r kk B ' ót' · há Bá ., ars -vm., aranyosmar 1 J., z 

P
rsonyos. · 

1 
p b ·. · 59,·! 33-t, T., m., rk. Garamszentbenedek, 385 kb., 

e r v o v a • or ó. k" é ak. G k á · ts tk 'b é ah Ar p 
1
. k 

1 
Ké d'kc5 á · J. s aram ov cs1, z .,J. s • anyos-

es e naje · z 1 v. r. . . . marót, cs. ö. Újbánya, !6, XIV, "· u. t. és 
Peskóm or, r-. Vácz, ~st-Pihs-_Solt-Kukun u. P• Garamszentbenedek. -

tJm., es. 6. V ácz, u. t. és u. p. V ácz. *) · 
p e 8 t 1. Budapest, Kispest, Mészpest, Újpest. Peszéradacs nk., X A:lsóadac~, Als?pesz~, 
p e 8 t é n y l Kispestény, Nagypestény. F~lsóad~cs, Felsőpeszér, Fri~esmaJor, K1sadacs, · 
Pestera kk., Foga·ras vm., törcsvári j. (székh. Ké lSppeszer! Kdözépadacs,.2~0z!ppeK:sz~rk, Peregakdacs 

Zernest) ház 175 f 880 0 -=f 2 623 kb k" s eszén er 6; Pest-P' ~s-oolt- IS un "'"·• un-

és ak. S'·mon ts' B ó' "b.,tk z', . t h ''sá~· szentmiklósi j., ház 143, !1.610, M., rk. Tatárszent-
l , z. rass , J • crnes , a . t- O 

• 

kány, cs. o. Felsc5törcsvár, 3I, XXIV, 78, u. t. györgy, ref. rk.ény, áH':. Gyón, 29.110 kb., ~k. 
·és T" . helyben, tsz. Kecskemét, J btk. és ah. Kunszentm1k- -. 

u. p. urcsvar. 1 
p e ·8 t e r e 1. KörOsbarlang. lós, cs. ~. Tatárszentgyorc, 31, I, , 

· P e s t e r e l. Parospestere. ~· . . . -
*) Pestes kk., Szolnok-DoboktJ -vm;, dési j., ház Pesze~e, r-. Biharugra, Bihar. -vm., cséfr1.1 j., 

&7, f. 269, O., gk. Kissomkút, 1.4,~2 kb., kj. és cs. 0. Biharugra, u. t. és u. p. B1harugra. 
ak. :&lánya, tszlk., jb. és ah. Dés, cs. ö. Dés, 63 Peszerény, r-. Zsély, Nógrád balassa
XXI, 70, u. t. Dés, u. p. Alparét. ' gyarmaU j., cs. ö. Balassagyarmat, n. t. BalllSsa· 

P es t es l. Alpestes, Felsöpestes, Sólyomkő- gyarmat, u. P• Zsély. 
pestes. · P es z e r é n y I. Vihnyepeszerény. • 

*) Pesthidegkút nk., X Luutcsárda, Malom- Peszéri erdő, r-. Peszéradacs, Pest-Rlis-Bolt· 
csárda, Máriaremete, Parschkőbánya, Steinbacb- Kiskun vm., kunszentmiklósi j., cs. O. Tatár· 
ktlbánya, Szunyogkőbánya és Újtelep; Pest-P,lis- szentgyOrgy, u. t. és u. p. Peszéradacs. 
Solt-Kiskun pomázi j., ház 346,! 2.130, N., m., Pes.zéto, r-. Alsóbalog, Gömör éB Kis-Hont 
O• ~U99 kb., ak. helyben, tsztk. és jh. Pestvidéki vm., feledi j., cs. ö. Rimaszombat, u. t. Rima· 
(székh. Budapest), ah. Szentendre, cs. ö. Budakeszi, szombat, u. p. Felsöbalog. 

I, i, ~. Peszkaralszöllök, r-. Melencze, Torontál ""''' 
,, 
- • -· . ~ , , r· . 

. ,•_ ~-·:' 1· ' ; .; '• • ; y-... __ ,1:··\.- -~~~ 
• • 

'·9 ... ·······--··-·-

• 
• 
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• 

• 
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törökbecsei j., cs. ö. Melencze, u. t. és u. p. Detrekt5szentpéter, Fnzesszentpéler, Hegybálszent
Melencze. péter, Homoródszentpéter, Kajászószenlpéter, x~-

*) Poszternye kk., Báro., vm., felsővízközi j., menesszentpéter, Kisszentpéter, Komáromszent
ház 85, ! 225, R., ; , 1.021 kh., kj. és nk. Alsó- péter, Mosonszentpéter, Nagyszentpéter, Német
komárnok, tsz. Eperjes, jbtk. Fels'övizköz, ah. szentpéter, Nógrádszentpéter, óriszentpéte-r, Po· 
Bártra, cs. ö. Alsókomámok, 67, IX, 29, u. t. gányszentpéter, Pusztaszentpéter, Sajószen~e!er, 
Sztropkó, u. p. Alsókomárnok. Szentpéter, Tarczaszentpéter, TuróczszentpHer, 

*)Petárda kk., X Bakánka, Cziganytelep, Pisz- Tüskeszentpéter, Újszentpé~er, Uzdiszenlp!ter, 
kura, Repnyák és Verbák; Bamnya vm., siklósi Vágszentpéter. . .. 
j., ház 191, ! 1.007, H., m., rk. Beremend, 4.941 *) Petercse kk., Temes 11m., hppaiJ., hu~ 
kh., kj. és ak. Beremend, tsz. Pécs, jbtk. és ah. i, 386, O., .:j=-, 3.047 kh., kj. és ak. Dorgos, lsz. 
Siklós, cs. ö. Berem·end, 52, XIX, 60, r. Temesvár, jbtk. _és ah. Lippa, e~. ö. I..ábas, 33, 
u. p. Beremend. ; . VIII, ~5, u. t. S1starócz, u. P• L1ppa. 

*) Pete kk., Szatmár vm., csengeri j., ház 67, *) Peterd kk., X Peterdi puszta; Barawym 
:E 348, M., t, 673 kb., kj. és ak. Csengersima, tsztk., vm., pécsi j., ház 137, ! 684, M., ~. rk. 
jb. és ah. Szatmár-Németi, es. ö. Csenger, 5, XII, Egerág, 1.833 kb., kj. PS ak. Ráczpelre,lsztk.,~. 
37, u. t. Szatmár-Né'meti, u. p. Nagygécz. és ah. Pécs, cs. il. Egerág, öi, XIX, 00, u. t 

P e t e l. Magyarpete, Mezópete. Áta, u. p. 'Ráezpelre. 
*) Petegd kk., Bihar vm., tenkei j., ház P e t e r d l. Bakonypeterd, Fels«'ípeterd,Kispeterd, 

i. 1.ti5, O., .:j=-, ~.484 kh., kj. és ak. Középpeter~, Magyarpeterd, Mezöpelerd, Nagy· 
Kishá.za, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Tenke, peterd. · ' 
cs. ö. Sólyom, 37, IV, 13, u. t. Sólyom, u. p. Peterdi puszta, r, Peterd, Barat1yu111.,pftli 
Kisháza. j., cs. ö. Egerág, u. t. Ála, u. p. Ráczpelre. 

*)Petek kk., Udvarhely vm., udvarhelyi j. (székh. P6terdomb, r, Kllrllsbllkény, Arad 11., 

Székelyudvarhely), ház 215, !. 844, M.,· ~, 3.093 borossebesi j., es. ö. Borossebes, a, t. és 1. p. 
kh., kj. és ak. helyben, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. Körösbökény. 
és ah. Oklánd, cs. ö. Kányád, 82, XXIV, 77, u. t. Péterd puszta, 0 Biharugra, Bihlll' M.1 es~!ai 
és u. p. Homoródbene. j., cs. ö. Biharugra, u. t. Bibarurra, L p. Xör~s· 

*) Petele nk., Maros-Torda vm., régeni alsó j. nt~-gyharsány. 
(székh. Szászrégen),ház 432, i. 2.015, N., o., czigány, Péterfa, r1 Dencsháza, Barat~ya v111., 11enl· 
m., ~, r:f, rk. Szászrégen, ref. Körtvélyfája, 6.502 lórinczi j., cs. ö. Szenlldrincz, u, t. Sziretrár, L p. 
kh., ak. helyben, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Dencsháza. 
Szászrégen, cs. ö. S:~;ászrégen, 62, XXII, 73, Péterfa, r, Ikervár, Vas vm., Bárvari j., et G. 

m. h., u. t. és u. p. Szás1..régen. Sárvár, u. t. és u. p. Ikervár. 
Petelublrhánr, n Bélapataka, Nyitra vm., P é t e r fa l. Alsópéterfa, Felsópélerfa, Ssent· 

privigyei j., cs. ö. Divékrudnó, u. t. Nyitra- péterfa. 
novák, u. p. Bélapataka. Péterfal t\jmajor, fl Nagykanizsa, 7Als ra.. 

P e t e n d l. Újpetend, Zalapetend. cs. ö. Nagykanizsa, u. i. és u, P• N&uhnia&. 
Petendhegy, n Pölöske, Zala tom., pacsai j., P é t e r fa l a l. Gömörpéterfala. 

cs. ö. Pacs11, u. t. Bucsuszentlászló, u. p. Pölöske. P é t e r fa l u l. Péterlnk. 
Petend puszta, n Mihályháza, Vessprém vm., *)Péterfalva nk., Beeben vm., szás7..~besi j .• w 

pápai j., cs. ö. Nagyalásony, u. t. Mezőlak, u. p. 4~8, :E 2.320, N., o., ef, =t-, rk. Szászsebes, U!i 
Mihályháza. kh., ak. helyben, tsz. Nagyszeben, jbtk. es ah. 

Petendpuszta, n Nagyrécse, Zala. vm., nagy- Szászsebes, cs. 6. Szászsebes, 641 XXIU, 7~, 
kanizsai j., cs. ö. Naln'kanizsa, u. t. Zalaszent· u. t. Szászsebes, 
jakab, u. P• Nagyrécse. P é t e r fa l v a I. Kispéterfalva, Magyarpeter· 

P e t é n y I. Alsópetény, Felsópetény. falva, Szentpéterfalva, Tiszapéterfalva. 
*)Petenye kk., Bililágy vm., krasznai j., ház 78, Péterfnpuszta, n Csnllók/Jznyék, Pozsony r~-· 

f, 368, M., o., ~ , gk. Kraszna, 827 kh., kj. és dunaszerdahelyi j., cs. ö. Bös, 1. t Dunaszerd.l· 
ak. Krasznahorvát, tsz. Zilah, jbtk. Kraszna, ah. hely, u. p. Csallóköznyék. 
Szilágysomlyó, cs. ö .. Kraszna, 51, III, 10, u. t. P~te~f~puszta, fl Nagy~écse, Zala ttlll., Dli!'' 

és u. p. Krasznahorvat. kamzsa1 J., es. il. Nagykaruzsa, a. t. és L p. 
Petenyepuszta, n Ötvös, Somogy vm., nagy- Nagyrécse. · 

atádi j., cs. ö. Nagyatád, u. t. Somogyszob, u. p. Péterft'ytauya, 0 Domahida, S1atmát ri'• 

Ötvös-Kónyi. nagykárolyi j., es. i!. Csenger, 11. t. Domahid;l· 
Peténypusztn, n Padány, Possony vm .. , duna- Kismajtény, u. p. Domahida. . 

szerdahelyi j., es. ö Bós, u. t. Albár u. P• Pétei•ffyt:myn, n Kakszentmárton, s:at•or 
Alistál. ' vm. szatmárnémeti j., cs. ll. Szatmár-~éroetl. 

' • Szalmir-NémelL 
P é t e r l. Barezaszentpéter, Búrszentpéter, u. t. Szatmárudvart, u. P• 

• 

• 

' • 
' 
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Ptlterfr)1nnya, fl Oláhgorbó, .Alsó-Fe'Aét· 11m., P ti t e r l ak a l. Magyarpéterlaka, Oláhpéter
kisenyedi j. (székh. Vizakna), cs. G. Vingárd, u. t. laka . 
Gyulafehérvár, u. p. Vingá.rd. Pétermaj or, fl Dusnok, Pest-Rlis-Solt-Kisktm 

Pllterfttnnya, fl Vetés, Szatmár vrn., csengeri vm., kalocsai j., cs. G. Dusnok, u. t. SllkGsd, 
j., es. ö. Csenger, u. t. Ovári, u. P• Vetés. u. p. Dusnok. 

Péterf6Id, fl Géderlak, Pest-Pilis-Solt-Kiskun Pétermajor, fl Mosócz, Thr6ce 11m., slnbnya
~· · ""''' kalocsai j., cs. ö. Dunapataj, u. t. Dunapataj, fürd!'li j., cs. G. Mosócz, u. t. és u. p. Mosócz. 

, . 
• • 
' 

"- u. p. Géderlak. · Pétermajor, fl Pusztavacs, :It.at-Pilis-Solt· 
. P é t e r fOl d e l. Szentpéterfölde. · Kiskun vm., alsódabasi j., cs. G. Pusztavacs, u. t. 
"• 

~ Péterhalomtnnya, fl Kállósen'ijén, Szabolcs és u. p. Pusztavacs . 
• 

~· ""'" nagykállói j., cs. ö. Nagykálló, u. t. és u. p. Pétetmajor, fl SopronkGvesd, Sopron 11tn., soe-
~. Kállósemjén. roni j., cs. ö. Nagyczenk, u. t. Nagylózs, u. P• 
; ~)Péterháza kk., Seolnak-Doboka 11m., s1.a.mos- SopronkGvesd. 
' Ujvári j., ház 84!, f. SS~, O., il;, 717 kb., kj. és Pétermajor, fl Szepesmindszent, Ssepes 11m., 

ak. Szamosújvárnémeti, tsz. Dés, jbtk.és ah. Sza- szepesváraljai j., cs. G. SzepesváralJa, u. t. Szepes-
mosújvár, cs. ·a. Szamosújvár, 63, ~. 70, u. t. vál·alja, u. p. Szepesmindszenl . 

• • 

és L p. Szamosújvár. . Pétermajor, fl TGrOkbecse, Toramál ""'·•· 
Péterháza, fl Petromány, Temes 11m., csáki j., törökbecsei j., cs. ö. TörO.kbecse, u. t. és u. p. 

ca. 6. Csák, u. t. és u. P• Csák. Törökbecse. 
Péterháza, fl Csúz, Komárom 11m., udvardi j. *) Péterma\ny kk., Gömör és Kis-Hont 11m., 

(székh. Ógyalla), es. ö. Udvard, u. t. és u. p. Csúz. rozsnyói j., ház 35, :E 190, T., ág. Restér, 
Péterházapuszta, fl Bezi, Gy6r Vf1l., tósziget- 694! kb., kj. és ak. Annafalva, tsz. Rimaszombat, 

esilizközi j. (székh. Gyc'lr), cs. ö. Enese, u. t. jbtk. és ah. Rozsnyó, cs. ö. Csetnek, !ö, XVI, 5!1, 
és n. p. Enese. · · u. t. és u. p. Csetnek., . 

*l Péterhegy kk., JTaa tJm., muraszombati j., Pétermezö, fl Tarczadobó, Sáros 11m., bét
ház 94!, :E U'!, Vend, m., i5, r:!, 907 kh., kj. és ak. hársi j., cs. ö. helyben, u. t. és u. p. Héthirs. 
helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Muraszom- Pétermezöpuszta, fl Tornagörgc5, Abauj-Tortiti 
bat, cs. . G. Tótkereszqir, 83, XX, 66, r mn~, tornai j., cs. ö. Toma, u. t. Torna, u. P• 
(Péterhegy-Tótkeresztúr), ~· Tornagörg!'l. . 

Péterhegyi téglagyar, fl Békásmegyer, Rlst- *) Pétermonostora kk., X Bik.ahegy, Lehegc5, 
Pilis-Solt-Kiskut& 111n., pomázi j., cs. ö. Békás- és Zádor; Pes~Pilis-Solt-Kiskun 11Jn., kiskunfél
megyer (külOnitmény), u. t. és u. p. Békás- egyházi j., ház ·187, :E 980, M., rk. Pálmonostora, 
megyer. · kh., kj. (Pálmonostora nk.-hez. beosztva), 

•) Péterhida kk., Somogy tim·., barcsi j., ház ak. Pálmonostora, tsz. Kecskemét, jbtk. és ah. . 
:E 696, M., ~ , rk. Babócsa, 1.098 kb., kj. és ak. Kiskunfélegyháza, es. ö. Kiskunfélegyhiza, 381 I, 

' Komlósd, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Nagyatád, 3, u. 1;. Szentkút, u. p. Pálmonostora. · 
' • 

es. o. Babócsa.,'"'· XIX, 62, u. t. és u. p. Babócsa. Péterpálmaj or, í"' Nagyatád, Somogy 

• 

• 

*)Péteri nk., X Pétericsárda; Pest-Pilis-Bolt· nagyatádi j., cs. ö. Nagyatád, u. t. és u. P• . · 
Kiskun tJm., monori j., ház !!92, :E U,93, M., Nagyatád. 

• 

' 

l 

d', rk.\ Űlló, 1.934 kb., ak. helyben, tsz. Pestvidéki Pétcrpa.Imajor, r-. Nyitrapereszlény, Nyifra 
(székb. Budapest),. jbtk. és ah. Monor, cs. ö. '!lm., nagytapolcsányi j., es. ö. Appony, u. t. 
Gy!lmró, 3!,,1, 1, u. t. és u. p. Monor. Szomorlovászi, n. p. Nyitrapereszi ény • 

• 

P é t e ri I. Garampéteri, Temespéteri, Trencsén- Péterpusztai magnezltgyár, fl Nyustya, Gömör 
péteri, Ungpéteri. és Kis-Hont vtn., rimaszombati j. (s_zékh. Nyus-

Páterlesárda, fl Péteri, Pest-Pilis-Solt-Kis- es. ö. Nyustya, u. t. és u. p. Nyuatya. 
ktm tJm., monori j., cs. ö. Gyömrc5, u. t. és u. p. *) Péterréve nk., X Péterrévei tanyák ; Bács· 

• • 

Monor... Bodrog vtp.., óbecsei j., ház !.1451 ! 10.049, M., 
Péterlrtvány, '"' Madácsi, Nógrád 11tn., gácsi sz., 0• -T, !!0.16!! kh., ak. helyben, tsz. Ujvidék, 

j., cs, o. Ábelfalva, u. t. Gács, u. p. Ábelfah•a. és ah. Úbeese, cs. ö. helyben, 86, V, 96, 
*) Péterluk kk., X Uradalmimajor; Nyitra f, _r- e. ~· 

11m., szakolczai j. (székh. Holics), ház 193, ! tanya.t, í"' Péterréve, Bács-BotJ-
1.086, T., a. 2.550 kb., kj. és ak. helyben, tsz. rog vm., óbecsei j., cs. ö. Péterréve, u. t. és u. P• 
Nyitra., jbtk. és ah. Szakolcza, cs. ö. Sasvár, 72, Péterréve. 
XIII, 41, u. t. Egbell, ~- *) Péterszabadja kk., X Mahnáespuszta; Tf'ftt· · 

Péterlaka, f""'' Algyő, Csongrád 111n., tiszán- csdn 'Vtl,., báni j., ház 76,_! 412, T., rk. Alsóma
inneni j. (székh. Kiskundorozsma), ca. ö. Algy!'l, tesicz, 1.402 kb., kj; és ak. Felsőmotesicz, tsz. 
u. t. és u. p. ·Algy6. Trencsén, jbtk. és ah. Bán, cs. ö. Bercsény, 71, 

Péterlaka, fl Torda, Tortla-.Ar~nyos vm., cs. ö. XV, 47, u. t. Trencséntepliez, u. P• FelsOmo· 
Torda, u. t. és u. p. Torda. tesicz • 
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Pét.erszá.llás, fl Alap, Fej dr vm., sá.rbogárdi j., Petlustanya, •t::~ Kisnlés, Bars vm., arr.n1r,; • 
• 

cs. O. Czecze, n. t. Czecze, n. p. Alap. maróli j., cs. O. Ujbánya, u. t. 7.sarnóm. L,, • 

Péterszállás, fl Nagyláng, Fejé1· v·m., székes- Dóczyf!lrésze. 
i'ehérvá.ri j., cs. O. Kis láng, u. t. és n. p. *) Petnelláza kk., X G rósztanya; Szabolcsr~.. · 
Nagyláng. nyírbaktai j., ház 191, i. 1.301, M., ~.rt. Xyi!· 

P é t e r s z e g l. Szenfpéterszeg. kar ász, gk. N~irbaktn, UO~ kb., kj. és ak. hely· . 
Pétertanra, r-. Nyírparasznya, Ssatmár 'Vm., ben, tsz. Nyíregyháza, jbtk. és ah.· Kis;'árl< J 

mátészalkai j., cs. O. Nagydobos, u. t. és u. p. cs. O. Nyírkarász, 65, X, 33, f;iJ, f, ~l i 
Nagydobos. *) Petnek kk., Krassó-Szöréwg 11m., orsor<lj_ i 

P é t e r ú r l. Szentpéterúr. ház 232, i U3B, O., =f,4.39Hh., kj. és ak.Jlila. l 
• 

*) Pétervágása kk., Sát·os vm., · girálti j. jabláncz, tsz. Karánsebes, jbtk. és ah. Orsova, t!. : 

(székh. Girált), ház 60, :E 295, T., ág. Tapo ly- ö. Bélaja b láncz, 43, VIII,~. u. t. és 1, )· BtJ,. 1 

hanusfalva, 2.152 kh., kj. és ak. Tapolyhanus- jabláncz. 
fal va, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Girált, es. O. Kár- P e t n ik I. Petnek. ; 
nás, 67, IX, !9, u. t. és u. p. Tapolyhanusfalva, Petöez, r. Kövágótőttlis, BarGnya tl.,fhi ; 

*) Pétervására kk., X Mátracser, Má.traveze- j., es. ö. Pécs, u. t. Pellérd, u. p. KGvi;;. ! 
kény és Zámorszénégetó ; Heves vm., péter- szöllös. : 
vásiri j., ház 420, :E !.050, M., (), (X, 6.466 kh., *) Petöfa kk., Vtls vm., muraszombali j.bálii ' 
kj. és ak. helyben, tsz. Eger, jbt.k. en, ah. i 205, Vend, ág. Tótkeresztúr, 651 kb.

1 
i : 

Eger, cs. O. helyben, 60, X, SJ, _r- e. és ak. Tótkcresztúr, tsz. Szombathely,jbtk. én:. ' 
Muraszombat, cs. O. Tótkeresztúr, &~ XI. ~~

Pétervitlgypuszta, fl Homokterenye, Nógrád u. t. Péterhegy-Tótkeresztúr, u. p. \ótkmu~t~. . 
vm., füleki j. (székh. Salgótarján), cs. lJ. Homok- P e t ö fa l u l. Besnyőpetőfalva. · 
terenye, u. t. Mátrap.ovák-Homokterenye, u. p. Ho- *) Petőfalva kk., Sopron v"'·• nagymartoni;. . 
mokterenye. há.z 126, i 700, N., d, rk. Borbolya, 1.36; ~- ' 

*)Petesháza kk., X Eszterházymajor; Zala vm., kj. és ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. é; il. : 
alsólendvai j., há.z 133, :E 900, , rk. Al~ólendva, Nagymarton, cs. ö. Nagymarton, 76, l'Vlll. ;; . 
J.124 kh., kj. és ak. Alsólendva (alsólendv!lvidéki u. t. és u. p. Nagymarton . 
kj. és ak. kerület), tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. P e töfalv a l. Besnyöpet6falva, Farka!jli:'. . 

• 
Alsólendva, cs. ö. Alsólendva, 48, XX, 65, u. t. falva, Kispetöfalva, Székelypetó!alva. · : 
és u. p. Muraszerdahely. ·- Petöftkert, r. Hajdubilszörmény, Ho.jd1 ··.. : 

Pétfiirdö, fl Várpalota, Vessprém vm., vesz- cs. ö. Hajduböszörmény, u. t. és u. p. H~i-· l 
prémi j., cs. O. Várpalota, ~. u. t. Várpalota, böszö1·mény. . j 

(Pét) p. u. . . il") Petöbáza kk., X Petöházai czukorgyar;S,· 
1 

Petbeő László tanya, fl Heves, Heves vm., ron vm., kapuvá.l•i j., ház 106, f. 637, M.,rk.F~r.i- 1 

hevesi j., es. ö. Heves, u. t. és u. p. Heves. szentmiklós, 416 kh., kj. és ak. snttllr, lsL ~;:: : 
· Petibükkmajor, fl Kiscsehi, Zala vm., lete- jbtk. és ah. Kapuvár, cs. 11. Fert6srenlmikl6!, :•: j 
nyei j., cs. ö. Páka, u. t. Letenye, u. p. Felső- XVIII, 58, Do t. és u. p. Pet~házai emkorrr;:. 
11zemenye. · Petőházal cznkorgyár,f"''Petóháza, · 

*) Petiese kk., X Flóralak és Szirtaljafürdö ; kapuvári j., cs. ö. Ferlószentmiklós. f · J 

Zemplén vm., homonnai j., ház 111, :E 464, T., o, 
' . 

!.341 kh., kj. és ak. Homonna (homonnavidéki •) Petihenye kk., Zala tnn., za!aege~1e~j .. f.l: 
kj. és - ak. kerület), tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. 91, ;E 439, M., rk. Zalaszentiván, ~64 kb., k~ ,, J 

és ah. Homonna, es. ö. Homonna, 66, IX, 28, ak. Zalaszentiván, tsztk., jb. és ah. ZalatgeW<i· 1 

u. t. és u. p. Homonna. . ' cs. ö. Kemendollár, 48, XX,· 64, .. t. es L l· l 
P e t i r s l. Petercse. Zalaszentiván. 
*) Petkes kk., Zemplén vm .. , varannói j., ház 28, Petöirtvány, r. Erdösurány, Bara r,11,, r-o:;B· 

! 140, T., it , 757 kh., kj. és ak. Tápolyizsép, szentkereszti j., cs. ll. Zsarnócza, u. t. es L~ 
tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Varannó, cs. O. Felsőhámor . 
N~gydobra, 66, IX, !1!8, u. t. Tapolyhanusfa.lva, *) Petömibályfa kk., Vaum., vasviri j., hir;;. 
u. p. Tapolyizsép. !. 518, M., l'k. Győrvár, 1.649 kh., kj. és ak. Gy5r;i: 

Petkipataka, fl Gyimesbükk, Csík , szép- tsz. Szombathely, j btk. és ah. Vasvar, cs. u. w· 
vizi j., cs. O. Gyimesbükk, u. t. és u. p. Gyimes. vár, 83; XX, 66, u. t. Vasvár, u. p. Andrasi>. 

P e t k ó c z l Pelkes. PetÖ}lUSzta, r. Gyürki, HOflt rm., ir'·:· 
Petlend, fl BoByoszló, SoprO'n vm., csornai j., nyéki j., cs. O. Ipolynyék, u. t. Balassam-a!l"' 

es. ö. Csorna, u. t. Kapuvár, u. p. Szá.rfOld. Do P• Kőkeszi. . 'd í~ .. 
Petlenpuszta, fl Barabás Bereg vn~. mezö- Petöpuszta, r. Szécsénykovácsl, Ndgrat ~,;-

' ' t' · ö Szécsény, a. ' kaszonyi j., es. o. Mezőkaszony, u. t. Mezö- balassagyarma 1 J., cs. · 
kaszony, u. p. Barabás. csény, u. P• Hugyag. 
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*) Petirát kk., Szolnok-Dobolca · "m., magyar- vári j .. (székh. Dárda), cs. G. Dárda, u. t. és 
Iáposi j., ház 119, t 521, O., =j=-, !!.176 kb., kj. és ak. u. p. Apatin. 
MacskameziS, tsz. Dés, j btk. és ah. Magyar lápos, P e t r i l. Bánpetri, Gálospetri, Hernádpetri, 
cs. 11. Mogyarlápos, 63, XXI, 70, u. t. és u. p. Kispetl·i, L6vc5petri, Mezc5pelri, Monospe~ri, Nagy-
Magyarlápos. petri, Pócspetri, Sajópetri, Szinpetri, V égpetri. 

*) Petiiszinye kk., X Berkimalom; Abauj-ToNia *) Petrik kk., X Petriki tanya; Zemplt!n "m., 
11m.,· fllzéri j. (szék.h, Hernádzsadány), ház 154, nagymihályi j., ház 89, f. 403, T., ; , rk. 
! 786, T., m., (;, rk. Regeteruszka, gk. Kelecseny- Málcza, 997 kb., kj. és ak. Málcza, tsz. Sátoralja
borda, ág. Felslikemencze, 4.716 kh., kj. és újhely, jbtk. és ab. Nagymihály, cs. G. Málcza, 
ak. :Magyarb6d, tsztk. Kassa, jb. Hernádzsadány, 66, IX, ia,· u. t. Bánócz, u. p. Málcza. . 
ah. Kassa, cs. G. Ma.gyarbc5d, 34, IX, .917, u. t. *) Petrikeresztúr kk., X Csc5szibegy; Zal ~J 
és u. p. Magyarbőd. · '11m., novai j., ház 77, !. 456, _M., rk. Milej, 1.166 

Pllflitanya, fl Erk, He"es ""'·• hevesi j., cs. G. kb., kj. és ak. Nagylengyel, tsztk., jb. és ah. Zala-
Nagyfüged, n. t. Jászárokszállás, u. p. Erk. egerszeg, cs. ö. Nagylengyel, 48, XX, 65, u. t. 

Petrácspuszta, n Surd, Somogy "m., csur- Nova, u. p. Nagylengyel. 
gói j., es. G. Somogyszentmiklós, u. t. Zákány, Petriki tanya, fl Petrik, ZempUn "m., nagy-
n. P• Surd. . mihályi j., cs. O. Málcza, u. t. Bánócz, u. p. 

Petramajor, fl Écska, Torontál t~m., nagy- Málcza. · 
becskereki j., cs. G. Ecsehida, u. t. és u. p. Écska. Petriktanya, fl Kistárkány, ZempU,. ""'·• 

Petránki, fl Ösvényes, Trencst!n vm., kiszucza- bodrogkGzij. (székb.Királynelmecz), cs.G.Zemplén
újhelyi j., ak. Dombelve, cs. ö. Óbesztercze, u. t. agárd, u. t. Bély, u. p. Nagytárkény. • 
Kiszuczaújhely, u. p. Ösvényes. · P e t r i l e h o t a l. Péterszabadja. 

, 

P e t r á n y l. Ponloskö. · P e t r i l e n y 1 a v o e n y l. Petrelény. 
*) Petre nk., Torontál alibunári j., ház Petrllla kk., Deákbánya, Defortelep, Lónyay-

1.344, f, 5.837, 0., .:f, rk. Nagykárolyfalva, telep, Remetet~l?p · és Wekerletelep; Hunyad 
13.059 kb., ak. helyben, tsz. Pancsova, jktk. Ali- tlm., peh·ozsényi h ház 1.,82, i 9.!!71, o., m., n., 
bunár, ah. Pancsova, ca. o. helyben, !9, VII, !!2, t., szlovén, cseh-morva, lengyel, .:f- (1), rk., kg. és 

f, p e. ~· ref. Pett·ozsény, ág. Nagyszeben, 40.6!!7 kb., IQ. 

-•-d t. é s k ,." d zsény, cs. ö. etrozsény, 6 , , ,, u. s.....- , n. s u. p. ze sza.r . 
p e t r e l. Ráczpetre. . és u. P• Lónyaytelep. 
··) Petrelé kk ·B'h k h' l. *) Petrilova kk., Krass6-Sa6rtny "m., jámi j., 

ny ., ' ar tJm., vas o l ., .c 87 O :,.j.. ,,._ kb k' k T k 
ház 8" .c 0 k G, é 1 kl kj é ház !O~, N 7, ., 1 , 2.5.." ., J. és a . yu ó, 

"• ;r.; ., g. )egyes ny, 1' 1 • s F h l 'b k S ászk b h O 
k Ré t N á d 'btk. V k h h. B lé tsz. e értemp om, J t . z a ánya, a . ra-a . ny, sz. agyv ra , J as o , a e • . N d J!) VII 

8 " v k h S7 IV 1., t é v1czabánya, cs. 6. éra ná as,..,., , !!1, u. t.· és nyes, c . u. as o , , , .,, u. • s u. P• R k d 
Ré Ilo P• a as . 

ny. . . P e t r is l. Marospetres. .. 
Petrtlny kk., Hunyad "m., ,déval J., ház 139, Petriszkairtvány n Csavajó Nyitra ""'· 

f. 599, O., "f, 1.769 kb., kj. és ak. Bácsi, bztk. és jb. privigyei j., cs. ;. Divékrudnó, 'u. t. Nyitra:· 
Déva, ah. S~ás~város, cs; ~· Piskitelep, 64, XXIII, novák, u. p. Bélapataka. .. . 
76~ u. t. Bacsi, u. P• Piski. · . . . *) PetriTente kk., X Venlepuszta és Ventei 

) Petres kk., Besztercae-Nasz6d vm., J~dl l· p~jtamajor; Zala vm., letenyei j., ház 88, f, 6141, 
(székh. Besztercze), ház !!74, i.1.165, N., czigány, &1., n., rk. Tótszentmárton, 1 kb., kj. és ak. 
o., ef,. gk. Rágla, IW46 kh., kj. és. ak. helyben, Tótszentmárton, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. 
tsztk., J b. és ah. Besztercze, cs, G. K1sdemeter, 6S, Letenye, cs. G. Letenye, 48, XX, 65, u. t. Le-
XXll, 7!, ~· · tenye, u. p. Tótszentmárton. . 

P e t r e s L Marospetres. *) Petrócz kk., X Ortástanya ; Zemplt!n t~m., 
Petresd kk., Hunyad t~m., marosillyei j., ház nagymihályi j., ház 131, f, 658, T., m., rk. 'Nagy-

50, f. !44, O., kg. Godinesd, 940 kb., kj. és ak. mihály, gk. Topolyán, 1.599 kb., kj. és ak. Nagy
Burzsuk, tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, cs. ö. mihály (nagymihá.lyvidéki IQ. és ak. kerQlet), tsz. 
Zám, 64, XXUI, 75, U, t. és u. P• Zám. Sátoraljaüjhely, jbtk. és ah. Nagymihály, cs. G. 

*) Pe~res!allu kk., Kraas6-Bzö9·ény """·• ka· Nauvmihály 66 IX !8 u. t. Na~>ymihály u. p. 
rá b ' • h 6! .::1:, h DJ l l l l D l 

nse es1 J., áz !!641, ·N 1.237, O., 1 , 4.87~, k ., Nátafalva. 
kj .. és ak. Bllkény, tsztk., jb. és ah. Karánsebes, ·P e t r ó c z 1. Garancspetrócz, Murapetrócz. 
ca. O. KOrpa, 43, VIII, !Ul, u. t. és u. p. KGrpo.. p e t r ó c z 1. Ungpéteri. · 

Petrespusztn, fl Serke, Göm(Jr és Kis-Hont Petróczpuszta, n ~zécsisziget, Zala t~m., le· 
tm~., feledi j., cs. O. Feled, u. t. Feled, u. p. tenyei j., cs. ö. Páka, u. t. CsOmGdér, u. p. Szé· 
Serke. csisziget. 

Petressziget, fl Kopács, Baranya vm., baranya- Petróczpuszta, fl Zemplénmátyá.a, Zetnpli-n 
-

• 

" 
• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

-

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 



• 

• 

• 

' • 

. . 

• 

• 
• 

• 

•• 

• 

• • 

• 

• 

• . . 
• 

-

• 

. . 
• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

-
' 

10416 Pet Pil ' 

• • 

.,.., varannói j., e!J. O. Nagydobra, a. t. 'és mn., feledi j., es. ll. Feled, a. t. Rimaazomba~ 
•• p. Tavarna. a. p. Jánosi, 

*) Petromány nk., X Gydrytanya, Péterháza és *) Pettend kk., Somogy tm., szigetvári j., hAz 57, 
Szilárdháza ; Temes vm., csáki j., ház 402, ! 2.006, ! 284, M., ~ , 1.045 kh., kj. és ak. Gyl!ngyGsmellék, 

• 
O., czigány, ; , T-, rk. Csák, 6.781 kb., ak. tsz. Kaposvár, jbtk. és ab. Szigelvár, cs. l!. Gyl!n-
helyben, tsz. Temesvár, jbtk. és aJ:!. Csák, cs. ö. gyösmellék, 44, XIX, u. t. Sziretvir, a. p • 
Csák, 611 VIII, 24, u. t. és u. p. Csák. Gyöngyllsmellék. 

P e t r o s á. n l. Ompolykövesd. Pettend, (') Kápolnásnyék, 'llfiL, nékes-
p e t r os e n y l. Petrozsény. fehérvári j., es. G. Velencze, m. b., 
P e t r o s n i c z a l. Petresfal va. · · I- e. . 
Petrosz kk., Htmyail vm., puji j., ház 19!, Pettendmaj or, r- Szepetk, Zalrs """' zalaqer-

! 1.039, O., ; , kg. Fégyér, 15.272 kh., kj. és ak. szegi j., es. ö. Kemendollár, u, t. és a. P• 
Mezc5livádia, tsz. Déva, jbtk. Puj, ah. Petrozsény Szepetk. 
cs. ö. Merisor, 6-l, XXIII, 75, u. t. Krivádia, Pettendtmszta, (') Gyugy, Somogy ma.,len11el-
a. p. Nagybár. tóti j., cs. ö. Lengyeltóti u. t. Lengyeltóti, 

• 

P e t r o s z l. Vasaaklifal va. u. p. Szdllc'Ssgyörllk. · . 
P e t r os z a l. Klífalu. *) Pettyén kk., X Bl!szörményitanya j &afltár 

köbinJatelep, r. Déva, Hunyad tnn., szatmárnémeti j., ház 80, f, 610 H., ~, sk. 
cs. ö. Déva, u. t. és u. p. Déva. Nagykolcs, 964 kh., kj. és ak. helyben (ombodi 

Petrótuya, r. Kiskinizs, .A.bauj -Torna vm., k.j. és ak. kerület), tsztk., jb. és ah. Szatmár· 
szikszói j.,· es. O. Szikszó, u. t. Halmaj, u. p. Németi, es. ö. Szatmár-Németi, 5, XII, 37, u. t 
Csobád. Szatmár-Németi, a. p. Ombód. . 

*) Petrova nk., X Petrovabisztra és Petrova- Petykepuszta, r. Runya, G6mör ú Kis-liORt 
kraszna; Máramaros wa., visói j. (székb. Felső- vtn., tornaljai j., es. l!. Tornalja, u. 1. ú L p • 

• 

visó), . ház 897, i, 4.!!!~, o., ·r., n., ; (•), 24.733 Tornalja • 
kb., ak. helyben, tsz •. Máramarossziget, jbtk. és P e t y o v k a l. Bán petri. 
ah. Felsc'Svisó, es. ö. helyben, 85, XII, SS, I- e. Pezernyepnszta, n Felsófegyvernek, HOR! n.., 

· · vámosmikolai j., cs. ő. Hévmagyarád, u. t. Narr· 
Petrova, r. Zizriva, Ár'Oa mn., alsókubini j., sáró, u. p. HontfQzesgyarfl!at. . 

cs. ö. Kralován, u. t. Párnicza, u. }l• Zázriva. r. Dunapentele, Fejlfr f.lll.,adonyi 
Petrovabisztra, r. Petrova, Máramaros vm., j., t!S, li. Dunapentele, u. t. és u. p. Duna· 

visói j. (székh. Felsc5visó), cs. ö. Petrova, u. t. és pentele • 
. a. p. Petrova. · P h 6 n i x h u H a l. Fc5nikszhuta. 

P e t r o v á. c z l. Petrdcz. Piacsektanya, (') Egerszólát, Hevu VIli., egri 
· Petrovakraszna, r. Petrova, Máramaros j., es. ö. Verpelét; u. t. Verpelét, u. p. EgerszóláL 

• 

visói j. (székh. Felsővisó), cs. ö. Petrova, u. t. P i á n l. Alsópián, Felsc5pián. 
. és u. p.· Pei.rova. P i c h n y e l. Tüskés . 

- Petrovapuszta, r. N6g1·ád wa., Picsoi", r. Komádi, Biltar 11m., biharkeresdesi 
losonczi j., ak. Látkapuszta (a málnapataki ak. j., cs. O. Komádi, u. t. és u. p. Komádi. 
párhuzamo_s B. anyakönyve), cs. ö. Pillen3, r. Bezi, Győr vm., tószigetcsilizköri 
a. t. Ipolyszele, u. p. Málnapatak. j. (széklr. Győr), es. ö. Enese, u, t. és a. p • 

P e t r o v i e z l. Trenesénpéteri. Enese. . 
P e t r o v os z e ll ó l. Péterréve. Pik, r. Torjá.ncz, Baranya 11m., siklósi j~ cs.~. 
Petrovszkatelep, r. Trenesénpéteri, 1.renesén Beremend, u. t. és u. p. Beremend. 

~agybicscsei j., es. O. Nagybicscse, u, t. P ik fa l v a I. Abrabámpikfalva. 
Nagybicsese, u. p. Trencsénpéteri. . ·- Plkkpuszta, r. Alsószentmárton, BarsiiJI 

Petrozsény nk., X Bolibarlo.ng és Deákgyar- vm., siklósi j., cs. ö. Drávaszabolcs, 11. t. és 1o p. 
mo.t j • Hunyaa vm., petrozsényi j., ház 1.530, Siklós. 
f. 12.193, o., n., cseh-morva, olasz, o, it , Plkópusztn, (') Tótmegyer, Nyitra fJfll,, érsek· 

• 
~, r:f', T-, 8, 16.109 kh., ak. helyben, tsz. Déva, újvári j., cs. ö •. Ersekújvár, u. t. és L p. Tól· 

• 

jbtk. és ah. helyben, cs. ö~ helyben, M, XXIII, megyer. . · 
. . 

75, r. _r- e. . P i l a I. Gidrafúrész. · . 
*) Petröcz nk., X Ki sírrnova ; Bács·Bod1·og · Pilafilrósz; r. Barossháza, n-encsén """• illaTil 

wa., újvidéki j., ház 1,617, ! 7.701, T., m., ·n., j., cs. ö. Puhó, n. t. Bellus, u. p. Bar01sháza. 
r:!, rk. Újfutak, 11.098 kb., ak. belyhen, tsz tk., PJiarJstye, r. Berestye, Temea tJIII., dettai j., 
jb. és ah. Ujvidék, cs. ö. helyben, 6, VI, 19, cs. ö. Detta, u. t. és u. P• Denta. 
r (Petrc5cz-Dunagálos), _r- e. *) Pilhó kk., Szepes vm., ólublói j., .háJ ~ 

P et r ös l. Kispetrös, Nagypetriis, ! 4·80, T., rk. Poprádremete, 1.604 kh., kj. és aL 
Petrospuszta, r. Jánosi, Gömör és Kis-Hont Poprádremete, tsz. Lócse, jbtk. és ah. Ó!ubl~ 
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cs. G. ÓJubló, 67, IX, 30, u. t. Ólubló, u. P• (székb. Budapest), jbtk. és ab. Szentendre, Cll. G • 
Poprádremete. Visegrá.d, I, !, u. t. Szentendre, IZ). 

*) Piliny kk., X Hollóspuszta, Másistenibércz *) Pilisszentlélek kk., X Mexikói erdőőrlak; 
6a Tekenlispuszta ; N6grád. vm., szécsényi j., Esstergom vm., esztergomi j., ház 60, t 389, T., 
biz 176, i. 816, M., 1·k. Endrefalva, ág. Szécsény, m., o, 1'.473 kh., kj. és ak. Kesztölcz, tsz. Komárom,· 
un kh., kj. és ak. Endrefalva, tsz. Balassagy ar- jbtk. és ab. Esztergom, cs. ·o. Esztergom, !6, 
mal, jbtk. és ah. Szécsény, cs. O. Karancsság, XIV, .U, u, t. Kenyérmezőmajor, u. p. KeszU!lcz. 
XVI, 51, u, t. Ludány, u. p. Endrefalva. *) PlUsvörösvár kk., Pest-Rlis·&lt-Kiskun 

P i l i p e c z L FO.löpfalva. vm., pomázi j., ház 786, i. 6.58{., N., m.;t., o, J), 
*) PlUs nk., X Gubányi dolinai major, Hajdai 4.H1 kb., kj. és ak. helyben, tsstk. és jb. Pest-

major, Liebner alsómajor és Liebner felsőmajor ; vidéki (székh. ah. Szentendre, cs. G • 
.Pe&t-Pilis-Solt-Kisktm tJm., monori j., ház 1.089, helyben, B! I !! '" .. &. 

. ' ' ' ~ f, 5.76!!, M., t., á', rk. Irsa, ref. Nyáregyháza, 8.136 Plllantótanya, n , BorsOtJ 
kb., at. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. B vm., mezőcsáti j., cs. o. Mezőcsát, u. t. Ároktll, 
jhtk. és ah. Monor, cs. O. Irsa, I, 1, , u. p. Mezőnagymihály. . 

I- c. ~· Plllepuszta, n Lábod, Somogy tJm., nagy-
n Nagygéres, ZempUn vm., bodrogkOzi atádi j., cs. o. GOrgeteg, u. t. és u, p. Lábod. 

j. (szélr.h. Királyhelmecz), cs. O. Kisezigánd, u. t. *) Plllerpeklén kk., X FarkaavOigyi halastó 
és u. P• Nagygéres. és Hraczkamajor ; Sáros vm., eperjesi j., ház SS, 

P i lis l. FiUekpilis, Nyfrpilis, Sárpilis. :E !51, T., rk. Ro.dá.cs, gk. Lubócz, 1.831 kb., k;j. 
*) Pilisborosjen6 nk., X Szarvastéglagyá-r; és ak .. Sá.rosszentimre, tsztk., jb. és ah. Eperjes, 

Pest-Pilis-Solt-Kisk1m vm., pomázi j., há.z cs. o. Eperjes, 67, IX, !9, u._ t. Abos, u. p • 
! t.674, N., m., o. 1.68!! kb., ak. helyben, tsztk. Sárosszentimre.-
ú jb. Pestvidéki (székb. Buclap~st), ah. Szent- Pillfngérpuszta, n Abda, Gy&r tJm., tósziget-
endre, cs. O. Béká.smegyer (kO.lönttmény), I, ~. csilizkOzi j. (székh. Győr), cs. o. Győr, n. t. · 
u.* t. ~rom, IZ). . . . Ottevény, u. p. Győr • 

) ~disesaba nk.,_ . X Klott~dtelep és Pilis~ Pillitztanya, r- Veleneze, Fejdr vm., székes-
~sabal tábor; Pest-Pil&s-Solt-K,skun vm., pomázi fehérvári j., cs. o. Velencze, u. t. Velencze, u. p. 
J•, ház 4U,t 2.U7, N., m., t., o. 4.44~ kb., ak. Kisvelencze. 
helyben, tsztk. és jb. Pestvidéki (székh. Budapest , Pi 1 Ó d ,;. ,.,_ · · 

h S t d ,. P'l' A ,. ... .;.,. I .., nacz , n csa , .L rencs..,. tJm., csacza1 J., a . zen en re, cs. u. 1 lSVurusva.r, ü:it1 , :it' ·,. C t C Ó d r ~ cs. u. sacza, u. • so.cza, u. p. csa . 
' e~.t.b · P'l' b Pe t ...... 1. *) Plncz kk., X Szélhegypuszta és Szóllőhegy-

.. or, fl l lSCSa a, 8 •ro LS· t li.T..( L2 } • • há l'u. 1.! '"'9 
Bolt-Ki. k ... _: • ,. P'l' ,. A ... pusz a; .~.~v{}'l'u,u, vm., osoncz1 J., z \H' ;w ... :it , 

" ·un tJm., pom'"" J., cs. u. 1 lSVurusva.r, M k. B 1 k !! 086 kb kj é k Lo ( · · 
m. h., u. t. és u, P• Piliscsaba. k.'' r o ky ' . t ., B .l s a . soncz. pkmc~~ 

*) Pl1is ót k X B h é s kré J· és ak. ero.Ie ), tsz. a assagyarmat, Jbt ., .,.. mar n ., asa arcz s ze ny-
h E t t · . há .,17 ah. Losoncz, cs. O. Losoncz, XVI, 61, u. t. 

egy ; ss e-rgom vm., esz ergom1 h z .,. , Kál ó L 
f, 2.031, M., o, ~, 7.679 kh., ak. helybÍm, tsz. *n • u. P• osoncz. . . . 
Komárom, jbtk. és ah. Esztergom, cs. o. Eszter- ) Pineze kk., X Pinczel maJor ; Zala . 
gom 26 XIV 44 ~· letenyei j., ház 64, t 40f., M., rlr. Kerkaszent-

*)1 PlllsszAntÓ kk., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., miklós, 1.~6! kb., kj. és ak. Kerkaszentmiklós, 
pomázi j., ház 800, t 1.717, T., m., 0 , 2. 778 tsz. Zalaegerszeg, jbtk. Alsólendva, ah. Letenye, 
kh., kj. és ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. cs. O. Alsólendva, _48, XX, 66, u. t. Alsólendva, 
Budapest), jbtk. és ah. Szentendre, cs. o. Pilis- u. p. Kerkaszentrmklós • 
vllrllsvár, 82, J, !!, ~- *) Plnezéd nk., Bács-Bodrog tJm., hódsági j., 

*) Pilisszentiván kk., Pest-P6lis-Bolt-Kiskun ház 1.031, t 4.955, T., sz., n., m., Ó' (•), =f, rk. 
tlm., pomázi j., ház !!30, !, 2.~77, N., m., h., rk. Paripás, ref. a helybeli ág. ev. anyaegybáz, 9.965 
Pilisvllrllsvá.r, 1.409 kh., kj. és ak. PilisvOrOs· kb., ak. helyben, tsz. Zombor, jbtk. és ah. Hód· 
vár, tsztk. és jb. Pestvidéki (székh. Budapest), ah. sá.g, cs. O. Liliomos, VI, 19, f (Úrszent-
Szentendre, cs. o. Pilisvorosvár, 3!!, I, 2, u. t. és iván·-Pinczéd), e. 
u. p. Pilisvllrösvá.r.. · Pinezehegy, r'l , Tolna vm., duna· 

*) Plllsszentkel'eszt kk., Pest-Pilis-Bolt-Kis- földvári j. (székh. Paks), cs. O. Nagydorog, u. t. 
kun tltn., pomázi j., ház 205, :f. 1.150, T., m., 0, Nagydorog, u. P• GyorkOny. 

kh., kj. és ak. Pilisszántó, tsz. Pestvidéki Pinozehegytanya, n Nyírcsaholy, Seatmár 
(székb. Budapest), jbtk. és ah. Szentendre, cs. O. 1)tn., mátészalkai j., cs. O. Fábiánháza, u. t. és 
Pilisvllrllsvár, 3~, I, ~. ~- u. p. Nyírcsaholy. 

*) Pilisszentlászló nk., X Sikáros; Pest· Pilis- *) Piuezehely nk., X Kisgylnt; ToZM vm., 
&lt-Kiskun tim., pomázi j., ház 146, :E 795, T., tamási j., ház 589, i 2.9!17, M., o, ref. Tolna
m., (5, 3.084 kh., ak, helyben, tsz. Pestvidéki némedi, 4.131 kh., ak. helyben, tsz.· Szekszárd, 
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jbtk. · ás ah. Tamási, cs. ö. helyben, 44, XIX, szombathelyi j., cs. a. Pornóapflti, 11, t. és 1, p, . 
63, ilO• f, _[It e. Monyorókerék. 

Pinczei major, n Pincze, Zala vm.; letenyei *)Pinkekarcsa kk., Pozsony 11111., dunwerrJa. 
j., cs. ö. Alsólendva, u. t. Alsólendva, u •. p. helyi j., ház 36, :E 183, M., rk. Egyházkarcsa, 
Kerkaszentmiklós. 2-U kb., kj. és ak. Elrekarcsa, Lsz. Pozsony, 

Plnczekert, n Simonyifalva, .Arad vm., kis- jbtk. és ah. Dunas1erdahely, cs. O. Bős, 7i, Xlll, 
jenöi j., cs. ö. Vadász, u. t. Vadász, u. p. Simo- 42, u. t. és u. p. Királyfiakarcsa. · 
nyifal va. Pinkesztanya, r1 Csenger, Szatmár o•~ esen-

Pinczés, n Kunmadaras, Jász-Nagykun-Seol- geri j., es. a. Csenger, u. t. és u. P• Csenger. 
· ftOk vm., tiszai felső j. (székh. Kunhegyes), cs. ö. *) Pinkócz kk., X Gabimajor; Vas ~a., ne. 

Kunmadaras, u. t. és u. p. Kunmadaro.s. metújvári j., ház löö, f 1.002, H.,· m., ri. 
Plnczesor, n Babarcz, Baranya vm., mohácsi Újhegy, 2.763 kb., kj. és ak. Pusztaszentmihaly, 

j., cs. ö. Németbóly, u. t. Németbóly, u. p. tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Németlijv6r, es. O. 

Babarcz. Pusztaszentmihály, 83, XX, 66, u. t. és L p, 
PlnczeT6lgy, n Vácz, Pest-Pilis-Solt-Kiskun Pusztaszentmihály . 

• "m., cs. ö. Vácz, u. t. és u. p. Vácz. P i nk ó c z l. Ungpinkóez, Veszprémpinióa. 
*) Pinkadombhát kk., V as vm., felsMri j., Plnkóczpuszta, rl Dég, Veseprtm 1llll~ enyin~ 

ház 36, :!, ~08, N., rk. Pinkafő, -187 kh., kj. és j., cs. n. Enying, u. t. Dég, u. p. Lepsény. 
ak. Pinkafő (pinkafővidéki kj. és ak. kerület); Plnkóczpuszta, r1 Kemenesszentpéter, V111 n1., 

tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Felsőőr, cs. ö. czelldömölki j., cs. ö. Magyargenes, u, t. Kenyeri, 
Pinkafő, 83, XX, 66, u. t. és u. P• Pinkafő. n. p. Kemenesszentpéter. · 
· *) Plnkafö nk., X Grangentanya; Vas vm., · *)Pinnye kk., Sopron "m., soproni j., ház tOO, 

felsc5c5ri j., ház 292, i. 2.881, N., m., ű, d". 4.277 E 6~9, M., rk. Nagylózs, 1 kh., ~. és ak. 
kh., ak. heJ.yben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah· Nagylózs, tsztk., jb. és ah. Sopron, cs. 6. Nijy· 
Felsc56r, cs. ö. helyben, 83, ~' 66,.~, f, czenk, 76, XVIII, 57, itJ, f, [83. 
.[ll e. *) Pfmtyéd kk., X Sornosmajor; Gyór ti, 

*) Pinkakertes kk., Vas vm., körmendi j., lószigetcsilizközi j. (székh, Gy61'), ház il7, i 413, 
·ház 137, ! 719, N., m., O• 1.108 kb., kj. és ak. M., rk. Gyc5r, 869 kh., kj. és ak. Abda, tsztk, jb. 

. Pinkamindszent, tsz. Szombathely, jbtk. és ab. és ah. Gyc5r, es. O. Gyc5r, 19, XVll, lí6,.a. L és 
Körmend, es. ö. Rátót, 83, XX, 66, ll. t. - u. p. Györ. 
rókerék, u. p. Pinkamindszent. . *) Pinták kk., )( Pintáki sósfürdő; Bmltme· 

'*) Pinkamindszent kk., X Alsómajor és Fel- Nase6d vm., jli.di j. (székh. Besztereze), ház 
silmajor; Vas vm., körmendi j., ház 135, i. 783, i 722, N., czigány, o., t:f, rk. Heszlercte, US.l 
M., (), '!.082 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Szombat- kh., kj. és ak. Aldorf, ls1tk., jb. és ah. Benler· 
hely, jbtk. és ah. Körmend, es. ö. Rátót, 83, XX, eze, cs. ö. Várorjn, fiS, XXII, 72, u. t. és a. p. Jad. 
66, r, • Plntltki sósfllrdö, r1 Besztercle·Nasztid r1 .• 

*) Pinkamiske kk., Vas vm., felsMri j., h~z jádi j. (székh. Beszlereze), es. ö. Várorja, L L és 
1!16, ! 6U, N., 0, 1.301 kh., kj. és ak. helyben, u. p. Jád. 
tsz. Szombathely, jbtk. és ah. FelsMr, es. o. Plntérháztelep, r1 Sál'hida, Zalo. VII, zab.· 
Nagyszentmihály, 83, XX, ~6, u. t. Gyepüfnzes, egerszegi j., es. ö. Nagylengyel, u. t. Bak, tp. 

• Boezmde. 
*) PiukaóTár kk., Vas vm., fels66ri j., ház 92, Plntlakpuszta, n Apatelek, .Arad 11111., boros· 

:E 472, N., rk. Sámfalva, 939 kh., kj. és ak. Sám- janói j., cs. ö. Borosjen6, u. t. és u, p. Apatelek. 
falva, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. FelsMr, cs. O. Plntye, n P01·cz, SziZágy 11m., azihlgysomlyói 
Nagyszentmihály, 83, XX, 66, :f, u. P• j., es. ö. Szilágynagyfalu, u. t. Beretlytiazé~ak, 
Sámfalva. u. p. Lecsmér • 

• 
Plnkaszentklrá.ly, n Vasalja, Vas vm., kor- *)Pipe kk., Kis-Kükil.ll.í 11111., erzsébe!Tárosij., 

mendi _j., cs. O. Rátót, u. t. Körmend, n. })• hiU 90, f. 336, M., 8, 948 kh., kj. és ak.Sza..oznádas, 
Vasalja. tsz. Erzsébetváro!l, jbtk. Segesvár, ah. Erzsébtl· 

Plnkászmalom, n Bikszád, Seatmár vm., a vasi város, cs. ö. Szásznáda~ ~. XXIII, 76, a. t. és 
j. (s.zékh. Avasújvaros), cs. ö. Bikszád, u. t. Bik- u. p. Szásznádnq. 
szádfnrdő, u. p. Bikszád. . Pl peres, n Bezdán, Báca-Bodrog m~~., zombori 

*) kk., Vas vm., szombatbelyi j., cs. O. Bezdán, u. t. és u. p. Bezdán. 
j., ház ~1, ! 188, N.,· rk. Mollyorókerék, 61.9 kh., *) Piricse kk., X Grllnhuttanya, lótanya, 
kj. és ak. Monyorókerék, tsztk., jb. és ah. Szom- Józseftanya, Kacsa vár, Ólany~, Ró~lao~a 0 ~ 
hathely cs ö Pornóapáli SS XVIII 59 . u t Verestanya; Szabolea ?Jtn., nyJrbátorl J., ház-': 

' '· 
1 

' ' '"" N'bá.t U:!Skh.li:· 
és u. p. Monyorókerék. f. 1.69~, M., t • ~ • rk. Jlr o:btk. ~ab xnr· 

Pinkaújmajor, n Monyorókerék, Vas -vm., és ak. helyben, tsz. N_yiregyházn, J • ·'· 
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• ' 

' • 
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bátor, cs. o. Nyirbéltek, 6, XII, ·sa, u. t. Nyir- Plsto.tanya, n Denta, Temes "m., dettai j., 
bátor, ~· es. O. Detta, u. t. és u. p. Denta. 

Pirincsllpuszta, n Istvánvölgy, Torontál "m., Pistntanyo., n Dóczyfilrésze, Bara tnn., garam-
bánlaki j., cs. O. Kanak, u. t. és u. p. Istvánvölgy. szenlkereszti j., cs. O. Zsarnócza, u. t. Pálosnngy- · 
· P i r i t l. Kispirit, Nagypirit. mezl>, u. p. Dóczyfllrés.ze. 
Pirlogtanyn, n OláhdelM, Tot·da-.Aranyoa Pistn.völgytnnya, n Go.lvics, Borsod vm., 

t~m., marosludasi j., cs. ö. Maroslekencze, u. t. edelényi j., es. O. Szendr6, u. t. Királykut, u. P• 
Kerelőszentpál, u. p. Oláhdell6. Szendró. · 

*)Piros nk., Bács-Bodrog "m., újvidéki j., ház Plszarócz, n Gorg6, Beepes vm.1 lőcsei j., ca. o. 
4o65, i. !UOS, Sz., m., ~, .of, rk. Újfutak, ág. Löcse, u. t. Lt5cse, u. p. Görgó. 
Kiszács, 5.166 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. *) Piszke nk., X Eminkestanya, Gyúrúspuszta, 
Ujvidék, cs. O. Ófutak, 6, VI, 19, ~ m. h., Kokasorrtanya, ÖrdOggátbányatelep, Öreghegy-
~- szóll6, Piszniczebányatelep,. Póczk6bányatelep, 

Piros, n. Czeeze, :E'ejér vm., sárbogirdi j., Pusztapiszkelelep, Szágodótanya és Vask,.pu-
cs. o. Czecze, u. t. és u. P• Czecze. 

1 kőbánya; Esztergom "m., esztergomi j., há7. 2:!0,f. 
P i r os a l. Pirosd. · 1.69!, M., n., rk. Nyergesújfalu, ref. Lábatlan, 3.077 
*) Plrosd kk., S1olnok-Doboka vm., nagyilondai kh., ak. helyben, tsz. Komárom, j btk. és. ah. Eszter

j., báz 48, i 209, O., gk. Kismezó, 832 kh., kj. gom, es. O. Nyergesújfalu, !6, XIV, 44, J,, 
és ak. Létka, tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, ah. Ma- m. h., p e. ~· . 
B}'arlápos, cs. O. Hosszúrév, 63, XXI, 70, u. t. P is z ko r ó c z l. Kirá.lyhegy. , 
Aranymezó, u. p. Kocsoládfa~va. · Piszkura, n Petárda, Baranya vm., siklósi j., 

Piroskö, fl Drávafllred, Zala perlaki j., es. ö. Beremend, u. t. Petárda, u, p. Beremend • 
es. o. Perlak, u. t. Perlak, u. p. Ligetvál'. Plszniczebú.Jryatelep, n Piszke, Esstergom ""'·• 

Pirtó, fl Kiskunhnlo.s, Pest-Pilis-Solt-Kiskun esztergomi j., cs. ö. Nyergesújfalu, u. t. és u. p • 
""'·• cs. o. Kiskunhalas, i#G m. h., u. t. Solt- Süttet 
vadkert, u. p. Kiskunhalas. . · *) Plsztral1áza kk., Berl'fl vm., munkácsi j., 

Pisecsnamajor, fl Morvaszentjános, Posaony ház 140, i, 730, R., m., t, Í.308 kb., kj. és ak . 
""'·• malnczkai j., ca. O. Morvaszentjános, u. t. Beregleányfalva, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Mun
és u. p. Morvaszentjános. kács, cs. O. Beregkisalmás, 65, XI, 3t., u. t. 

*) Piskárkos kk., Ssatmár "m., erdOdi j., ház Munkács, u. Jl. Beregleá.nyfalva . 
rot, !.1.058, O., t, 2.378 kb., kj. és ak. Kraszna- · Pisztrángostóvölgy, n Szilvásvárad, Borsod 
terebes, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. Erdód, ah. Szat- vm., sajószentpéteri j., cs. O. Szilvásvárad, u. t, 
már-Németi, cs. O. Erdöd, 5, XII, 87, u. t. és és u. p. Szil vásváracl. 
u, p. Krasznaterebes. Pltrlcson, r'\ Sövényháza, Csongrád "m., tiszán-

p isk i l. Drávapiski, Ópiski. inneni j. tszékh. Kiskundorozsma), cs. o. Kistelek, 
Plsktncz kk., Hunyad vm., szászvárosi j., ház u. t. Sándorfalvll, .ü. }l• St'lvényháza • 
• 

136, f ö84, O., .:f, 1.576 kb., kj. és ak. Benczencz, P i t r o v a l. Végpetri. 
tsz. Déva, jhtk. és ah. Szászvár<is, es. o. Alkenyér, *)Pltvn.ros nk., Csanád "m., központi j. (székh. 
64-, XXlll, 75, u. t. Alkenyé:.;, u. p. Szászváros. Makó), ház 454, i !.936, T., m., ef', rk. Csanád-

Piskitelep kk., Hunyad vm., dévai j., ház 346, palota, !.283 kh., ak. helyben, tsz. Szeged, jbtk. 
f M.,o., n., 0, ~, ág. Déva, kg. Dédács, 15~ és nb. Makó, cs. o. helyben, 4.6, V, 15, f, 
kh., kj. és ak. helyben, és nh. Dévn, ~- . 
es. ö. helyben, 64, XXIII, 75, (Piski), Pitr.ex:Jllajor, n Magyarkeresztút·, Sopron "m., 
p e: ~ (Piski)' p. u. csornai J., cs. O. Beled, u. t. és· u, p. Magyar: 

. · . keresztúr-Zsebeháza. · .. 
*) Plsko kk., X H;1degrév j Baranyn tJm., szent- · . 

l" · . · · há 99 l! ~ 67 M * k v · ló Pltyermajor, 0 Pusztacsalád, Sopron v·m., csep-
urmczl J., z , ;~;. 'J! , ., 0 , r . aJ sz , . . ,. 1 án t C d L x 
1.836 kb k' é k O ó ts . Pé 'btk é l regl J., es. u. v , u. • sapo ' u. P• övu •... 

S ll
JI. .'' J· 8 

a • sszllr ' 5; XIeXs, J60 . Bt Rél. Pityómnjor, n Bakonypölöske, Veszprém f)tJI., 
zen unncz, cs. ö. e ye, "'• , , u, • s d · · · ,. N 1 t D V . ló evecser1 J., rs. u. osz op1 u. • evecser, u. p. 

a. P• aJsz • . Noszlop. 
*) Piskolt nk., X Bárdossytanya, Csdrtanya, Plusmajor, r'\ FerUlrákos, Sopron "m., soproni .. 

. Fekeletanya, Jánosmajor, Ö.rdögárok, Szcnlmik- j., cs. O. Fel'tllrá.kos, u. t. Sopron, u. p. Ferlil· 
lóspuszta, Szolgabirótanya és Zöldrész j Biltar rá.kos. · 
"m., érmihályfalvai j., ház 418, i !.663, M., o., P i v n i e z a l. Pinczéd. 
t, ~, rk. Szalo.cs, 9.957 kh., ak. helyben, tsz. P j e e b ó l. Péhó. 

Szatmár-Németi, jbtk. Nagykároly, ah. Székely hid, Placllymojor, r'\ Dengeleg, N6gráil vm., sziráki 
cs. ö. Érmihályfalva, 39, III, 7, p e. ~- j., es. ö. Szirák, u. t. és u. p. Szirák. · .. 

Fistak át, fl Csorna, &prot~ vm., csornai j., Pln.ehypusztn., f'\ Dengeleg, Nógl'téd 11m., sziráki 
cs. O. Csorna, u, t. és u. P• Csorna. . j., es. O. Szirák, u. t. és u. p. Szirák. _ 
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Plalntelep, r- Rekitta, Sztben vm., szbz- P l o p l. Sztrigyplop. . i 
! 

sebesi j., es. O. Szászsebesu. t. és u. p. Szá.szesór. Ploptyis, n Gyergyóvárhegy, Crilc " •. IJer-
Planihegy, r. Alsózsember, Hont '11m., báti gyószentmiklósi j., es. ll. Ditró, u. t. Ditró, a. 1, . 

j., cs. O •. Bát, n. t. Bát, n. p. Alsózsember. Gyergyóvárhegy. . . l 
Plá.ny, r. Úrmezö, Zemplén vm., nagymihályi Ploptyis, n Szamosberencze, &atf#ár '•" 

j., cs. ö. Órmezt'!, n. t. és n. p. Órmezó. szinérváraljai j., cs. ll. Sárkllzújlak, u. t. és L p. l 
Plasse alkOzség (Plasse, Rujevica, San-Niccolo, Aranyosmeggyes. . i 

Scurigue inferiore és Scurig.ue supariore házcso- PloptyisMzcsopo11, 1"'1 MarosbéTiz, 1l11ro1- f, 

portokkal), r. Fiume, ~s. ö. (o. közbiztonsági Torda 'Vm., régeni fels~ j. (székh. Magyarrégenh 1 
szol_gálatot Fiume város rendt'!rsése teljesiti), cs. ö. Maroshéviz, u. t. és u. P• Maroahéviz. : 
u. t. és u. p. Fiume. · Ploptytanya, n Tomány, Seat•ár 1111., DIJT· : 

Plasse házcsoport, r.Plasse aiközsé g, r. Fiu me, bányai j., cs. O. Erd~száda, u. t. Erd6szad&, L p, ! 
es. ö. (a közbiztonsági szolgálatot Fiume város Farkasaszó. : 

• 

rendőrsége teljesíti), u. t. és u. p. Fiume. Ploscslnt, n Terhely, Tmlcam 11m., zsolnai j1 i 
Plathytanya, r. Egerszólát, Heves vm., egri j., cs. O. Várna, u. t. Várna, u, p. TerhelJ. ' 

• 

cs. O. Verpelét, u. t. Verpelét, u. p. Egerszólát. P l os i c z l. Kevepallós. . ; 
Platthytanya, n Ártánd, Bihar. 'Vm., b ihar- Plostin kk., Liptó ""'·• liptószentmiklósi j., hU , 

keresztesi j., cs. lJ. Biharkeresztes, u. t. és u. P• 70, i, 546, T., Ag. Verbicz-Liplószentmiklós, 721 , 
Biharkeresztes. ·· kh., kj. és ak. Kispalugy a, tsz. Rózsahegy, jbli. l 

P l á v i a l. Zsilip. . és ah. Liptószentmiklós, es. ö. Liptószentmiil6!, ; 
P l a vis e v i c z a l. Naszádos. 67, XV, 49, u. t. és u. p. Liptószentmiklós. 1 

P l á v n a l. Palona. P l o s z kó l. Polos.zkó. 
P la v n i c z a l. Paloncza. P l u g o v a l. Ekés. l 
Plébánlamajor, n Szigetvár, Sotnogy vm., Pluzsár, n Kásád, Baranya """• aiklósi ~ l 

szigetvári j., cs. ö, Szigetvár, u. t. és u, p. es. lJ. Beremend, u, t. Magyarbóly, u. p. Beremend. 
Szigetvár. *) Pobedény kk., Nyitra"""' vágújhelyi~ háJ 

Plébánfatanya, ,.,; Tiszaörs, He'Des vm., tisza- '.215, :E 1.109, T., (;, 1.495 kh., kJ. és at helyben, tsz. i 
fOredi j., cs. ö. Tiszaörs, u. t. és u. p. Tiszaörs. Nyitra, jbtk. és ah. Vá.gújP,ely, cs. o. Poatyén, n, i 

l 
P l é b á n l e h o t a l. Litvaszinye. XIII, 41, m. h. (Pobedény-Felsöaerdah~y), i 
Plecsko.völgy, n Kolozs,rár, Kolozs '11m., cs. lJ. u. t. ~.; . j 

(a kllzbiztonsági szalgálatot Kolozsvár -vá- P o b e d i m l. Popedény. ; 
ros rendc5rsége teljesíti), n. t. és u. p. Kolozsvár. PobocskoT, n 1\larikó, Trenclin Dili., vic~SJ· ; 

Plesitolep, r. Lomány, S:eben vm., szászsebesi terczei j., c.s. ö. Vágbesztercze, u. t. Vágbemerne, 1 

j., es. O. Szászsebes, u. t. és u. p. Szászcsór. n. P• Mar1kó. ! 
PI it 

• . P o c h a b á n l. Pohába. l 
es elep, n Szászesór, &eben vm., szá.szsebes1 p ó 

1 
uá . 

6 • ,. S á b t é S á ó CS • ru rlap cs. J., cs. u. z szse es, u. • s u, p. z szcs r. *) . kk )( Pó ta . B · • Pocsa ., csaposz , ara11y11 rr•·· 
Plesivai, 0 Zázriva, At'~a vm., alsókub_ini j., mohácsi j., ház 78, :E 413, N., sz., rk. N~mJt· 

cs. ö. K1•alovan, u. t. Párn~eza, n. P• Zó.zr~ va. márok, kg. Borjád, 1.399 kb., kj. és ak. 1\at!!· 
~l~skapuszta, r. Felsőtur, Hont vtn., Ipoly- tt'!ttős, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Mohacs, cs. D. 

• 

ság1 J., es. O. Ipolyság, u. t. Egeg-Szalatnya, u. P• N'émetból 62 XIX 61 ·u t. Villán p 
Felsótúr. [ . y, • • ' • y, ' ' 

. BorJád. 
Pleskon, r. ForgáesCalva, GömtJr is Kis- Pócsa n Komlód Kolon 11m- metőfirm~ 

Hont vm., rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs. ö. nyesi j.; es. o. .MezŐorményes, u.' t, en p. 
~.imak~>kova, u. t. Nyustya, u. p. Forgácsfalva. Nagynyulas. 

P l esk u c z a l. Pele!:lkefalva. ")Pócsafalva kk., B·ihar tlnl~ belényesi pál 
Pleszká.ostéglagyár, n Sárvár, Vas 'Vm., sár- 98,· i, 580, O., =t-, 1.273 kb., Jrj. és ak. Tiszfásfali J, 

vári j., cs. O. Sárvár, u. t. és u. ~· Sárvár. tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, et. 6. 
Plicsldpuszta, r'\ Alsódacsólám, Hont vm., kor- Bondoraszó, 37, IV, 13, u. t. Bondoraszó, 1o P• 

ponai j., cs. ö, Szénavár, u. t. Korpona, u. p. Belényes. . . 
Szuhány. *) Pocsaj nk., X Islvántanya, Kaszapuszta, 

Plop kk., Hunyad '11m., vajdahunyadi j., ház Nagybajonta, Sándortanya és Tövisestanya; .BiM' 
43, i, '.210, O., kg. Ruda, 550 kb., kj. · és ak. Vfll., berettyóújfalui j., ház 532, ~ 3.158, ll., '1·• 
Govasdia, tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, *, ~, rk. Hosszupályi, 9.3113 kb., ak. heiybt:o. 

hunyad, u. p. Gyalá.r. KismarJa, 37, III, 7, r (POCSllJ·EsztAr), 

Plop, r'\ Hasadát, Torda-Aranyos tJm., alsó-

u. t. és n. p. Tordaszentlászló. szikszói ., cs. O. Selyeb, u. t. és a. P• 

l 
• 
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Póesapuszta, ,..... Pócsa, Baranya. vm., mohácsi *) Pódafa kk., X Marczellmajor és Z!lldfa-
j., cs. G. Villány, u. t. Villány, u. p. Borjád. telep; Pozsony vm., dnnaszerdahelyi j., ház S9, 

*) Pocsaró kk., Trencsdn vm., vágbeszterczci f. ~5, M., rk. Dunaszerdahely, ref. Nagymad, 405.,' 
j., ház il, :E US, T., rk. Soltészperecsény, 390 kb., kj. és ak. Albár, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. 
kh., kj. és ak. Soltészperecsény, tsz. Trencsén, Dunaszerdahely, es. O. Dunaszerdahely, 7!1, nn, 
jbtk. Vágbesztercze, ah. Nagybicscse, cs. !1. Vág- 42, u. t. és u. p. Dunaszerdahely. 
beszlercze, 71, XV, 47, u. t. Vághesztercze, u. p. Podbanskó, r' Kokava, Liptó vtn., liptóújvári j., 
Soltészperecsény. cs. o. Liptóújvár, u. t. Liptóüjvár u. p. Vyehodna. 

P o cs a v e l es d L Pócsafalva. PodbenyoT}na.szta, n KiPbiescse, TretiCBifn "..,, 

Pocsekij, n Borókás, Sáros vm., bártfai j., nagybicscsei j., es. ll. Nagyhicscse, u. t. és L p. 
cs. G. Zboró, u. t. és u. p. Alsópagony. Nagybicscse. · 

Pocsekana, n Harság, Sáros ""'·• eperjesi j., Podbjel kk., Árt~tJ ""'"• viri j. (uéth. 
Cl. !1. Lemes, u. t. és u. p. Sóbánya. Turdossin), ház 178, f, 858, T., rk. Nizsna, 

*) Pócsfalu kk., Vas vm., szentgotthárdi j., ház 3.353 kh., kj. és ak. Nizsna, tsz. Rózsahegy, jbtk ... 
87, i !16, N., rk. Nagyfalva, 37! kh., kj. és ak. Trsztena, ah. Turdossin, cs. !1. Turdossin, 71. · 
Nagyfalva, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Szent- XV, 49, :r, ~· · · 
B"Otthárd, es. D. Szentgotthá.rd, 83, XX, 661 u. t. PGdbreg húcsoport, n Drenova alk.Gzség, n 
Szentgotthird, u. p. Nagyfalva. Fiume, es. ll. (a kOzbiztonsigi Biolgálatot Fiume 

· P ó c s fa l v a l. KOküllc'lpócsfalva. • város rend~rsége teljesiti), u. t. és u. p. Fiume • 
Pocskaj, n Buzinka, .Abatü·TortUJ t~m., kassai Podbrebytflrész, r"l Garamszécs, GöfllÖr ls 

j., es. G. Enyielke, u. t. Na(!'yida, u. p. Sacza. Kis-Hont vm., garamviiigyi j. (székh. NidorvGlgy), 
Pocskajpaslta, n Gergelylaka, Sáros ""'·• es. G. Koháryhba, u. t. és u. p. Garamszécs • 

kisazebem j., cs. D. Kisszeben, u. t. és u. p. P o d h r es z t l. Drávaszilas. . 
Nagysáros. . PGdele kk., Hunyad brádi j., ház 131, 

*) Pócsmegyer nk., X Leányfalu; Pest-Pilis· f, 546, O., .::f, rk. Brád, 1.770 kb., kj. és,ak. Alsó
BoU-Xisk-un t>m., pomázi j., há.z 878, !1.!71, M., lunkoj, tsz. Déva, jbtk. és ah. KGrOsbánya, cs. -6 • 
~, rk. Szigetmonostor, 4.916 kh., ak. helyben, Boieza, 64, XXIII, 76, u. t. és u. p. Brád. 
tsz. Pestvidéki (s1ékh. Budapest), jbtk. és ah. P o d l!' o r i a L Hármasfalu . 
Szentendre, cs. G. Visegrád, SJ, I, !!, u. t. és P o d h e r i n g l. Űrhegyltlja • 
u. p. Pócsmegyer-Leányfalu. . P o d h o r l. V á(!'erdóalja. . 

Pocsogós, '""' Tápiógyörgye, Pest-Pilis-Bolt- _Po gyár, n Lehelfalva, Gömör és Kis-
Kiskvn vm., abo~yi j., cs. O. Tápiószele, u. t. Hont vm., nagyr~czei j. (s1ékh. Jolsva), cs. G. 

· és u, P• Tápiógyörgye. Nagyr~cze, u. t. és u. p. Hisnyóvizi vasgyár. · 

• 

Pócspallag, n Kelemér, GömtJr és Kis-Hont P o d h o r j e l. Zsolnaerdőd • 
flm., putnoki j., es. O. Putnok, u. t. és u. P• Podbradek, r"l Krivány, Sáros ""'·• héthirsi 
Ke!emér. . . . j., cs. o. Pétermez~, u. t. Héthárs, u. p. Krivány. 

_) Póc~etrl nk., X Irmy1tanya; &Qbolcs vm., Podbradtelep, n Má.lnapatak, Nógrdd """• 
·n~frbátorq., ház306, f, 1.743, M., (), gk. és ref. losonczi j., cs. O. Málnapatak, u. t. Szinób6.nya, 
K1sléta, 4.684. kb., ak. helyben, tsz. Nyíregyháza, u. P• Málnapatak. · 
jbtk. _ és ah .. Nyírbátor, cs. O. Nagyká.lló, 5, XII, p 0 d h r a g y 1. K~várhely. 
39, u. t. Már1apócs, [g). . p o d h r á g y 1. Szucsányváralja. · 
. *)Pócstelke kk., Kis-Kt'J.ktllló dlcsc5szent- . . . 
márt · · há 1 "O .c 6 .. 1 0 n. "~". · f PCJdbUI'a, r"l T1Zsény, Sáros 11m., fels6vfzkl!za 

om J., z " ' .,., "' ' ., m., , ' ' re • . F l " k t. S k 
v d á s ás b á · 1 ~=u kb kj és ak J., cs. ll. e suvfz Oz, u. és u. p. ztrop ó • 
m.e gyes, g. z z og cs, ,..,...., ., • · p dkil K · N · · · · 
M:agyarsáros, tsz. Erzsébetváros, jhtk. és ah. Dicsó- 0 an, n O.raJ, yttra vm.,. m1ava1 J., 
szentmárton, cs. O. Bázna, 50, XXIII, 76, u. t. cs. 11· Ve~bó, u. t. Verbó, u. P• KaraJ • 
M:edgycs, u. P• Balázstelke. P o dk t l av a l. Szakadék. . 

P o cs t e 1 ke 1. Pócstelke. Podkozinczelrtvány, n Lobonya, Nyitra. "".,, 
Poestelldpatak, n Darlacz, Kis-Kü-külló 11m., vágújllelyi j., es. !1. Ótura, u. t. Ótura, u. p. 

erzsébetvá.rosi j., cs. o. Erzsébetváros, u. t. és Lobonya. · . · 
u. p. Darlacz. Podlaksapuszta, n Alsóvásá1·d, Nyitra. ""'·• 

Póezapaszta, n K!ltcse, Somogy vm., tabi j., galgóczi j., cs. !1. Nagyrépény, u. t. Alsóvásárd, 
cs. O. Karád, u. t. és u. p. KOtcse-Csicsa.lpuszta. u. p. 1\fer~cze. -

• 

• 

Póczk6bAnyatelep, n Piszke, Esztergom t1m., PodllpoTozomirtvány, n Ótura, Nyitra vw., 
esztergomi j., es. O. Nyergesújfalu, u. t. és u. p. vágújhelyi j , cs. ö. Ótura, u. t. és u. p. Ótura • 
Piszke. Podlu~ánka, '""' Tótkelecsény, Nógrád 11m., · 

Poczmánr, n Simonyifalva, .Arad t"m., kisjenői gácsi j., cs. ö. Kékkc'l, u. t. Litke, u. p. Alsó-
j., cs. ö. Vadász, u, t. Vadász, u. p. Simonyi- sztregova. .. 
ralva. PodlUZSiiuymajor, r"l Szulócz, Nyitra tlfJI,, 

• ' 
• 

• • 
• 

' 

-
• 

' 

-
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• 

• 

• 
• 

• 
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nagytapolcsányi j., cs. O. Appony, u. t. és u. P• ak. Zám, tsz. Déva, j_ btk.. és ah. Marosillye, u. 
4
• 

Appony. Zám, M, XXIII, 75, u. t. és IL p. Zím. · 
P o d l u zs á. n y l. Bánluzsány. P o g a n es t l. Pogányfalva. 
*) Podmanin kk., X tuskeirtvány és *) Pogány kk., X Nándorliget; BararJya ... 

Pehovszkeiirtvány; Trencsén vm., vágbeszterczei pécsi j., ház 194, f. 968, H., n., m., ri. Németi, 
j., ház 48, i. 293, T., rk. Vágbesztercze, 642 kb., ág. Pécs, 2.089 kh., kj. és ak. Szalánta, tsztk., jb. 
kj. és ak. Soltészperecsény, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Pécs, cs. ·o. Szalánta, 5!, XIX, u.1. 
Vágbesztercze, ah. Nagybicscse, cs. ö. Vágbesz- és u. p. Szalánta. 
tercze, 71, XV, 47, u. t. és n. p. V ágbesztercze. Pogánydillö, 0 Irhóez, Máramar01 m~o, taracz. 

P o d o b ó c z l. Padócz. vizi j. (székh. Taraczköz), cs. ll. Irhócz, L L 
*) PodoHn nk., Szepes .,".., ólublói j., ház 282, Taraczköz, u. p. Irhócz. 

! 1.503, n., t., m., o, 5.878 kb., ak. helyben, tsz. *) Pogány falva kk., Kraaad·S1örtny ,.., lapi 
Lc5cse, jbtk. és ah. -ólubló, cs. ö. helyben, 67, IX, j., ház 95, i. 541, O., =f, U·66 kb., kj. és ak. 
30, r, _[!l e. Sz~razány, tsztk., jb. és ab. Lugos, cs. il. Bálint~ 
Podpit'U~tymajor, ro. Detrekőváralja, Possony 43, VIII, ~3, u. t. Lugos, u. P• Sz~ra~ny. 

flm., malaczkai j., es. o. Malaezka, u. t. Malaczka, *) Poganyosrentete kk., Krass6-Szoréfly 01., 

a. p. Detrekőváralja. lugosi j., ház 109, i. 659, O., t, 2.~4-9 kb., ij. 
P o d p 0 r á n y 1. Porány. és ak. Bojtorjános, tsztk., jb. és ah. Lugos, es. a. 
P o d r e c s á n y 1. Patakalj a. Krassóviszág, 43, VIII, u. t. és u. p. Furlug • 
Podrenjelrtvány, ro. Karaj, Nyitra flm., miavai *) Pogány?s~Uigy kk., Kra.ss6·Szöré~y sa., 

j., cs. o. Verbó, n. t. u. p. Karaj. boksánbányai J., ház 119, i 676, O., 'f, Ut7 
P o ds á g a L Alsópodsága, Felsőpodsága. kh., kj. és at. Valeapáj, tsz. Lugos, jbtk. é! ah. 
Podslptelep, ro. Sztankován, Liptó vm., rózsa- Boksánbánya, cs •. lS. Furluk, ,3, VII, 20, l. L 

hegyi j., es. O. Rózsahegy, u. t. és u. p. Fenyll· Furluk, u. P• Dulló. 
haza. • · . . *) Pogányszen~)ét?~ kk., ){ Magasdpuszla, Új· 

p 0 ds z ka 1 1. Egyházasnádas. · ~~g~sdpuszt:}s ~tszehpuszl~; Sot~~ogy vm.,csm· 
Podszkalkl ro. Barossháza Trencsdn ~m. oÓl J., haz 12.), ""' 733, M., rk. Iharos, ág.lbaros· 

llavai j., cs. ~- Puhó, u •. t. Belxus, u. P• Baross~ beré~y, ~t~89 kh., kj. és ak. Iharosberény, tsz. 
háza. Kaposvár, Jbtk. és ah. Csut•gó,_cs.l!.lharosbereny, 

P o d s z k l e I. Bukovinapodszkle. . 4.4, XIX, 62, u. t. és u. "P• ~harosberény. , 

P d tr
.r. ,, B há m ,~ Pogánytauya, í"1 Nagybégany, Bereg 11m., bm· 

o sz azs"e, ro. aross za, ..:rencsc;n "m .. h"t' · ( ékh B · ) " B zá 'll · · ,. p hó t B ll B · u. I J· sz . Pregszasz r cs. u. eregs sz,u, t. 
1 avai J., cs. u. u , u. • e us, u. p. aross- B t7<:~zá N bé á há · ... . ere10 - • sz, u. p. agy g ny. 

;·dtá ót 1 Mái t k Nó .'d , Pog{tnyvár, í"' Luczfalva, Nd!Jrád mn., szé-

l 
0 . ~yoT e epL, ro. b napa a 't 

1
gra vtln. csényi j., cs. o. Kisterenye, u. t. és u. p. Pá..;qtó. 

osonezt J., cs. O. ónya ánya, u. • polysze e, Pogá .r. • Vál -r;• '" ·ál' . 
u. P• Málnapatak. uyvu.l' í"' ' .1! eJr:-r ·vtll., t l ~. cs. a. 

, .. . . . Vál, u. t. és u. p. Vál . 
. Po~.upn.ó .erdöorlak, 0 L.t~tóúJvár, Liptó vm., Pogányvárpuszta, ' í"' Kozárd, Nógrád ·r• .. 

hptóuJván J., es. O. LlplóUJvár, u. t. és u. P• sziráki J·. cs ö Sz'•..,..'k u ... Pa' szto' u p Ee· 
L' tó ú· ár ' · · ... • • '" • • • ~~g. 1~ r á.. l Vá l' Pogányvál'szöllöllcgr, n Dióskál, Zala -., 

. 
0 v zs · ga Ja. ~ pacsai j., cs. O. Orosztony u. t. Paesa, 1. p. 

PodveUngtole}l, r"'l Medvedze, .a.rva. tim., vári Dióskál. , 
j. (székh. Turdossin), es. O. Turdossin, u. t. és *) Pogony kk . X H'd l' •. és K. . 
n p Turdossin ., 1 a Jpusz ... '\ ISkóalp· 

• • • . . · puszta; Nóg1'cíd vn~., füleki j. (székh. SalgótarjAJl), 

i. U71, Lengyel, ~, 5.467 kh., kJ. és ak. he~ y- ak. Czered, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah: SaÍgó· 
ben, tsz. Rózsahegy, Jbtk. Trsztena, ah. Turdossm, tarján es. O. AJ'nácskó 25 XVI 51 t. A' . -~· 

J bl k 1 XV .r' . . r ' ,. ' ,u. JD&~p.Ot 
cs. O. a on n, 7 , , 49, e. . · 

• • 

P o d vis z o t a-1. Határújfalu. . . Pogonyipnszta, í"' Málé, Gömör éa Kia-Ho~l 
Potlvrhlrhány, n Karaj, Nyitra vm., miavai vm., putnoki j., cs. o. Putnok, o. t. ~sa.,. 

j., es. ö. Verbó, u. t. Miava, u. p. Karaj. Bánréve. 

*) Poga kk., )( Kengyeltótanya, Lászlómajor, .. ) Pob"l'l\ny kk., X Egeri'; Nyitra 11111• 0yil· 
Lógertanya és Mohipuszta; Borsod fltn., mez6- rai j., ház 116; i. 1.179, M., 0, 2.!!70 kh.,' kj. As 

csáti j., ház 6!!, i 447, M., rk. Ónod, gk. HPjö- ak. helyben, lsztk., jb. és ah. Nyitra, cs. 4-

. keresztúr, 2.018 kh., kj. és ak. Nagycsécs, tsz. Ghymes, 12, XIV, 46, u. t. Nagylapás, ~ . 
Miskolcz, jbtk. és ah. Mezllcsát, cs. O •. Ónod, 34, Pogyisor, í"' Alsóapsa, .:Máramaros om., sziietr 
X1 31

1 
u. t. és u. p. Ónod. j. (székh. Máramarossziget), cs. ll. KürépaJll't 

Poganesd kk., Hunya.d "'m., marosillyei · j., u. t. Aknaszlatina, ~· P• Alsóapsa: ~ . 
ház 6j, i. 807, O., kg. Cserbia, 1.727 kh., kj. és "') Pollába _kk., Ny~tra vm., 

• 

! 
' ' 

l 

l 
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o 

• 

• 
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ház 30, f. !lll 6, T., rk. Kisvcndég, 750 kh., kj. •!s városi j., es. ö. Szá.szváros, u. t. és u. p. Szász-
ak. Sissó, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Nagylapolcsány. város. . · 
cs. lJ. NyitrnzsíLmbokrél, 12, XIV, 46, u. t. Ribény, Pojk, fl Boronamez/5, SsilátJY t11n., krasznai 
u. p. Kisvcndég. j., cs. ö. Boján, u. t. és u. p. Krasznnhorvát. 

Póbalom, fl Gyoma, Békés t1m., gyomai j., Pojhi.li:tnnya, fl Szilágycseh, Bzilágy ."m., 
cs. lJ. Gyoma, u. t. és u. p. Gyoma. szilágycsehi j., cs. ö. Szilágycseh, u. t. és u. p. 

' Póhamara, fl Túrkeve, Jász-Nagykun-S.olnok Szilágycseh. . . 
t~m., cs. lJ. Túrkeve, ro. h., u. t. Pusztatúr· *)Póka kk., Maros-Toraa t~m.; marosi felsil j. 
pásztó, u. p. Túrkeye, (székh. Maros-Vásárhely), ház 165, i. 70~, M., 

Pohárt, fl Tarfalu, Márl)maros t1m., ökör- ~, gk. Pusztaalmás, !!.474 kb., kj. és ak. helyben, 
mez6i j., cs. ö, Majdánka, u. t. Ökörmez/5, u. p. tszlk., jb. és ah. Maros-Vásárhely, cs. ö, Körte-
Tarújfala. kapu, 62, XXII, 71, u. t. Sáromberke, cgj. 

P o h o r e ll a l. Garamkoh<i. ') Ptikara kk., Zala t1m., zalaegerszegi j., ház 
Pohorellavasgyín·, fl KoháJ·yháza, Götnör és 6:\, i. 37 .J., M., rk. Szepelk, 691 kb., kj. és ak. Szepetk, 

Kis-Hont f!111., gal·ilmvölgyi j. (székh. Ntmuor- tszlk., jh. é<' ah. Zalaegerszeg, cs. ö. Kemendollár, 
vc'!lgy), cs. ö. Kohá.ryháza, f, _ri e. . 48, XX, 64, u. t. és u. p. Szepetk. 

Pojána kk., Hwnyad t1m., algyógyi j. (székh. *) Pókafalva kk., .4ls6-Fel&tr 11m., kisenyedi j. 
Algyógyalfalu), ház 149, iE 677, O., • , .::f, ~.40~ (székh. Vízakna), ház 297, :t 1.397, O., n., m., 
kh., kj. és ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. Alb"Yógy- ~ , ef, .::f, 4.668 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 
alfalu, ah. Szászvál'os, cs. G. Boicza, 64, XXIII, Gyulafehérvár, jbtk. Vizakna, ah. Balázsfalva, cs. G, 
76, u. t. és u. p. Zalatna. . · helyben, 64o, XXIII, 74, u. t. Koncza, ~· 

P o j á n a l. Biharmez/5. Pókabegy, fl Levelek, Szabolea ""'·• n)irbaktai 
P o j á. n a 1. Csúcsmezil. · j.~ cs. 6. Apagy, u. t. Levelek-Magy, u. p. Levelek. 
P o j á n a l. Ompolymező. ")Pókakeresztúr kk.,Maroa-Toraa 11m., marosi 
P o j é. n a l. Sebesmez/5. felsil j. (székh. Maros-Vé.sárhely), ház 87, ! 376, 
P o j á n a r ek i c z e l i L Feresd. , M., ~, gk. Mezömajos, 1.280 kh., kj. és ak. 
Pojánntanya, fl Bogdánháza, Szilágy vm., Póka, tsztk., jb. és ah. Maros-V6.sé.rhely, cs. G. 

krasznai j., cs. G. Boján, u. t. és u. p. Kraszna- Mezőcsávás, 6!, XXII, 71, u. t. Sáromberke, 
horvát. u. l'• Póka. 
· Pojasalattltnnyn. 1'"\ Harangláb, Kis-Küktlll& Pókbáza, fl Peczöl, Vas t1m., sArvári j., cs. G. 
t~m., dicsöszenlmá.rtoni j., cs. O. Bonyha, u. t. Sár\'ár, u. t. Ikervár, u. p. Peczc'!l. 
és u. p. Abosfalva-Vámosgálfalva, Poklincsel, fl Kopács, Baranya vm., baranya-

p o j é n l. Ruszkatö. vári j. (székh. Dárda), cs. G. Dárda, u. t. Dárda, 
P o j e n á r l. Halmágymez/5. · u. p. Bellye. 
Pojentczatomi kk., Hunyad t1m., vajdahunyadi Pokllsa kk., Hunyad t1m., hátszegi j., ház 79, 

j., ház 4t, ! 185, O., T-, 1.169 kb., kj. és ak. t 822, O.; m., t, 999 kh., kj. és ak. Totesd, tsz. 
Cserbel, tsz. Déva, j btk. és ah. Vajdahunyad, Déva, j btk. és ah. Hátszeg, cs. G. H6.tszer, 64, XXIII, 
cs. G. Vádudobri, 64o, XXIII, 75, u. t. és u. JJ• 76, ,. f, ~ p. u. 
Vajdahunyad. · Poklnndos,. fl Nagyhalász, Szabolcs 11m., nyir-

Pojeniczavojnl kk., Hunyad ""'·· vajdahunyadi bogdányi j. (székh. Kemecse), cs. G. Balkány, u. t. 
j., báz 69, f 270, O., kg. Ruda, 801 kb., kj. és nk. és u •. P• Nagyhalász. • 

Bunyila, tsz. Déva, jbtk. és al1. Vajdahunyad, .. ) Poklos kk., Als6-Fehér t1m., alvinczi j., ház 
cs. G. Vádudobri, fi4', xxm, 76, u. t. Vajda- 218, iE 972, o., Tr 3.775 kh., kj. és ak. Alsó-

• 

hunyad, u. p. Gyalár. váro.dja, tsztk., jb. és ah. Gyulafehérvár, cs. G. ... 
Pojentanya, fl Retteg, Ssolnok-Doboka t1m., Alsóváradja, M, XXIII, 74, n. t. Gyulafehérvár, 

dési j., cs. l!. Retteg, u. t. és u. p. Retteg. u. p. Alsóváradja. 
' *) Pojény kk., Besetercze-Nase6d vm., naszódi P ok l os l. Biharpoklos, Havaspoklos. 

j., ház 132, f 620, O.,. ;t, 9!.247 kh., kj. és ak. Zágra, *) Poklosi kk., Somogy vm., szigetvári j., ház 
tsz. Besztercze, jbtk. és ah. Naszód, cs. G. Zágra, 73, :f 403, M., ~, rk. Németlad, 1.207 kb., kj. és 
6S, XXII, 72, u. t. Magyarncmegye, u. p. Zágra. ak. Somogyapáti, tsz. ·Kaposvár, jbtk. és ah . 

• 

Pojény kk., Hunyad ."m., hálszegi j., ház 60, Szigetvar, cs. G. Szigetvár, 44, XIX, 62, u. t. 
f 267, O., gk. Slejvaspatak, 4.930 kh., kj. és ak. 8zigetvá.r, u. p. Somogyapáti. 
Demsus, tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, cs. ö. *)Poklostelek kk., X Medestanya; Bihar ""'·• 
Várhely, 64, XXIII, 75, u. t. és u. p. Demsus. margittai j., ház 140, iE 7i4, M., ~, rk. Mieske, 

P o j é n y I. Alsópojény, Felsöpojény. 2. ':l 35 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, 
P.ojenyitunya, fl Oláhfodorháza, Szolnok-Do- jbtk. és ah. Margitta, cs. G. Micske, .39, Ill, 7, 

boka 1Jfl,,, nagyilondai j., cs. G. Galgó, u. t. és ~· 
u. p. Galgó. P o k l o s t e l k e l. Ló na poklos telke. 

:Pojénytauya, fl Berény, Hunyad . .,m., szász- P ok l us a l. Havaspoklos • 
• • 

• 

o 

• 

o 

• 
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Poklyospuszta, fl Karancskeszi, Nógrád vm., f 141, H., rk. Fels<'lkelhely, kh., kj. és 
szécsényi j., es. O. Karanesság, u. t. Litke, u. p. ak. Bándol, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Kőszeg, 

... Lapujtő. cs. ö. Rohoncz, 83, XVIII, 59, ~ t. Nagyszent· 
Pokol, fl Lőcse, Szepes vtn., es. O. L<'Scse, u. t. mihály, u. P• Bándol. 

és u. p.· L<'lcse. Poló.nyl1egy, f'l Udvarnok, Nyiira lllll., gal· 
P ok o l a l. Biharpoklos. góczi j., cs. ö. Nyitraújlak, u, t. Galgócz, a. p. 
*)Pokolfalu kk., Vas vm., szombathelyi j., ház Udvarnok. 

~9, f an, N., rk. Alsóbeled, 406 kh., kj. és ak. Polányimajcn·, f'l Abaszállás,. Nyitra , .. , 
NémellOvd, lsztk., jb. és ah. Szombathely, cs. ö. nyitrai j., cs. ö. Űrmény, u, t. Nfltr;L u, P• ,\ba. 

Pornóapáti, SS, XVIII, 69, u. t. Monyorókerék, szállás. 
u. p. Pornóapáti. Póle, r-. Nagylucska, Bereg tJm., munkácai ~ 

Pokoltauya, fl Tápiógyörgye, Pest-Pilis- Bolt- cs. ö. Nagylucska, u. t. Mez<'llerebes-Gorond, a. P• 
K·iskun vm., abonyi j._, cs. ö. Tápiószele, m. Nagylucska. · 
h., u. t. és u. P• Tápiógyörgye. *) Polena kk., Bereg tJm., szolyvai j., ház1H, 

Pokolvalcsel kk., Hunyad vm., hátszegi j., f 91!, R., n., m., gk. Királyfiszállás, 7.436 kb., 
ház 149, ! 657, O., ; , .::f, 1.467 kh., kj. és ak. kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, jb. Alsóvereczke, 
Sztrigyszentgyörgy, tsz. Déva, jbtk. és ah. Hát- ah. Szolyva, telekkönyvi hatóság Munká.cs, eL~. 
szeg, cs. ö. Kitid, 64, XXIII, 75, u. t. Magyar- helyben, 66, XI, 34, _r e. ~· 
brettye, u. p. Russ. · P o l e n a h u t a l. Me~<'lhuta. 

P ok o r á g y l. Alsópokorágy, Felsdpokorágy. P o l e r j ek a l. Mezőpatak. 
Pokornypuszta, fl Bolyk, Nógrád vm., losonczi *) Polgár nk.,· X Alsórétitanya, Bágyhalom, 

j., es. ö. Losoncz, u. t. és u. P• Losonez. Basatanya, Betlehemtanya, Bivalhalom, Bogálha· 
Pokornypuszta, fl Losoncz, Nógrád f1m., cs. ö. lom, Bödönhát, Csurgóhát, Cziglédtanya, Deli-

Losonez, u. t. és u. P• Losonez. ház, Ferenczihál, Folyás, Fövényeshát, Görbehh· 
Pok.riTa, r""' Eperjes, Sát·os vm., cs. ö. Eperjes, puszta, GOrbetótanya, Hortitanya, Kapros,Kasziba, 

u. t. és u. p. Eperjes. KengyelkOz,Kisboroczkás,Kiseserepes, Kiskereese, 
PokriTáes kk., .Árva vm., alsókubini j., ház Középkereese, Lipcseihát, Lopóhát, Margilaerdil, 

60, f 203, T., ág. Lestin, 678 kh., k.j. és ak. Munknagytanya, Nagybagota, Nagyboroczkás, 
Felsökubin, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ·ah. Alsó- Nagyka.pros, Nagykasziba, Nagykereese, Nau· 
kubin, es. ö. Alsókubin, 71, XV, 49, u. t. és szilágytanya, Nagyszögtanya, Örvényszftg, Rózsa. 
u, p. Alsókubin. tanya, Szentmargitapuszta, Tikostanya, Tftviskes· 

Pokvár, 0 Tét, Gyór -vm., sokoróaljai j. (székh. hát, Tukaszilágy és Verebestanya i Bzabolcmc .. 
Tél), cs. ö. Tét, u. t. és u. p. TéL dadai alsó j. (székh. Tiszalök), ház 1.936, i 

· *) Pola kk., )( Annamajor ; Zala vm., letenyei 11.375, M., O (2), ~, *' Kk. SajószOged, 6i.:!&i 
j., ház 171, f 1.067, M., rk. Letenye, 1.9~3 kb., k.j. kh., ak. helyben, tsz. Nyfregyháza, jbtk. és ah. 
és ak. Becsehely, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Tiszalök, es. O. helyben, 65, X, f, 
Letenye, cs. ö. Letenye, 48, _XX, 66, u. t. Letenye, _ri e . 

. u. p. Becsehely. · *) Polgárdi nk., X Alsósomlyó, Belmajor, 
· Polalllszke, 0. Vöröskő, 1.''fencsdn t1m., puhói j., ~rzsébetpuszta, Felsömajor, Kiscséri puszta, Lajos-

cs. ö. Nemesó, u. 1;, lila va, u. p. Vöröskö. major, Lászlómajor, Nagycséri puszta, Polg:irJi 
Polán, r""' Hernádfalu, Szepes vm., szepes- sz<'illők és Polgá.rditekeres ; Fejér t~~~., szeklli· 

szombati j., ~~•· ö: Káposztafalva, u. t. Poprád, fehérvári 1., ház64r7, f3.947,M., 0,~. Jl,13.1á6 
u. p. Hernádfalu. kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Székesfehervár, 

Polánezmajor, fl Szécsényfa, Vas vm., mura- es. ö. helyben, 69, XVII, 53, f, _r
szombati j., cs. ö. Vashidegkút, u. t. Muraszombat, e. 
u. p. Vashidegkút. Polgárdi, r-. CsászárUiltés, Put·Pilis·Soll· 

P o l a n i c z l. Polányfal va. Kiskun 11m., kisk<'lrösi j., cs. ö. 
Polankairtvány, ~'""~. Fehérhalom, TrencsdH t1m., u. t. és u. p. Keczel. 

puhói j., cs. ö. Puhó, u.· t. Puhó, u. p. Fehér- Polgárdi szöllök, ll Fejtr r ... 
halom. székesfe?érvári j., cs. G. Polgárdi, f, a. p. 

*) .Polány kk., X Antalpuszta; Somogy t1m., Polgárdi. 
igali j., há.z 150, f 935, M., n., rk. Geszti, ág. Polgárdltekeres,. ll Polgárdi, Fejtr .,.., ssé
Ecseny, 2.!138 kh., kj. és ak. Felsömoesolád, tsz. kesfehérvári j., cs. ö. Polgtrdi, L t. t!s L P. 
Kaposvár, j btk. és ah. . Igal, es. o. Mernye, 44, Polgárdi. 
XIX, 63, u. t. Felsömocsolád, . . Polgártan:ra, f'l TiszaM, Jáas-Naggk~"·St~l· 

P o l á n y I. Kispolá.ny, Magyarpolány, Nagy- nok vm .. , tiszai közép j. (szék.h. Tllrt'!.ks~::!: 
polány, Sorkipolány. lós), cs. O. Fegyverne~, u. t. és ;!,/fl _., 

*) Polá.nyfalva kk., Vaa kc5szegi j., ház ~7, Polgrun, r""' Szan1sslófalva, 
• 
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' caaczai j., cs. o. Turzófo.lva, t. Turzófalva, P o l y ak ó c z l. Tn poly lengyel. • 
u. p. Szaniszlófalva. • ") Polyán nk., Szeben vm., szerdahelyi j., hu 

Polhora ·kk. és y, .Árva vm., námesztói 1.184, f. 4.204, O., .:j=-, 2.3!10 kb., ak. helyben, 
j., ház 3~6, t 1.503, T., rk. Rabcsa, U-.682 kb., kj. tsz. Nagys:~oehen, jbtk. Szerdahely, ah. Szászsebes, 
111 ak. Rabcsa, tsz. Rózsahegy, jbtk. Námesztó, cs. ö. helyben, 64., XXIII, 74, ~· 
ab. Turdossin, cs. ö. helyben, 71, XV, 49, u. t. P o l y á n l. Aranyospolyán. ·. 
Szlanicza, _[ll e. ~ (Árvapolhora). *) Polyánfalu kk., X Szepes vm., szepesváraljai 

P o l i c b n ó l. Parlagos. j., ház 47, f. 2a, T., (j, 1.711 kb., kj. és ak. hely-
Policskópuszta, f'\ Bélaház, Poesony vm., nagy· ben (korotnoki kj. és ak. kerQlet), tsz. Lőcse, 

szombati' j., cs. O. Puzsonynádas, u. t. és u. p. jhtk. Szepesváralja, ah. Lőcse, cs. O. Szepesvár-
Bélaház. alja, 67, IX, BO, u. t. és u. p. Szepesyáralja. 

Policzertanya, f'\ Porcsalma, Seatmár vm., Polyánks, f'\ Eperjes, SófYJB cs. O. Eperjes, 
caengeri j., cs. ö. Porcsalma., u. t. Porcsalma- u. t. és u. p. Eperjes • 

• 

Tyukod, u. p. Porcsalma. Polyánka, f'\ Turjamező, Ung perecsenyi 
Pollii&Tka, r-. Ho:rsé.g, Sáros eperjesi j., j., cs. o. Poroskc5, u. t. Turjaremete, a. P• 

cs. ö. Leme!!, u. t. Sóbánya, u. p. Eperjes. Poroskc5 • 
• 

Polltzer Jónás tanya, f'\ Csány, He'Des vm., P o l y á nk a ·1. Filzesmezc5. · 
hatvani j., cs. O. Hatvan, u. t. és u. p. Csány. P o l y a n ó c z l. Polyánfalu • • 

Poljevka, f'\ Dombelve, Trencsén vm., csaczai *) Pólyi kk., X Peres; Abauj-TOmiJ '"""• 
j., cs. ö. Gsacza, u. t. Csac~, u. p. Dombelve. j., ház 99, f. 560, M., t., (j, ~.!.38:1 kh., ]Q. 

Polla\khegy, f'\ Nagyegyházas, Nyitra vm., és ak. Kisida, tsztk., jb. és ah. Kassa, cs. O. Kan~&, 
miavai j., ca. O. Miava, ~ t. és u. p. Ótura. 34, IX, J7, u. t. Semse, u. p. KisidL 
. P o ll us z l. Erdc5rét. , PolyváslrtTány, f'\ Alsószúcs, n-mcsin .,..,, · 

P o l o m I. Dombosmezc5. trencséni j., cs. o. Trencsén, u. t. Trencsén, u. t. 
• 

P o l o m l. Polony. Alsószúcs . 
Polome, r-. ·Vöröskc5, Trencsln mn., puhói j., *) Pomáz nk., X Kistovácsi, Margitlige~ és 

cs. ö. Nemsó, u. t. Illava, u. p. Vöröskc5. Nagykovácsi; Pelf-Pilis-Bolt-Kiskw """• 
Polombáza,f'l Jeszenc5cz, Zempl/n vm., varannói j., ház 81!1, :E 4.477, m., n., sz., t., (j, ~, .:f, (1, 

j., cs. ö. Tavarna, u. t. Tavarna, u. p. Újszomotor. ár. Budapest, k,h., ak. helyben, tsz. Pest-
. P o l o nk a I. Garamszécs. vidéki (székh. Budapest); jbtk. és ah. Szentendre, 

*) Polony kk., Sáros wn., hétbArsi j., ház 97, cs. o. helyben, 32, I, 2, ~' .f'l e.·~ . 
! 464, T., rk. Daróez, 1.530 kb., kj. és ak. Darócz, Pomikalcozpuszta, f'\ Tnrkc5, Sáros vm., hét
tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Kisszeben, cs. O. Berze- hársi j., cs_. O. Pétermez6, u. t. és u. p. Héthirs • 
vicze, 67, IX, 29, u. t. Berzevicze, ·u. p. Darócz. Pomfnóezpuszta, f'\ Szedmerc5cz, Treticsén ·vm., 

P o l o n y 1. Vaspol01iy. puhói j., es. o. Nemsó, u. t. Poroszk~, u. p. 
*) Poloszkó kk., X Latinákvasryár és Szlat- Szaloncza. . 

vinapuszia j GD•Dr ls Kis-Hoflt vm., ratkói j., *) Pomogy nk., X Mekszikópuszta j .MoiOfl f7fll,, 

hé.z 40, i. 161, T., ág. Ratkó, 1.!61 kb., kj. és nezsideri j., ház 802,! 2.667, N., m., (j, 10.680 
ak. Szirk, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Nagy- kb., ak. helyben, tsz: Gyc5r, jbtk. és ab. Nezsider, 
rőcze, cs; ö. Ratkó, !5, XVI, 52, u., t. és u. p. cs. O. helyben, 76, XVIII, 68, r, ~· 
Ratkó. · 

1 
*) Pongráczfain kk., Slepes vm., szepesváraljai 

Pololina, f"'. Csemernye, Zllmpldn varannói j'., ház 27, it 14.1, T., rk. Szepesmindszent, 6!13 
j., cs. ö. Varannó, u. t. Varannó, u. p. Cse- kb., lrJ. és ak. Szepesváralja (szepesmindszenti 
memye. kj. és ak. kerillet), tsz. Lc5cse, jbtk. Szepesvár-

*) PoltAr kk., X Alsóperennapuszta, Felsc5· alja, ah. Lc5cse, es. O. Szepesváraija, 67, IX, SO, 
perennapuszta, Gázlópuszta, Jankapuszta, Károly- a. t. u. p. Szepesmindszent. 
puszta, Kispolté.r, Középperennapuszta, Makkos- Pongráezp118zta, f'\ Nagysurány, Nyitra vm., 
puszta, Perennapuszta és Tószög; Nógráil vm., érsekújvári j., cs. O. Nagysurány, u. t. és u. P• 
losonczi j., ház 17t, f. 1.104, T., m., if, rk. Nagysurány • 

• 

lpolyberzencze, 4.483 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pongrácztamya, f'\ Csengerújfalu, Szat•ár 
Balassagyarmat, jbtk. és ah. Losoncz, cs. O. vm., csengeri j., cs. o. Csenger, u. t. Csenger; 
Málnapatak, i5, XVI, 51, r, ~· u. p. Csengerújfalu • 

Poltura, r-. Arad, Ara "'"·• cs. o. (a köz- P o n g y e l o k l. Cserepes • 
biztonsági szalgálatot Arad vát'os rendc5rsége *) Pónlez kk., X Battyánymajor és Draskovies-
teljesiti), m. h. (Arad-Poltura), u. t. és u. p. major; Vas vm., németújvári j., ház 112, f, 64.t, 
Arad. N., rk. Várszentmiklós, 5.908 kb., ij. és 

P o l us z j e l. Palosnya. ak. Tobaj, tsz. Szombathely, jbtk. éa ah. 
Polyákbokor, f'\ Nyíregyháza, Seabolcs vm., Németújvár, cs. O. Pu~ztaszenlmihály, 88, XX, 66, 

cs. o. Nyfregybáza, u. t. és u. p. Felsősima. a. t. és u. p. Németújvár. 
• 
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-
") Pónik nk., X Kispónik ; Zólyom vm., besz- *) Pöprádófalu kk., Báro8 ""'·• hétht.ni j, 

terezebányai j., ház 296, :f 1.645, T., o, d', 10.~59 ház 80, :f 39~, R., gk. Hossztivágas 1.671 kb., kj. 
kb., ak. helyben, tsz lk., jb. és ah. Beszterczcbánya, és ak. Kishárs, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Ki•sze· 
es. o. Zólyomlipcse, 25, XVI, 50, .u. t. Libel- ben, cs. ll. Lubotény, 67, IX, u. t Orló, 
bAnya, , u. p. Kishárs. · 

*) Pónikkohó kk., Zólyom vm., besztercze- *) Popr1í.clökrös kk., Sáros tm., h~lhtrsi ~. 
banyai, j., ház ö7, i, 286, T., 1·k. Pónik, 147 ház 39,-i 208, R., gk. Csércs, 1.035 kb., k~ át ak. 
kb., kj. (Pónik nk.-hez beosztva), ak. Pónik, tsz tk., Csércs, tsz. Eperjes, j b lk. és ah. Kisszeben, cs. ö. 
jb. és ah. Beszterczebánya, es. o. Horhát, Lubotény, 67, IX, 29, u. t. Orló, u. P• Cséns. 
XVI, 50, u. t. Libetbánya, u. p. Pónik. ") Poprád1·emete kk., X Kaceás, KanJarcós, 

Ponor kk., Hunyad vm., puji j., ház 117, i 538, Mészköz és Patakelve; Bupes vm., ólublói j, 
O., t, 2.374 kb., kj. és ak. Puj, tsz. Déva, jbtk. ház 95, i 449, r., t., Q1 gk. Lublókorompa, 
Puj, ah. Petrozsény, cs. ö. Puj, 64, XXIII, 75, u. t. J .sa kh., kj. helyben, ak. (a bozzálarl02ó: 
és u. p. Puj. Kanyargós, Mészkllz és Palakelve kivételével) 

P o n o r l. Aranyos ponor, Nagyponor, Ohába- helyben, tsz. Lőcse, jbtk. és ah. Ólnbló, es. G •. 

ponor. · Ólubló, 67, IX, 30, u. t. Ólubló, ~· 
P o n t i n ás z a l. Jávorvölgy~ P o p r o es l. Gömörhegyvég. 
*) PontoskiS kk., Bihat· vm., belényesi j., ház P o r ács l. Vereshegy. 

135, f, 675, O., t, 955 kh., kj. és ak. Bihar- Poráesvölgy, r"1 Alsószalánk, &epu 011., ral. 
poklos, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, niczbányai j., cs. ö. Ko_rompa, u. t. Korompa, B. p. 
cs. O. Belényes, 37, IV, 13, u. t. és u. p. Belényes. Alsószaiánk. 

Ponyászkatelep, n Bozovics, Krassó-Ssörény *) Porány kk., Temes 11m., verseui j., biz 
· vm., bozovicsi j., es. O. Slájerlakanina., ~ e •. 104, ! 567, Sz., .::f, 2.134 kh., kj. és ak. Vajdalak . 

(csak nyár?n, lélen u. t. és u. p. Bozovics). tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. VerseCJ, es. ö. 
Ponyvó.d, n Ujmalomsok, Győr vm., sokoró- Versecz, 61, VII, ~O, f, u. p. Vajdalak. 

aljai j. (székb. Tét), cs. ö. Tét, u. t .• Csikvánd, *) Póráz kk., Zólyom 11m., beszterezeblnyai 
u. p. Újmalomsok. . j., ház 51, :E 334, T., ág. Libetbánya, kb.,\j. 

Ponyváspuszta, rt CsomakOz, Szatmár vm.. é!i ak. Libetbánya, tsztk., jb. és ah. Besztercze. 
nagykárolyi j., es. o. Szaniszló, u. t. Szaniszló, bánya, cs. ll. Garamszentandrás, ilí, XV~ fAl, 

n. l'· Csomaköz. . · u. t. és u. p. Libetbánya. 
POllesd kk., Hunyail vm., dévai j. ház 80, Porbukapuszta, f'l Nádszeg, Rmong n .. 

! 401, O., kg. Kérges, 1.874 kh., k . és ak. galántai j., cs. ö. Pered, u. t. Királyrév,u. p. 
Alpestes, tszlk., jb. és ah. Déva, cs. O. Déva, 64, Nádszeg. 
XXIII, 75, u. t. Déva, u. p. Csernakeresztúr. Porcs{,kos, ro. Abádszalók, Jáu-NaggbR· 

*)Popláka nk., Szeben vm., nagyszebeni j., ház Bzolnok vm.} tiszai felső j. (székh. Kunhegyesl, 
694,:!!.613, O., .::f, 2.539 kb., ak. helyben, tsztk., jb. es. ll. Abidszalók, u. t. és u. p. Puaztataskony· 
és ah. Nagyszeben, es. ö. Resinár, 31, XXIII, 74, Abádszalók. . · 
u. t. Resinár, u. p. Nagyszeben. *) kk., )( Alsóbaloghtanya, Felqj . 

Popovicstany a, n VerMez, Ugocsa vm., tiszá.n- balogh tanya, Groszmantanya, Pécsylanya és Poli· 
inneni j. (székh. Nagyszőllös), cs. O. Salánk, ezertanya; Szatmár tltn., csengeri j., ház 365,! 
u. t. Tiszaújlak, u. p. Szöllósegres. 2.14!, M., t, ~, rlf. Csenger, !U01 kb~ ij. él 

PoppertelCll, r"' Dluha, Árva vm., vári j. ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Szatmar·NémPli. 
(székh. Turdossin), cs. O. Árvaváralja, u. t. és es. o. helyben, 5, XII, 37, f (Porcsalma· 
u. p. Dluha. Tyukod), ~· 

*) Poprád rt v., X H~zpark és Virágvölgy ; *) Porcsesd nk., Bzeben t~m., nagydisznódi j. 
Szepes vtn., ház 219, i ~:283, n., t., m., o, ó', ház 392, i 1.686, O., m., T• 9.088 kb., ak. bdy· 
J), 2.7ti kb., ak. helyben, tsz. Lőcse, jbtk. és ah. ben, tszlk., jb. és ah. Nagyszeben, es. o. Veres· 
Szepesszombat, cs. ö. helyben, 67, IX, 30, ~. torony, 31, XXIII, 74, u. t. Oltfelsólhlbes u. p. 
f (Poprád-Felkn.), d · _[l( c. Vercstorony. ' 

*} Poprádfalu kk., es vm., ólublói j., ház ") Porcz kk., X Pintye ésPorczitelő; &ifágY 
~. i 314, T., 1k. Gnézda, 783 kb., kj. és ak. vm., szilágysomlyói j., ház 7j, ;t 39~ o. i• 
Gnézda (gnézdavidéki kj. és ak. kerillet), tsz. 1.217 kb., kj. és ak. Lecsmér, tsz. Zilab,jbtk.éi 
Lőcse, jhtk. és ah. Ólubló, 67, IX, 30, u. t. és ah. Szilágysomlyó, cs. O. Szilágynagyfalu, 51, Ul • 
n. p. Gnézda. 10, u. t. Berettyószéplak, u. p. Lecsmér. 

Poprádirtván;r; n Ótura, Nyitra vm., vágúj- Porczltetö, f'l Porcz, Seilágy 11111., ssiláif· 
· helyi j., cs. o. Otura, u. t. és u. p. Ótura. somlyói j., es. ö. Szilágynanfalu, L t. Berettyó· 

Poprácll tó, n Menguszfalva, Sze1)es ·vm., sze pes- széplak, u. P• Lecsmé~. RábapordiDl• 
szombati j., es. ö. Poprád, u. t. és u. p. nyáron: P o r d á n y l. LaJtapordány, 
Szentiványi Csorbató, télen : Csorba. Vulkapordány. 

• 

• 
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r. CzellclOmOik, VIIB 11m., czell· lornai j., ca. ö. Torna, •· t. Bódvaszilas, u. p. 
dOmlilki j., es. It CzelldOmOlk, u. t. és u. p. Szádalmás. 
CJelldOmi!Ik. P o r o s k ó l. Porosk6. 

*J PorgánT kk., X Esztermajor, Kálmánmajor, *) Poroakli kk., X Majorb; Ung t~m., perecsenyi 
Malvinmajor, Nagybertamajor, Sándormajor és j., ház 365, :E !.012, R., n., t, 8.49! kb., kj. és ak. 
Terézmajor; Torontál t~m., nagyszentmiklósi j., helyben, tsz. Beregszász, j btk. és ah. Nagyberezna, 
ház 9!, :t 9~0, M., rk. Kiszomhor, gk. Nagy· es. l!, helyben, 66, XI, 31i, Ilo t. Turjaremete, 
csanid, kg. Nagyszentmiklós, 6.062 kb., kj. (Kis· ~· · 
zombor nk.-hez beosztva), at. Kiszombor, tsz. •) Poroad kk., Trencsm tlfll,, báni j., hu lU, 
Nagykikinda, jbtk. és ah. Nagyszentmiklós, es. o. ! 616, T., rk. 1.!93 kb., kj. és a'k. Bb, 
Kiszombor, 46, V, 16, u. t. és u. p. Kiszombor. (bánvidéki kj. és ak. kerillet), tsz. Trencsén,jbtk. 

Pórhua, r. Vállaj, &atmár 11m., nagykárolyi és ah. Bán, es. O. Bán, 71, XV, 47, 11. t. és 
j., cs. 1!. Szaniszló, u. t. Nagykároly, u. p. Vállaj. u. p. Bán. 

*) Porlló kk., Krass6·8eörmy 11m., bozovicsi *) Poroszka k.t., X Dússavimajor; Trencatll 
j., hA.z fOO, !. O., .:f-, 8.761. kb., kj. és ak. 11m., puhói j., hU !08, f, 1 T., m., o. t.6!1 
helyben, tsz. Karánsebes, jbtk. és ah. Bozovics, kb., kj. és ak. helyben, tsz. Trencsén, jbtk. él 
c1. ö. Újborlovény, 43, VIII, !6, u. t. Nérahal· ah. Pubó, cs. O. Nemsó, 71, XV, 47, r. 
mos. ~· · . 

*) Pórkerecz kk., Beoltlok-Doboka 11m., nagy- Poroszló nk., X Csapópuszta, CaipnyhAti 
• ilondaij., ház 114, :E 49t, O., ; , l.ti61 kb., kj. és ak. tanya, Fehérakla, Hajdu Gábor tanya, Hajdu Imre 

Kecskés; tsz. Dés jbtk. Nagyilonda, ah. Magyar- tanya, Katholikus paptanya, KétutkOz, Kistanya, 
lápos, ca. o. Hosszúrév, liS, XXI, 70, u. t. és Magyarad, NagyAlláa, révhú, Puszta· 
L p. Létka. . ráboly, Református paptanya, Saybalmitanya, 

Porkoláb, r. Szekszárd, Tolna 11m.,· es. o. Szabó Ferencz tanya, Subó János tanya és Sz6ke· 
Szekszárd, u. t. és u. p. Szekszárd. azélitanya, Hct~e8 11m., tiszafilradi j., ház Ul16, 

Porkura kk., Hunyail 11m., algyógyi j. (székh. E 6.1!!9, M., o, ~, 20.ü1 kb., ak. helyben, ta. 
Algyógyalfalu), ház 118, i. 478, O., .:f-, 1.991 kh., Eger, jbtk. és ah. Tiszamred, es. o. helyben, 
kj. l:s a~. Pojána, tsz. Déva, jblk. Algyógyalfalu, 60, X, 82, :f, _r- e. ~.- · 
ah. s~aszváro.;, es. o. Boicza, 64, XXIII, 76, u. t. Poroszló, n Hajduhadház, Hajat~ 11m., balmu· 
Boieza (Dé\·a mellelt), u. p. Zalatna. újvárosi j., es. O. Hajduhadbú, L t. és a. J• 

*) Pórládony kk., Sopf'on t~m., csepregi j., ház Hajduhadház. 
64!, :t 491, M., rk. ~emesládony, ág. Nagygeresd, Poroszmajor, r. Pusztafödémes, 1\')•8otty "•·· 
1.106 kh., kj. ésak. Nagygeresd, tsz. Sopron,jbtk. galántai j., ca. O. Jóka, u. t. Magyardiószer, 
és ah. Csepreg, es. o. Iván, 76, XVIII, 67, u. t. u. p. Pusztafödémes. 
Sajtoskál, Al •?· *) Porosztó kk., Urtg v•., szobránczi j., ház 

P ó r ma g a 1 i I. Kemenesmagasi. . 106, i. 6!3, T., n., t, rt. Tiba, ref. Jenke, 1.419 
Pórmajor, r. Pusztafödémes, Po•sony 11na., kb., kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, jbtk. 

galántai j., cs. o. Jóka, u. t. Magyardiósz'eg, Szobráncz, ah. Ungvár, es. O. SzobrAncz, 66, XI, 
L p. Puszlaflldémes. :l6, u. t. Szobráncz, IZJ. _ 

P o r n ó l. Pornóapáti. *) POl't)ácz kk., Vu 11•·•. sárviri j., biz 86, 
*) Pornóapáti kk., )( Fontmajor és Ómajor ; ! M., rk. Csénye, 805 kb., kj. és ak. Peczi!I, 

Vas ""'·• szombaG1elyi j., ház 116, i. 696, N., m., lsz. Szom és ab. Sárvár, es. o. Sárvár, 
a, !1!.631 kh., kj. és ak. Németl0v6, f.l;ztk., jb. és 83, XVIII, 1>9, :f, ~ p. u. 
ah. Szombathely, cs. 1!. helyben, 89, XVIII, 69, Porpásttanya,n Széesénykovácsi, N6grríil ""'·• 
•· t. Monyorókerék, ~· balassagyarmati j., es. O. Szécsény, a. t. és L p. 

*) Poróca kk., Sáros 11m., girálti j., hu 41, :E Szécsény. .. 
!03, T .. rk. Pósfai va, 1.054 kb., kj. és ak. Kom- P ó r p o r p A e z L 
lóskeresztt!s, · tsz. Eper,jes, jbtk. és ah. Girált, *)Porrog kk., &rnogy 11m., csurgói j., ház 1 
cs. o. Kalnás, 67, IX, ~9, u. t. Girált, u. p. ! 67!il, M., rk. Csurgó, ig. Porrogszentkirály, 
Kapi. !il.458 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Kaposvár, 

Porondv5lgJ, r-. Pajzs, .A.rail vm., borossebesi jbtk. és ab. Csurgó, .es. o. Csurgó, ü, XII, 
j., cs. 1!. Marosszalalna, u. t. és u. P• Koros u. t. Csurgó, ~· 
hllkény. . *) :PorrogszentkJI'ály tk., &mogy w•., csurgói 

Porong, r. Decs, Tolna ""'·• kOzponti j. (székh. j., ház 148, f. 813, M., rf', rk. Csurgó; !!.978 kb., 
Szekszárd), es. o. Decs, u. t. és u. p. Uees. kj. és ak. Porrog, tsz. Kaposvár, jhtk. és ah. 

Po1•ong, r-. Madocsa, Tolna "m., Csurgó, cs. O. Csurgó, .U, XIX, 6!, L t. 
j. (székh. Paks), cs. O. Bölcske, u. t. Bölcske, Csurgó, u. P• Porrog. 
1. p. Atadocsa. *) Porrogslt:entpál kk., &•ogy ""'·• csurgói j., 

Poronyatanya,r.Kortvélyes, .A.ba~·Tornavm., hu 4.6, :E , M., rt. Zákány, ág. Porrogszent-
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király, 613 kh., kJ. ú ak. Porrog, tsz. Kaposvár, !. 468, T., • , rk. Alaókllrtvélyes,l.i?9kb.,ij.& 
jbtk. és ah. Csorgó, cs. O. Csurgó, 44-, XIX, 6~, ak. Alsógyertyb, tsz. Sátor~aújbely, jbti. es ah. 
•· t. Gyékényes, u. p. Porrog. Varannó, es. O. Ót·mez6, 66, IX, a. t. Slaetir, 

Porsonymajor, f"'l Verekenye, Ponony vm., so- u. p. Alsógyertyán. 
morjai j., es. ö. Pozsony, u. ~ és u. P• Pozsony- P ó sa l. Egre111póaa, ViradpóBL 
pilspOki. Pósahal om, ~ Hódmez6-Vásárhely, Crorlgrá4 

*) Porszáes kk., Sáros vm., girálti j,, ház 19, t~m., ~s. O. Hódmez6-Vhárhely, m. h., L l. 
i 118, R., gk. Remenye, 743 kh., kj. és ak. Re- Vásárhelykutas, u. p. Hódmez6-
menye, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Girált, cs. o. *) Pósaháza kk., Bereg tm., munkácsij., hú 89, 
Kálnás, 67, IX, !!9, u. t. Tapolyhanusfal va, u. p. i, 618, N., r., rk. Munkács, 1.664- lrb., kj. és at. nr . 
Remenye. palánka, tsz. Beregszász, jbtk. és· ah. IIUlltiu. 

*) Pórualók. kk., X Antalfaimajor; Vessprém cs. O. Munkács, 66, XI, M, L t. Munkáes, L,. 
t~m., pápai- j., ház 49, f, ~71, M., rk. Külsc5vat, ref. Várpalánka. 
Mihályháza, ág. Dabrony, 1.793. kh., kj. és ak. *) Pósalaka kk., X Vayrét; Bihar Hl., kftz. 

'Nemesszalók, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Pápa, es. O. ponti j. (székh. Nagy-Várad}, ház 118, i. 58~, l, 
Nemesszalók, 19, XVII, 66, u. t. Vinár, u. p. o., ~,kg . .Mezőtelegd, kh., kj. ~al !lez6. 
Nemesszalók. . telegd, tsz. Nagy-Várad, jbtk. él ah. Elesd, CL l 

*) Pórszombat kk., X Györökháza; Zala ""'·• Mezőtelegd, 37, IV, 11, u. t. és u, p. Mezólelflll. 
alsólendvai j., ház 111, f, 694, M., rk. Csesztreg, Pósapuszta, f"'\ BllMnye, &.ogy. ,., Dl3l· 

2.69! th., kJ. és ak. Zalabaksa, tsz. Zalaegerszeg, ezali j., es. lJ. BllMnye, u. t. él L p. Böhönye. 
jb&t. és ah. Alsólendva, cs. ö. Csesztreg, 48, Pósapuszta, ~ Nansla.lonta, Brhar r11, 

· XX, 66, u. ~ Zalabaksa, . · · nagyszalontai j., cs. lJ. N18Jszalonla, i g, t 
Poriaorlentalls, r-. Tere~&ova, Krassó-Ssiirtny Illye, u. p. Nagyszalonta. . 

'"'·• teregovai j., es. ö. Teregova, r, u. P• *) Pósaszentkatalln kk., Vtu va, szoJDbal . 
Teregova. helyi j., ház 6:j, l 28~, H., n., o, 616 ih., tj. 

Portékástanya, r-. Szaniszló, Bsattnár tJtn., és ak. Németltsv6, tsztk., jb. és ah. Szombathely, 
nllts'Ykárolyi j., es. O. Szaniszló, u. t. és u. P• es. 6. Pornóapáti, 83, XVlll, 59, u. t, llonytml· 
~zaniszló. kerék, u. p. PornóapA.ti. 

") Portelek. kk., X Hajagostag, Szabótag és Pósa tanya, f"'\ Paszab, &abolct n., dadai 
Zanathytag ; Bsatrnáf'- ""'·• nagykárolyi j., ház felső j. (székh. Giva)1 ca. 6. lbriny, 1. L én. p. 

:E 483, O., • , 2.040 kh., kj. és ak. Vezend, Tiszaberezet 
tsz. Szatmár~ Németi, jbtk. és ah. Nagykároly, cs. 6. *)Pósfa kk., VtJB t~m., sárviri j., hú 69,! 
Szaniszló, 5, XII, 39, u. t. Érendréd, ~· M., rk. Répezeszentgyllrgy, 806 kb., kj. PS at. 

Poruba kk., .Árt~a ""'·• alsókubini j., h~z. 89, Ölbő, tsz. jbtk. és ab. Sarviu, cs.6. 
& 432, 'J.'., ág. Na@'yfalu, 1.67!1 kb., k.j. · és Ölbő, 83, XVIII, 59, a. t. és u. p. Hegyfal11. 

. ak. Nagyfalu, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. Alsó- *) PósfaiTa kk., Sára~ ,.,, girálti j., biz 3'1, 
kubin, es. o. Alsókubin, 71, XV, 49, u. t. és u. p. :i 213, T., 0, 771 kb., kj. él ak. Komlóskereu· 
Alsókubin. . tes, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Girált, es. G. Kálnú, 

P o r u b a L Kisporuba, Németporuba, Szél- 67, IX, !9, u. t. Girilt, u. p. Komlóskefl!Slles. 

• 

poruba. . f""\ Csallóközpósfa, PouoNy ~a.. 
P o r u b a l. Mohos. ·, dunaszerdahelyi j., ca. G. B61, L t. Palorlf • 

\ P o r u bk a l. Kisorlovány. u. p. Egyházgelle . 
P o r u b t. a l. TapolyortovánJ. · . , Posorta kk., Fogaras ., •. , foprui ~.!W •O, 
P o l' u b k a l. Túrirtovány. · t 892, O., rk. Alsókörtvélyes, !.97-l ih., ij. it 
P o r um b á k l. AlsóporuiUbák, Fels<'iporumbák. ak. helyben, tsz. Br~, jbtk. és ah. Fo~1ras. 

Porumbáktanya, f""\ Oláhdellő, Torda-Aranyos es. O. Vojla, B l, XXIV, 78, u. t. Vajdar~cse, ~ 
., •. , marosludasi j., es. G. Maroslekencze, u. t. P ó s s a I. Pósa. 
Kerel6szentpál, u. P• Oláhdellő. . Po1tadlll6, ~ Nemesmilitics, Bác1.]Jodr01 

*)PorTa kk., X Palihálás és Szépalmapuszta; vm., zombori j., es. G. Csonoplya, u. t. és 1o p. 
Vessprlfm t1m., zirezi j., ház 135, :i 837, M., n., Nemesmilitics. 

0, 4.879 k.h.1 .kj. és ak. Zirez (zirczvidéki .kj. Postakert, ~ Debrecz.en, Hajdu .,.,, cs. 6 . 
és ak. kerillet), tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Zircz, Debrecze··, n. t. éa u. p. Debreezen. 
as. o. Zirez, 19, XVII, 56, u. t. Zirez, · u. p. Postamajor, ~ Borbánd, .Als6·Fdir ,,. 
Borzavár. alvinczi j., es. O. Gyulafehérvár, u. t. él L P. 

*) Po1•zson kk., Krassd-Bsöt·tny t~m., facsádi Gyula ei1érvár. 
j., ház 9+, :8 449, O., -T, !1).396 kb., kj. és ak. Postaréttanya, ·f"'\ Nagykároly, &aiii<Ír ••· 
Faesád, tsz. Lugos, jbtk, é~ ah. Faesá.d, ca. O. es. O. Nagykároly, u. t. éa u. P• Nagykar.•ly. ". 

Facsád, VIII, !:J, n. t. és u. p. Facsád. . Postark. •• telep, f"'\ Bártfa, Sdro• "'• eJ. 

*)Pósa kk., ZempUn tJfll,, varannói j., ház 113, Bártfa, u. ~ és a. P• Bártfa. 
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Pestatauya, r-. Haraklány, S•ilágy t~m., zilahi Miheleny, tsz. Déva, jbtk. és ab. Körösbtnya, 
j., cs. li. Zilah, u. ~ Haraklány, u. p. Egres- cs. ö. Brád, lU, XXIII, 75, u. t. Brá.d, u. p • 
. patak. Krislyor . 

Postauti hAzcsoport, r-. Boczfölde, Zala t~m., Pottornya kk., X Prekáskatelep ; 1Apt6 t~•·• 
niaegerszegi j., cs. ö. Na~rylen~ryel, u. t. Bak, liptóiljvári j., hiz 87, f. 47!1, T., m., rk. é1 'r· 
11. p. Boczflilde. Szentiván, 901 kb., kj. és ak. Liptóújvá.r, tlz . 

Postek, r-. Karúznó, n-efiCSin t~m., kit~zucza· Rózsahei'f, jbtk. Liptóújvár, ah. Liptószentmit
újhelyi j., cs. G. K.iszuezaujhely, u. t. Csaezn, lós, cs. ö. Liptószentmiklós, 67, XV, ,9, 
u, p. Karásznó. {Szentiván-Pottornya), u. t, és •· p. Liptóúj 

Póstelek, r-. Doboz, B4lc4s t~m., nulai j., es. ö. Pottornyatanya, r-. .Mczc5esá.t, Borsod t~flt., 
Gyula, u. t. és u. p. Békéscsaba. mezdcsá.ti j., cs. G. Mezc5r.sá.t, u. t. és u, p. 
. l'óstelek, r-. Szomajom, Bomogr 11m., kapos- Mezc5csát. 

vári j., cs. G. Hetes, u. t. Kiskorpád, . u. P• Pottyond, r-. Csikménasái, Odk t1t11., Uszon-
. Sr:omajom. - a.lcslki j. (székh. Cslkszentmárton), cs. G. Csík-

Pósd.rlpuuta, r-. BOkksz.;k, Het~es t~m., péter- szentmárton, u. t. Csíkszentmárton, u. p. Csík-
TAsári j., cs. O. Pétervására, u. t. és u. p. Terpes. ménaság. . 

Posza, r-. Ajnáeskc5, Gihnör ú Kis-Hont vm., Potucsekék, -h Berezó, Nyitra t~m., miavai 
feledi j., cs. ö. Ajnácskc5, u. t. és u. p. Ajná.cskö. j., cs. O. Miava, u. t. és u. p. Berezó. 

P o n á t k a I. Szolgagydr. Potyognmalom, r-. Re~rlHy, ToZ·na t~m., ta-
p os z o b a l. Gömörszőllős. mási j., cs. ö. Pinczehely, u. t. Gy!!nk, u. p. 
Posztóg;rártelep, r-. Losonczapátfálva, N6grád f\egöly. . 

, ... , losonczi j., cs. ö. Losonez, u. t. és u. p. *) Potyond kk., Bop·ron '""·' csornai j., hú 
Losoncz. 71, ! 305, ld., rk. Bo~ryoszló, Ai· Vadosta, -'9-l 

Potácsház, r-. Telkibánya, Abauj-Torna vm., kb., k;j. és ak. Boi'foszló, tsz. Sopron, jbtk. ú 
filzéri j. (székh. Hernádzsadány), cs. o. Göncz, ah. Csorna, cs. ö. Csorna, 76, XVIII, öS, u. t. 
L t, Göncz, u. p. Telkibánya. Szill-Sopronnémeü, u. p. BotrYoszló. 
· PotásnJa, r-. Perecseny, Ung tlta., pereesenyi j., PotJondymajor, r-. Csorna, Sopron t~m., csom•i 
cs. !!. Pereeseny, u. t. és u. p. Perecseny. j., cs. O. Csorna, u. t. és u, p. Csorna. 

' 

r-. Remetevasgyár, Ung vm., szob- Potyporos, r-. M!traszl5llc5s, N6grdrJ t~m., ftlleti . 
ránczi j., cs. !!. Remetevasgyár, m. h., •· t. j. (székh. Sal~;óta.rj!n), cs. O. Kisterenye, 'U. t. 
·éa u, p. Remeteva&i'fár. " Pásztó, u. p. Mátrasz6ll6s. 

P o t o cska l Érfalu. . Potypuszta, r-. Csehimindszent, VIJI tlta., vu-
Potocskl, r-. Berekfalu, ""'·• esaezai vári j., cs. O. Baltavt.r,- u. t. Baltarir, u. p. 

·4., cs. ö. Turzófalva, u, t. Turzófalva, u. p. Csehimindszent. 
Potyrózsamajor, f"'l Csehimindsaent, V111 n.., 

· Potoczkltanya,. r-. Berzék, ZespZin t~m., sze- vasvári j., cs. ö. Baltavár, u. t. Baltavár, L •· 

renesi j., cs. ö. Tiszalúcz, u. t~ Onp, u. p. Be1ozék. Csehimindszent • 
Potoczkltanya, f"'l Herná.dka~, ZempUtt tim., Ponlaosonze, r-. Vidornya, ti.., . 

szerenesi j., cs. ö. Gesztely, u. t. Tiszalúcz, u. p. puhói j., cs. O. Puhó, u. t. Puhó, u. p. Alsó-
• 

Geszlely. rétfalu. 
• 

• 

P o t o k l. Harampatak. PonUnatelep, r-. Krt~IB6-&6rlttr 
P o t ok a L tim., orsovai j., cs .. ö. Szinicze, u. t. és L ,. 

Potokipuszta, r-. Tark6, Sáro• .,.,.., héthársi Szinieze. . . 
j., cs. o. Pétermezl5, u. t. és u. p. Héthárs. P o v e r z a i n a I. Porzaon. 

Po tolJ, r-. FQrged, Tolna t~m., tamási j., cs. P o v i n a l. Gerebes. 
G. Ozora, u. t. és u. p. FOr~red. PovlyelttelPp, r-. Szepesolaszi, Bnpu tiM., ea. 

*) Potony kk., X Potonypuszta ; Somogy t~tn., !!. Szepesolaszi, u. t. és u. p. Szepesolaazi. 
barcsi j., ház 6!, :f. 781, H., m., rk. Lakócsa, *) Pozba kk., )( Kispozba, N&~ryberek, Szent-

!!.04!1 kh., tj. és ak. Lakócsa, tsz. Kaposvár, jbtk. kút és Új major; Bart tim., verebélyi j., hál 111~1 
és ah. Szigetvár, cs. ö, Dará.ny, ü, XIX, 6!1, u. t, :i!. 50!, M., ~, rk. Barsbese, ái· Fakóvezel- ·"lJ, 
Kastélyosdombó, u. p. Lakócsa. 1.685 kh., kj. éa ak. Ba'rsbese, tsz. Aranyosmarót, 

PotonJpuszta, r-. Potony, Somogy t~m., barcsi jbtk. és ah. Verebély, cs. o. VerebélJ, !16, XIV, 
j,, cs. ö. Darány, u. t. és u. p. Lakócsa. · U, u. t. BarsfQss, u. p. Barsbese. : 

Pótouhl\ttauya, r-. Prügy, 811abolc1 t~m., dadai Pozedcstelep, r-. Szepesolaszi, &'Pu ..., 
alsó j. (székh. TiszalOk), es. G. Tiszalök, u. t. es." ö. Szepesolaszi, u. t. és u. p • 

-

Tarczal, u. p. PrO~ry. *) Pózva kk., Zala t~m., zalae~rerszep j., bU 
Pottingány kk., Hwyail vm., bridi j., ház .t-1, 86, :f. 281, M., rk. Zalaazentivt.n, 610 kb., );1. 61 

i O., .:f.. rk. Brád, 9~1 ~b., kj. és ak. ak. Zalaszentiván, tsztk., jb. és ah. Zalaei!erner, 
• 
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1060 Pozs POl 
• 

cs. o. KemendoliAr, 48, . XX, M, u. 1.. és· •· P• t~m., es. O. (a kOzbiztonsigi szolPiatol p
0110111 

Zalaegerszeg. város rendihsége teljesiti), u. t. ésa, P• PouonJ. 
PozsdollrtTány, r, Nagyugrócz, Bara ""'·· osz- *) PozsonyiTAnka kk., Po~&Ot&y " •. , pouonri 

lányi j., cs. ll. OszlAoy, u. t. és u. p. Nagyugrócz. j., ház 154-, ! 871:1, T., m., i5, th., kj. él 
*) Pozsga kk., Krass6-&örény .vm, marosi j. ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Pozsony, cs. e. 

(székh. lllarsberkes, hAz !17, f, 85:,, O., T-, '.153 Cseklész, 7!, XIII, 40, m. b., .I- e.~ 
kb., kj. és ak. Kaprevár, tsz. Lugos, jbtk. és ah. *) PozsonyUgatfalu X Káptalanrét; l'o-
FaesAd, es. ll. Kaprevár, 48, VIII, ~B, u. t. és IBOf&Y ""''• pozsonyi j., biz !170, i U47, N., 
L p. Zám. m., t., cseh-morva, rk. és ág. Pozsony, 

P o zs g ás l. Alsópozsgás, Felsőpozsgás. kb., ak. helyben, tsztk., jb, és ab. Pozsony, 
P o zs o g a l. Pozsga. cs. o. Pozsony, 7~. Xlll, 40, ~· 
Pozsony t,jv., X Hegyiliget, Malomliget, Po- *) Pozsonynádas kk., 

aonyi dinamitgyAl és Újtelep; Pozsony""', ház RakovavadAszlak, Rosahovtelep és Uradalmi· 
8.J04., :E 78.!JB, n., m., t., ö (a), ~, ef, l) (~}, major i Poesony ""'·• nagysz$lmbati i~ bb 
rk. a helybeli róm. kath. anyaegyház, 13.104 .€ :1.604, T., n., o. (t, 4.650 kb., kj. és U. 
kb., ok. helyben, tsztk., jb. és ah. helyben, cs. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Nagyszomba~ 
G. (a kGzbiztonsági azoigálatot a város bel- és cs. O. helyben, 7!!, Xlll, 40, f lPouony· 

Pozsony város rendt'irsége teljesili), nádas-Szomolány), 
7!, XIII, 40, j,, , _r- e. *) kk., X 131\lam~r, Gal· 

.. ") Pozson.rl vm., góezy111ajor, Gyurimajor, Jegenyéspuszla, lioTies· 
j., haz !1!1, ! 1.156, T., (5, 7.872 kb, kj. t'S ak. sziget, KOtélszerpuszla, llogyoróspuszta és Tégla· 
Lozornó, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Malaczka, cs. házpuszta; RJzsony t1m., somorjai j., há% ií9, i 
O. Stomfa, 7i, XIII, 40, ·u •. t. Zohor, . 2.U8, M., (5, 6.!135 kb., kj. és ak. helyben, tsz. 

*) Pozsonybesztereze kk., X Ferenczmajor ; Pozsony, j btk. és ah Som orja, cs. ll. PozsoBy, 
Polsony , pozsonyi j., ház '12, f, !11.!!71, T •• 7~, XUI, 40, f, _[ll e-~ 
(5, 6.371, kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és Pozsony rendt'.zöpályaudTBr, r'l 1\éese, PG· 
ah. Pozsony, es. O. Stomfa, 7-j, Xlll, 40, u. t. :sony t~m., pozsonyi j., es. il. Pozsony, 1, t. 
Stomfa, · és u. p. Recse. 

*) Pozsonyboldogfa kk., Poesony t~m., azen- *) kk., )( Amszterdamimajor; 
ui j., ház ó6, f, 398, M., ö, ref. Réte, 781 kh., Pozsony ""'·• szenczi j., biz !til, f, UjJ, T. 
ij. és :Ut. Pozsonysár ft'), tsz •. Pozsony, j btk. és ö, !.8."-!7 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, 
ah. Baz n, cs. O. Szencz, 7!, XIII, 40, u. t. j btk. és ah. B:~zin. cl. 11. Czlfer, 7~, XUI, 4(1. 

Szencz, u. p. Réte. · ~· t. Szenez, IZJ. . 
*) Pozsonyborostyánkő kk., X · Rézhámor i *) Pozsonyszöllös kk., X Sprinzlmajor; Ptr 

Pozsony t~m., pozsonyi j , ház 160, i. 938, · T., 1sony t~m., pozsonyi j., hAz 3!4-, ! 1.8'·3, T., ~ 
rk. Stomfa, i.7i7 kh., kj. és ak. Mászt, tszlk., 2.fi5:1 kb., kj. és ak. PozsonyivAnka, Iszik., jh. ll 
jb. és ah. Pozsony, cs. o. Stomfa,. 7 i, XIII, 40, ah. Pozsony,· cs. O. Cseklész, _7!1, Xlll, 40, 
L t. és u. P• Stomfa. · r. ~· . . 

*) Pozsonycsákány kk., Poesony t~·m., somo•jai *) PÖzsonyvezekónJ nk., X Tallósitna~r: 
J., ház ö3, i. 393, ll, rk. CsO.törtOk, 1.944 kh., Prm1ony "'"·• galántai j., ház 161, f. 97:1 »., 

• l 

kj. és ak. CsO.tOrtOk, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. rk. Tallós, J.~,t kh., ak, helyben, bz. Pot.'lODy, 
Somorja, cs. o. Kismagyar, 72, Xlll, 40, u. t. jbtk. és ah. Galá.n•a, cs. O. Galánta, a, XIII. 
Nagymagya·,., IZ). · ,2, u. t. Tallós, ~· . · 

*J Pozsonyeperjes nk., X Szigetimajor és Új- *J Pozsonyzávod nk., X Pricsnémajor; Fi-
major i Polisony vna., dunaszerdahelyi j., luiz 163, ssony ""'·· malaczkai j., ház 376, f. 1.810, r • 
f, 1.064, M., o, 2.818 kh., ak. helyben, b;z. Po- O• 4o.7ö7 kb., ak. helyben, tsz. Pozsony, jbti./J 
zsony, jbtk. és ah. Dunaszerdahely, cs. ö. Duna- ah 1\lalaczka, cs. O. Morvaszentjáoos, í!, XJII, 
azerdahely, 71, Xlll, 4!!, u. t. Tallós, [81. ,o, ~· 

*) Pozs~•Jtyfehéregyház kk., Pozsony ..,,,,,, nagy- l'öczöki szöllök, 1"'1 Nagyk6rOs, Put·J11i1· 
szombati j., hAz G9, i öU7, T., rk. Rózsa völgy. &lt-Ki~ktm t1ru., cs. il. Nagyk6rlls, n, t. ésa. P. 
'19 kb., kj. és ak. Rózsavolu, tsz. Pozsony Nagykö•·Os . 

. jbtk. és ah. Nagyszombat, cs. ö. Nagyszombat, *) Pölöske kk., X Alizmajor, Barátokfi•pu>zbt 
7~, XIII, 40, u. 1.. Nagyszombat, u. p. Rózsn- Barnakpuszta, Bélamajor, Kaszáló111ajor, lieJiéok, 
Tölgy. · Kismczöpuszta, Pelendhegy és VáliukalanYa; 

*) l'ozsonyhidegkút kk., l'oesOJIY vm., pozso· Zala t~tJa., pacsai j., ház 106, ! 1.3111, ll., ri 
nyi j., ház 174, :E 87ti1 '1'.1 (5, 1.31M kb., kj. és Zala!oözentmihá.ly, 8.609 kb., kj. és ak. Zabsz•n! 
ak. Dévényájfal u, tsztk., j b, és ah. Pozsony, cs. mihály, tsz tk., jb. és ah. Zalaegei'3Z•·~ _:_ 
O. Pozsony, 71., XliJ, 4-U; u. 1. Lama1·s, Pacsa., 48, XX, 64-, u. t. 8.Jcsuszentlász'ó, k~1 .·,t·'· '· Ol!! ke !lell!le Jn• .,. Pozsonyi dlnamitgyár, r, Poz:ony, l'uz Otl-J/ P O l Os ke l. Ba~onyp s • 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

' 
' • 
• 

• 
• 
' • 
• • • 

' 
• 
l 

l 
l 
' 

l 

l 
i 
• • 

' 



• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pöl Pre 1 (}l; l 
• .... -

•) tk., )( Dusnok, Fehérbaezkómajor szenllc'Srinezi j., ca. ll. Saentlc'Srinez, u. t. és u. p • 
.. Ilonamajor; Zala t1m., nagykanizsai j., ház S:r.entlc'Srinez. -
144, f. 857, lll., rk. Zalaszentbalázs, 1.97U kh., *) Pösziiny kk., Vas t~m., felsc'Sc'Sri j., ház 96, 

. kj. és ak. Zalaszentbalázs, tsztk., jb. és ah. Nagy- i. 485, N., rk. Egyházasftlzes, 1.500 kb., kj. éa • 
kanizsa, es. G. Gelse, -18, XX, M, u. t. és u. p. ak. Pinkamiske, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 
,Gelse. · Felsc'Sc'Sr, es. 11. Nagyszentmihály, 83, XX, 66, u. t. 

P lll ös ke f 6 d u z a n ak I. PGII!skef6. és u. l,• Gyepnmzes. _ 
PlriHJJ, f"'t Alaónyék, Tolna t~m., kllzponti j. Pötölle, f"'t Tácz, Fej if' t~m., széltesfehérvári. 

(székh. Szekszárd), CL o. Bátaszék, r, u. t. j., cs. ll. Polgárdi, Uo t. Bodakajtor-Felsc'Sszent· 
és •· P• Bátaszék. iván, u. p. Táez. 

f"'t Bajaszentistván, RJst-Pilis-BoZt-- *) PUtréte kk., X Alsó~llösmajor és Gyertyá
Kisktili t~m., kiskc'Sr6si j., cs. ö. Bajaszentislván, nosmajor; .ZaltJ ti"'·• pacsai j., ház 183, :f. 8!7, lll., 
L t. PörMI, u. p. Bajaszentistván. rk. Paen, 2.•C.71 kh., kj. és ak. Felsc'Srajk, tsztk., 

•) Pörclef61de kk., X Kámaházapuszta és Kurja- jb. és ah. Nagykanizsa, cs. 11. S!ljtör, .(.8, XX, 
major; Zala vm., novai j., ház ü, :! 416,. lll., rk. 64, u. t. Pacsa, u. p. Felsc'Srajk. 
Püa, kb., kj. és ak. Páka, tsz. Nagykanizsa, P r á g a I. Gácsprága, SQmegprágL · 
jbtlt. Letenye, ah. Alsólendva, CL ll. Páka, 48. *) PrakfaiTa kl:., X Prakfah-i hengerBJAr; 
XX, 65, 11. t. GutorRUde, u. p. PakL &epu t~m., gOlniczhányai j., ház 115, i. T., 

*) Plrgölóny kk., V tu t~GI., .!tószegi j., ház 118, n., m., rk. G6lniczbá.nya, gk. Nagykunozraha, 
! 606, N., O• Ul85 kb., kj. és ak. helyben, tsz. 5.448 kb., kj. és ak. Gölniczbánya (gölniczbányai 
Slombathely1 jbtk. és ah. Kőszeg, es. ö. Léka, SB, kj. és ak. kerület), ts1. Lc'Sese, jblk. és ah. Gölnicz. 
XVIII, 59, L t. Léka, ~- bánya, cs. ö. G6lniezbánya, 67, IX, 30, r. 

P6rg6lin l. P6rgölény. ~-
Pörjéspuszta, r-. Szőny, Komárom t~m., gesz- Praktal11 hengergrár, r-. Prakfalva, &epa 

tesi j. (székh. Nagyigmánd), cs. lJ. Tata, u. t. t~m., g6lniczbányai j., ca. 11. Gölniczbánya, L t. 
F11zitt'lpuszla, u. P• Komárom i. és u. p. Prakfalva. 

PörldHödesá.rda, ,--.., lzméil:y, Tolna ""'·• v6lgy-· P r as i e z l. Nyitraperjés. 
aégi j. (székh. Bonyhid), os. ll. Bonyhád, u. t. Praska, f"'t Brusztura, Máramaros t~•·• 
Lengyel, L p. Nagymányok. vizi j. (székh, Taraczk6z), es. 6. Kiri.Iyme16, 

Pörös, r'\ Czecze, Fejtr t!m., sárbogárdi j., u. 1.. Taraczkllz, u. p. Királymezc'S. 
es. ö. Czeeze, u. t. Gzecze, u. p. Németkér. Prasniczepuszta, f"'t FúrészCalu, t~m., 

·Pörls, f"'t Horgos, 08oftgrád ""'·• tisláninneni nagybicsosei j., cs. ll. Nagybiescse, · u. t. N arr· 
j. (székh. Kiskundorozsma), cs. ll. Horgos, u. t. bicscse, u. p. Trencsénselmeez. 
él L p. Horgos. PrasniklrlTány, f"'t Verbó, Nyitra ""'·• vir-

Pilis, f"'t Paks, Tolna ""'·• dut~aföldvAri- j. újhelyi j., cs. 6. Verbó, u. t. és a. p. Verbó. 
. (1zékh. Paks), cs. ö. Paks, u. t. éa a. p. Paks. Prátertauya, f"'t Borbánd, ..4ls6-Fihtr t~WI., 

Pörllsérhát, f"'t Algyó, Csongrád t~m., ti:zán- alvinczi j., cs. ll. Gyulafehérvár, u. t. és u. p. -
innel!,i j. (székh. Kiskundorozsma), cs. G. Algyc'S, Gyulafehérvár. 
L t. és u. p. Algyő. · ' P r a u r ó o z ·l. Jobbos. • 

f"'t Úriszentpéter, V tu t~m., szent- P r a v o t i c z l. Perea. -
rotthárdi j., C_IJ. ö. Úriszentpéter, u. t. Nagycsá- p r a z n ó l. Paramó. 
kány, u. p. Úriazentpéter. *) Práznócz kk., NgitrtJ nyitrazsámbok· 

Pörösmajor, f"'t Réte, Pouany t~m;, szenczi j., réti j" ház 441 i. .&38, T., m., rk. Nagybossany, 
cs. ö. Szencz, u. t. Szencz, u. p. Réte. 1 kb., kj. és ak. Nagybossány, ts:.c.· Nyitra, 

Pilrlllpnszta, f"'t Kisk-orpád, Somogy t~m., kapos- jbtk. és ah. Nagytapolcsány, cs. ll. Nagylapolcsány, 
vári j., cs. 6. Nagybajom, u. t. és u. p. a, XIV, .&6, a. t. és u. p. Nagytapolcsány. 
K'iskorpád. *) PJ:•ázsmár nk., X Kerpenest; BraBBó 11&1 

P 6 B e l. Kispl!Be, NegypOse. al vidéki j. (székh. Fllldvár), ház 918, i 3.8!3, 
Pllsszepnszta, f"'t Ádánd, Somogy t~m., tabi j., N., o., m., d', .:j=-, ·ref. Bodola, 1t.094 kb., ak. 

et. ö. Adánd, u. t. Som-Berény, L p. Ádánd. helyben, tsztk., és ah. Brassó, es. 11. helyben, 
Plls1.éDJPU&zta, n Szécsényhalászi, Nógrád; ~. XXIV, 77, r, _r- e. ~-

etR., szécsényi j., cs. 6. Szécsény, u. t. Szécsény, P r á zs már Kisprázsmár. 
· 1. p. Ludány. P r e b u l l. Per ló. 

•) Pöstyén nk. és I, X Erdődymajor; NyitrtJ P r e cs i n I. Soltészperecsériy. 
11111., pllstyéni j., ház 898, :f. 7.379, T., m., n., 0 , P r e es i n l e h o t a l. Pereesényszabadi . 
(1, 6.740 kb., ak. helyben, tsz. Nyitr-c&, jbtk. és Precskntnnya, f"'t TllrOkbecse, Torontál t~.., 
ab. Galgócz, OB. 6. helyben, 7!1 XIII, 4-1, tllrOkbecsei j., cs. O. Tllr6kbe~cse, •· t •. és •· J• 
r. _r- e. · 'l'llrOkbecse. · 

Pllszéri puszta, f"'t Kacsóta, BtJrtMga t~m., Predeál kk., Fogarali ""'·' tilresviri j. (~zákh •. 
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. ' . . 
Zernest), bb ·107, ! .&9t, ?·• .:f, 556 Itb., kj. és Alvácza,· tsz.· Déva; jbtk. éa ah. Klli-6sban~a, 
at. Törcsvár, tsz. Brassó·, Jbtk. Zernest, ab. Sár- es. o. Körösbinya, ~. XXIII, 71), u, t. és 
Uny, cs. O. Törcsvár, 31, XXIV, 78, u. 1;, és u. p. Alvácza. · 

• •· p. Törcsvár. · · P r e z e s t 1. Parizs. 
Predeál, f""' Brassó, Brass6 es. O. helyben, .*) Pribéktaln tk., 81atmdr ""·• nagysomlati 

(Predealtelep), u. p. Brassó. j., ház 1M, ! 706, O., m., t, U06 kb., kj. él 
f""' Barossbiza, Trencsm , ak. helyben, tsz. Szatmar-Németi, jbtk. él ab. 

illavai j., cs. O. Illava, u. t. Bellus, u. p. Baross- Nagysomkút, cs. O. Erdc5szUa, 6, lll, •· t. 8 
hlza. · . . u. p. Fehérszéi:.. 

P r e d m é r 1. Peredmér. nk., Liptd t1m., liptóújvári j., ház 
Predméniilgy, f""' Turzófalva, Trmcsm 1.1m., ! 1.666, T., d', rk. Dovalló, 16.137 kh., ak. hely· 

csaezai j., cs. ö. Turzófalva, u. t. és u. p. Torzó- ben, tsz. jbtk. Liptóújvár, ah, Liptó
fal va. · szentmiklós, cs. ö. Liptóújvár, 67, XV, •· t, 
1 Prehorkalmány, f""' Karaj, Ngttra t~m., m1a- Hybbe, · ~· 
ni j., cs. o. Verbó, u. t. Verbó, u. p. Karaj. Pribis kk., Árt1a t1m., alsókubini j., ház 86, 

• 

P r e j t a I. Peréte. . i, 370, T., rt. Puczó, U6~ kh., kj. és ak. )(edzi. 
Prekájapuazta, f""' Szilberek, Bdcs-Bodrog t~m., brogy, tsz. Róuahegy, jbt!t. és ah. Alsókubin, 

hódsági j., cs. O. Hódság, u. t. és u. p. Szilberek. cs. ö. Árvaváralja, 71, XV, 69, u. t. Árvaváralja, 
Prekáskapuszta, f""' Pozsony:Dádas, PolSony u. p. Medzibrogy. 

. .,m., nagyszombati j., cs. O. Pozsony nádas, u. t. ") Prlbó kk., GömOr ú Kii-Hatd .,".,, 
Szomolány, u. P• Pozsonynádas. bati j. (széi:.h. Nyustya), hb ! 89, 1.. 

Prekúkatelep, f""' Pottornya, Lipt6 11m., Iiptó- ág. Rimabánya, 8!10 th., kj. él ak. Rimabil!J&, 
6jvári j., ca. G. Liptóújvár, u. t. és u. P• Liptó- tszlk., jb. és ah. Rimaszombat, es. 11. NrusiJt 
újvár. · !!6, XVI, 51, L 1;, és u. p. Rimabánya. 
Preko~o~, f""' Bolmány, Baran1ja ba- *) Prlbóez kk.; 1Ur6c1 """• turóementmir-

ranyavári J· (székb. Dárda), ca. O. Kácafalu, u. t. toni j., ház U.6, !, T., m., ef, rk. Valcsa. 
Petárda, u. p. Bolmány. 1.047 Itb., i:.j. és at. helyben, ta. · 

• . P r ék o P a I. Révayfalva. jbllr. és ah. Turóezszentmárton, cs. 11. Mosóez, 71, 
Pr~o~aheu, f""'. Vashegy, Zala t1m., c~k- XV, 68, :f (Nagyl'ákó-Pribócz), ~ 

. . 

tornyat J., cs. O. Stndóvár, a. t. és u. P• Str1dó- p r i b 0 1. Perényea. 
Tir. P r i b o j l Pribó. 

f""' Be1·ettyófarnos, Bihar Prlbokal f""' Tizsény Sáro1 ""'· relsövbköli 

• 

• • • ( .1.1.1.. Ab ú' ántó) .. .Ab · · ántó J., cs. lJ. Garamszentkeresz~ t. t. runCll J. SZaa.u. a JBZ ' cs. u. aUJBZ l G l t k s kl ófürdJI. ,.._. n. ..l .. H 1 · 1 b e e ne - z en u, u. P• uaramszenu.ere .. ~ a. .. a maJ, u. p. Fe sődo sza. . 
00 

é ... 
*) Pr4ipostfalT& nk., Nagg-Kt)kflllrJ t~m., szent- - . Pllcsketi, r"\ SzépVll, . ., •. , ~~ P'ID ~· 

'rotai j., ház !01, i. 873, 0., n., ef, T-, 8.8-tS cs. O. helyben, ~· t. SzépVlZ, a. p. B1rjtd. 
th -'- helyb ts 'btk é h Prlcsn4imajor, r. Pozsonyzávod, R!UOII.V r• .. . , -. en, z. . J • a a . . . • . 
Szentágota, cs. O. Hégen, 81, XXIII, 76, ~. malaczkal J., cs.- o. L h 811, p. 
•~ t. és •· P• Szentágota. Pozsonyzávod. 

Prépostpuszta, f""' Nagykorpád, &mogy tim., Prle~~puuta, r"\ :Málnapatai, Ndgrád fil., 

nagyatádi j., cs. o. CsOkOly, u. t. Lábod, u. p. losoncz1 J., cs. O. Lónyabánya, a. t. Ipolyszele, 
Nagykorpád. , u. P• Málnapatak. 

Prépostsagl jirás, 0 Alattyán, Jdu-Nagy- Prlesze.ta, 0 Morvamogyoród, TrCIICie'll lll·• 
lNta-81olnok t~m., jászsári felső j. (székh. Jás~- trencséni j., cs. O. :Melesicz, L t. Bosáez1 1o P. 
berény), cs. O. Alattyán, u. t. és u. p. .Alattyán. Morvamogyoród. · 

Prépostaágl tanya, f""' Magasrév, Ung vm., Prleszekf, f""' :Marikó, .7'retauin .,.,, vigbeSI' 
nagykaposi j., cs. o. P álócz, u. t. Nagykapos, terczei j., es. o. V u. t. Vigbeszlerest· 
•·P· Pálócz. u. P• Marikó. 
Pr~postszeg, f""' Papfa, Po~aony "Um., pozsonyi P r i g l e v i c z a 11 e n t i v A n 1. 

j., es. o. Cseklész, u. t. és u. p. Pozsonyivánka. Prfgona hans, r"\ Kudzsir, HH11yad ,_ .. 
Préposttanya, t--\ Gáva, 81abolcs ""'·• dada1 szászvároai j., cs. o. Kudzsir, L t. él •· P. 

. felső j. (székh. Gáva), cs. O. Gáva, a. t. Buj, Kudzsir. .. . 
L P• Gáva. · P r i g o r l. N~balmos. ·. 

P r e a z á k a l. Gyepiipatalta. Prihodest tk., Hunyarl , ... , . ~ 
Prevaleur kk., Hunyad f1m., korosbányai j., haz 94, i. 608, O., ezig~y, .:f, t.87S tb., tJ· 

bAz 17~ ! 9ö7, O., .:f, ,,119 kh., kj. és ak. ak. Bi~lin, tsz. Déva, Jbtk. él ah. 
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cs. 11. Kllrllsbánya, M, XXIII, 76, u. t. KOrOs- vm., tiszafilradi j., es. o, Tiszanána., u. t. Kis-. 
blinya, a. p. Birtin. köre, u. P• Tiszanána. . · 
· Prllmte\ep, ("'"\ Tl!kOl, Pest-Pilis-Solt-Ili.~kun P r ó n a l. Felsöprón:t, Kispróna, Németpróna, 

'tim., ráczkevei j., es. 11. Soroksé.r, u. t. és u. p. Tótpróna. · 
Tl!klll. . *) PrónayfalTa nk., X Harklt és KlltOny j 

P r ik o p a I. Kapu. _ Pest-Pilis-Solt-Ki <kun ""'·• kiskörlisi j., ház 549, -
P r ik r a l. Meredély. . . ! B.02B, M., o, ref. és ág. Soltvadkert, 21.909 
P r i l es z l. Hőlak. kh., ak. (Harka kivételével) helyben, tsz. Kalocsa, 
PrileszjeirtTáay, r-. Trencsénfogas, noencsé11 jbtk. Kiskörös. ah. Kiskunhalas, cs. o. helyben, 

t•m., puhói j., cs. o. Puhó, u. t. Ledniczróna, 38, I, 3, 1?, (Soltvadkert-Tiizlár), u. t. Solt-
. u. p. Trencsénfogas. vadkert, 

P r i l i p e c z .l. PereM. . r-. Losonczapátfalva, N6gráiJ . 
Primismajor, r-. Nagyczétény, Nyitra 11m., vm., losonczi j., cs. O. Losoncz, u. t. és u. p. 

nyitrai j., cs. O. Komját, u. t. Verebély, u. p. Losoncz. . 

Nagyczétény. Prónaytanya, r-. Alacska, Borsod 11m., sajó-
P r im fal u l. Landsásfalu. szentpéteri j., cs. O. Sajószentpéter, u. t. és u. p. 
Pripora, 0 Keménytelke, Torda-Aranyos Saiószenlpéter. • 

tm., marosludasi j., cs. ll. Marosi udas, u. t. Prónaytanya, r-. Egerfarmos, BOJBOd "m., 
és a. P• Mezószengyel. mezökllvesdi j., cs. ll. Mez~kövesd, u. t. és u. p. 

PrlporllrtTADy, r-. Trencsénhosszúmezc5, n-en· ~:gerfarmos. · 
csm vm., nagybicscsei j., cs. O. Nagybicscse, u. t. Próna;ytanya, r-. EgerlOvc5, Borsod "m., mezc5-
Nagybicscse, u. p. Trenesénhosszúmczc5. kövesdi j., cs. O. Meziíkövesd, a. t. és u. p. 

Prlslop erd6örlak, r-. Kudzsir, Hunyad "m., Fgerlövc5. 
szászvárosi j., cs. ll. Kudzsir, u. t. és a. P• Prónaytanya, r-. Farmos, Put-Pilis-Solt-Kú-
(udzsir. · kun 11m., nagyUlai j., cs. G. Tápiószele, a. t. 

P r i a z ak a l. Gyepesfalu. Tá.piószele, a. p. Farmos. 
P r i n i á n l. Perestyén. P r o s z á c s l. Porszács. 
•) Priszlop kk., Besetwcee-Nasedd "m., naszódi Prósza paszta, r-. Pusztakovácsi, Somogy tltll., 

j., ház 116, i. 665, O., ; , 1.668 kh., kj. és ak. Entrá- marczali j., cs. G. Osztopán, u. t. és a. p. 
dám, tsz. Besztercze, jbtk. és ah. N cs. O. Öreglak. · 
Naszód, XXII, 7!, u~ t. és u. p. Naszód. Prószék kk., X BOlcsházapuszta. és Felsiízidjel.j 

P r i sz l o p l. Kispereszi ő. Lipt6 11m., németlipcsei j., háZ 66, i. 867, 
P r i s z l o p l. Pereszlö. T., ~ , ág. Szielnicz, !.301 kh., kj. és ak. 

· •) Prlszloppatak, r-. Borsa, Máramaros "m., Szielnicz, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. Liptószent
viaói j. (székh. Felsóvisó), cs. G. Borsa, u. t. és miklós, cs. o. Szielnicz, 67, XV, 49, u. t. Liptó-
a. p. B01"Sa. . tepla, a. p. Szielnicz. 

Priszloptetö, r-. Bersa, Máramaros vm., visói P r os z n é l. Kc'Jlesfalu. . 
j. (székh. Felsóvisó), es. O. Borsa, a. t. és a. p. · Prósznótanya, r-. Zsamócza, Bara t~m., ganm- . 
Borsa. szentkereszti j., cs. ll. u. t. és a. p. 

P r i t u l y á n l. Hegyvég. Zsamócza. · 
• 

•) Prhlgye nk., Nyitra "m., privigyei j., ház P r os z n y á. k fa l. Pá.rtosfalva. 
:f 8.3 i9, T., m., n., c;, J), ,.42! kh., ak. Prózsa, r-. Ratkó, Gömör ú Kis-Hont w111., 

helyben, tsz. Nyitra., jblk. és ah. helyben, cs. G. ratkói j., cs. O. Ratkó, u. t. és u. p. Ratkó. 
helyben, 1!1, XIV, 66, r (Privigye-Baj- P r u n d l. Borgóprund. 
móczftlrdö), _[ll e. ~· Pranyltaaya, r'l Maro3berkes, Krass6-&örtfty 

P r ó c s 1. Porócs. vm., marosi j. (székh. Marosberkes), cs. 6. Maros-
*) Prod kk., Nagy-K6kalló '""·• segesvári j., berkes, u. t. és a. p. Marosberkes. 

hb 16:1, f. 688, N., czigány, d', gk. Csatófalva, P r ll: sz l. }>orosá. • 
. 1,181 kb., kj. és ak. Holdvilág, tsz. Erzsébetvá.ros, P r u· a z k a l. Poroszka. .. 

jbtk. és ah. Segesvár, cs. o. Segesvár, 81, XXIII, P r u zs i n a l. Barosshá?.L . 
76, u. t. és a. p. Erzsébetvá.ros. *) PrDgy kk., X Bakosér. Nagycseger, Pótova· 

Pród, ("', Hajduböszörmény, Hajilu t~m., cs. O. háttanya, Szőlliímájhé.t és Űréttnnya j Bzabolu 
Hajduböazl!rmény, u. t. és a. p. HajdubOszOr- vm., dadai alsó j. (székh. TiszalGk), Mz !!O, i 
mény. 1.761, M., o. rk. Tiszatardos, 6.678 kh., kj. éa 

•) ProdinfalTa kk., Seilágy "m., zsibói j., ház ak. helyben, tsz. Nyfreuhiza, jblk. és ah. Tisza-
. 71, ! 850, O., m., gj. Csiglen, 7~4. kh., kj. és ak. lök, cs. o. Tiszalök, 65, X, 38, u. t. Tarezal. ~· 

Zsibó, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, cs. G. Zsibó, Pslkpuszta, r-. HarkAny, Baranya siklósi 
lit, lll, 10, a. t. és a. p. Zsibó. j., cs. O. Siklós, u. t. és u. P• Harkány • 

.Prókal AndrAB tanJa, r-. Tiszan6.na, He'Ves P s u r n o v i e z l. Legeli'JvOlgy. 
• 
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. P 1 z t r i n a l. Peszternye. · Papis, (""'\ Dombelve, Trtmcsl11 "'"·• esaezai i, 
P l h r Cl i y l. Prügy. . cs. ö. Csacza, u. t. Csaeza, u. p, Dombelve. 
P t r uk a a l. Szirénfalva. Puposhalom, r-.., Nytregyháza, &abolcs w•~ 

r'\ Nagysikárló, &Gtmár vtn ... cs. ö. Nyiregyháza, a, t. és •· p. Nyiregyhba. 
ainérváraljai j., cs. ö. Szinérdralja, u. t. Sikárld, Paposhegy, r-.., Monostorpályi, BihrJr '*·• 
L p. Nagysikárló. derecskei j., cs. G. Hosszúpályi, u. t és L ,. 

P u c h ó l. Puhó. · Monostorpályi. 
P u -c z á k l. Pusztaháza. · r-.., B6nyrétalap, Gg6r a., 

• 
Puczó kk., At•wa vm., alsókubini j., ház 85, pusztai j. (szé.kh. Gyc'írszentmárton), cs. G.BdDJ· 

l B88, T., O• 1.791 th., kj. és ak. Medzibrogy, tsz. rétalap, u. t. és u. P• Bc'ínyrétalap. 
Rózsahegy, jbtk. éa ah. Alsókubin, es. ö. Á•·va· Pu.rkaretUelep, ~Rekitta, &eben fill,, 

riralja, 71, XV, a. ~· Alsókubin.· u. p. sebesi j., cs. ö. Szászsebes, ll. 1, 1.,. 
Jledzibrogy. Felsc'ípián. . 

Padhellcaka, r-.., Jávor, Ber1g t~m., szolyvai j., Pu.rkarfutelep, ~ Sugág, &eben "111., 
es. 'ö. Alsóvereczke, a. t. Alsóvereezke, u. p. sebesi j., es. ö. Sugág, 11. t. Polyán, L p. SoPI. 
Szarvasháza. · Purkereez, r-.., Szászsebes, Bnben .,.,, CL ö. 

P u d m e r i c z I. Gidrafa. • · Szászsebes, u. t. és u. p. Szászacbes. 
P u d p l e s a l. Pelesalja. P u r k e r e e z l. Pórkerecz. 

Paha!táza, r'\ Uzapanyit, Gömör ·ts Kis·Htmt ~urkorecztanya, ."'. Krassógombás, KrrJII6-
em., feledi j., es. ö. Rimaszombat, u. t. Rima- Ssot·tny t~m., temesl J· (székh. Száiul), Cl. l . 
azombat, u. p. Felsóba log. Krassógombás, a. t. Gavosdia, a. p. Krass~rombás . 

Pl\hltanya, r-.., Tarnaméra, Heves vm., hevesi . . . "' SósnOlvész, Báro'.'*·· 
j., es. ö. Nagyfllged, 11. t. Ludas. n. p. Tarna- eperJeSI J., cs. ö. Lemes, u.. 1. és u. ~· SóbányL 
méra . anya, (""'\ Told, BJllar vm., b1harteresz· 

*) Puhó tk., Treneatn .,".,, puhói j., ház ~43, tesi j., cs. ö. BiharkereszLes, u. t. és a, p. Bihar· 
.e 1 ~::~n T ± .Jo .,... 1 878 kb k' é keresztes . .-. .U'A'V, ., m., n., 0 , u , ....,., . ., J· s , 
ak. helyben, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. helyben, ~s~asmajor, r:' Izsép, Bara1zg~ r111., mo-
•· ·o. hP.lyben, 71, XV, 47, f (Puhó-Kocs· hács1 J., .cs. ö. Kiskc'íazeg, u, -t. Foherezeglli, 
kócz) n . u. p. Izsep. 

• .L · e. . . Puskástany a, "' Ferdinandfal va, Torontál r.&. 
PaJ kk., Hw&yad 'Dm., pujl J., h~ !87, i- 1•165 alihuniri j., es. ö. Kevedohra, u, t és 1.,. 

O., m., t , rk. Hátszeg, ref. Borbátnz, kg. Fégyér, F dinándfalva. · 
1 JíS1 kb., kj. és· ak. helyben, tsz. Déva, jbtk. -;uszta, 0 Tömörkény, Oaongrárlf!;ll., csongrádi 
helyben, ah. Petrozsény, es. ö. helyben, 64, XXIII, j., es. ö. Csanytelek, 11, t. Csanylcl~k, 1, p. 
75, r. • _[ll e.. Tömörkény. . 

P u j o n l. Kisp~lyon. . *) Pusztaalmás kk., Maros-Torda r111., marosi 
Pukkancz,r-..,Boldogkőváraija, vm., felső j. (székh. Maros~Vásárhely) ház 76 f 

rc')nczi j. (székh. Abaújszántó), cs. ö_. Abaújszántó, 0., *, 760 kb., kj. és ak. Póka, tsztk., jb: es ah. 
•· 1. és u. P· Boldogkőváralja. Maros-Vásárhely, cs. ö. Körtekapu, XXII, 71, 

PukytauJa, r'\ Átfmy, HetJes tJtn., hevesi j., •· t. Sáromberke, u. p. Póka . 
es. ö. VámOBiJOrk, ... t. Besenyőtelek, ... P· n Naszály, Kon&árom u ... tatai 
Átány. j., cs. ö. Tata, r (Almásfüzit6J, u. p. Füzitő-

•) Pula kk., Zala wm., tapolczai j., ház 94, i. 496, puszta. 
N., m., rk. Zalapetend, j,5U kh., kj. és ak. Talián· Pnsztaálmosd, r-.., Erdc'ítarcsa, Nógrád ~.., 
dörörd, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Tapolcza, sziráki j., cs. ö. Szirák, ll. t. Szirák, a. p. Erd6· 
es. ö. Kapolcs, 418, XX, 64, u. 1;, Nagy\·ázsony, tarcsa. 
•· p. Kapolcs. · Pnsztaalsóiván, n Mátramindszent, He~u ~• .. 

P u l a I. Kapospula. pétervásári j., es. O. Maczonka, u. t. és •· p. 
Palapnszta, n Kisbér, Komárom tJm., l!'esztesi Má.tramindszenl 

j. (székh .. Nagyigmánd), cs. ö. Kisbér, n. 1. Ete, Pusz1.aangyalhé.za, r-.., Hajduszoboszló, H~d• 
a. p. Kisbér. .. vm., cs. ö. Hajduszoboszló, u, t. és u. p; Hajdu· 

Palaz hAzesoport, r'\ Cosal!J. alközség, n Fiume, s:toboszló. 
cs. ö. (a közbiztonsigi szolgálatot Fiume város Puszta:mtalht\za, n Kc'ícse. Toro11~ál , •. 
rendőrsége teljeslti), u. t. és u. p. Fiume. csenei j., es. ö. Kőcse, u, 1, és u. p. K&:;e . 

• 

Pulkovapuszta, r'\ Lakócsa, Somogy vm., barcsi Pusdaapa\tt, "' Gindlicsalád, TolurJ köl· 
j., cs. ö. Lakócsa, u. t. és u. p. Lakóesa. ponti j. (székh. Szekszárd}, e:t. 11. Hidja, f, 

P u l y a l. Alsópulya, Felsópulya, Középpulya. (Hidja-Pusztaapáti), u; P• K6lesd. 
P u l y o n l. Kispulyon. Pusztabálf', n Taniabod, Heves vm., hevesi j, 
P u n i c z l. Pónic.z. · · cs. ö. Kál, u. t. ErdótelPk, u. p. KáL 

• • 

• 

• 

l 
l 
l 
• ' 

, 
l , 

! 
l 

' , 
l 
l 

l 

! 
l 

i 

l 
l 
• 
' 
• 
• 

' ' 

• 
l 

• 

j 

' • 
l 
• 
l 
' 

' 
l 
' • 
' 
l 
' ' 



-

• 

• 
' l 

l 
• 

• 

• 

• 
Pusz PuS7. 1063 

Pultabáboczka, f""o öcslid, Békés t7m., *) P118dncsó kk., X Benkeháza; Y111 t~m., k6-
•zarvasi j., cs. O. Öcsöd, u. t. és u. p. Ocsötl. szegi j., ház 371 :E !163, M., rk. Meszlen, 1.265 kb., 

hsztabagó, f""o Magyarcsesztve, Alsó-JieMt· lej. és ak. Nemescsó, tsz. Szombnlhely,jbtk. és ab. 
""'·• marosújvári j., cs. ö. Nagyenyed, u. 1. Kőszeg, cs. ö. K6szeg, 83, XVIII, 59, u. t. Lukáca-
Jiarosüjvár, u. p. Magyarcseszlve. háza, u. p. Nemescsó. 

Posztaballa, f""' Törökszentmiklós, Jász-Na-gy- Pusztacsörüg, f""' Szc5d, l'Nt-Pilis-Solt-KiB· 
kun-Siolnok. vm., tiszai közép j. (székli. Török- kun t1m., váczi j., cs. ö. Vácz, u. t. Göd, a. p. 
szentmiklós), cs. ö. Törökszl'ntmiklós, u. 1. Török- Sz6d. 
néntmiklós, u. p. TiszapQspöki. Pasztacsúz, f""' Csúz, Komárom t~m., udvardi · 

PosdabáaréTe, f""' Mezötúr Jási-NtJgylrun-· j. -(székh. Ögyalla), cs. ö. Ud\·ard, u. 1. és u. p. 
&olnok 11m., cs. ö. Mez6lúr, m. h., u, 1. és Csúz. · 
•· p. Mezőtúr. · · *) Pusztaczelfnn kk., ){ Fáczapuszla és Hics-

Pusztaberény, f""' Lengyeltóti, Somogy t1m., puszta; Nt~gy·KüMJlló t~m., nagysinki j., ház 
lenl!yeltóti j., cs. G. Lengyeltóti, r. u. p. l'.t5, :i!. 551, O., m., .:f-, ref. Nagymoha, iU,93 
Lengyeltóti. kb., kj. és ak. Réten, tsz. Erzsébetváros, jbtk. 

•) Pusztaberki kk., X Veresharasztpuszta; Nagysink, ah. Szenlágota, cs. li. Hégen, St, 
N6grárl "m., nógrádi j. (székh. Rétság), ház öO, XXIII, 76, u. t. Hégen, u. p. Réten. 
f. üO, M., rk. Borsosberény, 1.199 kh., kj, és ak. Pusztadalla, n Sirok, Htl'DtlB t~m., péter-
Borsosberény, tsz. Ba.lassngya1·mat, jbtk. Rétság, vásári j., cs. ö. Recsk, 11. 1. és u. p. Sirok.. 
ah. Balassagyarmat, cs. ö. Ersekvadkert, 60, XVI, ") kk., X Aszlalostanya; Szatmár 
lit, •· t. és u, p. Érsekvadkert. vm., szalmárnémeti j., ház 6-', ! 5u0, M., ~ , rk. 

*) Pusztabikács kk., Bihar t1m., magyarcsékei Lázári, gk. Pete, l.SGO kb., kj. és ak. 
j., hiz 6!, f. 816, O., kg. Jancsófalva, 667 kb., lsztk., jb. és ah. Szatmá1·-Németi, cs. ö. Szatmár
IQ. és ak. Miklóirtás, tsz. Nagy-Várad, jblk. és Németi, 5, XII, 37, u. 1. és u. p. Szatmár
lll. Magyal·cséke, cs. O. l\lagyarc3éke, 37, IV 1 ll, Németi. . 
L t. Drágcséke, u. p. 1\liklóirlás. P118ztadarnhát, f""' Sarud, Heves t~m., tisza-

f""\ Mende, Pest-Pilis-Bolt-Kis- filredi j., cs. ö. Tiszanána, u. t. Poroszló, u. p. 
bn t~m., monori j., cs. ö. Gyömrő, a. t. és ·a. p. Sarud. ·. 
Mende. ") Puztadobos kk., X Zoltántanya; Szt~bolcs 

Posztabodok, n Felsöbodok, NyitrtJ tJm., vm., nyfrbaktai j., ház 176, f. U 18, M., l), gk. és 
nagytapolcsányi j., cs. ö. Nngyrépény, u. 1. N!lgy- ref. Nyírmada, !1.909 kb., kj. és ak. Nyírmada, lsz. 
répény, a. p. Nyitraludány. . · Nyh·egyháza,jbtk. és ah. Kisvárda, cs. ö. Nyírmada, . 

n, Dévaványa, Jász-Nagykun- 65, X, SS, u. t. és u. P• Nyírmada. · · 
&olftok 11111., tiszui felső j. (székh. Kunhegyes), Pasz1.ndomnbáza, n Tisznszőllös, Hetles t~m., 

cs. !l. Dévaványa,.u. t. és u. p. DévaványL tiszafOredi j., cs. ö. Ti~z\lfü1·cd, u. t. és u. p. 
*) Pasztacsalád kk., X Pitye1·major és Szolga- Tiszafil red. 

BJISr; Sopron 11m., csepregi j., ház 9~, :! 631, M., Pusztaocsrg, r. Dévaványa, Jtídz-Nagykun
zt. Csapod, 5.411 kb., kj. Iván, ak. Csapod, tsz. Szolnok t1m., tiszai felső j. (székh. Kunhegyes), 
Sopron, jbtk. és ah. Csepreg, cs. ö. Iván, 76. cs. ö. Dévaványa, r. ~ p. u. 
XVIll, 57, u. t. és u. p. Csapod. *) Pl18ztnederlcs kk., )( Miklósmajor és Vá-

*) Pusztacsán kk., Torda-A1·anyos tJm., torclai Hezkapuszta; Zt~ltJ t~m., zalaegerszegi j., ház &6, 
j., ház 179., i. 917, O., ; 1 ~.MO kb., kj. és ak. i 4-58, M., rk. Puszl.amagyaród, ág. Pusztaszent. 
Tordatúr, tsztk., jb. és ah. Torda, cs. ö. Mikes, lászló, 1.921 kb., kj. és ak. Söjtör, lsztk., jb. és 
60, XXI, 69, u. t. és u. l'• Tordalúr. ah. Zalaegerszeg, cs, O. Söjtör, ~. XX, 6-l, u. t. 

Pusltacsány, 0 Csány, Heves t1m., hatvani és u. p. Tófej. · . 
j., cs. O. Hatvan, u. t. és u. p. Csány. *) Pusztnegr es kk.,· X Almajor, Bacs, •'áncs. 

Pusztacsúsz, f""' Heves, Heves t1m., hevesi j., Kígyóslanya,Ouönmajor, Űl'Spuszla,(lrsszöllöhegy, 
cs. G. Heves, u. t. és u. p. Heves. Puszlacgt·esi Tarnócza; 'Jlejlr tJm., sárbogárdi 

Posztnesente, n Guszona, Gö1nör és K~s-Hont j., ház 162, :E 1.397, M., rlr. Vajta, rer. Sáregres, 
"tJm., feledi j., cs. /1. Rimaszombat, u. t. Balog- 7.14,1 kb., kj. és ak. Sáreg1·es, tsz. Székesfeh'érvár, 
mla, 11. p. Osgyán. · jblk. és ah. Sárbogárd, cs. G. Czecze, 69, XVII, 

Pusztacserepes, f""' Gyöngyöstarján, Heves M, u. t. és u. p. CzecZE:. · 
"'"·• nöngyösi j., cs. G. Gyöngyös, u. 1. Gyön- Puszt a e g r e s l. Tordaegres. 
ryüs, u. l'· Gyöngyöstarján. PusztncgJ.·osl Ta1·nócza, f""' Pusztaegres, Fejtr 

• 
PusztacséT, f""' Nyáregyháza, Pest-Pi.lis-Solt- vm., sárbagárdi j., cs. G. Czecze, u. t. és 

Kisktm 11m., monori j., cs. G. Irsa, u. t. és u. p. Czecze. . 
u. p. Nyáregyháza. . Pusztnegyház, n Toporcz, Beepes ""'·• kés· 

Pusztacsikójárás, r"'' Sirok, Het~es vm., pé- márki j., · es. ö. Podolin, u. t. Podolin, •· P· 
tenbári j., cs. O. Recsk, u. t. és a. p. Sirok. Toporcz. : 
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Pnsztaerzs6Sbet, r'. Tiszaszentimre, J áss-Nagy- (--, Kilnógaráb, N6grád ·, •. , 
kun-&olnok 11m., tiszai felsiS j.. (székh. Kun- losonc:r.i j., cs. lJ.,Losoncz, u.*· és a. p. Káln6. . 
hegyes), cs. O. Kunmadaras, u. t. és u. p. Tisza- Pusztagát, 0 Szenla, Somogy em., csur-
szentimre. gói j., es. O. Berzencze, u. t. Berzencze, 1, p. 

Pnadafa, r'. Drávavásárhely, Zala vm., csák- Gsurgó. 
tornyai j., es. O. Miksavár, u. t. Csáktornya, Pusztagylmót, 0 Nagygyimót, Ve,q1pt111 ... 
u. p. Drávavásárhely. · pápai j., cs. o. Pápa, f, C8:l P.• u. 

Puszt a fa l. Alsópusztafa, Felst5pusztafa. Pusztagyörgy háza, n Zavar, PolSony "''" 
Pusztafá.czá.nkert, f"'l Simonmajor, Tolna vm., nagyszombati j., cs. ll. Nagyszombat, •· t, Vic· 

központi j. (székh. Szekszárd), es. o. Hidja keresztúr-Apaj, u. P• Zavar. . 
m. h., u. t. és u. p. Tolna. . ' Pnsztagyörgytelek, nTllrllkszenlmiklós, Já11· 

r'. GyllngyOstarjá.n, Heves vm., Nagyk'IMI-&olnok t:m.. Liszai k!!zép_ j. {székh. 
rrongyllsi j., es. o. Gyöngyös, u. t. Gyonrylls, Törökszentmiklós), cs. ö. Tllrökszentmlklós, Do t . 
a. p. GyOngyOstarján. és u. p. Pusztatenyő. 

*) Pusztafalu kk., X Izrató; .dba~-TMnt.i vm., Pusztahá.J, r:' .Nógrár.lszentpéter, N6grdtl P~., 
fQzéri j. (székh. , ház 113, f. 472, balassagyarmati J., es. ll. Kékk6, 11, t. Ráros-

. M., ~, S.OM th., kj. és ak. FOzérkomlós, tsztk. múlyad-Nógrádszakál. ~·.P· Alsóeszlerply. 
jb. Hernádzsadány, ah. Kassa, cs. o. Pál- ~!•sdahá.mor, fl L1pot~alva, Vas m., _rela6· 

· · biza, SI, IX, i7, u. t. Kozxna, u. p. Füzérkomlós. t5n J., es. ll. Alhó, u. t. Pmkafc5, u. P• Kml": 
P u s z t af a 1 u 1. Pusztakisral u. · Pusztahanyl, n Erdőtelek, He'DeB m., hevl!ll 
Pusztafélegyhá.za, r'. Tápiószele, Pes'I-Pilis- j., es. O. Heves, L t. és u. l'· Erd6telek. 

Bolt-Kiskun 11m., abonyi j., ea. o. Tápiószele, . Pusz1~har~~" n Perócsén~, llont ... 
•· ~ és u. p. Tápiószele. vámosmikolai J., es. ll. Vimosm1kola, u, t. fl 

. ván n Heves u. p. Vámosmikola. 
tiM., pétervásári j~, es. o. Maezonkn,. u.· t. és . Pusztahartrán, n HartyA.n, N6qrácl vm., gácsi 
u. p. Málramindszent. J., es. ll. Gács, u. t. Gies, u. p. Alsósztregova. 

" ,.-.. N é ver, Bars ftl,, aranyoa-
Pusztafelsotelek, r"'1 Erdőtelek, Heves vm., ót' . ,. A · ót ,, ~. .... n p. 

h .. . H .. "' E d ... t 1 k mar 1 J., cs. u. ranyosmar , .. , .., .. 
eves1 J., es. O. eves, u. •• as u. p. r u e e • Gb · · ymes 
*) Pusztatentas kk., &atmt.W vm., narJsom- · . 

l:úti j., ház St, f. !!6S, o., ; , 730 kb., kj~ és ak. . Pusztahatrongyos, fl Pély, Hellts.1lm., heve~~ 
ta s t ál• Né t' 'btk és h h es. ll. Heves, u. t. Tarnaszentmiklós, u, p. 

z. za m - me 1, J • a . Kisköre. . 
N&l'ysomk~t, cs. O. Szakállasfal va, 5, XII, SS, u. t. *) Pusztaháza kk., X Korumkc5gyártelep; lea· 
Nagysomkut, u. P• · , t kó. · · h"- "'7 lJ 1oo R t 1 n"'' ~ fhl!n vm., sz rop 1 J., '" :11 , ~ i)i)' ~ 11 , ·iMI 

Pu~z~a ogaes, r'. Tarnaméra, Het~ea tim., kh., kj. és ak. Sztropkó (kisberllzsnyei kj. é$ U. 
heves1 J., cs. lJ. Naryfilred, •· t. Heves, u. p. k 01 t) t Sát l' ·'h 1 'btk szt op"' ·b er e , sz. ora J&UJ e y, J . r ~oo, a . 

Varannó, er. ö. Varannó, 66, IX, !8, a. t. és 
Pusztaforró, n Péezel, Pest-Pilis·Soli-Kiskun u. ~· Sztr~pkó • 

. ut~lmn.,_ gödöliiSi j., cs. o. Péezel~ •· t. és u. P• Pusztabegyhhány, n Kotmány, Nógrád ""' 
Táp1ósáp. losonczi j., cs. lJ, Lónyabánya, u. t. Lónyabánya, 

*) ~uaztafUdéme~ nk., . X. Gyurcsymajor, u. P• Vámosfalva. . 
Pó~maJor, PoroszmaJor, Rébm~J~r ~ Szarvas- PusztaheténJ, fl Kc5cse, Torontál "'·• csenei 
maJor; Pozsony wm., galántiU J., ház 181, f. j., es. o. Kócse, u. t. Tamásfalva,' u. P• Köcse. 
1.697, T., m., o, ef, 4.2M kh., ak. helyben, tsz. ·*)Pusztahidegkút kk., &atmártltll., nagysom· 
Pozsony, és ah. Galán~a, es. O. Jóka, 72, kúti j., ház 92, ! 384-, O., n., gk. Kisfentős, 
XIII, ft, u. 1.. Magyardlószeg, • .. kh., kj. és ak. Kc5várhosszúfalu, tsz. Szatmár·Némeli, 

*) Puztafildvár nk., Bikis tm., orosházi j., jbtk. és ah. NarJsomkút, es. ll. Erdc5száda, 6, ID, 
ház 565, i. !.63!, M., o, d",. ref. Orosháza, 7.~~7 BB, l:_l', u. p. Kt5várhosszúfalu. 
kh., ak. helyben, tsz. Gyula, Jbtk. és ah. Oroshaza, Pusztahldvég, fl Kllmlc5, Hevett 1llll., hami 
cs. ll. Orosháza, 101, II, 4, j., es. O. Kömlt5, u. t. Tarnaszentmiklós, L p. 

Pusztafllr, n FQr, Komárom vm., udvardi j. Kömlt'i. · · 
(székh. óualla), cs. O. Udv~d, u. t. és u. P• . Pusztahldvég, fl Sarud, .,.,, tisza· 
FOr. ~red i j., es. ll. Tiszanána, u. t. és u.' p. Poroaló. 

_ r., Kunmadaras, J'áss-Nagyk?m- P us z t a h o dis e l l Pusztahodos. 
&olnok vm., felső j. (szék~ Kunhegyes), *) Pusztahodos kk., Bihar ""'·• béli j., biz ll~ 
cs. O. Kunmadaras, u. t. és u. p. Kunmadaras. . . . ! 64!(., O., kg. Csontahtza és Urszád, 912 ih.,~

Pusztal'arib, n Ipolyróna, N6gráa vm., .Jo- és ak. Bélnagymaros; tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ab. 
sonczi j., es. lS. Mllnapatak, u. t. Jpolyherzencze, Tenke, es. lJ. Ökrös, 87, IV, 18, a. t. Öiros, 
•· p. Ipolyróna. . u. p. Béln&l'ymaros. 
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1 ) PUsdallollód kk., B-i"ar vm., magyaresékei Tiirökszentmiklós), cs. ö. Törökszentmiklós, 
j., ház 128, :! 607, O., m., .; , 1.:102 kh., kj. és .., "" p. u. · 
ak. Venler, tsz. Nagy-ViLrau, jhtk. és ah. Magyar- Pusztnkcrekegyháaa, r. Kunszenlmiklós, Pest-
cséke, cs. ö. helyben, 87, IV, 11, :C, n. p. Pilis-Solt-Kiskun "m., kunszentmiklósi j., ak. 
Venter. Kerckegyháza, cs. ö. Kunszentmiklós, u. t. és 

• 

Pasztnbomok, r. Abádszalók, Já8z-Nagykun- n. p. Kunszenlmiklós. . 
Szolrwk tm., tis:(ni fels6 j. (székh. Kunhegyes), Pusztnkerekudnr, r. Jiszfelsilszenlgy6rgy, 
cs. ll. Abádszalók, u. t. és u. p. Pusztataskony- Jász - Nagykun- 81foltKik "m., jlszslgi felsc5 j. 
Abádszalók. (~zékh. Já~zherény:;. cs. ö .. Jászfényszaru, v.. t. és 

Pusztahora, r. Szaloneza, Trl!nc•tn tJm., n. p. Jászfels6szentgyörgy. 
puhói j., cs. 6. Nemsó, v.. t. Pruszka, . n. p. *) Pusztakereszt•ir kk., X Sr~ierlanya; To-
Szaloncza. rontál tJm., nagyszentmiklósi j., ház 141, f. 687, 

Pasztahorga, r. Öcsöd, Békts "'"·• szarvasi M., rk. Óhéh, 1.140 kb., kj. és ak. Keglevichltliza; 
j., cs. ö. Öcsöd, u. t. és u. p. Öcs6cl. tsz. Najpfkikinda, jbtk. és ah. Nagyszentmiklós, 

Puatahort, n Hort, HetJes "m., hatvani j., es. ö. Obéb, 46, V, 15, n. t. Óbéb, u. p. KeBle-
ca. 6. Hatvan, v.. t. és u. p. Hort. viehhá.za. 

Pnsdahugat, r. Tiszaszentimre, Jász-Nagy- PusztaketWs, r. Tiszaszentimre, Jase-Nagg-
l:u-&olnok tim., tiszai felsc5 j. (székh. Kun· kun-Szolnok "m., tiszai felső j. (székh. Kunhe· 
hegyes), cs. ö. Kunmadaras, u. t. és u. p. gyes), es. ö. Kunmadaras, m. h., u. t. és u. p. · 
Tiszaszentimre. Tiszaszentimre. · · · 

Puatat Péter tanya, r. Csány, HetJes .",.., Pusztnkllenczes, r. Tiszaszentimre, Jáu-
hatvani j., cs. ö. Hatvan, v.. t. és n. p. Csány. Nagykun-Szolnok vm., "tiszai felsc5 j. (székh. 

Puztakajmád, r. Simonmajor, Toln1.1 "m., Kunhegyes), es. O. Kunmadaras, u. t. és u. p. 
központi j. (székh. Szekszárd), cs. ö. Hidja, u. t. Tiszaszentimre. . 
és u. p. Tolna. . . *) Pusztakisfalu kk;, Baranya "m., pécsváradi 

PudlikalAn kk., X Kaláni vasgyártelep; j., biz SI, :! 166, N., rk. Lovászhetény, 70 kh., 
HlAilyali "m., vajdahunyadi j., hlz 1!!5, :E kj. és ak. Ráezmeeske, tsz. P~es, jbtk. ·és ah. 
t.OM, M., o., n., rk. Piskitele,P1 ref. Bácsi, kg. Pécsvirad, cs. O. Pécsvárad, 5!1, XIX, ~· u. t. 
Petrozsény l!s Szlrisyszaesal, 697 'kh., kj. és ak. Pécsvárad, u. p. Ráczmecske. . . 
'Batiz, tsz. Déva, jptk. és ah. Vajdahunyad, cs. PusztakishatrongJos, r. Pély, HetJes ""'·• 
11. Kitid, M, XXIII, 75, :f (Kalln-Zeyk- hevesi j., cs. ö. Heves, u. t. Tarnaszentmiklós, 
falva), _[ll e. ~· u. p. Pély. . . . 

Pu81takalaznó r. Kalaznó TolM "m simon· P u s z t a k 1 s k á r á n d 1. K1skáránd. · 
tornyai j. (azékh.' GyOnk), C:. o. Gyönk,., u. t. és . Pusztakiskér, r. Terény, 1."6grárl sziriki 
L P• Hc5gyész. . 1 J., cs. ö. Berczel. u. t. Magyamándor, u. p. 

") n....... .. á kk ár Terény. 
,....,,..a.amar 8 ., Koloes t~m., nagys - p t kUU Bélh ás B'h bél" · 

mási j., hlz !03, :! 1.1 !1!9, O., m., czigány, t , uszHaél ' r-. .._ aBgyéml ' ' Kar " .. m.r, l lJ., * 9 11'1!7 kh ~r; é k h 1 b tsz K 1 á cs. ö. egregy, u. •· , u. p. om .. n a va. 
0 , •'ItU' ., ....,. s a • e y en, • o ozsv r, Pu """-kó -a t" 
jbtk. '- h u N '" á 6"' XXII 'IZ- CB, r-. .ue"es ""'·• ISZ&· • ""' a • m.ocs, cs. ö. ngys .. rm s, ""• , fü d" . ,. Ti afii ed _" (Oh t p ta 
78 ... és N '" á re 1 J., cs. u. sz r , .L a . usz • 

, n. •• u. P• agys .. rm s. kó ) Ti af" d . . . . cs , u. p. sz ure • 
Pnatakápolna, r. Gánt, Fe'Jir. tJm., móri J., Pnsztakomá.rom, r. Tass, Pesl-Pilia-&Zt·Kis-

a. ll. Zámoly, u. t. és u. P• Csé.kvár. kun "m., dunavecsei j., cs. ö. Kunszentmiklós, 
Puztataproncza,. ': Alsóesztcrgily, N6grád v.. t. és n. P• Tass. 

1111., b~lassa~yarmatl J., cs. G. Kékkc5, u •. t. *) PusztakoTAcsi kk., X Alsók6lked, Béla: 
Riróamulyad-Nógri\dszaká.l, u. P• Alsóesztergaly. major Felsökölked Kacskoviespuszla Kiskilr· 

p us z t a k a t a l i n l •. Szendehely. t6spu~zta, Középkölked, N agy k!lrtöspuszta, 
PuztakatymArd, n Tiszaszentimre, Já.•e- puszta és Regdonpu~zta; Somogy "m., marczali j., 

N~~gyk11tH-81olnok "m., ti~Uai íelsc5 j. (székh. ház 181>, f, 1.408, M., rk. Somogyfajsz, 5.fí73 kh., 
Kunbe'!es), cs •. o. Kunmadaras, u. t~ Szentimre, kj. és ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. 
L p. T1szaszenhmre. Marczali, cs. ö. Oszlopán, "· XIX, u. t. 

PnsztakelecsénJ, 0 Nyitraörmény, Nyitra Somogyfajsz, ~-
DaiJtapolcsanyi j., cs. ö. Nagyrépény, u. t. Nyitra- Pusztakovácsi, r. Bakonszeg, Bihar ~m., úr· 
ludány, u. P• Nagytapolcslny. · réti j. lszékh. Biharnagybajom), cs. O. Zsáka, u. t. 

PIISztakenderes, n Katalinfalva, Torontál "m., llerettyólijt'aln, u. p. Bakonszeg. 
nagybecskereki j., cs. ö. Szárcsa telek, v.. t. és P u s z t a k o z m a d o m b j a l. Kozmadombja. 

·. 1, p. Katalinfal va. ·Pusztakökút, 0 Sirok, Heves · pétervAsiiri 
Pasztake.ngyeJ, 0 Töröksz!lntmiklós, Jász- j., cs. 6. H.ec~k, u. t. és u. p. Sirok. 

Na.gylc'IMI.-&olnok tim., tiszai kOzép j. (székh. Pusztaközéphán, n . Nldújfalu, He"" ""'·• 
• •• • 

• 
• 

• ! 

• 

• 

• 
• 

" 

• 

• 

• 

• 

• 

·" ... 



• 

• 

• 

l 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- • • 

• 

1068 Pusz l:'usz 
• 

pétervásári J~, os. ~. Recsk, u. t. és u. p. Málra- jb. SzegeJ, ah. Kiskunfélegyháza, ee. o. he!Jben, 
mindszent. 38, I, 3, u. t. Kiskunmajsa, 18]. 

Pusztakdrla, r. Mezőtúr, Jász-Nagykun- *) Pu.~ztamozi kk., Sáros ""'·• hélht.rsi j, 
Seol110k 1111l., es. O. Mezötúr, u. t. és u. p. ház 7:1, i. 357, R., t, 717 kh., kj. és ai. Lnbolénr, 

-· Mezötúr. tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Kisszeben, es. G. Lubo-
*) }Jusztnkül'l.kk .. Nyitra 11m., galgóezij., ház tény, 67, IX, ~9, u. t. Palocsa,a. J. Lu· 

88, i. ü!IS, T., rk. Kisbáb, 1.396 kb., kj. és ak. botény. 
Kisbáb, tsz. Nyitx:a, jbtk. és ah. Galgócz, cs. o. Pnsztamez6, r. J:o'elsOkánya, &iros ,,.,, hét· 
Nyitraújlak, 1!1, XIV, 46, u. t. Szered, u. p. hársi j., cs. O. Lubotény, u. t. Orló, L P• Luho-
Kisbab. tény. 

Pnszt:Lknrt, r. JászkisJr, Jáss-Nagy'kun- PusztaDlező, r. Garamfő, Gömor ta Kit-HOlll 
Ssolnok vm., jászs;igi alsó j. (székh. Jászapáti), 'IJm., garamvölgyi j. (székh. Nándorvlilgy~ cs. G. 
cs. o. Jászapáti, r. u. p. Jászkisér. Kohá.ryháza, u. t. és n. p. Veresk6. 

Pnsdalat, (-.., Géderlak, Pest-Pilis-Bolt-Kis- Pnsztamezötelep, n Kaposkeresztúr, Sollllgf 
kun v1n., kaloesai j., es. o. Dunapataj, u. t. v1n., kapos\·ari j., cs. ö. !tlosdós, a, t. ét L p. 
Dunapataj, n. p. Dunaszentbenedek. Baté. -

Pusztaiak, r. Szatmá.rökOritó. Szatmár vm., *) Pusztamiske kk., X Bélaházamajor, hé· 
csengeri j., <'B. ~. ·:r.rátészo.lka, u. t. és u. p. 11elmajor és Határvölgypuszta; VtBZpriM tM., 
Szatm:irökOritó. devecseri j., ház 106, i. 673, M., rk. Devecser, 'r. 

Pnsztalá.ncz, r. Káld, Yas 11m., sárvári j., Ajka, 3.058 kh., kJ. Padrag, ak. Devecser, tsz. 
cs. ö. Káld, n. t. Jánosháza; u. p. Ká.ld. Veszprém, jbtk. és ·.ah. Devecser, es. il. Dencser, 

Pnsztalányok, r. Kőcse, Torontál vm., csenei 19, XVII, 65, u. t. és n. p. Devecser. 
j.,. cs. o. Kőcse, u. t~ és n. p. Kc5cse. Pusztamlzse, r. Jánoshida, Jás•·Nagyl:uH· 

Pus talehota, r. Száraznyirjes, Nógrád 'IJm •. Szolnok 'IJm., jás.zsági felsö j. (:,;zékh. Jás.zberé~J1 
gácsi j., cs. ö. Felsőtiszlás, u. t. Balassagya r- cs. O. Jászladány, u. t. Jásztelek, n. p. Janosh1da. 
mat, u. p. Nógrádszenna. . . Pusztnm~c~olyá.s, r.. Borsodg.eszt, Bors~d r•, 

Pnsztalekehalom, r-, Tiszaszentimre, Jász- mezőkOvesdt J., es. o. Tzbolddarocz, a. t. en.p . 
Nagykun-Szolnok vm., tiszai felsó j. (székh. Kun- H";'sány. • 
hegyes), cs. o .. Kunmadar.1s, u. t. és u. p. ) Pusz~m~n?stor ~k., :aas-~agy'i~x-&o!· 
Tiszaszentimre. nok 11m., JásZBagi felső J. (szekh. Jaszbereny), !W 

·· p ._ 1 d p · 1 .R n·z· a l 'U." ~61, ! 1.4.80, M., o, U79 kh., ak. helyben, tu. 
nsz.a ocso , r. ecze, est-c• '8-ott t-.n..t.s- S 1 k "btk é h J· b · · il Jás •· 

:r.. öd "ll ű· - Pé 1 ._ . zo no , J • s a . asz ereny, cs. . E1enr· 
""" 'IJm., g o J l J., cs. ö. eze , u. .. es n. Il· 68 II 6 oo ,. .A 
Tá ·ó :\ - !!Zar u, , , , .L , ~· 

pl 9
' p. . • r Pusztamonostor, ("'\Komárom, Komárolll ra., 

PnsztaloTászlaát, r. T1szo.bura, Jasz-~agy- " k" b" t á · 1 'l t t K á ,_ 
:r.. a 1 k t" _ · k" . . ék! T" k cs. v. a vz Iz ons g1 szo ga a o om rom '"""' 
n;~m-oso no 11111., ts.:u vzep J. (sz 1. urö - dó é t 1. "t' ._ é K á 1 

"kl ) • ·r· ff 4- é T" . ren rs ge c JP.SI z, u. •• s n. p. om rom szcntm1 ós , es. o. 1szaro , u. •• .s u. p. 1szn- Pu t b.l..t H t rr · h 1 · b · sz anagy ~ , f"':t or , .u.evea ""'·• a vw 
ura t .. Ül • .R ..,. . So "U:" 7_ · j., cs. ö. Hat v.an, u. t. és u. p. Hor.-. 
Pnsz alob, r'\ lo, ~t-..r:-,ha- l·. ·.LJ..JBt.:un tml., p t n k 1.. , á d 1 ,. k:-an· d 

· · G t. é Úll us z a a g y .. 1 n • nagy iH' • . monor1 J., es. O. yOmrő, u. s u. p. ő. p t kó • M öt' •. 1.~ k . usz anagy r1a, n e.z ur, o~as;-l,agy 1111· 
*) Pnszta~~gya-ró~ kk., X IstvándmaJor; Zala Seolnak "'"'·• cs o. Meziltúr, n. t. és a. p. Mezótúr. 

v!"·~ letenyei J., há.z 1!19,! Ul20, _M., ~' 2.88~ kh., Pusztanovoszelló, r. TOrl!ktopolya, Toron:sl 
kJ. cs ak. helyben,. lsz. Nagykamzsa, J btk. ~s al~. vm., nagykikindai j., cs. ö. Mngyarcscrnye, •· t. 
Letenye,. cs. O. Banokszent~yörgy, 48, XX, _sa, Basahicl, n. p. Töröktopolya. 
a. t. SOJlOr, ~· _ . . Pusztaoldal, r. Tornalja, G6m6r 11 Kis·Hoxt 

Pusztamaj so., 0. Mezötelkes~ Glimur cs Ku- 'IJm., tornaljni j., cs. o. Tornalja, a. t. es L ,. 
Ho11t vm.,. feledt J., cs. ö. Rimaszombat, u. t. Tornalja. . . 
és u. P• Rtmaszombat.' . . Pusztaördögfaha, n Egercsehi, Hdret ,,. • 
. Puszta~al~m, r:- Btsse, Baratl~a t:m., stklóst pélervásári j., cs. ö. 'Bátor, u. t. és u, p. Eger· 
J., cs. ö. Szalan ta, u. t. Áta, u. p. l::izalánta. csehi. · 

Pusztamárkbáza, r-. Kisterenye, Nógrád t~m., *) Pusztapát kk., X Saroltnmajor; Po:IOIIJ 
mieki j. (székh. So.lgólarján), cs. ö. Kisterenye, 11m., nagyszombati j., ház 39, i. 379, T., rt. Czifer, 
•· t. Pálfalva, u. P• Kisterenye. 935 kb., kj. és ak. Czifer, tsz. Pozsony, jbtk. 

Pnsztamarót, r. Nyergesújfalu, Esetergom és ah. Nagyszombat, cs. o. C.ziCer, 7~, XIII, 40, 
t~m., esztergomi j., cs. O. Nyergesl1jfalu, a. t. u. t. és u. p. Czffer. 
Nyergesújfalu, n. p. Bajót. . Pusziapél, ri Tevel, Tollia m., valgpéli 
· *) Pusztamérges, kk., Csongrád vm., tiszá.n- j. (székh. Bonyhád), cs. ll. Kisrejke, a. t. Zomba, 
inneni j., ház 380, i. .2.021, M., rk. Kiskunmnjsa, u. p. TeYel. · 
ref. Sznnk1 4.239 kb:, kj; és ak. bclyhen1 tsztk. és Pusztnp<lrk1 r.- Nyitl'Degerueg, NyitrrJ r.ll, 
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nyitrai j., ca. o. Nyitra, u. t. AsaakOrt, u.. P• Pusztuomodor, r. Somodor, Somogy vm., 
llomorlovászi. igali j., es. O. Mernye, u. t. és u. p. Somod()r· 

P u s z t a p é l e r i l. Pálmonostora. Somogyaszaló. . 
Pautaplszketelep, r. Piszke, EsBtergom vm., *) Pusdasomorja nk., )( Eszterházy puszta ; 

111tergomi j., ca. o. NyergesúJfalu, u. t. és L P• MosOft vm., magyaróvári j., ház 166, ! 1.0.H, M., 
Piszke. rk. Mosonszentjános, 8.707 kh., ak. helyben, tsz. 

Puztapó, r. Mez6túr, Jd8•·Nagylcu.n-Ssolno1c Györ, jbtk. és ah. Macaróvár, cs. ö. Moson· 
"'·• cs. O. Mezc'ltúr, ~. , .fl e. ~- szentjAnoa, 76, XVIII, 58, u.. t. Mosonszentjános, 

Pudapótharaszt, r. "Pest-Püis· ~-
Bolt·Kiskun vm., monori j., cs. O. Irsa, L t. Pusztasorhát, r. Tiszaszentimre, Jd.u·Nagy· 
Nyáregyháza, u. P• Kakucs. · 1cu.H-Ssolt10k vm., tiszai felsc5 j. (székh. Knn-

Puztaráboly, r. Poroszló, Heves vm., tisza- heces), cs. o. Kunmadaraa, u. t. és u. P• Tiiza• 
Mredi j., ca. O. Poroslló, u. t. és u. p. Poroszló. azentimre. 

') kk., Vas vm., körmendi j., *} Pusztaszabolcs nk., )( Alaóczitola, Cson· 
ház 18, f, 486, H., rk. és ref. Egyházasrádócz, grM, Felsc5czikola, Gyorcmajor, Jánosmajor, . 
U97 th., .kj. és ak. Kiskölköd, tsz. Szombat- Ludovika, Nándormajor, Sinczpuazla és Tivadar; 
hely, jbtk. éa ah. Körmend, cs. o. KOrmend, Fejtr -vm., adonyi j., ház M, f. 1.50}, M., rk. 

XX, 66, u. t. és n. P• Egyházaarádócz. Adony, ref. Iváncsa, 10.780 kb., ak. helyben: 
•) Puztarl\dTány kk., )( Felsc'lradvány és tsz. Székesfehérvár, jbllt. és ah. Adony, cs. o. 

•flházke; ..Abau.j- vm., csereháti j. (székh. Adony, 69, XVII, 1)3, (Adony-Puszla-
8zepsi}, ház SS, i 256, M., rk. Hernádpetri, gk. szabolcs), _[ll e. (Adony-Puszta-
Garadna, 1.'139 kh., .kj. és ak. Szemere, tsz. szabolcs) p:· u. _ 

jbtk. és ah. Szepsi, cs. O. Göncz, M, Pn!lztaszak&llas, n Fegyvernek, Jrúe-Nagg· 
IX, 17, a. t. t\a u. P• Szemere. kun-Seolnok vm., tiszai kOzép J. Török-

") Pnsztarajtolcz kk., &ilágy t~m., silahi j., hAz szentmiklós), ca. o. Fegyvernek, m. h.,-. t. 
111, i. 636, O., it. kh., .kj. és ak. Ördög· és u. p. Fegyvernek. 
kút, tsztt., jb. és ah. ·Zilah, cs. O. VArmezil, r. Törökszentmiklós, JáBI-' 
11, lll, 10, •· t. és u. P• ÖrdOgkdl . NagykfAfl·S•olnok tiszai k:Ozép j. (székh • 
Puzta~ó, n Gusz?na, Gömör ú Kt~-HOflt Torok:szenlmiklós), es. o. Törökszentmiklós, u. t. 

.",.,, feledi j., cs. O. Rimaszombat, n. ~. Balog· és u~ P• Törökszentmiklós. · 

fala, 11. P• Oscán. . Pnsztaszalatna, n Losonczapátfalva, Ndgrácl 
Puadar~'- ':"' Felsc5rú, Gö'!'ör és KIB-HOflf .,._, losonczi j., es. o. Loaoncz1. u. t. é1 u. p • 

.,.., tornaljal J., cs. ö. Tomalja, n. t. és u. P• Losonc-c. 
HarUcs. · • 

p ta ét Kc'l 21 tál . . Pusztaszalatnya, r.Nógrádszentpéter, Ndgrárl 0

0
8
zK11r ' '"' .. caeé ' o.rOHKc'l """'·• eaeneJ J·• "m., balassagyarmati j., ca. O. Kékkci, u. t. Ráró&· 

u. . ucse, a, a. B u. P• cse. . d kál Al á,' 
malom, .r. Bodony, Heves ~m., muplyad:~~gráná "'ósza ,Ruét• Pág• ... :~esáz~erg .Y· ó • 

· ~-sá · · " p ..... ... p .. d usz....,z • , r. s , .J.wgr .. vm., n g 
peterv-n J., ca. u. ara.u, u. •• aro , u. P• .... d. . ( ékh Réts"'") ,. Rétsá t é 
Bod l'K l J. sz . "'8 l cs. Uo g, n. • B a. P• ony. . . 

n Kisnamény, ""'"·• fehér- Rétság. . 
· ti' • ö s kád ... G .. 1 Jánk Pusdaa.zárazbö, r. Átány, Heves vm., heves1 gyarma J., cs. . on , n. •• acso y, n. P• . . t. H Ál 

n Sirok, Helles vm., péter- J., cs. ö. KOmlö, u. . eves, u. P• . Any. 
. ~-~ · · ,. R k t é s· k. Pusztaazemeréd, r. Alsószemeréd, HOftt vm., Yuarl J., cs. u. ecs , L • s u. P• uo · H .. ... K · l 

Puatás r1 Feketebalog Zdlyom vm. breznó- ipolysAlii j., cs. 0· évmagyara.u, u. t. 18 ompa, 
' ' · ' F l c5 eréd .bányai :j., cs. ö. Feketebalog, n. t. és- n. p. u. P• e s szem · . . · . 

Bremóbánya. *) PusztRBzemes kk., X CzlframaJOl', Kapáal· 
•) PusztasaJgó kk., Sáros -vm., kisszebeni j., hegy és. Kishegy ; Somogy tlm., tabi j., ~~\z 66, 

hú 50, f. !61, T., rk. Nyársardó, 1.098 kb., lrj. i. 471, N., m., rk. Kc'lrösheg!, 1. kh., lrj. és ak. 
•• ak. Kisszeben (kisszebl'nvidéki kj. és ak. ke- Kilröshegy, tsz. Kaposvár, Jhlk. Tab, ah. Karád, 
rQlet), tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Kisszeben, cs. ö. cs, O. Kóröshesy, 46, XIX, 68, u. t. Kapoly, u. P• 
Kisszebm, 67, IX, !t9, u. t. ás u. p. Kissz~ben. Kereki. 
· Puztasindor, r. MAtészalka, BBatmár ""'·• Pusztaszentgyörgy; r. Lengyeltóti, SumÓgy 
mitészalkai j., ca. ö. Mátészalka, u. t. és a. p. -vm., lengyeltóti j., cs. ö. Lengyeltóti, u. t. és 
Kocaord. u. P• Lengyeltóti. · 

Puztasarok, r. Pálmonostora, Pest-Rlis-Solr Pusztaszentgyörgy, r. Tass, Pest-Pilis-Bolt· 
Kid:vn tim., kiakunfélegyházi j., cs. O. Kia- Kiskun "m., dunavecsei j., es. o. Kunszentmik·. 
knnf~legyháza, u. t. és a. p. Pálmonostora. lós, a. t. és a. p. Tasa. · 

Puztasárosd, r.. Sárosd, Fejtr 11m., sárho- Pugtaszent.gyúl'gy, n Tiszaszentimre, Jáu-
prdi i., cL O. Sárosd, u. t •. és u. p. Sárosd. · Nankun-&olnok .,".,, tiszai felsc5 j. (szekh. 
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Kunhegyes), cs. ts. Kunmadaras, a. t. és a. p. Alsólendva, cs. !1. ZalaUiv6, .a, XX, 61í, 1, t. 
Tiszaszentimre. ZalalOvó, u. p. Csesztreg. · 

Pusztaszentlmre, rt Akasztó, Pest-Pilis-Bolt- Pusztaszenttamás, r'l TllrOkszenlmiklós, láll· 
Kis!Jun vm., kiskörösi j., cs. ö. Kiskórös, ~· Nagykun-Ssolnok vm., tiszai közép j. (széth. 
u. t. Fillöp!;zállás, • Törökszentmiklós), cs. ö. Törl!kszenlmiklós,t. t. 

Pusztaszentistvt\n, r, Mende, Pest-Pilirs-SoU- és u. p. Pusztapó . 
Kiskwn vm., monori j., cs. ö. Gyömrő, ~ m. h. P u a z t as z e n t t o r n y a l. SzentetornyL 
(Szentistván), u. t. és a. p. Mende. Pusztaszeri major, r'l Sl!vényháza, 08Migrítl 

PnsztaszentiTán, r, Besenyszög, J"ász-Nagy- vm., tiszáninnenij. (székh. Kiskundorozsma1 Cl. G. 
Tum-Seolnak vm., jtszsági alsó J. (székh. Jász- Kistelek, u. t. és u. p. Sövényháza. 
apáti), cs. o. Szolnok, u. t. Zagyvarékas, u. p. Pusztaszeri oldali tanyAk, f". Kistelek, C.Oti
Beseny..szög. gráa vm., tiszáninnenij. (székh. Kiskundorozsmah 

Pusztaszentjakab, r, Mogyoród, p 18t-P\Zis- cs. ö. Kistt:lek, u. t. és u. P• Kistelel 
Solt-Kiskun fJm., göd0llc5i j., cs. ö. Kerepes (kil- Pnsdaszerl rom, r'l Sövényhiza, 010t1grdd 
lönitmény), u. t. Gödöllő, u. p. Moqoród. vm., tiszáninneni j. (székb. Kisknndorozsma), 

Pusztaszentkereszt, r, Garamújfalu, Bars 11m., ca. ö. Kistelek, u. ~ és u. P• S!ivényhiza. 
lévai j., cs. o. Léva, a. t. Léva, u. p. Garam- Pusztaszikszó, r'l Fllzesabony, Hewe. 111., 
újfalu. . egri j., cs. O. Füzesabony, u. t. és u. p. fftzes. 

*) PusztaszentklrálJ kk., Tot·aa-.A.ranyos vm., abony . 
· tordai .1., ház 43, i ~76, O., gk. Tordahagymás, Pusztaszomorfalu, n Divékújfalu,· Nyiira 

kg. Magyaróság, 1.08!1 kh., kj. és ak. Mikes, vm., privigyei j., cs. O. Divékrudnó, u. t. Nyilra
tsztk., jb. és ah. Torda, -cs. ö. Magyarpeterd, novák, u. P• Nyitradivék. 
liO, XXI, 69, a. t. Tordatúr, u. p. Torda. Pasztaszuri, r. Törökszentmiklós, Jási· Nagy. 

· PusztaszcntkirálJ, r-. Áporka, Pest-Pilis- kun-Ss?lnok fJm., tiszai közép ~· {székh. TOI'Gk· 
Solt-Kiskun vm., ráczkevei j., es. ö. Kiskunlacz- szentmtklós), cs. ö. Tör!lkszentmtklós, m. k1 
háza, u •. t. Kiskunlaczháza, u. p. Áporka •. · u. *t. és u. P• Pusztat~ny6.. . . 

· PnsztaszentkirálJ r, Dány Pest-Pilis-BoZI- ) Pusztaszuszág kk., Bthar ""'·• b6li J~'* 
Kisktm "m., gödöll~i j., es. ' ö. Kóka, a. t. 181, :! 885,, O., T• 1.3!1 kh., kj. éJ ak. Our., 
Zsámbok, u. p. Dány. · tsz. Nagy-Vat-ad, Jbtk. és ah. Tenke, c1. G. Oiro., 

*) t 4 á z1 kk z z l 87, IV, 18, u. t. éa. u. p. Ökrös. Pusz aszen.I s• ó ., a a fJm., za aeger- p t t 1 6. 1 Bá t 1 á 
· · h . .l! M Ó' k. p ód us z a a ma. cs . n om cs. azeg1 J., áz 103, ;r;, 614, ., , r . usztamagyar , p zt t 1 ,.... G",,. b"l B od 

I:U:' kh .... ~ é t. s 't •-tk 'b .t.. h ,., l U8 a apo eza, l l uluiD u y, IWI flo _.., ., ...,. sa ÖJ,ör, ...,.,. ., J.- a . ..r..aa- . k 1 . . • v· k 1 t. és L. p H'' 
S · ~o XX t mts o cz1 J·• cs. u. mlS o ez, u. , eJ .. egerszeg, cs. o. OJtOr, .a, • , M, u. • és b 

· csa a. 
.a. P• SöJtOr • . . . _, p zt tár khJ..t, T' d k. B .J . us a no u. · r. tszasze er eny, o""" 

*) :t;~sztaszentm&rton kk., Toraa-.Ara•Jyos ~m., "m., mezőcsáti j., cs. _lJ. Ónod, L t. Sajóaored, 
tordat J., ház 49, i .266, O., ilt, 1.019 kh., kj. és u. p. Tiszasze-lerkény. . 
ak. Tordatúr, tsztk., Jb. éa·ah. Torda, es. o. PusztataskonJ r. Tiszabura Já81·Nagyhn· 
~~ XXI, 69, u. t. és u. p. Tordatúr. . Szolnok t1m., tis:ai kOzép j. {s~kh. TlirOkszenl· 

~ ~usztas~entmih&ly kk., Vas ~m., németúj- miklós), es. o. Tiszaroff,~. f (Pusztalaskony· 
v~r1 J., ház l hl, ! U>M, N., m., o'. 1.980 kh., Abádszalók), ~{Pusztataskony-Abadszalók)p.u. 
kJ. és ~· helyben, tsz. Szombathely, Jbtk. és ah. *) ~usztatelek kk., s6atmár 11111,, nagybányai i~ 
NémetUJvár, cs. O. helybe~, 88, XX, 66, .fl e. ház 51, t 247, o., gk. Laczfalu, 671 kh., ij. i 

.P .u s z t a s z e n t m 1 h á l y l. Almásszent- ak. Felsőbánya (bajfalui k:j. és ak. ker!Uet), tsz, 

mthaly. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Nagybánya, cs. 6. 
Pusztaszen~i~~yfa, rt Mezl5~omá.rom, Ves1- Felsőbánya, 5, XII, 38, u. t. és u. p, FelBóbanya. 

pré-m "m., e~ymg1 J., cs. O. Enymg, m. h., Pusdatemplom, n ÖzOrény, Gömór ú Kil· 
a. t. Vlrosh1dvég, u. p. Mezőkomárom. _ Hont "m., tb1·naljai j., cs. o. Pelsőcz, L t. i 

Pnsztaszentmik1ós, n Földes, Hajdu vm., u. p. Özörény, . 
hajduszoboszlói !., cs. O. Tetétlen, u. t. és u. p. Pusztatenk, r. Erdőtelek, Hevtl ""'·• hevesi 
FOldes. j., cs. O. Heves, u. t. és· u. p. Erdőtelek. 

Pusztaszentmiklós, n Kerelc5sóspatak, Torda- PusztatenJö, r. Törökszentmiklós, Jás1-Nagy· 
.Aranyos "m., marosludasi j., cs. ö. Maroslekencze, kun-Szolnok fJm., tiszai kOzép j. (székh. Töc~i· 
R. t. Nyárádtl5, u. p. Kerelőszentpál. · szentmiklós), cs. ö. TOrOkszenlmiklós, f• 

Puszt as z e n tm ik l ó s I. Szamosszent. ~ m. h., ~p. u. 
miklós. Pusztateresztenye, n Mezőtelkes, G6aór ll 

*)Pusztaszentpéter kk., Zala 'Vm., alsólendvai Kis-Hont t~m., feledi j., ca. ll. Rimuzombal, 
j., ház ~3, ! 138, M., rk. Zalalövő, 88-l. kh., kJ'· u. t. és u. p. Rimaszombat. 

báto .HHU fil·• 
61 ak. Csesztreg, tsz. Zalaegerszeg, j btk. és ah. Pnsztatiribes, ·r. Nagy ny, 
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páterviisári j., es. ö. Maezonka, m. h., n. t. Pusztazsuk, fl Alsózsuk, Koloes ""'·• kolozs-
.Nagybátony, u. p. l\lálrnverebély. vári j., cs. O. Bonezhida, u. t. és u. p. Alsúzsuk. 

Puszt a t o I d l. Told. . Pusztepoló, fl SvA.bfalva, Szepes tim., szepes-
Pusztntomaj, fl Abádszalók, Jáu-Nagykun- szombati j., es. O. Poprád, u. t. Poprád, u. p .... 

&rolnok t:m., tiszai fels~ j. (székh. Kunhegyes), Lándzsásötfalu. _ 
cs. ct Abádszalók, u. t. Kunbegyes, u. p. Puszta- Pusdljetanya, fl Tökepataka, Szol11ok-Doboka 
taksony-Abádszalók. vm., nagyilondai j., es. ö. Galgó, u. t. Kaezkó, 

• 

*) Pusztatopa kk., Koloss t:m., nádasmenti j. u, p. Galgó. 
• 

(11ékh. Kolozsvár), ház 111, f. 531, O., t, i. t 48 P u tk a h e lm e e z l. Korláthelmecz .. 
kh., kj. és ak. Nádasszentmihá.ly, tsztk. Kolozsvár, *) Pntna kk., Krqss6-Szórény tim., bozoviesi j., 
jb. Kolo1.svár vidéki (székh. Kolozsvár), ah. ház 8f., i. 4!0, O., kg. Nérahalmos, 4.806 kb., 
Kolozsvár, cs. o. Nátlasszentmihály, 51, XXI, 67, kj. és ak. Nérahalmos, tsz. Karli.nsebes, jbtk. és . -
a. i, és u. p. Magyarnátlas. ab. Bozovics, es. O. Ujborlovény, 48, VIII, i6, 

Pasdatorda, fl Szeghalom, Békds vtn., szeg- u. t. és u. p. Nérahalmos . 
halmi j., cs. O. Szeghalom, u. t. és u. p. Szeg- *) Putnok nk., )( Dienesfala, Forrásvölgy és 
halom. · · . Putnoki fürdö; Gömör és Kis-Hont vm., putnoki 

Pasdatllrpa\sztó, •fl Túrkeve, Jáss-Nagykun- j., ház 6'i8, i. 3.863, 111., o. ~, X), ág. Ózd, 
&olnok t~m., cs. o. Tú).'keve, :C. ~ 5.046 kh., ak, helyben, tsz. Rimaszombat, jbtk . 
p. u. ' és ah. Tornalja, cs. 6. helyben, 25, XVI, 52, 

Pusztugra, r't Hevesugra, Heves vm., gyön- ~. :f, {1 .[ft e. ~- - . 
nösi j., cs. O. Vámosgyörk, u.. t. Ludns, . Putnoki fürdö, fl l'ulnok, Gümür és Kis
u. p. Detk. . · Hont vnJ., putnoki j., cs. O. Putnok, u. t. és -

*) Pusztaújfalu kk., &olr~o1~-Doboka t:m., csáki- u. p. Putnok. 
gorbói j., ház 43, f, 19:!, O., gk. Erdövásárhely, Pntnov, r't · Krivány, Sciroa vm., héthársi j., 
578 kh., kj. és ak. Csernek, tsz. Dés, jbtk .. Csáki- cs. O. Pétermezö, u. t. Héthárs, u. p. Krivány • 
gorbó, ah. Dés, cs. O. Alparét, 68, XXI, 70, u. t. Putri, n Dévaványa, Jász-Nagykun-&olnok 
és u. p. Csákigorbó. . vm., tiszai felső j. (székh. Kunhegyes), cs. 6. 

*) Pusztaújlak kk., Bihar vm., k15zponti j. Dch·aványa, u. t. és u •• ,. Dévaványa. . \ 
(uékh. Nagy-Várad), ház 155, f. 757, M., ~, Putrimaj or, n Csánig, Vas vm., sárvári· j., 
rk. Mezőtelegd, !1.531 kb., k,j. és ak. MezOtelegJ, cs. O. Répczelak, u. t. és. n. p. Répczelak. • 
taz. N an-V árad, j btk. és ah. Elesd, cs. O. Mez6 · Putri J) Uszta, r't Magyaregres, Somogy vm., 
telegd, 37, IV, 11, u. t. és u. p. Mezötelegd. kaposvári j., es. O. Kaposvár, •· t. Somogyjád, 

*) Puszta,·acs nk., X Ágostonmajor, Amália- n. p. Magyaregres . 
major, Antóniamajor, Csetharasztmajor, Erdölak, I•utl'isarok, fl Czegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskutt 
Fülöpmajor, Kisnándormnjor, Klementinamajor, v1n., cs. O. Czegléd, n. t. és u. p. Czegléd. 

• • 

· l]otildmajor, Kutyaszorilómajor, Lipótmajor, P u z n y á k fa l v a l. Szarvasrét · 
L~jzamajor, Máriamajor, Nándormajor, Pétermaj or, *) Pnrkerecz nk., Brassó vm., . bétfalusi j. 
Sárgaház, Újházmajor és Viktóriamajor; Pest- (székh. Hosszúfalu), ház 654, :E J.097, M., ·il., 

Pilis-Solt-Kiskun 11m., alsódabasi j., ház 84, {]', =j::-, 2.205 kh., ak. helyben, tszlk., jb. és ab. 
i 1.877, M., o, ág. Irsa, 13.918 kh., ak. helyben, Brassó, cs. O. Hosszúfalu, !!,'XXIV, 77,· a. t. és 
tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. Ócsa, ah. n. p. Zajzon. ' 
Alsóclnhas, es. ö. helyben, S!!, I, 1, _[ft e. ~- *) Püski kk., X Kal~~:ppuszta, Pálft"yszige~ éa 

*)Pusztavám nk., X Ménesmajor és Vértes- Tolnerpuszta; Moson 1:m., magyaróvári j., hb 
nána; Fejér vm., móri j., ház 422, :E !'2.350, N., 90, i. 686, M., o, 1.614 kh., kj. és ak. helyben, 
m., 0, (/, 6.Gl8 kb., ak. helyben, tsz. Székes· tsz. Györ, jbtk. és ah. Magyaróvár, es. O. Magyar
fehérvár, jbtk. és ah. Mór, cs. o. Mó1·, 69, XVII, óva\r, 76, XVIII, 58, u. t. Halászi, ~-
68, a. t. Mór, ~- Pflspökalap, · 0. MezMrs,. Gyór t:m., pusztai . 

.Pasztavát, fl l:salányos, N6gráiJ t:m., balassa- j. (székh. Györszentmárton), cs. ö. B~nyrétalap, 
gyarmati j., cs. 15. Kékkc5, u. t. Rát·osmúlyad- n. i. és u. p. Mezöörs .. 

• • 

Nógrádszakál, u. p. Alsószlr.egova. *) PUspökboga\d kk., X Pilsp15kbogádi puszta; 
Pusztavész, n Cseterücz, Nyitra '""·• pOs- Baranya vm., pécsi j., ház 163, :E 648, M., O• 

tyéni j., cs. ö. Verbó, u. t. és u. p. Ye1·bó. 1.859 kb., kj. és ak. Nagykozár, tsztk., jb. éa ah, 
Pusztavtsznek, fl Visznek, Ileves tm., gyOn- Pécs, cs. O. Mecsek~zaholcs, ö~, XIX, 60, a. t. 

gyll11i j_., es. ö. NagyCüged, u. t. és u. ·p. Visznek. Somogy-Vasas, o. p. Nagykozár. . 
*) Pasztaxa\mor kk., X Barcznpuszta és Bet· POspökbogádi puszta, n PQspökbogád, Ba· 

lehempuszta; l!'ejér vm., váli j., ház 88, :E 6í9, rat~ya vm., pécsi j., cs. o. ~ecsekszaboles, u. t. 
M., t., rk. Sóskút, 1.613 kb., kj. és ak. Sóskút, tsz. Somogy-Vasas, u. p. Nnnkozár. · 
Sz~k~srehérvár, iblk. Bicske, ah. Vál, cs. O. Sós- *) PDspökfuJu kk., Nyitrq vm., nagytapolcsányi 
i.út, 69, XVII, u. t. és u. p. Sóskút. j., ház sa, :E 210, T., rk. M.eröcze, 574 kb., kj. és 
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ak. Nagyrépény, tsz. Nyitra, jbtk. és ab. .Pilspökmajor, n BOrcs, Gyór v111., tószipt· 
tapolcaány, cs. G. Nagyrépény, 12, XIV, 46, ~silizközi j. (székh. ~yőr), cs. 6. GJ6r, 1, t, 
L t. Kisrépény, a. p. Mer«'Jcze. Ottevény, u. p. AbdL 

Plllp3kfürdö, n Hájó, Bihat· 11m., j. Püspökmajor, r'\ Romand, Ver~pri1n ..., 
(székh. Nagy-Várad), cs. 6. Nagy-Várad, f zirczi j.,- ca. 6. Réde, u. t. Gicz-Hathalom. a. p. 
(csak nyáron; télen u. t. Nagy-Várad), Veszprémvars6.ny. 
Várad-Pilspökfilrd«'J) p. u.· (csak nyáron; télen Pflspökmalom, r'\ Répczeszentgyllrgy, Van•., 
L p. VáradszólllSs). sárvári j., cs. o. ÖlblS, u. i. és u. P• Hegyfalo. 

*) PflspökhatTan nk., X Galambospuszta és *) Pitspökmárok kk., Baranya 11m., pécsváradi 
Kisfeletanya; Pest-Pilis-Solt-Kiskun 11m., váczi j., ház 1!!8, ! 697, N., h., m., ri. Himesháza, 
j., ház ~78, f, 1.337, M., t., o, 4.!97 kb.~. ak, hely- 1.4 .. 18 kh., .kj. és ak. Hímesháza, tsz. Pécs, jbtk. 
ben, taz. Pestvidéki (székh. B jbtk. és és ah. Pécsvárad, cs. ö. Németbóly, 6!, XIX, 60, 
ab. V6.cz,cs. O. helyben, 82, I, 2, a. t. Galp- a. t. Németbóly, u. p. Hímesháza. 
ryork, . Pitspökmezö, r'\ Bél, Bihar "".,, béli j., cs. O. 

Pllspökháza, n Szepesvéghely, Slepes 11m., Bél, a. t. és a. p. Bél. 
azepesszombati j., cs. G. Káposztafalva, 11. 1;. . *) kk., )( Berekaljapuszta; Ba· 
Poprid, 11. p. Szepesvéghely; · ranya pécsváradi j., hú 453, ! UiO, N., 

P lispOki l. Biharpüspöki, FillekpilspOki,Gyön· m., 0 , ág. Hidas, 6.615 kh., kj. és ak. helyben, 
gyOspüspoki, IpzpilspGki, KeresztespilspOki, Po- lsz. Pécs, jbtk. és ah. Pécsvárad, cs. ll. Hidas, 
zaonypilspOki, RábapllspOki, SajópQspOki, Szur· 62, XIX, 60, a. t. Pécsvárad, ~· 
dokpüspOki, Tiszapüspöki, TrencsénpilspOki. Piispökpaszta" r'\ Csermő, .Arad im., boros· 

Pllspöklmajor, n Lakács, Nyitra 11m., gal- jenói j., cs. G. Cgermc5, a. t. és u. p. Cserm~ . 
róczi j., es. o. Nyitraújlak, a. -t. Elecske, u. P• Pllspökpuszta, r'\ KOlked, Baranya 1'111., mo-
Lakács. hé.csi j., cs. ö. Moh6.cs, u. t. és u. p. Mohút 

0 Zagyvarékas, Pest-Pilis-Bolt- PD.spökpaszta, n Moháes, BarailYa '""·• IJito 
.Kiskun 11m., abonyi j., cs. O. Újszász, a. t. és hácsi j., cs. O. Margi~taszigel, u, t. Gara, a. p. 
•· P• ZarJvarékas. Mohác.s. ' 

*) PHspöldadánJ nk., X Ágotazug, Álomzug, Piispökradvány r"\ Cséffa, Bihar""'" 
Bánfi, .Battonyás, Farkassziget, Hajnalzug, ~am· j,, cs. o. Cséffa, m. h., u. t. és 11. p • 

. . Y_as,_ H_tdláb, Kelencz, K~nyere~domb, ~erekbszta, PUspökséglmajor, 1"'1 Oláhapáti, Bihar ~•. 
k?ruMhalom, Kett6sérsz1get, Kisgöre, K1sk~nlapos, központi j. (székh. Nagy-Várad}, cs. 11. Na,y· 
Kismakkod, Kővágó, KOzéphát, Laponyar, Lipóthát, Urögd, u. t. és a. p. Oláhapáti. 
MérgesérhA.t, Nagyfehértó, NagygOre, Nagy~un· Püspökséglt.uya, rt NagyilrOgd, Bihar v•., 
lapos, Nagymakkod, Nagymedgyes, Németsz1get, kOzpon·i j. (székh. Nagy~Várad), cs. 11. Na,y· 
Rákosilrmllshát, Révzug, Salamon, Szentágola, il 

0 
d t . a p Vú.radles 

Szik, Sz«'Jkesziget, ŰrmGshá.t és Zódony; Hajdu r g ' u. • es • • ' 
11m., hajduszoboszlói j., ház 2.296, ! 1!.585, \) Pllspökszeniierzsébet kk., Baranya ,.., 
M., 0, ~, (r, 82.488 kh., ak. helyben, tsz pécsv~radi j., ház 1B6, ! 69~, M., ~·· O• 
Debreczen jbtk. helyben ah. Hajduszoboszló kh., .kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, Jbtk. es al 
es. o. hel~ben, . 111, a,' r. .f' e: Pécsvárad, cs. O. Pécsv'!ad, 5~, XIX, 60, 1. t. 

Pécsvárad; ~-
. ) Plsplildak kk., Baranya 11m., pécsvá"radi *) Püspökszentlászló kk., Baranya~~.,, péesi 
j., bb 179, :E 976, N., (), ~.191 kh., .kj. és ak. j., ház ~9, ! 107, N., (5, ~, kb., kj. M 
helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Pécsvárad, cs. 6. ak. Hossruhetény, tsztk., jb. és ah~ Pécs, cs. G. 
Hime~:~háza, 6~, XIX, 60, u. t. Ráczmecske, Pécsvárad, 52, XIX, 60, u. t. Pécsvárad, a. p. 

*) Püspöklele nk., X Ki:Jkopáncs, Nagy- Hosszúhetény. . • 
top6.ncs és Sándormajor ; Osanád 11m., klJzponti *) PRspökszll&gy nk., X Karolymajor, Kisszór, 
j. (székh. Makó), ház 460, ! 1.476, :M., o, ref. Nagycseres, Nagylénia és Nagyszór; Pest-P•Iil· 
Hódmez«'J-VAaárhely, 1!1.1 74 kh., ak. (a hozzá.- Solt-Kiskun ~m., váezi j., ház 1.9, ! l, 
tartozó Kiskopánea és Nagykopáncs kivételével) o. 5.019 kh., ak. helyben, tsz. Pestvidéki (szék& 
helyben, tsz. Szeged, jblk. és ah. Makó, cs. o. Budapest), jbtk. és ah. VAez, cs. 11. VAcz, St, J,~ 

46, V, 15, u. 1;. Galgagyörk, [g! . 
Püspökmagral os, n Kálló, N6grád 11m., szi- Püspöktany a, 11 Kei·esztespnspllki, Borsod u~-· 

rüi j., cs. O. Szirák, a. t. Galgamácsa, u. p. mezókövesdi j., cs. ll, .Mezókereszles, •· t. _eJ 

Killó. , a. p. Mez6keresztea . 
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K'b~batfyinylc:asté1y, r"'. Farkasdifalva, Vas Szentgotthárd, 88, XX; 18, a. t. Szentgott-
,.,, szentgotthárdi j., cs. O. Gyanaf.1lva, a, t. és bárd, ~· · .. 
a. p. Gyanafalva. . ") Rábakethely kk., Vas tim., azentgotthirdi · 

*) Rábabogyoszló kk., Vas vm., sárvári j., báz j., hiz 184, i. 865, M., (i, 979 kh., kj. és ak. 
US, f, 708, M., rk. Felsdpaly, ág. Sárvár, 699 helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Szent-

• 
th., kj. és ak. Felsöpnty, tsz. Szombnthely, jbtk. gotthárd, cs. O. Szentgolthárd, 83, XX, 66, a. t. . 
.. ah. Sárvá~, cs. ö. Sárvár, as, XVIII, 69, a. t. SzentgollhArd, ~· 
lirvár, a. p. Felsöpaty. · *) Rábakisfalad kk., Vas szentgotthárdi 

'} Rábacannak kk., X Jánosmajor j &Jpron j., ház 45, f. 19!!, M., rk. Rábakethely, 417 kh., 
,..,, csornai j., ház 194, f. 1.!!70, M., 0 , 2.3 H kj. ~s ak. Rábakethely, !sz. Szomh.tthely, jbtk. 
th., kj. és ak. Szilsárkány, tsz. Sopron, és és ah. Szentgotthárd, cs: O. Szentgollhárd, 88, 
Ih. Csorna, cs. ö. Szany. 76, XVIII, 58, r XX, 66, u. t. és a. P• l:!zentgolthárd. 
(iryed-Rábacsariak), ~- *) RábakoTácsl kk., X Csomaházimajo1· él 

") Rábacsécsény kk., X Fudipuszta, Szalacay- Gyulaháza; Vas ""'·• sárvári j., há.z IH, ! 81C,. 
paszta és Új lele p j Gyór vm., sokoróaljai j. (székh. M., o, !.!!4 kh., kj. és ak. Ikervár, tsz. Szombat· 
Tét), ht1z 1~, f. 806, M., rk. Ráhaszentmihály, hely, jbtk. és ah. Sárvár, ca. o. Sárvár, sa, XVlll. 

kh., kj. és ak. helyben, tsz. Györ, jbtk. 59, u. t. Ikervár, C8J. 
Tét, ah. Gyllr, c•. G. Enese, 19, XVII, 66. 11. t. •) Rábakövesd kk., Vas "m., sárvári j., hu 
lne&l!1 u, p. Rábaszentmihály. 85, !. 276, M., rk. ·Felsc5paty, 1.16~ kh., kj. éa 

*) Rábadoroszló kk., VtU e~m., körmendi j., ak. Felsc5paty, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 8a.r· 
bú 48, f, 896, M., rk. Nagycsáká~y, ö98 kb., vár, ca. ö. Répczelak, as, XVIII, 69, a, i, Heu· 
kj. és ak. Nagycsákány, tsz. Szombathely, jbtk. falu, u. p. Felsöpaty. 
• ah. Kormend, cs. ö. RAtót, SS, XX, 66, u. t. *) Rábamolnárl kk., )( Rábamolnári rnajor; 
Ml a. p. Nagycsákány. Vas. e~m., vasvári j., ház 87, f. 523, M., rk. Rába-

') Rálaafilzes kk., X Battyányimajor; Vas szenttamás, ág. Nemeskolla, 1.013 kh., kj. és ak. 
... , szentgotthárdi j., ház !!48, i. 1.434, N., Rábahidvég, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Vas• 
rt. Ráhabresztúr, ág. Ókörlvélyes, 2.858 kb., vár, cs. O. Rnm, 83, XX, 66, lifQ, r. ~-
kj. és ak. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Rábamolnárl major, f""'l Rábamolnári, Vr1s ."m.,, 
lllentgotthárd, cs. O. Szentgotthárd, as, XX, 66, vasvá,ri j., cs. o. Rum, u. t. és u. p. Rábamolnl1ri.. 
1o 1;. Szentgottbárd, ~· *) Rá.baör kk.~ Vas t~m., szentgotthárdi j.. 

') Rábagyarmat kk., Vas ""'·• szentgotthárdi ház !!5, i. (.86, N., rk. Ró.baszentmárlon, 1.!1!!1 
~ ház ~i 5, f. 1.10\ M., 0, !!.949 kh., kj. és ak. kb., kj. és ak. Liba, tsz. · Szombalhely, j btk. á 
r.orotnek, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Szent- ah. Szentgolthárd, cs. O. FelsőszOlnOk, 83, XX, 
ptthárd, es. O. lváncz, SS, XX, 66, a. t. lváncz, 66, u. t. Gyanafalva, u. p. Liba. ' 
L p. Rátót. ") Rábapatona kk., )( Dénesháza, Ikr~ny, Kóa-

") RábahldT'g kk., X Bertamajor és Kolompos- dombitanya, Úszhelyles\•ár és Szentistvánmajor; 
•ajor; Vas tim., vasvári j., ház 19ó, f. Győr ""'·• tószigetcsilizkOzi j. (székh. Györ), ház 
1., o, 8.898 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Szom- 3~, f. ~: M., (i, 9.071 kh., kj. és ak. helyben, 
'-athely,jbtk. és ah. Vasvár, cs. o. Vasvár, as, XX, tsz k., jb. és ah. Györ, cs. O. Enese, 19, XVII, ó6, 
M, a. t Rábamolnári, ~- u. t. Korouczó, (g]. 

*) Rábakccskéd kk., Vas ""'·• czelldömölti j., *) Bábapordány kk., X KOlesmajor; SoprotJ 
kiz HB, f. 618, M., rk. KenyP-ri, 8.121 kh., kj. csornai j., ház !!04, i. 1.4·70, .&1., 0, 4.088 
Ml ak. Pápocz, W:. Szombalhely, jbtk. és ah. kh., kj. és ak. helyben, tsz. Sovron, jhtk. és ah . 
Clelldllm!llk, es. o. Oslfl')'O.SSZonyfa, 83, X VIli, Csorna, cs. o. Csorna, 76, x v III, 58, ~. r . 

•· t. és a. P• Kenyeri. ~- · 
· *) Ri1bakeczöl kk., )( Aranyosi major, Miklós- •J Bábapnsp6kl kk., Vas t~m., vasvári j., bál 

• • 

••jor és Uj hiumajor; &pron 41m., kapuvári j., 71, f. ol62, .M., rk. Rábaszenttamás, ág. Nemes-
WI 169, f. 1.108, M., rk. Beled, 4o.l2t kh., kj. és kolla, 1.106 kh., kj. és ak. Rábahidvtl.g, tsz. Szom
lk. helyben,' tsz. Sopron, jb~k. és ah. Kápuvár, bath~ly, jbtk. és ah. Vasv:í.r, cs. o. Rum, 83, 
• O. Beled, 76, XVlii, 58, u. t. Beled, ~Zi· XX, 66, u. t. és Q, p. llábamolnári. 

*) Rábakeresztúr kk., X Erzsébetmajor j Y'as Rábarétmajor, r"'. Vitnyéd, &prrm ""'···kapu· 
... , szentgotthárdi j., ház ~2;,, f. N., m., vári j., cs. o. Kapuvár, u. t. Kapu vár, u. p. Vitnyéd. 
lj, ig, Ókörlvélyes, 2.826 kh., kj. és ak. Rábafüzes, *) Rábasebes kk., Sopron vm., csornai j., háa 
• Szombathely, jbtk. és ah. Szenlgolthárd, ca. o. 71, f. ::J67, M., rk. Kemenesszenlpéter, 056 kb., 

• 

• • 

• 
• 

• 

.. 

• 
• -

' 

• 

• 

• 

• 

• 

' 
, 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• ' 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
-• 

• 

• 

• 

1074 ·-
Rib Ré.e1 

kj. és ak. Vé.g, tsz. Sopron, jbtk. és nb. Csorna, Vasvár, es. ö. Rum, 83, ~. 66, •· t Csempeu· 
cs. o. Szany, 76, XVIIl, :--a, u. t. Szany-Szent- kopár.s, u. p. Rum. . 
andrás, u. P• Vág. Rabcsa kk., ÁrtJa ""'·• námesztói j., hu ats, 

*) RábasömJén kk., X Estemajor; Vas vm., E 1.4-t-6, T., o. 4.372 kb., kJ. és ak. helyben, tu. 
sárvári j., ház 64, :E 595, M., rk. Sárv!r, 1.681 Rózsahegy, jbtk. Námesztó, ah. Turdossin, cs. D. 
kb., kJ. és ak. SárvAr (sárvárvidéki kj. és ak. Polhora, 71, XV, 4.9, u. t. Szlanieza, ~· 
kerület), tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Sánár, es. O. Rabesieze kk., .Ár"a "m., námesztói j., ház 
Sár\'ár. 88, XVIII, 69, u. t. és u. p. Sárvár. ~22, :E 1.032, T.,. O• 3.864 kh., kJ. és ak. Rahesa, 

*) Rábaszentandrás kk., X Vinczefópuszta j tsz. Rózsahegy, jbtk. Námesztó, ah. Turdossin, 
Sopt·on tm~ .• csornai j., ház 143, ;€ 791, M., d', cs.* o. Polhora, 71, XV, 49,. u. t. Szlanic.za, ~ 
rk. Szany, 1.855 kh., kj. Egyed. nk. Szany, tsz. ) Rt\.bczakapi kk., Gyor tim., tószJgelesJlir
Sopron, jbtk. és ah. Csorna, cs. ö, Szany, 76. közi j. (székh. Gyór), ház 7!, i 411, M., r:!, rl 
XVIIT, 68, 1? (Szany-Rá.baszentandrás), u. p~ ~lnrkotnbOdöge,, t.OU kh., kj. és ak. Markola-
Szany. . biJdöge, tsztk., Jb. és ah. Győr, cs. il. Enese, 19, 

*) Uábaszentmárion kk.. X Klementmalom j XVII, 56, u. t. Bősárkany, u. p • .Markotabftd5ge. 
Vas vm .. , szentgotthá.rd'i j., ház 102, :f 687, N., 0 , *)Rábé kk., Torontál ""'·• törökkanizsai j., hu 
1.149 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. 9!, i. 478, M., rk. Kilbekháza., 476 kh., kj. és 
és ah. Szentgotthárd, cs. ö. Gyanafalva, 88, XX, ak. Magyarmajdány, tsz. Nagykikinda, jbtk.és ab. 

. 16, u. t. GyA.nafalva, Törökkanizsa, cs. O. Oroszlámos, 46, V, 16, 
*) Rábaszentmihály kk., ){ An~hely és Szunyoít- m. h., n. t. Qbéb, u. P• .MA.gyarmajdány. 

• 

• 

vl\r j Gyor vn,., sokoróaljai j. (szi:kh. Tét), ház R á b é ~- Nagyrábé. 
115, :E 619, M., 0 , Ó.IJ. Mérges, ~.380 kb., kj. és . RabllilaJor, 11Moson, Moso_nt~m.,magyaróQri 

.ca. o. 'l'ét, 19, XVII, 56, u. t. Kóny, 1~ e. . k . . .. 
R á b as z e n tm i h á l y l. \' asszenlm1hály. ) Babo k., Trencsén "m., vagbeszterczelJ, 
* - . _ ház 8G, i. 443, T., m., rk. Peredmér, t.HS kh., 

• ) ~á.baszen1miklós kk., Gyö_; vm., sokoróal~al kj. és ak. Peredmér, tsz. Trencsén, jbtk. vq.. 
J• (szekh. !ét),_ ház Bt., :E 2~_o, ~·· rk. Ál'pas, besztercze, ah. Nagybicscse, cs. il. Nagybicseu. 
~1 kh.,_ kj. és ak. Nagymór1c%h1da, tsz. Győr, 71, ).. v, 47, u. t. és n. P• Peredmér . 
Jbtlr. Tet, ah. Győr, cs .. o .. Tét, 19; XVIJ, 66• *) Rabócz kk., Sáros bárifid j., hu 51, 
~ t. Tét, u. P• Nagymónczhllln. . !, 238, T., 0, 1.376 kh., kj. és ak. Hazslin, lsz. 

*_) Bábaszent1amás k~-~ X Rábasze~~tamásl Eperjes. j btk. Bártfa, ah. Girált. es. il. Kurima, 6'1, 
maJor; Vas t•_m..: vasvár1 J·• .ház 36, !_ .... 10, M., lX, ~9, u. t. és n. p. Bártfa . 
O• 51~ k.h ••. kJ; es ak. Rábahidvég, tsz. Sx~mbal- R a b ó e z l. Izbugyarabócz. -
hely, Jbtk. es ah. Vasvár, c~. _ O. Rum, 8:·, XX, *) Ra\bort kk., X Dóramajor és Máriamajor; 
86, u. t. és u. P•. Rá.bamolnaTI. Vas 9Jm., németújvári j., ház 189, f 1.0:11, N, 

Kábaszenttamási major, f"'' Rábaszenttamás, rk. Pusztaszentmihály, 3.0!7 kb., kj. és ak. Puszta· 
Vas vm., vasvári j., cs •. ö. V~svár, u. t. és u. P• szentmihály, tsz. Szomhalhely, jbtk. és ah. Némel· 
1\ábamolnári. új vár, e!!. o. Pusztaszentmihály, SS, XX, 66, L L 

*) Bábaazovát kk., Sopron 11m., csornai j., és n. p. Pusztaszentmih:i.ly. 
báz i15, :E 1.1.(.5, M., rk. Bágyog, !1.4i8 kh., kj. R a cs i c z 1. RákosvOlf.!Y· 
-és ak. helyben, tsz. ~opron, jbtk. és ah. Csorna, nncskóirtvány, """ Bélapataka, Nyitra a., 
ca. O. Csorna, ~ti. XVIII, 58, u. t. Rábapordány, prívigyei j., es. o. Div .. krudnó, "u. i. Nyitra· 

novák, u. p. Bélapntaka. 
Rá.batag, """ Gebe, &atmár tltl~ , mátészalkai Ráczaklal tanJák, 0 Gúta, KomárOlll -. 

j., cs. O. Fábiánhé.za, u.. t. Hodász, u. p. Gebe. csallóközi j. (székh. Nemesircsa •, rs. cl. Gula, 
*) RábatanuUli kk., X Perlakymajor; &pt·on u. t. és u. p. Gúta • 

'fl1A,, csornai j., ház ;.11 ó, :E 1.538, M., o, . 8.946 *) Ráczalmás nk., X Belsömajor, Cs11lagcsárda,. 
kb., kJ. és ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Doboka. Gu.lamhos, Hangos, Kislloboka, Kishalom, 
e&omo., cs. O. Csorua, 76, X VIII, 58, ~ m. h., Kreskaylanyu, Kreskapusz~a, Knlcspuszta, Lipót
u. t. Csorna, ~· puszta, Mil.llertanya, Radicsa, Rózsamaj(lr, Szla· 

• 
•) R6bató1falu. kk.., V'aa 11m., szenlgotthá.rni j., tina, Talliánpuszta és Ujgalambos; Ftjér r.•• 

ház l ö~, i. 'Wt!, Vend, rk. · AI>átistvánralva, 1.4:01 adonyi j., ház 7!15,:!:. 4.!t08, M., o, .:P.,,ref. 11-áncsa. 
k.h., kj. és ak. helyben, tsz. Szombathely, jhtk. 9.971 kb., ak. helyben, tsz. Székesfehérvár, jbli 
és ah. Szentgotthárd, es. o. Szentgotthárd, 83, P.s ah. Adony, cs. n. Dunapentele, XVII, &S, 
XX, 66, u. t. Szentgotthá•·d, J,, , _r e. ~-

. *) Bábatöttös kk., ){ Kislőt,üsmajor; Vas ."".., , '""' Beremend, Baranyo. 11111., sillilii 
v.asvári j., ház 59, i. 31<:1, M., rk. Hum, 7V7 kh., j., cs. ö. Beremend, f, u. p. Beremend. 
k.j és ak. Rum, ts:r.. Szombathely, jbtk. · éa ah. Ráczegres" """ Sál'Szentlőrincr, TolH4 ,.., 
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-

• 

uontomyai j. (székh. Gyönk), cs. O. Nagydorog, •) Jti,cz})etro kk., Bat·anya vnl., pécsi j., ház 
• t. Pálfa, u. p. ontornya. :E 1.317, N., m., o, 9&.740 kb., kj. és ak. helyben·, 

Báczegres, f"'l Zimány, Somogy vm., igali j., tsztk., ~-b. és ah. Pécs, cs. O. Egerá.g, 5!1, XIX, 60, 
•· l! Toponár, u. t. R•'pás, u. p. 1\ln.gy:u·atád. u. t.. Ata, 

Rácz Elemt'r tany11, f"'l Császló, Seatmár vm., •, Ráczsznbndlkk., 1(rass6-8zörgny t~m., marosi 
uengeri j., cs. O. Gsen[!er, u. t. Gat·sály, u. p. j., (székh. Marosberkes), ház 198, :E 931, O., .:f, 
Sink. ó. ~63 kb., lrj. tis ak. Dobosd, tsz. Lugos, j btk. és 

') Ráczgörcsöny kk., X Vittmajor j Bat·anya ah. Fncsad, cs. o. helyben, 4-3, VIII, 23, u. t. és 
""·• mohácsi j., ház Ub, f, 783, N., sz., rk. ée n. p. Balta. 
q. Som berek, 1,4,98 kh., kj. t>s ak. Som berek, tsz. • RiLczszállás, ,,......"- D mas1.ekcs~. Baranya vm., 
Péca, jbtk. és 'ah. Mohács, cs. 6. Mohár.s. ó!!, XIX, mohácsi j., cs. O. Dunn.szekcsü, u. t. és u. p. 
81, •· t. Mohacs, u. p. Somberek. . Dunaszekcső. .. 

•) Ráczkanizsa kk., Zala vtn .. csáklorn)'IÜ j., ház Jláczszentntlklós, r"\ Háezkeresztúr, Fejtr vm., 
4fi.f.2i9,H.,rk. Stridóvár, 316 kh., kj. é~ ak.Stridú- adonyi j., cs. o. Marlonvásir, u. t. Ercsi, u. p. 
Yár, tsz. Nagykanizsa. jhtk. és ah. Csáktornya, C". ö. IUczkP.resztúr. 
Stridóvár, 48, XX. fiS, u. t. és u. JI. Stridó\·ár. Ráczszentpéter, n Ercsi, Fejlr tJm., ado-
BAezkanlzsRlii'~J, f"'l Bánfihegy, Zala t•m., nyi j., es. O. Ercsi, a. t. és u. p. Ercsi. 

caáktornyai j., cs. o. Stridóvár, u. t. és u. l" Rá.cztnnya, n Fehérgyarmat, Szatmár ""'·• 
Stridól'ár. re hérgyarmati j., cs. (1, Nasyar, u. t. és u. p. Io'ehér-

RáczkanlzsavölgJ, f"'l Há.nt'ihegy, Zula 1an., ttrarmnt. 
rsáktomyai j., cs. O. Stridó,·á.r, u. t. és u. p. Rácxtanya, r"\ Mikola, S•atmár vm., szatmár-
Stridóni.r. núneli j., cs. O. Mikola, a. t. és u. p. Mikola. 

Ráczkapusda, f"'l Gá.c:, Nógrúd tim., gf\c.;li j" Ri\cztanya, n Sonkád, Szatt"ár tim., fehér-
es. ö. Gács, u. t. és n. p. Gács. gyarmati j., es. O. Nagyar, u. t •. Köl"se, n. p. 

'l Ráczkeresztör nk., X }'!'eundpuszta, KOzép- Sonkáll. . 
rúzszenlmiklós, Latyak, Lei,ryes, Ráczszent- Rú.cztemetödfllö, 0 Székesfehérvá.r, Fejlr 
mik.lós, Sándorszállás, Szentlászló és Tivadar- vm., cs. o. (a kllzbiztonsá.gi szolgá.latot Székes
puszta; Fejér tim., adonyi j., ház 252, f. !!.14!, fehérvAr vá.ros rendlirsége teljesíti), u. t. és 
ll., 0, ref. Baracaka es Ercsi, 6.136 kb., ak. u. p. Székesfeh~rvé.r. . 

• 
helyben, tsz. Székesfehérvár, jbtk. és ah. Adony, *) Rácztlittös kk., Baranya vm., mohácsij., ház 
cs. O. Ercsi, 69, XVII, 63, u. t. ~~rcsi. [;8J. 'J!88, f. 1.23ti, N., sz., m., 0 ,· .:f, 3.999 kh., kj. ls 

•) UiiczkcTe nk., X Angyalisziget, Bti.l ványos- ak. helyben, tsz. Pécs, j h lk. és ah. Moháes, es. ll. 
bugyé és Somlyósziget; Pest-Pilis-Solt-Kisktut Németbóly, ó!!, XIX, 61, u. 1. Németbóly, ~
em., rúczkevei j., ház 1.526, i. 6.881, M:., O• *) Rácnairos kk., Baranya. tim., pécsi j., ház 
~, .:j=-, (l, 10.933 kh., ak. helyben, tsz. Pestvidéki M., ! :371, M., O• 35 kh., kj. és ak. Patacs, tszlk .. 
!&Zékh. Budapest), és ~h. helyben, cs. ö. jb. 'és ah. Pécs, es. (1. Pécs, 5~, XIX, 60, u. t. 
belyben, 3!, I, 1, ~e. ~- Pellérd, ~- • _ 
· *) ltáezkoz&r Baranya vm., hegyháti j. Ráczvárostelep, r"\ Pécs. Ba·rany_a tim., es. O. 

(azókh. H~sd}, ház ~~6, f. 1.306, N., r]', rk. (n kllzbiztonsá.gi ezolgálatot Pécs vá.ros rendlir
Biial, U47 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. sége teljesiti), u. t. Pécs, u. p. Rá~zvé.ros. 
és ah. Sásd, cs. ll. Szászvá.r, 5~, XIX, 60, u. t. Rá.czvölgy, 1"'\ Majsam iklósvá.r, ToltiCI tiM.,. 
lágoes. ~- · tamasi ;., t·k. Tamási, l'ef. Nagyszokoly, es. O. 

láczutalom, f"'l kakasd, Tolna t~m., volgysegi Tamási. u. t. és u. p. Tamási. 
j. lszékh. Bonyhád), cs. ll. Zomba, u. t. Bonyhád, Rácoug, r"\ Tm·bá~y. Pest-Pilis-Solt·K•skvn 
a. p. Kaknsd. tm~ .. hiai j., cs. ö, Bia, u. t. Bia, u. p. Tor hág). 

Uácz Hnrglt és lolán tunya, r"\ Csáuló, Szat· •) Uátl kk.,)( Cseke, Drapkópuszlo. é$ Köl'lvélyea-
tll'ír tim., csengeri j., es. O. Csenger, u. t. Gacsály, puszta; Nógrád t•m., nógrádi j. (székh. Rétság). 
11. p. Jánk. ház 196, i 1.133, M., rk. 1\osd, ág. Vácz, 3.14-~ 

') Ráczmecske kk., X Vadászcsárda j Baranya kh., kj. és ak. Pencz. tsz. "Balassagyarmat, jbtk. 
~m. 1 pécs,•á.radi j., ház ~11, í. ~.110, N., m., sz., Rétsú.g, ah. Balassagyarmat, c~. O. Nillmes, 60, 
o .. kg. Pécsvárad, 4-.570 kh., kj. és ak, helyben, XVI, 61, u. t. Pencz, (8]. 
187. PP.rs, és ah. p,~c::~várad, cs. G. H .i das, 6::!, •) Had H., )( Kört\-ólyes j Zemplén vm., bmlrog-
XIX, 60, f, . kllzi j. (székh. KiralyhelmeczJ, ház 85, ~ .f.41), M., 

R á c z m · l i t i cs l. i\lilitics. 0 , gk. Zemplén, Ul 68 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 
Rliczokrén, r-, VllrÖsma.rt, Bamnya. wm, Sú.tot-aljaújhely, jbtk. és ah. Kit'á.lyhelmecz, cs. ú. 

ltt.l'llnyavli.ri j,' (székh. Dárda),. cs. ll. Kiskösr.eg, Zt>lcny, 65, X, SS, u. t. Szomotor, ~· 
l. t. és u. p. VOrösmart. R á d l. NemQsrátló. 

Ráczíirs, f"'l ::!zenlgáloskér, SrnnO,fJJI ·um., irali fl á d l. R(ltll'alva. 
~. cs. il. Hemye, a. t. lis 11. p. Mernfe. H á li l. Tisurád. 
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1U7R • Rad RAti 

R a d a l. K.israda, Nagyrada. máriaradnai j., cs. ll. ~hl.l'inrnclna, • 

m. h., a. t. 
") Radács kk., X Domakó ; Sá'I'OS t~m., eper- és u. p. ~Iáriuratlna. . 

jesi j., ház f•ö, i, 40~, T., m., c;, Uí94 kb., kj. Radnaborberek, 0 Óradna, Besztercu-Nau6 . 
és ak. Sát-osszenl imre, tsz tk., j b. és ah. Eperjes, vm., óradnai j., cs. ll. Óradna, u. t Óradna, !ZI 
cs. o. Eperjes, 67, IX, 29, a. t. Abos, a. p. Sáros- *J RadnalajosfalTa nk., .Bea~temt·JYaiZód 
azentimre. 11m., óradnai j., ház 106, ~ 6H, N., o., m., t 1Mtt 

•) Radafalva kk., . Vas ?Jm., szentgotthál·di j., kh., ak.. helyben, tal!. Besztercze, jbli. óradna. 
, ház !0!1, i 1.7'27, N., rk. Némethidegkut, ág. ah. Naszótl, cs. o. helyben, XXII, 7i, a. l 

ÓkOrtvelyes, 2.031 kb.,. kj. és ak. helyben, tsz. Óradna, ~· 
Szombathely, jblk. és . ah. Szentgotlhárd, cs. G. *) RadrJót nk., tim., radnólij~bi1 
helyben, 83, XX, 66, a. t. Gyanafalva, 348, i, !.109, M., o., O• t. ~, 8.8'~ kb., lk 

*) Radákszluye kk., &olnoi;:-Doboka tim., dési helyben, tsz. Erzsébetváros, jblk. és ah. DieM· 
j.,· ház 85, i, 467, O., m., ; , ~, 1.957 th., kj. és szentmá1·ton, cs. O. helyben, 50, XXIII, 76, 
ak. Mánya, tsztk., jb. és ab. Dés, es. G. Alparét, I- e. ~· 
13, XXI, 70, a. t. Dés, a. p. Alparét. R a d n ó t 1. Nemesradnd'l · 

•) Hadatuos kk., X Ginyóez ; Zala t~m., alsó- *) Radnótrája kk., X Herbusfúrésl; Maro1· 
lendvai j., ház 13~, :E 658, M., rk. Lendvavásár- Torda vm., régeni alsó j. (székh. SzászrégeD· . 
hely, 91.0791 kb., kj. és ak. Lendvavásárhely, tsz. ház 4!85, f. 1.6i7, M., o., n., t, ~. ri. és q . 
Zalaegerszeg, jblk. és ah. Alsólendva, es. O. Bela- Szászrégen, 982 kh., kj. és ak. Abafija, la 
tinc1, 48, XX, 65, u. t. Rédics, a. p. Lendva- Maros- hely, jbtk. és ah. Szllszrégen, cs. 6 . 
vásárhely. • Szászrégen, 6~, XXII, 73, m. h. (Radn61fija 

RadanoTá.cz, r-. Szabadka, Bács-Bodrog t~m .• a. t. és u. P• Szás~é~en. 
es. ll. (a közbiztonsági azoigálatot Szabadta R á d ó l. Nemesrad o. 
vl.ros renddrsége teljesiti), u. t. és a. p. Palics- *) Radócz kk., Bars vm., oszlányi j., ház u:. 
fllrd6. · . . !. 731, T., rk. Ófelfalu, 1.9ö8 kb., tj. és ai. 

Radapaszta, r-. Baranyajen6, Bartmya tim., Najry~grócz, tsz tk., jb. és ah. Aranyosmaró.l, e1. 6 . 
hegyháti j. (sztlkh, Sá.sd), es. O. Sásd, a. ~ Sbd, Oszlany, !6, XIV, "'· u. t •. és u. p. Oszlány. 
L p. Baranyajenc5. R á d ó c z 1.. E~y~ázasrárloez, Pusz~rádóa. 

Rádta, r-, Baksa, Baranya tnn., szentl<'ll'Ínczi R á d ó e z k 1 s u J r a l u l. RádóczuJfalu. 
J., ca. ll. Baksa, a. 1.. és a. p. Baksa. •) Rádóczújfalu kk., Var t~m., körmendi J· 

. ház 4':!, f. 91~ 1, M., rk. és ref. Egyházasridón. 
•) Rádfain kk., X Klssá.:ostó! ~agysárostó 4~0 kh., k;j. és ak. EgyMz.,srádócz, tsz. Szombal· 

6a Tllskés; Ba'l'ali1J.a tim., &tklóst J., ház ~08, hely, jbtk. és ah. KOrmend, es. G. Körm~n~ 8l 
1 678, M., ~, rt. S1kl.ósbodony, !.!111_!1 kh., kj. és XX, 66, u. t. és u. P• Egyházasr.Wócz. 
ak •. Kémes, tsz. Pécs, Jbtk. és ah. Stklós, cs. o. *) Itadóra kk., Vas ""'·• muraszomhali j.,'* 

. V&Jszló, 5~, XIX, 60, u. t. Harkány, u. P• Kémes. uS !. 565 Vend rt Felsc5lendva, ig. Bodöber, 
Radlcsai., r-. RáczalmAs, F~jt'l' vm., adonyi j., 84G kb., k;j: és ak.' Feisőlenuva, tsz. Szombalh~i. 

•· O. Dunapentele, a. t. és a. P• Ráczalmás. j btk. és ah. Muraszombat, es. il. Fels6lendra. S.~ 
Radlcsam.ajor, r'\ Nagyláp.g, F~jtr t1m., székes- XX, 66, a. t. Felsőlendva-Mátyásdomb. 11o p. 

fehérvári j., cs. ö. Aha, u. t. és u. p. Nagyláng. ~'elsdlendva. . 
Rátliházapuszta, r-. Gutorfölde, Zala 11m., novai R a d ó fa I v a 1. RadótiL 

j., cs. ö. Nova, u. t. és a. P• Tófej. . , Radóházapuszto., 0 OstfTye.sszonyfa, y., 111 

•) Radlmó kk., }{ Butkoványpuszta ; Nyitf'a czelldOmöllti j., cs. O. Kenyeri, a. t. 6s L p. 
... , szakolczai j. (székh. Holics}, ház 146, :E 774-, Ostlfyasszonyfa. . 
T., rk. Nagyuny, l kh., kj. é11 ak. Nagyúny, *) Radola kk., Trencsét~ fltll., kiszuezarijhtlyij. 
tu. Nyitra, j btk. és ah. Szakolcza, cs. ö. Sasvár, lui.z 85, f. 41-7, T., rk. Kiszm~zaújhuly, J.UHh.. 
7!, Xlli, 61, u. t. Holics, u. p. NaulinJ. kj. és ak. Ki11zuczn•rjhl.!ly (geruhesi ij. e, al 

· R a d i n n a. l. Hádonya. ~erlilet), tsz. T•·encsén, jhtk. z~ulna, ab. Cs.1CJio 

R a d 1 ss a I . .Hadosa. · cs. ll. ób,.szlt!reze, 71, XV, 48, a, t. 6s L p. 
R a dis t y ai. n I. Radostyán. Kiszucznújhcly . 
R a dm a n yes t l. .lhrlruanócz. ") R~&doma kk., )( Hradiszkó; Stir01 ,... 
•) Ra1lmuuócrc kk .. K'l'asaó· 8 örény tltft., hégai girálti j., há;G. 86, :E. 461, T., lengyel, o' t$1: 

j. (szék.h I:lálincz), ház J ao, i, li1:17, O., .:f=-, !.8:-!ti kh~, kj. és ak. helyben, tsz. Epe~ es, jbll él ah 
kb., kj. és ak. Harafaha, tsztk., jb. és ah. Lugos, Girált, cs. o. Kurima, 67, IX. 1!9, a. '· Szlropkó. 
ca. G. Balincz, 48, VIII, i3, u. t. Krassószékás, 11. p. Sósfüred. 
a. p. Bálincl!. . Radómajor, 0 Czelldllmillk, Vu1 ••·· uell· 

R a d n a J. Kisradna·, Máriarad na, Nagyradna, dOmölki j., cs il. Czelldilmölk, •· t. él •· P· 
· O•·adna, Újradna. Czelldömlllk . 

Radnabaraczka, r'l Máriaradna, Arad ""'·' *) Rádonya kk., KraBB6 
• • 

fill,. rljlnt•l· 
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doni j., hb 173, f S.fo6, Sz., o., =f, 4.826 kh., kj. Solt-Kískun t1m.., pomázi j., ca. G. Pomla, •· L 
• ak. Fels6pozsgá.s, tsz.lk. és jb. Fehé1·templom, Pomáz, u. p. Budakalász. _ 
ah. Oraviczabánya, cs. o. Sisak, 43, VII, !1, u. t. *} Itathány kk., Z6lyoa ""'·• beszterezebányai 
• a. p. Felsc'Spozsgás. j., ház 211, f 1.6!5, T., ro., o. ef', 8.64-9 kh., k,j. 

"} Rádos nk., Nagg-Kükftlló "m., kl'íhalmi j., és ak. helyben, tszlk., jb. él ah. Deszterczebánya, 
biz 165, :E 715, N., o., czigány, ef', =f, 5.166 kh., es. G. Beszterczebá.n7a, XVI, 50, f, 
at. helyben, tsz. Erzsébetvál·os, jbtk. és ah. Kc'Sha- _[11 e. ~-
lom, ca. G. Szászkeresztúr. !ll, XXIV, 78, u. t. R a d v á n y l. Csilizradvány, Dunaradvány, 
Erked, L p. Szás~keresztúr. Ftizérradvány, Izbugyaradvány,· Laborezradvl&ny, 

R a d o s l. Alsórados, lt'elsc'S~dos. Pusztaradvány, Tapolyradvány. • 
•) Radosa kk., Trencsln 11m., báni j., ház .J!, R a d v os z ka l. Radoska. 

f. 276, T., ár. Zayugrócz, 1.!100 kb., kj. és ak· · Rafaja, r'l Karásmó, Tre·ncsln ""'·• kislllc&a
'belyben, tu. Trencsén, jbtk. és ah. Bán, cs. G· újhelyi j., ca. G. Kiszuczaújhely, u. t. Csacza, L,. 
Bin, 71, XV, 47, u. t. és n. p. Zayugrócz. Karásznó. . · 

*) Radeska ll., X Radoskaszéplak; Tretu:sén Rafajnamajor, r'l Nagygút, Bereg e-., ün. 
,.., kiszuczaújhelyi j., ház 11!, :E 741, T., rk. háti j. (szék.h. Beregszbz), cs. G. Gát, 11 •. t. &... 
Obeszlercze, kh., kj. és ak. Óbesztercze; kaszó, u. p. Gát. 
taz. jbtk. és ah. Csacza, cs. G. Óbesz- *) Rafajnaújfala kk., Bereg "m., mezökaazonJi 
lercze, 71, XV, 48, u. t. és u. p. Óbesztercze. j., ház 12ö, f 676, M., ~, 1.794 kh., kj. tie ak:. 

Kadosta, f""' Rimakokova, Gömör és Ki.9-Hont Bótrágy, tsz. Be1·egszász, jbtk. Mez6kaszony, aJL 
,.,, rimaszombati j. (székh. Nyustya), es. G. Beregszász, cs. O. Bátyú, XI, 84, 11. t. Bar-
Rimakokova, u. t. és u. p. Rimakokova. kaszó, a. p. Bótragy. 

n Radoska, Tref'lcsén 11m., R a fa j ó c z l. Máriakút. • 

tiazliczaújhelyi j., cs. o. Ó besztercze. u. t. Csacza, R a ff n a l. Rarna. 
1o p. Óbesztercze. . *) Rafa.a kk., Krass6-8eörlny ""'·• bokláa-

') Kadoskő kk., X Radoskc5alja; Sáros vm., bányai j., ház 5!7, :E !.485, O., ifi:, .::f, rk. Bok.sia
tisszebeni j., ház 55, :l!. 187, R., t., ifi: 1 2.614. kh., bánya, 9.0.f.O kh., kj. él ak. helyben, tsz. Luro-. 
ltj. és ak. Temye, tsz. Eperjes, jbtk. Kisszeben, jbtk. és ah. Boksánbánya, cs. o. Zsidovin, 
-ah. Bártfa, cs. O. Tótraszlavicza, 67, IX, !9, VII, !O, ~-
s. t. Nagysáros, u. p. ·Ternye. ' R a f n i l. Kengyeltó. 

Radosköalja, r-. Radoskc5, Sáros 11m., kisszebeni *) Bagá)J' kk., )( Dohrosótanya, Nyolczren-.. 
~. cs. ö. Tótraszlavicza, u. t. Nagysáros, u. p. tanya és Ravaszrészpuszta; Gömör és Ki•-H• 
Ternye. . vm., putnoki j., ház 111, i. 639, M., o, ~, !.• 

') kk., Nyitra 11m., nagytapolcsányi j., kh., kj. és ak. helyben, tsz. Rimaszombat, jbtk. • 
biz 175, ! 1.3113, T., m., o, 4!.409 kb., kj. és ak, ah. Tornalja, ca. o. helyben, !15, XVI, 52, 
helyben, t& Nyitra, jbtk. és ah. _[11 e. ~- . 
11. ll. Nai)'l'épény, ti, XIV, "· ~- Bagályiborház, r-. Varbócz, .Abatü-TortiG ~ 

R a d os 6 c z l. Alsórados. .. tornai j., cs. o. Szin, u. t. Szin u. P• 
R a d o s ó c z l. Folst5rados. Bagályitanya, n Balajt, Bor1od ""'·• edeléllfi 
') Radostyán kk., Borsod 11m., ·sajószentpéteri j., cs. O. Edelény, u. t. éa n. '1• Edelény .. 

)., ház 1::!1, f 574, M., ~, 1.4!13 kh., kj. és ak. Ragdoeza, r'l Alsóhangony, ú m. 
Sa'óké.polna, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Sajószent· Hont 11m., feledi j., cs. O. Rimaszécs, L t. ó•, 
péter, cs. 11. Sajószentpéter, 34, X, 81, u. t. és u.· p. Felsőhangony. . 
1o p. Sajószentpéter. . *) Bágla kk., e-., .i'di ). 

RadotJine, r"'! Barosshúa, Trtlt!csm vm., illa- (székh. Bentercze), ház 115, f. 506, O., 1, 1.
rai j., cs. 6. Illava, u. t. Bellus, u. p. Baross háza. kh., Jrj. és ak. Kisdemeter, tsztk., jb. és ah. a..-

Rádpusda, r. Látrány, Somogy 11m., lengyel- te1·cze, ca. O. Kisdemeter, XXII, 7!,11. t. él-.. Jo · 
tóü j .. ca. ll. Balatonboglár. 11.. t. és a, p. Falu- Peu·es. . 
semes. • · RágnlczamllsJor, ~ Lengyeltóti, Boaogy ~ 

Radulead kk., Hunyad. vm., marosillyei j., ház lengyeltóti j., cs. O. Lengyeltóti, 11. t. él a. .. 
f. O., 'f-, 1.715 kh., kj. és ak. Lapusnyak, Lengyeltóti. ,. . · · . . 

IBZ. Déva, jbtk. él ah. Marosillye, cs. O. Dobra; Bágópart, r'l TiszapQspOk.i, Jáu-Nan-
U, XXIII, 76, 11. t. és u. p. Hunyaddobra. .. Szolnok ""'·• tiszai közép j. (székh. 

"} RadTánca kk., Ung vm., ungvári j., ház. 167, miklós), cs. ö. TOrOkszentmiklós,. u. t. é. L ,. 

t 1.880, IL, n., ;', rk. és ref. Ungvár, 485 kh., Tiszapüspöki. · · 
ij. é1 ak. Ungvár ( ungvárvidéki kj. és ak. kerület), • J Ragyóu kk., )( If .... 
laz. Beregszisz, jbtk. és ah. Ungvár, cs. G. Ungvár, Iinye és Orlovecz; Szepes 11m., szepesváraljai)., 
16, XI, 86, 11. t. és n. p. Ungvár. ház 71, i. !93, T., rk. Szepesmindszent, 

BadTáDPikymajor, n Bud~kalász. Pest-Pilis- kh., l;j. él ak. helyben, tsz. Lőcse, jbtk. S..,.. 
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. ráralja, ah. Lc'lcse, cs. o. Szepesváralja, 67, IX, vm., tnsnádi j., cs. O. Alsószopor, 11, t. é~ u. 
11
• 

30. u, t. Szepesvárnlja, ·u. p. Szepesmindszent. Érszentkirály • 

• 

Ragy_ogó, r'l Ostfl'yasszonyfa, Vas ·vm .• r:;·ell- Rajkitómajor, r. Felsdrajk, ·Zala 11111., p.1cs~i 
dömOlkl j., cs .. ö. Ostffyasszonyfa, u. 1;, és o. P• j., cs. O. Söjlör, o. t, Pacsa, a. p. Felsőrajk.. 
Ost1l'yasszonyf:1. RajkóJiaiiaka, r. Gyimesfelsillok, CnJ: 011 .. 

Ragyogól gútltrbáz, i-"\ Uraiújfalu, Vas 1:m,. szépvizi j., cs. ö. Gyimeskrizéplok, 11. t. és 1o '' 

sárvúri j., cs. ö. Répczelak, u. t. Vámosrsaláll, Gyimesfelst'ilok. 
u. P• Uraiújfalu. Rajkovecz, r. Fels15szernye, Trtt~cséll 111., 

*) Ragyolcz kk., X Abroncsospuszla, Csöre· puhói j., cs. ö. Nemsó, u. t. Felsószemye, u, p. 
puszta, Csurgóbérczpuszta, Györkvölgypuszta. Nemsó. . - · 
Kányaspuszta, Monosznpusda, ~átorosbáoya és UajJaerf.anya, 0 Szihalom, Borsod tim., mez6 . 
Völgy-útpuszta ; N ó grá a vm., füleki j. ( székh. kö\·esal i j ·•. ~~s ö. MP.7.ókövesd, u, t és u. P• Szi-
Salgótarján), ház 174,! 1.059, M.,rk. Fülekpüspöki, halom. . 
4.008 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Balassagyarmat, Rlljnohatanya, r. Kisülés, Bars tm., aranyos
jbtk. és ah. Salgólarján, cs. ö. Fillek, 25, XVI. maróti j., cs. ö. Újbánya, u. t. Pálosnagymezó, 
16, m. h., u. t. Fülek, u. p. Dóczyfilrésze. 

*) Raltó kk. és y, )( Als o láz, Barnabás, Gerendas, Rajpusdn, r. Ipolyfödémes, Hont t~m., ipol;· 
Kiscserjés, Németlelep. Nyilas, Rahóújfnlu, Tisza- nyéki j., cs. ö. Tpolyny(·k, u. t Drégelypalánt, 
köz és Zátony; Máramat·os '""" tiszavölgyi ·j. u. P• lpolyuagyfalu . 
(székh. Rahó), ház 1.422!,_t 6.577, R., m., n., 0 , 1 R a,j t o l c z l. Nagyra.jtolcz, Pusztarajto!c~ 
(ll), ref. Máramarossziget, 32.0U kh., kj. és ak. •) Rakncza kk., RMsod vn•., edelényt J., hir 
helyben, tsz. Máramarossziget, jbtk. helyben, ah. 157, t 801. M., t., ~, rk. Tornaszentjakah.3!.ll 
Máramarossziget, cs. ö. helyben, 85, XII, 88, ~- kh., kj. és nk. helyben, tsz. Miskolcz, jblk. ('-s 

f, p e. . ah. Edelény, cs. ö. $zendr<i. 34, X, 31, 1. 1 . 
R á h ó l. Rimarlihó. · Krasznokva;da, ~-
*) Rahoncza kk., Ung vm., ungvári j:, ház 102, *) Rakaczaszend kk., X Gócspuszla, Las:i;-

! MS, R., gk. Árok, 4.596 kh., kj. és ak. Arok, pqszta, Lru;súpuszta, Mocsolyalanya és VerJD1;· 
tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Ungvár, cs. ö. Ung- tanya; Borsod vm., edelényt j., ház 101, i 61. 
vár, 66, XI, 86, u. t. és u. p. Ungvár. M., ~, rk. Tornaszentjakab, gk. Tomabarakony.-

Raltóújfaiu, r'l Rahó, lJ[áratnaros vm., tisza- 2.750 kb., kj. és ak. Rakacza, tsz. Miskolcz. jbtl.. 
völgyi j. (székh. Rahó), cs. ö. Rahó, ~·t. és u. p. és ah. Edelény, cs. n. Szendrü, M, X. 31, l, 1. 

Rahó. · Krasznokvajda, o, l)• Rakar:za. · 
*) Raj kk., X Nyereg és Rezes; .Arad t•m., *)Rakamaz nk., Konrádtanya és Órhegylan:-.; 

borossebesi j., ház 69, ! 276, O., kg. Zöldes, t.98 Szabolcs V1fl., dadai felső j. (székh. Gál'a); hi. 
kh., kj. és ak. Honcztö, tsz. Arad, jblk. és ah. 7,!1, i 4.~03, M., (5, gk. Timár, ref. 'fis!anagy· 
KörOsbökény, cs. ö. Honcztő, l V, 13, u. t. falu, 7 ,,76 kh., ak. helyben .. tsztk., jb. és al;. 
éa u. p. Honeztet · Nyíregyháza, ~. l'i. helyhPn. fi5. X, 33, f. 
· ") Rajcsány kk., Nyitra vm., nyitrazsámbokréti ~ e. ~-
j., ház 34, t '76, T., rk. Né.dlány, 1.018 kb., kj. PS *) Rakasd nk., Krassó-Sz6réii!J tiM., jami; .. 
ak. Nádlé.ny, tsz. Nyitra, jbtk. ~s ah. Nagylapol- ház 676, i 2.985, O., =f, 6.799 kb., ak. helybrn. 
csány, cs. ö. Nagytapolcsány, ti, XIV, 46, u. i. tsz. Fehértemplom, jbtk. Szaszkabánya, ah, Or.;-
Nyitrako•·os, u. p. Ní\lllány. viczabánya, cs. ö. helybPn. -·~P.. VII. 111, 'r 

*) Bajecz nk., Tt·encsén vm., zsolnai j., ház ~-
'81, t ~.736, T., m., o, (X, ág. Szulyóvó.ralja, R o. kas d i a I. Raltasu. 
ó.M-3 kh., ak. helyben, tsz. Trencsén, ~s ah. *) Rnkasz nk., X Kisrakasz és Verlepa; L'goci;; 
Zsolna, cs. ö. helyben, 71, XV, 48, r. vm., tiszáninneni j. (székh. Xagyszöllós), haz 59!'. 
_[ll e. t 2Jl~, l t., n., m., t , 6.633 kb., ak. helyben . 

BajeczfUrdö, n Kunfalva, T-rtmcsén zsol- tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nagyszólllls, es. D. 

nai j., kj. is nk. helyben, cs. ö. Rajecz, r. Nagyszőllős, 85, XL 85. m. h .. u. t, Nas!· 
p e. . sz(•llös, IZ!- · 

a j k l. Alsórajk, Felsórajk. · "). Ralmt11 kk., ..d.lsó·l''eflél' 0111., alvinrzi ; .. 
*) Rajka nk., X Modrovicspusztn és Zichy- 'ház 1~4. i öi!l, O., .:f, 3.!93 ib., lj. és ak. Al· 

· -pnszta; Moson f'm , ra.ikni j., ház '22, f 2.68:1!, \'incz ·(borsómezői kj. •·s ak. kerftlet), Iszik., j~ 
N., m., o, r::f', (X, 8.285 kh., ak. helyben, tsz. és ah. Gyulafehérvár, cs.- n. Ompolygalacz, U 

•• 
Györ,, jbtk. és ah. Magynróvár, cs. ö. helyben, XXIll, 74, n. t. és u. p. Alvincz. 
7li;; ·xvul; .. 58; :C,· , _[ll e. ·. nalu~ttyás, n Kolbás1\, Zernplé.1 ".., silorai~ 

Rajkány, r'll;sáklya, .Alsó-:F,ellét· 'f:tll"-, tilvisi j., i újhelyi j .. cs. ö. Alsómihályi; a. t. Kozma, L r· 
es.· ö. l{emete, u. t. Borosbenedek, u. p. Tövis. ;\agykáz.mer • 
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vári j., cs. ü. Na~y~ejóc1., u, t. Szürte, u. P• Nagy- . Itú.~óczyp1~Sz~ a,-" S7.álok: Nógrtid vm., nógrádi 
rejócz. J. (szckh. Ret.sag), cs. ö. 1-.rseltvadkert, u. t. é1 

") RákraJn kk., )( Erdömajor; Nvitra vm., u. P• Tereske. . 
pllslyéni j., hlí.z 80, f, ö7~, T., rk. Vigvá1·, 1.~t•!l Uá~~czytanya, f""t VaJa, S•abolcs flm., ny~r
lth., kj. és ak. Vigvár, tsz. Nyitra, jbtk. és ;~h. baktai J., cs. O. Nylr;nada, u. t. és u. p. VaJa. 
r.al!rócz, cs. o. Pöstyén, 72, XIII, 41, r. nákóczyteler•, f""t Dobsina, Göm-ör ú Kis-
~- · Hont 11m., ak. Iglóhollópatak 1Szcpes vm.), cs. O. 

Rákhit, f""t KiskOre, Heves vm., hevesi j., cs. O. Dobsina, n. t. és u. p. Dobsina. 
Tiszanána, m. h., u. t. és n, p. Kisköre. Rákóluitpnszta, ,,.", Keszegral va, Komárom flm., 

*) Krassó-Szörtn,11 mn., oravicza- csallóközi j. (székh. Nemesócsa), cs. O. Komá-
bányai j., ház 284, ;E 958, O., =f, !i!.377 kb., kj. rom, u. t. és u. p. Keszegfalva. 
és ak. Oraviczafalu, lsz. Fehértemplom, jbtk. ·és *) Rakolcz kk., X Feketesár; Zólyom flm., 
ah. Oraviczabánya, cs. ö. Oraviczabánya. 48, VII, beszterezebányai j., ház !16, i, 148, T., ág. Erd6-
t1, u. t. és a. p. Oraviczabánya. bádony, 3~5 kh., kj. és ak. Erdöhádo'ny, lszlk., ,;b. 

R ak i t o v a l. Rakitó. és ah. Heszterczebányu, cs. O. Beszterczebánya, 
R ak i t t a l. Reketlyö. 25, XVI, 60, u. t. Radvány, a. p. Erd6Mdony. 
Rakitta puszta, f""t Újsopot, Krrus6-&örmy R á ko l u b l. Vágrákó . 

.m., bozovicsi j., es. O. Szikesl'nlu, u. t. és a. p. R ak o n e z a l. Alsórakoncza, Felsl5rakoncza. 
Dalbosfalva. Rakoncms, f""t FQzesgyarmat, Blkts t~m., szeg-
- Ráknylpuszta, f""t Karád, Somogy ""'·• tabi j., halmi j. (székh. Szeghalom), ak. Bucsatelep (a 
•· O. Karád, a. 1;, és u. p. Kariul. füzesgyarmati ak. párhuzamos B. anyakönyve), 

*) Rákó kk., Ung flm., perecsenyi j., hu 18!!, es. O. Füzesgyarmat, u. 1;, és u. p. Pusztaecseg. 
f, 960, R., gk. Turjavágás, 8.869 kh., kj. és ak. Rikópuszta, r-. Kaposkeresztút·, SonJogy vm., 
Turjaremete, lsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nagy- kaposvári j., cs. o. 1\losdós, a. t. és u. p. Baté. 
berezna, cs. O. Turjaremete, 66, XI, 86, a. t. és Rákos,r-.Budapest, Put-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
., p. Turjaremete. cs. ö. (a közbiztonsági szalgálalot a ~zékesf6városi 

R iL k ó l. Bódvarákó, Nagyrákó. Trencsénrákó. m. kir. államrendl5rség teljesíti), u. t. Buda· 
Vágrák ó. . pest, u. p. Rákosfal va. .. 

*) Rakóoz kk., ZempUn flm., nagymihályi j., Rákos, r-. Újszász, Pest-Pilis-Solt-Kiskun flm., 
• • 

hu 19!l, i, 937, T., m., t, rk. Alsókörtvélyes, abonyi j., es. o. Uj szász, u. t. és u. p. Uj szász. 
!.717 kh., 'kj. és ak. helyben, tsz. Sátoraljaújhely, i, á. kos l. Abaújrákos, · Almásrákos, Alsó
jbtk. és ah. Nagymihály, cs. o. Nagymihály, 66, rákos, Aranyosrákos, Beregrákos, CsJkrákos, 
IX, !iS, a. 1;, Bánócz, ~. Fels6rák.os, Fert6rákos, Gömöt•rákos, Járarákos, 

Rákócz l. Fels6rákGcz, Hontrákócz, Kisrákócz, Kisrákos, Mecsekrákos, Nagyrákos, Oláhrákos. 
!fagyrákócz. · Rákosbánya, f""t GOmörrákos, Gömör ts Kis-

•) RákóeztfalTa nk., X Alsóvarsánypuszta és Hont ""'·• nagyr6czei j. (székh. Jolsva), cs. 6. 
Felsövnrsánypuszta; Jáse-Na_q-ykun-Seolnok ""'·• Ratkó, u. t. Ratkó. ~- . 
tiszni alsó j. (székh. Tiszaiöld vár}, hu 71i!4, *) Rákoscsaba nk., Pest-.Rlis-SoU-Kiskvn ""'·• 
! 4.140, M., 0, ~, .. ág. TiszafaJdvár, 9.935 kh., gödöllői j., ház 7~~. i. 6.068, M., (j, ! , ág. 
ak. helyben, lsztk., jb. és ah. Szolnok, cs. o. Rakoskeresztúr, 4.069 kh., ak. helyben, tsz .. Pesl· 
Vezseny, 68, H, 5, ~· vidéki (székh. Budapest), btk. és a.h. Gödöll6, cs. ii. 

BAkóczikert, 0 Hajduböszcll'mény, Hajdu flm., Rákoskereszlúr, 3!!, I,~. , r. e.~· 
ca. 1.1. Hnjduböszörmény, u. t. és u. p. Hajdu- Rikosd kk., Hunyad flm., vajdahunyadi ;., 
böszörmény. ház !:.!9, i. 97i, M., o., ! , rk. Vajdahunyad, 

*) Rá.kóe:ds.zállás kk., Bereg flm., alsóvereczkei kg. Magyarosd, 1.531 kh., kj. és ak. helyben, 
j., h~ 1!118, ! 71!0, l •. , n., gk. Alsóvereezke, 2.069 tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, cs. a. Vajda
kb., kj. és ak. Alsóvereczke (beszkidi kj. és ak. hunyad, 64, XXIII, 75, u. t. és u. p. Vajdahunyad. 
kerület), ta. Beregs2'ász, jb. Alsóvereczke, ah. R á k o s d l. Hidasrákosd. 
Szolyva, telekkönyvi hatóság Munkács, cs. O. *) UákosfalTa kk., &olnolc-Doboka flm., ma
Alsóvereczke, 65, XI, 34-, a. 1;, és u. p. Alsó- gyarláposi j., ház 74, i. Slt, O., gk. OHLblúpos, 
Tereczke~ 5.5!.10 kb., kj. és ak. Kohóvölgy, lsz. Dés, j btk. 

Ráli:ócziszállu, 0 Köveslige l, Máramaros flm. és ah. Magyar lápos, cs. cl. Oláhlápos, 68, XXI, 7 U, 
huszli j., ak. (a gOr. kath. lelkészethez tartozó u. t. Oláhlápos, u. p. Kohóvalgy. 
réar.e) Alsókalocsa, cs. O. Kövesliget, u. t. Handal- Rákosfalva, 0 Budapest, Pest-Pilis-Bolt· 
bustyaháza, u. P• Kl.lvesliget. Kisku" 11m., cs. 6. (a kOzbiztonsági szalgálatot a 

·. BákóczlTölgy, n Ökörmezl5, Mát•amaros flm., ~zékesfövárosi m. kir. államrendiSrség leljesiti), 
llkl.lrmezl.li j., cs. O. Ökörmez6, u. 1;, és u. p. Ökör· ~· ~· t. Budapest, ~ (Budapest 100). 
mezo. Rákosltanya, f""t Makó, Osat~.ád vm., cs. ö. 

R á kóc z! l. Rákóczifalva. FO Ideák, u. t. és n. p. Mak<i. 
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*) Rákoskeresztttr nk., X Keresztúr nyal'l\16; puszta éa Vaskapu , Götn.ör ds K's·Ro)lt vm., 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun -vm., gö!löllöi j., ház 867, f'eledi j., ház 56, ! . 317, M., rk. Uzapanyit, ret 
f. 6.699, M., t., n., llj, d\ rk. Rákoscsaba, 6.!J6!1 Bátka, 1.506 kh., ~· és ak. Bálkn, tsz. Rima
kb., ak. helyben, tsz. Pestvidéki (szék h. Budnpest ). szomhat, jbtk. Feled, ah. Rimaszombat, cs, G. 

jbtk. és ah. Gödöllő, cs. ö. helyben. 32, J. j, .. , H.imnszécs, ~5, XVI, 6J, u. t. Rimaszombat. 
r. ts J®. ; n. p. Bátka. 

*) Uáknsliget nk., Pest-PiUs-Solt-Kiskun vm.,' UakoUyás, r-. Nádújfalu, Het~es vm., péter· 
gOdlllUli j., ház 460, t ~.624, M., n., llj, 1 k. vásári j., cs. ll. Recsk. u. t. Pólervágása, u; p • 
Rákoscsaba, ág. Rákoskeresztúr, 98 kh., ak. hely- Má.tramindszent. 
ben, tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), j btk. és Rakottyás, r-. Szentistvánbaksa, Abat~j-Tol'lla 
ah. Gödöllö, cs. ö. Rúkoskeresztú•·, 3!1. I, 2, vm., gönczi j. (székh. Abaújszántó), rs. ll. Ahaúj-

m. h., · _[It e. . szántó, u. t. Halm11j, u. p. Nagykinizs. 
, r-.. Búrszentpéter, Poesony vm., Rakottyásmnjor, r-. ·Tany, Komárom n., 

malaczkai j., cs. ö. Morvas.zentjános, u. t. és u. p. csallóközi j. (stékh. Nemesócsa}, cs. ö. Nemesócsa. 
Búrszentmiklós. u. t. és u. p. Nemesócsa. 

*) Rákospalota nk., )\ Butlapesti gyermek- Rnkottyástelep, n Gyfmesbilkk, Caílr 11111 .. 

menhcly, István telek, Káposztásmegyer, Palota- szepvlzí j., cs. O. helyben, n. t. és u. p. Gyimes. 
újfalu és Széchenyitelep; Pest-Pili.~-SoZt-Kiskun R ak o v a l. Trencsénrakó. 
vm., váczi j., ház ~.880, f 25.147, M., n., t., o, llj , O', Rakova vadászlak, n Pozsonynádas, Po;.,oRy 
6.053 kh., ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. Buda- vm., nagyszombati j., cs. ö. Pozsonvnádn~. u. t. 

• • 

pest), jbtk. Ujpest, ah. Vácz, cs. O. (a közbiztonsági Szomolány, u. JI. l'ozsonynáuas. 
szolgá.latot a székesfővárosi m. kir. államrendörség Rakoveczirt'vány, 0 Kesnyll, Trencsé?~ VII, 

teljesíti}, 32, l, 2, :f (Rákospalota-Újpest). báni j., cs. ö. Bán, u. t. Zayugróez, a. Jl• Kesny4. 
_r- e. ~- R ak o. v i c z I. RákCal u. 

*) Rákost>atak kk., Ugocsa. vn~.. tiszántúli "l Rakodcza kk., )( liáríalak; Temes ~• .. 
j. (székh. Halmi), ház 73, t 360, R., ~k. Verécze, buziásfürdői j., ház 3t.9, t 1.~ O., t, .:f. rk. 
743 kb., kj. és ak. Verécze, tsz. Szatmár-Németi, Buziásffirdó, 3.6.78 kh., kj. és ak. Haltyas, lA 
j btk. és ah. Halmi, cs. O. Király háza, 85, XI, 35, u. t. Temesvár, jbtk. és ah,. Buziásfiirdll, cs. ll. lluziU. 
és u. p. Király haza. fürqö, 6t, VIII, 23, ~. t. Kepeu, u. JI. Hattyas. 

Rákost>atnk, r. Dobsina. Gömör és Kis-Hotit *) Jlaks kk., Vas vm .. , szentgotthárdi j., W. 
vm., cs. ö. Dobsina, u. t. és u. p. Dobsina. 185, i 1.003, N., rk. Gyanafalva és Ba•la!'alYI, 

Rákospuszta, r. Ládháza. Borsod vm., mis- 1.653 kh., kj. és ak. Gyanafalva, tsz. Szombathely, 
kolczi j., cs. ö. Ónod, u. t. és u. p. Mezönyék. jbtk. és ah. Szentgotlhárd, es. ö. Gyanatillva. 8I, 

*) Rákosszentmibály nk., X Almássy Pál telep, XX, 66, u. t. és u. p. Gyanafalva. 
Annatelep, Árpádtelep, Józsefföherczegtelep, Kraj- *) !taksa kk., Szat·már vm., avasi. j. (széiL 
esovicstelep, Szentgyörgytelep és Vidatelep ; Pest· Avasújváros}, ház 380, r 1.604, O., ; , 6.8!18 kl, 
.Pilis-Solt-Kiskun vm., gOdöllöi j., ház UU!J, kj. és ak. Avasújváros, tsz. Szatmár-Németi, jbtl 
! 6.560, M., n., llj, rk. Csömör, ág. Czinkota, és ah. Szinérváralja, cs. ö. Avasli.jváros, 6. XII. 
1.662 kh., ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. 37, u. t. és n. p. Avasújváros. 
Budapest), jblk. és ah. Gödöllő, cs. ö. Czinkota ·R ak sa l. Kisraksa. 
lkülönitmény), 32. l, 2, r. _[11 e. *) Ráksi kk., X Ráksipuszta; &mo.qg 1111 .. 

~- igali j., ház 139, ! 797, M., rk. Igal, ág. EcsenJ. 
·) Uá.kosterebes kk., Szcctmut· vm., erdödi j., 2.624 kh., kj. és ak. Igal, tsz. Kaposvár, jbtk.;. 

· ház 135, f _672, O., m., 1, 3.409 kh., kj. és ak. ah. Igal, cs. ll. Mernye, U. XIX, 1, t 6I 
· Nántü, tsz. SzatmáJ·-Németi, jbtk. Erdőd, ah. u. p. Igal. 
Szatmár-Németi, cs. O. Krasznabéllek, 5, XII, 87, Ráksipnszta, r-. Ráksi, Somogy mn., igali~. 

, r (Kraszna-Terebes), u. t. Alsószopo1·, u. p. cs. ö. Mernye, u. t. és u. p. Igal. 
án t ü. . Rá.m, r-. Babosdöbréte,- Zala Dlll., zalaegerszef! 
RákosHrmöshát, r-.. Püspökladány, lla-jdu vm., j., cs. o. Nagylengyel, u. t. és a. p. ZalaegerszeK· 

h11jduszoboszlói j., cs. O. Püspökladány, u. t. *) Ramocsa kk.; Zala '"•'·• alsólendvai j., hu Si. 
Űrmöshál, u. p. Püspökladány. ..t, 149, M., rk. Nagyrákos, rl:'f. Kerkanémetfalu. 

~) Rú.konölgy kk., Nyitra vm., ny'itra.zsám- 473 kh., kj. és ak. Csesztreg, tsz. z.,\ac~•rs.zel. 
bokréti j., ház l~U, t 650, T., rk. Felsövesztény, jhlk. és ah. Alsólendva, cs. ö. Csesztreg, 48, XX. 
~.15~, kh., kj. és ak. Béla udvarnok, ts.z. Nyitra, 65, ·u~ t. Dávit..lhaza-Kotormány. u, p. GsesztrP~· 
jbtk. Nagytapolcsány, ah. Pr i vigye, cs. O. Nyitra- •) Ramocsailaza kk.,)( Nagyeruütanya; S:ubvlcl 
zsámbokl'ét, 1::.1, XIV, 46, u. t. Nyitranovák, u. p. vm., nyirhaktai j., ház 180, f, 1.19:l. i\1., 5. ri. 
a. p. B· laudvarnok. és gk. Nyirbakla, 3.145 kh., k:j. és ak. helybPo, 

") UakoUyás kk., X Czenteháza, Góbispuszta, tsztk., jb. és ah. Nyfregyházn. rs. t!. S~·irhakla. •i~. 
Heréuely, Kápolnapuszta, Kutyaipus.zta, Rókalyuk- X, 38, ~-
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.&amocsamezö, n Tiszakerecseny, Bereg "'""·• ltárómajor, " Hori, Hom 11m., blti 1., cs. 6. 
mezóko.szonyi j., cs. ö. Tiszaszalka, u. 1;. Bereg- Bát, u. t. Léva, n. p. Szántó .. 
tom-llfez6kaszony, u. p. Tiszakerecseny. Rárós, A Hódmező-

R ám ó e z l. Alsórámóez, Felsőrá.mócz. cs. ö. Hódmező-Vásárhely, 
, Csongrád 11m., 
m. h., u, t. éa · 

.&ampeiUIIld, n Herczegszöllős, Baranya 11m.1 u. p. Hódmező-Vásárhely. 
baranyavári j. (székh. Dárda), cs .. ft. Laskó, u. 1;. •) Rárósmúlyad kk., )( Felvfz, Himorn1ajor 
" u. p. Herczegszöllós. és Pallagpuszta; Nógrád vm., azécsényi j., ház 

.&nncseTó, A Zombor, Bács-Bodrog vtn., cs. ö. 101, :E 436, M., rk. Nógrádszakál, ~U3i kh., kj. 
(a kllzbiztonsági azoigálatot Zombor város rend- és ak. Nógrádszakál, tsz. BalnssagyariDat, jbtk. 
c'lrsége leljeslli), u. t. es u. p. Zombor. Losoncz, ah. Szécsény, cs. ö. Nógrádszakál, 

Rúndol, n Darlacz, Kis-Kü.kü.lló 11m., erzsé- XVI, ól, r, u. p. Nógrádszakál. . 
betvárosi j., es. ll. Erzsébetváros, u. t. és u. p. Rál.•óspuszta, A Partos, Torontál 11m., báll-
Darlacz. laki j., es. ll. Nagygáj, u. t. Ólécz, u. p• Szécs8D-

Ranglrd.t, 0 Táplánfa, Yt.l8 11m., szombathelyi talva. -
j., cs. ll. Vép, a. t. Szentkereszt, u. p. Táplá.Ilfa. Rárospuszta, A Törine8, Nógrád 11m., losonczi . 

") Ránk kk., Abauj-Tornfl 11m., t'iizéri j. (székh. j., cs. ll. Nógrádszakál, -~' r. n. p. Vilke. 
Hernádzsadány), ház 66, :E 318, T., m., c!, rk. Rarovlczamajor, 0 Ecska, Torontál '!lm., nan- · 
leezerpeklén, !.638 kb., kj. és ak. RánkfO.red, becskeraki j., cs. ó. Ecschida, u. t. és n. p. Écska. 
tazlk. Kassa, jb. Herná.dzsarllny, ah. Kassa, es. ö. ") Rás kk., AbatU"-Torna "m., kassai j., ház 63, 
llagyarblid, 84, IX, 27, u. t. és u. p. Rlnkfilt'P.d. t 9~2, T., rk. Kassaújt'alu, ág. Budamér, ref. 

•) nánkrtlred kk. és I' Aba~-Tort~a 11m., füzéri Tarczavajkócz, 294 kb., kj. és ak. tllztk., 
j. (székh. HernádzSadány), ház 3~, :E 160, T., m., jb. és ah. Kassa, cs. ll. Kas!!&, M, IX, t7, ._ 1;. 
rk. Keczerpeklén, 1.007 kb., lrj. és ak. helyben, Kassa, n. p. Rozgony. ·. · 
tsztl:. Kassa, jb. Hernádzsadlny, ah. cs. ö. R ás l. Felsc5rás. 
llagyarb6d, 86, IX, ~7, .,Pl e. ~- · Raslczamajor, A Lendvarózsavlllgy, Zalfl .._, 

Ranódfapuszta, A Szentdienes, Bt~rflnya "m., alsólendvai j., cs. ll. Belatinez, a. t. M L p. 
· j., cs. ll. SzenUc5rincz, u. t. Sumony, Belatincz. . 

a. p. Szentlörincz. . R as k a l. Kisrúka, Nagyráska. 
Ránta, n Marosbogát, Tord:J.-Art~nyos t1t11.. Ra\skópuszta, "Diszel, Zalfl vM., j., 

marosludasi j., cs. ll. Marosludas, n. t. és n. p. ··s. ö. Kapolcs, u. t. Tapolcza, n. p. Taliándllrllgd.. 
llarosbogát. , Ráskópuszta, A Taliándllrllgd, Zalt~ ",.., 

Rapanoy, """Rezsófal va, Trencsén. 11m., kiszucza- tapolczai j., cs. ll. Kapolcs, u. 1í. Kllveskál, u. p. 
6jhelyij., cs. ll. Kiszuczaújhely, n. t. Kiszuczaújhely, Taliándl!rllgd. -· 
L p. Neszlény. Rásnyaht.'gy, A N Nyitrfl ..., 

*) Rápolt kk., )( HalvAnyház; &t~tmár t~m., mia'·'i j., rs. ö. Ótura, u. t. és n. p. Ótura. 
e~~mgeri j., ház 66, :f, !1!.18, M., ~, 66~ kh., kj. é~ *) R~ony kk., Abauj-TCirnfl t~m., szikszói j., 
ak. Szatmárökllritó, tsz. Szatmár-Németi, jblk. és ház 66, f. ilO;) M., ~, 1·k. Léh, 66!1 kh., kj. és ak. 
ah. Mátészalka, cs. ll. Fehérgyarmat, &>, XII, 37, Léh, tsz. Kassa, jbtk. és ah. S:rikszó, es. &. 
L ~. Győrtelek, n. p. Szatmárllkllritó. Selyeb, M, IX, 'J7, u. t. Ralm!lj, u. p. Léh. 

• 

R á p o l t l, Kisrápolt, Nagyrápolt. Rásótanya, f"'\ Érszaklcsi, S•i.lágy '"''·• tas-
. ") Raposka kk., )( Raposkaimajor ; ' Zt~ltJ tim., nádi j., es. ö. Tasnád, n. t. és u. p. ·F:rszakácsL .. 
tapolezei j., ház 7!, i 360, M., rk. Tapolcza, 844 R as s ó ma r s ó fa 1 u- U r b a n ó l. Marsófai va .. 
th., kj. és ak. Nemestllrdem_icz, tsz. Zalaegerszeg, Rastacz, A Dombelve, Trencsén "m., csac,ai j., 
jbtk. és ah. cs. l!. Tapolcza, 4.8, XX, cs. ö. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. 

• • 

li6, m. h., u. t. és a. p. Tapoleza. Rastoclne házcsoport, " Cosala alkl!zség, .n 
Baposkaimajor, A Raposka, Zala t1tll., tapol- Fiume, es. ö. (a közbiztonsági azoigálatot Fiume 

J., es. ö. n. t. és u. P• Tapoleza. város rendörsege teljeslli), n. t. és u. p. Fiume. 
•1 B.app kk., )( Demecserpuszta; Nógrád. 11tn., R as ·z l a v i c z a l. Magyarraszlavicza, Tótrasz-

lolonczi j., ház tSO, i. 617, M., czigány, 5, Ui99 lavicza. 
th., kj. éa ak. helyben, tsz. Balassagyarmat, jbtk. *) Rászócska kk., Máramt~ros t~m., tiszavOlgyi 
él ah. Losoncz, es. ö. Losoncz, ió, XVI, 61, j. (székh. Rahó), ház 19-1, f. 686, R., gk. Gyel·ly(Lil-
f, ~- · · liget, 1.119 kh., kj. és ak. Lonka, tsz. Má.ramaroll· 

Báralanya, n Cséhtelek, Bihqr vm., margittai sziget, jbtk. Rahó, ah. Máro.marossziget, cs. ö. 
~. cs. ll. Herettyószéplak, n. t. és u. P• Cséhtelek. Nagybocskó, 86, XII, u. t. Nagybocskó, 

") Báró kk., X Jánosmajor és . Zsejke ; Gy6r u. p. Lonka. . · 
,. , tószigetcsilizközi j. (székh. Győr), ház Rasztina," Herczegszl\ntó, Bács-Borlrog ".., 
13'1, f. 9!1, M., rk. Ásvány, !.880 kb., kj. és ak. bajai j., cs. O. Herczegszántó, a. t. és u. p. Gádor. 
laelyben, tsztk., jb. és ah. Györ, es. O. Hédervtr, .~') Ra\sztó kk., Zólgom t~m., breznóbányai. j;. 
IB, XVII, 66,. a. t-. HéderváJ", ~- ház 10!11, i 600, T., rk. Garamézeatmiklós, t.óBO 
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kb., -...:. és ak. Gnramnémelfalva, lsz. B~sztereze- rticze, cs. O. Halkú, ::!5, XVI ö2 11 • . 
~ ' , • •· ~·, u. p. 

bánya, jblk. és nh. Breznóbánya, cs. ö. Garam- Rntkó. 
szentandrás, '!ö, XVl, 50, u. t. Garamszent- •) Rntkószabadl kk., Göm/Jr 18 Kis-Hont~ ... 
andrás, u. }lo Garamnémetralva. . ratkói j ... ház aa, i. 287, T., O· 9i:t kb., kj. 

R ás z t o cs n ó l. Rászton y. és ak. Ujvásár, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ab. 
R ás z t ok l. Alsórásztok és Felsőrás?.lok. Nagyröcze, cs. ö. Ro.Lkó, XVl. 1í~. u. t. t\atkó, 
Rli.sv.toka, r-. Láz, T1·encsén vm., puhói j.. a. p. Újvásár . 

es. ö. Pnhó, a. t. Puhó, u. p. Láz. · *) Ratkószu11a kk., Gömör és Kis-Hou1 Da .. 

Rász1 óli aytnnyn, r-. Nagykereki, Bihar vm., ratkói j., ház 76, f, B-1.4-, T., ág. Ratkó, UXlll kb., kj. 
biharkeresztesi j., cs. O. Kisszántó, u. t. és a. p. és ak. Rónapatak, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. 
Nagykereki. · Nagyröcze, cs. ö. Ro.tkó, 25, XVI, 52, a, t. és 

Rásdoky, r-. Zázriva, Árva vnz., alsókubini j., a. p. Ratkó. 
es. O. Kralov:í.n, u. t. Párnicza, u. p. Zázriva. Rntkószullahegy, r-. Ratkószuha, Gömör ú 

*) Rásztony kk., Nyitra v1n., privigyei j., Kis-1I01it vm., ratkói j., cs. 6. Ratkó, n. t. é9 
ház 11)2, f. 1.090, T., rk. Nyitratormás, S.Oó7 kh., u. p. Ratkó. 
ij. és ak. Privigye (nagycsótai k,i. és ak. ke1·fllel), H a tk ó z d i e h a v a l. Balogér. 

- tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Privigye, cs. ö. Privigye, *) Ratnócz kk., Nyitra vm., p6styénij .. ház 81. 
tJ, XIV, 46, u. t. Nyitrabánya, u. p. Nngycsóta. f. 510, T., rk. Vágszaknly, 1.466 kh., kj. és ak. 

R á t l. Kisrát, Nagyrát. Banka, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgóez, cs. r.. 
Rli.tatanya, r-. Penészlek, Bsa,'mcí.r vm., nagy- Pöstyén, 72, XIII, 41, u. t. és u. p. Pöstyén. 

károlyi j., cs. ö. Szaniszló, u. t. Ermihályfal va. •) Uáton kk., X Rátomhilkk; Szilcígy va .. 
n. p. Nyirhéllek. . . _ krasznai j., ház 126, i. 547, M., o .. ~~ gk. Szi· 

*) Rátka kk., Ze1nplén vn~., szerenesi j., ház lágysomlyó, 1.277 kh., kj. és ak. Kro.sznahorrát. 
183, f, 1.021, M., (), 2.01a kb., kj. és ak. Ond, tsz. tsz. Zilah, jbtk. Kraszna, ah. Szilá.""}'Somlyó,cs.4. 
Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Szerencs, cs. O. Tállya. Kraszna, ó1, UI, 10, u. t. és u. p. Kraszna. 
136, X, SS, ~ m. h , u. t. és n. p. Tállya, Rátonbiikk, r-. Ráton, Ssiicígy '11111 .. krasznai 

R á tk a l. Murarátka. j., es. ö. Kraszna, u. t. és u. p. Kraszna. 
Rátkai tanya, r-.Sarut.l, Heves vm., tiszafüredi j., Uátonvölgytanya, r-.Szilágybagos, Sz i lágy ut. 

es. O. Poroszló, u. t. Poroszló, u. p. !:inrud. szilágysomlyói j., cs. 6. Alsóvalkó, u. t. Kmzna . 
*) Rátkalak kk., Vas vm., muraszombati j., ház n. p. Szilágybagos. 

46, f, 182, M., Vend, ág. Tótkeresztur, 4-8:l! kh., nátonyHnnya, n Halmi, Ugocsa vm .. tisz:in-
• kj. és ak. Urdomb, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. túli ;. (székh. Halmi), ·~s. ö. Halmi, u. t. é> 

Muraszombat, cs. ö. Tótkereszlút·, SS, XX, 66. u. p. Halmi. . 
• • 

u. t. Pártosfal va, u. Jt. Urdomh. ")Ratosnya kk.,X Galonya és Zsisadül6; illaroi· 
Rátk:&puszta, r-. Csákányháza, Nógrád vm., Torda vm., régeni felső j. (székb. ~lagymég~n. 

· ffileki j. \Szekh. Salgólnt:ján), r.s. ö. Fülek, a. t. szol~abirói kirendeltség: l\laroshé1·iz), ház It. 
Ftllek, a. p. Ragyolcz. . i 907, M., o., .::f, rk. Maroshéviz, 32.411 kh., kj. 

") Ratkó nk., X Prózsa és Szrazi; Gömö1· Js es ak. Palotailva, tsz. Maros-Vasarhely, jb!t .. :, 
Kis-Hont vm., ratkói j., ház 197, t 797, T., m .. nh. Szászrégen, es. 6. helyben, 6íl, XXII, 73,~-
({', rk. Ratkószahadi, 1.609 kh., ak. helyben, Lsz. :f, _r- e. ~· 
Rimaszombat, j btk. és ah. Nngyrőcze, cs. li. •) Rátói kk., l" as vm., szentgotthárdi j .. haz 
helyben, 25, XVI, 52, ~ fq e. 48, t 858, M., rk. Vasszentmih~ly, 1.18i kl1., ~i. 

R a tk ó l. V ágra tk ú, ·. · és ak. Vasszentmihály, tsz. Szombathely, jbtk. es 
R a t k ó b i s z t r ó l. ~atkósebes. ah. Szentgotthárd, cs. O. helyben, 83, XX. 66. 
*) Katkócz kk., Ny·(tm vm., galgóczi j., ház ~. T• ~ p. u . 

68, i. 419, T., rk. Maniga, 774 kb., kj. és ak. R á t ó t l. Gyulafirá-tót, Váczrátót. 
VágvOrösvár, tsz. Nyitra, jblk. és ah. Galgócz, cs. ö. R a t t k ú l. Vágro.tkó. 
Galgóez, 12, Xl V, 46, a. t, és u. p. Lipótvárfegy- ") Ratvaj kk., Scíros v·m., kiSS7.ebeni j., ház 19 .. 
ház. f. 95, T., rk. Gombosszentgyörl:(y, llt~ kh., k.'· 

Ratkócza, r-. Bükkllsd, Bat·anya vtn., szent- és ak. Kisszeben (kisszebenfels61·itiek1 kj. cs :•~
lórinczi j., IlS. ö. Szentlőrincz. u. t. és u. p. kerOlet), tsz. Eperjes, 'btk. és ah. KisszeLeu, ~; 
Bükkösd. ö. Kisszeben, 67, IX, '!9, a. t. és u. p. Kisszeheu. 

Ratkóczapusztn, r-. Goricza, Baranya, vm., *) Rava kk., _Uclvarl1ely vm., székelykemz!i.:l 
szentlőrinezi j., cs. ö. Bakóeza, u. 1;. és a. p. j., ház 189, f, t) 74, M., 8, S.U-~ kh., kj. és ;,l .. 
Bükkösd. Bordos, tsz. Székelyudvarhely, jblk. és ah. ~z.;. 

R a tk ó l e h o t a l. Ratkószabadi. • kelykeresztúr, cs. 6. Magyarzsákod. 82, HJ\·. 
*) Ratkósebes kk., Gönzö1· és Kis-Hont vm., 80, u. t. és u. p. Erdőszentgyörgy. 

ratkói j., ház 112, :E ö!a9, 'f., d', 2.475 kh., kj. ltó.Tágy, r--... Csanytelek, Usongrád ""'·• cson· 
éa ak. Szirk, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Nagy ,!rádi j., cs. ö. Csanytelek, u. t. és u. p. Csanytelek. 
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Rava .. r-. Kötelek Jáse-Nagykun-&olnok vm., érmihályfalvai j., es. o. Ermihályralva, u. '- éa 
jiszsági aÍsó j. (székh. Jászapáti), es. O. Klltelek, u. p. Érmihályfalva. . 
u ••• és u. p. Klltelek. H. é e s é n y l. Alsórécsény, Felst'Srécsény .. 

Bavaszl)"Uk, r-. Kistere nye, Nórrrád vm .. f'ílleki ') Rccsonyétl kk., Udvarilel y vm., homorőtli j. 
j. (szék h. Salgólal'jim), cs. ö •. K1stereuye, u. t. (székh. Oklti.nu), ház 78, .i. ':!9 il, M., 8, 1.517 kb., 
él u. p. Kisterenye. . . kj. és ak. Homoródszentpál, tsz. Székelyudvar

Ravasz}lartltanya, r-. Gyöngyöshalász, Hevc6 hely, jbtk. és ah. Oklánd, cs. ö. Homoródszent
""'·• gyöngyösi j., cs. o. Vámosgyörk, u. t. és márton, 82, XXIV, 77, a, t. Oklánd, u. p. Homo-
ll. p. Gyöntryöshalász. róuszentpál. · 

Bavaszrészpuszta, r-. Ragály, Gömör ts Kis· Récseytan)·a, r-. Ermindszent, _&iZágy tn~~., 
Hont tnn., putnoki j., cs. o. Ragály, u. t. és u. p. tasnádi j., ·C:!. O. Tasnád, n. t. Erszentkid.ly, 
Ragály. . u. p. Érmindszent. . 

*) llavazd nk., X Hármastarjánpuszta és Tar- ") Recsk kk., X Annama.jor, Bán()m, Barkóczy-
janpuszta; Gyór vm., pusztai j. (székh. Györ- tanya, Gyulamajor, Istvántelek, Jámbor, Kápolna, 

· uentmárton), ház !75, ! 1.6331 M., o, 6.914 kh., Kort, Lakipnszta, Mátrabánya, Nagypallag és 
at. helyben, lszlk., jb. és ah. Gyllr, cs. ö. Táp, Vadászlak; He"es "m., pétervásári j., ház .US, f. 
JB, XVH, &6, iU 1.1. h., u. t. TaJ·jánpuszla, L8J. 2.382, M., o. 7.4!!9 kh.~ kj. és ak. helyben, tsz. 

R a v e nszk a l. Almásróna. Eger, jbtk. Pétervására; ah. Eger, cs. O. helyben,· 
Ró.ua, ,-,Őrszállás, Bács-Bodt·og "m., zombori 60, X, S!l!, ~-

• 

• 

'· j., cs. c'l. Örszállás, u. t. és u. p. Orszó.llás. . Réeska, r- 1\ékkl'l, Nógrád ""'·• balasaa-

• 

• 

• 

• 

• 
' 

R a v n a l. Kisróna. uarxnati j., cs. 6. Kékkő, u. t. Balassagyarmat, 
Bavonpuszta, r-. Deménll, Hont vm., ipoly- u. p. Kékkö. 

úri j., es. o. HévmaJrrarád, u. t. Honttompa, *) Ré cske kk.,· Zólyonl "'"·• beszterczebimyai j., 
•· p. Deménd. 1 ház 111, i a58, T.; o. ág. Beszterczebá.nya, 1.19! 

Bázompuszta, r-. Tiszalök, Szabolcs· dadai kh., kj. és nk. Pallós, ts~tk., jb. és ah. Besztereze-
alsó j. (széll.h. Tiszalök), es. ö. Tiszalök, u. t. bánya, cs. ö. Beszterczebánya, ~ö, XVl, 50, u. t. 
él •· p. Ti~nalök. és u. p. Beszterczebányn . 

kk., Hunyad "'"·• hátszegi j., ház 74, f, H. c cske l. Sajórecsk~. 
e, O., czigány, -=f, 876 kh., kj. és ak. Totesu, Récskctelep, 0 Herencsvölgy, Zólyon1 vm., 
tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, cs. 6. Hálsze:;, nagyszalatnai j., cs. ö. Herenrsvlllgy, u. t. 
M, XXIII, 76, u. t. Hátszeg, u. })• Poklisa. Uyetvn, u. p. Herencsvölgy. 

· Bebeczpuszta, r, Vli.roshidvég, &mogy "m., *) Réczekeresztnr kk., &olnolc-Doboka vm .. 
tabi j., cs. c'l. Ádánd, u. t. és u. p. Városhidvég. csákigorbói j., ház 164-, ! 797, O., m., ; , 8.4-11 

R e b e n b e r l!' l. Szőllőshegy. kh., kj. és ak. Csernek, tsz. Dés, jbtk. Csákigorbó, 
• 

R e b r a l. Kisrebra, Nagyrebra. · ah. Dés, cs. ö. PánczélcsP.h, 63, XXI, 70, u. t. és 
•) Bebl'éuy kk., X Rabrényliget és Tropnó; Ung u. p. Pánczélcseh. 

""'·• nagykaposi j., ház 133, f. 61"18, 'l'., m., rk. *) Réczóny kk., )( néczényi kőszénbánya ; 
Ungszenna, 11k. Krátka, ref. Lasztomér, 1.836 kb., &pron "'"·• soproni j., ház ~US, ! 1.434-, N., 
k,j. és nk. Pályin, tsz. jbtk. és ah. 0, 8.077 kh., kj. és ak. Lakompak, tsztk., jb. és 
Nagykapos, cs. ö. Pálócz, 66, XI, 36, u. ~. Nagy- ah. Sopron, cs. ö. Lakompak, 76, X VIli, ö7, a, t. 
mihil.ly, 11. p. Pályin. és u. p. Lakompak. 

Rcbrénylige,, n Rehrény, Ung "m., nagyka- Réczényi kőszénbánya, n Réc·z~ny. So-prott 
posi j., cs. o.. l'á.lócz. u. t. Nagymihály, u. p. um., sopt·oni j., cs. O. Lakompak, u. t. ú:;· u. p. 
Pályin. Lakompak. 

R e b r i n l. Rebrény. Réczepataka, n Gyimesfelsőlok, CB4k rm .. 
neciita házcsoport, r-. Cosala alkOzség, r-. Fiume szépvlzi j., cs. ö. Gyimesközéplok, n. t. cs n. p. 

cs. O. la közbiztonsági szol~;álalot ~·iume város Gyimesfelsőlok. 
rendőrsége teljesíti), u. t. és n. p. Fiume. *) Réde nk., X Lesaljamajor; YeszprttJJ vm .. 

Recsatanya, r, Lompérd, Koloes "m., mezö- zirczi j., ház 191, :E 1.677, M., ~, rk. Magyar- . 
örményesi j., cs. ö. Mezőc'lrményes. u. t. és u. p. szombathely, 8.0.:1.7 kh., ak. helyben, tsz. Veszprém, 
llezöszentmihály. jbtk. és ah. Zh·cz, cs. o. helyben, 19, XVII, 66, 

•) Uéese nk., X MiklÓsmájot· éa Pozsony ren- n, t. Bánk, ~· · 
dezll pályaudvar; Pozsony ""'·• pozsonyi j., haz R t! d e l. Nagyréde, SajórédP, · 
660, i. 4.695, T., n., m., o. r;j', ref. Pozsony, Rátleyol·os, r-.· Zsáka, Hihat· 11m .. berettyóüj-
B.83ö kh., ak. helyben, tszlk., jb. és ah. Pozsony, Iillili j., cs. ö. Zsáka, u. t. és u. p. Zsáka. 
c~. ll. Pozsony, 72, XIII, 40, ~. :f, ~- ·) Rédics kk., )( Helsömajor1 Oedeskecskés, 

R é cs e l. Kisrécse, Krasznarécse, Nagyrécse. Lendvakecskés, Szabólakospuszta és Tenkeihegy; 
• 

Sr.ebenrécse, Telekiréese, Vajdarécse. Zala "m., alsólendvai j., ház 236, ! u;sa, M., 
Recsegetany a, r, Érmihályfalva, BihtJt' vm.. o, .f,.41i2 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Znlnegr.~-
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ueg, j btk. és ah. Alsólendva, cs. r,, Alsólendva, l\ e gm e c z l. Alsóregmecz, .li'elsórcgm•!cz. 
-'8, XX, 65, :Ji~. r, p. u. *) Uegöcze nk., Bács-Bodrog t·m.. bajai ; .. 

R é d o ,, a l. Sujóréde. ház 779, ! 3.6!11, N., m., sz., (;, t. 10.675 
Reffeuypus,.t:&, f"""' Oroszmező, Bzolnok-Doboka kh., ak. helyben, tsz. Szabarlka, jbtk. es ah. Baja, 

tltlz., nagyilond ni j., cs. ö. Galgó, u. t. Szamos- cs. O. Gara, ~3, VI, 17, f, ~ e . .<.~ . 
sósmezó, u. p. Nagyilonda. . *) Regöly nk., X amalom és Putyog~<· 

R e fo r m á t u s d o m b e g y h á z l. Magyar- malom; Tolna "m., tamási j., ház 5ll, i U54, 
domhegy ház. M., o, 4.916 k.h., ak. helyben, tsz. Szckszard,jbtk. é1 

Reformtitus egybáztanya, r.. Tiszafür!!d, ah. Tamási, O. Pinw•hely, .W., XIX, 63, 
He-ves v1n., tiszafüredi j. (székh. Tiszafüred), cs. 0 11. t. Keszőhidegkút, ~· · 
Tiszafüred, u. t. és u. p. Tiszafüred. Rébely, r.. Dévaványa, Jási-Nagykult·&ol· 
. ") Reformátuskovácsháza nk., Csanád ""'·· nok vm., tiszai felsó j. (székh. Kunhegyes~ 
mezőkovácsházi j., ház 23 ö, i. 1.201, M., ~. cs. O. Dévaványa, m. h., u. t. 1\s u. p. 
rt . .Ptfczökovácsháza, ág, Nagybánhegyes, 1.8::.!8 Dévaványa. . 
kh., ak. helyben, tsz. Szeged, j btk. és ah. Battonya, *) Rebó nk., Bzeben vm., szászsebesi j., ház öl!, 
ca. o. Mezőková.esházo., 101, V, 16, r. f ~.081, O., .:f, 3.!1!2~ kh., ak. helyben, lsz. Nagy· 

~· szeben, jblk. és ah. Szászsebes, es. ö. Szászsebee, 
Refol'l!uitus pnptanya, F'\ Poroszló, He'/Jes ""'" fi4, XXIII, 74, u. t. Kelnek, u. p. Szaszsebes. 

tiszafilradi j., es. O. Poroszló, n •. t. és u. p. Rehusulrhány, f"""' Nagypetrös, NyilrtJ 011., 

Poroszló. szeniczei j., C". O. 8zenieze, u. t. és u. p. Szenicze. 
Regdonpusztn, r.. Pusztakovácsi, Somogy 11tn.. Rcicllardpuszta, f"""' Baracs, Jlejér vm., adonJÍ 

marezali j., cs. O. Somogyfajsz, u. t. Somogy· j. cs. O. Előszállás, u. t. Dunaföld var, n. p. Baraea. 
fajsz, u ... p. Pusztakovácsi. · Relchmautanya, r.. Hodász, Szatmár ta .. 

•) Regéez kk., X Halastó; .A.ba·uj-Torna "m. mátészalkai j., cs. ,;, Kántorjánosi. a. t. és 
gönczi j. (székh. Abailjszántó), ház 68, i, ~97. 11. p. Hodász . 

• 
M., rk. Fony, gk. Mogyoróska, 4.850 kh., kj. é!; Reinlctanya, r.. Tápiószele, .Pest-Pilis·&lr· 
ak. Fony, tsz. Kassa, jbtk. és ab. Abaújszántó, Kislt··un vm., abonyi j., cs. ö. Tápiószele, u. t. 
es. O, Hejcze, 34, IX, 27, a. t. Göncz, u. p. és n. p. Tápiószele. 
Fony. Relsziguu&jor, r.. Ká.mon, Vas "m., szombat· 

R e g é c z i h á r om h u t a l. Háromhuta. . helyi j., cs. O. Szombathely, u. t. és u. p. Szom. 
R e g é c z t e l. Regécz. bathely. ' 
R é g e n 1. Magyarrégen, Szászrégen. , Reb:er Janos fiagja, f"""' Krasznabéltek, &lll· 
*) Regenye kk., Baranya 'Dm., pécsi j., ház 71. m(ir vm., erdődi j., cs. O. Krasznabélte&:, a. L 

il. 362, M., rk. Görcsöny, 1.~87 kh., kj. éa ak. Ákos, u. p. Krasznabéltek. 
Garé, tszlk., jb. és ah. Pécs, cs. O. Szalánta, 6~, XIX, Relzer Vendel tagja, fl Krasznabéltek &lit· 
60, u. t;, és u. p. Görcsöny. már 'Dm., erdődi j., cs. O. Krasznabéltek, L i 

Régenypusztn, r.. Bihar, Bihar vm., központi Ákos, u. p. Krasznabéltek. 
j. (székh. Nagy-Várad), cs. o. Biharpüspöki, a. fi. Reizmantanya, f'l Nyírtass, Szabolu -. 
és u. I•· Bihar. ~ · kisYárdai j., cs. O. Kisvárda, u.. t. és u, p. Nylrtass. 

Regete, ,......., Regeteruszka, Abauj-Torna vn~.. Reje, r.. Tisza•lob, Szabolcs "'"·• dadai abó 
mzéri j. (székh. Hernádzsadány),- cs. O. Nagy- j. (székit. Tiszalök), es. O. Büdszentmihé.ly, 
szaláncz, n. t. Magyarböd, n. p. Garbóczbogdány. m. h., u. t. és u. p. Tiszadob. 

•) Regeteruszka kk, X Regete; Abauj Torna R ék a l. Arany hida. 
t~tn., füzéri j. (szP.kh. Hernádzsadány), ház 116, Rékafrhány, n Láz, Trencsétl ""'·• pahói J .. 
i. M., t., o, 1·ef. G) Or ke, 3.491 kb., kj. és ak. cs. O. Puhó, u. t. Puhó, a. p. Láz. 
Garbóczbogdány, tsztk. Kassa, jb. Hernádzsadány, Rékamalom, r.. Rudnok, .A.bauj-Torna 1111 •• 

ah. Kassa, cs. ö. Nagyszo.láncz, 34, IX, 27, ~ csereháti j. (székh. Szepsi), cs. il. Semse, -•· t. 
m. h.. n. t. Magyarbőd, n. p. Garbóczbogdány. Jászó, u. p. Rudnok. 

*) Regettö kk., Sáros vm., bártfai j., ház 47, R ék as l. Kisrékas, Temerékas, Zagyvarékas. 
f, '!77,· H., gk. Biharó, 1.24-~ kb., kj. és ak. Uekehontoka, ,......., Dombrád, SzaboleB '"'·· 
Zboró, tsz. Epe1·jes, jbtk. és ah. Bártfa, cs. O. kisvárdai j., cs. o. Dombrá•l, u. t. és a. l'· 
Zboró, 67, IX, 29, u. t. és u. l•• Zbo1·ó. Dombrád. · 

Régilak, t"". Káloz, F(jM 'lltn., sárbogál'di j., *) Uekonyoújfalu kk., )( Hosztinecz, IvAg)'O 
CL o. Káloz, u. ~. és u. p. Káloz. és M:~.gJolna; Göm(Jr és Kis-Hont 1111,., rozsnyói j., 

Reginamajor, n Magasi, Trencsén vm., puhói ház 91, ! 61-7, T., rk. Rozsnyó, Iig. Sebet
j., es. ö. Pnhó, u. t. Bellus, u.. p. Llldniczróna. patak, UU9 kb., kj. és ak. Sebespatak, tsz. Rima· . 

Reglnamjor, r.. Nagyem6ke, Nyitra vm., nyit- szombat, jbtk. és ah. Rozsnyo, es. il. H.ozsnyo. 
raf j., cs. G. Nyib-a, u. t. NagylapAs, u. l'· ~5, X VC, 5~, u. t. Hozsnyó, u. p. Berzéte. 
N a gyemőke. · · •) ltékes kk., A ratl tim., borossebesi j., har 
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! 1)68, O., ~. 1.ö27 k.h., kj. éa ak. Décse, ház 306, i. 1.367, M., n., O• 6.941 kb., ak. hely
laL Arad, jblk. és ab. KörösbOkény, es. G. Boros- ben, lsz. Szabadka, jhlk. Bácsalmás, ah. Baja, 
.. hes, 831 lV, 13, u. 1;, és .u. p. Alcsil. es. O. Felsöszenliván, iB, VI, 17, u. t. B6.csbo
• *) Rekesz kk., Bereg ,;m., alsóvereczkei j., ko•l, !ZI· 
bu 4-6, :E 334, R.,· n., gt. Vezérszállás, 1.,:J7 th., Bemanenczla, r'\ Solt, Pelt-:Hlis-Bolt-Kialctffl 
k;j. él ak. Alsóvereczke, tsz. Beregsz6.sz, jb. vm., dunavecsei j., as. O. Solt, u. t. Duna
Alaóvereczke, ah. Szolyva, telekkönyvi hatóság egyháza, u. P• Solt. 
llunkics, es. ö. Alsóvereczke, 66, XI, 34, u. t. ReménJ, r'\ Csenyéte, .Abauj-Toma ,;tn., csere-
M u. p. Alsóvereczke. háti j. (székh. Szepsi), ca. O. Krasznokvajda, u. t. 

Reke1ó, ri Szamosfc'S, Kolon na., gyalui j., Garadna, u, p. Felsögagy. 

• 

_ -. il. helyben, IZJ. . . *) BemenJe kk., X. Lukács; &iroa vm., girálti 
*) Rekettye kk., llláramaroa "m., Gkilrmezc5i j., ház 50, :E R., • , 1.841 kb., kj. és ak. 

J.,_ ház 63, i. 370, R., gk. Lengyelszé.llás, 1.!31 kb., helyben, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. ·Girált, cs. G. 
k;j. és ak. Ta1'1Íjfalu, lsz. Máramarosszi~et, jhtk. Kálnás, 67, IX, u. t. Tapolyhanusfalva, 
• ah. Okörmezc'S, cs. o. Majdé.nka., XI, IZ). . 
16, u. t. Ökorme~c5, u. P• Tarújfalu: . . *) Remete kk., .Als6-Fehtr nagyenyedi j., 

Rekettye, n ~lSkunhalas, Pest-Rlu-Solt-K~s- ház '36, i, ~.002, O., .:f (5), l !!.77 :d kb., k;j. és ak. 
itm .,.".,, cs. ll. Ktskunhalas, u. t. és u. P• Kts- helyben, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Nagy-
kunhala.s. enyed, cs. ll. helyben, 50, XXI, 68, u. t. TGvia, 

R ek e t t y e l. Ha.vasrekeltye.. . n. p. Nagyenyed . 
~k~ttyeirtv~y, n Madáest, N6grátl "m., Remete, r'\ Bodonkút, Kololi "'"·• kolozsvári 

pest J., cs. O. Abell'alva., u. t. Gács, u. P• Ábel- j., cs. o. Bodonkút, u. t. Borsaújfalu, u. p. 
falva. · Kajántó. 

Reket1;Jés, n Berettyószentmárton, Bihar flm., Remete n Gyula Btlcts ""' cs 11 Gyula 
berettyóújfalui j., cs. G. Berettyóújfalu, u. t. 11• t. és :. P• Gyula.' ., ' • ' 
Berettyóújfalu, u. p. Beretlyószenlmarton. · . . 

R k u é F n.-~ ..,.,1. Bolt Ki k Remete, n Kánya, Tolna t1m., tamást. J., 
e e.,y a, n annos, ~··.L-. 11- - 11 un F 1 ö' t. T b K 

k · · T · 1 .. es. o. e s ues, u. a , n. p,ó.nya. 
..._, nagy ál&IJ., es. G. 6.ptósze e, u. .. él!l u. P• R t 1 Alsó t D t F ,_ ... 
T" 'ó 1 . e m e e· • reme e, unareme e, e ... u-
~1~~ G 
llekettyéd dUI6, n Fé.biánsebestyén, Csongrád. remete, yergy~remete, Jeszenó remete, Ho~oród· 

t . á t'l' · ( ékh M' d t) ., S t remete, Hosszuremete, Köszegremete, Kovárre· ... , lSZ n u 1 l· sz . 1n szen , Cll. v. zen es, u "ré l N -
.. é Fáb'.. mete, magyarreme le, ~· me l'emele, yé.rádremete, a. .. s n. p. Ia.n. p l p 1. 
*) ..,_k t•· ll kk. · vo- 6 8. ö ..._ b.é · álosreme e, oga.nyosremete, Poprádl'emete, 

.., e •Yv ' A.TtJBB - • r .... y "•·• pl S·' te S t .T t T . J. (s:tékh. Hálinez) h6.z SUJ f, 1.637 O. .:f- a.rosreme , zepesreme e, emeareme e, Ul'Jare-
. ' ' ' .' ' mete Turóezremete, 

1.91U kb., k;j. és at. Hosszúremete, tsztt., Jb. és ' · 
ah. Lugos, cs. 11. Bégamonostor, 4.8, VIli, Remetehliz, n Sarkad, Biliar fl"',; nagyszalon-

r (Igazfalva.-Rekettyc5) ~ (Igazfalva- tai j., CB. 6 .. Sarkad, u. t. és u. p. Sarkad. 
p. u. ·· ' Bemeteláb, n Oroszidecs, Maros-Torda ""'·• 

• 

l 

Reketyefalva tk., X Alsólunkarekitovitanya; mal'osi felsc5 j. (székh. :Magyal'l'égen), ca. 6. Maros-
. Hv.flyu.d '""·• hálszegi j., ház :JS!!, f, 1.170, o., • , vécs, n. t. Sz6.szrégen, u. p. luecsmrdc'S. 

tO.i4.3 kh., k;j. és ak. helyben, lsz. Déva, jbtk. és *) Remetelórév nk., X Jádremete, J6.dvölgy, 
ah. Hátszeg, cs. o. Alsónyíresfalva, M, XXIII, Kc5rOslóró és KörOspoilor; L'i11ar fltJt,, élesdi j., 
75, u. t. és u, p. Demsus. • ház. 634-, f. 3.143, U., m., .:f · (s), 19.CJ8t.. kb., ak. 

• 

Reketyé&liUszta, n Szinle, .Arad t~m., kisjenc5i j., helyben, tsz. Nagy-VáJ.·ad, jblk. és uh. Elesd, 
u. 11. Kisjenl5, u. t. és u. p. Szinte. O. helyben, 37, IV, 11, u, t. és u. p. Barátk.L 

R ek i l a l. H.ekellye. R e m e t e l u n g a l. HosszúJ·en:ete. 

*) Reli:IUa kk., X Geb6.ntelep, Piaintelep és · *) Remetemezö kk., X Újfalussylanya; Ssai
Purkarelit~lep; Beeben t~m., szilszsehrsi j., ház !!48, már vm., szmórvá.raijai j., hé.z 379, :E 1.661, O., 
f. l.Oti, O., .:f, 4..893 kh., kj. és ak. Sztrugár, tsz. m., t, 3.1!:&1 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Szat· · 
Nagyszeben, jblk. éa ah. Szászsebea, cs. o. !:izász. már-Németi, jhtk. és ah. Szinérváralja, ca. il. 
aebes, M, XXlll, 74J, u. t. Szászcsór, u. p. Felsö- h~lyhen, 5, XII, 37, u. t. Barlafalu;~-
pián. Bemeteoldal, n Oroszidecs,· .J1aros-TortJG 

*) Relyó kk., &epes ""'"• szepesófalui j., ház "m., marosi felsö j. (székh. .Magyarrt·sen1 cs. ll. 
86, i. 371, T., (5, 1.600 kh., kj. és ak. Szepesmátyás- Maros_vécs, u. t. Szászréifen, u. p. ld~:csfürd4. 

· fal va, tsz. Lócse, jLlt. és ah. Szepesófalu, cs. 11 a. e m e t e p o g a n e B t l. Pog6.nyosremete. 
Szepesól'alu, 67, IX, SO, u. t. Szepesófalu, u. p. Remetepuszta, r'\ Hodosfalva, Kololi flfll,, 
Hanusfalva. Q_anfl'yhunyadi j., cs. G. Csucsa, u. t. Kissebea, 

R e l y o v l. Rel y ó. n. p. Bánfl'yhunyad. 
*)Rém nk., Bács-Bodrog vm., j., Reme\epuazta, r- Somogyvámoa, Somogy 
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tmz., lengyeltóti \., cs. O. Somogy vár, u. t. R e nk !'l c 7. L L muva~rdő. 
Somogyvár, u. p. Gamás. .Uennertéglagyilr, r"l Nána, EBJteriJOifl 

Remnteség, r'l Vértf'sszljllős, Komá'Totn vm, ta- párkányi j., es. 6. Esztergom, u. t. és ~. 11, ;:~ 
lai j .. cs. ö. Tata, i;6lm. h. (Vértcsszöllös-H.eme- kány-Nána. 
teségJ. u. t. Tn tn, u. p. V é1·tessz:öllős. Renoviczamnjor, n Belatinez, Zala 11111 .. 

nemetetele p, n Petrilla, Hunyad tltn., petro- alsrilcnu vai j., cs. o. Belali nr::>.. u. t. és u. p. 
zsenyi j., cs. ö. Petrozsény, u. t. és u. p. Ló- BelaLincz. . 
nyaitelt•p. *J U.éuy kk., Bi.l1ar vm., vaskohi j., háJ 97, 

*) Uemetevas•!"yú.r kk., X Figlyárk · és Po- :E lJ57. O., .:t-. 9 i 7 kb., kj. és ak. helyben, tn. 
t:í.snya; Ung t~tn., szobránczi j., ház 114, :E 697, Nagy-Várad, jbtk. Vaskoh, ah. Belényes. cs. 11 . 
T., m., C;, gk. J.i'elsöhalas, ág. Ungvár, S.4a4 kh., Dombrovány, 37, IV, U, ~ tn. h., Ei;®.~. 
kj. és ak. Felsöhala.,, tsz. Beregszitsz, jbtk. Szob- Rényinyamló, r"\ Iloba, Szatmcír 1•111. S3inér
ráncz, ah. Ung\'ár. cs. ö. helybtm, 66. XI, 36, _[11 váraljai j., cs. ö. Súnérvá1·:\ljo.. 11. t es a. p. 
e. ~- Ilobn. 

• 

. Re:uismajor, n Oszlop, Sopron ~,m., kismartoni Rényi puszta, n Si.kabony, 11uZB011Y 011., 

j., cs. il. Feketevú.ros. u. t. és n. p. Sércz. dunaszerdahelyi j., cs. O. Dunaszerdahely, a. t. 
. *) Rem}lehollós kk., Vas !111,., körmcnui j., ház és u. p. Duna~~~ruahely. 

67, :E 34-~. M .• tk. Egyházashollós, 1.267 kb., kj. A. é p a l. Alsórépa, Felsörépa. 
és ak. Egyházast·ádócz. tsz. Szomhathely, jbtk. RóliBil'tvt\.ny, r'l Nagyugrócz, Bars vm .. osz· 
és ah. Körmenu, cs. O. KOrmend, 83, XX, 66. lányi j., cs. 6. Oszlány, u, t, P9 u. p. Nagy· 
a. t. Egyházasr;"Ldócz, n. p. Egyházashollós. ugrúcz. 

H e u cs i s s ó l. ~zinyef'ö. Répás kk., Hwnyad vm .. szászvárosi j., ház St. 
*)Rendek kk .. )( Hámori fO.részmalllm; Va,, tJm., f. 134, O., kg. Ópiski, 409 kh., kj. és ak. Lozsád, 

kőszegi j., ház 52, f. 310, N., czigány, rk. Rőtfalva, Lsz. Déva, jbtk. és ah. Szászváros, cs. ll. Piski· 
4-64 kh., kj. és ak. Lékn. tsz. Szombathely, jbtk. és telep, M, XXIII, 75, u. i. Piski, u. p. Lozsád. 
ah. Kőszeg, cs. ö. Léka. 83, XVl H. 59, ~· H é p ás l. Alsórépás, Felsórépás, Gömllrrépál. 
f (Höttitlva-Rendeki. ·\..1'', *) Répásfalu kk., &epes tJm., szepesófalui i., 

R e n d ek l. Ajkarendek, Csabrendek. há.z 111, :E 5!!5, T., rk. SzepesgyOrke, 1.601 ih., 
Remlt>kkút, r'l Náuudva1·, Ha.jdu vm., hajdu- kj. és ak. Újlerebes, tsz. L6cse, jblk. és ah. 

szobo-zlói j., cs. li. Nárludvar, u. t. és u. p. Szepesófalu, es. O. Javorina, ü7, IX, 10. u. t. 
• 

Nádt11lvar. sz~pesófalu, u. p. Ujterel>es. 

Rendekpuszta, n Abda, Gyór vtn.., tószigetcsi- *) Réiiá.shnta kk., X liyel'tyánvölgy; BorlOd 
lizkllzi j. (székh. Győr). rs. ö. Győr. a. t. Ótte- vm., miskolczi j., ház 78, f. 443, M., rk. Újhula, 
vény, n. p. Győr. 2.917 kh., kj. és ak, Újhuta, tszt:k., jb. és ah. 

*) Reneles kk., X Belsőábrahámhegy és Ren- Miskolcz, eS. ö. Diósgyőr, 3-:f., X, 31, u. t. Diós-
desi szölföhegy : Zala vm., tapolc~ü j., ház 6:l, györ, u. p. Hámor. i 

i 261, J'fl.. rk. ~Ktivágóörs. t,-048 .kb., kJ: és ak. Répa\sDlajor, r'l NagyJém, Ves;;prém lltll .. 

Kövágóörs, lsz. Zalaeg~rszeg, .Jh~k. es ah. ~apolcza, pápai j., cs. o. Lovászpatona, u. t. és 1, p. 
cs. O. BadacsonytomaJ, 48. XX, 64, ~ m. h., Gicz-Halhalom. 
u. t. és u. p. Kövágóörs. 

Ueudesi szölliiltegy, r-. Rendes, Zala vm., n Gömörpéterfala, Gömör " 
lapolczai j., cs. ö. Badacsonytomaj, u. t. és u. P• Kis-Hont flttz,, feledi j., cs. ö. Ajnácsk6, a. t. 
Kövágt'lörs. • . Ajnácskő, u. p. Gllmörpéterfala. 

Uen«lesktítiiUszta, n Magyarszőgyén, Esete.,.. Róiláspusztn, r. Kisgye, 1'emes 1111., lippai i~ 
go111 vm., pá.rkúnyi j., cs. ö. Bart. n. t. Köböl- ~s. O. Lábas, u. t. és u. p. Aga. 
kút, u. p. Magyarszögyén. Ré1ulspuszta, n Toponár, So1nO,tJY t~m., kaJlOI· 

Rendót:myn, n <.:salár, Nógrád t~tn., szécsé- vári j., cs. o. Top?nár, r. rgj p. u. 
nyi j., cs. ö. Nógrádszakál. u. t. Szécsény, Répástag, n Erkeserü, Bihar VII&., érmihály· . ' 
u. p. Bussa. falvai j., cs. O. Ermibályfalva, n. t. és 1. p. 

*) lte111lve kk., ){ Lagánymajor; Bars t~m., vere- Érkeserü. 
bélyi j., ház 133, f. l:!25, T., rk. Bnrsf'üss, Uótu\tl borvlztelep, n Kászonimpér, Cnk fill,, 

kh., kj. é~ ak. Ohaj, I.Hz. Aranyu:muu·tjl, jiJLK.. es k:í.swualt:siki j. ~ii~.:.ikh. Csik~r.t:ntmárton), es. G. 
ah. Verebély, cs. O. Ve1·ebély, ~6, XIV, 44, n. t. Kászonallíz, u.1. és u. p. Kászonaltiz. 
és u. l'• Ohaj. . Repcsik, n Dombelve, Tr~11csén VIH., caaezai 

Renget kk.., Hunyad vm .. algyógyi j. (székh. j., cs. ö. Csacza, u. t. Turzóf:llva, u. p. Domb
AlgyógJalfalu), ház ~57, i 1.024, O., t, .:t-, 2.!J19 elve. 
kh., kj. és ak. Bózes. tsz. Déva, jblk. Algyilgyal- *) Répczebónya kk., Sop!'OI• t~m., f~lsdpulyai 
falu, ah. ::izaszváros, es. O. Algyógyalfalu, .64, j., ház 185, :E DU, N., 0, !:!.795 kb., kj. és al:. 
XXlll, 76, u. t. és u. p. AlrJógyallalu. Alsórámóes, tsz. Sopron, jblk. és ah. ~'els6plllJ1 . 

• 

• 
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• .. 
eL 11. Répczekliroly, i 6, XVIII. 59, u. t. Lékn, ~ .1 ILopede kk., Bereg vm., rnunk.ácai j., hla 
a. p. Alsór;"llnlic:z. . 168, f., U7ti, H., n., t, 1.6~0 kb., kj. és ak. hely-

•) Répczccsárord kk., Sopron vm., csepregi .i., ben (felsllkerepecá kj. és ak. kerület), tsz. Hereg
biz !ta, ~ U:lö, M., rk. Répczeszemere, 1:12~ kh., sz;'•sz, jhtk. és ah. Munkács, cs. O. B~rogl..-isalmás. · 
kj. Nagygeresd, ak. Répcz"~;zemere (az iváni ak. 65, XI, 94, u. t. és u. l'· Szenlmiklós. 
párhuzamos B. aoyakOnyve), tsz. Sopron, jbtk. és ROIICgö, r-, Körösmezlí, Afáramaro1 vm .. 
ah. Csepreg, t'S. 0. h-án, 7oi, XVll!, 57, u. t. tiszavölgyi j. (szé.kh. Rahó), cs. O. Kc5rösmezlí, 
és u. p. Répczeszemere. u. t. és u. p. KlírOsmezlí. · 

•j llúpczefü kk., SoJWon .,m., felsőpulyai j., ház *) Repejő kk., Zemz)lén vtn., mezlílabo;cz' j., ház 
,t, i. 215, N., rk. Alsórámócz, 650 kh., kj. és ak. i. 17 7, R., m., t, 1.770 kb., lrJ. és ak. Homonna
Alsórámócz, tsz. Sopron, jhtk. és nh. Felsöpulya, olyka, tsz. Sátoraljat'ljhely, jblk. Sztropkó, ah. Va. 
ca. il. Répcz,·ká.roly. 76, XVIII, ft!l, 11, t. Lt!kn. l'annó, cs. ö. ?tlezólaborc.z, 66, IX, 28, a. t.llbu-
L P• Alsórámóc~ ;ynrndvány, u •. ll· Homonnaolyka. . · · 

*) Répczejá.uosfn kk., X Karolinamajor i Sop- R é p é n y I. Kisrépény, ~agyrépény. 
ron tom., ~:sepr~gi j., hAz ü7, i !1.!58, M., rk. Répcze- *) Repenye kk., X Farmos, Hegyfok, Leiyes, 
szemere, á;. 1\'agyger.·scl, 505 kb., kj. Nagygeresd, S:r.árazpnlak és Zsigatelep ; Mciramaro• ""'" 
ak. Rt>pczeszemt·re (az iváni ak. párhuZllmos B. ökörmczöi j., ház 29!2, i. 1.626 R., n., ; , 4.7:18 
anynkönyv~:), tsz. Sopron, jhtk. és ah. Csepreg. kh., kj. és ak. 1\lajcl~nka, lat. Máramaroaszipt, 
cs. ö. ban, 76, XVIll, 58, u. t. és u. p. Hépc:u·- jblk. és ah. Ökörmezö, cs. ö. ÜkOrmezlí, 86, XI, 
uem,.re. u. t. Ökörmezlí, ~-

*) RéliCff•károly kk., Sopron vm., l'elsöpulyai *) RCIIistye kk., )( t;::;cresbogaras, Farkaskn, 
j., ház L61 i. 34-U, N., rk. Felsórámócz, 1.138 kh., Újkoresztirtvány és Venutelep i Bara 11m., pram
tj. és :tk: Vámol'derecske, tsz. Sopron, jbtk. é~ szenlkereszli j., báz Si, i 526, T., rk. Szklenó
ah. Fels6pulya, cs. ö. h .. lyben, 71i, XVlll, ö9, u. t. fürdö, 1.804 kh., kj. és ak. Szklenófllrdö, taz. 
Soprouszentmárton, C8:J. Aranyosmarót, jbtk. Újbánya, ah. Körmüczbánya, 

*) R~pczeketl:el7 k.;;.., X Tábm·puszta i Sopro•n ~:s. ö. Garamszentkereszt, ~6, XIV, .(.ö, u. t • 
.,.., lluő!Julyai j., ház 169, i. tsf"Jl, N.,. o. 1.780 és u. p. !::lzklenófürdó. . 
th., kj. és ak. ht>lJben, tsz. Sopron, j btk. és ah. R e p is z k ó I. Répbfalu. · ' 
Fels6pulya, cs. ö K özéppulya, 76, XVIII, ö9, Repnyák, r-, Petárda, Baranya siklósi j .. 
L t. F~Isc'llászló, ~- es. ö. Beremend, u. t. Petárda, u. p. Beremend . 

*} lltíJ:czelt.öbalom kk., Sopl"on 11m., felsöp1•lyai Repptha.l, r-, DOrypatlan, Toltaa v1n, \'6lgység• 
j., b;~z l!~, i. 1.:dS, N., m., O• 3.94:1! kh., kj. és j. (székh. Bonyhád), cs. o. Zomba, a, t. 
ak. helyl•en, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Felsöpulya., Zomba, u. p. Tevel. 
c1, It Középpulya, 71i, XVIII. ö!l. a. t. l<'elsö- *) Repszeg kk., )( Repszegpuszta és Unsyecz-
lászló, ~;.. puszta; .Aracl "m., borosjenői j., ház i76, f 

• J Jtópczelak kk., Vas "m., sárvári j., há.z ·1.398, O., m., .:j:-, rk. Borosjenő, 3.58i kh., kj. 6II 
1•1, i 1.195, M., ef, rk. Niczk, !.413 kb., lrJ. és ak. Bokszeg, tsz. Arad, ah. és Borosjenlí, 
ak.. helyben, tsz. Szomhathely, jbtk. és ah; Sárvá1·, cs. ö. Bokszeg, 99, IV, 13, f, ~ p. u. 
ca. G. helybel!, Si:l, XVUI, ó9, r. _[ll e. ~- Re}lszegpu.sztn, r-. Repszeg, .Arad ""'·• boros

. ") RéJtCzemlcske kk., &p•ron ",n., felsőpulya jenöi j., cs. ö. Bokszeg, u. t. és u. p. Repsze~. 
j., ház tl:t, f. öúS, N., m., rk. Locsmánd, 1.~18 *) Ucsicznbl\nya nk., Krassó-Seörtny tim., J-esi
kb., kj. és ak. Sopronuclvard, tsz. Sopron, jbtk. és czabányai ,i., ház !.:!12, i. 17.3St!, N., o., m., csell· 

. . 
ah. Ft:!sc'lpulya, cs. O. Füles, 76, XV lll, 59, u. t. morva, czigány, krassován, t., sz., O• ; , ~,ef, 
Felslipulya, u.. p. Locsmánd. . =j=- (t), H.499 kh., ak. helylJen, tsz. Lugos, jbtk. 

*) Uépczosarnd kk., X Burgautelep i Sopron t\s ah. Boksánbánya, cs. ö. helyben, 48, VII, tO, 
m., t'eb6pulyai j., ház 1fl!j, i. 84-.1, H., o, t.:l5:1 _[ll e. ,,.::~'"· · · · 
kb., kj. és ak. Sopronud\·arJ, tsz. Sopron, jhtk. nk., X Hiuszád; 811eben vm., nagy-
él ah. Fels•ipulya, c;;. O. Füles, 76, XVlll, 5!J, u. t. disznódi j., ház 1.521, i. 5.771, O., czigány, ;t, 
Gsep 1'11'1 u. )t. Locsmánd. . =j=-, 27.8i-4 kh., ak. helyhen, tsztk., jb. és ak. 

*J Réttczeszemore kk.., S(Ypron vm., csepregi j., Nagyszeben, cs. ö. helyben, 31, XXIII, 74, 
báz 13:l, i 7tsö, M., o, ág. Nagygeresd, 1.631i ~- · 
kb., kj. h-án, !!k. hdyb!.'ll (az h·án: ::k. jJ!:·hiiZ;<- *l IUsö· kk., Sf.ros tan., Mr~fai j., l:iz ~l, 
mos B. anyakOnyve), tsz. Solll'on, jhlk. és ah. ! BM, R., ift, 1.ö95 kh., kj. és ak. Lófalu, 
Oiepreg, ~:s. il. Iván, 76, XV lll, 57, ~. ~, o4, !:"· lsz. Epe1·jes, j h lk. és ah. Bál'tfa, e11. O. Bárlfa, If, 

•) llÖ)tCzoszeutgyiirgy kk., )( l'lo::;pükmalom ; IX, i9, u, 1;, és u. p. Bártfa. 
"•• vm., sarvári j., ház 43, i. 976, .M., c;, 1.068 R ess ó l. Résö. 
kh., kj. és ak. Hegyfalu, tsz. Szombathely, jbtk. *) Reste kk., )( S11eulecz; .Abawj-Toru .... 
'-ah. Sárvár, cs. ö. Ölbö, Si:l, XVUI, öl1, •· t. esel'eháti j. (szúkh. Szepsi), ház 75, f. ül, K., 
'- u, P• Hegyfalu. · rk. B•i.ta, ck. l.ú.n7 t •·ef. Fels6láncz, t.W W.., 
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tj. és ak. Buzita, tsz. Kassa, jl>Lk. és :1h. Szepsi, rk. Pozsonyboldogfa, 1.745 kh., kj. és ak. )(., .• ,. ... 
es. O. Szepsi, 84, IX, 27, u. t. Csécs, u. p. Buzita. gurab, tsz. Pozsony, j btk. és ah. Bazin, ~-·ú. 

") Restór kk., Göm.ör és Kis-Hont vm., rozsnyói Szencz, 72, XIII; 40, ~ m. h., '· t. Szenc7.. 
-- j., ház 65, :E 356, T., ef, 1.476 kh., kj. és ak. ~· 

Annafal va, tsz. Rimaszombat, j btk. és ah. Rozsnyó, H é t e l. Túrréte . 
es. O. Csetnek, 25, XVI, 52, ~. o. t. Csetnek, *) Réten kk., Nagy-K1lkülló vm., nagysinlij .. 
•· p. Martonhá7.a. ház 215, :E 933, O., n., d.,, .:f, 4.08~ kh., kj. él 

R é sz e l. Jákórésze. ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jhtk. Nag)'Sink, ah. 
*) Reszege kk., X Feketetanya és Homok- Szentágota, cs. O. Százhalom, !l t, XXIII, 76, a. t. 

lanya; Szatmár tim., nagykárolyi j., ház 109, Hégen, . 
! 779, O., m., ; , rk. és ref. Szaniszló, 2.886 *) RétfiLia nk., Sopron vm., nagymartoni j .. 
kh., kj. (Mez<'ípetri nk.-hez beosztva), ak. Mezöpetri, ház 302, :E 1.799, N., o, 3.287 ka., ak. hely-
tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Nagykároly, cs. O. ben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. N cs. O. 
Szaniszló, 5, XII, 39, :r.. o. t. és u. p. Lajtaszentmiklós, 76, XVIII, 57, f (Rétfalu· 
Piskolt. Siklósd), ~· 

*) Resznek kk., X Góliczamajor ; Halastó, R é t fa l u l. Alsórétfalu, Kiarétralu, ÚjrélCala 
l:c1vecses és Külsöberkierd6 ; Zala vtn., alsó- Rétfarka, f\ Őcsény, Toltla vm., kllzponti j. 
lendvai j., ház 170, :E SiS, M.,_ rk. SzentgyOrgy- (szókh. Sz<:kszárd), cs. O. Szekszárd, u. t. Szei
Ylllgy, 2.597 kh., kj. és nk. helyben, tsz. Zalaeger- szárd, u. P• Őcsény._ 
ueg, jhtk. és ah. Alsólendva, cs. 11. Csesztreg, Rétföldi 'major, f"'t NagyOl ved, Es1tergo111 ~•·· 
'8, XX, 65, u. t. Rédics, párkányi j .. es. o. Bart, u. t. Bény, 11, p. N18'7· 

*) Résztelek kk.,)( Tyirákpuszta; Szatmár 'Dtn., O l ved. 
erdődi j., ház 20'-J, :E 1.121, O., m., it, 3. 74~ kh.,. kj. •) Réthá1. nk., Temes 11m., újaradi j., ház 19i, 
61 ak. Hirip, tsz. Szatmár-Németi, j btk. Erdőd, i. 985, N., o, !.553 kb., ak. helyben, lsz. Teme~-

• • 
ah. Szatmár-Németi, cs. O. Alsóhomoród, 5, XII, vár, jbtk. és ah. Ujarad, cs. O. Ujarad, VIII, 
87, u. t. Alsóhomoród, u. p. Hirip. 25, u. t. Temeskeresztes, 12:$J. 

Résztelek, r. Szakmár, Pest-Pilis-Solt-Kiskun R é t h~ t l. Muraréthát. 
"'·• kalocsai j., cs. O. Kalocsa, u. t. és u. p. ") Réthely nk., Temes vm., verseczi j., ház !t9a, 
lalocsa. i. 1.213, O., T-, 3.648 kh., ak, helyben, tsz. Fehér

Rét, f\ HajdubOszOrmény, Hajdu tim., cs. O. templom, jbtk. és ah. Versecz, cs. ll. Veraeez, 61. 
HajdnMszOrmény, u. t. és u. p. Hnjdub0s.zc1t·- VII, 20, u. t. és u. p. Temesvajkócz. . 
mény. · Réti, (""\ Szeremle, Pest-Pilis-BoU-Kilkun ~ .. 

Réi, f\ Szegvá.r, Csongrád t~m., tiszántúli j. kiskörösi j., cs. O. Szeremle. u. t. Baja, a. p. 
(szekh. Minuszent), cs. O. Szegvár, u. t. és u. p. Szeremle. · 
Szegvár." · Réti, f"'t Tiszat'Oldvár, Jász-Nagykun-Szolno~ 

Rét, (""\ Tiszafüred, Het~es vm., tiszafüredi j., vm., tiszai alsó j. (székh. Tiszafllldvár), ca. O. 
•· O. Tiszafüred, u. 1;. és u. p. Tiszafüred. TiszafOldvár, u. 1;, és u. p. Tiszafl!ldvár. 

Rét, n Tiszapüspöki, Jász-Nagykun-Szolnok R é t i l. Tárnokréti. 
•m., liszai kOzép j; (szék h. Törökszentmiklós), es. O. Réti és legelöl tanyák, r-. Karczag, Jáu· 
Törökszentmiklós, u. t. és u. p. Tiszapüspöki. Nagyk111J·&olnok "'n., cs. G. Karczag, q, t. él 

R é t l. Alparét, Babarét, Beregsárrét, Erd6rét, u. p. Karczag • 
Fazeka:;rét, Hegyrét, Hidegrét, Hosszúrét, Jánosrét, Uétlmajor, (""\ Csóka, Torontál 11111., tOrOk· 

• 

Kaszásrét, Kerekrét, Kovácsrét, Marokrét, Murány- kanizsai j., es. ö. Csóka, a. t. és u. p. Csóka. 
hosstúrét, Nagyrét, Nyitrazsámbokrét, Óas:.;zuny- Rétimaj or, r.. Fény, Torotttál vm., pit-dán~ 
rét, Pet6rét, f:lzarvasrét, Szepesrél, ~zéprét, U,- j., cs. ö. Móuos, u. t. és u. P• Fény. 
asszonyrét, Várhosszúrét, Vizest·él, ZsimhnkréL Rt\Umo.jor,. f\ Nagycsák.ány, Val tili, tOr-

Rétulnp, f\ Bönyrélnlap, Gyór v·m., pu:.;zlai j. mendi j., cs. ö. Rátót., u.. t. é.~ L p. Na~r· 

·(azékh. üy•3rszcntmáz-ton), cs. O. Bönyretalu.p, csákány. 
a. t. és u. p. Uönyr.;tul'-'P· Uétimltjor, f"'t Pusztaf'Mémes, Pozsony P•·· 

R é t a l a: p l. Böuyrélnlap. galántai j., cs. O. Jóka, L t. Magy:trdiószeg,u.,. 
Rétn.Jj, " Zenta, Bács-Bodrog ""''' ca. ö. l'nsztnföJ~mes . 

• 

Zenta, u •. t. és o. p. Zenta. ltétimnjor, n Szentmihályfa, Fonony ~~~~ .. 
·j Uétállás kk., Vas vm., muraszombati j., dunaszerdahelyi j., es. O. Dunaszerdahely. m. 1 . 

ház 81, i. 381,_ Vend, rk. Perestó, f»74 li.h., kj. é11 L>iósförgepatony, u. p. Szentmihályfa. 
ak. Perestó, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Mura- Rétlmulomtnnya, f"'' Tóti, Bihar tiiR .. mar~it
azombat, cs. O. Vashidegkút, 83, XX, 66, a. &. tai j., e11. ö • .Micske, u. 1;, Tóti, u. P• ErábrAny. 
Felsőleadva-Mátyásuomb, o. p. Perestó. HPtiwalomtele}l, f"'' Tibolddarócz, Borsod r~· 

•J Réte kk., X · PörOsmujor; Pozsony 117n·, mezőkövesdi j., cs. ö. Tibolddarócz, u. t. ,., 
szenczi .j., ház !!05, f. t.Oö7, M .• ezigány. ~, a. (l. 'l'll.wlddaró•·z • 

• 

• 
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• Rét Rév 

• 

JUtimre, r-. Kerülós, .ArGd t~m., kisjenői j., :f, 639, O., t, :T, 1.689 kb., kj. á ak.. helyben, ta1. 
cs. 11. Kerirl6s, u. t. és u. p. Kerülc5s. Brassó, ,jbf.k., él ah. Fopras, ca. IS. Fogaras, 811 

ro. Inota, Fejér vm., széke1fehér- XXIV, 78, u. t. és u. p. Fogaraa. 
vári j., cs. o. Nádasdladány, m. h. (Réti- *) R'T kk., X Orosztelek, Révtizraiu és

0
Zichr-

puszta-Csór), a. t. N ádasuladány, u. p. Caór. barlang; Bihar t~m., élesdi j., ház 614, z B,B89, O., 
Rétfrhány, ro. Mauácai, N6grád vm., gác1i j., m., ; , ~, rk. kg. Bertény, 17.916 kb., kj. él 

ca. 11. Ábelfalva, u. t. Gics, u. p. Ábelfalva. ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, és ah. Éleld, 
Bétftanya, ro. .ApAli, At·ad t~m., borosjenői j., ca. ö. Nagybáród, 87, IV, 11, r. _[ll e. 

es. o. Apáti (különitmény), u. t. és u. p; Apáti. ~-
JUtitanya, ro. .Marosdég, Kis-KOJ,;üllo t~m., RéT, ro. .Adony, Fejlr em., adonyi j., ea. G. 

ll8.dnóti j., cs. G. Raunót, u. t. Maroscsapó, u. p. Adony, u. t. él u. p. Adony. 
Radnél R é v }: Borrév, Farkasrév, Főrév, Garamrév, 

JUtUanya, f\ Tiszaigar, Het~tJB liszamradi Hadrév, Hosszúrév, Királyrév, Laborczrév, Lórév, 
j., ca. o. TiszaOrs, u. t. és u. p. Tiszaigar. Magasl'év, Mul'arév, Naiyrév, Remetelórév. 

Réti 'anyák, ro. .Mohács, Baranya 'Dm., mo· *J Kénranroa kk., X Fenéktanya és Zékin-

• 

háesi j., cs. o. 1\fal'lfitlasziBet, u. t. és u. p. kel't; Bsabolcs 'Dm., tiszai j. (székh. Mándok), hú 
Moháes. 147, z !W6, M, t , !!í , rk. Kopócsapáti, l. 948 kh., 

*) Rétközberencs kk., X Vel'eslanya; Bsabolcs kj. és ak. Kopócsapáti, tsz. Nyiregyháza, jbtk. é1 
1m., kisvárdai j., ház 141, :E 1.065, M., rk. és Bk. ab. Kisvárda, cs. ö. Gyüre, X, SS, u. t. ú 
Ajak, i-746 kb., kj. és ak. Pé.troba; tsz. Nyirejfy- u. p. KopócsapátL . ·:· 
háza, jblk. és ab. Kisvárda, cs. o. Kisvé.l'da, 65, *) Réniijfalu nk., Toronteil ., •• ,pancsovai j.t · 
X, 33, u. t. és u. p. Patroha. ház 1.ö86, i, 6.601, O., sz., n., .::f (~), rk. Torontál-

Rétklizkendergyá.r,r.Nagyhalász,Bsabolcsvm., almás, 18.4!78 kb., ak. helyben, tsztk., ·jb. és ab. 
nyirbogdli.nyi j., cs. o. Ibrány, ~ (Rétköz), u. t. Pancsova, cs. o. helyben, t9, VII, i~, r. 
;;a,yhalász, [8I p. u. ., ~· _[ll e. ~· • · 

*) JUtaág kk., X Jásztelekpuszta, Lókostanya *) Révayfaha kk., 1Vr6cs ""'·• turóczszent-
éa Pusztaszántó; N6grád tim., nóifádi j. (azékh márloni j., ház 171, l 1.-158, T., m., rk. Turócz
Rétság), ház 14!9, ;!.1.001, M., o, li.lf. Bánkt B.4S•i szentmárton, álf. Zaturcsány, 8.538 kh., kj. é1 
kb., kj. és ak~ helyben, tsz. Balassagyarmat, jbtk. ak. Ruttka, tsz. Beszterczebánya, ibtk. és ah. 
helyben, ah. Balassalfyal'mat, cs. O. helyben, 60, Turóczszentmárton, cs. O. Ruttka, '11, XV; 4!8, 

· XVI, M, 1_1( e. ~. . u. t. és u. p Ruttka. 
, ro. KővágóOI'B, ZtJltJ ""'·• BéTaytanya, r. Szijfetfalu, T,..,, ., •. , dettai 

· j., cs. O. Kl5v6.g60ra, a. t. és u. p. Rév- j.t cs. ö. Gátalja, u. t. és u. p. Sligetralu. 
flllöp. . RCTbástya, r. Révkolostor, Bsolnok-DobolctJ 

Rt!tazélpal1, ro. Boldolf, PeBt-Pilia-Solt-Ku vm., dési j., cs. IS. Kaczkó, u. t. Kaczkó, u. p. DéL 
k 11 em., nszódi j., ca. O. Tura, u. i. Hatvan, u. p. RéTbér, ro. Solt, PeBt-Pilis-Bolt-Kisktm na., 
Boldog. dunavecsei j., ca. O. Solt, u. t. és u. p. Soll 

Béwentmlklóa, ro. Nagyrábé, BihM tim., Rénsirda, r. Karanca, BarewtyG fHII,, bara-
Bárréti j. (székh. Biharnagybajom), cs. O. Bihar- nyavé.ri j. (székh. Dárda), CL O. Herczepzőllőa, 
torda, u. t. és a. p. Nagyrábé. L t;. és u. p. Karancs. 

f"'l Sárszentmiklós, Fejir t~m., sár· R é v e l. Bé.nréve, L6rinczréve, Péterréve, So-
bogárdi j., cs. O. Sárboifárd, :r. u. P• mosréve. 
Felsöalap. Revenicu, r. Kácsfalu, ·BGraga e•'t ba· 

RéUanya, 0 SárkOzújlak, B<atmár ttm., szat- ranyavári j. (székh. Dárdn), cs. ll. Kácsfalu, 
márnémeti j., ca. O. Sárközújlak, n. t. és u. p. L t. és u. p. Kai.csfalu. 
SárkOzújlak. R e v e ti s 1. Rékes. 

*)Retteg kk., X Pojentanya; Ssolnoi:-Doboka *)Révfalu kk., X r. és Madraczitelep; 
e•., dési j., ház 444, i !!.S18, M., o., clligány, t, Somogy t~m., szigetvári j., ház BS, ! 19j, .H., m., 
~ 1 ri. Csicsókeresztúr, .:1,.880 kh., kj. és ak. hely- rt. Bogdása, 1.847 kb., kj. és ak. Dl'ávafok, ta. 
ben, és ah. Dés, ca. o. helyben, 68, Kaposvár, jbtk. és ah. Szigetvár, ca. IS. Lakócsa, 

·XXI, 70, r. ~ e. ~· ü, XIX, 6i, u. t. Sellye, u. p. Dl'ávafok. 
') Ré~)' Háro·mszlk vm., sepsi j. (székh. R é v f a l u l. V ágrévfalu. 

SepsiszentgyOrgy, SlOlifabirói kirendeliség Nagy- Ré"dBlö}l, ro. Kővágóllrs, Zala ""'·• 
-horosnyóJ, ház 207' f, 903, M., ~. i.ö38 j., cs~ o. Kilvágóöra, J,, iQ, r (K6VájfóiJrs-RéY· 
kh., kj. és ak. helyben, tsz. Kézdivásárhely, jblk fülöp), _[ll e. ~. 
és ah. SepsiszentgyOri)', cs. O. Najfyborosnyót i, RéTheg.titag, ro. Gyilrszentiván, Ggór 11m., 
XliV, 79, r lRély-Eresztevény), IZ!· tószigelcsilizközi j. (azékb. Győr), ca. G. B6nyrét· 

R e t y i c z e l l. Havasl'eketlye. alap, u. t. és u. p. Gyc5rszentivAB. 
Reuaor kk:, Fogaras "'"·• fopraai j.t biz 140, ") RéThely kk., U11g ""'·• · na1fybel'8znai j., ·hu 
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110, f, 751, R., m., gk. Nagyberezna, ~.591 Révttzrnln, r'\ Rév, Billar "m,, élesdi j. es. 
th., kj. és ak. Nagyberezna, tsz. Beregszász, jbtk. ö. Nagybáród, u. t. és n. p. Rév. ' 
és ah. Nngyi.Jerezna, cs. ö. Nagyl1erezna, 66, XI, R e v u c z a l. Háromrevucza. 
36, ifJJ, r, o. })• Nagyberezna. Révzng, r'\ Püspökladány, llojdu mn., hRjdu. 
ReTiczkypuszta, r'\ Dunaradvány, Kom.árom szohoszlói j., cs. O. Püspökladány. n. t. (,s a. ,, 

·fJm., udvardi j. (székh. Ógyalla), cs. lJ. Komárom, Pilspllkhulány. 
u. t. és u. p. Dunaradvány. , R,za,kov, r'\ I,ázalja, 1'rencsé11 ""'·• pohói ~. 

ReTiczkyt.ele}J, 0 Izsák, Pest-Pilis-Solt-Kiskun cs. c'!. P u hó. u. t. Pubó, n. p. Láz. 
,:m., kunszentmiklósi j., cs. o. Izsák, o. i. és *) Rézbánya kk., .Bihar VIn., vaskohi j., hú 

' u. p. Izsák. · · 187, f, 689, O., m., o, t, =j:., 7. U8 kb .. kj. 
Revisnye kk., .irva vm., alsókubini j., ház 16, és ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. Vaskoh, 

t 75, T., ág. Nagyfalu, 896 kh., kj. és ak, ah. Belényes, cs. o. helyben, 37, lV, 18, 
Nagyf:.Ju, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. Alsókubin, (Lunka-Rézbánya}, ~· 
cs. lJ. Alsókubin, 71, XV, 49, u. t. és o, p. Árva- R é z 1> á n y a r a l u l. R~zbár,ya. 
nagyfal u. R é z h é. n y a v á r o s l. Rézbánya . 

.. ) Reristyevárnlja kk., Bars vm., ga\·amszenl· Rezes, 11 Raj, Aratl vm., ·borossebesi j., es. 
kPt·eszti j., ház 33, f, 242, T., rk. Zsamócza, 970 O. Honcztő, u. t. é~ u, p. Honczt6 . 
kh., kj. és ak. Zsarnócza, tsz. Aranyosmarót, jbtk. Rezét, r'\ Bajaszentistván, Peat-Pilis-&11-Kia
(ijhánya, ah. Körmllczbánya, cs. ö. Zsnrnócza, 26. ku,n vm.., kiskörösi j., cs. O. Bajaszentistván, 11. t. 
X l V, 45, u. t. Szénásf'alu-Vihnyepeszerény, u. p. PlJl'Ml, u. p. Bajaszentistván. 
z~arnócza. Rézgyí\rt ele p, r'\ Csetnek, Gömör ~s Kis· HI)J ' 

Revlzió, r'\ Kisdobron y, Bet·eg vm., mezc5- vm., rozsnyói j., es. lJ. Csetnek, a. i. és 11. p. 
knszonyi j., cs. lJ. Bátyú, n. i. Bátyú, u. p. Nagy Csetnek. 
dohrony. Rézbó.mor, r'\ Pozsonyborostyánk6, Po11ony 

•) ru§vkápolnok kk., Szolnok-Doboka . vm., vtn., llozsonyi j., cs. ö. Stomfa, u. t. és o. p. 
kápolnokmonostori j., ház 119, i. 495, O., ~k. Stomfa 
Rózsapatak, 1 kh., kj. és ak. Kováskápolnok, tsz. *)Rezi nk., X Bakonycser és Csorriakútipusz~'i 
nés, j btk. és ah. :Magyar lápos, cs. lJ. Kápolnok- Zala v tn., keszthelyi j., ház 298, f 1.ii56, M., 
monostor, 63, XXI, 70, n. t. és u. p. Kapolnok- o, 5.117 kh., nk. helyben, tsz. Nagykanizsa, jbtk. 
monostor. - és ah. Keszthely, cs. O. Zalaszántó, ~- XX. fi.l, 

Bévkert, r'\ Kérsemjén, &atmár vm., fehér- u, t. Keszthely, fXI. . 
gyannati j., cs. lJ. Fehérgyarmat, u. t, Fehérgyar- •) Rezsőfadvn kk:., )( Csambalov, GyuriKOff 
mat, n. p. Nábrád. Hirikov, Kopanicza, Kozakov, Krhov, Lahma· 

") Révkolostor kk., X Bogé.taivlJlgy, Révbástya nov, Meliherov, Pecsalkov, Rapanov, Stefanko~. 
és Zelónlanya; Szoltlok-Doboka f1m,, dési j., ház Ta1·abé, Urbanov és Vallanov; TrencsP11 ~m., 
U9, f, 666, O., it, 1.306 kh., kj. éa ak. Felsö· kiszuczaújhelyi j., ház 1112, f 7:l!.f.., 'f., rk. Xesz· 
hogáta, lsztk., jb. és ah. Des, cs. lJ, Kaczkó, 63, lény, 1.8~7 kh., kj. és ak. Neszlény, lsz. Trencs~n. 
XXI, 70, o. t. Knczkó, u. p, Dés. j btk. és ah. Zsolna, cs. ll Kiszuczaújhely, 71, XV, 

*) RévkörivéiJe& kk., )( Büdöspataka; Bsolnok- 4.8, u. t. Kiszuezaújhely, u. l'· Neszlény. 
Doboka "m,, nagyilondai j., ház 72, f, 321, O., Rezsöföld, r'\ Temesdr, 1\o!nes 11111., cs. il. \a 

gk. Hosszúrév, !l27 kh., kj. és ak. Hosszúrév, tsz. közbiztonsági azoigálatot Temesl'ár város renJ· 
Dél, jbtk. Nagyilonda, ah. Magyarlápos, cs. lJ. c'irség.J teljesfti), u. t. Temesl"át·, [SJ. 

, 63, XXI, 70, u, t, és u. p. Hosszúrév. *) Rezsőháza nk., X Molnár!anya; Turontál 
Révkörivélyespuszia, r'\ Csölösztő, Possony vm., nagybecskereki j., ház 658, i, 3.186, ~., m .. 

!lm., sommjai j;, es. O. Somorja, j,, u. t. és n. p. o, 8.485 l. h., ak. helyben, tsz. PaucsoYa, jbtk. 
Somorja. Perlasz, ah. Anlall'alva, cs. ö. Perlasz. ~9, \', 16. 

") RévleAnyTár kk., )( Bodzás, Buró, Szél- .[1 e. ~· 
fOld, Vár és Vá.rszög; Zem.pldn vm., bodrogközi lteY..sömajor, 0 .Abaszéplak, .Abauj-Tor11o v•, 
j. (székh. Királyhelmecz), ház 128, i!, 769, M., kassai j., cs. lJ. Kassn, u. i. Bárm, u. p. Aba· 
rk. Nagytárkány, gk. és ref. Zemplénagárd, 3.014 széplak. 
kh., kj. és ak. Zemplénagárd, lsz. Sátoraljaújhely, Rezsömajor, 0 Fels6knrompa, Po1s011y !'lll., 

jhlk. és ah. Királyhelmecz, es. lJ. Zemplénngáru, nagyszombati j., cs. !i. Poz.3onynádas, u. t. Szo· 
' 66, X, BB, u. 1;. Perbenyik, u. p. Zemplénagárd. molány, u, 1,. Pozsonynádns. 

Bévtanya, r'\ Palóháza, Sso.tnzár tJm., szinér- Rezsömajor, 0 Úfulak, Bács·BJclrog v111., lij-
vát·aljai j., cs. ö. SárkOzújlak, u. t. és u. p. vidéki j., cs. ö. Ófutak, u. t. Ps u. P• Ófutak . 
A rnnyosmeggyes. Rezsőmaj or, 0 Temesvaj kócz, Teme$ um., 

llévtanyn, r. Szatmáreseke, Seatmár t1m., verseczi j., cs. ö. Verseez, u. t. ~~ u. P• Temes· 
fe:1érgyarmati j., cs. lJ. Nagyar, u. t. Tur- vajkócz. 
isll'é.ndi, u. }). Szatmál"cSeke. Rezsöpart~ r. Ga1·amolaszka, Z6111°111 
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breznóbányai j., cs .. _~. Zólyombrézó. u. t. Zólyom- Rldzlnnpuszta, r""\ Gatály, Zfmplln t1m., nagy-
brézó, u. p. Garamolaszka. - mihályi j., cs. O. Nagymihlly, u, t. és u. p • 

Rezslltnnyn, (""' Nagyida, Abauj-Torna Bánócz. . 
_ tassai j., cs. G. Kassa, u. t. és_ u. p. Nagyida. RfecsklTölgy, ro. Turzófalva, 1}-mcst71 t1m, . 

Bezsütanya, ro. Szeazt a, .A.bar'.f-Torna ""'~' j., cs. O. Turzófalva, a., t. és a. P• 
caerehli.ti j. (széth. Szepsi), cs. o. Szepsi, a. t. Turzófalva. 
éa a. p. Csécs R i e cs n i c z a l. Veselény. 

R i b a I. IpolyszGg. Ri~erpnsztn, ro. Berkeszfalu, Temu t1m., dettai 
· ro. Tw•zófalva, 1rencsln t1m., j., cs. ö. Mezö.:omlyó, a. 1;, és u. p. TemesbGkény • 

eaaczai j., cs. O. Turzófalva, u. t. és u. p. Rlekllrhány, ro.Trencsér.hosszdmezcJ, Trencs~n 
Turzófalva. t1m., nagybicscsei j., cs. -11. Nagybicse, u. t. 

R i b l r i l. V4gszabolcs. N ·u. JI. TrencsénhosszÚJQezcJ. 
• 

Ribek I. Halasd. Rieny l. Jlu .. y. 
*) Ribény kk., Trencsm tJm., báni j., ház 218, Rlfótpuszta, ro. Báto1·keszi, Ea.ut-gom 

! 1.230, T., ö, 1.919 kb., kJ. és ak. Kissándori, párkányi j., cs. O. Muzsla, u. t, és u. P• Bátor-
tsz. Trencsén, jblk. és ah. Bán, cs. O. Bán, 71, keszi. · 
XV, 47, :f, ~ p. u. *) Rigács kk., ZalG tlm., slbnegi j., ház 1~, 

RlblcsQra kk., HunyJa tlm., kOrOsbányai j., f. 651, .M., rk. Zalaszegvir, ág. Zalagalsa, 1.070 
ház Hi7, ! 800, O., .:f- (•), 8.887 kh., kj. és kb., kj. és ak. Ukk, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. él · 
ak. Ribicze, lsz. Déva, jbtk. és ah. Körösbánya. ah. Silmeg, cs. ö. Sllmeg, 18, XX, 64!, m. 
os. ö. Riskulicza, 64r, XXIII, 76, a. t. és. u; p. h., u. t. Nemeskeresztúr, u. p. Ukk. 
KGr!ishá.nya. ") Rlgma\uy kk., Maros-Torda ""'·• nyárád· 

Ribieze kk., HunyarJ ""' , kOrOsbányai j., ház szeredai j., hú.z. 1~, f. 4!!110, M., ref. Nyárádszent-
183, f SU~, O., .:f, !11.!1178 kh., lrj. és ak. helyben, simon, 966 kb., kJ. és ak. Nyárádszereda, ta. 
tsz. Déva, j btk. és ah. Körösbánya, cs. ö. KörGs· 1\faros-Vásárhely, jbtk. és ah. Nyárádszereda, cs. o. 
binya, 64, XXIII, 76, n. t. és u. l~· Kll1·6shánya. Nyárádszereda, 6'!, XXII, 71, n. t. és n. p. Nyárfld-

IUbnylcsek, ro. Szepeshely, B•epe11 -r:m., sze· szereda. 
pesváraljai j., cs. G. Szepesvár11lja, u •. t. és u. I•· Rlgógiidör, ro. Mátraszc5llcJs, N6grád tJm., mieti 
SzPpcsvaralja. · - j., (székh. Salgótarján), cs. ö. Kisterenye, a. t. 

-IUbó, (""' Óhegy, Zólyotn "'"·• beszte1·cze- Pásztó, u, p. MátraszőllcJs. 
bá.nyni j., cs. ö. ()hegy, u. t. Besztereze bánya, f'"'l Balassagyarmat, N6grád ""'·• 
u. p. Alsószarvas. . balassagyarmati j., es. ö. BalsaagyarmaL U:. t. 

Rlcltardmajor, ro. Bot, Fejtr vm., váli j., és u. p. Balassagyannat. · 
cs. ll. Sóskút, u. t. és n. p. Etyek. Rigóhegy, ro. Udvarnok, Ngctra.vm., galgócsi 

R i e h n ó l. Rlhnó. j., es. ö. Nyitraújlak, u. t. Galgócz, u. p. Udvarnok. 
R i e h v a l d l. Erdővágás. , Rlgómájmajor, ro. Alsóterény, Hont v•., ipoly-
R i c h w a l d l. Kristú.lyfalu. / sági j., cs. ö; Alsósipék, u. 1;, Teszér, n. p. Gyúgy. 
*) Ricse kk., X Budahomok; ZempUt' ""'·• Rlgópuszta, ro. Tarany, Somogy tJm., nagy-

bodrogközi j. (székh. Királyhelmecz), Mz 817, atádi j., es. O. Nagyatád, ·u. t. Nagyatád, u. p. 
! 1.955, M., ~, rk. Nagytárkány, gk. ·Cséke, Tnrany. 
ol368 kh., kJ. és ak. Láczo., tsz. Sátoraljaújhely, Rigó rét, ro. Lipcse, Máramaros vm., dolhai j.. . 
jbtk. és ah. Királyhelmecz, cs. ö. Kisezigánd, 65. cs. O. Huszt, u. t. Huszt, u. p. Lipcse . 

• 

X, SS, Ilo t. és n. p. Perbenyik. · •) Rigósfürdö kk., X Rigósgyógyfllrdő ; D· 
R i cs e I. Túrricse. . mea tJm., lippai j., ház U5, f. 4!74-, n., o., m., 6, 
Rlcsló, f"'l Alsókörtvélyes, Zemplén vm., nagy- kg. Temeskomjál, U16 kb., kj. és ak. helyhea. 

mihályl j., cs. ll. Órmezö, u. t. Bá.nócz, u. p. lsz. Temesvár, jbtk. és ah. Lippa, cs. O. hely-
Rákóez. ben, B9, VIII, '!5, 4 tAt., -

R i c 1 k a l. Kispatak. · RigúsgyógyfUrdö, ro. Rigósfllrdö, Temes " •• , 
A Tiba, Ung tJm., szobránczi j., cs. G. lippai j., ca, O. Rigósfllrdő, n. t. és u, p. Rigós· 

Szohráncz, n. t. Szobráncz, u. }t• Tiba. fllrdt'í · 
R i~ s ó l. Alsóricsó, Felsöriesó. Rlgótauya, ro. Köhidgyarmat, Es•tergorn vm., 
*) RiesóTó.ralja kk., fi·encslfntJm., vágbeszterczei párkányi j. {~zékh. Muzsla), cs. G. Moula, u. t. 

j., ház ~. f. ~8'3, T., rk. Alsóricsó, 3«.7 kb., kj. és u. p. Kőhídgyarmat 
és ak. Alsóricsó, tsz. Trencsén, jbtk. Vágbesz- Rlg6tanya, ro. Nagykereki, Bihar bihar
tercte, ah. Nagybicscse, cs. O. Nagybicscse, 71, keresztesi j., cs. G. Kisszintó, a. t.· és ll• ,. 
XV, 4,7, n. t. és n. p. Alsóricsó. Nagykereki. 

R i c z i n g l. Réczény. RfgóvUigylmalom, r-. Hontkirályfalva, Hont 
Bldzak, f"'l Dombelve, 1rencsln tJm., csaczai vm., korponai j., ca. O. Szentantal, a. L Kor-

j., cs. ö. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. pona, u, P• Berencsfalu. 
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•) Rigyác& kk.., X Vnlél'iamajor j Zala vm., J bo si, tsz. Rimaszombat, j btk. ~'eled, ah Rima
aagykanizsai j., ház 125,! 676, M., l'k. Szepetnek, szombat, ·CS. ö. Feled, 25, XVI, 5'Jl, 1. t. Feled, 
t.666 kh., kj. és ak. Sormás, tsztk., jb. és ah. u. })o Jánosi. 
Nagykanizsa, cs. O. Nagykanizsa, 48, XX, M, *) Rimaráhó kk., X Zmeskáltanya; Göm6r á 
•· 1;. Nagykaniza., u. p. Sol'más. Kis-Hont vm., J·imaszombati j. (székh. Nyustya), 

R i g y i c z a L Regácze. ház 103, ! 366, T., m., o, (j', Ut4 kh., kj. és 
R i g y ó c z l. Rigyárz. o.k. hely ben, tsz tk., j h. és ah. Rimaszombat, es. il. 
Rihúrdmajor, r-. Bolhás, Somogy vm., nagy- Nyustya, 25, XVI, 5~, . u. 1;, Rimabánya, 

atádi j., cs. ö. Nagyatád, u. t. és u. p. Somogy- · 
szob. '") Rlmasbnonyi kk., Gömör ds Kis-Hon' 1111., 

*) Blbnó kk., Szepe8 vm., gölniczbányai j., ház feledi j., ház 141, i. 584!, M., ~. rk. Do-
118, ! 688, T., rk. Kluknó, 1.~4-2 kb., kj. és ak. bócza, t.-149 kh., kj. és ak. Serke, tsz. 
Korompa (korompavidéki kj. és ak. kerület), tsz. Rimaszombat, jhtk. Feled, ah. Rimaszomba~ 
L6cse, jbtk. és ab, Gölniczbánya, cs. o. Szepes- cs. O. Feled, ~ö, XVI, 52, u. t. Feled, ~-
olaszi, 67, IX, SO, u. t. Istvánhuta, u. p. Klukoó. *) Rimaszabadi kk., X Zapacsf;,rka:~vlllgy; 

Rlkfmajor, r-. ·Lepsény, Veszpréfil "m., o\nyingi Gömör és Kis-Hon/ vm., rimaszomhnli j. (székh. 
1 c~ " Eny1·na u 4- é u L é Nyustya), ház M·, i. 303, T., rk. Rimar.íhó, ag. ,., ~. u. l!rl . • •· s • p. eps ny. . . . , 

Bfklmalom, r-. Alsórépás, Szepes 'Vm., lőcsei j., ~1rnabánya, .3.362 kh., kJ. és ak. R1~nbanya, tsztt., 
e~. ~- Lőcse, u. t. Lőcse, u. p. Tarczafó. J~· és~ ah. R1maszombat, ~s. a. Rtmakokova, ~5, 
. *) Rikosd kk., Bihar "m., élesdi j., ház 58, i. X~I, o2, u. t: és u.· p. Rtmabá~ya. . 

84!1, 0., m., ~. ~~ kh., kj. és ak. Szászfalva, ) _ Rim~szec1 kk., X Alsócsol~anka, Alsó.nandor, · 
taz. Nagy-v árad, jbtk. és ah. Élesd, cs. o. El esd, Fe~socsobanka: Felsőnándor es . ~cza?opus~ta; 
Jf1 IV 11 m h u t Rév u p Szász- Gomör és Kzs-Hont 11m., feled1 J., haz 34:~, ! 
fal·a ' ' ' ., • • ' • · 1.658, M., o, ~, X), 8.964! kh., kj. és ak. helyhen, 

:) ·..,, b.l-w kL Gö ö ., K.:' rr 4 lsz. Rimaszombat, jbtk. Feled, ah. Rirnaszomhat, .u.ama IUl_, a &., 111 r r;a zs-..uon~ vm., ~ · 
· b t' · ( . é' h N t ) há lO" .c o:.~• cs. ö. helyben, 26, XVI, 62, .L• r1maszom a 1 J. sz K • yus ya , z o, ., u.,..,, ,Pl . 

T., m., if, rk. Rimaráhó, 4.655 kh., kj. és ak. *)e.Ri b 4- ·t ){ Al óh kt' t ,, . . b maszom a. I v., s a tpusz a, rar· 
helyben, tsztk., Jb. és ah. Runaszom at, cs. O. k 1 . ta F 1 xh kt' t K' h l t XVI ~ asa maspusz · , e su a 1pusz a, ts •gypnsz a, 
Ny:s ya, !16, • 5 • :C, .P' e._ . . Kisrákospuszta, Kurinczpuszta, Möcsénypuuta, 

) Rlmabrézó kk., X Hegykert; Gomör is Ku· Rózsipuszta, Szabadkrapuszla, Tarnóczpus,.la él 
Boot vm., rimaszombati j. (szék h. Nyustya), ház 97, Világospuszta; Gömör ts Kis-Hont ."m., ház 1.065, 
f. 511, T., m., ó', rk. Nyustya, 2.450 kb., kj. és ak. i, 6.91~, M., t., 0 , ~,if, (r, ö.0:3íl kh., at bely
Nyustya, taztk., jb. és ah. Rimaszombat, cs. O. ben, tsztk., jb. és ah. helyben, cs. 11. helyben, 26, 
Nyustya, j{;, XVI, 5~, , n. t. Rimabánya, XVI, 52, ~. _[ll e. 
~- . *) Rima va kk., X és 

") Rimafilrész kk., Gömör és Kis-Hont 'Vm., Méhespusz1a j Gömör ts Kis-Hont vm., rima· 
riszaszombati j. (székh. Nyustya), ház 156, i. 690, T., szombati j. (székh. Nyu-tya), haz 168, f-1.056,1., 
á', rk. Tiszolcz, 8.614 kb., k.j. és ak. Nyustya, rk. és ág. Rim»szumbat, 4.~Bio kh., kj. é$ at. 
t.sztk., jb. és ah. Rimaszombat, ce. O. Tiszolcz, helyben, tsztk., jb. és ah, Rimaszombat, cs. o. 

:X.VI, 6!, m. h. u. 1;. PB u. })• Tiszolcz. Rimaszombat, 25, XVI, 6~, u. t. és u. p, Rima-
*) Rlmak •kova nk., X Bélatanya, Császál·- szon.bat. 

patak, Csiszá1·szkó, Drahova, Farkasvölgy, Háj, *). Bimavarbócz kk., X Bottótanya, Dobrosty~. 
Havrilló, Jaszeninka, Kálmáuka, Liesuieza, ~locsá.r, Oskótanya, Világos és Zsl(yánó; Gömör ú Ki•· 
Perestanya, Radoska, Újautalvölgy és Záklicsnó ; Hont vm., rimasz,,mbati j. (székh. Nyustya), hás 
Gömör és Kis-Hont vm., rimaszombati j. (székh- 56, ! 218, T., m., rk. és ág. Rimaráhó, 1.611 kb., 
Nyu:;tya), ház 837, i 4-.645, T., m., n., cseh- kj. és ak. Rimaráhó, tsztk., j b. és ah. Rim3· 

/ morva, czigány, O• if, 1ti.ö10 kb., ak. helyben, szombat, cs. 0. Nyustya, XVI, 52, u. t. Rima· -tsztk., j b. és ah. Rimaszombat, cs. O. helyben, bánya, u. p. Rima· ábó. 
ifi, XVI, 6~, , :r, ~- .· *) Uimazl!laluzsány kk., Gömör ta Kis-Honi 

· R im a l e h u l a l. l:timaszabadi. vm., rimaszombati j. (székl1. .Nyustya), ház ~ • 
Rinuí.ny, r-. Tótpelsócz, Zólyom 11m., zólyomi i, 137, T., ág. Rimabánya, 4!78 kh., kj. és ai. 

J., cs. ö. Tótpelsőcz, u. t. és u. p. Tótpelsőcz. Rimabánya, tsztk., jb. és ah. Rimaszomhal, cs. 6. 
RlmánJDlajoa· r-. Szöcze, Vas vm., körmendi j., Nyustya, j5, XVI, 6!t, u. 1;. és u. p. Himahánya. 

... ö. lvá.hCZ, r (Zalaháshágy-Rimánymajor), *) RimltCZ kk., x Hálkapuszta, Farkaskút•puszta, 
I2$J -RimánymajorJ p. u. Fehérföldpuszta, Keresztivuszta, KilrtvcHyespuuta, 

") Rimapálfala kk., X · Dohrapuszta; Gömör llózsáSI•Us:tta, Sóspuszla, Szarkavölgypuszta él 
• Ki.s·H.om 'Vm., feledi j., ház 81:1, ! 361, Af .. Várpatakpuszta; Nógrád tim., szecsényi j., bú 
rk. Feled, ref. Jánosi, 1.4-~6 kb., kj. és ak. 281.1, f, 1.67~, M., 0, U!-0 kb., ij. és ak. bely· 

• 
• 

• 

• 
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.. u, tn. Balassagyarmat, jbtt. és ah. Szécsény, R i p i n 1 e L Repenye. 
-.G. Szécsény, !5, XVI, 1)1, n. t;, Szécsény, [ZI. R i p p a l. KOrösmarL 

•) Rlmóoza kk., X Hámor; Gömör ts Kis- Riska kk., Hunyail "'"'·• k01·0sbányai j., hu 
HOIII tim., rimaszombati j. (székh. Nyustya}, biz 133, f. 479, O., .:f, 1.039 kb., kj. és ak. Czebe, tu. 
64, f. !161, T., m., ág. Rimabánya, 1.866 kb., kj. Déva, jblk. és ah. KörOsbánya, cs. ö. KörOsbánya, 
ti ak. Rimabánya, tsztk., jb. és ah. Rimaszombat, 64, XXIII, 75, a. t. és a. p. KOrösbánya. 
cs. o. Rimakokova, !116, XVI, u. t. és 11. p. Rlskásnmalom, f""' Felnémet, Heves vm., egri 
Rimabánya. · j., cs. ö. Ege1·, u. t. Felnémet, u, p. Eger. 

Rlmsosákhegr, f""' SzentorbánherY, Zala t~m., Rlskulicza kk., Hunya·Z vJn., kiJrOsbányai j., 
c:sáklomyai j., ca. O. Stridóvár, u. t. és u. p. ház 2!117, f. 1.057, O., T• 8.856 ~h., kj. és ak. helJ" 
Stridóvir. ben, tsz. Déva, j btk. és ah. KörOsbánya, cs. o. heir-. 

•) Rinyabesenyi kk., X Czukr.rpuszta, Nagy- ben, 64, XXIII, 76, a. t. és q, p. K01·0sbánya. 
álláspuszta, OszpOte és Sziágypuszta; .Somo,qy Bison,,-.. Dombelve, Trencstn vm., j., 
••·• nagyatAd i j., ház 5!11, f. 630, M., rk. Gör- cs. ö. Csacza, u. t. Csacza, u. p. Dombel ve. 
reteg, ref. HomokszentgyllrrY, 6.!9!1 kb., . kj. és Bltlospuszta, f""'Szentlászló, Somogy ""'·• sziget
ak. Lábod, tsz. Kaposvá1·, jbtk. és ah. ~agyatid, vári j., cs. o. Mozsgó, u. t;, és u. p. Szentlliszló. 
cs. O. Mike, 41, XIX, 6!11, u. t. és u. p. Lábod. Ritka, f""' Barossháza, 7Yencslft tim., illavai j., 

•) Blnyahosszdfalu kk., X Simonmajor; So- es. ö. Illava, u. t. Bellus, u. p. BarosaházL 
•wgy tim., nagyatfldi j., ház 7!1, f. 392, M., rk. ") Ritkalaiza kk., Vas na.,· szentgotthá.rdi j., 
GGrgete1, 1.399 kb., kj. ás ak. Lábod, tsz. Kapos- ház .ts, f, ilS, Vend, rk. Na!Jydolány, 606 kh., 
vár, jbtk. és ah. Nagyatá.d, cs. O. Görgeteg, t4, ltj. és ak. Felsőszölnök, tsz. Szombathely, jbtk. ~ 
XlX, 61, u. t. és u. P• Lábod. ah. Szentgotthárd, ca. ö. Felsc5szöluök, 83, XX, 

•) RinyakoT~at kk., X Fajankópuszta és 66, u. 1,, Gyanafalva, u. p. Felsószölnök. · 
KiDcsel!puszla; Somogy vm., nagyatá.di j., biz Rltkapuszta, f""' Gicze, Gö11aör ls Kis·Hrmt f!m., 
79, i 385, M., ~, rk. Csököly, Ui84 kb., kj. és nngyrc5ezei j.· (székh. Jolsva), cs. ö. Pelsllez, u. t. 
ak. CsOkOly, tsz. Kaposvflr, jbtk, és ah. Nagy- Licze-Gieze, u. p. Licze. · 
atád, ca. O. CsOkOly, 4,, XIX, 611, •· t. K&.dar- Rltnmarc, f""' Denta, Temes flm., dettl!-i j.,~cs. O. 
kút, u. p. Gige. Detta, u. t. Detta, u. p. Denla. 

Rlnyapuszta, f""' Inke, Somogy vm., csurgói j., . Riuszád, f""' Resinár, Sleben tim., nagydiaz-
0. Inke, u. t. Felsc5se1Jesd, u. p. Inke. nódi j., cs. o. Resinár, u. t. éa a. p. Nagy-

•) Rinyaszentkirály kk., X Ágerdöpuszta, disznód. 
rénypu11zta, Fülecspuszta, Ikladpuszta és Kohány- Rlzapuszta, f""' Káptalantóti, Zala 11m., tapol-
puszta; Somogy 11m., nagyatádi j., ház 1 f. 1.1~8, czai j., cs. o. Badacsonytomaj, u. 1.. Badacsony-
~ .• rk. és ref. Görgeteg, 5.781 kh., kj. és ak. tomaj, u. p. Tapolcza. 
(riny~zentkirá.lyi kj. és ak. ke~fllet), tsz. *) Robádihegy kk., X Globokóhegy, 
vflr, Jbtk. lll ah. Nagyatá.d, 08• ö. Görgeteg, 44, hegy, Kel'peezhegy, Koprivahegy, Leszkovcaeoz
XIX, u. ~· G!!rgeteg, ~. . hegy, Sprinczhegy, Szelszcsákhegy lll Tkálecs-
R~n~tamusl, f""' Görgeteg, Somogy vm., natu· hegy; Zala t~m., csáktornyai j., ház J35, f, 

at~1 J., cs. ö. Görgeteg, q. t. és u. p. GOI·ge_tcg: H., rk. Stridóvár, 1.37 J kh., kj. és ak. Stridóvár, 
) RlnJaúJln.k kk.! ~ Gézapuszta és TerézmaJor, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Csáktornya, ca. o. 

Somogy tim., barcal J., ~ú t-O, f. 638, M., rk. Erdö- Stridóvir, 48, XX, 65, u. 1.. és u. P• Stridóvár. 
esokooya, ref. SomogyvlSonta, 4.419 kb., kj. és ak. Ró b ri öl H fal .lii 'tr llár 
Erdc'lcsokonya, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Nagy- ~ . Y n, f""' erezeg va, 6J ti ... , -

atád, es. ö. Babócsa, 44 XIX, 6!11, u. t. és u. p. ~::~:~ J., ca. 0• •· t. és L· P• El~ 
• • • 

•) BlnJaújnl§p kk., X Bakháza és Rinyaújnépi •) Robogány kk., l! ihar ti~., belényesi j., biz 161, 
puszta, Somogy t~m., barcai j., ház 91, f. ói9, i, 716, O., -=t"• !U6o kb., kJ. és ak. helybe~, ta 
M., rk. Babócsa, ref. Komlósd és Péterhida, Nagy-Várad, Jbtk. és a~. Belényes, ca. O. Klapapr 

kb., lrj. és ak. Babócsa, tsz. Kaposvár, jbtk. mEző, 87, IV, 18, u. t. Szo~batsáif, ~. . 
ea ah. Nagyatád, ca. o. .U, XIX, 61, u. t. Bobozhegy, f"'' Czecze, FBJtr v•., sárbogáreli J., 
és u. p. Babócsa. es. O. t.:zeeze, a. t. és a. p. Czecze. · 
. puszta, f""' Rinyaújnép, Somogy Roboztanya, f""' Ba~"Rcska, Fejtr t~•., rili J., 

etR., barcsi j., ca. ö. Babócsa, u. t. és u. p. cs. O. Velencze, a. t. •· p. 8If. 
· Babé esa. . racska. • 

•) Rlomfaha nk., Nagy-Kükiilló t~tn., med R o c h Ca l v a l Rozsfal va. · 
j,, ház 315, f. 1 N., o., d". .:f-, 4!.455 kh., ak. Róezházapnszta,f""' Ekel, Komáro• .,.,, csaU6-
helyben, tsz. El'ZSébelváros, jbtk. és ah. Metlgyes, kOzi j. (székh. Nemesócsa), G. Nemesócsa, 
ca. O. Berethalom, 811 XXIII, 76, q, t. Berethalom, u. t. Nemesócsa, u. p. Ekel, 
cgJ. . . •) Uód nk., 81eben t11n., szerdahelyi j., ház l 
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f U7.f., o., .::f, ~.!UO kb., ak. helyben, tsz. Nagy- novai ,j., es. lJ. Nova, JI. t. Nova, u. p. Zala-
szr:>ben, jbtk. Szerdahely, ah. Szászsebes, cs. ö. támok. · 
Polyán, 6,, XXIII, 741, u. i. és u. P• Polyán. Rókalyuk, 0 Tápiógyörgye, Pest-Pi.lis·Solt· 

R off l. Tiszaroff. Kiskun v-m.,· abonyi j., cs. O. Tápiószele, n, L 
R o g e n d o r f l. Szőllősudvmnok. és u. p. TápióByörgye. 
")Rogoz kk., Szolnok-Doboka vm., magyarlápasi Rókalyuk, 0 Zalas:r.ántó, Zala 11m., keszthelyi 

j., ház 261:1, i. 1.135, O., t, .:f, S.929 kh., kj. j., cs. ö. Zalaszántó, u. t. Sümeg, u. Jl• Zala· 
és ak. Domokos, tsz. Dés, jbtk. és ah. Magyarlápos szántó. · 
cs. O. Magyarlápos, XXI, 70, u. i. és u. p: Rókalyukhegy, r. Kótaj, S;abolc.i tm., nylr-
llagyarlápos. . bogdányi j. (székh. Kemecse), cs. O. Nyi:matla. 

R o g o z l. Bélrogoz, Havasrogoz, Venterrogoz. u. t. és u. p. Kótnj. 
R o g o zs e l l. Havasrogoz. R.ókalyukpuszta, n Rakottyás, Gömör 6s Kil· 
Rogozselpuszta, r. V éresorog, Bihar vm., Hont vm., feledi j., es. O. Rimas!écs, u. t. Rima· 

élesdi j., cs. ö. Vércsorog, u. t. Mezőtelegd, u. P• szomha t. u. p. Bátka. 
Serges. R.ókn\yukpuszta, r-t Újgyalla, Komát·om rM., 

Rogylna, r-. Alsószh·ágy, Seilágy vm., szilágy- udvardi j. (székb. Ógyalla), cs. O. Ógyalla, 11.. t. 
csehi j., cs. ö. Egerhát, u. t. és u. p. Egerhát. Ógyalla, u. I•· Komáromszenlpéter. 

")RoJti kk., S:oltwk· Doboka vm., magyarlápasi Rókalyuk tanya, r'l Oros, Szabolcs 11m.,nyfrhog· 
j., há.z ':1!28, i. 97fl, O., t, =f, 5.006 kh., kj. és ak. dányi j. (székh. Kemecse), cs. O. Nyfregyháza, 
helyben, tsz. Dés, jbtk. és ah. Magyarhi.pos, es. o. u. t. es u. p. Ot·os. . 
HagyarJápos, 68, XXI, 70, a. t. Magyarlápos, ~- . ~ó~amalom, 0 Bőszénfa, Somogy vm .. tapos-

*) Rohó kk., Nyttt·a vm., szeniezei j., ház öö, ''art .J., cs. ö. Galosfa, 11. t. és n. p. Gálosfu. 
f, 325. T., 0 , 794 kb., kj. és ak. Szotinafalva, •) Rókamezö kk., Mámmaros vm., dolhai j., 
tsz. Nyitra, jbtk. és ab. Szenicze, cs. O. Szenieze, hú.z 919, i. 1.733, R., rk. Hus:r.l, gk. Kovácsrél, 
a, XJII, ,1, . 15.697 kb., kj. és ak. Kovácsrét, tsz. Máramal'OS-

.. ) Rohod kk., X Sigepuszta j Szabolcs vm., nyir- sziget, jblk. és ah. Huszt, cs: ö. Kereezke, 8~, 
haklai j., ház 166, i, 1.080, M., ~, gk. Nyírbakta, XI, 35, u. 1. Dolha, u. I•• Kereczke. 
3.406 kh., kj. és ak. Nyírbakta, tsz. Nyíregyháza, Rókapuszta, r'l Szúes, Veuprém tm., pápai j., 
j btk. és ah. Nyirbá.~or, es. ö. Nyírbakta, 5, XII, S9, cs. ö. Bakonybél, u. t. Bakonyszentlászló, u. p. 
u. t. és u. p. Nyírbakta. Francziavágás 

RoJJoda, r'l Sövényháza, Csongrád vm., tiszá.n- Róka1·ét, f"'' Alsókalocsa, Máramaros vm., 
inneni j. (székh. Kiskundorozsma), es. ö, Kis- ökörmezői j., es. ö. Alsókalocsa, u. t. Ökörmező, 
telek. u. 1;. Csanytelek, u. p. Sövényháza. . u. p. Alsókalocsa. 

•) Rolloncz nk., X Alsómajor és Ilko.puszta j Rókás, r'l Cz.eeze, Fejér t•m., sárhogá1'11i j., 
Vas t•m., kőszegi j., ház 740, i,· 4.137, N., m., es. O. Czecze, u. t. és u. JI. Czecze. 
o, r:f', (r, 7.607 kb., ak. helyben, tsz. Szombat- U.ókás, n Nagyruszka, Zetnplél~ vm., gálszécsi 
hely, j btk. és ah. Köszeg, cs. ö. helyben, 83, j., es. ö. Tőketerebes, a. t. és n. p. Tllke!crehes. 
XVIII, 59, f, ~, ~ e. · Rókástanya, r'l Szaján, Torontál ·vm., nagy-

R o h o z s n y ik I. Barátlak. kikindai j., cs. O. Padé, u. 1;, és u. p. Szaján. 
': o h r b a c h l. NádasfŐ. *) Rokitó kk., Sáros vm., bártfai j., ház 60, 
Rohrerlöld, r-t Mosontarcsa, Moson tJm., ma- i. 320, T., czigány, rk. 'fapolysárpalak, ág. 

gyaróvári j., es. ö. Moson•zenljános, u. t. és u. p. Bártfa, 892 kb., kj. és ak. Ferzsó, lsz. Eperjes, 
Mosonszentjános. jlltk. és ah. Bártfa, cs. ö. Bártfa, 67, lX. 29, 

Rója1lidja, r'l Olii.hlápos, Szolnok-Doboka vm., u. t. és u. J». Bárlf'a. 
magyarlápasi j., cs. ö. Oláhlápos, u. t. és u. p. R ok i t ó l. Homonnarokitó, Izbugyarokitó. 
Oláhl:tpos. *) Rokitóez kk., Zetnplén vm., mezölabore1i j.1 

Rojkótelep, r-. Szlankován, Liptó vm., 1·ózsa- ház 53, i 277, R., gk. Laborczrév, 1.808 kh., kj. él 
hegyi j., cs. ö. Rózsahegy, u. t. és u. p. Kralován. ak. Felsőesebény, tsz. Sátoraljalijhely, jbtk.és ah. 

·) Rojt kk., X Káptalanpuszta: Bihar vm., Homonna, cs. ö. Mezölaborcz, IX, 28, a. t. es 
cséffai j., ház 219, i. 976, O., .:f, 2.607 kb., kj. és u. p. Mezőlaborez. · 
ak. helyben, lsz tk. Nagy-Várad, j b. Nagy-Váa·ad U.okolé.ny, r'l Szenlpéterúr, Zala vm., pa~sai 
vidéki (székh . .\agy-Várad), ah. Nagy-Várad, es. O. j., cs. ö. Pacsa. u. t. Pacsa, u. p. Szenlpélerur. 
Biltarugra, 37, IV, 11, u. i. Cséffa, u. P• Oláh· Rokszinespel'ospuszta, n Méhkerék, Bihar 
szenlmiklós. ·vm., nagyszalontai j., cs. G. Sarkad, n. t. es a. p. 

Rókabokor, r-. Nyíregyháza, Ssabolcs vm., Méhkerék. 
es. ö. Nyíregyháza, u. t. (.s u. l'· Fe1sősima. llokszinpuszta, n Bokszeg, .Arad "m., boros· 

Rókabá.t, r-. Tiszafüred, llcvcs t·-m., tiszatUredi jeni'H j., es. o. Bokszeg, u. t. és u. p. Bokszeg. 
j., cs. ö. Tiszafüred, u. t. és u. p. Tiszafüred. *) Rókus kk., S:epea vm., késmád~i j., b~ 

RliknMz:nnajor, /"' Zalatál'nok, Zala 11m., 115, f. 656, N., t., eJ', r.k •. Késmiir.k, !U97 lb., kJ . 
• 
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él ak. Kt!smtl.rk (késmárkvidéki kj. és ak. kerQlet), Romogypuszta, t1 Okány, Bihar tim., csétrai j., 
lu. Ldcse, jbtk. él ab. Ké1m(ll'k, c1• o. Barlang- cs. ö. Okány, u. t. és a. p. Okány. 
liget, 67, IX, ao, u. t. nyáron : Titrabáza, télen : . *) Bon10lf nk., Beuterc1e-Nass6rl t>m., naszódi . 
Késmú.rk, ~- J., ház !!66, f. 1.837, O., n., ~·· lt, rk. Naszód, 

R ó k us z 1. Róklls. 17 .!68 kh., ak. helyben, tsz. Bes;tlercze, jhtt. 
R 0 m 1. Sebesrom. és ah. Naszód, cs. ö. helyben, 68, XXII, 7!, 
Roman, r. Dombelve, Tfoenuln t~m., esaezai ~-

j., 111. O. Gsaczn, u. t. Csacza, u. l'· Dombelve. *) BontOU111. kk., Bat·anya vm., pécsi j., hu 
K om á n b e n e a e k l. Alsóbencsek. 105, f. 450, M., n., rk. POspökboiJid, 1.207 kh., 
Kom a n b o gs á n l. Várboksán. kj. és ak. Nagykozár, tsztk., jb. és ah. Pécs, et. o. 
R om á n b u d ak l. Felsóbud ak. . Szabolcs, 5!, XIX, 60, •• t. Somogy-Vasas, •· P• 
R om á n b u n y a I. Bunya. Nagykozár. 

· R om á n es ik l o y a l. Csiklófalu. · Romosz nk., Hunyad 11m., szászvárosi j., há& 
•J Románd kk., X Pilapökmajor; Veszpt•tm t~m., 4">3, i. 1.66ti, O., n., t, Ó', .:f, 6.690 kb., ak. 

zi rezi j., luiz 108, i. 566, M., n., ö, 1.696 kh., kj. helyben, tsz. Déva, jbtk. és nb. Szászvároa, cs~ o. 
és ak. helyben, tsz. Veszprém jbtk. és ah. Zh·cz, Alkenyér, M, XXIII, 75, m. h. (Romoll· 
cs. o. Réde, 19, XVII, 66, m. h., u. t. és Algyógymrdó), u. t. és a. p. 
1. P• Veszprémvru'Sány. Romosziteir nk., Hunyaél t~m., száazvú.r01i j., 

R om á n é es k a L Óécska. ház 34.8, i. 1.44-9, O., ; , "f, 7.839 kb., ak. helyben, 
R om á n ra l u l. Románfalva. . tsz. Déva, j btk. és nb. SzászVIÍI'OB, Illi. o. Szász-
-> Románfain kk., Nyitra t~m., galgóczi j., ház vátos, M, XXIII, 75, u. t. Kuilzsil·, u. p. Szász-

149, f. \184-, T., rk. Kisbáb, !!.0!1!5 kh., kj. és ak. Kisbáb, vá1·os. 
tsx. Nyib-a, jbtk .. és n h. Galgócz, cs. ö. Nyitra- R om u l i I. Romoly. 
ujlak. l!i, XIV, ~. u. t. Récsény, u. P• Kisbáb. RomT6.r, r1 Gáborvölgy, Zala 11111., csúklornyai 

R ománfal v a l. ::lznlmapatak. j., cs. ö. Stridóvár, u. t. és u. p. Stridóvát·. 
. R om á n g l ad n a l. Galadna. *) Róna kk., Sáros 11111., felsilvlzközi j., hú 

R om á nk é e a a l. Nagykócse. 99, i. 610, T., lengyel, rk. Hazslin, gk. Molnár· 
• -R o m á n o r a v i c z a l. Ot-aviczafalu. · vágá911, !!.!66 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Eperjea, 

R o mán p e t r e l. Petre. · · jbtk. Felsilvfzköz, ah. Bártfa, cs. O. Felsilvízköz, 
R o Dl á n p o zs e zs e n a l. Alsópozsgás. 67, IX, 29, a. t. és u. Pr· Felsűv ízköz. 
R.o mai n r es i c z a l. Resicznbánya. Róna, r1 Alsószuha, Gö1nör ts Kis-llont 11111., 

R om ú. n sz á r es a l. Szárcsatelek. putnoki j., ca. 6. Ragály, u. 1. és R. p. H.aiJály • 
R om á n s z ás z k ~ I. Szászka.. . Róna, r1 KeseJymezil, Máf'ataaros tim., huuti 
Románszentm·1hily l. Begaazentm1hály. j., ca. o. ·Huszt, a. t. Huszi,· u. p. Iza.-
R om á n s z t a m o r a l. Felsősztam ora. R ó n a 1. Almásróna, Alsót·óna, Berencsróna, 
Romáskó, f1 Kisszolyva, Bereg 11111., azolyvai Felsilróna Ipolyróna Kaszaróna, Kisróna, Ledniez• . v l ' ' j., es. i!. Volócz, •· t. K1sszolyva, a. p. o ócz. róna, Nagyróna, Szilágyróna, Zagyvaróna, Zem· 
•) RomllAuy nk., X KastélyJramajor, Laszká.ry· plénróna. 

major, Nagymajor és Világospuszta; N6grárl Bónabánya, r1 Zagyvaróna, N6grád tim., ftUeki 
"•·• nógrádi j. (székh. Rétság), bú.z 389, i. 1.96!!, j. (székh. Salgótarján), ca. ö. Salgólarjin, a. t. 
M., 0, ág. Kétbodony, 4.4!!1! kb., ak. he ben, és u. p. Salgólarján. 

• 

-
• • 

la. BalaBSagyai·mat, jbtk. Rétság, ah. Ba assa- *) Rónállfn kk., X Ka.kasd; Baranya . t111t., 

uarmat, cs. ö. Rétság, 60, XVI, 61, i;Q, r. ~· szentlilrinczi j., ház 89, i. 'j~5, M., ! , 1.014 kh., . . 
'*) Romlott kk., Seilagg 11m., zsibói j., ház 79, kj. és nk. Magyarmecske, tsz. Pécs, jbtk. és ah. 

! .WI, O., kg. Zsákfalva, 1.663 kh., kj. és ak. Szenllörinez, cs. 6. ~lagyartelek, 52, XIX, 60, 
Karika, tsz. Zilah, j b lk. és ah. :lsibó, es. ó. a. t. Magyarszenlhrím-Gusztávmlive, u. p •. 1\lagyar· 
Ketlilsmezil, 51, III, 10, u. t. és u. }l• Karika. mccske. 
. Rorumapuszta, r. Nagysáp, Esztef'gom t~m., •) Rónataln kk., Bereg vm., latorezai j. (11zt!kh. 
eszlergomi j., cs. ö. Bajna, u. t. Annavölgy- Oroszvég), hó.z 35, f, !1!00, :ij., gk. Felsöviznicze, 
Sáriaáp, a. p. Nagysáp. 274 kh., kj. és ak. Órhegyalja, tsz. Beregszász, 

*) Romocsafulva kk., Bet·eg "'"·• munkácsi j., jhtk. és nb. l\Iunkács, es. O. Alsóviznicze, 66, XI, 
hu 68, f. t, R., m., gk. Beregkisalmás, 550 kb., 34, u. t. és u. p. Frigyesfal va. 
kj. és ak. BcregkisnlmiÍB, tsz. Beregszász, jbtk. *) Róunrö kk., "Vas 11m., muraszomhnti j., há& 
Ilosva, ah. Munkács, es. O. Beregkisalmás, 65, 57, f. 275, Vend, ág. Ha.ltyánd, 616 kh., kj. és 
XI, M, •· 1. Munkács, a. p. Beregkisalmás. ak. Battyánd, tsz. Szombalhely, jblk. él ah. 

R om o c B a h á z a L Romocsafal va. lHuraszombat, cs. O. Muraszombat, 88, XX, 66, 
Romou, r-. Sukadkereszlúr, Bihar tim., cséffai u. t. és u. p. Battyánd. 

~. cs. O. Sarkad, n. 1. ·és a. p. Sal·kndkcl·cs;rlór. ltóJII!ftipu11ztn, r. Mosonszolnot, Moson vm., 
l 
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magyaróvári j., es. ll. Hegyeshalom, a. t. és a. P• Ropolpaszta, r\ Tllrllcske, Somogy fiM., kapos· 
llosonszolnok. vári J., es. ö. Zseliezkisfalud, a. t. Kapoavir, 1, P• 

Rónafllred, ~ Kisturjaszllg, Ung vm., perecse· Simonfa. 
nyi j., cs. ö. Turjaremete, a. t. Tnrjaremete, *) Rósa kk., .Arad t1m.. máriaradnai j., biz 
•· p. Nagylurjaszög. 3!!~, ;E 1:616, O., T-, 6.!!76 kh., kj. és ak. Mar111· 

Rónallát, ~ Taktaharkány, Zemplt!n vm., pe tres, tsz. Arad, jbtk. és ah. Máriaradna. es. o. 
aerencai j., cs. ll. Tiszalúez, a. t. és a. p. Takta· Marospetres, IV, 13, a. t. és u. p. Maros· 
harkiny. · petres. · _ 

Rónalak, ~ Felsl'lszúcs, Trencsdn vm., tren- R ó sa l. Biharrósa, Borosrósa. 
e1éni j., es. ll. Trencsén, a. t. Trencsén, a. p. Rósamajor, ~ Törllkszákos, Temes t~m., huziás· 
Fels6szúes. fOrdiSi j., es. O. Nagykövéres, u. t. és a. p. 

*)Rónapatak kk., X BUl·dapuszta; Gömör és Kis- Törökszákos. 
Hont vm., ratkói j., ház U, i. 182, T., ág. Baradna, Boslatanya, ~ Szásznag.rvessz6s, Kia·Ktikil/6 
841 kb., .lej. és ak. helyben, tsz. Rimaszombat, vm., hosszúP.szói j., es. o. Zsidve, u. t. és a, p. 
jbtk. és ab. Nagyrc'lcze, cs. ll. Ratkó 25, XVI, K\lkiillc'lvár. 
li!, a. t. Ratkó, . Roskány kk., Hunyad vm., marosillyei j., ház 

Rónapatakpuszta, ~· Somoskl'l, Ndgrád vm., 206, ;E 917, O., T• 12.659 kh., kj. és ak. helyben. 
filleki j. (székh. Salgótarján), cs. ;·,, Salgótarján, tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, es. O. Dobrs, ~. 
•· t. és u. •·· Somoskl'lújfalu. XXIII, 75, a. t. és •· p. Hunyaddobra. 

Kónapuszta, . ' Nyhjes, Sáros 'Vm., girálti j., *) Rosktalva kk., S:epes vm., lócsei j., hiz~l, 
Cll. O. Kálnás, u~ t. és u. p. Girált. t 87, T., rk. Görgl'l, 267 kh., kj. és ak. 

*) Rónaszék kk. és I, Máramaros "m., tsztk., jb. és ah. Ll'lcse, es. O. L6ese, 67, IX, 30. 
1zigeti j. (székh. Máramarossziget), ház 32,, ;E 1.49.f., 11. t. Ll'lcse, u. P• Szepesgllrgó. 
M., Or t, 5.375 kb., Jrj. és ak. Felsőróna, tsztk., *) Roskócz kk., Zemplén t1m., mezólaborczi j., 
jb. és ah. Mára.marossziget, cs. ll. helyben, ház 62, i 2fl8, R., n., gk. Szukó, 2.176 kb.,~- él 
XII, 38, ~. u. t. Nagybocskó, ak. Felsőcsebény, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és 

Rónaté.ja, r'l Felsöróna, Máramaros "m., ah. Homonna, es. ö. Mezólaborcz, 66, IX, ~ 
szigeti j. (székh. , ak. Terebes- 11. t. és u. })• Mezc'llaborcz . 
fejé•·patak, es. o. Petrova, u. t. és u. p. Visóvölgy. R os k 6 c z l. Roskfalva.. 

Rónatanya, ~ Kormosó, Hont vm., korpanai *) RoskovánJ kk., Sáros ""''' héthil.rsi j., bál 
j., es. ö. Szentantal, u. t. Korpon a, a. p. Berencs- 101, t 592, T., czigány, (), 2.674 kb~ kj. és lik. 
falu. . Héthárs (héthársvidéki kj. és ak. kerulelh !.st 

Róna telep, f'l Teplicska, Liptd vm., liptóújvári Eperjes, jbtk. és ah. Kisszeben, es. O. Pélermezó. 
j., es. O. V azsecz, u. t. Csorba, u. p. Liptóteplicska. 67, IX, 29, iQ m. h., u. t. és 1. p. Héthi.r& 

Rón:wölgy, 1\ Erdővágás, Sáro• 'Vm., bártfai j., Rosollovtelep, r"' Pozsonynádas, Poeso11y r111., 
cs. O. Bártfa, u, t. Kolossó, u. p. Erdl'lvágas. nagyszQmbati j., es. O. Pozsonynádas, •· i. Szo 

RónaJtanya, ~ Pély, Heves vm., hevesi j., molány, a. P• Pozsonynádas. 
cs. ö. Heves, u. t. Tarnaszentmiklós, u. p. Pély. R o s s i a l. FiharrósL 

Rongyos, r'l Alap, Fejti' vm.. sárhogá.1·di j., R os si a l. Borosrósa. 
es. ö. Czecze, u. t. Czecze, u. p. Alap. R o s si a. l. Rósa. 

Uongyospnsztu, ~ Berhida, Vessprim 'IJm., Rosszerdl, r"' Békés, Bfkls ,,.,, békési j., 
veszprémi j., cs. ll. Peremarton, u. t. és u. p. c~. O. Békés, a. t. és u. p. llékés . 
Berhida. Rostáspuszta, " Papkeszi, Veszprim »•·· 

R o n g y ossz t r i c z e l. Esztereze. , veszprémi j., cs. O. Perema1of.on, a. t. Berhida, 
R o n k l. Aranyosronk. u.. p. Papke!>zi. . 
Uonkapuszta, r'l Komáromfüss, Komárom vtn., Bostélymajor, f" .láez, Nyitra flm., nagy-

csallóközi j. (székh. Nemesócsa), cs. ö. Nemesócsa, lapolcs6.nyi j., cs. ll. Nagylapolcsány, •· t. Nagy· 
a. t. Nemescsócsa, u. p. Komá.romfíiss. tapolcsány, u. p. Jáez. 

*) Rontó kk., Bihar vm., központi j. (székh. Rosupuszta, r'l Bázos, Temes em., temesrékasi 
Nagy-Várad), ház 96, ;E 61fJ, O., m., .:f-, 1.009 kh., j., cs. ö. Temesrékas, u. t. és 1. p. Teme~rékas. 
kj. és ak. Váradszentmárton, tsztk. Nagy-VA.rad, jb. R os z cs ú r l. Oroszesür. 
Nagy-Várad vidéki (székh. Nagy-Várad), ah. Nagy- R os z i n a I. Harmatos. . 
Várad, cs. o. Nagy-Várad, 87, IV, 11, ~ m. b., Roszlnkatelct,, r'l Váglapolcza, Tre11C8éll ~"'·· 
a. t. nyáron: Piispökfürdl'l, télen: Nagy-Várad, zsoln:~i j., cs. ö. Zsolna., u. t. és a. p. Zsolna. 
a. p. Félikszfürl'l. Uoszko&}ntszta, r-. Kisaranyos, Bara v111., ara· 

R ó n y a l. Ipolyróna. nyosmaróli j., cs. O. Kistapolesány, a. t. AJ;ó-

ltónyapusztn, ~ Bél vata, Possony 'IJm,, so· szelezsény, u. })• G esz lód.· . 
morjili j., es. ö. Jóka, a. t. Nagymagyar, a. P• Roszmalom, r'l Bekecs, Zemplé1~ vm.,uerenu• 
lllésháza. j., cs. O. Szerenes, u. t. Szerenes, u. p. Hek~cL 
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R o a z o a 1. Kopár. · . Rovnya, n Sandnl, Zen& pUn t~m., aztroptói j., 
•) Rosztóca ll., .Aratl t~m., nagyhalmágyi j., ca. ö. Szlropkó, u. t. és u. p. Sztropkó. 

hb 76, i. 86!!, O., kg. Köröadombró, 1 kh., Rovnynnl, r. Berekfalu, Trencsdn vm., 
tj. éa ak. Peleskefalva, taz. Arnd, jblk. Nagyhal- j., es. O. Turzófalva, a. t. Tul'ZÓfalva, a. P• 
mái!'Y, ah. KOrösbOkény, cs. O. Honczlc5, aa, IV, Szaniszlófalva. 
IB, a. t. és a. p. Peleskefalva. Ronyapuszta, n Hontnádll.ll, Hont t~m., báti j., 

Rontot, r. Mirkuafalva, B•epes vm., iglói j., cs. O. Bát, u. t. Bát, a. p. Hontnádas. 
a. 11. Merény, a. t. és •· p. MArkuafo.lvo.. Rovnynpuszta, n N~1gykc eskény, Hont t~m., 

*) Rontoka kk., llláramaros ."m., Ok0rmez6.i h;Ui j., cs. O. BAt, a. t. Léva, u', p. Kiskereskény. 
j., hU 100, i. 635, R., n., i, 1.883 kb., kj. és ak. Rovnyapuszta, n Szentantal, Hont t~m., kor
Inka, tsz. Máramnrossziget, jbtk. és ah. Ökör· ponai j., cs. O. Szenlnnt:tl, u. t. és a. p. Szent-
mezc5, cs. O. Iszka, 85, XI, u. t. Volócz, antal. . 
L P• Iszka. Rovnye, r. Ocsad, Trellcsm t:m., 

Roszt.ota, n Csontos, Ung t~m., nagybe1·emai cs. o. Csncz.'l, u. t. és a. p. Úcsad. 

• J., 

j., ca. ll. Czirókaófalu, a. t. és u. p. Csontos. Roxerpapll'gyar, n Sajóháza, Gö·mör ú Ki1· 
R os z t ok a l. Kálnnrosztokn, Szöllösrosztoka, Hont . vm., rozsnyói j., ·cs. O. Roz:myó, •· t. 

Újroaztoka, Végroszlokn. Rozsnyó, u. p. Sajóházo.. 
R os z t ok a p a a z t é l y l. Felsöpáaztély. *) RozáUa kk., Máramaros t~m., izavOlgyi j. -
R o B z u c 1 ka l. RAszócskn. (székh. Dro.gomérfo.lva), ház 586, i. 1.769, O., a., 
R o t a r e a d l. Kerekeafalva. t, (l, 7.!J11 kh., kJ. és ak. helyben, tsz. Alára-
Roth ntagnezligyár, n Jolsva, Gömör ts marosaziget, jbtk. és ah. Felsövisó, cs. O. hely· 

Kis-Hot~l t~m., ca. o. Nagyröcze, u. t. és u. p. ben, Sö, XIT, 38, a. t. Dragomérfalva, ~. 
lolal"a. Rozália göztéglagyár, n Solymár, Pest-Pilis· 

Rothpu8zta, n Decs, Tolna t'm., központi j. Solt-JCiskun vm., pomázi j., cs. O. Pilisvlll'llsvár, 
(nékh. SzekszA1·d), cs. O. Decs, n. t. és n~ p. Decs. n. t. és u. P• Solymár. 

Róttnnya, n Gelej, Borsod 'Dm., mezöcsáti j., ltozáUamajor, n Belecska, Tolna vm., simon-
Cl, O. alezc5keresztes, a. ~. Mezökeresztea, a. p. tornyai j. (azékh. Gyllnk), cs. O. Pinczehely, 
Gelej. a. t. Keszc5hidegkul u. p. Pinczehely. 

Róttanya, n Tyukod, Sza'már t~m., caengeri BozáUnwajor, r. Gyóró, Sopron t~m., kap~n·ári 
j., ct. 11. Porcsnhria. u. t. Porcsalma-Tyukod, j., es. O. He led, u. t. Beled, u. p. Mihályi. 
L p. T711kod. - . Rozálfatanya, n Galgagyörk, Pest-Pilia-Bolt-

Bov.tkjamajor, r-. Caákvtir. Ffjér t~m., móri Kiskun vm., aszódi j., cs. O. PQspOkhatvan, a. t. 
j., Cl. O. Csákv6.r, "· t., és u. p. Csákvár: és u. p. Galgagyörk. 

•) Rova\s kk., Nagy-Kü.küllóf1m., szentágotai j., RozáHatelep, r"\ Újtel~k, Sopron tltn., nagymar-
hU 10fl, i '83, O., n., t, ef, 2.330 kh., kj. toni j., cs. O. Nagymarton, u. t. Nagymarton, 
és ak. Martonfalva, laz. Erzsébetváros, jbtk. u. })• Fraknó. 
és ah. SzenU.goto., cs. o. Bólyo., 81, XXIII, 76, Rózamaj or, n Birda, 1'emes t•m., detfai j., cs. a. 
•· L Bólya, a. p. Muzsno.. GAtalja, u. t. és u. p. Birda. 

R o v e nszk ó l. Berencsróna. . Róza tanya, r. Nagyréde, He'IJes t~m., gyOn-
Roveny, r. Leszna, Zemplén ••·• nagymihAlyi gy ö si j., es. ö. Gyöngyös, u. t. és u. p. Nagyréde. 

j., ca. ll. Nagymihály, a. t. Órmezö, u. p. Rákócz. R o z á v l y a I. Rozália. . 
Ronn;rpuszta, r. Malczó, Sáros t~m., bártfai R o z b e h i I. KorlAtfal va. -

j., ca. O. Bártfa, a. t. Bá.1ifa, u. p. Lukó. Rózenfeldtanya, n Sonkád, Seatmár t~•., fehér-
Revina kk., Hunyad tlfll., brAdí j., ház 166, gyarmn1 i j., cs. O Sonkád, u, t. Tiszaújlak, a. p. 

t. 885, O., rk. Brád, .::f, ternietet l. Bukuresd, Sonkád. 
kj. él ak. Krislyor, tsz. Déva, jbtk. és ah. KOrOs- Rozenana, r. Szaniszlófalva, .7hncsln t~•-. 
bá.nyp., cB. 11. BrAd, 64, XXIII, 76, a. t. és a. p. caaczai j., cs. O. Turzófalva, a. 1;. Turzófalva 
lriatyor. u.. p. Szaniszlófalvo.. 

Bodnapuszta, n Varadia, Tetnea t~m., verseczi • J Uozgony kk., Abauj-Tc..rna vm., k.n88lli j., 
j., ca. ö. Varadia, u.. t. és u.. p. Varadia. ház 17~, ~ 1.0~1, 'l'., m., rk. Felsóolcavár, gk. 

R o v n a L 'Zemplénróna. KirálynPpe, ref. Tarczavajkócz, 8.871 .kh., ~. és 
R o v n e l. Nagyróna. - nk. helyben, tsztk., j b. és ah. Kassa, cs. O. Magyar-
ReTnepatak, n Mo.riltó, 7\-encsén vm., vág- hód, 84, IX, ~7, u.. t. Kassa, ~· -

beszterczei j., ca. O. VAgbeaztercze, u.. t. Vág- Uozgyila, n Aklos,. Bereg vn,., szolyvai j., 
bes1.lercze, 1.. p. Marikó. cs. ö. Polena, u. t. és u. p. Polena. · 

Bolllinilrtvány, n Trelicaénhosszúmezó, T1'Cn· Rozluamajer, r. Zselíz, Bars t~tn,, lévai j., ca. G. 
Clttl 11m., nagybicacsei j., cs. ö. Nagybicaese, Nagysalló, u. t. ~~ u. p. Zselir.. 
1. t. Nagybicscae, a. p. Trencsénhosszúmezö. Rózwantau y a, r"\ 'fasnAd, Se-il á gg nn., tasnádi 

R o v n ó l. Róna. . ·. i., ca. O. Tasnád, u. t. és u. 1,_ Tasnád. 
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Rozmnrlngmnjor, f""' Ipolybél,Hont vm., \'ámos· mar-Németi, cs. ö. Csenger, 5, XII, ll7, u. t. es 
miko~lai j., es. ö. Vámosmikola, u. 1. Ipolypásztó, n. }h G:wsály. 
a. 1,, Ipolybél. Uozsú.lyl szöllöskert, r. Roz.'lály, Szc,lnuír 11111., 

*) Rozvácl kk .. Trtmcsén V1n., trencséni j., ház 24, csomgeri j., es. ö. Csen gel·, u. t. és u. p.GacsUy. 
f 217, T., rk. Tornyos, tiOl kb., kj. és ak. Vág- Rozsálypuszta, fl Szaholcsveresmart, Sz"l,ole~ 
szállás, tsztk., jb. és ah. Trencsén, cs. ö. Beczkó, ·vm., kisvárdai j., cs. ö. Dombrád, u, t. Kis·,·árda, 
71, XV, 47, u. t. Tornyos, u. p. Vágszállás. u. p. Döge. . 

R o z v a d z I. Rozvád. Rózsnmajor, r. Czelldömölk, Vas VIli •. ezell-
R o z v á g y l. Kisrozvágy, Nagyrozvágy. dömölki j., es. ö. Czellrlömölk, u. t. és a, p, 
*) Rózsaclomb kk., &íros vm.. felsővízközi j., Czelluömölk. 

ház 3 í, f. 155, R., t, 1.258 kh., kj. és ak. Alsó- ·Róz~amajor, f""' Felsőrajk, Zala tJm., pacsai~ • 
komárnok, tsz. Epe1:jes, jbtk. Felsövfzköz, ah. cs. ü. !'ncsa, 1i. t. Pacsa, u. JI· Felsórajk. 
Bártfa, cs. ö. Alsókomárnok, 67, IX, i9, u. t. Rózsamajor, fl Hegyfalu, Vas vm., sárvarij., 
Felsövizköz, n. p. Alsókomárnok. cs. ü. Ölhö, n. t. és n. P• Hegyfalu. 

*) Rózsara kk., )( Bodorfa ; Bamnya v111 ., n.,íJ.!'III.tnnjor., fl Juta, Somo,qy tJm., ka posviri 
s7.entlörinc.zi j., ház 128, i 612, l\1., ~, rk. Szent- j., cs. ü. Hetes, u. t. Kaposfnred, u. P• Hetes. 
d ienPs, 2.124 kh., kj. és ak. Nagypeterd, tsz. Pécs Róz~.mmnjor, f""' Kúloz, Fej dr v!n., sárbagárdi 
j:ltk. és ah. Szentlörinez, cs. ö. Szentlórincz,· 52, j., cs. ö. Kí\loz, u. t. és u. l'· Káloz. 
XIX, !iO, u. t. Szigctvli.r, u. l'• Nagypeterd. Rózsamajor, fl Kötelek, Jcíse-Nagykun·Szol· 

*l lllizsafal va kk., Bill a!' vm., tenkei j., ház as, nok vm., jaszsági alsó j. (székh .. Jászapálil, cs. ö . 
~ 58:1, U., =f, 2.814! kh., kj. és ak. Biharhosszúaszó, K1itelek, u. t. és u. p. Kötelek . 
rsz. N agy-V át•ad, !btk. és ah. Tenke, es. ö. Tenke. U.cízsaDlajor, r. Nagyrécse, Zala vm., nagy· 
37, IV. 13, u. t. és u. p. Tenke. · kauizsai j., cs. i.i. :'\'agykanizsa, u, t. és u. p. 

•) IHtzsal•egy rtv., )( Bisztrótelep, Csernova. Nagyt·écse. , . 
Fehérpatak, Hózsahegy fonógyár, Rózsahegy czel- RózsaDlnjor, fl Nagyszomhat. Poz,ony rm.,cs. 
lulosegyár, Vikolinecz, Villaludrova, Zábava; Liptó O. Nagyszombat, u. t. és u, P• Nagyszombat. 
rm., ház 1.302, f. 1.249, T., m., n., 0 , ef, (X, Rózsalllajor, r. Nagytilaj, Vas vm., vasvári 
::"!0.648 kh., ak. helyben, tsztk., j b. és ah. helyben, j.,. cs. ö. Baltavár, u. 1. Baltavár, u. p. Csehi· 
·~s. ö. helyben, 67, XV, 49, ~. f, _pi e. mmdszent. 

RózsuJt egy, r-. Almamellék, Sotnogy v·m.,- sziget
vát·i j., cs. ö. Moz:;gó, n. t. és u. p. Almamellék. 

Rózsahegy, r Dés, Seol11ok-Do1Joka vm., es. ö. 
·: flés, u. t. és u. p. Dés. 

Rózsahegy, r. Nagyrécse, Zala 
kanizsai j., es. O. Nagykanizsa, u. 

vm., nagy
t. és u. P• 

RózRamnj or, f""' N al'l'yud v arn ok, Pozsony nr .. 
dunaszerdahelyi· j., cs. ö. Dunaszerdahely, u. t. 
és u. p. Dunaszerdahely. 

Rózsamaj or, r. Ötvény, Temes rm., központi ;_ 
( székh. Temesvár), es. ö. Berekszó, u. t. és u. l'· 
Ötvény. ' 

R6zsanu1j or, f""' Ráczalmás, Fejtr vm., adonr1 
j., cs. ö. Dunapentele, u. t. és u. P• Ráczalm:is. Nagyrécse. 

Jtüzsabegy 
Liptó· vm., cs. o. 
Róz"ahegy. 

Rózsahegy, 

Ró s 1 e <7 r · Rózsamajor, r. Szabaubattyán, Fejér v11 .. 
0 t ~ a 

1 
"'p' székesfehérvári j., es. 0. Nádasdladány, 1. t. 

u. ' es u. ' 'r· d dl d · S b ·'b · .• a as a· any, u. p. za au attyan. 
. Rózsamnjor, f""' Vaszar, Veszprém tm., pápai 

R{izsahegy fonó ' f""' Rózsahegy, Liptó vm., j., cs. ö. Lovászpatona, u. t. és u. p. Vaszar. . 
cs. ö. Rózsahegy, :r n e R· -1 1 ' .1. · • ozsantaJor, f""' Zsnb yn, Bcícs·Bodrog uJII., 
P· u. zsablyai j., cs. ö. Zsablya, u. t. ?su. p. Zsablya. 

l{tizsallegyi put!ztn, f""' Legénd, Nógrád ·vm., RózsnDlál, fl Gyulnfehűrriu, Alsó-Fehir v11., 
nógráui j. (székh. Rétság), cs. ö. Rétság, u 1 G.' 1 f h G • • cs. ö. yu a 'e érvár, u. t. ts u. p. yulafehéiTár . 
es u. ]). Nógrádkövesd. *) RózSII})Illlag kk., X Brauntanya, llajzagó· 

Rózsal1egymnjor, r- Németújvár, Vas vm., tanya, Láziu-lanya, Pecsurlicstanya es Svarcz· 
németúj\·ári j., cs. ö. Németujvár, u. t. és u. P• tanya; Szatmár vm., avasi j. (székh . .-\vasújvá· 
1\'érncllljvár. ros), ház 175, :E í50, O., m., ;li, 1.90:> kh., kj. Pl 

RozsahlposdUlö, f""' Kiskundorozsma, Csongrád ak. Vámfalu, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. 
. t.•m., tiszán~nneni j. (székh. Kiskunuorozsma), Szinérvá.raljn, cs. ö. Avasújváros, 5, Xll, 37, a. t. 

es. ö. Kiskundorozsma, u. t. és u. P• Kiskun- Avasújváros, u. l'· Vámfalu. 
dorozsma. . *) Rózsapatak kk., Seolnok-Doboka !'lll·· &apol· 

R ó zs al e h o t a l. Rózsaszállás. nokmonostori j., ház 107, :E 425, O., ; , 1.00~ kb., 
.. ) Itozs!Uy kk., X Rozsályi szőllöskert és Új- kj. és ak. Kápolnokmonostor, lsz. Dlla, jbtk~ ét 

helyitanyn; Szatmcí.r vm., csengeri j., ház 105, ah. Magyarlápos, cs. ö. Ká.polnokmonostor. 63, 
:E 650, M., ~, rk. Zajta, gk. Nagypeleske, 2.579 XXI, 70, u. 1. és u. JI. Ká.polnokmonostor. 
kh., kj. és ak. Gacsály, tsztk., jb. és ah. Szat .R ó z sa p a t ak n l. Rózsapatak . 

• • 
• 

• 
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• 
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llÍIZ811Jlll8zta, ,, Kolt.a, Komát'Otn vm .. u d Val·di jbtk. és ab. Hatvan, cs. ö. Hatvan, 60, X, a~. u. t. 
j. (uékh. Ógyalla), ca. o. Udvard, u. t. Perbete. és u. p. Apcz. 
u. p. Jászfalu. Rózsatnnya, n Berettyókirályi, Bihar t•m., 

Rózsapuszta, f"'\ Szdllilskislak, Sotnogy vm., margittai j., cs. ö. Margitta, u. t. és u. p. Micske. 
lengyeltóli j., cs. G. Balatonboglar, u. t. és u. p. R6zsatanya, n Kiskereki, Bihar vm., székely-
Szdllósgylirlik. hidi j., cs. ö. Székelyhid, u. t. és u. p. Székely-

R6zs&JIUSzta, f"'\ Tiszaszentimre, Jáse-Nagy- hid. 
kun-Siolnok tim., tiszai felsil j. (székh. Kunhegyes), Rózsatanya, n Nagykövesd, Zemplln vm., 
cs. ll. Kunmadaras, u. t. és u. p. Tiszaszentimre. bodrogközi j. (székh. Királyhelmecz), cs. li. Páczih, 

R6zsás, 0o Felsóméra, .Abauj-Tortza vm., szik- u. t. és u. p. Nagykövesd. 
azói j., cs. ö. Encs, u. t. Fon·ó-Encs, u. p. Felsd- Rózsatanya, n Nyiri, .Áb:luj-Tot·na vm., fO.zéri 
mérn. j. (székh. Hernádzsadány), cs. ö. Pálháza, u. t. 

Rózsu, " Vencsellt'l, Szabolcs vm., dadai Hernádzsadány, u. p. FOzérkomlós. 
felsö j. (székh. Gáva), cs. ö. Rakamaz, u. t;. és Rózsatanya, n Piricse, Szabolcs tm~., nyír-
u. p. Görligszállás. bátori j., cs. ll. Nyfrbéltek, u. t. Nyfrbátor, u. p. 

R6zsl\salmáspuszta, n Csécse, N6grda t~m., Piricse. 
sziráki j., cs. li. Szirák, u. t. Pásztó, u. p. Csécse. Rózsa1anya, n Polgár, Szal1olcs t~m., dadai 

Rózsási szölJök, 0o Szanas, Bé'ké's vm., szarvasi alsó j. (székh. Tiszalök), ·cs. o. Mándok, u. t. és 
j., cs. li. Szarvas, u. 1.. és u. p. Szarvas. u. p. Polgár. 

Rózsáskorosma, n Nagygécz, Szatmár vna.. ltózsa1.a1nya, n Tardona, Borsod, sajú-
j., cs. ö. Csenger, u. t. Csenger, u. p. szentpétcri j.,. cs. li. Blmtapolrsány, u. t. és u. p. 

Nagygéez. DédP.s. · 
Rózsáspuszta, f"'\ Kétkeresztúr, Nógrárl vm., ") Rózsavölgy kk., Pozsony vm., nagyszombati 

losont•zi ;., ~s. !1 •. FO.lek. n. t. Poli ár, u. p. j., ház 186, :E 961, T., o, ~.545 kb., kj. és ak. 
Osgyán. helyben, tsz; Pozsony, jbtk. és ah. Nagyszombat, 

Rózsáspuszta, 0o Rimócz, N6grád vm., szé- cs. ö. Czlfer, 72, XIII, .f.O, n. 1. Nagyszombat, 
csényi j., cs. !1. Szécsény, u. 1. Szécsény, u. p. ~· 
Rimócz. . RózsavölgJ', n HozósJ, Arad vm., borossebesi 

• •) RózsAaazeg kk., Zala ·vm., novai j., ház 65, j., cs. ö. Honcztd, u. t. és u. p. Alcsil. . . 
f.. 352, M., rk. Milej, 611 kb., kj. és ak. Nagy- R 6 zs a v ö l g y l. Lendvarózsavölgy. 

• 

lengyel, tllztk., jb. és ah. Zalaege1'Szeg, cs. ö. Rozsdásserpouyü, r-. Bátaapáti, Tolna vm., 
Nagylengyel, 48, XX, 65, u. 1. Zalaegel·szeg, u. p. vlllgységi j. (székh. Bonyhád), cs. ö. S7Alkn, a. t. 
NagylengyeL l!s u. I•· Mórágy. 

Rózaáatanyr., 0o Buzita, .Abauj-TOf'tta vn1., Rozsdásserpenyö, " Palalincza, Toltaa t·m., 
• 

ceereháti j. (azékh. Szepsi), cs. G. Encs, u. t. völgységi .i. lsz é kb.· Bonyhád), es. !1. SzAl ka, 
Szem ere, u. p. Buzita. · ll. t. l\lórágy, n. p. Czikó. 

Rózsástanya, f"'\ Gesztely, Zempltfil vm., sze. *) Bozsfalva kk., }{ Janoviczgyártelep; Gömör 
renesi j., cs. ö. Gesztely, u. t. Onga, u. p. ls Kis-Hont vm., rozsnyói j., ház 97, i. 450, T., 
Gt!sztely. in., rk. Csetnek, ág. ?tlarlonháza, 1.4·28 kb., kj. és 

Rózsástanya, 0o Munkács, Bert:g 11t1t., ca. O. ak. Nagyszabos, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. 
Munkáes, u. t. és u. p. Munkács. Rozsnyó, cs .. ö. Csetnek, 25, XVI, 62, ~. u. t. 

RózsAstanya, f"'\ Papfalva, Bihar vm., mar- Nagyszahos, u. p. llfartonháza. 
gi.U.a1 j., cs. ö. Berettyószéplak, u. t. és n. p. Pap- Rozshegy, r'\ Czecze, Ftj~r vm., sárbogárdi j., 
falva. cs. ö. Czecze, u. t. és u. p. Czecze. . 

Rózsastnnya, 0o Szilrte, Ung vm., nagykaposi j., Rózsi JI USzta, n Rimaszombat, Gömör is Kis-
ca. !1. Csap, u. t. és u. p. SZO.rte. Hont v1n., cs. ö. Rimaszombat, u. &. és u. p. 

Rózsást.nnya, ,...... Tibolddnrócz, Borsod vm., Rimaszombat 
mezőkö\•esdi j., cs. ö Tibolddarócz, u. t. és u. p. Rozsmezö, r. Torda, To1·da-.A.ranyos vm., cs. o. 
Tibolddarócz. Torda. u. t • .:s u. p. Torda. . 

• 
•) RózsaszAllis kk., N6grátl 11m., gácsi j., Itozsnak, n Sirok, lkves vm., pétervásári j., 

hu 105, i 6(.6, T., rk. Divény, 1.886 kh., kj. és cs. o. Recsk, n. t. és u. p. Sirok. 
ak. Divény, lsz. Balassagyarmat, jblk. és ah. Rozsnakitanya, f"'\ Verpelét, Heves vm., egri j., 
Losoncz, cs. !1. Divény, !ó, XVI, 51, u. t. Lónya- es. o. Verpelét, u. t. és u. p. Verpelét. 
bli.nya, u. p. Divény. . ") Rozsnyó rtv., X Gyuritanya, Hevessylanya, 

Rózsuzá.llás, n Parád, Ht:vt:a vm., pétervásári Rc.zsnyóbány!l, Rozsnyói vasasfflrdii és Szilvássy-. 
j., es. ll. Pará.u, u. &. és u. p. Parád. tanya; Gömör és K·is-Hont 1im., ház 897, f 6.66'>, 

') ltlizl!nszontnuh1on nk., X Világostanya és M., t., o, ~, d', (l, 6.858 kh., ak. ·helyben, tsz. 
VizvárHanya; Heves vtn., hatvani j., ház 259, tk. és ah. helyben, cs. ö. helyben, 
l 1.394, M., o, 2.9-~2 kh., ak. helyben, tsz. Eger, 25, XVI, 52, r. _[It e. 

• 
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R o z s n y ó l. Ba!.'czarozsnyó. R ll t I. R litfal va. 
Rozsnyóbánya, n Rozsnyó, Gömör t!s Kis-Hont •) Rőtfnlva kk., Vas vm., kószegi j., ház 119, 

fltn., cs. ö. Rozsnyó, u. t. és u. p. Rozsnyó. ! 6~7, N., o, 3.699 kh., kj. és ak. Léka, tsz. 
Rozsnyói vasasftil·clö, n Rozsnyó, Gömör t!s Szombathely, jbtk .. és ah. Köszeg, cs. o. Léka, 

Kis-Hon-t vm., cs. ö. Rozsnyó, u. t. és u. P• 83, XVIII, ö9, f (Rölfalva-Rendek), a. p. 
Rozsnyó. Rendek. 

*) Rozsnyórudna kk., X Ivágyipuszta és Röviclil'hány, n Madá.csi, Nógrád !lm., g-~esi 
Kolónia; Gömö·r és Kis-Hont vm., rozsnyói j., j., cs. ö. Abelfal va, u. t. Gács, u. p. Ábelfalva. 
ház 92, f 503, l\1,, t., rk. és ág. Rozsnyó, ref. Rubáncz, n Laborczszög, Ung vm., szobránezi 
Berzett>, 1.304 kh., kj. és ak. Sebespatak, tsz. j,, cs. ö. Vinna, u. t. és u. p. Nagymihály. 
Rimaszombat, jbtlí.. és ah. Rozsny~, cs. ö. Rozsnyó, Rubaninszkylrtvány, r\ Lobonya. !'lyitra vm., 

XVI, 52, u. t. és u. p. Ben;ete. vágújhelyi j., cs. ö. útura, n. t. Ol\1ra, a. p • 
*) Rozsonda nk., Nagy-Kt~kiUló vm., szent- Lobonya. 

ágotai j., ház 247, ~ 1.1·93, N., o., ef, 4=-, R 11banszklirhá.ny, 0 Verbó, Nyltra L'lll., vá~· 
4-.4-17 kh., ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. újhelyi j., cs. ö. Verbó, u, t. és n. p. Verbó. 
és ah. Szentág?ta, cs. 6: Szentágota, 31, XXIII, *) Rubó kk., Zemplén vm., mezólaborczi j., ház 
76, ~. u. t. e~ ~· P• Szcntágotn. . 75, :E 387, T., 0 , 2.634 kh., kj. és ak. Izbugya. 
~ o z s o n y ~ 1 t 1 c z l;· Rozsonymllta. . . radvány, lsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Ho. 
) R~zsonynutt1\ kk.,_ 1t·ettcsén vm., b~m J., ház monna, cs. ö. Izbugyaradvány, 66, IX, u. t. 

~7, i.. !291, T., rk. _Mttt~, 79~ kb., kj: és ak. Izbugyaradvány, u. p. Laborczradvány. 
Beres~uy, tsz. Trencscn, J btk. cs ah. Ban, cs. ö. Ruda kk., X Rudabányatelep; Hunyad , 11,, 

B~rcseny, 71, XV, 47, ~~ :C (Ölved-Rozsony- brádi j., ház 182, :E 781, 0., m., T (•), rk. 
mllta), u. P· Űlved. . Brád, 1.474 kb., kj. és ak. Alsólunkof, lsz . 

R o zs o n y n c?. o r a c z l. H.()~SOl~ynepröd. n.~\·a, jbtk. és ah. Körösbánya, cs. ö. Bárzabánp 
*) Ro~s~~ynep.rocl kk.,<< Lucs~!maJor; T·rencs1u' tkülll;..ütmény), li4·, XXIIT, 75, 11, t. es 11• l•· 

v·m., ham J., haz 38, ~ 313, l., rk. Alsómote- Bl·ád. · 
siez, 1.207 kh., kj. és ak. Felsömolesicz, tsz. kk H 'd h _,. 

1 Roda ., unyaa vm., ,-aJ a unyaul j., ~~ · 
Trencsén, jbtk. és ah. Bán, cs. ö. Bercsény, 71, 
X 

'
r • 7 .. B é F 1 • t · t 05, f 481, O., t , .::f=-, rk. Körösbánya, 1.85~ 

.. , ·F , u. •• eres ny, u. p. e somo eswz. 
R K. 'l h 1 z 7 • B d kh., k.j. és ak. Gyalár, tsz. Déva, jbtk. és alt. ozsos, n ll'a y e mecz, emp en vm., o rog-

közi j. (székh. Királyhelmecz), cs. ö. Királyhel- Vajdahunyad, cs. ö. Vadudobri, 64o, XXIII, 75, l, t • 
Kristyor, n, 'P• Gyalár. 

mecz. u •. t. és u. p. Királyhelmecz. b 
•) Ruda ánya kk., )( Rudabányai bányatelep 

Rozsréti szöllök, 0 Nyíregyháza, Szabolcs . Sá l 'd t B ., d 
1 

· · • · 
Ö N · h · t . N . há es r u p us z a ; ot·soc.. mn ., e e ény1 h n az 

vrn., cs. . yn·egy aza, u. • es u. p. y1regy ·za. asi .c .,. 4-ü M it k s h 'b ·' 
R • 1 F J •· • S · • ~ , -.. .r.. l , ., , r • zu Oll'V1 gk. a ou. :1•. o c s e e sorocse arost·ocse .,, · o 

R • 1. K' ő N' • · Sajókaza, 2.933 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Mis· 
o c z e . 1sr eze, agyrocze. . k . h E 

*) R"d kk X s . él . "V" l . k 1 kolcz, 1bt . es a • delény, cs. c'i, helyben. 34. o ., et eg yes, AO ozs vm., o ozs-
0 

. 
ár. · 1 · "50 .c 1 750 0 -t .. 614 kh k' . X, 31, u. t. rmospuszta, v 1 J., Jaz i) , -., • , ., * , i), ., J· es 

ak. Ajton, tsztk. Kolozsvár, j b. Kolozsvár vidéki .*). _Rucl:l~ú.nyácska kk., ~n1plén ... v111., sátor· 
(székh. Kolozsvár), ah. Kolozsvát·,. cs. ll. Ajton, alJaUJhelyl J., ház 130, f 640, 1., m., *, rk. S~tor· 
öt, XXI, 67, u. t. és 11, 1._ Ajton. aljaújhe~y!. 2.08~ ~l~., ~j. és nk. Sátoraljaújhely 

R ö d o n 1. Rödö1;y. (sátoral.JaUJhelyvtdekl kJ. és ak. kerQiet), tszlk. 
*) Rödöny kk., Vas vm., felsőőri j., ház ~U, jb. és ah. Sátoraljaújhely, cs. ö. Sátoraljaújhelr 

f, V.65, N., rk. és ág. Pinkafő, 2.812 kh., k.j. és 65, X, 33, n. t. és u. P• Sát01:aljaújhely. 
ak. 1-'inkafö (pinkafővidéki lr,i. és ak. kerület), Uudallá.nyai bá.nyatelep, r\ Rudabánya, Bor· 

·tsz. Szombalhely, j h lk. és ah. FelsOör, cs. ö. Pinkafő. socl V11~., edelényi j., cs. ll. Rudabánya, 1. t. 
88, XX, 66, u. t. Pinkafő, ~· Ormóspuszla, u. p. Rudabánya. 

*) Röjtök X Urnamajor és Kislesvármajor; RudaMnyatelep, r\ Ruua, Hunyad o1n., brádi 
J:Jopron vm., kapuvári j., ház 111, f, 608, l\-1., 0 , j., cs. ö. Bárzabánya (különitmény), u. t. Kristyor. 
956 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. és u. P• Brád. · 
ah. Kapu vár, cs. 6. Fertőszentmiklós, 76, XVIII, ") Uudó.ly kk., Nagy-Kükulló ""'·• segesvál"i j .. 
öS, u. t. Fertőszentmiklós, ·, ....._. ház 128, i. 604-, N., o., czigány, d', kg. Szászszent· 

Röktanya, n Domahida, Szatincír vtn., nagy- Iászló, 2.169 kh., kj. és ak. Apaújfalu, tsz. Erzsébet· 
károlyi j., cs. ö. Nagymajtény, u. t. Domahida- város, jbtk. és ah. Segesvár, cs. ö. Almakerck. 
Kismajtény, u, p. Domahida. . 31, XXIII, 76, u. t. és u. p. Dános. 

R ö n ll k l. Alsórönök Felsörllnök. · R u d ar i a l. Ógerlistye. . 
' . K' d 1r iti k•· Röszkeszentmibálytelek n Szerred Osot~gt·ád *) Rudas kk., X 1sru as; encs tJm., 

vá.ros rendc5rsége teljesíti), ~~ :f, p. u. újhely, 1.66~ kb., kj. és ak. esz ny, 

• 

• 
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elán, jhtk. éa ah. Zsolna, cs. G. K.iazuczaú,jhely, R u d o l h 1 n a d l. Rezsc'lbha. 
71, XV, 48, u. t. és u. p. Kiszuczaújhely. · Budolftanya, ro Bodony, HetJtJB tJm., péter-

Budaaaljatanya, 1""1 Nógrádmei)'er, N6grád vásári j., cs. ö. Parád, u. t. Parád, 11. p. Bodony. 
111., azécsényi j., cs. ö. Karancsság, u. t. Szécsény, Rudolftelep, 1""1 Diaznóshorvé.t, Borsot!, tms., 
L P• Nógrádmei)'er. edelényi j., cs. ö. Rudabányn, 11. t. Harczika, 

Rudaspatak, 1""1 Ma,jdánka, Máramaros vm., u. p. Szuhaküló. 
Okörmezöi j., ca. ö. Majdánka, u. t. Okormezc'l, Budolfvölgy, 1""1 Valkó, Pest-Rlis·&lt-Kiskt.m 
•· p. Majdánka. . vm., gOuOllöi j., cs. ö. Tura, u. t. és u. p. Valkó. 

Rudics, 1""1 Bácsalmás, Bács-Bodrog vm., ") Rugásd kk., Bara"ya vm., szcntlc'lrinczi j., hb 
bácaalmási j., cs. ö. Bácsalmás, ~ :r. u. p. 48, :E !illó, M., l'k. Szabadszentkirály, 691 kh., kj. 
Bácsalmás. és ak. Gerde, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Szenllöl·incz, 

Rudiczalrhuy, 1""1 Nai)'ugrócz, Bars vm., cs. G. Mai)'&rtelek, ó!ll, XIX, 60, u. t. Magyar
oszlányi j., cs. O. Oszlány, 11. t. és u. p. Nagy- szentiván-Gusztávmúve, u. p. Szal>adszenlkirály. 
ugrócz. •) Rugonfalva kk., Udva·rhely vm., székelykel·esz

BudiczairtTuy, 1""1 Ófelfalu, Bara vm., osz- túri j., ház 168, :E 669, M., ~, ~.007 kh., kj. és ak. 
lányi j., cs. ö. Oszlány, u •. t. és u. p. Oszlány. helyben, tsz. Székelyudvarhely, ,jblk. és ah. Szé-

R u d i n a z ka l. Rezsc'lfalva. ltelykero;sztúr, cs. ö. Szt\kelykeresztúr, 82, XXIV, 
•) Rudló kk., Z6lyom vm., beszte1•czebányai j., 80, u. t. Székelykeresztúr, ~· 

haz 68, f. 404, T., rk. és ág. Beszterczebánya, *) Rugrlnócz kk., Krass6-Szöt·my lemesi 
137 kb., kj. és ak. Beszterczebánya, tsztk., jb. és j. (azékh. Szikul), ház 80, :! 369, O., .:f, ~.U9 
ah. Beszterczebánya, cs. O. Beszterczebánya, kh., kj. és ak. Zaguzsén, tsztk., jb. é~ ah. Lugos, 
XVI, 50, u. t. és u. p. Beszte1·czebánya. cs. O. Mutnokszabadja, VIII, !IB, u. t. és u. p. 

R u d 1 y ó l. Érczfal va. Zaguzsén. 
") Rudna nk., X Bels~major, Bólpuszta, Czer- *) Ruhaegres kk., X Torda-.AranlfOB -vm., alsó-

nyeitanya és Feodorlanya; Torontál vm., módosi járai j., ház 16!1, :E 753, O., T• 2.81! kh., kj. és 
j., ház f. 1.728, Sz., m., o., n., T-, rk. Újpécs, ak. helyben, tsz. Torda, jbtk. Alsójál·a, ah. Torda, 
8.74!1 kh., ak. helyben, tsz. Nagybecskerek, jbtk. cs. O. Alsójá1·a, 50, XXI, 69, u. t. és u. p. 
és ah. Módos, cs. O. helyben, 19, VII, 20, Alsójál•a. 
f, _r e. ~. Rul1atanya, 1""1 Tiszadorogma, Borsod VM·• 

R u d n a I. Rozsnyórudna. mezöcsáti j., ca. o. Mez~csát, u. 1;. és u. p. Tisza-
~"'~ Nagy1·öcze, Gdmdr ú Kis- dorogma. · 

Hont tlm., cs. O. Nai)'rc'lcze, u. t. és u. p. R u j e n l. Sebesrom. 
Nagyrc'lcze. ·· Rujevleza házcaoport, 1""1 Plasse alközaég, 1""1 

Budnll:, 1""1 Miava, Nyitra vm., miavai j., Fiume, cs. o. (a közbiztonsági szolgálatol Fil1me 
es. O. Miava, u. t. és u. p. Miava. · város rendörsége leljesíli}, u. t. és u. ll• Fiume. 

R u d n ó l. Divékrudnó,· Garamrudnó, Turócz- Rnkkor kk., Fogaras vm., alsóárpási j., ház 157, 
rudnó. f. 654., O., it , T-, !ll.Si-1 kb., kj. és ak. Alsóvist, tsz. 

•) BadDok kk., X FQzel~, Rékamalom, Rud- Brassó,jbtk. és ah. Fogaras, es. o. Voila, Bt, XXIV, 
noki fürdi'! és Szantanna; .Abauj-Tof'f&IJ vm., 78, n. t. és u. p. Alsóvist. 
csereháti j. (székh. Szepsi), h~ 176, f. 637, T., m., Rulczova, r- Dombelve, Trencsm "m., csaczai 
ö, 3.996 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Kassa, jbtk. és j., cs. Csaeza, u. t. Csacza, u. p. Dombelve. 
ah. Szepsi, ca. o. Semse, 34., IX, 27, a, t. Jászó, · Bullpnszfia, r'\ .Decs, Toltw ""b kGzpQnti j. 
[8]. (székh. Szekszárd), cs. O. Decs, u. t. i::iárpilis-

Budnoki tllrdi, 1""1 Rudnok, .Abauj-Torna Óberek, u. p. Decs. · 
vtn., csereháti j. (székh. Szepsi), cs. O. Semse, *) Rum kk., X Harasztmajor; Vas ""'·• vu-
u. t. Jászó, u. p. Rudnok. vári j., baz 176, :E 1.315, M., o, 1.953 kb., kj. és ak. 

R u d n ó l e h o t a l. Rudnószabadi. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Vasvál·, cs. o. 
") R•dn6szabadl kk., Nyitra vm., privigyei j. helyben, 83, XX, 66, r. ~. 

( azoigabirói kirendeltség: Divékrudnó), ház SO, Rumerskirchtanyn~ " Szigetfalu, Temes tJm., 
f. «14-, T., rk. Divékrudnó, U 12 kb.,· kj. és ak. dettai j., es. O. Gátalja, u. t. és u. p. Szigelfalu • 
Divédrudnó, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Privigye, *) Rumpód kk., Vas vm., k~szegi j., ház -'5, 
cs. Divékrudnó, lJ, XIV, 46, u. t. Nyitranovák, ! 241, H., n., czigány, rk. Bándol, ~.277 kb., kj. 
1. p. Divékrudnó. és ak. Bándol, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 

Ru.dolfmajor, r'! Varsád, Tolna tJm., simon- Köszeg, es. o. Rohoncz, Sa, XVIII, 59, u. ~. 
tornyai j. (székh. Gyönk), cs. ö. Gyönk, u. t. és Vál'osszalónak, u. P• Bándol. 
•· p. Gyönk. *) Rumunyest kk., Krass6-81dréfly tJm., factJidi 

B•dolfmajor, 1""1 VOlB')'falva, &pron 11m., kis- j., ház 1ó6, ! 712, O., T-, 2.813 kb., kj. t!s ak. 
martoni j., cs. G. Lajtaújfalu, u. t. Félszel'falva, Tamá.sd, tsz. Lugos, jbtk. és ah. ·Facsád, Cil. ö. 
u. l'· VOllfrfalvL helyben, 68, Vlll, u. t. Kossó, u. JI• Ku1•Lya. 
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*) Runk kk., Besztercze-NaaztJa vm., naszódi j., O., n., m., t., ö, ;=., teriBelet l. Szl!rényuuláz~ ... 
ház 288, f, 1.!24, O., ; , 4.608 k.h., kj. és ak. kj. és ak. helyben, lsztk., jb. és ah. Knránsebes' 

. ' Szamosmo.kód, tsz. Besztercze, jbtk. és ah. Naszód, es. O. helyben, VIII, !!6, :f (Ru~zka. 
es. O. Zágra, 68, XXII, 72, u.. t. Magyarnemegye, bánya-SzOrényhalázsd), e. ~-
u. p. Szálva. *) Ruszkntö kk., Krass6-Szörény vm., !'acsádi 

R u nk l. .Aranyosronk. j., ház 151, ! 698, O., m., 4'-, 10.811 kb., kj. és 
R u nk l. Erdőhátrunk, Nagyrunk. ak. Kurtya, tsz. Lugos, jbtk. és ah. Facsád, cs. o. 
Bunkitelt>p, r-. Székelyjó, Koloza vm., bánffy- helyben, 43, VIII, !!3, u. t. Holgya, u. p. Kurlya. 

hunyatli j., cs. O. Kaloto.szentkirály, u. t. Zen- Ruszkiczntelep, r-. Ruszkabánya, Kra.Ysó-Sz(j-
telke, u. p. Kalotaszentki1·ály. t•ény vm., karánsehesi j., cs. il. Huszkabánya, 

Runksor kk., H~myad vm., marosillyei j., ház u. t. Ruszkabánya, ~-
72, f. 29~, O., kg. Bradaezel, 936 kh., kj. és ak. 'l Ruszkin nk., Szepes vm., lócsei j., ház l3olo, 
Guraszáda, tsz. Déva, jbtk. és ah. ~Iarosillye, cs. O. f, 5~8, N., t., ö, d\ 3.121 kh., ak. helyben, tsztk., 
Marosillye, 64, XXIII, 76, u. t. Mnrosillye. u. p. ,ib. és ah. Lőcse, es. O. Löese, 67, IX, 30, q®. 
Guraszáda. ' ~-

*) Runya kk., X Madzagpuszta, Petykepusztn, R u s z ki r v a l. Oroszkő. 
Szelespuszta és Temetőaljapuszta ; (:}ömör és Kis- R u s :r: k ó e z l. Bánruszkócz. 
Ho.nt 1•m .• , tornaljai j., ház 109, f, 481, M., ~, rk. R us z kóc z l. Oroszlelek. 
Barncza, ~USti k.h., kj. és ak. Oldalfala, tsz. R u s z k ó e z l. Törökruszka. 
Himaszombat, jbtk. és ah. Tornalja, es. O. Putnok, R us z ko v a I. Visóoroszi. 
'J!5, XVl, 52, u. t. és u. p. Tornalja. Ruszuyákirháuy, 0 Bélo.pataka, NyilrR VIli., 

Runya, r-. Hársfalva, Be1'BfJ vm., szolyvai j., pr i vigye i j., cs. ö. Uivékrudnó, u. t. 1\'yilranovák. 
es. O. Szolyva, u. t. és u. p. Szolyva. u. p. Bélapalnka. 

R u n y i n a l. Juhászlak. Rusznyakovja, f"'l Felsőtizsény, Trencsén vm .. 
Ruptura, r-. Keménytel.ke, Tot·da-..A..t·anyos vm., zsolnai j., cs. ö. Varna, u. t. Várna, u, p.Terhel}. 

marosludasi j., es. O. Maroslndas, u. t. és u. p. R u s z o l c z l. Óruszolez, Üjruszol<"z. 
Mezőszengyel. R u s z p o l y á. n a l. Havasmező. 

RU})turitauya, f"'l Drágosfalva, Ssol·nok-Doboka *) Buszt rtv. és I, Soprot~ vm., ház tSH. 
vm .. magyadáposi j., es. O. Galgó, u. t. és u. p. f. 1.636, N., m., ö, d", 3.477 kh., ak. helJ•ben. 
Galgú. tsztk., jb. és ah. Sopron, cs. ö. helyben, 76. 

Rusor kk., Hunyad vm., puji j., ház 1!10, í XVIII, 67, :f (Szentmnrgitbánya-Ruszt), cs:;®, 
503, O., =t-, 2.030 kh., kj. és ak. Fehérviz; tsz. Déva, p e. 
jbtk. Puj, ah. Petrozsény, es. O. Puj, 64, XXIII, Rusztanya, r- Iloncz, 1'ot·ontáZ vm., alibunári 
75, u. i. Bajesd, u. p. Fehérviz. j., cs. ö. Iloncz, u. t. és u. p. Iloncz. 

Russ kk., Hwnyad vtn., hatszegi j., ház 74, i ") Ruttka kk., T~~r6cz vm., turóczszenlmiu·loni 
367, O., m., -1=-, 1.097 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Dé- j., ház 594, f, fi.262, T., m., n., o, X), rel. 
va, jhtk. és ah. Hátszeg, es. O. Hátszeg, 64, XXUI, Nyi ha, ág. Záturesány, 3.152 kh., kj. és ak. hely· 
76, r. ~ p. u. ben, tsz. Beszterczebánya, jbtk. és ah. Turócz-

*) kk., Nyitra vm., vágújhelyi j., ház szentmárton, cs. ö. helyben, 71, XV, 48, r. 
8~, !. 419, T., ág. Lobonya, 1.146 kh., kj. és ak. n. t. Medves, d _ri e. p. u. 
Lobonya, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Vágújhely, Ruzicskatele}), r-. Magyarmedves, Teme,q m;, .. 
cs. ö. Ótura, 7:', Xlll, 41, n. t. Ótura. u. t•· központi j. (székh. Temesvár). cs. c'l. Temessi1". 
Lobonya. · u. t. Dledves, u. p. )lagyarmeuves. 

R us s 6 l. Balogrussó. *) Ruzs kk., Kmssó-Szürény 11m., temesi j. 
Ruszatulafiirtlö, n Meleneze, Tor011tál vm., (székh. Szákul), ház 176, f. 9:31, O., 4'-, 3.946 kh., 

törökbeesei j., cs. O. Melencze, 14 !!Á\\ (csak kj. és nk. Ökörpatak, tsztk., jb. és ah. Lugos, ~s.l!. 
nyáron, télen; u. t. és u. p. Melencze). Zaguzsén, 43. VIII, 23, u. t. Delényes, u. l'· 

*)Ruszka kk., Kt·assó-Szörény Vt1t., teregovai j., Ko.ránsebes. 
ház 316, i 1.472, O.,;=., 30.662 kh., kj. és ak. Terc- Ruzsatng, r-. Tasnádbajom, Ssilágy !lm., las· 
gova, tsz. Karánsebes, jhlk. Teregova, ah. Karán- nádi j., cs. O. Pele, u. t. és u. p. Brszó!Me;. 
s~:bes, cs. O. Teregova, 43, VIII, 26, u. t. és u. ll. R u zs i n l. Óruzsin. 
T•!regova. R u z s i n o s z l. Rugyinócz. 

Ruszka, r-. Zemplénagánl, Zemplén vm., bod- Ruzsintanya, n Egerszólát, Heves t:m., e;;r. 
t•ogkOzi j. (székh. Királyhelmeez), es. O. Zemplén- j., rs. ö. VCI·pelél, u. t. Verpelét, u. p. EgersztHúi. 
agárd, u. t. Bély, u. I•· Zemplénagárd. ") Ruzsoly kk., Sáros vm., felsóvlzküzi j., húz 

R us z ka l. Dobóruszka, Gönczruszka, Kis- 63, i. 312, R., it, 1.426 kh., kj. és ak. Kapist\, 
ruszka, Nagyruszka, Regeteruszka, Törökrnszka. tsz. Eperjes, jbtk. Felsövízköz, ah. Bártfa, es. ü. 

·) Ruszkabánya kk., )( Ruszkiezatelep; Krass6- Alsókomárnok, 67, IX, 29, u. t. és u. p. Fels•í-
8zö1'é''Y 1'111., karánsehesi j., ház 695, f, 2.601, vlzköz. 

' 
• • 

• 
• 



• 

•• 

• 

' • 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

• 

RQcs Saj 110!1 
-

R 0. cs l. MezórQcs. ltxnvkalrtró.ny, r-. AlstihoLCalu, Nyitra 11m .. 
•) Rtlsz nk., Szeben vm:, nagyszebeni j., ház !56, vá.gújhclyi j., cs. O. Ótura, a. t. Vágújhely, u. p • 

f 1.1::18, o., n., d', .::f, 4..«100 kh., nk. helyben, tsztk., r elsőbotfal u. 
jb. és ah. Nagyszeben, us. o. Nagyszeben, Bt, RzavkalrtTi\ny, 0 Felsc5botfalu, Nyitra vm .. 
XXIll, 76; u. t. és u. p. Szelindek. vá.gújhelyi j., cs. O. Ótura, u. t. Vt\gi"ljhely, n. p • 

Fels6botfnlu. 
• • • 

• --·-··--
• -• • • 
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• --

• s . 

• 

8abarsz3116begy, r-. Káptalantóti, Zala vm., (székh. Gyórszentmárlon), es. O. Gyc5•·szenlmárlon, . 
· blpolczai j., c.s. ö. Badacsonytomaj, u. t. Badacsony- u. t. Gyórszenlmárton, a. p. Pá.zmándfalu . 

tomaj, •· p. Nemesgulács. !o!á.gpnszta, r-. Lis7.ó, Sotnagy vm., csurgói j., 
Saesótanya, r-. Mezötárká.ny, Hev(s vm., egri cs. O. Somogyszenlniiklós. u. t. és u. 1,_ Iharos

j., ca. O. Filzesabony, u. t. és u. p. Mezillárkány. berény. 
•) Sacu kk., X Lajosháza; Abauj-Torna vnl., *) Sá.gújfaiu kk., X Lapásdpuszta; Nógrád 

j., ház , i. 571, M., t., o, ~.688 kb., vm., azécsényi j., ház 144, i 793, M., ri. Karanes-
kj. és ak. Semse, tsztk., jb. és ah. KaSBa, ság,_ !!.086 kh., kj. és ak. Karnncssíig, tsz. nalassn
cs. O., Enyiczke, 84, IX, !7, u. t. Nagyida, gyarmat, jbtk. és ah. Szécsény, cs. O. Karnncs-
~- ság, 25, XVI, 51, u. t. Pálfalva, u. p. Knmncsság. 

Saftarcllá.khegr, r-. Bánfihegy, Zala vm., csák- .. ) Sá.gvár kk., X Belsilmajor, Gamipuszta, 
tornyai j., cs. O. Stridóvá1·, u. t. és u. }h Kuglimnjor, S.í.gvári szdliiihegy és Szenllászló-

• 

Slridóvár. monostoro.; Somogy 11m., tabi j., ház 818, :f 1.608, 
*) Ság kk., )( VörOserd<'lmajor; Nyitra ""''' M., ·o, ~, 6.7"12 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 

. plgóezi j., ház 107. i. 773, T., rk. Alsórécsény, Kaposvár, j btk. Tab, ah. KnriLll, cs. O. Ádánd, 4.+, 
ág. Assakürt, U57 kh., kj. Als~réesény, ak. (a XIX, 63, u. t. Ádánd, ~-
hozzátartozó VOrOserdil~ajor kivételével) Alsó- SágrArl szöllöhegy, r-. Ságvár, Somogy vm., 
récsény, lsz. Nyitra, jbtk. és ah·. Galgócz, es. O. tabi j., cs. O. Ádánd, u. t. Ádánd, u. }l· Ságvár. 
Nyitraújlak, 1!, XIV, 46, u. t. Pelsöréesény, n. p. *) Sajád kk., Billar vn1., béli j., ház 97, :f 

. .Allórécsény. 52~, O., .::j=-,· 1.762 kh., kj. és ak. Bélkirálymez<'l, 
Sig, f""'t Majsamiklósvá.J.·, Tolna tim., tamási j., tsz. Nagy-Várad, j btk. és ah. Trnke, cs. 0. ÖkrOs, 

rk. Nagykónyi, ref. Felsilireg, cs. O. Tamási, 87,· IV, 13, u. t. ÖkrOs, u. l'• Bélkirálymezil. 
r (Ság-Nagykónyi), u. p. Kón!i. Snjbato.nya, r-. Kisülés, Ban !lm., aranyos-

S á g I. Alsóság, Bakonyság, Csikména'ság, maróli j., cs. O. Újbánya, u. t. Zsarnócza, u. P• 
Fellliság, Gyilrság, Hásság. Hódság, Ipo"lyság, Dóczyfürésze. 
Karancsság, Magyaróság, Németság. Ollóság, Hét- ")Sajgó kk., Szolnok-Doboka "'"·• ~si j., ház 55, 
ság, Sarmaság, Szombalság, Tápióság, Temesság. ! 286, O., gk. Felsögyékényes, 1.175 kb., kj. és 

Sl.ghaloma]ja, r-. Győrság, Gyót· t:u~., pusztai ak. Záprócz, tszlk., j b. és ah. Dés, cs. O. Alparét, 
j. (székh. Gyilrszentmárton), cs. O. Gy<'lrszent- tm. XXI, 70, u. t. Dés, u. JI. Alparét. 

•• 

• 

• 

márton, a. t. Pér, u. p. Pázmándfalu. Snjgó, r\ Zemplén, ZempUn tml., sátoralja- · 
Ságbegy, r-. Márianosztra, Hont vm., szobi j., újhelyi j.. cs. O. Sátoraljaújhely, u. t. Bodrog· 

C'3. ö. S1.ob, ·u. 1;. és u. p. Mál"ianosztra. szerdahely, u. p. Lauamócz . 
• 

Sághegy, r-. Sárszentmihály, lt'ejér t~tn., szé- SaJtróntnjor, r-. Mány, Ji'ejér vm., váli j., es. O. · 
kesCehérvá.ri j., cs. o. Nádasdladány, u. t. Fejér- Bicske, u. t. Bicske, u. ]J. Mány. 

·Zichyfalva, n. p. Sárszentmihály. Sajgótelcp, r-. Varsány, N 6 g rád vm., szécsényi . 

• 

• Ság-major, r-. Pátka, Fe.jér t•m., székesfehét".\'ári j., es. ö. Szécsény,· u. t. és u. p. Szécsény. • • 

j., cs. O. Lovasberény, u. t. és u. p. Pátka. *) Sajtlisgyörgye nk., X Zsófimajor; Bács-
*) Ságod kk., X Bekeháza; Zala vm., zala- Bodi'OU vm., zsablyai j., ház IHS, f. 4.838, Sz., 

~gerszegi j., ház 105, f. í 41, M., rk. Zalaegerszeg, t'., m., ; , .::j=-, rk. Zsablya, 11.921 kh., ak. hely· 
~.160 kh., kj. és ak. helyben, tsztk., 'b. és ah. ben. tsz. Uj vidék, j btk. Zsablya, ah. Titel, cs. ö. 
. Zalaegerszeg, cs. 0. Zalaegerszeg, 48, XX, 64, Zsablya, 6, V, 94, , J74 e. ~-
L t. es u. p. Zalaegerszeg. • ) Sajkilslak nk., Bács-Bodrog tltn., titeli j., . 

Ságpuszta, n Akali, Zala vm., balalonfüredi ·ház 314, :f 1.679, Sz., m., .::j=-, rk. Mozsor, 6.040 
j., es. O. Kilvágóöl'B, u. t. DOrcicse-Akali, u. p. kh., ak. helyben. lsz. Ujvidék, jblk. és ah. Titel, 
AkalL . cs. ö. Titel, 6, V, ü4, ~. r. ~ p. u. 

SigpuHzta, 0 Gyilrság, Gyór vn1., tJusztai j. •) SlljkásszcnHván nk., Bács-Bodrog vm., 
• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 
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titeli j., hú 599, ! 8.061, Sz., n., m.,_ rf'' .:f! rk. •) .s~jók.lpolna kk ... Borsotl ""'·' sajóazenl· 
Znblya, 6.718 kh., ak. helyben, tsz. UJvidék, Jhtk. péteri J., haz 106, ! ~91, M., ~ 1.8'2 lr.b k' · 
és ah. Titel, ca. ll. helyben, 6, V, 94!, iQ, r, és ak. helyben, tsz. Miskolez, jblk_ és ah. ·s..j! 

p e. szentpéter, cs. ö. Sajószentpéter, 3(., X, 81, 1, '-

•) Sajó kk., Máramaros tl.m., izs.völgyi j. é:~ u. p. Sajószentpéter. · 
(tzékh. Dragomérfalva), ház 844, :E 1.771, O., n., ; , *) Sajókaza nk., X Csibortanya, KaczolabiDJI 
8.680 kb., kj. és ak. helyben, tsz. MaJ•amaros- ~s Kaczolapuszta; Boraotl tJm., edelényi j., hu 
tziget, jbtk. és ah. Felsc5visó, es. ö. Rozália, 85, 379, f.. ~.367, M., ~. (j', ri. SajÓgalgócz, U66 
m, SS, u. t. Dragomérfalva, u. p. Rozália. kh., ak. helyben, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Ede· 

Sajó L Alsósajó, Felsősajó, Kissajó, Nagysajó. lény, cs. ö. helyben, 84., X, 81, ~. 1'• .l' e. 
S a j ó a r n ó t l. Arnót. 
") Sajóbábony kk., Borsod vm., miskolczi j., ") Sajókazinez kk., X Herbolyabánya,Izbonyó-

hlz 184, ! i M., ~ , rk. Sajószentpéter, ~.388 tanya és Kakastanya; Borsod tm., sajószenl· 
kb., kj. és ak. helyben, tszlk., j b. és ah. Miskolez, pétet·i j., ház ~6, i. 1.892, M., t., a, 1), rk. 
es. ö. Sajótzentpéter, 84, X, 81, u. t. és u. p. Sajósz"ntpéter, ág. Sajókaza, ih., kj. és ak. 
Sajóecseg. helyben, tsz. Miskolcz, jhtk. és ah. Sajószentpéter, 

,.) Sajóbesenyi kk., Borsod tim., miskolczi i., cs. ö. Sajókaza, 84, X, 81, m. h., L t. 
hU 118, i. 558, M., rk. Szirmabesenyil, 1.117 kh., Barczika, . 
i.j. 4I ak. Szirmabesenyil, tsztk., jb. és ah. Mis- *) Sajókeresdúr nk., Borsod " •. , miskolcJi 
k.olcz, cs. ö. Miskolcz, 34!, X, 81, u. 1. és u. p. j., hú 178, i. 748, M., ~ ri. Szirmabeseny6, 
Szirmabesenyő. ~.834 kb., ak. helyben, tsztk., jb. él ah. lliakolcz, 

•) Sajóecseg kk., Borsod vm., miskolczi j., es. ll. Miskolcz, 8,, X, 81, m. h., L~ éu, Jt 
ház 1~, i. 61!91 M., ~, 1.878 kh., kj. és ak. Sajó- Sajóecseg. 
bábony, tsztt., j b. és áh. Miskolcz, cs. ö. Miskolcz, S a j ó k e r e a z t ú r L Belhlenkereszbir. . 
M, X, 81, , ~ p. u. *) Sajókeszl kk., X Keszitag és Szentdemeler-

*) kk., Bessterue-Naseód vm., tanya; Gömör ta Kú-Hom 11m., tornaljai j., 
hesenyc5i j., (székh. Besztercze), hú 11~, ! 970, ház 48, i. ~2,, M., ~, rk. Méhi, 1.717 kh., kj. 6I 
O., ; , ... 1841 kh., kj. és ak'. Kissajó, tsz tk., jb. és ak. Méhi, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Tornalja. 
ah. Besztercze, cs. G. Nagysajó, 68, XXII, a, cs. ö. Putnok XVI, 6!1, u. t. Tomalj&. 1. p. 
L 1. és a. p. Nagysajó. Kövecses. · . 

*) Sajógalgócz .kk. X Hosszúrévpuszta ; Bor- · S a j ó k e s z n y é t e n l. Kesznyélen. 
1oil f1m., sajószentpéteri j., ház 75, ~ 8~6, M., *) Sajókirályi kk., Gömör ú Kii·Hom ~ 
~. 1.709 kh., kj. és ak. Vadna, ~z. Miskolcz, jbtk. lornaljai j., ház 93, ! 520, K., rk. Hehi, re! 
éa ah. Sajószentpéter, cs. ö. Sajókaza, 34, X, Bl, Tornalja, 9:13 kh., i.j. és ak. Méhi, tsz. Rima· 
u. 1. Sajókaza, u. p. Vadna. szombat, jbtk. és ah. Tornalja, cs. G. Tornalja, 

*) Sajógömör kk., Gömör ~~ Kis-Hont vm., ~5, XVI, 5!1, u. t. és u. p. Tornalja. 
tornaljili j., ház 806, ~ 1.~67, M., O', rk. Har- Sajókiskeresztúr, r\ Bethlenkeresztúr, &tJ. 
kács ~ Sánkfalva, ref. Tornalja, 8.1!!6 kh., kj. nok-Doboka vm., bethleni j., cs. D. Árokalja, L t. 
éa ak. helyben, tsz. Rimaszombat, jhtk. és ah. Kerlés, u. p. Sajómagyarós. 
Tornalja, cs. ll. Tornalja, !16, XVI, 6~, m. h., *) Sa.jólád kk., Borsod 11m., miskolczi j., haz 

~- i. 1.303, M., (5, 1.631 kh., kj. és ak. helyben, taztt.. 
") Sajóháza kk., X Geczipuszta, Roxerpapir- jh. és ah. Miskolcz, es. O. ()nod, M, X, B l, 1. to 

gyár és Vargapuszta; Gömör ts Kis-H(mt vm., és u. p. Alsózaolcza. 
rozsnyói j., ház 116, ! 5P4, M., t., rk. és ág. *) Sajólászlófalva kk., B11rsotl tlll.,sajószenl· 
Rozsnyó, 1.080 kh., kj. és ak. Betlér, tsz. Rima- péteri j., ·ház 7,, ! 363, M., ~, 1.187 Jr.h., ij. 

_ szombat, jhtk. és ah. Rozsnyó, cs. ö. Rozsnyó, és ak. Sajókápolna, tsz. Miskolr.r, jbtk. él ab. 
!5, XVI, 52, u. t. Rozsnyó, . Sajószentpéter, cs. ll. Sajószentpéter, M, ~31, 

*) SajóWdvég kk., ZempZen vtn., .szerencsi j., u. i. és u. p. Sajószentpéter. 
ház 191, f. 839, M., ~, rk. Girincs, ~.844 kh., *) Sajólénártfaha kk., Gömör ta Kü-JlDtAI 
kj. és ak. helyben, tsz. Sátoraljaújhely, jhtk. és vm., putnoki j., ház 131, f, ö59, ll, rk. Sajó
ah. Szerencs, cs. O. Tiszalúcz, · 65, X, BB, u. 1.. pnspökl, ref. Hanva, 987 kb., lj. és ak. Bánréve, 
Tiszalúcz, u. p. Berzék. tsz. Rimaszombat; jhlk. és ah. Tornalja, es.~ . 
· *) Sajóivánka kk., X Alsóivánkai tanya, Felsc5- Pu·nok, 26, XVI, 5~, ~ m. h., u. i. lll L fo 
ivánkai tanya, Harnóczpuszta és Vaspataktan)a; Bánréve. · 
Borsod vtn., sajószentpétel'i j., ház 59, f. 415, *) Sajólenke kk., Gömör ú Ki•·Ho~t fil-• 
M., ~, rk. Bánhorvát, 1.782 kh., kj. és ak. Sajó- tornaljai j., ház 45, f. !27, M., ~, rlr. ~éhi, 1·: 
kazincz, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Sajószentpéter, kh., kj. és ak. Méhi, tsz. ~imaszombat,J:~.~ M 
cs. ll. Sajókaza, 34, X, St, a. t. Vadna, a. p. Tornalja, cs. ö. Tornalja, !l), XVI, ' 
Sajókaza. u. p. Tornalja. 
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*) Sajómagrarós kk., X SaJómagyarósi vOlgy; *) Sajósánár kk., s•olno1r-Do1JoTca,. ~ ... ; betti· 
8.rolnok·Doboka, vn1., bethleni j., ház ~U, !.1.167, !eni j., ház 111, :E 5!0; O., t, t.öiiO kb., kj. éa 
o., n., m., ; , eJ', !.678 kb., ~j. és ak. helyben, ak. Kerlés, tsz. Dés, jbtk. és ah. Bethlen, cs. O. 
tsz. Dés, jbtk. és ah. Bethlen, ca. o. Árokalja, 63, Árokalja, 68, XXII; 7!1, ·u. t. és u. p. KPrlés. 
XXII, 7!, r, ~. . *) Sajósebes kk., Bustet"cee-Naszód tJm., 

Sajómagyarósi 'öt gy, r'l Sajómagyarós, SeoZ- besenyc5i j. (azékb. Beaztercze), biz 1!3, :E 678, 
flol··Doboka ."m., bethleni j., cs. o. Á1·okalja, u. t. O., ; , 1.305 kb., kj. és ak, Kissajó, .tsztk., jb. 

• • • 

ésa. p. Sajómagyarós. · és ah. Besztercze, cs. It NagysaJó, 63, XXII, 7'2, 
*) Majómercse kk., Borsod tJm., ózdi j., biz u. t. és n. p. Nagysajó.. · : 

116, f. ös:,, M., rk. Sajónémeti, 1.9411 kb.,· kj. ") Sajósenye kk.,· X llláliá.Ssitanya és Nád- , 
• • 

Sajóvelezd, ak. Sajónémeti, tsz. Miskolcz, jblk. patakitanya; Borsod t~m., miskolczi j., hib 48, 
61 ah. Sajószentpéter, es. O. Ózd, S,, X, 81, n. t. :E ~67, M., rk. és ref. Sajóvámoa, 1.4.78 kh;, kj. 
l.iráld, u. p. Sajóvelezd. . · és ak. Sajóvámos, tazlk., jb. és ah. lliakolez, 

*) Sajóruezö kk., Máramaros tim., izavOlgyi j. es. O. Felsc5zsolcza, 34, X, 81, m. h., a .• t. 
(alékh. Uragomérfalva), ház ~Ut, :E 1.144, O •• ri .. és u. ·p. Sajóvámos. · · · · · . · 
l, !.79\t kb., kj. éa ak. Sajó, tsz. Már·amaros- . *) Sajósolymos kk., Bumrcn•Na,seóiJ ""'·• 
niget, jbtk. és ah. Felsc5visó, cs. o. Rozália, 85. besenyc5i j. (széhh. Besztercz~}. háZ. 70,.! 809, O., 
XII, BS, 11. t. Dragomérfalva, u. p •. Rozália. t, 1.!6! kh., · kj. és ak. Ardany, tsztk., j~. él 

*) Sajónagyfala kk., Besetercee·Nasedd 11m •. ab. Resztercze, cs. ~. Nqys~J6, 63, XXU, 7~;, a~ t. 
besenyői j. (székh. Hesztercze), ház 186, :S 7M, és n. p. Nagysajó. · . _ '' .. · . · .. · , · 
O., =f, 1.697 kb., kj. és ak. helyhen, tsztk., j b. és ah. •) ·Sajószárn:ra kk., X Vasas; Göf(l_ór' ~ ~~·: 
Beutercze, ~s. ~. Nagysajó, 68, XXII, 7i, u. t. Hont tJm., tornaljai j:, há.z 69, l 402, JI,, 'i:k, 
Nagysajó, a •. p. Bilak. . . . Hnrkáes 'és S4nkfalva, · re r. ·Tornalj~, ~g.. ~aj6-
. *) Sajónémeti kk., Borsod vm., ózdi j., ház 175, g~mör; t.MU kh., kj. éi aL ;tiajógO"mOr, ~· 
l. .M., O• 1. kb., kj. és ak. helyben, HÚnaszombat, jhtk. •és ab. Tornálja, c!r} ~ •. ~or: 

· r · 1 . • r. 

tsz. M:iskolcz, jbtk. és ab.• Sajószentpéter, cs. ö. nalja, !!J, XVl, 52, n. t. ~- n.! p. T.Qfbli.ljQ.. . , 
· Özd, 34; X, 81, m. h., u. t. éa· a. p. Czenter. .. * ). Sajószeiltaudrás kk~; $eolnok7DoboktJ ~....., 

. *) Sajőlirös x Bor~óföld; Borsod vm., betlilerii j .• ht\z,130,_ :E 56:!,, o;, m., ~. T• ·t~b? 
mezc5csáti j., ház 113, :E 64-0, lll., rk. és g.t. Sajó- kh., ·kj. és ak~ .. helyben, :tsz. _Dé~, jbtk. ~~ ah~.:Qe~· 
szllged, ref. 'f.iszaszederkény, 1.68:11 kb., kj. és ak. len; cs~ O. Árokalja, ,63, XXII; 7i; ~~·p.:, a~.l· 
Tiszaszederkény, tsz.Miskolcz,jbtk. és ah .. Mezőcsál, és "It. p. ~omkP.rék. . · . '· .. ' 
ca. ll. Ónod, 34, X, 81, a. t. és n. p. Sajusl!Oged. *) Sajószentlvú.li kk., _Besitercee-]Vau~tÍ fl~, 

*) Sajópálfala kk., Borsod tiJil., miskolczi j., beSenyői j. · (székh. lleszterc:Ze),' biz 180, :E: 66(), 
hu 1Sti, f. 605, M., t., ; , rk. Sajóvámo!l, 1.~4-5 O., t, 6.!!~1 .kb., kj, és ak. Sl!-,iória~tyfalu,, tsztk., jb. 
kb., kj. tls ak. Arnót, taztk., jb. tla ah. Miskolcz, és ah. Besztercze, cs. It Nagysajö, 68, XXIt;' .71, 
ea. G, Felsc5zsolcza, M, X, 81, n. ~. és n. p. a. ~ és n. P• NagysajÓ.c. , '· · ' · ' · .. 
Sajóvainos. . · · •) Sajószeutkirály klt., K Jo.lánpÍlszta, Lócii· 

•) Sajópetri kk., X Jenkepuszta; Borsod vm .. puszta. és Nyúllesőpuszta; Gömör'· 11 ·. Ki1-·Htmi 
miskolczi j., ház f, 1.169, M., ; , l'k, !ö.ajólád, vm., tornaljai j., hb 111, l 661,. M:,· rk, 'Putnokt 
ref. Kistokaj, 1.7~ kb., kj. és ak. Sajólád, tsztk., ref: ~Ovecses, UW3 }th., "kj. ·és ak. f!.elyben,. ·ta21. 
jb. és ah. Miskolcz, es. o. Ónod, 8(., X, St, a. t. Riniaszomb'at, jbtk. é8 ab. Tol'rialja," o8. o. P.Ui; 
él a. p. Ónod, . nok, !:25, ~VI, r,'JI, u. t. és ·a. p. Hánrtlve~ · .. · · 

Sajó p o l y á n a I. Sajómezc5. ") Sajószentpéter nk~; X Atsótanya', Dúzlnok-
*) Sajópflapöld kk., Gö1nör ts Kis-HM.t t'm., puszta,. Erzsébeth:inyatelep; Kisfaludpuazia . és 

putnoki j., ház 142, ! 634, M., 0, 1.006 !th., kj. Sajószentpéteri QveKgyár'; Borsod. ""'·• aajószen~-
• • , c."'...J ••• • •.. -~-· • 

és ak. Csiz, Ül!. Rimaszombat, ·Jblk. l•. eleu, ah. p ter J J., ház. 774. i. ö.079, M., . (5, ~, .O, ,k. 
Rimaszom~at, cs. o. Rimaszécs, XVI, ö~, u. t. Mucsony, ág. Sajókaza, 6.681 · kb., ak. h~lyben, 

• • 

éa a. p. Bám·éve. · tsz. Miskolcz, jhtk. és .áh. helyben, cs. ~., hely· 
' • l • . • 

*) Sajórecske kk., X Kisrecske; Gömör ts .ben; 34, X, St, , ·p e,.~ ·· 
Ki1-Hont 11m •• tornaljai j., ház 41, ! dl, lll.,· . ~ SajószenLpéter. 
rk. Méhi, ref. Kövecses, 83~ kh., kj. és ak. Saj_ó- Borsod tlm., sajószenl.péteri j:, ca. ·o. ··sajó~ntz 

. ' . . . 
szentkirály, tsz. Rimaszombat, j btk. és ah. To.rnalja, péter, u. t_ és n. p. ~ajószentpéter. '. . > 
cs. 11. Putnok, !l5, XVI, 52, n. t. Tornalja, u. p. *) Sajószöied kk., )( Anualanya Ils ·.~&rényi·: 
Kövecses. · . tanya ; Bor&od tJm;, ~ezőcsáti j" ház 177., ,! 9~8, 

") Sajóráde kk., G6tnör és Kis-Iiont ""'·• i·ozs- lll.,· ~. t, ~.88t -kh., kj. és ak, NagyCII~cS, ~-: 
nyói j., ház 205, ! 1.860, T., eJ', rk. Dobsina, Miskolez, jbtk. és ah. llfezc5csé.t, cs. ö. Öno~~ M. 
8.678 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Rimaszombat, X, 31, _[!l e. ~. · ..... • : . 
jbtk. és ah. Rozsnyó, cs. o. Dobsina, 25, . XVl, · *) :Sajót1ba kk.;. G6ti1öi .41 ~is· Honi:. fltl&>;, 

6!, a. t. Dobsina, n. p. Felsösajó. lornaljai j., Uz !!J, ! 108,· lll., ág. Gllmllrpanyil. 
. 70 
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;;!í 6 kb., kj. és ak. Özörény, tsz. Rimaszombat, Battyt\nd, 961 kb., ]Q. é.e ak. Slentsebestyéll, ln. 
btk:. és ah. Tornalja, cs. O. Pelsc'Jcz, !ö, XVI, Szombntbely, jbtk. és ah. .Muraszombal, e& a. 

5J,· m. b., a. t. és •· p. Özörény. Vashidegküt, 88, XX, 66, a. t Battyánd, L,. 
~) . kk., Seolnok-Doboka "'"·• Szentsebestyén. 

),etbleni j., hAz 178, f, 872, o., m., ; l a' ~.466 Salamon, "Püspökladány, Hajdu Dili., hajda-
. th., kj. és ak. helyben, tsz. Dés, jblk. és ah. szoboszlói j., ca. ö. POspökladnny, u. L él L Jo 

Betl1len, es. ö. Árokalja és Bethlen, 63, XXII, PüspOkladá.ny. 
~ !!, , u. lJo Somkerék. S a l a m o n L GorMsalamon, Pápasalamoa, 

•) kk., X Dióstanya és Kc'Jkosá.rtanya; Tiszasalamon. 
Bc'ii'SO~ 1.1tn., miskolczi j., bá.z 858, f 1.764., M.. Salnmonhokor," NylregyhAza, &abolu va., 

0, ~, gk. Sajópálfala, 6.425 kb., kj. és ak. cs. O. Nylregyh!Ua, •· t. és 11. p. Nylregyhúa. 
ilf.' ly ben, tszllr., jb. és nb. Miskolcz, cs. ö. Felsc'J- *) Salamouta kk., Sopron ~m., csepregi j, bál 
U~olciza, 84, X, 31, ~· 98, ! 299, M., rk. KáplaL·mvis, Sj:j k.h., kj. és U. 

•) Saj6varko1ay nk., Bimszállásbánya,CsdrOs- Zsira, tsz. Sop1·on1 jbtk. és ah. Csepreg, ~ a • 

-

• 

kert és Kapud; BorsorJ mn., ózdi j., hliz 6!1, Cse}Jreg, 76, XVIII, 67, u. t. Sopronhorples,LJo · 
f. s.866, M., 0, rer. és ág. ózd, 5.7ot kb., ak. hely· Zsil·a. . . ! 
Den, tsz. Miskolcz, jbtk. és ab. Sajószentpéter, *) Salamontaha kk., Va~ om., k6szegi j;, biJ · · 
u. O. Ózd, U, X, 81, m. h., u. t. Ózd, ~· ;E 221 N., rk. PllrgOlény, k.h., kj. ~al 

. *) Sajcinlezd kk., Katalintanya és Ortás· POrgOlén;, tsz. Szomhathely, jbtk. és ah. Köaer, 
tanya; BOf'sod. .,m,, ózdi j., ház 194, i 9i6, M .. cs. ll. Borostyánk15, XVIII, •· t Léb. 
~, rk. Sajónémeli, -6.061 kb., kj. és ak. helyben, a. P• POrgOlény. · 
tsz. lliskolcz, jbtlr. és ah. Sajószenlpéter, cs. O. Salamonil egy, r'\ Czceze, F~ér 11111., sArboglnli 
Sajókaza, 84-, X, 8!, u. t. Putnok, IZ!· j;, cs. lJ. Czecze, u. t. és 11. p. Czeeze. 
Sajt~~dö, f"' Érszentkirály, S•ilágg "m., Salamonnétanya, n Ge1·tenyes, Teme.- ,.., 

tr.snád1 J., c.w. O. Alsószopor, a. i. és u. P• Ér· dettai j., cs. O. Sósd, a. t. és a. p. GerlenJes. 
Bzentkirály. , Salamonszllllö, "' Tápióbicske, Pui·Pilil-

•) Sajtény nk., O.taftárJ "m., l•• hiU SoU-Kisktm t1m., nagykátai j., cs. o. Tápióuenl· 
1.096, f. 4o.965, O:, t., m.t ; • T (•), rk. ~ ég. márton, u. t. és a. p. Tápióbicske. 
~aulak, U.611 kh., ak. helybl!n, tsz. Szeged, Jblk. Salamontatanya, n ltlezönagymtbálj, 1Jor104 
et ah. Nagylak, cs. O. Nagylak, 101, V, 15, ""'·• mezöcsáti j., cs. ll. Mezökereszles, •· 1. 

I- e. ~- · • • . és u. p. Mezönagymihály • 
•) Sajtoskál kk., &protf .,"._, esepreg1 J., ház . 

"'" R ....... M -,~:: ""' N Y" d 1 6""5 kb kj és Salamonvölgyltallya, n Szkál'Ds, Gólll4r " 
.,.,, "' U"MU, ., u• -· ag .,eres , • u ., • . rr. t alj · . T al' 
&k, helyben tsz. Sopron jblk. és ah. Csepreg KiB-.u.Ont "m., orn al h es. ll. orn J&, L l. 

' ' n ' és a. It• Szkáros. 
et. G, Iván, 76, XVIII, 571 ..L' e. ~. * S lá k k Ui .. · · · 

SajT ölni. csöszlak, f"' Acsa, Pest-Pilis-Sole- ) a 8 n ·• gocaa ""'·• hszanmnem .• 
K iskun tim., vAczi j., cs. o. PilspOkhatvan, a. t. (székh. Na~szőllös ), luiz 4!!7' i 2.3~i, M., t' 3, rl 
Ae a-Erdc'Jktlrt u p A SárosoroSZJ, 11.979 kh., ak. helyben, tsz. Bmt 

:) Sal kk 1 v,:. • csa.szent.,otthá•·di 
1
. ház smsz, jbtk. és ah. Nugyszöllös, es. 11. belJbell . . , .... _,m,, "' '' 85 XI a- t. T' "l k • .a. 

~~. f, 2.070, Vend, m., rk. Naudol6.ny, ég. Őri- ' • o, . u. ISzaUJ a , ~· 
bódos, J. 796 kb., kj. Ils ak. Ől'ihódos, tsz. Szom· S ál d o r f Sálfalva. . 
:Oathely, jbtk. és ah. Szentgolthárd, es. o. Őri- Saldtrom, f"' Nagynyárád, Baratiga 111, ~ 
nentpéter, 88, XX, 66, :f, [8) p. u. hácsi j., cs. O. Mohács, a. t. Némelbóly, •· p. 

S á 1 L Hegyhátsál. Nagyny6.rád . 
"") Salara kk., Vas .,m., németUjvári j., ház 31, •) Salfa kk., Vas mn., szombathelyi j., bil 

. :1. ilO, N., rk. Pusztaszentmihály, !50 kh., kj. és !7, f, 164, M., (5 1 653 kh., .kj. és ak. Aesád, tszti. • 
. ak. Pnataszentmihály, tsz. Szombu.thely, j btk. j b. és ah. Szombalhely, cs. ll. Acsád, 83, XV! li. 
ét ab. Németujvár, es. O. Puutns1-entmihály1 ö9, m. b. (Vassurány-Salfa), •· t és 1o p. · 

• 
XX, 66, u. t. és u, p. Pusztaszenlnlihá.ly • • 

") Salam&a kk., Cslk _,,n., ryergyószentmiklósi *) kk., X Hire.zaerdó; 
j., ház 314-, L 1.597, O •• m., t, rk. Ditró, 3.433 t~m., szentágotai j., ház 114, i 590, O., t, .:j=, 
kb., kj. u ak, Gyergyóvárhegy, tsz. Csikszeredu., 2.4~~ kb., kJ. és ak. .Mardos, tsz. E1uébeh'W. 
jbtk. éa ab. Gyergyószentmiklós, cs. G. helyben, jbtk. és ah. Szentágota, cs. ll. Bólya, at, :UIIl, 

XXIV, 80, u. t. és u. P• Gyergyóv6.rhen. 76, u. t. és u. p. Bólya. 
f"' GyimeskOzeplok, Csík _",.,, S á l fa l v a l. Garamsilfalva. 

ezépvfzi j,, ca. o. GyimeskOzéplok, a t. és u. p. •) Salrdld kk., )( Ábrahámben es Alicvir· 
GyimeskGzéplok. major ; Zala vm., tapolczai j., hliz UO, ! iö. 

•) Salamon kk., V as f1m,, muraszomtJati j., M., rk. Káplalantóti, !U64 kb., kj. és ak. Killil~ 
. ht.z 98, i. 441, Vend, rk. Szentsebestyén, áiJ, tsz. Zalaegersxeg, jbtk. és ab. Tapolcza, et t.. 

• 

• 
• 

• 
• 

• • 

• 

• 

! 
; 
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'B::Itiatsvnytomaj, 48, XX, M, u. t.· és u. p. Borsod ·vm.J mezökclvesdi j;, hú 849, i. 
.. llc'JvAgóöJ•s. i\1., 0 , ~, 4.441 kh., ak. helyben, tn. Miskolc1, 

~) Salgó kk., )( Htiny:u.lyp6l'Öil és Lansfeluer- jhllc. és ah. :Mezök6vesd, cs. 6. Tibolddaróc:~, 60, 
plJrlls; :Yyilra fl nJ,, nyitrai j., ház 194-, ;E 1.127, X, 91, • 
1'., m., r:l, rk. Űrmciny, 2.914 kh., kj. és ak. *) Sálya Nagy-KüktJ.lld vm., medgyesi j., 
Ürmény, tsslk., jb. és ab. Nyitra, cs. 6. Ű1·mény, hdz 170, :E 767, N., o., t, eJ', .:f, 4.0i0 kh., lr,i. 
::lt1 XIV, 46, u. t. és u. P• Ürmény. Kiskapus, ak. Nagybaromlak, tsz. El•zsébetvl\ros, 

Sa lg ó J. Pusztasalgó, Sebessa.lgó. jbtk. és ah. Medgyes, es. 6. Nagyselyk, SI XXIII, 
Salg6Muya, 1'"'1 Salgóta1·ján, Nóg·r(íd, vm., 76, u. t. Nagyselyk, u. p. Nagybal"Omlak. 

·.flileh j. (sz é kb. Salgóta1ján), es. c5. Salgólarján, S á l y i l. Biharsályi, Mezc5sályi, Olt\ha!Uyi, 
.JI. t. és u. p. Salgóta1ján. SzamossAlyi. · 

") SaJgócska kk., Nyitra ll tn., galgóczi j., ház 55, Sn.maj, r--. Újbelymogyorócl, Tt-mtcBila ""'·• 
i. BM, T., rk. Udvarnok, 8!!5 kb., kj. és ak· kiszuczaújhelyi j., es. c5. Úbesztercze, u. t. Csae1a, 
Udvarnok, tsz. Nyitra, jblk. és ah. Galgócz, cs. 6. u. p. Kiszuczaujhely. · 

.:Nyitraújlak, ti, XIV, -'6, a. t. Galgócz, ~- · *) Sámfaha kk., Vas ""'·• felsc56ri j., hu 158, 
SaJgópuszta, ~ Salgólarján, Ndgrda vtn., mleki i. 796, N., o, ág. NngyszentmihAiy, 1.498 kh., 

.i. (s:r:ékh. Snlgótarján), cs. c5. Salgótarján, u. t. kj. és ak. helyben, tsz. Szombathely, jblk. és ah. 
·f!s 11. P• Salgótarján. . Felsóör, cs. 6. Nagyszentmih~ly, 83, XX, 68, 

•) Salgótnrján nk., )( Baglynsrakodó, Csikó- j?, ~-
.-keritlla, Emmaakna, Forgáchaknn, Józsefakna, Sámod kk., Baranya 11m., siklósi j., hu 60, 
-Józsefrakodó, Kir~lytárna, Kisponyipuszla, Kutas- i, BO!, M., ~, rk. Vajszló, 1.098 kb., kj. és ak. 
;puszta, !iagyponyipuszta, Oregjózseflelep, Pécskö- helybPn, tsz. Pécs, jblk. és ah. Siklós, cs. G. 
_ _puszta, Salgóbányo, Salgópuszta, Salgótarjáni Va)zló, 5i, XIX, 60, u. t. Vajszló, (81. 
aczé11!14r, Salgóta1jáni palaczkgyár, SaJgótarjáni *) Sámogy kk., ""'·• nagymihályi j., 
us6ntc5, Sástópuszta, Szigetpuszta, Új akna, Va- hu 116, .f, ó08, T., m., t, rk. Nagycseb, ág. Paz· 
daskertpuszta és ZagyYai rakodó; Ndgrda 1.1m., dics, 866 kb., kj. és ak. MoesAr, tsz. Sátoralja-

1Meki j. (székh. helyben), hu 1.085, i. 18.746, M., újhely, jbtk. és ah. Nagymihály, cs. 6. NagymiMiy, 
1., n., ~, rf', J), ref. Diósjenc5, 5.0!!5 kb., ak. hely- 66, IX, 'jS, a. t. BAnócz, u. P• Füzesér. 
ben, tu. Balassagyarmat, jbtk. és ah. helyben, Sáruoi.puazta, r--. Bucsuháza, Pozsony vm., ao· 
.r.s. G. helyben, XVJ, 51, r, 1- e. morjaij., cs. G. Somorja, u. t. és u. p. Somorja. 

· Sámson l. Békéssámson, Hajdusámson, So· 
8algótarjbi aczélgyár, n SalgótarjAn, Ndg- mogysámson, Szilligysámson • 

.-ád. tm., füleki j. (szék h. Salgótarján), es. c5. S Ams o n d l. Mezósámsond • 
. -sa~ótarján, a. t. és u. p. Salgótar~án. *) SámsonhAJ;a 'kk., )( Mogyorósipuszta; N6g-

1}4a~gótarjánl palaczknár, 11 Salgólarján, ráa vm., füleki j. (székb. -Salgólarján), ház 161, 
:Ndgrád vm., füleki j. (székh. Salgótar~An), cs. G. :E 675, M., eJ', rk. Nagybárkány, 1.78B kh., kj. 

'.Sai~tarján, u •• t. és u. p. Salgólarján. és ak. Mátl'Bverebély, tsz. BaloS!!~gyarmat, jbt.k. 
s&lgótarjáni nsöntö, r--. Salgótarjá.n, Ndgráil és ah. Salgótarjá.n, es. ö. ~isterenye, tö, XVI, 

"""'·• fiileki j. (székh. Salgólarján), cs. G. SaJgó- 51, u. t.. Pásztó, ~-
iarján, ll. i. és lio p. Salgótarján. Sámsoni ket·t, r--. Hajdusámson, Hajdu " •• , 

Sallngvlllgy, 1'"'1 Feketebalog, Zólyom 11m., kGzponti j. (székh. Debreczen), es. G. HajdusAmson, 
:breznóbányai j., es. G. Feketebalog, u. t. u. t. és u. p. Hajdusámson. 
Breznóbánya, u. P• Fekelebalog. Samntn.nya, r--. Sonkád, Butmár v na., lehélogyar-

") Salkó kk., Nagy-Kiikülló vnl., szanlágolai j., matij., cs. 6. Sonká·l, u. t. Kölcse, u. p. SonW. 
'ház SJ, i. 416, O., m., • , '.1.014 kh., kj. és ak. Samutanya, 11 Tyukod, 81at1nár vm., esen
.·llardos, tsz. El·zsébetváros, j btk. és ah. Szent- geri j., es. G. Porcsalma, ll• t. Porcsalma-Tyukod . 
. igota, es. 6. Bólya, 91, XXIII, 76, u. t. és u. p. u. p. Tyukod. 
Bólya. Sáncz, ,..., Blinkaraszna, Tt·tmcsin 1.1m., báni j., 

Sa ll ó I. Garamsalló, Kissalló, Nagysalló. cs. ö. Beresény, u. t. Trencséntcplicz, a. P• Fels~ 
•) Salomvár kk., X Ap6.tipuszla, Czigá.nyhegy, szalalna. 

nözsahegy, Erdeifalu, Gy61·kefa, Harkályhegy, S6.ncz, r--. Kajdacs, Tolna vna., dunaföldvári 
Hosszümegyemajor, Kurtamajor, :P.Iihály fa puszta, j. (székh. Paks), . cs. 6. K6lesll, u. t. és a. P• 

· SzélBJOpmajor és Zsupllegy; Zala '""·J zalaeger- Kajdo.cs. • 
• 

szegi j., ház 14-t, i. UXH, M., o, 2.795 kh., kj. S á n e z l. Bagolasá.ncz. 
·il at. helyben, tszlk., jb. és ah. Zalaegerszeg, Sánczimlljor, r--. Nagykanizsa., Zala vm., ca. l. · 
es. 1), Zalal6vc5, 48, XX, M, n. t. ZalalGvő, Nagykanizsa, u. t. és u. p. Nagykanizsa. 
~- · SánczJpuszta, r--. Micske, B ihat• V lit., margiltai 

*) !ily nk., X Csákómalom, Kajlamalom, La- j., cs. G. Micske, 11. t. és a. P• Micske. 
torút, LeAnyfalu, Tariwpuszla és Töviskestanya i ~ánczok, ll Morva?Dogyorócl-, Trt~ncsm " • ., 
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trencséni j., Ga, ll. Melcsicz, u, t. Bosácz, u, p. házpuszta; Torontál tltn., perjámosi j., ház a~. 
Horvamogyoród. · f. 1.791, N., ro., (), 6.816 kb., ak. helyben, la. 

8ánczpnszta, r"\ Bat·cs, Somogy vm., haresi Nagykikinda, j btk. Billéd, áh. Navyszenlmikldl, ea. 
j., es. O. Barcs, u. t. és u. It• Barcstelep. o. Bogáros, 611 VIII, !6, f, ,.t- e. 

81\Dczpuszta, r"\ Pusztasznholcs, Fejlr v-m., ~. · 
adonyi j., es. O. Adony, u. t. Adony-Puszta- Sándorhi\za, f"'' Alsósig, Y as Vtll., 

al&bolcs, u. p. Adony. j., cs. o. CzelldOml!lk, u. t. L J. 
*) Sand kk., X Sandi sz"lMhegy; Somogy tJm., Alsóság. . • 

elllrgói j., ház 19!, ! 918,· M., d', 1·k. Mih.\1'1, Sándor háza, f"'' Csoma, Sopron " ... , eaomai 
U96 kb., kj. és ak. Miháld, tsz. Kaposvár, jblk. j., es. 6. Csorna, u. t. és u. p. Csorna. 
éa ah. Csurgó, cs. O. Inke, U, XIX, 6!, u. t. Sándorlu\zn, 1'"'1 Győrszemere, Gy6r ~~~~&,sobN
Iharosherény, [g!. aljai j. (székh. Tét), cs. 1!. Ménf6, a, t, á 1, J. 

*) Sandal kk., X Rovnya; Zempltn tJm., sztrop- Győrszemere. 
kói j., ház '7, :E 2,9, T., rk. Radoma, gk. Sándorlu\za, 1'"'1 Koronczó, Gg4r ""'·• sokof6. 
Boksa, 1.898 kh., kj. és ak. Szlropkó, tsz. Sátor- aljni j. (székh. Tét), cs, 1!. Tét, a, t. és 1. J. 
aljaújhely, jbtk. Szt1·opkó, ah. Varannó, cs. o. Koronezó. 
Sltropkó, 66, IX, !8, u. t. és u. p. Sztropkó. S á n ti o l' h A z a l. Nemess.tndorh.Ua. 

8ándlpuszta, r"\ Gyuln', 8o1nogy tJm., lengyel- Sruulorht\zamt\Jor, r. Öttevény, Gy6rN., ló-
tóti j., ca. O. Lengyeltóti, u, t. és u. p. Szőllős- szigetcsilizkOzi j. (székh. Gy6r), es. o. Héder-
gyOrOk. · vár, u. t. és u. p, Öttevény. 

Saneli szöllöhegy, n SaDd, Somogy tltn., esur- Sándorbáza puszta, 1'"'1 Dunapentele, Fejtr ,,, 
rói j., cs. O. Inke, u. t. Iharosberény, u. p. Sand. atlonyi j., es. O. Dunapentele, u. t. és 1. p. DUDl· 

Sandlmajor, r"\ Devecser, Veuprtm "m., deve- pentr.le. · ·. 
cteri j., cs, o. Devecser, u. t. és u. p. Devecser. Sa\udorltAza)tnBzta, 1'"'1 Meny6, 81111ÍfW e~o, 

Sándor, r\ Szabadka, Bács-Bodrog tim., cs. o. szilágyesehi j., es. O, SziliÍI!ycseh, u. t. SzilácJ· 
Szabadka, m. h., u. t. Szabadka, ~ (Sza- szentkirA!y, u. p, MP.nyll. 
badka ls.). Sándorházlmajor, 1'"'1 Vép, Vas "'"·• nombat-

. SA n d o r l. Szabadka, helyi j., es. O. Acsád, n. t. és n. p. Vép. 
SándoregyhAz l, SindoregyMza, ") Sándorbeg7 kk., Vas ttm., némelújviri j, 
") Sándoregyháza nk., Toronttil ""'''pancsovai ház 86, :E 190, N., rk. Fclsörllnllk, kb., kj. 

j., ház öl ö, i. !J!.:,ao, M., bolgár, n., 0 , 8.871 kh., és ak. Németújvár (németúJ''iu-vidéki kj. éa u . 
ak. helyben, tsztk., jb, és ah. Pancsova, cs. o. kerfllet), tsz. Szomhathely, jbtk. és ah. N~mel· 

- helyben, j9, Vll, !aj, u. t. éa u. P• Omlód. újvár, cs. O. Németújvár, 88, XX, GG, 11. 1. ll 
") Sindorra kk., X Szarkapuszta; Nyitra "m., u. p.· Németújvár . 

Ileniczei j., ház !21, :E 99!, T., 0 , 5.898 kb., Sándorheg)', f"'' Gyula, Biki• e~~., ea. l 
kj. éa ak, Korlátkő, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Gyula, n. t. és u. p. Gyula. 
Szenieze, es. if. Uetrekc'lszenlmrklós, 7!, XIII, 4-1, ") Sándorhomok kk., X KoV'á.cslaoya; ,~!ll-
ll. t. Detrcköszentmiklós, ~· már "m., szatmárnémeti j., ház 79, ! 610, l, 

Sándo l'f a l u L Felsősándorfalu, Kraszna- ~, g)c. 8zárazbe1·ek, 1.677 kh., kj. és nk. Szálu 
N.ndorfnlu, berek, tszlk., jb. és ah. Szatmár-Németi, es. l 

•) Sándortalva nk., X Eperjesi tanyák, Homoki \1ikola, 5, Xll, 87, u. t és u. 11. MikolL 
- tanyák és Szaporhegyi tanyák ; Csongrád 11m., S á. n d o r i l. Kissándori, Nagysandori, 
ti•rAninneni j. (székh. Kiskundorozsma), há,z ~61, Sándorlkorcsma, 1'"'1 Mátésznlka, &atacir fil,, 

! 4..960, M., o, Ul 61 kh., ak. helyben, tsztk., j b. mátészalkai j., cs. O. llátészalka, 11. t. éla, ,. 
~~ ah. Szeged, es. O. helyben, .46, V, 14, MátészaJka · 
~. Sándor János apatóltanya, f'\ llez6kapu1, 

Sándo r fa l v a L OsAndorfal va,· Új sándor- Torda-Aranyos 11m., mal'osludasi ~~ ca, G,le16-
falva. kap~s, u. t. és u. p. Mezókapus. 

S á n d o r fa l v a l. Sandortelke. · Sándor JAn os belsötauya, f'\ le.z6hp11, 
Sándorrlirész, n Saskőváralj a, Bars tJm., ga- 1brda-Aranyos t tn., ma!'oslutlasi J~ ca, G, J1~16-· 

ramszenlkereszti j., es. O. Kiszelfalu, u, t. és u. p. kapus, n. t. és u. p, M.ezllkapua. 
Gat·amszeutkerf!Bzl. · Sándorka, r. l<'Ole, l!'ejtr ""''' azékeafehlr-

Sándorbalma, r"\ Újbat'B, Bars tJm., lévai j., vári j., cs. o. Polgardi, n. t. Pol~i, a. p. FDle . 
Cl. O. Léva, n. t• Nagykálna, n. p. Újbo,t·s. Sándormajor, r. Bácsborsod, Beics-Rodrog f•·· 

Sándorl•alwatanya, 1'"'1 Bugyi, Pest-Pilis-Bolt· bajai j., es. o. Madaras, f, ,, ~. él a. ,_ 
Kiskun vm., al.sódabasi j., es. O. Úesa, u. t. Kis- Bá•:shm"Sód. . 
lr.onlaczháza, n. p. Bugyi. Sándormajor, 1'"'1 Boldog, Put-~lia·Bolt-Kil· 
· Sándo r h á z l. Nemessándorháza. kun 11m., aszódi j., e_!!. 1!. Tura, 11, t HalraD, 

*) SindorhAza nk., X Nagypakáczpuszta és Sor- a. JI. Boldog. · 

' • • 
• 

-



• 

• 

. 
• 
• 

• 

> 

' • 
• 

• • 

' • 
• 
l 

' 

' i 
' ' > 
f' 
•• 

' l 

' 

• 

• 

• 

••• 
' 

Sán Sé.n u oe 
Sb.dormajor, r. Bot, Ilejlr t~m., vali j., cs. o. é•-sekujv4ri j,, cs. o. Érsekujvár, u. t. lis a. p. 

Sótkút. a. '· és u. p. Etyek. Tótmegyer. 
'Sándormajor, f"\ B6rzöncze, Zala vm., kanizsai SamlormaJ or, f"\ Udvarszállás, KraBB6-B:l6rlrtf 

j., I!B, G. Gelse, 11. t. Gelse, u •. p. Zalaszent- vm., jámi j., cs. 6. Jám, u. '· és u. P• Jám. 
babizs. Sándorok, r"' Nádudvar, Hajdu vm., hajda-

Sándorwajor, r"' Devecsel', Vessprim vm .. szohoszlói j., cs. o. Nádudvar, a. t •. lis a. ,. 
detecseri j., cs. G. Ajka, a. t. és u. p. Dcvecse1·. Nádnuvar. 

Sándormajor, r"' Felsópaty, Vas vm., sarvári Sandoros, r"' Bi/&ar VIIJ., der.., 
j., cs. o. Sárvar, u, t. Hegyfalu, u, P• Felsllpaly. kei j., cs. o. helyben, r. u. p. Konyár. 

Sáadorm.ajor, r"\ Garamsallö, HoJlt ""'·• vé.mos- Saudorpuszta, n Ahlószenlivlm, ~'ejlr "'·· 
ndkolai j., us. G. Vámosmikola, u. t. Zalaba, sárbogárui j., cs. o. Elc5szálláR, u. t. Czecze, a. p • 

• 

•• p. Garamsalló, . Alnp • 
Sándo&major, r"\ Hajnik, Zdlyom "m., zólyomi Sándorpuszto, n Belezna, Somogy "m., cs• r 

j., os, O. Zól) om, u. t. és u. p. Hajnik. gó i j., cs. o. Zákány, u. t. Murakeresztúr, u. p. 
SAndormoJor, r"' Hosszúpályi, Billal' "m., de- Surd. 

-r,ukei j., cs. 0, Hosszúpályi, u. t. Slmdoros, u. p. Sa\ndorpasztn, r"\ Felsc5mocsolád, Somoqy na., 
Hosazüptlyi. igali j., cs. 6. Mernye, a. t. és u. p. Felsc5mocsolád. 

Sindormajor, r"\ Jü, Vas t~m., szombalhely• Sán•lorr!Stl paszta, n Parád, Heves vm., péter-
j., ca. o. Pornóapáti, a. t. és u. p. Ják. vÍI.Bá1·i j., cs. ö. Para.d, a. t. és a. p. Parád, 

Slnd&rmajor, n Karva, Eszte,·go,l& 11m., pAr- SándorszMias, ~ Ráczkeresztúr, Fejlr ... , 
Unyi j., ca. O. Mnzsla, u. t. Muzsla, u. p. Karva. adonyi j., cs. 6. Martonvisár, u, t. Ercsi, a. t• 

Sindormajor, r"' Kemenesmihál)f.J, Vas .," ... Ráczkeresztilr . 
. e1elldömOlki j., cs. O. Czelldömölk, u. t. Czell- Sa\ndoraza\llás, r"\ Tápiósáp, Put-Rlia-8oll-
-tk'lm0lk, a. p. KemenesmihAlyfa. Kiakun "m., monori j., cs. ö. Kóko., u. i. éa •· p. 

Sindormajor, r-. Kisrécse, Zala -vm., nagy Tápiósáp. 
tanizsai j., cs. O, N~gykanizsa, u. t. Znl•szent- SAndortanya, ·~ Batiz, S•a.tmár ""'··· uat-
jakab, a. p. Nagyrécse.· márnémeti j., cs. O, Szatmár-Németi, u. t. Batiz, 

Sándormajor, n Magyargencs, Vas vtn., czell- u. p. Batizvasvár1. 
d6m0lki j., cs. ö. CzelldGmölk, u. t. Mezőlak, a. p. S:lndortouya, r"\ BoczonAtl, Heves vm., hevesi 
Jlagyargencs. • j., cs. o. l-leves, u. t. Heves, a. P• Boczonád. · 

&\ndonnajor,r"' Margilta, Bihar 11m., marsittai Sa\ndortonyo, n Kolozsvár, Kolozs vm., es. l • 
j., ca. 6. Margitta, a. fi, és u, p. Margitta. (a kOzbiztonsági azoigálatot Kolozsvár vá&ol 

&\ndormajor, r"' Mucsi, Tol,za vm., dombovap-i rendc5rségc teljesíti), a. t. és a. P• Kolozsvár. 
j., es. o. Kis\·ejke, a, t. Lengyel, u. p. Mucsi. SAndortanya, n Pocsaj, Bihar vm., bcretty6-

8indormajor, r"' Nagybáb, Nyitra 11111., gal· újfalui j., cs. o. Kismarja, a. t. és a. p. Poc1aj. · 
cóczi j., ca. o. Nyilraújlak, u. t, Mocsonok, u. p. Sa\ndol'tanyo, r"' Ura, Szatmár "m., c:sen~reri 
KisMh. j., cs. o. Porcsalma, a. t. Csenger, a. p. Csenrer· 

Súdormajor, ~ Nógrádmarczal, Ndg't'árl "m .. iljfnlu. 
balassagyarmati j., cs. o. Jlalassagyarmat, u. t. és Sándortelep, r"' .Mezc5bodon, · Torda-Aranyo• 
'lo p. Szllgy. · vm., marosludasi j., cs. O. Mezc5kapus, a. t. 4I 

Sándormajor, r"'' ŐSagárd, N6grárl 11m., nóg- a. p. )lezöbodon. · 
rádi j. (székh. Rlltsá.s), cs. O. Nőtincs, u. t. Rét- *) Sándortelke kk., Udvarhely t~m., udvarhelfi 
dg, u. p. Nőtincs. j. {székh. Sz• kelyudvarhely), ház 85, ! 1!7, ll., 

8Andormajor, r"'' Po1·gé.ny, Tt>ronlál 11m., ref. Telekfalva, 5Bl kh., kj. és ak. Homoród· 
·nagyszentmiklósi j., cs. o. Kiszombo1·, u. t. Kis- szentlászló, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. és ah • 
.tombol', a. p. Keglevicbh6.za. Oklánd, cs. O. Homoródszentm!\rton, Sil, XXIV, 77, 

Sándormajor, r"\ P!lspökele, Csanád vm., kGz- u. t. és a. p. Székelyuuvarhely . 
pon li j. (székh. Makó), cs. O. Pitvaros, u. t. és Sindol'udvor, r"'' Nauhecskerek, Torontál na., 

· t, p. PilspOklele. cs. o. NaJYbecskerek~ ~. r. u. P• N 
Sbdormajor, r"'' S!\rkeresztúr, Fejér vm., sár- kerek. . 

boprJi j., cs. ü. Káloz, u. t. Aba, u, p. Sár· *) Sindorvölgy tk., Vas vnt., muraszombatij., 
kcreszlúr. ház 95, i. 467, Vend, rk. és ág. Plllerhegy, 9'18 . 

Sándonnajor, n Saskővárnljn, B~rs rm., ga- kh., kj. és ak. Péterhegy, tsz. Szombalht·ly, jbtt. 
ramuenlkereszti j., cs. O. Kisszclfnlu, u. t. fS és ah. Muraszombat, cs. O. Felsölcndvn, 83, XX, 
•· p. Garamszentkereszt. 66 u. t. Péterhegy-Tótb1·esztúr, a. P• PéterheiJ. 

Sindormaj or, n Seregély es, Fejli• t·m., székes· S á nk r a l a l. Sánkfalva. . 
fehérvári j., cs. O. Seiegélyes, u, t. és u. p. -) Sinkfalra kk.,)( Bérczpus.zla, ll~ser(li!punla, 
.'3ereiélyes. és Pe1·pespuszta; Gömör és ](is-Hont v1n., tornai· 

~indorwnjor, n Tótmegye1·, NuilrtJ vm., jai j., hó.z 79, i. 853, M., (j, 1.843 kh., ti. ét ak. 
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Harkács, tsz. Rimaszombat, j btk. és ah. Tomalj S é. r l. Sárvár. · 
cs. o. Tornalja, !15, XVI u. t. és u. p. Harkács. *) Sára kk., ZctnpUil· vm., tokaji j., hl.& 11. 

SAnkóhab:lntajor, 0. Németújvár, Vas 'l.'tn., ! 155, :&1., ref. Vámosújfalu, 618 th., kj. & at 
németújvari j., cs. O. Németiljvár, u. t. és u. p. Bodrogolaszi, tsz. Sátornljai~hel)', jbli. h ah 
Németújvar. Tokaj, cs. o. Olaszliszka, X, BB, u, t, 6a •· p~ 

San Nleolo házcsoport, 0. Plasse nlkOzség, r. Bodrogolaszi. . . 
Fi1Hfll!l1 cs. O. (a küzbizlonsAgi szolgálulot Fiume S á l' a d l. Alsósárad, Fels6smd. 
Yáros rendőrsége teljesil i), u. t. és u. p. Fiume. *). Sárafalva nk., Toronldl tim., perjámoli. j., 

Santa Caterina házcsoport, 0. Cosala alklJzség, ház 946, :f. 3.9U, O., sz., n., m., o. T (1), 13.166 
flFiume, es. o. (n k0zbiztons6.gi szolg6.lalol Fiume kb., ak. helyben, tsz. Nagykikinda, jbtk. & aL 
város rendörsége leljesiti), u. t. és u. p. Fiume. Nagyszentmiklós, cs. O. Egres, 61, Vlll, !ö, 

Sa'mtatanra, 0. Csittszentiván, Maros-Torda r. ~-
rm., marosi ahó j. (székh. Maros-Vásárhely), Sárállás, fl Majsamiklósvár, 7bllltUIJI., lalláai 
cs. G, Maros-Vásárhely, u. t. és u, I•· Nyárád ló. j., l'lt. Ozora, 1·ef. 'folnanémedi, ak, Pincrehely, 

Sántatelek, 0. Gyimesfelsőlok, Orik t•m., szép- cs. ö. Tamási, u. t. és n. p. Pinczehely. 
vizi j., cs. l!. Gyimesközéplok, u. t. .és u. l'• Saramas, fl Kisbo1·osnyó, Hárormik Hi., 
G)imesfelsölok. . · scpsi j. (székh. Sepsiszentgyllrgy}, cs. O, lfiiJ·· 

SA.ntatelep, r"l Túrmezö, N6grád vm., ba· borosnyó, u. t. Nagyborosnyó, u. p. Kisbo1'0811jú .. 
lassanarrnati j., cs. o. Felsc5tisztás, u. t. Gács, SárAn, 0. Nagybáród, Bil1ar t'lll., élesdi j, ea 
a. p. Felsötisztás. · o. Nagybáród, u. t. és u. p. Nagybiród. 

Santaveczhegy, 0. Szentorbánhegy, Zala t:m., ~) Sá1•a\nd nk., X Frátertanya; Bihar oill., 
csat.to1nyai j., ·cs. O, Stridóvár, u. t. és u. l'' derecskei j., haz BM, :f. 1.680, N., ~, rk. Derecske. 
Stridóvár. 8.944 kb,, ak. helyben, tsz. Debreczen, jblk 

Sa'mthatanya, r-. Tiszakóród, Sealtnát· vm., ah. l!ez·etlyóújfalu, cs. ll. Derecske, 3'J. 
fehérgyarmati j., cs. o. Sonkád, u. t. Tiszailjlak, Ill, 7, r. ~· 
•· P• Tiszakóród_. . . 0. Alsóvámos, Gy6.r tm., tóslige\cailiz- · 

*) Sintos kk., Somo!J11 vm., kaposvári j., ház kOzi j. (székh. Györ), cs. 11. Balony, 1, t. & 
91, i 531, M., rk. Bzenlbnlázs, !.93i kb., kj. és u. p. Bácsa. 
ak. Szenlbalázs, tszlk., jb. és ah. Kaposyár, cs. Sl\rás, fl Bajna, Esmrgo 111 vm., eszter~llii j •. 
11. Kaposvll.r, ~·XIX, 6~, m. h., u. 1. és c~. o. Bajna, u, t. és u. p. Ho.jn11 • 

ll· ll• Sz~nlbalazs. . . ; Sárberek, r. Szepesbéla, Szepes t111., CL &. 
~á n Y l. Ne~esslLny. . . . . Barlangliget, u, t. és u. p. SzepesLéla. 
) s~ nk., ~t"ar vm., sárrétlJ. {szék h. Bihar· ') Sarbó kk., Sáros t•m., f~IS~\·Jzkör.ij., hál 13, 

nagybaJ om), hiU 286, i 1.Si9, ~·· ~ • 
1 

f, 107, R., ~lr.. Kismedvés, U97kb., kj. ésak.Fela6-
kh., ak. ~~elyben, tsz. Nagy-Várad, Jblk. és a l, hunkócz, tsz. Eperjes,jbtk. Felsövizk.llz, ah. Bártla. 
BereltyóUJfalu, cs. O. Bihartorda, 87, III, 8, cs; ll. Alsókomárnok, 67, lX, ~9, 1, t. Feli6-
:f, ~. . ; . . . . vizkö~, u. p. Ladomét'Yágása. 

SAp, 0 Szegv6.r, Oaongrad vm., tzsz6.nluh J· *) SArboglrdnk., X Alsókllrlvélyes;F4itrn. 
(székh. Mmdszent), ~~-· o. Szeg\' ár, u. t. és ~· P· á b '--d· . 1 . 1 059 , .&! " 776 ~· * * ~ 
Sze~rvár. . s r ogw 1 J., .zaz . , WN u. , m., u• 0 , .,.. 

sáp 1. Abaújsáp, Alsósáp, Dunasáp, Felsösáp, S6.rszentm1klós, ~.76o kh., ak. helyben, lu. 
Nagysáp Sil-isA. Tápiósá Székesfehé1·vár, . cs ah. helyben, cs. O. helyben 

SA.pa~usztn, ~ Nagybaj:~. Somogy tim., kapos· 69, XVII, 54, :f, .[11 e. ~- . 
vari j., cs. o. Nagybajom, u. t. és u. p. Nagy· . *) Sárd kk., .Alsd-Fellér 11111., magyar;g~DI J·· 
bajom. . ház SU, i 1.789, O., m., czigány, t, ó. 4.07f. 

Sa p i n y e c z I. Sapony. · kb., kJ. és ak. helyben, tsz!k., j b. t!s ah. GfU}a· 
SA.plTölgJI major r"l Acsa Pest-Pilis-Solt· fehérvár, cs. 0, Magyarigen, 50, XXI, 63, 

Kiskun vm., váczi j.: cs. o. Pü~pökhalvnn, 11, t. (Sárd-Magyarigen), u, t. Magyarigen, ~. 
Acsa-ErdökQrt, u, p. Acsa.- S á r d l. Belsösá.rd, Küküllósárd, lúJlsó,dr.J,. 

•) Sápony kk., Sáros vm., girálti j.,. húz 28, f, Magyw·sárd, Somogysird, SzékelysArd. 
187, R., ; , 887 kh., kj. és ak. Radoma, tsz. E}>eijes, SArdlk, h Nagyrákóez, Ugocsa tm., tialn-· 
jblk. és ah. Gh·ált, cs. O. Kurima, 67, IX, 29, inneni j. (székh. Nagyszc'lllös), cs. ll. Bilke, 1, t. 
u, t. Girált, u, p. Kurima. . · u, p. Nngyrákócz. . 

Slponyn, 0. Zombor, BáCB·Bodrog t'm., cs. Sárdfmajor, fl Lipárt, J'as 11m., szombalb~lJi 
(a közbiztonsági szalgálatot Zombor YIÍl'OS ., cs. ö. Sz<imbathely, u. t. és u. p. rasszécst.Df-. 

I'Srsége teljesíti), u. t. és u. l,• Zombor. Silrdh·cnd, fl Lendvadedes, Zala fill., clsó· 
ta, 0. Finke, Borsod t'm., (•d elényi j., lendrai j., cs. G, Als:llend1·a, a, t. éJ 1, p. 

cs. o. Edelény; u, t. és u, p. Edelény. Rédics. 
S 6. r l. Abasár, Kissár, Soroksár, 'fós~r. SR.r,losmajor, fl Sobor, Sopron r11., CIOmac 
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j., es. IS. Szany, a, t. Szany-Szenf.a.ndrá.si, a. p. tiszáninneni j. (székh. Kiskuhuoroüma),. cs" "· 
Ened. Kiskundorozsma, u. t. és u. p. Kiskundo1·ozam.~t. 

") Sáregres kk., Fejér t~m., sárbagárdi j., ház Sáripuszta, ,-..., Kéthely, Somogg~;m., ma1·c~ali ;., 
168, i. 1.039, M., a, rk. Vajta, 1.856 kh., kj~ és us. o. Balatonberény, u.. t. és u, P• Kétlrely •. 
at. helyben, tsz. Székesfehé1•vár, j btk. és ah. S8l'it•usztn, t""'' ŐrszA.llás, Bács-BodrQg v n~ . 
Sárbogárd, cs. IS. Czecze, 69, XVII, öi., m. h., zombori j., cs. O. Őrszállás, u. t. Bllhapusda . 
•· t. és a. p. Czecze. u. p. Bácsér. "'- . · : ·. 

SArfalTa kk., Hrmyail .," •. , dévai j., hiz 96, Sú.rlpnszt:a, ,-..., Papkeszi, Vedzprém vn~o,; vesz-
! O., kg. Dédács, ~9 kh., kj. és ak. Szántó· prémi j., cs. ö. Peremarton, u. t. és u. p. J,>apkeszi. 
halma, t.zt.k., jb. és ah. Déva, cs. ö. Piskitelep, Sáripuszta, f""'' Törincs, N6g·rcíd, t:m., loson•,zt 
Uo, XXlll, ·75, a. t. és u. p. Piski, j., cs. ö. Nógrádszakál, u. t. és. a. p. Vilke, · 

Sa r fal v a L Kézdisárfalva. ") Sál'lsáp nk., X Annavölgyi bánya és. Paulina-
•) Sárftmfzd6 kk., Vas t~m., vasvári j., hli.z mnjor; Esztergom vm., esztergomi j., ház 3'10. 

111, i 249, M., rk. Gerse, 984. kh., k,j. és ak. Gerse, i. 2.830, m., t., n., i5, ref. Nagysáp, ·a.tBO k:h .. 
tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Vasvár, cs. o. Eger- ak. helyben, tsz. Komárom, j btk. és ah. Es%fet'" 
''ár, SS, XX, 66, u. t. Vasnádasd, u. p. András!;.'\. gom, cs. ö. Bajna, !16, XIV, 44. r · (AnQa-

S á rf il l. Nyitrasárfil, Pozsonysárfc'J. völgyibánya-Sárisáp), ~ (Ann!LvliJnÍbÍiaf&'-
Sárga, ,-..., ·Heves, Het~es ""''' hevesi j., ea. ö. Sárisáp) p. u. . . . . 

Heves, u. t. és •· p. Heves. Sllrltag, ~ Nagybajom, &tnon 11m., ltapos-
SH.rrahAz, ,-..., Pusztavacs, Pest-Pilis-BoJt-Kis- vári j., cs. o. Nagybajom, •· t. és a. ·p. Nan· 

kuft t1m., alaódabasi j., ea. ö. Pusztavacs, u. t. bajom. . 
es u. P• Pusztavacs. · *) nk., X Csákisziget, Feketeer, 

SirgahAz, ,-..., Vállaj, Seatmár """·• nagykárolyi Herpatanya, Jenöpuszta, Meggyespuszt!\, . Nyék
j., cs. o. Fábiánháza, a. t. Xagy:lcsed, 11. p. Vállaj. puszta, Rernetehliz, Sarkadi czukorgyár, Sarkad

SMgapartl dfilö, ,-., Magyartés, Csongráil t~m., ősipuszta és Szétszórttanyák; Bihar vm., nau
tiizantúli j. (székh. Mindszent), cs. ö. Szentes, smlontn.i j., há.z 1.85~, i, 9.587, M., o, ~, (j', o·. 
u. t. és Ilo p. Szentes. kg. Sarb.dkeresztw·, ~~.87':! kh., ak. helyben, ta1.. 

Sárgatag, ,-..., Érgirolt, S•ild.gy t~m., tasnádi Nagy-Várad, jbtk. és ah. Nagyszalonta, cs. ~. 
j .. cs, O. Tasnád, u~ t. Érszentkirály, u. Ih Ér· helyben, 37, IV, 1~, 1_', _[ll e .. ~· 

. . Sarkad, ,-., Tiszalúcz, ze"Jplén 11m.; azeranc.ai 
,-..., Szakoly, &ab olcs fitt&., nagy- j., cs. o. 'fiszalúcz, u. t. és u. P• Tiszalúc z. 

kállói j., cs. ö. Balkány, u. t. és u. p. Balkány. -· Sa r ka d l. Csurgösa1•knd, Kissarkad. · . 
Sárgtidre, ,-..., Tol'más, Bo.ranya t~m., hegy- Sarkacll czllkol•gyár, f""'' Sarkad, Bihar 11m .• 

háti j. (székh. Sá.sd), es. (S, Bakócza, u. t.·Bakóeza, nagyszalontai j., cs. ö. Sarkad, _[ll e. 
a. p. Tormás. ~. 

Sirhalmi dtllö, f""'' Újkécske, P,st-P6lit·SoZt- *) SarkadkeresztiÍl' nk., X Csaphlit, GyiJr· 
Kisku!' t~m., kiskunfélegyhAzi j., cs. ö, Újkécske, pll'Bzta, Herpa, Jenc5puszta, Kányé, Kisnyék:, Kegy· 
u. &. Ujbi!g, u. P• Újkécske. gyespus.zta, Romogy, Sovánhát, Varsányhely. és 
· •) Sárhida kk·., X Ferkóczaháztelep, Fiszterház Veresgyür-üs; Bihar vm., cséffai j., ház 389, ! 
ta Pinte1·hbtelep; Zala t~m., zalaegerszegi j., !1.084., M., o., ~, T• rk. Sat'kad, 5.660 kh., ·ak. 
háJ 103, f. 567, M., l'k, Csatál•, 813 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Nagy-Vál·ad, jbtk. és ah. Nagysza· 
Boczfölde, tszlk., jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. O. lonta, cs. o. Sarkad, 37,1 IV, 11. 'f, 
Nagylengyel, 48, XX, 6-', u. t. Bak, u. p. Bocz· ~. · 

· földe. Sarkadösfpuszta, f""'' Sarkad, Bihaf' v111.; nagy-
. f""'' Rudabánya, Borsod vm., szalontai j., cs. ö. Sarkad, u. t. és u. p. Sa.rkacl. 

eclelényi j., cs. ll. Rudabánya, u. t. Ormóspuszta, Sarkaicza kk., Fogaf'as vm., sárkányij., ház IJSS, 
a. p. Rudabánya. . · f, 1.137, O., =r. 8.280 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 

• ) Sirl nk., x Alsóbesny6, Belsc5mántelek, Brassó, j btk. és .ah. Sárkány, CJ, a. Sebes, 31, 
t:zibak, FelsöbesnylS, Kaparás, Külsc5mántelek és XXIV, 78, u. t. és u. p. Ósinka. · 
Vinczetér,; .Pest-.Pilis-Bolt-Kiskun vm., alsódabasi Sarkantyútan;ra, ,-., Belecska, Tolna vm., ·si
j., ház 466, i. 2.865, T., m., i5, 11.464 kb., ak. montornyai j, (székh. GyOnk), cs. 11. Pinezehel y, 
belyben, tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. u. t. KeszlShidegkút, u. p. Pinuzehely. . 
Örsa, ah •. Alsódabas, es. ri. Alsódabas, S~, I, l, Sárkány nk., )( Kincstáritanya és, Sárkány· 

. a. t. Alsodabas, [8]. tanya; Fogaf'tU t~m., &ál'kányi j., ház 878, i 
Sári, n Siklós, Baranga t~m., siklósi j., cs. 1.925, n., o., m., t, c!', rk. éa tef. Fogaras, kg. 

ll. ós, u. t. és u. p. Siklós. . Grid, 5.87:1 kb., ak. helyben, tsz. Brassó, j btk. 
S á d I. Tajnasári. és o.h. helyben, . cs. O. helyben, 31, XXIV, 7~. 

i Sárlhegy, n Kiskundorozsma, Osongráci vm.., ~. r. _[It e. ~· 
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·s h k á n y I. Bakonysárkány, B6sárkány, Szil- székesfllhérdri j., cs .. IS. Nádasdlad4ny, 1, t. 
wt+ny. fejér-Zichyfalva, u. p. Nád.asdladiny, 

Si r kA n y l. Sárkányfal va. · Sárkeszl .fel~major, r\ Sá.rkeszi, Fejl!' rm., 
Sirönycsaplispuszta, r'\ Fille~, N6grátJ vm., székesfahérvá.ri j., oa. G. Nidasdladé.ny, •· l, 

Illeti j. (székh. Salgótarján), cs. O. Fülek, u. ~ Fejér-Zichyfalva, u. p. Nádasdladány. 
6 ·•• p. Fill ek. 11

) Sárköz kk., X Barkóczayvadáazlak, Csef16-
•) SArkiDJfaha kk., X Kaparáspuszta ; E11ter- domb, Felsillige t, Fels6major, Felsclmalom, IMr· 

,o. f1flt,, párkányi j., ház 76, i 419, ll., rk. bedszeg, Gyertyá.nostanya, Jószefmajor, Katüi
I:Ghlllkút, Uí09 kh., kJ. és ak. KObGlkút, tsz. kertl.l6ház, Kakukmalom, Majdleszlanya, MAtpa-
l:omtrom, -j btk. ah. Esztergom, cs. O. raszt, Muzsdaikerlllclhiz, PallBBihec, 
. 16, XIV, .W, m. h., •• t. 6s u. p. Sárklizihegy és Szakadályikerülclhiz; 8zat111ár 

bbGlkút. . · vm., szatmárnémeti j., ház 977, i. !.50!, 1., o. 
· U.rkiuymajer, ll Kajár, Gy6'r ""'·• aokoróaljai 0, ! ; gk. Sá.rközújlak, 16.+73 kh., ij. él at 

j..(aékh. Tét), c~. D. Kajár, a. t. GyDmGre, a. p. SáJ.·kOzújlak, tsztk., jb. és ah. Szatmár-Námeli, 
Kajár. . cs. G, Sárkllzújlak, 6, XII, 87, f, ~ p, 

Sir.ll:ánJpassta, r-. Bélaháza, ., Sá.J.·kllzújlak. 
.."azombati j., cs. G. Pozsonynidu, •· t. és SárkUzlherJ, ~ SárkO.z, 81at·már um., uat· 
1o p. Bélaház. mirnémeti j., cs. O, Avasújváros, L t. Mnzsdai, 

SirJrán)puria, fl Nagymegyer, Komárom t/tn., u. p. SárkOzújlak. · 
e~allókOzi j. (székh. Nemesócsa), cs. G. N Sárközltanya, fl Aba, Fejlr tllll., uékesfeb~r-

•· t. és •· P• Nagymener. vári j., cs. o. Aba, a. t. és u. p. Aba. 
ll Hahót, Zala .,".,, pa~ j., *) SárkUZlijlak kk., X Bodortanya, Caásly-

•· 0, SGjlGl', a. t. Gelse, a. P• Hahót. kistag, Császynagytag, Kiszelytanys, Mirtonlanya. 
· S4rkánJszlget, ll Vörösmart, Baraft1Ja 11m., Péesyhathá.z, Pécsytanya, Réttanya, SanerektanJa, 

lJariJ!,yavári j, (székb. Dárda), es. G. Kisk6szeg, Szőketanya és Verescsárda; 81atmár tltll., aat· 
~ t. -~s a. p. VOrllsmart. má.J.·oémeti j., hú 80!, i. M., ;, !, rk. 

8ht4D)'taJ11a, ll Bezdán, Bács·Boarog vm., SárkOz, 4.9~ kh., kj. és ak. helyben, taztk., jb . 
. IODlhori j., es. ö. Bezdán, a. t. és a. p. Bezdán. és ah. Szatmár-Németi, cs. G, helyben, 6, Ill, 

ll Morva, Zemplétt 11m., nagy- 87 m. h., .[ll e. ~. . 
. . j., os. G. u. t. Bé.nócz, u. P• Pál tan Ja, r\ Tápiószele, &!l· .Ali•· 

. Rlkócz. . . Solt-KiskuR t~m., abonyi j., cs. ll. Tipiótlek 
&arkán)tanya, ll , Fogaral um., sár· a. t. és u. p. Tápiószele. · · 

j., cs. G. Sárkány, , a. p. Sárté.ny. SArk611 . tanJa, r\ TApiciae.le; Pur· 
SArkán,-tópusta, ~ Somogy tim., Pilis-Solt-K,siun tim., abonyi j., Cl. ll. Tipio-

taposvm j., cs. G. Mosdós, u. t. és a; p. Mosdós. szele, u. t. és u. p. Tápiószele. • 
r'l Sikabony, Po1sony 11m., SárkUzytuJa, ll Jánosi, Gömdr ú Ki&·Bonl 

danuserdahelyi j., cs. G. Dunaszerdahely, a. t. 11m., feledi j., cs. G. Feled, u. t. Feled, •· p • 
• 

M L p. Jánosi. . 
.· *) 81\rkereutes nk., X Belmajor, Borb6.la- Sárk.6.qtanya, fl Óvári, &al.llldr 111., caeD· 

pusit&, Haté.rimalom, Kilitiház, Margitmajor és geri j., cs. O. Csenger, u. t. és u. p, Övári. 
Viktormajor; Fejtr 11m., azétesfehérvári j., ház Sarla,major, fl Farád, &prrm fill,, csom&~ 
188, l 1.166, ll., ~ , rk. :Magya1·almás, 4.063 kh., j., ci. O. Csorna, u. t. Csorna, u. p. FarAd. ' 
at. hel,.ben, tsztk., jb. éa ah. Székesfehérvár, *) Sarlótajsza kk., X Xajsza él Te.kenJbi 
ca. G. SlékeafehérvAr, 63, XVIII, 63, u. t. és u. p. Nyitra 11m., nyih'8.i j., ház 101, i. 1.1!7, T~ m., 
KohL · · · rk. Nyitra és Űzbég, U59 kb., l;j. és at.· Os-

*) Birkere.sztd.r nk., )( Bélamajor, Domokos· bég, és ah. Nyitra, 011. ll. Nyitra, IS, 
~or, Feketemajol't Heltaymajor, Lászlótelke, XIV, 46, m. h., ·u. t. és u. p. Űzbég. 
8Andormajor, Szentimremajor és Zichymajor; Fe- r\ Szendrcllid, Borsod ta., 

·lli' · sárbagárdi j., hé.z M2, il, 91.860, M., 0 , edelényi j., cs. o. , u. t. és 1. p. Szend· 
B, 8.1!5 kb., •t. helJben, tsz. Székesfehérvár, rőlád. 
jbtk. és ah. Sárbogá:rd, cs. o. Káloz, 69, XVII, Sa r l ó a l. Magyarsarlós. 
H, (Aba-Siil·keresztúr), ~. Sarlósir, fl Tatá.rszentgyllrgy, 1\tl·~is-&ll· 

") kk., X Sirteszi alsómajor és Sár- Kiskun vm., alsódabasi j., cs. ll. Talárszenl· 
teszi felsőmajor; Fejli' vm., székesfehérvári j., gyOriJ, u. t. és u. p. Tatlu:szentryllrgy. 
hú 106, il, 671, M., ~, rk. · Sár'3zentmihálj, !&.671 ") Mnl'lóska kk., Nuiwa t/nJ., nagytapolcsanyi 
th., kj. és ak. Nádasdladány, tsztk., jb. és ah. j., ház 18, f. 119, T., rk. Na~yrépény, 677 kb. 
Székesfehérvár, cs. ft. Nádasdladány, 69, XVH, lr.j. és ak. Nagyrépény, tsztk. Nyitra, jb. es ah. 
óS, u. t. Fejér-Zichyfalva, u. p. Nádasdladány. Nagytapolcsány, cs. O. Nagyrépény, ti, XIV, ~' 

8árk.eszl alsómajor, t:) Sárkeszi, Fejé'!' ·um., a. t. él a. p. Nagyrépény. 
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Sa r 1 u alt a 1. Sarlókn:sza. *) Sáromberke kk., Maros-Torda "'"·• marosi 
Sa r l u ak a l Sadóska. · felsl'l j. (székh. Maros-Vas!rhely), ház !09, !. t.nBO, 
SArmajor, r'\ Gyirót, Sopron felsl5pulyai M., ~ , rk. NagyPmy~. kg. Erdőszengyel, 1.577 

J., cs. 11. Füles, u. t. Szabadhar!nd, u. p. Loes- kb., kj. és ak. Marossárpatak, tszlk., jb. és ah. 
mfmd. Mnros-Vastrhely, es. ts. Gernyeszeg, 6!1, XXII, 71, 

. Hl!.rm~nytanyn, r. Tomor, .Abauj-Tornta "m., ~. :f, _[11 e. ~· 
szikszói j., cs. G. Sel}eb, u. t. Királykút, u. P• *) Sáros nk., Nagy-KQkQlld "m., nagysinki 
Tomor. j., haz ':1.77, f. 1.127, N., o., (]', zt:., 7 kh., ak. 

Sármás l. Kissárnuis, NagysármAs. · helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. Nagysink, ab. 
*) Sarmaság kk., X Csomore1·dőtanya, Nagy- Szenb\gota, cs. G. Nagysink, 81, XXUI, 76, a. t. 

erdlitanya és Pnulntanya; &ilágy t1m., zilahi j., Fogaras, ~· · 
bú; , . f. ~.855,_ M., o., ~ • . rk. Selymesilosva, Sáros, r'l Decs, Toltaa tim., központi j. (székh. 
rt. Sz~láfysztJel, t :804! kh., kj. és ak. helyben• Szekszárd), cs. G. Decs, u. t. ás u. P• Decs. 
lsztk., Jb. és ab. Zilah, es. O. helyben, 51, III, Sáros, ·r'l Szinte, .Arad ""'·• kisjeniSi j., ca. lJ, 

10~ ~· f, _r- e. ~. . . K.isjenl'l, u. t. és u. p. Szinte. 
) ISármellek kk., X Fc5maJor, Kálmánmajor, s á r 0 8 1. Magyarsiros Nagysiroa, 

l6zépmajor, Lajosházipuszta és Zalamajor; Zala Szbzsé.ros. ' 
.... keszthelyi j., ház 816, :E 1.795, M., o, 4.681 *) Sl\rosberettö kk. Sáros 4lt Ie me i · 
kb., ij~ él ak. helyben, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és h!z 67, :! 86~, T., m., ;'It, Buda~r:' 87f! ~ •• ~~ 

r, . · . . Lemes, 67, lX, !9, u. 1;,; és u. p. Lemes. 
.Mir•nellékp11Uta, r-.. Sárszentmiklós, FeJW t1m., * . 

wboifu-di j., ca. o. S6.rbogárd, u. t. és u. p.· ) Sárosbogdány kk., Sáros .,m., lemes1 j., 
Slrbogárd ház ·1~0, f. 658, T., rk. Poroszló, gk. Vargony, q, 

Sármes6, r'\ Talpas, .Arad t1m., kisjeniSi j., ~segnye, 1 •6~6 _.kh., kj. és ak. helyben, taztk., 
.. o. Vadász, u. t. és u. P• Talpas. J b. és ah. EperJes, es. O. Keczerpeklén, 67, IX, 

• 

Sár ó l. Kissáró, Nagysáró. :t9~ u. ~ Lemes, ~· . . . 
*) Sárok kk., Baranytl 'Dm., baranynvári j. ) SáJ:osbuJák kk.,. Sáros "m., epel'JeSl J., hb · 

(pékh. !Járda), ház 101, f. 491, Sz., D., m., .:f, a~. :E 141, T.,. rk. Bajor, ~k. Kelembér, ~1)5 kb., 
rk. Lippó, 4.!1!19 kb., lr,j. és ak. Bo.ranyo.bé.n, tsz. kJ. és ak. K&Játa, tsztk., Jb. ~ ab. EperJes, -1l.ll. 

Péce, jbtk. éa ah. Dé.l-da; ca. O. Fóherczeglat, ö. Bertót, 67, IX, 919, u. t. Hedri, u. P• Eperjes. 
XIX, 61, u. t. és u. P• Fl'lherczeglnk. B á r o s b u It 6 c z. l. Nagybukócz. . 

Sarokerd6, f"'\ Várdarócz, Baranya f1m., ba- *) Sárosd kk., X Andormajor, Csillar· 
ranyavári j. (azékb. Dárda), es. o. Kopács, u. t. major, Darumajor, JakabszállAs, Puaztasárosd, 
41 L p. Bellye. Szé.myasmajor, TfikrOsmajor, Tyúkmajor és 

SaroUaríiréuJ f"'\ Turóezrudnó, Turdel ""'·• Zsigmondmajor; Fejt-r f1m., aé.l·bogirdi j., hú 
stubnyaffird6i j., es. o. Znióvé.ralja, u. t. és u. p. ~50, :E !U 79, ll., o, rer. Seregél yes, ~.86!1 kb., 
Tótpróna. lr,j. és ak. helyben, tsz. SzékesfehérvAt·, jbtk. és 

Saroltamajor, r-.. Czifer, Polsony vm.; nagy- ah. Sirbogé.rd, cs. o. helyben, 69, XVII, M, 
nombali j., cs. lJ. Czifer, u. t. és u. p. Czifer. f, .(ll e. ~· ··· 

Saroltamajor, r-.. Kissitke, VtJs t1n1., sárviri j., Sáros d l. Szentimrofalva. 
es. 11. K6.ld, u. t. u. p. Nagy· S 6. r os d r i es n a l. Nagyderenes. 
1itke. · Sárosér, f"'\ Kl'lrösladány, B{J&ú t~m., szeghalmi 

SaroltapoztaJ r-.. Dunacséb, Bács-Bodrog ..,m., j., cs. O. KOrösladé.ny, u. t. és u. p. KOrlis
palánkai j., cs. O. Palánka, u. t. és u. p. Duna- lad6.ny • 
ciéb. Sárosér, f"'\ N6.dudvar, Hajdu t1m., hajdu-

Saroltapuzta, r-.. Hedrehely, &mogy t1m., szoboszlói j., ca. ö. N6.dudvar, u. t. és u.. p. 
taposvári j., es. lJ. Kadarkút, u. 1i. Németlad- N6.dudvar. ' 
GJIIDIO'liapusita;. u. p. Németlad. . *) Sárosra kk., X Újralupuszta; Po1sony 
Saroltapusz~a, r-.. .Meesér, MoaOtl ""'·• magya1·- somorjai j., ház 98, i 869, M., rk. Egyházgelle, 

óvári j., cs. O. Lébény, u. t. és u. p. Lébény. 1~1:178 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk:
SaroUapuszta, r. Nagyhalom, N6gráil vm., és ah. Somorja, es. o. Somorja, 7~, Xlll; ,O, 

baial!&aifyarmati j., es. O. Kékkl'l, u. t;. Rárósmúlyad. ~· 

.Nórrállszalml, u, P• Kiskürtös, *) Sárosfalu kk., Tt•encaffl ""'·• vágbesztercizeij., 
") Saroltavir kk., Temes vm., lippai j., ház ház 35, i 169, T., rk. Kisudva, 4.!11 th., kj. éa 

fl, ! ~78, N., m., 1·k. Németremete, 1.094 kh., ak. Kisu,dva, tsz. Trencsén, jbtk. Vá.gbesztercze, 
kj. és ak. Rigósfüt·dd, tsz. Temesvál', jbtk. és nh. ah. Nagybiescse, cs. o. Vágbesztereze, 71, XV, 
Lippa, CB. 6. Te~esillésd, 88, vm, 15, r. {.7, u~ t. Puhó, u. p. Vá.gbtlsztereze • 
a. t. é1 u. P• Rtgósfnrd6. Sirosfömajor, r-. Ké.ptalanra, Zala t~m., si-
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n1egi j., cs. O. Nyirid, u. ·t, Devecser, a. P• *) Sát•osröoae kk., Urrg tllll., szobi·.ínczi j. 
Klptalanfa. ház 10!!, f 479, T., t, rk. Ubrezs, rer. Fels6r&:aa, 

*) SárosgUrbóy kk., ,'kiro• vm., bártfai j., 1.171 kh., kj. és ak. Felsc5rőcse, tsz. 
hb 41, f. 195, R., gk. Kl1telep, 917 kh., kj. és jbtk. Szob1·ancz, ah. Ungvár, es. ll. SzobráncZt liS, 
ak. F.rd.,vAgAs, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Bárlfa, XI, 86, u. t. és u, P• Szobráncz. · 
cs. o. Bi\rtfa, 67, IX, 19, u, t. Bárlfa, u, P• *) Sárosszék kk., Vas t~m., felsl56ri j., bú 71, 
Erdc1vágás. ! 891}, N., rk. Pinkamiske, 686 ib., ij. 6a ü. 

Sá.rosltauya, n Nagyrozvágy, Ze•mpZén vtn., Pinkamiske, tsz. Szombalhely,jblk. és ah. FelaMr, 
bodrogközi j. (székh. Királyhelmeez), cs. G. Kis- cs. O. Na~szentmihály, SS, XX, 65, L t. ~ 
ezigánd, u. t. Nagygéres, ·Uo p. Kil!rozvágy. Uo P• GyepQfilzes • 

•) · Sároslzsáp kk., Sáros vm., eperjesi j., ház *) Sirosszentimre kk., Sáros trm., eparjeat 
61 1 !. 3!8, T., rk. Bajor, ág. Eperjes, 1.820 kb., kj. J., ház 43, f !!46, T., rk. Radács, 776 kb., kj. 
és ak. Kelembér, tsztk., jb. és 11h. Eperjes, cs. és ak. helyben, tsztk., ji.J. és nb. Eperjes, ea. 6. 
ö. Bertót, 67, IX, u, t. Margitfalva, u. P• Eperjes, 67, IX, ta, a. t. Abos, ~. 
Eperjes.- . S ú. r o s s z t a s k ó e z l. Narytavas. 

' •) Sároskisfalu kk., Sáros ""'·• lemesi j., ház *) SArosújlak kk., Sáros vm., bélhársi ~. 
PO, i. 4:8!, T., rk. Hernádszentistván, 1.175 k.h., ht\z 186, :E ·490, R., ; , Ul!! kb., kj. és u. 
kj. és Ilk. Hernidszentistván, tsztk., jb. és ab. Palonez11, laz. Eperjes, jbtk. es ah. Kisszcben, Cl. 

Eperjes, ca. O. Lern~~&~, 67, IX, 29, u, t. és ö. Lubotény, 67, IX, 29, a. t. és a. p. 
. · u. p. Hemádszentistvtin. *) Sárpatak kk., X FehéregyMzivlllrr. Fo· 

•) Sirosköszeg kk., Sáros -vm., lemesi j., ház nácza, Ikona, Sestina és Sz11rkahegyalja; Nr.g!l· 
78, f. T., m., rk. Nagyladna, ág. Abos, Kükdll6 t~na., segesvá1·i j., ha~ 188, i ~W. M., o., 
1.891 kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. ós ah. ~; 't, ref. Segesvá.r, 1.884 kh., tj. es. ak. Vol· 
Eperjes, es. ö. Lemes, 67, IX, !29, u. t.· és kány, tsz. Erzsébetvá1-os, jbtk .. és ah. Segesvár, 
u, p. Abos. cs. o. Segesvár, lU, XXIII, 76, a. L Apold, L p. 

. S i r o s l a. k l. Kissiroalak, Nagysboslak. Segesvár. . 
'.[ S á r o am a g y a r b e r ke s z l. Magyarberkesz. · S á r p a t ak l. Marossárpatak, Tapolyiirpatat. 

, n Kőtelep, Sdros Sárpentele, n Sárszenlmihály, Fejér tllll., 816-
. Mr.tf11i j., cs. O. Bártfa, u. t. Bártfa, [8]. kesfellél'Vári j., cs. O. Nádasdladány, m. b., 

*) SArosmezö kk., Ung vm., szobránczi j., ház a. t. és q, p. Székesfehérvá1•, 
tOOT f tó!, T., ref. ; Felsc1rliese, 1.003 kb., kj. *) SArpiils nk., X Czigán.ytelep, Óberek, Orlló 
•'s ak. Felsc1rlicse, tsz. Beregszász, jbtk. Szobráncz, és Szl'ikeszlllás; Tolna vm., k.llzponli j. (azéth. 
-ab. Ungvár, es. ö. Szobrancz, 66, XI, 36, u.· t. Szekszárd), hAz 166, f 877, Jd., ~, rk. Vardomh, 
l:izobrán.cz, u. p. Porosztó. 8.810 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Szekuárd, 
. *} Saros6fnl1i kk., Sáros vm., lemesi j., ház cs. o. Decs, .W, XIX, 61, :f 

. 55, i !161, T., d', rk. Keczerpeklén, 2.149 kb., kj. u. p. Decs • 
és ak. Turina, tszlk., jb. és ah. Eperjes, es. G. Sárrét, n KörOsladány, Béiú trlll., .,.. 
Keezerpéklén, 67, IX, !9, u, t. lUnkfüred, u. p. halmi j., cs. o. KllrOsladány, a. L és L p. 
Keczerpeklén. KOrösladány. •· 

*) Sárosoroszi kk., Bereg vm., tiszaháti j., ház Sárrét, n Zsáka, Biha·r vm., bereltyóújralui 
· 120, i 7 öt, lt, o, i'3, gk. Kovászó, 8.3~6 kb., kj. j., ca. ll. Zsáka, a. t. és u. p. ZsákL 
és ak. Nagymuzsaly (benei kj. és ak. kerület), S á r r é t L Beregsárrét. · 
tsztk., jb. és ab. Beregszász, cs. G. Vári, 65, XI, Sárrétei n Csősz, Fejér ttm., sztiket-
31-, u. t. és a. p. Tiszaújlak. · · fehérvári j., es. o. Polgárdi, u.·t, ~agyláng.w. p. 

•) Sárospatak nk., X Abaújhomok, Apróhomok, Csősz. 
Baksa, Bálványos, Dorkó, Esztergajhomok, Füzes- Sirréti major, r-t Káloz, Fejér trm., sárboprdi 
sér, Györgytarló, Halászbomok, Kecskés, Lápló, j., cs. ö. Káloz, u. t, és u. p. Káloz. 
Páterhomok, Szeben, Szopbomok és Várhomo t ; SArrétlt:myü, n Dunakisfalud, PolSOM!I ... , 
Zemplln ""'·· sárospataki j., ház 1.2!!4, i 9.4~7, ilunaszerda.helyi j., cs. a. Dnnaszerdahely, L l. 
:M., o, t, ~, J), !!7.!1194- kb., ak. helyben, tsz. Patony, u. p. Egyházgelle. · 
Sátoraljaújhely, jbtk. ah~ Sátoraljaújhely, Sá.rrétjemo.jor, r-t Aba, F'ejér ""'·• sléku-
es. O. hely ben, 65, X, 83, , _[ll e. ~· fehérvári j., es. o. Aba, u. t. Aba-Sár~eresztúr, 

S á.r o s p o l y á n k a a. p. Aba. 
~) Sárosremete kk., Ung '11tn., azobránczi j., Sárrétpuszta, n Elöpalony, Ib:so11y Pll., 111· 

Mz 72, f 816, T., gk. Súrosrőcse, ref. Felső- morjai j., cs. o. Dunaszerdahely, a. t. es 1. p. 
J'őese, 1.105 kb., kj. és ak. Felsl'iröcse, tsz. Bereg- Nagylóg. · ' . 
BZtLSZ, jbtk. Szobráncz, ah. Ungn\r, cs. o. Szob- ") Sárrétudnrl nk., )( L6rinczmajor es Pi~ 
ránez, 66, XI, 36, n, t. Szobráncz, u. p. Poro11zló. telek; Bill ar v•., sárréti j. (azékb. Bjilll'D.aiJ'· 

S i r o 11 r e v i s c s e l. Sárosröcse. bajom), ház 650, ! 4..411, M., ~, z:t, rk. B~nd. 
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kh., ak. helyben, t&l. Nagy-Várad, jbtk. és SArtórlgyár, n Mezlltelegd, Bihar 11tll., ltGz-
all. cs. ö. Szerep, S7, lll, 8, ~. ponti j. (székh. Nngy-V6.rad), cs. G. MPztUelegd, 
"f, . e. ~- u. t. és u. p. Mezőtt~legd. . 

•) )( Lászlómajor és Nyárosimajor; Sh·tványpu.'lztn, n Neszmély, Komárom 11m., 
&,ron t~rn., kapuyfu·i j., ház 12§1, i, l.OSS, M., tatai j., cs. G. Tata, u. t. és u. p. Neszmély. 
rt. FerLIJszéJ,lak, 4.625 kh., kj. és ak. Eszterháza, *) Sarud nk., )( BüdGskútitanya, Gsárdamajor, 
tsz. Sop1·on, jbtk. és ah. Kapuvti.r, cs. G. Fertll- Feketetanya, Jánositanya, Pusztadaruhát, Puazla-
szea.tmiklós, 76, XVIII, 58, u. t. és u. p. hidvég, Rátkaitanya és TOlgyeshát; HetJes 11m., 
&nlérháza. liszafilradi j., ház 522, f 9.176, :M., o, ref. Új· 

•) SArszeg kk., Bihar 11m., margittili j., ház 16rinczfalva, 10.865 kh., ak. helyben, tu. Eger, 
96, i. 601, O., m., ; , 991 kb., kj. és ak. Poklos- jblk. és ah. Tiszafllred, cs. G. Tiszanána, 60, X, . 
lelek, lsz. Nagy-Várad, j btk. és ab. Margitta, cs. Si, u. t. Poroszló, "'rAl, 

6. M:icske, 89, III, 7, u. t. és u. p. Poklostelek. Sa l' u d l. Répczesarud. 
S á r s z e g l. Zalasbszeg. Saruka, n Egyek, Hajdu flll,, kllzponti j. 
*-) Sárszentágota kk., X Gardamajor, KGzép- (székh. Debreczen), cs. G. EiJek, u. t. ú a. p. 

mlj~tr és Szilfamajor; Fejtr· Vtll., sárbogfu-di j., Egyek. 
hú 89, f. 1.~·U, "M.., rk. és ref. Sárkeresztúr, Sanalypuszta~ n Sümeg, Zal !l tim., atl.megi 
7 .1i6S kh., kj. (Sár keresztúr nk.-hez beosztva), ak. j., cs. -o. Silmeg, u. •· és u. p. Sümeg. · 
suteresztúr, lH. Székesfehérvár, jbtk. és ah. Sflr- So.rviUlycoz, r- Beharócz, Bzepe• 11m., szepes-
herf.rd, cs. G. Ké.loz, 69, XVII, 54, :f,_[Zl váraljai j., cs. ö. Szepesvárnlja, u. t. éa a. p. . 
p. o: , . . . Szepesváralja. . 

•t Sirszentlörlne.z nk., X Ráczegres ; Toltzn *) Slinár nk., X Herperiyllcsirda, KGzépmalom, 
.,._, simontornyai j. (székh. Gyönk), hó.z 3!5, Mária Terézia méntelep, Pleszkácstéglagy&·, SA1·- · 
f, 1.918, M., d", rk. Pálfa, ref. Nagydorog, 5 . .Ufl vál·i czukorgyár, és V élJlllalom;. 
kh., ak. helyben, tsz. Szekazárd, jhlk. és ah. Vas t~m., sárvári j., ház 879, f M., n., o,· 
Grönk, cs. o. Nagydorog, GO, XVII, 54o; a. t, d", * (•), 6.85~ kb., ak. helyben, tn. Szombat-

. N~dorog, ~- hely, jbtk. és ah. helyben, cs. o. helyben, 83, 
•) SlU·szentmihllJy kk., X He1·minam~or, Li via- XVIII, 59, ~. :f, _[ll e. ~-

puszta, Oreghegy, Pálmajor, Sághegy, Só.rpentele. Sárvá.r, n Felsc'lnovlij, AbaiV-Torna vm., 
Úrirldai malom és Zichyrah·a; Fejé-r vtn., székes- szikszói j., cs. ö. Encs, u. t. és u. p. Garadna. 
fehérvári j., b~z 294, ! 1.7~6, N:., o, ~, G.öB5 Sár v á r l. Sajósárvár~ . · • • 

th., kj. éa ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Székes- SárvAri ezukorgyár, n Sárvár, Va• ""'·• 
fehérvár, cs. G. Nádasdladány, 69, XVII, öS, u. p. sá1·vári j., es. O. Sárvár, u. t. Sárvár, 

va, · · ") SárvbAr kk., Koloza '""·• bántryhunyadi j., 
•) Sárszentmikl.,s nk.; X Gsil-ip, Hadnagy- ház 67, f 289, M., l'ef. Nyárszó, 834. kb., kj. és 

puszta, Mindazenlpuszta, H.élszilas, Slu-mellék- ak. KörGsfll, lsz. Kolozsvár, jblk. és ah. Bánffy-. 
puszta, Szarnspuszta és Tinódpuszta; Fejtr vm., hunyad, cs. G. Bántryhunyad, 51, XXI, 67, u. t. 
aárhogárdi j., hdz 4:!0,-! 3.037, M., o, eJ', ref. BántTyhunyad, ü. p. KörGsfö. · 
Sárbogá.rd, kb., ak. helyben, tsz. Székes- SárTiz, n Alsókalocsa, MáramaraJ tim., Gkör
fehérvA.r, jblk. és ah. Sárbogá.rd, es. G. SAr· mezöi j., cs. ö. Alsókalocsa, u. t. Ok!!rmez6, 
borúd, 69, XVII, 54, u. t. Sárbogárd, ~- u. p. Alsókalocsa. 

Sirszlgd, n Ftl.zesgyarmat, Btkda vtn., szeg· Sárv6lgy, n 'l'úrmezö, N6grád vm., hillaasa-
halmi j., cs. G. Fiizesgyarmat, a. t. Füzes- gyarmati j., es. G. Fels6tisztás, •· t. Gács, a. p. 
narmat, u. P• Csillagtanya. Felsötisztás. . .. 

SárszUg, r'l NagykOrú, Jász-Nagykun-Seoltzol Sas I. Magyarsas, .Mczl.'isas, Tiszasas. 
cm., jászaági alsó j. (szé.kh. Jó.sznpáti), es. o. Sasblkk, r-. Ajnácskö, Gömör ta Kis-Hom tltn •• 
Kötelek, a. t. és u. p. NagykGril. feledi j., ca. G. Ajnicsk6, u. t. és u, p. 

Sárszögpuszta, n Gzibakháza, Jász-Nagykun- Ajnáeskö. ' 
Beafttok mn., tiszai alsó j. (székh. TiszaföldYár), *) Sásd kk., X Aranyos; Baranya 11m., begy-
el. i!. Tiszaföldvar, u. t. és u. }h Gzibakháza. háti j. (székh. _Sásd), ház 196, f. 1.145, M., n., Or 

•) SA.rtó kk., ZempUn t~m., sztropkói j., hb 792 kh., kj. és ak. helyben, t.sz. Pécs, jbtk. és 
!7, i. U, rk. T., r., czigány, rk. Ruhó, gk. Zemplén- ah. helyben, es. O. helyben, 52, XIX, 60, f • 
pMhegy, UW! Itb., kj. ős ak. Kosá1·vágása, tsz. _[f4 e. ~-
S&loraljaújhely, jhtk. Szlrop.k.ó, ah. Varannó, cs. G, ~) Sasfal ll kk., S1olnok-Doboka etn., nagy-
lzbug_yaradvány, 66, IX, !!8, u. t. lzbugyaradván:r, ilondni j., ház 65, :E 296, O., t, 1.709 kb., kj .. 
•· P• Homonnaolyka. és ak. Nagybúny, tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, ah. 

SA.rtú, n Dévaványa, Jáse-Naggkun-Ssolnok Magyarlá.pos, cs. O. Nagyilonda, Ga, XXI, 70. 
rt11., li~zai fe1sö j. (székh. Kunhegyes), cs. G. n. t. és u. p. Nagyilonda: 

. . l>i>,·ad.nya, u. t. és u. p. Dé,•aványa. Sas fa l,. a I. Ungsasfalva. 
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Saallalom, ll Aba, J!'ejlr vm., uékesfehérvflri j. (azékh. GJGnk), cs. 6. NarJdoror, •· &. NIIJ-
- j., cs. G. Sel'&Bélyes, u. t. Belsőbá.ránd, a. p. dorog, n. P• Uzdborjfld. · 

Börgönd. Sáapuszta, r'l Bácsborsód, Báci-Bodroq , •• 
Bashalom, ll Ahaujszánló, ..dbaqi-Torna "lll" bajai j., cs. O. Madaras, a. t. és a. P• Bé.caboréd. 

,Onczi j. (székh. Abaújszflntó), cs. O. Ábaújszflntó, Sásrétpnszta,· r'l Almamellék, &IIOgf n, 
•· t;. é1 a. p. Abaújszántó. sziBebári j., cs. G. SomoBJhir&igy, u. f, é~ JI, J. . 

8as1lalom, f'l Abony, ~•t-Rlis-Solf..Kiskufl Almamellék. · 
""'·• abonyi j., es. O. Abony, u. t. és u. p. Abony. Sas 1 o v a l. Sasó. 

Sashal om, f'l Hatvan, Heves ,",.,, hatvani j., •) SAs1elell: kk., X BarloalanJ&; Bilttw hf, 
ea. o. HatvBD, a. 1. és n. p. Hal van. margittai j., ház 78, i 681, O., m., i 1 1.973 ü.. 

• • 

Sashalomtanya, " Vatta, Borsorl mn., me. kj. és ak. Fels6dema, ta. Nagy-VIirad, jbtk. • 
sök.Gvesdi j., es. O. Emőd, q, t. és a. p. Emőd. ah. Margilta, es. O. Tataros, ill, 7, • t. .. 

Suhalvinyl1innyn," Tiszabökény, U goes u vm .• a. p. Felsiluerna. 
tiszántúli j. (székh. Halmi), cs. O. Tiszaújlak, Sástó})nsda, r'l Salgótarján, N6gr4d ..., 
a. t;. Tiszaújlak, u. p. Tisza.péterfahn. filleki j. (sz•.ikh. Salgólarján), 111. 6. Sa!rólarjjn, 

SaahegylrtTá.ny, f'l Dabar, N6grúrl tim., lo u. t. és a. p. Salgótarján. 
aonczi j., cs. O. Lónyab6.nya, u. t. Lónyabánya. Sutya, f'l NarJesány, BcarattfCI t111o, Uti&. 
a, p. Vinlosfal va. , lőrinczi j., ca. O. Sellye, L t. Vajszló u. P• Oar6. . 

Saahegypusda, ll GyőrszenLiván, Gyöt· t~m.· *) SuTir nk., Nyitra G •. , szeniezei j., kb 
tóazigetcsibzkGJi j. (székh. Gyc5r), es. G. GOnyd 358, i, T., n., m., O• :l), U78 th., ai. 

. a. t.. Kismegyer, L P• Győr. . helyben, tsz. Nyitra, jblk. és ah. Szenicze, Cl. a. 
Suheupuszta, f'l Veszprém, VeuprttR tim., helyben, 71, XIII, 41, r. I- e ..... 

es. G. Venprém, •· t. és u. P• Veszprém, . Sas v ir L 
•) SUb kk., Zala tm~., tapolczai j., ház 107, Si 8I a I. Sasfalu. 

! 536, 11., rt. ZalahalAp, kb., kj. ás ak. S á s z a v i n e z a I. Szászavincz . 
Diszel, ta. Zalaegel'SZeif, jblk. és ah. Tapoleza, *) Sit& kk., X Csépányberektanya, 
cs. o. Nyirfld, ~. XX, 64-, a. t. és u. p. Tapolcza. bánya, Nauománytanya és VadteléslanJI; :&r· 

SUkú, ll Boldva, BorsarJ t~m., edelényi j., sorJ tm~., ózdi j., ház ~10, f, ll., or 
cs. O. Sajószentpéter, .a. t. és n. p. Boldva. kb., k,j. éa ak. helyben, tsz. Miskolcs, jblk. ea ah. 

8iak,pusa·~a, f'l Kadarkút, Somogy "m., ka· Sajószentpéter, cs. G. Bú.ntapole•AI!J, Ilf, l, 11, 
posvári j., cs. O. Kadarkút, 11. t. és a. p. Kadarkút. ~. r {Nekézsen'y-Sáta), ~. 

•) 8ukllkeleosény kk., X Malmazók; Bars tlatinalrtTAnr, r"'' Heueshely, Tret1C1111 •• 
ttm~, ~raramazentkereszli j., hflz 86, :8 1~1, T., nagybiescsei j., es. ll. Turzófalva, a. t. Torzó. 
rk. Kll'Valy, áif. KGrmOczbánya, 1.!!14- kb., kj. és falva, a. P• Heueahely. 
at.. tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. S á t o r l. H6.romsá.tor. 
KörtüOczbánya, cs. O. Kiszeiralu, ~61 XIV, u. t. *) SAtoraJJaúJhelyrlv.,ZmpUttt•·•húlMB, 
Garamszentkereszt, a. P• Jálna. i, 19.940, M., n., t., lengyel, or * 1 ~, ef, Q ~). 

*) Suktiazékely kk., Bars 11·m., ga1-amszent- 12.-688 kh., ak. helyben, ~ab. hely!Jln, 
kereazti j., ház 47, :8 861, T., rk. Teplafó, 1.716 es. o. helyben, X, r. .f.l L 

tl1., l:j. ú ak. SzklenófQrd<'l', tsz. Aranyosmarót, 
jbtk. ·Újbánya, ah. K01-mOczbányn, cs. O. Garam- f'l BartJrlya ta,mo-
azentkereszt, 26, XIV, 45, u. t. és u. p. Béla· hácsi j., cs. G. Mobies, a. t. éla. P• Jlohics. 
bánJ&. · ' SAtori r'l E11llr· 

*) Sask6TAralja kk., X Sándorfúrész és Sán- gom "-m., esztergomi j., ca. G. N.Jerge&tijfaln, •· L 
do1'1D.ajor; Bara t~m., ll'&ramszentkereszti j., há2 és a. P• Nyergesújfalu. 
4-2, ! 858, T., rk. Garammindszent, 1.558 kb., kj. S&torll:6tanya, r-. Esztergom, .&lllrf/011 ,." 
és ak. Garamladomér, tsz. A1•o.nyosmarót, jbtk. cs. G. Esztergom, •• t. KenJérmeall, a. ,. F.a· 
Újbánya, ah. KOrm6czbánya, es. o. Kiszelfalu, i6, tergom. 
XIV, 46, a. t. éa u. p. Garo.mszentke1-eszt. Sitormapuszta, r'l Hegyesd, Zaia tllll., tapo! • 

*) &íros "m., bártfai j., ház !1!9, :2 czai j., cs. G. Kapolcs, a. t. Tapolcza, 1. p. Ilo-
t 76, R., ifk. Ortu tó, 94.5 kh., kj. és o.k. Hazslin, nostorapáti • 

• 

. tsz. Eperjes, jbtk. Bártfa, ah. Girált, cs. O. Ku- SAtoros bánya, r'l RaBJolcs, Nógrád tili, 
rima, 67, IX, i9, u. t. MarBonya, q, p. Kurima. j, (székh. Salgóta1ján), cs. ll. SalgótarjiÍII, •· t. 

•) SAIODJ nk., X "Hidegkútibánya és Király- Somosk6újfalu, u. p. Ragyolcz. . 
h~gyibánya; Moson t~m., nezsideri j., ház 161, SAtra}mszta, r-. Bazos, Temu tim., teDlearékul 
i. 1.091, N., c;, ~l.S-18 kb., ak. helyben, tsz. Gyór, j., es. 6. Temesrékas, n. t. és a. p, Temearéku. 

.jbtk. és ah. Nezsidel', ca. o. Nezsider, 76, XVIII, Saultmszta, r"'' H::u·káea, Gömör (B 

68, m. h., u. t. Fertőszeleskü t, ~. "m., tornaljai j., es. It. Tornaija, 1. l. és ••,. 
Salto&, fi Uldhorjád, ToltiG t~m., simontornyai Harkács. 
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.. 
. 8a'llrelrtanya r-. Sirk01újla.k Seatmdr tlm ségi j. (székh. BonyhAd), ca. G. ~mba, .L t. 
nalmArnémeti 

1
j., ca. O. Sárk!!zújlak, a. t. és Bonyhid, u. p. Kakasd • 

.., p. Sárkllzújln.k. Sc h n e ll e ra r u b e I. Bigér. , 
· ') Sannyúlilit nk .. és I, SoprOft t~m., nagy- Sc h !! n b o r n l. Alsós,.hOnhorn. . 

j., ház ~:!6.! 703, N., m., rk. Pecsenyéd, Sebiinbornpasna, ,..... HP.rl'ghnkk!!s, Bwtg '""'' 
((99 kh., ak. helyben. tsz •. Sopron,. jbtk. és ah. mnnkársi j., cs. !!. Beregkisalmás, a. t. &· a. P• 
lfqymn.rlon, cs. !!. Lajtaszentmiklós; 76, XVIII, Munkil.cs. . . 
If, i1j. r. _r- e. ~· Schönnldtanya, r-. Nall'Jdohos, &r~fm •r ""''' 

layanyulillt., r- Beszterczebánya, Zdlyom ""'·· mátészalkai j., cs. !!. Nagyolobos, u. t. él •• P• 
os.41. Beszte.rezehánya; a. t. és u. p. Besztercze- Nagydobos. · 
bAnya. S c· h ll n v i z l · Széprét • • 

. ' 
8aYanfdkdt, ,...... Szalárd, Bihar s~lárdi Sehasteunalom, r. Knkasd, Tolna ""'··· vGliJY• 

j., eJ. G. ~zalárd. 11. t. és a. p. Szalál'd, s~gi j. (székh. Bonyhád), cs. IS. Zomba, a. t. 
8ann.r4kúUHl'•'Ö, r. Lippa, TemeB ""'·• lip Bonyhád, a. p. Knknsd. 

• 

paij •• cs. !!. Lippa. a. t. és a. p. Lippa. Se h w e i n s b ac b l. Hn.llylipalnk. · 
8annfdlnlttanya, r. Sopronke1·esztOr, &prot: Searlgue lnferlore házcsuport, r. Plasse .al-

••·• soproni j., cs. G. Nngyczenk, a. t. él u. p. ktlzsél!, r. Fiume, es. !!. (a kllzhtzlonsá.:ti szol!!A.· 
Sepron.kercszltir. · bt tot Fiu me város rend•irsége teljesiti ), a •. t. és 

8aYaJ11Iimnlnm, r. Kéty, Tolna ·t~m., simon 'll· p. Fiume. · . . · 
_,myai j. · tazékh. Gy !Ink), cs." o. Zomba, •· t- . Scurtgue suporiore bdzcsuport, r. Plasse al
Zcmha, u. P• Ktlty. · · kOzség ·"... Fi.unle, cs. G. (a kOzhizlonsilfi azolgi

SuaoyliTiz, r"\. Kis~áros; · ·QároB flm., eperjesi t .. tot Fiume vAros reno 1t'lr&él!e teljesiti j, a. t. 1!8 . . 

J., ca. !!. 1\pe•·jes, a. '· és· a. ·p. Eperjes. a. p. Fiume. • 
• 

. *} MIIYD.lk kk., X Savnikvál'; Szepll8 t~m.; sze- Sc sa v n y ik l. SósMred. 
pebzombali j., liáz "173, i 003, T., m., o, 3.1!11 kb., Sesepanknpuszta, r. Lukó, Sáros "m., bArt.fai 

· Jr,j.· és ~ Szepesvég bel y, ts,z. Ui cse, jbtk. és Rh. j., cs. !!. Rá1-tfa., a, t. BáJ' ll a. a. p. Lukó •. 

. . 

8.repes,zom1•at, ·cs. n. Káposztafalva, 67, IX, 30, Seserboyka,r-.No.gyszulin, Sz•·pll8 '"''·· ólublóij., 
5,·, ú. t. Ká.l'oli·,lafalva, u. p. Betlenfalva. · es. o. Ölubló, a. t. Úlubló, q, p. Kishá1-s. .. 

8avnlli.d.r, f" Savnik,. &epe11 tlm., szepes- Sesúrl, n Domhel ve, 71-ene-én ."tlfn •.. rsaczai j., 
aomli11li j., cl, G. 1.\.áposzta.falva, a. t.· Káposzta- cs. O. Csaczo., a. t. ·csacza, a. p. Domhel\'e. · · 
la1va, a. p. Het.lenfal\'a.. . · .. *) Sé kk., V nB tlm., azomhathelyi j., hu M, 
· •) llláwlr kk., )( Gulyl.sbázpuszla, Sbolyi E 415, M., rk. Olad, YKl kh ... kj. és ak. Torony, 

a:Jior és Zselierjepuszta: SoliiOO'!/ · t~m., marczali tsztk~. j u. és ah. Szomhn.thP.Iy, cs. !!. Szornbal
J., ·háJ lM, ! 1.1/13, M., l"k. Soinogysámson, hely, 88, XVIII, ó9, a. t. és u. p. Torony. 
6.0i3. kb., kj: és ak. Somogysámson, tsz. Kaposvár, *) Sebed nk., x Belsc5l:•ny:t; Temes "'11 .. C!Jlki 
jbt.k. é!Lah •. Marczall, cs. !!. Nemesvid, U, XIX, 63, j., ház bt 7, ! i.rl95, O., n., .:f, rk·, Sztlphel"y, áf. 
L l·· lí.takomarom, a. p. Somogysámson. Liebling, 9.204- kh., ak. helyhen, tsz. Temesvár, 

SA v·ol y J. ·J.'üleksávo1y •. · · · jbtk. és nb. Csak, cs. !!. l.1P.hling, 61, VIli, 2-t-, 
Shol)"lnUljnr., f-.. ::iá \"Oly, Sotnagy Vfll., marezali ~· · · · · · 

j., es.· !!. r'\emo svid, u. t. BnlalonszentifyÖl'gy, r-. Bánz111tns. Trmcs~ 'tlm., 
L .p. Somogys_áJuson. • · · báni j., cs. O. Bán, a. -t. P.s u. p. -Nemaó, 
~á~olypusztu, ;-.._Pápa, YeBiprém · .,tJi., cs. G. ~ebes kk., FogaraB ""'" Ju:.:amsi' j., ház 17!1, 

Pápa, a. \. c11 u. p. Pár,a. · E !lOO, O., ; 1 !1.~04 kb., kj. é11 :lk.. Herszt\ny, tsz • 
• • 

Havöllkúterdö, ,..... Hajuusimson, Hajdu ""'·· B1·assó, jhlk. és ah. Fog;u~••· cs. !!. helyben, SI, 
kllzponli j. tszékh. Debreczcn), es. O. Ho.jdu1ám- XXIV, 78, a. t. és u. p. HPJ"ll:r.eny.. ,-. . 
Ion, .u. ~. és a. p. Hajdusámson. . S e b es l. Alsósebaa, Bu•·n~sehes, Fclsös!!"hes, 

M4)"11almltauyn, r-. Poroszló, HetleB t~m., tisza· Knránsebes, Kisset.es, h.l'irO.i~ .. loes, Nagysebes, 
j., cs:!!. l'oroszl~, a. t. és u. p. Poroszló Olt:l!sósebes, Ultfelsdsehe~. OrtJszsebes, ·Rá.ba

SehiiJixbergfJDszt~&, ""' Szepfu.lu, Temea flf/1.,, sebes, Ru.tkósehes, l:iajórPls~s,.heo~, . l::iajósebe1, 
l'Qarat..li j., es. ö. Ujo.rad, a. t. és a. p. StépliLlu. Szászsehes, Turjast!b"s, Útkll•·áns"hes .. · 

,'!kbaultany~, r. Tiszabő, Jáse·Nagyktm-SzoZ- *) Sobesér kk., Z6ly1n11 VI"-· hl'e;mcí.há.nyai j., 
t10i: ""'·• l.iszat közép j. (székh. T!!rökszentmik- ház 50, i, !166, T., rk. H•lra.molaszka, !1. 786 
l6s), ca. "G. Fegyvernek, a. t. és a. P• Tiszahd. kb., kj. és ak. Vámos, tsz. He,.;d.erczebánya; jhtk. 

.Se h a v n i. k l. Savnik. · cs ah. Breznóbánya, cs. G. Br>!..:ncihánya, ~. XVI, 
SollelrlcManya, n Denta, TemeB t111f,, det~i j., 50, a. '· ZólyomlJJ-ezó, u. p. \'iuuos.· . , : 

u. ö. Della, a •. t. és a. p. Denta. · · Sebesór, n Hcl't:Zt!~'llzull•is •. Jiara~yr~. t~m., 
. Sebmhlttu.nya, r" ,Szé{Jhely, Xemu ""'·) csiki bnl'anynvári j. ·(székh. Uárua '· cs: !! .. H~rt;z!!gszöllös, 

. J,, ca. ö. l:izephely, u. t. és u. P• Széphely. u. t. és u. P• Hel'CZt!i;SZillllos. · 
• 

Bchneflleroutlom,""' Kakasd, Tolna vm., vOlgy- Sebesér, n Köröshulan)·, Békú ., ... , azer-
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1118 Seb-Sef 

·halmi f., es. G. KtsrGsladány, u. t. és u. P• (székh. Felsc5visó), cs. ll. Borsa, u. t. él •· p. 
latlány. Bor~a. 

Sebesér, r. Tarcml, Zet~&plén '""·• tokaji j., Sebe.~patak, n Filleháza., Maroa·for4. t&, · 
es. ö. Toknj, u. t. és u. p. Tarczal. régeni fels<1 j. (székh. Masyarrépn), ca. O. ~ 

Sebeserdö, r'\ Fajsz, Pest-Pilis-Solt-Kisk u. t. és u. p. Déda. 
t~ fil., ka loesai j., cs. ts. Dusnok, u. t. Kalocsa, S e b e s p a t a k l. Kissebespatak. 
•· p. Fajsz. *) Sebesrom kk., Krau6-Seörlny tllllo, iaria. 

*) Sebestalva kk., Bereg '""·• alsóvereczkei j., sebesi j., ház 1:~0,! 718, O., T-, 1.004. kh., lj. 6s 
ház SO, f, 17!il, R., ; , 654! kb., kj. és ak. Alsó- ak. Borló, tsztk., jb. és ah. Karánsebes, ca. l 
vereczke (beszkidi kj. és ak. kerület), tsz. Bereg- Borló, 68, VIII, a. t. és a. P• Karánsebes. 
szász, jb. Alsóvereczke, ah. Szolyva, telekkönyvi *) SebessaJgó kk., Sáros tlfll,, eperjesi j., hb 
hatóság Munkács, cs. ts. Alsóve1·eczke, 65, XJ. 30, f, T., rk. Tótsóvár, 46:i kh., ij. á ai. 
84, L t. és a. p. Alsóvereczke. Tótsóvár, tsztk., jb. és ah. Eperjes, es. 6. Eperjes, 

•) Sebeshely k.k., X Sztrojatelep, &eben 'Dm., 67, IX, §19, u. t. és u. P• Epeljes. 
szászst~besi j., ház 200,! 868, O., To 4.598 kb., kj. és n Feketetót, Bihar n., \enkei 
ak. Szésr.csór, tsz. Nagyszeben, j btk. és ah. Szász- cs. ts. Feketebá.tor, u. t. és L P• Fekele-
sebes, es. ts. Szászsebes, 6ft, XXIII, 7ft, u. t. és bátor. 
a. p. Szászcsór. SebestiUl y a, r\ Hajdubagos, BiluJr fl111,, derees-

Se b e 8 h e ly J. úsebeshely. kei j., es. G. u. t. és 11. P• HajdllbqiiL 
Sebcalcs, n Szabadka, Bács-Botlrog ."m., es. *) Sebestorony kk., Krass6-&üréngwrs., 

ts. (a ttszbiztonsági azoigálatot Sznbntlka város j., ház 91, ! 495, O., kg. Sebesrom, UIS 
rend6rsége teljesili), , r (Sebesicspuszta), kh., kj. és ak. Borló, taztk., jb. és ah. 
a. p. SzabadlL , · cs. ts. BorJó, 48, VIII, !6, 11. t. és u, p. Iarin-

Sebeslmajor, r'\ Gyirmót, Ggór "'"'·• sokoró- sebes. . . . 
a]jai j. (székh. Tét), cs. G. Ménfc5, u. t. és u. P• ~ebestyén l. Fáblansebeslyén,SzenlsebestJG. 
!lenfő , · ) Sebestréntaln kk., n-et~esén ""'·• yagbaz-

*) Seb88kák~Ta kk., Beeben "''"·• szászsebesi terczei. j., ház 61,.! !99,. T., r.k. Vásvúalja, 561 
., ház 75, f. 337, o., T• 1.!89 .kh., kj. és ak. kh., kj. és ak. Vagváralj~, tsz. Trencsén, jbli • 

b . • Szás b 6~ XXIII 7~· ., és tercze, l, ' , u. g éve- gv L p. se es, cs, u, zse es, ... , , •.r, a. a. Vá ... lj 
S ... _ · ó gv ... ra a. 

a. p. z .... zes r. *) S b .u• 1 '-'· B'' 'tlai · u. • e es...,~a 11 ..... , &r&ar ,,.,, ma.rc1 J., uu 
") Sebosliápolna kk., X Barno.tanya, Batai- 97 f. .M7 0. T gk. Papfalva, th. lj • 

. tanya, Livádio._t~nya. és Vartopet:mya; See~etl és' ak. eséhteÍek, tsz. Nagy-Várad, jbtl éa
1 

ah. 
""'·• s_zá.azsebeal J., haz 191, f. 8!!, O., ~· ~-6~8 :Margilta, cs. o. Beretlyószéplai, III, 7, L&. 
kb., kj. és ak. Sebesláz, tsz. Nagyszeben, Jbtk. es u. p. Cséhtelek. . 
.~h. . . cs. O. Sugág, 64-, XXIII, 74, u. t. ") Sebesvár kk., Kolo•s t~m., blnffyhunJ&dij., 
ea u. P• Szászcsór. . . . . ház 106, f. 1.114, O., t, U90 kb., ij. és ak. :> Sebeskellemes kk., Sáros vm.,_ eperJeSI J., Marótlaka, tsz. Kolozsvár, jbli. és ab. R:infi'J· 
haz 63, f. ö03, n., t., m., (r, rk • .Alsosebes, teril- hunyad, cs. G. Csuesa, 61, XXI, 87, m. &, 
letet l. Kelle~es, kj. és ak. ~sós~bes, tsztk., u. t. és u. 1,, Kissebes. . 
és ah. EperJeS, cs. ts. EperJes, 67, IX, ~9, ") Sebesváralja kk., Sáros ""'·• eperjesi j. 
m. h., _[ll e. ~- . ház 6!, ! 236, 'f., rk. Alsósebes, sk. K6r6sC6, 

S e h e s ke ll e me s 1 r é t e k l. Se~eskellemes, kb., kj. és ak. Alsósebes, tsztk., jb. és ah. Eperjes, 
") Sebesláz kk., &eben ~»&., szászsebe::~i j., es. G. Eperjes, 76, IX, 29, a. t. és i. p. 

ház 167, ! 710, O., T• 765 kb., kj. és ak. hely· kellemes. · 
ben, tsz. Nag)szeben, jbtk. és ah. Szászsehes, cs. G. ") Sebö kk., Zólyom tim., 
Su~r.ig, 64, XXIII, 74,. u. t. és u. P• Sz!lszcsór. há.z 140, f. 1.161, T., ár. Libetbi.nya, 

") Sebesmezi kk., Krassó-Ssörény vm., kai·án· kj. és o.k. Libetbánya, tsztk., jb, és ah. 
sebesi j., ház M!!, f. 1.812, O., T• 6.676 kb., czebúnyn, es. ts. Gara.mszentandrAa, XVJ, 
kj. és ak. Újkaránsebes, tsztk., jb. és ah. K111·án· u. t. és u. p. Libetbú.nya. . 
sebes, cs. ts. Karánsebes, 48, VIII, 26; u. t. és Sebötanya, n Alsódobsza, Zeaplill '•• ue-
u. P• KarAnsebes. 1·encsi j., cs. lJ. Gesztely, u, t. Szikaó, 1o ,. 

•) Sebespatilk kk., X Atillabánya; Götnör és Újcsanálos. 
Kis-llont ""'·• rozsnyói j., ház 81, ! 655, T., Scbötanya, n Si.entislvinbaksa, ..&bauj·TorM 
d', 1.360 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Himaszom· um., gönczi j. (s.r.:ékh. Abaújszántó), ca. ll. Ahaój· 
bat, jblk. éa o.h. Rozsnyó, cs. G. Csetnek, 25, XVI, szántó, u. t. Halmaj, u. P• 
62, u. t. és a. p. Csetnek. Sefesópuszta, n Gerla, &iros , .. , hVIai ~. 

Sebeapatu, r'\ Borsa, Máramaros vm., visói cs. O. Bártfa, u. t. B4rtla, 11, P• Lukó •. 
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. hega~ fl Arad, .Aracl t' ll~.. cs. O. (a küzbizton- 16rincz, cs. O. helyben, 52,. XIX, 60, 
e~i nalgálatot Al'ad város rend6rsége leljesiti), .['1 e. ~. · 

. r. 
•· t. és u. p. A rad. S e ll y e I. Vágsellye. 

") Segesd nk., Nagy-Kak~lló f.'IIJ,, segesvári j., Se lm e c z l. Kisselmecz, Na,yselmeoz, Tren-
btl. i 1.!7!, N., o., rJ', .::f, 6.185 kh., ak. csénselmecz. 
helJhen, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és nb. Segesvér, Selmecs• da Délnbinym tjv., ·X Fel8<1róna, 
cs. ~. Segesvar, 81, XXIII, 76, a. t. Apold, u. p. Györgytáró, Kisbány11, Hodrusbánya és 
Sesesvá.r. Hont vm., haz 2.054. f. 15.185, T., m., o (4)1 d' (a), 

• 

Segesd l. Alsósegesd, Felsösegesd. (x, 11i.B2i kh., ak. helyben, tsz. Ipolyság, jbtk. t!a 
• 

•j Segenir rtv., Nagy· Kükti.Zló vm., ház ah. helyben, cs. ll. (a kOzbiztonsági azoigAlatot 
S.OCI7, f 11.687, n., o., m., czigány, o, ~, rf', a város bel- és kluterQletén a városi l"end61'Sé&' 
.:f=-, 8, 1), gk. Erzsébetváros, 'unit. Újszékely, 26, XIV, 45, r 

kb., ak. helyben, tsz. Erzsébetvinos, jbtk. r (Bélabánya), (Hélabánya), 
éi ah. helyben, cs. O. helyben, St, XXIII, 76, e. ~(Selmeczbányn). 

'f, P.. Solmcczvülgylrnalom,. n Szilnyalige~ Ho111 
r. Szatmár vm., ""'·• korpanai j., cs. o. Szentantal, a. t. Hont-

mátészalkai j., cs. O. KántorjAnosi, u. t. Hodász, németi, .u. p. Berencsfalu • 
.. P• Kántorjánosi. ' ") SelpGc. kk., X Nemecsénypuszta; Jb.rsony 

Se n 1Úa t l. Szegyesd. vm., nagyszombati j., ház 87, ! 550, T., rk. Bog-
9 e gy es te l l. Kisszcgyesu. dány, 1.767 kb., kj. Ispáaza nk.-hez beosztva, ak •. 
Sejeze, f"'' Vácz, Pest-~lis-Solt·Kiskuta ""'·• Ispácza, tsz. Pozsony, jbtk. t!a ah. Nagyszombat,· 

u. 11. Vácz, u. t. efi u. p. Vácz. cs. G. Nagyszombat, 71, XIII, ((), :f (Bor· 
SEk é l'! l. Sask6székel'!. dán'!·Selp6cz), u. P• Bogdány. 
*) Belegel kk., )< Selegdi m11.jor ; Sopron "m., 8 e l y e L Nyárádselye. 

D&IJlllarloni j., hái 144!, i , N., rt, Ze- *) Selyeb kk., AbGuj-Toru 11m., szikszói j., 
menye, 1.108 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Sop· ház 170, f. 847, M., ~. rk. Nyésta, gk. Abaúj
ron, jbtk. és ah. Nagyma1-ton, cs. o. Nagymlll'ton, 1zolnok, 1.866 kb.,, kj. és ak. helyben, tsz. 
76, XVIII, 57, a. t. Félszerfalva, u. p. Zemenye. jbtk. és ah. Szikszó, es. O. helyben, M, IX, ~7, 

major, n Selegd, Sopron 11m., nagy- u. t. Homrogd, ~. 
martani j., es. ö. Nagymarton, a. t. Félszerfalva, Selyebytanya,nArllD.yosmeggyes,Ssatlftár 
a. Jo Zemenye. szinél'Váraljai j., cs. o. Síu·közújlak, u. t. és •• p. 

•) Selegsdnió kk., Sopron vm., nagymiU'loni Arányosmeg~yeli. 
j., hb 17!, i !108, H., n., c;, 1.521 kb., kj. és Selyemnuljor, n Ádánd, 
al. Selegd, .tu. Sopron, jblk. és ah. Naumarton, cs. o. Ádánd, u •. t. és u. p. Ádánd. 

tabi j., 

ca. ll. Nagymarton, 76, XVIII, 57, u. t. és Selyemmajo r,,....., Kisperkáta, Fejér ""'·• adonyi 
•· p. VulkapordánJ. j., cs. G. Nagyperkáta, u. t. és u. p. NagyperUta. 

•) Selénd kk., X Seléndliget; .Arad 11m., tor- Selrommajor, n Nagyláng, Fejér ""''' székes· 
Bovai j., ház i 1.FJB7, O., m., .:t, rk. éR fehél'Vári j., es. O. Kisláng, u. t. és L p. 
ref. Pankota, q, Apatelek, U11 kb., kj. és ak. Nagyláng. 
heiJben, tsz. Arad, jbtk. és ab. Borosjenc5, cs. G. Solyomtelekpusztn, f"'' B6nyrétalap, Gy6r vm., 
l'ellót, IV, 18, ~· . · pusztai j. (székb. Győrszentmárton), cs. o. BGny· 

Se l é n d l. Érselénd. . rétala p, u. t. és u. p. BOn)'l·étalap. 
·• Seléndliget, f"'' Selénd, .Arad ""'·• tornovai S e l y k l. Kisselyk, Nagyselyk. 
j., cs. o. Feltót, u. t. és u. p. Selénd. Selymes, n Kiskunféleuháza, Pest·PHis-SoZC· 

Se l e B z t ó l. Szélestó. Kisku11 ""'·• es. 6. KiskunfélegJháza, m. h., 
•) Sellenberk nk., S.reben 11m., nagydisznódi j., n. t. és u. p. Kiskunfélegyhé.za. 

hu !06, ! 9ö8, N., o., m., if, T• 6.115 kh., ak. S e lyme s l. Tótselymes. 
helJben, tsztk., jb. és ah. Nagyszeben, cs. O. Selymeserdö, ,....., Krasznaterebes, · S111t111ár 
lfagyszeben, 81, XXIII, 74, r, ~· vm., erdődi j., cs. O. Erd6d, a. t. és a. p. Kraszna-

Sell6, fl Ugocsakomlós, "'"·• tiszán- te1·ebes. . 
t6.li j. (székh. Halmi), es. o. Nagytarna, u. 1. *) Selymesilosva kk., S•ilágg "•·• szilágJ· 
J'!!ieteardó, a. p. Ugocsakomlós. somlyói j., ház 165, i 8~0, M., o., o, ~, gk. Szilá~ry· 

SellövármoJor, f"'' Deménd, Ront vm., ipoly- badacsony, 8.06! ·kb., Jrj. éa ak. helyben, f.sL 
llági j., ca. o. Hévmagyará.d, u. t. Honttompa, u. p. Zilah, jbtk. és ah. cs. o. Szilai8J· 
Százd. somlyó, ól, ill, 10, ~· · 

*) Sell7e kk., )( Dobina, Nagyszigettnnya és Solymesp11Szta, n Krasznalerebes, &atMár 
Szabadszálláalanya ; Baranya ""'·• szenll6l'inczi utn., erdc5di j., cs. G. Erdc5d, u. t. és u. p. Krasma· 
.J., ház 360, f 2.0~7, M., ~, rk. Bogdása, kb., terebes. , 
ij. é& ak. helyben, tsz, Pécs, jbtk. és ah. Szent- SolJD1eap11Szta, ~ Seregélyes, Fejér ".,• 
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ket~fehél'Vári j., es. G. Seregélyea, •· · t. és u. P• •) Senycfk kk., S6ros tJ•·• lemesi J., bá& ll, 
Seregélyes. . i, 121, T., rk. Budamér, 818 th., kj. 4I ak. 

Selyp, r. L6rinezi, Nó(fl'6d tlm., sziráki )., Lemes, tsztk., jb. és ah. Eperjes, cl. ll. Le-. 
cl. o. Szirák, u. t. és a. p. Selypi ezukorgyár. a. t. és u. p. Lemes. · 

Selypi czukorgyár, r. Ulrinczi, Nógrád vm., Senyeoldal, n TiszapCspftki, láii·'Nagth• 
szirákij., es. G. Szirü:, (Selyp), .(ll e. 81olnok ""'·• tiszai kOzép j. .Cadkh. TGI'Ök· 
~; . szentmik.lós), e1. o. TOrOuzentmJk!ós, L t. .. 

Semberymajor, r. TatarszentgyGrgy, Pest- u. p. TiszapllspOki. · 
Ptlis-&lt-Kisktm ""'·• alsódahasi j., cs. 6. Ta tar- *) StfnyG ü., X Kisbaras1.ttan)'a és· Sztr~~l· 
szentgy6rgy, u. t. és u. p. Tata.rszentgyGrgy. meatanya ; B•a"tJolcB ., •• , nylrbogdlnJi j. (~ék&. 

*) Semesnye kk., 81olnok-Doboka, vm., csáki- Kemecse), biz 9fo, ! 730, .M., ! , rt. Napkor, 
gorbói j., ház 841, ! 1.565, O., m., 1, 5.069 kb., gk. Nyfrpazony, 9.197 kb., tj. és at. NyilbogdinJ, 
k:j. és ak. helyben, tsz. Dés, j btk. Csákigorbó, ah. tsztk., jb. és ah. Nyfregyháza, cs. ll. Apai'J', ü; X. 
Dés, cs. G. helyben, 63, XXI, 70, a. t. Szamos· 88, u. t. Nyfrtura, u. p. Nyfrbogdány. . 
sósmezc5, 181· Senyö, n Nylri, .Aba16j·Tor•1a ,..., l'lzéri ~ 

S em e tk ó e z I. Szemes. (székh. Hernádzsadány), cs. G. PA.lhúa, 1. L 
. *) Semjcfn kk., X Viktortanya; ZempUn vm., Herniilzsadány, u. p. FOzérkomlós. 

bodrogközi j. {székh. Királyhelmecz), ház li!J, *) Sepröd kk., Maros-Torda "•·• nyárádneredai 
i, 709, M., ~, 1.(00 kb., kj. és ak. Naii'Jgéres, tsz. j,, hb 41, ! l .foS, M., ref. NyárAdszenlimre',, 
Sátoraljaújhely, jbtk. és ah.· Királyhelmecz, cs. ö. t.h., .k,j. éa ak. Székelybere, tsz. Maros-Vbárbelf, 
Zemplénagárd, 65, X, 98, u. t. Perbenyik, a. p. jhtk. és ah. Ny&.rádszereda, cs •. ö. NyfJidueredl, 
KisrozvilBY. 62, XXII, 71, u. t. Nyáridszereda, u. p. Ni~ 

Sem J é n L I!:rsemjén, Kállósem:jén, Kérsemjén magyarós. · · ·· :· 
• • 

*) Semjánháza kk., Zala, vm., letenyei j., ház *) Sepr3a nk., X Gsikypuszla, Czf.rinpoala, 
1!8, f, 7a, H., m., rk. Tótszentmárton, 8:! 8 kb., Da1·vastó, Dorongospuszta, Dumbra.vapuuta; Gje· 
kj. és ak. Tótszentmárton, tsz. Nagykanizsa, jbtk. szimárpuszta, Holumburpuszta, Jli.nosmajor:lí.op&· 
és ah. Letenye, es. G. Alsódomboru, . 48, XX, 65, csojpuszla, Lujzamajor és Lunkapuszta j Arad'cii, 
u. t. Kotor, u. p. Molnári. · kisjenői j., ház 964-, f. U90, O., m., T-1 rt. és .. ret 

SemJénsuka, r. Pázmá.ndfo.lu, Gy-ir vm., pusz- Cserm6, 18.!82 kb., ak. helyben, lsz. Arad, 
tai j. (székh. Gyc5rszentmárton), es. G~ Gy6rszent- jhtk. és ah. Kisjenö, ca. o. helyben, SS, IV, 1~ 
márton, u. t. Pér, L p. Pázmándfalu. . ;; · e. ~· · . · 

SemlyéJdtanya, n Makó, Osanád vm., cs. ö, r. Vörösmart, Bara•y• e111., bara-
FGlt.leák, u. t. és u. p. Makó. · nyavári j. (azékh. Dárda), cs. G. KiJUmr, 
· ~) Sempte nk., X Szenthara.Sztlelep; Nyitra, tJm., u. t. és u. p. Herczepzcilllls. 
vápellyei j. (s.zékh. To1·nócz), ház 877, !. 2.140, Seprllstói major, r- Szárt'ald, &proil ni., 
L, m., ö, 6.083 kh., ak. helyben, tsz. Nyitl'a, j btk. kapuvári j., ca. G. KapuvAr, u.'- Kapulár, ... ,. 
Vágsellye, ah.· Nyitra, cs. ö. Nyitraújlak, 1!, XIII Szá.rföld = 

J . 

6!1, •· t. Szered, ~· · . *) Sepae nk., Baranga m., barailyaTári ~ 
Semró, n Dombelve, .7Tencsln t1m., csaezai j., (székh." Dárda), ház 2M, f. UU7, ~~~ ~. rt. 

ca. G. Csacza, u. t. Turzótblva, n. p. Dombelve. Hel·czegszöllc5s, 2.10! kb., ak. helyben, ta. Péea, 
*) Semse kk., .Aba,cü-TornG vm., kassai j., ház jbtk. és ah. Dárda, cs. O. Herczegaz6ll6s, ii~ 

86, f. 419, M., L, rk. Jiszóújfalu, 2.986 kh., kj. ·XIX, 61, u. t. Csúza, [8J. 
éa ak. helyben, tsztk., j b. és ah. Kassa, ca. O *) Sepslbesonyö kk., HárOfilllik ""'·• sepii ~ 

• • 
helyben, M, IX, !17, ~- . (székh. SepsiszentgyOrgy}, hb 1~7, i ~. ls 

e e n k c5 c z l. Kissenkl':h:z, Nagyscnk6cz. ~ , . ~.!'U kb., kj. és ak. helyben, tsz. Kézdirúir-
*) Sáuye kk., Zala, t~m., zalo.szentg1·óti .i., biz 44o, hely, jblk. és ah. Sepsiszenl~yilrgy, cs. a. Él· 

:E ~!1\1, .M., rk. Zalaszenllászló, ö36 kb., kj. és falvazollán, '!o!, XXIV, 79, 11. t. Réty-EreutevilllJ1 

ak. Zalaszentlászló, tsz. Zalaell'erszeg, jbtk. és ah. u. p. Maksa. · ·. 
Silmeg, cs. O. Zalaszentgrót, 48, XX, M, u. t. *) Sepsibodok kk., X Matildforrú és Vilmaboro 
éa a. p. Zalas~entlilszló. viztelep j Háromszik t1m., sepsi j. (székh. Stpsi· 

S e n 1 e l. Sajósenye. szenlgyOrgy) hu 14-ll, :f. 96fJ, JI., 8, rt. Hitilo 
Sen:refa, 0 He.rény, Vaa ,.,.,, azombathelyi újfalu, 1.779 kh., kj. és ak. Zalán, ~ Kérdi-

j., ca.- G. Szombathely, a. t. Szombalhely, u. p. vásárhely, jbtk. és ah. ~ .o. 
Herény. · Éltalvazollé.n, !, XXIV, 711, , ~ p. u. 

*)· Senyeházo. kk., Va,• ,., ... , szentgotthárdi j., •) Sepslbllksmd kk., ){ ._ 
haz 116, ! 628, .M., ~, rk. Kereza, 1.118 kh., Zsomborpu.tak j Háromsrik '""·• aepai j. (utih. 
kj. és ak. Kercza, táz. Szombathely, jhtk. és ah. Sepsiszen\gyOrgy), ház 410, ! 1.971, ll., rt. 
Szentgotthál'd, es. G. Oriszentpéter, 88, XX, 66, újfalu, kg. Uzárlalva, ref. Y.álhis, .tb, 
a. t. Dávidháza-KotormAny, ~- kj. és ak. Mikóújfalu, ts1. KézdiváúrheiJ, jblk. 
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Sep Ser 11'11 

ú ah. Sepaiszenl.gylirgy, cs. li. helyben, i, XXIV, *) Sereden kk., Seilágy t~m., krasznaij., ház ~16, 
79, r {SepsibllkszAd-BAlv6.nyoafQred), _r e. ! 1.016, O., l, !.769 kb., kJ. és ak. K1uma- . 

horvát, tsz. Zilah, jbtk. Kraszna, ah. Szilágyaomlyó, 
") Sepsikőröspatak kk., Háromaelk flm;, sepsi es. li. Kraszna, 61, Ill, 10, u. t. és a. P• Krasz-

J. (azékh. SepalszentgyOrgy), hAz !98, :E 1.!177, M., nahorvát. 

0, 8, ref. Kálnok, 6.499 kb., kj. és ak. helyben, Seregakolltanyák, r. Gúta, Komárom t~m., 
ta1. Kézdivá.sárhely, jbtk. és ah. SepaiszentgyOrgy, lóközi j. (azékh. Nemesócsa), ca. O. Gúta, •· t. 
CL O. Sepaialenti}'Orgy, !1, XXIV, 79, {Sepsi- és u. p. Gúta. · 
k~r1lapatak-Gidófalva), _r e. ~- *) Seregélyes nk., X Belmajor, Emc5major, Er-

") Sepalmagyarós kk., X Sepaimagyaróspatak j zsébetmajor, Ferenczntajor, Hippolitpuszta, László
H,;.roaBiék ""'·• npai j. (székh. Sepaiszentgy01-gy), major, Pálinkaházpuazta, Sá.ndormajor, Selymes-. 
tw l!Ö, :E M., ! , kg. Lisznyó, !.164 kb., puszta és Zichyújfalu; FtJjtr ""'·• s~keafehérvári 
tJ. t! a ak, Lisznyó, tsz. Kézdi jbtk. és ah. j., ház 6!1 t, f. 4.864-, M., o, ! , 15.!66 kb., ak. 
Sepaiazentsyorgy, ca. li. Nagyborosnyó, !1, XXIV, helyben, tsztk., jb. éli ah. Székesfehérvár, es. o. 

u. t. és u. p. Uzon. helyben, 69, XVII, óB, :f, _[ll e. ~-
Sepslmagyaróspatak, n Sepaimagyarós, .Há• Seregélyes, r. Pe•t-.Hlu-Solt-Kilkwt~ 

ro•BZélo: "•·• aepai j. (székh. SepaiszentgyGrrJ), "m., es. o. Czegléd, o. t. és u. p. Czegléd. 
ca. G. Nagyborosnyó, a. t. és u. p. Uzon. Seregél yes, r-. Kisk,tndorozsma, 0a0ftgrád ...., 

*) Sepslszentgyörgy rtv., X Benedekmezeje, tiszáninneni j. (azéth. Kiskundorozsma), es, G. 
Darasicslanya, Fogolyánlanya, Kováestanya, M.o· Kiskundoro11ma, a. t. és a. p. Kiatnndoro~ama. 
eaellanya, Óvárytanya, Sorbé.n tanya, Sugásnyaraló, Seregélyes, r-, Rc5d, Kolo•• ••·• kolozsvári j., 
Sütc5tanya, Verestanya és V ellenreitertanya; ca. ft. Ajton, a. t. és u. P• Ajton. • 
HáromBelk .,.., ház 1.49!1,:! 8.666, M., n., o., Seregélyeske:rt,nNádudvar,Hajdut~w.,hajdu• 
O• ~ (•), .:f, ef', (r, gk. Árkos, ág. B1·assó, szoboszlói j., es. G. NMudvar, a. t. él a. p. 
9.883 kb., ak. helyben, tsz. Kézdivásárhely, jblk. Nádudvar. 
él ah. helyben, cs. O. helyben, !1, XXIV, 79, *) SeregélyhAza tk., Ycu ""'·• kc5szegi j., hú 
r. e. • i6, f. M., rk. Nagypöse, !BS kh., k,j. és ak. ' 

*) kk., X Benedekmezc5 j NagypOse, tsz. Szombatbely, jbtk. és ah. Köazer, 
Hdrom11ék 11m., sepsi j. (székh. Sepsiszentgyörgy), cs. G. Kc5szeg, sa, XVIII, ö9, a. t. Lukácsháza, 
haz t~J, :f. ~ö, M:.,. (), 8, U·?O kb., tj. és a~ a. p. Nagycsömöte. 
Szatyor, tsz. Kézd1v6.aár~ely, Jbtk. és ah. Seps1- Seregélyhblmajor, r-, Hegyfalu, Ycu "•·• aár-
azentuilriJY, ~- o. SepalszentgyGrgy, !1, XXIV, vári j., es. O. Ólbc5, •· t. és u. P• Hegyfalu • 
79, u. t. Seps1szentgyörgy, a. P•. Illyefalva. *) SereghAza ·tt., Ycu ea., muraszombaü j,, 

SepsyszélmalomtanJa, r-. El{n, &atmá.r "tn., ház 1!17 f. 787 Vend n rk. Vizlendva ág 
azaimárnémeti j., ca. O. Mikola, a. t. és o. P• Bodóhe~, 876 kb., k,j. és

1 

ak.'szarvaslak, tsz. S~om: 
Mikola. . . · bathely, jbtk. és ah. M.uraszombat, es. G. Vas

tiepsyta_n~a, ro AdorJán, . ~~atmár em., nat- dobra, SS, XX, 66, a. t. Gyana.llllva, .. p. 
márnémell J., es. o. SárkOZUJlak, u. t. és u. P• s asi k . 
Sárki! ·'lak. , zarv a • . 

'dep:~anya, f"'\ Egri, Seatmár ""'·• szatmá.r· Serfi tk., Huny~ "m., puji j., h~ 20!, f, 905, 
németi j., es. o. M.ikola, o. t. és a. P• Mikola. ?·• • ' ! kb., kJ. és ak. Bor~átvlz, tsz. Déva, 
~psytanya, n Halmi, Ugocaa ""'·• tiszán- Jbtk. PUJ: ah. Petrozsény, ~s. G, PuJ, 64, XXIII, 76, 

túli j. (székh. Halmi), cs. li. Halmi, u. t. és u. t. PUJ, a. P• BorbátviZ.. . 
L P• Halmi. · . Se!~nyi ~szta, n Mosmcm, T11mea 11m., kOz~ 

*) Septér kk., X Hágóéa~adlllö, Kolostor.idülő, ponb J. szekh. Temesvár), cs. ~- Temesremete, 
Makarai verc5fénydülc5, Szarvadí szénafddlllc5 és u. t. Magyal'medves, u. P• Mosn1eza. 

• 

Újlaki kúldülő; Kololi "m., mezöörményeai j., Serényltanya, r-. Sajószliged, Borsod "m., ma• 
ház f, 1.075, O., m., ; , 1·ef. · Mezóújlak, zc5csati j., cs. O. Ónod, u. t. és a. p. SajószGged. .. 
IU!!t th~ kj. és ak. helyben, tsz. Kolozsvár, jbtk. Seres, r-. Drág, Koloea "m., hidalmási j., · 
és ah. Teke, cs. O. Mezói!rményes, 6~, XXII, cs. O. Drág, u. t. és a. p. Hídalmás. 
73, •· ~. és u. p. M.ezc50rményes. Sereatanya, n Magyarszögyén, Esettwgom "'" 

Seráktanya, f"'\ M.ezönagymihály, Borsod ""'·• pá.rkányi j., es. 11. Bart, u. t. KGMlkút, L p • 
mezlicsá.li j., cs. o. Mezökeresztes, u. t. és u. p. Magyal'szögyén. 

lezlino.gymihá.ly. Sérrenyöszlget, r-. KeszGlczéa, Rl.l8ony ""'·• 
Se r b ó c z L Bel'egsziklú. somorjai j., ak. Vajkaliziget, ca. 6. Somorja, 
*) Sfioez kk., Sopron "m., kismartani j., ház u. t. Halászi, u. p. Czikolasziget. 

1!7, f; 1.804!, N., o, 8.685 kb., kj. és ak. hely- *) Sarges kk., X Kárpánypuszta; Bihar """' 
ben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Kismal'ton, u. G. élesdi j., ház 160, f. 783, O., m., .:f, 6.109 kb., 
Rum, 76, XVIII, 67, iQ. r. ~ p. u. kj. és ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, jhtk. és ah. 
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Uli Ber-Ilk 

1111. a. 87, IV, U, a. t. Mezt'Jte 
lep, cgj. vágújhelyi 

Serhü, 1""1 , &"s """• bevesi Lobonya • 

.. 

• 

• 

"" Lobonya, NJih'tJ n., 
ca. G. Otura, •• t Ótura, L p. 

j,, es. G. Nal!'1filged, •· t. Ludu, L p. Tar- Slgepnslta, 1""1 Rohod, 8•abol111 tili., nJfrbak· 
nazsadány. . lai j., cs. O. Nyirbakta, •· t. és a. p. Nyfrbatla. 

*) Serke tt., X Dónapuszta, Petrespuszta és *) tt., X .Ádoripuuta, C.ótfapuata, 
Veresbaraszt; G6mör 'IB Kis-Hont t~•., feledi j., Rényi puszta, Sár.kánytópuszt& éa Topoapuula; 
ház !07, f, M., ~ , rt. Feled, 8.079 kb., Polsong dunaszerdahelyi j., biz H,, i ~1, 
tj. él at. helyben, tn. Rimanombat, jbtk. Feled, M., rt. Dunaszerdahely, re1 Nemeahodos, 
ah. Rimaszombat, ca. G. ·Feled, XVI, 6~, kb., k,j. és ak. Nagyudvarnok, tu. Pozsony, jbli. 
L &. Feled, [8]. · . és ab. Dunaszerdahely, ca. G. DunuzerdaheiJ, 

SerUcl, n SOvényháza, Oaotagrátl. t~•., tiszán- 71, XIII, -'l, n. t. és n. p. Dunawrdahtly . 
inneni j. (azékh. Kiskundorozsma), cs. G. Sándor· Stkara, 1""1 Zombor, -., a. G. 
falva, n. t. Sándorfalva, u. p. SGvényháza. (a kOzbiztonsági szalgálatot Zombor 'irol nB· 

*) SarJIDg kk., BeBif«'Cie-Naa.6tl. ""'·• besenyc5i dc5rsége teljesíti), it! m. h., a. t.. és •· p. 
_ j. (uékh. Beszte1·cze), baz 7 4o, f, 344-, O., gk. S ~ k h l ó t Kissikárló, Nagysiklrló. 
Sajónagyfalu, U77 kb., kj. és ak. Sajónagyfalu, n Pilisszentlúzló, .R!Bt·Pilil·&lt-Kt. 
tutk., jb. és ab. Beaztercze, cs. G. Nagysajó, 68, kun ""'·• j., cs. 11. V'l88rrid, 1o t. 
XXII, 71, •· t. •· p. Bilak. Szentendre, •· p. Pilisszentkereszt. 
Serlytany~ n Gebe, S;atmár ""'·• mátészal- Mkaultmezeje, f"' Zetelaka, Ud11tJl'Wy ..., 

kai j., cs. G. Fábiánháza, u. t. Hodisz, u. P• Gebe. Qdvarhelyi j. (ssékh. Székelyudvarhely), u. O. 

. . 84raekbegy, "' Zala, Bomon '!Ita., tabi j., Zetelaka, a. t. Székelyudvarhely, a. p. Zetel•b. 

• 

• 

• • 

. ca. 6. Tab, •· t. éa •· P• Tab. . *) Sikátor kk., )( ; Yu1prht ••~zirci 
Sertéatelep, 1""1 Ujvidék, Bdt:s-Botl.rog t~m., j., ház 180, ! 811, K., é', rk. BakonygJiró~l!l. 

ea. O. (a kGzbiztonsátri azoigálatot Ujvidék város Réde, !.878 kb., tj. ú ak. VeszprémviiÁDy, 
rend6rsége teijeslti), •· t. és a. p. Ujvidék. tsz. Veaprém, jbtk. él ah. Zirci, a. l Ride, 19, 

Senur, 1""1 Nádudvar, Hajtl.u ""'·• bajduszo- XVII, 56, u. t. és •· p • 
boazlói j., ca. G. Nldudvar, •· $o és •· p. Nid- Sik á t o r l. Kissikitor. · 
udvar. , · Slkitorpasda, r'l BakonycsernJe, ,...". 

Sestakert, n Debreczen, Hajtl.u, t~.a., ca. ~- ""'·• zirczi j., ca. G. Csetény, L to Bodajk, L p. 
Debreczen, •· t. és u. p. Debreczen. Bakonycsernye. · 

Sestina, 1""1 Sárpatak, Nagg-Küktllló wm., "" fót, 
segesvári j., cs. G. Segeavár, u. t. Apold, u. p. vm., váczi j., ca. G. Fót, a. t. éa 1. P• F61. 
Segesvár. . Sfklrhiny, n Ndgrdd -. ,W j., 

Seszur kk., Hunyad. .,..,, brldi j., ház lit, cs. o . .Ábelfalva, •· t. Gács, L p. Áhelfaln. 
f. 916, O., ;=-, rk. Brád, terllletet L Bukuresd, SWttó, n Velencze, Fljlr tili., aétufek«
tj. és ak. l:ristyor, tsz. Déva, jbtt. és ab. KGrGs· vári j., e& G. Velencse, L t. Velencu, 1o p. 
Mnya, es. G. Boicu., M, .XXIII, 75, u. t. B1'ád, Kisvelencze. 
11. P• Xriatyor. 1""1 Békéscsaba, Bliú ,.,, Wkio 

Sétakert, 1""1 Debreczen, Hajtl.u ""'·• es. G. csabai j., ca. G. Békéscsaba, •· t. éa L p. lléW-
Debreczen, L t. és u. p. Debreczen. csabL 

Setétkerékpuszta, 1""1 Nagybajom, Somogy t~m., *) Sikló nk., . )( Boto. éa Kéth&lom; J.'ffi 
ka posviri j., cs. O. Nagybajom, u. t. és u. p. vm., eleki j., haz f. B.384o, O., m., f,· rt. 
Nagybajom. . Székudvar, ref. Erdőheu, th., at. helybtar 

· . 8etcitk4t, n Barsbese, Bars 'IIWI., verebélyi j., tsz. Arad, jbtk. és ah. Kisjenő, oa. ll, helybeo, 33, 
u. G. Verebély, •· t. Alsópél, u. p. IV, 1!, ~. ~- . 

Se u l t o u r n l. Szentborbála *) Siklód kk., Uchlarhelg tili., parajdi j., hi 
. n Szentjánosbaza, .7\'etacBIII 865, f, 1.66&, JI., ~, U97 tb., tj. 6I d. 

. ...., illavai j., ea. G. IDava, •· ~. éa n. p. Bellus. helyben, tsz. Székelyudnrhely, jbtk. 61 ah. Sio 
. S i i d l. Sajád. . cs. o. Parajd, Bt, XXIV, L L 

l 

S i b a t Szekcac5alja. 
Si b h e l l. Ohé.basibisel. *) )(Akol, Altpuazts, Arally01, Bal
Slbrlkmajor, n Zalaháshágy, .,Zalf.l ""''' zala- prtelep, Csukma, Domozdoga, Göntér, Homoti-

egerszegi j., cs. ~. Zalal0v6, •· ~. és a. p. Zala- puszta, Sári és Sllmlény; BaranytJ fll,, lillilli 
báshigy·Rimánymaj01·. . jj., ház 898, f, 6.791, M., n., sz., 0, !,'f,(l, q. 

Siczmajor, 1""1 Várasaúr, Ponony ""'·• nagy-' Magyarbóly, 7.529 kh., ak. helyben, tsz. Pdcl, 
aombati j., ca. G. Szered, u. t. Szered, u. p. és ah. helyben, cs. G. helyben, lit, XIX, 60, 
~agysúr. r (Siklós-Vokány), !'e. ~ 

Si d L GOmOrsid, Nyirsid. Sik l ó a L Siklósd. 
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Sik l 6 s t Drbasilrlós, 'MWl'Dsik16a. S i m t. n d L Fellc5simincl. 
•) kk., Baranya ""'·• szentU5rin· Stmapuazta, ~ Endrc5d, Bliú ""'·• nomai j., 

esi j., ház líJ, :1!, 171, 'M., o, 784! kh., kj. és ak. cs. O. Gyoma, a. t. és a. p. Endrc5d. 
fsz. 'Péca, jbtk. és ah. Szentlc5rinez, SlmA.rdpaszta, n Alsózsoleza, Boraotl ""'·• 

ca. 11. · fíi, XIX, 60, a. t. és a. p. Baksa. miskolezi j., cs, G. Felsőzsoleza, •• t. és a. p. 
*) kk., Sopron ""'·• nagymal'toni j., há~ Felsc5zsoleza. 

1118, f. 1.~. N., h., o, 1.767 kb., k,j. és ak. Slmaszlget, 1'""1 Szeghalom, Blleú -., aeg
Tormafalu, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Nagymarton halmi j., cs. o. Szeghalom, L t. á a. p. 
•· ll. Lajtaszentmiklós, 76, XVIII, 57, ifQ, t Szeghalom. . 
(Rétfalu-Siklósd), Slmaytanya, n Jlezc5méhes, Torclt~-.Arango• 

*) BMangtJ ""'·• siklósi j., ""'·• marosludasi j., es. G. Bild, a. t. és a. p. 
bb 1!17, f. 411)7, M., ~, rk. Siklós, 1.79' kb., kj. Mezc5méhea. 
• ak. tsz. Pécs, j~tk. és ah. SlmeczlrtvA.ny, n Túrréte, Nyitr• -., mia-

ea. G. Siklós, líl, XIX, 60, . L t. Kis- vai j., cs. O. Miava, 'Ilo t. Miava, 11. p. Túrréte, 
· tapoleza, 11. p. Nauharsány. *) ll., Utl."ar'Mlg ""'" sdtely· 

. Stkópuszta, ~ Caákányhba, N6gr4iJ .",.,, keresztúri j., ház !W, ! 915, M., ~, 8, 8.010 
ftlleki (széth. Salgótarján), cs. G. Ffilek., a. t. kb., l;j. és ak. helyben, tsz. Székelyudvarhely, 
Ftllet, 11. P• Ragyolcz. jbtk.. és ah. Székelyteresztúr, cs. G. 

r" Vlrad, BomotnJ ""'·• sligetviri tm, XXIV, ~. •· t. Szételykeresztúr, ~. 
j., cs. G. GyGngyGsmeJlék, •· t. Szigetvlr, L p. Slmkorlostanya, n SzentistvAn, Bor•otl .".., 
Teklafalu. mezc5kllvesdi j., es. G. Mezc5tOvnd, 11o t. és L p. 

~ CalltOrlOkhel)', ""'·• lc5csei j., Szentistván. 
-. O. Káposztaralva, a. t. Káposztafalva, 11o p. kt., Fogara. ""'·• liiresviri j. (azékh. 

Zernest), hú !76, i. 1.139, O., ::f (1), 6.790 
•) nk., X Aczélháza, Éraljapuazta, Nagy- kb., Jrj. és ak. helyben, tsz. Braasó, Jbtt. Zemest, 

rétpuszta és Fajszapuszta; Ar11tl ""'·• boroajenc5i ah. Slrkány, cs. G. Bt, XXIV, 78, •· t. 
j., ház 866, :E 8.616, O., m., .::f, rt. Borosjenő, és a. p. TGre~ir. . 
ref. Pankota, 8.101 kb., ak. helyben, tsz. Arad, Bim o n L Csíkszentsimon, Nyiridszentaimon, 
jbtk. és ab. Borosjenő, cs. o. Garba, IV, 18, Szentsimon. 
L t. és •· p. Boroljenc5, ' . n VAmosatya, Bereg ,._, 

SikviSigy, A Borsa, Már11maro• ""'·• viaói j. mezc5kaszonyi j., es. G. Tiszaszalka, a. t. Jlezc5-
(azéih. Felsc5via6), cs. G. Boraa, •· t. és a. p. kaszony, L p. ~arabás. . 
Borsa. . *) Simonta kk., Somogy .,.,, kapoariri j;, 

8lkT6lgybadaskert, n hú 149, i. 706, M., n., rk. Zseliczkislat, 
1111., tatai j., cs. G. Alaóplla, 11o t. és u. p. 1.670 kb., tj, és ak. helyben, tsztk., jb. á ah. 
hida. . · Kaposvir, es. o. GAlosf&, ·.w, XIX, 81, L t. 

·. Si li n n i a L SeiéneL · . Kaposvár, ~· . 
~ Csekelaka, Al•6-Fihlr ""'·• Slmonfatelep, n Szentdienes, Bar11ng• "'-' 

maroalijvári j., es. o. Magyarbllkkös, a. t. Maros- szentlc5rinezi j., cs. G. Szentlőrinez, 11· t. Magyar-
csúcs. a. JI• Marosbogát. szentiván-Gusztlvmúve, a. p. Szentlőrinez. 

*) . kk., .Aba~-Tom11 ""'·• ronezi j. (székh .. Slmong,t, n Henész, BomofW ""'·• nagyatádi 
Abaújszántó), ház 83, . l. 187, M., ref. Erdc5- j., cs. G. N agyatld, a. t. és u. P• Nagyatád. 
bénye, 8{.9 kb., k,j. és. ak. Abaújkér, tu. Kassa, Slmonhegy, n Haranyabán, Ba,rGnga, ""''' 
jbtk. és ab. Abaújszántó, cs. G. Abaújszántó, baranyavúi j. (azékh. Dárda), cs. G. Fc5herczer-
ü, IX, 17, •· t. Erdc5bénye, u. p. Abaújkér. lak, a. t. ·és a. p. Baranyabá.n. · 

Sim a l, Csengersima. ShnonlrtTA.n)', n Bélapatata, NyitrtJ tlfll,, pri-
*) . kk., 80f.Jron csepregi j., ház vigyei J., cs. G. Divékrudnó, L t. NJitranovák, 

9, i. 6,, M., ri. Sajtoskál, ig. Nemeskér, 618 th., u. p. Bélapatak.a. . 
kj. és ak. Sajtoskál, taz. Sopron, j btk. és ah. Csep- *) Simonmajor kk., X Emmamajor, Ifigénia· 
reg, cs. 11. LGvc5, 76, XVIII, 57, a. 'L és a. p. majol', Júliamajol', Középmajor, Pusztafáeziniert, 
Sajlosk&l, · · . Pusztatajmád és Vadászmajor; Tolna ""'·• tos-

8bnaházap11Szta, A . Adásztevel, Veszprém ponti j. (székh. Szekszárd), ház 88, i JI., 
IM., pápai j., cs. G. Usod, u. t. Pápa, u. p. 1·k. Tolna, ref. Fadd, 6.874 kb., l;j. (Tolna nt.-he1 
Tapolczafc5. · beosztva), ak. Tolna, tsztt., jb. és ah. Szetszárd, 

~ Blkú ""'·• békési j., cs. O. Hidja, .W, XIX, 61, a. t. és a. P• Tolna. 
ea. O. Kllr!lstaresa, u. t. és u. p. Köl·Oslaresa. r. Kapoly, Somogy ,.,, tabi j., ~ 

A Berekfalu, Trencsén t~m., csaezai es. o. Tab, a. i. és a. p. Kapoly. · 
J., Cl. G. Turzófalva, u. t. TUl'Zófalva, u. p. Slmonmajor, n Rinyabosszúfalu, Somogy "··· 

. . nagyatádi j., cs. G. GGrgeteg, u, t. és 11. p. LAbod. . 
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"..., Szemcséd, ToiM 11m., tamási n Székesút, Temet em., úJaradi i~ 
j., ak. Felsc5ü·eg, cs. ö. Felsc5il'eg, n. t. és •· P• cs. O. Németszentpéter, u. t. és u. p. S&ékeaút. 
Felsc5ireg. · Slndeláczl, n Szakadék, Nyitr11 " •. , mimi 

Slmonmajor, n Sztlabinyavál'alja, Trw6cs 11m., j., cs. O. Vet·bó, u. t. és u. p. Miava. 
turóczszentmirtoni j., cs. o. Türóczszentmárton, n 
a. t. Kisselmecz, n. p. Turóczizentmárton. Trencsén 11m., nagybicscsei j., cs. 6. Nagybiescse, 

szöll6, fl Tolna, To~na 11m., n. t. No.gybicsese, •· p. Trencsénhosszúmez6. 
központi j. (székh. Szekszárd), cs. ö, Tolna, n. t. *) . kk., Torda-Arattgos ".,, tordai i~ 
és n. P• Tolna. . hu 197, :E su,, M., o., ~, l , 8, 1.107 th., tj. 

n Decs, Tolna 11m., központi j. és ak. helyben, tiitk., és ah. Torda, CL o. 
(székh. Szekszárd), cs. _ö. Decs, n. t. és n. p. KOvand, 60, XXI, '69, f, [8J. 
Decs. . . . *) Slngl6r kk., Sáros "•·• kiaazebeai i~ 

, n :trd, FBJt!r 11m., adon p l•• ház 6,, :E 884-, T., rk. Szinyelipócz, 1.978 
ca. O. Érd, n. t. és a. P• Érd. kb., ij. és ak. Siroka, lsztk., jb. él ah. Epeijes, 

Sl~~nszerpnszta, n Nagylengyel, Zala tim., cs. G. Bertót, 67, IX, !9, •· t. és a. p. Hedri. 
· novat J., cs. o. Nagylengyel, n. ~ Zalaegerszeg, si n t 1. Kissink, Nauaini. 

L P• Nagylengyel. . .. Si n t a l. Ósinka, Újsinka. 
Slmontanya, fl Temesf'tlves, .Temes vm., UJ· *) nk. X Á t •- .... G • 
d. · .... H'd l' t t T ., gos onpusz ... "" enca, 

ara 1 J., es. u. t as tge , u. • és u. p. emea- ", l k"'N ti · ( ékh s .... &..!\ h'· ftlves. . . .L o fia t~m., w-pon l· sz , ze .. ._ .. ,, u 

v alkó Pe t Pir 8 lt-Ki' Tc 448, f. !U l i, M., ~, 9.509 kh., ak. helyben, 1sztk., 

ll 
. . fl T ' 8 

• · •s· 0 \Slk'"' j b. és ab. Szekszárd, cs. o. Szekszárd, U, XIX, 61, 
""'·' gM G il t J., cs. G. ura, n. t. és n. p. Va ó. • S ,_ __ . d ... a. 

l ........ a. ... zeAJHar , ~· *l Slm.onte ke ..... , B1utercse-Nassóa 11m., be- .• . .. 
senyc5i j. (székb. Besztercze), hu 98, ! ~. O., ) fok nk. és I, Yuspt"lm "..,eDJIIIIIJ·,llál 
::j=-, kb., kj. és ak. Szászbndak, tsztk., jb. és 478, f. !.768, M., ~. J), r~f. Kiliü, UOt ~ 
ab. Besztel'cze, cs. G. Sófalva, 63, XXII, 71, *· t. ak. helyben, taz. VeS?prém, Jbtk. és ah. EnJlllr, 
Besztercze, a. P• Bilak. cs. ö. helyben, 19, XVII, ~. f, 

*) . nk., X Belmajor, Irénmajor, .r: e. ~- . 
Jánoabázamajor és Némedimajor ; Tolna t~m., ) , Sló~aros kk., X ~aJor, lóreménr· 
simontornyai j. (székb. Gyönk), hu 569, -:E 8.891, pns~ta,. K_tskustyAn és Kill~aJor; VeiiJirhl "'• 
M., ~. ~, é.g. Tolnanémedi, 6.884! kb., ak. hely- enytnl?' J•, ház 109, .! M:>, lL, ~. rt. Fok· · 
ben, tsz. Szekszárd, jbtk. és ah. Gyönk, cs. o. szabadt, 1.817 kh., kJ. és ak. Ur. 
helyben, 69, XVII, M, r. _r- e.~- Veszprém, jbtk. és ah. Enying, cs. 6. Siófok, 18, 

-

• 

' l n Borsod 11m., XVIl, 56, a. t. Jut, a. p. Fokazabadi. . ' 
edelllnyi j., es. G. Edelény, a. t. Edelény, a. p. Slópuszta, n Lakócsa, Somogy m., bareli l. 
Hangács. cs. O. Lakócsa, u. t. és u. P• Lakócsa. 

*) kk., Bars t~m., oszlányi j., ház Slórét, n Gyula, Bikú •·• et. o. GJula, 
(0, ! 658, T., 0 1.!15 kb., kj. da ak. hely- u. t. és ~· P• Gyula. 
ben, tsztk., jb. és ah. A1-anyosmarót, cs. G. Osz- Si p ék l. Alsósipék, Felsc5sipék, NópidlipA. 
lé.ny, Iti, XIV, U, ~- Si p e t l Sebed. 

• • 
• • 
' 

• 

' • 
Si m o n y i l Rimaaimonyi, Si p k ó l. Csipkés. - j 

. Somogysimorlyi. · S i p k ó l. Bánesipkés. · j 
*) SlmonylfalT& nk., )( Kistel ek, Liget, Nagy- SlpkoTa, n Terhely, """• JIOiui j. · 

szék, Pinczekert, Póezmé.ny és Vadaskert; .Arad es. G. Várna, a. t. Várna, u. p. Terhelr. 
t~m., kisjenői j., bú 660, f. 1.684, iL, n., ~, Sfpokfrh'any, n Nagyugróez, Bo.r~ 1!111., oa· 
il!". Újvarsind, ref. Vadé.ss, S.O~ kb., ak. helyben, lányi j., cs. o. Oszlány, •· t. és •· p. Nam"· 
tu. ás ab. Kisjenc5, cs. ö. VadAsz, ugróez • 

u. t. Vadász, ~- · Slpos, n Amadékarcsa, PoliOlly ~ dlllia-
n Egerszólát, HltJU tim., egri szerdahe1yi j., cs. o. Bc5s, a. t. és 1. p. Királr6a· 

j., c~. o. Verpelét, a. t. Verpelét, u. p. Egerszólát. karcaL ·, . 
n Székelypálfalva, Uat~arhely ""'·• Si p o 1 am a d é :t a r cs a L 

udvarhelyi j. (székb. Székelyudvat·hely), cs. O. Slposbokor, ,... Nyíregyháza, Stabole~ ~11., es. 
Korond, u. ~. Korond, u. p. Székelypilfalva. G. Nyíregyháza, a. t. és u. p. NylregyhAza. 

fl CsfkszentgyOrgy, Csík tltA., f""' Dusnok, 
kászonalesiki j. (székb. Csfkszentmárton), cs. O. lctm tJm., kalocsai j., CL G. Dusnok, L t, 
Csikszentmárton, a. t. Csikszentmárton, n. p. u. p. Dusnok. . 
CsfkszentgyGrgy. Slpostanya, r-. Domahida, S1alm6r t~•, nan· 

Sfnatelep, fl Hc5lak, Trencsln ••·• illavai j., kál'olyi j., es. o. Nagymajtény, L &. Domahida· 
Cll. O. Illava, •· t. és L p. Bc5lak. Kismajtény, u. p. Domahida. 
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f""'l Ecséd, Heves tim., hatvani j., Si r o v n i c z a L SzénásglldOr. 
es. ö. Hatvan, u. t. és u. p. Ecséd. *) Sisak kk., Kru.ssó-Szörény vm., újmoldovai j., 
Sipos~anya, f""'l Gábod, Alaó-Flhér t~m., maros- ház 134, :E 726, O., +- (oláh), gk. Fejérdomb 

újvári j., cs. o. MagyarbO.kkOs, a. t. és •· p. Ma- (szerb), 1.97! kb., kj. és ak. Felsö}lozsgás, tsztk. . 
rosesúcs. · • és jb. Fehértemplom, ah. Ora viezabánya, ·es. O. 

f""'l Dusnok, Pest-Pilis-SoZt-Kis- helyben, 48, VII, il, u. ~. és u. p. Fejérdomb. 
}un ""'·• kalocsai j., es. o. Dusnok, u. t. SOkOsd, r"'\ Hernádkak, Ze111plln. tiM., 
L p. Dusnok. szerenesi j., cs. O. Gesztely, a. t. Onga, L p. 

*) Sfrak tk., Hont ipolynyéki j., ház 60, Hernádnémeti. 
f. 301, M., rk. K6keszi, 1.286 kb., kj. és ak. 11 ) Slslócz tk., URfl vm., ungvári j., ház 61, f. 
Kólr.es:ri, tsztk., jb. és ah. Ipolyság, cs. O. Csáb, 818, M., rt. és st. (h-darma, 6!:U kh., kj. és ak. 
26, XIV, 46, a. t. Balassagyarmat, u. p. Kökeszi. Órdarma, tsz. Beregszasz, jbtk. és ah. Nagy

r"'\ NagykörOs, Pest-P6lis-Solt-Kiskwn tapos, cs. O. Nagykapos, 66, XI, 96, u. t. és 
tm., es. O. NagykörOs u. t. és u. p. NagykörOs. u. p. Ungtarnócz. 

f""'l Szarvas, Bikis 11m., szarvasi j., *) Slssó kk., Nyitru. nyitrezsámhokréti j., 
cs. i!. Szarvas, m. h.; u. t. és u. p. Szarvas. ház .f.ö, f. 867, T., m., 0, 1.674. kh., kj. és ak. 

r'l .Aratl t~m., világosi helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Nagytapolcsány, 
j., es. o. Ószentanna, u. t. és u. p. Újszentanna. cs. o. Nyitrazsámbokrét, 1!, XIV, 46, u. t. Ribény, 

n, r'l Alsótortvélyes, Zemplm 11m., nac- ~. . 
mihályi j., cs. O. Ó1·mez6, a. t. Bánócz, a. p. *) Slstarócz kk., Tem11 .",._, lippai j., ház !7!, 
Rakócz. , i, UIB!, O., .:f-, 7.684 kb., kj. és ak. helyben, 

Slrm.ez3major, f""'l Bályok, Bihar t~m., marBittai tsz. Temesvár, jhtk. és ah. Lippa, cs. O. Lábu, 
j.; cs. O. Berettyószéplak, u. 1. és u. p. Bályok. VIII, Jó, ~· 

tk., Fogo.ras t~m., t01·csvári j. (széth. S i a t a r o v e c z l. Sistarócz. 
Zernest), ház 188, z 948, O., =f, 2.016 kb., kj. *) Slter kk. X Bangétamajor és Ha1·asztpuszta • 
és ak. Simon, tsz. Brassó, jbtk. Zernest, ah. Bihar a~lárdi j., ház !136, f. 1.166, M.: 
Sárkány, cs. O. Felsc5t0resvár, Bt, XXIV, 78, a. t. a, rt. Hegyköztóttelek, th., kj. és ak. hely
és u, P• Törcsvár. . . ben, tsztk. Nagy-Várad, jb. Nagy-Várad vidéki 

r'l SOvényháza, Csongrád.,".,, tlszan- (széth. Nac-Várad) ah. Nagy-Várad,· cs. O. 
inneni j. (székh. Kiskundorozsma), cs. O., Csany- szalárd, 87, IV, 1, u: t. Szalárd, [8]. 

_telek, u. t. és u. p. Csan~telek. . *) SJtervölgy tt., Bihar 11m., szalárdi j., haz 97, 
*) nk., X Bakap, Czmeps, Darnó, f. ~85, O., =f, 2.658 kb., tj. és ak. Siter, tsztk. 

Fllrészmalom, KútvOlgy, Liszkómalom, Lyukva, Nagy-Várad, jb. Nagy-Várad vidéki (székh. Nagy• 
NémetvOlgy, Pusztacsikójárás, Pusztadalla, Puszta- Várad), ah. Nac-Várad, cs. o. Szalárd, 87, IV, 
k~kli.t, Pu~z~ozsnakf6 és Rozsnak ; Hevu 11fll., 11, a. t. Szalárd, u. p. Si ter. . 
pe\enbá.n l·• hát. 801, f. _1.9-M, M., o, 11.013 Si tk e 1. Kiasitke, Nagysitke. · 
kh., ak. helyben, tsz. Ege1·, Jbtk. Pétervására, ab. Sltnylk, r"'\ Sztropkó, ZempUn .",.,, aztroptói 
Eser, es. o. Reust, 60, X, , m. h., . ,. S t tó • é Sztr kó 41:/Jl . J·• cs. u. z rop , u. •• s a. p. op . 

*) • tk., X B1-anyiszkó és Kolbah- r"'\ Gölle, Somogg f.lm., igali j., 
· ta 8 • k' b · . ház .. 

0
,. .1! 988 cs. O. Mosdós, a. t. A ttala-Csorna1 u. p. Gölle. 

pusz ; aros tim., lSSze em J., ... ... ... , Sk n si Láz m ~ hó' . A 

T '*' · K' b ~ • oa kh kj é k h 1 • a o , f"'. , .&~·encsc:;ft t~m., pu 1 J., cs. u • 
. , o' lzr. IS sze en, '"'·'1:0"' ., • s a . e y p hó t p hó Láz 

ben, tsztk., jb. és ah. Epe1jes, ca. o. Bel'tót, u • u. • u ' w. P• · 
67, IX, J9, 11• t. Hedri, ~- Skarbatanya, . r; Dóczyfürésze, Bara 'IJtA., 

r'l Alsóbisztl·a, Má1·a,na,·os tJm., huszti garamszentkereszti l•• ca. O. Zsarnócza, u. t. 
j., es. o. Berezna, u. t. és u. P• .Berezna. . Pálosnagymezö, u. p. Dócz~fú~észe. . , 

Slrukamajor, n Árvaváralja, .Ana vm., vá1i .sta~·~tkairtTán~, 1"'1 Tu1·re~e, Nyitra· t~m., 
j. (uékh. Turdossin), cs. G. Árvaváralja, •· t.· mmv:u J., cs. O. M1ava, u. t. M1ava, D:~· Tórréte. 
él u. P• Árva-váJ.'&\la. · Skorel tk., Fogaras t~m., als~árpási l·• ház !199, 

Si r oká n y 1. FOsthegysirokány. i. 1.228, O., t, .:j=-, 6.!95 kb., kJ. és ak. helyben, 
Slrokapuszta, f""'l Kanak, Torontál bán- tsz. Brassó, jbtk. és ah. Fogal'BB, cs. O. Alsó-

laki j., es. O. Kanak, u. t. és u. p. Kanak. porumbákJ 81, XXIV, 78, u. t. 
. tallya, n BenkMal va, Zemplm f.lm,, 0· . ··. 

Yarannói j., cs. D. Tavarna, 11. t. és a. p. Tavarna. Skrabák, 1"'1 Trenosénrákó, n-encsln t~m., cs•-
1"'1 Málnapato.k, Nógrátl t~m., j., es. O, Csaeza, u. t. Csacza, L P• Tren-

losonczi j., cs. G. Lónyabánya, •· t. Ipolyszele, esénrákó. 
L p. Málnapatat. · Skl·adnelrhinJ, r"'\ Hegyeshely, Trencam 11m., 

r'l LAz, Trmcsm ".., puhói j., ca. o. nagybicscsei j., cs. o. Turzófalva, L L Tunó· 
Puhó, 11. t. Puhó, u. p. LAz. falva, u. p. Herreshely. 
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,..., Dombelve, Trmcaln "m., esaezai Varannó, CB. G, Varannó, 68, IX, L t. l'araDII~ 
j., cs. G. Csaeza, u. ~ Csacza, a. p. Dombelve. ~- · 

Skul&Tczi, n Be1·ekfalu, Trencaln 11m., esaezai Solcztanya, n Krasznokvajda, .4bovj·.7bnlfl 
J., cL o. Turlófalva, . a. i. Turzófalva, u. p. 11m., to1uai j., cs. o. KraaznokvaJda, L t. él L p. 
Saaniszlófalva. · Krasznokvajda. 

Slog, n Fels61Jereben, Be1·eg ""'·• alsóvereczk.ei *) Solt nk., X Máriaháza, Remanenczia dl 
j., cs. ·o. Polenli, a. ~ Alsóve1·eczke, a. p. Szarvas- Révbér ; Pe.e-P&li1-8olt-Kirku """' dunavecaei j., 
hAza. ház 1.587, i. 7.~3, M., C;, a, ág. DunaerJháza, · 

Smldmajor, 0 Barátmajor, Vas "m., kc'Jszegij., !17.658 kb., ak. helyben, tsz. Kalocsa, jbtk. és ah. 
ca. O. Rohoncz, a. t. és a. P• Városslalónak. Dunavecse, cs. G. helyben, 88, 11 98,~. f, 

S m i l n ó L Szemelnye. · · _[ll e. ~· 
S m u lJ ó c z L Sugó. . Solt, n Hódmezc5- , Olorlgrád ua., 
S ó ak n a l Görgénysóakna. cs. o. Hódmezi'S· V ásirhely1 11o t. él u. p. Hód-
*) S4bánya kl:., Sáros 11m., eperjesi· j., ház mezi'S-Vásárhely. · 

!18, i. 983, T., m., rk. Tótsóvár, 77 kb., kj. Soitészmaloa, f"t Ona.da, J.,.,", ""·• Iraztenal j., 
és ak. Tótsóvár, tsztk., jb. éa ah. Eperjes, cs. cs. G. Oszada, a. ~ Trsztena, u. p. Uulfe . 

. 11. Eperjes, 67, IX, 29, u. i. és u. p. Tótsóvál·. Soltészmalom, f"t Vavrecska, ÁI'OII "'·• 
Sobeltanya, ,..., SzászréiJen, Maroa-Torda 11m., námesztói j., Cl. I'S, Nemesstó, L t. él • p. 

cs. ö. SzászréiJen, a. ~ és u. p. Szászrégen. Námesztó, 
*) Sobor tk., X Körtvélyesmajor, Sárdosmajor, *) SoUéllpereclény kk:, Tretlclttl t~t~o, '"" 

és Tuskósmajor; Sopron '!lm., csornai j., ház 116, beszterczei j., ház 78, i lí()j, T., (), kh~ 
i. 778, lll., rt. E1Jyed, áar. Rábaszentandrás, 8.066 kj. és ak. helyben, tsz. Trencsén, jbtk. Váabeu· 
kb., k;j. és ·ak. Egyed, tsz. Sopron, jbtk. és ah. tereza, ab. Nagybicscse, Cl. G. Vágbeutercze1 

Csorna, CB. ö. s,umy, 76, XVIII, 68, a. 1;. Szany- 71, XV, 47, •• ~ Vágbeszlercze, ~· . 
Rábaszentandrás, u. p. Egyed. . *) Solhadkert nk., X Bc5szér és i JW. 

*) Soborsln kk., .Arad máriaradnai j., ház Nia-Solt-Kiakun kiskc5rilei j., ház. 1.47~ 
866, l. 1.7lU, O., m., n., O• =f, ref. Lippa, i 7 lll., n., Or ~. d', (i, 19.~ kb., at. 
kb., kj. éa ak. helyben, tsz. Arad, jbtk. és ah. Mária- helyben, tsz. Kalocsa, j btk. és ah. Kiak6rlls, ca. O. 
radna, cs. G. helyben, IV, 13, r, Pr~nayfalva, 38, I, 3, r (Sollvadbrt· 
.[ll· e. ~. . T~lár), .f4 e. . . 

*) Sótaha kk.., Bda.tercse-NaaeórJ · ) Sóly kk., Vu1prtm ~ veszprémiJ., hb~ 
j. (székh. Besztercze), ház. 181, f_ 799, M.,. o., i. 469, M.,. r\. és ref. HB.J~áskér, kb., kj. 
* ' ~, 1.877 kb., kj. éa at. helyben, tsztk., jb. és ak. H&JmáakéJ•, tsztk., Jb. él ah. Veeaprim, 
éa ah. Besztercze, cs. D. helyben, XXII, 7!1, cs. G. Várp~ota, 19, XVll, Illi, m. h., L&. 
L 1;. Szeretfalva, a. p. Besztercze. éa a. P• HaJmálkér. 

S ó fa l v a l. Alsósófalva Felsc5sófalva, Huszt- *) Solymár nk., X Czfzmalom, 116aéttl6 
sófalva. ' · bányatelep, Móczár feslékgyár, Rozália gdltégla· 

Sotronya, n Ka1·t~a·, .Arad aradi j gyár, Bolymártelep és Szarvascsárda; JW..Hlif. 
• K" t• :f .. -a. ., ""'·• pomázi j., ház 667, f.S.t!Ml. li., 

Cl, u. ul' u81 1 ~ p, U. :t: 3101< Lb .L h 1 b 11.. ib. P-' 
So 

.~,_ . . m., 0 , • ou .. ., ..... e y en, tsz~ él J ., • 
r;iUltanya, n Nagyese1·ged, KN-Kti,kiJ,ll6 'déki ( 'kb ah. s t dre o. 

~ 

L N árádtii . sv r av , , !" Y • . . . S o l y m á r L Nagysolymár. 
) Sóhá.t kl:., X Bukon ~ Ung 11m., nasyberezna1 Solymártelep, f"t Solymár, Put-Pilii·Boli·Eü-

j., ház !08, i 1.670, R.! n., m., ~l rk. Nau- kun 11m., pomálli j •• Cl. ö. PiliiYGrOivár, r. 
herezna, 11.009 th., kj. éa at. helyben, tsz. a.. p. Solpilár. · 
:Beregszász, jbtt. él ah. Nagyberezna, c1. O. hely- *) Solymoa kl:. Ur&g 1111 szobránczi · bú 
ben, 66, XI, 36, u. i. Bercsényifalva, ~· i01, f, 885, T., m.,';, rk. un;azeuna, rer. itmos· 

Sóhu, n Zsolna, Trmcalft _tmt., cs. G. Zsolna, lueska, 3.063 kb., k,j. és ak. Alsókánya, bz. Beret 
L ~ és u. P• Zsolna. szász, jbtk. Szobráncz, ah. Unrvár, oa. G, Pálócr, 

Sók l. Magyarsók, Tótaók. . 66, XI, 36; u. 1;. és u. p. Nagymihily. 
~) 8okor4Jpá.tka kt., X Ptikapus,ta, (JytÍ'r S o l y m o 1 I. Solymosvár. 

10ko1·óaljai j, (székh. Tét), ház iti, !1.191, So l y m os l. Garamsolymos, G;yepllsolymos, 
M., rt. Tényi'Sfalu, 1.9.66 kb., lr,j. és ak. Tényőfalu, GyöngyOssolymos, Kissolymos, K6várso!ym01, 

· tsz. Gyc'Jr, jbtk. Tét, ab. Gyc'Jr, cs. G. Kajár, 19, Kftküllc'Jsolymos, Magyarsolymos, 
XVII, 56, u. t. Felpécz, L p. Tényőfalu, Mezc'Jsolymoa, Nagysolymoa, Néraaolym01, Sajó-

*) Sóklit kk., varAnnói j., ház solymos, Szilágysolymos. · . 
161, f, 759, T., m., (;, ó'. gk. 1.8()4, kb., *) Solymosbucsa kk., .Arllli "'"' boroaBbeli j. 
lrj. és ak. helyben, tsz. Sátoraljat,jbely, jbtk. éa ah. ház 97, i 487, O., rk. Karllab6kéDJ, \B· 
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kb., kj. 9 ak. Roncztl5, tsz. Arad, jbtk. és kj. és ak. Lecsmér, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szil'u-
ah. Körllshökény, cs. G. Madai'Bák, IV, tB, somlyó, cs. O. Kémer, 61, Ill, 10, •· t. és L P• 
L t. és u. p. Honcztc5. Lecsmér • • So ly m o a b u cs 6. v a L Solymoabucu.. *) Somberek kk., Bariifitili ""'"' mob6.cai j., hb 

*) Solymoskarcsa kk., Po680t&1f vm., dunaszerda- 406, t 2.101, N., az., m., Or .:fo, 6.4!68 th., kj. és 
helyi j., ház H, t 109, M:., 1·t. Egyházkarcsa, !9! ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Mohics, cs. O. 
kb., kj. és ak. Etraka1·csa, tsz. Pozsony, jbtk. és Dunaszekcsl5, 62, XIX, 61, u. t. Palotabozsok,~· 
ah. Dunaszerdahely, cs. O. Dunaszerdahely, 71, *) Somfa kk., KrtJBs6-&1Jrl1~11 11m., teregovai j., 
XIII, u. t. és •· p. Kh·ályflaka'rcaa. biz ! 1.~9, O., .:fo, ... 889 kh., k3. és ak. 

fl Gyulavári,Békts mn.,gyulaij., helyben, tsz. Kar6.naebea, jbtk. ah. 
CL O. Gyula, u. t. és u. P• GyuJavári. Orsova, cs. o. helyben, 63, VIII, !6, r. 

· So l y m os p e tr á az L Gyepüsolymos. (Dom6.anya-Somfa), ~- . 
SolflllOSBJÚI, f"\ Krasznamih6.lyfalva, BMilágy *) Somfalu kk., 8Milágy "m., j., 

"""' tasn6.di ·j., ca. O. Alsószopor, u. t. és u. P• ház 156, t 801, O., ; , 1.883 kh., k,j. és ak. 
Ákos. 1 Bikáczfalva, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágycseh, 

Sol:rmostanra, fl TOrOkbecae, TorontáJ cs. o. Hadad, 51, Ill, 10, u. t. és L p. Hadad. 
· törökbecsei j., ca. O. TOrOkbecae, ll. t. és ·u. P• S o m fa l u L V ágsomfalu. 

Tl!rllkbecse. . · •) SomfalTa kk., X Untenpuazta; Sopron 
*)Sol)'lllOBTárkk.,·XSolymoaváripuszta; . .Arad soproni j., ház 361, :E !.169, N., O• ~.106 kh., 

."._, máriaradnai j., ház 416, f. 1.767, O., ·m., k,j. és ak. helyb~n, tsztk., jb. és ah. Sopron, cs. O •. 
.:f, rk. Jláriaradna, 16.08'1 kh., kj. és ak. helyben, Sopron, 76, xym, 67, itiJ, f (Lépesfalva-Som-. 
ta. jbtk. éa ah. M6.riaradna, es. o. Mál·ia- falva), u. p. Agfalva. , 
radna, IV, 18, a. t. és a. p. Máriaradna. Som fa l v a I. Somosfalva. · 

Sol)'DlOBlArl puszta, fl Solymosv6.r, .4raa tlm., Somhegr, ~ Nagyhuta, .Abatü-Toma ""'·• 
j., cs. o. Máriaradna, u. L Újpanád, füzéri j. (székh. Hernádzsadány), cs. o. Pálháza, 

L p. Mária~·adna. , u. t. Legenye-Mihályi, •· P• Pálhba, 
*}"Sólyom kk., Biluw helényesi j., ház91, Somhc;gr, fl Parád, H«~U "m., pétenás6.rij., 

f, ~1, O., m., .:fo, !.1()4. kh., kj. és at. Urszád, cs. o. Parád, u. t. és u. p. Parád. 
tn. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényea, cs. ö. Somhegypuuta, fl Bakonybél, Ves1prt. " .. ,. 
helyben, 87, IV, lB, r. ~ p. u. zirczi j., cs. ö. Bakonybél, u. t. Zilu, u. p. 

•) Sdlyomkl kk., t~tn., kolozsv6.ri j., ház BakonybéL · 
:E 871, O., m., 1, kh., kj. és ak; hely- Sombid, r\ Nadab, .Arad .,..,, kisjenili j., 

ben, taztk. Kolozsvár, jb. Kolozsvár vidéki (székh. cs. o. Alsósimánd, a. t. és u. p. Nadab. 
Koloavir), ah. Kolozsv6.r, cs. O. Bodonkút, öl, *) Somkerék kk., X Blattanya, Hh'Sehtanya 
XXI, 67, u. t. és u. p. Borsaújfalu. és Somkeréti szillll5hegy; B•olno'k-DoboJ:a tm&., 

•) Sólyomköpesies kk., X Bethlentelep és bethleni j., ház f, 1.098, M., o., ~, gk. TQhit, 
SólyomkóTár; Bihar t1fis., élesdi j., ház 4!36, kh., kj. és at, helyben, tsz. Dés, jbtk. és 
i i.707, T., o., m., o . .:fo, 11.648 kh:, kj. Élesd, ah. Bethlen, cs. o. Bethlen, 68, XXII, 7~ 
ak. (a boátartozó Bethlentelep kivételével) ~esd, r. ~· 
ill. Nau-Várad, jbtL és ah. Elesd, ca. ö. Elead, fl ÉrkOMlkút, Bihar llm.,székely-
87, IV, 11, u. t. él a. p. Élesd. hidi j., cs. Székelyhid, u. t. Székelyhid, a. p. 

· SólyomkövlLr, f"'l Sólyomkópeatea, Bthar t1m., ÉrkObOlkút. 
éll!lldi j., cs. 6. •· t. 6s u. p. Élesd. . Somkeré.ld szöllöhegy, fl Som.k:erék, &olmJ:-

*) Sólyomtelke kk., Kolon vm., nádasmenti j. Doboka vm., bethleni j., es. ö. Bethlen, a. t. és . . 
Kol9zsvár), ház 67, :E !91, O., ~, 1.1J10 a. p. Somkerék. • 

kb., kj. és ak. Tiire, tsztk. Kolozsvár, jb. Kolozs- S o m k ú t l. Kissomkút, Nagysornkul 
vár vidéki (székh. Koloasvár), ah. Kolozsvá,r, cs. ö. *) Somkútpaiaka kk., S•atmár ""'·• 
Egeres, öl, XXI, 67, u. i. és L p. Magyal'- j., haz '186, f. 1.~47, O., ::j=-, Uá5 kh., kj. és 

· gorbó. ak. Nagysomtut (jederi kj. és ak. kerület), tsz. 
*) Som kk., X Daránypuszta; Somogy 11m., Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Nagysomkút, cs. O. 

tabi j., ház 161, :E 836, M., ~, rk. Nagyberény, Nagysomkut, 6, XII, 88, L t. él u. p. Nagy· 
169!1 kh., ij. és ak. Nagyberény, tsz. Kaposvár, somkut. 

'rab, ah. Ka~'ád, cs. o. Ádánd, 4-l, XIX, 68, ~ Csetnek, Gömiir IB Ki.-
t (Som-Nagyberény), ~· . Hont 11m., rozsnyói j., cs. O. Csetnek, u. t. él 
~ Sáros ca. ö. Kisszeben, u. p. Csetnek. 

• 

L t. és u. p. Kisszeben. S o m l ó I. Vértessomló. 
Som I. Beregsom, Felsösom. Somlóltegr, 0. Somlóvásárhely; Yes~pt·ém t:m., 
*) Somálr kk., &ilágg .,.,, azilásJ'somlyói j., devecaet·i j., es. o. Devecser, L t. Tüskevár, 

IW f, 808, O., m., Jt, ret Lecsmér, 1.82i kh.,; u. p. Somlóváaárhely. 
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*) Somlójenö kk., X VArdnpnszta; Ve.9zprtnz gya1·mati j., cs. ll. Balassagyarmat, u. t. 6s L f. 
t~tn., devecseri j., ház 138, f. 662, M., rk. Tllske- Szngy. . 
vár, 1.4·16 kb., kj. és ak. Somlóvásárhel~, tsz.. *).Somlyóújlak kk., Bsildgyvt~~., azilágyiOIIllJói 
Veszprém, jbtk. és ab. Devecser, ca. O. Devecsel', j., ház 157, f, 6SO, M., ~, rk. K&i.sztelek, 
19, XVII, 65, u. t. Tnskev~r, L P• Somlóvásár- kb., kj. és ak. helyben, tsz. Zilah, jblk. és ah. 
hely. ·.- · . ' · Szilágysomlyó, es. O. Sz;ilágysomlyó, 61, III, 10 

*} SomlószöUös kk._, V eSiprim "m., 'devecseri u. t. Szilágysomlyó, ~ · 
j.; ház 27.4!, !1.417, M., o. ef, 8.381 kh., tj.és omlyóvhárhely l. SomlóvúlrheiJ. 
at. helyben, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Devecser, Som máI' y I. Somály. 
cs. o. helyben, 19,. XVII, 55, u. t. Tllskevár, *) Somodl kk., X Somodil't\rd6; .Abaw,i-TOI'I4i 
~- . 1 1 tma., csereháti j. (székh. Szepsi), ház !115, !1.181, 

Somlóvár, r'\ Doba, Veseprém t~m., .devecseri M., o, -'~878 kb., kj. és ak. helyben, lsz. Kassa, 
j~, es. o. Devecser, n. t. Devecser, u. p. Somló- btk. és ah. Szepsi, cs. 11. Szeps~ 241, IX, !ll, 
szőllős. r. ~ p. u. o 

*)· Somlóvásárhely kk., X Lovaspuszta és . r- Somodi, .Abatlj·Torlla ,.., 
Somlóhegy ; Veseprém vm., devecseri j., ház 3.J4. r.sereháti j. (székh. Szepsi), cs. ll. Sz;epsi, L t, 
f. 1.833, M., o, 3.9!7 kh., kj. és ak. helyben, és n. p. Somodi. 
tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Devecser, cs. 6. *) Somodor kk., X Belsiimajor, Malomhiz, 
Devecser, 19, XVII, 5!'1, n. t. Tilskevár, ~- Pusztasomodor és Újmajor; Somogy 11111., ipli j, 

*) Somlóvecse kk., Veseprim '""·• devecseri j.. ház ·9~, !. 856, M., rk. Mernye, ág. Ec~eny, 3.!11 
ház 111, f, 505, M., rk. és ág. Somlószőllős, ref. kh., kj. és ak. Magyaratád, tsz. Kaposvar, és 
Csögle, 857 kb., kj. ~ ak. Nagyalásony, tsz. ah. Igal, es. O. Mernye, 44. XIX, r 
Veszprém, jbtk. és ab. Devecser, cs. o. Somló- (Somodor-Somogyaszaló), 1:8] 
szőllc5a, 19, XVII, 55, u. t. Tilskevár, n. p. Nagy- aszaló) p. u. 
alásony. S~~odorpuszta, :' Szomor, Kllftllii'OIII ._, 

S om l i ó L . Xissomlyó, Jlezősomlyó, Szilágy- tatu J., ca. O. TarJán, a. t. Zsámbék, L." 
somlyó, Vársomlyó. Szomor. 

*} So J ó hi kk X c h' t és Ú' ét- *) Som08'1 kk., X K.ulcsoscsárda és Somo8')'· m y cse ., se xpusz a Jr B pé . . u. 

s. ·z· 'lá m1 ó' . ház !tr· bányatelep; aranya vm., cs1 j., IRlo 

tanya i " a!J11 t:m., szl gyso . Y 1 J., '• t 1.781), M., n., rk. Mecsekszabolcs, !.36~ ih, 
f, 1.011, O., m., t, 2.829 kh., kJ. és ak. Somlyó- kj é k h 1 b ts "· 'b és .'l. Pécs .. • 
·'lak ts Zil h, 'btk é h S 'lá l · "' · s a · e Y en, z ...... , J • au. • - "' UJ ' z. a J • s a . Zl gysom yo, cs. u. M k.s. b l ,.lj XIX 60 ." (So .... 
S il . l ó 51 III 10 • S 'lá l ó eese za o es, u ' ' ' .L m-.1 z agysom y , , , , n. •· ZI gysom J , V · )' ~ 

n. P• Somlyóújlak. a:)s~mogy~osa kk., X Geréld; hogy ~.., 
*) Somlyógyö~~lek kk., ?< Hollósv~l~ és igali j., ház ~~ö, f. 1.218, M., ~. 8.99' kb., ij. 

Magurahegy ; Bsdagy vm., szdágysomlyó.x J., ház és ak. Andocs, tsz. Kaposvár, jbtk. és llh. Ip\, 
~. i. ~.32!, O., m., . t, 2:149 kb., kj. ~s. ak. cs. o. Andocs, U, XIX, 63, v.. t. Ipl, ~· 
Krasznahxdvég, ~- Zilah, Jblk. és all. Szllagy- *) Somogyapáti kk., X Adorjánpuszta; &.on 
somlyó, es. O. Sztlágysomlyó, öt, III, 10, m. szigetvári j., hAz 7,, f, 1., ~. rt. 
b., u. t. Sarmaság, C8J. Németlad, 1. kb., kj. ás ak. helyben, 'tsz. 

Somlyómajor, r'\ Tarján, Komárom t~m., tatai Kaposvár, jbtk. és ah. Szigetvár, IlS. ll.SIÍBI!hár, 
j., es. o. Tarján, n. t. Alsógalla, n. p. Tarján. 44, XIX, 6~, u. t. Szigelvár, ~· 

*) Somly6mez6 kk., BsiZágg t~m., szilágy· *) Somogyaracs kk., Bomc.gy tllll·r barcsi j, 
aomlyói j., ház 84-, i 384, O., 1Jk. SzaimárOköriló, ház 7!1, f, 428, M., h., rk. Erdc5csotonya, 
1.106 kh., kj •. és ak. Selymesilosva, tsz. Zilah, kb., kj. K.omlósd, ak. Erdc5csokonya, tsz. Kapos· 
jbtk. és ah. Szilágysomlyó, es. G. Sarmaság, 61, vár, jbtk. és ah. Nagyatád, cs. 11. Babócss, '4 
III, 10, n. t. és n. p. Selymesilosva. XIX, 6!, n. t. és u. p. 

Somlyópuszta, r'\ Bátorkeszi, Eamrgom vm, *) Somogyaszaló kk., X Antalmajor éa DM· 
párkányi j., cs. G. Muzsla, n. t. Bátorkeszi, u. P• hida ; Somogy tlm., igali j., hú 189, f. 1., 
Búcs. . ~, rk. Mernye, 4.1!1 kb., kj. ds ak. llemye, 

*) Somlyószécs kk., Seilágy tltn., szilánsomlyói tsz. Kaposvár, és ah. Igal, cs. ll. lleroye, 
j., ház 169, i 784, O., t, !.!04 kb., kj. és ak . .U, XIX, 68, f (Somodor-Somoryuzaló), 
Szilágypereesen, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágy- n. p. Mernye. · 
somlyó, cs. G. Szilágy!Jomlyó, 61, III, 10, •· t. Somogybhyatelep, n Somogy, BaraAga ca., 
és n. p. Szilágyperecsen. · pécsi j., es. ö. Mecsekszabolcs, L t. SomorJ• 

Somlyósziget r'\ Ráczteve Pest-Pália18oZt- Vasas, n. P• Somogy. 
KiBkwn tml., rá.~zkevei j., cs. Ó •. Ráezkeve, n. t. *) Somogybtlkkösd kk., X Kat&li~or él 
és U P Ráezkeve Nagyberekpuszta ; 8()fiiOfW tilt., caur&ó1 J., hál 

• • • Zéktin '~ Sord 1 Somlrótelep, r'\ Szi1gy, N6grrUJ 11m., balassa· 6j, i 489, ll., rk. y, .... • 866 ih., 
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~- ~ ak. Porrog, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. gyes, ref. KQküllöahnás, ig. Bal'lllhely, !U!61 kb., 
Csurgó, a. O. Zákány, .C..f., XIX, 6i, u. t. Gyéké- kj. és ak. helyben, tsztk., j b. és ab. Erzsébet\'áros, 
nyes, a. p. Porrog. cs. O. Erzsébetváros, 50, XXIII, 76, a. t. Eczel, 

*) Somogycsics6 kk., X Csiesópuszta, József- u. p. Medgyes. 
major, Lajosmajor és Vastagnyírmajor; Somogy *) Somogysámson H., Somogy ,;m., marezali 
na., csurgói j., ház 70, !. 74.~, M., rk. Iharos, j., ház 199, !. 1.108, M., o, J.74J kb.,, kj. és al;:. 
ág. Iharosberény, 1.450 kb., kj. és ak. Iharos- helyben, tsz. Kaposvir, jbtk. és ah. Marczali, 
berény, tsz. Kaposvar, jbtk. n ah. Csargö, cs. o. cs. o. Marezali, .tf., XIX, 68", u. t. Balatonszent
Jharosberény, .C..C., XIX, 61, ll. t. és a. p. Iharos- györgy, ~· 
berény. *) Somogysá.rd kk., X Sörnyepuszta, SzGvécs-

• 
*) Som{lgydUröcske kk., &mogy "m., igali j., puszta és Ujmajor; Somogy vm., kapoavlri j., 

bú t i. 8t.2, N., m., d', 1.875 kb., kj. n ak. ház JIJS, f. J.Oll'i, M., rk. Nagybajom, j,08f. kb., 
TOrOU:oppé.ny, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Igal, kj. és at. Mezócsokonya, tsztk., jb. és ah. Kapos-
ea. O. Andocs, 66, DX, a. '· Somogyszil, vár, es. o. Hetes, U, XIX, 6i, a. t. Kiskorpád, 

~- ~-
Somogyerdi, n Nagykól'Os, Pest-Pilis-Bolt- *) Somogystmonyf. ki., X Gardospuszta és 

Kisktm Vtll., cs. G. Nagykö1·0s, u. t. és u. p. Irmapuszta; Somogy tltll., marczali j., ház 56, 
Nagykör11s. :! 398, M., rk. Nemesvid, i.9i5 kh., kj. és at. 

Somogyfa, n Lille, Bar• "m., verebélyi j., Nemesvid, tsz. Kaposvt.r, jbtk. és ab. Marczali, 
es. 11. Verebély, •· t. és u. p. Barsfilss. cs. o. Nemesvid, U, XIX, L t. éa u. 'P• 

*) Somogyfajss kk., Somogy "m., marezali j., Nemesvid. 
ház 87, !. 9FI, M., o, 8.178 kh., kj. és ak. Puszta- n Kadarkút, Sot~wgg t~m., 
kovácsi, tsz. Kaposvár, jblk. és ah. Marczali, cs. o. kaposvári j., cs. O. Kada.rkút, m. h., u. t. és 
Ontopin, U, XIX, 68, _[f4 e. ~· u. p. Kadarkút. · 

Somogyfasz6ll6, n L11le, Bars "m., verebélyi *) Somogyszentmiklós kk., )( Móriezhely ; Bo--
j, cs. ll. Verebély, u. t. és n. p. BusfQss. mogy 11m., csul'gói j., ház !194!, ! 1.968, M., o, 

") SomogyfehéregyhA.z kk., &mog'!l tJm., mar- 5 . .C.S!I kb., kj. és ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. 
ezali j., hu 70, f. 4!1!1, M., rk. Somogysimson, és ah. Csurgó, cs. o. helyben, -", XIX, 6!1, u. t. 
l.~ kb., kj. élt ak. Somogysámson, tsz. Kapos- Nagykanizsa, ~. 
vár, jbtk. és ah. Marczali, cs. ö. Marczali, ·U, *)Somogyszil kk.,)( CséribeiJY, Magyal'ódpuszla, 
XIX, 69, 11. ~ Nemesvid, u. p. Somogysimson. Maros d puszta, Öreghegy, Szanlesi telep, Új major 

Somngyfo:t, n Kiliti, Somog'!l tabi j., és Vörösmaj or; &mogy va., igali j., ház S89,f.t.6US, 
es. 11. Ádánd, a. t. n u. p. Siófok. M., n., o, (r, áif. SomogydörOcske, 7.008 kh., kj. 

•, Somogyhárságy ~. X Betlehempuszta és és ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ab. l~al, 
Iishárságy ; Somogy szigetvári j., ház cs. ö. Igal, 44, XIX, 88, _[f4 e. ~-
f. Ut 9, N., m., o, '-507 kh., kj. és ak. helyben, *) Somogyszob kk., X . Csillagpuslta, . Kaszó-
tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Szigetvár, es. o. Mozsgó, puszta, Kerékarasztipuszta, Kisba.rátipuszta, Kill
ü, XIX, 6!, u. t. Mozsgó-Szulimán, ~· völgyipnszta, Mihályfapuszla, Nagybarátipuszta és 

*) Somogyhatvan kk., X Kámánpuszta ; Somog'!l Szomorúpuszta i Somog'!l "m., nagyatádi j., ház 
s., szigetvári j., hú 115, :! 70f., M., rk. Német· ~52, f. 1.777, M., o, t, ág. Vése, 8.814 kh., k:j. 
lad, Ui& kh., kj. és ak. Somogy•páti, tsz. KapoiJ· és ak. helyben, tsz. Kaposvir, jhtk. és ah. N'lgy
vár, jbtk. és ah. Szigetvár, cs. O. Szigetvár, 44., atád, cs. O. Fels6seresd, "• XIX, 62, f, 
XIX, 6!1, l. t. Németlad, L p. Somogyapáti. I" e. ~- . 

Somogyi, ·'"'~ Marosnagylak, ..Als6-Fehér "m., •) Somogytarnóaza kk., X Alsórigócz, Antal
marosujvm j., cs. o. Maroscsúcs, u. t. és u. p. puszta, Aranyospuszta, Fánimajor, Fels<'lrigócz, 
larosújvár. · Ferimajor, Kistarnócza, KOzéprigócz, Tarcsa, Tar

Somogyimajor, n Dunaszerdahely, Poesony nóczagyö r gy Os és Vadaspuszta; Som o g'!/ vm., barcs~ 
ha., dunaszerdahelyi j., es. o. Dunaszerdahely, j., ház 89, !. 1.891, .M., rk. Erd<'lesokonya, l'Bf. 

• 

1. t. és u. p. Dunaszerdahely. Komlósd és Péterhida, 18.fm) kh., kj. Barcs nk.· . 
Somogyitanya, n Ajak, Ssabolcs kis- hez beosztva, ak. Barcs, tsz. Kaposvár, és ab. 

vil.rdai j., es. ~. K.isvárda, u. t. és u. p. Ajak. Nagyatád, cs. O. Barcs, f.t,, XIX, 6~, :f, ~· 
*) Somogf.lád kk., X Galambospuszta és •) Sow.ogyt1ir kk., X és Tard-

lanaróv11lgy i Somogy vm., lengyeltóti j., bú puszta; &t~~ogy 'llfll., lengyeltóti j., ház 18f., f. 
!11, f, U", ll., ~ , rk. Osztopin, 4!.850 kb., 1.4,92, M., ~ , rk. Látrány, 7.968 kb., "kj. és a.k. . 
kj. és ak. helyben, tsz. Kaposvár, jhtk. és ah. Látrány, tsz Kaposvár, jbtk. és ah. Lengyeltóti, ·, 
Lennelt6ü, cs. ~- Osztopán, "· XIX, 68, cs. o. Balatonboglár, .W, XIX, 68, u. t. Balaton-
t. ~- lelle,· ~· 

*) Somonom kk., KiB·K1lktiU6 erzsébet- *) Somogyudvarhely kk., X Kisnyárpuszta és 
tároai j., bá.z 178, i HIOi, O., m., ; , .;=., rk. Med- Nyárospuszta; &mogy em., csurgói j., ház 308, 
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! !.0,7, M:., ~, rk. Berzeneze, 7 .SU kh., kj. Fejérfal va, U78 kb., kj. és ak. iU.ragynlatalla, 
Berzeneze nk.-hez beosztva, ak. Berzeneze, tsz. tsztk., jb. és ah. Máramarosszi~~tt, ca. ll. ti 
Kaposvár, jbtk. és ah. Csurgó, ca. o. Berzencze, fal va, 85, XII, 38, u. t. és u. p. Atnasnptar. 
U, XIX, 6!, u. t. és u. p. Berzeneze. Somoslpuada, f""l Helemba, Htmt ""'·• azobi j., 

Som o r y u zs o p a l. Váraduzsopa. cs. ·o. Szob, u. t. Szob, u. p. 
*) 8omog1fámOs kk., X Gilye, lhAszpuszta, S o m o sk e s z l. Somosi.eszi. 

Remetepuszta és Vinczemajor j Somogy tJm., len- *) Somoskeszl nk., X lstvánházapuata; .Arlll 
celtóti j., hú 196, i 1.i86, M., rk. Somogy vár, tJm., borosjenői j., ház 671, f. 1.119, O., :f, 6.1'7 

· ág. Ecseny, .f..34!3 kh., kj. és ak. Somogyvar, tsz. kh., ak. helyben, tsz. Arad, jbtk. és ah. Borosjend, 
KaposvAr, jbtk. és ah. Lengyeltóti, cs. G. Somou- cs. O. Cserm6, IV, 13, •· t. és u, p. Csermd. 
..V, U, XIX, 63, u. t. és u. p. Somogyvár. •) Somoskö kk., X EresztvénybA.nya. Kastély· 

*) 8omOg1fár kk., X Kupavárhegy, Mária- oldalpuszta, Lánaspuszta, )JacskalyukblnJir 
puszta, Újhegy, Vadaskert, VAraljapuszta és Vidám- Medvespuszta és Rónapatakpuszta; N6grád ea.. 
bizpuszta; Somogy lenceltóti j., ház 318, mieki j. (székh. Salgótarján), ház 91, ! 691, 
f, ~.326, M., o, 7.5{8 kb., kj. és ak. helyben, M., rk. Somoskőújfalu, '177 k.h., kj. és ak. Somos· 
tsz. Kaposvár, j btk. és ah. Lenceltóti, cs. ö. kc'lújfalu, tsz. jbtk. Salgtltarjln, 
hely ben, ,..., XIX, 68, _[ll e. ~· ah. Losoncz, es. G. Salgótarján, 16, XVI, 51, L t. 

*) SomogyTlsoJRa Somogy ""'·• barcsf j., és u. p. Somoskc5újfalu. · 
ház 167, i. 877, i§, rk. Erdc5esokonya, .f..9.t.ö *) Somosköújfalu kk., X Bllkkrétpuuta, Gedócz. 
kb., kj. és ak. Erdc5esokonya, tsz. Kaposvé.r, j btk. é;;: puszta, Kismalompuszta, MizserepllSita és öreg. 
ab. Nagyatád, es. o. Babócsa, 4 J., XIX, 6~, u. t. és malompuszta ; Nó!Jflád tim., f'lll.eki j. (uékh. SaJ. 
•· p. Erdc5csokonya. . gótarján), ház !161, :E 1.867, M:., ~, kh., kj. 

*) Somogyrlszl6 kk., X Somogyviszlói puszta ; és ak. helyben, tsz. Balassagyarma~ jblt. es 
. Somogy szigetvári j., ház 81, i .f.90, M., o, ah. Salgótarján, es. G. Salgótarján, !li, XV~ il, 

rk.. Somonh6.rsAd,· U99 kh., kJ. és ak. Somogy- :f, ~-
apiti, tsz. Kaposvá.r, jbtk. és ah. Szigetvár, cs. o. Somosköytanya, fl Vetés, Seatmár 1111., Clell· 

Szigetvir, ·U, XIX, 6!, u. t. lloZS~ó-Sznlimán, geri j., cs. O. Csenger, •· t. és u. p. Vetés. 
u. p. SomonapAti. Somosmajor, fl Pinnyéd, Gyór tiB., lószipl· 
· Somogyviszlói puszta, (lSomorYviszló, Somogy csilizkOzi j. (székh. Gyc5r), ca. ll. Győr, 1. t & 
tiM., szisetYári j., cs. G. Szigetvár, L L Jlozsgó- u. P• Gyc5r. 
Szulimán, •• p. Somogyapáti. . SomosmáJ, n Iszkaszentgyllru, Fejt n., 

*) Somorja nk., X Gáncsháza j Po••ony t~m., székesfehérvári j., cs. ll. Székesfehénár, L t. él 
somorjai j., ház 875, i. !.930, :M., t., n., o. i§, á', u. p. Moha. · 
6.468 kb., ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Somospussta, f""t Újlót, .Ban tiM., n~lyi~ 
helyben, cs. ö. helyben, 7!, XIII, .a, :f cs. ö. Verebély, u. t. Ohaj, u. P• ÚjlóL' 
(Somorja-Uszor), _[ll e. . . *) Somosrén kk., KraiB6·SI~rlfi1J ftl., left. 

Som o r j a l. Pusztasomorja. govai J., ház 876, f .4.249, O., .:f, 82.737 ih~ lj. 
*) 8om.os kk., X Gimespuszta; Stiros ""'·• és ak. helyben, tsz. Karánsebes, jbtk. Terepn, 

lemesi j., ház t76, :E 1.411, T., ű, gk. Várgony, ah. Orsova, cs. O. helyben, VIII, L t • 

• 

8.501 kh., kj. és ak. Lemes, tsztk., jb. és ah. Eper- Mehádia, ~· 
jes, es. G. Lemes, 67, IX, !9, a. 1;. és u. p. Lerqes. *) Somos1elkt kk., Kis·KtJkiUló v11., radnóti 

Som.os, fl Beezkó, D-encalft trencséni j., j., haz 14!1, :E 630, O., m., ;, 1.806 kb.,kj.ésak. 
cs. O. Beezkó, a. t. Bogoszló, u. p. Beczkó. Laczkód, tsz. Erzsébetváros, jbt.k. és ah. Dicsúszenl· 

Somos, f"t Nadab, .Art.ld tJfll., kisjenc5i j., cs. O. márton, cs. o. Kerelc5szentpál, 60, XXIII, 76, • L 
Alsósimánd, u. t. és a. P• Nadab. és u. p. Mikefalva. 

S o m o s l. Biródsomos, Csé bt"ápomos. *} Somosúj falu kk., Sáros t~m., lemesi j., hál 
*) Somesd kk., Maros-Tordll vm., marosi alsó j., M, i. 316, T., rk. Kende, ág. Abo1, 1.0'16 kb., 

(székh. Maros~Vásárhely), ház !SO, f. Ulüi, M., kj. és ak. Sárosköszeg, tsztk., jb. és ah. Epe~e1, 
~, 1. 791 kb., kj. és ak. Nyarádkarácson, tsztk., j b. cs. O. Lemes, 67, IX, u. t. Lemes, a. p. Kend~. 
és ab. Maros-Vásárhely, cs. O. Baczkamadaras, 6!, Som os ú j r a l u l. Somoskőtijfaln. 
XXII, 71, u. '- Nagyteremi, a. P• Nyárádkarleson. Somotatanya, f""t Berettyótijfalu, Bihar -. 

Somosdomb, fl Tótpelsóez, Zólyom tim., . zó- berP.ttyóújfalui j., ca. G. Berettyóújfalu, L L és 
lyomi j., cs. o. Tótpelsc5ea, •· t. és L p. Tót- u. p. Berettyóujralu. · 

• 

pelsc5cz. S o m p a ta tk is b u ta L Kiahuta. 
Somosértanya, f"t Nauhalé.sz, 8z11bolca ""'·• S o m p a t ak n a g y h u t a l Nagyhuta. 

nyírbogdányi j. (székh. Kemecse), cs. 6. Kemecse, *) Somróújfalu kk., Snlágy t~m., zsibói j., has 
a. t. Dombrád, u. p. Telektanya. 86, :E 4!28 , O., m., ; , 989 kh., ij. ~ ak. Karika, 

*) SomostalTa kk., Márllmllf'OB sugalagi tsz. Zilah, jbtk. és ah. Zllibó,, cs. ll. IeUóamezö, 
j. (azéth. Aknasugatag), ház 99, i O., gk. 61, Ill, 10, 11. t. és u. P• Karika. · 
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Som-Sop 1191 

9om1.16.17bánya, n Hodoscsépány, Borsod vm.. Soproni major, n Lépesfalva, BoprfY" 
ózdi j., cs. ö. Ózd, a. t. és a. p. Hodoscsépány. s.opron~. j., ca. O. Sopron, u. L Somfalva, a.. P• 

*) Somszeg kk., N.t!itrr~ t~m., vé.gtijhelyi j., ház Agfalva. . 
U, i !04o, T., rk. Vé.gszentkereszt, 200 kh., kj. Soproni puria, l" Sop1•on, Sopron t~m., ca. O. 
és ak. VájJszentkereazt, tsz. Nyitra, jfitk. éa ah. (a közbiztonsági szalgálatot Sopl'<!n vá.ro1 rend· 
Vágújhely, cs. c'J. Vágújhely, 7J, XIII,. 4.11 a. 1;, ó1·sége teljeaíti), a. t. és u. P• Sopron. 
Vá,Ujhely, u. P• Brunócz. *) Sopronkeresztúr nk., X Pálmajor, Sava-

*)SoDB nk., Nagg-Kwkülló t~m., nagysinki j., bál nyúkúttanya és Sop1·onkeresztúl'i vár; Sopron 
f. 886, O., t, =t=-, 3.684. kb., ak. helyben, tsz. vm., soproni j.,. hAz 506, i 3.333, N., m., o, J), 

Enaébetváros, jbtk. Nagysink, ah. Kc5halom, cs. O. 4.967 kb., ak. helyben, f.aztk., jb. és ah. Sopron, 
Lemnek, 31, XXIII, 76, a. t. és u. p. Fogaras. ca. c'J. NaB7czenk1 76, XVIII, 67, r. fidG, 

*) SoaUd kk., X Budaytanya, F&l·kastanya, _[11 e. ~- · 
Friedtanya, Kistanya, Rácztanya, Rozenfeldtanya Sopronkereszt'drl Tár, · r. · Sopronkeresztúr, 
él Samutanya; 81Gtmár t~m., febéfB1armati j., Sopron vm., soproni j., ca. c'J. Nanczenk, •• t. 
háJ 118, i 697, M., ~, gk. Tiszabllkény, IU38 kb., és n. p. Sopronkeresztúr. · 
kj. és ak. tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ab. *) Sopronkertes kk., Sopron ""'·• soproni j., 
fehérgyarmat, ca. O. l;lelyben, 6, XII, 87, •· 1;, ház 14•9, i 937, H., m., 0• 1.!110 kb., kj. és ak. 
IOlcse, 181· . Somfal va, és ab. Sopron, cs. O. Czinfalva, 

So n.k ol y o a L Belényessonkolyos, Várson- 76, XVlll, 57; m. b., •· 1;. Lépeafalva-Som-
tolyos. · · falva, ~· . 

Sopnpuszta, n Palút, Hont t~m., ipolysági j., *) SopronköTesd kk., X Alsómaj~r, Fran-
eL O. Ipolyság, u. t. Ipolyság, u. p. Paltat. cziskamaj01·, Lajosmajor és Pétermajor; Sopron 

S ó p a t ak l. Izasópatak. vm., soproni j., ház iU, i M., ~, 
*) Soponya nk., Fejmo vm., székesfehél-vári j., kb., kj. és ak. Nagylózs, tsztk., jb. és ah. Sopron, 

haz 815, i , M., o, rk. NaBTláng, !itMB kb., cs. c'J. Nagyczenk, 76, XVIII, 57, m. h., L t. 
ak. helyben, tsztk., jb. és ab. Székesfehérvár, ca. O. Nagylózs, ~-

' . 
Kisláng, 69, XVII, 63, u. t. ·NaBTláng, ~- *) Sopronnémeti kk., &pron "•·• csornai J., 

Sopoll)'apuzta, r-. Mesztegnyc5, Somogg t:tn., ház 117, i 680, M., rk. q. 
marczali j., ca. c'J. Marczali, n. t. és L p. Mesz· Szilsárkány, 1.14'.11 kb., kj. és ak. Bonoszló, tu. 
terny6. Sopron, jbtk. és ah. Csorna, cs. o. 76, 

") Sopornra nk., X Kecatertpuszta, Kc'Jvecaea- XVIII, 58, r (Szil-Sopronnémeti), p. u. 
puszta és Meslerrétpuszta; Nyitra vágsellyei *) Sop1·ounyék kk., X Tábor; &prtm t~m., 
j. {azékh. Tornócz), ház 'H3, i T., m., o, soproni j., ház 307, i. 1.790, N., o, 6.'.1169 kb., 
U!l7 kh., ak. helyben, tsz. Nyiú-a, jbtk. Vágsellye, 'kj. és ak. helyben, tszlk·., és ab. Sopron, ca. G. 
ah. Nyitra, ca. o. Nyitraújlak, 1'.11, XIII, . 4.2, · u. t. Sopron, 76, XVIII, 57, r (Sopronnyék-Hara-
Szered, .".". · · esony), ~-

So p o t I. Óaopot, Újsopot. *) Sopronszécseny kk., Sopron "'·• soproni 
Soproa ijv., X Alsólc5verek, BrennbergMnya, j., ház 56, i 253, M., rk. Pereszteg, 577 kb., kj • 

Csa.lánkert, Felsőlc5verek, Harkaimajor, Kistóma- és ak. Nagyczenk, tsztk., jb. és ah. Sopron, cs. O • 
lom, Kópházimajor, Kóhidtelep, Kuruczdomb, NaB7czenk, 76, XVIII, 1)7, u. t. NaB7czenk1 L p • 
Nagylómalom, Nyugatimajor, Soproni puszta, Váris Pereszteg. · 
es Virégvll111; Sopron t~m., biz 1.9!6, ! . *) Sopronszentmártou kk., SoproK "•·• felscS
N., m., ~ (•), Ó' (a), (l (a), ref. FelsógOrzsöny, pulyai j., ház 157, i 898, N., ro., o, i.381 kh., kj. 

kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. helyben, és ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Felső-
cs. ö. helyben (a kOzbiztonsági szalgálatot a város pulya, ca. c'J. Répczekároly, 76, XVlii, 69, , r . 
bel- és killterllletén város rendőrsége tel- ~- . 
jesíti), 76, XVIII, 67, r, _[li e. Sopronudvard kk., Sopron tim., felsőpulyai 

*) SopronbánfaiTa Sopron vtn., sop1·oni j., ház 108, i, 697, H., rk. Alsópulya, 619 kh., 
i., ház 396, :f. \1.789, N., m., rk. és ág. Ágfalva, 947 kj. és ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. 
·kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Sop1·on, ca. ö. Felsc5pulya, cs .. O. Filles, 76, XVIII, &;9, L t. 
Sopron, 76, XVIII, 57, Ilo t. Sopron, ~- Felsőpulya, n. p. Alsópulya. 

So p r o n h á rs fa lv a l Kisbé.rsfalva. *) SopronúJlak kk., Sopron t~m., felsöpulyai 
*) Sopro~horpics kk., X Imremajor és Pap- j., ház 164, i 989,' N., rk. Sopronszentmá'!"ton, 

major; Sopron vm., csepregi j., ház 87, i 641, 1.953 kb., kj. és ak. Csá. va, tsz. Sol!ron, jbtk. 
l., o, !.898 kb., tj. és ak. Völcsej, tsz. Sopron, és ah. Felsc5pulya, cs. l). KOzéppulya, 76, XVIII, 
btk. él ah. Csepreg, cs. c'J. LOvi'S, 76, XVIII, 67, 69, m. h. (Vámosderecske-SopronúJ1ak), a. t. 
.(ll e. ~- . Sopronszentmárton, ~-

Soproni major, t"'\ Ágfalva, Sopron vm., Soprony, r. Békéscsaba, Btkú vm., békéscsabai 
loproni j., e1. o. Soprpn, u. t. és L p. Ágfalva. j., cs. c'J. Békéscsaba, a. t. és u. P• Békéscsaba. 
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Sor- ~ós • • 

So r l. Hosszúsor. *) Soroplu\za kk., .Maros-Torda 1i11., riaenl 
Sorbl\nt:anya, 1'1 SepsiszentgyöJ·gy, Háromszék alsó j. (székh. Szászrégen), ház i 6~, O, 

tJm., es. o. Sepsiszentgyörgy, u. t. és u. p. Sepsi- ; , 1.189 kb., kj. éa ak. Alsóbllliény, tsz. Mw. 
azentgyörgy. Vásárhely, j btk. és ab. Szászrégen, es. ll. G6rgéDJ• 

Sordó, n Dusnok, Pest· tJm., szentimre, 6!!, XXII, 78, •· ~ Görgényazentimre, 
kalocsai j., cs. O. D.usnok, u. 1;, Sükösd, u. p. u. p. Alsóbölkény. 
Dusnok. *) Sorostély kk., X Heryitanyik él Szedink& . 

Sorjákmaj or, r- Illésháza, Pozsony vm., somor- tanya; .Alsó-Fehér ""''' balázsfalvi i~ ház 
jai j., es. ö. Jóka, u. t. Nagymagyar, u. P• Illésháza. ! 1.509, O., n., m., ;, ef, ref. Miieszásza, 

Sorjákospuszta, n Hidaskürt, Pozsony vm., kh., kj. és ak. helyben, tsz. Gyulafehé"ár, jbl.t, 
galántai j., es. O. Jóka, u. 1;. és u. p. Hidaskürt. Vízakna, ah. Balázsfalva, es. ö. Szászesan~ líO, 

*) Sorkikápolna kk., Vas 'Dm., vasvári j., ház XXIII, 741, u. 1;, Mikeszásza, •· p. 
38, f. ~02, ltl., 1·k. Kisunyom, ref. Egyházu.s· Sósborház, n Mezőzombor, Zempli11 nt, 
~dócz, 689 kb., kj. és ak. Sorkikisfalud, tsz. Szom~ szerenesi j., cs. O. Szerencs, 1o t. Szerencs, L Jo 
bathely, jbtk. és ah. Vasvár, cs. O. Rum, 83, XX, Mezözombor. . 
66, u. 1;, és u. p. Dömötöri. *) Sósd nk., X Berchtoldpunta és Hunyadi. 

*) Sorkfkisfalud kk., Vas .,m., vasvári j., ház tanya; Tem88 tJm., dettai j., ház stt, f. 
67, f. ~65, M., rk. Szentléránt, ág. Nemeskolta, O., n., m., .::f, rk. Móriczföld, gi. Rafna, rel 
7i7 kb., Jrj. és ak. helyben, tsz. Szombathely, Szigetfalu, kh., ak. helyben, tsz. Fehértemp-
jbtk. és ah. VlJ,svár, es. O. Rum, 88, XX, 66, és ah. Detta, es. ö. helyben, 611 VU, 
u. 1;, l-s u. p. Dömötöri. 20, r, ~· 

*) Sorklpolány kk., X Karolinamajor; Vas "m., r-. Harta, .Peat-Pilis·Solt·KiBhft n., 
vasvári j., ház .40, f. ~91, M., rk. Kisunyom, dunavecsei j., cs. O. Dunapataj, •· t. Fillöpszállás, 
899 kh., kj. és ak. Sorkikisfalud, tsz. Szombathely, u. p. Harta. 
jbtk. és ah. Vasvár, cs. o. 83, XX, 66, u. t. *) Sósfalu kk., Ugoesa ""'·• j.(szétb. 
Dömötöri, u. p. Kisunyom. Halmi), ház 118, ! 568, R., n., ;, 8.!89 kh, tj. 

*) Sorkft~tfalu kk., X Czeteháza; Vas .,.,, és ak. Veréeze, tu. Szatmár-Németi, jbtk. él lb. 
vasvári j., ház 41, i. 857, ., rk. Kisunyom, ref. Halmi, es. O. Nagytarna, XI, Bö,Lt.én.p. 
Egyházasrádócz, 969 kh., kj. és ak. Sorkikisfalud, KirályházL 
tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Vasvár, cs. O. Sósturdö, r-. Szerdahely, Bnb• 11111., szerda· 
Rum, 83, XX, 66, u. t. és u. p. DOmötOri. helyi j., cs. O. Szerdahely, u. t. és L. P• Szerdt· 

*) Sormás kk., X Fülöpmajor; Zala ""'·• nagy- hely. 
kanizsai j .. ház f. 1.061, M., rk. Szepetnek, *) Sósrtlred kk. és I, 8ár01 tA, girilü j, 

kh., kj. és ak. helyben, tsztk., j b. és ah. ház 841, i 178, T., ; , 917 kh., kj. ésak. Radoml, 
Nagykanizsa, es. ö. Nagykanizsa, 48, XX, 64, tsz. Eperjes, jbtk.. és ah. Girált, cs. ll. lurima, 61, 
u. 1;, Nagykanizsa, ~· IX, ~. u. 1;. Sztropkó, [81. 

Sorokpuszta, 1'1 Újperint, Vas .,m., szombat- Sósgá.tpuszta, n Mesztegnyő, &11ogp 11, 

helyi j., cs. O. Szombathely, u. 1;. és u. p. marezali j., cs. O. Marezali, •· ~ és u. p. lea· 
Szombathely. tegnyc5. 

*) Soroksár nk., X Sarokairpéteri; Pest-Pilis· *) SósgyUlTész tk., X Puskapormalom; &iro1 
Solt-Kiskuta 11m., kispesti j., baz 1.892, i 13.845, vm., eperjesi j., ház 91,! ~7, T., rk. Delnekakis
O, 1·ef. Erzsébetfalva, 8.546 kh., ak. helyben, tsz. fal va, gk. Sósújfalu, ág. Zsegnye, 1.057 kh., kj. is 
Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. és ah. Erzsébet- ak. Eperjes ( eperjesvidéki kj. és ak. kerQleth tutk., 
falva, cs. O. helyben, &i, I, 't, r. .J:' j b. és ah. Eperjes, es. o. Lemes, 67, IX, !!9, t. L 
e. ~· ~ és u, p. Sóbánya. 

Soroksá.rpéterl, 0 Soroks6.r, Pest-Pilis-Bolt- Sóshalom, r-. Hódmező-Vásárhely, C~MtFd4 
Kisktm "m., kispesti j., jegyz6i kirendeltség, ak. "m., cs. ö. Hódmező-Vásárhely, m. h., L L 
helyben (a soroltsári ak. os B. anya- Vásárhelykutas, u. p. Hódmezo-
könyve ), cs. ö. Soroksár, 1?, IZ} p. u. *) Sóshartyán kk., X Kisfaludpuszta és Krakló-

*) Sorokúj falu kk., · aj or; Vas 11m., puszta ; Nógrád t~m., azécsényi j., ház 176, i 
szomhathelyi j., ház 78, i 637, M., rk. Kisunyom, M., o, 3.4iH. kh., tj. és ak. Nógr4dmegyer, tsr. 
1.488 kb., kj. és ak. Kisunyom, tszlk., jb. és o.h. Balassagya1·mat, jbtk. ~ ah. Szécsény, cs. L 
Szombathely, cs. ö. Szombathely, 83, XVIll, 59, Karo.nesság, XVI, 511 L ~ PálCaln, L p. 
u, 1;, és u. p. Kisunyom. · Nógrádmegyer. 

Sorempó, 1'1 Kövesliget, Máramaros vm., ;;) SósbegJ kk., Vas ""''' telsMri j1 bú if, 
. huszti j., es. O. Kllvesliget, u. t. Handalbustya- f, a!!, N., ág. Városszalónak, ~6j kh., tj. és at 
háza, u. p. Kövesliget M áriafalva, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Felsóór, 

Sorompohá.ztawya, n Czeeze, Fejér vm., sár- es. ö. Felsől5r, 88, XX, 66, 1o t. (csat 
bog6.rdi j., cs. ö. Czeeze, u. t. és u. p. Czecze. nyáron; télen Tarcsaftlrd6), u. p. TIU't'a. 
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Sósfmajor, fl JAk, Vas ""'·~ &zombathelyi j., Sósparl, fl Alsóhangony, Gömör ú KM-Hont 
ea. o. Pornóapáti, 11. t. áll u. p. Ják. "m., feledi j., cs. O. Rimaszécs, u. t. Ózd, u. P• 

Sósfpuszta, fl OzOrény, GömfW ú KiB·Hont Felsöhangony. 
""''' tornaljai j., cs. ll. Pelsi'Jcz, u. t. és u. p. *) Sóspatak kk., .Als6-Ftihér ""''' alvinczi j., 
Ozörény. ház 167, :! 788, O., ;t, kg. Dombár, 1 kh., 

SóskAshát, fl Tiszacsege, Hajdu ""'·• kllz· kj. és ak. MaroscsO.ged, tsztk., jb. és ah. Gyula
ponti j. (székh. Debreczen), cs. O. Tiszacsege, a. t. fehérvár, cs. O. Gyulafehérvár, M, XXIII, Ut, 
és a. p. Tiszacsege. _ · u. t. Gyulafehérvá1·, u. p. Alsóváradja. 

*) Sóskút kk., Fejér ""'·• váli j., ház , Sóspatak, fl Torda, Torda-.Art.myos 
! !.661, T., m., o, ,,BM kh., kj. és ak. helyben, O. Torda, u. t .. és a. p. Torda. 
tsz. Székesfehérvár, jbtk. Bicske, ah. Vál, cs. O. Sós p a t ak l Kerelósóspatak, Székelysóspatako 
helyben, 69, XVIT, 68, ~· Sóspuszta, fl Kálnó, N6grárl. losonczi j., 

S ó s k ú t I. Sóskútfalu. cs. o. Losoncz, u. t. Ké.lnó, u. p. Losoncz. 
SósJn\terepaszia, fl BI'Jnyrétalap, Gyfho ""'·• Sóspuszta, fl Mezölak, Veszprim pápai. 

pusztai j., (székh. Gyi'Jrszentmárton), cs. o. j., cs. 0. Pápa, u. t. és u. p. Mezölak. 
·B6nyrétalap, a. t. és a. p. Bilnyrétalap. Sóspnszta, fl B•ataár cm , erdildi 

*) Sóskútfalu kk., Vas ""'·• németújvári j., j.,· cs. ll. Erdc5d, r. a. t. Erdőd, u. P• 
ház 90, i 607, N., h., rk. Németszentgrót, 948 kh., Meddes. 
kj. és ak. Németszentgrót, tsz. Szombathely, jbtk. Sóspuszta, fl Rimócz, N6grád ""''' azécsényi 
él ah. Németújvár, cs. ll. Németújvár, 88, XX, j., cs. O. Szécsény, u. t. Szécsény, a. p. Rimócz. 
86, a. t. Németújvár, [81. Sóspuszta, fl Szilny, Komárom ""'·• gesztesi 

Sóskútpuszta, fl Karancsberény, N6grád ""'·• j. (székh. Nagyigmánd), cs. O. Ács, u. t. és u. p. 
mleki j. (székh. Salgótarjé.n), cs. O. Fillek, a. t. Komé.-rom. 
Rapp, u. p. Lapujtil. Sóspaszta:, fl Tótvizsony, Vea.".tM 

Sóskúttelek, t'"'\ Né.dudvar, Hajdu ""'·• hajdu- veszp1·émi j., cs. o. Nagyvázsony, u. t. Balaton
szoboszlói j., cs. O. Né.dudvar, •· t. és u. P• NM- ftlred, u. p. Tóházsony. 
udvar. ' Sósrét, fl Gyllngy.Ostarjé.n, Het761 t1m., gylln-
Sósk~tTUlgy, t'"'\ Bala, Maros-7'orrl.a 11m., marosi gylisi j., cs. o. GyllngyOs, -.._. t. és a. p. Gyllngylls, 

felső j. (székh. Maros-Vásárhely), ca. G. K01i.e- SósréTPU&zta, fl Szihalom, Borsod ""'·• mezö-
kapu, u. t. és u. p. Mezi16rményes. kllvesdi j., ca. G. Mezilk6vesd, u. t. és u. p. Szi· 

*) Sóslak kk., Ung ""''' nagybereznai j., ház halom. 
96, i 680, R., m., gk. Csontos, 8.081 kh., kj. *) Sósszentmli.rton kk., 7'orda-.Arqnyos ""'·• 
M ak. helyben, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. felvinczi j., ház U6, i. 65!, O., ;t, rk. Maros

ca. G. Nagyberema, 66, XI, 86, Iudas, 1.!16 kb., kj. és ak. Aranyosgerend, tsz. 
, u. p. Csontos. Torda, jbtk. Felvincz, ah. Torda, cs. o. Székely-

fl Baglyasalja, N6grád ""'·• kocsárd, 60, XXI, 69, u. t. és u. p. Aranyos
fltleki j. (székh. Salgótarján), ca. G. Salgótarján, gerend. 
L t. és •· P• Salgótarján; Sósszlget, r.. .CaallókOzkOrt, Po11ony -.., 

S 6 al e h o t a l SósligeL dunaszerdahelyi j., cs. G. Dunaszerdahely, L t. 
*)' kk., Ndgrád ""'·• losonczi j., ház Albár, a. p. Váairút. . 

61, i. T., á.g. Poltár, 64.6 kh., ij. és ak. Sóstó, fl Abaújké1·, .AbtJuj-To•·na ""'·• gllnczi 
Poltár, tu. jbtk. és ah. Losoncz, j. (székh. Abaújszántó), cs. o. Abaújszántó, u. t. 
es. 6. Jülnapatak, XVI, 51, :r, u. P• Abaújszántó, u. p. Gibirt. 
Poltár. Sóstó, t'"'\ Havas1·ekettye, Kololi t1fll,, b6.ntry-

Sósmajor, t'"'\ Káld, VtJB ""'·• sárvári j., cs. G. hunyadi j., cs. o. Jósikafalva, u. t. Nagykalota, 
Ki.ld, u. t. Jé.noshiza, a. P• Káld. u. p. Meregyó. 

*) Sósmez& nk., HáromliBc ""'·• kézdi j. (székh. Sóstó, fl Kará.nsebes, K.rtJu6-&órmy ""''' 
Kézdivásárhely), ház 4.19, :! 1.709, O., m., C5, =f, cs. O. Karánsebes, u. t. é!l u. p. Karé.nsebes. 
9.698 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Kézdi- Sóstó, t'"'\ Kisnémedi, Pest-Pilis-Bolt-Kis1cutt. 
vásárhely, cs. O. helyben, !!, XXIV, 79, .['l e. ""'·• vil.czi, j., cs. O. Vé.cz, u. t. Galgagyörk, u. p. 
~- . V áczhartyán. 
·Sós me z O L Szamossósmezc5. Sóstó, f" Újcsanálos, Zemplén • szerencs1 
Sósmez6tanya, r. KOzfalu, 81olno'k-Doboka j., cs. o. Gesztely, u. t. Onga, u. p • 

.,.., nagyilondai j., cs. G. Galgó, u. t. Szamossós- Sóstó, fl Váczhartyán, Pest·Pilis·Bolt-Kiskun 
mezó, a. p. Nagyilonda. • ""'·• váczi j., cs. o. ~Od, u. t. Vácz, 11. p. Vácz-

Sóaó kk., IApt6 vm., rózsahegyi j., hAz 11!, hartyán. 
i 585, T., rk. Gombás, 748 kb., kj. és ak. helyben, *) Sóstótain kk., )( Hopol'ty; Zetnplén vtn., 
tszlk., jh. és ah. Rózsahegy, cs. o. Rózsahegy, 67, szerenesi j., ház 64!, f, 271, M., 1•k. Gesztely, t·ef, 
XV, 69, u. t. é~ u. .p. Fenyc5bám, Újcsaná.los, U67 kb., kj. és ak. Újcsanálos, tsz. 
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Sátoraijat),jhely, jbtk. él ah. Szerenca, ce. ll. Gesz. Söjpuazta, rt · Nórradmarczal, N6gú4 ...; 
tel y, 65, X, 88, u. t. Onga, u. p. Újcsanálos. balassagyarmaü j., 01. il. L t. ú 

• 

Sóstógyógymrtlii, r-. Nyíregyháza, 81abolcs u. p. SzOgy. 
fltn., cs. G. Nyíregyháza, a. t. és u. p. Nyíregy· *) SIJjtör kk., X AlaószénwillgJ, 
háza. . puszta, Csurgó puszta, Felsőszéné.svi!IBJ, GeneheBf, 

Sóstóhegy, r-. Nyírpazony, S1abolcs · nyír· Harangospuszta, ~i~ puszta él OregheBJ; Zlll• 
bogdányi j. (székh. Kemecse), C'S. o. Nyb·esyháza, vm., zalaegerszell'l J., hb 810, i !U'~ 1., o, 

m. h., u. t. N yfrpazony, [g!. 6.485 k.h., lrJ. és ak.. helyben, tulk., jb. és &b. 

· es. o. Nyiregyháza, u. t. és u. P• Nyíregyháza. 8 ,. . é 1 K il 'én n•b·""DIJ" 
. u m J n . emeness lllJ , llA """ en. 

Sósiópuszta, r-. Ki!veskál, Zala flm., tapolezal Séimlák, r-. Kiaszá.llé.s, Báca-Bodrog "'·• !JW. 
. j., cs. o. Kc5vág60rs, u. t. és u. P• Koveská.l. Imás' . 6 L t. és L p. I' 

Sóstótanya, r-. Tiszaeszlár, 81abolca "m., dadai a záll~ J., ca. ' • 
al_só j. (szék.h. Tiszall!k), cs. o. Rakamaz, a. t. s suU:Iény, f"\ Siklós, Baranya ,.,, siklósi j., 
Tiszapalkonya, u. P• Bashalom. cs. o. Siklós, a. t. és L P• Siklós, 

*) Sós1ljfalu kk., Sároa fltn., eperjesi j., h.áz SGnau.tanra,'"' Városszalónak, Vu '*·• feJs4. 
108, f. 505, T., ; , rk. Tótsóvár, 1.968 kh., kj. c5ri j., cs. o. Felsc515r, u. t. és u. p. 
ú ~ Tótsóvár, tsztk., jb. és ah. Epe1jes, cs. G. *) kk., )< Bárnevolnamajor, Ionrid. 
Epel'Jes, 67, IX, !19, u. t. és u. P• Tótsóvár. 111ajor és Kazárpuszta; Vas ""'·· szombathe!Ji ~ 

S ó s ú j fa lu l. Sósfal o. . .. . ház 69, f BM, IL, ~k.. Saira, kb., tj. éuk. 
*) Sósnrtike kk., Baranya flm., szentlc5rincZ1 helyben, tsztk., jb. él ah. Szombathely, a. G • 

j., ház 90, i. 458, . M., ; , 1.157 k.h., ~- és ak. Acsád, XVIII, a. t. Szombathely, ~ 
Oszró,. tsz. Pécs, Jtbtk. ·és ah. Szentlc5rmcz, os. Söp1;ár, f"\ Pér, Gy6r '""·• pusztai ~ · 
Cl. Bellye, XIX, 60, u. t. és u. P• . Sellye. . Győrszentmárton), ca. G. Gy6rszeutmárton, 1.1. 

SóSTiilgye, f"\ Derecske, Bihar ' derecskei Nyulfalo, a. P• Pér. 
j., ca. G. Derecske, a. t. és u. P• Derecske. *) SUréd kk., Fejtr tn~~., mórij., hb UO, i 

S6BlUlgymajor, r-. Nemesdicske, Nyitra flm., .M., rk. Csókakő, k.h., :tj. él ak. Bod&j~ tn 
érsekújvári j., Cl. O. Komját, a. t. éa u. P• Ve1·e- Székesfehél'Vár, jbtt. él ah. M.ór, CL 6, Ilór, 69, 
bély. . XVII, 58, 11. t. és u. p. Bodajk. 

. r-. Nemespann, Nyitf'a "P''' SGrefUid, 1"'1 Encsencs, &abolc1 ""• nyir-
nyitrai j., ca. G. Komját, ·u. "t. Verebély, a. P• bátori j., ca. G. Nyirbélte~ L t. NJirboP,t, 1o,. 
Nagyczétény. · Encsencs. 

*) Sótony kk., Vaa "•·• sárvári j., ház 163, *) S6reg kk., X GQrtvapnszla; Gö•6r ll Ki• 
i 9", H., rk. Nyc5Jér, !Ui3j kh., kj. és ak. Nyőgér, Hont 1Jm., feledi j., ház 17:11,! 1., o, 
tsz. Szombathely, j btk. és ah. Sárvár, cs. O. Káld, k.h., kj. él ak.. Gi!mOrsid, tsz. Rimaazomha~ jbtk. 
83, XVIII, 69, 11. t. lkerv!r, u. p. Nyc5gél', . Feled, ah. Rimaszombat, es. G. Ajnáclk6,1ti, XV~ 

Sórágó, r-.· Hetyen, Bet"eg flm., mezökaszony1 5!1, u. t. és a. p. Ajné.cskő. 
J., cs. o. Mezc5k.aszony, a. t. és·u. P• Mezc5k~szony. SGregpuszta, f"\ Tápiószentmárton, Put·Pilit 

SoTajkamaj?r~ r-. Lukácsfalva, Torontal "mo' Solt-Kiskfm ""'·· nagyké.tai j., cs. ~. fapiószenl· 
nagyb~cskerekl J., ak. Nagyerzsébetlak, cs. · márton, u. 1;. Tápiószentmárton, 1, p. TApiónelt. 
Ecseh1da, u. t. és u. p. Nagyerzsébetlak. . 

SóTánhát, r-. Sarkadkel·esztúr, Bihar ""''' Sörekút~anra, f"\ Ny~aholy, Biaiadr el~ 
cséffai j., C.. G. Sarkad, •· t. és u. P• Sarkad- mátészalkai j., es.· O. Fá.b1ánháza, a. t. és L p. 
keresztúr. · . Nyfr.csaholy. • . 

SoTányllát, r-. Békés, BOcls flm., békési j., Sörház, ,.... Galgócz, Nyatr11 ,.,, galgóezi ~ 
es. O. Békés, m. h., •· 1;. és u. p. Békés. cs. o. Galg.'•cz, a. t. és u. P• Galgócz. 

S ó v 6. r l. émetsóvár, Tótsóvár. SUrházmaj or, f"\ Csóka, .7bratdtU "''' !&'Ilk· 
*) SóTárad kk., Maros-Torda nyi1i.d· kanizsai j., es. 6. Csóka, u. t. él a. P• r.söta. 

azeredai j., ház 458, :! 1.946, M., ~, 1·k. és gk. Sörbázpusda, ,.... Sándorhé.za, Torontál r1~ 
Szováta, 6.601 kh., kj. és ak.~ helyben, tsz. Maros- perjámosi j., cs. ll: Billéd, a. t. és •· p. SándO!" 
Vásá1·hely, jbtk.. és ah. Nyál'ádszereda, cs. o. háza. . · · 
Szováta, 6!1, XXII, 71, r, ~ p. o. Sör ke, f"\ Alap, Fljlr tm&., ú.rbosirdi j., CL 

S ó v é L ÓSóvé, Újsóvé. O, Czecze, u. t. Czecze, L p. Alap. · , 
Sóve1iiipuszta, f"\ Dunatorony, PolBong "".., *).Sörkút kk., &epea késmárti j., hú 85, 

szenczi j., cs. O. Sze'ncz, u. t. Királyfa, a. p. :! -'"·li; N., t., eJ', rt. Szepestótralu, 1.83~ kb., kj. 
Magyarbél. és ak.. Szepestótfalu, ~sz. Lőcse, jbtk. és ah. Kés· 

Sóve~Gpuszta, r-. Zoncz, Possony vm., szenczi márk, cs. O. Barlanghget, 67, IX, SO, L t. Sq~ 
j., cs. o, Szencz, a. t .. és u. P• Szencz. béla, L P• Szepestót.falu • 
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SBrnyepas.zta, r-. Somogysárd, Somogy '""·• Spinczpuszta; r-. Vizv!r, Somogy .",.,, nagy. 
kaposvári'' j., cs. G. Nagybajom, a. t. SomogJ- atádi j., es. G. Vizvar, u. t. és u. p. Vizv6.r. 
fajsz, u. p. Somogysárd. Splnyér, r-. Viez, Pest-Pilis-

r-. Nyitrabajna, Nyitra cs. o. Vé.cz, u. t. és u. p. Vacz. 
nagytapoles6.nyi j., cs. o. Nagyrépény, u. t. Nagy- Splrkó, r-. CsobM, .Aba~·Toma ""'·• szikszói 
tapolcsány, u. p. Nyitrabajna. j., cs. O. Szik.szó, u. t. Halmaj, u. p. CsobAd. 

SUtétlapapuszta, r"! Karaneskeszi, Nógrád. Splt.zer lgnaoz tanya, r-. Heves, HetJes 
""'·· azécsényi j., cs. G. Karancssig, u. t. Litke, hevesi j., es. G. Heves, u. t. és v.. p. Heves • 
L p. Lapújtő. Spltzertag, r-. Heves, BetJes tJm., hevesi j., 

Sltátmajor, n Jik, Vas ""'·• szomba.tbelyi j., es. o. Heves, u. t. és u. p. Heves • 
es. G. Pornóap6.ti, u. t. és u. p. Ját. Spltztanya, r-. Fehérgyarmat, &atmár tJm., 

Sötátmajor, r-. Zalalövő, Zala vm., zalaeger- fehérgyarmati j., cs. G. Fehérgyarmat, u. t. éa 
szegi j., cs. O. Zalalövő, a. t. H6.rsbál(y·Rimán, u. p. Fehérgyarmat 
L p. ZalaH!vő. . · Sprtnozhegy, r-. Robádihegy, ZQJa .,.,, 

Sötétpatak, r"! Gyimesközéplok, OsCk 11m., tornyai j., es. G. Stridóvár, a. t. és u. p. Stridóvár. · 
szépvizi j., cs. G, Gyimesközéplok, u. t. és u. p. *) Sprlng kk., .Alsó-Fehér ""'·• kisenyedi j. 
Gyimesközéplok. (székh. ház 851, f, UOO, O., t, =f, 

SötétTölgy, r-. DGrypatlan, Toltaa tJm., vGlgy· 6.111 kb., kj. és ak. Koneza, tsztk., jb. éa ab • 
aégi j. (székh. Bonyhád), cs. G. Zomba, u. t. és Gyulafehénár, cs. G. Vingárd, 66, XXIII, 76, •· t. 
L p. Zomba. és u. p. Koncza. 

Sötéttölgy, n Szekszárd, Tolfia tJtJt,, cs. G. Sprlnzlmajor; r-. Pozsonyaz6116s, 1Ws0t1y ""'" 
Szekszárd, u. t. és u. p. Szekszárd. pozsonyi j., cs. O. Cseklész, 'L t. és u. p. Po-

SöWtvölgf, "'Torda, Torda-.Araf'lgoa ., • ., es. zsonyszc5116s. · · 
o. Torda, u. t. és u. p. Torcfa. Srelertanya, r-. Pusstakel'81ztór, .7br.o"tcU .,..,, 

*} SÖTényes kk., .Arad ""'·• na~nhalmlgyi }., nagyszentmiklósi j.,· cs. O. Óbéb1 a. t. Óbéb, 
ház 108, f. 568, O., =f, 1.166 kb., kj. éa ak. u. p. Kegleviehhll.za • 
z.-rándbánya, taz. Arad, jbtk. Naryhalmágy, ah. Staozlómajor, r-. Boldog&SIZt"Dy, ., •. , 
KorOsbOkény, es. !!. Nagyhalmágy, 38, IV, 18, nezsideri j., ca. G. Féltorony, u. ·t. éa a. p. 
u. t. és u. p. Nagyhalmigy. Boldogasszony • 

*) kk., Kis·Kükdll4 ""'·• dies6szent- Sté.jerlak (Stájerlakanina naBJlGzsér euik 
mártoDi j., ház !61, i. 1.191, O.,· m., ; , ~, =f, t•észe), KraBBó-&6rmy tJtJt,, oraviczabányai j., ak. 
!1.91!1 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, helyben. (Stájerlati ak. kerQlet), cs. o. helyben, 
jbtk. és ah. Dicsl'!szentmárton, es. G. Kükllll6vár, _r e. ~- · · 
60, mii, 76, :r, ~ p. u. . *) Stájerlakanlua nk. és !, KraBB6·S.örmy 

• 

S G v é n y h á z Gyc51'8Gvényház. · ""'·• oravic~abinyai j., ház f, N., o:., 
*) Söllfuyh&za nk., X Alsópusztaszer, Anyás, 'cseh, m., t., o (•), ef, rk. Gerlistye, q. Cauda· . 

Ba.kaimajor, Baksiszc5ll6, Caibafaiszc5116k, Cson- falva, 16.97!1 kh., ak. kerillet szerinti beOIZtáa 
tos, Darabrét, Dócz, Farkimajor, Hantházimajor, tekintetében úgy Stájerlak, mint Anina k!!zaég
Homokimajor, Irmamajor, Ká1·olymajor, Kc5tOrés, réaz ktUGn-klllGn képez Gnálló anyakonyvi keril· 
Kuksóháza, Levelényimajor, Nagyfa, Percsoraima- letet, tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. Oravicza. 
jor, Pitricson, Pnsztaszerimaj01·, Pusztaszeri rom, bánya, cs. o. helyben, 63, VII, 11, f, _L- e, 
Rohods, Serkéd, Siróbegy, Szomolya, Tóhajlat, ~-
TI!ml!rkényimajor és Újmajor; OsOfi{Jrád. ""'·· Stáletelep, r-. Jinosgyarmat, Bars "'·• gBJ.-am· 

j. (székh. Kiskundorozsma), ház szentkereszti j., es. !!. K!!rm!!ezbánya, 'L t. Nyitra· 
l 6.007, :M., é), ref. Szeged, 65.57! kb., ak. hely- bánya, a. p. Jánoagyarmal 
·ben, taztk., jb. és ah. Szeged, es. G. SOvényhiza- S t a n c s -ó fa l v a L Sztancsafalva. 
Baksimajor, 66, V, 16, ~- StaneUneozhegy, .)(nSzentorbánhegy; Za.ZtJ 

r-. .Mór, Fejtr ""'·• móri j., Cl. !!. csáktornyai j., cs. G. Stridóvlr, L t. él 
Kór, •· t. és u. p. Mór. u. p. Stridóvár • 

•) Söványság nk., Nagy·Küktilló ""'·• kc5halmi Stannkert,f""\ Szekszárd, ToZM ""~' ca. G Szek· 
j., ház 184!, i. 841, N., czigé.ny, o., rJ", tg. Kőhalom, szárd, u. t. éa a. p. SzekszArd. 

kb., at. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. Stárnyatanya, 0 Tasnád, 81ilágy ••·• tas· 
él ah. Kc5halom, cs. G. Szászkeresztúr, t, XXIV, nádi j., es. G. Tasnád, u. t. és u. p. Tasnid. 
78, u. t. és L p. Kőhalom. . Statustanya, r-. Maroslekencze, TorcltJ-.dra• 

SP á c z a L lspácza.. · t~yos 11m., marosludasi j., cs. O. Maroaludas, 
· Spatartutanya, n Kiszsá.m, fitries ""'·• ver- u. t. és •· p. Radnót. . . 
lee~ j., cs. o. Temesmóra, u. t. Temesmóra, Staudlnger·tanya, r-. Vámosoroszi, S1t.att11tír 
L P• Kiazsám. tnn., fehé1·gyarmati j., cs. G. Sonkád, L t. Nau· 

S p a t t a l. BéiJapata. szeke1·es, u. p. Vámosoroszi. 
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Stefinlatorr~, 11 Moha, Fejb' "m., székes- váraljai j., cs. G. Slin6rwáralja, 1o t. 

fehérvári j., cs. O. Székesfehérvár, a. t. és a. p. a. p. Nagysiklil'ló. 
Moha. *) Stomfa nk., X Etd11cskemajor és KiroiJ· 

Steft\nlaadvar, r. Homokbálványos, Temes major; Po~aony pozsonyi j., hál BM, ! 
. .,m., tevevárai j., cs. o. Deliblát, a. t. és a. p. T., n., m., o, (1, 9.136 kh., ak. helyben, 

Bereszlócz. lsztk., jb. és ah. Pozsony, cs. 11. helyben, 7~ 
Stefanko-., r. Rezsilfalva, Trencsén t7m., kiszu- XIII, 40, f (Stomfa-Má.,zt), .L- e. 

czaújhelyi j., cs. O. Kiszuczatíjhely, u. t. Kiszu- ~· • · 
czaújhely, u. p. Neszlény. ") S'ósz nk., X Slóazfllrdő; Abt~v.i·TOI'IIII..., 

St e fa n ó c z 1. Istvántelke. caereháti j. (székh. Szepai), hb ! 1.033, 1., 
· SteftozUrnány, r. Nagyegyházaa, ·Nyitra t7m., n., o •. d". 1>.~1 kb., ak. helyben, tsz. Kusa, 

miavai j., cs. O. Miava, u. t. .és u. p. Otura. jbtk. és ah. Szepsi, cs. ll. Meczenzéf, IX, 
St e fu r ó l. Istvánd. i7, .I- e. ~· 

· Steigerpaszta, n Udvard, Komárom t7m., ud- Stószfilrdö, ,...., Stósz, Abauj-Tonell "'''esete· 
vardi j. (székh. Ógyalla), cs. o. Udvard, u. t. és háti j. (székh. Szepsi), cs. ll. Meezenzéf, r-
a. p. Udvard. e.~ (csak nyáron; télen u. t. és L p. ~tóa~ 

Stelnbaohll:öbánra, nPeslhidegktit, Pest-Pilis- *) Strázsa nk., Bl8p88 ""'·• szepesszombali j, 
Bolt-KiskUr& , pomázi j., cs. o. ' Budakeszi, ház 110, :E. 599, T., n., á', rk. Poprád, 1.775 
a. t. és a. p. Pesthidegkút. kb., ak. helyben, tsz. L11cse, jbtk. él ah. Szepes· 

St e j l. Vaskohsziklás. szombat, cs. G. Poprád, 67, IX, BO, L t. Pop-
Steja kk., Hunyad "m., kOrOsbányai j.~ ház 90, rád, ~- • 

:E. O., .:f, 1.065 kh., kj. és ak. Tomesd, tsz. S t r á z 1 a l. Őregyház. · 
Déva, jbtk. és ah. KGrOsbánya, cs. G. KOrOsbánya, StrbaUget, ,-.., J?óczymrésze, BG" ""• p!'lll· 

66, XXIII, 75, u. t. Alvácza, u. p. KOrOsbánya. szentkereszti j., es. G. Zsarnócza, L t. Píl01o 
Stejnspatak .kk., X Krivapuszta és Vaspatak- nagymező, n. p. Dóczymrésze. 

telep ; HunytJd .,".,, hátszegi j., ház 161, :E 903, Streiherlanya, ,-.., 81tltaár 
• O., m., ;t , 816 kb., kj. és ak. Demsús, tsz. Déva, t7m., szinérváraljai j., cs. ll. Sárkllztijlak, 1o t. és 

jbtk. és ah. Hátszeg, cs. O. Várhely, M, XXIII, u. p. . . 
76, u. t. és u. p. Demaus. S t r e l e c z l. 

• 

• 

S t e l b a e h l. Csendespatak. *) Strém tk., l' tiB németUjviri j., hb 
n Martonháza, G6mör ú Kis· :f. N., m., 0, 1. kb., t;j. és at. helybeli, 

Hont · tJm., rozsnyói j., cs. O. Csetnek, •· t. és tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Németújvár, cL o. 
. u. P• Martonháza. . Németújvár, 83, XX, 66, f, ~. 

S t e p a n ó l. Alsóstepanó, Felsc5stepanó. Strezall:erczisóra kk., ""'·• alsóárpisi · 
. St e p a n ó l. Csépányfalva. . j., ház 189, :f. 831, O., m., .::j=-, rk. Alaóporumbá~ 

Step~~zalrtTány, n Kalacsna, Bcwa 7.382 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Brassó, jblk. PJ 
oszlány1 J., cs. O, Oszlány, a. t. és u. P• "!~agy· ah. Fogaras, cs. o. Alsópornmbák, Bt, XXIV, 18, 
ngróez. · u. t. és a. p. Alsóárpáa. 

Stepnlczemajor, ~ Kebeles, 2Tencslhl "'"'' · s t r i d ó 1. Stridóvár. 
puhói j., cs. .o. Puhó, a. t. és a. P• Puhó. S4-ltl ""It r-. Bánfthe z11Zf1 11 csátlor· 

8 te r us z l. Cseterilcz. ~ ~ .. : u egr, . gy, .., ... 
St ti t J Dó ,.T ~~ • • nya1 J., es. o. u. t és •· p. Stndovar. 

e na e ep, r-. es, .ny-...a ""'·• szen1cze1 *) Strldó .. _ ,_,_ 17 l LLto · • h'· • cs o s · , t. s • • Dó TIIU" .LL., .c.a a tlm., csu. rny111 J., .. .., • • zeDiuze, a. zeDiuze, u. p. cs. 73 ~ ü 3 H ± kh 1.: é ak h 1 b 
S t i a v n i c s k a l. Kisselmecz. . • 301 · • :• m.,. u • ., --J• 

8 • e J en, 
StlmbaT, r"! Holbák, Fogaras "".,, torcsvári tsz. NagykaniZSa, Jbtk. és ah. Csáktornya, cs. O. 

j. (székh. Zernest), cs. G. Újsinka, u. t. Ke1·esz- helyben, 68; XX, 65, a. t. L- e. ~· 

S t i n á c z l. Pásztor háza. J., cs. O. J Sinka, a. t. és u. P• ÓsmkL 
St o c z i n Ir I. Lajtaszék. Strobentztanya, ,...., Érendréd, 81fll111ár ,.,. 
S t o d r a ·L Selegd. • ~agy károlyi j., cs. O. Szaniszló, L t. és L p. 
Stoii:BTa, n Szepestapolcza, ""'·• sze· Erendréd. · 

pesszombati j., cs. O. Poprád, a. t. Poprad, u. p. Stróblmajor, ,...., Veszkény, 8&prOA ""' kapu· 
Szepestapolc:r.a. · vári j., cs. O. Kapuvár, u. t. Kapuvár, L p. \'w· 

*) Stóla kk., X Alsóhági és FelsOhági; Bse- kény • 
. pes tma., szepesszombati j., ház 41, :E. ~. 'f., St u b n Y a l. Alsóstubnya, Fels6stubnyL 

czigány, ág. Batizfal va, 3.401 kb., kj. és ak. *) Stubnyantrdö kk. és I, 2\lr6a1 , •. , Ilub
Batizfal va, tsz. Lc5cse, jbtk. éa ah. Szepesszombat, nyatnrdői j., ház 128, !. BB, T., m., (1, rk. es 
es. ll. Poprá.d, 67, IX, 30, u. t. é:l u. p. Balizfalva. ág. Turóczliget, 'J.6!0 kh., kj. ú ak. helyben, 

Stolltag, r"! Nagysikál'ló, &at1ncir szinér- tsz. Beszterczebánya, jhtk. helyben, ah. Turóci-
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• 

Stentmitrton, cs. O. helyben, 71, XV, 48, ~. jbtk. és ah. Zsolna, cs. O. Ro.jeez, 71, XV, 48, u.'· 
_r e. ~- és u. p. Rajeez. 

Stubnyó, n Martalj a, Zólyom vm., besztercze- S u j t. ó l. Alsósuj tó, Felsősuj tó. 
bányai j., cs. O. Óhegy, u. 1;, Beszlerczebánya, *) Sukoró nk., X Jánosmajor; Fej~r vm., székes-
a. p. Martalj a. fehérvári j., ház 194, f. 965, M., o, ~, 2.830 kh., 

Sturmantanyn, n Nemesbikk, Borsod 1Jtn., ak. helyben, tsztk., jh. és ah. Székesfehérvár, 
mezócsáti j., es. O. Mezöesát, u, 1;, és u. p. ~s. O. Veleneze, 69, XVII, 58, u. t. Kápolnásnyék, 
Nemesbikk. cg]. 

Stvernairtvány, n Túrréte, Nyitra 1Jm., mia- Sulczmajor, n Szentmargitbánya, Sopron vm., 
vai j., es. O. Miava, u. 1;, Miava, u. p. Túrréte. kismartani j., es. O. Ruszt, u. t. Szentmargit-

S t y á v n i k I. Trenesénselmeez. bánya-Ruszt, u, p. Szentmargitbánya. . 
Stylbelpuszta, n Erdőskerek, .Arad "m., vilá- SuliguU, n Felsövisó, Máramaros _ vm., visói 

gosi j., cs. ö. Pankota, u. 1;, és u. p. Újszent- j. (székh. Felslivis ó), cs. O. Felslivis ó, u. t. és 
anna. u. p. Felsövisó. 

• 
Subnsahegy, n Kiskundorozsma, Osongrá d v11,., Sulya, n Torda, Torda-Arangos 11m., cs. O. 

liszáninneni j. (székh. Kiskundorozsma), cs. O. Torda, u. t. és u. P• Torda. 
Kiskundorozsma, u. t. és u, p. Kiskundorozsma. Sulyánbokor, n Nyiregyháza, Seabolcs 11m.1 

Subdostinatelep, n Sugág, Beelw' 11m., szász- cs. O. Nyh·egyháza, u •. t. és u. P• Nyíregyháza. 
sebesi j., cs. O. Sugág, u. t. Polyán, u. p. Sugá.g. Sulymos, n . Nádudvar, Hajdu vm., hajdu· 

Su b l e c h n i c z l. Alsólehnicz. szoboszlói j., cs. O. Nádudvar, q, t. és u, p. Nád-
Subtója, n Kurtakér, .Arad vm., tornovai j., udvat·. ' 

cs. O. Tornova, u, t. Selénd, u. p. Tornova. Snl)-ntOs}uu1l puszta, n Mo.gyarpadé, Toron· 
") Sugá.g nk., X Arcztelep, Barzanatele p, Intre· tál vm., nagykikindai j., cs. ö. Padé, u. t. és 

sugáge, Martiniatelep, Purkariutelep, Subdostina- u, p. Padé. · 
telep, Teutelep, Tolletelep, Turnitelep és Var- Sulymospuszta, n Magyarpadé, Torontál vm., 
topelele~; Sseben vm., szászsebesi j., ház 619, nagykikindai j., cs. ö. Padé, u. t. és u. }l. Padé. 
i, UtO, O., .::f, 1!1.993 kh., ak. helybqn, tsz. Nagy- Sulymostanya, n Njfrkarász, Seabolcs 11m., 
szeben, jbtk. és ah. Szászsebes, cs. O. helyben, kisvárdai j., cs. O. Nyh·mada, u. t. és u. p. Nylr· 
6,, XXIII, 74., u. t. Polyán, cg]. karász. 

Sagártag, 0 Krasznabéltek, Seatmár 'Vm., Sulyok, n Gyetva, Zólyom 11m., nagyszalat• 
erdödi j., es. o. Krasznabéllek, u, t.· Ákos, u. p. nai j., es. O. Gyetva, u. t. és u. p. Gyetva. 

· Krnsznahéllek. . SulyoktanynJ n Vámosatya, Bereg vm., mezc5· 
Sugá.snyaraló, n SepsiszentgyOrgy, Háromszék kaszonyi j., es. O. Tiszaszalka, a,' t. ~lezőkaszony, 

tlfll., cs. O. Sepsiszentgyörgy, u, t. és u. p. Sepsi- u, p. Barabás. 
szentgyörgy. Sumandapu~zta, n Alsóbencsek, Temes tim., 

S\1 g a t a g l. Aknasugatag, Falusugatag. vingai j., ak. Más lak, cs. G. Hidasliget, u. ·t, Hi-
*) Sugó kk., Zemplén vm., szinnai j., ház 45, dashget, u, p. Felsöbencsek. 

i. !!94>, R., gk. Nagygereblyés, 1.!141 kb., kj. és ak. S um i e z a l. Cseherdős. 
• 

Ugar, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, S um j á c z l. Királyhegyalja. 
' cs. ö. Ugar, 66, IX, 28, u. 1;, Kisberezna, u. p, *) Sumony kk., X Sumanypuszta és VOrOs- ·· 

Ugar. · völgy; Baranya 11tn., szentlörinczi j., ház ~. 
Sugó, n Máramarossziget, Máramaros vtn., f 714, M., (j, !1.235 kh., kj. és ak. Magyarszent

es. O. I\láramarossziget, u. 1;, és u. p. Mál'D.maros- i ván, tsz. Pécs,. j btk. és ah. Szentló1·incz, cs, O. 
sziget. , Magyartelek, 52, XIX, l,i.O, :f, ~ p. u. 

Ságó, •n Meczenzéf, .4bauj·Torna 'Vtn., csere- Sumonypuszta, r.-. Sumony, Baranya vm., 
háti j. (székh. Szepsi), cs. O. Meczenzé!, u. t. és szentlörinczj j., es. O. Magyartelek, u. 1;, éa a, p. 
u. p. Meczenzéf, Sumony. · 

Súgórölgyi hámortelep, n Meczenzéf, Abauj- Suplatka, n Zólyommihályi, Zólyom vm., 

' • 

Torna vtn., csereháti j. (székh. Szepsi), cs. ö. Me- zólyomi j;, cs. O. Zólyom, u. t. és u. p. Dobronya. . 
ezenzéf, u. 1;, és u. p. Meczenzéf. •) Súr nk., X Frigyllsmajor és Súrcsntát·; Vess· . 

Suheitlpuszta, n Kiskorpád, Sqmogy vJn., prém vm., zirczi j., ház 276, i 1.774, M., (j, r:J', 
kaposvári j., cs. O. CsOkOly, n. 1;, és u. p. Kis· 6.354! kh., ak. helyben, tsz. Veszprém, jbtk. és ah • 
korpád. Zii·cz, es. O. Csetény, 19, XVII, 56, u. t. Mór, · 

Sulaogólrhá.uy,-f""' Fehérhalom, Trmcsm vm., ~- 't 

puhói j., cs. 0, Puhó, 11. 1;. Puhó, a, p; Fehér- S ú r t Hegysúr, Nagysúr, Nemessúr, Pénteksúr, 
halom. . Valtasúr, Várassúr. 

") Suja kk., 1'1·encsén 11m., zsolnai j., ház 7!, Su r á nk a l. Surányka. 
i. illf>, T., rk. Rajecz, 336 kh., kj. és ak. Rajecz Su r á n y I. Beregsu1·ány, Cserhátsurány, Erdő· 
fgyDrkeMzai kj. és ak. kerület), tsz. Trencsén, sUJ·ány, Nagysurány, Vassurány. · 
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Surányimajor, r'l Magy:Ll·keresztúr, Sopron ') Susd kk., Bihar '""·• vaskohi j., ház 78,! 
tJm., rsornai j., es. O. Beled, u. t. és u. P• 454, O., .::f, 1.199 kh., kj. és ak. Biharlonka, 1a 
Magyarkercsztúi·-Zseheháza. Nagy-Varad, jbtk. Vaskoh, ah. Belényes, cs. G. 

Surányitnnya, r'l Atkár, HetJes t/tn., gyöngyösi Vaskoh, 37, lV, 13, u. t. Vaskoh, a. p • 
j., es. o. Vámosgyörk, u. t. Vámosgyörk, u. p. lonka. 
Atkár. S u s k a l. Sisak. . 

·) Surányka kk., )( Miklósudvar, Nemesperk és Sus t l. Susd. . 
Magyorós ; Nyitra t/nl., nyitrni j., ház 39, t 684, .. ) Sustra kk., Teme• tJm,, temesrékasi 'j, ház 
T., ű, 1.807 kh., kj. és ak. Assakürt, tsztk;, jb. 177, .f 842, O., .:f, 2.640 kb., kj. és ak. NiiHJ· 
és ah. Nyitra, es. 0. Nyitra, 12, XIV, 66, a. t. topoly, tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Temesrékas, 
As11,akürt, ~· · cs. 0. Nagytopoly, 61, VIII, m. h~· 

Sú.rcsatár, r'l Súr, Vessprém tJm., zh·ezi j .. u. t. és u. p. Nagytopoly. . 
cs. O. Csetény, u. t. Zii·cz, u. p. Súr. Suszterb·tvány, r'l Oszlány, Bars 11111., on-

') Surd kk., X Feketesárpuszta, Jánosmajor lányi j., cs. O. Oszlány, u. t. és u. p ...... Dszliny. 
és Petráspuszta; Somogy vm., csurgói j., ház 178, Susztka, r'l Karásznó, Trencsén tim., kiszocza
i 1.022, M., ef, rk. Zákány; 3.81' kh., kj. és ak. újhelyi j., es. o. Kiszuczaujhely, u. i. Caacza, 
helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Csurgó, cs. O. u. p. Karásznó. 
Somogyszentmiklós, U, :l(IX, 6~, u. t. Zákány, Sutavölgyi tanya, r'l Neké111eny, Borsod,." 
cgJ. ózdi j., cs. o. Bántapolcsány, u, t. Nekézseny;Sáta, 

Surgóthmajoi·, 11 Sümeg, Zala vm .. , sOmegi u. p. Sála. 
j., cs. O. Sümeg, u. 1;. és u. ])o S1imeg. ~) Sutó kk., Turócz toróczszenlmárloni 

. •) Surjti.n nk., X Surjánpuszta ; Tm·ontái vm., j., ház 88, i. 476, T., ág. Nagylurflny, ~.791 kb., kj . 
módosi j., ház 180, i 563, Sz., m., .:f, 1·k. Csá- és ak. NagytUI·ány, tsz. Beszterczebánya, jbtk. es 
vos, 3.709 kh., ak. helyben, . tsz. Nnf!'ybecskerek. ah. Turóczszentmá.rlon, cs. ll. Ruttka, 71, X\', 
jbtk. és ah. Módos, cs. ö. Bóka, !19, VII, ~O, 11'. t. 48, m. h., u. t. Kralován, u. p. Nagyturiny. 

. ' 
Surján-Zsibova, u. p. Csávos. r'l Kralován, irta nr., 

Surjánpaszta, r'l Surján, Torontál "m., módosij., alsókubini ,i., ca. G. Kralován, u, t.' és 1. J. 
es . . o. Bóka, :f (Surján-Zsibova), u. p. Csávos. Kralo,·án. . 

Surjhy, n Törökszentmiklós, Jász-Nagy- Sutovapuszta, n Ozdin, Nógrtiil """' !o-
. 1nm-Szol1wk. vm., tiszai közép j. (székh. Török· sonczi j., cs. O. Málnapatak, u. .t. Szinóbanya, 

szenlmiklós), cs; ö. TOrOkszentmiklós, u. t. és u. p. u. p. ?!lálnapatak. 

• 

Törökszentmiklós. · · Sutpuszta, r'l Bélzerénd; Ar.ad 111R., kisjenóij., 
") Susa kk., ·x Dezsmás puszta és Szurdok cs. o. Vadász, u. t. és u. p. Vad~n. 

puszta; Gömör és Kis-Hont vm., feledi j., ház Su t t ó l. Sutó. 
6!l!, i ~33, Iri., rk. Szentsimon, ref. Rima- Sügylpuszta, r'l Váez, · Peat-Pilis-Solt-K'uk11 
szées 867 kh., kj. és ak. Jéne, tsz. Rima- vm., us. 6. Vácz, u. t. és u. p. Vácz. 
szombat, jbtk. Feled, ah. Rimaszombat, es. ö. *) Sflketlalva kk., Maroa-Torda 11•~ nyáritf. 
Rimaszécs, !i6, XVI, 6!, a. t. és a. p. Rima- szeredai j., ház BS, ! 192, IL, r.ef. Ny:ir3!1· 
szécs. . szentanna, 616 kb., kj. és ak. Nyárádszereda, 

Susán, r\ Oroszlámos, Torcmtál vm., · török- tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Nyil!'ádszereda. 
kanizsai j., es. 0. Oroszlamos, u. t. Oroszlámos, cs. o. Nyú.rádsze1·eda, 62, XXll, 71, L t. és Ll~ 
a. p. Magynrmajdány. Nyá1·áuszcreda. · 

*) Sasány kk., X Jelene, Nyunyuk.puszta és Szent- *) Stlkö kk., Utlt~arl~elg ""'-• .udvarhelyi~ 
tornya; Gömör ts Kis" Hont vm., rimaszombati (székh. Székelyudvarhely), ház 69, ! !68, JI., 3, 
j. (székh. Nyustya), haz 16i, t 66i, T., m., rk. 1.493 kh., kj. és ak. Farezád, tsztk., jb. és ab. 
Nagyszuha, ág. Cserepes, 3.397 kh., kj. és ak. Székelyudvarhely, cs. ct Szentlélek, ~ XXII', 
Nagyszuha, ts~tk., jb. és ah. Rimaszombat, es. ö. 80, u. t. és u. p. Székelyudvarhely. 
Rimaszombat, XVI, 6!i, u. $. Rimaszombat, *) Sükösd nk., X Gemencz, Józsefte!ek; Xor· 

. a. p. Osgyán. ' · pád, Ósükösd és Vajastorok; Pest-Pilis-So/t-Ki~> 

• 

• • 

•) Susányfalhll. kk., A1'c&d t~m.. borossebesi j., k~t·n vm., kiskdrösi j., .ház ! U !U, M, a, 
ház 97, i. 512, O., 't, ~U85 kh., kj. és ak. Parázs, 18.H89 kh., ak. helyben, tsztk. éa jb. Kaloesa, 
tsz. Arad, jbtk, és ah. Köröshökény, cs. 6. Dézna, ah. Kiskunhalas, es. o. helyben, I, 3, .r- e. 
39, IV, 13, u. 1;. és u~ p. Borossebes. ~· 

Suánypuszta, r'l Tótszentpál, Somogy "m., •) SBlelmed kk., .s'.rilágy ""'" aziJáncsehi pú 
marczali j., cs. ö: Lengyeltóti, u. t. Kéthely, u. p. 183, !. 899, O., m., t, ~, 1.874 kb., t~ it 
Tótszentpál. ak. helyben, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilagycseb • 

Su~araml&jor, r'1 Temescsernn, 1.'emes vm., us. O. helyben, 51, Ill, 10, f, . ,P e. 
csáki j., cs. 0. Liebling, u. t. Liebling, u. )>• • 
Felsdsztamm;a. •) Silllye kk.; X Hocsártanya; Ndgrdd ~.., 

• 
• • 
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gácsi j., ház 58, i. 306, T., ág. Nógrúdszenno., füle, tsz. Torda, jblk. Alsójára, ah. Torda, cs. O. 
1.959 kb., kj. Ábelfalva, ak. Nógrádszenna, tsz: Tordaszenllászló, 60, XXI, 69, a. t. Tol·daszent
Balassagyarmat, jbtk. és ah. Losoncz, cs. O. Ábel- Iászló, a. p. Alsójára. 
falva, 26, XVI, 51, a. t. Gács, a. p. N'ógrád· Slltötanya, n Nyírpazony, &abolca vm., nylr-
szenna. bogdányi j. (székh. Kemecse), es. O. Raka· 

") Stlly kk., X Öregsziget ; Possong vtn., duna· maz, u.- t. és a. p. Nylrpazony. 
szerdahelyi j., ház i. 276, M., rk. Felbár, Slltöt.nnya, n SepsiszentgyOriJ, HárOfilBili 
1.6i0 kh., kj. és ak. Csallókllznádasd, lsz. Pozsony, vm., es. O. SepsiszentgyGl'IJ, u. t. és a. p. Sepsi· 
jbtk. és ah. Dunaszerdahely, es. G. Bc'Js, 72, XIII, szentgyorgy. 
41, •· t. Sárosfa, a. p. Felbár. ") Slltta nk., X Alsóvadá.cs, Bikol, Felsc'JvadACI1 

S Q l y I. TápiósOly, TiszasQly. . Gerecse és ~Qttc'Ji kiJbAnyatelepek; Easmgo• 
S Q l y e l. Magyarsülye. vm., esztergomi j., ház 852, i, 1.915, N., m., o, 
S Q l y e l. Süllye. ref. ToÍJ.hatlan, 5.99~ kh., ak. helyben, lsz. KomA· 
SOI;ri nagJJnajor, n TiszasOly, Jáss-Nagg· rom, jblk. és ah. Eszte1•gom, cs. G. Nyergesújfalu, 

kuft·Seolflok t~m., jászsági alsó j. (székh. Jász- 26, XIV, U, :f, p e. ~-
apáti), es. G. Kc5lelek, u. i. és u. p. Tiszasüly. SlitUU telepek, n SOttd, Ea•tergo• 

Slllykpuszta, n Lukanénye, Hont vm., ipoly- vm., eszte1•gomi j;, es. O. Nyergesújfalu, u. t. él 
nyéki j., es. o. Cséb, a. t. Balassagyarmat, a. p. a. p. Sültc5. · 
Lukanénye. *) SllttUr kk., Sopron ""'·• kapuvári j., ház tOB, 

f"'' Miltola, BsGWI.tir ""'·• szat- i. 1.341, M., o. 8.167 kb., k;j. és ak. helybe,n, 
márnémeti j., ca. G. Mikola, u. t. és a. P• tsz. Sopron,. jbtk. és ah. Kapuvár, es. G. FertG-
MitolL szentmiklós, 76, XVIII, 58, u. t. Eszterháza, cgj. 

') nt., X llonamajor, Jánosmajor, Kis- , n Újdombóvár, Tolna ""'·• dom-
malom, Máriatelep, Mázá.rház, Mojzermajor, Sar· bóvári j., ak. DObrOkGz, es. G. Dombóvár, u. t. 
valypuszta, Surgótmajor, Sümegi bazaltbánya, DObrOkOz, a. p. Km-d.· 
Vinezemajor és Vörösmajor ; Zala ""'·• snmegi Süngd, n Jákóhodos, Bil&Gr ""'" szalérdi j., 
j., ház 863 i. 6.711, M., o, 1), 1!1.111 kb., ak. hely- es. G. SzalArd, a. t. Paptamási, a. p. Bihar. 
ben, tsz. és ah. helyben, es. O. Silvegestanya, n Pere, Abauj-Torna ""'"' 
helyben; .ta, XX, 66, , r. .(11· e. ~· gl!nezi j. (székh~ Abaújszántó), cs. o. Ab11.újszántó, 

S ü m e g l. SzepessO.meg. u. t. Abaújszántó, u. p. Gibárt. 
") Slimegcsehi kk., )( Derékhegyi szölldhegy · *) kk., X Sflvetei tanya; Gömör la 

éa Palantosmajor; Zala vm., sümegi j., ház 161, Kis-Hont "m .. nagyrc5ezei j. (székh. Jolsva), bál 
f. 818, M., o, 1.024 kb., kj. és ak. Bazsi, tsz. 83, f 875, T., m., o. á', 1.627 kb., k;j. és ak; 
Z&laegerszeg, jbtk. éf ah. Silm.eg, es. o. Zala· helyben, lsz. Rimaszombat, jbtk. éli. ah. Nagy· 
szántó, 48, XX, 64, u. t. és u. ·p, Sümeg. rc5eze, es. G. Nagyrc'Jeze, XVI, 52, •· t. és •· p. 

, n lllezösomlyó, Temes 11m., det- Jolsva . 
tai j., es. O. Gátalja, a. t. és a. p. Mezc5somlyó. Silvetel tanya, n SO.vete, Gömör 11 Kia-lftml 

Sllm.egl ba1altbinya, r~ Sümeg, Zala vm., t1m., nagyrc5ezei j. (székh. Jolsva), ca. G. Nagy· 
lil.megi j., es. o. Sümeg, r. u. p. SO.meg. rc'Jeze, u. t. és u. P• Jolsva. . 

n Fehérl!yarmat, Beatmár ""'·• *) Svib kk., Bara "m., garamszentkereszti j., 
fehérua1mati j., es. O. Fehérgyarmat, u. t. és Mz 61, i 854, T., rk. KörmGczbánya, 455 kb., 
11. p. Fehérgyarmat. kj. és ak. KörmGezbányai kö1jegy~c'Jségi ·ak. kerQ-

• Sümegprága kk., Zala t~m., sOmegi j., há.z let, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. KOrmöezbánya, · 
181, i. 672, M., rk. Snmegesehi, 918 kb., kj. és ak. es. O. Körml!ezbánya, 26, XIV, ~. •• t. él .. p. 
Bazsi, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. SO.meg, cs. G. KönnGczbánya. 
Zalaszá.ntó, 48, XX, 66, u. t. és u. p. Sümeg. Sd.bbokor, n Nyíregyháza, BIGbolu ""'·• 

Stl.rlpuezta, r"\ Tápiósllly, Peat-Pilis-Bolt-Kis- ce. O. Nyíregyhá.za, u. t. és u. p. Nyíregyháza. 
bn ""'·• monori j., es. G. Kóka, u. 1.. Tápió- *) Svibfalva kk., )( Puaztepolo; 81epea "•·• 

• 

sáp, u. p. Tápiósüly. azepesszombati j., ház 67, i. 8!6, T., czigány, 
*) kk., Vas 11m., mUl'BSZombati j., ház o, á', 1.579 kb., kj. és ak. helyben, lsz. Lc'Jcse, 

fi7, ! 826, Vend, Ag. Bodóhegy, 766 kb., kj. és jbtk. és ah. Szepesszombat, es. o. Poprád, 67, 
·· ak. Bodóhegy, tsz. Szombathely, •jbtlt. és ab. Mura- IX, SO, u. t. Ginóczfürdc5, u. p. LándzsuOtfalu. 

uombat, CB. !1. Vashidegkút, sa, XX, 66, a. t. STábhegy, n. Budapest, Peiii·Pilia-&li-Kia-
Battyán~. a. P• Bodóhegy. ktH& ""'·• cs. o. (a közbiztonsági uol· 

r"\ Mezc5kaszony, Bereg ""'·• mezc'J. gálatot a székesfc'Jvárosi m. kir. fLllamrendc'Jrség 
taszonyi j.,· cs. O. Mez!lkaszony, a. t. és u. p. teljeslti), r . (Budapest-Svábhegy, 
llezllkaszony. nyá1·on; u. t. Budapest-Vár), ~ (Buda· 

•) kk., Torda-Aranyos 11m., alsójárai j., pest 15). · • 
ház 80, ! .417, O., t, 1.042 kb., k;j. és ak. Alsó· Svibmajor, r"\ Szentelornya, Bikis f1m,, oro .. 

• 
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házi j., cs. ö. Orosháza, m. h., u. t. és u. p. ST1n·cztnnya, r'l Rózsapallag, 81ataar 1111, 
Szentetornya. · avasi j. (székh. Avasújváros), es. ll. Avaalijváros, 

S v á b ó c z l. Svábfalva. u. t...,A.vasújváros, u. P• Vámfalu. · 
Svabolka, " Királyhegyalja, Gömör ts Kis· *) Svedl~r nk., )( Gerebfdrész éa Svedléri nnfa· 

Hont 11m., garamvölgyi j. (székb. Nándoriölgy), gyár; Beepes 11tJJ., gGlniczbányai j., ház 835, t 
cs. ö. Koháryháza, u. t. Nándorhuta, u. P• N., m., 0, fi, 1U74 kb., ak. helJben, la. 
Pohorellavasgyár. · Lc'lcse, jbtk. és ah. GOlniczbánya, cs. ll. Szepes-
Sv,~bpasnn, " Gavosdia, Kmlsó-SzÓf'tny 11m., remete, 67, IX, SO, .['4 e. ~·. 

temesi j. (székh. Szá.kul), cs. ö. Szá.kul, u. t. és Svedlcirl gyulagylLr, f"' Svedlér, &eper ..., 
u. P• Gavosdia. . · . gölniczbányai j., cs. G, 1o t. á 

SvlLbtag, r'l Erdenll'eleg, Ssatmár tnn .• , nagy· u. p. Svedlér. ·-
~árolyi j., ca. ö. Szaniszló, u. t. Érendréd, u. P• Snlczermnjor, r'l Székelyhid, Bihar 111,, 

Erdengeleg. . székelyhídi j., cs. G. Székelyhid, U:. 1. él L p. 
Sv~czer, r'\ Tiszauif, Jász-Nagykun-Ssolnok Székelyhid 

11m., tiszai alsó j. (székb. Tiszaföldvár), cs. ö. S _1 ·t 8 al • 
Tiszaug, u. t: és u. p. Tiszaug. TVA~zer any~,.'":' . . z 1111

' 
Snnczarl, n Ócsad, n-encsén 11".,, csaczai j., 11m., szmérváralJal h cs. G. Sárk.lllUJlak, L t. s 

!lB. ö. Csacza, u. t. és u. p. Ócsad. u.· P• Al'llllyosmeggyea. · . 
Syarcztanya, ro. MB~fosliget, Ssatmár em., S v e r zs ó l. Ferzsó. . 

szatmárnémeti j., cs. G. Sont.ád, a. t. és a. P• STinazke, n Márknsfalva, 81epr1 fill,, ialdi 
Tiszaújlak. j., CB. 0. Igló, •• t. és L P• MárkulfalvL 

• 

• 
' 

• 

. . 
• • 

• 

• • 
• 

.• 

' • -·~----· ' 
• 

' .. • ' • 
• 

• 
• • 

• • • 

• • • • • 

• • 

. ! . 

S z a b a d l. 1rlezc5szabad. jbtk. Tab, ah. Ka1'ád, cs. G. Ádind, 46, XII, 
") Szabadbáré.nd kk., BoprMa 11m., felsc5pulyai 68, u. t. és u. p. Városhidvég. 

j., ház 818, ! 1.549, H., (5, !.890 kb., kj. és ak. Szabadhegy, ro Na~ykl\lliaa&, Zala va., ea. 6. 
.helyben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Felsc'lpulya, es. G. Nagykanizsa, u. t. és u. p. 
FQles, 76, XVIII, 69, _r- e. ~- S z a b a d b e g y l. KerkaszabadhellJ• · 

*) Subadbattyam nk., )( Antoniamajor, Bel· *) Szabadhely nk., Arad tltn., aradi j., biz5M 
Bolgárkertészet, Csillagmajor, Emhekt, !.197, O., .:f, kh., ak. helyben, ta. !lll. 

· Felsősomlyó, KQlcsapda, Lajostelep, ·ltózsamajor, .]btk •. és ab. Máriaradna, es. G. Gyorok, 83, VID, 
Szárheu és Tilos ; Fejtr 11m., szélesfehérvári j., ifi, ~. u. t. Gyorok, C8] . 
hb 818,! 1.8\S, M., o, ~, 6.687 th., ak. helyben, ~) · kk., X Kisptpuszta; Bo•ogg ra. 
taztk., jb. és ah. Székesfehérvár,. es. O. Székes- igal\ j., ház 98, f, 589, M., n., rk. Attala, ár
fehérvár, 69, XVII, ~B, r, _r- e. ~- Csikóstőttős, 1.689 kh., ~· é~ ak. Altala, Isi. 

•) Szabaderd6 kk., ..Alsó-FeMr 11tA., nagyenyedi Kaposvár, jbtk. és ab. Ip!, ca. ll. losdós, "' 
· j., ház ·!89, f, 114, O., kg. Remete, 664 kb., XIX, u. t. Attala-Csoma, u. p. CsomL 

kj. · és ak. Remete, tsz. Gyulafehérvál·, jbtk; és S z a b a d i l. 
ah. Nagyenyed, cs. O. Muzanaháza, 50, XXI, 68, uabadi, Bozókszabadi, Fels6szabad~ Fobubedi, 
•· t. és. u. p. Nagyenyed. Gyc5rszabadi, Hosszúszabadi, Kit 
. Szabaderdeihá.z, r'\ Nagyenyed, ..Ala6-FeMr szabadí, Murányszabadi, 1\itJ· 
em., es. ö. Nagyenyed, u. t. és u. p. Nagyenyed. szabadi,Ratkószabadi,Rimaszabadi,Rudnószaba~i. 

*) Szabadfalu nk., Temes "m., központi j. (székh. Újhelyszabadi, Újszabadi, Zólyomszabadi. 
Temaavár), ház 289!, f, 1.448, N., m., o. 2.806 kh., Sz a b a d j a l. Bobótszabadja, ' 
ak. 'helyben, tazlk., jb. és ah. Temesvár, cs. O. Istvánszabadja, Mutnokszabadju, Péterazabadja, 

. Temessáll', 61, VIII, U, ~. r, !&i)) ~. Székásszabadja, SzentkirályszabadjL -
"Göncz, .Abau.j-TorntJ 11a., gönczi SzabadjakabszállU, f"\ Szabadazállás, IW· 

j. (székb. Abaújaz~tó), ca. G. Göncz, u. t. és , kunazentmiklósi j., al 
a. p. (Jöncz. Orll'ovány, cs. ö. L t ál •· ,. 

") Subadhegy kk., Somogy "".,, tabi j., ház M, Kiskunfélegyháza. . · 
f. ~17 M., l'L Mezc'lkomárom, ref. Városhidvég, Szabadk.a tjv., X Alsócsikeria, Bajai a6U6~ 
99 kb., kj. és ak. Városhidvég, tsz. Kaposvár, Buczkai szc'lllc5k, Felsc5csikeria, Gyc'!rrJén, Hald1 
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szc51lc5k, Kelebia, Kisvörllsegyháza, Ludas, Majsai atádi j., ház 1 i 897, M., a, rk. Kutas, 8.1!18 · 
sz~_ll6k, Nagyfény, Napkeleti ugar, Napnyugati kb., kj. és ak. helyben, tsz. Kapoavtr, jbtk. él 
ugar, Palicsfürdc5, Radonovácz Sebesics, ah. Nagyatád, cs. O. Csököly, "·. XIX, 6!, 
Szegedi szc5llc5k, Tavankut, Tompa, Vámtelek, o. t. Kutas, ~- · . 
Verusics, Vl!rGsegyhá:r.a és Zobnntica; Bács- Szabás, r\ Csebény, Ba1·anya 11m., szent
Bodrog t1m., ház 15.6~0, f. 94-.610, M., bnnye- lörinczi j., cs. G. Bakócza, u. t. Almamellék, 
vicz, soUcz, sz., n., l, 0 (7), ~,·d', .::f (~), (1, o. P• Ibafa. 
169.19~ kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. hely· Szabás, r\ Szágy, Baraflga t1m., hegyháti j. 
ben, cs. o. helyben, 86, VI, 17, (szék h. Sásd), na. O. BakócZI!-, a. t. és ú. p • 
..[" e. . · Bnkócza. · 

Sz a b a dk a I. Kisszabadka. Szaba too, r\ Gyllnk, Tolna t~m., simontornyai 
Subadkapuszta, r\ Rimaszombat, Gömör és j. (székh. Gyönk), cs. G. GyOnk, ·a. t. Kl!lesd, 

Kis-HOflt vm., cs. O. Rimaszombat, u. t. és u. J'- Gyönk. 
u. p. Rimaszombat. *) Szabéd kk., Maros-Torda f1m., marosi falac5 j. 

r\ Lándok, SztJpes ""'·• kés- (s.zékh. Maros-Vásárhely), ház ~'!7, f. 987, M., 
mirki j., cs. O. Podolin, u. i.. Szepesbéla, u. P• 8, ref. Me~c5kölpény, 1.898 kb., kj. és ak. Me.zcJ. 
Szepestótfalu. · sámsond, tsztk., jb. éB ah. Maros-Vásárhely, es. ö. 

*) Szabado& kk., Gömör ú Kis-Hont t1m., Mezc5csávás, 6'!, XXII, 71, u. t. Mezc5sámsond, u. p. 
rozsnyói j., ház '!00, f. 969, T., ro., d', rk. Csetnek, .MezörQcs. ·· 
lí.li16 kh., kj. és ak. Nagyszabos, tsz. Rimaszom- Szab·ó Ferencz tanya; 1'1 Porosiló, Ileves vm., 
hat, jbtk. és ab. Rozsnyó, cs. O. Csetnek, 25, tiszafüredi j., cs. O. Poroszló, a. t. és u. p • 
XVI, 6!1, a. t. éa u, p. Nagyszabos. Poroszló. 

S z a b a d o a l. Alsóazabados, Felsc5szabadosi Szabóltomok, r"\, Taktakenéz, 81abolcs ""'·• 
Kisszabados. • dadai alsó j. (székh. Tiszalök), cs. G. Búuszent· 

Szabadrát, f""r Tatárszentgyörgy, Pest-Pilis- mihé.Iy, u. t. Tiszadada, u, p. P1'Qgy. 
&lt-Kiskun ""'·• aÍsódabasi j., cs. o. Tatárazen t- Szo.bó Ignácz tanya, r\ Heves, Heves vm., 
grllrgy, 11. t. és u, p. Tatárszentgy01·gy. hevesi j., cs. ö. Heves, u. t. és u. p. Heves • 

*) Szabadszállis nk., X At·anyegyháza, Balázs· Sznbó Jlí.nos tunya1, f""r Po1·oszló, Reves 11m., 
puszta és Szabadjakabszállis; Pest-Pilis-Bolt-Kis- tiszafQredi j., cs. ö. Poroszló, u. t. é11 u. p. 
J:u v•., kunszentmiklósi j., báz 2. !268, f. 9.559, M., Poroszló. · 
~,J), rk. Izsák, ág. Apostag, M>.9~6 kb., ak. hely- Szabó1o.kospusztn, f""r Rédics, Zala vm., alsó· 
ben, tsz. Kecskemét, jbtk. és ah. Kunszentmiklós, lendvai j., cs. O. Alsólendva, u. t. és u. p. 
cs. ll. helyben, BS, I, 93, T, _[ll e. Rédics. 
~- *) Szabolcs :t:t., X Muszhektanya; S.abolcs vm., 

SzabadszAllutanya, r\ Sellye, Baraflga t1m., dadai felsc5 j. (szé:th. Giva), ház 101, i 548, M., 
szentlc5rinczij., es. O. Sellye, u. t. és a. p. Sellye. ~,rt. Vencsellő, ck. Timá1·, !1.084! th., kj. (Balsa 

*) 8zabadszentklrály nt., Bat·anga 11m., szent· nk.-hez beosztva), ak. Balsa, tszlk., jb. és ah. 
16rinczi j., ház 206, f. 849, M., (5, 2.171 kb., ak, Nyfregybáza, es. O. Rakamaz, 65, X, SS, u. t. 
helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah, Szentlórincz, Rakamaz, u. p. Balsa. 
ca. ll. Baba, 6!1, XIX, 60, u. t. Szentlc5rincz, ~- Szabolcs, r\ Besenyszög, JásJ-Naggkufi·Ssol-

Subadszenttornya, r\ Szentetornya, Békés nok vm., jászaági alsó j. (székh. Jliszapáti), 
""·• orosházi j., cs. O. Oroshá.za, iiO (Puszta- cs. O. Szolnok, U• t. és u. p. Felsc5szászberek. 
szenttomya), u. t. és •· p. Szentetornya. Sz a b o l cs I. Drávaszabolcs, Meesekszabolcs, 

Sz a b a ds z e n t t o r n y a l. Szentetornya. Mezc5szabolcs, Pusztaszabolcs, V ágazabol cs. 
Szabadvölgy, f""r Torda, Torda-Arangos vm., •) Szubolcsbáka kk., )( Nagybákai liget j 

cs. ll. Torda, u. t. éa u. p. Torda. Szabolcs vm., tiszai j. (székh. Mándok), ház 164, 
•) Sznbále!! kk., Kt·assó-Ssörény 11f1Z,, maros, z 1.278, M., ~, rk. Gemzse, gk. Nyírkltrász, S.436 

j. (azékh. Marosbertes), ház 1M, ! 746, O., =f, kh., kj. és ak. helyben, tsz. Nyíregyháza, jbtk. és 
.6.856 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Lugos, jbtk. ah. Kisvál·da, es. O. Kisvárda és Gyilre, 65, X, 
és ah. Faesád, cs. ll. Batta, 43, VIII, u. t. 33, u. t. Kisvárda, ~- · 
és q, p. Batta. Szabolesbányatelep, r\ Mecsekszabolcs, Ba-

*) Szabar kk., Vas t~m., kc5szegi j., ház 88, f, 431, ""'·• pécsi j., cs. O. Mecse.kszabo1cs, 
H., rk. Inczéd, kh., kj. és· ak. Városhodflsz, · . , 
tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Kllszeg, cs. O. *) Szn kk., X Rozsálypuszta 
Rohoncz, SS, XVIII, 69, a. t. Rohoncz, u, p. és Tögyesszl!g; Szabolcs vm., kisvárdai j., ház 
Bándol. 236, f, 1.878, M., ~, rk. Kékcse, gk. Ajak, iJ.4·70 

Sza b a r l. Herezegszabar, Zalaszabar. kb., kj. és ak. DOge, tsz. Nyfregyháza, j h tk. és . 
•) Szabb kk., X Bélaházapuszta, Dénesbáza- ah. Kisvárda, cs. o. Kisvárda, 66, X, 38, a. t. éli 

puszta és Jánosházapuszta j Somogy ""'·• nagy- u. p. DOge. 
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Szab6malom, r-. Inota, Fejér ""'·• székes- eze, ab. Nagybicscse, cs. ll. Rajecz, 71, XV, ,7, 
fehérvári j., ca. ö. Nádasdladány, u. t. és u. p. u. t. Vágbesztercze, u. J• Demény. 
Várpalota. Sz a d ek l u b l ó v á r l. Lubló,~ralja. 

Szab6malom, r-. Lé.dháza, Borsod ""'·• mis- Szadellöpuszta, f"'l Nagylócz, N6grád 1111., 

.tolczi j., cs. O. Ónod, u. t. és u. p. Mezőnyék. széesényi j., ca. o. Szécsény, u, t, Szécsény, L p • 
Sz a b o a l. Kisszabos, Nagyszabos. Nagylóez. . · 
Szab6tag, r-. Krasznabéltek, 81atmár vm., er- *) SzAdelö 'kk., .Abauj-Toma ., •. , tornai j., 

dc5di j., cs. O. Krasznabéltek, u. t. Ákos, u. p. ház 61, i. !!ot, M., ~, 611 kh., kj. és ak. Tor· 
Krasznabéltek. · · nagllrgő, tsz. Kassa, jbtk. éa &h. Torna, a. G. 

Szabótag, r-. Portelek, &atmár vm., nagy- Torna, 36, IX, !7, u. i, éa u. P• TornL 
.tirolyi j., es. ö Szaniszló, u. t. Érendréd, u. p. r-. Tőketerebes, ZempUn .,~~~,,pl· 
Portelek. azéesi j., cs. O. GAJ.szécs, 11. t. és a. p. TGie· 

Subótanya, r'\ Nagyhalász, &abolcs vm., terebes . 

rád, u. t. Nagyhalász, u. p. Telektanya. v~gújbelyi j., es. O. tura, u. t. és 1. p. Otnra. 
• 

Szabótanya, r-. Tasnádszántó, &ilttgy vm., Szádok, r-. Tőkésújfalu, Nyitra ., •. , nyitra· 
tasnádi j., ca. O. Tasnád, u. t. és u. p. Taané.d- zsámbokréti j., cs. ö. · NagylapolcRnJ, L J, 
szántó. . Nagybossány, u. p. Tőkésújfalu. 

Szab6tanya, r-. Tiszakeszi, Borsod mezlS- *) Szá.dadTRrnek kk., .Abavj-Tonla 111., tor· 
ca6.ti j., ca. O. "Tiszapolgtr, u. t. és u. p. Tisza- nai j., ház 93, i. K., rk. Torna, ih., 
keszi. kj. és ak. Tornagörgc'J, lsz. Kassa, jbtk. és ah. 

SzaMtelep, 1'""1 Erzsébetfalva, Put-Pilis-&lt- Torna, cs. o. Torna, M, IX, !7; •· i. és i. p. 
Kiskun "m., kispesti j., cs. o. Erzsébetfalva, Torna. ' 
-.. t. és u. p. Erzsébetfalva. . *) SzádvArborsa kk., Gömör ú ~•·• · 

Saabóüazta, r-. Hosszúpályi, Bihar "m., de rozsnyói j., ház 86, ! .M., ref. Szilie2e, 8.618 
recskei·j., cs. O. Hosszúpályi (ideigl. kiilönitmény), kh., kj. és ak. Szilicze, tsz. Rimaszombat, jbtk. 
!l• t. és u. p. Hosszúpályi. · és ah. Rozsnyó, cs. O. Pels6cz, !lí, XVI, &i, 1o t. 

Szacsal kk., H1myacZ vm., hátszegi j., ház 97, és u. p. Szilieze. . 
i 487, O., kg. Baresd, U41 kb., kj. és ak. Óralja- ") SzAdvörilsmart kk., Kraal6·816rbly n~., 
boldogfalva, tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, cs. O. marosi j. (székh. Marosberkes), haz 77, f. . 
Hé.tszeg, 64., XXIII, 75, u. t. és u. p. Hátszeg. O., "f, 1.,96 kh., kj. és ak. Marossziget, tsz. Lop. 

Sz a es a l l. Izaszacsal, Sztrigyszacsal. . jbUr:. és ah. Facsád, cs. G. :Maroaberkes, 13, Vill, 
*) Szacsór kk., Zempl/n ""''' varannói j., ház 23, u. t. és u. p. Marosberkes. 

!Sf., f 1.144, T., 5, t, 3.697 kb., kj. és ak. Szaftrtanya, r-. Munkács, Berdg n., es. a. 
Csemernye, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és uh. Va- Munká.es, u. t. és u. p. Munkács. 
rannó, cs. o. Varannó, 66, IX, JS, . r. ~. Szágodótanya, f"'t Piszke, Elitergolll Dili., esz. 

*) Szacava kk., Háromszék vm., sepsi j. tergom.i j., cs. o. Nyergesújfalu, a. ~81. p. 
(székh. Sepsiszentgyö•·gy ; szalgabirói kirendelt- Piszke. 
ség Nagyborosnyó), ház 73, i, SO!, M., ~, !U19 *) SzAgy kk.,-)( Szabás; BarGIIyu•, heiJ· 
kb., :tj. és ak. Réty, tsz., Kézdivásárhely, jbtk. és háti j. (székh. Sásd), ház 70, ! N, m., rt. 
ab. Sepsiszentgyllrgy, cs. o. Nagyborosnyó, t, Baranyaszentgyörgy, 1.661 kh., kj. és ak.llakócza, 
XXIV, 79, u. t. és u. p. Nagyborosnyó. tsz. Pécs, jbtk. és ah. Sásd, ca. ll. lfatóeu, ~ • 

• 
S z 6. d l. Bikszád, Sepsibükszád, Urszád. · XIX, 60, u. t. Bakócza, 11. ,. Tormú • 
*) Szada nk., X Koplald, Margitta és Ore g- Sz a g y v a l. Ószagyva, Ujszagyva. · 

hegy; Pest-Püis-Solt-Kiskun "m., gödöllői j., ház ") SzaJAn nk., )( Bikatelek, Dinnyei'OI~ K~!-
817, :E.1.4JO, M., ~. rk. Veresegyhé.z, kb., ak. kelléripuszta, Kentertanya·ésRókástanya; TorOII-
helyben, tsz. Pestvidéki (székh. jbtk. tál "m., nagykikindai j., ház f l, 
és ab. Gödöllő, es. O. Fót, 32, I, l, , _[11 e. 5·, kg. Tiszahegyl'B, 9.573 kh., ak. helyben; bz!L. 

jb. és o.h. Nagykikinda, ca. 11. Padé, 119, V, l~ 
S z 6. d a I. Erdőszáda, Guraszá.da, Ompolyszá.da, ~. 

·sz a d a l. Taktaszada. Szajánszög, r-. Nagyrozvágy, ZtmpliA r .. 
*) SzAdalmAs kk., .Abauj·Torna 11m., to1·nai j., bod1·ogközi j. (sz~kh. Kir!lyhelmecz), ca. o. Ki1· 

ház 187, i. 863,· M., ö, ref. Körtvélyes, 4.266 czigánd, u, t. és u. p. Nagygéres. 
kb., :tj. és ak. helyben, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Sznjdapuszta, n Hegyeshalom, MosoM r.l·· 
Toma, ca. O. Torna, M, IX, '1.7, u. t. Kraszna- rajkai j., cs. O. Féltorony, u. t. és 11. p. HeBfti· 
horkaváralja, ~· halom. -

*) Sz6.decsne kk., 7\-encsi!n "m., vágbesztereze i SznjhAnpnazta, f"'t Gliborjlin, Bihar lllt., berett 
j., ház 86, f '1.08, T., rk. Demény, 1.361 kb., kj. tyóújfo.lui j., cs. G. Berettyóújfalu, •· t. Henc&idt. 
és ak. Demény, tsz. Trencsén, jbtk. Vágbeszter- u. p. Gáborján • 
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') Szajk. kk., X S.zajkpuszla; Ba1·anya vm., •) Szakadat nk., Toltul vm., simontornyai j. 
mohácai j., ház 170, i. 916, N., 0 , 1.997 kh., (székh. Gyönk), ház 211, i. 1.115LN., o, 1.868 
tj. és at. Versend, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Mohács, kh., ak helyben, tsz. Szekszárd, jblk. és ah. Gyönk, 
ca. O. Németbóly, 52, XIX, 61, u. t. Németbóly, cs. ö. GyOnk, 69, XVII, M, u. t. és u. p. Gyönk. 
a. p •. Versend. Szakada t, n Szováta, Maros-Torda vm., nyád.rl-

Szajklmalom, n Hossz\ipe1·eszteg, V as vtJ'., szr.redai j., cs. O. Szovála, u. t. és u. p. Szovt\la. 
vasvári j., cs. O. Jánosháza, u. t. Jánosháza, u. p. S z a k a d á t I. Mezllszakadát, Oltszakadát. 
Hosszúpereszteg. Szakadá.tpuszta, n Vámosláz, Bihar t~m., 

Szajkó, n Alsómislye, .Abauj-Tor-na vm., margittai j., cs. o. Mics):e, u. t. Vedresábrány,· 
tazéri j. (székh. Hernádzsadány), es. O. Hernád- a. p. Micske. 
11adiny, u. t. és u. p. Alsómislye. . Szakadittanya, n Nagypalt\d, Beatwár tiM., 

•) Szajkófalra kk., Bert:g vm., felvidéki j. szatmárnémeti j., ca. o. Sonkád, a. t. Halmi, 
(székh. Ilosva), ház 883, i. 1.809, R., m., ; , 2.700 u. p. Nagypalád. . " - . 

th., kj. és ak. Iloncza, tsz. Beregszász, jblk.llosva, •) Szakadék kk., X Budairlvány, Mosznóezi, 
ab. Munkács, es. O. Bilke, 66, XI, 84, a •. t. Pagácsi irtvány, Sindeláezi irlvé.ny és Uszakov-
Ilosva, n. p. Iloncza. . . i-rtvány; liyitra vm., miavai j., há.z 186, f. 849, 

Szajkpuszta, n Sza_ik, Bo.ranya vm., moháesi T., ág. Karaj és Berezó, 1.731, kh., kj. és ak . 
~. es. O. Németbóly, a. t. Némelbóly, u. p. Karaj, tsz. Nyitra, jblk. és ah. Miua, cs. o. VerbQ, 
Versend. 72, XIII, 41, u. 1.. és a. p. Miava. · 

*) Szajla kk., Het~es vm., pétervásári j.; ház . Sz:lkadék, f-1 Keselymezll, Máramaros "m., 
171, i. 772, M., rk. Sirok, 1.519 kh., kj. és ak. Ter- huszti j., cs. O. Huszt, u. t. Huszt, u. p. Iza. 
pes, lsz. Eger, jbtk. Pétervására, ah. Eger, es. O. Sz ak á l ·l. Erdőszakál, Kt'lrOsszakal, Mecsek-
Recsk, 60, X, u. t. és u. p. Te1·pes. szakál, Mezllszakál, Nógrádszakál. 

*) Szajol nk., Jáse-Nagylo:un-Bsolnok vm., ti- Sz a· ka l I. Nógrádszakál . 

• 

szai kOzép j. (székh. Törökszentmiklós), hé.z !i97, ") Szak~alár kk., Krasa6-Szörén1J. vm., jámi . 
f.l.615, M., O• 1.167 kb., ak. helyben, tszlk., jb. j., ház t90, t 1.369, 0.,1 4=-, 6.660 kb., kj. és 
és o.h. Szolnok, es. ö. TOrOkszentmiklós, · 68, III, ak. Illyéd, tsz. Fehértemplom, jblk. Szászknbánya, 
9, ~- ah. Oraviezabánya, cs. 6. helyben, 48, Vll, 21, 

n Izsák, Pest-Pilis-Solt-Kiskun u. t, és n. p. Rakasd • 
"m., kunszentmiklósi j., es. O. Izsák, u. t. és u. p. *) Sznk1\.lcl kk., Borsod. v11~ •• mezlícsáli j., ház 

• 

Izsák. f. 475, M., rk. Hejllbába, gk. Hejdkercszlúr. · -
*) Szák kk., Komárom vm., gesztesi j. (székh. 2.048 kh., · kj. és ak. Hejökeresztúr, lsz. Miskolcz, 

Nagyigmánd), ház f 765, M., ~, á', rk • .ihtk. és ah. Mezllesát, es. O. Emód, 34, X, 81, . 
Szend, !Ut 7 kh., kj. (Szend nk.-hez beosztva), ak. n. t. M't!zdnyék, u. p. Hejöszalonla . 
Szend, tsz. Komát·om, j btk. és ah. Nagyigmánd, ") Szakálbáza nk., Teme& vm., központi j. (székh. 
cs. O. Kisbér, 12, XIII, 48, r (Szák-Szend), Temes,•ár), ház 678, i. S.6ö5, N., m., o, kg .. 
1::8J. Ötvény, 10.4~ kh., .ak. helyben, lszlk., jb. és ah. 

*) Szika kk., Biha.r tim., belényesi' j., ház 6'.1, Temesvár, es. O. Berekszó, 61, VIII, 24, 
f. O., .:f, 9!!8 kh., kj. és ak. Bondoraszó, tsz. r. ~· 
Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, cs. o. Bondo- Sz ak á ll as l. Apáezaszakállas, Lakszakállas, 
raazó, 37, IV, 18, u. t. és u. p. Bondoraszó. Túriszakállas. 

Sz ak á es l. Alsószakács, Felslíszakács. *) Szakállasdombó kk., Bsatmár "m., nagy bá-
*) Szakácsi kk., X Dadellatanya; Borsod. vm., nyai j., ház 228, f 1.010, O., ; , 2. 749 kh., kj. 

edelényi j., ház 86, f 376, M., ~, rk. Felsóva- és ak. helyben, lsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ab. 
dász, gk. ll'olll, 1.497 kb., kj. és ak. Lak, tsz. Nagybti.nya, es. O. FelsObá.nya, 5, XII, 38, u. t. · 

· Miskolcz, jbtk. és ah. Edelény, cs. O. Szendró, 84, Nagybánya, ~- · 
. X-, Sl, u. t. Kiré.lykúl, u. p. Lak. . •) Szakú.IIasfah1L kk., Ssatmár tim., nagysom-

8 z a t á es i l. Érszaká.esi, Nagyszakácsi. kúti j., ház 226, f , O., m., ; , 1.679 kb., 
Szakácstanya, 0 Hetyen, Bereg vm., mezll- kj. és ak. helyben, lsz. Szalmé.r-Németi, jbtk. ·és 

k&szonyi j., cs. G. Mezóknszony, u. t. és u. p. ah. Nagysomkút, cs. 0. helyben, 5, XII, SS, u. t. 
Mez6kaszony. Nagybánya, ~-

Szak.adályi kerUlöház, n Sárköz, Bsat-már vm., Szakállastam.ya, n Mt!zllnagymihály, Borsod. 
szalmárnémeti j., cs. o. Avastijváros, u. t. SárkOz, vm., mezöesáti j., es. 6. Mezökeresztes, u. t. Gelej, 
a. p. Sé.rkOzújlak. - u. p. Mezlínagymihály, 

•) Szakadás kk.,- Beolnok-Doboka "m., nagy- Sz ak á ll os L Ipolyszakállos. 
ilondai j., ház 77, f. 320, O., i1i , =j=-, 1.956 kh., Sz ak á ll os ta l u l. Szakállasfal va. 
kj. és ak. Nagyilonda, tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, SzakálOSJ)USZta, 0 Ebeezk, Nógrád vm., 
ah. Magyarlápos, es. O. Nagyilonda, 63, XXf, balassagyarmati j., cs. o. Kékkll, u. t. Balassn-
70, u. t. és u. P• Nagyilonda. gyarmat, u. p. ltlikszát.hfalva. 
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SznlnUpusztn, r. Felsl5fehérkút, Hont t~m., M., ~, rt. Geszteréd, gk. Nyirgelle, 7.111 
ipolynyéki j., cs. O. Csáb, u. t. Balassagyarmat, kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nylregyháza, jblk. ~ 
u. p. Csá.b. . ah. Nagykálló, cs. G. Balkány, 6, XII, 89, a. t. ~ 

*) Szakály nk., Tolna t~m., tamási j., ház 389, u. P• Balkany. . ·· 
f 1.776, M., o, 8.886 kh., ak. helyben, tsz. Szek- Szakolyi kert, r. Nyiru.dony, &&bo!~ Hl, 

szárd, és ah. Tamási, cs. o. Tamási, 44, XIX, ligelaljai j. (székh Nyíracsád) cs. ll. Balkány, 
68, r (Szakály-Hc5gyész), ~· u. t. és u. P• Nylradony . 

Sz ak a l y I. Abaújszakaly, Vágszakaly. Szakolyi nagytanya, r. Balkány, 81abolcs~•, 
Szakamib kk., Hunyad t1m., marosillyei j., ház nagykállói j., cs. G. Balkány, u. t. és 1, p. Baltiny . 

111, f O., .:f, 1.910 kb., kj. és ak. Lapus· Sz ak o n y l. Alsószakony, Felsllszakony. 
nyak, t~& Déva, jbtk. és ah. Marosillye, cs. O. *) Szakonyfalu kk., Vas ""'·• szentgolthárdi j.,· 
Dobra, M, XXIII, 75, u. t. Marosillye, u. P• ház 188, f 588, Vend, rk. Apátislvánf'aln, 
Hunyaddobra. . · kb., kj. és ak. Rábatólfalu, tsz. Szombathely, 

*) Szakasz ll., X Felsc5rétiszl51115telep; Seat- · és ah. Szentgotthárd, es. ll. Szentgottb!M, 
· tnár t~m., erdl5di j., ház 16!1, f 859, N.; o., m., 89, XX, 661 u. t. Szentgotlhárd, 1. p. RAbalólfalu. 

ű, gk. Oláhgyürils, !!.!191 kb., kj. és ak. helyben, Sz ákos l. Magyarszákos, Tllrllkszákos. 
· tsz. Szatmár-Németi, jhtk. Erddd, ah. Szatmár- *) Sza\kul tk., Krass6-S1öt-tny 11111.; temesi j. 

Németi,· cs. O. Krasznahéltek, 5, XII, 87, u. t. (székh. helyben), ház f 1.8;)6, O., m., n., t, 
Erdl5d, 1:8:). . · rk. Csukás, 4!.992 kh., kj. és ak. helyben, !att., 

S z a k a t u r a l. Szakadé.s. • és ah. Lugos, cs. G. helyben, ~ VIII, il 
. *) SzakbdnJ 'tk., Zólyom beszterezebányai r (Kavarán-Szákul), _[11 e.~ . 
J., ház 00, f 515, T., rk. és ág. Radvány, 896 kb., Szala kk., X Verebélyitanya j .Aballj·Toi'IG 
kj. és ak. Pallós, tsztk., jb. és ah. Beszterczebánya, vm., szikszói j., ház 69, f. 886, M., ~, rk. Fels6-
cs. ll. Beszterc.zebánya, ~6, XVI, 50, u! t. Rad- no vaj, 1.669 kh., kj. és ak. Fels6méra, tsz. Kassa, 
vány, u. P•. Beszterczebánya. . és ah. Szikszó, cs. G. EnCB, M, IX, i7, L L 

*) Szales nk., Tolf'u1 11m., dorollóvári j., ház Garadna, u. p. Felsc5méra. 
590, f 8.111-4!, M., o, 7.088 kh., ak. helyben, tsz. *) Szalace nk., X ErtGlgy és Kocsor~prilzta; 
Szekszárd, jbtk. és ah. Tamási, cs. O. helyben, Bihar "'m., érmihályfalvai j., ház 732, f. S.7!», 
U, XIX, 68, _[ll e. ~· · M., 0 , ~, gk. Magyo.rkécz, tMU kb~ ak. belr· 

SzakcsJmajor, r. ÚJdombóvár, Tolna 11m., dom- ben tsz Nagy-Várad jbtk Margitta, ah. Székely· 
hó vári j., ak. Szakcs, cs. O. Szakcs, u. t. és hid; cs •• o. helyben, ' ni, 7, ..". 
u. P: Szakcs. · . . Szalacs, 0 Dóval, Zólyom tm., beszterue-

Szaklópusztn, r. Letkés, Hont t~m., szoh1 J., bányai j., és. G. Óhegy, u. t. nyáron: Korytnicza, 
cs. o. Szoh, u. t. Szob, u. p. Letkés. télen: Oszada u. P• Martar a. 

*) Szakmár nk., X Alsóerek, Andráss.zállás, ' J . · 
Bolváriszállá.s, Csepeg, Felsc5erek, Gombolyag, Szalac~~apuszta, r. Nagyberki, &r~ogy ~~, 
Karczag Keseriltelek Kistény Kisülés Ludas- kaposvári J., cs. G. Mosdós, u. t. és a. p.Mosdos. 

. szállás, Malomér, Öre~tény, Pé~siszállás,' Résztelek Sznla~S~P_uszta, r. RábacséCBény, Gyór ~~·· 
és Szalontai szállás i Pest-Pilis-Solt-Kiskun t~m., sokorónlJal l· (székh. Tét), cs. G. Enese, a. L es 
kalocsai j., hé.z 601, f. 2.984 M., o, 10.968 kh., u. *p. Enese. · . . . 
ak. helyben, jb. és ah. Kalocsa, cs. o. ) Szalara kk., Vas szentgottMrd~ J., ~ 
Kalocsa, 58, I, S, m. h., u. t. Kalocsa, IZ!· 171, f 761, M., o .. rk. . •.if· On· 

Szakmárpuszta 0 Dunaszentbenedek · Pest~ hodos, 4.760 kb., kj. és ak. Ől·Iszentpeter, Illo 
Pilis-Bolt-Kislr:wn 't1m., kalocsai j., ak. S~kmár, Szombathely, jbtk. és ah. Szentgottbard, es. 6. 
cs. o. Kalocsa, u. t. Kalocsa, u. p. Dunaszent- Őriszentpéter, 89, XX, 66, a. t. és •· p. Őri· 
benedek. . •.· · szentpéter. _ · 

*) Szaknyér kk., Vas t~m., kllrmendi j., ház 41, Szalaftanya, 0 Bugyi, .Pest-Pilii-Boli·Kidllw 
f !!10, M., ref. NagJI·ákos; ág. Őrimagyarósd, '!lm., alsódabasi j., cs. G. Ócsa, •· t. Kunwul· 
507 kb., kj. és ak. Őrimagyarósd, tsz. Szombathely, miklós, u. P• Bugyi. 
jbtk. és ah. Klll'IIlend, cs. O. Iváncz, 88, XX, 66, Szalal telep, r. Túrmezc5, Nógrád 1111., halaaa· 
u. 1;. Pankasz, u. p. Viszák. gya1·mati j., cs. G. Felsc5tisztás, a. t. Gács, L P• 

*) Szakolcza l'tv., X Szállásmajor; Nyitra t1m .• Fels6tisztás. 
hé.z 990, f ö.OtS, T., m., n., o, c:f', X), 10.388 ") Szalakna kk., Krassó-S:örlt1y 1111., karb· 
kh., ak. helyben, tsz. Nyitra, és ah. helyben, sebesi j., ház 99, f 1>61, O., .:f, 1.094 kb., ij. él 
cs. G. Holics, 7!1, XIII, 41, r, _[ll e. ak. Újkaránsebes,. taztk., jb. és ah. Karánaehes. 
~. cs. O. Karánsebes, 48, VIII, !i6, L t. q L p. 

") Szakoly kk., X Feketetanya, Ficzkástanya, Karánsebes. 
GGrbetag, Kislanya, Miklóssytanya ~s Sárgodör- ~) Szalakosz kk., Nyílra nyitrai i~ biz 73, 
tanya j &abolcs t~m., nagykállói j., ház B:i!B, f i. 4~0, T., m., o·· 86:11 kb., kj. és ak. Alsóelefin~ 
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tsztk., jb. és ah. Nyitra, es. o. Appony, 11, XIV, maruali j., cs. a. Nemesvid, a. t. Nemesvid, 
66, a, t. Fels!5elefé.nt, ~· u. P• Csé.kány • 

S.aiAacz, r-. Herencsvölgy, Zdlgom ""'·• nagy- Sz a l a t n a I. Alsószalatna, Felsc5szalatna, Kis-
szalatnai j., cs. o. Herencsv!'Hgy, a. t. Krivány- szalatna, Marosszalatna, Mikószalatna, f!agy-
Gyetva, a, p. Herencsvölgy. szalatna. · , 

S ~a l á n c z I. Kisszaláncz, Nagyszaláncz. Szalatnahegy, f"'l_ Herencsvölgy, Zólyom '""·• 
•) Szalinczlluta kk., X Irmaszeg; .Abattj- nagyszalatnai j., cs. O. Herencsvölgy, u. t. Krivány- . 

Tort~a ""'·• fO.zéri j. (székh. Herné.dzsadány), Gyetva, u. p. Herencsvölgy. . . 
ház 57, ! !49, T., rk. Regeteruszka, 646 kb., *) Szalatnak tk., X Istvándima,jor ; BaranytJ 
k,j. és ak. Nagyszaláncz, tsztk. Kasn, jb. HemAd· vm., hegyháti j. (székh. Sásd), ház 146, !. 840, · 

ah. cs. o. Nagyszaláncz, 36, IX, N., m., (5, 1.790 kh., kj. és ak. , . tsz. 
17, a. t. és u. p. Nagyszaláncz. és ah. Sásd, cs. a. Szászvár, 6'!, XIX, 

*) Szalánez"djTáros kk., X Józsefpuszta; 66, u. t. Káré.sz-Köblény, ~-
Aba,.;~ Torna vm., fo.zérij. (székh. Hernádzsadány), *) kk., X Kisakolmajor és Szalatnya-
ház 109, f, 631, T., m., ; , rk. Regeteruszka, 6.'!33 fürdc5 ; Hont vm., ipolysági j., ház 96, f. 463, M., 
kb., .kj. es ak. Nagyszaláncz, tsztk. Kassa, jb. rk. Egeg, 1.671 kb., kj. és ak. El!'eg, tsztk., jb. és 

• 

Hernádzsadány, ah. Kassa, cs. O. Nagyszalé.ncz, ah. Ipolyság, es. o. Hévmagyarád, !16, XIV, 4.6,. 
U, IX, ~7, u. t. és u. p. Nagyszaláncz. (Egeg-Szalatnya), u. p. Eges. 

SzalinCZJtelep, f"'l' Komoró, &abolcs ""'·• r"\ Bakó, Nógrád halassa-· 
tievárdai j., es. O. Mándok, u. t. és u. p. Komoró. gyarmati j., es. O. Érsekvadkert, u. t. Mohora, 

Sz a I á nk l. Alsószalánk, Felsc5sza1Ank. u. p. Sziigy. 
Szalánka, f"'l Felcsút, Fejlr tim., vé.Ii j., cs. G. SznlatnynfUrdö, f"'l Szalatnya, Hont vm., ipoly-

Alcsút, u. t. Alcsút-Felcsút, u. p. Felcsút. sági j., cs. ö. Hévmagyarád, u. t. Egeg-Szalatnya, 
, *) SzalAnta kk., X Eszterás; Baran.ya t1m., u. p. Egeg. 
pécsi j., ház 131, f, 787, H., m., rk. Németi, Szalatornya, f"'l Martonos, Bács-Bodrog t1m., 
1.906 kh., k,j. és ak. helyben, 1 tsztk., jbtk. és ah. zentai j., cs. G. Ada, u. t. és u. J•• Marton os.· 
Pécs, cs. O. helyben, 6~, XIX, 60, ~- SzalBTá.b.y, f"'l Má1-amarossziget, Máramaro• 

*) Szalapa kk., Zala ""'·• j., ház ö5, f, t~m., cs. ö. Máramarossziget, u. t. és u. p. Mára" 
i79, M., rk. Türje, 474 kh., kj. és ak. Mihályfa, tsz. marossziget. 
Zalaegei"SZeg, jblk. és ah. SO.mel!', cs. ö. Sümeg, Szalaypuszta, f"'l Baracs, Fejér ""'·• adonyi j., 

' 

. 48, XX, 64, u. t. és u. p. Tiltje. ·cs. ö. Elc5szállás, u. t. Dunaföldvár, u.· p. Baracs. 

• 

• 

+) SzalArd nk., X Bodojótanya, Csillagosto.- Szalaytanyn, f"'l Hosszúpályi, Bihar ""''' 
nya, Háh·ét és Savanynkút; Bihar ""'·• szalá.rdi j., derecskei j., cR. G. Hosszúpályi {ideigl. knlönit~ 
ház (89, i !U06, M., ~, rk. Hegyköztóttelek, gk. mény), u. t. és u. p. Hosszúpályi. 
Berellyófarmos, 6.075 kb., ak. helyben, tsztk. Szalaytauya, f"'l Mezlinagymihály, Borsod t11n., 
Nagy-Vát·ad, jb. Nagy-Vá1-ad vidéki (székh. Nal!'y- mezc5esáti j., cs. ö. Mez6esát, u. t. Gelej, u. p. 
Várad), ah~ Nagy-Várad, cs. O. helyben, 97, IV, Mezc5nagymihály. . . 
11, _[ll e. ~- Sz á l d o b á g y I. Hesy.közszáldobáBY, KOrOs-

•) SzaJArdalmás kk., Bihar t~m., szalé.rdi j., száldobágy. 
ház 44, !. O., .::f, 691 kb., kj. és ak. Alsó- *) Száldobos kk., Máramaros t~m., huszti j., 
tótra)u, tszlk. NniZy-Várad, jb. Nal!'y-Várad vidéki ház 316, f, 1.431, R., t, 2.79·1. kh., kj. és ak. hely
(székh. Nagy~Várad), ah. Nagy-Várad, es. ö. Tata- ben, tsz. Má1·amarosszi.get, jblk. és ah. H11szt, cs. O. 
ros, 37, IV, 11, u. t. Szalárd, u. p. Alsótótfalu. Huszt, 85, XI, 86, m. h., u. i. Handalb~tya-

SzalArdtelep, r-. Palotailva, Maros· Torda t~m., háza, u. ,. Szekleneze. · 
régeni felsli j. (székh. Magyarrégen), cs. a. Palot~ Sz á l d o b o s l. Székelys:r:Aldobos . 
ilva, ~. r (Szaldrd), u. t. és u. P• Palotailva. Szalk, . f"'l SzalkszenlmárLon, Pest·Pilis-&lt-

Szalas, f"'l Beczkó, Trencsdn t1m., trencséni j., Kiskun ""'·• dunavecsei j., cs. G. Dunavecse, 
cs. O. Beczkó, u. t. és u. p. Beczkó. u. t. és u. p. Szalkszentmárton. 

Sz,laslmajor, f"'l Babót, Sopron ""'·• kapu- *) Szálka kk., Tolna ""'·• völgysél!'i j. (székb. · 
vári j., cs. o. Knpuvár, u. '· Kapu vár, u. p. Babót. Bonyhád), ház '!!!9, f, 1.095, N., sz., m., 5, kg • 

r-. Kalacsna, Bars "'"·• osz- Grábócz, 2.982 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Szak
Iányi j., cs. O .. Oszlány, u. t. és u. p. Nagyugrócz. szárd, jbtk. és ah. Bonyhád, es. G. helyben, U, 

Sd.lbkapuszta, n Keszel!', Nógrád ""'·• nóg- XIX, 61, u. t. és u, p. Mórágy • 
ri.di j. (szókh. Rétsá.l!'), cs. ö. Nőtincs, u. t. Sz a lk a l. Ipolyszalka, Mátészalka, Nyitra.-
Pencz, u. p. Keszeg, . szalka, Tiszaszalka. 

Szalastelep, r-. Szklenóffird6, Bars ""'·• ga- Szalkn.ytunya, r- Nyírcsaholy, 81atmár. ""'·• 
ramszentkereszti j., es. o. Garamszentkereszt, mátészalkai j., cs. G. Fábiánháza, u. t. és u. P• 
1. t. és u. p. Szklenóftlrd!5. Nyfrcsaholy. 

r-. Szőkedenes, Somogy ""'·• *) Szalkszentmál'too nk., X Csabony, Homok· 
• 

• 

• 

• 

.. 

l . 
• 
• 
• 

l 

' ' • 

• 

• 

• 

• 

.. . 

• 

• 

• • 

• 

• 

' 

• 

• 
• 

• • 

.. 

• 

-

• 

• 

• 



• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • 
• 

• 

• • 

11f6 Szál Szal / 

szentl6rincz, Kisvadas, Nagyvarlas és Szalk; Pest- Szalmúpuszta, 0 Borosjen6, Arad 1111., boro•· 
Rlis-Soli-Kiskun 11m., dunavecsei j., ház 857, jenői j., cs. G. Borosjenő, L t. és 1o p. Boros-
i. 8.706, M., ~, rk. Kúnszentmiklós, 16.697 kh., jenő. · . 
ak. helyben, tsz. Kalocsa, jbtk. és ah. Dunavecse, Szabnutanya, n Dombrád, 81abolu ,., 

. cs. G. Dunavecse, 88, I, 93, :f, ~· lr.isvártlai j., cs. G. Domb1·ád, u, t. él u. J• 
· S1állás, n Hc5gyész, Tolna vm., s1montor- Dombrád. 

l 
• 
' 

. . nyai j. (székb. Gyönk), cs. O.· GyGnk, u. t. éP Szalmutanya, n Hosszúplllyi, Bihar ,., l 
• • 

• 

u. p. Hőgyész. derecskei j., cs. O. Hosszúpilyi (ideigl killGnil· 
Sz áll ás l. Abaszillá.s, Árokszállás, Buda- mény), u. t. Sindoros, u. P• Hosszúpá!Ji. 

szillás, Erdőszállás, Ferenczalállás, Fü.lOpszállás, Slalm41tanya, n Mez6táriány, Bnei Not 
· Jiazárokszállás, Kirá.lyftszállá.s, Kisszállás, Kis új- egri j., cs. o. L t. és 1o J. le» 
szállás, Koczkaszállás, Lengyelszállás, Meste1·- tárké.ny. 
szállás, Órszillás, Rákócziszállás, Rózsaszállás, *) 81almatercs kk., X Beretvispuszta.; N6f
Szabadszállás, Székelyszállás, Tótszállás, Udvar. rád 11m., azécsényi j., ház 93, ! M., rt 

• 
szállás, Ujszállás, Vágszállás, Vezérszállás. Ipolyherzeneze és Karancsság, 1.3!0 kb., kj.éul 

Szállásföldi tanyák, r'\ Hajdudorog, Hajdu Karancsság, tf J. Balassagyarmat, jbtk. és ab. Szé. 
. ., •. , hajdubOazOrményi j., cs. O. Hajdudorog, u. t. csény, cs. O. Karancssság, XVI, 61, 1. t. Szé.. 
.. a. p. Hajdudorog. csény, u. p. Karancssá.g .... 

• 

· Szállásháttanya, r'\ Tiszapalkonya, Boraod S z á l n i k l. Szálnok. 
vm., mezőesáti j., cs. o. Únod, u. t. és u. p. *) Szálnok kk., ZempUn "'"·• aztropkói j., hU 

l 
' l 
' 

l 
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• 
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l 
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Tiszapalkonya. ~2, i. 124, R., gk. Pusztaháza, kh., k~ésal ; 
Szlillásltelyim.ajor, r'\ Gerse, Vas 11m., vasvári Sztropkó (kisberezsnyei kj. és ak, karülel), lu. : 

j., cs. o. Vasvár, u. t. Vasvár, u. p. Gerse. c:;{Ltoraljaújhely, jbtk. Sztropkó, ah, Varannó, es. a. · : 
• 

Szálllismajor, r'\ Nemcsény, Bars 11m., aranyos· Sztropkó, 66; IX, 28, u. t. és u. p. Sztropkó. 
maróti j., cs. G. Aranyosma1•ót, u. t. és u. ll. *) Szalóez kk., )( Felsl'lhámor és Gombwr; 

' 
Nemcsény. Gömör ls Kis-Hont "m., rozsnyói j., ház 110, f 

Szlallálmajor, 0 Szakolcza, Nyitra 11m., cs. 553, M., ~ , rk. Pelsl'lcz, 2.j81 kh., _kj. 5 ak. Bené!r, 
ö. Holics, u, i. és a. p. Szakolcza. tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Rozsnyó, cs. G. P&. ' • 

Szállások, n Hajduhadház, Hajdu vm., hajdu· sl'lcz, XVI, 6!, m. h., u. t. él 1. p. ; 
Mszörményi j., es. O. Hajduhadház, u. t. és u. p. Gombaszog. · · ' 
Hajduhadház. - *) Szalók kk., Zemplén ""''' nagymihllyi j, 

Szá.lló.solTár, r"~ Palást, Hont "m., ipolysági ház f, MB, T., m., t, rk. HeBJi, retDereg· 
j., cs. O. Ipolyság, u. t. Ipolyság, u. p. Palásl nyő, 1.696 kb., kj. és ak. Butka, tsz. Sátoralja· 

Szállaispatak, r'\ lrhóez, Máramaros 1nn., újhely, jbtk. és ah. Nagymihály, ca. G. Milca, 
taraczvizi j, (székh. Ta1·aezkGz), cs. o. Irhócz, 66, IX, jS, u. t. Deregnyl'l, u. P• Butka. 

- a. t. Taraczköz, a. p. Irhócz. Sz a l ó k l. Abádszalók, Alsószalók, Egersz~· 
Sz a ll ás p a t. ak l. Alsószálláspatak, Felső· lót, Felsőszalók, Kisszalók, NaiJszalók, Nemes-

szálláspatak. szalók, Pórszalók. · 
Szá.lláspuszta, f"'\ Be1·czel, N6grád 11m., szi· ") kk., 8eo.bolcs .,m., j. (uétb. 

ráki j., cs. G. Berczel, u. t. és u. p. Bereze l. Mándok), ház 151, i. 791, M., a, 1.6U kb., kj. 
Sr:.Uláspuszta, n Nanmagasfalu, Possong "m., és ak. Eszeny, tsz. Nylregyhúza, jbtk. és ab. Kis-

pozsonyi j., cs. ö. Stomfa, u. t. Zohor, u. p. várda, ca. ö. Mindok, 65, X, u. t. és 1. P. 
Nall'ymagasfalu. Eszeny. , 

Szállássor, r.· Uj vidék, Bács-Bodrog t~m., ~zalókapuszta, n Kétbodony, N6grtU c• • 
cs. ö. (a közbiztonsági azoigálatot Ujvidék város nógrádi j. (székh. Rétság), cs. il. Rétaái, 1. \. 

rendőrsége teljeslti), u, t. és n. p. Ujvidék. Romhány, u~ p. Kétbodony. · 
Szá.llásszöllöllcgy, n Zsákfalva, Szilá.f/11 tnn., Szalóki rét, n Abádszalók, Jái•·NagyktR· 

zsibói j., cs. o. Kettösmezö, u. t. és u. p. Ka.rika. 8eolt~ok tJm., tiszai felsil j. (székb. Kunhegyes), 
.. ) Szalmapatak kk., Seolnok-Doboka vtn., nagy- cs. O. Abádszalók, u. t. és u. p. PU1Ziataskooy· 

ilondai j., ház 62, f. 174, O., t, 1.008 kh., kj. Abádszalók. 
és ak. Nagybúny, tss. Dés, jbtk. Nagyilonuo., o.h. Szalókltanya, f"\ GyOngyOshalmaj, Helifi ••·• 
Magyarlápos, cs. O. Nagyilonda, 68, XXI, 70, gyöngyiisi j., cs. ~· Vá.mosgyilrk, u. t. Ludas, 

• u. t. és a. p. Nagyilonda. u. p. Visonta . 
. SzaJmáré, r'\ Szeghalom, BékiB 11m., szeg· S z a l ó n ak l. Ószalónak, Váromalónat. 

.. halmi j., cs. G. Szeghalom, u. t. és u. p. Szeg- *) Szalónakhuta kk., Vas t~m., kőszegi j~ bú U, 
halom. . . !. ! 16, N., czigány, rk. Fels6szénél!etc5, UU7 kh., kj. 

. Szalmucsá.rda r'\ Nagygéci, Bsat·már 11m., és ak. Alsószénéget6, tsz. Szombathely, jbtk. t! 
csengeri j., cs. o.' Csenger, u. t. Csenger, u. D• ah. Kőszeg, es. o. Léka, 89, XVIll, 59, u. t. il 
Nagygécz. u. p. Városszalónak. · . . 
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•) Szalónakújtelek kk., Vas v1n., Celsöóri j., Szam4rv61gye puszta, 1""'1 Arló Bor•od '""'' 
ház SO, f. 166, N., ág. Várossza.lönak, 419 kb., ózdi j., es. O. Járdánháza, v.. t. Ó1d, u. p. Arló. 
kj. és ak. Máriafalva, tsz. Szombathely, jbtk. és Szam.kólrtdny, n Bélapataka, Nyitra '""·• 
ah. Felsc'lór, cs. O. Felsc'lc'lr, 83, XX, 66, u. t. privigyei j., cs. O. Divékrudnó, u. t. Nyitra· 
nyiron : Ta1·csa, télen : Taresafü1·dc'l, u. P• Mária- novák, u. P• Bélapataka. 
falva Szamkótolep, ""' Buják, N6grt1d, t~m., szi-

*) SzalonClila kk., X Erdc5a]ja és Pusztabora; 1·áki j., es. O. Szirák, u. t. és u. P• Buják. 
• 

-

Trencsm ""'·• puhói j., ház 66, :E oltO, T., m., rk. ") Sz4mos nk., Toronttil ""'·• alibunári j.,. h4z • 
Bolesó, l.BM kb., kj. és ak. Bolesó, tsz. Tren- 541, i. '!.4?0, Sz., :fo, rk. Kisnezsény, 9.578 
csén, jbtk. és ah. Puhó, es. a. Nemsó, 71, XV, kb., ak. helyben, tsz. Pancsova, jbtk. Alibunár, ah. 
ft7, u. t. Poroszka, 1:8]. . Pancsova, cs. ö. Kevedobra, !19, VII, 

Szalonk4s, r- Détér, G-()mtJr t. Kis-Hont r, , ~. . · 
""''' feledi j., ca. a. Feled, u. t. Feled,! u; .. p. Sz am o 8 l Felsös.zamos, Hidegszamos, Meles-
Rimasimonyi. szamos. 

*)Szalonna kk., Bor•od "m., edelényi j., ház *) Szamosangyalos kk., X Domahidy Viktor-
!05, ! 881, M., ~, rk. Szendrc'l,. gk. Abod, 8.081 tanya, Domahidy Sándortanya és Liehtruanntanya; 
kb., kj. és ak. helyben, lsz. j btk. és ah. Seatmár tim., esengeri j., ház 107, ! 59!, M., ~ , gk. 
Edelény, es. o. Szendrc'l, M, x, 81, r.~· Porcsalma, 1.-103 kb., kj. és ak. POl'CS&lma, tsztk., 

Sz a I o n n a l Szalonna patak. jb. és ab. Szatmár-Németi, es. ö. Porcsalma, _5, 
*) S.alonnapatak kk., SeoZno'k-Döboka. t~m., XU, 87, u. t. Csenger, u. p. Pátyod. 

csákigorbói j., ház 88, t 0., m., gk. Szur· ") Szn~osardó kk.' X Bayt~ya, Fod~r.tanya 
duk, !.803 kh., kj. és ak. SzUl·duk, tsz. Dés, és Ká1'0ly1to.nya; Ssnlágy vm., sz1lágyeseh1 J., hAz 
jbtk. Csákigorbó, ·ah. Dés, es. o. Csokmé.ny, 136, i. 6~, M., ~, gk. Benedekfalva, !1.196 kb.,· 
XXI, 70, u. t. és u. P• Szunluk. kj. és ak. Snlelmed, tsz. Zilah, jbtk. és ab. Szi· 
. Szalonnavölgy, ""' Nagykeresztes, Seolnak- lé.gyeseh, es. O. Snlelmed, 51, III, 10, u. t. és 
Doboka t~m., csákigorbói j., cs. O. Csokminy, n. P• Sülelmed. 
a. 1;, és a. p. Csikigorbó. · Sznmosárok, n Csatány, Seolnak-Dobok!&""'·· 

S 11. a l ó n o k Q v e g h u t a 1. _Szalónakhuta. dé~ j., es. ö. Dés, u. t. és a. P• Dés. . . 
sz a 1 0 n t a 1. Hejc5szalonta, Nagyszalonta. ) Szamosbecs kk., Szatmtir "~·· esengen J., 
Szalontal szA.llás n Szakmár Pest-Pilis Solt- ház 81, i. 40!, M., ~, 1.~1 kb., kJ. és ak. Kom-

Eiskuta vm., kalocs~i j., es. o.' Kalocsa, u. t. lódtótfalu, tszlk., jb. és ah. Szatmár-Németi, es. ö. 
Dunapataj, u. p. Szakmár. Csenger, 6, XII, 37, u. t. és u. p. Csenger. 

· *) 8 z.1 .. 1 k kk· .... "" :1 • *) Szamosberencze kk., X KovAcstanya és 
. z ... e e ., .tuaros-.Lor(.Oa t~m., maros1 Pl l . 8 t . · ... é l' · · há 10S SJ 

lsó · ( "-kh M Vá ... h 1 1 b' .. k' op y1s; za mat· "m., szm .. rv ra JIU J., z , N a l· sz.. . aros- s .. r e y ; szo ga 1ro1 uen- 0 -t ~ 57 kh k · é. ak. A 
· d ll " " öbá d) l á 7" .1! ""5 O k 691• ., m., * ' 1·'" ., J. " ranyos~ e s .. g mez n ' l z "• N o<> ' ., m., g . ts S l á Né t· 'blk é . h S . é 

L. r M öbá d 742 kb .. . é · k ll[ meg gyes, z. za m l'· me 1, J • s a • zm r-
.,. re.. ez n • ., aJ. 8 a · " ezc'lma- á l' ,. S" kö · 'l k 6 XII "7 · .. é d t tk 'b h M V- á h 1 0 v ra Ja, es. u. ..r zuJ a , , , o , n. •• 8 
aru, sz ., .1 • és a • aros- as r e y, cs. • u. P• Aranyosmeggyes. 

Mezöbánd, 6!, XXII, 71, u. t. Mezc5bAnd, n. p. *) S 0 b 1 'd kk. 8. t · · é á M 11 d zam s or n · , sa mar "m., BZln rv r-
ez ma aras. . alj ai j., ház 26,, ! 1.24!, O., ; , i-958 kb., kj. és · 
*) SliiTa kk., Besetercee-Nau6d ti'!'·• naszódi J., ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, j btk. és ah. 

ház 897, i. 1.964, O., ; • 4.861 kb., kj. és nk. hely- Szinérváralja, es. o. Remetemező, -6, XII, 37, 
ben, tsz. Besztereze, jbtk. és ah. Naszód, es. O. r. ~· 
Magyarneme gye, XXI~, 72,. r. ~· •) Szamoaczlkó kk., Ssilágy 11m., szilágyesehi 
. SzalTA~o~forr,s, n Szmyehpócz, Sáros t~m:, j., ház 86, i. 477, o., m., gk. és ref. Sülelmed, 

kisszehem J., es. ö. Bertót, u. t. és u. P• Hedn. 1.026 kb., kj. és ak. Sülelmed, tsz. Zilah, j btk. és 
Szalykómajor, ""'Verbllcz, Ugocsa vm., tiszan- ah. Szilágycseh, cs. o. Snlelmed, 61, UI, 10, 

inneni j. (székh. Nagyszc'llHís), es. o. Salánk, u.1.. m. h., u. t. és u. p. Sülelmed. , 
Tiszaújlak, u. p. Szöllösegres. *) Szumosdara kk., X Aranyostanya és Kosár-

' Számadóhazi major, ""' Táez, Fejér t~m., szé- hát'; Szatmár tltn., esengeri j., ház 155, ! 
kasfehérvári j., es. O. Polgárdi, u. t. Szabad· M., 0 , ~, gk. Óvári, 2.!U 7 kh., kj. és ak. Kom
battyán, a. P• Táez. lódtótfalu, tsztk., jb. és ah. Szatmár-Németi, cs. o. 

Számadólak, ""'Káloz, Fejlr t~m., sárbagárdi j., Csenger, 6, XII, 87, u. t. és n. p. Csenger . 
ca. O, Káloz, a. t. és u. p. Káloz. •) Sznmosdebreczen kk., Seilágy "'"·• zsibói j., 

Számadómajo,:, ~""'~ Nagylók, Fejw vm., sár- 68, f, soa, O., gk., Kisgoroszló, 780 kh., kj. és ak. 
bogárdi j., es. O. Sárosd, u. t. Sárszentágota, Náprád, tsz., Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, cs. ö. Nagy-
u. p. Nagyhantos. goroszló, 51, lll, 10, n. t. és n. P• Náprid. 

Szamarlna, f"' Kanak, Torontál t~m., bánlaki •) Szamosdob kk., X Ü j major; Szatmár vm., 
j., ca. O, Kanak, u. 1.. és u. p. Kanak. esengeri j., ház 286, i. 1.563, O., m., t, ~, 5.501 
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th., .lrj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Szatmár- meti, r•s. O. Alsóhomoród, 5, XII, 37, •· t. S&in· 
Németi, cs. O. Csenger, 6, XII, 87, u. t. Szatmár- falu, ~· 
zsadány, ~· *) Sznmosllpp6 kk., Ssatmár ""'·• nal.már-

•) SzamosfalTa kk., X Bánft'ytanya, Csonthegy- németi j., haz 184!, :E 908, O., m., t, 0, !.397 ih., 
major és Jósikatanya ; Kol o zs 11m., kolozsvári j., kj. és ak. Szamoskrassó, ~ztk., jb. és nb. Szatmár
ház 284, :E 1.9\tó, O., m., czigány, it, ~, -=f-, rk. Németi, cs. G. Alsóhomoród, ö, XII, 37, 11. t. 
Kolozsvár, 6.286 kb., kj. és ak. helyben, lsztk. Szinfalu, u. p. Szamosktassó. . ' 
Kolozsvár, jb. Kolozsvár vidéki (székh. Kolozs- 1) Szamoslukl\csi kk., X Szamoslukácsitanya; 
vár), ah. Kolozsvár, cs. O. Kolozs, 61, XXI, 67, Szatmár 11m., nagysomkúti j., ház 96, f. '-l8. O., 
u. t. Kolozsvár, [8]. m., 1 , 1.373 kb., kj. és ak. Pribékfalva, lsz. Szat . 

Szamosfahiútitanya, r-. Kolozsvir, Kolo•a- már· Németi, j btk. és ah. Nagysomkú~ cs. ll. Erd6-
""'·· cs. O. (a közbiztonsági szolgálatot. Kolozsvár száda, 5, XII, 38, u. t. és u. p. Nagynylr~ . 

• 

város rendőrsége teljes !ti), u. t. és u. p. Kolozsvát·. Szamtoslakó.csitanya, 1""'1 Szamoslokácsi Sat-
") Szamosferles e kk., Beatmár 11m., nagysom- már vm., nagysomkúti j., cs. ll. Erd6száda, L t. 

kúti j., ház 106, f, 500, O., gk. Nagykörtvélyes, és u. p. Nagynyíres. 
. 1.911 kb., kj. és ak. Nagysomkút, (jederi kj. és ak. "') Sz11mosmngasinarHk., 8.Mlnok·Dobokua., 

kerftlet), tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Nagt- bethleni j., ház 69, f, SOö, O., gk. Viragosberek, 
somküt, 6, Xll, 38, u. t. és u. p. Nagysomkút. 900 kb., kj. és ak. Somkerék, tsz. Dés, jbtk. és 

*) Szamosfö kk., X Reketó ; Kolola "m., gyalui ah. Bethlen, cs. IS. Bethlen, 63, XXII, 71, 11. t. 
j., _ház 3~1, i. 1.667, O., -=f-, -16.839. kb., kj. és ak. Magyarnemegye, n. p. Somkerék. 
helyben (hnvasi kj. és ak. kernlet), tsztk. Kolozs- ") Szamosmakód kk., Besstercte-Nau6d ..., 
vár, jb. Kolozsvár vidéki (székh. Kolozsvár), ah. naszódi j., ház li!IS, f. 9!1, O., ~, U79 k.h., t~ 
Kolozsvár, cs. O. Reketó, 51, XXI, 67, u. t. és és ak. helyben, tsz. Besztercze, jbtk. és ah. Na· 
u. p. Re)tetó. szód, cs. G. llagyarnemegye, XXII, 7!, L t. 

*) Szamoshesdát kk., Szol-nok-Doboka "m., és 11. p. Magyarnemegye. 
ezamosújvári j., ház 61, i. '&00, O., gk. Vizszilvás, ") Sznmosmonostor kk., Ssatmár m., szinér
St-2 kb., kj. és ak. Vizszilvás, tsz. Dés, j btk. és ah. váraljai j., ház 59, :E 302, O., gk. Nagysikárló, 
SzamosújvAr, cs. O. Szamosújvár, 63, XXI, 70, 600 kb., kj. és ak. Nagysikárló, tsL Szatmir-Né-
u. t. és a. p. $zamosújvár. · mRti, jbtk. és ah. Nagybé.nya, cs. O. Szinerváralja, 

") Sznmoshé'VIz kk., Szolnok-Doboka "m., nagy- 5, XII, 38, u. t. Buság-Misztótralu, t. p. lliu-
ilondai j., 67, :E 276, Q., gk. Lemény, 730 kh., tólfalu. · 
kj. és ak. Hosszúrév, ts:t. Dés, jbtk. Nagyilonda, Sz a m os n a g y g o r os z l ó l. Nagygoroszló. 
ah. Magyarlápos, cs. o. Hosszúrév, · XXI, '10, •) Szamosörmezö kk., Szilágy m., zsibói j., 
a. t. Létka, n. p. Hosszúrév. ház 99, i. 505, O., gk. Tihó, l kh., kj. és ak. 

*) Szaunosjt~u(t. kk., Szohwk DobokrJ ,;m., Kettösmezc5, tsz. Zilah, és ah. Zsibó, cs. G. 
szamosújvári j., ház 169, f, 879, O., it , 1. 78f. kb., Kettösmezc5, 61, III, 10, m.b., u. t. Zsibó, •· P• 
kj. és ak. Tötör, tsz. Dés, jbtk. és ah. Szamosúj- Kelt6smezc5. 
vá1·, cs. ö. Kendilóna, 63, XXI, 70, u. t. és u. p. ;.) Szumospald kk., Beasteri'.Je·Nall6d oa., 
Nagyiklód. · . naszódi j., ház 106, f, 43:1, O., 1, t.öM k.h., kj . 

•) Szamoskár kk., X Dess.ewft'ytanya ; S•at- és ak. Entrádám, lat. Besztercze, jbtt. és ab. 
1nár vtn., mátészalkai j., há.z 187, :E 1.037, M., ~, Naszód, cs. O. Naszód, 63, XXII, 7~, u. t, én, P• 
1.668 kb., kj. Snmosszeg, ak. helyben (a szamos- Naszód. 
szegi ak. párhuzamos B. anyakönyve), tsz. Szat- Szamosré'V, Vitka, Bsat11'ár t:m., m!tésza\hij, 
már-Németi, jbtk. és ah. Málészalka, es. G. Máté- es. ö. Nagydobos, u. t. és u. P• Vitka. 
szalka, ó, XII, 39, u. t. Győrtelek, u. p. Tunyog. ") Sznmossályl kk., X Baloghtanya, Fogaruy-

") SZilmoskócs kk., s~olnok·Doboka '1111&., beth- tanya, Kisgyenetanya, Kovácstanya, Magynry!anJa, 
leni j., ház 180, f, 861, O., ,t , 1.!194 kh., kj. és Nagygyenetanya és Újsályi; Bsaimár tllll., csen· 
ak. Som kerék, tsz. Dés, és ah. Bethlen, cs. o. geri j., ház 149, f. 853, M., ~, rk. Jánk, gk. PoNt· 
Bethlen, 63, XXII, 7!1, m. h., a. t. Bethlen, alma, 2.038 kh., kj. és o.k. helyben, tsztk., jb. és 
a. p. Somkerék. • ah. Szatmár-Németi, cs: O. Porcsalma, 5, XII, 87, 

*) Szamoskóród kk., X Csonkaitanya és Nagy· u. t. Jánk, ~- ·. 
írtásitanya; 8•atmár 11m., ·szatmárnémeti j., b6.z •) Sznmossósmezö kk., 810l11ok·Doboka ~•·• 
94, f 60~, M., o., ~, gk. Nagykolcs, 1.251 kh., nugyilondai j., ház 200, !. 826, O., ; , 8.001 ih, 
kj. és ak. Kiskolcs, tsztk., jb. és ah. Szatmál'- kj. és ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, 
Németi, cs. ö. Szatmár-Németi, 5, XII, 37, u. t. ah. Magyarlápos, cs. G. Galgó, 63, XX.I, 70, 

. Szatmár-Németi, u. p. Kiskoles. r. u. P• Galgó. 
*) Szamoskrussó kk., Szatmár vm., szatmár- "') Szamosszeg kk., X Dienestanya, Fileptanya, 

németi j., ház 286, ! 1.463, M., o., 1 , 0 , 4.436 kh., Károlyi tanya, Liszkaitsnyn, Mándytanya, Perényi· 
kj. és ak. helyben, tsz tk., jb. és ah. Szatmár-Né- tanya és Veiaztanya; Bsataár " •. , · 
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j., ház i. 1.800, M., ~, gk. Nagydobos, 5.957 vm., szamosújvári j., cs. 1\. Sznmosújvár, u. t. és 
· th., kj. és ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. u. p. Szamosújvár. · 

ét ah. Mátészalka, es. o. Nagydobos, 5, XII, 89, ") SzamosújvArn,metl kk., SzoZnok-Doboka t~m., 
·u. t. és u. p. Nagydobos. szamosú,ivári j., ház 800, i. 1.650, O., m., t, 1·k. 

') Sznmosszentmfklós kk., Kolozs t·m., kolozs- és ref. Szamosújvár, 3.828 kh., kj. és ak. helyben, 
rari j., ház 581 i. 886, O., gk .. és kg. Apahida, tsz. Dés, jbtk.. és ah. Szamosújvár, cs. ö. Sznmos-
1.010 kh., kj. és ak. Szamosfalva, tsztk. Kolozs- újvár, 63, XXI, 70, m. h., u. t. és u. P• Szamos-
vár, jb. Kolozsvár vidéki (székb. Kolozsvár}, ah. újvár. . 
Kolozsvár, cs, O. Kolozs, 51, XXI, 67, u. t. Apa- ") Szamosveresmart kk., Szatmár tJm., szinér-
hida, u. p. Szamosfal va. vAraljai j., ház ~1(., i. Y76, Q., 1; , !Uö3 kh., kj. 

") Szamosazéplat kk., &ilágg tJm., zsibói j., ház és ak. Sz~mosbor~id, tsz. Szatmár-Németi, jblk. 
11U, f, 633, o., m., ; , !.214 kb., kj. és ak. Szamos- és ah. SzlnérváralJa, ca. O. Remetemező,, :51 Xll, 
udvarhely, tsz. btk. és ah. Zsibó, cs. ö. 37, u. t. Borválaszút, u. P• Szamosborh1d. 
Zsibó, 61, III,.lO, u. t. és u. p. Szamos- Szamoterc~~uszta, ro. Málnapatak, N6grátl 
udvarhely. tJm., losoneZ1 J., es. O. Málnapatak, u. t. Ipoly-

•) Sznmostatárf tha kk. X Szigettanya . szele, u. p. Málnapatak. 
Szatnlár vm., csenge~i j., ház 5a, i. .289, M., ~' 79i *} Számpor kk., Z6lgom tJm., zólyomi j., . ház 
kh., kj. és ak. Szamossályi, tsztk., jb. és ah. Szat- 31, f. 1~~· T., ig. Garamszeg, 1.03~ kb., kj. és 

~ Né ti " p l 6 XII .,7 t ak. HaJnik, tsz. Jbtk. és ah. 
m .. r. me , cs, u. orcsa ma, , , ., '· u. • z 1 ,. Zól "'"' XVI "" t é 
· u p Csen er ó yom, es. u. yom, .;w, , uv, u. • s u. p • 
es • ' g , • H . 'k 

&Jnl • 
*) Szamostelek kk., X B~lá~stany~~s~eazenszty- Szanácsltelep, ro. Somogyszill, ·aomogg tJm., 

tanya i &atmár tJm., S'_lnerváralJal J., ház 91, igali j., es. ö. Igal, u. t. és u. P• Somogyszill. 
! .496, O.,. ;t,. 9!4 kb., kJ. és ~k. Apa,. ts,. Szat- *) Szanád nk., X Arany hegy, Kopováczpuszta, 
m~r-Némeb! Jbi.k. és ah, SZ1nél'Vára._lja, cs •. 0• Pánepuszta és Szelistyepuszta ; ToronláZ "•·· 

, SZJnérváralja, 6, XII, 87, u. t. SZlnérvmlja, torokkanizsai j., ház 47!, f. !il.817, Sz., n., m., O• 
L J• Apa. .::j=-, 8.06!il kh., ak. helyben, tsz. Nagykikinda, jbtk. és 

•) Szamostóhát kk., Ssilágg "m., szilágJcsehi ah. Törökkanizsa, cs. ö. Csóka, 46, V, 16, 
j., ház 72, i. 8!17, ?·• g~. Monó, 437 ~h., kj. és :(', ~- ·· 
ak. SQlelmed,. tsz. Ztlah, Jblk. és ah. SzllAgyeseh, •) Szancsal kk., X Berekalja, Kisvölgymajo1• és 
cs. O. Sülelmed, 61, III, 10, u. t. és u. P• Sülelmed. Nagyvölgymajor i Kis-Kükitlló tlm., hos~úaszóij., 

•) Szamostölgyes kk., Szatmár "m., nagysom· ház 878, i, 1.782, O., ;t, 4.6!)9 kh., kj. és ak. hely
lniti j., ház 93, f. 4!9, O., gk. Gyökeres, 1.B!1 kb., ben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. Hosszúaszó, ab. · 
kj. és ak. Nagynyíres, tsz. Szatmár-Németi, ·jbtk. Erzsébetváros, cs. o. Betlenszentmiklós, 60, XXIII, 
és nh. Nagysomkút, cs. O. Nagysomkút, 5, XII, 76, u. t. Szépmezc5, IZJ. 
38, u. t. és n. p. Nagynyfres. · *} kk., X Csel'VOlupuszta, Perespuszta, 

.*) Szamosudvarhel)' kk., X Cseretaija; &ilágy Szandai erdc5irtvány, Szandváralja, Szóllőkalja
""'·· zsibói j., ház 315, i. 1.619, O., m., 1, ref. puszta és ~ógátpuszta; N6gráiJ tlm., sziráki j., 
Zsibó, 4.!il90 ·kh., kj. és ak. helyben, tsz. Zilah, ház 166, f, 941, M., rk. Terény, 8. 719 kh., kj. és 
jbtk. és ab. Zsibó, es. ö. Zsibó, 61, Ill, 10, ak. Terény, tsz .• Balassagyarmat, jbtk. és ah. Szirák, · 
r. 4!$>· . es. ö. Berezel, 60, XVI, 61, n. t. Becske, u. P• 

•) Szumosnjflllll kk., S•atmár "m., nagybányai Terény •. 
j., ház 91, i. 467, O., ;t, gk. Oláhtótfalu, L696 Szandaaijapnazta, r- Karancskeszi, N6gráiJ 
kh., kj. és ak. Erdőszáda, tsz. Szatmár-Németi, ""''' azécsényi j., es. G. Karancsság, u. t. Litke, 
jblk. és ah. Nagybánya, cs. O. Erdőszáda, 6, XII, a. p. Lapujtő. 

u. t. és u. p. ErdőszAda. Szandal ro. N6grátl tlm., 
*} Sr~~mosújlat kk., X Hadikbarkóczytanya ; sziráki j., cs. O. Berczel, u. t. Becske, u. p •. 

. Beatmár vn~., fehél'ryarmati j., ház 68, f. 369, Terény. • 
M., ~, 896 kb., kj. és ak. Czégénydányád, tsz. SzandaTára)Ja, ro. Szanda, N6grátl tim., sziráki 
Szatmát·-Németi, jbtk. és ah. Fehérsyarmat, cs. O. j., cs. O. Berczel, u. t. Becske, u. p. Terény. 
Fehérgyarmat, 6, XII, 87, a. t. Jánk, u. p. Sza- Szandrlk, ro. Alsóhámor, Bars tJm., garam-
moasályi. izentkereszti j., cs. G. Zsarnóct:a, a. t. és •· p. 

8 z am os ú j l a k L Szilágyújlak. Alsóhámor. · 

*) Szamosújvir rtv., 811olnok-Dobolca ""''' ház Szandthal, f""'! Diósberény, Tolna tJfll., simon-
Ul891 f, 6.867, M., o., n., o (•), ; , ~, J), Ag. tornyai j. (székh. Gyönk), cs. O. Gyönk, q. t. Gyönk, 
és kg. Dés, 1.687 kb., ak. helyben, tsz. Dés, jhtk. u. p. Diósberény. · · 
ét ah. helyben, es. o. helyben, XXI, 70, SzanlltnerTölgy, ro. Űrmény, Nyitra' ""'·• 
r. .r e. ~- nyitrai j.,. cs. o. Űrmény, a. t. és u. p. Űrmény. 

Szomoat\jyárnh·ed, n Kérc5, Seolnolc-Doboka •) SzántalTa k.k., Be1·eg vm., munkácsi j., ház 
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t 89, ~ 816, R., ; , 1.958 kb., kj. és ak. Bereg- Szántód, r'l Zamárdi, Somogy Illi, tabi j, 
leánylalva, lsz. Beregszász, jbtk. és nb. Munkács, cs. O. Köröshegy, f, .(ll e. ~· 
cs. ll. Beregkisalmás, 65, XI, B4, u. t. Munkács; Szántóföldtunyn, r-.. Gégény, Szabolcs t•, 
u. p. Beregleányfalvn. nyírbogdányi j. (székb. Kemeesc), es. ll. Dombrád,. 

•) Szaniszló nk., )( Bó.rlhtanya, Csereerdö, u. t. Demecser, u. P• Felsősima. 
Faluerdői kertllöház, Feketetag, Fiilemezöi major, Szántóhalma kk., Hunyad llm., dévai ~. hú 
Józsicstanya, Karuly, Ka1·ulyi belsőmaj or, Kozma· a9, f, 602, O., kg. Szentandrás, UOB kh., kj. ~ 
tanya, Langtanya, Mácsaház, Ménesakolimajo:r, ak._ helyben, tsztk., jb. és ah. Déva, ca. ll. Déva, 
Omb6lymajor, Pálfimajor, Portékástanya, Szat- 64, XXIII, 76, u. t. és u. p. Piski. 
má.ritanya, Szöllöstanya, Veiaztanya és Zsuzsánna- SzimtóbalmUanya, r-. Buj, 81Gbolcs ""·• dadai 
major j 81atmár tlm., nagykárolyi j., ház 673, ~ felső j. (székh. Gáva), cs. ll. Nylrbá.tor, L t. 
4.~!, •• , o., o, 1t , ~ , 17.258 kh., ak. helyben, é_s u. p. Buj. -
tsz. Szatmár-Németi, és ah. Nagykároly, cs. O. · Szántóltnlomtanya, f"\ Tiszadorogma, Borsod 
helyben, 5, XII, 39, r. _r e. ~. vm., mezöcsáti j., cs. o. Mezöcsát, u. t. és 1o J• 

Sz a n is z l ó l. sszaniszló, Nagyszaniszló. Tiszadorogma. · 
*) SzaniszlófalTa kk., X Bahana, Kolanka, Ko- S z á n t o v a l. Herczegszántó. 

• 

zsáczi, Kuhriszkó, Kusovki, Le to, Polgrun és Szántuspuszta, f"'' Tornova, .Arad Dtll., tornovai 
·Rozervana; Trencsén vm., csaczai j., ház 296, j., cs. ll. Tornova, u. t. és a. p. Tornova. 
f, 1.566, T., o, 8.792 kb., kj. és ak. helyben, tsz. *) Szany nk., X Miklóapuszta j 8opr011 ta, 
Trencsén, jbtk. és ah. Csacza, cs. O. Turzófalva, csornai j., ház 611,~ M., o, ág. Ribaazenl· 
71, XV, 48, u. t. Turzófalva, ~· andrás, 5.937 kb., ak. helyben, tsz. Sopron, jbtt. 

*) Szank nk., X Mól'iezgát és Szöllősor; Pest- és ah. Csorna, cs. ll. helyben, 76, ·XVlii, 58, 
PiliB-8olt-Kiskun vm., kiskunfélegyházi j., ház f (Szany-Rtíbaszentandrás), _re.~· 
768, !, 8.830, M., rk. Kiskunmajsa, ref. Kiskun- •) Szap kk., Gy&r t~m., tószigetcsilizkllzij. (azeih. 
halas, 18.7!10 kb., '*- helyben, tsz. Kecskemét, Győr), ház 119, ~ 645, M., ~, rk. Balony, 
jblk. és ah. Kiakunfélegyháza, cs. O. Prónayfalva, kb., kj. és ak. Balony, tsztk., jb. él ab. Gf&', 
88 I, S, u. t. Jászszentlászló, 18]. cs. O. Balony, 19, XVII, 66, u. t. MedY~ [8I. 

Szlmk, ll Herencsvölgy, Zólyom ""'·• nagy- *) Szipir kk., Veuprim "•., zirczij., haz l()J, 
szalatnai j., es. ll. HerencsvOlB)', u. t. Krivány- f, 657, T., m., o. UlM kh., kj. és ak. Bakony· 
Gyetva, a. p. He1·encsvlllB)'. csernye, tsz. Veszprém, jbtk. és ab. Zircz, es. G. 

') Szánkó kk., Bá'l'os t1t11., bártfai j., ház 102, Csetény, 19, XVII, 56, u. t. Bodajk, u. p. Bakony· 
• • • f, öto, R., 1t , 2.036 kh., kj. és ak. Malczó, tsz. csernye. - , 

Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, cs. O. Bártfa, 67, Szapártalu, i""'\ Fegyvernek, JáBZ·Nagyi~~H· 
IX, 29, a. '- Bártfa, u. p. Lukó. Szol'nok 11m., tiszai kllzép j. (székh. Tllrllkszent. 

Sunkóhegytanya, r'l Szécsény, N6grád "•·• miklós),es.ll. Fegyvernek, u. t.. és u. p. FeBJvernei. 
azécsényi j., es. 6. Szécsény, u. 1i. és u. p. Sz a p á r i l i g e t l. Szapáryliret. 
Szécsény. · *) SzapiryfalTa nk., Kraaa6-816rlftg t•·· 

Szannazug, r'1 Doboz, Biké11 "•·• nulai j., hégai j. (székh. Bálincz), ház 888, i. 1.743 J., 
cs. ll. Gyula, u. t; és u. p. Doboz. ~, rk. Nörincse, kg. Nagykastély, 3.307 kb., at. 

Szi.nthóJUajor, r'l Szentetornya, Blkts tlm., helyben, tszlk., és ah. Lugos, cs. o. Kliesó, 
orosházi j., ca o. Orosháza, u. t. és u. p. Szente- VIII, 28, d , ~· · 
tornya. Sza pá n V as a., wnl· 

Szanticska, r'l Abaújlak, .Aba~-Torna flm., gotthó.rdi j., cs. ll. Gyanafalva, u. t. Gyanafalva, 
szikszói j., es. ll. Selyeb, u. t. és u. · p. l!'első- 11. p. Álsószölnllk: _ . 
vadász. . · *) Szapiryllget nk., t~m., kiajen~ij., ház 

*) Sziutó kk., X Újmajor j Hont vm., ipolysági 615, f, 2.758, m.,.-L, n., rk. Kisjenő, ref. Ágp, 
j., ház 91, f, 486, M., L, rk. Hontádas, ág. Csánk, ág. Újvarsánd, kg. Szinte, i.81S kb.., ak. helyben, 
1.488 kb., kj. és ak. Déménd, tsztk., jb. és ah. tsz. Arad, jbtk. és ah. Kisjenc5, es. ll. Kerillőa, 83, 
Ipolt-ág, es. ll. Hévmagyarád, 26, XIV, (5, a. t. IV, 12, . 
Ipolyszakállos, ~· *) Sznploncza nk., Máramaroa ""'·• ~ 

Sziutó, f""' Csongrád, Ot~ong'l'ád tlm., csongrádi (székh. Márama1·ossziget), ház 677, f O., a. 
j., es. ll. Csongrád, u. t. és u. p. CsongrU. m., 1 , rk. Máramarossziget, kh., ak. helyben, 

Szlmtó, r'l Nemesnádudvar, Peat-.Rlit~-Bolt- tsz. Máramarossziget, jbtk. és ah. Técs4, ca. 6. 
Kiakun '~'•·• kiskörlisi j., cs. O. SQkOsd, u. t. helyben, 86, XII, BS, a. i. TaraczkGz, ~ 
Sükllsd, u. p. Nemesnádudvar. · *) Szaporcza kk., X Kisinczi és Lanka; BII-

Sz á n t ó l. .Abaújszántó, Herczegszántó, Kis-. ranya t~m., siklósi j., ház t<U, f ll~ ~.ll 
szántó, Koppányszántó, Nagyszántó, Pilisszántó, Vajszló, 1.590 kh., kJ· éa ak. Kémes, tsz. Pécs, 
Selegszántó, Tasnádszántó, Zagyvaszántó, Zala- jbtk. és oh. Sildó11, es. O. Drávaszabolcs, li!l, XIX, 
szántó. · 60, u. t. Vajszló, u. P• Kémes . 
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Szap Szár it 61 
. 

~zaporl1egyl tanyák, '"'Sándo1·falvn, Csongrdd tsztk., jb. és ab. Szatmár-Németi, cs. O. Mikola, 
tim., tiszáninneni j. (székh. Kiskundorozsmn), es. 5, XII, 37, u. t. Mikola, IZJ. 
ll. Sflndorfn.lva, u. t. és u. p. Sándorfal va. *) Szárazberencs kk., X Lajostanya; .Abauj-
. ") SzappanJIBtaka kk., Ssattncír ""~ .• nagysom- 7'orna vm., szikszúi j., ház 35, :l!. 139, M., ref • 

kúti j., ház 81, i. 137, O., gk. Pusztafentős, 473 Rásony, 933 kb., kj. és ak. Léh, tsz. Kassa, jbtk. 
kh., kj. és ak. Magyarberkesz, tsz. Szatmár-Né- és ah. Szikszó, es. ll •. Selyeb, 34., IX, 27, a. t. 
meti, jbtk. és ah. Nagysomkút, es. o. Szakállas- Halmaj, u. P• Léh. · 
falva, 5, XII, 88, u. i. Nagysomkút, u. p. Magyar- Sz á r a z b r e z ó l. Száraznyfrjes. 
berkesz. *) Szirazd nk., X Hosszúrét ; Toln11 tlm., 

Supud, f""l Gyc5l'S0vényház, Gydr ""'·• tószi- simontornyai j. (székh. Gyönk), ház 15!1, :l!. 8~4., 
getcsilizkllzi j. (székb. Győr), es. O. Enese, u. t. N., ef', 1.!136 kb., ak. helyben, tsz. Szekszárd, 
Enese, u. p. Gyc5rsövényház. ·. és ah. Gyönk, es. O. Gyönk, 69, XVII, M, 

") Szár nk., X Eszterházytanya, Esrterházy- m. h., u. t. Gyönk,~-
erdő és Tamáspuszta ;. Fejdr vm., va.J.i j., ház ·'"' Tinnye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
!17i, f, U· lS, N., m., 0 , 6.467 kb., ak. helyben, vm., l:liai j., es. O. Pilisvörösvár, a. t. és u. P• 
tsz. Székesfehérvár, jbtk. Bicske, ah. Vál, ca. o. Tinnye. 
Alcsút, 69, XVII, 53, , ~. · Szá.razl•át, '"' Algyő, Osongrád ~m., tiazán-

*) Szarakaló k.k., vm., alvinczi j., ház inneni j. (arékh. ·Kiskundorozsma), es. o. Algyő, 
104, i MO, O., t , =f, 1.!86 kh., kj. és ak. Maros· a. t. és u. P• A1gyc5. -
karna, tsztk., jb. és ah. Gyulafehérvár, cs. O. Al- *) Szirazhegy kk., Sáros flfJI,, felsővfzkAzi j., 
vincz, 64., XXIII, 74, u. t. és u. p. Alkenyér. ház M, f. 186, R., gk. Nagyderenes, 1.!!71 kb., kj. 

') SzarAnd ~., X Telegditanya; Biliar tlm., és ak. Alsókomárnok, tsz. EperJes, jbtk. Felsc5vfz
kllzponti j. (székh. Nan-Vá.rad), ház 154, f. 767, köz, ah. Girált, cs o. Alsókomárnok, 67, IX, 

O., =f, i.ö53 kh., kj. és ak. Mezc5sznkadát, tsztk. 11. t. Sztropkó, a. p. Nagyesertész. . 
Nagy-Várad, jb. Nagy-Várad vidéki (székh. ]'{agy- Slllá.razhegy, f""l Mezc5vár, Vaa ""'·• muraszom
Várad), ah. Nagy-Várad, cs. o. Tasádfő, 37, IV, bati j., es. O. Muraszombat, a. t. Muraszombat, 
11, u. t. és a. p. MezŐazakadát. ll· P• M.ártonhely. · 

•) Sdruz kk., ·BaranytJ tlm., begyháti j. Szárazhegy, fl Nagyócsa, Z6lyom tlm., nary-
(székh. Sásd), ház ~. :l!. 294, N., m., rk. Lengyel, azalatnai j., es O. Horhát, a. t. Nagyszalatna, 
1.089 kb.,. kj. és alt. Ráezkozár, tsz. Pécs, jbtk, a. l)• Nagyóesa. 
és ah. Sásd, es. o. Szászvár, 6!!, XIX, 60, u. t. Szárazhegytelep, fl Monor, Pest-Pilis-Bolt-
és u. p. Lengyel. · . Kiskun tJm., monori j., es. O. Monor, a. t. és 

Szarata kk., Fogaraa'tlm., alsóárpási j., ház !!87; u. P• Monor. 
i 1.006, O., ; , =f, 6.860 kb., kj. és ak. Skorei, *) SzArazték kk., .Abauj-TomtJ ""'·• szikszói' 
tsz. Brassó, jbtk. él ah. Fogaraa, es. O. Alsópo- j., ház "· z 3!16, · M., ; , l.t()j kh., kj. él ak. 
rumbák, 31, .XXIV, . 78, a. t. Alsóporumbák, Bakta, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szikszó, es. o. 
u. p. Skorei. Encs, 34, IX, --!17, a. t. Forró-Encs, a. p. Bakta. 

*) Szárazajta kk., Hároms1ék ""'·• miklósvári *) Száraznyírjes kk., X Pusztalehota; Nógrád 
j. (székh. Nagyajta), ház 4!!9, f. U9!i!, M., ilt, ~, ""'-' gácsi j., ház 68, i, 305, T., Ag. N :ogy lám, 
kg. Nagyajta, 10.117 kb., kj. és ak. helyben, ts,z. !il.öOO kh., kj. és ak. Nógrádszenna, tsz. Balassa-

• 
Kézdivásárhely, j btk. Nagyajta, ab. Se~iszent- gyarmat,· jbtk. és ah. Losoncz, cs. o. Felsőtisztás, 
györgy, es. O. Barót, ~. XXIV, 77, u. t. és 26, XVI, 51, u. t. Balassagyarmat, u. p. Nógrád-
IL p. N agybaczon. · . szenna. . 

• 

Srirazalmu kk., Htmyad ""''' dévai j., ház 104, *) Szárazpatak kk., X Nagyszombati azc51115-
i US, 0., ::f=-, 1.736 kb., kj. és ak. Keraeez, tsztk., hei!'Y ; Poesony 'Vm., nagyszombati j., ház 
jb. és ah. Déva, cs. G. Déva, M, XXIII, 76, a. t. f. 1.260, T., o, _!!.500 kb., k;j. és .ak. helyben, tsz. 
és _u. p. ·Déva. Pozsony, jbtk. és ah. Nagyszombat, es. o. Nagy-

•) Szé.razán:y kk., Krass6-Szörtny ""'·' lugosi szomhat, 72, XIII, 40, u. t. Bogdány. ~-
• 

j., hiz 94, i 500, O., .:j=-, 1.1'152 kh., kj. és ak. hely- Szárazpatak, fl Repenye, Máratnaros ""'·• . 
ben, taztk., jb. és ab. Lugos, es. o. Bozsor, 4r3, ökörmezői j., es. O. Ökörme~~. a. t. Ökörmező, 

• VIII, u. t. Bozsor, 12:5J. u. p. Repenye. · ... _ 

0 Homonna, ZempUn ""''' Sz á r a z p a t ak l. Avas~atak. · 
homonnai j., ca. O. Hqmonna, a. t. éli u. p. S z á r a z p a t ak l. Kézd1szárazpatak. · 
Homonna. . Szá.razpatakntajor, f."'l Felsödombó, Pouon11 

· •) SzArazberek kk., X Királytanya, Mándel- vm., nagyszombati j., es. O. Pozsonynádas, a. t• 
tanya, Mándytanya, Parraghtanya és Pataytanya; Bélaház. a. p. Dejte. _ 
B:atmár 11m., szatmárnémeti j., ház 151, f. 99!!, Szárazrétek, fl Székesfehérvár, Fejtr tlm., 
M., 1, ~, rk. Zajta, 3.349 kh., kj. és ak. helyhen, es. o. (a közbiztonsági szalgálatot Székesfehér· 
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Szá.r-!:;zá.r . . 

vir viros l'tmdc'Jrsége teljesíti), u. t. és u. p. Szó.rlt6, n Gödöllll, Pest-Rlis-&lt-Kiakwu!l .. 
Székesfehérvir. gödöllői j., cs. 6. Göd611 ll, u. t. G6d0ll6, a. p. · 

Szárazrétlrtvány, n Kolmány, Nógrád vm., Máriabesnyc'J. · 
losonczi j., cs. ö. Lónyabánya, u. t. Lónya- Szarka, n Licze, Gömör ú Kis-Hom , •. , 
bánya, u. p. Vámosfalva. nagyrilezei j. (székh. Jolsva), cs. O. Pels6cz, 

SzárazrétpuHzta, n Boldogasszonyfa, Somogy u. 1;. Licze-Gicze, u. p. Licze. 
"m., szigetvru:i j., cs. o. Somogyhárságy, u. t. és Szarka I. tanya, n Gulács, Bsreg va., 
u. p. Szentlászló. · háti j. (székh. Beregszász), es. 6. Csaroda, u. t, 
. Száraztag, n Tiszaigar, HefJea tim., tiszafüredi Tarpa, u. P• Gulé.cs. . 

j., cs. O. Tisza01·s, u. 1;. és u. p. Tiszaigar. Szarka 11. tanya, 0 Gulács, Bereg m., tisza • 
*) SzA.rattám kk., X Eszterhizymajor és háti j. (székh. Beregszász), es. 6. ·csaroda, 1. t. 

Szárazvimi mészégetll j Sopron tim., kismartani Tarpa, u. p. Gulács. 
j., ház 200, :E 1 N., m., o. !U25 kh., kj. és Szarkahegy, n Diósgyllr, Borsochm.,miskolczi 
ak. NagyhOflány, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Kis- j., cs. ö. Diósgyöri vasgyártelepi kQIGnitmeny, 
marton, cs. O. K1smarton, 76, XVIII, 67, ~. u. t. és u. p. Diósgyc'Jr . 
f, ~- Szarlmhegyalja, n Sárpalak, Nagy-Kilnllö 

Száranámtanya, n Ispánlaka, .4Zaó-Fehe'r t~m., vm.," segesvári j., cs. 6. Segesvár, u. t. Apold, 
marosújvári j., cs. O. Asszonynépe, u. t. Maros- u. p. Segesvé.r. 
újvár, u. p. Felvincz. Szarkap uszta, n Sándorfa, Nyitr11 vm., szeni-

Szá.ranáml mészégeta, r'\ Szárazvim, czei j., cs. O. Jabláncz, u. i. Detrek6szentmiklós, 
vm., kismartani j., cs. O. Kismarton, u. t. és u. p. u. p. Búrszentmiklós. 

• 

Szárazvám. Szarkás, n Bajót, Esztergom""'~ esztergomi • 
*) Szárazr6lgy kk., Sáros 11m., eperjesi j., j., cs. O. Nyergesújfalu, u. t. Nyergesújfalu, a. ,. 

ház 63, :E ~67, T., rk. Szedlicze, gk. Miklós- Bajót. 
vágúa, ág. Eporjes, 1.078 kb., ~- és ak. Sá1·os- Szarkáa, n Kecskemét, Put-Pilis-Bolt·Ki&-

• 
szentimre, tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs. O. Eper- kun vm., cs. O. (a közbiztonsági Keca· 
jes, 6'1, IX, !19, u. t. Kisladna, u. p. Sárosszent• kemét város rendc'Jrsége teijealti), m.b., •· t. 
imre. . és u. p. Kisnyir. : · · 

SzA.razvlllgypuszta, n Homokterenye, Nógrád Szarkás, n Verseg, Rlst-Pili8-8olt-Kiskull Da" 
tltn., füleki j. (székh. Salgótarján), cs. o. Kiste- aszódi j., cs. 6. Aszód, u. t. Aszód, u. p. Verseg. 
renye, ~· t. Mátrai;J.ovák - Homokterenye, u. p. Szli.rkástópufo.lzta, n Ötvös, Somogy 11111., nagy· 
Homokterenye. ató.di j., cs. 6. Nagyatád, •· t. Somogyszob, 

*l Szárcsa kk., ·Torontál t~m., módosi j., ház u. p. Ötvös-Kónyi. 
!IM, :E 1.~47, N., m., 0 , 4.465 kb., kj. és ak. hely- Sznrkatanya, n Bé,j, ~eabolca em., dadaials6 
ben, tsz. Nagybecskerek, és ah. Módos, cs. O. j. (székh. Tiszalök), cs. 6. Tiszalök, u. L. Tokaj, 
helyben, VII, 20, f, ~- . u. p. Báj. 

*l Szárcsatelek kk., vm., módosi j., Szarkatanya, n &at•ár 
.báz flfU., l, 1.839, O., 0 , .::f, ref. Resiczabánya, fJm., szatmimémeti j., cs. ö. Szatm6.r-Németi,1. t. 
2.698 kb., kj. és ak. Szircsa, tsz. Nagybecskerek, és u. p. Szatmárzsadány • 
jbtk. és ah. Módos, cs. o. Szárcs11., ~9, VU, iO, Szarkavár, n Kaposujlak, Somogy o11., ta: 

(Szilrcsa), u. t. és u. p. ~zárcsa.. . . posvári j., es. O. Hetes, u. t. és u, p. Kaposrar . 
z á r d L Bikszárd, Bunyaszekszárd, SzeksZ!ird. Szarka dr, n Tét, Gy6r tim., sokoróaljai j. 

· *} Szá.rmld kk., X Macskamajo1· és Sepn'istói- (székh. Tét), cs. 6. Tét, u. t. Koronczó, u. p. Tél. 
major ; Sopron ",.,, kapuvári j., ház :E 1..468, Szarkav61gypusda, n Rimócz, Nógrád , •. , 
M., -o, 3.0ö8 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Sopron, azécsényi j., es. O. Szécsény, u. t. Szécsény, 1. p. 
jbtk. é~ ab. Kapuvár, es. O. Kapuvir, 76, XVIII, Rimócz. · 
68, u. t. Kapuv8.1·, ~ p. u. •) Szarkó kk., Biha.r t~m., szalárdi j., ház 4~ 

*} nk., X GQdilcztelep j Orik fJm,, :E 209, O., ; , 567 kb., kj. és ak. Alsótótfalu, 
gyergyószentmiklósi j., ház 956, :E 4.753, M., o., tsztk. Nagy-Várad, jb. Nagy-Várad vidéki1székh. 
n., o, gk.. Gye1·gyószentmiklós, 36.573 kh., ak. Nagy-Várad), ah. Nagy-Várad, cs. o. Tataros.37, 
helyben, tsz. Qpkszereda, jbtk. és ah. Gyergyó- lV, 11, u. t. Hagymádfalva, u. p. Alsólólfalu. 

· · szentmiklós, cs. O. Gyergyószentmiklós, 81, XXIV, Szárnya kk., .irva. vm., tisztenai j., ház 100, · 
80, r. ~- :E 429, Lengyel, rk. Podvilk, kh., ij. és ak . 

1"1 Szabadbattyán, Fejtr ""'·• székes- Podvilk, tsz. Rózsahegy, jbtk. Trsztena, ab. 
fehérvári j., cs. O. Nádasdladány, u. i. és u. p. Turdossin, es. 6. Jablonka,· 71, XV, 69, L t. 
Szabadbattyán. . Jablonka, u. p. Podvilk. 

Szárllegy, n Újfehél'tó, Szabolc&. mn., nagy- Sz á r n v a l. Sajószá.rnya. 
ká.llói j., cs. O. Újfehértó, u. t. Téglás, u. p. SzárnJBBftlajor, n Sárosd, Fejér ,,.,,, sar!IO-
Újfehértó. gá.rdi j., es. 6. Sárosd, u. t. és u. p. Sárosd . 
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SziTpatald flrésztelot,, r. Áj, Abauj-2'orna Szanaslrhi.ny, r"l Vámosfalva, N6gr6rl ""'·• 
""'·• tornai j., cs. o. Torna, u. t. és 11. p. Tol'll&. losonczi j., cs. G. Divény, 11• t. Lónyabánya, u. P• 

Szl\rpatakl flrásztelep, r"l Barka, GömfW is Vámosfalva. 
Kis-Hont tJm., rozsnyói j., cs. O. Rozsnyó, u. t. *) Szarvaskend tk., X Festetichmajor; · Vas 
Krasznahorkavá1·alja, u. p. Dernc'S. vm., körmendi j., ház 105, ! 61>7, M., 0, áll'· 

") Szársz4S kk. és I , Somogy t~m., tabi j., ház Körmend, 1.957 kb., tj. és at. helyben, tsz. 
i. t.<l~, M., rk. Szólá.d, ref. ÖszOd, 5.709 kb., Szombathely, jbtk. és ab. Körmend, cs. o. Kor-

tj. és at. KOtcse, tsz. Kaposvár, jbtk. Tab, ah. mend, XX, 66
1 
u. t. Kormend, ~ 

Karid, IlS. O. Kdrösheu, U, XIX, 68, m. h., S z a r.., a s k e n d l. Magyarszarvaskend. 

• _r- e. ~· · . . Szarvaskorosma, r"l Baráti, Hont ipoly-
) Szártos tk., ToraA-.Art~nyos. ""'·• toroczkó1 J., sági j., cs. o. lpolysá.g, u. t. Ipolysá~r, u. P• 

hu i. 526, O., .::f, 8.!151 kb., kj. és ak. Aranyos- . 
bánya, tsz. Torda, jbtk. és ah. Topánfalva, cs. G. 

bá "" XXI 9 h *) Szarvask6 kk., X· Malomheutanya ; He"s Aranyos nya, uv, , 6 , m. ., u. t, és 
.. P• Aranyosbánya. om., eg1·i j., ház 83, ! 47!1, M., rk. Felnémet, 

s 1 a r u 1. Jászfényszaru. !!. kh., kj. és at. Felnémet, tsztk., jb. és · 
Sz a r v a I. N&ifszarva. ah. Eger, cs. G. Eger, 60, X, :f, a. P• 
Sz a r v a d L Peleszarvad, Tasnádszarvad. Eger. 
Szanadi aztinarüdtnö, " Septér, KoloiB 17m., *) 8zarvas1ult kk., Ber{lg tim., szolyvai j., 

mezöOl·ményesi j., cs. G. Jlez6G1ményes, u. t. ház 51, i 976, R., n., gk. Dombostelek, 
és u. p. MezöOrményes. k.h., tj. és ak. Polena, tsz. Beregszász, jb. Alsó-

*) Szarvas nk., X Bezinai az6U6k; Décs, Décsi vereezke, ah. Szolyva, tl>lekkönyvi hatóság Mun
azöllök, Érparti azc'lllők, EzQstsz6llc5k, Halász- kács, cs. G. Polena, 65, XI, !U, a. t. és u. p. 
telet, Káka, Motyói az6llc5k, Rózsási azln16k, Polena. o • 

Siraló él Tóniszállás; Békú 17m., szarvasi j., *) Szarnslak kk., Va• t~m., muraszombati j~, 
haz 5.158, ! T., m., ~' ef, J), ref. ház 75, f. 526, Vend, m., rt. Vizlendva, 519 kh., 
Békésszentandrás, (.5.127 kb., ak. helyben, tsz. kj. és at. helyben, tsz. Szombathely, jblk. és ah. 
Gyula, jbtk. és ah. helyben, cs. o. helyben, Muraszombat, cs. G. Vasdobra, 88, XX, 66, a. t. 
101, II, 5, f, _[ll e. Gyanafalva, ~· 

*) tk., 17m., j., Szarnamajor, " Pusztaflldémes, ~llony 
hu 109, f, (.81, O., .::f, kb., tj. és at. Tót- t,m., galántai j., cs. o. Jóka, u. t. Magyardió-
virad, tsz. Arad, jbtk. és ah. Má1iaradna, cs. G. szeg, u. p. Pusztafödémes. 
Soborsiil, IV, 18, u. t., és u. p. Tótvárad. •) Szarvaspatak kk., .ÁlB6-Fe1alr veres-

Szanaacsi.rda, '"" o Solymár, Pest·Pilis-Solt- pata~i j., ház ' f, 785, O., ; , .::f, 1. kb., 
Kiskun t~m., pomázi j., cs. G. PilisvGrOsvár, u. t. kj. és ak. helyben, tsz. Gyulafehérvár, jbtt. és 
és u, p. Solymár. . ah. Abrudbánya, es. o. Abrudbánya és V 

Szanaad,'"" Újdombóvár, Tolna 17m., dombó· patak, 50, XXI, n. t. és a. p. Verespatak.· 
vári j., ak. DObrGkOz, ca. G. Dombóvár, a. t. és SzarTaspatak,- " Tótpelsc'lcz; Z6lyom 17m., 
L P• Nagykonda. ' zólyomi j., cs. G. Tótpelsc'lcz, u~ t. és •· p. Tót-

*) Szarvasgede kk., X Aranyospuszta és Szuha- pelsc'lcz. . 

puszta; Ndgrárl pm., sziráki j., ház 9J, ! 690. Szarnspataktorka '"" Abrudbánya A.ls6-
M., rk. ~obbá11yi, 1.736 kb., tj. és at. Jobháifi, Fe'Mr 17m , cs. G. Abrudbánya, u. t. és u, p • 
tsz. Balassagyarmat, jbtt. és ah. Szirák, cs. G. Abrudbánya. 
Szirák, 60, XVI, fil, u. t. Apcz, u. p. Jobbágyi, S 1; L.r.b d 8 

8 x l" ....... H b ~ 1 .,.r 't zarTaspusz a, '"" .. o , omogy 17m., nagy-
Z&rYIISfut ur, r ' u &l& va, .nyl 'f(J tád' j .. M"k- ... é Lá d 

ll t é · · .. P" l é ... p... t é a 1 ., es. u. 1 e, a. .. s a. p. ho • p l J nl lot Cll. Uo uS y n, u. .. uS y n, u. P· . . 
Mol"&ván. Szanaspuszta, r"l Sárszentm1tlós, F~Jir t~m., 

11) Szanasbil.za kk., Bereg 17m., alsóvereczkei s~rbog~rdi j., cs. G. Sárbogird, u. t. és u. P• 
j .. ház 98, ! 7il4, R., m., n., rt. ÚjtGvisfalva, Sa.rhogard. • 
IL Beregsziklás, l'I.M7 kb., tj. és ak. helyben, Szarv~s.pnszta, r"l Velencze, FeJér t~m., székes
tsz. Beregszász, jb. Alsóvereczke, ah. Szolyva, fe~lérvárl J., cs. G. Velencze, u~ t. Velencze, •· P• 
telekk•inyvi hatóság Munkáos, cs. G. Alsó- Klsvelencze. • 
vereczke, 66, XI, M, a. t. Alsóvereczke, ~- Szarnspusztaforduló, r"l Bánréve, GÖtA6r iB 

Szanashegy, r"l Tótpelsc'lcz, Z6lyomo ""'" Kis-Hont 17m., putnoki j., ca. G. Putnok, a. i;, 
aólyomi j., ca. G. Tótpelsc'lcz, u. ii. és a. p. Tót· és n. p. Bánréve • 
)ielsticz. *) Szarvasrét, kk., B r!reg 17m., latorczai j . 

Szaryuhegr, '"" VizkGz, MáramtJrOB 17m., (székh. Uroszvég), ház 6'1, f, 394. R., n., t, 
Okor•uea6i j., cs~ G. Okörmezc'l, u. t, és u, P• Ökör- 1·k. Muntács, 1.786 kb., tj. és ak. Nyárasdomb 
mer.ö. . (fela6vizniczei kJ. és ak. kerület), tsz. BereKszász, 
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. jbtk. .és ah. Munkács, cs. G. Alsóviznicze, 65, város, jbt~. és ah. Szentágota, ee. G. Szentágota, 
IX, 86, u. t. és a. p. Frigyesfalva. 81, XXIII, 76, •· t. Szentlgota, •· p. 

Szarvasinnya, ~ Kenézló, Seaboles "•·• dadai *) Szisza't'lncz kk., Torda-Arat.yor ""• to. 
feJsiS j. (széklJ. Gáva), cs. G. Gáva, a. t. roczkói j., hú '1.77, ! U7B, O., .:f (t1 lí.ö'!Okh., 
Balsa, a. p. Kenézlő. kj. és ak. Nagylupsa, taz. Torda, jbtk. és ah. 

Szarvastéglagyár, f'l Pilisborosjenő, .Rlst- Topánralva, cs. o. Nagylupsa, 60, XX~ 89, a. t. 
PüiB-Solt-Ktskun '""'' pomázi j., es. O, Békás- Verespatak, a. p. Nagylupsa. 
megyer (killOnitmény), • t. 'OrOm, •· p. Pilis· S z á a z b a n 1 i c z a l. Mezl'lbanyicla. 
borosjenc5. *) Szászbogács nk., KiB· Kt'lkilló ""'' diel6. 

Szarvastópuzta, r, Herencsény, Nógráil szentmártoni j., ház~36, f, 1.161, M., o., cziPiy, 
balassagyarmati j., cs. G. Balassagyarmat, 11o t. ff, gk. Magyarsáros, kb., ak. helyben, lsz. 
Magyarnándor, a. p. Herencsény. Erzsébetváros, jbtk. és ah. Dicsl'lszentmárton, 

~ Kistat·csa, .Rlst-Pilis-SoU-K'.s· cs •. O. Bázna, 60, XXIII, 76, L t. és 1-.J. 
itm ""''' gOdOlMi . j:, cs. G. Kerepes (kOlOnit- Balbstelke. 
mény), a. t. Ke1·epes, a. p. Kistarcsa. *) Szászbongárd kk., BesMc~e·Nan6d ea, 

· Szarnsvölgy, ~ Óhegy, Zólyom vm., besz- besenyői j. (székh. Besztercze), hu t 638, 
terezebányai j., cs. G. Óhegy, a. t. Alsószarvas, O., czigé.ny, ; , 1.6!!3 kb., t3. és ak. Vermes,lszti., 
a. p. Óhegy. jb. és ah. Besztercze, · cs. O. Szászleiencze, 83, 

SzanaBT6lgy, ~ Szászpelsc5cz, Zólyom t1m., XXII, 71, a. t. és u. p. Szászszentcllrgy. 
·zólyomi j., cs. o. Nagyszalatna, a. t. Tótpelsőcz, Szász b r é t e l. Magyarberéte. 
a. p. Szászpelsl'lcz. · *) Szászbuda nk., Nagy·Kt'iküU& t1t11., k~halmi 

*) Szarvaszó kk., X Hegyalja; j., ház 161, f. 1.0!1!, n., o., czigány, ef, .:f, 
11m., szigeti j. (székh. Máramarossziget), ház 9141, kb., ak. helyben, taz. El'zsébetváros, jbtk. és ah. 
:t 1. O., m., ; , 8.'1.79 kb., kj. és ak. helyben, Kőhalom, cs. O. Szászkeresztúr, t, lliV, 7~ 1o .. 

tsztk., jb. és ah. Máramarossziget, cs. G. Mára- és u. p. Szászkeresztúr. 
marossziget, 85, XII, SS, a. t. és u. p. Mára- *) Szászbudak kk., Bes1terue-Na116d n., 
marosszis:et. . . · besenyői j. (székh. Beszteruze), hu 88, ! N. 

*) Szarvki nk., )( Szarvkc'Jújmajor; 8opr0t1 o., czitránf, fl, kg. Alsóbudak, 1.868 kh., kj. és 
11m., kismartani j., ház 838, :t t.M9, H., n., m., ak. helyben, tsztk., jb. és ab. es. a . 
o,· 6.+15 kb., ak. helyben, tsz. Sopron,, jbtk, Sófalva, 68, XXII, 71, 11. t. és u. p. Beszterae. 
és ah. Kismarton, cs. G. Lajtaújfalu, 76, XVIII, *) Szászbuzd kk., Nagy·Küktln6 11111., JUd. 

. 67, ~· · . gyesi j., ház 116, f, 970, m., o., cziginy, ef, .:f, 
Szarvköújmajor, r-. Szarvkc5, Sopron kis- ~.478 kh., kj. Baráth.ely nk.-hez ak. 

marloni j., cs. O. Lajtaújfatu, u. t. és 11o p. Baráthely, tsz. E1'1Béhetvárós, jbtk. és ah. Jledgyes. 
Szai:vkc5. . cs. G. Medgyes, 81, XXIII, 76, L t. és L p. 

*) Szi11 :tt., PolSony t1m., somorjai j., ház 62, Medgyes. . 
f. 380, M., rk. Nagylég, kb., kj. és ak. *) Szászcsanád kk., Áll6-FM/r.,..., balmfalri 

· • Sarosfa, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Somo1'ja, cs. o. j., ház MB, :E O., n., czigány, ;, ,J, :j:, 
Kismagyar, 7'!, XIII, 40, a. t. és u. p. Nagylég, 8.71U kh., kj. és ak. helyben, tsz. Gyulafehémr, 

S z ás z l. Beregszász, Újszász. j btk. és ah. Balázsfalva, cs. o. helyben, XXIII, 
*) Szásza kk., Göm6r iB !fis· Hont , t1m., ratkói ~6, a. t. Hosszuaszó, · ~· 

j., ház 66, :E 197, T., ág. Újvásár, 801 kh., kj. Sz is z cs á v é.s l Csávás. · 
és ak. Újvásir, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. *) Szászcsór kk., X Czerktelep dl Plesitelep; 
Nagyrc5cze, cs. G. Ratkó, · XVI, 52, a. t. Ratkó· &eben tim., szászsebesi j., ház 319, ! U37, o. 
a. p. Újvli.sár. · ::j=-, '1..414 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nagyszeben, 

S z á s z a L Mikeszásza. jbtk. és ah. Szászsebes, cs. o. Szászsebea, 66, 
Szász a h ú z l. Szászház. · XXIII, 76, ~. 
Sz á s z a k n a l. Mezóakna. S z ás z c z e g c5 l Czegl5telke. · 
*) Szászalmád kk., Nagy-Kdkrlll611m.,medgyesi *) SzAszdilya nk., Nagy-Ktil.'111lóe-.,eege~y;iri 

J., ház 151, i. 581, N., o., ; , d', kh., kj. j., ház SOS, i. 1.178, N., o., czigány, rj', .:f, 
és ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah, kh., ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ab. ' 

Medgyes, cs. O. Bólya, 81, XXIII, 76, L t. és Segesvár, cs. O. Hégen, St, XXIll, 7' 1o .. 
a. p. és u. p. Apold • 

Szászapataka, ~ Nagylupsa, Torda-Aranyos Szász d á n y á n L Dinyán. . 
t11n., to1·oczkói j., cs. O. Nagylupsa, a. t. és a. p. *) SzA.szegerbllgJ nk., Nagg-Kiliil16 •• 
Nagylupsa. . . , . medgyesi j., ház 316, :E USo, O., n., t, d', :f, 

*) Szlszapátralva nk., Nagy-Kük1JUó ""'·• kb., ak; helyben, tsz. El'Ziébetvárol, jhtk. is 
szentágotai j., ház t4r2, i 598, N., o., ff, kg. ah. Medgyes, cs. O. Nagyselyk, St, XXUI, 76, 
Maa11ré, !!.i87 kb , ak. helyben, Qlz. Erzsébet- m. h., a. t. NanselJk., ~· 
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*) SzAszenea kk., 8•olnok-Doboka 11m., kékesi *) Sz~~zkeresd'dr nk., Nagy-K_akall6 '"''·• 
j., haz 113, f 588, O., • , 1.65'i kh., k,j. és ak. segesván J., ház !JS!!, i, 980, N., o., cziginy,, ef, .:f, 
Kékesújfalu, tsz. Dés, jbtk. és ah. Bethlen, cs. O. 6.413 kb., ak. helyben, tsz. Erzsébetvál•os, Jbtk. és 
Slentmáté, 68, XXII, 71, u. t. Kel'lés, u. p. ah. Segesvár, ca. O. helyben, 81, XXIII, 76, 
Szentmáté. · ~· 

SzAszerdöpnszta, rt Gurba, .Arad "m., boros- *) Szászk~zd nk., Nagy-Kakall6 vm., seges-
jenl'ii j., cs. O. Gurba, u. t. és u. p. Borosjenő. vári j., ház 610, i, 1.985, N., o., d', .:f, 1!!.659 kb., 

Szász e r n y e l. Ernye. ak.. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah • 
*) SzAszra kk., Abauj-Tortsa 11m., tornai j., vár, cs. o. Szászkeresztúr, 81, XXIII, 76, 

ház Ul, i. 608, M., ~, rk. Krasznokvajda, !!.14!1 m. h., u. t. Szederjes, ~· . 
th., k,j. és ak. Gagybátor, tsz. Kassa, jbtk. és ah. S z ás z ki s a l m ás l. KOktlllóalmás. 
Torna, cs. O. Krasznokvajda, M, IX, 17, u. t. S z á s z k ő l. Százkő. · 
és u. p, Krssznokvajda. *) Szászlekeneze nk., B~a.terc•e-Nast6d "•·· 

Sz ás z fa l u L Kézdiszászfalu, Tiszaszászfalu, besenyői j. (székh. Besztercze), ház 419, :f. 
Zólyomszaszralu. · N., o., czigány, m., ef, gk.. Harina, ref. Gzegil-

*) Sz&s'zfalva kk., Bihar 11m., élesdi j., ház 48, telke, 7 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 
f. !48, O., .:j=-, 614 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Besztercze, cs. G. helyben, 63, XXII, 7!!, 
Nagy-Vársd,jbtk. és ah. Élesd, ca. o. Élesd, 87, IV, r, _r- e. ~ p. n. 
11, L t. Rév, ~· . Szász l ó n a l. Magyarlóna. 

*) Szászfehéregybúa nk., Nagy-KQküZl& 11m., · S z ás z l u d v~ f l. Ludvég • 
töhalmi j., ház 188, f, 791, N., o., d', kg. Garat, *) Szászmagyarós nk., BraBB6 11m., alvidéti j. 
U95 kb., ak. helyben, tsz. E1ozsébetváros, jbtk. és (székh. FOldvár), ház 398, i. 1.619, N., o., ef, .:j=-, 
ah. Kőhalom, es. O. Szászkeresztúr, !!, XXIV, 78, 8.887 kh., ak.. helyben, tsztt., jb. és ah. Bl"Bssó, 
L t. Szászkeresztúr, a. p. Kőhalom. es. G. Nagyajta, J, XXIV, 77, m. h., •· t. 

Sz h z fe ll a k l. Fell ak. Apácza, 
') Szászfenes kk., Kolo•s 11-., gyalui j., ház S z á s z m a g y a r ó 8 l. Ktlkőll6magyar6L 

f. UOO, O., m., czigány, o, ; , rer. és kg. S z á a z m A t é L Szentmáté. • 

:Magyarlóna, 7.497 kb., kj. és ak. helyben, tsztk. Szász m ó r i c z l. AranyosmóricL · 
Kolozsvár, jb. Kolozsvár vidéki (székh. Kolozsvár), *) Szásznádas kk., Kis-Küküllö "m., erzsébet-
ah. Kolozsvár, cs. o. Gyalu, 61, XXI, 67, városi j., ház f, 1.619, N., o., m., d', .:j=-, 

· ~· rt. Székelyvéczke, 1·ef. Nagykend, ~.899 kb., kj. 
•) Szászház nk., S•eben újegyhúi j., és ak. helyben, tsz. Elozsébetyái·os, jbtk. Segesvár, 

ház ! 858, O., ; , ~. 3.1!!9 kb., ak. helyben,· ah. El'ZSébetváros, cs. o. helyben, 60, XXIII, 76,. 
tsz. NagyszP.ben, jbtk. Újegyház, ah. Nagyszeben, ~. .. 
ca. O. Újegyház, 31, XXIII, 7,, u. 1;, AlsóárpAs, *) Szásznagyvesszös kk., X -Rosiatanya; KiB-
u. p. Ktlrpöd. . · Kükülló "m., hosszúaszói j., biz f. 1.0~, 

*) SzászllerminJ nk., X Szászhermányi méh- o., n., czigány,· m., •, ef, ref. Ktlktlll6vár, 
kerlek; Brassó "m., alvidéki j. (székh. FOld vár), kb., kj. és ak. Alsókápolna, tsz. Ensébetviros, 
há.z f. ~.339, N., o., ef, ~. 10.367 kh., ak. jbtk. Hosszúaszó, ah. Erzsébetváros, cs. O. KO
helyben, tsztk., jb. és ab. Brassó, cs. O. Prázs- küllóvár, 60, XXIII, 76, a. 1;, és a. p. Klltallilvár, 
már, !, XXIV, 77,~. u. t. Prázsmár, ~- Szász n y i r e 8 l. Nylre8. . . 

Sz1\szbermányl méhkertek, n Szászhermány, *) Szászóta kk., B~1g 11".., szolyvai j., hu 
BrtJBsd. alvidéki j. (székh. FOldvár), cs. G. 87, i, 585, R., n., gk. Hársfalva, !.614 kb., kj. 
Prázsmár, u. t. Prázsmár, a. p. Szászhermány. és ak. Szolyva, tsz. Beregs1.ász, ib. Alsóvereczke, ah. 

*) Szászh6.nralva nk., Nagy-Kaktilló 11m., Szolyva, telekkOnyvi hatóság Munkács, cs. o. Szoly· 
medgyesi j., ház ':l86, ! 1.!78, n., o., czigány, t, va, 66, XI, 84, a. t. Szolyva, u. p. HársfaivarQrJG. 
ef, kg. llartontelke, 3.8!17 kp., ak. helyben, tsz. *) Szászorbó nk., · 8eebett "m., szerdahelyi j., 
Erzsébetváros,jbtk. és ah. Medgyes, cs. O. Medgyes, ház 4112, :S 1.87-', n., o., ef, ~. 7.066 kb., ak. 
81, XXIII, 76, a .• t. fis a. p. Medgyes. helyben, tsz. Nagyszeben, jbtk. Szerdahely, ab • 

*) 8zószka kk., 'Krassó~Seüt'ény ""'·• jámi j., Szászsebes, cs. O. Szerdahely, M, XXIII, 7,, 
hú !96, :f. UU6, O., .:f, !UU kh., kj. és ak. . · 
Néraszlatina, ·tsz. Fehértemplom, jbtk. Szászka- *) Szász6rm~nyes kk., Kis-Kakülló vm., 
binya, ab. Oraviczabánya, cs. il. Szászkabánya, betvárosi j., ház 191, i, 816, N., o., d', kg. Oláh· 
4.8, VII, !1, u. t. Szászkabánya, a. p, Néraszlatina. szentlászló, 3.089 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., 

*) SzAszkabánya kk., Kra88ó-8eörény 11m., jb. és ah. Erzsébetváros, cs. G. Bonyha, XXIII, 
jámi j., ház 7uj, ! 1.888, O., n., m., o, ~. 15.61ö 76, u. t. Erzsébetváros, u. p. Gógán. 
kh., kj. és ·ak, helyben, tsz. Fehé1·templom, jbtk. *) Szászpatak kk., .Alsó-Fehér Vfll,, 

helyben, ah. Oraviczabánya, cs. o. helyben, 4r3, j., ház 113, f. 4r76, O., t, 1.575 kb., kj. és ak. 
Vll, ~1, .(ll e, ~. Monora, tsz. Gyulafehé1-vár, jbtk. és ah. Balázs-
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falva, cs. G. Monora, 60, XXIII, 74, a. t. és a. p. cs. G. Alsóbal~sfnlva, 63, XXII, 7!, u. t. Besz. 
Balázsfalva. Lercze, a. p. NasJdemeter. · 

*) Szászpelsöcz kk., X SzarvasvGlgy, Szélvölgy *) Szásztyukos nk., Nagy-Kü1cfUZó '"'"• t6haJ. 
és Sziklatö; Zólyotn t1m., zólyomi j., ház. as, mi j., ház 865, f. 1.617, N., o., czigány, t, rJ, 
f, 989, T., 0 , ág. Tótpels<'Scz, 4-.'!90 kb., kj. és ak. 8.509 kb., ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. 
helyben, tsz. Beszterczebánya, jbtk. és ah. Zó és ah. Kőhalom, cs. G. Lemnek, t, XXIV, 78, 
lyom, cs. G. Tótpels<'Scz, XVI, 00, u. 1. Tót· a. t. Alsóvenicze, 18}. 
pelsöez, ~- *) SzásZlijfalo nk., SzdJen tl1J&,, 

- *) Szászpéntek kk., Kolo•s "m , tekei j., ház '!44, j., ház '!67,_ f. 1.162, O., n., eziginy, ; , rj, U!• 
:E 1.034, O., . 1t, 6.081 kb., kj. és ak. helyben, tsz. kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Nagysze~n. 
Kolozsvár, jhtk. és ah. Teke, cs. G. Teke, 6'!, cs. G. Hortobágyfalva, 81, XXIII, 74o, u. t. Horlo-
XXII, 78; •· t. és u. p. Teke. bágyfalva, a. p. Szászveresmart 

*) Szászrégen rtv., X Fritstanya, Grosztanya, Sz á 1s z ú j fa l u l. Apailjfalo. 
Huberltanya, Sobeltanya, Trombitás tanya, Vag· S z ás z ú j fa l u l. 
nerlanya, Veiaztanya és Vellman?han y a ; S z á s z ti j fa l-u I. Kékesújlalu. 
Tordu. t~m., ház 1.08'!, f, 6.55i(t., m., o., o, t, Szászújfalu l. Tompaháza. · 
~, Q', ::f, (r, kb., ak. helyben, tsz. Maros· S z ás z ú j ös l. Újös . 
Vásárhely, jbtk. és ah: cs. G. helyben. *) Szászvir kk., X Bakbüzpuszta és Szászvár· 
6!, XXII, 73, r, e. . bányatelep ; Bu.ru.t'lyu. ,m., hegyháti j. (székh. 

*) Szászs6.ros nk., Nagy-Küküll 11m., med- Sásd), ház 193, f. 1.800, M., n., 0, ig. llllléDJ
1 

. gy esi j., ház i. 1.64-6, N., o., m., t , d', ::f, ~.678 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. 
4."1 kb., ak. helyben, tsztk. és jb. Erzsébetváros, Sásd, cs. G. helyben, ói, XIX, 60, r 
ah. Medgyes, es. o .. Berethalom, Bt, XXIII, 76, (Szászvri.r-Máza), _[ll e. ~-

• 

a. t. és a. P• · Szásnárbányatelep, r. Szászvir, B11rnp 
*) Szászsebes rtv., X Dumbráva, Manuilla és vm., heuháti j. (székh. Sásd), es. G. Súd, L t. 

Purkereez; Saebm 11m., ház 1.5,1, :E 8.604, o., és u. p. Szászvár. 
n., ro., czigány, o. t, ~, d', ::f, 1j.f)ö5 kb., *) Szásn6.ros rtv., Hut&yatJ m., ház ! 
ak. helyben, tsz. Nagyszeben, jbtk. és ah. helyben, 7.6711 O., ro., n., eseh-morva, olasz, 0• '1 a, 
cs. ll. helyben, 64-, XXIII, 74, r, f' Q', ::f, (r, 7.197 kb., ak. helyben, tsz. Déva, jblt. 
e. és ah. helyben, es. o. helyben, 64o, XXIII, 76, 

. . nt., Bea1tercse-Nauód r. _[ll e. 
t1m., besenyö1 J· (székh •. Besztereze), ház !44, *) Szásneresmart nk., Brasa6 .,.., ahidéki 
f, 1.0111, N., o., d', ~k. Szaszbongárd, 4.858 kb., j. (székh. FGldvár), ház !19, f, 99!, O., n., rJ, 
ak. helyben, tsztk., Jb. és ah. Besztercze, cs. G. ::f, 4.965 tb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 
Szászlekeneze, 68, XXII, 7i, r. ~ p. u. Brassó, cs. o. Hidvég, !1, XXIV, 77, m. h. 

*) Szá~~szenthin kk., vm., erzsé- (VGrGsmart), a. t, FGldvár, 1:8J . 
betvárosi J., ház 176, i, 807, N., o., t, d', !1.861 -, *) S .r. Nd kk X ·;r· t l . 
kh lr~é _,_Sá é tstk 'b é h ZmSZTesszo ., .1szaeep, 

., ""'' a ..., z azG1·m nyes, z ., l • s a . ...~z• JI ..~..... • j ház l"" ~ 5 u o ..J. · 
Erzséb t ár .. F. éh t á 60 XXIII lliw ou "m., ma-J esi ., '""'• ;;. fll' ., n., u l f, 

e v oa, cs. u. Jzs e v ros, ' ' k M'hál fal !1515 kb t• és ak. M"hil fal 
76, •· t. és u. p. Erzsébetváros. g • 1 Y va, · . ·• l· 1 Y va, 

*) Sz6.szszentjakab kk., S.oi'IIOk- Doboka 11m., tsz. Erzsébetváros, Jbtk. és ah. Medgyes, ea. G. 
bethleni l' ház 128 ~ 619 N o .JC "L Bethl n- Nagyselyk, ~1, XXIII, 76, L t. Nagyselyk, 1o P. 

'' ' a:. ' ., '' 0 '., 
8 M'hál tJ l i.S71 kb., kj. és ak. Kerlés, tsz. Dés, 1 Y a va. 

jbtk. és ah. Bethlen, cs. o. Árokalja, 68, XXII, 7!1, S z á s z v e s a z 6 s I. SzásznagyvesszGs. 
L t. és a. p. Kerlés. *) SzászvolkánJ nk., X Konkordiabinyalelep; 

*} Sz6.szszentlászló nk., Nu.gy-KüküZZ6 .,".., Brassó t1m., felvidéki j. (székh. Brass6), hédiS1 

sege~vári j., ház 307, f, 1.~46, N., czigány, o., E. 1.779, N., o., c!• .:f, rk. Brasa6, 7.!01 kb., ai. 
Q', .:f, kb., ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, helyben, tsztk., Jb. és ah. Brassó, cs. 6. Keresz· 
jbtk. és ah. Segesvár, cs. G. Almakerék, Bt, XXIII, tényfalva, !l, XXIV, 77, a. t. Kereu"nyfaln, 
76, u. t. és u. p. Dános. IZI· • 

*) Szászsz6llös kk., Kis·Küküll6 11m., erzsé- *) SzászTiU.gy kk., Kis-Kti1ctllló t~m., 
hetvárosi j., ház 15~, f. 719, N., d', kh., i., ház· 8!, f. 358, O., ; , 1.4.89 kb~ kj. és ai. 
kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Erzsébet- Betlenszentmiklós, tsz. Erzsébetváros, jhtk. Hosz· 
város, ca. G. BalaváSár, 50, XXIII, 76, a. 1.. szúaszó, ah. Erzsébetvaros, ca. G. Betlenste~~l· 
Kóródszentmárton, u. p, Zágor. miklós, 00, XXIII, 76, a. t. Szépmezd, u, p. Betlen· 

*) Szuztörpény kk., Besaterc•e-Nuzód vn&., szentmiklós. · 
jidi j. (székh. Beszt.ereze), ház !110, :E 1.172, N., *) Szászzalatna kk., Nagy-Kt'lkiilll ... ,aeut· 
o., czigány, d', kg. Felsc'ibalázsfalva, 4.905 kb., ágotai j., ház 165, i. 6M, O., n., d', :j:, 3.189ih.l 
~j. és ak. helyben, tsztlt., jb, és ah. Beszte1·cze, kj, és ak. helyben, tsz. E~ébetvÍU'OIIjbtt, és ah, 
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" nt.t t cs • Szenlácrola 31, XXIII, 76, u. t. Németi, cs: O. Szatmár-Németi, fi, XII, 37, m. ::-ze a.go a, • u. c • . . 
lluuna, u. P• Magaré. b., u. t. Szalmár·Némeb, u. P• Ombod. 

•J Szászzsombol' kk., 8soltlok-Doboka tim., ké- *) Szatmárudvari kk., X Domahidytanya, Elény, 
kesi j., ház 147, i. 699, O., m., t, ~, 1.8H2 kb., Gombáse•·dó, Jeremiástanya, Kovacstanya, Kol..: 

· kj. és ak. Kékes, lsz. Dés, jbtk. Bethlen, ah. Szamos· cseytanya, Papptanya és Szöke-
újvá.r, cs. o. Szeutmáte, 68, XXII, 7j, a. t. Buza, tanya; &atmó.r vm., szatmárnémeti j., ház 300, 
•· p. Kékes. i, 1.84.9, M., o., t, i.), rk. Szatmár-Németi, 
Szathmárpuszta~nMagyarpadé; Torontál t~m., kb., kj. és ak. helyben, tszbk., jb. és ah. Szatmár

nagykikindai j., cs. o. Padé, a. t. é~ a. p. Padé. Németi, cs. O. Szatmár-Németi, 5, XII, 87, 
Szatltmárytanya, n Átány, Heves vm., hevesi :f, "''<". 

j., es. O. KOmló, u. t. Heves, u. p. Átány. *) Szatmárzsadány nk., X Jézustársaságtanya, 
•) Szatina kk., X Csillogó és Szatinapuszta; Szarkalanya és Világosaytanya; B1atmár vm., 

Baranya vm., hegyháti j. (székh. Sásd), ház 45, szatmárnémeti j., ház 2j3, i. 1.568, O., m., t , 
f. !104, M., rk. Felsómindszent, 719 kb., kj. és 3.365 kb., ak. helyben, tszlk., jb. és ah. Szatmár
ak. Felsőmindszent, lsz. Pécs, jbtk. és ah. Sásd, Németi, es. o. Szatmir-Németi, 61 XII, 37, 
es. o. Bakócza, fij, XIX, 60, u. t. Sásd, u. p. f, ~ p. n. 
J'elsőmindszent. · *) Szátok kk., X Alsószátok, Haragospuszta 

SzatJnapuszta, fl Szatina, Baranya t~m., hegy- és Rákóczypuszta; ·Nógrád t~m., nógt·ádi j. (székh. 
háti j. (székh. Sásd), es. ö. Bakócza, u. t. Bakócza, Rétság), ház 113, ! 5!U, ll., t., rk. Romhány, 
a. p. Felsómindszent. 1.5j2 kb., kj. és ak. Tereske, tsz: Balassagyarmat, 

•) l'lzatmárcsekenk., X Béla tanya, Cserbidtanya, j btk. Rétság, ab. Balassagyarmat, cs. O. Érsek- , 
Dejetag, Idamajor, Malomkllztanya, Marcsalanya, vadkert, 60, >.VI, 51, 11. t. és v.. p. Tereske. 
Nagyrekesztanya, Révtanya, Tibortanya, Turbát- *) Szatta kk., X Szaltapuszta; Vat 11m., ~r
tanya, Va1-gatanya és Zoltántanya; Seatmár tlfJI., mendi j., ház U, i. j36, M., ref. Nagyrákos, 
fehérgyarmati j., ház ! 1.786, M., i.), ~, 1.043 kb., kj. és ak. Nagyrákos, tsz. Szombathely, 
U61 kh. ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. j btk. és ah. Kllrmend, es. ll. Őriszentpéter, 88, XX, 
és ab. Fehérgyarmat, cs. o. Nagyar, ö, XII, 87, 66, u. t. Pankasz, u. p. Nagyrákos. 
a. t Turistvándi, ~- Szattapuszta, n Szatta, Vas tim., kOrmendi j., 

•) Szatmárgörbed kk., Beatmár t1m., szinérvár- c.s. o. Őriszentpéter, u. t; Pankasz, u. t• Nagy-
aljai j., ház U.3, z 691, O., m., gk. és ref. Aranyos- rákos. , 
meggyes, 1.406 kh., kj. és ak. Aranyosmeggye3, S z a t u m i k I. Lugoskisfalu. 
tsz. Szatmár-Németi, jbtk. él ab. Szinérváralja, Sz a t u r ó l. Raj. 
ea. t'l. Sá;ckt'lzli1la.k., 5, XII, 87, a. t. és·•· p. Ara- Szatymaz, r'\ Szeged, Oaongrátl es. o. (a 
nyosmemes. kllzbiztonsági azoigálatot Szeged város rendőr-

Szatmárhegr, fl Szatmár-Németi, B1atmár vm. sége. teljesi ti), f, 
cs. o. (a közbiztonsági azoigálatot Szatmár Németi *) Szava X és Vaskapu; 
város rendőrsége teljesíti), ia1 (Szatm~rhegyi Baranya vm., siklósi j., há.z 84., i. M., ~, 
piacz), I- e. ~- rk. Garé, j,aö kh., kj. Gytld, ak. Diósviszló, 

Szablá.ritanya, r'\ Snniszló, Seatmár vm., tsz. Pécs, jbtk. és ah. Siklós, es. ll. Szalánta, 6!, 
nagyká1·olyi j., cs. ö. Szaniszló, u. t. és a. p. XIX, 60, u. t. Harkány, u. p. Diósviszló. -
Szaniszló. S z o. v a l. 

Szatmár·N6met1 tjv., X Szatmárh~gy; Ssat- Szántanya, n MezőiSr, Ko'o11 ""'·• moesi j., 
már vm., ház 4.j71, i, M.89j, M., o., n., O• ; cs. O. Kolozs, u. t. VirágosvOlgy, •· p. Kolozs. 
(•), ~ (•), l) (t), tg. Nagybánya, 31.889 kh., ak. Sz a v es i n a p o d v a zs l. Vágpart. 
helyben, tsztk., jb. és ah. helyben, es. o. hely- . *) Százd k.k., X Galagonyáspuszta, Kakaildomb, 
ben (a közbiztonsági azoigálatot a város bel- Paulapusli a, Szellővár és Újlak; HOtSt t~m., ipoly
és kftlterllletén a város rendőrsége teljesíti), ó, sági j., ház 1j6, z 691, M., cf, rk. Deménd, 
XII, 87, e, 3.169 kh., kj. és ak. Deménd, lsztk., jb. és ah. 

*) kk., Gerecscse, Lanka- Ipolyság, cs. O. Hévmagyat•ád, j6, XIV, -'6, a. t. 
kert, Mácsa, Murgulytanya, PusZtaiak, Szóketanya. Ipolpvisk, • 
Telekszeg és Tuzoknyomás ; 81atmár tim., esen- *) Százhalom nk., Nagy·KükQlló tltJI., nagy
geri J., haz 808, i, 1.91,1, M., ~, gk. Porcsalma, sinki j., ház 1St., i 747, N., o., czill'ány, cf', .:f, 
Uit kb., kj. és ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, 3.853 kb., ak. helyben, tsz. El'lflébetváros, jblk . 
jbtk. és ah. Mátészalka, es. O. Porcsalma, ö, XII, Nagysink, ah. Szentágota, cs. O. Hégen, St, 
87, , ~· XXIII, 76, u. t. és u. p. Hégen. 

*) va kk., 81atmár tnn., szatmár- Százbalom, r'\ Százhalombatta, l!tjir flm., · 
németi j., ház 4(., ! , M., o., gk. Nagykolcs, adonyi j., cs. ö. Érd, u. t. és u. p. Százhalom-

. ref. Ombod, 897 kb., kj. és ak. Pettyén ( ombodi ba t ta. . : 
kj. és ak. kerillet), tsztk., jb. és ah. Szatmár- *) Százhalombatta nk., X Frnnczisk:t, Panno-

' 
• • • 

' 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' • 

• 

, 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

Szl\z- Sz~ca • • 

• 

niapuszta, Szdzha.lom és Zolh\npuszla; Fejér tJm .• ah. Szászsebes, Cl. ft, Szerdahely, u. xxm, 74 
adonyi j., ház f. 1.607, M., sz., .:f, rk. Érd, u. t. és u. p. Szászorhó. 
rer. Ercsi, 8.187 kb., ak. helyben, tsz. Székes- *) Szebény kk., X Gyulapuszta; Barllll!fG ni., 
fehérvár, jbtk. és ah. Adony, es, G. Érd, 69, pécsvá1·adi j., ház !J&l, ! 1.877, M., n., ö, 
XVIl, 53, ,t, , r. ~. kb., kj. és ak. Palotabozsok, ta. Pécs, jblk. és 

*) S:u\zkö Zala 11m., csáktornyai j., ház ah. Pécsvárad, cs. G. Dunaszekcs6, XIX, 60, 
80, f, 446, H., rk. Caáktornya, 5~ ·kb., kj. és m. h., u. t. Palotabozsok, ~· 
ak. Csá\tornya (esáktol'Dyavidéki kj. éa ak. ke· r-. Garadna, AbaUi-TortifJ m,aii· 
rillet), taz. Naokanizsa, Jbtk. és ab. Csákto1·nya, azói j., cs. G. Encs, a. ~ és 1. p. Garadna. 
cs. G. Csáktornya, 4:8, XX, u. t. éa .. p. S z é c b é n y C a l v a l. Szécsény fa. 

· Szécben)'ifill'dő, r-. Szepsi, ..4baufTOI'IItl ,.., 
S.álkút, r-. Oros, ~1abolcs tJm., nyirhogdányi cset·ebati j. (székh. Szepsi), cs. ll, Smpai, L t. 

j. (11zékh. Kemeose), cs. G. Nyiregybáza, u. 1. és és u. p. Szepsi. 
a. p. O roa. Szécbenyikert, r-. Debreezen, Hgjtlw 1111o, tL 

r-. Nógrádmarczal, N6grái/, tJJA,, G. Debreczen, u. i. és a. p. Debreczen. 
balassagyiU·mati j., cs. G. Balassagyarmat, a. t. Széchenyikeri, r-. Nagykórlls, llsf.Pili&·Boli' 
él a. P• Szilgy. .f{isk·un 11m., es. G. Nagykórlls, u. i. és L .. 

*) Szizt.elek kk., X Csermalomtelep; 8~epes Nagykö1·Gs. . . 
".., késmárki j., ház 1!16, f, 611, R., ; , J'k, Széchenyllepletl, fl Felsllsegeld, Bo.ogy ~•. 
Majorka., 1.991 kb., kj. és ak. Rollólomnicz, tsz. nagyatádi j., es. ö. Felsösegesd, •· t. és u. p. 
Lóase, jbtk. és ab. Késmárk, es. ö. Podolin, 67, Felsósegesd. 
IX, 30, ll. t. Xe1•esztfalu-Szepesbéla, u. p. Holló· Széchenylpuazta, " Nemeskér, &pr011 ..., 
Iomnica. . csepregi j., cs. ft. Lllvő, 11. i. és L p. L0y6 • 

*) S.elted kk., Nyitra """' p,ivigyei j., ház Sz é c h éo n y k ú t l Szécsényiút. 
99, f, 663, T., ~, USO kb., tj. és ak. Privigye Sze c a l Divékszécs. 
(privigyevidéki kj. és ak. ke1·0.let), tsz. Nyitr~ S z é c s l.· Divékszécs, Gálszécs, Gart.tnszec., 
jbtk. és ah. Privigye, cs. G. Privirye, 1~, XIV, 66, Rimaszécs, Somlyósz•lcs. . 1 

a. t. éa •• p. P1ivigye. S z é c a A n y l. Temesszécsény. 
*) Saebedény kk., Z6lyom ""'·• nanazalatnai Sz é e. s á n y L Torontálszécsány. 

j., ház , f, !!50, T., ág. Nagyócsa, 1.097 kb., kj, SxécsányszillAs, " Szigelfalu, Te~~e~ til., 

és ak. Horhát, tu. Beazterczebánya, jbtk. és ab. dettai j., cs. G. Gátalja, u. t. és u. p. S&iaetralu. 
Zólyom, cs. G. Nagyszalatna, 915, XVI, 60, L t. S z e c se L Alsószecse, Felsöszecae. 
Nagyszalatna, L p. Nagyócaa. *) Széesegres kk., X Nándortanya: Ze111plill 

S 1 e b e d r á z a l. Szebed. · vm., gálszécsi j., ház 68, ! 3,1, T., m.,ri. Pelej\e, 
*) Szebelléb kk., X SzentmihAlypu.sxta ; Hom l(k. Cselej, ref. Maryarizsép, 9741 ih., tj. • ak. 

tiM., korpanai j., hb 180, f. 937, T., o , ö.i88 kh., , tsz. Sátoraljaújhely, jhlk. és ah. Gál· 
kj. és ak. helyben, tsz. Ipolyság, j btk. és ab. szécs, cs. G. Tilkele1'8bes, ~ L t. 
Korpona, os. ö. Alsósipék, XIV, "· •· ._ u. p. Pelejte. 
és u. p. Hontnémeti, *) Saeesel tk., 81tilm• ., •• , szelistyai j., billl6, 

Szel1en, r-. Sárospatak, Zemplén 11m., sátoralja- !. 776, 0., .:f, i.8!17 kb., ij. és ak. helyben, ls. 
újhelyi j., ca. G. Sárospatalt, L ._ és 1lo p. Sá- Nagyszeben, jbtk. Szelistye, ah. Nagyszeben, ca. li. 
rospatak.. · . 31, XXUI, 7" L i. és L p. 

S z e b e n l Kisszeben, NBiYszeben. · 
*) SzebaDgálos nk., Sleben ""'·• szeliatyai j., *) SzécseJlfalTa kk., Toronldl bánlaki j. 
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' hu 115, f. 617, O., =f, 91.886 kb,, ak. helyben, 148, i 661, N., m., rk. Nagygáj, 

tsz. Nagyszeben, jbtt. Szelistye, ah. Nagyszeben, és ak. helyben, tsz. Nagybecskerek, 
cs. G. S.zelistye, 81, XXIII, 74, r (Gális), Módos, cs. ö. Kanak, VII, H, 

th., ij. . 
esah. l 

(Szt. 
u. p. Szelistye. · · csenfalva-lstvánvOlgy), u. t. Olécz, 

*) SzebenkAkon nk., 811ibM tJfll,, szelistyei j., *) Szécsén:te k.k., X Tlllllyespuszla; Nógtdd 
hú f. 896, O., .:f, 3.056 kh., ak. hely b• n, t~m., j., hú i M., rt. Becske, 
tsz. Nagyszeben, jbtk. Szelistye, ah. Nagyszeben, 1.691 k.b., kj. és ak. Kétbodony, ISI. Balus&· 
cs. G. Szeliatya 31, XXIII, 76, u. t. Sze· gyarmat, jbtk. Rétság, ah. Balassagyarmat, es. 6. 
listye, U. P• Orlát. Rétság, 60, XVI, 51, u. i. Becske, 1. p. KélbodoDJ. 

Szebenpusda, r-. Biha1·s.zentjános, Bilta,. ""'·• *) SzöcséiQ' nk., X Bélatany&, fariasalmás, 
biharket·esztesi j., cs. O. Kisszántó, L t. Bors, Fehérhegytanya,Hel'minamajor,KápolnalanJa,KiJ. 
u. p. BiharszentjAnos. gécztanya, Kiskáprás, NarYkáprás, Öreghect&Dya, 

.*) Szel>8nréese kk., 81eben -vm., szel·dabelyij., Szankóhetrytanya, Szojkahegytanya és Újhen· 
ház 169, f. 711, O., n., d', "!=-, ~.098 kb., kj. és tanya; Nógrú.rJ "m., szécsényi j., hú 667, U,j46, 
ak. helyben, tu. Narysaeben, jb\k. Szet·dabely, 1\I., a, r:f, g, 5.69ö kh., ak. helybeli, tsz. BIIIIP· 
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atar!Jlaf, és ah. cs. O. helyben, 25, kj. és ak. Visnyó (szécsmezi'Ji kj. és ak. 'kerO.let), 
XVI, 51, r, _[11 e. ~· tsz. Sátoraljaújhely, jhtk. és ah. Gálszécs, cs. G. 

S 1 écsény l. Kisszécsény. Gálszécs, 66, IX, ~8, , ~ p. u. 
• S 1 é cs e n y I. Sopronszécseny, Vasszécseny. Szeesö, fl Vésztö, tnn., sze_ghalmi j., 

*) Szécsényla kk., X Polánczmajor; Vas ""'·• es. O. Vésztö, u. t. és u. P• Vésztö. 
muraazombati j., ház M, i. 849, Vend, m., rk. Vas- Sz e cs lJ l. Tápiószecsi'J. 
hidegkút, ág. Bodóhejry, 9.U kh., kj. és ak. Vas• Sz e cs ő d I. Egyházasszecadd, Molnaszecsi'Jd, 
hidegkút, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Mm·a- Németszecs.'!d. 
azombat, ca. O. Vaahidegkút, 83, XX, 66, u. t. Sz é cs p o I y á nk a l. Szécsmezö. 
Batlyánd, u. P• Vashidegkút. *) S~éesudvar kk., X Ba1·kóczimajor; ~pUn . 

*) SZécsényfeltaln kk., X Nyergespuszta ; ""'·• gálszécsi j., ház 120, i. 476, T., ·;, rk. 
Nógrád vm., azécsényi j., ház f. '86, M., Parnó, l.Oil kh., kj. és . ak. Parnó, tsz. S6.tor
rk. Endrefalva, 1.ü5 kh., kj. és ak. Endrefalva, aljaújhely, jbtk. és ah. Gálszécs, ca. O. Gálszécs, 
tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. Szécsény, es. O. 66, IX, !8, u. t. és u. p. Parnó. 
Nógrádszakál, ~. XVI, 61, a. t. Ludány, u. p. Szederhát, fl Nagyvarjas, .Arad ""'·• magyar-
Endrefalva. pécskai j., cs. o. Ópécska, u. t. és n. P• Tornya • 

*) SZécsényhalászi kk., X Apátipuszta, Mocsár- *) Szederjes kk., Udvarhely vm., székelykeresz
puszta és POslénypuszta; N6grád ""'·• azécsényi túri j., ház at, f. 55'!, M., ~, 1.653 kb., kj. és 
j., ház 18'!, f. 1.066 M., rk. Ludány, q. Szécsény, ak. Fiatfalva, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. és ah. 
U 6!! kh., kj. és ak. Ludány, tsz. Balassagyarmat, cs. O. Székelykeresztúr, 8!, XXIV, 
jbtk. éa ah. Szécsény, cs. O. Szécsény, !5, XVI, 80, f, u. p. Újszékely. · 
61, •· t. és u. P• Ludány. . S z e d e r j e s l. Bégaszederjes, KisszederjeJ, 

S 1 é c s é n y k e l. l po lynécaényke. Nagyszederjes. 
*) Szécsén}kolácsl kk., X BenevOlgytanya, Szederjesihegy, fl Kereseliget, Somogy tim., 

Cserespuszta, Gelléntanya,Hársastanya,Petöpuszta, kaposvári j., es. O. Mosdós, n. t. Attala-Csoma, 
és Porpásttanya; N6grád tim., balassagyarmati j., u. p. Kercseliget. · 
ház 80, ! 679, ,M., rk. Ipolyval·bó, ág. Alsózelli'J, *) SzederkánJ kk., Baranya ""'·• pécsváradi 
U6! kh., l;j. és ·ak. Ipolyvarbó, tsz. Balassa- j., ház 161, :E SW, N., rk. Má.riakéménd, 
gyarmat, jbtk; Szécsény, ah. Balassagyarmat, ca. O. kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. 
Szécsény, · XVI,· 61, u. t. Szécsény, u. p. Pécsvárad, es. O. Németbóly, 6'!, XIX, 60, u. t. 
Hugyag. Németbóly, _ 

*) SzécsénJkút kk., X Kóssavanyúvizforráa j Sz e d e r kén y l Tiszaszederkény. 
V111 tm., muraszombati j., ház 88, ! 5-15, Vend, Szederkénypuszta, fl Istenmezeje, HetleB tlfll., 
rt. Csendlak, 1.3t8 kh., kj. és ak. Csendlak, pétervásári j., cs. O. Pétemi.sára, n. t. és u. p. 
tu. Szombathely, jbtt. és ah. Muraszombat, es. O. Pétervására • 
Vashidegkút, SS, XX, 6fi, u. t. Muraszombat, *) Szedernye kk., X Markófalva j t7fll., 

u. p. Csendlak. kiszucznújhelyi j., ház 117, i. 494, T., rk. Nagy· 
Szécsipnsda, t"""\ Babarét, Göm/W ú Kis-Hont divény, 1.4U 1::h., kJ. és ak. Nagydivény, tsz. 

""'·• rimaszombati j. (székb. Nyustya}, cs. o. Trencsén, jbtk. és ah. Zsolna, ca. 11. Kiszucza-
Nyustya, u. t. Rimabánya, u. P• Kc5hegy. újhely, 71, XV, 48, u. t. Zsolna, ~. 

*) l!izécsiszentlászló kk., Zala ·vfll., alsólendvai SzedOl'YÚ.ripuszia, t"""\ Aggtelek, Göm,ör és Kis-
j., ház 118, f. 601, M., rk. és ref. SzentgyOrgyvOlgy, HOt~ t · "'""·· tornaljai j., cs. O. Ragá.ly, u. t. Ra-
1.76!! kl;l., kj. és ak. SzentgyOrgyvOlgy, tsz. Zala- gá.ly, u. p. Aggtelek. · 
egerszeg, jbtk. és ah. Alsólendva, es. o. Csesztreg, *) Szedikert kk., Sáros 11m., eperjesi j., ház 108, 

XX, 6ó, u. t. Belatincz, u. p. Szentgyöl"gy- f. 567, T., rk. Ternye, 1.5~0 kb., kj. és nk. TOlt-
vl!lgy. szék, tsztk. és jb. Eperjes, ah. Bártfa, es. 11. Tót-

*) S.Zfcslsziget kk., X Csakmapuszta és Pet- raszlavicza, 67, IX, 29, u. t. Kapi, u. p. Töltszék. 
róczp,:azta; Zala vm., letenyei j., ház 66, i, 450, Szedinka tanya, n Sorostély, Als6-Fehér vtn., 
Al., czigány, c;, 2.220 kb., kj. és ak. helyben, balázsfalvi j., es. 11. Szászcsanád, u. t. Ladamos, 
tsz. Zalaegerszeg, jbtk. Alsólendva, ah. Letenye, a. p. Szaszesanád. 
ca. li. Páka, 48, XX, 66, u. t. CsOmOdér, ~· Szedleez, fl Reste, Abauj-TonJa "'"·• csere-

") Szécskeresztdr kk., Zemplén vm., gálszécsi háti j. (székh. Szepsi), cs. o. Szepsi, u. t. Csécs, 
j., ház 211, :t 1.071, T., m., l, rk. Nagyazar, u. p. Buzita. 
f.659 kh., kj. és ak. Nagyazar, lsz. Sátoralj a- t.o;zedliesnúpuszto., f'"""\ Unyad, Hont ""'·• kor
ujhel y, jbtk. és ah. Gálszécs, cs. o. Gálszécs, 66, ponaij., ca. o. Korpona, u. t. Korpona; llo P• 
IX, ~ u. t. és u. P• Gálszécs. Bozók. 

*) Szécsmezö kk., X Bukovina, Csereparnyn *} Szedlleze kk., Sáros ""'·• epe1jesi j., ház 
éa Hosesava; Zem.plén ""'·• gálszécsi j., hó.z 266, 116, f, 624, T., o, gk. Aliklósvágása, 21.~ ~h., 
f. T., m., rk. Parnó, gk. Csábócz, 8.808 kh., kj. és ak. Kelembé1·, tsztk., jb. és ah. EperJes, 
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cs. G. Eperjes, 67, IX, u. t. 1\lat•gitfalva, Szeged tjv., X Álokháza, Batáslya, <Aengele, 
u. p. Sárosszentimre. Csol'Va, Domaszék, Fehél'ló, Feketeszél, Gajgonylt 

Sz e d l is z·k e I. Telekháza. Jánosszállás, Királyhalom, Mórahalom, Nauszék· 
*) Szedmeröcz kk., X Pominóczpuszta; Tren· sós, Osszeszék, Rtlszkeszentmihálytelek, Szatymu,· 

csé n "m., puhói j., ház 57, ! T., rk. 'Bolesó. Szegedfelsötanya, Vilmaszállás és Zákány; 0'0111" 
953 kb., kj. és ak. Bolesó, tsz. · és rád "m., ház 15.138, f. 1 ll, n., a., o~ 
ah. Puhó, cs. G. Nemsó, 71, XV, 67, u. t. cseh-morva, l, o (e), ef, "f (szerb), J), cl 
Poroszka, u. p. Szaloncza. • Makó, kg. Magyarcsanád (oláh), 1'1.776 kb., ak. 

Szedmeröczpusztn, r"! Kurtakeszi, Komárom helyben, tsztk., jb. és ah. helyben, es. a. helf' 
""'·· udvardi j. (székh. Ógyalla), cs. G. Ógyalla, ben (a ktlzbiztonsági azoigálatot a város bel- él 
u. t. Hetény, L p. Marezelháza. külterületén a város rendőrsége teljeslti~ 'G, V, 

*) Szedres kk~, Tolna 1Jm., kGzponti j. (székh 14, J:,, ifiO, f, , _r- e. ~· 
Szekszárd), ház 161, ;f 1.005, M., rk. Tolna, ref. Szegedfelsötanya, n Szeged, OsOflgrdd fil., 

Medina, US kh., kj. (Tolna nk.-hez beosztva), ak. cs. O. (a kGzbiztonsági szolri).atot a város rend· 
Tolna, tsztk., jb. és ah. Szekszárd, cs. G. Hidja, t5rsége teljesíti), ~. :f. ~ p. u. 
.U, XIX, 61, u. t. Hidjaapáti, ~. olduli tanyák, n Kistelek, O.OKgrád 

Sz e d r es L Kisszedres. 1Jm., , tiszáninneni j. (székh. Kiskundorozama1 
*) Szedreska kk., Zemplén "m., szinnai j., ház cs. G. Kistelek, u, t. és u. p. KisMek. 

36, f, 176, R., gk. Zellö, 1.6!ii kb., kj. és ak. Szegedi szöllök, nSzabadka,Bács·BodrogttL, 
Nagypolány, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. cs. G. (a kGzbiztonsági szalgálatot Szabadh vi· 
Homonna, cs. lS. Czirókaófalu, 68, IX, 28, u. 1. ros rentförséi'e teljpsfti), u. t. és u. p. SzabadiL · 
Takcsány, u. p. Nagypolány. Szegényá.g, r"! Hadadnádasd, 8ftlágy va., 

Szedrespuszta, r"! Dunapentele, Fejtr 'Dm., súlágycsehi j., ca. G. Hadad, ... t. és L p. 
ádonyi j., cs. O. Dunapentele, u. t. és u. p. Duna- Hadad. , 
pentele. SzégeDJOpusita, n HoN n1" 

Szedrespusz1a; r"! Gy6rszemere, Gy4r 1Jm., báti j.,· cs. o. Hegybány~ u. t. ~ 1. p. AlJI. 
sokoróaljai j. (székh. Tét), cs. G. Tét, L t. és almás. 
u. p. Gyc5rszemere. Szegéoypu.'!da, n Tét, Gy6r il•., aokoróaljai 

Szedrespuszta, r"! KObOlkút, Esztergom 'Dm., j. (székh. Tét), cs. G. Tét, u. t. és u. p. 
párkányi j., es. G. Muzsla, u. t. és u. p. KObGlkút. Szegénytanya, n Makranez, .Abai'J·TOI'tla ta, 

Szedrestanya, r"! Hangács, BorsorJ vm., edelé- cser.eháti j. (székh. Szepsi), cs. O. Szepsi, L t. . 
nyi j., cs. O. Edelény, u. t. Edelény, a. p. és u. p. SzepsL 
Hangács. · Szegralnslhegy, n Dióskál, Zala n., paCB&i 

Szedrla, r"! Kunszentmiklós, Pest-Pilis-Bolt· j., es. O. Orosztony, u. 1. Pacsa, a. p. Dióskil. 
Kiskcm ""'·• knnszentmiklósi j., es. O. Kunszent- *) Szeghalom nk., X Bangókert, Fok· 
miklós, u. t. és u. p. Kunszentmiklós. . kGz, Halassimandi, Ká1·olyderék, 

Sz e Ck e r i n L Szekerény. Kereksziget, Kisfás, Koplalókert, Mágor, Puszta. 
S z e g l Almaszeg, Alsóegerszeg, Alsóhatár- torda, Simasziget, Szo.lmáré, Ti!viskea, Virhely, 

szeg, Bakonszeg, Balázsszeg, Barabásszeg, Be- Varjas és ZsellérfGldi tanyák; Bata 1111., szet 
rei'szeg, Bihardiószeg, Bokszeg, Bo1'Szeg, Csa tó- halmi j., ház !!.017, i. 9.716, ll~ ~, ~, O, 
szeg, Dunaszeg, Egerszeg, Egyháznagyszeg, tr- ág. Mezöberény, 39.9!!0 kh., ak. helyben, tsz. Gyula, 
szeg, Felsc5egerszeg, FelsGhatárszeg, For.ó.ószeg. jbtk. és ah. helyben, cs. 11. he1Jben,.B71 lll, 7, 
Forrószeg, Ga1·amszeg, Gernyeszeg, Gombosszeg, ill· r. p e. 4SI). 
GOrbesseg, Györfiszeg, Gyulaszeg, Hátszeg, Her- Szegllatár, r"! Nádudvar, Hajda til~ hajd• 
mánszeg, Hollószeg, Hosszúszeg, Isaszeg, Iván- szohoszlói j., es. G. Nádudvar, L t. él L p. 
egerszeg, Károlyszeg, Keményegerszeg, Keszeg N:ídudvar • 
Kiskószeg, Kismonostorszeg, Kistószeg, Komját- Szeghatártanya, r'\ Borsodivánka, B11md 
szeg, KOrGsszeg, Köazeg, Kustánszeg, Magyardió· vm., mezókllvesdi j., cs. G. .lezökGvead, L t. 
szeg, Malomszeg, Monostorszeg, Nádszeg, Nagy· és u. 'P• BOl"Sodivánka. 
szej!', Nagytószeg, Németdiószeg, Nyárszeg, Nyitra· *) Szegbegy nk., Báu-Bodrog v&, topolyai 
egerszeg, Nyitramalomszeg, Nyitraszeg, Pajzsszeg, j., ház 1.141, f. 6.895, N., ru., rf, rt Kis
Pálfiszeg, Peesétszer, Repszeg, Rózsásszeg, Sá· hegyes, ref. Bácsfeketehegy, kh., ak. heir· 
roskGszeg, Sárszeg, Somszeg, Szamosszeg, Szélszeg, ben, tsz. Szabadka, jbtk. és ah. Topolya, cs. 4. 
Szentkeresztpéteriborotszeg, Szentpéterszeg, Szi· Bácsfeketehegy, 86, VI, 18, ~. 
lágyszeg, Szinérszeg, Tószeg,. Vajdaszeg, Vidrát- Szeghyháza, n Tapolybesztercze, ftir01 •• 

szeg, Zalaeterszeg. Zalasárszeg. girálti j., cs. 11. K!\lnás, _u. t. és L p, Tapoly· 
Szegázs, '"' Felsópodsága, Tortla-Aranyos hanusfalva, .. . 

· ""'·• toroezkói j., cs. O. Alsópodsága, a. t. és *) Szegilong kk., Z.pUtt 0111., tokajt J., hú 
u. p. Alsószolcsva. 76, f, 870, M., rk. éa ref. Olaszliszka, 1 kb., 
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kj. ú ak. Bodrogkisfalud, tsz. Sátoraljaújhely, ~zéké.sveresegyhá.za, 50, XXIII, 74, u. t. Mihálcz
jbtk. és ah. Tokaj, ca. lJ. Tokaj, 66, X, 38, u. t. falva, n. p. Be1·ve. 
L p. Szegimalom. ') Széká.sgyepil kk., Alsó-Fellir vm., kisenyedi 

Szeglmalom, r'! ZempUn vm., j. (székh. Vízakna), ház 169, i. 769, O., it, !.751 
tokaji j., cs. G. Tokaj, , ~ p. u. kh., k.j. és ak. Pókafalva, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. 

Szeglpaszta, r'! Bo Zfmplt!n vm., Vízakna, ah. Balázsfalva, cs. lJ. Pókaralva, M, 
lokaji j., cs. G. Tokaj, u. t. és a. p. Szegimalom. XXIII, 74, a. t. Koncza, n. p. Pókaralva. 

Sl'eglepas.zta, r'! Loviszpatona, Veszprém vm., S z é k ás p r e s z á k a L Széktsgyepll. 
pápai j., cs. O. Lovászpatona, a. t. GyGmlJrc5, *) Székássznb:uljn kk., ..4laó-Fehtt' ""'·• ba-
a. p. Lovászpatona. lázsfalvi j., ház 358, f. 1.419, O., 1, ~, =f, 

Szegrétmaj or, r'! Dalmad, Hont vm., báti j., kh., kj. és ak. helyben, tsz. Gyulafehérvir, jbtk. és 
ees. li. HévmagyarAd, u. t. Léva, u. p. Szintó. ah. Balázsfalva, cs. ö. Székásveresegyháza, 50, 

*) Sze~;Tár~, X Cziezkazug, Erzsébetmajor, XXIII, 74, u. t. Mihálczfalva, a. p. Berve. 
K&polnásberek, Kontra, · Kórógyoldal, Kórógy- *) Sz6li:ástóhá.t kk., .Alsó-Fehér tltll., balázs
szentgyörgy, Kórógyszentgylirgyi major, Orom, falvi j., ház !!03, ~ 990, O., =f, kh., kj. 
Rét, Sáp, Szc5llökalja, TételhAt és Zsigerháti oldal; és ak. Székásveresegyháza, tsz. Gyulafehérvár, 
CsMigrátl t~m., tiszántúli j. (székb. MindszentJr jbtk. és ah. Balázsfalva, cs. ö. Széltásveresegy
ház 1.3!10, i. 7.869, M., (),ref. Szentes, 14.791> kb., háza, 50, XXIII, 74, u. t. Balázsfalva, n. p. 
a.k. helyben, tsz. Szeged, és ah. Szentes, SzékásveresegyhAza. 
ra. li. helyben, 101, ll, 4, :r, ~- *) Székásvensegyhá.za kk., Alaó-Fehir vm., 

Sz e g v á r l. Zalaszegvár. balázsfalvi j., ház !!6i, ~ 1.143, O., t, S.OM kb., 
"} Szegyesd kk., Bil1ar t~m., vaskohi j., ház 109, kj. és ak. helyben, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és 

t ö70, O., .;=, 1.!96 kb., kj. és ak. Rény, tsz. ah. Balázsfalva, es. G. helyben, 60, XXIII, 71, u. t. 
Nagy-Várad, jbtk. Vaskoh, ah. Belényes, es. G. Balázsfalva, !ZI· 
Dombrovány, 37, IV, 18, u. t. és L p. Rény. Sz ek á t u r a l. Aranyosvágis. 

Sz e g yes d l. Kisszegyesd. Szekatnratelep, ll Magura, Beaztercse-
Sugzt.rd 1. Szeks.árd. Nass6rl vm., óradnai j., es. O. Nagyilva,-· •• t. 

• 

Szebénfapuszta, ll Szigetvár, Somogy t~m., és u. P• Óradna. . 
• 

szigehári j., es. o. Szigetvár, u. t. és u. P• ~ z e k c s ö l. Dunaszekcs.ö, Kaposszekc~c5. . . 
S?.igetvár. . . . ) Szekcsialja kk., Sáros t1m., bartfai J., 

Szejkeltlrd6, r-. Székelyudvarhely, Utivarhely h~ 8'i, i 439, T., rk. Erdóv.ágás,. ! . .W5 kb., 
,.,, cs. ö. Székelyudvarhely, u. t. és u. P• Szé- kJ. és ak. Hertnek, tsz. EperJes, Jbtk. és ah. 
kelyudvarhely. Bártfa, es. O. Bártfa, 67, IX, 19, a. t. és u. p. 

*) Szék nk., )( Hosszúérpnszta, Kisudvarnok Hert~ek. . 
· K d ~"k 8. 1· 1. D 1o ·'y_ Szekegyháza puszta, r-. Totkomlós, Békés t1m., es on orm.... : 'ISO twlli- ouOIIia vm., szamos· . . T tk 
.. ári · ház 839 .e 3 717 M ,., -t * orosházi J., cs. O. ó omlós, u. t. és a. p •. Tót· 
UJV J., • öl;o • • ·• o., 0 ' * ' o ' komlós · 
10.&17 ~h., ak. helyben, tsz. Dés, j btk. és ah. *) S~6kelJ kk., X ZOldágtanya és Ózepuszta: 

• 

· . - ház 181, ~ t.O.t6, ~., t~ , rk. Demecser, gk . 
. szék I. Bábaszék, Bátaszék, Bélmárkaszék, Nyfrtass, 1.794 kb., kj.: és ak. Nyírtét, tsztk., jb . 

Buószék, Borszék, Bükkszék, Fehérszék, Felső- és ah. Nyfregyháza, es. o. Keme~se, 66, X, u. t. · 
az~k, Kemenczeszék, Királyszé~, Kisszék, _Laj~a- Demecser, cgj. . 
szek, :Magyarszék, Már.kaszék, Nemetszék, Piósz~~· Szék e I y 1. Kisszékely, Nagyszékely, Saskc'S· 
Rónaszék, Sárosazék, Szunyogszék, Töltszék, UJ- székely, Újszékely . 

szék, Úriszék. · *) Székelyabod kk., Maroa-TortltJ ""'·• nyárád-
Székácsmajor, n Szentetornya, Békú t~m., szeredai j., ház 113, ~ 516, M., ~, 1.679 kb., tj. 

orosházi j., cs. O. Orosháza, u. t. és u. P• Szente- és ak. Makfalva, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és 
tornya. . ah. Nyárádszereda, es. ö. Makfalva, XXII, 

•) Székás kk., .Alsó-Fehél• tim., balázsfalvi j., ház 71, u. t. és u. p. Makfalva. · 
76, ! 313, O., kg. Berve, 890 kh., kj. és ak. *) Székelyandrásfalra kk., )( Újlak; Udt~ar· 
Székásszabadja, tsztk. és jb. Gyulafehérvár, ah. hely tim., székelykeresztúri j., ház 116, !. 418, 
Balázsfalva, cs. li. Obrázsa; 60, XXIII, 74, u. 1. O., m., czil!"ány, =f, 1.611 kb., kj. és ak. Szé· 
lihalyfalva, •· p. Berve. kelyszenterzsébet, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. és 

Sz ék is L Krasaóaz~kás, Temesszékás. ah. Székelykeresztúr, cs. O. Magyarzsákod, . 8!, 
*) Szél:Asbesenyö kk., X Bánffytanya; .Alsó· XXIV, 80, a. t. Héjjasfalva, n. p. Székelyszent-

Je'Mr ".,, balázsfalvi j., ház 14!1, ~ O., t , erzsébet. 
lf., 1.987 kh., kj. és ak. Székásszabadja, w. *) SzékelJbere kk., Maros-Torda t~m., nyárád· · 
Gyulafehérvir, jbtk. és ah. Balázsfalva, es. O. szererlai j., ház 118, ~ ~.'l6, M., ref. Bereke1·esztür, · 
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8 t 5 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Maros-Vásárhely, ah. Torda, cs. lJ. Székelykocsárd, liO, XXI, 69, 
jbtk. és ah. Nyárádszereda, es. lJ. Nyá1·ádszereda, u. t. és u. p. Székelykocsárd. · 
61, XXII, 71, u. t. Nyárádszereda, u. p. Nyárád- Székelyhegytanya, r-. Buzásbocsárd, ..4J16. 
magyarós. Fehér t1m., balázsfalvi j., ca. G. Balázsfalva, L t, 

*} Székelybetlenfaha kk., Udt1ar'MZy tJm., és u. p. Alsókarácsonfalva. 
udvarhelyi j. (székh. Székelyudvarhely), biz !09, *) Székelyhid nk., X BüdGstó, Horómajor, 
i, 900, M., rk. Kadiesfalva, ref. Székelyudvarhely, Horváttag, Józsefmajor, Nagynyilas, Nagyveeser, 
!.847 k.h., kj. és ak. Fenyéd, tsztk., jb. és ab. Paptllif, Sveiczerinajor és Várostag; Bihar ,., 
Székelyudvarhely, cs. o. Székelyudvarhely, 8!, székelyhidi j., ház t.as, f. U79, ll., O• ~. 1), 
:XXIV, 80, u. t. és u. P• 'Székelyudvarhely. gk. Álmosd, 9.081 kb., ak. helyben, lSJ. Nagy· 

*) Székelybós kk., Maros-Torda "'"·• marosi Várad, .iblk. és ah. helyben, es. G. helyben, 89, 
felsc5 j. (székh. Maros-Vásárhely), baz 6~, f 251, III, 7, lftiO, f, _[ll e. ~- • 
M., rk. Szenlháromság, ref. Kebeleszentiván, 669 *) Székelyll.ida~:~ kk., Torda-AriMiyos 11a., fel· 
kb., k,j. és ak. Jedd, tsztk., jb. é8 ah. Maros- vinezi j., ház i, 1.61!1, O., 1, "t, kb., 
Vásárhely, es. o. Baezkamadaras, 6!!, XXII, 71, k.j. és alt. helyben, tsz. Torda, jbtk. Felvincz, ah. 
u. t. Maros-Vásá.J.·hely, u. p. Jedd. · Torda, cs. O. Felvincz, liO, m, 69, L t. il 

*) Székelybli kk., Maroa-Tortla tim., nyá.rád· u. p. Toroczkó . 
szeredai j., ház 68, f, iBS, ll., ö, ~ , 869 kh., *) Székelyhidegkút kk., X tljlaktelep i UdDmr· 
kj. és ak. Székelytompa, tsz. Maros- Vásárhely, h_ely ""'·• székelykeresztúri ·j., hb 101, ! 4U, . 
jbtk. és ah. NJárádsze1·eda, cs. G. Székelyk.ál, 6:l?, O., m., .:f, 1.67' kh., kj. és ak. Székelyszenter· 
XXII, 71, Ilo t. és u. P• Nyárádszereda. zsébet, tsz. Szék!llyudvarhely, jbtk. és ah. SzékeJr· 

*) Székel7csóka kk., Maros-Torda ""''' ma- keresztúr, cs. O. Magyarzsákod, Si, XXIV, ~ 
alsó j. (szék.h. Maros·-Vásárhely), ház 100, u. t. Székelykereszlúr, u. p. SzékelyszentensébeL 

f, 613, ~ , 667 kh., kj. és ak. Székelyvaj a, *) Székelyhodos kk., Maros- T01'® lilA, nyarido 
tsztk., jb. és ah. Maros-Vásárhely, cs. G. Bacz- szeredai j., ház l,CJ, f. óSCJ, M., o, 1.661 kb., k~ 
kamadaras, XXII, 71, u.· t. Balaviaár, u. P• és ak. helyben, tsz. Maros-Vásárhely, jblk. és ah. 
Székelyvaja. Nyárádszereda, es. G. Nyárádremete, 6i, XXII, íl, · 

*) Székelydálya kk., Utlt1arhdy n~., homoródi u. 1. Nyárádszereda, ~· 
j. (uék:h. Oklánd), ház 179, :f. 604o, M., ~, i.SS6 Székelylrtyány, r-. Bélapataka, NyifrG nL, 

kb., kj. és at. helyben, tsz. Székelyudvarhely, privigyei j., cs. G. Divékrudnó, •· ~. Nyilranorik, 
jbtk.. éa ab. Oklánd, cs. o. Kányád, Si, XXIV, u. p. Bélapataka. . 
77, u. t. Oklánd, u. l'• Homoródszentpál. *) Székelyjó kk., )( Benczehegytelep, X:arza 

*) Székelyderzs kk., Utlt~arliely t~m., udvarhelyi zántelep, Maguratelep és Runkitelep i Koloz1 
j. (székh. Székelyudvarhely}, ház 339, f, vm., bánffyhunyadi j., ház 19:.!, ! 889, O, ;, 
M., 8, ref. Kányad és Jásfalva, ,,661 kb., kj. és 3.6fi9 kb., kj. és ak. helyben, tsz. X:olozsvir, 
at. helyben, tsz. Székelyudval'hely, jbtk. és ah. jbtk. és ab. Bánffyhunyad, ca. O. Csucsa és 
Oklánd, cs. G. Kányád, SJ, XXIV, 77, u. t. , 61, XXI, 67, u. t Zentelke, 
~ked, IZJ. u. p. Kal9taszentkirály. 

"} Székelytlobó kk., Utlt~arh4Zy tltJ&., udvarhelyi *) Székelykakasd kk., Maros-Torda ll!ll.maro;i 
J. (székb. Székelyudvarhely), ház 197, z 773, M., alsó j. (székh. Maros-Vásárhely), ház lia, U71, 
rk. Vágás, 1.!i83 kh., kj. és ak.. helyben, tszlk., M., ~, 958 kb., kj. és ak. Meggyesfalva, Iszik., 
jb. és ab. Székelyudvarhely, cs. o. Szentlelek, Si, jb. és ah. Maros-Vásirhely, cs. O. Alaros-Vbirhe!y, 
XXIV, 80, u. t. Nagnalambfalva; u. p. Vágás. ü!!, XXII, 71, u. t. és a. p. Maros-Visárhely. 

*) SzékelyfalTa nk., X Hohenlohemajor. *) SzékelykAl kk., Maroa-Torda 11111., marosi 
l 

PolSony vm., malaczkai j., ház !roS, z 1.618, felsc5 j. (székh. Maros-Vásárht>ly}, baz U, ! 
T., rk. Morvuzentjános, 4.066 kh., at. helyben, M., o, 8, ref. Ikland, S.OO:t kh., kj. és d. 
tss. Pozsony, jbtk. és ah. Malaczka, es. G. M.orva- helyben, tszlk., jb. és ab. }laros· Vásirhely, es. 6. 
szentjános, 7J, XIII, 40, ~. r (Székelylalva- helyben, 6! XXli, 71, u. t. Sáromberke, I:8J. 
Bürszen'györgy), u. p. Morvaszentjános. *) Szé};elykeresziúr nk., Ud!larhely ""'"!lé-

*) Székelyfancsal kk., Utlt~arhely ""'·• udvar- kelykereszlúri j., ház 766, f. S.886, ll., o, ~ . 
helyi j. (székh. Székelyudvarhely), ház 4'1, :f. 19.i, 8, ág. Székelyudvathely, 6.111 kh., at. helyben, 
M., rk. Székelyszentkil'ály, 1.088 kb., kj. és ak. tsz. Székelyudvarhely, jbtk. és ah. helyben, cs. l 
!Székelyszentkil·ály, tsztlt., jb. és ah. Székelyudvar- helyben, XXIV, 80, f, .J.- e. 
hely, cs. O. Zetelaka, SJ, XXIV, 80, u. t. és ~ . 
L p. Székelyudvarhely. . *) Székelyken nk., Teme.1 """• kmrirli 

*) Szókelyföld,·ár kk., Tortla-Aranyos ""'·• j., ház Bö>S, f 4.M!B, M., bolgár, n., o. 9.23ti kb., 
felvinczi j., ház 219, f 1.116, O., m., ~, .::j=-, ak.. helyben, tsz. Fehét'i.emplom, jbtk. és ai. 
rt. Fel vin ez, gk. Ma.rosveresmarl, !1.108 kb., kj. Kevevára, CB •. G. Homokbálvunyos, 61, vn, ~ 
és ak. Székelykocsárd, tsz. Torda, jbtk.. Felvincz, ~· '· 
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*) S1éJr:elykocsl1rd kk., Porda-Aranyos "Vm., fl1rd6; UtltJar1rely 'Vm., homoródi j. (székh. Oklánd), 
felrinczi j., ház 358, ! 1.677, .M., o., czigány, ház 180, ! 985, M., j§, kg. Vargyas, 4.6!:! kb., 
~ • .:f, rk. Felvincz, lfk. Marosnagylak, 6.088 kb., kj. és ak. Vargyas, tsz. Székelyudvarhely, jblk. 
kj. és ak. helyben, tsz. Torda, jbtk. Felvincz, ah. és ah. Oklánd, cs, O. Bardocz, 82, XXIV, 77, u.~ 
Torda, Cl. G~ helyben, 60, XXI, 69, :r, és u. p. Olasztelek. 
,L- e. ~· Székelyszáldobost ftlrdö, r'l Székelyszéldobos, 

*} SzékelyköTesd kk., Maros-Torda "m., Utl'IJarli.ely tma.., homoródi j. (székb. Oklánd), 
marosi alsó j. (székh. Maros-VásáJ:hely), ház 1~2, cs. O. Bardocz, u. t. és u. p. Olasztelek . 
f, M., o., czigliny, gk. Harczó, 1.688 kh., *) Székelyszállás kk., Utl'IJarhely "Vm., székelf• 
kj. és ak. Mezt'ipanit, tsztk., jb. és ah. Mai'Os- keresztúri j., ház 69, f. 'J.77, M., rk. Székelyvéczke, 
Vásarhely, cs. G. Mez6csávás, 61, XXII, 71, u. t. 56.f. th., kj. és ak. Székelyvéczke, tsz. Székely· 
Karos-Vásárhely, u. p. Mez6panit. udvarhely, jbtk. és ah. Székelyke1·esztúr, cs .. O. 

~') SzékelylengyelfalTa kk., UdtJarhelg tJm,, Magyarzsákod, XXIV, 80, a. t. Balavásár, 
udvarhelyi j. (székh. Székelyudvarhely), ház 146, u. p. Nagykend. 
i DOS, M., o, !U41 kb., kj. és ak. Farczád, tsztk., *) Székelyszenterzsébet kk., X Bedecs ·és 
jb. és ah. Székelyudvarhely, cs. O. SzenUélek, Késály; Udvarl1ely vm., székelykeresztúri j., ház 
8!1 XXIV, 80, u. t. és u. p. Székelyudvarhely. 816, i. 1.1~, M., t, i§, IU40 th., kj. és ak. 

*) Székelyma~yaros kk., UdtJarhelg tJm., udvar- helyben, tsz. Székelyudvarhely,jbtk. és ah. Székely
helyi j. (székh. Székelyudvarhely), ház 66, i, ~15, keresztúr, cs. O. Mauarzsákod, 8!, XXIV, 80, 
IL, ret Agyagfalva, 876 kb., kj. és ak. Bögöz, u. ~ Héjjasralva, 
tsstk., jb. és ah. Székelyudvarhely, cs. 6. Székely- *) Székelyszen11stYán kk., Maros-Tortla ""'" 
udvarhely, Si, XXIV, 80, u. t. és u. p. BOgOz. nyárá.tlszeredai j., ház 189, f, 508, ~, ~U73 

*) Székelymoson ~k., Maros-Torda nyá- th., kj. és ak. Csókfalva, tsz. Maros-V ásá.rhely, 
rádszeredai j., ház 99, i 468, O., m., .:fo, ref. jbtk. és ah. Nyárádszereda, ca. O. Makfalva, 6!, 
Saékelyb6, 1.878 kb., kj. és ak. Székelytompa, XXII, 71, u. t. M.akfalva, u. p. Csókfalva. 
tu. Jluos-Vásár·hely, jblk. és ah. Nyárádszereda, *) Székelyszentklrá.ly kk., Utlvarhily ""'" 
cs. il. Székelykál, 6i, XXII, 71, u. L és u. p. udvarhelyi j. (s2ékh. Székelyudvarhely), ház Ut, 
Nyárádszereda. , i t.Oi8, M., 0 , 8.934 kh., kj. és ak. helyben, 
· *) Slékelymuzua kk., Ud"arhely ""'·• udvar- tsztk., jb. és ah. Székelyudvarhely, ca. o. Zetelaka, 
helyi j. (székh. Székelyudvarhely), ház !40, i. 82, XXIV, 80, u. t. Székelyudvarhely, [8J. 
1.011, M.., ~, 8, !.661 kb., kj. és ak. Szé- *) Székelyszentmihály kk., Utl"Varhely tJm., 
kelyderu, tsz. Székelyudvarhely, jbtt.. és ab. székelykeresztúri j., ház U .fo, z 458, ll., 8 • 
Ok.lánd, ca. 6. Kányád, 8!1, XXIV, 77, Uo t. i.67! kb., kj. és ak. Kobátralva, tsz. Székelyud'lar-
Erked, hely, jbtk. és ah. Székelykeresztür, cs. 6. Szent-

Sz ék e J y ó l. Székelyjó. lélek, ~. XXIV, 80, u. t. Székelykeresltúr, a. p. 
*) kk., X Czika, Likaskó- Kobátfalva. · 

béreze és Simoreze ; UtltJarhely "m., udvarhelyi *} · Szél:elyszentmiJr:lós kk., UtltJarMly ""'·• 
~ (uékh. Székelyudvarhely), ház 146, z S'l6, M., székelykeresztúri j., ház 66, i ·159, ll., 8; 67! 
Ot usa kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és kb., kj. és ak. Siménfalva, tsz. Székelyudvarhely, 
&b. Székelyudvarhely, e& O. Korond, 8!, XXIV, jbtk. és ah. Székelykereaztúr, cs. O. Székely-
IM), L t. Korond, C8J. keresztúr, 8'!, XXIV, 80, u. t. él a. P• Siménfalva. . 

*) Slékelypetöfaln kk., Háro•s•ik tnn., orbai ") Székelyszeuttamlls kk., Ud.,arhely ""'·• 
j. (székh. Kovászna), ház 96, :E iJ4.2, M., rk. Imecs· udvarhelyi j. (s.zékh. Székelyudvarhely), biz 63, 
falva, kh., kj. és ak. Imecsfalva, tsz. Kézdi- z tól, M., (), l.S'J.i kb., kj. és ak. helyben, tszlk., 
'áaárhely, jbtk. és ah. Kovászna, cs. O. Gelencze, jb. és ah. Székelyudvarhely, ca. O. Székelyudvar-

.!, lliV, 79, u. t. Zab _ u. p. Imecsfalva. hely, 82, XXIV, 00, u. t. Székelyudvarhely, I:8J• . 
*} SzékelJBárd kk., X Oláhhárom és Teleki- Székelyszöllötelep, r'\ Felsc5dabas, Jlut-Pilis-

lanJa; Maros-Tot•da ""'·• nyárádszeredai j., ház Bolt-Kiskun t~m., alsódabasi j., ca. O. Alsódabas, 
f. 416!, M., o., i, ref. Székelytompa, 1.169 u. ~ Alsódabas, u. p. Felac5dabu • 

kb., kj. és ak. Székelytompa, tsz. Maros-Vá.sárhely, *) kk., Három811A: ""''' · 
jbtk. és ab. Nyárlidszereda, cs. O. SzékelyUJ, 6!, orbai j. (székh. Kovásma), háa 16,, t 590, M., · 
XXII, 71, 11. t. és u. p. Nyárádszereda. rk. Imecsfalva, ref. Szclrese, 1.385 th., kj. és ak . 

~) Sléli.elJsúspatak kk., Maros-Torda tJfiJ., Szörcse, tsz. Kézdivásárhely,jbtk. és ab. Kovásma, 
alsó j. (székh. Maros-Vásárhely), ház Sö, cs. 6. Kovászna, !1, XXIV, 79, u. ~ és L p. 

f. 171, O., gk. Kerelc5sóspa.tak, 690 kb., kj. és ak. Kovászna. • 
Csittszentiván, tutk., jb. és ah. Maros-Vásárhely, *) Székelytelek kk., X Babostyldanya, Kápla- · 
CL ö. Mezllbánd, 6j, XXII, 71, u. ~ és u. p. lantanya és Nyá1-szegtanyák; Bihar vm., tenkei 
Nyárádtő. j.~ ház !33, z U46, O., ; , 9=-, 6.900 kh., kj •. és 

•) kk .. X SzékelYuáldobosi ~. Biharsályi, taztk. NatrJ-Vlrad, jh. Nan-Váraci 
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vidéki (székh. Nagy-V~rad), ah. Tenke, cs. 6. szobi j., 01. 6. Szob, u. t. Szob, u. p. Ipoly' 
Cséffa, 37, IV, 13, u. t. és u. p. Biharsályi. szalka. 

') Székelyto111pa kk., Ma·ros·Torda vtn., nyárá<l· Szekerestamya, n Csene, Torontálv•~csenP.i 
szeredai j., ház 85, f. 377, M., ~, rk. Szent- j., es. 6. C11ene, u. t. és u. p. Csene. 
háromság, 946 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Maros- Szekerestanya, n Fels6szopor,' Slilágr ca., 

. Vásárhely, jbtk. és ah. Nyárádszereda, es. 6. tasnidi j., cs. 6. Alsószopor, 1. t. és 1o J. 
Nyárádszereda, 62, :XXll, 71, u. t. és u. P• Alsószopor. · 
Nyárádszereda. Szekerestanya, n Tiszabecs, 8ea!már ,., 

*) Székelyudvarhely rtv., X SzejkefO.rd6 ; fehérgyarmati j., es. 6. Sonkád, f (Szekeres~ 
UdtJarhely tJm., ház 1.516, f. lO.!!M, M., n., o., u. p. Tiszabe.:s. 
o, t, ~, d", 8, (r, kg. Nagygalambfalva, -'.817 *) Szekerestörpény kk., 81oZt10i·Dobol:a ca., 
kh., ak. helyben, és ah. helyben, es. 6. dési j., ház 4!9, f. !183, O., gk. Alsógyékényes, 

. helyben, 82, XXIV, 80, :C, _r- e. 2.055 .kh., kj. és ak. Zá.prócz, tsztk., jb. és ab. 
*) Székelyuraly kk., Maros-Torda fJm., marosi Dés, es. 6. Dés, XXI, 70, u. t. Dél, L t• 

alsó j. (székh. Maros-V á.sárhely; szalgabirói ki- Alparét. 
rendeltség Mezöbánd), ház 97, i 480, O., t, Szekerkove, n Határújfalu, TrettCSéll ua., csa· 
1.4!79 kh., kj. és ak. Csittszentiván,· tsztk., jb. és czai j., cs. 6. Tnrzófalva, u. t. Turzófa!Ya, a.·,. 
ah. Maros-Vásá.l·hely, cs. 6. Mezl5bánd, 6!1, XXII, Szaniszlófalva. 

· 71, a. t. és a. p. Mezöbánd. · . *) Székes kk., Maros-Torlia ""'''marosi feltl 
*) Székelyvaja kk., Maros·Toraa tJm., marosi j. (székh. Maros-Vásárhely), ház 1!10, f. 1., 

alsó j. (székh. Maros-Vásárhely), ház !117, i 1.008, ~, rk. Székelykál,t.MS kh., kj. és ak. Székelyka!, 
M., ~, rk. Ákosral va, gk. Harasztkerék, 3.~7 kh., tsztk., jb. és ah. Maros-Vásárhely, cs. c'!. Székely· 
i.j. és ak. helyben, tsztk., jb. · és ah. kál, 6~, XXII, 71, a. t. StrQ'mberke, u. p. Maros
Vásárhely, es. 6. Baczkamadaras, 61, XXII, 71; Vá.sál'hely. 
L t. Balavásár, ~- · Székes, f"'\ Nagyszén~ B/U& ""' on~· 

*) SzékelyTarság nk., Ud.t1ar'lady udvar- házi j., cs. 6. Gádoros, u. t. és u. p. NagyszénU. 
helyi j. (székh. Székelyudvarhely), hAz (03, :! Székes, r'\ Ócsa, Pest-PiZi8-&lt-Kisi:Kt~ ~.., 

M., rk. Oroszhegy, Ul.50S kh., ak. helyben, alsódabasi j., cs. 6. Ócsa, u. t. és L p. ÓesL 
tsztk., jb. és ah. Székelyudvarhely, cs. 6. helyben, Székes, r'\ Szentmártonkáta, 1Wt-Pt1U.&It-
8i, XXIV, BO, a. t. Székelyudvarhely, • Kiskun vm., nagykátai j., cs. c'!. Nagykáta. L 1. 

*) Székelrvéczte kk., Udvarhely tJm-, székely- Nagykáta, a. P· Szentmártonkáta. 
keresztúri j., ház ~. f. 838, M., 0, 2.901 kh., ~ z é k e s l. Örményszékes. . • 
kj. és ak. helyben, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. és ) Székesaranyá~ .kk., X JózsefvGlgy• fórisl; 
ah. Székelykeresztúr, cs. ö, Maryarzsákod, Arad ., •• , t~rnova1 J., ház !50, ! 1~6, O., f, 
XXIV, so, u. t. Erd6szentgy0rgy, 0· . 6.9!~ kh., kj. és ~k. Doroszlófalva, tsz. Arad, • 

* jbtk. és ah. BorosJenl5, cs. o. Tornova, IV, 
) Székelyzsombor nk., X Zsombor vára ; 13 t és p Doroszlófalva 

UtltJarhely tJm., homoródi j. (szék~. Oklánd), h~z S;:;ke~feh~Tá; tjv., X D~ióhegy, Ezeres, 
SIO, t 1.189, M., o., o • O'' kg. Mukvásár, um l Farkastanya Fővenyitanya Homoksor Janos· 
Homoródújf~u, 7.174 kh., ak. helyben, tsz. Székely· futás, Mo.roshegy, Örel!hegy, Pénzvero,Rá~zlemeló

. udvarhely, Jbtk. és ah. Oklánd, cs. o. Oklánd, lldllí és Szárazrétek i Fejlr ""'·• hu 3.~7. t 
8!, XXIV, 77, a. t. Oklánd, ~- . 5, M., 0 (•), ~, r!, .::f, (l (2), kb., 

Ssek,r, f"'\ Tótpels15cz, Z6lyom vm., zólyoml ak. helyben, tsztk., jb. és ah. helyben, cs. 6. 
j., cs. ö. Tótpelsőez, •· t. és u. p. Tótpelsőez. helyben (a közbiztonsági azoigálatot a vároS 

. Szekerczés, f"'\ Torda, Torda-Aranyos tim., bel- és kOlterületén a város rendőrsége teljesiti), 
es. o. Torda, u. t. és. u. p. Torda. . . 69, XVII, 63, .['l e. ~· 

Szekerek, f"'\ Adol'Já.s, Baranya "'m., sddós1 Székesltllnyo., n Komároa fl, 

j., cs. ö. Vajszló, u. t. Vajszló, a. P• Sfunod. csallóközi j. (székh. Nemesócsa), cs. c'!. Gúta, L t. 
*) Szekerény nk., Torontál t1m., pancsovai j., és u. p. Kamocsa. 

hú 58-', i. ~.997, Sz., .::j=-, rk. Galagonyás, 11.101 Székestaraya, f"'\ .Magyarpadé, TorOlifái r•• 
kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Pancsova. es. nagykikindai j., es. ö. Padé, 1. t és L p.Padt 
O. ÓpAva, ~9, VII, !!~, u. t. Galagonyás, l::gj. *) Székeslit kk., X Sinatelep; THIU e•• 

Sz ek e r es l. Kisszekeres, Nagyszekeres. újaradi j., ház 64!9, t 2.U6, O., n., czipny, .:f, 
Szekeresblkk, f"'\ GOmörpéte1·fala, Gömör és rk. Németszentpéter, 8.366 kb., 1-J. és ak. helyben, 

• 
Kia-Botzt vm., feledi j., cs. O. Ajnácskő, u. t. tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Ujarad, es. D. Nemet· 

. Ajnlicsk6, u. p. GOmörpétel·fala. Sl':entpéler, 33, VIII, . r. ~. ~· 
Szekeresbokor, f"'\ Nyíregyháza, Seabolcs tJm., Széklmajor, n Csóka, Toro11tál 11111., tarGt· 

cs. 6. Nyireb'Yháza, u, t. és u. ;,. Fels6sima. · kanizsai j., es. 6. Csóka, u. t. és u. P• Csóka. 
S:: .. keresdr)Qszta, f"'\ Ipolyszalka, Hont vm, SzéldDlnjor, n Nyitra 1111., vá:· 
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sellyei j. (székh. Tornóci), es. o. 'fornócz, n. t. es j. (székh. Salgótarjan), cs. O. Salgótarján, u. t. 
u. P• Mocsonok. és u. P• Kisterenye. 

SzéJd országdt, fl Mecsekszabolcs, Baranya Sz4§kymajor, fl Tiszaigar, H~'O~B ""'" tisza-
r111., pécsi j., cs. O. Mecsekszabolcs, u. t. és u. P• füredi j., es. O. Tiszaörs, a. t. és u. p. 
Szabolcsbányatelep. Tiszaigar. 

SzéJdpnsrla, fl Napl'ágy, Gömör és Kis-Hont *) Slelcse kk., Z6lyom ""'·• beszterezebányai j., 
"m., putnoki j., ca. o. Putnok, u. t. és u. p. ház 11')!, f. T., o, ig. Beszterczebánya, 8.477 
lelemér. .. kh., kj. és at. helyben, tsztk., jb. és ah. Besz

•) Szeklencze kk., )( Alsócsirda és Felsőcsárda ; teror;ebánya, ca. O. Beszterezebánya, !6, XVI, 60, 
Jlá.ramaros "'"'·• huszti j., ház 530, :E !.496, R., u. t. és u. p. Beszterezebánya. 
n., ; , !.578 kb., kj. és ak. Száldobos, tsz. S z e l e s o v a l. Szolcsova. 

jbtk. és ah. Huszt, cs. ö. Husz l, S z e l c z L Erdőszele. 
85, XI, 85, m. b., u. t. Handalbustyaháza, Szeieze, fl Szilicze, G6m.ör ú Kis-Hont ""'·• 
~· . rozsnyói j., cs. ö. Pelsőez, .. t. és •· p. !3zilieze. 

*) Szü.ó kk., Ung ""'·• ungvári j., ház 91, Sz e l e z e l. Telep. 
§.630, T., rk. Jenke, gk. Felsőnémeti, 1.!0!1 kh., Szelczepuszta, fl Szin, .A.bt.u',I-Tomca ""'·• 
ij. és at. Jenke, tsz. Beregszász, jbtt. és ah. tornaij., cs. ö. Szin, o. t. és 11 p. Szin. 
Ungvár, cs. O. Ungvár, 66, XI, U. t. Ungvár, Sz e l e L Erdőszele,·, Ipolyszele, Mátraszele, · 
•· p. Jenke. Tápiószele. 

Székpuszta, fl Devecser, Veseprém ""'·• de- Szélecslerd6, fl Kisszekeres, Ssatmt.ir .,".,, 
vecaeri j., cs. O. Devecser, o. t. és u. p. Devecse1·. fehérgyarmati j., cs. o. Fehé1·gyai'mat, L t. és 

SzekrénJ'hegy, fl Pilismarót, Eset~rgom ""'·• u. p. Nagys21ekeres. 
esztergomi j., es. o. Esztergom, u. t. és u. p. *) Szelecske kk., 81oJnok-Doboka .,".., dési 
Pilismarót. j., ház 1!7, :E 61!, O., m., 1; , .:f-, ref. Kaczkó, 

Szekrényke, fl Almágy, GtJmör is Kis-Hont 1.946 kb., kj. és ak. Kaczkó, tsztk., jb. és ah. 
""'" feledi j., es. o. AjnAeskő, o. 1.. és u. p. Dés, es. O. Kaczkó, 68, XXI,. 70, •· t. és •· . p. 
.AjnállSk6. Kaczkó. 

*) Szebzárd rtv., X Baktahegy, Bárinyfok, *) Szelecz kk., Trencsén ""'·• tMncséni j., haz 
Csattrtelep, Csere fOld, CsOtOnyi présházak, Czin- 138, :E 968, T., o, ág. Kisszaniszló, ... 257 kb., 
:ta, Faluhely, Fehérsár, GyftszQvOlgy, Ivánvolgy, kj. és at. Vágszállás (vágszállás-kisszaniszlói 
Kllzépmalommajor, Kutyatanya, Leányvár, Lisz- ak. keriUet), tsztk., jb. és ah. Trencsén, cs. O. 
les, Moczfa, Nyámád, Palánk, Paré.czfa, Petre, Beczkó, 71, XV, ,7, u. t. Tornyos, a. p. Vág-
Porkoláb, S6létvGlgy és Stannkert ; Tolna ""'·• szállás. · 
hb !U81, :E 1 ... 947, .M., o (1), ~, ef', ll), 18.069 Sz e l e c z L Ószeleez. . 

· kb., at. helyben, tsztk., jb. és ah. helyben, cs. Szeleczkym:1jor, ~ TatárszentgyOr!Jy, .Fed· 
ll. helyben, 44, XIX, . 61, j,, r, _r- Pilis - Bolt - Kiskw ""'·• alsódabasi j., es. O. 
e. ~· Tatárszentgyörgy, •· t. és o. p. Tatárszent-

8 zek IZ ár d L Bunyaszekszárd. györgy. 
Szebzárdl tanya, fl Várdarócz, Baranya Szelektelek, fl ToJ:da, Toraa-.Ar~nyos ""'·• 

t•., baranyavári j., es.· O. Laskó, u. t. Dé.rda, es. o. Torda, u. t. és 11. P• Torda. 
u. p. Bellye. Szelencse, fl Bácsújfalu, Bács-Bodrog ""'·• 

SzéJrtó, '"' Kiskunmajsa, Pest-P&Zis-&lt-Kis- hódsági j., es. o. Hódság, a. t. és •· p. Bács
kun ""'·• kiskunfélegyházi j., cs. O. Kiskunmajsa, újfalu. 
•· t. és u. p. Kisknnmajsa. *) Szelencz kk., Hont .,".,, korponai j., ház SO, 

Széktól hegy, fl Kiskundorozsma, Csongrád t 173, T., rk. Alsóbé.gyon, 871 kb., kj. és ak. 
'~~•·• tiszáninneni j. lSZékb. Kiskundorozsma), Csábrágvarbók, tsz. Ipolyság, jbtk. és ah. Kor
es. 1!. Kiskundorozsma, u. t. és a. p. Kisknn- pona, cs. o. Korpona, 26, XIV, .f.G, a. t. Kor-
dorozsma. pona, u. p. Csábrigvarbók. 

*J SzékudTar nk., X Birkamajor, Buzdula, Szelencze, fl Szelenezehegy, ·zala .,.,, esá.k· 
Cslkos, Gyilrbe, Limpegye, NagybaJom, Nagyrét, tornyai j., es. ö. Muraszerdahely, a. t. és •· p. 
Szentmárton és Zábrány; .Arad ""'·• kisjenői j., Muraszerdahely . 
ház 1.010, :t 5.684, O., m., o, .:f-, ref. Erdőhegy, *) Szelenczehe~Q"kk., )( Alsóvéghegy, Bftkkllsd, 
19.6(() kb., at. helyben, tsz. Arad, jbtk. és ah. Faluhegy, Feketetómajor, Paphegy, Szelencze és 
Kisjen6, es. ~. hel7ben, 88, IV, 11, f, Szelenczehegyi binyatelep; Zala "'"·• cY.ttor. 

~· nyai j., ház 278, f. 1.688, H., o , !.370 kb., kj. 
Székvölgybánya, fl Kazár, Nógrád ""'·• filleki és ak. Muraszerdahely, tsz. Nagykanizsa, jbtl). és 

j. (székh. Salgótarjé.n), cs. ö. Kisterenye, o.1. és ah. Csáktornya, cs. o. Muraszerdahely, 48, XX', 
't. p, Kistel'enye. . · 66, o. t. és a. p. Muraszerdahely. 

SzékTölgypuszt.a. fl Kazár, Nógrád '""'• füleld SzelenczehegJI búnJatelt•p, fl Szelenczebegy, 
J 
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Zala ti •• , esiktornyai j., ca. G. llurasMrdahely, SzcUespagonytanya, f'\ Kormosó, Bollf ..., 
u. t. és n. p. Muraszerdahely. korponai j., cs. o. Szentantal, u. t. Iorpona, 

Szelonczés, n Nádudvar, Hajdu t~m., hajdu· u. p. Berencsfalu. 
szoboszlói j., cs. O. Nádudvar, u. t. és 11o p. Szelespuszia, f"'l Alsókálosa, G6•11r ll Kilo 
Nádudvar. · Hont t~m., tornaljai j., cs. ll. Tornalja, 1. t. Torn-

*) SzelénJ kk., X Ereszténypuszta; Hont alja, n. P• GllmOrfOge. 
ipolynyéki j., ház 43, i !21, M., rk. Kc5keszi, ág. Szelespusz1ia, f"'l Gesztete, G6m6r ú Kir· &.t 
Csall, 1.320 kh., kj. és ak. Kc5keszi, tszlk., jb. és 'Vm., feledi j., l:S. O. Feled, u. t. Ajná.cak6, L Jo 
ah. Ipolyság, es. O. Csáb, 26, XIV, -65, u. t. Rimasimonyi. 
Balassagyarmat, •· p. Kc5keszi. Szelespnszta, f"'l Jánosi, G6rlör ú Ku-Hmll 

Szelényltanya, n Tápiószele, Pest-Pilis-Bolt- feledi j., cs. ll. Feled, a. t. Rimaszombat, 
Kiskun tim., abonyi j., cs. O. Tápiószele, 11. t. n. p. Jánosi. . 
és u. p. Tápiószele. Szelespuada, ~ Runya, .Gö•~ ú Kii-HtJi 

*) Szelepesény kk., X Kikófalu; Bara tlfll,, t~m., tornaijai j., cs. ll. Tornalja, 1. t. és L Jo 
aranyosmal'óti j., ház 95,! 816, T., m., rk. Bars- Tornalja. 
ti.szár, 1.6'!5 kh., kj. és ak. Barstaszó.r, tsztk., jb. Szélesrét, ~ Béld, Hont ".,, korpanai j, 
és ah. Aranyosmarót, cs. G. Aranyosmarót, !6, cs. O.. Szentantal, L t. Szentantal, l. p. Berenes-

• • 
XIV, "• a. t. és a. p. Zsitvaújfalu. falu. 

S z e l e p k a l. Dénesújfalu. SzelestBDJ&, f'\ Alsódobsza, Zellpltn e&, 

Szeleptanya, r. Tiszadob, Bsabolca tltn., dadai szerenesi j., cs. ll. Szerencs, u. t. L p. 
alsó j. (székh. TiszalOk), cs. O. TiszalOk, a. 1;. Újcsanálos. 
és a. p. Tiszadob. · · Szelestanya, ~ Barczika, Bor•od ftl., lljó-

Sieles, r. Taktaszada, Zemplln tlf)l., szerenesi szentpéteri j., ca. G. SajOkaza, 1o t. és 1o p. 
i., cs. ll. Szerenca, a. t. Taktaharkány, •· p. Barczika. 

• 

Taktaszada. · SlelestBDJ&, ~ Ges1tely, Z«mpUr~ ..._, .,. 
Szelesbokor, r"\ Nyíregyháza, Beabolca tltn., renesi j., cs. 11. Gesztely, u. 1;. Onp, •·,. Gaz. 

ea. O. Nyiregyháza, a. t. és a. p Nyiregyháza. tely. 
8zéleshá1i, r. Herczegszc5llc5s, Baranya t~m., Szelestanya, ~ Kllmllrc5, 81at'Atir s, febfr. 

haranyavári j. (székh. Dárda), cs. O. Herczeg- gyarmati j., cs. G. Nagyar, •· t. Penrige, 1o ,. 

azc5llc5s, a. t. és a. p.. Herczegazc5llc5s. · Túristvtndi. 
Szelesbát, r. Tiszafill·ed, Het~u tltn., tisza- Szelestanya, ~ Naprágy, Gömör ú K' .. Holli 

fllredi j., ca. G. Tiszafllred, L t. és a. p. "'"'·• putnoki J., cs. G. Putnok, 1. t. él L ,.. 
Tiszafllred. Kelemér. · 

Szeleshát, n Túrkeve, J'áae-Nagyktiii&-Ssolnok Szelestanya, ~ Szuhogy, BorlOd ~~t~., edelén~ 
. ftl,, cs. O. Túrkeve, a. t. és a. p. Túrkeve. j., es. O. Rudabánya, u. 1;. és 11. p. Szendr6. 

*) Széleskt\1, kk., X Dubravamajm· és Obarate *) Szeleste kk., Gömör ia Kis-Boflt sa., ral-
lep ; .RISBony tltn., malaczkai j., ház !18~ i 1.~66, kói j., hú ó8, ! T., m., ág. Bugyikfala, U&7 
T., O• 7.!8~ kh., kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, kb., kj. és ak. Balogrussó, taztk., jb. és ah. Rima· 
jbtk. és ah. Malaczka, cs. G. Malaczka, 7~, XIII, szombat, cs. O. Nyuatya, XVI, L t. Rima· 
40, r. ~- ' szombat, u. p. Újvásár. . 

S z e s k ú t l. Fertc5széleskút. S z e l e st e l. Alsószeleste, Belényeasr!Iesl~t j 
*) SztUeslonka kk., Máramaroa t~m., taracz- Felsc5szeleste, Marosszeleste, Papmezll.!zeleale, ! 

vizi j. {székh. TaraezkOz), ház 335, ! 1.571, R., n., Vaskohszeleste. 
• 

• • 
' l ; , 19.44.9 kh., kj. és ak. Nyél'eshá.za, tsz. Mára- S z e l es t é n y l. Erdc5szelestény. 

marossziget, jbtk. és ah. Técsc5, cs. G. Irhóez, 85, *) Szélestó kk., Bet'eg 11111., laloresai j, (aetb. 
m, BS, u.1i. Taraczkllz, u. p. Nyéresháza. Oroszvég), ház 1 U, i 636, R., n., m., i, rk.l!llil' 

Szélesmajor, r. Faluhidvég, Somogy t~m., Ucs, 60·t. kh., kj. és ak. Örhe1r1alj&, lsz. Beret 
tabi j., cs. O. Ádánd, a. t. és a. p. Városhidvég. szász, j b lk. és ah. Muniács, cs. 11. A!Jóli!Dicze, 

Szélesmajor,· n Zimá.ny, Botn.ogy tim, igali 65, XI, 84o, u. t. és u. p. Frigyeafalva. 
j., cs. ll. Mosdós, n. t. Toponár, a. p. Magyar- *) Szelest;yebu1ia kk., &atmar ""·• ainérrir-

' ' • ' 

. atád. aljai j., ház 77, :! 63!, o., m., n., rk. Barlafalu. 

• 

• 

") SzélesmezlJ kk., Zemplln tim., homonnai j., gk. Papbikó, 1.987 kh., kj. és ak. Bonilaslli~ 
bii.z 4.2, t !21, T., l'k. Udva, 1.86'! kh., kj. él! ak. tsz. Szatmár-Németi, jbtk. él ah. Szinérráralja, cs. 
Udva, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. es ab. Homonna, O. Remetemezc5, 5, XII, 37, u. t. és 1. p. &ni
cs. o. Homonna, 66, lX, 28, n. t. Homonna, u. p. laszút. 
Udva. Szélesdt, ~ Csucsa, Kolo1s ""·• bülffjhQ· 

Szélesmez6, r. Sztancsafalva, Temes "m., te- nyadi j., cs. ll. Csucsa, u.· t. éa u. p. Csucsa. 
mesrékasi j., cs. G. Temes1·ékas1 u. 't. 1'emest·ékas, *) Szelevény nk., X Betekinea, Gralupu!%la. 
u. p. Sztancsafal va. Haleszszőllc5 és lsLvánházapuszta; Jáu·Nanh' 

• 

• 

• 
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• 
Stolno'le tim· tiszai alsó j. (székh. TiszafOld vá.!'), Sz e l i 1 t y e l. Almásszelistye, Alsószelistye, 
ház 800, f 

1

3.132, M., rk. Csépa, ref. Tiszasas, Felsőszelistye, Pánkszelistye. 
t6.60fi kb., ak. helyben, tsz. Szolnok, . j btk. és S z e l i s t y e l. Marosszeleste, Tordaszeles te. 
ah. Kunazentmárton, ca. O. Kunszentmárton, Szellstyepuszta, r.. Szanád, Torrmtál tim., tO-

Il, 5, ~. rOkkanizsai j., cs. O. Padé, u. t. és u. p. Szanád. 
S.elevény, f"' Horgos, Csongrád "m., tiszán· Sz e l i 8 t y e 8 z á l d o b á g y I. KOrOsszáldo-

inneni j. (székh. Kisknndorozsma), cs. O. Horgos, bá~y. 
•· t. és u. p. Horgos. SzeUstyetelap, 0 Doroszlófalva, ..4.r()d tim., 

Sz e l e zs á n y L Szelezsény. tornovai j., cs. O. Tornova, u. t. és •• p. Do-
. 'l Szelezsény kk., X Szelezsényi major: .Arad roszlófalva. 
'Dili·, borossebesi j., ház 106, f ö27, O., .:f, ~.64.6 Szellstyora kk., H111nyad 11m., dévai j., ház tU, 
th., kj. és ak. Parázs, tsz. Amd, jbtk. és ah. KO· f 49~, O., .:f, 1.243 kb., kJ. és ak. Valisora, 
rOsbökény, cs. O. Borossebes, 38, IV, 13, u. t. és tsztk., jb. és ab. Déva, cs. O. Boicza, 66, XXIII, 
L P• Borossebes. 76, u., t. és u. p. Boicza (Déva mellett}. 

Sz e l e zs é n y l. Alsószelezsény, Felsőszele- *) Szélkút kk., X Csikitanya és Gézatanya; 
zsény. Kis-Küküll6 "m., radnóti j., ház H6, :E 1.096, 

Szelezsényl major, r'l Szelezsény, .Arad tan., O., t, .:f, 2.736 kb., kj. és ak. Marosdég, tsz. 
borossebesi j., cs. o. Borossebes, u. t. és Erzsébetváros, jbtk. és ah. Dicsőszentmárton, 
t. p. Borossebes. cs. o. Radnót, 60, XXIII, 76, u. t. éa u. P• 

Szélföld, f"' LA.cza, Zemplén ""'·• bodrogközi Radnót. · 
~ (székh. Kiró.lyhelmeez), cs. 6. Zempléna~tá.rd, Szellemajor,r'INemesabony,Po.esonyvm.,duna-
L t. és u. p. Perbenyik. szerdahelyi j., cs. O. Dunazserdabely, u. t. Duna-

S,;(Ilfüld, ("'' Révleányvár, Zemplén 11m., hod- szerdahely, u. p. Nemesabony. 
rogközi j. (székh. KirA.lyhelmecz}, cs. O. Zemp- *) Szelll kk., Baranya ."m., pécs:váradi j., 
lllnagárd, u. t. Perbenyik, u. p. Zemplénagárd. ház 83, :E 617, M., n., rk. POspOk:szenlerzsébet, 

Szélt:yöpmajor, r'l Salomvár, Zala "m., zala- 1.044 kb., kj. és ak. Pilspökszenterzsébet, tsz. 
egemelli j., cs. ~ ZalalOvö, u. ~. Zalaegerszeg, Pécs, jbtk. és ah. Pécsvárad, cs. O. Németbóly, 
L p. Snlomvár. 62, XIX, 60, u. ~. Pécsvál'Bd, u. p. Pil.spOkszent

f"' Pinci', Nógrád 11m., losonczi erzsébet. 
j., cs. ö. Losoncz, u. t. Kálnó, n. p. Losoncz. r'l Szomordok, KoZoza vm., 

Szélhordtapuszta, r'l Kisújfalu, Esztergom "m., nádasmenti j. (székh. Kolozsvár}, cs. O. Nádas
párkányi j., cs. O. Muzsla, u. t. és u. p. KObOlkút, szentmihály, u. t. PS u. p. Magyarnádas. 

Sz e l i l. Alsószeli, Felsőszeli. Szell3d.r, r'l Százd, Hont vm., ipolysági j., 
*) Szellese kk., Torda-..4.n'Jnyos vm., tordai j., cs. 6. Hévmagyarád, n. t. Ipolyvisk, u. p. Százd. 

ház tOS, i ó69, O., t , 1.839 kb., kj. és ak. Csilrülye, Szellözömnjor, n Balázsfa, Pozsony vm., duna· 
lszlk., jb. és ah. Torda, cs. 6. MikP.s, 60, XXI, 69, szerdahelyi j., cs. O. Dunaszerdahely, u. t. és 
a. t. Tordaszentlászló, u. p. Csürülye. u. p. Dunaszerdahely. 

Szelid, ("'' Dunapataj, Pest-Pilis-BolC·Kiskun Sz6Imalomkert, r'l Tápióbicske, Put·Pill8-
'm., dunavecsei j., cs. O. Dunapataj, u. t. és u. p. Bolt-Kiskun vm., nagykátai j., cs. O. Tápiószent· 
Dunapataj. . má.l'ton, u. t. és u. P• 'fápióbicske. 

*) Szelines kk., X Ólineapuszta; Pozsony vm., Szélmnlomtelep, n Dusnok, Pest· Pilis· Bolt-
• 

nagyszombati j., ház ~07, ! 1.4f>O, T., ro., o, 2.037 Kiskwn 11m., kalocsai j., cs. O. Dusnok, u. t. 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Hajós, u. p. Dusnok. 
Nagyszombat, cs. O. Nagys~.ombat, 72, XIII, 40, · Sz e lm e n c z l. Kisszelmencz, Nagyszelmencz. 
L t. és u. p. Nagyszombat. Szélmezöpuszta, r'l Mezölak, Veszprém vm., 

*) Szelindek nk., X Álgyitelep; Bzeben "m., pápai j., cs. O. Pápa, u. t. és n. p. Mezölak, 
nagyszebeni j., ház 66~, :E 3.183, O., n., t, d', .:f, Sz e l n i c z e l. Erd ö szállás. 
tU!iHh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Nagysze· *) Szélnye kk., Zólyom vm., zólyomi j., hb 
ben,cs.O.Nagyszeben, 31, XXIII, 74, d 90,~ 699, T., rk. Erdöbátlony, 2.859 kb., kj. és 

Szellstye kk., Hunyad vm., brádi j., 165, ak. Hajnik, tsz. Beszterczebánya, jbtk. és ah. Zó-
! 64-7, O., .:f, 2.314 kh., kj. és ak. Boicza, tsz. lyom, cs. O. Zólyom, 2ó, XVI, 60, L 1. ·és u. 'P• 
Déva, jbtk. é~ ah. K01·0sbánya, cs. O. Boicza, 64, Hajnik. 
XXIU, 76, u. t. és n. p. Boicza (Déva mellett). *) Szelöeze kk., X Bábpuszta; Nyitra vtlt., vág-

*) Szellstye nk., Bzeben vm., szelistyei j., ház sellyei j. (székh. Tornó ez), ház a24, ~ 1.703, M., 
1.119, f, 8.4•i7, O., m., t, =f, rk. Orlát és Szerda· o, ~, 3.028 kb., kj. és ak. Magyarsók, tsz. Nyih'B, 
hely, ág. 'Nagyszeben, ref. Kisenyed, 11.9~1} kh., jbtk. Vágsellye, ah. Ersekújvár, cs. ö. Tarnócz, 
ak. helyben, lsz. Nagyszeben, jbtk. helyben, ah. 12, XIII, 42, u. ~. To1·nócz, u. p. Magyarsók. 
Nagyszeben, cs. O. helyben, St, XXIII, 74, Szólporuba kk., Liptó vnJ., liptószentmiklósi j., 
f, Qi), _r- e. ~· · ház 63, i. 35,, T., ág. Szuu·ecsán, 7'J7 kh., k; . 
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és ak. Okolicsnó és SzLosbáza ( okolicsnói kj. és S z e m e r e 1. Borsodszemere, Gy6raemen, 
ak. keriUet), tu. Rózsahegy, jbtk. és ah. Liptó- Komáromszemere, Ószemere, Új· 
szentrniklós, cs. O. Liptószentmiklós, 67, XV, 49, szemere. 
a. t. Liptószentmiklós, a. p. Szmrecsli.n. Szemereborház, ~ Mezözombor, ZempUA r•., 

Széls6bokor, r. NJiregyháza, BeaboZos 11m., szerenesi j., cs. O. Szerencs, a. t. Szerencs, •·,. 
cs. o. Nyíregyhli.za, a. t. és u. P• Nylregyháza. Mezc5zombor • 

Szelszcsálr.hegy, r. Robádihegy, Zala t~m., Sz em e r é d l. Alsószemeréd, 
csáktornyai j., cs. O. Stridóvár, •· t. és u. P• . Szemereharasztpo.'lzta, r. Komlromnemera, 
Stridóvár. . Komárom t~m., udvardi j. (székh. Ógyalla), cs. 6. 

*) Szélszeg kk., SziZágy 11m., szilágycsehi j., ház Udvard, u. t. Perbete, 11. p. KomlroiD8zemere. 
' 316, f, 1.416, O., m., it, 3.153 kb., kj. és ak. hely- *) Szemereki kk., Uft{J '""'• naubereznai j, 

ben, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágycseh, cs. O. ház 75, f, 498, R., it , 3.186 kb., kj. él at. Sóbi!, 
· Égerbat, 51, III, 10, a. t. Sülelmed, IZJ. tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nagyberezna, cs. 6. 

*J SzéUalló kk., )( Csákitelep és Kalászos- Sóhát, 66, XI, 36, a. t. Turjaremete, u. p. Sóbál 
. ·· puszta; Bihar t~m., margittai j., ház a7, f, 703, Szemerepaszta, ~ Nauhalom, N6grd.d na, 

O., m., =f, ref. :Érábrány, !.509 kh., kj. és ak. balassagyarmati j., cs. G. Nógrádszakál, 1o t. 
trli.brány, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Margitta, Rárósmúlyad·Nógrádszakál, •· p. KisknrtGL 

• 

cs. O. Margilta, , III, 7, m. h., a. t. és SzemeretanJa, ~ Nagygéres, hplill na., 
L P• Erli.bré.ny. ·· bodrogközi j. ( székh. Királyhelmecz), cs. o. Kiraly· 

SzélviilgJ, r. Szászpelsöcz, Z6lyom tiJIJ., zó· helmccz, u. t. és a. p. Nagygéres. 
lyómi j., cs. o. Nagyszalatna, u. t. Tótpelsöez, Szemereymajor, ~ KemenespáUa, y41 .,.,, 

a. p. Szászpelsöcz. . · czelldömölki j., cs. G. linosháza, 1. t. éa L p. 
S z e m l. Oltszem. Jánosháza • 

• 

Sz em cs e cs e h i I. Szemcséd. . *) Szemea kk., &Jros t~m., fell6rizkG1i j., hú 
*) Szemoséd nk., X Avas, Bántava, Csehi 39, f, !117, R., it, U· tS kh., kj. ~ak. Ladoméf. 

azöllöhegy, Gonozd, Hékut, Iregpuszta, Kukuk, vágúa, tsz. Eperjes, jbtk. Felsllvfzkllz, ah. Bárt&, 
. Leokádiapuszta, Okrád, Simonmajor, Szemcse- cs. o. Alsókomli.rnok, 67, IX, !ib, u. t. Fels6ril· 
puszta, Szemesei szőllöhegy és Zardóka ; Tol~ kOz, u. p. Ladomérvágása. . 
t~m., tamási j., ház 158, f, 1.66!1, M., rk. Tamást, Sz em es l. Balatonszemes, Pusztanemes. 
ref. Felsőireg és Tengőd, 9.786 kh., ak. hely- *) Szemet kk. ~~~ong somorjai j., iú 
ben, tsz. Szekszárd, jbtk. és ab. Tamási, ~ O. Bt, ! 68u, M., rk: Somorja, 1.597 th., kj. & at. 
Felsóireg, '-'• ·XIX, a. t. és •· P• ~elsözreg. Dénesd, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Somo~a, es.G. 

Szemesel szöllöhegJ, '"' Szemcsecaeh1, Toltua Somorja, 7!1, XIII, to, 11• t. Somorja, 1, p. )(isérd. 
tamási j., es. O. Felsc'Sireg, a. t. és •· P• SzemeteslrtTánJ ~ He.,....eshely Trenesin ~• T . . ' DJ l ~ 

amasi. . nagybiescsei j., cs. O. Turzófalva, •· t. Turzófaln, 
Szemcsepuszta, r. Szemcaéd, Toltiti t~m., tamlist u. P• Hegyeshely. . 

· j., cs. o. Felsöireg, u. t. és •· p. Tamási. *) 8 lalr. k. X .... · .... és 
*) S ln kk a. . bá ·tfi . . h"· zem n ., w. .. napus~ ... zeme re ~. oaros 1Jfll., l 81 J., .... t lik A d écak . . hb 1 ~u 

f, 761, T., lenl}'el, czigány, rk. Zboró, g~. any ; ra tlta., magy~ &I l•• -- ' 
Miklósvölgye, '!.891 kb., ltj. és ak. Alsópagony, f, 6.676, 0 ·• n., m., l, r., CZliJány, 1' ~' rf. :f, 
tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, cs. o. Zboró, rk •. M~gyarpéeska, 1US1 kh., at helyben, isi. 
67, IX, !9, a. t. Zbo1·ó, u. P• Alsópagony. Arad, Jbtk. és ah. Ma~eyarpécska, cs. il. helyben. 

*) Szemel)' kk., X Szentkúti puszta; Barat~ya 33, VIII. . I- e. ~· 
em., pécsi j., ház 103, f, 5'-', H., m., rk. Egerág, S~&emlaki tanyak, ~ Szemlak, .ArGII 1111., 1111· 

ref. Peterd, 1 kb., kj. és ak. Ege1-ág, tsztk., gyat•péeskai h cs. G. _Szemlak, 1. t. és L Jo 
jb. és ah. Pécs, es. ö. Egerág, 5!1, XIX, so, u. i. Szemlak. · 
Áta, a. p. Egerág. S z e m p c z L Szencz. 

*) Szemenye kk., Vas 'Dm., vasvári j., ház Szrnaárok, n Taktaszada, Zftnplh ""'sze. 
126, !. 791, M., rk. Egervölgy, !1.05{. kb., ltj. és renesi j., cs. O. Szerencs, •· t. Taktaharwy, 
ak. Kám, tsz. Szombathely, jbtk. és o.h. Vasvár, u. P• Taktaszada.. 
cs. G. Rnm, XX, 66, u. t. Rum, u. p. Kám. Szénafii, ~ Maroslekencze, Tordo·.d.ratiJBI 

Sz e m e n y e l. Alsószemenye, Felsöszemenye. 'Dm., marosludasi j., es. o. Marosludas, L t. is 
*) Szemere kk., Abauj-Torna t~m., csereháti a. p. Radnót. : ' 

_ J. (székb. Szepsi), ház 103, f. 60!1, M., ~, rk. n Marosrelfalu, Maros-Torit 
Fáj, !.735 kb., kj. és ak. helyben; tsz. Kassa. tim., régeni fels6 j. (székh. Ma~yarrégen), e& 6 • 
jbtk. és ah. Szepsi, cs. O. Krasznokvajda, 34, IX, Szászrtlgen, u. t. Sz.ászrégen, 11. p. Szováta. 
27, ~. Szénágpuszta, ~ Détér, G6'1116r ú Ki1-Holl 

.Szen1ere, r. Vámoslucska, U"g vm., s?.obránezi vm., feledi j., ca. ll. Feled, a. t. Ajnilesk.l. 1. p • 
j., Cl, ö. Vinna, •· t. Nagymihály, u. p. Zalacska. Rimasimonyi. 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

l 
' 

l 
' 



• 

• 

' 

l 
l 
~ 
l 
' l 
• 

l 
t 

l 

' 
i 
• 

~ 
: 
l 
l 

' 

• 

• . • • 

Szén Szen • • 

1189 • 

816aamAI '"" Hangács, Borsod, vm., edelényi marót, jbtk. éa ah. Verebély, cs. G. Verebély, 
j., es. ö. Ed~lény, u. t. Homr9gd, u. p. Hangács. i6, XIV, 6{., u. t. és a.; p. Barstnss. 

•) Sz6nAs kk., Z6lyom vm., beszlerczebányai ") Sze11cz nk., X Alsómajor, Antnlmajor, Fel86-
j., ház 4.6, i. ~56, T., ag. Beszte1·czebánya, -ISO m~or, _Gyengemajor, Keré~~puszta és ~állfy
kh., kj. és ak. Szelcse, tsztk., jb. és ah. Besztercze· maJor; Po•song ""'·• BZ\!IICZl J., ház 598, i 3.915, 
bAnya, cs. G. Beszterczeban:ya, !r», XVl, 00, a. t. M., t., o, ll), ág. MagyariJurab, 8.016. kb., ak. 
6I L P• Besztereze bánya. helyben, i.BZ. fozsony, és ah. Baztn, cs. ö. 

Szlnu, f""' BaranyaszenliJYlh'IJY, Baro.nya tlm., helyben, 7!, Xlll, 40, . ' r. . _t- e. ~-
h háü · ( ékh "'á d) • B kó ~ SzenczUanya, f""' V1tlí.a, B•ahnur tma., máté-. egy J· sz . ., s , cs. u, a cza, a. .. . .. é v·t ... 
n_'l.ó T á szalkai j. Cl. G. Nagydohos, u. h 8 a. P• l .... 
oaa. ca, a. p. orm s. d t 1 . · - á s é á 1 N é A. · • ") Szen n ., X A a.JOSmaJor; .a..om rom ••·• 
.~" 0

_" 
8 

' agyAlsz ~ s~ á-2 t' á gesztesi j. (székh. Nauigmánd), ház 191, l. l.lil, . 
._,na-g, '"" gyu, vaongr .. "m., ISZ n- M * * d' ~ 1"'6 k.h k h l ben tsz. Komárom 

'-• · · ( ékb K' · d ) • Al " ·• o • o • • '"'· "' ·• a • e Y • • nua8Dl J· sz • Js~>un orozama, cs. v. gyu, . é h N · _ _. d ö K'sbé · tt XIII t. él a Al 6 Jbt.r.. .s a • agyJgu .... n , es. . 1 r, , , 
a. • • P• gy . . . 4o8, r (Szák-Szend), ~-

• ) Sz6nufala kk., X SzénAsfalVI heuhát , s z e n d L Alsószend Felsőszend Rakaczaszenu. · 
Bt.rl " •. , garamszentkereszti. j., ház 81, t 867, *) SzendehelJ kk., X Katalinp~szta; N6gr6tl. 
T., rk. Geletnek, !!.9.~ kh.! k;j. és ak. Geletnek, vm., nóg;:ádi j. (székh. Rétság), ház 166, ! 830, 
ta Aranyosmarót, J btk. ÚJbánya, ah. Körm/Jcz- N., m., 0 , 1.71!! .. -kh., kj. és_ ak. Nőtincs, tsz. 
blnya, es. G •. Zsarnocza, !6, XIV, 66, · r Balassagyarmat, jblk. Rétság, ah. Balassagyarmat, 
(Szénásfalu-V1hnyepeszerény), a •. P• cs. 3. Nt'itincs, 60, XVI, 51, u. t. Berkenye, 18]. 

SzénufalTI he:ryhá.t, '"" g,,énasfalu, Bar8 "m., *) Szendelak kk., Kraas6-Seörény vm., lemesi 
pramszentkereszti j., cs. G. Zsarnócza, a. ~ Szé· J· (székh. Szé.kul), ház öO, i. !t86, O., .:j=-, 1. t kb., 
allfaln-Vihny~peszerény, a. P• Zsarnócza. kj. és ak. Kricsó, tsztk., jb. és 'ab. Lugos, cs. ll. 

•) Szénásgödör U., Yaa 11m., németújvliri j., Gavosdia, {.8, VIll, !&B, u. t. él u. p. Lugos. 
biz 9,, i. 487, H., rk. Baksafalva, t.a6 kb., sz e n d e I ak ma r u r l. Szendelak. '· -
ij. 61 ak. Szeutelek, tsz. Szombathely, jbtk. és Szendpuszta, f""' Bárdudvarnok, Somogy ••·• 
ah. Németújvár, cs. G. Szentelek, 83, XX, 66, kaposvári j., cs. O. Kadarkút, u. t. és u. p. 
•· t, és u. p. Szentelek. Bárdibtlkk. · . 

Sdnaspnszta, r-. Borosjenő, :Arad ""'·• boroa- SzendreJID&jor, r-. NaiJYmágocs, Caongrátlem .. 
jenői j., es. a. Bo1-osjen6, a. t. és u. P• Boi'OII- j. (székh. Mindszent), cs. a. Migoes, 
jenct a. t. és a. p. Árpádhalom. · 

Szénáspuszta, r-. Csermő, .Af'tatl """' bol'OII· ") Szendrö nt., X Btldöskútpuszta, Gaehi-
)enOi j., cs. Cl. Csermő, u. t. és •· P• Csermő. puszta, Garadnapuszta és Ivánkapualta; Bor• od 

*) Szénutelek kk~ Ung em., nagyberemai j., .,".., edelénJi j., hiu: Mq, !. 2.866, M., o, ~, (l. 
hú 61. i. ~7~, R, gk. Kisberezna, J.Sö8 th., kj. rk. Abod, 9.980 kb., ak. belJben, tsz. lliskolea, 
6a ak. Kisberezns, tsz. Beregszász, jbtk. • ah. jbtk. és ah. Edelény, cs. G. helyben, M, X, ll, 
NarJberezna, cs. G. Nagyberezna, 66, XI, 36, r, _r- e. ~-
•• t. és u. p. Kisberezna. ") Szendrölád kk., X Hordatetőtanya, CsáUny-

. · Szénástelek, f""' Nagykőrös, Put-Pilü-Solt· puszta, Gabriellanum, .M.agostetótanya, MBJ'Iit
.l'ilkun tim., cs. G. .Nagykőrös, •· t. és a. P• tanya, Sarlómagitanya és Tóharanlilanya; Bor.H 
!auk6rl!s. "m.. edelényi j., ház 160, f. 7 öS, )(., ~, ri.. 

Szénatelep, r-. Babót, Boprtm' "m;, kapuvári Ládbesenyő, 3.077 kb., tj. él ak. Bonod, ta 
J,. ct. G. Kapuvár, a.· t. Kapu vár, u. p. Babót. Miskolcz, jbtk. és ab. tdelény, Cl. a. Edelény, 

•) Sdn&Tá_r kk., Hont f)tn., korpanai j., ház 246, 3{., x, 31, r. ~-
. · f, U96, T., o, 6.014 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Szénégetö, r-. Felsösebes, Sáros ••·• ep~ 

Ipolyság, jbtk. és ah. Korpona, cs. O. helyben, !6, j., cs. o. Epel'jes, u. t. Sebeskellemes, u. P• kapi. 
IlV, 4r6, u. t. Tótpclsőilz, ~- Szénégeta, r-. Lendvahosszúfalu, Zal• .... 

· •)Szénanrös nk., Kis-Kükülló vm.,. el'Zsébet- alsólendvai j., ca. G. Alsólendva, a. t.-~ •· J• 
'áro1i j., ház 414, i 1.816, N., d', kg. Csatófalva, Alsólendva. 
USB kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Erzsébet- Szénégetö, f""' Szuha, ,Hevea ••·• pétervWri 
'áros, cs. G. Balavásár, 60, XXIII, 76, u. t. Bala~ j., cs. G. Maczonka, u. t. és a. P• Matramindszent. 
riaár, u. p. Zágor. Sz é n é g e t c5 I. Alsószénégetc5,Felsőszénéget6. 

f""' Baracska, Fejét' vm., váli j., Szénégetöpasda, 1'"'1 ~untgál, Yu.rpt• ... , 
a. O. L t. Martonvásár, a. p. veszp1·émi j., cs. G. Herend, a. t. n •· Jo 
Baracska. S~entgál. · 

*) Szencse kk., X Dolinamajor; Bars vm., Szenes, 1'"'1 Husztsófalva, .Máramaro• ""• 
Yerebélyi j., ház 111, i 690, T., rk. Nagymánya, huszti j., cs. G. Técső, u. t. Handalbultp-
l.~ kb., kj. 6I at. tsz. Aranyos· háza, a. p. Husztsófalva . 
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1170 Szen Szen • 

S .1 e n e 1 l. Biharszenes. ben, tsz. El'zsébelváros, jblk. és ab. helyben, cs. G. 

*) Szenestalu kk., Krass6-Seörbly "m., j~~i helyben, 81, XXIII, 76, r- e. ~· 
j., ház , i 1.47 :i, O., .::f, 77 kh., kj. és ak. !ilr.entágota, n , Ha,idt1 w•, 
Szúzkabánya, tsz. Fehérlemplom, J btk. Szászka- hajrlusv.oboszlói j., cs. ll. Pi1spilkladány, a. t. és 
bánya, ah. Oraviczo.hánya, cs. O. Szászkabánya, n. P• Püspökladány. • 

VII, !1, u. t. és n. p. Szúzkabánya. Sz e n t á g o ta l. Sá!'szentágota. 

8 k k · . Szentandrás kk., Hunyad 11m., d~Yai j., hu 
un~ _ert, n Dunasze cső, Batanya 'Vm., 182, :E 906, O., .:j=-, Ull kb., kj. és ak. Szánló-

mohl.csx J., cs,•r G. Dunaszekcsc'l, u. t. és u. P• 1 ts tk 'b és h Dé • Pisi' t l 
D ,_ " ha ma, z ., l . a . va, cs. u. u ep, 

unaszea.csu. XI 4o ~ p· k' .. . 64, x II, 75, u. ·~ cS u. p. IS l. 
Dl&neslejt, n Tótpelsc5cz, Zólyom vm., zólyomi Szentandd.s kk., Liptó t~m., liplósuntmiklósi 

j., cs. o. Tótpelsc'lcz, u. 1;, és u. P• Tótpelslícz. J., ház 68, :E 317, T., 0, ág. Szentiván, 788 kb., 
S 1 e n g y e l l. EI·dc'!szengyel, Mezc'lszengyel. kj. és ak. helyben, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ab. 
SúnhegJpusria, n Losoncz, Nógrád "m., Liptószentmiklós, cs. o. Liptószentmiklós, 67, IV, 

11. O. Lo~onez, u. t.. és u. P• J:<>soncz. 49, u. 1;, Liptószentmiklós, n. P• Benedekfalu. 
. 8 z e n l c z l. Szemcze. . · *) Szentandrás nk., Temes t~m., kl!zponti j. ' 

. *) Szenlczi nk., X Alsóárpadtelep és Felsc'l· (székh. Temesvár), ház ó79, i UB6, N., o., m., 
irpádtelep; Nyitra tJm., szeniczei j.,. ház !SO, 0 , t-, 7.908 kh., ak. hely~en, tsztk., jb. és ab. 
f, CJ.869, T., m., ~. o. r:f', J), 6.078 kh., ak. Temesvár, ca. G. Temesvár, 61, Vlll, !4, 
helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. helyben, cs. o. r. ~-

laelyhen, 7!!, XIII, 41, r, _[It e. Szen~andrás, n .Bölcske, Tolfia ""'·• duna·. 
Szenk61rtvány, n Bélapataka, Nyitra tJm., f'Gldvé.ri j. (székh, Paks), cs. ll. Bllleske, 1o t. 

privigyei j., cs. G. Divékrudnó, u. t. Nyitranovik, és u. p. BGlcske. 
a. p. Bélapa laka.· . S z e n t a n d r á a l Békésszentandrás, 

*) Szenna ·tk., X Dennapuszta, Ótelekpuszta szentandrú, Garamszentandrás, Hernádszenl· 
u Kaposazerdahely ; Somogy tJm., kaposvári j., andrás, Hévizszentand.i·ás, JászsZP-ntandrás, 'Mem· 
ház :E 1.64-7, M., ~, rk. Kaposazentbenedek, szentandrás, .Mosonszentandrás, Nemessmnt· 
1 ... 78 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb, és ab. andrás, Rábaazen~ndrás, Sajószentandrás, Torna· 
Kaposvár, cs. O. Zseliezkisfalud, U, XIX, u. ~ szentandrás. 

• 
Kaposvár, ~. . Szen1anna kk., Liptó t~m., németlipcsei j., 

Súnna, n Uraj, fJöm(Jr ú KiB·Hont ""'·• feledi ház 60, :E T., rk. Prószék, ág. Slielo 
j,, cs. G. Rimaszécs, u. ~. és u. p. Ózd. nicz, 1.96' kb., kj. és ak. Bobrovnik, tsz. 

. Sz e n n a ·l. Nógrádszenna, Unpzenna. Rózsahegy, j btk. és ah. Liptószentmiklós, cs. G. 
SzennJespuszta, n Nyirlugos, B•abolcs "m., Szielniez, 67,· XV, u. t, Liptótepla, L p. 

ligelaljai j. (székh. NyfracsádJ, es. G. Nyirbéltek, Szielniez. · 
•· 1;. Nyírmihálydi, u. p. Nyfrlugos. Szentanna, n Klukiló, Bupea ""'·• gGlnicto 

SzennJestanJa, n Laskod, B•abolcs ""''' bányai j., cs. G. Szepesolaszi, •· 1. Islvállbull, 
. nyirbaktai j., cs. G. Nyfl·hakta, u. 1.. Pelnebáaa, u. p, Kluknó. . 
•· p. Nyírtass. · l!lzen1anna, n Rudnok, .Abat;·TDnltl 11111., Cllfto 

~) Szenta kk., X Bflkkpuszta, Nagyhomol:ip.uszta, háti j. (székh. Szepsi), cs. il. Semae, a. t. lilii, 
Pusztagát és Szentaújmajor; Somogy tJm., csurgói u. p. Rudnok. 

. j., ház 167, :E 1.181, M., rk. Csurgó, ref. Alsok és Sz e n t a n n a l. Lóeseszentanna, 
Csurgó, U.693kh., kj. és ak. Alsok, tsz. Kaposvá.r, anna, Nyárádszentanna, Ószentanna, Újszentanm. 
jbtk. és ah. ·Csurgó, es. G. Berzt>neze,. ü, XIX, Szentannapuszta, n Nyil·ábrány, BIAliolel , ... 
6!!, u. t. Berzencze, 18]. j., (székh. Nyíracsád), cs. ll. N7frwíd, 

*) Szentábrahám kk., ){ Farkasgyakor, Gagyi· m. h., n. t. é& n. p. Nyflábrány . 
tanoroka és Hax·csádfa1·ka; Udvf!rhely t~m., székely· J Szeutantal kk., )( RovnyapllSIIa; &lll 
Ikeresztúri j., haz 178, f. 629, M., 8, ref. Cseke- "m., korponai j., ház !118, i. T., m., O• q. 
fal va, !!.810 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Székely· Selmecz- és Bélabánya, S.MS kh., k,i. és ak. hely· 
udvarhely, jbtk. és ah. Székelykeresztúl', cs. G. ben, tsz. Ipolyság, jblk. és ah. Selmecz. él 
Székelykeresztúr, 8!!, XXIV, 80, u. t. Székely Bélabánya, cs. o. helyben, i6, XIV,46, .(ll e.~ 
keresztú!', [g!. *) Szantantalfa kk., Zala 11m., balatontöredi 

*J Szentadorján kk., Zala vm., letenyei j., ház j., ház 133, :E 638, M., ~, d', rk. Balatoncsicsó, 
61, .i, 21>1, M., rk. Páka, 66ó kh., kj. és ak. helyben, 1.158 kb., kj. és ak. helyben, lszlk, Veszprém,jb. 
tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Letenye, cs. G. Pá.ka, Balatonfllred, ah. Tapolcza, cs. 11. Kapolcs, 48, 
68, XX, 65, u. 1;, CsGmOdér, ~; XX, 64, u. t. Zánka-Köveakál, ~- . 

*) Szentágota nk., Nagy-KüküUtf tl~., szent- Szentantalkolostor, f"' Bacsfa, Po11011g r.•, 
qotai j., ház 668, i. 8.858, N., o., czi~rá.ny, m., somorjai j., cs. O. Somo1ja, 11. t. Sárosra, 1, p. 
t), r:f', t-, ~rk. él ref. BQrkOa, 10.618 kb., ak. hely~ Bacsfa. 
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Szental\fmajor, r'\ Szenta, Somagg vm., es ur- fatelep; BaratJga vm., szentlol'inezi j., ház 136, 
rói j., ca. ft. Bei'Zeneze, u. t. Berzeneze, u. p. f. 1.043, M., o, 2.829 kh., kj. és ak. helyben, 
·szenta. . tsz. Pécs, jbtk. és ah. Szentlórínez, cs. ft. Szent-

•) Szentbalázs kk.,. X Pápi-ágypuszta; So- lllrincz, 62, XIX, 60, u. t •. Magyarszentiván· 
•ogy vm., kaposvári j., ház 77, i. 613, M., o, Gusztávmüve, u. p. Szentlórincz. 
!U03 kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Szentdomján, . r'\ Megyefa, Baranya ""'·• 
Kaposvár, cs. ft. Gálosfa, U, XIX, 611, r, s'entlórinczi j., es. G. Szentlórinez, u. t. és a. P• 
~- Bilkkllsd. . 

S z e n t b a l á z s I. ZalaszP.nlbalázs. . S z e n t d o m o k o a l. Cslkszentdomokoo. 
Szentba:dlzár•la, n Lahorczrév, ZempUn vm., *) Szentdomonkos kk., X Szóke és Tipó.szó: 

mezólaborcz~ j., cs. l!. Mezlllaborez, a. t. és u. p. Heves .,m.,_ pt.tervásári j., ház 1!18, ! 61 G, M., 
llezólaborcz. rk. Bükkszenterzsébet, 3.199 kb., kj. és ak. Bilkk-

•) Szentbékkálla kk., Zala vm., tapolezai szenterzsébet, tsz. Eger, jbtk. Pétervására, ah. 
J., ház 176, :f 800, M., o, 1.871 kb., kj. és ak. Eger, cs. ll. P#e1·vására, 60, X, 32, u. t. Péter
KIIveskál, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Tapolcza, vására, u. p. Bilkkszenterzséhet. 
cs. o. Kóvágó~rs, ~. XX, M, u. t. és u. p. ") Szeute kk., Nógrárl "m., nógrádi j. (székh. 
Kllveskál. · Rétság), ház 68, f. 4U, M., rk. Magyarn:l.ndor, 

*) Szentbenedek kk., &olnok-Doboka vm., dési 1.811 kh., kj. és ali.. Kétbodony, tsz. Balassagyar
. j., ház 1!7, f. 663, O., m., gk. Mikeháza, ref. mal, jbtk. Rétság, ah., Balassagyarmat, cs~ ll. . ' . 

Nylres,.1.178 kh., lrJ. és ak. Nyfres, tsztk., jb. Ersek\·adkert, 60, XVI, 61, u. t. Ersekvadkert, 

• 

és ah. Dés, cs. l!. Dés, 63, XXI, 70, u. t. u. p. Kétbodony. . · · 
D~s, ~· Szentegát, r'\ Dencsháza, Baranya 11m., szent-

Szen1benedek, n Gyula, BBeés t1m., cs. l!. lc5rinczi j., es. ll. Sellye, u. t. Szigetvár, u. p. 
Gyula, a. t. és n. p. Gyula. Dencshaza. · 

Sz e n t b e n e d ek l. Alsószentbeneaek, Duna- Sz e n t e g y e d l. Vasasszen tegyed. 
szentbenede.k, Felsöszentbenedek, Garamszentbe- Szentegyedpuszta, n Almamellék, Somogy 
nedek, Kaposszentbenedek, Magyarszentbenedek, "m., szigetvári j., cs. ll. Mo!sgó, u. t. Zseliez-
Nyárádszentbenedek. szentlászló. u. p. Almamellék. . 

•) Szentbibor kk., Vas vm., mw·aszombati j., *) Szentegylui.zasfalu kk., X Lobogófürdc5; 
ház f. 692, Vend, rk. Mártonhely, ág. UdfJarl,ely ""''·• udvarhelyi j. (székh. Székely
Battyánd, 1.370 kh., k.j. és ak. Márt.onhely, tsz. udvarhely), ház 576, i ~J.~9, M., o, 11.966 kh., 
Szomhathely, jbtk. és ah. Muraszombat, es. ll. kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Székely
lluraszombat, SS, XX, 66, u. t. Battyánd, u. p. udvarhely, cs. ll. helyben, 8!, XXIV, 00; _[ll e. 
llártonhely. ~- . 

*) Szentborbála kk., Torontál vm., zsom- S z e n t e g y h á z a s o l á h fa l u L SzenteiJ· 
bolyai j., ház 250, f. 961, N., rk. Szenthuhert, házasfalu. 
U77 kb., kj. és ak. Szenthubert, tsz. Nagyki- *) Szentelek kk., Vas 11m., német6jvá.ri j., 
kin da, j btk. és ah. Zsombolya, 1 s. l!. Zsombolya, ház 495, i, 2.801, N., b., m., 0 , 8.085 kh., kj. és 
61, VIII, ~4, u. t. és u. p. Szenthubert. ak. helyben, tsz. Szombalhely, jbtk. és ah. Német- · 

•) Szentborbás. ~-· ?< Szentborbáspuszta ; új vár, es. ll. helyben, 83, XX,. 66, _l1l e. ~-
&mogy t~m., barcal J., haz 45, f. 4.Bd, H., m., Sz el\ l e l e k L Biharszentelek. . 
rk. Lakócsa, 1.~ kh., kj. és ak. Lakócsa, tsz. *) Szentendre li.v., ){ Annw6lgy és lzbég; 
laposvar, jbtk. és ab •. Szigelvár, cs. ll. Lakócsa, Pest-P;zis-Solt-Kiskvn t1m., ház 970, f. 6.673, 
U, XIX, 62, u. t. és u. p. Lakócsa. M., t., n., sz., dalmát, o, . ~, .::f (t), J), ág. 

SzentboriJáupuszta, r-. Szentborbás, Somogy Budapest, 7.241 kb., ak. helyben, tsz. Pest
lim-, barcsi j., cs. ll. Lakócsa, u. t. és u. p. '{idéki (székh. Budapest), jbtk. és ah. helyben, 
Lakócsa. es. ll. Pomáz, 82, I, 2, Jt, iil• _[ll e. 

·) Szentdemeter kk., Udt1a.rlH~lg vm., székely- ~-
ter~sztúri j., ház 172, :f 731, M., rk. Bordos, ") Szenterzsébet nk.,· See~en ""'·• nagyszebeni 
1.727 kb. kj. és ak. Bordos, 

1
tsz. Székelyudvarhely, j., ház f. 1.741, n., o., if, -T, rk. Nag;r-. 

jbtk. és ah. Székelykeresztúr, es. ll. Magyarzsákod, szeben, 6.591 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és 
XXIY, 80, u. t. Balavásár, u. p. Nagykend. ah. Nagyszeben, cs. O. Nagyszeben, 31, XXIII, 

lizentdemetertauJa, n Ottomány, Biltar vm., 74, ·u. t. és u. p. Nagyszeben. 
énnihályl'alvai j., cs. ll. Szalacs, 11. t. és u. p. Szenterzsébet, n Hódmezó-Vásárhely, 
Ottumany. grád vm., es. ll. Hódmezö-Vásárhely, u. t. és 

Szentdemetertanra, ~ Sajókeszi, Gömör és u •. p. Hóllmezó-Vásárhely. · 
Kis-Hont vm., to maljai j., es. ll. Ragály, u. t. S z e n t e r zs é b e t l. Alsó>.zenterzsébet, Bükk· · 
Bán; éve, u. p. Kövecses. szenterzséhet, Felsöszenletozsébet, · Nyngotszeiiter· 

*) Saentllenes kk., X Ranódfapusztll és Simon- zsébet, Püspl!kszenterzséllet, Székelyszenterzsébet. 
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*) S.enterz1Aethegy tk., Zola em., zalaeger. Szentgli.lt 1"1 DllrypaUan, lbltle 
aesi j., ház 88, f. 894, M., rt. Zalaegerszeg, 679 11m., vOlgységi j. (székh. Bonyhl\d), ca. G. Zombi, 

· th., tj. és at.. Andráshida, tszlt., jb. és ah. u. t. és u. p. ZombL 
Zalaeprszeg, os. G. Zalaegerazer, 48, XX, 6,, *) Szen1ögt\losk6r kk., X Dióspuszta, Lapaplllll& 
L t. és 11. p. Zala~'gerszeg. és RAezOl's ; Somogy tJm., igali j., ház !37,!. UOO, . 

8zentenscibe1öp118Zta, r\ Nyugotszenterzsébet, M., rt. Mernye, ref. .Mngyaralád, li.l58 kb., ij 
Baranya ",.,, szenllőrinczi j., cs. G. Szentlő és ak. Igal, t.sz. Kaposvár, jbtk. Ils ah. lgal, es. l 

. rincz, L t. Szentlórincz, •· p. Nagypeterd. Memye, .._f., XIX, 63, u. t. Mernye, ~ 
*) Szentes rtv., X Alsórét, Belsóecser, Berek, Szentgellértmojor, r"\ Parácz, fi.Rt~ 1111., 

Berekhü, Hereklapos, BOkény, Derekegy oldal, k.Ozponti j. (széth. Temesvár), cs. G. TamesNI 
Donát, Eperjes, Fel.aórét, Hétéd, Jabor, Kaján, •· t. Széphely, u. p. Temesság. 
l.iril;raár, Kialc5lte, Kuczori Ktllsőecser, *) Szentgerlcze tk.., Maros-Torila DM., mwi 
Lapistó, Mucsihát, Nagyhegy, Nagy királyság, Nagy- alsó j. (uéth . .Maros-Vásárhelf), ház 260, !.1.369, 
nyomu, Nal'f1c5ke, Pankota, Vekerhát, M., ~, 8, ~.MB k.h., kj. és ak. SzenthilrolliÚf, 
Veteuug, Veresegyház és Zalola; Caongt'ácl "m., tsz. Maros-VásáJ:hely, jbtk. és ah. Nyárádnereda, 
ház 6.646, f. 81.008, M., 5, ~, eJ', .:f-, J), gk. cs. O. Baczkamadaras, XXII, 71,1. t.NJárid
Kató, 68.698 kb., ak. helyben, tsz. Szeged, jbtk. szereda, u. p. Székelyvaja . 
.. ah. helyben, cs. G. helyben, 101, II, 6, J,, Sz e n t g o t h á r d l. 

·r, _[ll e. • *) Szentgott;hárd nk., v.., n., szentgotthW 
z e n t es l. Bég11szentes, Bodrogszentes, j., h4z ~63, f. 2.6~,, ll, D., o, ef, J), 9f1 'ih., al 

Dlávuzentes, Jluraszentes, Újszentes. bel~en, tsz. Szombathely, jblk. él ah. helybea. 
S z e n t !l s l. Szenteske. cs. O. helyben, 83, XX, 86, fíQ, f, I- t. 
Szentesdo.braTa, n Felsc5mérk, 8ár08 em., ~. 

-esi j., ca. O. Keczerpeklén, a. t. Sóbánya, u. p. ::; z e n t r r ó t L Németnenlfrdt, 
Zaegnye. Zalaszentgrót. 

*) Szenteete tt., Ung t7tR., szobránezi j., ház 69, S z e n t g r ó t {polg!rvároa) L Kisszenlardl 
j ~ T., m., ref. Jenke, kh., tj. és ak. ") Szen1ög;rörgr rt v., X Szentgyllrui kénfard6; 
Porosztó, ta. jbtk. Szob1·áncz, ah. Pol8cmy "m., hu Ist, f. 8.658, T., a., m., ~ • 

. Ungvár,· cs. G. 66, XI, 86, u; t. Szob- eJ', (l, 6.6:i0 kb., ak. helyben, tsz. jbti 
úcz, L p. Poroeztó. és ab. es. O. · 71, Xlll, (0, 

") 8zeatetornya nJr::., X Baumga1iennagymajor, _[It e.~· 
Bollaszentlor~Ja, EOlvOsmajor, Jurenákmaj or, ~zen1;gJörg;r, "'A.lcsút, Fejlr ,.,, rili j., .... 
Laposimajor, Sd.bmajor, Szabadszenttomya, Alesút, u. t. és L ,. Alcsut. 
lzántbóm._;or M SzéJr::áesmajot·; Békú t~fll., Szentgyöxgy, "' GJOre, ToltaG 1111., lGic1aip 
erosházi j., hú ~8, i 6.!138, M., d', rt. GAdoros j. (azéth. BonyhAd), cs. 8. Bonyhid, L~ SU 
.. Orosháza, rer. Gádoros, ág. Gádoros, Ol·osháza vir, .. P• 
.. N~.~tyszénás, nni l Hódmezd-Vásárhely, 11>.91ií S z e n t g y O r r y L Jli. 
~ .• at. helyben, tsz. jbtk. és ah. Orosháza. notszenti!yOrg:r, Baranyaszentgyllrgy, 
-. O. Orosháza, 101, II, 4!, r {Szentetornyai györgy,· Búrszentgj'Org:r, GslkszentoGro, IJw. 
kOzsPjrház), ~· szenlg;rOrB'J, Erdőazenl.gyllrl(y, GaramszenlgJGrtJ, 

SzenUalipus:da, n F111ek, N6grád t~m., tiUeti Gombosszentgyorg;r, H ... mokszeutuöq, Iut~o 
~ (uéth. SalgótarjAn), ca.· G. Fülek, u. t. és a. p. szent.gyOllCY· JászalsószenlgJilrgy, Jáazfeilóaenl· 
:ralet. · györgy, Katuszentgyörgy, LajtuzentgJ6rgy, 11 .. 

· ") 8zentf8lip nk., Bács-Bodrog hódsAgi j., rosszt:nlgyörgy, MeszesszentgylliVJ, Mezó~&enl· 
laú 61)6, ! H.t!Sl, N., m., 5, 5.~6 th., ak. hely· r.ryOrgy, Monoalorszentuorgy, OlihazentuGriJ, 
JNm, tsz. Zombor, jbtk. és ah. Hód&Ar, es. 0.• RépczeszentgyOrgy, SzAszszent~ryOrlfJ, l:izepeaaenl· 

G, VI, 19, r. _(l' e. ~- györgy, Sepsiszenl!!flll'.:J, Szlrigyszentn6rgJ, Toifo 
*) HzeutgAl nt., )\ .Alsóeruöpus:o~ta, Bagnyak.O, nokazent~ryorl!'y, Talárszentgy<~rgy, Turoczkóuent· 

Cserdomh, CsoJánospuszta, l!;segvár, _ Füzilap, györgy, Tótszentgyörgy, TuróczszenlgJGrgy, Tili
Gombáspnszta, Hárságypuazta, Horhipuszla, Kőris- keszenlgyOrgy, Uzdiszenlgyllru, Vizillkntnorcr, 
ry(lr, Jlaryaróadomb, Szénégetöpuszta és Tóbán;r· Zalaszentgyörgy. . . 
puszta; Yu•prétA t~m., veszprémi j., hú 9!j!!, SzentgyörgJhabl.a, r"\ lfuz•la, 
i JI., n., o, ~, ~'.987 kb., at. helyben, ",.., pArUnyi j., cs. ll. a. t. M 1o po 
tsztt., jb. és ah. Veszpl'ém, cs. o. helyben, 19, Muzsla. 
XVII, 65, r, ~- f"' lolozsvAr, KoH:I 

n D01·ypaUan, ToZftt.J tm~., vOlgy· ",.,,cs. O. (a tozbiztonaági aolgAlatol Kolozsr'.r 
-'gi j. (székh. Bonyhád), es. 11. Zomba,- •• t. éa vAros rendőraép teljeslti), L t. M L p. Ko· 
a. p. Zomba. lozsvi.r. 
, ·sz e n t i á l L Vási.rosszentgAL SzeD.tgrörgyhegJ1ljhegr, ·~""~ lolourir. Kr 
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loll .",.., u. · o. (a közbiztonaigi azoigálatot S z e n t h e l e n a l. Dlftlaazenblona. 
(olouvú viroa rendőrsége teljealti), u. t. és *) Szenthuberl ll., Torontál ""'·• zsombolyai 
8 , p. Kolozsvár. j., biz 3.t.7, i. 1.697, N., m., O• !.939 kh., kj. és 

S.atqörgJi UnfUrdl, r"l Szentgyöru, ..fb· ak. helyben, tsz. ·Nagykikinda, jbtk. é8 ab. 
NOfl1/ ""'·• cs. &. Bazi:!, a. t. és u. p. Szentuörgy. 1'P.::!:tbolya, e. l. 61, VIII, !4, ':f, 

8uatcrörg11Jlajor, r"l Gyepümzea, Vas ""'·• ~· 
felsMri j., cs. o. Nauazenlmihály, L t. és *) Szentiiona ll., X Kazeipehizcaoport ál 
L p. Gyepllfilzea. . Szentilonamajor ; Zt_Jla tiM., csáktornyai j., hú 

Sseutcrörgypuszta, r"l Környe, Komárom ""'·• 71, i. 478, H., m., rk. Csáktornya, 1.197 kb., kj. 
tatai j., cs. ö. Alsógalla, a. t. és u. p. Tata. és ak. Csáktornya (caáklornya~idPk.i k.j. ~ ak. 

St:eutgJörgypuszta, r"l Visegrád, Pest-.Rlis- ke1·ru.et), tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Csáktornya, 
IJoU-Kiskun vm., pomázi j., ca. o. Visegrád, a. t. es. o. Caiklornya, 68, XX, 66, u. t. és. L p. 
.. L p. Visegrád. Csáktornya. · 

8seatg-yörgy1elep, 11 Rákoaszentmihily, Put- Sz e n t i l o n a l. Dunaszentilona. 
Pili•-Solf-Kiakun 1lm., godollöi j .• cs. o. Czinkota Szent.Uonamajor, r"l Csomatelke, G6m4r ú 
(klllllnitmény), a. t. és a. p. Rákosszentmihily. KUJ-Hcmt feledi j., ca. o. Ajnieskő, a. t. 

•) Szeatgrörgy6jteit>p U., ..fb•sony t~m., és u. p. Fo.Iek; 
11enczi j., hú 77, ! 40!, T., rk. Szentl!'yorgy, Szentllonamajor, 11 Erkisszc5116s, 8zil.áqy vm., 
t808 kb., kj. Grinád, ak. Szentgyorgy, tsz. Po- tasnádi j., cs. o. Pele, u. t. és u. p. Et·szöll6L 
DOBJ, jbtk. ü ah. Bazin, es. o. Bazin, 7!, XIII, SzenUionamajor, 11 Garamkovácsi, Bari ""'·• 
.O, L t. és u. p. · Szent.gyoru. aranyosmal'óti j., cs. o. AJ,"anyosmarót, L t. és u. P• -

81eatgJÖrgJ•Ir, 11 Bacsfa, Poesony ""'·• so- Gal'amkovácsi. 
aorjai j., CB. o. Som9rja, •· t. Sá.rosfa, a. p. SzenUlonamajor, r"l Szentilona, Zala em., 
Bacsfa. · j., cs. o. Csáktornya, -a. t. és L P• 

SzeatgylirgJVálJ& ll., Huflgarl ""'·• hitszegi Csáktornya. 
\.. b.6.z l,~, i. 6ft, O., 4=, 11.407 kh., kj. és ak. Szentllonapuszta, r"l Draskóczvolgye, .7W6c• 
(íüd, tsz. Déva, jbtk. Hátszetr, ah. Vajdahunyad, vm., tllióc.zszentmirtoni j., es. o. Turóezszent
._ ll. Kitid, M, XXIII, 7ö, a. t. Pusztakalán, mli.rton, u. t. és u. p. Turóczszentmirton • 
.. p. Kalin-Zeykfalva. Szentilona szöllötelep, r- Örkény, P,s._ 

1
) Szentgyörgyvár klt., X Alsómándpuszta, Pilis-Solt-Kiskun t~m., alsódahasi j., es. G. 

Fels6mándpuszta és Szentgyorgyv6.1·i szöllóheKY : Alsódabas, u. t. Lajosmizse, L p. Tatirszent
lalG t~a., keszthelyi j., ház lll, ! 7~1, M., o, györgy. 
UU th., kj. els ak . .Alsópáhok, tsz. Nagykanizsa, Szentimre, 11 Jászbel'ény, Já .. -NGgg1r.utt-Siol-
1btk. és ah. Keszthely, cs. ö. Sá.l'mellék, 4.8, XX, nok vm., és. o. Jászberény, m. h., •· t.· és 
M, •· t. Zalaapáti, u. p. Alsópáhok. n. p. Jászberény. 

Slentgyiirgyvárl azöllöhegy, r"l SzE.'ntgyorgy- Szentimre, r"l Tét, Gy6r ""'·• aokoróaijai j.· 
dr, Zala vm., kt"szlhelyi j., es. G. Si.rmellék, (székh. Tét), cs. ö. Tét, a. t. és •· p. Tél 
.. t. Zalaapáti, a. p. Alsópáhok. . Szentiml'e l. <Mriényszentimre, 

*) 81eatgyörgnölgy"lk., Zala tma., alsólendvai HegykOzszentiml'e, Nylrádszent-
~ ház ~3, i. 1.179, M., o, a, ág. Tólkeresz túr, imre, Sárosszentimre, Tiszaszentimre. 
ü U th., lj. és ak. helyben, tsz. Zalaegerszeg, *) SzentimrefalTa kk., X Cserimalom és K6-
JKk. 6a ah. Alsólendva, cs. o. Csesztreg, 48, malom; Zala vm., sO.megi j., biz 101, f, 617, 
n, •· t. Zalabaksa, ~- M., rk. Zalaszeg1•ár, 1.668 kb.; k,j. és ak. Zala-

SnatharaszUelep, r-. Sempte, Nyitra 11m., galsa, 'tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. SQmeg, CB. G. 
l'ipellyei j. (~zékh. Tornócz), es. o. Nyitraújlak, Nyirid, 48, XX, M, u. t. Ukk, a. p. 
L t. Szered, a. p. Sempte. 1!!\zentimremajor, r"l Sárkeresztú1·, Ffjtr vm., 

') Szeutháromság kk., Maro&-Torrla t~m., ma- sá1·bogá~·di j., ,cs. ö. Ká.loz, a. t. Aba, •· p. Sár-
IUli alaó j. (székh. Maros-Visárhely), ház , kereszlúr. 
f. 1.üa, M:., o, 8, gk. Nyárádbálintfalva, ref. Szouttnu·epuszta, r"l Mindszentkálla, Zal• · 
Bet!.e, 3.4·ö9 kb., k,j. és ak. helyben, tsz. Maros- 11111., tapolczai j., cs. ö. KövágóOrs, u. t. Koveskál, 
Vásárhely, jbtk. és ah. Nyárádszereda, es. ö. u. p. KóvágóOl's . 

• 

Baezkamaua1·as, XXII, 71, u. t. és u. · P• Szentimrepuszta, r"1 Nagybábony, 8o1nogy vm., 
Kymdszel·eda. · tabi j., es. o. Tab, u. ~. Nagybá.bony-Kopjl&ny· 

l!laeatbáro~Mllg, r"l Hird, Baranya t~tn., pécsi megyer, u. p. Nagybábony. · 
j., ea. ö. Mecsekszabo les, a. t. Somogy-Vasas, Szenthnretelep, 11 Tét, Gyór t~rn., sokoróaljai 
.. P• Hird. j. ( székh. Tét), cs. o. T ét, u. t. és u. p. Tét. 

Szentháromsághegy1 fl Alsólendva, Zala vm., Szentimreytanya, 11 Buzita, .A..bau.i-1'orna v-.. 
alaólend.vai J., cs. ö. Alsólendva, a. t. és u. p. csereháti j. (székh. Szepsi), cs. 6. Krasznohajd~ 
Alsólendva. · u. t. 'szemere, u. p. Buzita. 
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*) l!lsenifetrü nt.; X Andrissytanya, Antóny- Bakonyszentiván, Cserhátszenliván,r.sittuenii~ill, 
tanya, Ba.ssóháztanya, Batuzpuszla, Kinczly- Drávaszentiván, Felsllszent.iván, · Gy6rszentiváD, 
tanya, KGzségi tanya, Montaj, Nyárjaspuszla, Magyarszentiván, Ószentiván, Pilisszentirán, 
OrdGgtanya, Paptanya, Simkavicstanya és Tilaj- Sajkásszentiván, Sajószentiván, Szászszentiván, 
pu1ta; BOf'BOil t~m., mezökövesdf j., ház 761, Újszentiván, Úrszentiván, Vasasazentivá~~t Zala· 
& 1.69&, M:., o, ref. Mezöke1·eszles és Tiszadorogma, szentiván. 
t.697 kh., ak. helyben, tsz. Miskolcz, jbtk. és- ah. S z e n t i v á n l. Szentivánlaborfalva. 
Kezlltövesd, es., G. Mezökeresztes, 60, X, 81, ~- Szentlvánbocza u.; Liptó DIR., liptóújvári i~ 

~- . ház 144, i. 748, T., r::f, 3.696 k.h., kj. és ak. Ma· 
Sz e n t is t v á n L Bajaszentistván, Baranya- luzsina, tsz. Rózsahegy, jhtk. Liptóújvár, ab, Lii'ii~ 

uentistván, Drávaszentistván, Hernádszentistván, szehtmiklós, cs. ö. Liptóújvár, 67, XV, 'll, •· t. 
)[irályszentistván, Székelyszen•istván. Liptóújvár, [X]. 

Sze n t i alv á n l. Szentistvánkút. *) Szenthánfa kk., Vaum., sárvári j., ház illi, 
' *) Szentlstránbaksa kk., X Baksai tanya, Bel'Ze- i 310, M., rk. Vámoscsalád, ág. Uraiújfalu, 1i59 

'riczJi.anya, Rakottyás és SeMtanya; Abau.j- kb., kj. és ak. UJ'aiújfalu, tsz. Szombatbely, jilk, 
Torna vm., gOnczi j. (székh. Abaújszántó), ház és ah. Sárvár, cs. o. Répezelak, XVlll, [)9, 

· 118, f. W, M., ~, rk. He1nádkércs, 1.108 kh., u. t. és u. p. Vámoscsalád. 
k,j. és ak. Felsildobsza, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Aba- *) Szenthánlaborfaln kk., Háro11m~ ~~~~, 
Uj szántó, es. O. Abaújszintó, 84r, IX, 17, •· t. sepsi j. (székh. Sepsiszentgyi!rgy), haz 246, t Sil9, 
Halmaj, a. p. Nag-ykinizs. M., o, 8, ref. Komolló, k.g. Uzon, 3.!25 kb" ij. 

S z e n t i s t v á n fa l U: l. Szentistv6.nfalva. és ak. helyben, tsz. ~ézdivásárhely, jbtk. és ah. 
*) Szen11stTánfalva kt., Nyitt·a t~m., szakolczai Sep~iszentgyörgy, cs. ö. Uzon, ~. XXIV, 79, 1. t. 

f. (székh. Halic~), ház 81~ f. 39!, T., rt. Holics, és u. p. Uzon. . 
.&85 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtt. és Szentlvánpuszta, n Gi!lle, Somogy ~~~~ .. igali j. 
ah. Szakolcza, es. O. Holics, 7!1, XIII, 61, u. t. cs. O. Mosdós, a. t. Altala-Csoma, u. p. GöllP. 
Holics, ~· ·· . · Szenthánpuszta,nSzilvásszenlmárton,Somo;Jy 

*) Szentlshá.nlult nk., POIB&W!J t~m., malaezkai vm., kaposvári j., cs. o. Zseliezkisfalud, L t. 
j., ház Sö!, f 1,701, T., o, 1'1.05'1 kh., ak. hely- Kaposvár, u. p. Zseliczk.isfalud. 
ben, tsz. Pozsony, · jbtk. és ah. Malaczka, es. o. S z e n t i v á n y l. Kebeleszentivány, Vajda· 
Gajar, 7!, XIII, 40, a. p. Nádasfd, ~- · szentivány. · 
· *) Szenttstvánlak kk., Zala vm., alsólendvai Szent-ITá.nJl Csorbató """ Csorba, Lipt6 r111., 

j., hu :E 154, M., rk. Lendvavásárhely, 669 liptói j., cs. O. Vazsecz, E:dll, _[ll e. ~ (c>al: 
kb., k,j. és ak. Lendvavisarhely, tsz.. Zalaeger- nyáron; télen u. t. és u. p. Csorba~ · · 
Izeg, jbtk. és ah. A laólendva, es. o. Alsólendva, n Npzsa, Nógrád 111, ni·~· 
48, XX, 65, a. t. Rédics, u. p. Lendvavásárhely. rádi j. (szék h. Rétst.W),. cs. ö. N6tinllll, L t. ~ 

SzentlshánmaJor, r-. Rábapatona, Gyúr vtn., u. p. Nézsa . 
tószigetcsilizkl!zi j. (székh. Gyö1·), cs. O. Enese, Szenthányf.tanJa, r. Apa, &al111ár rm, 
•· t. Koronezó, a. p. Rábapatona. . szinérváraljai j., cs. G. Scinérváralja, 1o t. -:s 

SzenüstTánmajor, r-. Nagyszentmiklós, To- u. p. Apa. - . 
rontál vm., nagyszentmiklósi j., es. O. Nagyszent- Szentlvá.nytanJa, n Felsllaradi, TorOlifil rl!l .. 
m.iklós, u. t. és a. p. Nagyszentmiklós. nagybecskereki j., es. G. Felsllelemér, L t. FPI*· 

· *) SzenttstTá.npatak kk., Trencsén t~m., zsolnai elemér, u. p. Nagybecskerek. 
J., ház 170, :! 1.119, T., rt. Zsolna, 1.01! kb., kj. Sz e 11- t j ak a b l. Hegyhátszentjakab, Kapds· 

, és ak. Zsolna ( zsolnabánfalvai kj. és ak. kerület), szentjakab, Marosszentjakab, Mezószen!jakab,Sz.i>l· 
tsz. T1·encsén, jbtk. és ah. Zsolna,_ cs. O. Zsolna, szentjakab, T01·naszenljakab, Zngymzenljaka~ . 

• 

71, XV, 48, n. t. és u. p. Zsolna. · Zalaszentjakab . 
• Szentfshinpnsda, r-. KOrt, KomároJn vm., *) Szen1.jakabfa kk., ZaltJ ,m., balatonruredl 

udvardi j. (székh. Ógyalla), es. O. Udvard, n. t. j., ház 41, :E 260, N., rk. Balatoncsicsó, 1.663 kh. 
)[Qrt, u; P• Perbete. . kj. és ak. SzentanlalCa, tsztk, Veszprém, jb, Ba· 

Szenüván kk., Lipt6 t~m., liptószentmiklósi latonflll:ed, ah. Tapolcza, cs. o. Kapolcs. ~ n, 
J., ház 138, :E 808, T., m., o, ef, 10.419 kh., 64, n. t. Nagyvázsony, 11o p. SzenlantalfL 
:tj. és ak. helyben, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. *) Szentjakabfah"a kk., 7.ólgom ,.,, ~ 
Liptószentmiklós, es. O. Liptószentmiklós, 67, XV, terezebanyai j., ház 68, :! +U, T., m., rt. ée li· 
~. m. h. (Szentiván-Pottornya), u. t. Liptó- Beszterczebánya, 743 kh., kj. és ak. Beszl~lt" 
"6,jvál·, ~ (Liptószentiván). . . bánya, lsztk., jb. és ah. Besztmzehánya, cs. O. 

Szentlván, r-. Pereg, Pest-Pilis-Solt-Kiskun Óhegy, XVI, 50, a. t. és L p. Beszlerl'Z~· 
ttm., ráczkevei j., es. O. Kiskunlaczháza, u. 1.. bánya . 
DGmsöd, u. p. Kiskunlaczháza. Szentjakabbegy, n Patacs, BaraHgli ~.., pt..-ti 

i 
S z e n t i v á n l. Alsószentiván, BácsszentiYán, j., es. o. Pécs, u, t. Pellérd, L P• Ráezvirol. 
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• 

Szenijakabtere, r- Kolozsvár, Koloes vm , cs. ö. nya · vm., hegyháti :. (székh. Sásd), ház 7~, 
(a közbiztonsági szolgitlatott Kolozsvár város i 417, M., n., rk. Hetvehely, 1.798 kb., kj. és 
rend6rsége Lelje;.ili), u. i. és u. p. Kr·lo:.:svát·. ak. Hetvehely, lsz. Pécs, jbtk. és ah. Sásd, cs. ö. 

*) Szenijáoos nk.,)(Szenljánosi puszta; Torontál Bakócza, 52, XIX, 60, u. t. Abaliget, u •. P• Hetve-
• Dm., bánlaki j., ház 287, t 1.568, O., .:j=-, rk. hely. 

Ürményháza, 5.033 kb., ak. helyben, tsz. Nagy- Sr e n tk a t a l i n l. Pósaszentkatalin. 
becskerek, jbtk. és ah. Módos, cs. ö. Zichyfalva, Szentkaiallopuszta, n DPjte, Pozso·ny vm .. , 
~. VII, 22, u. t. Ürményháza, u. p. Zichyfalva. nagyszombati j., cs. ö. Pozsonynárlasd, u·. t. 
. Szenijános, fi Torda, 1'orda-.Aranyos vm., Verbó, u. P• Dejte. 

cs. ö. Torda, u, t. és u. p. Torda. · Szentkataliu tiTeggyár, f"' Ntlmsó, Tl·tmr..Yéll 
Szentj1\nos, n Újszflsz, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm .• puhói j., CB. ö. Nernsó, u. t. és u,; p. Nemsó. 

~"'·• abonyi j., cs. ö. Újszász, u. t. és n. p. Újszász. 'l Szeotkatolna kk., Háromszék t•m., kézui j. 
Szentjános l. Biharszentjános, Morvaszent- (székh. Kézdivásarhely), húz 277, i 985, M., 

jános, Mosonszentjános. · · o, 2. 747 kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 
•) Szentjánoslláza kk., X Sevcsekil·tvány és Kéztlivásai·hely, cs. o. Kézdivásárhely, i, XXIV, 

Zbinekirtvany; Trmcsén vm .. , illavai j., ház 72, 79, m. h., u.. t. Imecsfalva, u. p. Kézdi-
i 530, T., rk. Bellus, 1.65.{. kh., kj. és li.k. Bellus, vásár . 
tsz. Trencsén, jbtk. Illava, ah. Pubó, cs. ö. Illava, *) Szentkatolnadorna kk., Ssolnok-Doboka 
71, XV, 4-7, n. t. és u. p. Bellus. · vm., csakigorbói j., ház 68, i 376, O., gk. Szótelke, 

*) Szenijánoshegy kk., Szeben vtn., újegyházi j., 1.065 kh., kj. és ak. Pá.nczélcseh, tsz. Dés, jbtk. 
ház 176, t 764, O., t, .:j=-, !l!. 717 kb., IQ. és ak. Csákigorbó, ab. Dés, cs. ö. Pánczélcseh, 68, XXI, 
Hortobágyfalva, tsz. Nagyszeben, jblk. Újegyház, 70, n. t. és u. p. Pánczélcseh. 
ah. Nagyszeben~ cs. ö. Hortobágy~alva, St, XXIII. Szentkereszt kk., Liptó vnJ., liptószentmiklósi j., 
7,, •· t. és n. p. Hol'lobágyfalva. ház 100; i 484, T., 0 , ág. Nagypalugya és G&Iralu, 

SzeDijánosi puszta, n Szentjános, Torontál 1.6M kb., kj. és ak. Nagypalugya és Gálfalu (nagypa
""'·• bánlaki j., cs. ö. Zichyfalva, u. 1.. Ürmény- lugyai kj. és ak. kerillet), tsz. Rózsahegy, j btk. és ah. 
háza, u. p. Zichyfalva. Liptószen.tmiklós, cs. o. Németlipcse, 67, XV, 49, 
· Szentjánosmajor, n Nagykároly, 8•at·már 11. t. Liptószentmiklós, u. p. Nagypalugya. · 

11m., cs. ö. Nagykároly, u. t. és u. ,. Nagy- *) Szanikereszt kk., 8áro11 "m., kisszebeni j., 
karoly · * k.h k' •- M · · ház 61, i ~94, T., ·u, 1.67! ., J· és a... ony-
s.z~nijánosm~lom, n Felnémet, Heves "m., hid, tsztk., jb. és ab. Eperjes, cs •. ö. Bertót, 

l'l!'l'l J., cs. ö. Ege1·,. u. t. és u. P• Felnémet. 67, IX, i9, u. t, Margitfalva, u. p. Szinyeújfalu. 
Szentjá~os~u.s.da, n · DunamQcs, Eutergo~ s z e n t k e r e s z t l. Garamszentkereszt, Gyöu

"",,, párkanyt J., cs. ö, Muzsla, 11. t. Bátol·keszl, gyösszentkereszt, Kézdiszentkereszt, Mw·aszent-
a. P• Dunamocs. · ; kereszt, Pilisszentkereszt, Vágszentk.ereszt. 

. Szenijánospnszt~ _f'l Ersekvadtert, Nógrád Szentker.eszibánya, n Lövéte, U avarhely vm., 
11m;, balassabryarmah J., cs. ö. Érsekvadkert, u. t. homoródi j. (székh. Oklánd), ak. Szentegyh!Uas
és u. P•. Ersekvadkert. . fRlu, cs. ö. Homoródszentmárton, 11. t. és u. p • 

. szentjánosp~zta, n Léva, Bars vm., cs. ö. Szentegyhazasfalu. 
t.e1·a, u. t. és u. p. Léva. . S tk .a l N t 'l "U 

S +; • őllőh vá · ..,. 'h. . zen eresz ... ma om, n agy a ya, .u.eves t!m., 
zen..,unos sz egy, n m. ny, ~e3rn vm., . . 0 FQ b i x· t'l 

.1. · B' k i B' k M' egn J., cs. . zesa ony,u •• ts a ya, u. p. 
/a 1 J., cs. o. tcs e, u. • 1cs e, u. p. any. M klá . · 

~} Szentjobb nk., Bihar vtn., székelyhídi j., ház a l. . . 

307 c 1 808 M * * ~- 7 ~"' kb . ak h 1 b . Szentkeresztmajor, n Vasvar,. Vas vtn., vas• 
' ., . ' . ' u' o ' .,.., """"' ., . e y en, . . . ö V . • . V . 

ts ~oT v· d 'btk é h S 'k 1 h'd ö var1 J., cs. . asvar, u ... es u. p. as var. z. nagy- ara , J • s a . ze e Y l , cs. · S k é · b 1 
Szalárd, , III, 7, ~· z e n t e r e s z t p t e l' 1 o r o t s z e g •. 

S H bbit ,..." B tt ó h · B.;har Gyöngyösszentkereszt .. zen..,o auya, , , ere y eso &.J, • . • . 
V?lt., szalárdi j., cs. ö. Szalárd, n. t. és u. P• Sz~n_tker~sz:tpus~ta, n Abda, G11.or 'l.'m., tósz1-
Szenljobb. o • gelcst~u:közL J. (szekh. Gy<5r), cs. ö. Gydr, u. t. 

') Szentjózsef kk., Beutm·cze-Nauód vtn., Ótteveny, u. P• Abda. . .. 
Ól'Bdnai j., ház 211, f, 889, o., it' 3.401 kh., kj. Sze~t~eresztpuszta, n Dl'ii.V~Zllas, Zala VIn.., 
és ak. Magura, tsz. Besztercze, jhlk. Óradna, ah. pe1:lak1. J., cs. ö. Perlak, u. t. K1sszabadka, u. P• 
.Naszód, cs. ö. Oláhszentgyörgy, 68, XXII, 72, Dra. vad1ós. 
a. t. Majo1·, u. p. Óradna. . Szentkeresztpuszta, r"\ Ötvös, Somogy ·vm., 

Sz e n lj ó z a ef l. Lendvaszentjózsef. nagyatádi j., cs. ö. Nagyat6.d, u. t. Somogyszob, · 
Szeuijózsefpuszta, r"\ Nyergesújfalu, Esetergont u. p. Ötvös-Kónyi. 

11111., esztergomi j., cs. ö. Nyergesújfalu, u. t. Szentkirály kk., Hunyad vm., vajdahunyadij., 
Nyergesújfalu, u. p. Láballan. ház 14.3, f, 641, O., =f', 1.818 kh., kj. és ak • 

•) Szentkatalin kk., X Képespuszta; Bara- Hosdát, lsz. Déva, jhtk. t\s ah. Vajdahunyad, {'S • 
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1. Yajdnhunyad, 64, XXIII, 76, u. t. 6s a. p."tlaczl.:ai j., cs. e. Monaszenijános, •· t. 
Palllakalán. u, p. Laksirújfalu. . 

•) Szentklrály kk., Vas tltn., szombathelyi j., Szen1ikút, r"' Pozba, Bars tm~., verebélJi j. 
lau BO, f. !184-, M., ö, 668 kb., kj. és ak, Táplánfa, cs. o.· Verebély, •· 1;, Alsópél, a. p. Barshese. 
wtk., jb. és ah. Szombalhely, CB. o. Vép, sle n lk ú t l. MecseksAnlkút. 
XVIII, 59, r,~ p. u. Szentkúthegy, r"' Baranyabán, B~rt~llya ""• 

' 0, Dunapataj, Pest-Pilis-SoZt- baranyavári j. (székh. Dárda), Cll. 1), r6berczeriU, 
Kt.iun t•tn., dunavecsei j., CB. G. Dunapataj, u. t. t>S u. P• Baranyabán . 
L t. éil ll. p. Dunapataj. Szentkúti major, n Szcntkút, Vas , •. , n6mel-

llen1iklrály, 0. HódmPz6-Vásárhely, Osongrdfl óJvári j., cs. G. Németújvár, u. t. ésu, P• Strm. . 
.._, cs. G. HódmezO.-VAsárhely, ll. t. éa a. p. Szentkútl puszta, n Szemely, Bt~raRJG •• 
A6dmezc1-Vásirhely. pécsi j., cs. O. ~ecsekszabolcs, 1. t. ú L p • 

•fnftlrálJ, 1"'1 Tiazasllly, Jdse-Nagy1cun-SeoZ· OszOg. 
11M e-., júzsqi alsó j. (székh. JAszapili), es. Szentk1ltmajor, r"' Vát, Veu """• nombathtl,l 
l. Dtelek, L t. é.t u. p. Tiszas11ly. j., ca. G. Acsád, u. t. éa a. p. Vát. · 

l 1 e D t t i r l l y l. Bakonyszentkirály, Csfk· Szentkútpuszta, r"' Mátraverebély, N6grtld.., 
. Enyedszentkirály, Érszentkirály, Gyé· fQleki j. (székh. Salgótarján), cs. O. KiatereDJl, 

.-entkirály, Kalotaszentkirály, Kerkaszentkirály, u. t. .1\isterenye, a. p. M6.travereb61J. 
•auarszentkirily, Marosszentkirály, ,Ponogszent- Szentkúlptu~zta, n Nagymóricz;hida, Gy6r.., 
tirily, Pusztaszentkirály, Rinyaszentkirály, Sajó- sokoróaljai j. (székh. Tél), ca. ll. Té~ L t, TI, 
1zentkirály, Sepsiszentkirúly, Szabadszenlkirály, a. p. Nagymól'iczhida. 
Bzételyszentkirály, Szilágyszentkirály, Topaszent- Szentkdtpll.Sz1ia, r"' Tapolcza, Z!Jla .,.,,tapo~ 
tirily. czai j., cs. G. Tapolcza, a. t. és .•• p. Tapolca. 

r'\ €rkGrlvélyes, B1atmár Szentlajos, n Lajosmizse, Pert·PiliB-SoU·Kil-
"'" nagykál-olyi j., ca. G. Szaniszló, u. t. Ér- kun vm., alsódabasi j., ca. 11. La;osmiue, 
aihályfalva, u. p. ÉrkGrlvélyes. m. h., u. t. és u. p. Lajosmizse. 

Sunttlrályltanya, 1"'1 Tápiószentmirton, Pest· ·*) Szentlészló kk., X KisszenUászló és Ritiu· 
NW-&lt-Kiskun tim., nagykáta~ j., cs. G. Tápió· puszta j Somogy ""'·• szigetvárij., ház 157, f 996, 
•entmárton, u, t. és n. p. Tápiószentmárton. N., m., (5, i.!!72 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Kaplli

Szentklrálymajor, n Csepreg, . Sopron tm~., vál;, jbtk. és ah. Szigetvár, cs. G. Mozsró, 64!, XIX, 
Mepregi j., es. G. Csepreg, u. t. és u. p. Csepreg. 62, r. ~. 

") SzentldrálJszabadja nk., X Cserhalom- Szcntlászló, 0. Riczkeresztur, Fejtr , •. ,ido. 
és Meggyespuszta j Veseprim tim., vesz· nyi j., cs. G. Martonvásár, a. t. Alarlonvia&r. 
j., ház BS6, Z 1 .. 479, M.., é'i • ~ • 3·887 u. p. R6.czkeresztúr. 

th., ak. helyben, tsztk., Jb. és ah. Veszprém, cs. Szentlászló, r"' Szentes, Osongrdd. tili., Cl. e. 
1.. Veazpl"ém, 19, XVII, 65, .(l', ~· Szenles, u. t. és u. p. Szentes. .. 

81en1itldlytanra, n TGrO.k.becse, Torontal S l á ,. l ó l B k tl'-'6 B · 
l ,. "kh · · o T• ... kb .. é8 1 e n t s z . a onysun .."~ , UCIU-

••·· uru ecsel J., ~- • vru ecu, •· •• tlás l H .. d t lá ló J•-· . tláaló TOrOkh szen z ó, omoi o szen sz , """"zen , 
L 8J• .... eca~. Be ett ó·\~ .. -· B 'lL-- Kisszentlaszló, Nyárádszentlászló, Oláhszentláal6, 

•en-ozma, r l r J ~ .... u, ·- "··· . l p k l 
berettyóújfalui j., ca. G. Berettyóújfalu, •· t. és . P_usztaszentla~z ó, üspli szen · 
L p, Berettyóújfalu. laszló, Szászszentlaszl~, Szécs1szentl~ó, Torda-

•) Szentkozmadombja kk., X GOrMpuszla és szenllászló, Váczszentlaszló, _Zalasz~ntlaszló. 
Vilmamajor; ·Zala vm., novai j., ház 6~, :! 4rS4., Sz~ntlászlóbcgy, r-. EperJ_ea, Saro• tM, 11. l 
K., rk. Zalatárnok, 1.156 kh., kj. és ak. Zala- EperJes, u. t. és u. P• EperJes. . 
ttrnok, tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. G. Nova, Szentl~s_zl,ómajor, r'\ Felstlbarakon~, Bskr 
68, XX, 66, ll. t. Gutorfölde, u. p. Zala~árnok. vm., cséflai. J., cs. O. Cséffa, u. t, Gyapju, L ~ 

") 8zen1.k1l1; kk., X Szentkúti majo1·; Vas vm., Oláhszentmiklós. 
németújvári j., ház öl, :! SU, N., O• 1.3v0 kh., Szentlászlómonostora, n Ságdr, Somogy t~~~. 
k,j. és ak. Strém, t.sz. Szombathely, jbllt. és ah. lal1i j., cs. O. Ádánd, u. t. Tab, a. p. Ságvar. 

· Németújvál·, cs. O. Németúj"ir, SS, XX, 66, u. t. Szcntlászlópuszta, r'\ Bolhis, Bomogg '"• 
és u. p. Sb-ém. . · nagyatádi j., cs. O. Nagyatád, a. t. éa 1. p. 

Szentkút, 0. Csanytelek, Osongrdd t~m., cson- Nagyatád. 
rrá.di j., cs. o. Csanytelek, u. t. és u. P• C~any- ") Szentlázl\r kk., Bihar vm., margillaij., hál 
telek. IlS, f 669, O., m., ; , 1.511 kh., lrj. és ak. V&moa· 

Szentkút, n Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis- láz, tsz. Nagy-Vá1·ad, jbl.k.. és ah. Margitta, cs. O. 
&lt·Kiskutlvm., cs. G. Kiskunfélegyházn, ~. Micske, 89, lll, 7, u. t. Vedresábrány, u. p. Micak~. 
~ p. u. *) Szentlel\nylah'a nk., .Arad ~m., aradi j., háJ 

Szentktt, n PáHfytelek, Po• sony t~m., ma- t!ltS, i t ,!lU., M., n., ~, rk. Fnkert, ig. Mikelah . 
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kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Arad, cs. ö. dadai alsó j. (székh. Tiszalök), cs. G. Polrtr, 
Me1·l, 83, VIII, 25, u. t. Arad, 1:8J. r, C8J p. u. · 

*) Szentlélek kk., UdvariJel g vm., udvarhelyi j. *J MzentmargltbáuJ& nt., X Sulezmajor; Soprora 
..-kb. Székelyudnrhely), ház 150, f. M., "m., kisma1·toni j., ház M9, f. !1.14•1, N., ~ •. 
~. 1.619 kb., kj. és ak. Fa1·kaslaka, tszlk., j b. és 4o.61! kb., ak. helyben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Kis-
ah. Székelyudvarhely, cs. ö. helyben, 8!1, XXIV, mal'ton, cs. G. Ruszt, 76, XVIII, 67, r (Szent-

•· t. Székelyudv&~·hely, u. p. Fa1·kaslaka. margithánya-Ru<~zt), ~-
Sientlélet, ll Gyúl·üfii, Baranya 11m., szent- *} SzeutmargitralTa kk., Zala vm., letenyei 

llriDczi j., o. Szentlőrincz, a. t. BO.kkösd, j., ház 68, f. 84.7, .M., rk. Felaőazemenye, 51i 
lo ,. . · kb., kj. és ak. Felsőszemenye, tsz. Nalfkanizaa, 

S 1 e n t l é l ek L Galkszentlélek, Kémia:r.entlélek, j btk. és ak. Letenye, .cs. ö. Letenye, ola, XX, 
fili.azentMlek. a. t. Letenye, a. p. Felsószemenye. 

*) 81entlérui kk., X ; Vu 11m., *) Szentrnnrglthegy kk., X FelsGvégheiJ, GO-
•"m j., ház 4o1, f. BM, M., 0 , t.US kh., kj. és rOgbegy, Györgybegy, Margithegy és Várhegn 
IL Sorkikiafalud, laz. Szombathely, jbtk. és ah. ZalG ""'·• csáktornyai j., ház !86, :f. i.t77, H., 
Vu'l'li.r, ·ca. O. Rum, 88, XX, 66, a. t. és u. p. rk. Szt"lenczehegy éa Mnraszentmárlon, t.M9 th.. 
Damlltllri. kj. és ak. Muraazentmárton, tsz. Na1ntaniua. 

*) SzentUszl6 kk., Zala .,m., letenyei j., ház 87, jbtk. és ah. Csákto1•nya, cs. 6. Stridóvár, XX, 
t ll9'1, 16.., tk. PuB'l.ta.ma~yaród, 1.096 kh., kj. és 65, a. t. és a. p. Muraszerdahely. 
ak. Puszlamagy&I·ód, tsz. Nagykanizsa., jbtk. és ah. SzentmargiUapaszta, ll lJo. 
Letenye, cs. il. Bánokszentgyö1'8Y, 4o8, XX, 65, mogg vm., szigetvári j., ca. G. SomogyháraqJ1 

1o t. Tófej, a. p. Pusztamagyaród. a. t. és u. p. Szentlászló. 
1 ) Slentlörlncz kk., X Keresztea és Tarcsa ; Hzentmó.rla kk., Lipt6 vm., németlipcaei j., 

BfiNIIIJfl. tJm., szenllórinczi j., ház MB, f. 1.724-, ház f»B, f. !!8~1, T., (\, ág. Szielnicz, 891 kh., k,j. . 
K., 0, 1), r~f. Nagyváty, ás. Pécs,· 5.177 ·kb •. és ak. Bobrovnik, btz. Rózsahegy, jblk. és ah. 
1rJ. és ak, helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah. hely- Liptósz?ntmiklós, cs. ö. _Liptót.epla, 67, XV, 
llen, ca. ll. helyben, 6!, XIX, 60, r, ..(' a. t. L1ptótepla, a. p. K1solasz1. 
a. ~ *} Szentmé.ria kk., X Szenlmáriatelep; · 

8Jentl6rlncz, r,. Tliplánfa, VC18 szombat- Tur6ce 11m., s~ubnyal"ürdlli j., ház ~7, i. 113, T., . 
MlJi j., ca. o: Szombathely, a. t. és L p. Táp· o. StO kh., kJ. és ak. Mosócz, tsz. Besztereu
lbfa. · bánya, jbtk. StubuyafQrdő, ah. Turóczazentmá.rton, 

h e n ti 6 r i n c z l. KisszentMrincz, Pest- cs .. ö. Mo~ócz, 71, XV, 4o8, a. t. M:osócz, •· p. 
~~entlllrincz, Sá.rszentlőrinez, Szepeaszentlőrincz, Z01óváralja. . . . 
Waszentlllrincz. S ~e n~ már 1 a l. Alm:wszentmál'la, Bo~ror- · 

•) 8 .. 1• 1 k ... ,_ nk n... ~y· 0 _ v:· szent111ária, Muraszentmiu·1a, Tarno.szenlmina. 
Zfllh or ncz •n• ., ...,..,.t-~.u-uult-.a.&a- ... t 0 " 

L...;. kát · · ház 818 D 1 7"'7 M Szentm .. rialige , 0 tvény, Temes ""'·• .. 6• 
_, t~a., nagy al J., ' ., . u ' .. t' . ( ékh T á ) ,. B ek 6 • * 8 ~01 kh ak h l b ta p ·t 'dék' (székh pon 1 l· sz • emeav r , cs. u. er sz , a. .. u, . , ., . e y en, z. es v1 1 . é Ot é · 
Bud t) 'btk. ah N .. s u. Jl• v ny. . -

apes , J és • agy ... áta, cs. 6. Nagy· S t 1. 1 t 1 s t á · '"'·-6 
'LH- ~ zen mu.r a e ep, ll zen m r1a, .", 1tT Cl .,-., 
....... , 68, II, 6, a. t. Jás.zf~:lsllszentgy•lrgy, ~· t h 1 .... d.Jf.' · ... M ·6 

11 
.. • , s tl" in k kk . s u nya ur ul l·t cs. Uo OB ez, • •• zen Ol' ez e ., .d.baMJ·Torna '11tl~.. z .6 á lj · 

"-- . . há . -'~ 1"7 T k. p l . a. P• Dl v ra a. . ... sal J., z ~6, ., ., , ., m., r 6 fl, 448 *) S • ... .. _.. .. _. -' elck1· ; h"· 
'LL ... é k K' 'd t tk. "b h zen.m .. r.on .u.-..., ..... rau ""''' •• , -~o~~., &J. s a • ISI a, sz ' J • és a • Ka;sa. 65'3, i i.757, N., o, 4-.608 kh., ak. helyben, tsztk., 
l(, IX, ~7. a. t. és a. p. Kassa. '· ~ h .. ., d 8 .. S"kló .,., IV l'" .. _ _. 

" ~ 1 u. es a • Al-&. , c • u. 1 , .,iJ, , ~, ~· 

S&entlorinezpasz~a~ r-. Ersekvadkert, Nógrád Szentmó.rton kk., Liptó .,m., 1·6zsahegyi j., bú 
R., balas~agyarmall J., cs. O. Érsekvadkel t, a. t. 6~. f. ~95, T., rk. Likavka, 4o!t6 kb., kj. és at. 
il u. P• Ersek.vadkt:rt. Likavka, tsztk. jb. és ah. Rózsahegy, cs. O. R6-

S&entlc5nnczté.plánfa L Táplánfa. zsahe.,7 , 67, XV, ,9, u. t. és u. p. 
Szeutlukapuszta, ll Gálosfa, Somogy tJm.. Szentmárton r-., He1•czegszentmárton, Bar,.,.,. 

kaposniri j., cs. ö. Gálosfa, a. t. és n. P• Gálosfa. 1,m., baranyavá~i j. (szék. Dárda), ca. o. VillAny, 
8 E e n tm a r g i t l. Szentmargitbánya. a. t. Villány, a. p. Németmárok. · . 

') Szen1.margitn. kk., )( Décst!ipa!nklanya és Sr~Jentmárton, r-. Székudvar, Árad "'"'·• kiJ-
Lunkatanya; Ssolnok-Doboka 11m., dési ·j., ház jenói j., ca. G. Székudvar, a. t. és a. p. Szék· 
117, i 1.441, O., m., t, ~, kh., kj. és ak. •uh·ar; 
Bálványosváralja, tsztk., jb. és ah. Dés, cs. ö. Szenlmá1·ton l. Alsószentmárton, Belényee-
Relteg, 68, XXI, 70, n. t. Retteg, C8J. szentmárton, Berett.yószentmirlon, Borsodszent-

81 e n tm a l' g i t a l. MeY.ószenlmlll'gita. mítrlon, Cslkszentmárton, Diesőszentm6.rtoa. 
S 1 e n tm a I' g i t a l. Szentmargitralva. Felsószentmárton, Gödreszentmárton, Gyllrszen~ 
H~utmarJ!.Uapuszta, ll Polgilr, Bsabolcs 11m., márton, Hegyhátszentmárton, Hegyszentmártoa, 
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He1·czegszentmArton, Homoródszentmárton, Kak- miháty, Felsöszentmihály, Kisszenlmihály, Magylll' 
uentmá.rton, Kebeleszentmárton, Kemenesszent- s1.entmihály, l\lezllszentmihú.ly, Nárlnsszentmihály, 
márton, Kisszentmá.rlon, Kóródszentmárton, Kun- Nagyszentmihály, Németszentmihály, PuHzlaszen!· 

. ezentmárton, Magyarszenlmárton, Mezöszentmár- mihály, Rábaszentmihály, Rákosszenlmilu'Lly, Si~r
ton, Murasz'entmárlon, Nyárádszentmárton, Óri- szenlmihály, Székelyszentmihály, Turóczsz@nlo 
ezentmárton, Pusztaszentmárton, Rábaszentmár- mihály, Vasszentmihály, Végszentmihály, Zala-

• 

ton, Rózsaszentmárton, Sopronszentmárton, Sós- szentmihály. · 
~zentmárlon, Szalkszentmárton, Szépkenyerüszent- Sz e n tm i h á l y l. Szenlmihályfalva. 
márton, Szerbszentmárton, Szigetszentmárton, *) Szentmih!lyfa kk., X Országútimajor n 
Szilvásszentmárton, Tápiószentmárto-n, Tiszaszent- Rtltimajar; Pozsony ·vm., dunaszerdahelyi j., hu 
márton, Tótszentmárton, Turóczszentmát·ton, Vá- 66, :E 480, M., C), 1.8&1 kh., kj. és ak. helyben, 
radszentmárton, Zalaszentmárton, Zsitvaszent- tsz. Pozsony, jbtk. és ah, Dunaszerdahely, cs. 6. 
márto n. · Dunaszerdahely, 7!!, XIII, m. h., 1. t. 

~) Szentmártonkáta nk., X Forró, Homokerdc5, Diósförgepatony, ~· 
Homokimajor, Középerdó, Székes, Szunyogos és S z e n t ro i h á l y t' a L Kerkaszenlmihályfa, 
Tamáskáta; Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., nagy- Zalaszentniihályfa. 
tátai j., ház 689, ! 8.231, M., o, ~ , 8.3fi7 kh., •) Szentmlllályfaln kk., Sáros om., kissze
ak. "helyben, tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), bení j., ház 114, i. ti()j, T., o, 1.033 kh., kj. és 
jbtk. és ah. Nagykáta, cs. ö, Nagykáta, 68, II, 6, ak. helyben, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Kisueben, 

m. h., u. t. Nagykáta, ~. cs. ö. Kisszeben, 67, lX, (Osztópatak· 
Szentmártonmacskás kk., Kolozs 1.1m., ko- Szentmihályfalva), u. t. Kisszeben, 411). 

lozsvárí j., ház 65, i. 260, O., gk. Hosszúmacskás, Szentmlhlilyfapnszta, r'\ Németújfalu, Boaogy 
895 kb., k.j. és ak. Mogyarmaeskás, tsztk. Kolozsvár, vm., szisetvát·í j., es. O. GyOngyOsmellék, L t. 
jb. Kolozsvár vidéki (szék h. Kolozsvár), ah. Kolozs- Lakócsa, u. p. Szigetvár. · 
vár, cs. ö. Bodonkút, 51,· XXI, 67, u, t. Borsa- Szentmlhályhegy, r'\ Órtilos, So~ogy ~•,, 
újfalu, u. p. Kolozsborsa. csut·gói j., cs. ö. Zákány, u. i. Légrád, a. ,. 

Szentmártonmajor, n Andráshida, Zala vm., Zákány. 
zalaeget~zegi j., cs. ·ö. Zalaegerszeg, u. t. és .. ) Szentmiltillykörtvélyes kk., X Beretnik, 
a. p. Zalaeserszeg. Dubina, Kicsera és Nápotoczi; iJiám111aros r111., 

Szentmártonpuszia, n Almamellék, Somogy szigeti j. (székh. Máramarosszige1), ház 3í9. t 
•m., szígetvári j., cs. ö. Mozsgó, u. t. és u. p. 1.705, R., n., it, i.645 kh., kj. és ak. Alsóapsa, 
Almamellék. · · · tsztk., jb. és ah. Már:unarossziget, cs. o. TatMz· 

Szentmá.rtonpuszta, n Zalalövő, Zala vm., köz, 85, XII, 88, u. t. TaraczkOz, u. p. Alsóapsa! 
zalaegerszesi j., cs. ö. Zalalövó, u. t. és- u. p. Szentmillálymajor, r'\ Léva, Bars 11111., cs. ll. . . -

. Zalal0vc5. · Léva, u. t. és u. p. Léva. 
*) Szentmáté kk._, 8•olnok-Doboka vm., kékesi Szentmlhlilypuszta, r'\ Kisigmánd, Ko111áro111 

j., ház 204, :E 887, M., o., t , o, !1.309 kb., kj. ·um., gesztesi j. (székh. Nagyigmánd), es. O. Nagy· 
és ak. Újós, tsz. Dés, j btk. és ah. • Bethlen, igmánd, u. t. és u.' p. Nagyigmánd. 
cs. o. helyben, 68, XXII, 7!1, u. t. Kékes, ~· Szentmihálypuszta, r'\ Nagyvázsony, Veszprtlll 

") Szentntátyás kk., Vas vm., szentgotthárdi j., ""'·• veszprémi j., cs. ö. Nagyvázsony, a. t. és 
ház 55, t 381, Vend, rk. Felsólendva, 598 kh., u. p. Nagyvázsony. 
k.j. és ak. Liba, tsz. Szombathely, jbtk. és ah, Szentmihálypuszta, r'\ Németlad, Somogy r111., 
Szentgotthárd, cs. ö. FelsöszOlnOk, 83, XX, 66, szigetvári j., cs. ö. Szigetvá.r, (GyOngyösmellik· 
u. t. Gyanafalva, u. p. Liba. Szentmihá.lyfopuszta), u. 1. u. p. Németlad. 

Szentmibá.ly kk., Liptó t•m., németlipcsei j., · Szentmibá.lypusztn, r'\ Szebelléb, Hcmt r.~~~o, 
ház 24, i. 110, T., o, l!llö kh., kj. és ak. Liptótepla, korpanai j., cs. ö. Alsósipék, u. t. és_ 1o p. 
tsztk., jb. és ah. Rózsahegy, cs. O. Liptótepla, 67, Hontnémeti. - . 

• 

XV, 49, u. t. és u. p. Liptótepla. Szentmiltálypusdu, 11 Zalapetend, Zala r.111, 
*) Szentmlhály kk., Ma·ros-1'orda vm., 1·égeni tapolczai j., cs. ö. Kapolcs, u. t. N~yvázsony, 

alsó j. (székh. Szászrégen), ház 120, f. 608, O., u. p. Kapolcs. _ 
t, 914 kh., kj. és ak. Alsóbölkény, tsz. Maros- Sze:ntmibálypusztn, r'\ Zalaszentlászló, Ztrlrl 

- Vásárhely, j btk. és ah. Szá.szrégen, cs. ö. Görgény- vm., zalaszentgróti j., cs. O. Zahiszentgról, u. L 
szenthme, 62, XXII, 7;J, u. t. Görgényszentimre, és u. p. Zalaszentlászló. _ 
u. )). Alsóbölkény. - Sz e n tm i h á. l y t e lk e l. NádasszentmiMir. 

Szentmihály, n Adony, Fejé-1· vm., adonyi j., Szentmibályújtag, r'\ Udvard, Ko111á1"0ill ~111., 
cs. ö. Adony, u. t. és u. p. Adony. udvardi j. (székh. Ógyallad), cs. ö. Urlvanl, u. t. 

Sz e n tm i h á. l y l. Almásszentmihály, Alsó- t.ls u. p. U d \'lU' t. 
azentmihály, Apátszentmihály, Hégaszenlmihúly, ") Szentmiluilyúl' kk., ){ Dióssym11jor; Yyilrrl 
Büdszentmihály, Csikszenlmihály, D•·ávnszr>nt- r:-m. .. ér~ek1ijviLri j., ház liS, i. 50!, T., m., ö, 
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Ut3 kh., kj. és ak. helyben, tsz." Nyit-ra, jbt).t. Szentntitrntanya, r-... M~~yarszentmih~ly, To- · 
és ah. Érsekújvár, cs. o. Nagysurány, 12, XIII, ron'cil 11nt., nagybecskerek~ J., cs. O. Alsoelemér, 
U, m. h., u. ·t. Zsitvagyarmat, ~· u. t. Bégafő, u. p. Jank.ah1d. . 

r-... 01·oszfája, Kolo.ss vm.. Szentódorfa, 1'1 Vashosszúfalu, Va~ "m., vas· 
mezöörményesi j., cs •. O. Mezöőrményes, u. t. és vári j., cs. O. Jánosháza, u. t. Jánosháza, 11. P• 
u. p. Nagynyulas. , . . Duka. · · 

*) Szentmik.lós kk., Bereg ""'·• szolyvai j., ház *) Szentorbáuhegy kk., X Goricsiczahegy, Koz· 
t~. i 1.646, R., n ... m., t, rk. Munkács, 5.938 lovesákhegy, Marlinusevecz~egy, Pernyakhegy, 
th., tj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, jbtk. Rimcsákhegy, Santaveczhegy, Stanetineczhegy és 
Munkács, ah. Szolyva, . cs. o. Alsóviznicze, 65, Verhoviczahegy; Zala 'I'm., csáktornyai j., ház 
XI. lU, , !'·e. ~· . !112, ! 896, H., rk. Felsőmihályfalva és Stridóvár, 

r-... Mez6túr, Jás•·Nagyku;n,-&oZ· 1.287 kh., kj. és ak. Stridóvár, tsz.· Nagykanizsa, 
nok t~m., cs. o. Mezötúr, u. t. és u. p. Mezötúr. jbtk. és ah •. Csáktornya, es. o. Stridóvár, 48, 

Sz e n tm ik l ó s l. Aranyosszentmiklós, Belé- XX, 66, u. t. és u. p • 
nyesszentmiklós, BeUenszentmiklós, Búrszent- Szeutorbánhegy, r-... Újhartyan, Pest-Pili-s-Bolt· 
miklós, Cslkszeutmiklós, · Detrekőszentmiklós, Kiskrm 11m., alsódabasi j., es. O. Alsódabas, u. t. 
Dunaszentmiklós, Fertőszentmiklós, Garamszent- Kakucs, u. p. Újhartyán. 
miklós, Gyergyószentmiklós, Hegyközszentmiklós, SzentpáJ, r-... Kürtlls, .Ar~rJ t~m., aradi j., cs. 3 • 
Káposztásszentmiklós,Kerkaszentmiklós, Kissr;ent- Kür.tős, u. t. és u. p. Sof1·onya. -
miklós, Krasznaszentmiklós, Kunszentmiklós, Szentpál, n Szőke, Baranya 'I'm., pécsi . 

• 

Lajtaszentmiklós, Liptószentmiklós, Magyarszent- j., es. o. SzalAnta, u. t. Görcsöny, a. p. Keszü. · 
miklós, Mosonszentmiklós, Nagyszentmiklós, Né- Sz e n t p á l l. Dunaszentpál, Homoródszentpál, · 
metszentmiklós, Oláhszentmiklós, órszentmiklós, Kerelőszentpál, 1\lagyarszentpál, Porrogszentpal, 
Rábaszentmiklós, Sárszentmiklós, Sornogyszent- Szepesszentpál, Tótszentpál, Vjtenyédszentpál, 
miklós, Szamosszentmiklós, Székelyszentmiklós, Zseliczszentpál. 
Szigetszentmiklós, Tápszentmiklós, Tarnaszent- Szentpálhegyi tanya, r-... Tápióbicske, Pllst· · 
miklós, Tiszaszentmiklós, Törökszentmiklós, Vár- Pilis-Solt-Kiskun vm., nagykátai j., cs. O. Tápió~ 
uentmiklós. · szentmárt.on, u. t. és u. p. Tápióbicske. 

*) Szentmiklósfa kk., Vas 'I'm., czell~Omölki Szentpá.lpusztu, n Győrszemere, Gyrir vm., 
j., ház 4.9, ! M., rk. Pápoez, 986 kh., kj. és sokoróaljai j. (székh. Tét), es. O. Ménfő, a. t. és 
ai. Pápocz, tsz. Szombathely, j btk. és ah •. Czell· u. p. Györszemcl""'· . , 
dGmillk, cs. o. Oslfl'yasszonyfa, 88, XVIII, 69, u. t. SzentpáJpuszta, r-... Örsújfalu, Komárom 'I'm., 
Kenyeri, u. p. Pápoez. csallóközi j. (székh. Nemesócsa), es. O. Komárom, 

Szentmlk.Ióspuszta, 1'1 Csúz, Komárom vm., u. t. és u. p. Orsújfalu. · 
udvardi j. (székb. Ógyalla), 'es. O. Udvard, u. t. Szentpálytauya, rt Halmi, Ugocsa t~m., liszán· 

• 6s u. P• Csúz. túli j. (székh. Halmi), es. O. Halmi, u. t. és 
Szeutmlklóspuszta, r-... Merenye, Somogy vm., u. p. Halmi. 

aligetvári j., es. O. 8zigetvár, u. t. Szigetvár, u. p. Szeatpéter kk., Lipt6 11m., liptóújvári j., ház 
Somogyapáti. 147, ! 786, T., d', 1.056 kb., kj. és ak. helyben, 

Szentmlklóspnszta, r-... Mozsgó, Somogy vm., szi- tsz. Rózsahegy, j btk. Liptóújvar, ah. Liptószent
geh·ári j., cs. O. Mozsgó, u. t. Mozsgó-Szulimán, miklós, cs. O. Liptóújvár, 67, XV, 4.9,.u. t. és u. p. 
u. p. Mozsgó. · Liptóújvár. 

Szentmlklóspnszf a, r-... Piskolt, Bi/1at· t~m., ér· Szentpéter, 1'1 Horgos, Carmgráci t~m., tiszán· 
mihalyfalvai j., es. o. Érmihályfalva, u. t. és inneni j. (székh. Kiskundorozsma), ·es. O. Hor· 
•· p. PiskolL gos, u. t. és u. p. Horgos. 

Szentmiklóspuszta, r-... Tasnádszarvad, Ssüágy Sz e n t p é t e l' l. Barezaszentpéter, Búrszent-

• 

flm., tasnádi j., es. O. Tasnád, u. t •. és u. P• péter, Detrekőszentpéter, Füzesszentpéter, Hegy· 
Tasnád, hó.tszenlpéter, Homoródszentpéter, Kajászószent· 

*) SzentnilklósviUgye kk., Nyitra 11m., vág- péter, .Kemenesszentpéter, Kisszentpéter, Komá.· .. 
· újhelyi j., ház 87, ! 658, T., (), 2.814 kb., kj. és romszentpéter, Mosonszentpéter, Nagyszentpéter, 

lk. helyben, tsz Nyitra, jbtk. és ah. Vágújhely, Németszentpéter, Nógrádsztntpéler, ÓriszentpéteJ·, 
ci. ll. Pöstyén, 7!!, XIII, ,1, u. t. Brunócz, IZJ. Pogányszentpéter, Pusztaszentpéter, Sajószent· 

Szentmik.lószng, r-... Endrc5d, Békés vm., gyomai péter, Tarczii;Szentpéter, Turóezszentpéter, Tüske· 
. J., Ils, O. Gyoma, u. t. és u. p. Endrő.d. . szentpéte1·, Ujszentpéter, Uzdiszentpéter, Vágszent-

*) Szentmlndszent kk., B•epes 'I'm., szepes- péter. 
ófalui j., ház !:.!08, ! 7M, T., o, B.9i6 kb., kj. és *) Szentpéterfa kk., X Csencsibere.kmajor és 
ak. helyben, tsz. Lőcse, jbtk. és ah. Szepesófalu, Tamásmajor; Vas t~·m., szombathelyi j., Mz 
ea. 1!. Szepesófalu, 67, IX, u. &. Szepesófalu, 211, f. 1.481, H., m., o, 4.688 kh., kj. és ak. 
~· · Monyorókerék, tsztk., jb. és ah. SzombM.hely, 
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1180 Szen-Szep . 

-. o. Porn6aplti, XVIII, 69, Ilo t. ás Ilo P• Mo- Kis-~KI tlm., fele:li j., ea. ll. Rimaszáca, 1. L 
llJOrókerék. Ózd, u. p. Felsóho.ngony. 

SJienlp,terfalT& kk., Hunyad tlm., hátszegi j., Szeniszldónla, n Felsószernye, Tret~ctlll ,._, 

llál ! 698, O., .:f, 1.0(6 kh., kj. éa ak. Malom- puhói j., cs. ll. Nemsó, u. t. Felaószernye, L ,. 

Yiz, taz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, cs. ll. Hátszeg, Nemsó. 
16, XXIII, 76, •· t. Hátszeg, u. p. Kemyesd. . *) Szenttamás nk., X Szentlamási tanya\:; 

") Szentp,terfalT& kk., Seilágy 11m., zilahi j., Bác&-Bodrog vm., óbeedei j., b&1 3,17~,! 
Wa 187,! ~. O., t, .:f, 1.886 kb., kj. éa ak. Sz., m., n., O• =f, rt!f, ág, ÓYer-
Ordo~rkut, taztk., jb. és ah. Zilah, cs. ·ll. Alsó· bisz, 41.957 kb., ak. helyben, tsl . 
._-rel)', 61, UI, 10, u. t. és u. p. Ördllgkút. és ah. Óoecae, cs. ll. helyben, 86, V, IM, f, 

•) Szentp,terfölde kk., Zcda tim., novai j., ház _[ll e •. ~- - . 
f. ~. 11., rk. Páka, !U 57 kh., kj. és ak. ::i z e n t t am ás l. Cslkszenttamáa, R!buzent-

•torrlllde, tut.k., jb. és ah. Zalae~rersze~r, cs. 11. tamás, Székelyszenttamás. 
·Jiánobzenl1JIIri'J', 68, XX, 66, u. t. és u. p. Szenttamási tanJáll:, n Szenltamás, Btict· 
•torf6lde. Bodrog ""'·• óbecsei j., Cl. ll. Szentlamás, 1. L 

• 

S.eatpéterhalúztelep, f""' Fonyód, Somogy és u. p. Szenltamás. 
..., leniJeltóti j., ca. o. LenueHóti, u. t. éa u. P• Szenfitamáspuszta, n Bószénfa, &•on ,.., 
Joayód. . kaposvári j., cs. ll. Gálosfa, u. t. éa 1, p. (H. 

S.atp4terpuzta, f""' Csölle, Possony ""'·• ao· los,fa. . 
IIOQU j., u. 6. Somorja, u. t. PozsonypilspOki, Sz~n~tamispuszta, n Kiabucsa, Zall ,.., 
a. ,. M iárd. pacs al J., ca. ll. Pacsa, u. t. és L p. Bucausm~\· 

G 'gal' lbzló. 
llentpáterpu.ta, f""' Olle, Somogy t~m., l l SzenUornya, f"'l Susány, Gömtir il Kis·llotM 

l. ea. 6. Mosdóa, u. t. Attala-C~oma, u. P• G<Hle. vm., rimaszombati j. (székh. Nyustya), es. a. 
a.e~~~terpuzta, f""' llléshaza, Pozsony fltn., Rimaszombat, u. t. Rimaszombat, u. p. ŰIIJÍII. 

•morJIU J., ea. ll. Jóka, L t. Nagyma~ryar, u. P• Sz en t v i d l. Űrszentvid. 

SzénTölgy, f"'l Oroszidecs, Maro1-TordA •• 
Ss_e~tpéterpusta, f""' Málom, Baranya ""'·• régeni felső J. (székh. Magyarrégen), ca. G.llarot-

f6cal h cs. 6. Pécs, u. i. P,lcs, u. P• Keszü. vées, u. t. Szászrégen, u. p. ldecaftlrdcS. 
") Szentpáterszeg nk., X Cserepesmajor; Bihar ") Szenyér kk., X Aradpuszta és Fels6plllzlaj 

..., berettyóúJfalui j., ház 866, f l.SU•i, M., ~ · Somogy vm., marczali j., haz 161, i. 1.046, 1. 
U61 kh., ak. helyben, tsz. Na~ry-Vá.rad, jblk. rk. T ... psony, a.5i1 kh., kj. és ak. Bl!hOnye, ta 
• ah. BerettyóúJfalu, ca. ll. Berettyóüjfalu, 87, Kaposvár, j btk. és ah • .Marczali, cs. G. Bl!hGIIJl, 
W, 7, u. t. Berettyóújfalu, IZ!· u, XIX, 63, u. t. )lesztegnyt'l, a. p. Böhönye. 

8Jientpéterszlillöhegy, r'l Tolnanémedi, Tol·n" Szépalmapuszta, n Pórva, Ye11pré11 ~a., zif.. 
... , aimonto1·nyai j. (székh. Gyönk), cs. O. -Si- ezi j., es. ll. Zircz, u. t. Zircs, u. p. Borzavár. 
aontomya, u. i. és u. p. Tolnanémedi. Szépbokor, f"'l · Osuán, Gö'IIIÖr ú Ki&·Hortl 

") 8zentpéterór kk., X Bil.nfa és Ro.k:olány; Zala vm., rimaszombati j. (székh. Nyustya), ca. O. 

.. ., j., ház !186, f. 1.357, M., o, !.3:i6 .kh., Rimaszombat, u. t. Rimaszombat, L p. Osgyau . 
llj. éa ak. helyben, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és Széperdö, r"\ Paplalva, Bihq.r 1111., marg1Uai 
.a. , ca. ll. Pacsa, 48, XX, 64, u. t. j., cs; o. Berettyószéplak, u. t. és u. p. Pap!alra. 
hca, ~· Szepes, f""' Debreczen, Hajdu vm., ca. O. B~cJu. 

llentrókum.ajvr, · f""' Jánosfalva, Zala t~m., szovát, u. t. és u. p. Debreczen. 
e.á.ktornyaí j., cs. G. Csáktornya, u. t. és u. p. *) Szepesalmás kk., 81epu """• szepeaviraljai 
Cláktornya. . j., ház 170, f. 786, T., rk. Szepeshely, 3.ö69 kh.. 

*} Szentsebestyán kk., Vas tim., muraszombati kj. és alt. Szepesvár!'-lja (szepesváraljavidéki kj. 
J., ház 114, i, 66:t, Vend, O• ág. Ba:tyánd, 1.410 és ak. kerület), tsz. Lócse,jbtk. Szepesv!ralja.&h. 
kla., kj. éa ak. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és Lc5cse, es. ll. Szepesváraija, 67, IX1 SO, a. t. il 

UL. Kw·aszombat, cs. o. Felsc5lendva, Sa, XX, u. p. SzepesviLralja. · 
. 16, u. t. Felsölendva-Mátyásdomb, [8J. •) Szepesap-itta kk., 81epu va., gl!lniczhányai 

*) Szantshnon kk., )( Sz~.>ntsimon..,uszta; G6- j., ház i4, ! ·T., rk. Kluknó és Apátka, terület 
w/ir. és Kis-Hont 11m., feledi j., ház 199, ! 9ö3, l. Kojsó, kj. és ak. Kojsó, tsz. Lócse,jbtt. éa ah. 
K., o, i.2S7 kh., kj. és ak.. Alsóhangony, tsz. Gölniczbánya, cs. ll. Kassa, 67, IX, SO, L L 
Rimaszombat, jbtk. Feled, ah. Rimaszombat, cs. O. Hámo1·, u. p. Kassahámor. 
Rimaszécs, ~6, XVI, 6~, u. i. Ózd, u. p. Felső- *J Szepesárki kk., 81qu VIli., nepesliraljai 
bangon y, . j., ház 8~, i. 4o3 B, T., rk. Szepesedeiény, 1.:J61 

S z e n t s i m o n l Csikazentsimon, Nyárád- kh., kj. és ak. Szepeakllrtvélyes, llL lhe, jblL 
.-enbimon. · 5zepesváralja, ah. L6cse, ca. il. 1116, 87, II, ll, 

S.entslmonpussta, f""' Szentsimon, G(Jtnör i.~ u. t. és u. p. Márltusfalva. · 1 
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Szep Siep tt81 

•) IIIDIIpeabc§la rtv., X Barlangligel, Mézeshely, jbtk. SzepeBYáralja, ah. Lőcse, cs. G. Sze~ 
Ortelep és Sárberek; 8eepe• tim., ház 4.59, :E ~.894., váralja, 67, IX, 30, L t. Szepeaváralja, ~· 
t., D., m., 0 , eJ', 1!1.607 kb., ak. helyben, lsz. *) Szepes n adasd kk., B1epe• tim., szepesviu'8.],jlli 
LcScse, jbtk. és ah. Késmárk, cs. o. Podolin, 67, j., ház 4 B, :E 2~&, T., rk. Ál!'ostháza, 3-i:> kb., lj. 
IX, 80, r (Szepesbélu-Barlangliget), és ak. A~rostháza, tsz. Lc5cse, jbtk. Szepesváralj .. 
l' . e. ah. Lc5cse, 67, IX, 80, u. t. és u. p. Szepesolaszi. 

•) Snpesdar6c• kk., X Bukovinatelep; BletJe• *) Szepesófalu kk., X Harminczatilelep és Major; 
... , löcsei j., ház 65, il. 379, T., len~tyel, rk. 81epu tim;, szepesófalui j., ház~ló, i t.u-4, T. 
CsQtGrtc'Jkhely, 1.!6! kh., kj. és ak. CsOtGrtGkhely, n., m., lenii'Jel, czigány, O• J), !!.879 kb., kj ... 
tatk., jb. éa ah. Lócse, cs. G. Káposztafalva, 67, ak. helyben, tsz. Lőcse, jbtk. és ah. helybeDt 
U, 00, u. t. és u. p. Lócae. G. h.elyben, 67, IX, BO, _[ll e. ~. 

*)·Szepesedelény kk., X Csákipuszta; SietJeS *) Szepesolasd rtv., X Dunszttelep, FOrat.-
... , iglói j., bé.z 116, ! 680, T., ö, !1.887 kb., telep, Gellértfalva, Giqatelep, Povlyektelep éla 
tj. és ak. Jlá.rk.uafalva, tsz. Lócae, jbtk. és ah. Pozevicstelep; Beepes t~m., ház 4.60, f !:UlS, T., D.e · 
Ieló, CL !1. Igló, 67, IX, 80, u. t. él u. p. m., ö, eJ', izr. Szepesváralja, 7.336 kb., ak. hel7" · 
lárkusfalva. ben, tsz. Lc5cse, jbtk. Szepesv~ralja, ah. Lc5cae, ca. 

*) Slepesgylirke klt., Beepu t~•., szepesófalui G. helyben, 67, IX, 80, r. _[ll e. ~ 
hál 14-7, l 739, T., ö, !.831 th., k,j. és ak.. *) Szepespatak kk., X Sintilbánya és Ki• 

tsz. Lőcse, j btk. és ah. SzepesóCalu gGlnicz; SletJU tim., iglói j., ház 16:t, f. U-ICI, T., m., 
•· !1. Javorina, 67, IX, BO, u. t. Szepeaófalu, ö, ig. Merény, 8.14,!:! th., .k,j. és ak. .Merény (m• 
.. p. Újterebes. rényvidéki kj. és ak. kertllet), tsz. Lőcse, jbtk. 6I 

*) SupeshelJ kk., X Ribnyicset él Zsibra; ah. Iglo, cs. G. Merény, 67, IX, u. t. és • 
·~ ••·• szepesváraljai j., ház 80, f, !69, l, P• Merény. . · · 
&, O• . 1.068 kb., tj. és ak. Szepesváralja *) Szepesremete nk., X Konkordiafdrén; s ... 
(uepeiVáraljavidéki kj. és ak. tsL L6cse, pes '*·• .rOlniczbányai j., ház SYB, i 1.796, R.. 
Jbtk. ah. Lőcse, cs. G. Szepes\'ár- ö, ef, 6.863 kh., ak. helyben, tsz. Lőcse, jbtk. 
alja, 67, IX, SO, L t. és •~ p. Szepesvilralja. és ah. GGlniczbánya, cs. G. helyben, , IX, 30,. 

Slepesf.telep, r-. Un~rvár, Uffl ti-., CL G. r, ~· 
Ungvár, L t. és •· p. Unrvár. ") Mzep88rét kk., 81epe1 "'"·• szepelVáraljai j .. 

*) Szepesjakabfaba kk., X Jankovecz és Szip- ház -'1, i 176, J., rk. !:izepeshely, 61:!8 kb., .kj. • 
kcm:; SietJeS ""'·• ólublói j., ház .&03, :E 1.911, ak. Szepesváralja (sze pesvaralja vidéki kj. és ak. 

• 

R., ·l, rk. Újlubló, 11.17!1 kb., tj. és ak. Ólubló kerlllet), tsz. Lc5cse, j btk. Szepesvaraija, ah. UICM, -. 
f'lublói kj. és ak. kertllet), ta. Lócae, jbtk. és cs. G. Szepesvaralja, 67, lX, 30, u. 1;. éa u. ,. 
ah. Ólubló, cs. G. Ólubló, 67, IX, 90, u. t. nyáron: Szepesvaraljn. · · 
Lablóttlrdö, télen : Ólubló, ~- . . *) Szepessümeg klt., X Csingó, DerllnpuazU.. 

*) Szepesjánosfaba kk., Beepts tiWI., lőcsei j., Szepessümet~i vas.ryár éa Zenófllrésztelep; B•.
IW t U!6, T., rt •. Védfalu, 698 kb., kj. és ak. om., iglói j., ház ~1, i 1.ii6J,. T., m., o, ág. Jgl6, 
Kaháltalva, jb. éa ah. cs. G. Popré.d. 8.1-'2 kb., kj. és ak. I.rló (iglóvide.k.i tj. és ak.· 
17, IX, SO, u. t. Káposztafal va, u. p. Landzsé.sGtfaln. kerlll et), tsz. Lőcse, j btk. és ah. Igló, ca. !1. lpé, 

*) Slepeskárolyfalva tk., Szepes tim., ~rolnicz- 67, IX, SO, m. h., u. t. I~rló, ~· 
bányai j., ház 4o6, i !lllB, T., rt • .Klu.Jr.nó, 771 th.. Szepeasümegi nsnár, r-. Szepes~Umeg, 8,. 
ij. és ak. Korampa (koJ'Ompavidéki kj. és ak. pes vm., iglói j., as. o. Igló, a. t. Igló, u. ,. 
kerlllet), tiz. Ll!cse, jbtk. és ah. GGlniczbé.nya, 8lepessQmer. 
ca. ll. 67, IX, 30, u. t. és u. p. ISzepess;rtaDJa, r-. Gibárt, .Abt~uJ· ti ... l 

lorompa. • g!lnczi j. (székh. Abaújszántó), cs. G. 
") 8zepesk8rtvé1Jes kk., X Mé.riatanya; 81e- a. t. Forró-Encs, li. p. Gibárt. · 

JU t~t~a., szepesvé.raljai j., ház 98, l 6!J2, T., Szepess)1;anra, f"'\ Nét!'yes, Bor•oi. na., m-. 
o, kb., kj. és ak. helyben, tsL Lc5cae, jbtk. kGveatli j., cs. G. MezőkGvesd, a. t. és u. ,. 
Szepesv6.ralja, ah. Lc5cse, cs. G. 67, lX, SO, Borsotlivá.nka. · 
•· ·t. Szepesolaszi, ~- *) SzepesszentgJ8rn kk., ti•·• késmárD 

') Slepesmátyásfalva kk., X Lennelpatak ; j., ház 63, f. i>Olt, T., rit. és ág. Hollólomnica, 
Blepe1 t~m., szepesófalui j., ház 183, i 764., T., ö, 1.!1~1 kb., kj. és ak. Hollólomniea, tsz. LeSellet 
a.mt th., kj. és alt. helyben, tsz. Lc5cse, jblk. jbtk. és ah. Kéamé.rk, cs. G. Podolin, 67, IX, 30. 
u ah. Szepesófalu, cs. G. Szepesófalu, 67, IX, SO, a. t. Busócz, u. p. Hollólomnicz. 
1o t. és u. p. Szepesófalu. *) Szepesszentlörlncz kk., Beepes . .,.., 

*) Szepesmindszent kk., X Pétermajor és váraljai j., haz lO;j, i 6~6, T., O• gk. Nqyols't'llt 
Vadrét; Seepa vm., szepeaviraljai j., hé.z 1!1~, t.62~ kb., tj. és ak. Raii'JóCZ, tsz. Lőcse, jbtk. 
f. 567, T., o, !1.886 kb., kj. és ak. Szepesváralja Szepesvá.l"alja, ah. Lllcse, cs. G. Szepesvá.l'alja, 81, 
tasepeamindazenti 'kj. és ak. kerO.let), tsz. Lócse, IX, u. t. és u. p. Szepesvá.l"alja .. 
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118! Szep Szép 

•) Szepasszentpál kk., Ss&p~s vm., s~epes- kh., kj. és ak. helyben, tszlk., jb. és ah. NIIJ· 
váraljai j., ház 61, :t T., rk. Felsörépá.~. 1.843 kanizsa, cs. G. Na~yk&D:izsa, 48,..,XX, 66, L t. 
th., kj. és ak. Szepesváralja (szepesvárnljnvidéki Nagykanizsa, ~. · 
tj. és ak. kerillet), tsz. Lőcse, jbtk. Szepesvár- *) Szepczd kk., X Öregbegy és 
alja, ah. Lőcse, ca. ö. Szepesvá.l'O.lja, 67, IX, hegy j Zala vm., tapolczai j., hú 109, f 
10, •· t. és u. p. Szepesv6.1•alja. M., rk. és ág. Kővágó01'8, ref. Zánka, Ui7 kb., 

") Szepesszombat nk., )( Grébpark és Majunke- kj. és ak. Kövágóörs, tsz. Zalaegenzeg, jhlk. és 
rózfilrész; Ssepes vm., szepesszombati j., ház ah. Tapolcza, cs. ö. Kóvágóllrs, 48, XX, M, 
t 89, i, 977, t., n., m., o, ó', 1.076 k.h., ak· m. h;, •· t. R.évflllOp, [8J. 
helyben, tsz. Lőcse, jbtk. és ah. cs. o. *) Szópfalu nk., X Nagypuszta és Sehanzberg-
Popr6.d, 67, IX, SO, e .. ~- puszta j Temes 11m., újaradi j., bb ~6, ! U88, ' 
· *) Sz~pestamisfalva X j Bse1Jes N., m., O• 5.758 kb., ak. helybBii, tsz. Temes-

• 
.".., iglói j., ház 68, :E 878, T., rk. Létanfalva, vár, jbtk. és ab. Ujarad, es. a. Lippakeszi, 

· ·1.976 ~h., kj. és ak. helyben, tsz. Lt5cse, jbtk. és VIII, ~· . . 
ah. Igló, es. O. Igló, 67, IXt, 30, u. t. Igló, u. p. S z é p fa l u l. Alsószépfalu, Fela6azépfala. 
Szepesslimeg. · 1 Szé])ltabnt f1 Újkécske, ,A,t-Rlii·Bolf. 

· *) Szepestapolcza· nk., X Mészkemencze és Kis hm. vm., kiskunfélegyházi j., cs. G. Újkécske, 
Sto ka va j Sz epe• t1m., szepesszombati j., ház !108, u. t. és u. p. Újkécske. . . 
f, 976, T., o, 6.569 kb., ak. helyben, ' tsz, *) Széphalom kk., ZempUn ""'·• sátoraljaújhelJI 
Löcse, jbtk. és ah. Szepesszombat, cs. o. Poprád, j., ház 69, f ~94, M., rk. NagyUzmér, gt. 
67, IX, BO, u. t. Poprád, ~- · Rudabányácska, 1)!1 kh., kj. és ak, Mikóbúa, 

Sz e p e s t 9 p l i c z l. Szepestapoleza. · tszlk., jb. és ah. Sátoraljaújhely, es. G. SAtoralja· 
•) Sze1)est6tfalu kk., X Lándipuszla és Vi~oda j újhely, . X, ~B, u. t. Sátoraljaújhely. u. •· 

Szepes vm., k;.ésmárki j., ház 179, :E U6~, T., Mikóháza. l. . 

n., O• ó', 8.89!J kb., kj. és ak. helyben, lsz. Széphalompuszta, r-. Csécse, N6grád , •• 
Lcicse, j btk. és ah. Késmárk, cs. O. Podolin, 67, szirá.ki j., cs. O. Szirák, u. t. Pásztó, u. p. ('.séele, 

IX, 90, u. t. Szepesbéla, ~· *) Széphely nk., X Diebusztanya, Frankltanya, 
*) Szepestölgyes kk., X Halas j Sse~ ""'·• .Tózsefszá.llás, Kéjapuszla, Mirapuszta, PaplanJ• 

szepeimlraljai j;, ház 84!, i 867,. T., rk. Zsigra, és Schmidttanya j Te",cs tma., csáki j., ház 781, 
1.5.!9 kb., kj. és ak. Polyánfalu ... (k.orotnoki kj. :E 4.1!16, O., m., n., o, ; , =f, ·18.801 tb., lk. 
és ak. kerület), lsz. Lőcse, jbtk; Szepesv6.ralja, 11.h. helyben, tsz. és ah. Csü, ca. l 
Löcse, cs: O. Szepesolaszi, 67, IX, 80, u.. t. és belyb•.n, 61, VIII, ~4. r . .fl e.~ . 
u. p. Szepesolaszi. *) kk.. 8zollwk-1Jt. 

~) Szepesudyard kk., Ssepu vm., Idesei j., boka 11m., kékesi j., hilz 169, i 84!9, Al., lJ, ; , ~. 
· ház 55, :E 368, T., n., czigány, rk.. Ruszkin, 6.~. 2.639 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Dés, jblk. 
Ló cse, 1 kb., kj. és ak. Lc5cse (lt5csevidéki kj. és ah. Szamos új vár, cs. O. Kékes, 6B, XXII, 71, 
és ak. kel'ület), tsztk., jb. és ah. Löese, cs. o. Lll- u. t. Czege, u. p. Kékes. . · 
ese, 671 IX, 30, u. t. és u. p. Lőcse. t;zépldlitás, r-. Alsóel'dófalva, 81epu tiLt 

Szepesújvár, ~ Zsigt'n, Bzepes vnl., sze- szepesszombati j., ca. O. Késmá.l'k, u. t. és •· p. 
- pesvá1aljai j., cs. O. Szepesváralja, u. t. és u. p. Nagyszalók. 

Szepesváralja. · . *) Széplak kk., Bsoltzok-Doboka '"''' 
·) Szepesváralja · rtv., Beepes 11m .• , ház 616, újvári j., ház 161, i BM. O., ; , B.m kb., ij. 

:E 3.1!!9, T., n., m., O• ó', J), 3.543 kb., ak. hely- és ak. Néma, tsz. Dés, jbtk. és ab. SzamoslijYir, 
, ben, tsz. Ldcse, jbtk. helyben, ah. Lőcse, cs. O cs. O. Szii.Illosújvár, 68, XXI, 70, m. b., L t. 

helyben, 67, IX, SO, r, _r e. ~. ~.su. p. Szamosújvú.r. . 
•) Szepesvéghely X Dubina, Hámor és Széplllk, r-. Bakost01'ék, Göm6r t. Kii-HMII 

Piispökháza ; Szep~s vm., szepesszombati j., ház ,m., rimaszombati j. (székh. Nyustya), ca. l. 
!6:!, :E 1.249, T., C,, ág. Svábl'alva, 4..946 kb., Rimaszombat, u. t. Rimaszombat, u. J• Rilll
tj. és ak. helybe~, tsz. Lócse, jbtk.. és ah. Sze- rahó. 
pesszombat, es. o: Káposztafal va, 67, IX, SO, u. t. Széplak, ~ BonyhAd, Toltlll "m., vlilBJséci ~ 
Poprá.d, ~- · . (székh. Bonyhád), Illi. O. Bonyhád, a. t. és L,. 

•) Szepetk kk., X Hervadtfa, Pettendmajor és Bonyhád • 
· Taszilómajor; Zala 11m., zalaegerszegi j., ház 149, , Széplak, r-. Garammikola, Bt"' "•• léni j., 

f, 918, ll., O• J.77B kb., kj. és ak. helyben, cs. O. Nagysalló, u. t. és 11. p. Zselíz. 
t11ztk., jb. és ·ah. Zalaegerszeg, cs. O. Keniend- S z é p l a k l. Abaazéplak, Berellyónéplak, Ded· 
ollár, 48, XX, 64, r. ~· rádszéplak, Fertllszéplak, Klikilllöazéplak, likot-

. ") Szepetnek kk., Bánfamajor, Cseresmajor, széplak, Ószéplak, Szamosszéplak, Tenkeszéplak. 
Gyótamajot· és V OrOshegy ; Zala vm., nagy kani- *) Széplnk.apá1.1 kk., X Lebenyemajor és Teleki· 
uai j., ház 4481 :E !1..&01, .M., n., h., O• ó', 6.94.0 puszta; .Aba11j-Toma ""'·• kassai j., haz 611, i 
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897, T., ~., rk. Abaszéplak, gk. Izdoba, 1.514 kh., ségi j. (székh. Bonyh6.d), cs .. G. Zom)>a, a. t. 
kj. éa ak. Abaszéplak, lsztk., jb. és ah. Kassa, Bonyhád, u. p. Kakasd. 
es. O. Kassa, 84, IX, !7, m. h., a. 1. Bárcza, ") Szépúr kk., VaB 'Vm., felsc5c5l·i j., ház 16, 
a. p. Abaszéplak. !. 1!0, N., ág. Pinkaf6, 868 kb., kj. és ak. 

Széplakpuszta, n Gács, N6gráil 'Vm., gácsi j., (pinkaf6vidéki kj. és ak. kerOlet), tsz. Szombat-
cs. O. Gács, u. t. és u. p. Gács. hely,. jbtk. és ah. FelsMr, cs. G. Pinkafc5, 88, XX, 

•) S.Zéplig~t nk., Bác.,·Bod.-og ""'·• palánkM 66, u. t. és u. P• Pinkafö. · 
j., ház 633, ! :1.782, N., t., m., o, ág. Bulkeszi, *) Szépvlz nk., X Bükklok, Csügés, Gyepecze, 
UM kh., ak. helyben, tsz. Uj és ah. Kostelek és Pl'icsketc5; · Osik vm., szépvizi j., hu 
Palánka, cs. G. helyben, 6, VI, 19, r. 71!, f, 8.078, M., o (•), ; , 80.410 kb., ak. hely-
.[11 e. ~- . ben, tsztk:, jb. és ah. Csiksze1·eda, cs. G, helyben, 

Szépmajor, f"'' Drávanagyfalu, Zala vm., csák· 8:1, XXIV, 80, r (Szépviz-Csikszenlmihály),_ . 
tornyai j., cs. ö. Csáktornya, u. 1;. Csáktornya, I" e. 
•· P• Drávanagyfalu. ~zé})VÖigy, r"\ Ják, VtJB ""'·• szomhatll#lyi j., 

*} Szclpmezö kk., K'18·KtlldiU6 vm., hosszúaszói cs. o. Pornóapáti, u. 1;. és a. p. Ják. 
f., ház !. 1.4·80, N., o., (j', gk. Kistövis, 8.383 *) Szér kk., X Baromlakpuszta ; 8•ild.!J11 .".., 
th., tj. és ak. helyben, tsz. Erzsébetváros, j btk. szilágycsehi j., ház 196,! 976, M., ! , gk. Szilágy· 
Hoazúaszó, ah. Erzsébetváros, cs. ö. Betlenszent· korond, !.901 kh., kj. és ak. Bogdánd, tsz. Zilah, 
miklós, 60, XXIII, 76, r, ~· jbtk. és ab. Szilágycseh, cs. G. Hadad, 61, III, 10, 

*} Szópnyir kk., Beseterc•e-Nau6tl vm., jádi a. t. és a. p.· Bogdánd, ~-
J. (székh. BeszterczeJ, ház 119, f, 590, N., czigány, Sz e r l. Neme11,1ze1'1 Tüskeszer, Zsizseiszer. 
o., rJ, kg. Fels6balázsfalva, !!.464 kh., kj. Szász- *) Szerb kk., .Arad vm., nagyhalmágyi j., hu ' 
Ulrpény, ak; helyben (a szásztörpényi ak. párhu- 116, f, 780, O., .:j=-, !.456 kb., kj. és ak, Kishal· 
zarnos B. anyakönyve), tsztk., j b. és ah. Besztorcze, mágy, tsz. Arad, j btk. Nagyhalmqy, ah. KOrOs· · 
cs. o. Alsóbalázsfalva, ~3, XXII, 7!1, u. t. és u. p. bGkény, cs. 11. Nagyhalmágy, 33, IV, 18, u. t. 
Besztercze. és u. P• Nagyhalmágy. 

• J Széppatak ,kk., X Horasztkova; Tt·encst!tt Sz e r b a r a d á c z l. Alsóaradi. 
filii., puhói j., hb 68, f. 840, T., rk. P9roszka, Sz e r b cs a n á d l. Nagycsanád. · 

kh.,_ · tj. és ak. Poroszka, tsz. Trenesén, Sz e r b e l em é r l. Felsöelemér • 
• 

jblk. és ah .. i:'uhó, cs. G. Nemsó, 71, XV, 4-7, u. t. *) Szerbesd kk~, Bihar vm., vaskohi.j., há.z~:i, 
Illan, 11. p. Poroszka. . !, 436, O., .:j=-, 1.050 kh., kj. és ak. Biharlonka, 

Széppatak, f"'' Letkés, Hont·vm., szobi j., cs. tsz. Nagy-Várad, jblk. Vaskoh, ah. Belényes; cs • 
O. Szob, u. 1. Szab, u. p. Letkés. G. Vaskoh, 37, IV, 13, u. t. Yaskoh, a. p. Rihar-

*} Szépré' kk., Sáros ""'··· héthársi j., ház 97, lonka. 
i 461, T., rk. Darócz, 1.9!11 kh., kj. és ak. Da· Sz e r b es t l. Szerbesd. · 
róez, tsz. Eperjes, jbtk. _és ah. Kis:;zeben, cs. O. S z e r b i t t e b e l. Felsc5ittebe • 
Lubotény, 67, IX, !9, u. 1;. Berzevicze, u. P• S z e r bk e r es z t ú r l. Ókeresztúr . 
Darócz. Szerbkunyhó, r"l Érd, Fejtr .".,.,, adonyi j., 

*) Szepal nk., X Aranyosmalom és Széchényi- cs. G. Érd, a. t. és a. P• Érd. · 
ftlrdő; .Abauj-Tar·na '""'' csereháti· j. (székh. Sz e r b n a gy sz e n tm ik ló s l Nagyszent-
Szepsi}, ház f. U 97, M., o. ~, 1), gk. Szeszta, miklós. · · 
ig. Stósz, !.087 kh., ak. helyben, tsz. Ka8sa, 'jbtk. Sz e r h n e u z i n a l. NagynezsénJ. . 
és ah. helyben, cs. ö. helyben, M, IX, !7, *) Szerböol kk., Nyitra vt~t., gal&'ÓCZÍ j., ház 
f, ..[ll e. ~· . · · !9, !. 219, T., r~. Árdánfalva, U06 kb., kj. és 

*) Széptelep kk., .t1lsó-Fehér vtn., kisenyedi ak. l.t,elsc5atrak, tsz. Nyill"B, jbtk. és ah. Galgócz, 
j. (székh. Vizakna), ház 48, f, !U 7, O., kg. Lada- cs. G. Nagyrépény, ti, XIV, 66, u. t. Radosna, 
mos, 486 kh., kj. és ~tk. Alamor, tsz. Gyulafehér· a. p. Felsóatrak. · 
vár, jblk. Vízakna, ah. Balázsfalva, cs. ll. Viz- IS z e l' b p a d é 1: Padé. · 
akna, 64o, XX lll, 74, u •. t. és u. p. Ladamos. Sz e r b p á r d á n y l. Párdány. 

•) Szeptenczújfalu kk., Nyitra 'Vm., nagyta- Sz e r b p o zs e zs e n a l. FelsGpozsgáa . 
polcsányi j., ház !:!7, f. 494, T., l'k. Nyitrabajna, ·*) SzerlJszeutmt\rlon nk., Torontál vm., pár-

• 
ig. Nyitrazerdahely, 1.109 kh., kj. és ak. Radosna, dányi j., ház 345, i. 1.755, Sz., .:j=-, l'k. Jánosfölde, 
laz. Nyitra, jbtk. és ah. Nagytapolcsány, es. O. 6.4.03 kh., ak. helyben, tsz. Nagybecskerek, jbtt. 
No.gyrépény, Hl, XIV, 66, :a. t. és u. p. Nary- és n h. Módos, cs. o. Újpélls, V, t 6, 

• • 

répény. . ~· 

• 

Széptölgyes, f"'' Felsc5szúcs, 1hncslfn ""'·• tren- Szet·btelep, r-. Fót, Peat-Pilis-Solt-Kiskvn ." •• , . 
cscni j., cs. o. Trencsén, •· t. T1'8ncsén, •· p. váezi j., cs. o. Fót, a. t. és u. p. Fót, --
Felsiiszúcs. "J Szerdabe}J nk., X SósfQrdd; B•eben ." ... 

Sléptö1g:yea, r"t Kakasd, Tolna .,,..,, völgy- szerdahelyi j., ház -t60, f i.055, o., n., m., (5, 
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X, r. ff, •• rel. Kisenyed, 8.873 kb., ak. helyben, Cl, 6. helyben, 
-. .Nanaseben, jbtk. helyben, ab. Szászsebes, 
aa. a. helyben, 66, XXlll, 741, r (Erdély- ") Szarencsraba tk.,)( Szerencsraln majort 

_[ll e. 4eAI.. B~r~g flm,, latorczai j. (szék~. Orosnég), hu"-
S 1 e r d a h e l y L Alsóazerdabely, Bod1·ogszer- i 1!!1, R., gt. Gombás, 3.166 kh., tj. 6I d. 

clahely, Drivaazerdahely, Dunaszerdahely, Felső- Beregszöllős, tsz. Beregszász, jblt. és ah, lla. 
•erdabeiJ, Kisszerdahely, Kőszegszerdahely, Ma- kics, cs. G. Beregsárrét, 66, XI, 36, a. t. Jiu. 
narazerdabely, Muraszerdahely, Tótszerdahely. kács, a. p. BeregaálTél 

Szerdahelyltanra, ,..., Vetés, B•atmtif" ""'·• Szerencsfahi major, r'l Szerenesralva, Btr., 
•engeri j., es. G. Csenger, a. 1. és u. p. Vetés. · latoreRi j. · (székh. O!'oszvég), ca. il. Bent 

") Szareoseur kk., Györ ""'·• sokoróaljai j. sirrét, u. t. Munkáes, a. p. Beregsárrét. 
(aékb. Tét), hu 166, f. 1.116, M., rk. GyOmGre, Szerenospataki malom, r'l Boldogk6váralllt 
ref. qyc5rszemere, ig. Gecse, 1.15-j kb., tj. és .Aba~·Toma ""'·• ~nczi j. (székh. Abaújnánt6~ 
at. GyOmOre, tsz. Győ1·, jbtk. Tét, ah. GyrSr, ea. cs. G. Abaújszántó, •· 1. él •· p. BoldorU-
&. Kajir, 19, XVII, 66, a. t.. GyGmGre, ~· vála)ja. 

Szereoaeny, f"t Gárdony, Fej Ir ""'·• székes- ") Szerap nt., X Cserepeszódony, GaWJpollll. 
• 

rehérvári j., ca. 6. Veleneze, a. t.. Sere~rélyea, Hosszúhát, Keménylanya, KiszódonJ, Kilzép-, 
.. p. Dinnyés. Nagykaszilóta.nya· és Osvénytc5; Bihar, •. ,., 

") Szered nt., X Herczegudvar és Kiserdc5major; réti j. (székh. Bihamagybajom), háJ ~. ! 
Po.aony ""'·• nagyszombati j., ház '7':1., f, 1».871, M., ~, rt. BAránd, 9.738 kh., ak. helybeli, l& 
T., m., n., o. J), B.!töS kb., at. helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. él ah. ee. l 
Pozsony, jbtk. és ab. Nagyszombat, es. G. hely- helyben, 37, III, 8, f, e . .",. 
~n, 7!1, XIII, 40, ~. r, _[ll e. *) ~zeretrah'att., ,111., be• 

S 1 e r e d L Kisszered, nyői j. (székh. Besztercze), ház 811, ! 400, O., 11., 

Sz e r e d a l. Csíkszereda, Nyiradszereda. Kk. Sófalva, 815 kh., kj. és ak, Sófaha, wtt., jb. 
•) SzerednJe ü., Ung ""'·• szerednyei j., biz és ah. Besztercze, es. ll, Sófalva, 63, XXII, 71, 

BM, i. 1.867, m., r., n., l, ~, t , . J), 4-.051 kb., r. ~· 
tj. és ak. helyben, tsz. Beregszisz, jbtk. és ah. z e r e t v .a l. Kisszeretva, Nagyszeretva. 
Ungvir, es. O. hely be~, 66, XI, _.re.~. ") Szedaha tk., MáramaroB ""'·• suptqi ~ 

Szeregyháza, f"t GJUla, Bikis tiM., cs. G. (székh. Aknasugatag), ház ! 1.035,·0., n., ~. 
Gyula, u. i. és ti. p. Grula. !1.~75 kh., kj. él ak. Budfalva, taztk., jb. él d. 

Szereka tk., Bvnyad ""'·• szászvárosi j., hé.z Mál·amarossziget, es. ll, Aknuuptag, 86. lll, 
70, i. 2it, O., -f, 1.698 kh., kj. és at. Berény, BS, u. t. és •· p. Aknasugatag. · 
tu. Déva, jbtk. és ab. Szászváros, cs. G. Szász S z e r fa l v a L FélazerralvL · 
Yiros, 64o, XXIII, 75, u. i. és a. p. Szászváros. *) SzerglinJ tk., X Lovászmajor; Vu ... 

·") Szerelmel kk., ~mplln 11•·• homonnai j., czelldOmOlki j., ház 181, f. 81-.'>, M., rk. Kemeneto 
bú 91, i 4-60, T., O• 1.74-6 kb., kj. és ak. hőgyész.áR.Gerifelyi,!i.713kh.,kj.éuk.Kemellll' 
Udn, tu. Sátoraljaújhely, jbtk. éa ah. Homonna, map.si, tsz. Szombathely, jhlk. és ah. Czelld0m61k, 
-..o. Homonna, 66, IX, 18, a. t. Koskócz, u. p. es. o. MairJargenca, XVIII, 59, L t. 6I L ,. 

Udva. · Vinál'. 
Szerelmes, f"t Dombrid, S•abolcs ""'·• kis- Sz t'l r g fl n y l. Fertőszergény. · 

ri.rdai j., es. ll. Dombrád, u. t. és a. p. Dombrád. Szerkl, f"t Benes~áza, Zdlyo• 1111·, bremt. 
S•erelmespusda, f"t Nagymihály, Ze•pltn bányai j., cs. G. Mihái.Jlelek, a. t. Gáspard, L ,. 

"'·• na~mihálJi j., es. G. Naumihály, ._ i. · 
68 u. p. NalrJmihály. · ") SzernJe kk., X Felac5erd4 és lmtaDJii 

Sze1·elmestanya, f"t Sényc'S, &abolc• "'·• nyfr- Bereg "'"'·• mezilkaszonyi j., hu W, ! 
bolfdányi j. (szék.h. Cll, ö. Apagy, ._t. l\1.,- · ~, rk. Mezökaazony, 1.819 kh., kj. 6I al. 
Tura, a. p. Nyfrbogdány. Barkaszó, tsz. Beregszász, jbtk. ai. 

") Szeremle nt., X AlaópGrbOly, Erc'Saalj, Gyd- Beregszász, es. o. BálJU, XI, U. 1o t. • 
Hatszi~r&t és Réü; Put-P•lis-Bolt-Kiskufl a. p. Barkaszó • 

.... , kiskc'Srösi j., ház 511, f. 1.061, M., ~, rt.· Sz e r n y e l. Alsószernye, FelsllszemJe. 
Bitmonoator, 5.HOO kb., ak. h•lyben, tsz. Szabadka ") ~zervesd tk., Kra.16·816rlfly ••·· briJo 
jbtt. Baja, ah. Kiskunhalaa, CL G. helyben, SS, l sebesi j., ház :E 7 H, O., :fo, kb., ij.., 
l. L i. Baja, ~· · , ak. Újkaránsebes, tsztk., jb, '- ah. Karilllebel. 

") S•erencl nk., X Fehmtótanya, Malomtanya, ea. G. Karansebea, 68, VIli, H, .. t. • 1o ,. 

•ohoa, TaktafOldvir M Vinczetanya ; Zemplén Karánsebea • 
.._, IHrencai j., ház ·896, f. 11.101, M., cseh- Sz e r v e a t y e ·L Szervesd. 
acv."T&, & , ', 8, J), ig. Tá. lJ L, 1;,018 tb., at. ") Szésdnna kk.,. X BelhlentanJa; ~ 
WJbeD, ta SüoraljaQjhely, jbtk. és ah. helyben, Dobokfl tltll., betblem j., hu196, i. 96!, O., a,'' 
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• 

2.3i5 kh., kj. és ak. Várkmlu, Lsz. Dés, jbtk. és O. Hajduszoboszló, a. t. él •· p. Hajdu-
ah. Bethlen, es. ö. Bethlen, 63, XXII, 7!1, u. t. szoboszló. 
Bethlen, u. p. K6zépfalva. Szlget, ,....., Kunhegyes, ~áss-Naqgkun-&olnok . 

Szeszesor kk., Fo,qm·a.s um., fogarasi j., ház 91. um .. , tisz,d felső j. (székh. Kunhegyes), cs. ö. 
i. 4.!4., O., ; , 82;) kh .. kj. és ak. Jás, tsz. B1·assó. Kunhegyes, n. t. és n. p. Kunhegyes. 

• 

ibtk. és ah. Fogaras, cs. ö. Fognras, 31, XXIV, Szlget, r-. Kunmadaras, Jáss-Nagykun-Szolnok 
. • 79, u. t. Vajdarécse, u. p. Fognras. um., tiszai felső j. (székh. Kunhegyes), cs. ö •. 

Szeszélyes,,....., Ógyalla, Komárom vm., udvardi Kunmadarns, n. t.· és u. P• Kunmadaras. 

• 

• 

• 

j. (székh. Ógyalla), cs. ö. Ógyalla, n. t. és u. p. Sziget,,....., Tetétlen, Hajdu vm., haj•luazobosdói 
• 

Ogyal111. j., es. o. Tetétlen, a. t. és u. p. Tetétlen. 
SzcsZ'gyártanya, ,....., Nyírkarász, BsaboJca ""'·· Szlget, ,....., Tiszaszőllős, He"es "•·• tiszafliredi 

kisvárdai j., es. O. Újfehi\l'ló, u. t. é~t n. p. Nyír j., es. ö. TiszafQred, _u. t. és u. p. TisT.aszöllc5s. · 
karisz. . · · Szlget,,....., Tolna, Tolna vm., kllzponti j. (székh . 

*) Szesdm kk., X Rezsőtanya; .AbiJNj·TOl'tZa Szeksz.í.rd), es. ll. Tolna, n. t. és u. p. Tolna. 
""'·• r.sereháti j. (székh. Szepsil, !Jáz 107, i 689, Sz i g e t l. Barátsziget, Gelsesziget, Keresztény
~[., ; , ~, rk. Csécs, !!.263 kh., kj. és ak. Huzita, sziget, Kissziget, Kunsziget, Mci.rnmnrossziget, 
tsz. jbtk. és ah. Szepsi, es. ö. Sze p si, 34, Marosszige t, M urasziget, Őrisziget, Széesisziget, 
IX, !17, m. h., u. t. és a. p. Csécs. · Szilágysziget, Temessziget, Torontálsziget. 

*) Szete X Szeleharaszt; Hont 11m., vámos· *) Szlgetbecse nk., X Kh·ályrét; Prst-Piz,s-Solt-
mikolai j., ház nt, f. 679, M., (), 2.682 kb., Kisk1m ·um., ráczkcvei j., ház 178, f. 966, M., 
kj. és ak. Ipolyszakállos, tsz. .Ipolyság, jblk. n., rk. Ráezkeve, 2.973 kh., ak. helyben, tsz. 
Vt1mosmikola, ah. Ipolyság, cs. ö. Vámosmikola, Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. és ah. Rácz
!!6, XIV, 46, u. t. Ipolyvisk, 18]. keve, es. ll. Ráczkeve, 3!1, I, t, u. t. és n. p. 

Szetebnraszt, ,....., s~ete, Hont um., vámos- Ráczkeve. 
mikolni j., cs. ll. Vámosmikola, n. t. Ipolyvisk, *) Szlgetcsép nk.; Pest-Pil-is-Solt-Kiskun vm., 
u. p. Szete. · t•áczkevei j., ház 27 :JI, f. 1.619, M., sz., n., o, =f, 

Szétszórttanyák, ,....., Sarkad, Bi11ar ""'·• nagy- 3.1'68 kb., ak. helyben, tsz. Pestvidéki .(székh. 
szalontai j., es. ö. Sarkad, u. t. és u. p. Sarkad. Budapest), jbtk. és ah. Ráczkeve, cs. ö. Rácz-

S z e t y e e h ó l. Visszhang. keve, 3!1!, I, 1, u. t. Tököl, ~-

• 

Szevesrlréuy kk., Fogaras ""'·• fogarasi j., *) Szlgetfalll X Gizellamnjor, Klobusitz- · 
ház 85, f. 889, O., t, 1.013 kh., k.j. és ak. Jás. kytanya, Révaytanya, RuinerskircManya,Szécsány
tsz. Brassó, J btk. és ah. Fogarns, cs. ö. Fogaras, szállás és Új tanya ; Temes vm., deUai j., ház ~85, 
81, XXIV, 78, u. t. Vajdarécse, u. p. Fogaras. i 1.4GB, o., m., ~, =f, dt. Gátalja, 6.80+ kh., kj. · 

SzlágypuHZta, ,....., Rinyabesenyő, Somogy 11m., és ak. helyben, tsz. Fehértemplom, jbtk.- és ah. 
nagyatádi j., cs. G. Görgeteg, u. t. és u. p. Lábod. Detta, es. ö. Gátalja, 61, VII, ~·J, , ~ . 

.. ) Szlblel nk., S.eben ""'·• szelistyei j., ház 302, Szigethát, ,....., Tiszarn red, Heves t•m., tisza-
:1!. t.OOB, O., =f, 6.526 kb., ak. helyben, tsz. Nagy- fllre•Ji j., es. o. Tiszafüred; u. t. és u. p. Tisza-
szeben, jbtk. Szelistye, ah. Nagyszebe:a, .es. ö. füred. . 
Szelistye, 31, XXIII, 74o, u. t. és u. p. Szelistye. Szlgetbytauya,,....., Nógrádmegyer, Nóo·rárJ ""'·• 

Szldó,,....., Tiszaadony, Bereg um., .mezőkaszonyi szecsényi j., es. 6. Karancsság, u. t. Szécsény, 
j., es. ll. Tiszaszalka, u. t. Mezőkaszony, u. p. u. p. Nógrátlmegyer. . . 
Tiszaszalka. Szlgetlmnjor, ,....., Felsc5jányok, PolSony "''"·• 

*) SzJdorfalva kk., Bereg "m., lat01·ezai j. somorjai j., es. ö. Kismagyar, u. t. és u. p. 
(székh. O•·oszrég), ház 66, i 366, R., n., rk. Nagymagyar. 
:Ptlunkács, gk. Szarvasrét, 490 kb., kj. és ak. Nyáras- Szlgethunjor, ,....., Felsőszeli, Po•sony vm., ga
domb (felsővizniczei kj; és ak. kerí'llet), tsz. Bereg· lintai j., es. ö. Pered, u. t. Kirilly1·év, u. p. 
szász, jblk. és ah •. Munkacs, es. ll. Alsóviznieze, Alscíszeli. 
66, XI, 34, u. t. és u. p. Frigycsfalvn. Szlgetlmnjor, h Nemeshodos; Poesony vm., 

Sdebertnnyn, r. Sznrtc, Ung t•m., nagykaposi üunaszert.lnhelyi j., es. ll. Dunaszerdahely, u. t. 
j., cs. ö. Csap, u. t. és u. p. Szílrle. és u. p. Dunaszerdahely. 

• Sziclnlcz kk., Liptó t:m., németlipcsei j., ház Szlgethunjor,,....., Pozsonyeperjes, POzsony ""'·• 
161, f, 774, T., c:J", rk. Tarnócz, 1.055 kh., kj. és ·dnnaszert.!ahelyi j., es. ll. Dunaszerdahely, u. t. 
ak. helyben, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. Liptó- Felsc5szeli, u. p.· Pozsonyeperjes. . 
szentmiklós, cs. o. helyben, 67, XV, 49, a. ~ Szlgetipusda, f"". Kolla, Komdrom "'"'·• ud-
Liplótepla, ~- · vat•di j. {székh. Ógyalla), cs. ö. Ud\'ard, a. t. és 

Sziget,,....., Balmazújváros, Hajdu 11m., kOzponti 11. p. Kolta. · 
j. (székh. nebreczenJ, es. ll. Hulmnzújváros, a. t. Szigeti}mszta, ,....., Paptamási, Bihar t•rn .• , sza-
és n. p. Balmazujváros. lárdt j., es. ll. Szalárd, u. t. Gyapoly, n. p. Pap-

Sziget, · f"". Hajduszoboszló, Hajdu vwa., es. tamási. . 
• 
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1186 Szig-Szih 

Sdgetknmara, r-. Márnmarossziget, lJfára· becskeraki j., es. ll. Felsőelemér, 1. t. és 1. p. 
tntJros vm., cs. o. Mársmarosszigel, Felsőaradi. 

· I- e. 41!/Já. Szl g ettanya, r-. Gutor, Ponony ""'·• somorjai 
Szigetmnjor, r-. Dénesd, PolBong vm., somor· j., es. ö. Somorja, u, t. Somorja, u. p. Gutor. 

jai j., cs. O. Somorja, a. t. Pozsonypüspöki, SzigeUanya, r-. Szamostatárfalva, Blahtuí• 
a. p. Misérd. "m., esengeri j., es. 11. Porcsalma, a. t. és 1o p. 

Sdgetmajor, r"\ Gyulavári, Bllcú vm., gyulai Csenger . 
j., es. o. Gyula, u. t. és u. p. Gyulavé.ri. Szlgettanya, n Taktakenéz, 81aboZcs G•~ · 

Szlgetmnjor, r"\ Nagymagyar, Po6song ""'··· dadai alsó j. (székh. Tiszalök), ca. ö. Bdds1eat· 
somorjai j., cs. o. Kismagyar, u. t. és u. P• mihály, u. t. Tiszadada, u, p. Prngy. 
Nagymagyar. • Szlgettnnya, r-. Tiszarád, 81aboZer .,.,, nyft. 

Sidgetmajor, r-. Németcsernye, Torontá' t1m., bogdányi j. (székh. Kemecse), es. ll. Kemecae, 
uombolyai j., cs. o. Magyarese1·nye, u. t. és a. t. és u. p. Vasmegyer . 
•· p. Zsombolya. Szlgettanyll, r-. Tllrllkbecse, Torontlll Ga., 

Sdgetmajor, r"\ Tiszakflrt, Já86-N11ggkwn· tOrlikhecsei j., es. ll. Törökbecse, u. t. és L p. 
Iholnak vm.,. tiszai alsó j. (székh. Tiszo.löldvé.r), Törökbecse. · 
es. 11. Tiszakürt, u. t. és u. p. TiszakQrl. *) Szlgetlijfalu nk., . Put-Pili$·8oZI·Kirku 

Sldgetmajor, r-. Vágbesztercze, Trencstn t1m., "m., ráezkevei j., ház !179, ! 1.781, N., m., ~. 
Ylgbeszte1·czei j., cs. il, Vágbesztercze, u. t. és 1.865 kh., ak. helyben, tsz. Pestvidéki (nékh. 
•· p. V ágbesztereze. Buda p jbtk. és ah. Ráczkeve, cs. ll. Ráczkeve, 

Sdgetmajor, r-. Vásárút, Ponong t1m., duna- 3!, I, 1, (Szigetszentmárton-Szigetújfalu), 1. t 
azerdahelyi j., es. ll. Dunaszet·dahely, u. i. Felistál- Ré.ezkeve, ~-
Alsónyárasd, u. p. Vásárút. · *) Szlgetvár nk.,· X Plébániamajor, Szeht!nfa. · 

· ") Szlgetmonostor nt., X GMsziget és Ho- puszt~, Turbék búcsújáróhely~ Turbék·TIIrllblr 
rlnyiesárdo.; Pest-PiHs-Solt-Kiskun t1m. pomázi vasub megállóhely és Til.skevar; 8o111ogy r• .. 
j., hu !53, f. U6!, M., 0 , ~, kh., ~k. hely- szigetvári j., ház 917, f. 6.15!l~M., ~.t, (l, ref . 

. ben, tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. és ah. Hobol, 6.(3!1 kb., ak. helyben, tsz. K~posvár, ibtt 

endre, ~- · ~, · e. 
Sdgetor, r-. Hajdub!lsz!lrmény, Hajilu tim., Szigfrid~ajor, r-. Tárnok, Fejtr tili., ftli j., 

cs. 11. Hajdubllsz!lrmény, u. t. és u. p. Hajdu- cs. O. Sóskut, u. t. és u. P• Tárnok. 
Msz!lrmény. · *) Sztgllget kk., X Cziframajor, KongópiiB!l& 

· Sdgetpuszta, r"\ Kerekgede, 06fii.Öf' ú Kis· és Patacspuszta; ZtJltJ 11m., t~polrzeL j., ház .' 
D'--· fi l d' • It F' l d .. é f. 1.111, M., rk. NemestllrdemlCZ, Ul9 kb., k~ 
.a.,..., ""'·• e e 1 J., cs. u. e e , u. •• s u. P• k N d · z 1 · v ályed és a • emestör em1cz, tsz. a aegersz~g, Jbtk. 

e. ó . . és ah. Tapolcza, es. o. Badacsonytomaj, ~ XI, 
S.lgetpuszta, n st, Vessprém f1m., veszprérot M ök" ·d "L t B 1 t ed · rvr 

· · V"' 1 t .. Nád dl dán Ó · e-z u ve., , -· u. • a a on er1cs, ~ J., es. o. a.rpa o a, u. •• as a y, u. P• st. S 1 ~ D 1 k ... · 1 &l 
. . "z goru, r-. e ne a..asla va, ros '"'·• eper· 

• 

Sdgetpuszta, r"\ Salgótm·Ján, Ndgrail vm., "esi j es. il. Keczerpeklén u t. és L p. Tól· 
fnleki j. {székh. Salgó~a1·ján), ca. il. Salgótarján, ~óvé.r.'' ' ' 

•· t. és u. "P• SalgótarJán. *) Szlhalom nk., X Káptalantanya, Rajner-
Szlgetszász, r'l Dévaványa, Jd.s&-NtJggkun· tanya és Sósrévpuszta · Borsod 11m mezőkllvesdi 

Brolt10l 11m., tiszai felső j. (székh. Kunhegyes), j., ház 539, f. ~.668, M., 0, 6.917 ·kh., ak. heir· 
cs. O. Dévaványa, u. t. és •· P• Dévaványa. ben, tsz. Miskolez, j btk. és ah. Mezt5kövesd, Cl. o. 

*) Szlgetszentmé.rt.on nk., PeBt-Pilis-Solt· Mezc'!kll\'esd, 60, X, 81, ~· 
"m., l'á.czke\•ei j., ház 177, !. 1.0.18, :M., n., Szihelne kk., Árt1tJ vm., námesztói j., hb 16&, 

rk. Szigetújfalu, 1.860 kh., ak. helyben, tsz. Pest· ,E 713, T., 1·k. Rabcu, 2.506 kb., kj. és ak. Rahca, 
vidéki (székh. Budapest), btk. é~ ah. Rá.ezkeve, tsz. Rózsahegy, jbtk. Námesztó, ah. Turdouin, 
cs •. o. ~zkeve, S\1, I, 1, (Sztgetszentmó.l·ton· cs. 11. Polhora, 71, XV, ,9, L t Sllanicza, L p. 
SZJ.ptúJfalu), u.. i. Ráczkeve, ~- Ál'Vapolhora . 

*) Sldge1szentm.lklós nk., X Felsóbuczka, Szibclulk, r-. Trencsénrákó, 7mlclill , .... 
Fels<'! tag, Há.rossúget és I ,akihegy ; Pest-Pilis- csaezai j., es. 11. Gsaeza, 11, t. Csacza, L p. Tren· 
Solt-Kis l""~ "·"'·• ráczkevei j., ház 8:!2, f. 3.997, csénrákó. 
~-· ~, rk. TOk:Ol, 9.-'88 kh:, ak. helyben, tsz. Pest- Szlhonymajor, r-. Vásárút, lb.rrony Gli., dun&· 
vtdékl {azékh. Budapest), J btk. és ah. Ráczkeve, szerdahelyi j., cs. 11. Dunaszerdahely,,, t. Albár • 
ea. O. Soroksé.r, Bll, I, 1, iifQ, ~- u. p. Vásárút. 

Sdgettag, n Álmosd, Biha.r tim., székelyhidi Szibotlltllö, r-. Turóczszentmárton, Ttcróct ra .. 
j., ca. O. Na~yléta, u. t. és u. p. Álmosd. turóezszenlmárloni j., es . .:1, Turóczszenlmirlou, 

ldreUanra, r-. Felsc'!aradi, Torontál t1m., nagy- u.. t. és u. p. Tut-ócz•zentmárton. · 
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•) SzijártfíM:r.n kk., Za/q. vm., alsólendvai j., gácsi j., cs. ll. Ábelfalva, u. 1. Gács, L p. Ábel
luh 36, :E 190, M., rk. Lendvavásárhely, 691 kh., falva. 
k.j. és ak. Rédics, tsz. Zalaegerszeg, . j b lk. és ah. *) Szlklaszoroa kk., Trerlc.ffli tim., csaczai j., ·. · 
Alsólendva, cs. ll. Alsólendva, 48, XX, 6ó, u. t. ház 456, f 2.390, '!·• ö, 6.74-!1 lrh., kj. és at. 
és 11• p. Rédics. hely heil, tsz. Trencsén, jblk. és ah. Caacza, ca, G. . 

Szlk, r"\ Pllspllkladány, Hajdu 11m., hajdu~ Csacza, 71, XV, 4-8, r. ~ p. u. 
s~ooboszlói j., cs. lJ. PQspllkladány, u. t. és u. p. Szlklat6, r"\ Zólyom ""'·• zólyomi 
PQsp!lkladány. · j., c;;. ll. Na~yazalatna, u. t. Tótpelstscz, 11. p. 
· Szlkáncs, r"\ Hódmező-Vásárhely, Csongrád Szászpelsilcz. 
t~m., cs. O. Kopáncs, u. t. és u. p. Hódmezll- *) Szlklnvárlaely kk., • Nyitra· ""'·• nyitra-
Vásárhely. zsámbokréti j., ház 96, f. 609, T., m., rt. Szka-

Szlkér, r"\ Tiszafüred, He'Du 'Dm., tiszafllredi csány, l.616 kb.; kj. és ak. Nagybélicz, laz.. Nyitra, 
j., cs. O. Tiszafilred, u. t. Ohat-Pusztakócs, u. p. jblk. és ab. Nagytapolcsiny, cs. ll. Nyitrazsám. 
Tiszafüred. . - bokrét, a, XIV, 66, u. t. Narybélicz, u. p. 

Szlli:érhAttaura, r"\ Tiszakeszi, Bo1 so i t~m., Szkacsány. . 
me~6csáti j., cs. ~. 'M.ezöcsát, u. t. és lJ, p. Tisza- Szlkllkirtvány, r-. Fehérbalom, .,.., 
keszi. . puhói j., ca. O. Puhó, u. t. Puhó, u. p. Fehélo-

*) Sdkesfalu kk., Kraaáó-Seörlny '""·• újmol- halom. -
dovai ;,, ház 686, f.. 2.623, O., =t=-, ti'J.188 kh., kj. Szlkora, 0 1Kw:ásznó, Trmc.tln ., •. , kiszucza-
6s ak. helyben, tsz. Kat·ánsebes, j btk. és ah. Or- újhelyi j., cs. ö. Kiszuczaújhely, a. t. Caacza, 11. p. 
aova, cs. ö. helyben, 63, VII, 21, ~- Karásrmó. . · 

Szlkesrét, r"\ Nagyócsa, Zólyom vm., nagy- Szlkpuszta, 0i Geszt, Bi11ar 'Dm., csétrai j., 
szalatnai j., cs .. ö. Horhát, u. t. Nagyszalatna, cs. O. N'aJyszalonta, u. t. és u. p. Geszt. 

L p. Nagyócsa. Szikpus:cta, r"\ KllrOsszatál, Bihar t~m., blhBI'-
. Szikestanya, r"\ Mezöcsát, Borsod 'Dm., mezö- keresztesi j., cs. ö. Komálli, a. t. és a. p. KG

csáti j., cs. !1. Mezc5esát, u. t. és u. p. Mezöcsát. rösszakál. 
Sz ik e v i c z a l. Szikesfalu. Szikpuszta, n KOrllsszeg, Bihar .,,.,, esétrai 

• 

-

• 

• 

· ") Szlkla kk., X Feketepatak és Klementka; j., cs. O. Biharurra, u. t. és u. p. Berekböször- ~ 

• 

Zdlyom ""'·• breznóbányai j .. hál 66, i 4'!5, T., mény. • 
rt.. i"orgácsfalva, 6.677 kh., tj. Feketebalog, ak. *) Szlkra kk., Sopron 11m., nagymartoni j., hál 
Fot·gácsfalva, tsz. Beszterczebánya, j btk. és ab. 170, f. 966, N., 0 , 3.077 kb., kj. és ak. Márcz
Breznó~ánya, es. ö. Fetelebalog, 26, x:VI, 60, falva; tsz. Sopron; jbtk. és ah. Nagymarton, es. lJ. 

•· ~· Rtmakokova, u. P·. F~rgácsfal~a< Nagymarton, 76, XVIII, ó7, u. t. Kabold, •· Jo 
Szlkla, r"\ Vágó, Gömör ú Kss-Hont "m., Márczfalva. 

rimaszombati j. (székh .. Nyustya), cs. O. Rima- Szikra, r"\ Ker.sbmét, l'e•t-Rlia-Bolt-KiakuA 
ko!ova, u. t. és u. P• Rm~akokova. · . . vm., cs. o. (a közbiztonsági azoigálatot Kecskemét 

) Szlkla~ányn tk., Nystra 'Dm., szakl'l}CZ'Il l· város rendc5rsége teljesíti), r. u. P• Alpár. 
{~zékh. Hohcs), ház 107, f. 6~, T., .o, 3.09:t kh., Szikszaytanya, n Nyfrtass, S.rabolcs tis
k;j. és ak. Vés~ka, tsz. Ny1lra, Jbtk. és ab. várdai j., cs. o. Nyfracs:íd, u. t. és . a. •· 
Szakolcza, cs. !1. Holi~, 7!1, Xlll, 61, u. t. Holics, Nyf•·tass. 

·~ p. Felstirados. *) S lk 6 t X Lás lót . Ab ·• ~ 
*) Szlklahalt kk., X Baraljeirtvány; Trencstn z_ksz .. ~ ''ház 

871 
z .c ~617

8

8 ' JI.,-; *rw:: 
á b t . . há •t .c "''"" T k Vá vm., SZI szot J., , ölW .... , u• o' y, 

tltn., v g esz erezel J., z ... , ~ ,,.,,,o, ., r . g- k H d 6 187 kh 1.. b l b •-
b t 369 kh k. k p 1 · ts T g . omrog , . ., a.... e y en, .. z. 

. esz ercze, ., l· és a ·. e yvas, z. ren- é h 1 1 h ,. h 1 b · ... IX "'7 . . • . s a . 1e en cs. u. e en ..,.. "' , 

71, XV, 67, a. t. Vágheve-Vag- T 'd . 8. . • 
· l' Vá b l r"\ asna szantó, nlagy ·'Da., tas-

vara J&, a. p. g esz e reze. . d. . · T d é T ád ántó 
S l.kl Irt án A. b 11. 1 N . .., ·a. . · na 1 J.,. cs. O. asná , u. t. s u. p. asn sz • 

Z a T J, r"\ e a va, u!Jf'Cl tim., gacsl * . . . 
j., cL o. Ábelfalva, u. t. Lónyabánya, a. P• ) Szll nk:, ?< Hándh~gye és Szth pnslla; &pr~ 

· Ahelfalva. · · vm., csorna1 J., ház 492, :E 2.862, M., o, 5.051 
• Sziklapuszta, r"\ Kisvitéz, Sáros "m., kissze- kh., ak. helyb.!n, tsz. SQpron, és ah. Csorn•, 

beni j., cs. O. Bertót, u. t. lshánÍluta, u. p. Siroka cs. ll. Szany, 76, XVIII, 68, :f, ~-
•) Szlklis kk., 1.'e",cs "m., temesrékasi j., ház S z i l l. Abószil, Fel l, Nyitra· 

!lim, :E t.06f.., o., ; , =t=-, 3.M3 kb., kj. és ak. szil, Somogyszil. 
helyben, tsz. Temesvár, jbtk.. és ah. Temesrékas, Szila, r"\ Barossháza, Trencstn 'DM., illavai J., 
es. !1. Kiszelti, 61, VIli, 23, u. t. Kiszetö, [8]. cs. O. Illava, u. t. Bellus, u. p. Barossháza. 

Sz i kIás !. Alaósziklás, Beregsziklás, l"l:'lsó- *) Szllád kk., Nylt1·a 'Dm., galgóczi j., hál 
eziills, NarJsziklu, Vássziklás, Vaskohsziklás. 118, f, S:i!!, T., rk. és ÍI.J. Felsc5zélle, 1.8~1 kb., 

~ 

8zlkláslrtvány, /"'\ Madácsi, Nográtl t~m., kj. és ak.· Felsc5zélle, tsz. Nyib-a, jbtk. és ah. Gal-
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gócz, cs. G. Galgóez, t!, XIV, 46, :f (Szilád- és nk. Szilágyillesfalva, lsz. Zilnh. ;btk. ,;~ ah . 
.Alsó:zélle), ~- Szihigycseh, cs. 6. Égerhát, 51, lll. 10, a. t. és 

Szllallmajor, f'""' Vész tó, Békés vm., szegh11lmi j .. u, p. Szilú:?yillésfnlva. 
es. G. Vésztő, u. t. és u. p. Vésztő. ") Szilá~yorke1l kk.,)( Kerekligel;Szi!d_q_,, r.111., 

") SzllágJ kk., )( Lajospuszta; Baranya vm., zilahi j., ház 114, i, 58~, M., o., gk. Szilil!!1kirva, 
pécsváradi j., ház 148, i. 720, M., rk. Berkesd, ref. Kusaly, 1.64-f. kh., kj. és ak. Kusaly. Iszik .. 
~.086 kh., Jrj. és ak. Berkesd, tsz. Pécs, j hl k. és jb. és llh. Zilah, cs. o. DióS.·ul, öl, lll, 10. u, t. 
ah. Pécsvárad, cs. O. Pécsváro.d, 6!, XIX, 60, a. t. Dilosllll, n. p. Kusaly. 
Pécsvárad, a. p. Berkesd. *) SzilágJfökeresztt\r kk., Slilágy rm .. zilahi 

Szllágy, f" Dunaszentbenedek, Pcst-Pilis-Solt- j.,· ház 128, i. 611, M., ~, t.S6Hh., kj. és ak. helJ· 
Kiskun 1.1m., kalocsai j., cs. O. Ko.locsa, a. t. ben, tsztk., jb. és nb. Zilah, cs. ll. Diósad, 51, 
Kalocsa, u. p. Dunaszentbenedek. III, 10, ~--

Szlló.gy, f'""' Tiszacsege, Hajdu vm.. k.Gzponti *) .Szilítgygörcsöo kk., X Bánom és Csompm; 
j. (székh. Debreczen), es. O. Tiszacsege, n. t. és Heilagy vm., zilahi j., ház f. ll., o .. 
u. p. Tiszacsege. o, it , ~ , 2.Bi6 kb., k:j. és ak. · , 

S z i l á g y l. PllspOkszilágy. · tsz tk., j b. és ah. Zilah, cs. G. Diósad. al, lll, 10, 
*) SzUágybadarscny kk., 8zilágy vm., szilagy- m. h. (Szilágygürcs6n-Va\rtelek), ~-

somlyói j., ház 173, :E 84ó, O., it, 1.717 kh., kj. ') Szllágyl nk., Bács-Bodrog 11111., apatini j., 
és ak. Szilágyperecsen, tsz. Zilah, jbLk. és ah. ház 312, i 1.802, 111., n~, rk. Apatin. 6.460 kh., 
Szilánsomlyó, es. o. Szilágysomlyó, 61, III, tO, ak. helyben, tsz. Zombor, jbtk. Apatin, ab. Zombor. 
u. t. Szilágysomlyó, u, p. Szihigyperecsrn. cs. G. A po. t. ri, 28, VI, 18, · u. t. B~csszaat-

*) Szllá.gybagos kk., )( Korhánytnnya, Ráton- iván, ~· 
völgytanya (\s Szilvatanya; Szildgy ·vm., szilágy- Szibigyi Bóln. tanya, í' Óvt\ri, SzaltAár. ~• .. 
somlyói j., ház 27~, :E 1.:~43, M., · o., ~, gk. Al- csengeri j., cs. o. Csenger, u. t. es u, p. Oyári. 
sóvalkó, ·'-569 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Zilah, Szllágyi End ro tanya, f"'l Úd.ri, Szallltár r11 .. 

jbtk. és ab. Szilágysomlyó, cs. O. Szilúgynnl!yfn.lu, csengeri j., cs. ö. Csenger, u. t. és u. p. !ivari . 
ól, III, 10, u. t. Sz• lágynagyfal u, rg]. *) Szllágylllésfnln kk.,. Szilá,qy 11111., szilaKJ· 

*) Szlligybn.lla kk., &ilcigy vm., zilab,i j., hl\z C!ehi j., ház ~3-t, f. 1.159, O., m., ~, 3.lt~ kb., 
266, f, t.t 74, M., ~, ~U54 kb., kj. és ak. hely- kj. és ak. helyben tsz. Zilnh, jbtk. és ab. Sri
ben, tsztk., jb. és ah. Zilah, es. ö. Diósad, 61, lé.gycseh, cs. 6. helyhen, 51, III, 10, m. h. 
Ill, 10, ~- - (Völcs!lk-Szilágyillésfalva), ~· 

*) .Szilógg 'Vm., zilahi j., Szilá.gylmajor, f"'l Csornft, Sopron flfll,, csorali 
hb 93, :E 47i, O., -T, 1.147 .. h., kj. és ak. Ördögkút, j., cs. G. Csornn, 11. t. Csorna, 1o p. 
tsztk., jb. és ah. Zilah, es. o. Vármező, öt, Ill, Szlltigyltng, r\ KirAlydarócz, &a1111rir r•~ 
10, u. t. Várrne:di, u. p. OrdOifkút. erdődi j., cs. ö. Erdc5d, u. t. ~rszentiirály, 1. p. 

*) Sailágyborzás kk., Bzilágy mn., szilágy- Királydnrócz. . 
sornlyói j., ház 114, f, 581, :M., o., ~, gk. Alsó- Szllágyitn.nya, f"'l Csujafnlva, Bihar ~lll., SD· 

valkó, 1.594 kh., kj. és ak. Szilágybagos, tsz. lát·di j.,. cs. O. Tataros, u. t. és 1. p. Hagy· 
Zilah, jbtk. és ab. Szilá.gysomlyó, es. G. Szilágy- mádfnlva. . 
nagyl'nlu, 51, ILI, 10, u. t. Szilágynagyfalu, u. p. SzllágyltiUlYB, 0. Péczel, ~st-Jlilis·Soii-K'u
Szilágybagos. kun 1.1m., gödOilc51 J·• cs. ll. Péezel, •• t. isa. p. 

*) Szllágycseh kk., X BántTyhmya, Kislanyn, PéczeL · 
Moretanya és Pojláklnnya; Ssilágg v·m., szilágy- Szllágyltanya, f" Vetés, 81atmár 1111., eren-
csehi j., ház 640, :E 8.44li, :Pti., o., 0 , ~,J), gk. geri j., es. O. Csenger, u. t~ és u •. ~ Vel•1 .•. 
Mutos, 5.004 kh., k,j. és ak. helyben, tsz. Zilah, SzUágyltelep, r: _Tllköl. Pest-Pii~·Solt-Kts· 

és ah. helyben, es. o. helyben, 61, UI, 10, kun 'Vna., ráezkeve1 h es. ll. Soroklar, m. 
, p e. ~. h., u. t. és u. P• TokaJ_. .- . . . . 

Szilágycseres kk., S.ilá(, y ""'·• szilágy. *) Szilaí.q-ykirva kk., &1lagyvm., ~tl~h1 J .• ~az 
somlyói j., ház 78, i. 4M, O .• gk. Márkaszék, 58 i 16j, f, 751, _o., m., ; • 1:5~2 kb., kJ. ~~ ak. Ku· 
kh., kj. és ak. Márkaszék, tsz. Zilah, jbtk. és ab. sa ly, bzlk., J b. ~8 ah. Ztlnh,, cs. O, lllósad, ól. 
Szilágysomlyó, es. O. Halmosd, 61 1 III, 10, u. t. UI, 10, u. t. Dló~d,k~· ~:.,Kusaly. 'JA· h' 
és u. P• Márkaszék -· . *) Szllág~ko~onO ., ~ a!y ""'k.,hszl ~r.r.se._l 

.. "" u · & . . 'l&.. • há 9;, ;t. -188, ., m., !Ot , .,,U'J l ., kp:~ aa. 
) ~~ ~gydonlo~zló kk., tlagy vm., szt -Y· J., z d.' tsz. Zilah, jbtk. es, ah. Szilagyeseh. 

somlyó1 J., ház tH., ;E 803, O., gk. Doh, 1.0-1.6 Bogdán • d 51 III 10 , 1 t és 1 P• 
kh., kj, és ak. Nagyd~l'Zsida, tsz. Zilah, jbtk. és cs. O. Hada ' ' ' ' ' ' 
nh. Szilágysomlyó, cs. O. Kémel', 51, lll, 10, u. t. Bo!dl\nd. ,.. kiJvesd tt., )( Fürjpadlanya 'h )la· 
Sarmaság, u. p. Zálnok. _ · ) ~zl~á?~Já , "'"'' zilahi j., ház 306, i t.W l, 

csebi j., ház 171,- i, 792, o., i\ , ~.óö~ kb., kj. O., m., • re · 
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helyben, tsztk., jb. és flh. Zilah, es. O. Snrmasig, Dabjon, ls!. Zilah, jblk. és a••. Zsibó, es. o. Zsibó, 
fit, III, 10, u. t. Sarmasag, 12:SJ. 51, Ill, 10, u. t. Szihigys7.entkirály, u. p. Zsibó. 

- *) Szilágylompért kk:., 8eiltlgy t~m., azilá.gy· ") Szih\gyKomlyó l'tv., X !-lubertszálhi.s és M. 
tomlyói j., ház 156, :E 777, M., o., a. t•k. Sely- kir. fOl,JmH•e:;iskola j Seilcigy '""·• ház 1.!!09, f. 
mesilosva, rk. Somlyógyörtelek, LS!:- t kh., kj. és 6.885, :&1., o., o, t, ~, J), 7.7ö0 kb., ak. hely
ak. Selymesilosva, tuM Zilah, jblk. l!s ah. Szilágy- ben, lsz. Zilah, jbtk. és ah. helyben, es. o. 
somlyó,· cs. o. Sarmaslig, 'il, III, 10, u. t. és helyben, 51, ILI, 10, r. .(l.t e. @. 
u~ p. Selyme-ilosva. ~) Szilá.gfBZOg kk., )( Bönyo j Seilágy 11m., 

Szilligym:tjor, r Gyála, Tot·ontál t~m., torok- ~zilágycsehi j., háa 87, f. 4ö6, O., m., t, ~, 
kanizsai j., cs ö, Szc'lreg, u.· t. és u. p. Gyála. 2. 63~ kh., kj. és nk. helyben, · tsz. Zilah, jblk. és 

• • 

") Szilitgynállnsd kk., )( Vnjdn!nnya j Se~- ah. Szilágycseh, cs. •i. Hzi.lágycseh, 61, III, 10, 
lágy.llfn., l'Zilágycsehi j., ház 133, :E 660, O., ; , a. t. Szilágycseh, [g). · · 

• 
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1.104 kh., kj. és ak. Szilá.gycseh, tsz Zilah, jhtk. .. ) Szllágyszentkiri,ly kk., s~ilágy t~m.,·ziJahi j., 
és ah. Szihígycseh, cs. o.· Szilágy.:seh, 51, lll, 10, ház 63, f. 2kl, Al., ~, 60! kb., kj. és ak, 
L t. és u. p. Szilágycseh. helyben, tsz tk., j b. és ah. Zilah, es. 6, Diósad, 61, 

*) Szlló.gynngyfalu kk., )( Bel'ek, Knczor és III, to, ~-
Korláttanyn i Seilágy 11m., szilágysomlyói j., há.z *) SzilAgysziget kk., Szilágy VtJJ., zilahi· j., ház 
Mll, i. !.007, M., o., ~, J), rk. Szilágysomlyó, 115, ;E M4, O., m., ; , 2.4u5 kb., kj. és ak . 
gk. Detrehem, 9.083 kh., kj. és o.k. helyben, lsz. Szilágyk6vesd, tsztk., jb. és ah. Zil"h, es. 6 .. 
Zilah, jhtk. és nh. Szihwysomlyó, cs. 6. helybep., Sn1·maság, 51, III, 10, a• 1. Sal'maság, u. p. 
i>l, lll, 10, . r. "' _[ll e. ~.. SzilágykOvestl. - · . 

*) Szilágynyires Sailágy V7n., szilá.gy- ") Szllágytö kk., Szohtok-Doboktl tim., szamos-
~aehi j., ház St., i. 4-10, O., gk. Somfo.lu, 6t:IO újvá1:i ,j., hlíz 68, f. 280, O., gk. Péterháza, 917: 
kb., kj. és ak. Hadad, tsz. Zilah, jbtk. és ah. kh., kj. és ak. Sz:unosújvárnémeti, tsz. Dés, jhtk . 
Szihigycseh, cs. ö. Hadad, 61, III, 10, u. t. és a. p. és ah. Szamosújvár, cs. lJ, /:izamosújvár, 68, XXI, 
H!dad. . · 70, u:. 1. és u. p. Szamosújvár. 

*) Sdlágypanft kk;, X Sződokhegy és Urt!-)'· *) Szilt\gyt\jlak kk., St~ilagy wtÍ&., szilágycsehi 
fopdő j Szilágy tltn., zilahi j., ház 1"08, f. 48~, j., ház J 76, f. 8:J4, O., m., ; , !UOO kh., kj. és 
lf., o., ; , gk. Mo.gyarkeczel, ~.193 kb., kj. és ak. ak. Bösháza, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágycseh, 
EBl'espalak, tszlk., j h. és ah. Zilah, es. 6. Zilah, es .. ö. Sülelmed, 51, JII, 10. a. t. és a.· p • 
bt, III, 10, a. 1. Haraklány, u. JI. Egrespatak. Bóshizn. · . • . 

•; SzUágypaptclek kk., 8zilágy -tim., zsfbói j., *) Szllligyzovány kk.,_X ZoványfilrJö i Szilágy 
ház 190, t 1148, U., ; , ~U8j kh., kj. és ak, Kucsó, vm., szilágysomlyó• j., ház 2:t4-, :E 1.185, M., ~, · 

~ · ts7~ Zilah, jbtk .. és ah. Zsibó, cs. O. Zsibó, öl, III, gk. Alsókuznaes, 4-J!IO kb., lej. és nk. helyben, 

• 
• 
f •• • 

';· l· 10, m. h., a. t. Nylrsiu, u. p. Zsi.hó. tsz. Zilo.h, jiJlk. ós nh. Szil•i!!'ysomlyó, cs. 6. 
~- *J SzilÍI'!'YJtér nk., X D.ganfeldto.nya, Deng~· Szilágynagyllllu, 61, lU, 10, ~-
. · legitanya és Etepuszta; Slilágy vm., tasnádi j., Szilakszó, n ·Alsóhangony, (}ömör és Kis-. 

ház 439,. t 2.194-, Al., o., ; , S, rk. Szalnes, Hont vn1., feledi j., cs. ll. Rimaszécs, u.- 1. Ózd, 
7.408 kb., ak.. llelyben, tsz. Zilah, jhtk. és nh u. l'· Folsllbangony. · · • 

• 

• • t" • • • , 
r. 
-~ 

• • 
• . 

• • •• • ;. 
• • 

• • 

Tasnáll, cs. O. Pele, 61, Ill, 10, ~. :C (Pér), Szllánk, n Gyetva, Zólycm '-"''·• nagysza-
~- ' · . latn·1i j., ~.;;. ö. Gyetva, a. t. és u. p. GyPtva. 

•) SzilágYJlerecsen kk., )( Drli.gositanya és Szilá.nvölgypaszta, n Szomód, Komárom t~m., 
Kisperecsentanya; Szilágy tim., szilágysomlyói tatai j., cs. 6. To.ta, a, t. Tata-Tóvi~ros, a. p. 
j., ház 489, :E t, M., o., ; , ~, 5.787 kb., kj. Szomód • 
.;s ak. helyben, ts1.. Zilab, j btk. és ah. · Szilágy- Szllá.t•dpllfo.lzfia, n Kárpátha!as, l>oesony. "'"·• 
somlyó, es. 6, Szil:i.gysomlyó, 61, lll, 10; a. t. szencz1 j., es. 6. Czffer, u. t. Gidrafa, u. · p. 
Szilágysomlyó, [g]. Báhony, · . 

*} ti;zllágyróna kk., Beilágy vm., zsibói j,, ház •) Szllas ·kk., Komárom t~m., csallóközi j. 
8'1, ! 4,21, O., m" ; , 1.286 kh., kj. és ak. Zsibó, (székh. Nemesócsa), ház 59, :E ~68, &1., rk. Ekecs, 
tsz. Zilah, jhtk. és ah. Zsibó, cs. O. Nagygoroszló, ref. Túrisz~1k:ílla:~, 1.30~ kh., kj. és air.. Lak· 
51, III, 10, u. t. és a. p. Zsibó. szak:i.llas, tsztk., jb: é.s nh. Komárom, cs. o. 

•) SzilágysAmson kk., X llllndc'lt~ya., Juhasz· Nemesó~sa, 12, XIII, 4.3. u. t. Bogya-Felsögellér 
tanya, Kcnuerá.gtanya és Mázsalanya; Szilá!l'fJ n. p. Lakszak:i.llas . 
11m., zilahi j., ház 277, f, 1.313, M., ~, ~~~- Szilns, n .Nal!'yhánya, &attnár tltt&.,- cs. G . 
Szillig)'sziget, 3.304 kh., kj. és ak. llelybcn, tszlk., Nagybánya, u. 1;. és u. p. NagybiLriyo.. 
jb. és ah. Zilah, cs.· O. Sarmaság, 51, Ill, 10, Szilus, n Ugornya, Bereg vm., tiszaháli j .. 
1. t. Szilá.gyhallo., l8]. (szl:'kh. Here~szusz), c:~. 6, Gergelyi, u. t. Vásáros-

• l 
• 

• • • 

• • 
~ 

") SziJágysolywos .k.k. Szilágy tlln,, zsibói j., no.mi:ny, u. p. Gergelyi. · • 

ház 104-, i 11:8, O., m., t, S.O!H kh., kj .. és :~k. Sz i l as l Bótl\·asz•las, Drávaszilas, Nagyszilaa • 
•• • ... • 
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*) Sdlubalhu nk., X Alsóhog;U·dpuszln, Sz i l is l y e l. Szeleate. 
Becaalipuszla, Belsősári, BelsőUikl'Os, GyönkOd- *) Szllbrék kk., 81olnok-Doboka ~Dl., mmot
puszta, Halom puszta, Hangászpuszta, Huszár- újvári j., ház 66, f, 818, O., t, U70 kh., kj. és 
puszta, Killsősári, Killsőtilkrös, Szunyogpuszta, ak. Kecsed, tsz. Dés, jbtk. és ah. .;zamoslijvir, 
Tótipuszta, Újmajor, Zichyángyád és Zöldmajor; ca. ö. Nagyikló.d, XX.f, 70, u. t és •· J• 
Ye••twtt. '""·• enyingi j., ház 738, t 4.459, M., Nagyiklód. 
! , 1), r :t. Dég, 17 .!47 kb., ak. helfben, tsz. Sz i ll l. Nyitraszil. 
Veszprém, jblk. és ah. Enying, cs. O. helyben, 19, Sz i ll I. Somogyszil. 
XVII, 56, e. ~· . S z i ll l. Szil. 

Szllashát, r-. B•abolcs ",.,, nagy- Szillticzkytnnya, f"\ Verbc5cz, Ugoe~G va., 
• 

k.állói j~, cs. ö. Ujfehértó, u. t. és •· p. tiszáninneni j. (székh. Nagysz6ll6s), cs. G. SlliDk, 
Újfehértó. u. t. Tiszaújlak, u. p. Sz6116segraa . 
. Szllaspuszta, r-. Biharugra, Bihar tim., rséft'ai Sz i ll sA r k á n y I. SzilsirtAny. 

j., ca. ö. Bihat·ugra, u. t. és u. p. Biha1·ugt·a. Szllonfcspuszta, r'l Barcs, 8o11ogy 11111., barcai 
Sdlasszlillötelep, r-. Erdőcsinád, Maros-Torda j., cs. ö. Barcs, u. t. és u. p. Barcstelep. 

· ""'·• régeni alsó j. (székh. Szászrégen), cs. O. Szllosa]Ja, r'\ HévizgyOI'k, Pest·.Pili..Soii·Kif. 
Székelykál, a. t. és u. p. Sáromberke. kun V'll&., aszódi j., ca. ö. Aszód, 1o t Asmd, 

Szllastanra, r-. Kákics, Baranya 11m., szent- 11. p. Kat-tal. 
145tinczi j., cs. O. Sellye, a. t. Sellye, u. p. Zaláta. SzilOSliUS.da, r'-1 Háromfa, 8omog11 ~s., nau· 

*) Sdlbáca nk., )( Sz1lbács •. sziLllások; Bács- aládi j., ca. ö. Vizvá.r, u. t. Babócsa, L ,. 

Bodrog t~m., palánkai j., ház 674, ! 3.401, Sz., HAromfa. 
't., if, .:f, rk. Szépligeot, 7.312 kb., ak. helyben, tsz. Szllospuszta, r'\ Marczelháza, Ko111áros r~~o, 

és ah. Palánka, cs. ö. Szép-liget, 6, udvardi j. (székh. Ógyall11), ca, ö. Ógyalla, L l. 
, ~. · . · Hetény, u. p. Marczelháza. 

szállások, r\ Szilbács, Bács-Botlrog Szflpusda, A Tiszabábolna, Borsod ,.., 
•m., palánkai, j., cs. O. Szépligel, •· t. és u. p. mezőcsáti j., cs. ö. Mezöcsál, L t. ÁroklG, 'L Jo 

. Szilbáca. · Tiszado1;ogma • 
• Sz i l b á a l. Szilbáca. . · · . ' *) Szilsárkány kk., X Badiczmajor, Csalimljor, 

-.)- Szllberek nk., X Prekija puszta és Taraczk- Epeljtsimajor, Kapolnaimajor, Lászlómajor, lii
puszta ; B dcs-Bodrog t~m., hódsági j., ház 1.075, száJ.·osmnjor és Pálmajor; Sopron 11111., csomai j., 
f. 5.426, N., sz., m., (),.:f, 9.896 kb., ak. helyben, tsz. ház ~7~. ! 1.339, M.,· O• if, J), ~.966 th., kj. 

. Zombor, btk. és .ah. Hódság, cs. o. Hódság, és ak. helyben, tsz. Sopron, jblk. é:; ah. Csol'lll, 
VI, 18, r. _r e. ~. . cs. ö. Sznny, 76, XVIII, 58, f, ~ 

menltáz, r\ Gel'lachfalva, 8zepe1 Szlltarcsa, r-. Méhkerék, .Bihar ~ .. , UfT· 
tm., szepesszombati j., cs. o. Ólátrafü1•ed, q, t. szalontai j., cs. G. Sat·kad, u. t. Méhkeréi, L p. 
éa 1. p. BatizfalvL Sarkad. . 

Szlltamajor, r-. Fejtr '*·• Szilnsknpuszt,a, ~ Tolmács, N6grdd ca .. 
j., cs. O. Sárosd, , ~- nógrádi j. (székh. Rétság), cs. ö. RéW,, •· L 

SzllfAs, n Újdomhóvár, Tolna "m., és u. P•. Tolmác~. 
j., ak. Nak, cs. G. Dombóvár, •· t. ·és l'e p. Sz i l v a l. Kisszilva, Nagyszilva. · 
Dombóvár. ') Szllvágy kk., X Szilvágyi major i Zlila r11, 

Sdlfáspuszta, r-. Velencze, Fejtf: " ... , azé- novai j., ház 93, ! 4.:12, H., rk. Nova, lU.S~h. 
kasfehérvári j., cs. O. Velencze, u. t. Velencze, kj. és ak. Nova, tsz. Zalaegerszeg, jblk . .\á'• 
•· p. Kisvelencze. lendva" áh, Zalaegel'Szel!', cs. ö. Nov~ 48, Xl. 
· SldiravlUgytanya, r-. Hangács, Borsod 11m., 66, a. t. és u, p. Nova. 

edelényi j., cs. ö. Edelény, u. t. és 11. p. Homrogd. Sz i l v á g y l. Alsósúl vágy, lun· 
*) Szilha kk., Krassó-B•tH'my11m., lugosi j., ház szilvágy. 

800, ! 1.:225, O., ; , .:f=-, · kh., kj. és ak. Szllvaigyi mujor, ,-.., Szilvál!':r, Zala· r-•.,oorai 
Nagykastély, tsztk., jb. és ah. Lugos, cs. O. Lugos, j., es. ö. Nova, u, 1;, és ll. p. Nova. 

VIII, m. h. (NagJkastély-Szilha), u. t. Szilvágypuszla, n Cserhátsurány, Nógrád"" 
és u. p. balassagyarmati j., cs. G. Balassagyarmat, 1o ~ 

*) Szillcze kk., X Al•dócaka, Xisfalu és Szeleze ; Mohora, u. p. Cserhátsurány. 
.. Gömör éa Kis-Hont ""'·• t·ozsnyói j., ház 187, Szilvnlu'lt, r-. Fehét·vá.J.·csurgó, Fejér ,8 ,, mJri 

i 993, M., ~, rk. Jabloncza, 7.749 kh., kj. és ak. j., es. ö. Fehérvárcaurgó, •· t. és L ,.Febir· 
helyben, tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. Rozsnyú várcsurgó. · · . 

. cs. o. Pelsőcz, 25, XVI, 5!1, ~· *) S:ziln\a kk., Bara11ya "•·• péesij, hal i~ 

• 

S z i I i n c a 1. Szelincs. .E 309, M., rk. GD.t·é, 1.063 kb., kj. éa al G~ . 
S:dll paszta, r-. Szil, Sopron mn., cso1·nai j .. tsztk., jb. és ah. Pécs, cs. G. Szalánta, 52, Ill, 

a. G. SzáD..,., u. t. Szil-Sop1·onnémeti, u. p. Szil. 60, u~ t. Szalánta, 11, P• Gati. 
• .. 

• 

• 
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• • • 
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• 

s l i l v a B l. Alsószilvás, Berepzilvás, Felsó- Hont ""'·· tornaljai j., . ca.. 6. Tornalja, u. t. 
szilvás, Kecsedszilvá.s, Magyarszilvás, Mezliszilvás, Tornalja, a. p. Felslivály. 
Jfikószilvás, Tasnádszilvás, Vizszilvás. *) Szimö nk., X Bugpuszta ; Komárom "•·• 

Sz i 1v ás l. Szilvisvú.rad. csallóközi j. (székh. Nemesócsa), hiLz 457, i. 2.818, 
*) SIIITbapa\tl kk., Aba uj- Torna ""'·• kassai j., M., o, 41.679 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 

lau i, 811, T., rk. Ahas~éplak, gk. Kns!!a, Komárom, es. 6. Gúta, 12, XIII, 418, a. t. Gúta, 
176 kh., tj. és ak. Kasaaújfalu, tsztk., jb. lis ah. ~-

ca. ll. Kassa, 841, IX, !17, a. t. és a. p. Kassa. *) SzJu kk., X Szelezepuszta j Abatö· ••., 
Sllldsf1lrdlJ, n Mád, Zet"plét• 'lim., szerenesi j., tornai j., ház 168, i. 710, M., ~, rk. Szllgliget, 

a. ll. Tállya, u. t. és a. p. Mád. 8.18'! kh., t,j. és ak. helyben, tsz. jbtk. 
*) Szll-rAshely kk., Krass6-SsÖf'ln1J ""'·• temesi és ah. Toma, es. 6. helyben, M, IX, 27, r, 

j. (székh. Szákul), ház til, i. 690, O., =f, rk. ~· 
Csukás. U 85 kb., kj. és ak. Csukás, tsztk., jb. H z i n L Fllldszin, Majszin. 
es ah. Lugos, cs. ll. Zsidóvár, 418, VIII, 28, a. t. S z i n a l. l. Abaújszina. 
Gavosdia, a. p. Csukás. S.zinatelep, n Ercsi, F6jw ""'·• adonJi J., 

SdhAsSytanya, n Csekelaka, .Als6-Felitr ""', cs. ll. Ercsi, a. t. és a. P• Ercsi. 
marosújvári j., cs. ll. Czintos, u. t. 1\Iaroscsilcs, Szlncselpréposttanya, n Tiszaberczel, &flbolu 
L p. Marosbogó.t. vtn., datlai (elsc5 j. (székh. Gáva), cs. ll. Gáva, 

Szll-rássytauya, n Rozanyó, Göll&ör és Kis- li. t. és u. P• TiszaberezeL 
Hont t~m., cs. ll. Rozsnyó, L t. és a. P• Rozsnyó. *) Szlnd tk., Tortla-.Aratl1JOI •m., tordai j., 

*) Szllvásszentm#rton kk., X Szentivánpusztn; bú.z 1418, i. 668, O., m., '• 8 • !.606 lfb., k;j~ 
Somogy ~m., kaposvári j., ház 86, ji, 866, M., rk. és ak. MaByarpeterd, tsztk., jb. és Dh. Torda, 
Kaposszentbenedek, ref. Zseliezkisfalud, t.!H6 cs. O. Magyarpeterd, 60, XXI, 69, a. '· Torda, 18f, 
kb., tj. és ak. Szenna; tszlk., j b. és ah. Kaposvár, Szlndhölgy, .n Torda, Tonl.a~Aranyos ••·• 
eL ll. Zseliczkisfalud, 414, XIX, 6!, a. t. KapÓS\'IÍ.r, ~s ... 0• Torda, u. t. és u: })• Totun.. . • 

Z. 1· ,-L· r. 1 d ) Szlneke nk., X FoJdás és.lrtas; Arad ""'·• a. p. •e lcu.Is.a u • . . . . . h .c 0 ""'- ~ 666 kb 
Slllvá.stclep, n Felsc5zsolcza, Borsod vm., kiSJenól J., áz lS~, ., 8:'9, ·• •• · . . ., 
· k 1 · · • F 1 J( 1 • . · ak. helyben, tsz. Al'lld, Jbt.k. és ah. KlBJenö, 

aus o et1 J., cs. u, e suzso cza, u. •• es u. p. z ránd 88 IV l"' • és z · d 
relsözsolCZL cs .. ö. .a . ' ' . ' .. , u~ ... u. P• aran • 

• 

·-• · · k • ") Szinerszeg kk., )( J.ak•pliBzta,. Temes "•· 
Suhastelep, n TllrO falu, Ssatmar tJm., b 'ás("" ,.1 -· •. h,' 201 .c 97"' o ·""'- L 

k . t' · · • N kút t . ú UZl UluOI J., az , ., .. , ., m., 1 , r ... 
nagysom u 1 J., cs. u. agysom , u. • es • P• . 8 .,10 kb kj é · k h 1 b · t T 
o.T kút · Daruvar, ... ., , s a • e y en, sz. emn-
.,Rgysom · · 'b k h B 'ásf d vár, J t • és a • UZl Qr ö, cs. ll. 
:) ~~~l~isújfala kk.~ ~( Bércz; ZempU11 ~m., 61. VIli, 28, r. ~· 

r.UszeCBl J., h~ liS, i (jf)6, T.! m., O• gk. Kolba~a, . ") nk., Atyimlanya, Barát-
1.966 kb., kj. és ak. Magyar1zsép, tsz. ~átoralJa· tanya Fényestanyn Káczaitanya Ká.vásytanya 
újhelj': jhtk. és ah. Gálszécs, cs. ll. Töketerebes, Kleinlnnya, Móndyt~nya és Papolc~ytanya ; Sza t: 
116: IX, u. *·~és a. P• K?zma. mát• tJm., szinérváraljai" j., ház 930, :! · 6.066, M., 

) Szihásvárad kk., )( Ós1~~anya és Pfs~trá~- o., 0 , ; ~,. (1, 8.665 kh., ak. helyben, tsz. 
1oslóvlll~y! Borsoil !lm., S&J~szentpéleri J., háZ Szatmár-Németi, és ah. helyben, cs. o. helJ-
t?i•. f. Ul56, M., ~, rk. ~élapat~alva, 6.6741 k~.'' ben 6, XII, S'7, r. _r- e. ~. 
kJ. es ak. helyben,. tsz. M1skglcz, Jbtk. és ah. SaJo· Szlnese, n y, Vas '""·• szombathelyi j., 
szenlpéter, cs. ll. helyben, 841, X, 81,. r, cs. o. Szombathely, a. t. Torony, a. p. HerénJ • 

~· . S z i n e v é r l. Alsószinevér, Felsc5szinevér • 
. SzUvásytanra, n Hadrév, Torda-Aranyos sz i n e v é r p o 1 y á n a 1. Felsc5szinevér. 
""·• marosludasi j., cs. ll. Marosludas, u. t. ") Szlnfaia kk., X Ómajor és Újmajor j Ssat,ntír 
ll.arosludas, u. p. Aranyo .. oerend. ··""·1 • • h· 161 -'l 11"'7 N ::t .... ..,".,, el'uuul J., az , ;w • "' ' x ., o., m., u' 

Szll-risytaura, n Igriczi, Borsod "'"'·• mezc5- gk. Borválaszút, 5.107 kb., kj. éa ak. helyben, tsz. 
ali.ti j.,- cs. ll. llezc5csú.t, u. 1;. és u. p. ?tlezlicsiLt. Szatmár-Németi, jbtk. Erdöd, ah. Szatmár-Németi, 

Szlhatanya, n K1uznahosy.zúaszó, Sailágy es. ll. Alsóhomoród, 6, XII, 87, r. •· P• 

• 

em., krasznai j., cs. 6. Kraszna, 11 1;. és a. P• Alsóhomm·ód. -
• • 

Iraszna. ·· . ") Sziolcze nk., X Povalinatelep; KraBid· 
Szilntanya, n Szilá.gybagos, Szilágy vtJ&., Szörétly vm., orsovai j., ház 288, :! t."-8, Sz. =f, 

nilágysomlyói j., cs. ll. Kl'nszna, u. t. SzillígynaBy- 16.899 kh., ak. helyben, tsz. Knránsebes, j btk. és 
&Uu, u. p. ·Szilá.gybagos. ah. 0I'SOVI11 cs. O. ·helyben, 68, VIII, 26, 

SllhaymaJor, n Nemesmogyoród, Trencsén .(11 e. ~- · 
,.,, trencséni j., cs. 6. Melesicz, a. t. és a •• p. S d n i t y e l. Szinek.e. . 
Kelcaicz. ") kk., X Józsefhámor j Ze1nplén ""''". 

Slbaállapuzta, n Fels6vály, Gö"~öt· és KiiJ· -~~mna1 j., ház 668, f :2.9~1i, T., m., u., (), 1), Jk· 
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Szin Szir 

Take1uiny, 13 . .!~:11 kh., kj. és ak. helyben, lsz. S 1.1 n y é r v á r alj a l. Szinérváraljn. ·· 
Sálo1-aljaújhely, j b lk. és .ah. Homonna., es. ll. hely- •) Szlnyeújfaln kk., )( Fenyvesháza i Sáros til!., 
ben, 66, IX, ~8, iil• :f, P e. ~- · eperjesi j., ház 9U, f 607, T., rk. Szinye, l.8M 

. · •) Szinnamczö kk., Zcmplt!n vtn., szitmai j., kh., kj. és ak. Kajála, tsztk., j b. los ah. };perjes, 
ház 63, f 3!1t;, H., t , !!.209 kh., kj. es nk. Paphá1.a, cs. ö. Bertót, 67, IX, 29, u, t. Hedri, ~- . 
tsz. Slitoraljaújhcly, jbtk. és ah. Hrmwnnn, cs. ll. Szionda, r'l Battonya, Csanád t;m., batlo
Cziróknófalu, 66, IX, !!8, u. t. Szinna, u. p. nya.i j., cs. ll. Ballony a, u, t. és u. p. Battonya. 
Paphliza! · Szipazsllip, ~ Tiszaszalka, Bereg !lM., mezó. 

*J Szlnóbán,ra kk., X Dudásl.elep, Hátulsó- knszunyi j., cs. ll. Tiszaszalka, u, t, llezókaswny, 
irtvány, Hrucsátknpuszla, Katalinhuta és Szin-'•· u. p. Tiszaszalka. 
bányai vasgyár i N6grátl vm, losonczi j., ház Szipkova, r. Szepesjakahfalva, Betpti DM., 

• 
304, ;t 2.ö71, T., m., d', rk. Jpolyherzencze. óluhlói j., es. 6. Olubló, u. t. nyáron: Lubló· 

' ö.606 kh., kj és ak. helyben, tsz. Halassal!yarmat, fürdö, liilen:. Ulubló, u, p. Szepesjaknbfalva. 
jbtk. és ah. Losoncz, cs. ö. Lón_yabánya, 26, XVI, *) Sldrá.k nk., X Csurgópuszla, Cziframajor 
61, ~. r. ~- és-Mogyor«ispuszla;. Nógrád tim., sziráki j., ház 

Sziuübányai VllSgyár, f""'' N6grád ~811, i 1 M., if, J), I'k, Palotás, 3.S16 kh., 
'""·• losoncz! j., es. O. Lónyabánya, m. h., ak. helyben, tsz. Balassagyarmat, juli:. és ah . 
u. t. Katalinhulo., 1:8]. . . helyben, cs. O. · helyben, 60, XV~ 5J, 

*) Szin}Jetri kk., .Abauj-Torna "'"·• tornai j., p e. ~-
ház ~l, :E 364!, M., ~, t·k. Szllgliget, 1.688 kh., Sz i r á k 1 ... Borsodszirák . 
kj, és ··ak; Jósvaf'c5, tsz. Kassa, jbtk. és ah. To1·na, Szlrákimajor, ~ 1'ápióslp, Pest·Pilis-Solt-
k. ö. Szin, 34, IX, !7, u. t • .;s u. l'· Szin. Kisktm "m., mono1i j., es. ll. Kóka, u. t. éa 

Sslntaytag, f""'' Érdengeleg, Szatm.ár vm., na@'y- u. p. Tápiósá.p . 
károlyi j., cs. O. Szaniszló, u. t. Erendréd, u. p. Szirákótmszta, ~ JánrJk, Abauj-Torna !lill • 

Érdengeleg, . , · lornai j., es. _ö. Kras~okvajdn, u. t. Szepsi, u. p • 
Sziu1aytan,ra, n Erendréd, Szatmár "m., Jánok. 

nagykál'olfi j., es. O. Szaniszló, u. t. és u. P• S z i r b l. Szerb. . 
Érendréd. _ Szlrb kk., H1myarl t1tA., marosillyei j., haz illí, 

Szlutaytnnya, n Tóti,_ Bihar t~tn., margittai j., :1!. 1.003, O., -T. 2.928 kh., kj. és ak. helyben, lsz. 
cs. ll. M icske, u. _t. és u. p. Tóti. Déva, j btk. és ah. Marosillye, cs. ll. Marosillye, 

•) Szlutc nk., X Ligeltelep, Mon•lokrét, Re- 64, XXllf, 7 ö, u, 1., és. u. l'· Marosillye . 
. kelyéspuszla. ét~ Sáros ; .tlt·ad ""'·· kisjenői j., *) Szh·b6 kk .. Tcnaes "'''·• buz1ásfürdöi j., hu 
ház Mt7, i. !U78, O., m., ; , -T, l'k. Kisjenö,. ref. t7!j, ;t !.108, O., -T, 3.727 kh., kj, és ak. Bakóvár, 
Ágya, 7.769 kh., ak. helyben, tsz. Arad, jblk. és ah. tsz. Tcmcsvíu·, jbtk. és ah. Buziásfürdő, es. ü. 
Kisjcnc5, es. ö. Kisjenó, 83, IV, t!! , ~· Nagykövéres, 61, Vlll, u, t, és u. p. Bakóvár . 

' Sz i n t y e l~ Szinte. Sz i r h o v a· l. Szirbó. -. , 
Sz i n t y·e st l. B~aszentes... ") Szh·éufnlTa kk., X Ezsdéber i Ungflfll., nagr-
8 z i n y á k I. Kékesl'üred. kaposi j., ház 132, t 707, M., rk. Dobóruszka. 
*) Szinyc kk., Sáros vm;, epei:iesi j., ház 86, i gk. Palágy, rof. Nagyszelmencz, 1.748 kh., kj. és 

{80, · 1'., o, 2.538 kh., kj. és ak. Kajáta, tsztk.. ak. D9bóruszka, tsz. BeregsziLSz, j b lk. é$ nh. Nag)·· 
jb. és ah. Eperjes, cs. ö. Bertót, 67, lX, !t9, u. t. kapos, es. ö. Gsnp, 66, XI, 36, a. t. Szürle. 
Eperjes, u. p. Szinyeujfalu. u. p. Dobóruszka. 

Sz i.n y e l .. Litvaszinye, Petőszinye, Radák- Sziriuyatelep, r-. Bei'Szilszka, Krassó-SzfiréHy 
• 

sz1nye. · "'"·• újmoltlovai j., cs. ü. Kozlulelep, u, t. Dren· 
*) Szlnyefö kk., Sáros vtn., kisszebeni j., kova, u, 11. Kozlatelep. 

hA.z 63, ;t 318, R., m., t, l.ö30 kh., kj. és ak. *) Szirk kk., )( Szirhashegy es Szirkvöri!s· 
• 

Kisszeben (kisszehenvidéki kj. és ak. kerület), vágiLs i Gömör és Kis·Ho11t 11111., ratkói j .. ház 
tsz. Epe•·jes, jblk. és alL Kisszeben, es. ö. Péter- l öS, :f, 1.366, T., m., d', rk. Gilmörrúkos. 3:i<U kb .. 
mezö, 67, IX, 29, u. t. és u, p. Kisszehen. kj. és ak. helyben, lsz. Himaszombal, jblk. és 

") Sdnyelipócz kk., )( Szal vátortol'l':'l.s ; Sáros ah. Nagyröcze, cs. O. Ratkó, XVI, 52, a. t. ~s 
vm., kisszebeni j., ház 81,· :1!. öl 7, T., o, 2.3:1!4 u. p. llatkó. 
kh., k1. és ak. Siroka, tsztk., jb. és ah. Eperjes, Szk'l;:vn.sllegy, ~· Szirk, Gö11~ör is Kis·Ilo•il 
es. ó. Hertó.t, 67, IX, !9, u, t. és n, p. Hedri. vm., ra- kói j., cs. O. Ralk.ó, u. t. és u, p. llatk··· 

*) Sziuyór kk., Zemplén vtn., bodrogközi .i· Szirk,·öröS\'ágá.s, r. Súrk, Göu1ör ú Ki$· 
. (Izé th. Királyhclmeez), ház 61, f, 3-U, l\1., rk. Ho ut vm., 1·atkói j., cs. O. Ratkó, 1, t. és •· P• 

Rad, IJk. Zemplén, ref. Bodro~szeutes, 01-1 kh., Halkó . 
kj. és ak. Rali, tsz. Sátm·aljaújhely, jhlk. és ah. '!) Szh·ma kk., )( Ojenkcpuszta lis SzirDJai
Kil'ályhelmecz, cs. ö. Zétény, 66, X, S3, u. t. major i JJorsod tma., misL:olczi j., ház m,! 1.5:5. 
Szomolor, u. p. Véke. r.I., ~, rk. Miskolcz, 2.055 kh., kj. és ak. hely· 
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ben, tsztk., jb. és ah. Miskolcz, cs. ö. Miskolcz, Szh'Aktel~p, f""' Homokos, Temes 1't/J., keve-
M, X, St, u. t. Hejócsaha, ·a. ll• Miskolcz. \'árai j., cs. ll, Homokos, a. t. és u. l'· Homokos. 

· · ~z i r m o. l. Tiszaszil·ma. Szivnttyutel••p, f""' Vajszka, Btíc.'I-Bodrog "m., 
") Szll'mnllcsenyö kir., X Czifrnlanya; Borsocl hódsiigi j., cs. O. Vajszka, u.- 1;, és a. p. Vnjszka . 

.,m., miskolczi j., ház St~, i, 1.4·!-ö, .M., o, *)Szkacsány kk., Nyitra "tn., nyitra1.sámbokréli 
1.624 kh .. kj. és ak. helyben, tszlk., és ah. j., ház 16~, f. 1.~03, 1'., m., o. 2.6~!) kb., kj. és ak • 
Miskolcz, ~s. O. Miskolez, 3_., X, 31, m. h., Nagybélicz, tsz. Nyitra, jblk. és ah. Nagytapol~any, 

~· cs. o. Nyitrazsámbokrét, U, XIV, 'B, n. t. Nagy-
or, f""' Szi rma, Borsocl 11tn., mis- bélicz, ~· 

kolcz1 j.. cs. O. Miskolcz, u.• t. Hejöcsaba, u. p. Sz kacs á n y h r n dis t y e .l. Sziklnvárhely. 
Aliskolcz. Szka.knll, f""' Trencsém·ákó, Tt·encsén vm., csa-

Szh'Juaynmjor, f""' Boly, Zem1Jlén vm., hodrog- czai j., cs. ll. Csacza, u. t. Csacza, u. p. 
közi j. (székh. Királyhelmeez), es. ö. Zétény, u. t. Trencsénrákó. · , · 
Kinl.lyhelmeez, u. p. Boly. Sz ka l a l. Vá.gsziklás. · 

Szh·oud, f""' Nagykálló, Szabolcs 1'tn., nagy- Sz ka la ú j fa l u l. Nr.mesujfalu. 
kállói j .. es. ö. Nagykálló, u. t. és a. p. Nagy- Szknlicsl, f""' Lá.z, Trencsé., "'n., puhói-j., es. ö. 
kállö. . Puhó, u. t. Puhó, u. p. Lá.z . 

. Szlrotumajor, f""' J.t'elsősegesd, Somogy 11m., Sz ka l i t e l. Sziklaszoros. · 
nagyatádi ,i., cs. ö. Felsösegesd, u. t. ~s u. p, Szkalka}lnszta, ~"'' Vágapátralm, Tt·ét&c.wfn vm., 

. •'elsósegesd. · lreneséni j., es. ö. Trencsén, 11. t. Hölak, u. p. 
Szirtnljnfflr•Hi, f""' Peticse, Zetn.plétl '""" ho- Csákfah·a. .. 

monnai j., cs. ö. Homonna, u. t •. és u. p. Sv.knlna, f""' Barosshá.za, 1rencsén 't1m., illa,·ai 
Homonna. j., es. ö. Illava, u. t. Bellus, u. l'· BarossMza. 

~) ~zh·tes kk., Zetn.plén vm., szinnai j., ház 62, *) Szkáros kk., X Oszlókt'lt!lanya, Papkúti-
í 315, H., (!'k. Ladomér, 2.S0íl kb., kj. és .ak. Ugar, tanya. és Salamonvölgyitanya; Gömör és Kis-Hont 
tsz. Satoraljaú,ihely, jbtk. és ah. Homonna, cs. O. ""'·• tornaljai j., ház 94, f. 356, M., ~, rk. De
Ugar, 06, IX, 28, u. t. Remelevasgyli.l', n. p. Ugar. resk, 2.2-U kh., kj. és ak. helyben, tsz. Rima

. *) Szitn. kk., Seolnak-Doboka ~m., helllleni j., szombnt, jbtk; -és ah. Tornalja. cs. ö. Tornalja, 
haz 60, i 867, O., gk. IspánmezG, 1.511 kb., 25, XVI, 6i, u. t. . ~· 
tj. és · ak. Jspúnmczö, tsz. Dés, j btk. és ah, Sz k á.1· os 1. Eszkiu·os. 
Bethlen, cs. ö. Nagytlehrek; 69, XXII, 72, u. t. S z k e l' i s ó l' a l. Al'anyosfö. 
Retteg, u. JI. JspánmP.Y.ri. S lll k c us l. Bojtorjános. . 

• • 

•) Szltány kk., BiTtar vm., magyarcsékei j., ház Sz ki c z ó J. Kiczü. 
1.f.2, ~ 69~, O., 4'-, 2.4.-88 kb., kj .. és ak. Kispap- *) Szklabluya kk., Tt~r6ce t•tn., turoczszent-
mezó, tsz. Na(I1·-Vúrau; jbtk. és ah. Mn.gya~·eséke, nu\.rluni j., ház 108, f. 009, T., 1·k. Draskóez
cs. ö. Kispapmezó, 87, IV, 1l, u. t. Biharuob- Ylllgye, ág. Nagyjeszen, 1.011:1 kh., kj. és ak . 

• 
rosd, u. p. l\ispapmt>z•i. . Nagyjeszen, tsz. Besztcrczebánya, jbtk. és ah. 

• • 

• 

• 

8 z i (n y n l e h o tk o. l. Szilnyaliget. · Turóczszenlmá11.on, es. ll. Tm·óczszenln:tárton, 71. ··· · 

' 

") Szitnynllget kk., X Selmeczvölgyima· XV, 48, u. t. t:•s n. p. Nagyjeszen. 
lom; Hont vm., korpanai j., ház 4!2, :E ~10, SzklallinyRTin·, h Szklabinyavá1·aljl;l, Turdel 
T., ág. Hontkirályfalrn, 1.005 kh., kj. és ak. Be- vtn., turóczs.zenlmál'Loni j., es. O. Turócz.'izent-
rencsl'alu, tsz. Ipolyság, jblk. Korpona, ah. Sei- márton, a. t. és u. p. Kis.selmecz. · . 
mecz· és Bélabánya, cs. O. Szentantal, ~6, XIV, 46, ") ·Szklnbinyn.várnJja kk., X Simonmajor és 
u. 1. Honlnrlmeti, u. }t. Berencllfalu. Szklahinyavár; Tut·6cz 1'tl&., Luróc.zszentm,·u·toni j., 

Szituynm:ljor, f""' Illés, Hont 11m., korpanai ház 4!i, •f 2~9, T., rk. Draskóczvölgye, á.g. Nagy· 
j,, cs. ö. Hegybánya., u. 1;, és u. p. S.tentantal. jeszen, 4.626 kb., kj. és ak. Nag)•jeszen, tsz. 

~J Szltnyn.tü kk., X Berímekmajor PS Yozárov:L· Besztfn·czebúnya, jbtk. és ah. Turóczszenlmárt.on, 
major; Hont vm., korpanai j., 'ház 45, :il. 3(i~, T., cs. ll. 'l'uróczs.zentmárton, 71, XV, .f.S, u, 1;, és 
rk. Selmecz- és Bélaba.nya,· 777 kh., kj. és ak. n. }). K isselmecz. 
Szenlanlal, tsz. Ipolysag, jbtk. és ah. Selmecz- és Sz k la h o n y a l. KO.rtahony. -· 
Bélabánya, es. O. Hegybánya, 26, XIV, 45, u. 1;, Sz kl e n ó l. Tm·ócznémc1i. 

. Selmeczbánya, u. p. Istn\nhá.zn. *) Szklcnófürdö kk., )( :;zalastelep: Bt~ ra 
Kzittyavölgy, 0 Szuhabarankn., ~l!Iáramaros t•m., gal'amszentker~szti j., ház 64, :E BiS, T., 

iltn., dolhai j., cs. o. Dolha, u. t. és u. p. Dolha. o, 1.898 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Aranyos· 
Sz i v á c z l. Ószivó.cz, Újszivá.cz. maró l, jblk. Újbánya, ah. KörmOczhánya, cs. O. , 
Szlvadn.lpnszta, "....., Endrefalva, N 6 grá d ilfll:, Gal'O.IUSZentkereszt, !16, X l v' 46, r (Gelet-

lzécst!nyi j., es. O. Kal'ancsaág, u. t. Szúcsóny. n"k-Szklcuófül'llö), ~· 
a. p. Endretalva. . · S~kl'cifa kk., Huwycul vm., hl'adi j., ház 110, 

Sz i. v á g y t. Alsószivágy, J<'elsllszivágy. :E .WB, O., =f, rk. Brád, 2.076 kl!·• kj. és ak. Alsó· 
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lunkoj, tu. Déva, jbtk. és ab. Klh·Osbánya, cs. o. Szlubnpn~zta, f"'' Belecska, ToiM "'·• simOJio 
Viszka, M, XXIII, 75, a. t. és u. p. Brád. tornyai j. (székh. GyOnk), ca. 6. Pinezehely, 

s z k u l y a l. Szigelralu. a. t. Kesz<'lhidegkút, u. p. Pinczehely. · 
g z la ll' n a I. Szalakna. S z m e r e k o v a L Szemereket 
Szlanozepaszta, r-. Valkócz, B ars ."".,, ara- SzmiknyArt anya, f"'' KiaOlés, Btm1111., arany01o 

nyosmaróti j., cs. O. Aranyosm&·ót, u. t. Val- maróti j., cs. O. Újbánya, 1. t. Zsarnócza, 1. J. 
kócz, L p. Nemcsény. Dóczyfilrésze. 

Szlanlcza kk., .i.rva ."".., námesztói j., ház 176, S 1m o l i n s 1 k ó I. $zomolánb. . 
! 79,, T., rk. Námesztó, ~.09, kb., kj. és ak. Szm1·ecsán kk., Lipid 11111., liptószenlmiklósij., 
Bobró, tsz. Rózsahegy, jbtk. Námesztó, ah. Turdos- ház 96, ! 5ö8, T., d', rk. Nagybobrócz, 

• 
• 

ain, cs. O. Nimeszló, 71, XV, -'9, ~· kb., kj. és ak. Okolicsnó és Szlosháza (okolican6i 
Sslanopaszto., r-. Málnapatnk, vm., kj. és ak. kerület), tsz. ! jbtk. és al 

losonczi j., cs. o. Lónyabánya, u. t. Ipolyszele, Liptószentmiklós, CB. o_Liplószentmiklós, 87, XV, 
•· P• Málnapatak. 419, u. t. Liptószentmiklós, ~· 

Szlányt, r-. Gyula, Blkl1 vm., cs. G. Gyula, f"'' Felsóll!lgyes, 1'rcnCBtn n•~ illani 
u.. t. és a. P• Gyula. · j., cs. o. Illava, •· t. Illava, •· p. ~'elsölO!gyn. 

Szlattna, r-. Ráczalmás, Fejér vm., adonyi j., f"'' Felsc5diös, Pou01r -cs. O. · Uunapentele, u. t. és u. p. Ráczalm ás. rm., nagyszombati j., cs. O. Pozsonynád as, a. t. 
Sz l a t\ n a l. Aknnszlalina, Alsószlatina, Falu- .szomolány, u. p. Felscldióa. 

szlatina, Felsőszlatina, Mikószlatina, Néraszl~~:tina. Sz n ak 6 1. Szánkó. · · . · 
·Temesszlatina. . Sz n a zs n i c z a l. ·Havas. 

• 

Sslatlnaoldal, 0 Vido1·nya, Trencstfl .",.., S z ó l. Alsóberekszó, Berekszó, Felsóbereku6, 
· puhói j., ·'oa. ·o. Pubó, u~ t. Puhó, u. p. Alsó- GOmOrhosszúszó, Nagybol'szó, Nyirszó, Szarskl16, 

rétfalú. · . Szárszó, Szarvaszó. 
. Szlatinapaszta, r-. Narycsanád, Torontál 'Vm., *iSzob kk. X Bószob Gsákhegy,Szoblk6binJI: 

· . n&B)'szentmiklósi j., ca. O. Nagyszentmiklós, u, t. és Újvölgyim~jor; Hont' ""'·• szobi j., ház 310,1 
éa u. P• ÓScsanád. 1.96t\, M., 0, 8.1~8 kh., kj. és ak. helyben, lsz. IpolJ-

S z l a t i n k a l. Izasópatak. ·· · · . . . súg, j btk. Vámosmikola, ab. Ipolyság, cs. t'l. h elJ· 
•) Szlatlfa kk., 86epu vm., s.zepesváraljat J-, ben, XIV, ~. f, _[11 e, 41f'. 

ház 419, z 19t, T., o, 768 kb., kj. és ak. Szepes- sz 0 b I. Somogys~ob. 
olaszi (zaigrai kj. és ak. kerület), lsz. Lőcse, sz 0 b b 1. Somogyszob .. 
jbtk •. Szepesváralja, ah. Lőcse, cs. o. Szep~s- Szobek, ~ Dombelve, :frmcam ~·~ 
olaszt, 67, IX, 80, 11. t. és •· P• SzepesolasZl: j., es. o. Csacza, u. t. Csacza, a. p. Dombeln • 

Szlahinapusz!•.' r-. Poloszkó, Gömör ls K'lB- Szobl köbánya, f"'' Szob, HOflt rm., szobi j., CLl. 
Hont cm., ratkót J., cs. O. Ratkó, u, t. és u. P• Szob, u. t. Márianosztra, a. P• Szob. 
Ratkó. . . S z.o b l a h ó l. Czobolyfalu. 

Szlávlczllrtvá.DJ, r-. Fels<'lbotfalu, N7pt·ra f1m., S obokpuszt f"'' Kóvú.r Honc 11111, ipoiJDJeD 
Tárújhelyi j., cs. o. Ótw-a, u. t. Vágújhely, j., c~. o. Ipoly:;ék, u. t.' Balassagy~rma~ 1, ,; 
•· p. Felsc5botfaln. · Kó á · 

S z l a v n i c z v a s z k a l. Sza~oncza. v r· 
S lá. · J B b' dál N •t •t *) Szoboa kk., Sát·os t:m., girálti j., hál z vyma1 or, r-. a m , 11'~- ra vnJ., ny1 - . k t· é at. 

rai j., cs. O. Ghymes, u. t. éa u. p. Nagylapás. 8~, ! 191, R.,_ ; ~ 1.2-'? h., . J· 5 

Szlávymajor, r-. Mezdtelegd, Bil'ar vm., köz- Gu·ál~, tsz. Epelles, Jbtk. es ah. ~u~!~ es. l. 
ponti j. (székh. Nagy-Várad), cs. O. Alezc5telerd, Kálnas, 67, IX, a. t. és u. P· Gir.íll .. 
1 , t. és u. P• Mezdlelegd. ,. Szoboszlay~~;ra, f""o Tisztaberek. Slot11ar ,.., 

8zlávytanyu, r-, Érkenéz, Bihar t•m., érmi- szalmárnémeti J., cs. ö .. Son~ád, 11. t és L,. 

hályfo.lvai j., cs. ö. Érmihályfalva, u. t. és Gacsály. -
1 , p. Érselénd. . S z o b o s z l ó l. Hajduszoboszló. 

- • 
• 

' 
• 

l 

S z l é c s l. Háromszlécs. SzuboszlópW!z~, .f"'' Blatnicza, Tvr6tr ,.., 
· SzlezAklrhany, r. Bélapalaka, Nyitt"a vm., turóctszenlmá.l·loni j., ca. o. Moaóez, 11; t lfecr· 
privisyei j., cs. .o. Divékrudnó, u. t. Nyitra· p6.1, u. P• Mosócz. · 
novák, n. p. Bélapalak11. S z o bo l i c z a l. KisszabadkL 

SzliAcsftlrdö, r-. Zólyom 1.•1n., <;; z o b o t i s t l. Ószombat.. 
• • 

zólyomi j., cs. O. Zólyom, :C, •) SzobrAnoz kk.; Ung t~m., szobr.inezi j., hú 
_r- e. ~ (csak nyáron; télen u. p. .174, i. 1.216, t., m., 1), rk. Tiba, gk. ,\lfó· 

S z l o p n a l. Szolopna. halas, ref. Vámoslucska, 1.001 kh., ij. és at. 
Sz l o v á n l. Turóeztótfalu. . . helyben, lsz. Berepzás1, j btk. helyben, ah. Ullf'ÍI', 
Szlulto.trtTá.ny, r-. Oszlány, Bars vm., osz- rs. ö, helyben, 66, XI, 86, ..['!e. ~· 

lányi j., cs. o. Oszlány, u. t. ús u. })• Oszlány. Szobránczntrdi1 1"'1Katlanos, U11g nt.,uohlill-
' • 
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eli j., es. ö. Szobránez, _[11 e. ~(csak nyáron; szécsényi j., cs. ö. Széea·ny, u. t. és u. p • 
télen : u. t. Szobráncz, u. p. Tiha). Szécsény. 

*) Szobránczkomo1·6 kk., Uttg vm., szobránczi *) Szokány kk., Bi.l&ar vm., belényesi j., ház 1i7, 
j., ház 63, f. 247, T., rk. Tiba, gk. Alsóhalas, .E 649, O., =f-, 1.106 kh., kj. és ak. Robogány, 
469 th., kj és ak. Szobrancz, tsz. Beregszász, jbtk. tsz. Nagy-Vti.rad, jbtk. és nb. Belényes, cs. ll . 
Szobráncz, ah. Ungva1·, es. l!. Szobránez, 66, XI, Kispapmezó, 87, IV, 18, 11.. t. Belényes, u. p • 
86, u. t. és u. p. Szobráncz. Robogány. 

S z o b r á n c z k o m o r ó c z l. Szobráncz- Szokmá.nytanya, f""' Buzásbocsárd, .4ls6-Fe1ulr 
. tomo1·ó. vm., balázsfalvi j., cs. l!. Balázsfalva, u. t. és 

*) Szócsán kk., Kraas6-8s6rény rm.,· resicm- u. p. Alsókarácsonfalva. 
.. bányai j., ház 24~, ! 1.175, O., =f-, (.915 kh., Szokol, f""' Kaszakisváralja, .7t-mcsln vm., illavai 

tj. és ak. helyben, tsz. Lugos, jbtk. és ah. Boksú.n- j., cs. l!. Ulava, u. t. Illava, ·u. p. Felsótl!lgyea. 
bánya,. cs. ö. Ezeres, 43, VII, !W, u. t. Alsó- S z o ko l l. Mezc5szokol. 
zorlencz, u. p. Resiczabánya. S z o k o l á r l. Szak.:t.lár . 

Sz o es á n l. Szócsán. ' . Szokolá.shegy, r. Pa.muk, Somogy ""'·• len-
Szocsed kk., Hunyad vm., vajdahunyadi j., gyeltóti j., es. l!. Somogyvár, u. t. és u. p. 

ház 53, ! 213, O., =f-, 1.680 kb., kj. és Somogyvár. · 
ak. Cserbel, lsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, Szokolcs kk., Lipt6 ""'·• némellipcsi j., hu 
cs. O. Vádudobri, 64.o, XXIJI, 75, u. t. és u. p. 109, :E 524!, T., rk. Szentmilria, ág. Nagypalugya .. 
Vajdahunfad. _ és Gá.lfalu, 718 kh., · kj. és ak. helyben, tsz.' 

S zo ~se t l. Forduló. · . Rózsahegy, jblk. és ah. Liptószentmiklós, cs. ö. 
*) Szoczócz kk., Tur6cs vm., slubnyamrclc5i j, Liptótepla, 67, XV, 4!9, u. 1.~ Liptótepla, a. p. 

ház 31, f; 123, T., rk. Szenlmária, 54! kb., kj. Kisolaszi. · · . 
és ak. Mosóez, tsz. Beszterezebánya,· jblk. Stub- Szokoldmajor, 1""1 Búrszentmiklós, Possony 

•• 
nyafürdc5, ah. Turóczszentmárton, cs. l!. :Mosóez, vm., malaczkni j., es. l!. Morvaszentjános, u. t. és 
71, XV, 4!8, u. t. :Mosóez, u. P• Znióvá.raija. u. p. Búrszentmiklós. . 

")Szód kk., BihM tJm., belényesi j., baz 100, á: Sz ok o l ó c z l. Vágsznkaly. ~ ' • 

67!, O., =f-, l.!:JJ kb., kj. és ak. Bontesd, tsz. Sz ok o l o v á c z l. Nérasolymos. l 

Nagy-Várad, jbtk. és ~h. Belényes, cs. ö. Dombro· Sz ok o l y l. Hernádszokoly, ~agyszokoly. 
vány, 87, IV, lB,. u. 1.. és u. p. Kisszed•·es. 11 ) Szokolya rik., )( Hidegbegy, Jmospuszla, 

*) Szodó kk., X Filzék és Koplaló; Bars 1lta .. Kismorgó és NagymorB'ó; Hont 11m., szobi j., hu 
lévai j., -ház 89, :E 4U, M., ~, rk. Nagysáró, BM, f. UM.!ll, M., ~, rk. Nógrádveröcze, 10.97& 
1.661 kb., kj. és ak.· NagysáJ:ó, tsz. Aranyos- kb., ak. helyben, tsz. Jpolysá.g, jbtk. Vamosmikola, 
marót, jblk. és ab. Léva, cs. O. Nagysalló, !6, XIV, ah. Ipolyság, cs. l!, Nagymaros, 26, XIV, 66, 
66, u. t. és u. p_. Nagysáró. . :C. ~· 

Szódokhegy, r'! Szilágypanlt, Bdlágy vm., :::; z. ok o n d I. Kisszokond, Nagyszokond. . 
zilahi j., cs. ö. Zilah, u. t. Haraklány, u. p. Zilah. 11 ) Szólád kk., X Nezdepuszta, Nyesthegypuszta, 

Szodoraytanya, f""' Tápiószele, Pest-Pi.lis-Boll· Szóládi szc5llóhegy és Vonyitapuszla.; Bomogf 
· Kiskun vm., abonyi j., . es. o. Tápiószele, u. t. vm., tubi j., ház !Wi, :E 1.U9, M., o, ~, 8.4!78 

• 

ts u. p. Tápiószele. kb., kj. és ak. Kl!tcse, tsz. Kaposvár, jbtk. Tab, 
S z o d o r ó l Érszodoró. nb. Karád, cs. l!. Kc5r0shegy, 4-', XIX, 68, u. t. 
SzosloT, r"' Tro:ncsén1·ákó, .7Yencsln vm., csa- nyáron:· Szó.rszó, télen : Fa.luszemes, ~-

ezai j., cs. l!. Caaeza, a. t. CBacza, u. p. · Tren- Szóládl ·szöllöhegy, f""' Szólád, Somogy·., .. , 
csénrákó. · tabi j., cs. G •. Kórl!shegy, u. t. nyáron: Szárszó, 

Szohodol k~., Fogaras vm., tOrcsvári j. (székh. télen: Faluszemes, u. p. Szóléd. 
Zernest), ház 805, f.. 1.365, O., =f- (~), 1.619 kb., Sz ó l á t l Egerszólát. · . 

· kj. és ak. Tl!rcsvú.r, tsz. B1·.assó, jbtk. Ze1·nest, ah. S z o l cs á. nk a l. Sz·Jlesányka. · 
Sárkány, cs. o. TOresvár, 31, XXIV, 78, u. 1.. és •) Szolcsány kk., Nyitra vm., nagytapolcsá.nJi 
u. p. Törcsvár. · j., ház 111, :t 1,375, T., o, 3.4!78 kh., kj. és at. 

Szollodol kk., Hunyad v·m., vajdahunyadi j., Kovarcz, tsz. Nyib·a, jbtk. és ah. Nagytapolcsány, 
haz 71, f 284, O., kg. Lelesz, ·1.158 kh., cs. l!. Appony, 1!1, XIV, 4!6, u. t.· Nyitrazerda· 
kj. és ak. Govasdia, tsz. Déva, jblk. és ah. he:y, ~-
Vajdahunyad, cs. l!. Vádudobl'i, 64, XXIII, 75, *) Szolcsinyka kk., Nyitra vm., nagytapol-
L t. és u. p. Vajdahunyad. .csányi j., ház SO, f 1'., rk. Nyitrakoros, 

Sz o h o d o l l. AranyosszohodoL , kb., kj. és ak. Nyitrakoros, lsz. Nyitra, jbtL éa 
Sz o h o d ol lá z u r l. Aszóirtás. o.h. Nagylapolcs:í.ny, cs. l!. No.gylapolesány, ll, 

• 

Szohonypusztn, 1""1 Al'ló; Borsod t:·m., ózdi j., XIV, 46, u. t. és u. p. Nyitrakoros. · 
u. O. Jál'dánháza, u. t. és u. p. Arló. · *) SzolCST& kk., Krass6-8s6r4ny rit., marosi 

S.ojkahegytnnya, l'"'\ Szécsény, N6grdd t~m., j. (székh., Marosberkes), biz 176, z 706, O., ;-., 
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119H Szol-8zom 

:il.96lí kh., kj. és ak. KaprevAr, tsz. Lugos, j btk. nyil•bogdányi j. (szlikh. Kemeose), es. G. Nagykálló, 
es ah. Facsá.d, cs. O. Kaprevár, 43, VIII, 24 u. t. és u. p. Nyirbogdány. _ 
u. t. és u. p. Zám. Szoluoktó, f"'l BerettyószenLmárton, Bihar""·• 

8 z o l cs v a l. Alsószolcsva, Felsőszolcsva. berettyóújfalui j., cs/ O. Berellyóújralu, u. ~. Be. 
") Szoldobágy ·kk., Biftar vm., margittai j., retlyólijfillu, u. p. Berettyószenlmiu'tun. 

luiz H!5, f, 583, 0., m., =f-, gk. Berettyódéda, S z o l o cs i n a l. KirályHszállás. 
1.~59 kh., kj. és ak. Bályok, tsz. Nagy-Várad, *) Szolokma kk., Udvarflclytlm.,parajiij.,hh 
ibtk .. és ah. Margilta, tiS. O. Berettyószéplak, 8!), 155, f, ti90, M., a, 1.478 kh., kj. és ak. Siklód, 
III, 7, r. (gJ p. u. tsz. Székelyudvat·hely, !btk. és ah. Székelykeresz . 

Sz o l d o b á g y 1. Bükkszoldobágy. túr, cs. O. Etéd, S'A, XXIV, 80, 1. t. Matralra, 
SzolgabiJ."ótany:L, r' P1skolt, Billat· t•tn., ér- u. P• Etéd. , 

ruih(Llyfalvai j., es. o. E1·mihályfalva, u. t. cs Szolom, f"'l Gánya, Máram~ros 11111., laracz. 
R. p. Piskolt. . . · vizi j. (székh. Tat·aezkOz), cs O. Dombó, 1. t. 

·) Szolgaegyházzl kk., X Alsószolgaegyhá.za, Taraczköz, R. P• Nyéresháza. . , . . 
Felsószolgaegylui.za, Güncsökmajor, KOzlipszulga- ") Szolopna kk., Trencst1' vm., lllavai J., hu 76, 
egyháza:, Máriamajor és Trombitasmajur ; l•'tié.- f, :i.&ö, T., o, 1.321 kh., kj. és ak. Alsómogyoród, 
v11,., sárbogardi j., ház 112, f. 900, M., rk. Sáz·osd, Lsz. Trencsén, jbtk. Illava, ah. Pulló, cs. ö. Illava, 
ref. Seregélyes, 8.680 .kh., kj. és ak, Sáz·osd, tsz. 71, XV, 47, u. t. Bellus, u, p. Alsómogyoród. 
Székesfehérvár, jhtk. és ah. Sárhogárd, cs. o. Szolotyán, r-. Havasmező, Máramaros w•., 
Sárosd 69 XVII "" ~ ~ .. _...,. visói j. (székh. Felsdvisó), cs. O. Havasmezö, a. t. 

, ' ' U"J.' tllllW' ..L' ~· 
*) Szol agyo" r kk N ·1 • 1. ó . . Peh·ova, n. p. Havasmező. . g ., .IJt ra vm., ga ll czr J., S 1 1 t . L b -.r , 

ház 15, f. 9u, 1;., rk. Udvarnok, 335 kh., kj. é;; ~?lOT _c).. t Tany, "' 0 onya, J.lgilrtJ t'lll., 

ak. Udvarnok, tsz. Ny.tra, jbtk. és ah. GaJg,~cz, vágUJhclyl J., cs. o. ÚL~, u. t óiura. 1• P. 

varnak. S z o l y a l. Sóslak.. - .. 

' 

' 

• 

l 
' ' l 
• 

' 
• 

i 
' 

Szolgagyir, f"'l Kerékteleki, Vesepré?n 1nn., zir- 8 z 01 y ma l. VizkOz. 
·ozi j., cs. O. Keréktele ki, q. t. Bakonyszombat- *) Szolyva kk., X űvell'huta; B1teg ,~.. ' 
ltely, u. p. Kerékteleki. .c 1 -t " ' - szolyvai j., ház ö95, ;a;, a,8()j, r., n., m., ., ", ... , ! 

Sr;olgagyör, r-. Pusztacsalád, Sopron "m., csep· rk. ÚjtOvisfal vo" 3. 570 kh., kj. és at. helyben, - 1 
regi j., cs. O. lváll, u. t. Csapod, u. P• LOvő." tsz. Beregszász, jb. Alsóvereczke, ah. helyben~ 

8 z o lk a 1 •. Nyitraszalka. . . . tele hatóság Munkács, cs. G. hel)'ben; 66, 
' *} Szo~~~sb kk., Zemplén vm., bod1·ogkOzi J. XI, 34, :C (Szolyvn-Hársfalva), .(ll e. ~-
(szekh. Kmtlyhelmeez), ház ~· f. 352, M., rk. sz 0 1 y v a 1. Kisszoly\'~· · . 
Boly, _gk. Bodrogmezc5, ref. Kuá~y~~Iroecz~ ~·1~6 *) Szoml\)om kk., ){ Alsókaposf6, Felsök:lposfu 
kh., ~- ~s ak. Lelesz, tsz. Sátoral;a~Jhcly, J.bt ... es és Póstelek; Somogy tim., kaposvári j., ház 300, 
ah, Kll'alyhelmecz,_ cs. ö. Zétény, 65, X, 33, u. i. f. 1.73d, ll., n., ~, rk. Kapo.,szenthene•l'lk, U63 
l!:.elesz, u. P• Boly. kh., kj. és ak. helyben, l.sztk., és ah. llaposv&r • 

") Szoluo.ll: rtv., X Abonyi út, Alcsipuszta, cs. 1\. Hetes, M, XIX, 6~, •· t. Kiskorpad 
C~öbörél', Ki~.szanda, Mnlomsz.,tz:i tanyák, Nugy- ~-
szanda, Palotásszen ti ván, Partoskápolna~ lanyitk, ::; z o mb a t I. Kisszombat,Kras;óuombat, Xura.' 
Szc5llőshalmi tanyák, Uga1'i tanyák és Ujszanda j szombat, Nagyszombat, Ószombat; l'ómombat, 
Jáu-Na{f'ljkun-Szolnok vtn., ház 4.~91, f. 28.77ö, Rimaszombat, Szepesszombal . 
ll., n., o.! a, ef', Z), gk: a helybeli róm. ka•_h. *) Szowba1.fa kk., Vas vtn., németújvári j., ház 
anyaegy ház, ~6.160 kb., ak. helyben, tsztk.; J b. ~6, f. 151., N., ref. ·1\ercza, .f.lU kh., li.j. és ai. 
~s ah. helyben, cs. O. helyben, 68, ll, 5, J,, dtrém, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Németújrir, 

_r e. cs. O. Németújvár, XX, 66, u. t. és L p. StrénL 
Sz o l n ok l. Abaújszolnok, Mosonsz·,lnok. Sz om b a t fa l. llagyarszombati'a, Zalastom· 
") Szolnokbáza kk., Seilágy vm., tasnú.ui j., hatra. 

ház l ul, f. .t 6~, M., o., rk. Ma1·gitta, gk. _Kro.szna- Sz om b atralv a l. Alsószombatfalva, Keleti· 
háza, ref. Ératc5Uös, 757 kb., kj. és ak. Erszöll<is. fels15szombtttfalvn, Nyugotifelsószombatralva. 

·tsz. Zilah, j btk. és alt Tasnád, cs. O. Pele, 51, ") SzombathelyL·lv., )( Diósmajor és 'l'llcsük· 
.WI, 10, u. t. és n. p. Érsz511 6:;, major j Vas vm., húz 2.068, i. 30.9·}7, M., 0 ,~, 

Szoluoklhegy, n Kecskemét, Pest-Pil·is-Soll~ ef, X) (11), 5.254. kh., ak. helyben, lsztk., jb. és 
Kisku" vm., cs. ··o. (a közbiztonsági szalgálalot ah. helyben, es. O. helyben, XVH!, 69, 
Kecskemét város rendőrsége teijesiti), u. t. és :r. · .ft e . .®· 
u. p. Kl.'cskemét. S z o m b a t h e l y l. ilakonyszombalheiJ, Lenti. 

Sz o l n ok p o. c z a l us a l. .Szolnoklniza. · szombathely, 1\ftlgy;u·szombalbPl)•. 
SzoluoktunyaL, r-. Nyi•·boguány, Seabolcs rm., •) Szombati kk., Bereg vm., felvidéki j. (székh' 
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Ilosva), hia7. ilti. f. :W:l, H., m., gk. Medencze.' Szomolnokhutai l:ú.uyu, r'\ Szomolnokhuta, 
4o.5.U kb., kj. és ak. Ilosva, tsz. Beregszász, jbtk. Ssepes 11m., gGlniezbányai j., es. G. Szepesremete, 
Ilosv.a. ah. Munkács, es. ö.• -Ilosva, 6 ;i, XI, 34, u. t. és u. p. Szomolnokhuta. 

' • l 

u. t. es u. P• Ilosva. Szomolnokhutal fürész, n Szomolnokbuta, 
Szomblditanyn, " Gacsály, Ssatmár 11m., Ssepes iim., gölniezbányai j., es. G. Szepesremeter 

esengeri j .. es. G. GsP.nger, u. t. és u. p. Gacsaly r. r::gJ. 
") Szombatság kk., Billar vm., magyarcsékei Szomolno.Jd ·bé.nya, " Szomolnok, Szepes '""~~ 

j., ház 166, i. 935, O., m., it, gk. Kerekesfnlva. g-öJniczbányai j., es. G. Szepesremete, u. t. és 
1.615 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nagy-Varat!, t: 1 k u. p .... zomo no . 
jblk. és ab. Magvareséke, es. G. Pnszln.hollód, Sz 1 ki fíi é S ··l k "· · · '11 ,_ . omn no r sz, n zomo no , Qllcpes vm .• 
37, IV, ll, .1. (Szomba .... ág-Venlerrogoz), ,.1 . bá - . 6 S t .. · 

~· gu mez nyn1 J., es. . zepesreme e, u. .. es 

Sz om b a t t e lk e l. Krdllszombattelke, Mezll- 0 • P• Sznmolnok. · ' 
szombattelke. ft) Szomolya · nk., Borsod vm., mezdkövesdi 

Szomfon n Decs Tohza vm. . központi j j., ház ~67' :E 1.867, M., o' 3.941 kh., ak •. hely
(szé~b. Szek~zárd), es. Ó. Decs, u. t. és u. p. Decs: ben, lsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Meztikö~esd, es." 

Szomjas, n Mátraszdllds, Nógrád v1n., füleki G. Bogács, 60, X, 31, u. t. és a. P• Bogaes. . 
j. (székh. Salgótarján), es. ö, Ki~;lerenye, a. t. Szomolya, n Sövény háza, Csongrát.l vm., tiszli.n-
Pászló, n. p. M:itraszllllds. inneni j. (sr.ékh. Kiskundm·ozsma), cs. ö. Kistelek, 

Szomjúbá.t, .n Nagykálló, Seabolc.t vm., nagy- u. t. és u. JI· Sörényháza. · 
kálló j., cs. G. Nagykálló, a. t. és a. p. NalfY- Szomolyapusda, n Borsosberény,,Nógráti ""'·· . 

, kálló. nógrádi j. lSzékh. Rétság), cs. G. Ersekvadkert, 
Szom,híháttanyu, n Kiskálló, Szabo'lcs "m .. u. t. és u. p. Bm-sosberény. 

nagykállói j., cs, o~ Na·~ykálló, u. t. és. u-. p. Szomolyom, f"'' Berettyószentmárton, Bihar 
Nagykálló. . · ""'·• berettyóújfalui j., cs .. ö. Berettyóújfalu, a. t •. 

•) Szomód nk., X Ferenczmajor, Leshegy- Berettyóújfalu, u. p. Berettyószentmtí.rton. . 

• 

, bényn, M:íriamagdol.napuEzla és Szilánvöl:,n'puszla; *) Szomor kk., X Kistelep és Somodoi·puszta; · 
Komáratn t:m., lalai j., ház ~73, f. 1.465, M., Komárom vm., tatai j., ház -150, f. 868, N., 
o, ~, 4. kh., ak. helyben, tsz. Komárom, j btk. m., o, j, 931 kh.; kj. és ak. Gyermely, tsz. 
és ah. Tala, ·cs. ö. Tnlll, 12, Xlll, 4o3, a. t. Tata- Komárom, . jbtk. és ah. Tata, cs. G. Ta1·ján. li, 
Tóváros, ~- .XIII, 43, u. t. Zsámbék, ~-

*) Szomolánka kk., Nyitra vm.. szeniezei j., ft) Szon1ordok kk., X SzelldeskevöllfY; Kolozs 
ház 206, i. 1.068, T., 0, i.729 kh., kj. és ak. ""'·• nádnsmenti j. (székh. Kolozsvár), ház 50, 

, Morvaór. tsz. Nyitra, j btk. és ah. Szenicze, es. G. ;E !!89, O., . czig-.i.ny, ; , t.iti!l! k\1., kj. és ak. 
. :Sasvár, 72, XIII, 41, n. t. Sasvár, u. p. Morvadr. Nádasszenlmihály, tsztk. Kolozsvár, jh. Kolozsvár 

*) Szomolá.n)' kk.., X Karpákpuszla, Mákos- vidéki (stékh. Kolozsvár), ab. KolozS\'ár, cs .. ö. 
puszta és .Móricmd1•ar; Pozao11y Vtll., nagyszom- Nádasszenlmihály, 1>1, XXI, 67. u. t. és .u. p. 
bati j., ház tfiB, i. 1.469; T., m., o, 4.243 kb., Magyarnádas. 
k.j. és ak. helyben, tsz. J>ozsony, j b lk. és ab. ft) Szomorlon~zl \.k., Nyitra vm., na~ytap 1-
Xagyszombat, es. ö, Pozsonynádu.s, 72, XIII, 40, csányi j., ház M, f.. 481, T., m., rk. Nyitrape

f (Pozsonynádas-Swmolány), _[ll e. ~- resdény, 6:!6 kh.~ kj. és nk. Nyitrapereszlény, . 
, f"'' Ákos, Szilágy vm., lasnádi tsz. Nyitra, jbtlt. és ah. Nagytapolcsá.ny, cs:' ö. 

j., es. ö. Akos, a. t. és u. p. Ákos. Appony, 1~, XIV, 46, ~. r. ~· . 
Szomollóflauya, n Mezónagymihály, Borsod *) Sz0t11orócz kk, Vas 111n., szentgottbárlli j., 

t~m., mezóesáti j.. cs. ö. Mczók.eresztes, u. t. ház 53, f ~. M., 1 ef. Kercza, 66i k.h., kj. és . ' 
Mezúkei·cszles, u. p. Mezünal!ymihály. ak. Kercza, lsz. Szombathely, jbtk. és ah. Szent-

ft) Szontolnok nk., ·X Baplisztankna, Szomol- gotthru-d, cs. ö. Öriszr.nlpéte1·~ 83, XX, 66, u. t • 
• 

noki bánya, Szomolnoki ftit·~sz és Uj akna j Ssepes Hmlos, u. ll• Kcrc;m . 
tJm., gölniczbányai i, ház 51-2, f 2.3t5, N., m., t., Szomo1'úpuszta1, n l:iomogyszobb, Sotn.O!J'!I "?ll·• 
O• d', gk. Nagykunczfalva, H!.-1-95 kh., ak. hely- nagyatádi j., es. ö. Felsrjsegesd, a. t. és u. p. 

• 

!ten, lsz. Lócse, jblk. és ah. Gölniczbánya, cs. ö. Somogyszob. · 
Szcpesremete, G 7, IX~ SO, 111 e. ft) Szomotor kk.. ZemJJlé•' vm., bodrogközi j: 
. Szomolnok 1.-Ujszomolnok. (székh. Királyhelmecz), ház 90, f 6~, M.; 1h 

•) Szomolnoklmta nk.,)( Szomolnokhutai bá.nyll rk. Nagykövesd, ;;k. Bodl'O(,'Szerdahely, 1.3:t3 kb., . 
·és Hzomulnokhntai fúrész j Stepes v1n., gGlnicz- kj. Bod!'Ogszenles, uk. helyben (a hourogilzentesi 
bányai j., haz ~ta, f 1.1SH, N., t., m,, o, ág. ak. B) anyakönyve), tsz. Sátoraljaújhely, jbtk • 
Szomolnok, ~.976 k.h., ak. helyben, tsz. L6cse, és ah:· Kirá.lyhelmecz, es. G. Zétény, 65, X, 33, · 
jbtk. és ah. Gölniczllányn, cs. ö .. l:izciwsl'emete, ~. :C. d 1~ e. · 

. 67, IX, 30, f, ~· ::i z o m o l u r 1. lljs1.0motor. . ' 
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Szompicspuszta, f"t Tófej, Zala ""'·• novai j., *) Szorosad kk., X Szarosadi puszta; &mo,qy 
es. o. Nova, u. t. és u. p. Tófej. 11m., igali j., ház 61, f. ~1, N., m., rk. Tllrilk· 

•) Szond nk., X Bubija és Ófalu; Bács-Bodrog koppá.ny, 1.1'i3 kb., ki. és ak. TOrllkkoppány, 
ttm., apatini j., ház 893, f. 6.558, Sokiez, n., m., tsz. Kaposvár, jblk. és ah. Ipl, es. O. Andocs, 

0 , J1.6J9 th., ak. helyben, lsz. Zombor, jbtk. U, XIX, 63, u. t. Nágoes, u. p. TOrl!kioppány. 
Apatin, ah. Zombor, cs. o. helyben, ~8, VI, 18, puszta, f"t Szorosad, Somogy ""'·• 

r . .(ll e. ~· . . igali j., cs. ö. Andocs, u. t. Nágocs, •· p. Török· 
f"t Mezötú1·, Jáu-Nagykun-Ssolnok koppány. 

""'·· e~. ö. Mezólú•·, u. t. és a. p. M .. zötúr. Szoroslápapuszta, f"t Málranovái, N6grtitl 
Szondymajor, r-. D•·égelypalánk, Hont .,m., vm., füleki j. (székh. Salgótarján), es. ll. Kis· 

ipolysági j., cs. o. Ipolyság, u. t. és u. p. Dré- terenye, u. t. Mátranovák-Homokterenye, a, p. 
relypalank. . . Málranovák. 

Sz o n t a I. Szond.· Szorospatak, f"t Alsóapsa. Máram11r01 ""'• 
, f"\ Má1·kusfalva, Ssepes 11m., szigeti j. lszékh. Máramarosszigel), cs. O. Kllzép· 

iglói j., es. O. Merény, u. t. és u. p. Mflrkusfa'lva. apsa, u. t. Aknaszlatina, a. p. Alsóapsa. 
Szophomok, r-. Sé.rospatak, Zemplén vm., sáros- Szorospatak, 0 Borsa, Máramaroa ~m., viaói 

pataki j., es. ö. Tiszaka1•ád, u. t. és u. p. Sflros- j. (székh. F~lsótisó), es. G. Borsa, a. t. éa 1. p. 
patak. · . 8o1-sa. . 

Szopké, f"t Cserjés, Máramaros ""'·• ökör- Sz o r ossá g ·1. Szarvasáf: 
mezöi j., cs. O. Ökörmezil, u. ~. és u. p. Ökör- Szorosút, r-. Tajli, Gömör ú Kis~Hollt ~•. 
mezö. feledi j.. cs. G. Ajnács\ó, u. t. Ajnáes:t~. L.;.P. 

*) Szopkócz kk., ZempUn tJm., homonnai j., Czered. . . 
baz 3~, f. 140, T., t, rk. GörGginye, 1.!!61 kb., Szosnye, f"\ Kissáros, Báro1 11m., ep!rjesi j., 
kj. és ak. Gorzó {gGröginyei kj. és ak. kerillet). es. G. Eperjes, u. ~. és u. p. Eperjes, 
tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, cs. G. *) Szó~lke kk., 8eolnok-Doboka ""·• CIÜi· 
Homonna, 66, IX, !8, u. 1;. Homonna, u. p. gorbói j., ház 174, f. 906, O., ;, 3.767 kh., q. 
Q(lrGginye. és ak. Pánezélcseh, lsz. Dés, jbtk. Csákigorbó, 

*) Szopok kk., Baranya vm., hegyháti j. (székh. ah. Dés, es. G. Pánezélcseh, XXI, 70, 1. t. 
SUd), ház 4i, f. 'i50, N., rk. Meesekjánosi, 94.7 és a. p. Pflnezélcseh . 
kh., kj. és ak. Má.nfa, lsz. Pécs, j btk. és ah. Sásd, *) Szotlno.fiiiTa kk., Nyi.tra ""·• j, 
a. ö. Komló, Ml, XIX, 60, u. t. Komló, u. p. ház 70, f. 64.3, T., rk. és ág. Szenicze, l.IO'J 
Kagyal'Szék. kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. éa ab. 

Szopókás, r-. Pánd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun Szenicze, es. G. Szenieze, U, XIII, 41, L t. éa 
.,.., nagykatai j., cs. ö. Tápiószentmá1·ton, u. t. a. p. Szenieze. 
Tápióbicske, u. p. Pánd. S z o t t i n a l. Szotinafalva. 

Sz o p o r l. Alsószopor, ~szopor, Felsc5szo- *) Szotyor kk., Háromlilik tJm., sepsi j. (azékh. 
por, Felszopor, Mezószopor. SepsiszentgyOrgy), ház 1 f. M., ~. rk. 

Szopo1iuytczamalom, 1""1 NagyladnR, Bt.íros t1m., Illyefalva, 1.019 kh., kj. és ak. helyben, ta. 
lemesj j., es. ll. Lemes, u. 1;. és u. p. Kisladna. Kézdivásiu-hely, jbtk. és ah. Sepsiszentgy~l8')'1 

Szérá.ttanya, f"t Tiszakeszi, Borsod t1m., mező- cs. O. SepsiszentgyGrgy, !, XXIV, 79, L t. Sepai· 
· eaáti j., cs. ö. Tisza polgár, u. 1;. és a. p. Tisza- szentgyGrgy, u. p. Illyefalva. 

keszi. SzéTá.dpmsztn, f"t Gyerk, Ho11t vm., ipolysici j, 
r-. Biidszentmihály, 8•a- cs. G. Ipolyság, a. t. Ipolyság, a. p. Gyerk. 

bolcs ""'·• dadai alsó j. (székh. Tiszalök), cs. G. SzoTáre, r-. Hatánijfalu, Trenc~l11 ~111., csa· 
Bdllszentmihály, u. 1;, és u. p. Büdszentmihály. czai j., cs. G. TurzófalYa, •· t. Turzófalva. 

Szóré, f"t Besenyszög, Jáss-No.gykwn-Beolnok u. p. Szaniszlófo.lva. 
. ""'·· jászaági alsó j. (székh. Jászapáti), es. ö. *) Szóvarbl'gy kk., X Hirburtanya; BiAar 0111, 

Szolnok, u. t. és a. P• Besenyszög. szalál'di j., ház ~29, f. 1.163, O., m., :f, 3.910 
*) Szorocsá.n)· kk., Sáros t!m., felsilvizközi kh., kj. és ak. Tataros, tsz. Nagy-Várad. jb!L és 

J., ház 63, :E aM, R., t., t, rk.. BányavGlgye, ah. Margitta, cs. O. Tataros, 87, IV, ll, L" 
1.504 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Eperjes, jhtk. Hagymú.dfo.lva, [8J. · 
Felsóvizköz, ah. Bártfa, es. O. Felsc5vizköz, 67, *) SzóTAros kk.., Szolnolr;-Doboka vm., dlisi j. 
IX, !9, u. ~. és u. p. Felsövizk.Gz. ház 91, f. 408, O., ; , 1 kh., kj. és ak. Záp· 

·. S z o r o e s i n I. Szarucsány. ró ez, taztk., jb. és ah. Dés, cs. O. Alparét, 63, 
Szoros, n Maladé, Bsilágy .,m., szilágysom- XXI, 70, a. ~ Dés, u. p. Alparél 

• 
lyói j., . es. G. Kémer, u. t. Szilágysomlyó, · u. p. Sz o v á t L Hajduszovát, Magyarszovit, Raba· 
Somlyóújlak. • · szavát. 

Sz o l' o s l. Fenyvesszoros, Hegyszoros, Szikla- · *) Sz o TAta kk., X Szakadát és Saovátafardli; 
sz,,ros. Maros· ToreJa ""'·• nyárádszeredai j., hiz ~01, 
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f. !.8!6, M., 0,; , ref. Sóváratl, 24.!166 kh., kj. és ak. Szin, tsz. Kassa, j btk. és ah. Torna, es. ö. Szin, 
helyben, tsz. Maros-Vásárhely, jbtk. és ah. Nyá- 84, IX, !!7, u. t. Szin, ~-
ráds7.ereda, cs. o. helyben, 62, XXII, 71, r. *) SzögJe kk., Gyór t~m., tószigetesili~Ozi j. 

_f( e. ~- (székh. Gyc5_r), ház SO, ~ l~ö, .H., rk. ~avbajea, 
SzoTátafllrdö, r"l Szováta, Maros-Torda. ""'·• 4.61 kh., kJ. és ak. KlsbB.Jcs, tazt.k., Jh. és ah. 

DJáradszeredai j., cs. o. Szováta, e. Gyc5r, es. ö. Győr, 19, XVII, 66, •· t. Bácsa, 
(csak nyáron, télen u. t. és u. p. a. P• Kisbajes. 

z ó cs l. Alsószőcs, Felsőszö es. Sz 6 g y é n l. Mavarszőgyén, NémelszővéD. 
Szlcstfnypuszta, r-. Felsózsitfa, Somogy ""'·• Szögytfnypuszta, r-. NagyfMémes, Pozsony vm., 

marczali j., es. o: Nemesvid, u. t. és a. P• galántai j., es. o. Jóka, a. t. Magyardiószeg, 
Nemesvid. · u. p. Nagyfödémes. 

Sz6csköd, n Csökmö, Bihar 11m., berettyó· *) Szöke kk., X Szentpál; B"ranya 11m., 
ujfalui j., cs. O. Csllkmő, a. t. Cs0kmc5, •· P• pécsi j., ház 66, i. 887, M., h., rk. Keud, 1.068 
lót. · kh., k,j. és ak. Garé, tsztk., j b. és ab. Pécs, es. ö. 

SzöcaUkpataka, f'""\ Gyimesfelsőlok, Cnk 11m., Szalá.nta, 52, XIX, 60, a. t. GOrcsl!ny, a. p. Garé. 
aépvi~i j.," cs. ö. Gyimesközéplok, a. t. és r-. Szentdomonkos, Heves 11m., péter-
•· p. Gyimesfelsc5lok. vásári j., cs. O. Pétervil.sára, u. t. Pélel"Vására, 

*) Szöcz kk., Zala 11m., lrtlmegi j., ház 95, a. p. Bftkhzenterzséb .. t. 
f. 516, M., n., rk. Halimba, 2.108 kh., kj. és ak. *) Szökéd kk., X Telegér j Baranyu, 11m., pécsi 
Nyirád, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. Tapoleza, ah. j., ház 1l6, f. 6!7, h., n., m., rk. Egerág, 1.67t 
Si1meg, ca. ö. Nyirád, 4.8, XX, 64, u. t. Ajka, u. P• kb., kj. és ak. Szalánta, tsztk., j b. és ah. Pécs, cs. ö. 
XJirád. . · Szalánta, 62, XIX, 60, m. h., a. t~ Áta, 

-*) Szöcze kk., X Rimánymajor j Vas 11m., u. p. Egerág. 
kllrmendi j., .ház 146, f. 880, M., o, ág. Őri- *) Szökedencs kk., X Szalasztópus<ta; &nwgy 
magyarósd, S. t 79 kh., kj. és ak. Őrimagyarósd, tsz. '""·• marczali j., ház 110, i 8~161 M., r][. Csákány, 
Szombathely, jbtk. és ah. KOt·mend, es. 0. Iváncz, ál!'· Vése, !1.846 kb., kj. és ak. Csákány, tsz. Kapos

XX, 66, u. t. és a. p·. Zalahásháv-Rimány- vár, jbtk. és ah. Marezo.li, es. o. Nemesvid, .W, 
major. . XIX, 68, u. t. Nemesvid, u. p. Csákány. 

Szöczemajor, n Lukanénye, Hont 11m., ipoly- *) Szökefaha kk., Kis-Kükúlló 11m., dicsószent. 
nJéki j., ca. ö. Csáb, a. t. Balassavat"IDat, a. p. mártoni j., ház 183, ~962, M., o., O• ~. J', gk. 
Lukanénye. Vámosgálfalva, 1.604 kb., kj. és ak. helyben; 
· *) Szöd nk., X Árpádmajor, CsörOI!'i szőllők, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. Diesószentmár- · 
FelsőgOd, GOd, Ilkamajm·, KisgOd, PusztacsOrOg, ton, cs. O. Dicsöszenlm:lrton, 60, XXIII, 76, 
Sződrákos, Tarkas, Teczemajor és Usztatómajor j m. h., u. t. Abosfalva-Vamosg-d.Ifalva, ~· 
P"t-Pilis-&U-Kiakuta 11m., váczi j., ház 67-6, Szökeföld, r-. Bnlkímy, Szabolcs 11m., nagyk illói 

. f. 3.676, M., t., o, ref. Váczhartyán, ál!'. Csomád, j., es. ö. Balkány, q. \. és a. p. Balkány. 

,. 

8.908 kh., ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. SzökefiHtl, n Gyalóka, &pron '"''·• csep-
jbtk. és ah. Vácz, cs. O. GM, t·egi j., cs. O. Csepreg, u. t. Csepreg, u. p. Falső· 

l, !l, m. h., ~· szakony. 
·•) X KOlcseytanya; Szllágy Szi>kellalom, r-. Czegléd, Pest-Pms-&lt-Kis-

"'··tasnádi j., ház 167, f 768, O., m., t, ref. Pele, kun vm., c~. ö. Czegléd. a. t. és u. p. Czegléd. 
U61 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Zilah, jblk. és Szökehalom, r-. Hódmező-Vásárhely, Caongrdd 
ah. Tasnád, cs. O. Pele, 51, III, 10, a. t. Tasnád- vm., ca. O. Hódmt>zö-Vásárhely, m. h., u. t. 

/ZJ. Vásti.rhelykutas, u. p. Hódmezö-
Szödöny, f"'t Kovácshida, Baranya ""'·• siklósi Szökehegy, r-. Geszteréd, S1abolcs vm., nagy-

j., cs. O. Drávaszabolcs, u. t. Harkány, •· P• k.állói j., cs. O. Újtehértó, u. t. Balkány, u. p. 
lovácshida. BOkOny. . 

8zödrákos, f'""\ S.zód, Pest-Pilis-Solt-Kiskun "".., Szökeszá.llt\s, r-. Sárpilis, Tolna ""'·• központi 
Yáezi j., · cs ll. Vácz, u. t. GOd, a. p. Szód. j. (székh. Sz·'kszárd), cs. ö. Decs, a. t. Sárpilis· 

Sz O g l. Besenyszl!g, Bodrogszög, Dombszöl!', Ó berek, u. p. Decs. · 
tgerszllg, Határszög, Ipolyszög, KapuszOg, Kis- Szökeszélitanya, r"l Poroszló, HtJveB " •• , tisza· 
lurjas:r.l!g, LahorezszOg, Nagyi urjaszOg. ~ filredi j., cs. o. Poroszló,. u. t. Poro1zló, a. P• 

Sziigecsmajor, r"l Galgaguta, Nógró.d 11m., KétúlkOz. · 
airáki j., cs. ö. Berczel, u. t. és u. p. Gall!'a· Szökeszlget, r"l Püspökladány, HGjrlu t1111., 

ruta. hajduszoboszlói j., e~. o. Püspökladány, a. t. és 

S z O g e d l. SajószOged. a. p. Pftspökladány. . 
1 ) Sziigllget kk., X Kóvágótanya és Kútfej Szöketag, r"l Nagysikárló, 81atmár "".., ~zmér-

. · h: 19' · · 1· · · • S · é .... 1· • Siké.rló erdészlak ; Aba uj-Torna ""'·• torna1 J., .tz .... , ~ar u Jai J., es. u. zm rv'"" a JS, •· .. , 
.t &!1, M.., 0, ref. Szin, !1.84:0 kh., kj. és ak. a. p. Nagysikárló. . • 

• 

• 

• 

, .• , :J: 
·~ -. ... • • 

• • 
• ' .. ,..' • •• 

• 

• 

1Dt • •• 

• 

•• 

• 

i 

.. 

• 

•• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

.. ---~ 



-

• 

• 

-

• 

' 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

l%00 · Sz ök -Sz ·,l • • 

• 

Szökelnnyn~ n Bihar, Biflat· v"~ •• kll1.ponti j. Do~oka. v"'·· heLhh•ni j., es. ·o. helyben. u. t. 
(szekh. Nagy-Várad)·, cs. ö. Biharpüspöki, u. t. RcL!eg, u. Jh Gsicsókt!reszÜ1r . 
• :,s u. .,. Bihar. S z ö ll ö s l. Alsószrillős, Babnrczszóllós, Bala· 
Szök~tnnyn, r-· ggerfarmos, Borsotl ·vm., mezö- tonszrillös, Her .gs:tóllrls, Erkisszöll•is, Erszóllös, 

kö\'esdi j., cs. 6. l\lezökövesd, n. t. l!:gct•rarmos, Felsöszöllós, Csiger.~zöllós, Garamsz•illoís, Göm~r
u. 11, KéLúlköz. szöllós, Uy6ngyösszrillr'is, HerczegszrjJ)iis, Kemén)'· 

szökctanya, n Gálospetri, Bifle&r '!H1l., ét·mihály- na~,tyszöllüs, Kcviszöllös, Kisszöllris, Klil'ágó-
falvni j., cs, o. Sznlacs, u. t. és n. p. Gálospetri. szöllös, Kunszöllós, l\IáLrnszöllós, Nagyszcillüs, 

Pozsonyszöll6s, Somlószllllós, Szúszszc51Ms, Temes· Szök.etan ya, n lllyefalva, Háromszék nn., 
· 'sepsi j. (székh. s psiszcntgyOrgy ), cs. ö. Uzon, szóll6s, Tiszaszr'illüs, Vúndszöllös, Vérlesszöll6s. 

. Vindomyasz(illlis. 
11, t. Uzon, u. p. lllyefalvn. *) S .. ö 1. kk · . zoli s:u-1 o ., Aba.UJ~Torfla ~m., tornai 
. Szöketauyn, n Penyige, Sz(lftnár t•m.. reh··r- · 1 · 87 J! ""J M * 1866 kh '" é J., 1nz , N .,..,..,, ., 0 , • ., .. j. s ak, 

·. gyarmati j., cs. O. Porcsalma, u. t. és u. P• hely Len, tsz. Kassa, jhLk. és ah; Torna, rs. ri, 
Penyige. Szin, ~. IX, 27, u. t. Szin, r:8:J. 

• 

• 

Szölultauyn, n. SárkOzújlnk, Sza t"' rí r vm., s z ü ll fí 8 c 8 i g e r é l 1. Csiil'érszóllós. 
síalmárnémeti j., es. O. Sárkllzújlnk, 0 • t: és Szöllösdfiliiltanyáll:, r- Keszegfalia, Komtirom 
u. P• Sárkllzújlak. vm., csallúklizi j. tszékh. Nemesocsa), cs. ü. 

Szökctanyn, l""\ SzalmarOkőri ló,. Sza/m.cír r m., Komárom, n. t. és .u. p. Keszegfal va. 
~seng~ri j.,. C!l; .lS •. Porcsalma, 11• t. r\s 11• l,• *) Szőll··segrcs kk., Ugocsa vm., tisr.á.tÜt\.t\~\\\ 
Szatl~!arökörtló. . . • j. (székh. Nagyszöllós), ház ! 1.738, R, m., 
Szoketany~, .n Szatm~rndvar1, . Ssa~'f'I"C'·r 1"'111:·• ;t, 1.620 kh., kj. és nk. helyben, tsz. Be1·egszá;z, 

szalmárném~b J., e~. ö. ::;zatmár-Nemett. u. t. es jhtk. és ah. NagyszNhis, cs. li. N:ogyszölhis. 
u. P:. Szalm.uudvarl. . . 85, XI, 35, n. t. i\ngyszöilös, ~· 

Szoketnuya, n Tarnaörs. Heves vm .. hevesi J., ") S .. 11 .. .. "k kk ) ,.. b' . .1 . 
· r • • ,. •• · . z o nsgyot•o • • ., ( n.IS any;ISZO :~y.y t3 

es. ö. Nngylügell, u.1i. Jaszáloksz,tll.ts. u. P• Ttu- N L' . .1 c. 1 ll't' · ö . 1 agy anyaszo tegy ; •)Omogy VII&., enbrye o t J., 
1111s~:1 F l • . u . l _ ház 1!!6, f !.287, lll., (;, 3.188 kh., kj. és ak . 

• zo ezpnszta, n e soLur, .uont 1:m., tpo Y 1 1 b L K . "btk é h 1 1 · · · 
1 1 

t 1 1 ... 1e y en, sz. aposvm·, -J • s a , engye. 
sagt J·• cs. ö. po yság, u. • po ys .. g, u. P• tól' c'\ B l to b lár J L XIX 63 f1l 
1-'elsötúr. , l, es.. . a h n og ' ' ...,, • ' . ~. e. 
• 

S "Jl"h t p· Nó "d 1 • z osgyu n ., gocsa ttll., 1szan u 1 :. zo o egypu~o~z n, n mcz, _q,· a vm., o- ( ék h H 1 ") h. 169 01 7J 7 .M .. L 
. . L • Kál ó sz . . a nu , az , ..., .., , ., \, ~·· 

sonczt J., Cl. ö. oso~cz, u. h n , u. P• L• k L .1. 8 1 n:. kl J.: • k c -· 1· Losonc r e e eaH o, . v., 1., &J· es a . sepe, sz. 

Sz "llzo:'lt K 1 é G- ö • v:· lZ. t Szalm:il'-Németi, jbtk. és ah. Halmi, es. ö. Halmi, u anyn, n e em r, o1n r es .n.u- ·on • . , 
Putnok. · " p t k • . 85, XI, 85. u. t. es n. p. F eketeardó .. 

t~m., 1 J., cs. u. u no , u. ... es u. P• · 
Kclemér. Szöllö~hnlmipuszta, n ~agyvarjiiS, Jrmi r111., 

SzíHlökalja 0 Na"ykáta Pest-Pilis-Solt-K·is- mngyarpécsk:l.i j., cs. ll. Ópécska, a. t. ~s •· P• 
' "·• ·r ' ktm tm~., nagykátai j., es. ö. Nagykáta, u. t. és ornya. 

u. ll• Nagyká.ta. · Szölliisbnlml tanyák, 1"'1 Szolnok, J,is•·lffi!J!i· 
8zillUik:llja, n Szegvá.r, Csong·rci.d vm., tiszán ku.n-Szol11ok Vtll., cs. ö. Szolnok, u. t. ~s •· p. 

túli j. (székh. Mindszent), cs. ö. Szcgvár, u. 1;. ::izolnok . 
és u. p. Szegvár. • • J SzölUisll egy kk., Tem• s t~m., fehérl~mplomi 

Szöllőkalja&puszta, n Kat-ancskeszi,. Nóg·rád j., ház 16íí, i. 718, Sz., =j=-,.3.'66 kh., ~j. ~~ak. 
~tn., szécsényi j., ·es. ö. Karancsság, u. t. Litke, Körtéd, lsztk., jb. és ah. ••ehe,templom. r!. ö. 
u. p. L:tpujtö. Kusics, 61, VII, 21, u. 1.. Ps u. p. Fehl:r. 

SzöUöknljapusztn, n Szanol.t·, Nógrácl t•m.r l•·mplom. 
sziráki j., cs. ö. Bet·ezel, u. t. B. rezel, u. p. SztHlösltnnya, 0 Krnsznokvajdn, .Abauj-Tornr• 
Szanil a. VIli., tornni j., cs., 11. · K1~1sznokvajd~. u. t. ü 

Szöllökútlmszta, n KaTancskeszi, Nó!Jt·ád u. l'· Krasznokvajda. 
t·m., szrícsényi ;., es. ö. Karancság, u. 1;. Lilkt>, •) !o'ztillöskc kk., )( Hatfafilrdc5; .lttllplin r111 • 

u. P• Lapujtő. :'átomljaújhelyi j., luiz 5'1, f. 305, M., ~, rk. !l:i!or-
Szöllömájh6.t, n Prügy, B:eabolcs vm., uudai aljnújhely, gk. Boclrogszcrt.luhcly, l.ó36 kb .. kj. tS 

alsó j. (szekb. Tiszalök}, cs. ö. TiszallSk, 11• t. ak. Ladamócz, tsz•k., jb. és nb. Satoraljaújhely, 
Tnrc7.al, u. ll• Pa· ll gy. cs. ö. Alsómihályi, X, 33, u, t. Bo1lro~-szer· 

Sz~llömitjtanya, n Erdöhot·váti, Zemplén vm .. dnhely, u. p. Lndnmócz. . 
tokaj1 j., cs. ö. Olaszliszka, u. t. Tolrsva, u. p. 8zii Uöske, 0 Gséc~, Alia!rJ-TOI"IIa ~111., mre-
Erdühorvú.ti. lu\ti j., (székh. Szepsl), cs. 11. Szeps1, •· t. ~s 

Szöllöpatnkn, l""\ Csil~sókereszLúr, Seoluok- u. p. Csécs. 
o 
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l""\ Eger, Heves "m., cs. G. Eger, SzlHUJs;rtar, l""\ Tasná.dszintó, Slilágy vm., 

1, t. és u. P• EBer. · tasnádi j., cs. G. Tasnád, a. 1. éa u. p. Tasnád-
Szöllösker~ l""\ Tiszabura, Jás1-NagyltUM· szántó. . · 

Seolnolc vm., tiszai kl!zép j. (székh. Tllrl!kszent- Szöllös:J1anya, n Mátészalka, S1atmár vm., 
miklós), cs. o. Tiszaroff, u. 1. és u. P• Tiszabw-a. mátészalkai j., cs. G. u. t. és w. P• 

n Tiszasz15ll15s, Hevu f1m,, tisza- Kocsord. 
filredi j., cs. o. Tiszafllred, u. t. ~ u. p. Tisza- Sz6Ilötanya, n Csatány, S1olnok-Doboka ""-'·• 

r szóllós. dési j., cs. l!. Dés, u. t. és u. p. Dés. 
Szöllllskertek, n Ka1·czag, Jás•·Nagyktm-Seol- Szöllllvlilgy, r"' Várgede, GömfJr ú Kis-Honi 

t10lc 11m·., cs. ll. Karczag, u. t. és u. p. Karczag. 11m., feledi j., cs. ll. Feled, u. t. és u. P• Várgede. 
*} SzlllllisJdslak kk., X Bánomhegysz15ll15, S z G l n G t L Alsószl!lnl!k, Felsc5szGlnGk. 

. . ' 
JAnoahegy,Landordpuszta és Rózsapuszta; Somogy Sz G l Gs t e L Szl5llóske • 
f111., lengyeltóti j., ház 99, i. 618, M., rk. Szől· *) Szöny nk., X AlmásfQzitc5, Bélapuszta, Csil-
lósgyl!rl!k, kb., kj. éa at. Szc5ll6sgyGrl!k, lagvárer6d, FQzitc5puszta, Gl!bölkútpuszta, Hat
tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Lengyeltóti, cs. G. halompuszta, Igmándi váreród, Kisharkály, Kis-
Balatonboglár, 66,· XIX, 11. 1. és a. p. szőnytelep, Nagyb&~·kály, Pl!liéspuszta, Sóspuszta 
Szóllósgyl!rl!k.· és Újszálláspuszta; Komárom 11m., gesztesi j . 

Szöll6smajor, l""\ Németcsernye, Torontál t1m., Nagyigmánd), há.z 58~, i 6.~86, M., 0, 
zsombolyai j., cs. G. Magyarcsernye, a. 1. és ~; ág. Komárom, 18.066 kb., ak. helyben, tsztk., 
u. p. Németcsernye. és ah. Komárom, cs. G. Ács, lJ, XIII, 

Szöllösor, l""\ Szank, Pest-Pilis-SoZt-Kid:UM ~-
• 

1111., kiskunfélegyházi j., cs. G. Prónayfalva, u. t. *) Szörcse kk., Három11ék vm., orhai i. (székh. 
Jászszentlászló, u. P• Szank. · ' ház 160, :E 6!!3, M., ~, ~.104- kh., kj. 

Szlillöspuszta, r"' Békéssámson, Békls és ak. helyben, tsz. Kézdivásárhely, jbtk. és ah. 
orosházi j., ak. PusztarGldvár, cs. G. Ková.szna, es. G._Ková.szna, !,..... XXIV, 79, 1. t. 
L t. Pusztaföldvár, u. p. Tótkomlós. 881-átos, a. p. Kovászna.· . · 

Szöllöspnsda, f"'\ Zala, Somogy t1m., tabi J., . S z G r es G .It 1. BorszGresl!k, KarakószGrcsl!k. . · 
es. ll. Tab, •· t. és a. P• Tab. · *) Sz6reg nk., Torontál "m., tl!1·Gkkanizsai j., 

. • l""\ Zalacsány, Zala ""'·• zala· ház 786, i. 6.056, :M., sz., 0 , .::f, 7.861 kb., 
szentgróh J., cs. G. Zalacsány, a. 1. és u. P· ak. helyben, tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. Törlik-
Zalacsány. . kanizsa, cs. G. helyben, 66, V, 16, , 

1nnem J. (székh. Nagysz6116s), ház 68, f. !IM, 
8 

11. T · B· B .:~ ób · 
R., gk. Cserhalom, !!00 th., kj. és at. Alsó- zureg, f"'' Ul'Ja, aCB· O~ot~g 11m., e~et 
karaszló, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nagysz6116s, *cs. G. Szenttamás, u. t. TemerD_l, a. p~ _Till'Ja . 
cs. o. Bilke, 86, XI, 85, u. t. Bilke, u. P• Olyvc'Js. ) Szlirény kk., Somogy f1m., sz1getv~ J., há.z 

Szöllöstanya, l""\ Kolozs, Kolou "m., es. G. 67, i. 2~1, M., ref. Zádor, 968 kb., kj. és ak. 
lolozs, u. t. és a. p. Kolozs. GyOngyGsmellék, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Szi-

Szöllöstanya, l""\ Sza'Qiszló, Ssatmár t1m., nagy· getvár, cs. G. GyOngyösmellék, 66, XIX, a. t. 
károlyi j., cs. o. Fibiánháza, L t. és u. p. Darány, a~ p. Gyongyösmellék. 
Szaniszló. · *) Szlirénybalázsd kk., Krass6-816rltay 11m., 

Szlilllissytanya, l""\ Hej6kilrt, Borsod t1m., j., ház li4, ! 686, O., .::f, 28.779 
mezócsáti j., es. G. Ónod, •· t. és a. p. Tisza- kb. (Ruszkabánya kk. terilletével), kj. és ak • 
tarjAn. Ruszkabánya, tsztk., jb. és ah. Karánsebes, cs. 

Szöllösszlget, r"\ Tiszainoka, Jás1-Nagykun- G. Nándorhegy, 48, VIII, 26, , r. (Ruszka· 
BIOlfiok 11m., liszai alsó j. (székh. Tiszaföldvár), bánya-Szörénybalázsd), •· p. Bisztracseres • 
es. G. Tiszakürt, u. t. és u. p. Tiszainoka. *) Sziirénybuzás kk., Krassó-81örtny "m., Uj- • 

*) Szöllösudvarnok kk., Torontál nagy- moldovai j., ház 207, :E 1.0f8, Cseh, 0, 4.100 
becskeraki j., ház 117, :E 821, bolgár, rk. kh., · kj. és ak. helyben, tsz. Karánsebes, jbtk. és 

• • 

BégaszentgyGri!'Y, 8.890 kb., kj. és at. Törzs· ah. Ot·sova, cs. G. !Szikesl'alu, 63, VII, 21, a. t. 
udvarnok, tsztk., jb. és ah. Nagybecskel'ek, cs. G. [8]. 
Bégaszentgyörgy, ~9, V, 16, a. t. Töl'zsudvar· *) Szörénykaniz~a kk., Krass6-Seörtny .,.,, 
nok, ~ p. u. j., há.z 109, f. 491, O., kg. Domásnya, 

*l Szöll6STégardó kk., Ugocsa "m., tiszá.ninneni 2.007 kh., kj. és ak. Domásnya, tsz. Karánsebes, 
J. (székh. Nagyszóllcis), ház !!11, i. 1.141, M., r., ; , jbtk. Teregova, ah. 01'Sova, cs. G. Somfa, . 43, 
ri. és r~f. :Dlagyszólll5s, 2.651 kh., kj. és ak. Fan· VIII, 26, u. t. Somfa, a. P.o. Domá.snya. 
esika, tsz. Beregszász,jbtk. és ah. Nagyszöllós,es. G. *) Szörényordas kk., "Kt·asaó·Biördny ""'·• 
Na~yszóll6s1 86, XI, 36, u. i. és u. p. Nugy- teregovai j., há.z 179, :E 961, N., o. 2.396 kb., 
tzöllós. . kj. és at. Temesfő, tsz. Ka1·á.nsebes, jbtk. Tere-
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,on, ab. Xariuebet, ca. G. Teme~azlatina, l !.068, Sz., m., +. rt. Ap, th., kJ. 11 
VIII,. !6, u. t. Teregova, ·u. p. Temesfő. · ak. helyben, tsz. Temesvir, jbtk. és ab. Temea-

Szörfütanya, n Darvas, Bihar 11m., berettyó- l'ékas, ca. G. Temesrékas, 61, VIII, L t. Te
újfalui j., cs. G. C.Gkmő, u. t. és n. p. Darvas. mesrékas, ~· 

S1örhalom, n kk., H1Hiylld ""'·• llllfOio 

""'·• dunavecsei j., cs. G. Kunszentmi~lós, u. t. illyei j., ház 88, :E ~. O., kg. SokamAs, 
és u. p. Dc'JmslJd. . . kb., kj •. és ak. Lapusnyak, tsz. Dén, jblt. él 

Szörös, n Újszász, Peat-Pilis-Solt-Kis'ktm ah. Marosillye, es. G. Dobra, 66, XXIII, 75, L~ 
etn., abonyi j., ca. lJ. Újszisz, u. t. és u. p. és u. p. Hunyaddobra. 
Újszász. Sdancsllonpuszta, r. Újsopot, KN116-flll. · 

Szörösl puma, 1'"'1 N6grdtJ 11m., ftlleki rény 11m., bozoviesi j., es. G •. DalbosfalTa, 1o ~ 
"- j. (11zékh. Salgótar,ján), cs. 6. Salgótarján, u. to és. u. p. Diubosralva. · ' · 

és u. p. Kisterenye. . Sz:tancsó, 1'"'1 Dombelve, 2\'etaesltl tltll., 
,Szüröspuma, n TápiógyGrgye, Pest • Pilis· j., cs. lJ. Csacza, u. t. Caacza, •· p. DombelYe. 

Solt-Kisk1HI t~m., abonyi j., cs. G. Tápiószele, Sz t á n·fa lv a l. Szánfalva. 
L to és a. p. TápiógyGrgye. 8z1;antk, 1'"'1 Dombelve, Trmultl "'·• esaezai 

Szörtetöpuszta, 1'"'1 Deveeaer, Vulpt"im 11m., j., ca. G. Csaeza, u. t. Csaeza, •· J• Dombelq, 
devecseri j., es. 6. Devecser, •· t. és L P• S z t a n;i a i e 1 L Órazálláa. 
Devecser. . Sztanlszlofeu, r. lzbugyarabócz, Ze•,PIIII . 

SzöTéospuazta, 1'"'1 Somogysárd, Somogy 11m., tJm., mezc5laborezi j., es. G. Izbugyaradvány, •· "· 
kaposvári j., c1. lJ. Hetes, u. t. KiskorpiLd, u. P• és u. p. Izbugyaradvány. 
Somogysárd. . Sztanlzsa kk., m., brldi j., hu 
. *) Szöv,rd kk., MMOI·.7'ortlCJ matoai alsó j. :E 1.097, O., .:f (•), rt. Brád, 5.680 kh., kj. élll 
(székb. Maros-Vásárhely), ház 1-17, f. 609, M., Bucsesd, taz. Déva, jbtk. és ah. Kilrclsbánya, r& G, 
~, 1.866 kh., kj. és ak. Székelyvaja, tsz. Maros· Bucsesd, 6,, :XXIll, 75, u. t. és •· p. Kristyor. 
Vásárhely, jbtt. Nyárádszereda, ah. Maros-Vásár- *) SztankahetmÚ)' kk., Sár(lua., 

• 

hely, es. 6. Baczkamadaras, ~II, 71, u. t. j., bú 1!6, :E. 668, T., C;, U96 kh., kj. és~ 
Balavásár,· a. p. Székelyvaj a. • •' Bertót, taz. Eperjea, Jbtk. Kisszeben, ah. Ep~l!l, 

S.z8nientanya, n Pátl'oha, S1aboZcs tJm., kis· ca. 6. Bex:tót, 67, IX, u. t. & •· •· Hedri. 
vardai j., es. lJ. Kisvárda, u. t. és u. p. Páb·oha. *) Sztankócz kk., Zempltta ""'·• j • 
. . 8z8TGgyárl mankástel~p, 1'"'1 Pápa, VIIII,Pf'4m haiz 61, :E !68, T., t , rt. Parnó, 767 th~ tj. 
tJm., ca •. G. Pápa, a. t. és u. p. Pápa. és ak. Visnyó (azécamell'li kj. és at. kerGlet), 

S z p i n l KistGvis. tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. éa ah. Gálszécs, ea. G. 
S z p i n u 1 1. Tc5sfalva. Gálszécs, 66, IX, i8, •· t. és •· p. Szécsmeld. 
Szra.zl, n Ratkó, Gömör ú Kis-Hont tim., Sztukócz, n Labol'czfalva, Zfmpltll ea, 

ratkói j., ca. 6. Ratkó. u. t. és u. p. Ratkó. nagymihályi j., Cll. G, Órmell'l, L t. Ormez6, .. ,. 
Szrnyacze kk., bfJCJ alaókubini j., ház Nátafalva. · 

11, f. M, T., ág. Lestin, 500 kh., kj. éa at. kt., X Fedorovotelep, Feny6hái-
Felac5kubin, taz. , jbtk. és ah. Alsó- telep, Laztelep, Podsiptelep és Rojkótelep; Lipl6 

• 

' • • • • 
• • • 
• • 
• 

kubin, ea. G. Alsókubin, 71, XV, U.: t. Alsó- fltJt,, rózsahegyi j., ház !U. l,! T., O• . j 
kubin, L p. Felac5kubin. kb., kj. és ak. Gombás, tsztk., jb, & ah. R6JIIo l 

• 

Szrogtanya, n Gelej, BorsotJ 11a., mezc5esé.ti hegy, ca. o. , 67, XV, .e, 11. l, ·: 
• 

j., ca. G. Mezőkeresztea, u. t. és u. p. Gelej. u. t. és u. p. Fenyc5háza. · 
S.ztadló, f"'o Kajata, Sáros t~t~~., epe1'jesi j., Sztauovadollna, 1'"'1 Karaj, Nyitra ""'·• miani 

ca. O. Bertót, u. t. Eperjes, u. p. Szinye. j., es. 6. Verbó, u. to Miava, u. P• Karaj • 
Sz t ak c a i n L Takesány. SztuoTja, n Dombelve, 2\'ultltlll., 

. S 1 t a k e a i n r o B 1 t o k a l. Zuhatag. j., cs. 6. Csaeza, a. ~. Caacza, L p. Dombe!Te. 
' Sz t am o r a L Alsósztamora, Felsc5sztamora. . SdanoTja, 1'"'1 Felsc5tizsény, 7Micaeil -. 

·*) Sztlna kk., Kololi 11m., bántryhunyadi j., ·hlLz zsolnai j., es. o. Várna, u. t. Virna, •· J• Terbely •. 
1~, i. 660, M., o., 1, ~, 1.957 kb., kj. és ak. Sztanyoverleka, 1'"'1 Felsc5tizsény, Tr~~~e~Í!I 
Farnas, tsz. Kolozsvé.r, jbtk. és ah. 11m., zsolnai j., ca. O. Vlrna, L t. VÚ'IIa, 1o p. 
es. o. Bé.ntfyhunyad, ISt, XXI, 67, r, Tel'hely. 
~ p. u. *) Sztapár nk., Bács-Bodrog ""'• apatini j. 

Sztanákirhá.ny, r"\ Bélapataka, Nyitra "m., ház 1.178, :E 5.688, Sz., n., .:j=-, rk. Szilberet, 1U61 
. privigyei j., es. G. Divékrudnó, u. t. Nyitra· kh., ak. helyben, tsz. Zombor, jbtk. Apatin, ah. 

novák, u. p. Bélapataka. Zombor, cs. O. helJben, VI, 18, f, !'e. 
*) Sztancsafaha kk., X Andrásv6lgy, Barkás, ~· 

BiikkOs, LázárvOlgy, Liget, Lovasrét, Szélesmezc5 *) Sztira kk., X Bukovina; Zttlpltll •11• 
"' T61Q81; Temes "'"·• temearékasi j,, hú 877, nagymihályi j., htz !08, f. T., o. il J.a. 
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8.1!17 kb., kj. és ak. helyben, bz. Sztrulbzk6, f"'t Keleatény, e.,, 
Sttoraljaújhely, jbtk. és ah. Nagymihály, cs. G. vágbeszterczei j., ca. G. Vigbeaztercze, a. t. Puh6, · 
Ormezö, 66, IX, !8, u. t. Őrmező, Ilo P• Marik6. . 

S 1 U r a 1. Drbaszt.ára. S z tr a z s 6 l. Őrlak. . 
Sltáraytanya, n Verpelét, Het~u. em., egri Sztrazspuszta, n Nagycseb, Zempltln em., 

J., es. !1. Verpelét, u. t. és u. p. Verpelét. nagymihályi j., es. G. NagymihA.ly, a. t. és a. p. 
Sz t a r cs o v a l. T6.1·csó. . . Nagymihé.ly. 
Sdárllb, n Drágabál'tfalva, Bereg t~m., mun- Sztrázstanya, '""' Zólyom, Z6lyom e•., G!~- G. 

tAcsi j., es. o. Komlós, a. t. Mnnkács, L p. Zólyom, a. t. és a. p. Zólyom. 
Beregkisalmás. *) SztrecsénJ kk., X Zlatnetelep; nomestm em., 

S z ta r i n a L Czirókaófalu. zsolnai j., ház 136, :! 793, T., 5, !UM, kb., k,j. 
Sz t a r i n a l. Poprádórai u. ' és ak. Harmatos, tsz. Trencsé.n, j btk. és ah. 
8 z t á r n y a L Sajószál'nya. . . Zsolna, cs. o. Zsolna, 71, XV, ~ L t. 

'""'Klenócz, G6m1Jr ú Kw-Hont Várna, ~· l 
.,.,, rimaszombati j., cs. O. Rimakotova, a. t. Sz t r e es n 6 l. Sztrecsény. 
Nyustya, 11. p. Klenóez. Sztredllalrhany, A Kaszaróna, »encs• ""'·• 

Sztarontelep, n Málnapatak, N6grátl ""''' lo- illavai j., es. O. Illava, 11. t. Illava, a. p. Zsolt. 
aonczi j., es. O. Lónyabánya, a. t. Ipolysr.ele, Sztregonya kk., ""''' marosillyei j., 
.. p. Málnapatak. · • ház 61, :! !59, O., kf. Radule~rd, .th., kj. és 

S z t a s k 6 I. Szaniszlófalva. . ak. Lapusnyat, bz. Déva, jbtk. és ah. Maroaillye, 
• 

Snannyelmány, f""' Kesnyc5, .n-ent:am ""'·• es, o. Dobra, M, XXIII, 75, L t. él a. p. Hu• 
bAni j., es. o. Ban, a. t. Zayugrócz, a. p. Kesnyc5. nyaddobra. · 

S z t a v n a l. FenyvesvOlgy. ~ z t r e g o v a l.· Alsósztregova, Felac5sztregova. 
Sz te b D ik L Esztebnek. S z tr e l e c z I. Muralövc5. 
81 t e b n ik h u t t a l. Esztebnekhuta. Sztrencduya, '""' DéskOrtvélyes, . B•olrao'k-
Sztojenyásza kk., Hunyatl ""'·• dévai j., ház 9t, Doboka 11m., dési ~·· es. G. Kaezkó, a. t. Kaezkó, 

:! SU., O., ~B'· Szelistyóra, 696 . th., kj. és ak. a. p. Dés. . 
Valisora, tsztk., jb. él ah. Déva, es. G. Boicza, Sztreüye kk., Hflflyatl ""'·• j., hu 
66, XXlii, 75, a. t. él a. p. Boicza (Déva mellett). :! 150, O., kg. Dobra, .&5!1 kh., kj. és ak. 

*) Sztojkafaln kk. él I, 81olnok-Doboka. ""'·· Gul.'adobra, tsz. Déva, jbtk. és ab;. .Marosillye, 
magyarlápoBi j., hé.z 100, f, 481, O., .:f, kb., cs. O. Dobra, 66, XXill, 76, a. t. él a. P• Hunyad-
kj. és ak. Kisdebreczen, bz. Dés, jbtk. és ah. dobra. 
:Magyarlápos, · es. O. Kupsafalva, 68, XXI, 70, a. t. S z t r e z s e n i e z l. Kebeles. • 

. . 
lllagyar lápos, ~ (Sztojkafftrd6). S z t r i c s a v. a l. Eszterig. 

Slfolecsne, f""' Trmcsm .,.._, vig- Sztrfg:rohaba tk., Hunyad "~·· hátszegi j., ház 
beazterczei j., cs. o. Vágbesztercze, u. t. Vág- ~. f. 181, O., kg. SztrigyszentgyOrgy, 40!1 kb., 
besztereze, U. p. Marikó. kj. és ak. Sztrigyszentgyftrry, bz. Déva, jbtk. Hát· 

Sztolecsnelr1.T6.ny, f""' Treneaénhosszúmezc5, szeg, ah. Vajdahunyad, ca. O. Kiüd, 66, XXIII, 
2\'mcsm ""'·• nagybicscsei j., cs. O. Nagybicsese, 76, a. t. és a. p. Pusztnlralán. 
L 1;. Nagybiescse, u. p. Trencsénhosszúmezc5. Sztrlgyplop kk., Hunyatl eflt., ·hátszegi j., ház 

Sz t o l n a L Isztolna. :12, f, 883, O., .:f, 606 kb., kj. és ak. bz • 
Sz t o a h á z a l. Okolicsnó és Sztosháza. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, es. O. Hátszeg, 66, 
Sz t r a b i es ó l. Mezc5terebes. XXIII, 75, a. t. Magyarbrettye, a. p. Olé.hbrettye. 
*) Sdraczena kk., Bzepes t~m., iglói j., ház 40, Sztrlgyszacsal kk., Hunyad ""'·• hll.tszegi j., 

:! T., m., rk. Kisistvánd, terilletet l. Káposzta- ház 80, f, S:ll9, O., .:j=-, 1.0!19 kb., kj. és ak. Sztriu
falva, kj. és ak. helyben, tsz. Lőcse, jbtk. és ah. szentgyörgy, bz. Déva, jbtk. Hátszeg, ah, Vajda· 
Igló, es. o. Káposzlafalva, 67, IX, 80, L i. Dob- hunyad, cs. o. Kitid, 64o, XXIII, 76, a. t. é" a. p. 
sina, ~· ' Pusztakalán. 

Sz t r a j n y á n l. LaborezszOg. Sztrlgyszen1;gy3rgy kk., Hunyad ""'·• hátszegi 
8ztraka, n Dombelve, Trmcaln tim., esaezai j., j., ház 142, :! 740, O., m., .:f, 1.-'37 kh., kj. és 

ea. !1. Csacza, a. 1;. Csacza, a. P• Dombelve. ak. helyben; tsz. Déva, jbtk. Hátszeg, ah. Vajda-
S z t r ákos l. lsztl'ákos. hunyad, es. o. Kit~d, 64o, XXIII, 76, a. 1;. és a. p • 
Sztrakotapaszta, f""' Kisveszverés, G6m6r ú Puszakalán. 

Kia-Hon~ rozsnyói j., es. O. Rozsnyó, •· t. Sztrlko.Ta, n Trencsénrá.k6, Trmcstn ""''' 
Betlér, 11. p. Nagyveszverés. esaczai j., es. ll. Csaeza, a. t. Csacza, a. p. 

Sz. t r á Ds z ke l. Alsóosztorlny. Trencsénrákó. · 
Sz tr 6. n y a v i l. Felsőoszlorány. Sz1.rlmba kk., Hunyatl ""'·• kllrOsbányai j., ház 
Sztráza a l. Nemesc5r. 71, f. 379, O., tg. Pojt'n!r, 610 kh., kj. és ak. 
S 1 t r á zs a l. · Tomesd, tsz. Déva, jbtt. és ah. Korosbánya, es. o. 
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1101 Sztr- Bzub 
• 

Körl!sbánya, 6,, XXIII, 7ö, u. t. és u. p. Al- *) Szuesím7 kk., Turdca vm., luróezszenlmár-
vácza. toni j., ház f. T., n., m., rJ, O, 

Sz tr i 6 c z L Szirtes. rk. Nl'lrincse, 6. kb., kj. és ak. helyben, l& 
*} Sztrippa kk., Ung t~m., ungvári j., ház SI, Beszterczebánya, jbtk. és ab. Turóczszentrnárton, 

l 199, R., gk. Árok, 1.844 kb., kj. és ak. Árok, cs. ö. Rut~a, 71, XV, 68, :f, l' e. 
tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Ungvár, cs. o. Ung- ~-
vár, 66, XI, 86, u. t. és u. p. Ungvár. Sz u cs i n y L Nyitrasmcsmy. 

S z~ r i zs 1. Eszterézs. *) SzuesánJ'T,ra]ja kk., Ttw6c1 v•~ tnróei-
Sztrojatel~p, r. Sebeshel y, Btebera ""'·• szisz- szentmártoni j., ház 108, f, ó28, T., ág. Szucsány, 

sebesi j., cs. O. Sziszsebes, u. t. és u. p. !1.867 kb., kj. és ak. Szucaány, tsz. Beaztercze. 
Sziszcsór. banya, jbtk. és ah. Turóezszentm~on, ca. 6. 

*) Snropkó kk., )( Sitnyit; &mplt!ra t~m., Rattka, 71, XV, 4!8, u. t. és a. p. Kisselmecz. 
sztropkói j., ház 989, f, !1.685, t., n., m., czigány, *} Szd.esgjertyános kk., Trmui11 '"·• !ren
lengyel, o, J), gk. Boksa, IU45 kb., kj. és ·ak. cséni j., ház M, f, 300, T., n., rk. Alsósztic.~, 
helyben, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. helyben, ah. 697. kh., kj. és ak. Alsószúcs, tsztk., jb. és U. 
Varannó, cs. l!. helyben, 66, IX, !18, _['ll e.~. Trencsén, cs. ö. Trencsén, 71, XV, 67, L L 

Sz t r o p k ó b is z t r a I. H<.';:·.... tra. Trencsén, u. p. Vágsziklás. 
, 8 z t r o p k ó h r a b ó c z l. Kisgyert yános. *) Szd.d kk., X Johannamajor és Klernentina . 

*) Sztropkóolyka kk., Zempléfl t~m., mezi!- puszta ; Hont vm., ipolysági j., ház 56, f, T, 
laborezi j., ház 6J, i. 8!16, R., ; , 1.,17 kb., kj. és m., rt. Hontnádas, . ig. ErJházmaró~ 1.701 kh., 
ak. Homonnaolyka, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. kj. és ak. Egyb6.zmarót, tsztk., jb. és ab. IpoiJSár, 
Sztropkó, ah. Varannó, cs. O. Izbugyaradvány, cs. o. Alsósipék, !16, XIV, 66, L t. Egeg·SIIIal· 
66, IX, 18, L t. Izbugyaradvány, •· p. Ho- nya, u. p. Egyházmarót. · 
monnaolyka. Szudaráza, 1"'\ Pélmonostor, Barailya ,." 

Sz tr o p k 6 p o l e D a l. Kispol.i.ny. bat·anyaviri_j. (székh. Dirda), ca. G. · 
*) Szh•ugár kk., B~ebm ""'·• szászsebesi j., ház u. t. és u. p. Pélmonostor. 

69, f. !ISB, O., kg. Rekitta, 1.796 kb., kj. és ak. Sz u d r i 6. s I. Bégaszederjea. 
helyben, tsz. Nagyszeben, jbtk. és ah. Szászsebes, Sz u d r i c s l. Kisszedres. 
cs. ö. Sziszsebes, M, XXIII, 74, u •. t. SzászcsóJ:, *) Szuha kk., X Hagymú, Szénége~, Smha· 
•· p. Felti6piin. huta és Zsiva; HefJea fJm., pétervásári j, lli 

Sztngárlanya, r. Berény, HtmyfJiJ ""'·• sz! sz- 179, f. 911, M., l, rt. Doroghiza, 9.078 th., ij. 
virosi j., cs. O. Sz6.szv6.ros, u. t. és L p. Sz6.sz- és ak. Mátramindszent, tsz. Eger, jbtk. Peter-

. v6.ros. vására, ah. Eger, cs. ö. Maczonta, X, U, 

• 

l 

l -

Sztudjenkltelep, r. Bukovinapodszkle, ÁrtJa u. t. és u. p. Mátramindszent. · 
t~m., trsztenai j., cs. O • .Jablonka, L t. Tl'Bztena, Sz u h a l. Alsószuha, Nagyamha, Ratkóauha, 
L p. ' Zemplénszuha. 

Sztudnicskatelep, r. Komjatna, Lipt6 S z u h a L Szárazhegy. 
j., ~s. o. Rózsahegy, •· t. Sz u h a l. Szuhapatak. 

U. p. Rózsahegy. · . *) Szuhabaranka kk., X Szittyavl!IBJi 
S z t u p n e L Oaztopna. maros fJm., dolhai j., biz :! l .ö 75, R., n., IL 
Sz u b o t i c z a l. Krassószombat. Dolha, 1,.7M th., kj. és ak. Kovácsré~ tsz. Mán· 
S z u c h a b r o n y k a l. Sznhabaranka. marossziget, jbtk. és ab. Huszt, es. ll. Dolha, i. 
Szuehahora kk., Ár"" ""'·• trsztenai j., ház 195, XI, 85, u. t. és u. p. Dolha. 

:! 688, Lengyel, rt. Hladovka, 8.81' kb., kj. és ak. *) kk., Gömör 11 Kii·HoRt ~ 
Hladovka, tsz. Rózsahegy, jbtk. Trsztena, ah. Tur- putnoki j., ház 118, f. '71, M., ~, rk. Rap!y, 
dossin, cs. O. Trsztena, 71, XV, ,9, , :r, IZ!· !1.88!1 kb., kj. és ak. ZádorCalva, ts&. Rimaid' 

*) Szd.es kk., X Dismászómalom ; vm., bat, jbtk. és ah. Tornalja, cs. G. Ragály, 26, Il'!, 
pétervásári j., ház :f. 759, M., )\k. Egercsehi, 6!1, u. t .. és u. p. Ragály. · 
1.476 kb., kj. és ak. Egercsehi, tsz. Eger, jbtk. Szubahuta, l"'\ Szuha, Heuu ""'·• péterrisirl 
Pétervására, ab. Eger, cs. O. Bé.tor, 60, X, j., cs. ö. Maczonka, u. t. és u. p. MátramindaeDL 
11. t. Mónosbél, ll• p. Egercsehi. . *) Szuhakálló kk., Bor~o!i filii,, edelényi j. 

S z ú cs l. Alsószúcs, FelsiSszúcs. ház 116, i fill, M., rk. Felsönyáré.d, gk. llúcs0117r 
*} Szucság kk., Kolon ""'·• j. 1.096 kb., kj. és ak. Disznóshorvá~ laz. 

(székh. KolozsvAr), ház !'17, :f. 1.190, M., o., és ah. Edelény, ca. ll. Edelény, 86, X, ll, 
; , ~, 8.4-99 kb., kj. és ak. Kisbács, tsztk. Ko- (Szuhakl\lló·Múcsony), 41f'. 

lozsvál·, jb. Kolozsvál· vidéki (székh. Kolozsvál·), l"'\ Gl!demesterházs, Maroa·1brio 
ah. Kolozsvár, cs. o. Magyarnádas, 51, XXI, 67, ""'·• régeni felsli j. (székh. Magyarrégen), CL 3. 

m. h., u. t. Magyarnádas, u, P• Kisbács. Maroshéviz, u. t. éa L P• G11demest~~Am. 
70 u c lJ á k 1. Szueság. - *) SzuhánJ kk., Honttlm., korponaiJ.,hu101, 
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• 

! ~. T., ef, 2.837 kb., kj. és ak. Felslldacsólá.m, tsz. Nyitra, jb.tk. és ab. Nagytapolcsány, ca. o • 
tsz. Ipolyság, jbt.k. éa ah. Korpona, cs. O. Széna- Appony, ti, XIV, 66, a. . t. és u. P• Appony. 
vár, 26, XIV, 46, u. t. Korpona, ~- *) Szalok nk., Somogy 'Dm., barcsi j., ház !!65, 

Szalaányikortil6hb:, rt Csenger, 8satm6,t• 'Dm., ! 1.773, N., m., o. 6.189 kb., .ak. helyben, taz. 
esengeri j., cs. 6. Csenge1·, u. i. és u. p. Csenger. Kaposvár, jbtk. és ah. Szigetvár, cs. O. helyben, 

Szuhányltanya, r-. Csenger, Seatmár . 'Dm., 64, XIX, 6!!, r. ~-
csengeri j., cs. 6. Csenger, •· t. és u. p. Csenger. Sz ú l y ó h r a d n a I. Szulyóváralja. 

*) Szuhapatak kk., Ung 'Dm., nagybereznai j., *) SznlyóTáralja kk., Trencsén ""'·• vágbeaz
ház 78, f 687, R., gk. Tiba, !!.785 kh., kj. és ak. terczei j., ház l!U, f. 726, T., ·0 , ef, 8.987 kb., 
Hajasd, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nagyberezna, kj. és ak. Peredmér, tsz. Trencsén, jbtk. Vágbesz
cs. 6. Uzsok, 66, XI, 86, u, t. és •· p. Hajasd. tercze, ah. Nagybiescse, cs. 6. Vágbeaztercze, 71, 

Szuhapnszta, r-. Szarvasgede,. Nóf}f'6.rl XV, 47, u. t. és u. p. Peredmér • 
llliráki j., cs. G. Szirák, u. t. Apcz, u. P• Jobbágyi. Sznmrákd.nya, r-. Tápiószele, Pest-PiUs-BoZI· 

*) Szahogy kk., X Bolhatanya, Kiskun vm., abonyi j., ca. G. Tápiószele, •· t • 
Lueskatanya, Muszkatanya és Szelestanya ; Bor- és u. p. Tápiószele. . . 
sod vm., edelényi j., ház 181, f, 964, M., o, gk. Sz um u r d uk l. Szomordok. 
Abod, ref. Rudabánya, !1.96!! kh., k.j. és ak. Szunapuzta, r-. Érk6r6s, Beilágy 'Dm., tas-
Rudab!nya, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Edelény, nádi j., cs. 6. Pele, L t. Tasnádszántó; L •· 

cs. 6. Rudabánya, 34r, X, 81, u. t. és a. p. Szendrc'S. Érkc'SrGs. · 
*) Szukó kk., Zemplén vm., mezc'Slaborczij., ház Szunyog, r-. Ped-Pilis-Solt-KiBJ:u 

61, f. !199, R., t, 1 • .W7 kb., kj. és ak. Felsc'S- vm., dunavecsei j., es. G. Kunszentmiklós, a. t. 
oaebény, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, Dömsöd, n. p. Kiskunlaczháza. 
es. 6. Mezc'Slaborcz, 66, IX, !18, u. t.. Szunyogesárda, r-. D6rypatlan, Tolna 'Dm., 
a. p. Hegyescsaba. v6lgységi j. (azékh. Bonyhád), cs. G. Zomba, •· t. 

SzuknplrtTány, r-. Verbócz, Nyitra "".,, sze- Hc'Snész, u, p. Zomba. 
niczei j., es. O. Verhócz, a. t. Miava, a. p. Verbócz. *) Szanyogd kk., Bihat• 'Dm., margittai j., ház 

*) Szulány kk., Nyitra vm., nagytapolcsányi 180, i. 618, O., m., .:f, B'L Berettyódéda, ret 
j., ház 39, f, 3!5, T., rt. Surányl(.a, 1.18!1 kb., k.j. Érábrány, !1.054! kb., kj •. és ak. helyben, tsz. 
és ak. Fels<>bodok, tsz. Nyitra, jbtk. és ab. Nagy- Nagy-Várad, jbtk. és ah. Margitta, es. G. Mal,'gitta, . . . ~ 

tapolcsány, cs. D. Nanrépény, 11, XIV, 6ti, u. t. SS), III, 7, a. 1. El'á,brány, a. p. Marg1tta. 
M.erócze, a. p. Kisvicsáp. *) kk., Posstmy vm., som01jai j., ház 
. Szuluzöllöhegr, r-. Káptalantóti, Zala t1m., 76, !. 532, M., rt. Pozsonypil.spoki, kh., kj. 
tspolczai j., cs. G. Badacsonytomaj, a. t. Bada- és ak. Pozsonypiisp6ki, tsz. , jbtk. .és ah. 
esonytomaj, a. p. Nemesgulács. Som01ja, es. O. Pozsony, 7!, XUI, 40, •· t. és 

Szulezrlgelmajor, r-. Gyimótfalva, Vas f1tn., a. p. Pozsonypil.sp6ki. 
felsöóri j., cs. D. Pinkafc5, a. 1. Felsc5llJvc5, a. p. *) Szanyogfalu kk., .Trmcséta t1m., zsolnai j., ház 
Tarcsa. 18, !. lM, T., rt. Zsolnalitva, 31!1 kb., kj. és ak. 

Silillget kk., Hunyad "".,, dévai j., ház Hl, Zsolna (zsolnalitvai kj. és ak. kerQlet), tsz. Tren-
f. 870, O., .:f, 1.686 kb., kj. és á.k. Alsókajanel, csén, jbtk. és ah. Zsolna, cs. G. Zsolna, 71, XV, , 
tsztk., jb. és ah. Déva, cs. G. Haró, M, XXIII, ~. u. t. és a. p. Zsolna. . 
75, n. t. és a. p. Marossolymos. Szunyogház, r-. Gyc5rszabadi, (}y&r vm., tó-

. *l Szulbnán kk., X Antalfalutelep, Antalpuszta, szigetesilizkGzi j. (székh. Gyc'Sr), ca. o: Balony, 
Bakittyatanya és Z6csketelep; Somogy t1m., szi- a. t. és u. p. Bácsa. 
getvári j., ház 198, f, 1.08!, M., n., rk. Mozsgó, Szúnyogbáz, r-. Nagygécz, 81atm6.r t1m., csen
!.81!! kh., k:j. és ak. Mozsgó·, tsz. Kaposvár, jbtk. geri j., ca. lJ. Csenger, u. t. Csenger, a. J• 
és ali. Szigetvár, cs. 6. Mozsgó, 64, XIX, 62, Na~ygéez. • 

:f (Mozsgó-Szulimán), m. h. (Szulimán), Szunyoghytanya, n Érszentkirály, Ssild,gy 'Dm., · 
a. p. Mozsgó. tasnádi j., cs. O. Alsószopor, u. t. és a. p. 

*) kk., )( Szulinforrás; Sáros t1m., Érszentkirály. 
Mthársi j., ház 61, :E !189, R., gk. Nagyszulin, Szunyogköbánya, ~ Pesthidegkút, Pest-Pilia-
998 kh., k:j. és ak. Kishárs, tsz. Eperjes,jbtk. és ah. Bolt-Kiskun vm., pomázi j., cs. O. Budakeszi, 
Kisszeben, es. 6. Lubotény, 67, IX, i9, u. t. u. t. és u, p. Pesthidegkút. 
Palonezs, a. p. Kishárs. - r-. Csákvár, Fejlr f1tn., móri j., 

Sz u l i n l Nagyszulin. cs. D. Csákvár, u. t. és n. p. Csákvár. 
8Zllllnforráa, r-. Szulin, Sáros f1tn., héthársi Szanyogos, r-. Márkusfalva, Bzepes vm., iglói j., 

j., es. o. Lubotény, a. t. Paloncza, u. p. Kishárs. es. G. l!lló, u. t. és n. p. Mái·kusfalva. 
*l Sz11lóez kk., X Betlehem és Podluszány- Szunyogos, r-. Szentmártonkáta, .Pest-Pilis-

major; Nyitra 'Dm., nagytapolcsányi j., ház 99, Solt-Kiskun t1tn., nagykátai j., cs. ll. Nankáta, 
! 605, T.,· rk. Appony, J. t 97 kll., kj. és ak. JCovarcz, t. és u. p. Nagykáta. . 
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Szanyogpuszta, n Lajoskomárom, Veseprl!m dokmajor; Het1et ""'·• habant j., hb 11'7, l 
vm., enyingi j., cs. O. Enying, u. i. Enying, u. p. 1.206, M., o, 2.616 kh., kj. és ak. helyben, tn • 
Lajoskomárom. . jbtk. és ah. Hatvan, es. G. Púztó, 60, X, 

Szunyogpuszta, n Szilasbalhás, Ves.rprlfm ""'·• , ~. . 
enyingi j., cs. o. Szilasbalhás,L t. Dér, u. p. Szilas- *) Szurduk kk., Seolnoi-Doboku~~ot c:aáti10rb6i 
balhás. · j.,. ház 177, f. 93~, O., m., ; , rel Zsibó, 

Szuoyogszft. nk., FogMfJB ""'·• sárkányi j., kb., Jrj. és ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. 
ház 684>, f. !!810, O., .:j=-, 11.290 kb., ak. helyben, ah. Dés, cs. o. Csokmány, 68, XXI, 70, 
tsz. Brassó, jbtk. és ah. Sárkány, cs. O. Vledény, , ~· 
81, XXIV, 78, , r. [8I p. u. z u r d uk l. Élesdszurdok. 

Szunyogyir, n Rábaszentmihály, Gy&r ""'·• Sz n r d uk l. Járaszurdok . 
10koróaijai j. (székh. Tét), cs. o. Tét, u. t. Kóny, Si u r d uk l; Kimpényszurduk. 
L P• Rábaszentmihály. · *) Szurdukkápolnok kk., 81olnok-Dobohtt~ot· 

S z ú n y o g z á v a d a l. Szunyogfalu. kápolnokmonostori j., ház 160, f, 1 O., t, f-1 

*) SZ1ipatak kk., N6grátl ""'·• filleki j. (székh. ~-83~ kh.,.kj. és ak. Kápolnokmonostor, tu. Da, 
Salgótarján), ház 66, f. M., ág. Sámson- jbtk. és ah. Magyarlipos, cs. G. KApolnokmoiÍostor, 
háza, 876· kh., k,j. és ak. Mátrave1·ebély, tsz. 68 XXI 70 u. t. éa u. p. Kápolnoimonostor. 

' ' ' . jbtk. és ah. Salgótarján, ca. G. Szurl, n Láz, .n-etaea6'n .,,.., puhói j., CL G, 
. Kisterenye, XVI, 51, u. t. Nanbá.tony, u. P• Puhó, u. i. Puhó, u. P• Láz. 

llátraverebély. . *) Szarkos kk., Tretaea6'11 ""'·• vágbeszterelei i~ 
Sz u p U i L Czihleafalva. ház '' f. 168 T k Alsó i ó 9Hh. tj és 

- Deca, m..",.,,.. L•zponti ' ' ., r • r cs ' li ' . • • .. u....... a.u ak. Alaóriesó, tsz. Trencsén, jbtk. 
J. {lllékh. ca. G. Decs, L L és L P• ah. Nagybicscse, cs.· G. Nagybicscse, 71, XV, 67, 
Decs. . · , u. t. és •· P• Alsóricsó. 

Szurdapuszta, n Becsehely, Zala lete- S k t T' zlár tt "·l 
· · Let · B zar os anya, f"\ ISzaes , ulaw Cl ""' 

:)':lJ., CL O. LetenJe, L t. enye, L P• eeae- dadai alsó j. (székh. Tiszalllk), CL G • 

e.~· Dk. .,. izavOlgyi u. t. és u. p. Kisfástanya. 
. ' -'' S z u a z á g L Bégaszuszág, 
J. Dragomérfalva), ház 707, z 3.i87, O., 8 á L Susá "1 

· + b ts uáramar . t z u a z n y. ny.a va. n., ,. , 9.891 kb., at. hely en, z. m oasZlge_ , 8 k 6 1 Bá afi 1 
jbtk. és ah. Felac5visó, ca. G. Rozália, 86, Xll, 88, *)z u 

8 
z ' ~ ';a. l . ; Ilii 

u. t. Dragomérfalva, ~· . . ' . "eg .,,.,, 810 Jllll., 

Ep · Bú. . 0 Ep 18, f. 116, N., rk. ÚJtGVlsfalu, 68 th., l:j. i!s at. 
. t. t. n er"Epes, . ro• .,.,, Cl. , ' er- Galambos, tsz. Beregszász, jb. AlsóverecU.e, ah. 
J8l, •· LGP•. e!lea.ta, %7 · • Szolyva, telekk!lnyvi hatósé.g Monkács, CL l. 

n yungyuspa .u.efJe• .,.., gyun- XI Ki h'd s '-
" · · • G • 0 . ,. A Szolyva, 66, , 86, u. t. s 1 véf, L p. zo.1, .. 

gyusl J., CL u, . yungy 1 ' · •·. "" pcz, •• P• *) Smtor kk., )( ·Téhánypuszts; Gört&6r ú K'll' 

n Nagykc5rGa, Pu'"Pilis-BoZt-Kukwra ~cmht~~., feledi j., h~ :f. . M., ~, !.006. kb., 
""'·• j:tl. O. Nagyk6rOa, u. t. és L p. Nagykc5r0s. k.j. és ak. Ján011, tsz. Rimaszomba~ jhlk. 

S lll u r d o k l. Élesdszurdok Hernádszurdok Feled, ah. Rimuzomhat, ea. G. feled, l, 
Járaszurdok, Iüsszurdot, Nagy~dok. ' XVI, 5!, a. t. Rimuzom.bat, L P• Jánosi. 

f""' Tar HBt1BS ""'· . hatvani j. *) Sztlca kk., )( Rökapuuta i Vu.rpria ..., 
cs. G. Pásztó, a. t. és ~. p. Tar. ' ' pápai j., ház l fl, f. 781, N., ID:• o, 6.179 ~ ij. 

f""' Baglyasalja, N6grád és ak. helyben, tsz. Veszprém, Jbtk. és ah. Pa!llf 
fJtn., fiUeki j. (székh. Salgótarján), ca. G. SaJsó- cs: G. U~od, 19, XVII, 66, L L á L P. Fran· 
tarj6.n, a. t. és L p. Salgótarjá.n. CZl&Vágá.B. . 

Szurdokaljapuuta, n Ipolyhídvég, HOtit .,".,, Szöcs. ~lberi tuJa,<"" Aba, Fejér,.,,, székel-
j., ca. o. Ipolyaá.ar, u. t. és u. P• . pré- fehérvári J., cs. O. Aba, u. t. és u. P• Ahi. 

gelypal6.nk. · Szö~s~le,Je, n Gsentevlllgy, Zala fl!,, alió-
n Nekézseny, Borsod ""''' lendva1 J., cs. G. Alsólendva, u. t. á 1o ,, AIIO· 

ózdi j., es. G. B6.ntapolcs6.ny, u. t. Nekézseny- lendn. 
Sáta, u. p. Sáta. *) Sziicsl nk., )( Csonkútanya, es Iisf•nJ&; 

n SzurdokpüspOki, He."es Het1es 11m., gyöngyiisi j., ház ! it 
h1tvani j., cs. G. P6.aztó, u. t. és u. p. Szurdok· l'k. Rózsaszentmárton, B.O'J! kh., at. helyben, tsr • 
p\iapOki. · Eger, jbtl:. és ah. GyGngylls, cs. ll. Hatvan, 60, 

i""' Susa, Gömör ls Kis-Hont X, S!l, u. t. Apcz, IZ!· 
vm., feledi j., cs. o. Rimaszécs, u. t. és u. p. Szfiosmajor, 1'\ Aba, Ftjlr tili., aékea!eh6r-
• 

*) 

' • 

• 

- . vári j,, CS. 0. Aba, U. t. éa L P• AbL 
kk., X Lapostanra éa Szur- SztlCJpatak, 1'\ Hardicla, ~m,U.. ,..., Pl· 
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Szt'ies Táb • 

sz&elli J., es. a. Tc5keterebes, u. t. Tc5keterebes,.gyarsas, tszlk,, jb. ú ab. Slt.oraljadjbely, a. 6. 
•· p. Hardicsa. . Alsómihé.lyi, 65, X, 88, a. t. Velejte, L p. Jla

Sziicspuszt;a, r"! Halászi, Moson ""'·• magyar- gyarsas. 
6"féri j., es. 6. M:a.gyBl·óvár, a. t. és a. p. Halászi. *) SzUrte kk., X Bételek, Csigetye, Feketehát, 

Sztles Sándor , r'\ Aba, Fejér ""'·• azé- Kaufmamitanya, Rózsástanya, Sziebertanya és 
tesfehérvári j., es. G, Aba, a. t. és a. p. Aba. Szilrti czigánytelep ; Ung ""'·• nagykaposi j., ház 

Sdcstanya, n Aba, Fejér ""'" székesfehér- 105, ~. 1.146, M., ! , rk. Kisrü:., gk. Palágy, ~.BiO 
viri j., cs. G. Aba, a. t. Aba-Sárkeresztúr, a. p. kb., lrJ. és ak. Mlyben, tsz. Jbtk. 
Aba. . és ah. Nagykapos, cs. G. Csap, 66, XI, 86, r .. 

SzftcstanJa, n Hodász, SsGtfll.ár ""'·• máté- ~- · 
j., es. G. Kántot:jánosi, a. t.·éa u. P• Hodász. Sznr'l .c~lginytelep, r'\ Sztlrte, Ung ""'·• 

nagykaposi J., es. G. Csap, u. t. és a. P• Szürte •. 

• 

*) 8rigJ kk., X Dezsőtelep. és Somlyótelep; SzU.tstanra, r'\ Baracska, Fejt-r "".., váli j., 
N6gr6rl "m., J., ház 170, i 902, cs G Martondsár a t. a. p. Ba- -
K., rf, J), . rk.. BalassaryMmat, ref •. Diósjen6, ra~ska. . ' • 
8.385 kL, kj. és ak. helyben, tsztk., Jb. és ah. Szü~Ar, n Lovasberény,. Fejlr ""'·• székes-
Balassarannat, cs. G. B~lassagJarmat, XVI, fehérvári j., ca. 6. Lovasberény, a. t. PfLtka, a. P• 
61, r, ~. . . · Lovasberény. 

Sz ke r ék l. Sz1lkerék. · · SzvaiJ&Tka, r'\ Turjasebes, U 'Ag ""'·• pere-
r'\ Kajd, Vu "•·• szombathelyi csenyi j., cs. G. Poroskó, u. t. Turjaremete, 

i., cs. ö. Vép, a. t. Táplánfa, u. p. Vasszécsen_y. u. p. Turjasebes. 
Sriktanya, n KGlese, Ssatmár "m., fehér· Snarlntelep, r'\ Vichodna, Lip6 "-., liptó-

narmati j., cs. 6. Sonkád, a. t. és u. P• Kölcse. úJvári j., cs. G. Vauecz, a. '· LiptóúJvá'r, L p. 
n Hada, Pest-P\lis·Solt-Kiskut~ Vichodna. 

.,.,, dunavecsei j., cs. G. Dunapataj, a. L Harta, Szneskov, n .Trencsln ""'·• puhói j.; 

• 

1o p. Dunatetétlen. . cs. G. Puhó, u. t. Puhó, L p. Láz. 
*) Sztir kk., Baratiyti "m., pécsváradi j., ház ·s z v e d e l' n i k l. Szedernye. 

tJ1, f, 657, N., rk.· llimesháza, 1.856 kb., Jrj. és S zve r e p e c z L Lejtős. 
ak. Hímesháza, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Pécsvárad, S z v i d n i c a k a I. Kisfagyalos. . 
cs. lJ. Himesháza, 6J, XIX, 60, u. t. Palota- S z v i n i c z a l. Szinicze • 
bozsok, •· p. · · · Sz v i D n a L Bercsény. 

. .. 

*) Sdmreg kk., z "".,, sátoraljadjhelyi S z v i n n a L Litvaszinye. 
J., ház U 7, f, 54-7, M., rk. Imreg, rk. Bodzás- S :n r b i c z l. Szerbc5cz. · 

• 

• • 

újlak, ref. Magyarsas, 1.012 kb., k,j. és ak. Ma- S z v c a i D o v e o z l. FeDJV88SZOrolo 
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1) Tab kk., X Caabapuazta, C.ibehegypuszta, · szill6k, n Kiskc5röa, Pe1t-Ps1i1-8olt- . 
Gyurgyórapuszta, Hc5lyeBhegJ, Öreghegy és Ugaj- Kiskun "•·• kiskc5rGsi j., cs •. G. Narykc5roa, L t. · 
puszta; Hornogy "m., tabi j., ház 398, :! 8.176, és u. ·p. Nagykc5rös. . 
1., o. r:f, J), ref. Nagybábony, 4!.481 kb., kj. *) TiblAs kk., Nagy-KükülU ""'·• medgyesi j., 

• 

. . 

· és ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. hely- ház 136, ! 576, N., o., ef', =f, 1.836 kb., kj. 

• 

ben, ca. G. helyben, 61, XIX, r, r- e. (Eczel nk.-hez beosztva), ak. Eczel, tsz. ErZsébet-
. ~· · · város, jbtk. és ab. Medgyes, cs. O. Berethalom, 31, 

•) Tab"'d nk., X Bélápapuszta, Fúzmatanya XXIII, 76, u. i. Berethalom, L p. Eczel. . · 
és Katalinpuszta; Fejtr '""·• váli j., ház 831, f, *) Tabód kk., X Dörytabód, Kistabód és Ziehr- · . 
U4r6, M., ~, 1·t. Vál, .u~o kb., ak. helyben, tsz. tab~d; Tolna "•·· völgyséri j. (széth. Bonyhád), 

· Szekesfehérvár, jbtk. Bicske, ah. Vál, cs. G. Alcsút, ház 61, ! 392, N., m., l'k. Kisdarog, 1.682 kh., kj. 
69, XVII, lí3, u. t. Alcsút, ~· és at, Kisdorog, tsz. Szekszárd, jbtk. és ab, Bony~ 

Tabányitelek, r'\ Apostag, Pest-Pilis-Bolt-Kis- hád, cs. G. Zomba, 61, XIX, 61, •· t. Zoip.ba, · 
~ .. tla., dunavecsei j., ca. G. Dunavecse, u. t. •· p. Kisdorog. . · · 

• 
éa u. p. Apostag. · Tábor, n Sopronnyék, Sopror& "•·• aoprom · 

Tabdlpuszta, n Csengőd, Pest-Pilis-Bolt-Kis- j., cs. G. Sopron, q. t. a. P• 
ivA ""'·• kunszenlmiklósi j., es. G. KiskórGs, Sopronnyék. · 
'- t. éa 11. p. Csengöd. . .· Táborálláspaslta, r-. Dunapentele, Flljtr ., .. 
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TAb-Tik • 
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• 

adonyi j., es. lJ. l>unapentele, •• t. és a. p. ah. Tapoleza, cs. G. Kc5vá1fóllrs, 48, XX, M, 1, t. 
Dunapentele. Zánka-Kiiveskál, a. p. Szenlanlalfa.. 

Táborbú.nra, n Császárkőbánya, Moson t~m., TagJtanya, """' Gúta, Komcirom ""'·• caall6k6zi 
nezsideri j., es. G. Királyhida, a. t. Király hida, j. {székh. Nemesócsa), cs. G. Gúta, 11. t. él •· p. 
a. p. Császárkőbánya. Gúta. · 

Táborhely, n Kolozsvár, Kolo•s 11m., cs. O. *)Tahitótfalu nk., Pest-.PiliB-8oU·Kuhua., 
(a kGzbiztonsálfi azoigálatot Kolozsvár város rend- pomaizi j., ház 556, f. U46, M., O• ~. 8.814kh., 
61'Sége teljesíti), a. t. és . u. p. Kolozsvár. ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. Budailest J, 

Táboristye, n Bolmány, paranya 11m., ba- jbtk. és ah. Szentendre, cs. G. Viaerrid, 1,1, 
ranyavári j. (székh. Dárda), es. G. Kácsfalu, á. t. j,, _[ll e. ~- · 
I?élmonostor, a. p. Bolmány. · · Tahymajor, r'\ Úri, ..aBt-Hlii-Solt·Kilm 

Táborpnszta, n Felsószentmárlon, Botnagy 11m., monori j., ca. G. Honor, u. t. Tipióaáp, 
11m., barcsi j., cs. G. Lakócsa, a. t. Lakócsa, 11. p. u.· p. Úl'i. · 
Felsllszentmál'ton. . Tájlak, """' Nagymegyer, Komdroa """• esaió-

n Répezekethely, Boiwan t~m., kOzi j. (székh. Nemesócsa), cs. 11. :iemeatlcaa, 
felsőpulyai j., cs. G. Ktszéppulya, a. .t. Sop1·on, a. t. és n. p. Nagymegyer. 
u.. p. Répcze.kethely. · *) TajnasaUi. ik.,· BarB """' verebélyi j, ház 

Tábpuszta, n Varsány, N6grád 11m., azécsényi .W, i. 408; M., rk. Néved, U7j kh., kj. és ak. 
j., es. O. Szécsény, ~ t. és a. p. Szécsény. Zsitvaújfalu, tsz, Aranyosmarót, jbtk. él ah. Vere-

• *)Tacs kk., Be81t1rcu-Nas•6d 11m., besenyői bély, cs. o. VerebélJ, XIV, M, L t. 6I 1o,. 
j. (széth. Besztercze), hé.z 101, i 4130, M:., n., ~, Verebély. 
r:f, 1.6~6 kb., kj. és at. Harina, tsztk., jb. és ah. *) Taj6 kk., Z6lyom tm., besztel'Ciebinyai j, 
Besztereze, cs, G, Szászlekeneze, XXII, 7j, hé.z 67, i !11, T., o, U88 ih., k,j. és ak. Pallds, 
a. t. Szá.szszentgyoru, a. p. Harina. tsztt., jb. és ah. Beszterczebánya, cs. 11. Bea&tereze. 

n Gé1·eze, Val t~m., sárviri j., cs. G. bmya; XVI, 60, L t. Beszterczebánya, 
K.áld, a. t. Sárvár, a. p. Gércze. Taj6, """' Kiskunhalas, 

*) Tácz nk., X Belmajor, FOvenypuszta, KOzép- 11m., cs •. O. Kisknnhalas, u, t. Kiskunm~11, 
major Potone Számadóházi maj01· és Világos- ll. P• Klskunhalas. ' 
majo;. Fejér' t~m székesfehérvári j ház j56 *) Tajti kk., X Szorosút él Vilmospllllla; 
i t.94t;, M., ~, rt. Szabadbattyán, io.,13 kh.: Gö.Wr h Kis-HOt&& c.., fele~i j., ház 77,! 
-1. h l. b ts tk "b és h S ék f hé ár ,. 4!88~ M., rk. Czered, 1.619 kb., kj. és ak. AlmáD, -.. e y en, z ., J • a • z es e rv , cs. u. R. mb t "btk. F led ah. 

Tafája, n Kecskemét, Pelt-Hlu-Solt-Ktskun Czered. · 
""'·• cs. O. (a kOzbiztonsági azoigálatot Kecskemét " N6gr4d ,.., 
város rendőrsége teljesíti), a. t. és a. p; Kees· filleki j. (székh. ea. 11. Ajnác1k6, 

o kemét. u.. t. Ajnácskö, a. p. Czered. 
, n. ~atucs, Pest-HZis-Solt-Kt8- *) Takicd nk., X Kirolybila, 

ku" 11tn., alsódabaal J., cs. G. Ócsa, a. t. Inarcs· és Peretakácsi i Vlllpf"élll 1111., pipai i~ 
kakucs, a. p. Katuca. · ház 314•, i U76, M., ~ , rt. V asw; q. Pápa, 

o .Tag, r'\ Tiszafllred, He"" 11•·· üszaffh•edi j., 8.3141 kh., at. helyben, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. 
cs. G. Tiszafilred, u. t. és a. p. Tiszafllred. Pápa, cs. O. Pápa, 19, XVII, 55, 11, t. 4I}. 

*) Tagadómedgy.,s kk., Bihar ""'·• béli j., Takaros, n Békéssámson, Btkú ,._, oros· 
ház 160, i. 784, O., m., T-, gk. Bél, i.OSi kb., házi j., cs. G. TóttOiillós, L t. él L p. Békél· 
tj. és ak. Bél, tsz. Nagy-V árad, j btk. és ah. Tente, sámson. 
cs. G. Bél, 87, IV, 18, a. t. és n. p. Bél. Takaros, n Blldszenlmihály, 81abolu -., 

*) Tágfalva kk., B1olnok-Doboia 11m., magyar- dadai alsó j. (széth. TiszalG.k), es. ll. Bddnl· 
láposi j., ház 1141, i 6!6, O., ; , 1.611 kh., kj. mihály, a. t. és a. p. Büdszentmihály . 
Fels<'lszllcs, ak. Tilkés (a felsőszöesi a.t. párhuza· *) Takesiily kk., Zemplltt 1111., 
mos B. anyakGnyve), tsz. Dés, jhtk. és ah. Magyar- 190, i 1.875, R., lenB'Yel, m., ;, rk. 

lápos, cs. o. Felsőszócs, 63, XXI, 70, 11. t. Oláh· 7.017 kb., k.j. és ak. Czirókaófalu, tsz. Sitoralja· 
lápos, a. p. Felsllsz<'les. újhely, j btk. és ah. Homonna, 01. ll. 6S, 

Taglmajor, n Ortaháza, Zala ""'·• novai j., IX, tB, r, I- e. ~- . 
cs. o. Páka, •· t. •· p. Páh. *) kk., X Boczkereiitanya á Horril· 

Tagltanya, n Tolcsva, ~mpUn 11m., tokaji j., tanya i Bereg 11m., tiszaháti j. Berepzáll~ 
· es. o. Olaszliszka, u. t. és a. p. Tolcsva. . ház 1!!6, i 866, M.; ~, 1.938 kb., k,j. e. ak. 

. *) Tagyon tk., Zala ""'·• balatonffu·edi j., ház Gerifelyi, tsztk., jh. és ah. BerepzW, ea. G. Ger-
61, f. !08, M:., rk. Balatoncsicsó, 575 kb., kj. és gelyi, 61S, XI, 86, a. ·t. Berepurán7, L ,. 

ak. Szentantalfa, tszlk. Veszprém, jb. Balatonfü1·ed, Csaroda. · 
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Tak Tam 

*) t'abonJ nk., X Dunaltisvarsány, Duna- Talheimk6szénbl\nyn, r-. Buglóez, Vas v1n.., 
nagyvarsány és Taksonyi major; Pest-Pllis-&lt· felsc5c5ri j., cs. O. Pinkafc5, u. t. és u. p. Pinkafő. 
Kiskun ""'·• ráczkevei j., ház 584!, :E 3.627, M., *) Taliándörögd kk., X Foxódpuszla és RAskó
u., o, ref. Szigetszentmiklós, 7.386 kh., ak. hely- puszta; Zala vm., tapolczai j., ház !!SS, i, 1.20!, 
ben, tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. Erzsé- M., 0, ág. Kapolcs, 4.027 th., kj. és ak. helyben, 
betfalva, ah. Ráczkeve, cs. O. Soroksár, 82, I, t, tsz. Zalaegel'szeg, jbtk. és ah. Tapolcza, es. o. 

r. ~- . Kapolcs, 4.8, XX, M, n. t. KOveskál, ~-
a k 1 o n y l. Takson7falvL . Tallió.nmnjor, ~ Törökkanizsa, Torontál ""'·• 

' *) TaksODJfaln nk., X Pallóczpuszta; Po- tOrOkkanizsai j., cs. O. Törökkanizsa, u. t. és 
IIO'n1/ ""'·• galántai j., ház 111, f. 1.845, M., o, u. P• , 
ág. Felsőszeli, 3.163 kb., ak. helyben, tsz. Pozsony, TaJliánpuszta, r-. Rác~almás, Fejér ""'·• ado
jbtk. és ah. Galánta, ca. 11. Galánta, 7i, XIII, 42, nyi j., es. O. Dunapentele, 11. t. és u. p. Rácz-
L t. Galánta, ~- · · almás. · 

Taksonyi major,~ Taksony, Put-Pllis-Solt- *) Tallós nk., X Gulyamezc5, Jegenyésmajor és 
Kiskun j., ca. 11. Soroksár, •· t. ÚriOldpuszta ; Poesony ""'·• galantai j., ház UO, 
és L p •. TaksonJ. · . i, t.900, M., o. . kb., ak. helyben; tsz. 

Taktaröld'fár, ~ Zemplt!n ""'·• sze. Pozsony, jbtk. és ah. Galánta, cs. 11: Galánta, 7!1, 
rencai j., cs. 11. Szerencs, L t. és n. p. Szerencs. XIII, .f.2, ~-

*) TaktaharkánJ nk., )( Belsc5- . . n Pozsonyvezekény, Poeson~ 
Dobán)'JDajor, Homokhát, .Jajhalom és Róna- .,._, galántai J., ca. O. Galánta, L t. Felsőszeh, 

• 

hát i ZempUn ""'·· szerenesi j., ház !180, t !1.171, n. ·P· PozsonyvezekénJ. · 
x., ~, rk. Taktaszada, gk. Szerencs, 6.686 kb., *) Tál~y.a nk., X Nándol'malom; Zempltn ""''' 
at. helyben, tsz. Sátoraljaújhely, j btk. és ah. S~- szerencs~. J., ház 615, :E 8.660, M., o, ~, c!! (1, . 
rencs cs. O. Tiaalúcz 65 X BB r _[ll e. gk. AbaUJsmtó, 6.618 kb., ak. helyben, tsz. Sator-

' ·' ' ' ' ' aljaújhely, és ah. Szerencs, cs. O. helyben, 

*) TaktakeaiSz kk., X Szabóhomok .és Sziget- 65, X, 88, _[ll e. ~-
tanya i Bsabolcs ""'·• dadai alsó j. (székh. Tisza- T a lm á c 8 l. Nagytalmács. . 
lGk.), há& 180, :E 974, M., ~, rk. Tiszadada, 4.814 *) ~~osf~lva kk., Seolnok-Dobo~a tim., csáki· 
kh kj és at. Prllo tsz. Nyfreoháza jbtk. és gorbó1 J., haz 86, :E 190, O., gk. BD,Jdos, .s9.f. kh., 
ah~ T~zalOk, cs. o. 'Tiszalök, 65, x, 'ss, a. t. kj. és ak. Erdc5vásárhely, tsz. Dés, jbtk. Csáki-
Tiszadada, a. P• Prilo. . . gorbó, ah. Dés, cs. o. Alparét, XXI, 70, a. t. 

*) T ktas d t X B lhás D' ó F hértÓ Pánct:élcseh, n. P• Alparél 

O S
a za a Sn ., ~. Ze' lSZZD s, e ' *) Talp kk., Bil,ar "".,, j., hál 1)9, :E 

ttó,. ~eles és zénaároa. ; mp ln ""'·• sze- SM, O., ;=-, 594 kb., kJ. és ak. Bondoraszó, tsz. 
renCll J., hál 137, :E 1.694, M., o, ~ , gk. N Várad 'bt'- é ah B lé " B · 
S 6 509 kb. ak. h l b tsz. Sáto-" agy- ' J a.. B • e nyes, es. u. on-
~eren~, ,,." 'S e Y en, S • ..."a- dorast:ó, 87, IV, 18, n. t. és a. p. Bondoraszó • 

újhely, Jbt .... és !'h· zerenes, cs. o. zerenca, *) Talpas nk., X Kistalpas, Kistanya, Kört- . 
X,* u. t. Taktaharkány, ~. . . vélyessytanya, Nantanya, Ósitanya, Sármező és 

) Talaborfalu kk., Máramaros ""'·• t~csc51 ·J., Tamándisor; A.rati ""''' kisjenc5i j., ház 607, f, . 
ház 575, i !.MO, R., n., ~ • . kb., kj. és ak. !.!!48, O., m., .:fo, rk. Csermő, ref. Vadász, · 
helyben, tsz. .MáramaroBBZiget, Jbtk. és ah. Técsc5, k:.h., ak. helyben, tsz. Arad, jbtk. és ah. Kisjenő, 
es. ll. Uglya, 85, XI, a. t. Bustyah~, ~- cs. ö.Vadász, IV, 11, _[ll e. ~-

*)Talács kk., Arad ""''' nagyhalmáDI J., ház Tálpatak, ~ Bikfalva, Háromset/t 11m., sepsi 
195, ! 1.098, O., .:f, 8.6!8 kb., kj. és ak. Peles- j. (székh. Sepsiszen~yftl'IIY), cs. o. Magyarbodza, 
t.efalva, tsz. Arad, jbtk. Naohalmá.gy, ah. Koros- •· L és u. p. Magyarbodza. 
bilt.ány, ca. ll. Halmágycsúcs, 88, IV, tS, m. h., T á 1 y a L Kistálya, Nagytálya. 
1o t. Ácsva, a. P• Peleskefalva. Tilyka, r-, Kapin~metfalu, Sároa ""'·• eperjesi 

Tálau, f"'' Dévaványa, Jáu-Nagykun-81oZ- j., cs. G. Kálnás, n. t. és a. p. Kapi. 
t10i t~m., felső j. (székh. Kunheiyes), cs., o. Tamánd, r"'! Borosjenc5, AratJ ""'·• borosjenői 
Dévaványa, n. t. és a •. p. Dévaványa. j., cs. o. Borosjenő, m. b., n. t. és n. p. 

·Talágymajor, r-. Fény, Torontál ""'·• párdányi BorosjencS. 
j., es. ll. Párdán7, n. t. és n. p. Fény. · · Tamándlsor, n Talpas, A.ratJ .,.., kisjenŐi j., 

TeJ•más, f"'' Zliió, Bereg t1t11., alsóvereczkei ca. G. Vadász, 11. t. és •• p. Talpas • 
j., cs. o. Volócz, a. L és L p. Volócz. · T am ás J. Gsfkst:enlto.más, Rábaszenttamás, 

*) kk., VaB ""'·• szentgot~hái-di j., Székelyszenttamás, Szenllo.más. 
ház 66, i, !91, M., rk. RabakethelJ, 9M kb., Tamásbokor, ~ Nyíregyháza, 81aboles " •• , 
ij. és ak. Rábakethely, tsz. Szombathely, jbtk. és cs. O. Nyíregyháza, a. t. Nytregyháza, u. P• 
ah. Szentrotthárd, cs. G. Slentgotthárd, XX, Kil~fástanya. 
66, u. t. és •· p. Szentgotth6.l'd. *) Tamásd kk., Jlrass6-S1M-Iny ""'·• faesádi 
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j.. hál 106, i 699, 0,, m., n., .:fo-, rk. Facsád, biz 569, ! !Ufl, Sz., n., :f, rk. Ernl5hba, tUtO, 
5.117 :th., kj. és ak. helyben, tsz. Lugos, jbtk. P.s kh., ak. helyben, tn. Pancsova, jhlk. Perlasz. ah. 
ah. Fa.csád, cs. ö. Bégalankás, 43, Vlll, !B, Antalfalva, cs. ö. Újozors, VII, H, r. 
~· _r- e.~· 

1' am ás d a l. TaméshidL Tamásmaj or, f""' Szentpéterfa, Vo ••~ liOillo 

Taia.asesd kk., Hungari tJm., marosillyei j., hathelyi j., cs. ö. Pornóapáti, u. t. és L p. 
háJ 99, i. 617, O., kg. Zám, th., kj. és :&lonyorókerék. · 
ak. Burzsuk, tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, es. ö. Tamáspatak kk., HwnyatJ "'·• J., 
Zám, 66, XXIII, 75, •• t. és a. p. Zám. ház 98, :E 368, O., .::f, 1.1!6 kh., ij. és at. NaP,· 

Tamásfájatanya, ,....., Nyfrtura, 8s4bolcs ""'·• dent, tsz. Déva, jbtk. és ah. Szászváros, CL O 
ayirbogdányi j. (székh. Kemecse), cs. ö. Nyir- Szászváros, 64, XXIII, 75, L t. és •· p. SU 
btutek, L t. és •· p. Nylrtura. város. 

Tamilfalu 1. Szepestamásfalva. Tamásposzta, f""' Szár, F~lr, .. ,vAli~,a.1 
*) Tamásfalva n:t., X Misichlanya ; ToronitU Alcsút, a. t. és a. p. Szár • 

.,.,, csenei j., ház 866, :E 1.8:&6, M., n., o, 56!1 kb., Tamástelke, f""' Alpestes, Hwngad ,.,, déni 
ak.. helyben, tsz. Nagykikinda., jbtk. és ah. Zsom- ~., cs. "· Déva., L t. Vajdahunyad, u. p. Clerna· 
bolyi, ca. ö. Kőcse, 61, VIIIJ tol, ~· kereszt.úr. . · 

T am is fal v a L Almútam isi. Tamutelke, f""' Gömörpéterfala, G6ü ú Kit-
T am 6. s fa l v a l. Rimatamufal va, Székely· Hont " •. , feledi j., ca. a. Ajnácat6, a. t. .ij-

t&múfalva, Szepes~misfa.lva. naeskc5, a. p. Gamarpéterfala. · · · 
TamáshAt, ,....., Tiszasüly, f""' Pest-.Rlii·&U-Kilb• 

noi ""'·· jaszsági alsó j. (székh. Jiszap4ti), ca. ö. ""''' dunavecsei j., u. G. Kunszentmiilól, ,, ~ 
Kc5telek, a. t. és a. P• Kolopfilrdő. és a. p.; Tass • 

TamuhiU tanJa,,....., Tiszabő, Jdu-Nflgg'leu• *) TamásTáralJa kk., UgoutJ """ tiaánlili 
8eolft0i ""'" tinai közép j. (székb. Törökszent- j. (azékh. Halmi), ház 1·11, i SU, ll., ~. 8.157 

· miklós), es. ö. Fegyvemek, a. t. és 'a. p. Tiszabő. kb., kj. és at. U rocsa.komlÓS, tsz. Szalmir·Némtli, 
Tem4sllba, ,....., Fél, 1bnong ""''' somorjai j., jbtk. és •h. Halmi, ca. G. Tam, 86, XI, 35, L~ 

cs. G. Cseklén, •· t. és •· p. FéL Halmi, u. p. Urocsakomlós • 
*) Tamállhida nt., X Keményfok 6s Tamilhidai Tamfa, ,....., Adony, Fejlr "•" adonyi j., CL L 

; BUIM ·""''' nagyszalontai j., ház 335, Adony, a. t. él L p. Adony • 
i. .1.988, lll., o,, ~, -"f, rk. Nagysr.alonta, 7 · *) Tana kk., X Ilonamajor; Vo ea., ao• 
kh., ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. bathelyi j., ház :E !161, IL, rt. , 
Nagyszalonta, ca. O. Sarkad, Iri, IV, 1!1, a. t. Nagy- 7~ kb., kj. és ak. tutk., jb. él U. 
serénd, ~. . Szombathely, ca. G. Vép, 83, XVlll, L t. il 

TamiUlhidal nagym.ajor, n Tambhida, Bihflr u. p. Vaaszécseny. 
""'·• nagyszalontai j., ca. ö. Sarkad, u. t. és a. p. f""' Foktc5, Dd-.Hlil·&lt-K'uitla 
Nqyzerénd. 1 "•·• kalocsai j., aa. G. Kalocsa, L t. Ialoca, 

*) Tamisi nk., 2bltUJ t1t11., tamAsi j., hb 1.193, a. P• Foktc5. . 
f. lll., ~, ref. él áf. Nagyszokoly, 7.!1!18 .*) Tancs kk., Kololi "•·• tekei j., hi& lU, 

· kb., ak. helyben, tsz. Szekszál'll, · jbtk. és ah. hely- :E 767, M., ~ , 1.80i kb., kj. és ai. helyben, W. 
ben, ca. ö. helybe~ M, XIX, 63, :f (Ta- Kolozsvár, jbtk. és . a.h. Teke, CL ll. Farqó, ~ 
mui-Majsamiklósvá.r), _[ll e. ~· XXII, 78, ~. 

T am á 1 i l. Almistamisi, Bak.onytamá.si, Balog- Tanltótanya, f""' Tiszaszederkény, Bor•oci ta., 
D1•batamási, Gúttamási, Kistamá.sí, Lo- mezél~sáti j., es. G. Ónod, L t. SajószGsed, L p. 

aoncztamisi, Paptamási, Rábatamúi. 
,....., Losoncz, N6gt'd.tl Tanorok, r"\ Mezc5madaras, .MCif'OI-Tordcs ,.,, 

tJm., cs. O. Losoncz, a. t. és u. p. Losoncz. marosi alsó j. (székh. Maros-Váúrhely), CL G. 
Tamásipuszta, n K01·ösnagyhanó.ny, Bi1lM Mezélbánd, 11. t. Mezc5sámsond, •· p. Mezóbáad. 

cséffai j., cs. ö. Biharugra,.u.. t. Klh·Osszaklil, *)Tany nk., X Má.l'okháza, Rakottyúmajor is 
a. p. KörGsnagyharsány. Tő rOmpuszta; Komárom ""'·• csallukllzi j. (székh. 

Tamásipuszta, r"! Nyfradony, B•abolcs ""'·• Nemesócsa), ház t Oa, ! ·776, .M., ~, rt. Etrl, 
ligetaljai j. (székh. Nyiraesad), cs. ö. Nyiro~.csá.d, :i.906 kb., at. Nagykeszi, tsztk., jb. és ab. Koma· 

a. t. Hajdusámson, a. p. Nyiradony. rom, cs. o. Nemesócsa, 1!1, XUI, 43, 1\Tillly· 
f""' Szentmártonkáta, .Pest-Hii1- Nemesócsa), ~· · . 

Soli·Kislcun ",.,, nagykátai j., cs. ö. Nagytata, *) TAp nk., X Bol'l1apuszla, Lapostanya 8 
·a. i. Tóalmés, a. p. Szentmárlonkata. Tapi puszta; Gy6r "•·• pusztai j. (azéth. Gyór· 

Tam&11kd~ n VOigyifalu, Zal~ ""'·· alsólend· szep.tmá.rton), ház !<JS, i .1.!!3:t, .M., o. ~. 3.400 
vai j , ~s. ö. Alsólendva, a. t. és u. p. Alsólen•h-a k h., a.k. helyben, lst.tk., J b. r·s ah. G;r6r, ae. O. 

*) Tamáslaka nt., 1'orontál ",.,,antalfalvai j., helyben, 19, XVII, ~. 1:8J . 
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Tip Tap t!U .. - -
*)T! pti nk., )( Tápéi rát; Osongrá d "m., tiazán- 3!!, I, l, ~.r (TApióaftly-TApióaáp), a. t. Tápió· 

inneni j. (székh. Kiskundorozama), ház 7 .. 1,:! 8.808, sáp, ~· 
ll, 0, ref. Szeged, 7.3M kb., ak. helyben, tsztt., *) Tipiószecsl nt., X Belsl5major, Kláramajor, 
jb. és ab. Szeged, ca. G. AJnő, 46, V, a, u. t. Magdolnatelep és Tápiói kismajor; ast-Rlis· 
és •· p. Szeged. Solt-Kiiku11 "m., nagykátai j., bál UO, :! i.889, 

T á p é 1. Kistápé. M., o, 6.669 kb., ak. helyben, tsz. Pestvidéki 
. Tápdt reJt, f"'l Tápé, Cstm!Jf'titl "-., (székb. Budapest), btk. és ab. NaBYkáta, CL G. 

j. (székh. Kiskundorozama), CL G. Alll'fő, u. 1;. és Kóka, 68, Il, 6, r, ~· 
L p. Szeged. *) Tipiószele X Ábrahámtelek, Benediet7• 

*) T!pi!' tk., Kraas6·8•örlny · ""'·• temesi j. tanya,. Ebecz.kytanya, Eeksteintanya, Flórtanya, 
(aékh. SJákal), ház 108, :! 513, O., T-, 1.4o4-ó Gombostanya, GyGrBJeitanya, Halesz, Káldy
th., :tj. és ak. Kricsó, tsztk., jb. ée ah. Lugos, tanya, ltlonoritanya, PusztaféleBJháza, Rainle
,._ ~. Zsidóvár, ~. VIII, 18, u. t. és u. p. Lugos. tanya, Sártözy Pál tanya, SárkGzy Simon tanya, 

*) Tápióbicske nt., X Alsótápiói tanya, Ara- Szelényitanya, SzodoraJtanya, Szumráttanya, 
nyoai azölh'l, BeretvOlgyi tanya, ErdővOlgyi tanya, Viezián Albert tanya, Viczián Elek tanya ée 
ErzllébetkirMyné szöllöheu, Felsőtápiói tanya, Vositatanya; a.t-Pd\1-Bolt-Ki.d:w ""'·• abonyi 
~arczmezei uőllö, Örerszt5llö, PándivOlgyi tanya, j., ház 1.557, :! 7.966, ll., (), ~. O', (1, 15.699 · 
Salamonsz6ll6, Szélmalomkert, Szentpálhegyi kh., ak. helyben, tsz. Pestvidéki (uékh. Buda
tanya éa Vlrhar:r; Put-Pilis-Bolt-Kisitm tltn., pest), btk. ée ab. Nagykáta, CL G. helyben, 68, · 
nagykátai j., ház 999, :! 8.818, M., (j, ref. Pánd, ll, 6, r. _r- e. ~· 
8.·'16 kb., ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. r"\ Att-..Ni.-&Zt-
Bud&peat}, jbtt. ée ah. Nagykáta, CL G. Tápió- ., •. , gMG116i j., ca. O, Péczel, u. t. él 
aentmárton, ~ II, 6, _[ll e. ~· u. p. Isaszeg. 

Táplébrtnnl major, r"\ Üjszász, Put-Pilis· *) Tiplóuentm,rton nt., X Bertalanmajor, 
Solt-Ki8h1~ "•·• abonyi j., ca. G. Újszisz, L t. Erzaébelmajor, GGbGlyjárás, ;Józsefmajor, Kubinyi• 
él 1o p. . tanya, Magyarytany'a, Söragpuszta és Szent-

*) TiplógJ6rgJe nt., X Borjúhalom, DOghé.t, titüyitanya; .flrst-Rl\8-Bolt-Ki•i• " •• , nagy-. 
Fáradtlanya, GGrbeazék, KétkilrtOstanya, Kisme· kátai j., ház 632, i 8.941, JI., ~. Ö'1 ref. 
11er, Kispaskom, Kistelek, Naumegyer, Nagy· Plnd, 18.151 kb., ak. helyben, tsz. Pestvidéki 
putom, Nagytelek, Pocsogós, Pokoltanya, Róka (székh. Budapest), jbtk. ée ah. ca. O. 
lyuk, Sz6rGspuazta, Újmajor, Urbarium és helyben, 68, II, 6, ~ e. ~· · · . 
Zaellérpukom ; Put • Pilis - Bolt • Kisitili .,,.., Tipl puszta, r"\ Táp, Gy6r ftt,, puutai j. 
abonyi j., ház 1.078, ! 6.670, JI., o, ref. Tápió- (székh. Gy6razentmarton), CL G. Táp, L t. éa 
aele, 1!1.100 kb., ak. helyben, tu. Kecskemét, u. P• Táp. . , 
jbtt. Czegléd, ah. ca. G. Tápióuele, •) TApliiifa ~. X Annamajor, Lell-

ll, 6, iQ, r, _[ll e. uelmajor, Rangtút, Szelltl6rill.ez és Tiborazeg; 
Táplót klsmajor, r"\ Tápiószecsc5, Put-Pilis· Vaa 11m., szombatbelyi j., hú 70; i 878, ll., 

&lf-KiBktm ., •• , nagykitai j., ca. G. Kóta, ·~ t. (j, j,618 th., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. éa 
és •· p. Tápióaecsc5. ah. Szomhathely, aa. G. Vép, XVIII, , 

Táplóaajor, r"\ Újadsz, .Pelt-Rlis-Bolt-Ki•ktm r. p. u. , 
.,.., abonyi j., cs. G. Újazáu, m. h., u. t. és TiplinJ, f"'l Pér, Qy6r .,,.,, pusztai j. (azékh. 
1o p. Újszász. GJől'BZentmA.rton), ca. O. Gyc5ralentmárton, a. t. 

*) Tápiólág nk., X Cseborszár és Zsiger ; Peat- Kismegyer, a. p. Györ. 
Pil\1-Bolt-Kiilt:un "m., naBJkátai j., ház 393, i T a p l i l u cska L Tapolylucska. 
U89, ll., o, UBS kb., ak. hely ben, tsz. Pestvidéki T a p l i n é m e t fa l u L. Tapolynémetfalu. 
(székh. Budapest), jbtk. és ah. Nal!')'káta, ca. G. T a p l o c 1 a L Cslktaploeza. · 
NagyUta, 68, II, 6, m. h., a. t. Tápiószecac5, Taplós, r"\ Bogyiszló, . 1Qt-Rlil-8olt-KiliUfl 
~· . ""''' j., ca. G. Dusnok, u. t. Tolna, u. P• 
• *) Táplósip nt., X Jakabszállás, Kisoszlár, Bogyiszló. 

Nagyoazlár, és Szirákimajor; Peat- Taplóspaszta, r"\ Errespatak, Ss616.911 ., •• ,zi. 
Pilis-Solt-KisJ:un ""'·• monori j,, l'láz 4-16, lahi j., cs. G. Zilah, L i. és u. p. Zilah. · 
f. USO, M., O• th., ak. helyben, tsz. Tapoga1ióú1vá.aJ, r"\ Kotmány, Nógrád ""'"' 
Festvidéki (széth. jbtk. és ab. Monor, losonczi j., es. ö. LónyabánJa, •· t. Lónya. 
ca. ll. Kóka, SI, l, 1, :f (Tápiósiily-Tápió- b6.ny!L, u .• P• Vámosralva. 
lip), e. *) TapolosáDJ tk., Sáro1 ",.., lemesi j., ház 66, 

*) nt., X SOripuszta; aat-Pilis· :! 34-J, T., rk. Hernádszentislván, ág. Budamér, 
&lt-Ki81nm ""'·• mono1i j., ház !86, i, 1.933, 766 kb., kj. és ak. Hern6.dszentistván, tsztk., jb. 
l., o. 1..94-1 kb., ak. helyben, ts&. Pestvidéki és ah. Epeljea, ca. G. Lemea, 67, IX, 19, a. t. 
(uéth. Budapest), jb\k. és ah. llonor. ee. G. Kóta, Abos, a. ,. 
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T a p 0 1 es ú. n y l. Bántapolesiny, Kistapol- ház 28, :! l !iS, R., gk. Orlutó, 68t ib., ij. b 
. esány, Nagylapolesány. ak. Hazslin, tsz. Eperjes, 'jblk. Bártfa, ab. Giri.l~ 

Tapolcska, r"l Ótura, Nyi.trrJ tiM., viiújhelyi es. G. K 67, IX, a. ~ Fela6vlzkll1, L p. 
j., cs. ö. Ótura, a. t. és u. p. Ótura. Kurima • 

*) Tapolcza nk., X Halastópuszta, Mogyorós- *) Tapolylucska tk., X Mocaarnicza; 86m 
begy, Szentkútpuszta, Véndekhegy, Viszlópuszta és tim., girálti j., ház !17, :E 1 T., ri. Kari:cson· 
Téglaház; Zala vm., tapolczai j., ház 961, i. 6.699, mez6, 66!1 kh., kj. és ak. Kilkemez6, laz. Epe~el, 
M., o, (X, ref. KOveskál, 6.985 kb., ak. helyben, btk. és ah, Girált, cs. G. Ká.lnáa, 67, IX, !19, L t. 
tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. helyben, cs. O. Girált, a. p. Kükemez6. 
helyben, 48, XX, 6,, :f, . _[8I e. *) Tapolymeggyel kk., Beirot tlfl,, girálli j, 

T a p o l c z a l. Hernádtapoleza, Jolavatapo cza, ház "· i. 185, T., rk. és ág. Tapolybanusfaln, 
Kistapolcza, Kuntapolcza, Szepestapolcza, Vá~r- 8!i!l kb., kj. és ak. Tapolybanusfalva, taz. Epe~es, 
tapolcza. és ah. Girált, cs. o. Kálnáa, 671 IX, 19, L t. 

*) nk., X DGbl'és; Veuprim vm., és u. p. Tapolyhanusfalvs. 
pápai j., ház !177, i. 1.,10, M., ~, rk. Pápa- *) TapolJDlogyorós kk., Zempll" ,.,, vam
kovácsi, ág, HomokbOdGge, kb., ak. hely- nói j., ház 78, i. 897, T., czigány, n., Or gk. Petkes, 
ben, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Pápa, ca. G. Ugod, ág. Tapolyhanusfalva, 1.910 Itb., ij. és at. Ta· 
19, XVII, 55, u. t. Pápa, ~· polyizsép, tsz. Sátoraljaújhely, jblk. él ah. Va-

Tapolezal téglahAz, r"l Gyúd, BrJf'rJfltJa t~m., rannó, cs. G. Nqydobra, IX, J8, L t. Tapol,. 
siklósi j., cs. O. Siklós, Do t. Siklós, a. p. Gydd. hanusfalva, 1:8). 

*) Tapolrbánya kk., Zemplén t~m., varannói j., *) Tapolynémetfalu kk., Bár01 ,.,, girálü j~ 
htz 67, i 316, T., rk. Sókút, gk. Auagospatak, ház 87, i T., lengyel, rk. Hankvágása, 1.009 
2.181 kb., kj. és ak. Tapolyizsép, tsz. Sátoralj&· kb., kj. és ak. Margonya, tsz. Eperjes, jbll és ah. 
újhely, jbtk. és ah. Varannó, cs. G. Varannó, 66, Girált, es. G. Kurima, 67, IX, iS, .. L és 1o 1o 
IX, 28, •· t. Varannó, u. p. SókúL M:argonya. 

T a p o l y b i a z t r a l. Tapolybesztereze. . *) TapolyortoTiDJ kk., Báro• ".,, girálti h 
· '~) Tapolybeaztereze kk., X Sze~rhyháza; ház 6!, f.. !!!11, T., rk. Hank:vágása, ár. Marronya, 
&íro• t~m., girálti j., ház 1!11, f, 601, T., m., rk. '76 kb., kj. · éa ak. Margonya, tsz. Epe~ea, jblk. 
éa álf. Tapolyhanusfalva, gk. Remenye, és ah.· Girált, cs. G. Kurima, 67, IX, 191 L t él 
kb., kj. és ak. Tapolyhanuafalva, tsz. Epel'jes, jblk. u. P• Margonra. ' 
éa ah. Girál4 cs. G. Kálnáa, 67, IX, !!9, L t. és *) TapolyradTánJ kk., Sáros , • ., Királli j, 
a. p. Tapolyhanusfalva. . ház 37, f, !1081 T., rt. Tapolyhanusfal~ q. 

*) Tapolyhanufaha kk., X Bélatelepe; Sáros Komlóskeresztes, kb., kj. és ai. Koml6ske-
.,_,,, girálli j., ház 268, i. 1.!!67, T., oi., n., O· reaztes, tsz. Eperjes, jbtk. éa ah. Girál~ ca. O. 
ff, 1), 1.6!16 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Eperjes, Kálnás, 67, IX, !9, L t. Ta.polyhanusfalva, L,. 

· jbtk. éa ah. Girált, ca. G. Kálnás, 671 JX, 19, .(ll Komlóskeresztes. 
e. *) Tapolyaárpatak kk., Háro• ••·• bírtrai j., 

*) Tapolyhermány kk., X Dobrava és Vilmos- ház 102, i. 635, T., ~, ág. Bártfa, th., tj. 
tanya; 8áros t~m., girálti j., ház 106, i T., és ak. Bártfa (bártfavidéki i.j. és ak. ternlet), 
m., rk. és ág. Tapolyhanusfalva, 6.6a kh., kj. és tsz. Eperjes, jbtk. éa ah. Bártfa, cs. 6. Bártfa, 61, 
ak. Tapolyhanuafalvá, tsz. Eperjes, jbtk. ·· és ah. IX, !19, u. t. és u. p. Bártfa. 
Girált, es. O. Kálnáa, 67, IX, !!9, a. '· és u. p. *) Tapolytarn6 kk., Báro• tili., birlfa j., biz 
Tapolyhanusfalva. M, f. 2691 T., rk.. Tapolysárpatak, 1.016 kh., kj. 

*) Tapolylzsáp kk., ZempUfi t~m.; varannói és ak. Ferzsó, t11z. E'perjes, jbtk. és ah. s.rua, 
j., ház 88, i. '71, T., rk. Tapolymogyorós, lfk. es. G. Bártfa, 67, IX, u. t. és a. p. Bártfa. 
Petkes, álf. Jlerészpatak, 1.680 kh., kj. és ak. hely- *) Tapsony kk., )( Káptalantereb~zd, Kerke
ben, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Varannó, puszta, Mól'iczfapuszta és Töllilspuszta; SolAogy 
es. G. Nagydobra, 66, IX, ~ u. t. Tapoly- 11m., marczali j., ház !199, f. 1.966, ll., ~. 
hanusfalva, ~- kb., kj. és ak. Nagyszakácsi, tsz. Kapoavir, jbik. 

*) .Tapolykoml6a kk., 8ároa t~m., eperjesi j., és ah. Marczali, es. G. Böhönye,~. XIX, 63,1o t. 
hál lí6, f. ':!68, T., ff, rk. Pósfalva, 1.818 kb., Nemesvid, ~. 1 

· 

kj. éa, ak. Töltszék, tsztk. és jb. Eperjes, ah. Gil·ált, *) Tápszentmiklós kk., X Tuskóapuszla; 0,6r 
cs. G. Tótraszlavicza, 67, IX, !!9, u. t. és L p. t~m., puaztai J. (székh. Gy6razenlmil'loD), ház 
Kapi. . 166, i 1.185, JI.., rk. és ref. Táp, 3.61» kb, tj. 

*) Tapolylengyel kk., Sáros t~m., ~rirálti j., és ak. helyben, tsztk., jb. éa ah. Gy~r, ca. G. Tip, 
ház 66, i. 21i!l, T., rk. Rabócz, 1.!94 kb., kj. és 19, XVII, 66, :f, u. t~ Táp, ·L P• Gydr· 
ak. Kur.ma, tsz. Eperjes, j btk. és ab. G1rá' t., cs. o. asszonyra. 
Ku1·ima. 67, IX, !1\1, u. t. Bártfa, a. p. Kurima, *) Tar nk., X Ilona~ajor, Koplaló, Lakom~ 

*) Tapolylippó kk., Sáros t'm., bártfai j., Szurdokalja és Zsófte.maJor i HefJU "•·· halvalll 
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j., hú 30!, ! 1.7&5, Al., ~. 6.745 kb., ak. hely- Tarceuafflrdö, ·r'l Tarcsa, Vas t~m., felsőőri j., 
ben, tsz. Eger, jbtk. és ah. Hatvan, cs. G. Pásztó, cs. G. Felsőőr, iti• :f, u. p. Tarcsa. 
60, X, 8!, iQ m. h., ~· Tarcsapnszta, r'l No.gyftlged, Het~es •m., 

Tarabé, r'l Rezs6falva, Trencsln t~m., kiszu- gyOngyösi j., cs. O. Nagyfilged, a. t. Ludas, •· p. 
ezaújhelyi j., cs. o. Kiszuczaújhely, u. t. Kiszu- Nagyfüged. · 
ezaújhely, n. p. Neszlény. *) Tárcsó nk., X Milutinovicspuszta 6a Vojlo-

Tarabl, r'\ Dombelve, TrencHtl ""'·• csaczai vicz ; ""'·• pancsovai j., hAz 785, f. 
j., cs. O. Csaeza, n. t. Csaeza, u. p. Dombelve. 8.803, sz., h., n., o, .:f-, lg. Hertelendyfalva, 

*) Taraczköz kk., ""'·• ta1-aczvizi j. 16.1!8 kb., ak. helyben, tsztk., jh. és ah. Pancsova, 
(székh. TaraezkOz), ház 8!2, ! 1.6U, R., n., m., cs. O. helyben, VII, 1!, ~. 
; , rk. Técső, ref. Hosszúmező, !1.9 kh., kj. és *) Tarcza kk., Sáros ""'·• héthársi j., hu 1!1!1, 
ak. helyben, tsz. Máramarossziget, és ah. f, 576, T., o, 1.786 kb., kj. és ak. Darócz, tsz. 
Tjestl, es. o. helyben, 85, XII, 88, r. Eperjes, jbtt. 6a ah. Kisszeben, es. ö. Berzevieze, 
_[ll e. ~· . 67, IX, !19, n. t. Berzevieze, •· p. _Daróez. 

Taraczkpuszta, ,-., Szilberek, Bács-Bodrog "m., *) Tarczadobó kk., X Pétermezc5, Ularkapuszta 
apatini j., cs. O. Hódság, •· t. és u. p. Szilberek. és Zaburapuszta i Sáros ".~.héthársi j., ház 158, 

*) Tnraczkrnszna tk., X Tihoveez i Mára- f, 718, T., O• 3.468 kh.; kj. és ak. Héthárs (hét
Wlii,.OS vu,., taraczvizi j. {székh. TnraezkOz), b6.z hársvidéki kj. és ak. kerlllet), tsz. Eperjes, jb·k. 
1öö, ! 788, R., t;, 867 :th., kj. és ak. Dombó, és ah. Kisszeben, cs. O. PétermezO, 67, IX, i9, 
tsz. Máramo.rossziget, jbtk. és ah. Técső, es. o. n. t. és n. p. Héthárs. 
Dombó, 85, XII, 38, n.~ Taraezkoz, L p. Dombó; ") Tarczaf3 kk., X Alsómalom; 81epes t~m., 

*) Taraczújtaln tk., """• taraczvizi lőcsei j., ház 168, i 886, T., 1, rk. Felsőrép6.s, 
j. (székh. Taraezköz), h6.z 461, i 1.788, R., n., 1, 3.077 kb., kj; és ak. helyben, tsztk., jb. és a.h. 
6.617 kb., kj. és ak. Nyéresh6.za, tsz. MlrRIDaros- Lőcse, es. o. Lőcse, 67, IX, SO, u. t. LOese, ~· 
sziget, jbtk. és ah. Técső, es. O. Irhócz, 85, 'XII, *) Tarczal nk., X Állami kőzúzótelep, Bálint-
~ L t. TaraczkiJz, n. p. Nyéresh6.za. csere, Csere, FejO, FQzesér, Hártyás, HódoskiJze, 

T a .r aj os l. Kistaraj os, Nagytarajos. Kényiztó, Kishomokos, Kissulymos, Paptanya, 
*) Tarany kk., X AlsóiJólapus~la, Felsc'Sgóla- Sebesér, Tarcsali vinczellériskola, Valadés Zserez

puszta, Gyertyánospuszta és Rigópuszta; Somogy hát ; Zsmplt!n ""'·• tokaji j., hu 689, f. 3.803, IL, 
"··· nacatádi j., h6.z 183, f, 1.871, M., v~nd, o. O• ~' (r, gk. Bodrogkeresztúr, kb., ak • 
ref. Somogyudvarhely, kb., kj. és ak. hely- helyben, taL jbtk. és ah. Tokaj, 
ben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Nagyatád, cs. G. cs. O. Tokaj, 65, X, SS, f, , _[ll e. ~. 
helyben, .U, XIX, 6!, a. t. Nagyatád, TarczaU r'l Tarczal, Zflmpléft 

*) Tarányos kk., X Kecskéstanya és Mezősor i ""'·• tokaji j., ca. o. Tokaj, a. ~. és •· p. Ta1·ezal. 
KoZoiB 11m., bántryhunyadi j., ház !116, f, 1.131, Tirczapuszta, r'l Balaton, BOf'sod t~m., óz!fi j., 
O., gk. Viság, 4.787 kh., kj. és ak. Székelyjó, es. O. J6.rdinháza, L t. és u. p. Borsodnadasdi 
tsz. Kolozsvár, jbtk. éa ah. Bántryhunyad, cs. o. lemezgyár. . 
Csucsa, 51, XXI, 67, u. t. Kissebes, a. p. Kalo- *) Tarczaszeutpdter kk., X Kishegy; Sdro• 
taszentkirály. ""'·• eperjesi j., hú 161,:! :PL, O• !U78 kb., 

Tara\nypuszta, r'l "Örmény, Nyitra ""'·• nyitrai kj. és ak. Eperjes ( eperjesvidéki kj. és ak. ke-
J., es. o. Ürmény, a. t. és u. p. O'rmény, ri\let), tsztk., jb. ~ ah. Eperjes, es. o. Lemes, 

*) Taresa kk. és I, X Tarcsafnrdő és Villgos- 67, IX, !9, u. t. Sóbánya, a. p. Kende. . 
· major; V tJB t~m., felsdőri j., hú 87, f. 468, N., *) Tarezanjkócz kk., .Abav,i-Torna t~m., kassai 

r.k. Öriszentmlrton, ág. Felsc'SlOvő, 1.001 kh., kj. j., ház 86, :! 391, T., m., ~, rk. Felsőolcs vár, 
és ak. Felsc511Jvő, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. ág. Budamér, 676 kh., kj. és ak. Rozgony, tsztk., 
FeliMr, es. o. Felaőc5r, 88, XX, 66, r jb. és ah. Kassa, CB. lJ. Mai!Jarb6d, 86, IX, !7, 
(csak nyáron; télen a. t. TarcsafCh-dő) e. ~- n. t. Kassa, n. p. Rozgony. 

Tarcsa, n Somogytarnócza, Somogy ""'·• barcai *) Tard nk., X Ágostontanya, Amáliatanya, 
· J., cs. lJ. Barcs, •· t. Baroatelep, n. p. Ba1·cs. FlllOptanya, Klementinata.nya, Klotildtanya és 

Tarcsa, n Szentlőrinez, BarangtJ ""'·• szent- Nagymajortanya i Borsot! ""'·• mezőkövesdi j., 
ltirinezi j., cs. G. SzenUőrincz, L t. és 11. p. ház 633, f. 2.146, M., o, 7 .M9 kb., ak. helyben, 
Szentltlrincz. • · tsz. Miskolcz, jbtk. és a.h. MezőkOvesd, cs. G. 

T a r es a l. Kistarcsa, Tibolddaróez, 60, X, 81, , ~· 
Karastaresa, Mosontarcsa, Nagytarcsa. *) Tardona kk., X Laezitanya, Lófartanya és 
· . *) TarcsafalTA kk., Ud"tJrl&ely " •• , székely- Rózsatanya; Borsot! tim., so.jószentpéteri j., hú 
keresztúri j., ház 95, f. 379, M., 8, 1.38~ kb., 163, ! 805, M., ~, rk. Dédes, 9.750 kb., kj. és ak. 

, kj. és ak. Kobátfalva, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. Dédes, tsz. Miskolez, jbtk. és ah. Sajószentpéter, 
éa ah. Székelykeresztúr, es. o. Korond, 81, XXIV, es. o. B6.ntapolesány, 94, X, 91, a. t. és u. p. 
80, L t. Székelykereszlúr, n. p. Kobátfalva. Dédes. . · . 
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Tar40IIJ&p•elta, f"\ Heflea fJtft., Ol. G. NaBJirmAnd, 11, JIU,· L t. NIIJ• 
pétervásári j., ca. O. Recsk, u. t. és u. p. llltra igmé.nd, ~-
balla. . Tárkány, ~ Újdombóru, 2'o1M .,.,, domb6-

*) Tardos tt., ""''' tatai j., hé.z vári j., ak •. Szakály, ca. G. S:mkca, · 1o t. 
! T., m., <5, kh., kj. és ak. HGI!'Yéaz, u. p. Szakály. 

·helyben, tsz. Komárom, jbtk. és ah. Tata, c1. O. T 6. r k 6. n y L Fels6tárk6.ny, Kistárkíny, KGrGs• 
Tarjin; 1!, XIII, 48, u. t. Tata-Tóváros, ~· tf&rké.ny, Mezőtárké.ny, Nagytárkány • 

T a r d o B L Tiszatardos. *) Tárkányka kk., Bihar "'·• belényesi j,, hb 
*) Tardoskedd nk., X Alsójattó, Haláazrnajor, 118, f. 681, O., :t', 9.365 kb., kj. és ak. KllrGB

J'ánoshálapnazta, .Juháa1major. és Jléheslelep ; té.rkány, tsz. NBB"Y-Virad, jbtk. és ah. Belényes, 
Nyitt:a tim., érsekújvári;j., hb 85!, f, 6.863, M., CB. G. Henkeres, 37, IV, 18, 1o t. és 1o p. 
l, <5, 1!.897 kh., ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. Belényes. 
és ah. Érsekújv6.r, os. G. Tomócz, lJ, XIII, ü, Tarkia, f""' Szl5d, Peat-l\1is-8oZt·KiBitm -. 

, ~. vécú j., ca. G. GOd, L t. GM, a. p. Sz6d. 
f""' Somoi!'Ylür; Somogy .,,.., *) Tark6 tk., X Pomikaleczpuszla 4ls Potoki· 

leni!'Yeltóti j., ca. G. Balatonboglár, u. t. és u. P• puszta ; Sáros ., •. , héthársi j., ház 196, l, 974, 
. Somogytúr. T., <5, 3.686 kb., tj. él ak. Héthús (héthira-

*) Tart~~ kt., )( Pohiri; MdrGtfttJf'OB "".., vidéti tj. és ak. terftlet), tsz. Eperjes, jbtk. és ah. 
GkGrmez61 J., hb 140, i 774., R., n., t, 4.809 kh., Kisazeben, CB. G. Pétermez6, 87, IX, t9, 1o t. 6I 

. · tj. és ak. Tarújfalu, tsz. jbtk. u. p. Héthé.rs. 
és ah. OtGmtelő, oa. G. Majdánka, XI, *) Tarua kk., Ung tla., azobránczi j., hál tM, 

• 

•· t. 0kOrmez6, u. P• Tarújfalu. f. 676, R., t, rt. V inna, 8.008 kh., tj. és ak. 
Ta~~uaspatata, .l"t Gyimesbllkk, OBITc "".,., Vinna, tsz. Berepzász, jbtk. Szobráncz, ah. Ungvu, 

népVIZI J., ca. G. GyxmeabQkk, Uo t. és •· P• GJI· ca. G. Vinna, 68, XI, 88, L t. NagymihAly, 1. Jo 
mea. . . Vinna, 
_ *) TarlelJ . tk., &epu ""'·; szepesófalui j., T a r n a L Kistarna, · 
ház 81, l 14.1, T., rt. Szepesó~alu, 195 kb., kj. *) Tarnabod nt., X Pusztabáb; Hevu .í.., 
és ak. Szepesófalu, tsz. L6cse, J btk. és ah. Szepea· hevesi j., hé.z 166, 1 977, M., rk. Boezonád, 
ófalu, es. o. Szepesófalu, 67, IX, L t. éJ kb., at. helyben, tsz. Eger, jbtk. és ah. 
•· P. Szepeaófalu. Heves CB G Kál 60 X, 1o t. El-d6telek, 

Tarhos, f""' Békés, BIJ:Is ., •• , békési j., ea. G. p 'K6.i . • ' ' 
Békés, a. t. és u. p. Békés. a. • • . 
· Tarluapuuta ~ Sály Bor•otJ ""'· mezc5· *) TU'Ilaleleu nk., X Bolya; ""·• péter-
k6veadi j., ca. o.' Tiholdda;ócz, 11• t. és u.' p. Sály. váaé.ri j., ház 885, l 1.684, M., rk. Bllkiaz.enl· 

*) Tarjam nt., X Somlyómajor ; Komárom erzsébet, 6.646 kb., ak. helyben, tsz. Eger, Jbtl 
.,.., tatai j., ház 866, 1 t.9t!t, N., m., <5, ~, Péterváaé.ra, ah. Eger, ca. G •. Pétervására, 60, X, 
8.197 kb., ak. helyben, tsz. Komé.rom, jbtk. és ab. u. t. Pétervúára, u. p. Bllkkszentensébet. 
Tata, ca. G. helyben tJ XIII j8 L t. Tata· *) Tarnam.Sra nt., X Majziklanra, Púhltanya, 
blnya, ~. . ' ' ' ' Pusztafogaea és Vinczetanya ; Het~u flfll., hevesi j~ 

T a r j á n L KGrGstarján, Salgó· ház 27~, i. 1..006, M., ö, 6.918 kb., ak. helyben, laz. 
tarján, Tiszatarján. . Eger, Jbtt. és ah. Heves, cs. G. NarJfilBed, 60, 

Tarjé.uka, ~ Domoszló, He11e• ""'·• I!'Y0n· X., B!, 11.. t. Ludu, ~. 
R'JOsi j., cs. G. VimoagyGrt, L t. Ludas, u. p. *) Tarna3n nt., X Antallanra, Bendótanya, 
Domoszló. . Csárdamajor, Gunicstanya, Gyurkólanya, Hevér-

Tarjánpuszta, ~ KGtegyán, Bihar "m., nai!'Y- tanya, Homok, Miskepuazta, Szllketanya és Weiu
szalontai j., ca. O. Sarkad, u. t. Kötegyán, u. p. mantanya ; He11es t~m., hevesi j., ház ~. i 1.1116, 
Méhkerék. M., rk. Erk, 5.~67 kb,, ak. helyben, laL Eger, jbtl 

Tarjánpuziia, ~ Ravazd, Gy&r flm., és ah. Heves, cs. G. NagyfO.ged, 60, X, 
'· (székh;. Győrszentmárton), ca. G. Táp, r- ID, h., a. t. J ~-
~- *) Tauaszontmária kt., X Dobipolita; H,. 

Tarjándg, r-. Hódmezil-Vásl\rhe}y, Csongrád ves t1m., egri j., ház 98, f. '71, M., rk. Ver· 
""'·• cs. O. Hódmez6-Vásárhely, m. h., u. t. pe lét, 1.91f.) kb., tj. (Verpelét nk.-he1 beosztva), 
és •· p. Hódmezil-Vásárhely. ak. Verpelét, tsztk., jb. és ah. Eger, cs. 11. Verpelét, 

T a r ka i c z a l. Tárkányka. · · liO, X, 32, m. h., a. t. és a. p. Verpelél · 
*)TárkánJ nk., XMajorpuszla, Mihályházapus"~:ta, *) Tarnasll:entmlklóa kk., X Egri káptalan· 

Ölbőpuszta és Vasdinnyepuszta ; Komárom ""'·· tanya és Mihálylanya; He"" banai j., 
gesztesi j. (székh. Nai!'Yigmánt.l), ház 395, ! !.917, ház !71, i. 1.771, M., o, kb., kj. és ak. hely· 
M., <5, ~, ág. Bőny1·é~alap, kh., nk. hely- ben, tsz. jbtk. és ah. Hevetl, cs. ll. Kllml4, 
ben, tsz •. Komál·om, jbtk. és ah. Nai!'Yigmánd, 60, X, 82, f, ~ . 
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Tar Tas 1111 ' 
• 

t'anlaJi;anya, r-. Gelej, BorsotJ mezc'Jesiti templom, jbtk. ~~ ah. Detta, cs. l. Gitalja, 81 
j., ca. 3. Mez6keresztes, u. t. és u. P• Gelej. VII, !10, u. t. és u. P• Birda. 

*)Tarnazsadány nk., X Almissytanya, Bencze- Tárnokszentgyiirgyi Nagypuszta, ri TirÍlok-
tanya, Csel6hé.za, Huta, Kisház, Majziktanya, Ber- szentgyGrgy, Teme& f1m., dettai j., cs. G. Gilalja, 
hAz, Végeasytanya és Zoltántanya; Het1BB ""'·• u. t. és u. p. Birda. 
bevesi j., ház 257, f. 1.7!1!1, M., rk. NagyCOged, T a r 6 c z l. Alsótarócz, Felsc5tarócz. 
U87 kb., ak. helyben, tsz. Eger, jbtk. és ah. *) Taródcsenes kk., Vas t1m., németüjvári j., 
Heves, cs. G. Nagymged, 60, X, 3!1, u. t. Ludas, hé.z 16, f. 98, N., rk. Németcsencs, !108 kb., kj. és 
411'· ak. Tobaj, tsz. Szombathely, jbtk. és ab. Német-

*) Tarn6 kk., Tur6o1 ""'·• turóczszentmlirtoni ujvir, ~·' G. Pusztaszentmih6.ly, 88, XX, 66, 

• 
• 

j., ház 69, :f, T., rk. Turóczszentpéter, é.g. u. t. Pusztaszentmihily, u. p. Németcsencs. 
Pribóez, 1 . kb., kj. és ak. Kostyán, tsz. Besz- *) Taródf!' kk., X Besfa; Vas ""'·• kGrmendi j., ' 
terczebánya, jbtk. és ah. Turóczszentmlirton, hé.z 77, f. 48,, M., rk. Vasalja, kb., k,j. és 
ca. lJ, Turóczszentmirton, 71, . XV, 48, L t. és ak. Nagycsákiny, tsz. Szombathely, jbtk. és ab. 
•• p. Pribócz. Kllrmend, cs. G. Rátót, 83, XX, 66, 11o t. Ne.u-

T ar n ó L Fazekastarnó, Tapolytarnó, Zsolna- csikány, u. p. Vasalja. 
tarnó. Taródháza, r-. Szentléré.nt, VCIB "•·• vasvári 

Tarnócz tk., Lipt6 ""'·• liptószentmiklósi j., j., ca. G. Rum, u. t. és u. p. DOmGtOri. 
ház 163, ! T., ö, ef, (.M6 kh., kj. és ak. *) Tarpa nk., X Baksamajor, Károlyitanya, 
helyben, tsz. Rózsahegy, jbtk. és ah. Kl'íriserdómajor, Kl'íristanya és Téberdllmajor; 
miklós, cs. G. Szielnicz, 67, XV, 69, (Liptó- Bereg t1m., tiszaháti j. (székb. Beregszász), ház 
Tarnócz), u. t. Liptószentmiklós, 688, ! 8.690, M., ~ , rk. Márokpapi, 8.316 kb., ak. 

T ar n 6 c,· L Ipolylarnócz, Ungtarnócs. helyben, tsztk., j~. és ah. Bererszász, ca. O. hely· · 
T a r n ó c z a l. Somogytarnócza. ben, 6:;, XI, 36, ..[1' e. ~- · . 
IJ.'arnóczagyörgyiis,r-.Somogyt.nrnócza, Somogy Tarpataktilred, n Felsóel·dc5falva, ".., 

"""' barcsi j., cs. G. Barcs, a. t. és u. p. Somogy- késmárti j., ca. · G. Útitrafllred, (Tar-
• 

tarnóeza. · . J>atak, csak nyiron , a. t. és L p. nyiron : 
Tarnóczapuzta, n Detk, Hlt118 ""'·• rJGD· ótitrafllred, télen : jtátrafllred. i 

ryllsi j., ca. ll. Kál, u. t. Ludas, u. p. Detk. T a r r a s L Tiszatanos. 

Tarn6czpus~a, r"\ Rimaszombat, Göm6r ll •) Tarrós kk., Baranya ""''' hegyháti j. (székh. 
. Kie-Ho~ "m., ca. O. ~maszombat, u. t. és Siad), biz 67, f. !63, M., n., rt. Vásárosdombó, 

L p. Rimaszombat. &g. Csikóstc'Jttc5a, 911 kb., k,j. és ak. 
*) T6.rnok nk., X Anaszté.ziapuszta, Berki, Kis- dombó tsz. Pécs jbtk. és ah. Sásd ca. 1. Sásd, 

!árn~k, Otház és Szigf1idmajor; Fejtr t1m., váli 6!1, XIX, 60, a. L Sásd, a. p. Váslroadombó. 
J., haz 883, i T., m., Ö • ret Gyuró, (..081 T a r r os L Tisza1arros 
kh., ak. helyben, tsz. Székesfehérvár, Bicske, T.r.- aj ....... Vá ·tlászló -n. t- ft.'l' &J•-
ab. VM, es. lJ. Sóakúl, 69, XVII, 58, f, . ~~ntm or, ' ' cz~z~n ' .cvl ~,,,_ • 

lló L t. "" B d .,_ a ó, ~· p. czazen asz • 
r, .. s •· p. o aJ.... J aJ T d '" · :~_ · ~ 
T á rn ok l. Alsótárnok, CsallókOztárnok, Fel- Tarso Jm. or, n or atúr, ~or-·..a.rt.myol 

s6Urnok, Kistirnok, Nagytárnok, Zalatárnok. t1m., torda~ j., Cl. 0• Torda, _a. t. és u. P• 
*) Tarnóka ll., Zemplén t1m., gálszécsi j., biz ToTrdatútr. • 

1 
Al ót .",_

1 
k 

. k a r a r 1 a . s a""" a a. ,1, i. tS., T., gk. Zebegnyc5, 686 kb., kj. és 11. • • 

Gálszécs (gá.lszécsvidéki kj. és ak. t.ertllet), tsz. *) T~rtoloz kk., ?<. Klltartolcz és ~aguraheg~ i 
Sátoraljaújhely, jbtt. és ab. Gálszécs, cs. lS. Gil- Beatmat· ""'·• avas1 l· (székh. Avaslijvároa), bal 
szécs, 66, IX, 28, u. t. és •· P· Gálszécs. 4.07, i 1.8,9, O., n., ; '5_.6~8 kb., kj. és ak. .Komor-

T ár n 0 ko r 0 k 1 á n 1. Zalatimok. zán, tsz. Szatmár-Némell, Jbtk. és ah. SZlnérvá.r-
. Tlrnokpusata, r-. Magyargurab, p 011801111 t1m., alja, cs. G. · Komom.n, 6, XII, 37, L t. Bik· 

szenczi j., cs. G. Szencz, •· t.. Vedrőd, a. p. szádfQrd~, ~· . 
Réte. *) .Tarújfnlu kk., Máramtwos t1m.,GkGrmezc5t j., 

*) T6.rnokrétl kk. Gg&r t1m. tószigetcsiliz- hú 192, :E 1.06(., R., n., 1, U·90 kb., kj. és at. hely· 
kllzi j. (székh. Gy6r), 

1

hé.z 87, i 6!17, M.,. d". rk. ben, tsz. Máramarossziget, jbtk. és ah. ÖkOrmezc5, 
Markotablldllge, 1.663 kh., kj. és ak. Markota- cs. G. Majdé.nka, 85, XI, 35, L t. ÖkGrmezc5, 
badllge, tsztk., jb. és ah. Gyc5r, ca. G. Enese, 19 ~- · . 
XVII, 56, u. t. Bc5sárkány u. p. MarkotabMOge: Tarvölgy, r-. CsacZa, 1tencstn ""'·• caaczai J. 

• 

•) TárnokszentgyUrgy kk., )( Támokszent- cs. O. Csacza, u. t. és a. p. Csacza. 
BYiirgyi Nagypuszta ; Temes ""'·• dettai j., biz *) Tasidt6 kk., Bihar vm., magyal'csékei j., hé.& 
1~'' i. 608, Sz., o., rt. Omor, kg. .Monostorszent- !!69, i 1.359, O., ::f, 3.363 kb., kj. és ak. hely
C)'IIray, !1.499 kb., kj. és ak. Omor, tsz. Fehér- ben, tsz. · NaBJ-Várad, jbtk. és ~ Magyar-
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1!18 Tis Tat • 

eséke, és. o. helyben, 87, IV, 11, *) TasnádszllTas tk., B1ílágy ""·• tunádi j., 
181· ház 70, f, 878, O., t, U18 kb., kj. Ils ak. Sz6.. 

*) kk., X Fehérvizpuszta ; Somogy vm., demeter, lsz. Zilah, jbtk. és ah. Tasné.d, cs. 11. 
lengyeltóti j., ház 165, f.. 1.095, M., rk. Buzsák, Pele, 51, Ill, 10, u. t. Tasnádszé.ntó, L p. Sz6. 
,,954 kb., kj. és ak. Buzsák, tsz. Kaposvár, demeter. 
jbtk. és ah. Lengyeltóti, cs. O. Lengyeltóti, .W, Tasnádtauya, n Beregardó; Bertg , .. , tisza-
XIX, 68, u. t. Öreglak, Ilo p. Buzsák. háti j. (s~ékh. Beregszász), cs. G • 

Taskonyl csárda, ,-.., Tiszabura. Jáu-Nagy· a. t.- és u. p. Beregszász. 
Tctm-Bsolnol: 11m., tiszai kOzép j. (székh. TOrOk· Tasnlkpuszta, n Aracl , •• , 
szentmiklós), cs. O. TiszQroff, u. t. és u. p. Tisa· borosjenili j., cs. G. Pankota, L t. til L ,. 
bura. Csigérsziillils. 

*) Tasnád nk., X Csákóhegy, Ezredestanya, *) TasolJa kk., u,.,. .,.., ungvlri j., hé.z ~. 
RózmantQnya, Stárnatanya és Tasnádmalomszeg j f, T., gk. Bezi!, ref. Jenke, kh., ~- él 
81ilágy "m., tasnádi j., ház 810, f, C».OSO, M., o., ak. Jenke, tsz. Beregszász, jbtk. lll ah. Unrvár, 
o. ~, J), gk. Tasnádszarvad, ,,878 kb., ak. cs. o. Pélócz, 66, XI1 86, a. t. Unrár, L J• 
helyben, tsz. Zilah, jbtk. és ah. helyben, cs. G. Jenke • 
helyben, C»t, III, 10, r. _r e. *) Tus nk., )( Alsószenttamé.s, Fe-
~. · hérló, Felsilszenttamás, Halásztelek, Kinnszék, 

*) TasnádbaJom tk., X Hutatelep, lstvántelep, Kongó, Középszenttamás, Meggyes, Puszla.komi
Kisbajompuszta, Lajostelep és Ruzsatag j 8siltígy rom, PusztaszentgyOrgy, Tamásvir és Tusi ta
""'·• tasnádi j., ház 276, f, U <U, O., m., ~, nyák; Peat-Pilis-8olt·Kia1ctm "•·• dunavecsei j~' 
ref. Érszőllils, kb., kj. és ak. Érszc5llc5s, tsz. ház 686, f, 3.058, M., ~, (1, rk. Kunszentmiklós, 
Zilah, jbtk. és ah. Tasdd, cs. G. Pele, 61, III, 14..003 kb., ak.· helyben, tsz. jbtk. és ab . 

• 
10, a. to és a. p. Erszc5ll6s. . Kunszentmiklós, cs. G. Kunszentmiklós, I, 93, 
. *) Tnnádbalá.zsháza tk., X Bálinttanya, ~. r (Kunszentmiklós-Tass), .r-·e.'~. 
Guthytanya, Hangyástanya és Károlyitanya; Tass, ,-.., Atkár, He"ea ""'·• gyi!ngyi!si j., CL 11. 
Beilágy f1m., tasnádi j., ház .65, ;8 O., m., Vámosgyörk, a. to Vámosgyörk, u. p. Atkl.r . 

• 

t, 1.720 kb., kj. és ak. Magyarcsaholy, tsz. Zi- T ass L . 
lah, jbtk. és ah. TasnWi, cs. G. TasnWi, li l, In, Tassimal om, fl Atkár, HetleB '"'·• gylinnasi j., 
10, u. to Tasnád, a. p. Magyaresaholy. cs. o. Vámosgyörk, 11. to Vámosgyi!rt, L p. At.Ur. 

*) Tasnádcsány tk., X Tasnádcsányi szilllilk; TasldtanJa, n AtkáJ.·, He"ea vm., gyi!ngyllsij., 
Beilágy t7tn., tasnádi j., ház 101, :! O., m., cs. O. Vámosgyörk, a. t. Vámosgyi!rt, a. p. AtUr. 
gk. Tasnádszilvás, ref. Magyarcsaholy, 1.3JS th., Tassi tanyák, n PeBt-Püia-&it·Irula 
~i. és ak. Magyaresaholy, tsz. Zilah, jbtk. és ah. ""'·• dunavecsei j., cs. o. Kunszentmiklós, L t. 
TasnAd, cs •. o. Pele, lit, III, 10, •· t. Tasnád, és a. p. Tass . 
u. p. Magyarcsaholy. · *) Taszár kk., X Dé.bópuszta éa Palotapuszta; 

Tasnádcsányi szöllök, ,-.., Tasnádcsány, 81i- Somogy ""'·• kaposvári j., ház 116, i 788, 1., 
Jdgy ""'·• tasnádi j., cs. G. Tasnád, u. t. Tasnád, 0, !.BM kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jh. és 

. u. p. Magyarcsaholy. ah. Kaposvár, es. G. Toponár, ""; XIX, 6!, 1, 
Tasnádmalomszeg, n TasnAd, 8eil4gy "m., :r (Taszár), m. h. (Kaposhomok-Taszár), ,.,. 

tasnádi j., es. O. Tasnád, u. t. és u. p. Tasnád. T a sz i r 
*) Tasnádorbó kk., Beilágy vm., tasnádi j., TaszllómaJor, fl Szepetk, Ztlla va., mlaeJer· 

ház 78, i ,11, O., gk. Oláhcsaholy, 697 kb., k.j. szegi j., es. G. Kemendoll~, L t. Ils L p. 
és ak. Magyarcsaholy, tsz. 'Zilah, jbtk. és ah. Szepetk • 
Tasnád, es. O. Tasnád, 51, lll, 10, u. t. és u. P• *) Tát kk., EsetergOli ""''' esztergomi, j., ház 
Magyaresaholy. !101, ! 1.198, n., m., rk. Dorog, 1.7!6 kb., kj. 

*) Tasnádszántó tk., ·X Annatag, Hidvégtag, és ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk. és ah. 
Imretag, Kistag, SzQbótanya, Sziktag, Sz~llilssy· Esztergom, cs. G. Nyergesú.jfalo, !16, XIV,l4, 
tag és Újfalutag ; 8sil4gy ""'·• tasnádi j., ház m. h., u. t. Tokod, ~· , 
865, f.. !.459, O., m., 0• t, ~, 8.04-6 o kb., kj. TAt, n Esztergom, Eaztn-gom '"'·• es. G. 
és ak. helyben, tsz. Zilah, és ah. Tasnád, Esztergom, a. t. Kenyérmezll, u. p. Esztergom, 
es. G. Tasnád, C»t, III, 10, r. _[ll e. *) Tata nk., X Dióspuszta, Máriapuszta él 
~- Miklósptiszta j Komárom "•·· tatai j., ház 919, 

• 

.. ) Tasnádszanad kt., X BankpuKta, Imre· f, 6.688, M., n., O• ~, 1), Ag. Szend, 9.7~ 
tag, Kékeez és Szentmiklóspuszta j 81iltígy kb., ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk. és ab. 
""'·• tasnádi j., ház !1>7, :! 1.516, O., m., helyben, cs. G. helyben, 1!, XIII, 48, f 
; , ~, 8.51) ·, kh., kj. és at. Érsznkó.esi, tsz. (Tata-Tóváros), I." e. ~-
Zilah, jbtk. és ah. Tasnád, cs. G. Tasnád, 51, T a t a I. Kistata. 
ITI, 10, a. t. és u. p. Tasnád. *) Tatabán7a kk., Komltroa ""'" tatai j., bia 
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w l atm ll., n., t., lenuel, cseh, vend, TatárvUlgy, r'l Borsa, Máramaro& "m., visói 
~.' ~, 196' kb., kj. Onálló segédjerrzőség, j. (székh. Felsc5visó), cs. O. Borsa, a. t. és a. p. 
ak. b~lyhen (a felsőgallai ak. párhuzamos B. Bo.rsa. . . . 
anyakGnyve), tsz. Komárom, jbtk. és ah. Tato., ) TAU kk., Als6-FeAir "m., alvtnCilJ., ház ~09, 
es. ft. Alsógalla, tt, XIII, 43, m. h., i. 956, O., ; , "f, 1.'.178 th., kj. és ak. Olihhe· 
_r e. ~- l'Bpe, tsztk., jb. és ah. GyulafehérvAr, cs. G. Berve, 

*) Tatabiza nk., Bács-Bodrog".,.,, bácsalmási 64, XXIII, 74, a. t. és a. P• Gyulafehérvár. 
j., ház 394, 11.676, M., ö, 4.636 kh., ak. hely- Tátlkahldegknt, ~ Zalaszántó, Zala ""'·• 
ben, tsz. Szabadka, jbtk. Bácsalmás, ah. Baja, cs. G. keszthelyi j., cs. G. Zalaszántó, a. t. Sllmeg, 
llélykút, ~8, VI, 17, a. t. Bacsah~ás, ~- a. p. Zalaszántó. · 

Tatallhegr, r'l TGrGkkoppány, Somogy ""''' Titlkapuszta, ~ Nemesdéd, Somogy ""'·• 
.pli j., es. O. Andocs, a. t. Nágocs, a. p. TOrOk· marezali j., cs. O. 01Ztopan, L t. Nemesvid, 
koppány. a. P• Nemesdéd. 

TaürAro't, ~ Diósgyőr, Borsod .,,.., mis· Tatompuszta, ~ Jlagyaratád, Sotaogy ., • ., 
kolczi j., cs. O. Diósgyőr, 11. t. és a. P• Diós- iplij., cs. G. Mernye, a. t. Répás, a. p. Magyar· 
gy6r. . atad. 
Tatárerdeltany~,. r'l Naupeleske, S•atmár *) TátraalJa Itt., S•epes ""'·· késmárti j., ház 

, •. , szatmárnémett J., ca. o. Mikola, a. t. és a. p. 51, 1 sta, N., t., ef', rk. Késmárk, ~.~!!7 kb., tj. 
NaBY-p~\e"&\.e. · és ak. Késmárk (késmárkvidéki kj. és ak. ke· · 
Ta~aresd k.t., Htmg~:~d ""'·• tOrOsbanyai j., rt11et), tsz. Ulcse, jbtk. és ab. Kéamárk, cs. o. 

bb f. St8, O., q .. Prihodest, 1.991 kh., kj. K:ésmárk, 87, IX, SO, a. t. és a. p. Késmárk. 
él ak. Birtin, tsz. Déva, jhtt. és ah. KG1·0sbánya, T á tr af Q r e d l. Alsótátrafüre l, Ótá.trafilred, 
CL o. KGrGsbánya, 64, XXIII, 76, u. t. Koros- Újtátrafllred. . · 
bánya, u. P• Birtin. · . · Titraháza, r'\ Késmárk, ••·• ca. G. 

Tatar1111d kk., Hunyad 11m., marosillyei j., ház KésmArt, p e. ~ (csak nyáron; télen 

• 

f. 685! O., .:f, 1.184 kh.~ kj. és ak. Bm"ZSuk, u. t. Késmárk), ~· . 
lsz. Déva, Jbtt. cJs ah . .Marosillye,_ ca. O. ZAm, 64, Titralomnfcz, r'l Kakaslomniez, 81epu ., •• , · 
XXIII, 76, a. t. Zam. . késmárti j., cs. O. Kéamirk, :f (csak nyáron), 

•) TatirralTa tk., B•Aar " •. , belényesi j., ház _[ll e. ~- . 
68, f. O., .:f,_963 th., kj. és ak. KGrOstárkány, ") Tatrang nk., Bra8l6 ., •• , hétfalusi j. (néth . 
tsz. Nagy-Várad, Jblk. éa ah. Belényes, cs. O. Hosszúfalu), ház , 1 3.656, M., o., ef', .::f, 
Henkel'es, 37, IV, 18, a. t. és u. P• Belényes. 3.664 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Brassó, 

T a U r fa l v a l. Szamostatárfal va. · cs. o. Hosszúfalu, !!, XXIV, 77, u. t. Zajzon,~-
~a~rflldl major, ~Gyóró, Sopron tJm., t:'PU· TAtraszéplak, ~ Gerlahfalva, s1epe1 "'"·• 

vári J., cs. G. Beled, a. t. Beled, a. P•. Czll'ák. szepesszombati j., ca. G~ Ótátramred, 
Tatáq, f"\ Gerebes, noeneaita "m., kiszueza· _[ll e (csat nyaron • télen 181·) 

új~elyi j.,. ca. G. Óbesztercze, L t. és u. P• T ~ u e z L Feltót. ' 
Kl&ZUczaúJhely. T a u t a 1. Tóka. . 

• 

T a t á r l a It a L AlaótatArlaka, Felsc5tatárlaka . 
•) Tataros kk., X Orviseltanya, Varaszótanya Taa~sl.gtanJa, r'l Gebe, _S•a"';'ár ""'·• máté-

..... "'ata 081· as .... altt7y"-, B... 1. d' · szaltal J., cs. O. KántolJ6.nOS11 u. t. Hodász, 
.,. .t, r u; ., ilU' , lttar "m., sza ar 1 J., Ge b 
ház 318, f. !.100, O., m., "f, rt. Mezőtelegd, kiJ'. u. P• e. . • 
Felac5tótfalu, ref. Poklostelek, .._753 kh., kj. és Tannkút, ~ Szabadka, Bacs·Bodro~ tim., 
ak. helyben, taz. Nagy-V árad, jhtk. és ah. Margitta, ca. O. helyben, a. t. Báesalm4a, C8J p. u • 
eL o. helyben, 37, IV, 11, •· t. Hanmád· *) TaTaroa kt., X B11·kóezyma~or. és Csendőr· 
falva a. p. Szóvá.rhegy. puszta; ZempUn ""'·• varannó1 J., haz 109, 

Tato.roal uzfaltgyár, f"' Tataros, Bihar ..,m., :E 652, t.! rt. ZemplénmAtyú, gk. Ist~~~elke, 
nalárdi j., ca. o. Tataros, a. t. Hagymádfalva, ~.327 kh., kj. és ak. Telekháza, tsz. SátoraljaUJhely, 
L p. Szóvárhegy. . Jbtk. és ah. Varannó, ca. o. helyben, 66, IX, !!8, 

Taü.rréT, f"\ Bezdin, Bács-Bodrog ..,m., zom- ' · P e. ~-
bori j., es. G. Bezdán, a. t. és u. p. Bezdán. ") Tanrnamezö kt., ZempU~& ""'·• varannói j., 

*) TatA.razeutgyUrgy nk., X Bal'B.CS1 FOldváry- ház 23, ! 116, T., m.,_ rk. Zemplénmátyás, 
major, Gombaymajor, . Halászmajor, S&l·lósá1·, kh., kj. és ak. Telekháza, tsz. Sátoi'B.ljalijhely, 
Semberymajor,Szabadrét, Szeleczkymajor és V OrOs- jbtk. és ah. Va1·annó, es. O. Tavarna, 66, IX, 
major; Pelt-PUis·Bolt- tJm., alaódabasi 28, a. t. és a. p. Tava1·na. 
j., ház 806, ! 2.086, M., o, ref. Örkény, 17 .!27 ·T a v a r n a p o l y á nk a I. Tavarnamezc5. 
th., ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. Buda- *) Tanrnok kt., Nyitra,".,, nagytapolcsányi j., 
peat), jbtk. Ócsa, ah. Alsódabas, cs. G. helyben, ház 61, i, 1.074, T., m., rk. Nagytapoleaány, 983 

I, t, ~- kb., ij. éa ak. helyben, tsz. Nyih'll, jbtt. és nh. 
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• Ta,. Tek 

NI(D'tapolcdny, ct, G. NantapoictAII.J, t!, XIV, Tc5g1Astert,'"' Hf\idtl ,.., Cl. a. 
66, a. t. és a. p. Nagylapolcsány. Debreczen, u. t, és a. p. Dehrcczen. 

*) TaT&s kk., Szepu ., ... , szepesófalui j., hA.z TéglAsmajor, f"'\ Boldogasszony, M0101 G~ 
fit, i i19, T., rt. Hanasfaln, 1.35! kb., kj. és nezsideri j., cs. o. Féltorony, L t. til L ,. 

at. SzepesmAtyáai'a.lva, tsz. Lc5cse, jbtt. és ah. Boldogasszony • 
Szepesófalo, e.a. O. Szepesófalu, 67, IX, 30, a. t. TéglássJtanya, f"'\ Kakszentmárton, 8z&!Ur 
Szepesófalu, •· p. Hanusfalva. t~m., szatmárnémeti j., cs. O. Szatm6r-Németi, 

· T a v a 1 I. Kistavas, Nagytavas, Uniftavas. u. t. Szatmárudvari, L P• Szatmir-Németi. 
Tilerdei "" Nagykc5rös, Ped-Pilil- Tégluzintanya, f"'\ Inke, Bomogy "•·· 

t~m., ci. O. Nankc5rlls, L t. és •· P• gói j., cs. o .. Inke, L t. Iharosber6ny, L J. 
Na:gykc51&. Inke • 

T A z I A. r l. Prónayralva. *) Tegzesborra k'k., X Jánospuszta; Howt ..., 
Tebehátpuszta, f"' CsallókOzaranyos, Komáf'om báti j., ház 63, i 829, T., m., rk. FelsGzsember, q, 

""'" csallóközi j. (székh. Nemesócsa), cs. ö. Ko- CsAnk, 1.105 kh., kj. és ak. Dalmad, tntk., jb • 
márom, L t. és L p. Csallóközaranyás. és ah. Ipolyság, cs. O. Bát, !6, XIV, 66, L t. 

Téberdömajor, f"'-t Tarpa, Btlf'eg t1m., tisza· Bát, u. p. Csánk. 
hati J• (székh. BeregszAsz), cs. G. 'farpa, •· t. és TéhAnypuszta, '"' Szútor, GcJrt6r á Kú-HMII 
• p. · · tlfn.., feledi j., es. o. Feled, 1. t. RillliiRcl, L J. 

• 

T e c h D a L .Siécsud-var. · . 
*)Tusa nt., X FerenczvOlgye ; TehelenlrtTAnr, r- VO~skli, 2Tet~ttllt Ga., 

t~ra., técsc5i j., ház 1.804, f,. 6.910, M., r., n., <5, pnhói j., cs. o. Nemsó, L t. Illava, •· p. Vllrask6. 
l, ~, J), 12.9;36 kb., ak. helyben, tsz. Máramaros- Telmertanya, '"' · Kra116-8zórÍIIJ 
sziget, és ah. helyben, cs. ö. helyben, 86, t~m., boksánbányai j., cs. o. ZaidoTin, L t.& 
XI, 85, f, e. L P• KrassófQzes. 

Teczemajor, r. Pest-PiliB-SoZt-Kisit~tt T ej e d I. Lidértejed, Ollétejed . 
t~m., váczi j., cs. ö. Göd, u. 1;, GM, •· p. Szöd. *) Tejfalu kk., X Csibamajor és Tejfaluaipl; 

Teczlaktanya, r"'\ Erdőtarcsa, N6grád ""'·• Poesony t~m., somorjai j., hb 148, f. 796, l, 
11iráki j., cs. G. Sliri.k, •· t. A1zód, L p. Erdő- 1), rk. Somorja, 2.696 kh., kj. helyben, at (a 
tarcsa. · hozzátartozó Tejfalusziget kivételével) helyben, 

• 

TeddrAtel ep, r"! Gortvakisfalud, Gö•ör IB Kis- tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Somorja, CL a. Somorja, 
Hont t~B., feledi j., cs. o. Feled, •· t. éa u. P• 71, XIII, 40, •· t. és •· p. Somm;L 
V áfrede. . . Tejfaluszlget, f"'\ Tejfalu, Po11ony .,.;,1011101'-

• 

Tede}J~ f"' Hajdunánu, HtJjfiM ••·• •· t. jai j., ak. Vajkuziget, ea. G. Somorja, 1. t. és 
és u. P• ·Hajdunánás. . . ; u. P• Dunakiliti. 

*} Tf!genye kk., Ung ""'·• nagykaposi j., Tejfelestanya, f"'\ HonoatorpAiyi, Btlar n, 
ház 56, i. IH, T., m., rt. Pálócz, art. Csi- derecskei j., cs. O. Hosszúpilyi (ideirl. 
cser, 580 kb., kj .. és ak. Pálócz, tsz. Bet·eg- mény), p. 1;. ét u. p. Monostorpüyi. 
1zász, jbtk. és ah. Nagykapos, cs. o. Pálócz, 66, *) Teke nk., Kololi t~.a., tekei j., hu 593. i 
XI, 86, L 1;. Nagykapos, a. p. Pálócz. !.GOt, N., o., m., czigány, ö, ;, !, d', 1), 

Tegetmajor, f"' Ölbc5, VIJ8 "m., vasvári j., kb., ak. helyben, t.sz. Kolozsvu, jbtk. ét U. 
cs. O. Acsád, u. 1;, Alsószeles.te, o. P• Öblc5. helyben, et. G. helyben, Ull, . 'dl, l' t. 

Téglahá.Jl pu.ta, f"' Vácz, Peat-Pilis-Solt· ~· 
Kisktm ""'·; ca. G. Vicz, u. 1;. ·és u. p. Vácz. *) TekehAra kk., X lmretanya; Ugoua,." 

Téglahl\zpuszta, f"' Borsosbet·ény, N6grád tiszántoli j. (székh. Halmi), ház !10, l J., 
"•·• nógrádi j. (székh. Rétság), . cs. ö, Él'llekvad- r., t, ~, rk. Királyhiza, 1.68! kb., kj. éa at. ~elJ• 

· kert, o. t. és u. p. Borsosberény. · ben, tsz. Szatmár-Németi, 411 ah. Halmi, cr. 
Téglaházpuszta, f"' PozaonypilspOki, Posaony o. KirAlyhAza, XI, 86, m. h., L t.lirály· 

•nl., somorjai j., ei. ö. Somorja, u. t. és háza, !ZI· 
u. p. Pozaonypüspftlr.i. Tekenöspuszta, ·~ Piliny, Ndgrád G•" lli-

Téglamelléke f"' Kolozsvár, KoiOIB tiB., ca. ö. csényi j., ca. G. KaraneaBág, •· ~ LudinJ, 1. p. 
(a kOzbiztonsági azolgilatot Kolozsvir . város va. 
rendőrsége teljesiti), u. t. és •· p. · Kolozs,·ár. Teken8szeg, '"' Tiszap6terfalva, Ugoua ••~ 

*) Téglill nk., X Cserepes és Gyulahalom; Hajdu lisYI1túli j. (székh. Halmi), ~~~~ 6. TiszaUjld, 
tJm., bajduMszörményi j., ház 436, i. !1.433, M., a. t. Tiszaújlak, •· ,. Tiszapéterfaha. . 
~, rk. Újfehét·tó, gk. BOköny, 6.663 k.h., at.. hely· *)Tekenye kk., Zal11 ""'·• J. Ilii 
ben, tsz. Debreczen, jbtk. 4§s ah, Hajduhöszftr· 19!1, :! 1.049, ll., 0, 1.136 kb., kj. és ak. TOrje, 
mény, cs. ö. Hajduhad ház, III, 8, r. tsz. Zalaegerszeg, jbtk. éa ah. SOmer, ee. 6. Zala-

I- e. ~. ssentgrót, 48, XX, M, L t. és •· p. Tllrje. 

• 

é B l i a L Kisté~tláa. · · Tekenföl6, r"' MezOmad&'U, Ma ro•· Torc!11 ,.., 
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IWOii alsó j. (néth. Maros-VAa6.rhely), oa. G. ben, taz. Beszterce, jbtk. á ah. Nuzód, es. o. 
llezc'lbánd, a. t. Mt•ztlaámaond, u. p. Romoly és Telcs, XXII, 71, ~. 

TekenJlla, f"'' Sarlókajaza, Ngitm .,,.,, nyitrai T e l e g d l. MeZt'ltelegd. 
J., cs. G. Nyitra, u. t. Üzbég, u. p. Nyitra. Telegdl f"'' Debreczen, Hajdu t~m., 

TekenJlilpaazta, f"'' Karád, Somogy ""''' tabi ca. o. Debreczen, (Szepes-Telegdi aóamrdtl), 
J., cs. G. Kat'ád, u. t. és u. p. Karád. u. t. Mikepérea, u. P• Debreczen. . 

· !ekepuszta, r'\ Nagymóriczhida, Gyór ••·• Telegdltanra,. f"'' Bihar ·· , központi 
aokoróaljai j. (azékh. Tét), ca. o. Tét, L t. j. ~zékh. N an-Urad), ca. G. Tasádftl, á. t. éa : 

• 

• 

' 

• 

• 

. 
• 

Tét, a. p. NagymóticzhidL . u. p. Meztlazak:adát. . 
*) Tekerel kk., Baranya t1m., hegybáti j. Telegdl Újtanya, r'\ Mezc5azata.dát, Bihar 

(aékh. Sásd), ház 15, f, 160, N., rk. Abaliget, tnzponli j. (azékh. Nagy-Várad), ca. G. Mezc5telegd, 
kh., · kj. é a ak. Abaliget, tsz. Pécs, j btk. éa ah. a. t. é a a. p. Mezc5szakadát. · · 

Sild, cs. o. Bakócsa, 61, XIX, 60, u. t. éa a. p. Teleg6r, f"'' Szőkéd, Ba.ranua t~flt., pécsi j., 
Abaliget. ca. G. Szalánta, u. t. Ata, u. p. Egerág. . 

Tekerespnszta, r'\ Nagycsepely, Somogy ., •• , *) Telek kk., Bihar .,".,, belényesi j., ház 45, 
tabi j., es. 6. Karád, •• t. és a. ·p. Ka1'ád. f, !188, O., .:f, 88i kh.; kj. és ak. Bondoraszó, tsz. 

Tekerö kk., Hunyad t~tn., flgyógyi j. (székb. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, es. o. Bondoraszó, 
AIB)'ógyalfalu), ház 87, i O., .:f, 1.709 kh., 87, IV, lB, u. t. és a. p~ Bondoraszó. 
kj. é1 ak. Pojána, taz. Déva, jbtk. Algyógyalfalu, Telek, f"'' Csitár, N6gráil .,".,, balasaRgyarmati 
ah. Szászvá.ros, ca. G. Boicsa, 66, XXIII, 76, u. t. f., ca. o. Balassagyarmat, u. t. 6rhalom, u. p • 
él 1. p. Zalatna. Hugyag. · . 

*) Tekeripatak Dk., )( Heveder, Olves és . Telek, '"' Gyoma, Blkts ""'·· uomai j., CL 6. 
Tinká:t; Gs(k ""''' gyergyószentmiklósi j., ház Gyoma, u. t. és u. p. Gyoma. · 

! !.660, M., o., o, gk. Gyergyószentmiklós, Telek, n Kalocsa, R!st·Pili8-8olt-Kiakun t1m., 
11.105 kh., ak. helyben, tsz. Csíkszet·eda, jbtk. és kalocsai j., ca. o. Kalocs·a, a. t. éa u. p. Kalocsa. 
ah. "Gyergyószentmiklós, cs. O. Gyergyószentmikl?:• Telek, r'\ Oca<'Jd, B4kda ""''' szarvasi j., ca. o • 
St, XXIV, 80, m. h., •· t. GyergyószentmL· OcsOd, a. t. és a. P• Ocs<'Jd • 

~ l~s. 181- . . Telek, n Tiszaroff, Jási·Naggkun-Siolnok tn~~., 
! *) Tllkes kk., Ba.ra.n~a t~m., he1Jhátl~. (székh. tiszai közép j. (székh. TOrOkszentmiJós}, cs. G. 'l:'i· 
f . Sásd),, ház' 119, f. 64!ll, N., m., rk: K1svaszar, szaroff, u. t. és u. P• TiszaM. · 
: ág. CsJkóstöttc5s, !.195. kb., kj. és ak. K1svaszar, tsz. T 1 k 1 A gt 1 k Al ót l k A t 1 k B 
' Pécs, jbtt. és ah. Sásd, cs. O. Sáad, 5!, XIX, 60, ~t el k • B gdéde te l' k BB e e t' l kpa Be ~ t' l ~ 
: t. SA-d K' 1 senyu e e , ez e e , oros e e , us e e..., 
t •· "" • 1 • P• l&vaszar. l C h t C l t b k ' T.n.. .... ....... Ka k ztúr 8o Csanyte ek, sé tele , s~szte e , Dom ostele , uespns:r;.a, r , pos eres , mogg t~m., k k 

k . . . A M dó t é B té Erd~telek, FelseUele ' Fflzespaptele r Gyc5rtelek, 
aposvan l·• ca. u, os s, u. • a a. P• a · d H ·k 1 k n- t 1 k 
*) T k l1j• l . '-'- . v l t k . • h"- Hada gy6rtelek, egy Oztótte e , •a.uos e e , 

e e IB u -., .o..o Oli t1m., e ea J., ""' l k K" á l k K l l k K' t l k Kx ! 661, o., t, !1.070 kh., kj. és ak. helyben, Jászte e , . a.r s~te e , eres e e , IB e e , u• 
t K l "- "btk é b T k A Báto telek, LapmcsúJtelek; Magyartelek, Marostelek, 
u. 0 ozsviU", l • 8 a • e e, ca. u. 8' k M'hál t l k N d .. - I k N l k XXII 79 u t Bát p T k Méhtele , 1 y e e , a I&.Llte e , emeste e , 

*) T kl' • '1 'tk• X T
08

6't· u. "t ése y
8

:t"...: ta." Orbaitelek, Ótelek, Olasztelek, Orosztel ek, Pálffy-e 818 u ., 1pusz a 1 c:r;apuaz , · R 
8o · t á.ri · ház 100 • 816 telek, Poklostelek, Portelek, Pusztatelek, ész-

magy 1'm., sztge v J., ' a;; ' n., t S l l k S l _,_.. l k 
rlr. Németújfalu, ref. Magyarújfalu, 1.615 kb., kj. telek, Sást~:~le ' om yógyc5rte e ' za ón.a.~Jle e ' 
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• 

• 

• 

ét ak. helyben, tsz. Kapos\·át·, jbtt. és ah. Sziget- Száltelek, Szamostelek, Szá_rcsalelek, Szazt~lek, 
vár, es. o. Gyllnlfyllsmellék, u., XIX, 6!, m. h., Székelyte~~t, Szénástelek, Szllá.fypaptele~, Tisza- · · 
11. t. Lakócsa, · ágtelek, UJtelek, Vártelek. ' 

• 
• 

• • 

l 
~·-

! 

Teknös, ()Gyetva, Z6Z!/Oflt ""'·• nagyszalatnai *) Telekes kk., X Felsőtelekesmajor; Y t~~ t~m., 
j., cs. o. Herencsvölgy, a. t. és a. p. Gyetva. vasYári j., ház ff!, f. 709, M., rk. Gerse, 1.S75 kb., 

Tehc'lsllalom, n Buj, 81abolca .,".., dadai kj. ls ak. Gerse, tsz. Szombathely, jbtk. és ab. 
feisö j. (székh. Gáva), ca. G. Nylracsád, a. t. é8 V11svár, cs. o. J<:servár, 88, XX, 66, a. ~ Vasvár, 
L p. Buj. · . u. p. Andrásfa. . 

Tebyim.alom, r'\ Kc5hidgyarmat, T e l e k e s L Alsótelekes, FeJstHelekes • 
... , párkAnyi j. (székh. Mnzsla)t ca. ll. Huzsla, Telekestanya, r'\ Fels~telekea, BorBoil ••• . 
1, t. és u. P• Kóhidgy11rmat. edelényi j., cs. a. RudabánJa, L i. Szendrc5, · 

Telblnanya, r-. Magyarhánhegyea, Oaa.ftád t~m.. u. p. Rudabánya. 
mesókováeabázi j., ca. ll. Magyarbánhegyea, ~ · *) Telekfalva· kk., Udtuarhely ."".., homoródi 
m. h., a. t. és •· P• Ma~ya.rbánhegyes. j. (székh. OklAnd), ház 109, f, 3W, M., ~, t. as 

") Teles nk., X Bánffytelep és Buskátpusrta ; kh., kj. és ak. Kénos, tsz. Székelyudvarhely, jhtk. 
Bea.-tercze-Na1z6tl . ""'·• naszódi j., haz 669, i. és ah. Oklánd. es. 6. Homol'li•lszentmárton, • 
U63, O., n., i, rk. Naszód, 4! .-t-76 kb., ak. hely- XXIV, 77, u. t. Székelyudvarhely, u. p. Kénos • 
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Tclektarkn, f". Fejérd, Kololi 11m., kolozsvári Telekpuszta, f"'t Dunaazekesl'!, Baranya ~··· 
j., es. o. Kolozsborsa, •· t. és u. p. Kolozsvir. moháesi j., ca. G. Dunaszekcsl'l, L t. ._ •· ,, 

Telekföld, f". HajdubOszOrmény, Hajilu 11m., Dunaszekcs6. 
cs. O. HajduMszOnnény, u. t. és u. p. Hajdu- Telekpuszta, f""'' Karancsság, Ndgrád ~~~~~né-
bOszörmény. csényi j., cs. G. Karancsaai&', u. t. Szécsény, a, t• 

Telekgerendás, f". Btkú Karancsság. 
békéscsabai j., cs. O. Békéscsaba, m. h., u. t. Telekszeg, r\ Szatmárllkllritó, 8•at11ír ..:, 
8 •· p. Békéscsaba. · esengeri j., CL O. Porcsalma, L t. és L p. 

*) Telekháza kk., X Csiesvaalja,• Fenyőalja és Szatmárllköritó. . 
Mászkemencze; ZempUn 11m., varannói j., ház Telektanya, f""'' Dunaszekcső, Bara"fa ""·• 
117, z 604o, T., m., ; , rk. Varannó, 1.788 kh., kj. mohácsi j., ca. G. Marrittasziget, L t. él L p. 
és ak. helyben, tsz, Sátot·aljaújhely, jbtk. és ah. Dunaszekcső. . 
Varannó, cs. O. Tavarna, 66, IX, ~. •· t. és Telektanya, f""'' Nagyhalász, &abolu 111., 

u. p. Varannó, nyirbogdányi j. (székb. Kemecse), cs. il. Ibrány, 
*) Teleki tk., Somogy 11m., tabi j., ház 88, ! (;O, u. t. Nagyhaluz, t8] p. a. 

667, JI., rk. Szólá.d, ref. Nagycsepely, 1.600 kh., TelektanJa, r'\ Vasmegyer, 81abolet ~ll., 
tj. és ak. NarJesepely, tsz. Kaposvár, jbtt. Tab, nyírbogdányi j. (azékh. Kemeeae), CL il, lbrlny, 
ah. Karád, ca. O. Karid, .. 44, XIX, 68, 11. t. Falu· u. t. és u. p. 
szemes, 11. P• Szólád. Telek,tanya, r\ S.tllllár 

T e l e k i l. Kerék teleki. · "m., szinénáraljai j., es. o. SirkllzÜJ1ak, L t. 6I 
Telokibó.ncJa, f". Mikószilvis, .A.lsd-FeMr "~., u. p. Aranyosmeggyes. 

marosújvlri j., ca. G, Asszol\ynépe, a. t. és u. P• Telekytanya, f""'' Kölcse, &atmár ., •. , febEr-
. gyarmati j., cs. O. Sontád, u. t. és 1. p. KG!cse. 

Telekllfget, n Gyulafehérvár, .A.l16·FtMr ""'·• Telekytanya, r\ Marosludas, Torda·.Aratlro• 
ca, o. Gyulafehérvár, u. t. és~ P• Gyulafehérvár. ""''' marosludasi j., ca. o. Marosludaa, L t. él 
.. Tel?~lpusz&a, f". Furta, Bthar 11m., berettyó· u. P• Maroludas. 
UJfalut J., cs. o. Zsáka, 11. 1;. Zsika, u. P• Furta. T 1 k-+ r\ M ő b Tord bs 

Teleklpusna, f". Kőkeszi, Hont 11m., ipoly- e e p&nJa, .ez sere enes, s· · 
éki · A C-"'b 4o B 1 t, ny oa 11m., marosludasi j., cs. ll. laroaludu, L t. 

. ny J., cs. Uo - ' •• ... a asaagyalma 1lo P• é M • l 
Kók · B u. P• ezuszengye • 

e&Zl. • • Telek}1anya, r'l Ópilyi, 81aC.tJr llllot mU. 
Teleklpaslta, n Széplakapá.b, ..4.btJfiJ· Torna lk . . A ""'té lk • é n.... r.: 

k · · • K 4o Bá sza &l J., cs. u. ma sza a, 1, " 1 L p. UJIIIJ'· t'm., assa1 J., ca. u. assa, 11o ... reza, •· P• 
Abaszéplak. . *) Te~e~ kk., GömÖf' ú K'u-.HOfll "•·• rima· 

Telekirelcse tk., Pogarq,s ""'·• fogarasi j., ház szombaü J· (székh. Nyustya), hi& 66, f. 826,.~·· 
168, ! 769, O., ; , .:f, 2. 774 kh. (Vajdarécse teril· m., rk. Nagyszuha, ár· ~erepes, U3_7 th., kJ.I!ll 
letével), kj. és ak. Vajdarécse, tsz. Brassó, jbtk. és ak. Na~szuha, tsztk., Jb. és ah. Ri~uzo~ 
ah. Fogaras, CL o. Breiza, 81, XXIV, 78, a. t. cs. G. Rtmakokova, XVI, L t. RimabaaJ&, 
és a. p. Vajdarécse. · u. P• NagyszuhL . . 

Teleklszöllök, f". Mindszent, Cson{/f'ád ""''' T e l e p l. Bolp~e~ep, Gyulatelep, I~elep, 
tiszántüli j. (székh. Mindszent), ca. o. Mindszent, Kc5telep, Ku~telep, Ptakitelep, Szentgyill'BJlljlelep, 
u. t. és u. p. Mindszent. Széptelep, ÚJtelep. 

Teleklto.nya, f". Mezc5szengyel, TordG·Aranyoa *) Telepóci tk., ZempUA ",.,, ainnai j. hil 
.,.,, marosludasi j., cs. G. Marosludas, a. t. és 100, :!. 664, R., lengyel, ', rt. Papháza, US6th., 
u. p. Mezőszengyel. · kj. és ak. Pap háza, tsz. Sátoraljaújhely, jblt. és ab . 

Telekltanya, f". Székelysárd, Mt~roa· Torda Homonna, CL G. Czirókaófalu, Il, L t. 
f1m., nyárádszeredai j., cs. G. Székelyká.l, 11o t. Virava, u. P• Papháza. 
és u. p. Nyáridszereda. T e l g á r t L Garamfő. 

TelekltanJ&, f". Toldalag, Maros-Torda "•·, Téll1Uldes, f"'t Csabdi, 'Hejlr 1111., j., e& G. 
régeni alsó j. (aéth. Szászrégen), cs. G. Körte- Bicske, L t. és u. p. Bicske. 
kapu, u. t. Gernyeszelf, u. p. Szászrégen. T e l t e l. Balázstelke, Baráttelke, Beresrtelke, 

Telekmajor, n Bugyi, Plst·Pilia-Bolt-Kis- Bogártelke, Budatelke, Csehtelke, C.Omateikr, 
kun ""'·• alsódabasi j., ca. O. Ócsa, u. ti. Kiskun- Csildc5telke, Czerőtelke, C.Zoptelke, Erddtzombal· 

· laczháza, u. p. Buryi. telte, Farkastelke, Fllletelke, Gombostelke, Gra-
Telekmajor, n Dab, Peat-PiZiB·Solt-KisTt:un lo.telte, Hosszútelke, Inaktelke, IatvAntelte, 

f1m., dunavecsei j., ca. G. Kunszentmiklós, a. t. Jákótelke, Jobbágytelke, Kelementelke, Kemény· 
és u. P• Dömsöd. telke, Kentelke, Kozmatelke, Lónapoklostelte, 

Telekpuszta, f". Alsószentiván, Fejtr ""'·• sá1·- Márktelke, Martontelke, Mátételke, Mez6szo111· 
bogát·di j., ca. o. Előszállás, u. t. Czecze, a. p. battelke, Miklóstelke, Omboztelke, Paptelke, 
.Alap, Pócstelke, Sándorlelke, SólJomlelte 
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Somostelke, Szótelke, Tóttelke, Tuszatelke, Visár- ah. Csák, es. ts. Liebling, 61, VIII, 26, u. t. 
telke, Vigtelke, Zentelke. . Liebling, a. p. Felsősztamora . 

Telkepasria, n Bős, Polsong vm., dunaszerda- *) Temesd kk., Arad vm., rnárilu·adnai j., ház 88, 
helyi j., cs. O. Bős, a. t. és a. P• Bős. :E. 400, O., -'f, i.374 kh., kj. és ak. Sobot-sin, tsz. 

T e I Jr: es I. Mezötelkes. Arad, j btk. és ah. Má1iaradna, cs. G. Soborsin. 
*) Telkesd tk., Bihar t~m., központi j. (székh. 33, IV, 13, u. t. és a. p. Soborsin. 

Nagy-Várad), ház 156, i. 870, o., "f=-, !l!.ó36 kh., k.j. *) Temesdoboz kk., Temes ""'·• bnziásfdrdői j., 
és ak. Mezc5szakadát, tsztk. Várad, jb. Nagy- ház 163, f. 776, O., -'f, !.698 kh., k.j. és ak. Ká
Várad vidéki (székh. Nagy-Várad), ah. Nagy-Vá- dár, tsz. Temesvar, jbtk. és ah. Buziásfnrdö, cs. G. 
rad, cs. O. Mezőtelegd, 87, IV, 11, u. t. Mezötelegd, Végvár, 61, VIII, !8, u. t. Végvár, u. p. Kádár. 
L p. Mezőszakadát. T e m e se s t l. Temesd. 

*) Telki tk., .Peat-1\lis-Bolt-Kiskun t~m., biai *) TemesfalTa kk., X U.J'!ldalmipuszta; Temes o 

j., ház 63, ! !79, N., m., rk. Budajenc5, 1.819 kh., fltJI., buziásfürdői j., ház 19~, :! 1.019, O., m., t , 
kj. éi ak. Budajenő, tsztk. és jb. Pestvidéki (székh. =j=-, rk. Bakóvár, 4<.899 kh., lej. és ak. NagykGvé
Budapest), ah. Budapesti kir." állampénztl\r (IV. res; tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Buziásfnrdő, cs. O. 
Vármeneház), es. ts. Budakeszi, I, !1, u. t. Nagykövéres, 61, VIII, tB, u. 1;. és u. p. NagykO-
Páty, a. p. BudajencS. véres . 

'J:' e lk i l •. Mezc'ltelki. • *) Temesforgács kk., Temes 'llm., buzilisfilrdói j., 
") 'ftlldbf.nra nk., X Alsómasszamalom, Csere- ház M!J, :E 1.6,6, O., t, -'f, 3.085 kb., kj. és 

pes, FeJsc'lmasszamalom, Gunyamajor, Potácaház ak. Feketeér, tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Buziás
és Zöldmaj; AbGuj-TOT"Htl '!lm., fO.zéri j. (széth. fllrdó, es. ö. Buziásfdrdcf, 61, VIII, !3, L t. és 
Hernádzsadány), ház 300, :E Ul86, M:., ~ , rk. u. p. Szinérszeg . 
Göncz, 8.180 leb., at. helyben, tsztk. Kaasa, jb. *) kk., Krass6-81Örény t~m., teregovai 
Herná~adány, ah. ca. o. Göucz, M, IX, j., ház 19!1, !. 1.04!5, N., o, ~.639 kb., kj. és ak. 
!7, a. t. Göncz, ~- helyben, tsz. Karánsebes, j btk. Teregova, ah. 

Telldpuszta, f""l Mucsény, N6gráa ""'·• losonczi Karánsebes, cs. G. Temesszlatina, .IS, VIII, ~6, 
j., es. !1. FiUek; L t. és u. p. Rapp. u. t. Temesszlatina, 12] . 

Telleeskytaaya, f""l Bocsár, Torontál 'llm., *) TemesniTes nk., X Györgyszállás és Simon· 
nagykikindai j., ca. o. Magyarpadé, u. i. és u. P• tanya; Temes t~m.,iujaradi j.,~áz 4<76, :E U·SO, 
Bocsár. O., n., m., 'f-, rk.. Máslak, 8.203 kh., ak. helyben, 

Telmegrepaszta, r"'l Kislaka, Biha.t' """·• béli tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Újarad, cs. o. Temes-
j., ,.cs. O. Bél, o. t. Bél, u. p. _BélkirAlymezc5. . illésd, 33, VIII, !5, r. ~-

1 Temeres .tk., KraastJ-8sorblg ""'·• marosi *) TemesfiizJnit kk., X Ferenczmajor, Géza-
. j. (székh. Marosberkes), ház lll, !. 886, O., =f, major és Kisfaludymajor · Temes tim újaradi 

!378 kb., kj. és ak. Bégaszenteil, tsz. Lugos, jbtk. j., ház 181, :E 896., 0., ~, m., .:f-, rt:' Máslak, 
h ah. Faelld, ea. G. Facatd, .IB, VIII, u. t. 1. 199 th k.j és ak. F"'-egyhá ts T : él F aid. •· ., · ta" z, z. emesvar, 
!• P• ac t 

1 
T . j btk. és ah. Újarad, cs. O. Temesillésd, VIII, ' 

1 e m e r 1 • emeres. · 4o T 
") T ln -'- X A lh"w" Bá Jó t !5, u. ... emesfdves, u. p. Féregyhh 

emer UL, nta .._ nom, zae - * . . 
major, Károlymajor és Miklósháza; Bács-Bodrog, ) Temesgyar~at n~., X Istvánhaza, Kis-
"'·• újvidéki j., ház 1.916, :E 9_768, M., n., t;, gyarmat_pu~zta es Lukmpuszta; Temes .,m., 
19.M1 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Ujvidék. kllzponb l· (székh. Temesvár), ház 1.016, i 
CL !1, helyben, &, VI, 19, it• r, _[li e. ~ 5.267, N., o., m., o~ kg. Csernegyház, 1.1.178 kh., 

T em e 8 1. Cserestemes, Divéktemes. ak. helyben, tsztk., J b. és ah. Temesva.r, cs. o. 
*) Temrsber,ny kk., X Biróvl!lgy, Hegytanya Temesremete, 61, VIII, ü, f, ~-

éa Nagyliget ; Temes ~m., csáki j., ház !06, f, T e m e s g Y 11 r m a t a I. 
1.171, O., m., .:f-, rk. Széphely, 8.700 kb., kj. és *) Temeshidegkút nk., Temes flfJI,, lippai j., 
ak. Felsősztamora, tsz. Temesvá.r, jbtk. és ah. ház 697, i. 2.999, !i·• o., O• kg. Lip~akeszi, 
Csák, es. !1. Liebling, 61, VIII, !4., u. t. és 6.837 kh., ah. helyben, tsz. Temesvár, Jbtk. és 
a. p. Fels15sztamora. ah. Lippa, cs. O. Lippakeszi, 83, . VIII, !16, 

*) Temesbükény kk., X Nagy puszta, Times r. ~-. 
H&., dettai j., ház 188, :! 1.071, t., m., o., n., *) Temeshódos kk., TetlieB .,... temesrékasi 
r!, :f, rk. Berkeszfalu, 4.001 kh., kj. és ak. j., ház 140, ! 646, O., m., T-, rk. Aga, 3.690 
Berkeszfalu, tsz. Fehé1·templom, jbtk. és ah. Detta, kb., k.j. és ak. helyben, tsz. Temesvár, jbtk. és 
ca. ö. helyben, 61, VII, ~O, ~- ah. Temesrékas, cs. o. Aga, 61, VIII, a. t. 

T em es b u t t y i n l. TemesMkény. és u. P• Aga. 
") Temesesema kk., X Susaramajor; Temes "m. *) 'i'emesillésd nk., Ten168 .,m., lippai j., ház 

csiki j., ház 1ó6, f, ~. O., m., .::j=-, 3.688 kh., 49.f., :f, 1.869, O., n., .::j=-, rk. Temeshidegkút, 8.66~ 
kj. ~s ak. Fels15sztamora, tsz. Temesvár, jbtk •. és kb., ak. helyben, tsz. Temesvár, jbtk. és ali. 
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Lippa, cs. ll. helyben, 88, VIII, 16, r. károlyfalva, 11').078 th., ak. helyben, ln. i'ehM. 
~~. templom, jbtk. Nagykárolyfalva, ah. Fehértemplom, 

* Temesjenö nk., X GyO•·gyháza, Istvánháza, ca. 11. Nagykárolyfalva, 81,Vll, 11, f, ~ 
Jánostelek, Janovapuszta, Leónatelek és MargitM p. u. 
telek; tma., temesrékasi j., ház 891, f, 1.806, *) Temesmóra kk., Temu veneczi ~.hb 
O., m., n.,::f, rk. Felsi'Jbencsek, 10.053 kb., ak. 374, i 1.70i, N., (5, 5.476 th., kj. és at. hely· 
helyben, ts:r. Temesvár, jblk. és ab. Temesrt!okas, ben, tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. Verseez, 
cs. ll. Temesrékas, 61, VIII, ~31 a. t. FelsőbenM cs. G. helyben, 61, VII, f (Alaóuil• 
esek, ~· · mol'8.-Temesmóra), .I- e.~ 

*) Temeskalácsa nk., X Ifigéniamajor és Kis- *) Temeamurimr nk., X Manaszytanya i THIII 
puszta; Temes vm., vingai j., ház 248, f. 1.096, 11m., vingai j., ház Sil, i. 1 O., m., :f, rt. 
O., n., m., ::f, rk. Orczyfalva, {..686 kb., ak. Hidasli~ret, 6.7!17 kb., ak. helyben, la. Te· 
helyben, tsz. Temesvár, jbtk. és ab. Vinp, cs. ll, mesvár, Jbtk. és ah. Vinp, cs. G. helybea, 
Vinp,. SS, V.III; 26, u. i. Orczyfa·lva, [8J. VIII, !115, ~-

*) Temesken~.1 nk., .Temu 11m., vingai j., ház ") Temesnagrfalu nk., ·X Iltamajor; Te1111 
687, :! 3.024, O., n., sz., (j, ::f (1), 10.110 kh., újaradi j., ház 838, f, U99, Sa., n., :f, rk. 
at. helyben, tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Pe1'jámos, 6.!!!8 kb., ak. helyben, tu. Tem .. 
ca. G. helyben, VIII, r, vár, jbtk. és ab. Újarad, cs. G. Németssentpél8l1 

~· 33, VIII, m. b., L t. Székesú~ ~· 
*) Temeskeresdes kk., X Temeskere.sztesi *) Temesör nmu t~tll., fehértemplomi i~ 

posita; Te•es újaradi j., ház f. 1.106, N., ház 364, l. 1.678, O., .:f, !.4lH kh., kj. és ak. hely· 
m., 5, k~r. Temesfiizkút, U17 kb., kj. és ak. Né- ben, tsz. Fehé1iemplom, jbtk. Nautárolyfaha, 
metsár, tsz. Temesvár, jbtk. és ab. Újarad, ca. G. ab. Fehértemplom, cs. G. Karasj 61, VU, 

· Újarad, 33, VIII, !16, • '11, li\0 m. b., u. t. Karasjeszen6, ~ 
Temeskeresztesi p11s1~a, r1 Temeske1·esztes, ~) Temespaulis nk., X Bethlentanya és Kia-

TM1168 m~~., újaradi j., cs. G. Újarad, u. t. Német- réttanya; TI!MeB verseczi j., ház -'18, f. 
sá~r, u. p. Temeskeresztes. !!.666, Sz., m., "f, rk. Vet'lecz, ~ at. 

· *)TemesJdrályfalTa kk., 7'Mes t~m., temesrékasi helyben, tu. Febértemplom, jbtk. és ah. Veneez, 
j., haz 160, ! 785, Sz., ::f, 1.770 kb., kj. és at. cs. lJ. Versecz, 61, VII, !O, f, r8J. 
helyben, tsz. Temeavár, jbtk. és ab. TemeSl·ékas, T e m e s p é t e r fa l v a 
cL G. Kiszeti'J, 61, VIII, 'IS, 11. i. N8.8ftopoly, *) Temespéteri kk., X ; Teau..., 
•· p. · temesrétasi j., ház 196, l. BH, Sz., m., .:j:-, ri. Te-
. *) TemeskomJát kk., Dltu tim., lippai j., ház mesrékas, 3.873 kb., 1-J. és a.k. Temeskirályfaln, 
103, f. 530, O., m., =f., kk., tj. és ak. tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Temesrékas, cs. G. 
Rigósfúrdc5, tsz. Temesvir, jbtk. és ab. Lippa, Nautopoly, 61, VIII, L t. és L p. Tea 
cs. It Rigósftlrdi'J, Vlll, !6, u. t. és u. p. rékas. . 

, Rigósfnrd<'í. *) Temesdkas nk., Temes t~•., j., 
") Temeskovácd nk., Temes tlfA,, központi j, ház 944, f, ·'-8'11, n., m., szokács, o., o; kr 

(székb. Temesvár), biz 185, ! 968, N., rk. Te- Öszény, 7.880 kb., at. helyben la. Temesvár,jblk. 
mesgyarmat, 1.6:36 kb., ak. Gsernegybiz, tsztk., és ab. helyben, cs. G. helyben, 61, vm, ~~ 

• 

• 

• 

jb. és ab. Temesvár, cs. ll. 61, Vlll, :f, _r- e. ~-
U, •· t. Temesuarmat, u. p. Cserneuhu. T e m e s r é k á s I .. Temesrékas. 

*) Temeaktivesd nk., ~mes lippai j., ház *)Temesremete kk., X Belmajor, Butinpuata 
· 310, ! 1.637, O., ::f, 6.957 kb., ak. helyben, tsz. és Homácsapuszta i Temu 0111., kGzp ,nti j. 

Temesvir, jbtk. és ab. Lippa, cs. G. Aga, 33, Temesvár), ház !!Y!, l. O., m., "f-, rl 
VIII, iö, •· t. és u. p. Aga. Temesvár, 4.368 kh., k;j •. és ak. helyben, tatl, 

T e m e s t u b i n l Kevevára. j b. és ab. Temesvár, es. G. helyben, 61, VIII, U, 
"} Temeskutas ni., . ••., :verseezi j., .fl e. ~ 

ház 15~, i. ~.043, N., o, 8.950 kb., ak. helyben. •) nk., X Káptalnmajor; T•• 
tsz. Fehértemplom, jbtk. és ab, Versecs, cs. O. "m,, kOzponti j. (székh. Temesvár), his i 
Versecz, 61, VII, '10, p e. ~- 2.6'11, N., o., m., 0 , .:f, '-780 th., ak. helyben, 

*) Temeellget nk., X Jeni'Jháza, Miratanya és lsktk., jb. és ab. Temesvár, ~ ll. helyben, 61, 
Vizestanya ; Temu ""'·• csé.kf j., ház S67, :! VIII, i4, :f (Temesság-lvándafnrd6), 
1.8~2, O., • , ::f, rk. Temesság, kb., ak. .fl e. ~-
helyben, taz. Temesvár, j btk. és ab. Csák, es. o. T e m e a st r á.z a a l. Temesőr. 
Széphely, 61, VIII, 1,, m. h., L '&. Szép- *) nk., X Klémanntanya, 
hely, IZ!· . · Luksztanya, Magyarodapuszta és Ol'lmannlanyai 

*) Temesmiklós nk., Te111&es vm., fehértemplomi Tetnel ""'·• vingai j., hú , :! 1.903, O~ =f, 
j., há& 778, i 3.483, O., czi&"ánJ, ~~ rk. Nau· rk. Orczyfalva, 8.767 ldl., ak. helyben, tu. Te-
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Tem-Ten t-
t mesvb, jbtk. és ah; Vinga, es. O. Temesmurlny, j., ház 268, l 1.167, O., t., eJ, ,., á.!l89 kh., kJ. 
[ 83, VIli, u. fi. Temesmurány, (8]. és ak. helyben, tsz. Temesvá1·, jbtk. és ah. Buziás-
; . *) kk., X Oféliatelep; Temes fürllc5, cs. O. Nagykövéres, 61, VIli, u. t. Niczky-
[' tiWI., lippai j., ház !01, i. 9~, O., -T, rk. Lippa, fa.lva, IZ). 
t rk. Krimárvára, 3.951 kh., kj. és ak. helyben, Temetöaljapuszta, r'\ Runya, GömiJr lll Kis
; tsz. Temesvár, jbtk. és ah. Lippa, CL c'J. Atfa, 83, Hont "m., tornaljai j., ca. c'J. Putnok, L t. 
' VIli, ~· és u. p. Tornaija. -
:. •) Temesszigefi nk., "m., kevev~·ai j., ház Temetödülö, r'\ Magyartés, 0.0fllgf'dtl "'" 
. 816, i. U48, Sz., T• 1!.867 kh., ak. helyben, tsz. tiszantuli j. (székh. Mindszent), o. Szentes, 

• 

Fehértemplom, jbtk. és ab. Kevevára. cs. O. hely- u. t. és u. p. Szentes. . 
ben, 61, VII, !!, u. fi. Kevevál'a, !ZI· Temetöhegy, r'\ Nagykörc'Js, Pest-lilis-Boll-

*) Temesszlatina kk., Krass6-Szót'éng ""''' te- KiBkun tJm., CB. o. Nagykö1·ös, L t.· és L p. 
. • rerovai j., ház 659, i. j,2U, O., n., (5, q. Új- Nagykörös. · 

· aagyva, 1·U08 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Ka- Temetöót, r'\ Vácz, Pest-PáliB-&lf-KiBivta " .. ' 
. ránsebes, jbtk. ah. Karánsebes; cs. c'J. CB. ö. Vácz, u. fi. és u. p. Vácz. 
. helyben, ü, VIII, !116, r. _r- e. ~. *) Ternehény kk., Ng;.trt~ ""'·• vágüjhelyi j., 

*) Temessz61Uis kk., tJm., verseczi j., ház 146, z 889, T., ö, é.g. Vágújhely, 4.198 kb., 
hu 200,· i. 926, O., "f-, 8.291 kh., kj. és ak. kJ. és ak. helyben, tsz. ~yih·a, jbtk. és ah. Vig
Almád, tu. Fehértemplom, jbtk. és ab. Ve1·secz, Ujhel;r, ca. ö. VágúJhely, 7i, XIII, 61, L t. éa 
ca. ö. Váradia, 61, VU, !10, a. t. Váradia, u. p. u. p. Kocsóca. ' 

. · T em p lom L Fehértemplom, Vc'Jrc'Jatemplom. 
*) Temeslijfalu nk., X Lunkapuszta ; Teme• "•·• Templompnszta, r'\ Baracs, Ffjtr ""'·• adonyi 

lippai j., ház j88, :!. 1.810, N., o., m., (5, kg. j., cs. o. Elc5szállás, u.~ fi. u. p. Baracs. 
Lippakeszi, 8.942 kh., ak. helyben, tsz. Temes- Templompuszta; r'\ ·Neczpál, Tur6cs t~m., tu
vir, jbtk. és ah. Lippa, cs. o. Lippakeszi, 33, róczszentmártoni j., cs. O. 
Vlll, m. h., u. t. és u. p. Neczpál. . 

*) kk., Temea vm., bn~áamrdc5i j., Templompuszta, r'\ Óvár, N6grátl ""'·• halaasa-
ház !10, i. !161, O., =f, 8."5 .kh., k,j. és ak. Te- gyarmati j., cs. c'J. Nógri.dszaUI, L t. Ól·halom, 
mesújnép, tsz. Temesvár, jntk. és ah. Buziás- u. P• Zsély. . · 
fllrdő, cs. G. Nagykövéres, 61, VIII, !IS, , r, TemplomTilgy, r'\ . Tótpelaöcz, 

~ p. u. . zólyomi j., ca. c'J. Tótpelsöcz, u. t. 
*) Temesl\1nép kk.,T t~m., buziásfürdill pelsc5ez. 

• 

Z6lgo. ""• 
és L p. Tót· 

.. 

j., ház 138, i. 689, O., =f, 171 kb., lrJ •.. és ak. r'\ Mezöberény, Bll:ls "•·• bé
helyben~ ta~. Temesvár, 's ah. Buzu&sfllrdc5, kési j., cs. c'J. Kc5rOstaresa, L t. és •· p. llezc5-

. ca.. ö. L1ebling, 61, VIII; 23, ~- . _ b.erény. 
,> Temenajkó~z nk., X Bélam~or, Fe~encz- Tengellos, r'\ ToltiCI """• központi 

maJor, ~yörgymaJor, Ilkatelek, N~n~orm&.Jor és Szekszárd), 0 (Kistenl!'elicz), us. o. Hidja, 
RezsömaJor; Temes versecz1 J., ház 311, r (Kölesd-Tengelicz), IZ! (Kiatengelicz), 
! 1.650, O., sz., m.,•=f {s), rk. és ág. Ver~ecz, e. ~. 
8.616 kh., ak. helyben, tsz. Fehél'templom, Jbtk. •) T ri kt. X Pál · B 
és ah V .. v 61 Vll ......, enge , maJor; MoytJ "•·• 

, er&8CZ1 CS, u, e!'SeCZ, J J :IlU, , tlJI. • • • . ház ~.O .11. OU.O U 1.. S' kl.t-f, ~· . szen ur1ncz1 J., . . .... , ., ;owo1 m.., r... 1 . ~m-

T ... r tj X Csók t C t é bodony, 7M kb:, kj. és ak. Baksa, tsz. Pécs,Jbtk. emesra v., apusz a, ze1·apusz a a . 
. R ó'~<Id . m.. •• h· 6 25~ .c 7., 555 és ah. Szentlc5l'lncz, ca. c'J. Baksa, 5!1, XIX, 60, 

ezs •u , .Lvm- ""'·• az . ., ., ""· , n., m., t. é 
o.;sz., cseh-morva, bolgár, czigány, l, h., ö (a), t, u. 8 u. P• . 

'' ~. rJ', .:f ,(a), J) (a), unit. Hódmező-Vásárhely, _Ten~e~tanya, r'\ Detek, .AbtJuj-.ThrM ""''' 
14.616 kb., ak. helyben, tsztt.,jb. és ah. helyben, szikszól J., cs. c'J. Encs, L 1. FolTó-Encs, •· P• 
cs. O. helyben (a közbiztonsági azoigálatot a Bt~kla. . . · 
város bel- él killterllletén a város rendőrsége ) Tengé)d nt., X Bábmalom és Nyánmalom ; 
leijesfti) 61 VIII !Bt r e. TolntJ vm., tamási j., ház , i. 1.166, M., ö, ~, 

· *) Te~esTAralj~ nt:, ~m., 4!.1)95 kb., ak. helyben, tsz. Szekszárd, j.J?tt. és ah. 
j.,,ház !179, ;!. Sz., =f, 4,jSO kh., ak. hely- Tamá~i, cs. c'J. Felsc5il'eg, U, XIX, •· t. 
ben, taztk., jb. és ah. Fehél'templom, cs. o. Ka- F~lsőu•eg, ~· . 
rujeszenő, 61,_ VII,~1, L t. Karasjeszenc5, ~· *) Tenke kk. és I, BihtJr ""'·• tenkei j., 

· .*) Tamenliigye kk., KrtJss6-8eórlng tJm., ház 80!, f. 8.857, M., o., (5, ~, =f, J), 6.8!19 
karánsebesi j., ház !'!8, f. 1.109, O., =f, !1..181 kb., kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nagy-Vál'R.d, jbtk. 
tj. és ak. KOrpa, tsztk., jb. és ah. Karánsebes, és ah. helyben, cs. O. helyben, 87, IV, J'}, 
cs. O. K.01·pa, ü, VIli, ~6, r. a. p. Xlh·pa. r. !"e.~. ' 

*) TemeaTUkoT'r tk., Tet11e11 "•·• bnziwlll'uöi Tenke, 0 Besenyszög, .. 
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""'·• jászsági alsó j. (székh. Jászapáti), es._ O. T e p l i c ak a I. Bemó.dtapolcza. 
Szolnok, u. t. és u. P• BesenyszOg. T e p l i e ak a l. Váglapolcza . 

*) Tenkeg6rbed kk., X Gyulamajor; Bihf.lr "m., TepUcskepuszta, "" Kormosó, Hom 11111, kor· 
tenkei j., ház 85~, ! t.710, O., m., o, .;:., gk. ponai j., cs. O. Szentantal, u. '· Korpona, w. p. 
Székelytelek, 7.247 kh., kj. és ak. helyben, laz. B~renesf~u. 
Nagy-Várad, jbtk. és ah. Tenke, cs. lJ. Feketebá- T e p l i c z l. Trencsénteplicz:. 
tor, 87, IV, tS, u. t. Tenke, ~· Teppertanya, r. Mezónagymihály, Borifid 

Tenkeihegy, ll Rédics, Zala tJm., alsólendvai vm., mezc5csáti j., es. O. Mezókereszlet, a. t. és · 
j., es. O. Alsólendva, u. t. és u. p. Rédics. a.. p. Mezc5nagymihály. 

*). Tenkemocsár kk., Bihf.lr vm., tenkei j., ház ~) Terbegecz kk., Hont tltll., ipolynyéki i~ bb 
·u,, f. 588, O., t , kg. Köri!smart, ~.016 kh., kj. 44, i, '!74, M., rk. Kókeszi, ág. Xiscsalomja, 
és ak. Ten 'ke, tsz. N agy-V árad, jbtk. és ah. Tenke, 1.661 kb., kj. és ak. Kc5keszi, tsztk~ jb. és ah. 
es. lJ. Pusztahollód, 37, IV, tS, (Tentemo- Ipolyság, cs. G. Ipolynyék, XIV, ~.a. t. 
csir-Gyanta), u. t. és u: p. Balassagyarmat, u. p. Kókeszi. 

Tenkérpart, ll KOrösladány, Békés vm., szeg- *) Terbeléd kk., X Alsóbábipuszta, Fels6bábi· 
halmi j., es. lJ. • KOrlJsladány, u. t. és u. p. puszta, Lázialsómajor, Lazifelsömajor és Uzi. 
KörOsladány. puszta; Nógrád ""'·• losonczi j., ház 106, ! 610, 

Tenkes erd6slak, ll Bisse, BtJrf.lnya vm., sit- M., rt. Rapp, ág. Losoncz, 3.678 kh., tj. és al 
lósi j., cs. O. Szalánta, u. t. Ata, u. p. Gydd. Rapp, tsz. Balas.,agyarmat, jbtt. és ah. Losoncz, 

*) Tenkeszéplak kk., Bihar tJm., tenkei j., hú cs. lJ. Losoncz, XVI, 51, 1. t. éa w. p. Rapp. 
f. 2.068, O., m., .:f, ref. Gyanta, !UiO kb., kj. T e r b e t e L Vqterbete. 

és ak. Gyanta, tsz. Nagy-Virad, jbtk. Ten'ke,· ah. *) Terbók kk., 2hmsita ""'·• bini J., ház va, 
Margitta, cs. 6. Sólyom, 87, IV, tB, u. t. Sólyom, i, 580, T., rk. és ág. Felsöszalatna, l07l kh., 

• 
•· p. Gyanta. · kj. és ak. Felsilszalatna, tsz. Trencsén, jbll és 

*) Tény6falu tk., X Hollómajor; Gy4r tJm., ah. Bán, cs. O. Bercsény, 71, XV, 67, 1o i. ZaJ· 
sokoróaljai j. (széth. Tét), ház t9t, i, t.06S, ugróez, a. p. Felsc5szalatna. 
M., o. ár. Felpéez, 3.769 kb., kj. és at. helyben, T e r es l. Szalmaterus • 
tsz. Győr, ,_._;. , Gyilr, es •. lJ. Kajár, t 9, Tercsimajor, r'\ Gesztely, Zemplm ~•·• ae-
XVII, 56, u. Felpécz, ~· . renesi j., cs. O. Gesztely, 1. t. Onga, a. ,. 

*) Tényöhegy tk., Győr. tJm., sokoróaijai j. Gesztely. 
(székh. Tét), ház !123, i, t.067, M., rk. Tényőfalu, Terczenke, r'\ Jeszen6cz, Zempll" n1., n· 
607 kb., kj. és ak. Tényőfalu, tsz. Gyór, jbtk. rannói j., ca. O. Tavarna, •· t. Tanrna, L p. 
Tét, ah. Gyór, es. lJ. Kajár, 19, XVII, 56, u. t. Újszomotor. 
Felpécz, a. p. Tényófalu. T e r e b e a L Bisztraterebes, Xisterebes, Itau· 

Teodorortcspuszta, r"'l Kismarrita, 2brontál naterebes, Mez6tereb&S, Rákosterebes, Tdketere
t~m., alibunári j., es. G. Iloncz, u. t. él u. p. bes, Túrterebes, Újterebes. 
Árkod. · *) Terebesfejérpatak nk., )( Hidtelep, lit-

*) Tépe nt., Bihar 11m., derecskei j., ház MB, mezlJ, Komlós, KOrtelep és VisóvOln; Mára. 
! 1.1 M., ~, 4.08!! kb., ·at. helyben, tsz. maros tJm., j. (uékh. Rah6), ház 698, 
Debreczen, jbtk. Derecske, ah. Be1·ettyóújfalu, i, t. R., m., n., t, ri.. Nagybocskó, 16.386 

·es: O. Derecske, III, 7, •· t. Derecske, IZ!· kh., ak. helyben, tsz. Máramarossziget, jbtk. Rahó, 
Tepélypusz&a, ll Besenyötelet, Hev68 t~m., ah. Máramarossziget, es. o. helyben, XII. S8. 

eg1·i j., es. G. FOzesabony, u. t. és u. p. Bese- ~· 
· nyc5telet. Sáros ""'·• lemesi j., ház 86. 

Tepke, ll Má.traswlli'Ss, Nógrád t~m., filleki j. i, T., ág. Abos, th., kj. és al SUos- , 
(székh. Salgótarján), es. lJ. Kisterenye, u. t. kc5szeg, tsztk., jb. és ah. Eperjes, es. 0. ~em•. 
Pásztó, u. p. Mátraszc5ll6s. 67, IX, !19, ~ m. h., L t. és n. p. Abos. 

T e p l a L Liptótepla. Terecsenypuszta, r'\ Almamellék, Somogy tiLt 

*) kk., Bars tJm., garamszentkereszti szigetvári j., es. o. Somogyhirságy, a. t. i 
j., ház 63, f. -lt6, T., O• !1.076 kb., kj. és ak. u. p. Almamellék • 

• 
Szklenófilrdc5, tsz. Aranyosmarót, jbtk.. Ujhá.nya, *J Teregova kk.., X Porta-Orientalis; K.ra1ró· 
ah. KOrmOczbánya, es. O. Garamszentkereszt, !16, 8eörtny "m., teregovai j., ház 719, i, 11.639, O" 
XIV, 45, u. t. és u. p. Bélabánya. m., n., .:f, r'k. Temesszlatina, kh~ i,j. ént 

TepUos:ta nk., X Benkovatelep, Kolesr.arki- helyben, tsz. Karánsebes, jbtk. helyben, ab. Ka-
telep, Rónatelep és Zsdjártelep ; Liptó tJm., ~iptó· ránsebes, es. ö. helyben, VIII, !8, f, 
újvári j., ház W, i. 1.687, T., Or t7.107 kb., .[11 e. ~· . 
at. helyben, tsz. Rózsahegy, jbtt. Liptóújvár, Te1·~halom, r. Derekegyház, 0.011grátl ,." 
ah. Liptószentmiklós, es. lJ. 67, XV, 69, tiszántúli j. (székh. Mindszent), ca. il. Hódmez6-
u. t. Csorba, ~ (Liptóteplicaka). Váslu·hely. u. t. Hórlmezo-Vásárhely, IL p. Szenles. .. 
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·, 1 ) 'l'erehegy kk., X Herczegpuszta; Baranyal *) Teresztenye kk., Abauj-Torna vm., tornai 
;:; . t•m., siklósi j., ház 107, f. ~i, M., rk. Gyild, i j., "ház 41, f. 169, M., ref. Szőll15sardó, 1.509 kb., 
· · t.Mt kb., kj. és ak. Harkány, tsz. Pécs, jblk. és kj. és ak. Sz61115sardó, lsz. Kassa, jbtk. és ah. Tor-' . 

! . ah. Siklós, cs. 6. Siklós, 6!1, XIX, 60, u. t. és na, cs. 6. Szin, M, IX, !7, u. i. Szin, a. P• 
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.. p. Harkány. Szc'lllósardó • 
Terem, r'l Kisklb·e, HetJIB t~m., hevesi j., cs. 6. Teresztenye, n Csoltó, Gömör ú Kis-Hont 

u. t. és u. p. Kisk6re. . vm., tornaljai j., cs. 6. Tornalja, u. t. és u. p. 
. Terem, f"'l Vállaj, Ssatmar t7m., nagykárolyi j., Gömörpanyit. 

cs. o. Nagykároly, u. t. Nagyecsed, a. p. Vállaj. Terázhalom, n Jánoshalma, Bá.ca-Boarog ""'·• 
T e r em l. Mezc5terem. bácsalmási j., cs. o. Jánoshalma, irlJ, r. a. t. és 
*) Teremi nk., Torontál ""''' naukikindai j., a. p. Jánoshalma. 

ház !!69, f, 1.280, N., 0 , 3.311 th., ak. helyben, Terézia, r-. Kerepes, Pest-Pilis·&lt-
tsztk., jb. és ah. Nagykikinda, cs. 6. Máriat'Oldd, vm., g0döllc5i j., cs. O. Kerepes (killönitmény), 
.f.6, V, tiS, a. t. Mál'iafölde. [8J. a. t. és a. p. Kerepes • 

T e r em i l. Kisteremi, Nagyteremi. Tertiziamaj or, n Gerjen, Tolna""''' dunafllld-
• JTflremitijfala kk., Kis-Kükülló vm., radnóti j., vári j. (székh. Pakli), cs. O. Fadd, a. i. Fadd, 

ház 17!!, i. 767, M., gk. és ref. Nagyteremi, 1.061 a. p. Gerjen. ., 
kb., kj. és ak. Nagyteremi, tsz. Erzsébetváros, j btk. Tertiziamaj or, r-. KOröstarcsa, Béll:ú flm., 
és ah. Dicsl5szentmárton, cs. o. Nagyteremi, 50, békési j., cs. O. Mez<'iberény, u. t. és L p. Kö- . 
XXIII, 76, a. t. és u. p. Nagyte~·emi, rOstarcsa • 

•) Terény kk., X Pusztakiskér; N6gráa 11m., Teréziatelep, r-. Ipolyszög, N6grtU "'"'·• 
sziráki j., ház 147, :E M., o, ág. Cserhát- balassagyarmati j., cs. 11. Érsekvadkert, a. t. Dejtár, 
surá.ny, 4.!84 kh., k;j. és ak. helyben, tsz. a. p. Balassagyarmat. 
gyarmat, jbtk. és ah. Szirák, cs. 6. Berezel, 60, Terézmajor, ~ Bolhó, Somogy tm., barcsi 
XVI, 61, a. t. Magyamándor, ~· j., cs. O. Babócsa, u. t. Babócsa, u. p. Bolhó. · . 

T e r é n y l. Alsóterény, Felsilterény. . Terézmajo r, r-. Galánta, Polsony ""'·• galli.n· 
T e r e n y e l. Homokterenye, Kislerenye. tai j., cs. o. Galánta, a. t. és u. ·p. Galánta . 
Terénppasna, r-. Váradles, Bihar "'"'·• k6z· Terézmajor, n Hadadnádasd, Ssilágg ""'·• 

ponti j. (székh. Nagy-Várad), cs. 6. NagyQrOgd, szilágyesehi j., cs. O. Hadad, u. t. és u. p. Hadad. 
~ t. és u. p. Váradles. Terézmajor, r-. Koppánymegyer, Somogy ""'·• 

~) Terep kk., X Bakótanya és Csendc5rtanya; tabi j., es. 6. Tab, u. t. Nagybábony-Koppány- · 
&atmtír ""'·• avasi j," (székh. Avasújváros), ház megyer, u. p. Nagybábony. 
196, :E O., m., t, 1.661 k.h., kj. és ak. Bikszád, Terézmaj or, n Lengyel, Tolna vm., völgységi j., 
tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Szinérváralja, (székh. Bonyhád), cs. o. Kisvejke, a. t. és u. p. 
cs. ll. 6, XII, 87, L t. Bikszádfilrdó, Lengyel. 
u. p. Bikszád. Tet·ézmajor, n Magyarovár, MosOJJ ""''' ma· 

*) Tereselpatak kk., Máramaros ""'·• taracz- gyaróvári j., cs. O. Magyaróvár, u. t. és u. f• 
vizi j. (székh. Taraczköz), ház i!7, i 1.J18, R., Magyaróvár. 
t, 18.007 kb., kj. és ak. Gánya, tsz. Máramaros- Terézmajor, ~ Porgány, .7bromáZ ""'·• nary-

• 

. sziget, jbtk. és ah. Técs6, cs. o. Dombó, 86, XII, szentmiklósi j., cs. O. Kiszombo1·, •· t. Kiszom-

• 

38, u. t. Taraczköz, a. P•. Nyéreshó:r.a. bor, u. p. Keglevichháza. 
*}Tereske kk., X Dennekpuszta, FarkasvOlu· Terézmajor, n Rinyaújlak, Somogy " •. , bar-

J'uszta, Ilonkapuszta, Károlypuszta, Kormospuszta esi j., cs. O. Babócsa, u. t. és u. p. Erdc'lcsokonf&. 
és Ledérpuszta; N6gráa ""'·• nógrádi j. (székh. Terézmajor, n Zalatátuok, Zala ""'·• novai 
Rébág), biz 160, f, 867, M., rk. Romhány, 2.948 j., cs. o. Nova, u. t. Nova, u. p. 
kh., kj. és ak. helyben, lsz. Balassagyarmat, jbtk. Terézpnszta, r-. Beregszeg, Nyitra ""'·• gal-

. Rétság, ah. Balassagyarmat, cs. o. Érsekvadkert, góczi j., cs. o. Galgóez, u. t. és ,u. p. Galgócz. 

• 

60, XVI, 61, _r- e. ~. . Teréztanya, n Bodrogvécs, Zempllln t1m., bod-
•) Terestyénfa kk., Vas "'"'·• sárvári j., ház rogk6zi j. (székh. Királyhelmecz), cs. O. Zétény, 

s•, :E 374, M., ri:. Fels6paty, ág. Uraiújfalu, u. t. és u. p. Szomotor. 
771 kb., k;j. és ak. Felsöpaty, tsz. Szombathely, r-. Gesztely, Zemplén 11m., szerenesi 
jbtk. és ah. SáJ.'Vár, cs. O. Répczelak, 83, XVIII, j., cs. o. Gesztely, a. t. Onga, u. p. Gesztely . 

•· t. Hegyfalu, u. p. Felsc'lpaty. Teréztelep, n Galgahévíz, Pest·PiZi1·8olt-Kis· 
*) TerestyénfaiTB kk., Nyitra ""'·• priviuei ktm. ""'·· aszódi j., cs. o. Tura, •· t. Tura, . 

j. (szolgabirói kirendeltség: Divékrudnó), ház !16, a. p. Galgahévíz. 
l. ~6, T., ri:. Divékrudnó, 991 kb., kj.és ak. Di- Tel'ézo.dvar, f"'l Kovarcz, Nyitra "'"'·• nall')'· 
vékrudnó, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Privigye, cs. O. tapolcsányi j., cs. G. Appony, u. t. Appgny, u. p. 
Di~ék1'Udnó, ti, XIV, 66, L t. Nyitranovák, a. p. Kovarcz. 
Divékrudnó. . *) Terrenye kk., Hom ""'·• vimosmikolai j., hás 
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101, f, 639, M., rk. Nemesoroszi, ref. Nagypeszek, es. O. Tótraszlavicza, 67, IX, 19, u. t. Blagyat• 
!.~49 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Ipolyság, jl.Jtk. 1'8.Szlavieza, ~-
Vámosmikola, ah. lpolysál!', es. G. Vámosmikola, T u· n y e l. Zólyomternye. 
16, XIV, 65, u. t. Zseliz, ~- · Ternyepuzta, r"' Lakáa~, Ngitra t111., gat. 

T e r l!' o v es t l. Vásáros. góezi j., es. o. Nyitraújlak, u. ~ Elecske, L p. 
Terhel, r:'\ Géderlak, Pest-1\lis·Solt-Kiskun Lakács. 

""'·• kalocsai j., cs. O. Dunapataj, u. t. Duna· •) Terpény kk., X i Hold 
pataj, u. p. Dunaszentbenedek. vm., lmrponaij., ház !O, f, 137, T., rk. Litva, l.l!B 

*) Terhely kk., X Holubkovja, lstvánova, Jáno· kb., kj. és ak. Litva, tsz. Ipolysá&', jbtk. és ab. 
•ovja, Luka, Meskovja, Ploscsini, Sipkova, Terhely- Korpona, es. o. Szénavá.r, !!6, XIV, 46, L ~. Kor
fehérpatak és Terhelyrét j Trencsén 11m., zsolnai pona, u. p. Litva. 
j., ház 785, ! 8.8M, T., Ö, "Ht988 kh., .kj. és ak. *) Terpes kk., Heve t tim., pétervásári j., ház SS, 
helyben, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Zsolna, cs. G. f, 4.00, M., rk. Sirok, 879 kh., kj. éa ak. helyben, 
Várna, 71, XV, 48, u. t. Várna, ~- tsz. Eger, jblk. Pétervásá!:a, ah. Eger, cs. G. Recsk, 

Tet·helyfehél'patak, r'\ Terhely, Trencsin 11m., 60, X, 82, 
uolno.i j., cs. O. Várna, u. t. Várna, a. p. Terhely. Tertez, r"' 7'rencaén N., csacai j" 

Terhelyrét, r'\ Terhely, 7Tencatn ""'" zsolnai cs. G. Csacza, u. t. és u. P• Ócsad. 
j., cs. o. Várna, u. t. Vámo., u. p. Terhely. Térvár, f"\ Újszentiván, Torontál 

*) Terje kk., Bihar ""'·• mariittai j., ház j., cs. o. Szóreg, u. t. éa L p. 
168, f, 838, " O., m., t , 2.041. kh., kj. és ak. iván. , 
Felsc5del·na, tsz. Nagy-V árad, j btk. és ah. Mar- Térymenház, f"\ Felsóerdc5falva, &epu ,.,, kés-
gitta, cs. G. 89, ill, 7, u. t. és u. p. márki j., cs. O. Ólátrafiired, L ~ és u. p. laku-
Fels6derna. · lomniez. 

• 

*) TerJékraba kk., 8ár01 tim., eperjesi j., ház *)Tés kk., X Kistéspnszta; Vu1prm 11t11., zircJi 
89", f, 167, T., rk. Tótsóvár, 665 kb., kj. és ak. j., ház 263, f. 1.877, M., o1 if, kb., kj. és 
Tótsóvár, tsztk., . jb. é8 ah. Eperjes, cs. O. Eper- ak. helyben, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Zirez, 
jes,· 67, IX, !9, u. t. Sóbánya, u. p. Eperjes. cs. G. Csetény, 19, XVII, 66, a. t. Várpalota,~ 

Terkuczatelep, f"\ Gyimesbt1kk, 08'i ""'·• T é a L Mai!'Yartél • 
szépvúi j., cs. G. Rakottyástelep, u. '- és u. P• T é a l. Tésfalu. 
Gyimes. *) Tésa kk., Hont ""'·• ipolysági j., ház .a, f. ~ • 

*) TerléD.J kk., Po.aony ""'·· szenczi j., ház 66, M., 1·k. Ipolyvisk, 769 kh., kj. és ak. Ipolyvisk, W. 
:f. 8!!7, T., ál!'· Modor, 6(.8 kh., kj. és ak. Czajla, lpolysál!', jbtk. Vámosmikola, ah. Ipolyság, e1. a. 
tsz. Pozsony, j btk. és ah. Bazin, cs. o. Bazin, lpolysál!', !6, XIV, u. t. és a.. p. Ipolyszakállos. 

· 7!, XIII, 40, m. h. (Terlény-:Modor), a. t. *) Tésenfa kk., X Tormáslelek és Zsilhúcz i 
és a. p. Modor. . Baranya 11m., siklósi j., ház 69, i 883, M, ~. 

T e-r l i n l!' l. Terlény. rk. "Vajszló, 1.656 kb., kj. és ak. Kémes, tsz. Pécs, 
*) Térná.dud kk., X Jaszenova j TrencBMa vm., jbtk. é8 ah. Siklós, cs. O. Drávaszabolcs, ií~ XU, 

illavai j., ház 4ó, :E iM, T., rk. Egyházasnádas, 60, u. t. Ha1·kány, u. p. Kémes. · 
!.4U th., kj. és ak. Barossháza, tsz. Trencsén, *) Tésen7 kk., Baranya tlm., szentlórinczi 
jhtk. Illava, ah. Puhó, cs. O. Illava, '111 XV, ,7, j., ház 114, :f. 686, M., rk. KisasszonyCa, ilO! 
L t. Bellus, u. p. Barossbáza. kb., kj. és ak. Baksa, tsz. Pécs, jbtk. éa ah. 

Ternáva kk., Hunyad vm., k01·0sbányai j., ház Szentlórinez, cs. o. Baksa, XIX, 60, L t. • 
115, :f. 62!, ~. O., Ul44 kb., kj. és ak. Tomesd, u. p. Baksa. . 
tsz. Déva, jhtk. és ah. KOrOsbánya, cs. o. Koros- *) Tésfala kk., Temu cm., temesrékasi i~ biJ 
bánya, 64, XXIII, 76, a. t. Alvácza, u. p. KOrös- 186, :f. 680, O., t., m., :f, rt. Aga, IÍi· Temes-
bánya. vukovár és Lugos, 1.986 kb., kj. és ak. Temes· 

T e r n o v a. L Tornova. királyfalva, tsz. Temesvár, jbtk. éa ah. Temes-· 
TenoTCsákhegy, f"\ Vashei!'J, Zala .,m,, csák- rékas, es. o. Aga, 61, Vlll, u. t. éa 11. p. Ap. 

tornyai j., cs. ö. &tridóvál', u. t. és u. p. Stridóvár. *) Teskánd kk., X Ilonamajor; Zala n1., 

Ternovlczatanya, ,......, Párdány, Torontál vm., zalaegel'szegi j., ház ~. f, M., rk. Bonczod. 
párdányi j., cs. G. Felsóittebe, u. t. és u. p. földe, ~S k.h., kj. él! ak. helyben, taztk, jb. 
Pát·dány. - és ah. Zalaege1·szeg, cs. O. 48, XX, 

Ternyánhodáj, r'\ Nagygáj, Torontál ""'·• bán- 64, u. t, és u. p. Zalaegel'szeg. . 
laki j., cs. O. Nagypj, u. t. és u. p. Nal!'ygáj. T esk á. n d L Kerkateskánd. · 

Tei:nyanpuszta,,......, Nagygáj, Torontál vm., bán- Téske, f"\ Alsókálosa, Gö..Wr ú Ki1-Holll 
laki j., cs. o. Nagygáj. u. 1.. és a. p. Nagygáj. tim., tornaljai j., cs. O. L t Tornalja, 

*) Ternye kk., Sáros vm., kiss~cbeni j., ház u. p. GömOl'füge. 
86, f, 458, T., czigány, ö, 1.602 kb., kj. és ak. *) kk., X Csipkéapllllta,Heczkópuuta, 
helyben, tsz. Eperjes, jblk. Kisszeben, ah. Bw:lfa, Klb1.élyeapuazta, ás 
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Hom "m., ipolysági j., haz :174r, :f. 736, M., rk. Teutelep, A Sugág, Beeben "m., szászsebesi 
Ipolyság, 8.199 kb., kj. és ak. Ipolyság (ipolysá~r- j., cs. 6. Sugág, u. t. Polyán, a. p. Sugág. 
vidéki kj. és ak. kerQlet), jb. és ah. Ipoly- *) TeTel nk., )( Pusztapél; 1blna "m., vftlgy
ság, cs. o. Ipolyság, !6, XIV, 45, a. t. és a. p. ségi j. (székb. Bonyhád), ház 891, :f. !!.178, N., 
Ipolyság. . m., ö, 8.489 kb., ak. helyben, tsz. Szekszárd, 

*) Tesöld nk., X .Kendetelep, Kispuszta, KOr· jbtk. és ah. Bonyhád, cs. o. Kisvejke, "· XIX, 
rétpuszta, KOzéppuszta, Mátyáspuszta és Öreg- 61, a. t. Högyész, ~-
rétpuszta ; Temes kOzponti j. (székh. Temes- T e v e l L Adásztevel, Nagytevel • 
vár), hAz 569, i 8.007, o., n., m., :f-, rk. Szabad- Tézsla, A Lengyel, TolntJ ""'" vOlgységi j, . 
fal•J, 3.117 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. {székb. ca. O. Kisvejke, u. t. él u. p. 
Temesvár, ca. o. Temesúar, 61, VIII, 24r, LengyeL 
f, [g! p. u. . *)Tiba kk., X Ricska; UfiiJ t~m., szobránczi j., 

*)Teszér tk., X Alsópérpuszta, Felst5pérpuazta haz 181, i. 757, T., n., m., ö, gk. Alsóhnnkócz, 
• Peleskepuszta; Hont t~m., ipolysági j., ház 1.94r6 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, jbtt. 
140, i 567, T., m., rk. Felsósipék, i.614 kb., kj. Szobráncz, ah. Ungvár, ca. O. Szobránt"Z, 661 XI, 
és ak. helyben tsztk., jb. és ah. Ipolyság, cs. O. u. t. Szobráncz, [8]. -
.Alsósipék, !6, XIV, 45, fiil, :f, ~. · T i b a l. Sajótiba. 

T es z é r L Ácsteszér, Nyitrateszér, Pápateszér. *) TibaTáralja kk., Utag szobránczi j., ház 
*) Tét nk., X Ba1·ezafelsllmajor, Be~ehem- ! 485, t., r., n., i, !.885 kb., :tj. és ak. Alsó

puszta, Csangota, Fenyvespuszta, Jánosháza, Pok- hunkócz, tsz. . jbtk. Szobráncz, ah. 
vár, Szarka vár, Szegénypuszta, Szentimre, Szent- Ungvár, ca. O. Szobráncz, 66, XI, 86, •· t. éa L P• 
imretelep, Téü Szentkút, 'rétlesvár és Újmajor; Szobrai.ncz. .. 
Gg6r t~-., sokoróaijai j. (székh. helyben), ház Tibeháza, A Szepestamásfa.lva, Se~a "m., 

! .6.111, JI., o, eJ', (Z, 9.677 kh., ak. hely- iglói j., cs. O. Igló, a. t. és a. p. Szepessilmeg. 
ben, tu. Gyór, jbtk. helyben, ah. Gyllr, cs. o. *) Tibód kk., UrJ'Oarhely t~m., udvarhelyi j. 
helyben, 19, XVll, 6G, _ft e. ~· (székh. Székelyudvarhely), ház 81, i 14.0, M., rk. 

T é t L Nyírtét. Szé.kelyszenttamás, 586 kb., k-J. és ak. Székely-
TéteiU t, A Szegvár, Csongrád t1m., tiszántúli szenttamás, tszlk., jb. és ah. Székelyudvarhely, 

j. (székh. Mi'ndazent), cs. G. Szegvár, u. t. és u. p. cs. G. Székelyudvarhely, Si, XXIV, 80, L t. Székely-
Szegvár. udvBl·hely, u. p. Székelyszenttamá.s. . 

T é U D J L Kistétény,· Jlosonytétény, Nagy- *) kk., X .Alajosházatanya, Égett-
• 

tétény. malomtelep, Gubakallótelep, Irmatanya, Kálmán-
Tétényi cairda, A Nagytétény, Peat-Pilia-Boll- tanya, Kismalom telep, Nagylányfalutanya, Réti~ 

Kiskun " .. ., biai j., ca. G. Budafok, u. t. és malomtelep, Rózsástanya, Tizedesma.lomtelep, Vár
L p. Nagytétény. · . hegytelep él Villafrankatelep ; Bor•orJ ""'·• 

Tetepuazta, ~ Gomba; Pest-PiliB-BoU..Kiakun mezókOvesdi j., ház 199, i Ul!, 1L, o1 

tla., monori j., cs. O. Monor, u. t. és a. p. Gomba. ref. Sály, 6. kb., lrJ. és ak. helyben, tsz. .lfis-
*) Tetétlea nk., X AJ·anyoscsá.rda, Ferencz- kolcz, jbtk. és ah. Mezókclvesd, cs. O. helyben, 60, . , 

major, Kistanya, Nagymajor és Sziget; Hajdu X, 81, ~-
"rn., hajduszoboszlói j., ház ~7, i !!.!eö9, M., ~, *) Tibor kk., .iJ.lB6·Fihtr vm., magyal'igeni j., 
rk. Püspökladány, 6.818 kh., &L helyben, tsz. ház 175, i 8i6, O., :f-, 2.!89 kb., 6j. és e"k. Boros-

• 

Debreczen,jbtk. PtlspOkladány, ah.Hajduszoboszló, krakkó, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Nagyenyed, 
es. o.' helyben, III, 8, · _r- e. ~· cs. D. Magyarill'en, 60, UI, 68, u. t. Borosbenedek, 

Tetétlen, A Nagykt5r0s, Peat-Pilis-Soll-Kis· a. p. Magyarigen. 
iu• va., ak. Jász.kBl·ajenó, cs. o. Nagykőrös, *) Tl'borfa kk., Y tU t~m., mw·aszombati j., ház 
L t. Jiszkal'ajenó, u. p. TörteL 109,! 6!1, Vend, rk. Felsőlendva, 'B· Bodóhegy, 

Téü Ssentktt, A Tét, Gyór .,.., sokoróaljai 1.006 kb., kj. és ar. Bodóhegy, tsz. Szombat
~ (székb. Tét), cs. o. Tét, u. t. Tét, u. p. Gyarmat. hely,. jbtk. és ah. llluraszombat, cs. o. Vashideil'"' 

TétketauJa, A Nagyhalász, Szabolea vm., nyír· kút, 83, XX, 66, L t. Felsólendva-Mátyásdomb, 
-bogdányij. (szék.h. Kemecse), cs. O. Ibrány, L t. a. p. Bodóhegy. 
á u.· p. Nagyhalász. · Tlbormojor, r"\ Gurba, ...4.raa ""'·• borosjenői 

Tétlesvir, A Tét, · Gy&r '*·• sokoróaljai j. j., cs. o. Gurba, u. t. és u. p. Borosjenó. 
(székh. Tét), cs. o. Tét, u. t. és u. p. Tét. Tlborszáll&s, r"\ Mérk, Seatmár v•., nagye 

Tetltanya, n Felsőkarácsonfal va, KiB-KüküllO károlyi j., ca. O. Fábiánháza', u.~. Borvely, u. p. 
fill,, hosszúaszói j., cs. o. Mikeazásza, L t. és Mérk. 
1. p. Kilküllc'lvár. Tiborszeg, A Táplinfa, Vas t~m., szombathelyi 

TetövárpD.Szta, A Istvándi, Somogy t1m., baresi j., cs. o. Szombathely, u. t. és a. p. Szent· 
j., cs. O. Szulok, u. t. Darány, L p. Istvándi. kereszt. ·-

T é ts z e n tk ú & L Tét . . Tibor&uya, n Szntmárcseke, 86tdmár ti..., 
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fehérgyarmati j., cs. O. FAbiánhá.za, n. t. Túr- · T i l a j I. Nagytilaj. 
istvándi, u. P• Szatmárcseke. Tilajpusda, f"'l Szentislván, Borsod tm., mezG. 

Tlbortelep, r-. Nagymá.gocs, ORong1·ád. tJm., kövesdi j., cs. o. llez<'lkövesd, a. t. és •· p. Boi"' 
tiszántúl! j. (székh. Mindszent), es. O Nagymágocs, sodivinka. 
u. t. és u. p. Nagymágocs. Tilalmas, f"'l Nagykllrtilll, N6grtid ""'"• ba· 

Tiborlelep, r'\ Olcsva, Beatmár t1m., máté- lassagyarmati j., es. O. Kékkt5, u, t 
szalkai j., es. O. Nagydobos, u. t. és u. p. Vitka. gyarmat, u. p. KiskftrUis. 

Tlbne•, r"\ Karczag, Jáse-Nagykun-Seolnak Tilalmasfürdö, fl Tolcsva, Zemplén 11111., to-
""'·• cs. O. Karczag, u. t. és u. p. Karc:r .. ag. kaji j., es. O. Olaszliszka, n. t. és u, p. Tolcsva. 

*) Ttha kk., Ung vin., nagybereznai j., ház 143, Tilalmasbnajor, fl Kormend, Veu !Illi., iGr-
i 1.093, 8., t, 6.912 kh., kj. és ak. Havasköz, mendi j., cs. ö. a. t, és L p. KOr· 
Lsz. Beregsz~sz, jbtk. és ah. Nagyberezna, es. O. mend. 
Havasköz, 66, XI, 36, u. t. Hajasd, a. p. Tilalmasi tanyák, fl Karezag, láBI·NagykiMI· 
Havask.üz. · Seolnak ""'"' cs. O. Karczo.g, n. t. és u. p. Karczag. 

Tlha, r"\ Óesad, D'el'lc.ttfn vm., eaaczai. j., cs. O. *) TUd kk., )( Tildi major; Bara "m., verebé· 
Csacza, u. t. és u. p. Óesad. lyi j., ház 88, i 44!1, M., rk. Csiffár, ib, 

T i b n. l. Borgótiha. kj. és ak. Csiffár, tsz. Aranyosmaró~ jblk. és 
*) Tihany kk., X Tihanyi rév; Zala ""'"' ab. Verebély, cs. O. Verebély, XIV,"· L t. 

balatonfilradi j., ház 192, ! 806, M., ö, ~, (.763 és u. p. Csiffár. · 
kh., kj. és a\:. Aszófő,. tsztt. Veszprém, jb. Bala- Tildi major, f""' Tild, Bara ""'·• verebélyi i~ 
tonlüred, ab. Tapolcza, cs. o .. Balatonfüred, 48, es. O. Verebély, u. t. és u. p • 
XX, 64, f (Aszófő-Tihany), *) Tllleske nk., Beeben vm., szelistyei j., ház 
. T i b a n y 1. Hernádtihany. 604, f. 1.992, O., it, .:j=-, 8.960 kh., ak. helyben, tsz. 

Tlllanylpuszta, r'\ Alsófehérkút, Hont 1Jm., Nagyszeben, j btk. Szelistye, ah. Nagyszeben, ca. o. 
ipolynyéki j., cs. O. Csáb, u. t. Balassagyarmat, Szelistye, 81, XXIII, 74, u. t. és -.. p. Szeliatye. 
a. p. Alsópalojta. T i l isk a L Tilicske. 

Tihanylpuszta, r"\ Tiszainoka, _Jáss-Nagyk'lllfl,- Tllos, fl Smbadbo.ttyán,_ Fejtt- ""·• széke•· 
SeoZtwk vm., tiszai alsó j. (székh. TiszafOldvár), fehérvári j., cs. O. Nádasdladány, -.. t éa t. p. 

· es. o. Tiszakilrt, u. t. és u. p. Tiszainoka. Szabadbattym. 
Tihanyi rév, r'\ Tihany, Zala ""'"' balaton- T i l os l. Őrtilos. 

ftlredi j:, cs. O. Balatonfilred, .u. t. AszófcS-Tihany, Tilhánymaj or, f"'l Nyitraújlak, Nyitra ••· 
u. p. Tihany. · nyitrai j., es. O. Nyitraújlak, u. t Czabaj, 1o J• 

• 

*)Tihó kk., Seilágy ""'·• zsibói j., ház t 73, i. 789, Nyitraújlak. 
O., m., it , !1.2!19 k.h., kj. és ak. Kettősm~ző; tsz. TiltTánypuszta, f"'l Németlad, 8olll6gy v11., 
Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, cs. o .. Kettc5smezc5, 51, szigetvári j., cs. G. Szigetvár, u. t és L _p, 

• 

III, 10, u. t. Szurduk, u. p. Kettősmezc5. Németlad. 
Tihovec•, r'\ Taraczkraszna, l!fáramaros 1Jm., *) Timár nk., X Vadászszállás; B•abolcs ""• 

taraczvlzi j. (szél:h. Taraezköz), cs. O. Dombó, dadai felső j. (székh. Gáva), ház ! 1.M9, 
u. t. TaraczkOz, u. p. Dombó. M., ; , rk. Rakamaz, 8.131 kh., ak. helyben, Iszik., 

Tlhucza, f""' Borgótiha, Besetercee-Naseód. j~. és ah. Nyíregyháza, cs. o. Rakamaz, 66, X, 
"m., jadi ·j. ( székh. Besztereze ), ak. Borgóprund, 33, n. t. Rakamaz, ~-
cs. o. Borgóprund, ~- Tlmó.rpuszt.a, fl Mór, Fejtt- , .. , .móri j., 

Tlkmonyasfalu, r'\ Zala ""'·• zala- cs. O. Mór, u. t. és u. p. Mór. 
egerszegi j., cs. O. ZalalOvő, u. t. ZalalOvő, u. p. *) Timorháza kk., Trmcsén ""'·• báni j., ház 
Salomvár. 77, i 481, T., rk. Felst5szalatna, ág. Bánluz9ány, 

*) Tikos kk., Somogy "tr.'·• marezali j., ház 53, 1.818 kh., kj. és ak. Felsőszalalna, tsz. Trencsén, 
! 300, 111., rk. VOrs, 577 kh., kj. és ak. Balaton- jbtk. és ah. Bán, cs. ö. Bercsény, 71, XV, 67, 
szentgyörgy, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Marczali, u. t. Alsóozor, u. p. Felst5szalatna. 
es. ö. Balatonberény, 44, XIX, 68, u. t. Bala- *} Timsor kk., BBi"eg "".., alsóvereczkei j., 
tonszentgyörgy, u. p. VOrs. ház 81, ! 515, ,R., n., gk. Felsllvereczke, 1.7i9 

Ttkostanya, r'\ Polgár, BeaboJca vm., dadai kh., kj. és ak. Alsóvereczke, tsz. BeregsWz, 
alsó j. (székh. TiszalOk), es. O. Polgár, u. t. jb. Alsóvereczke, ah. Szolyva, telek.t.Onyvi haló· 
és u. P• Polg{u·. . ság Munkács, es. O. Volóez, XI, 34, L t.éi 

T i k v á n y l. Kistikván y, Nagytibany. u. p. Alsóvereczke. 
*) Tilaj kk., X BOlesfOldpuszla és Józsefma- Tlnkílk, r. Tekerőpatak, OnJ: ""'·• 11ergró-

jor; Zala ""'·• zalaszentgróti j., ház 114, ! 617, szentmiklósi j.t es. ö. Gyergyóazentmiklós, L t. 
M., rk. Zalacsány, 1.417 kh., kj. és ak. Zalacsány, és u. p. Vnsláb. · 
tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Keszthely, cs. o. *)Tinkova kk., !{ra_aa6·8•~mg fill., temesi j. 
Zalacsány, 48, XX, M, u. t. és u. p. Zalacsány. (székh. Sza.kul), ház 167, f. O~ .:f, i.BI:! 
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kh., kj. és ak. Szákul, tszlk., jb. és ah. Lugos, kh., k.j. Eszeny, ak. helyben (az eszenyi ak. pár
CL o. Szákul, 43, VIII, !3, u. L és u. p. Szákul. hummos B. anyakOnyve), tsz. Nyíregyháza, jbtk. 

*) Ttrmye nk., X Garancsi csárda, Jászfalu és és ah. Kisvárda, cs. O. Mándok, 65, X, BB, u. t. 
Szárazfa; Peat-Pili8-8olt- t~m., biai j., ház Eszeny, a. p. Nagydobrony. 
!66, f, Uó8, M., o, ~, 4.007 kh., ak. helyben, *) Tiszaánány kk., X Hermantanya; Ufl.g 
tsztk. és jb. Pestvidéki (székh. Budapest), ah. 1lm., nagykaposi j., ház 66, z 404, M., ~r 670 
Budapesti kir. állampénztár (IV. Vármegyeház), kb., kj. és ak. Csap, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. 

· cs. o. PilisvOrGsvár, SJ, I, J, ~- Narykapos, CB. o: Csap, 68, XI, 36, a. t. és 11. p. 
*) Tinód kk., Bihar t1m., j., 130, Csap. 

f. 651, O., m., =f, U04 kb., kj. és ak. Élesd, taz. *) Tiszabábolna nt., X Montáji paptag .és 
Nagy-Várad, jbtt. és ah. Élesd, cs. 'o. Élesd, 87, Szilpuszta; Borsod "m., me:dlesáti j., ház 179, 
IV, ll, u. t. és u. p. Élesd. f, 909, M., 0 , ... 09! kh., ak. helyben, tsz. Mis-

TfnódUanya, r\ Nagyenyed, .Als6-Feht!r "m., kolez, jbtk. és ah. Mezllcsát, cs. O. Mezc5esát, 36, 
ca. ö. Nagyenyed, u. '· és u. p. Nagyenyed. X, St, a. t. és a. p. Tismdorogma. 

Tfnódpuszta, n Sá.rszentmiklós, l?f'Jtr t1m., *) Tiszabecs kk., X Bajnoktanya és Szekeres-
sárbagárdi j., es. O. Sárbogárd, a. L Sárbogáld, tanya ; &atrn,ár 1lm., fehérgyarmati j., ház jSB, 

u. p. Sárszentmiklós.. f, 1.468, M., ~, gk. Tiszabökény, !.948 kh., kj. 
Tinójárás, n Mélykút, Bács-Bodrog t1m., bács- és ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. 

almási j., cs. O. Mélykút, a. t. és a. p. Mélykút. Fehérgyarmat, es. O.· Son.kád, 5, XII, 37, a. t. 
TJD.ójárAsl szlJllötelep, ll Örkény, Pest-Pilis· Tiszaújlak, ~-

&lt-Kiskun vm., alsódabasi j., es. O~ Alsódabas, *) Tiszaberezel nk., X Csúrpartitanya, Diófa-
u. t. és u. P• Örkény. . . lapositanya, Herminatanya, Kissóstótanya, Kllrt

Tinyak, n Berekfalu, Trefl.caln t~m., csacza1 J., vélyestanya és Szincseipréposttanya; &abolcs 
CL ll. Turzófalva, a. t. Turzófalva, u. P• Sz.a- "m., dadai felsil j. (székh. Gáva), ház B7J, f. 
nis.zlófalva. · M., 0, ~ , ll), g t. Buj, 5.537 kb., at. helyben, 

Tlpászó, ll Szentdomonkos, Het1ea t1m., péter· tsztk., jb. és ah. Nyíregyháza, cs. G. Gáva~ 65, X, 
·vásári j., CB. o. Pétervására, a. t. Pétervásá1·a, ss, ~-

u. P• Bükkszenterzsébet. • . · . *) Tiszabezdéd kk., X Hidegtanya; Blabolu 
TJrspuszta, ll Bátya, Pest-Pil•s-Solt-K~Skun vm., tiszai j. (székh. Mándok), ház !19, i 1.3~6, 

.,m., j., cs. o. a. t. Kalocsa, M * k Mánd t '- T ál kb Bát , ., 0 , r • o , a... ornyosp cza, ., 
I.Tplrn. J. Y~,_ n: . .:~· .

11 
. . ház kj. és ak. helyben, tsz. Nyíregyháza, jbtk. és ab • 

.. va A.L' .a""1Jau. """·• marosi yel J., K' á d • Má d k 66 X BB .. 
1'"3 l! 5"'9 O k G l k t 1 685 kh kj . lSV r a, cs. u. n o ' ' ' ' u. .. ., , <E~ ., , ., g. ya a u a, . ., . es T é r::::::::'! 
ak. Branyicska, tsz. Déva, j btk. és ·ah. Marosilly e, uzs r' L:::::::::J• • 
CL 11. Marosillye, M, XXIII, 75, u. t. és a. P• *) Tlszabogda\ny nk., X Bértelek, Borvfzvlllgy, 
Branyicska. . FarkasvOlS!, Láposmezll, ~álvOlgye. ~ Vidrás-

kk., X Bezsántelep ; Hwnyad 1lm., patak; Maramaros t~m., bszavOlgy~ J. {székh. 
marosillyei j., ház 118, z 497, o., kg. Bóz, 1.437 Rahó ), ház 708, z 3.·619, R., n., m.! ; , l'k. R~hó, 
kb., kj. és at. B1-anyicska, tsz. Déva, jbtk. és ah. ~1.BS6 kb., ak. helyben, tsz~ Maramarossz1get, 
Marosillye, cs. o. Marosillye, M, XXIII, 75, a.~. Jbtk. Rahó, ah. Máramarossz1get, cs. O. helyben, 
és~ p. B1'8nyieska. 86,_ XII, u. t. Ro.hó, ~-

T i r n o v a L Tomó. *) TiszabGrkút kk., Máramaroa tmJ,, tisza-
T ir n o v i ez a L Fazekastamó. . vOlgyi j. (székh. Rahó ), ház sa, :Et , R., n., pL, 

T is i n y e ez 1. Tizsény. w, 11.084 kh., kj. és ak. Rahó, tsz. Máramaros-
T i B o v a · t Csendes. sziget, jbtk. Rahó, ah. Máramarossziget, ca. o. 
Tisza kk., H'Wfll!/ad t1m., ma1·osillyei j., ház !10, helyben, 85, XII, 38; r, ~- · 

! 9M, O., =!=-, kh., kj. és ak. Guradobra, *) Tiszabi nk., )( Fisehbeinto.nya, Galambos, 
lsz.. Dé~ j btk. és ah. Marosillye, cs. o. Dobra, Hellebronthtanya, Killsllgyepi tanya, Polgár-
M, XXIII, 75, a. t. és a. p. l,aszó. tanya, Schaultanya és Tamásháti tanya; JáSI· 

T is z a l. Tiszafal va. Nagykwn-Szolnok vm., tiszai kOzép j. (székh. 
*) Tiszaadony kk., X Kisderenyó, Moryorós, Törökszentmiklós), ház .}!!!,·l. !!.168, M., O• !), 

Nagyderenyö· és Szidó ; Bereg 1lm., mezllkaszonyi 6.093 kh., ak. helyben, tSz. Szolnok, jbtk. Abád-
j., haz 16!, :! 1.046, M., ~, rk. Kopócsapáti, gk. szalók, ah. Tiszaroff, cs. O. Fegyvernek, 68, III, ; 
Bicsaranyoa, ~.67! kh., kj. és ak. Tiszaszalka, 9, _[ll e. ~-
tsz. Beregszász, jbtk. Meziikaszony, ah. Beregszász, *) Tiszabökény kk., )( Nagyhalványitanya, 
cB. ll. Tiszaszalka, 65, XI, 84, u. t. Mezókaszony, Sásbaiványitanya és Vál'Szegdombitanya; Ugocsa 
L J• Tiszaszalka. ""''' tiszántúli j. (székh. Halmi), ház 158, :f, 866, 

*) Ttszaágtelek kt., B1a.boJcs •m., tiszai j. M., t, ~, rk. Tiszaújlak, ~l-4·30 kb., kj. és ak. 
{azékh. Mú.ndok), ház 141, i 676, M., l!i, !!.865 Tisza.péterfalva, tsz. Szn.tmár-Németi, jbtk. és ah • 
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Halmi, Cl. lS. T\szadjlak, XI, 11. t. Tisza- angyalostanya, Xisgyékényeatanya, Kisnlntóo 
újlak, u. p. TiszaptlterfalvL halomtanya, Xiaszéklápatanya, Kllleshátlanya, 

*) Tiszabura nk., X Alsónyakaa, Bibiczhá.t, Nagyapacalanya, Nagyfatanya, Nagygyékény-.s. 
Dobogóhát, Epsteinmajor, Felsőnyakaa, Gyolcs, tanya, Nagyszéklápatanya, Pásztorhalomtanya, 
Hegyesbé.t, Pusztalovászhát, Pusztataskony, Szől- Pengyomtanya, Pélypuszta, Ruhalanya, Szánl6-
lóskert, Taskonyi csárda és ·Tóbik; J áss-Nagy- halomtanya, Vajastanya és Zsindelyestaaya; Bor· 
icm-Seolnak ""'·• tiszai kOzép j. (székh. Török- sod tlm., mezc5csáti j., ház i741, f. t.~i, ll., ~ •. 
s~entmiklós), ház 861), f. !.691f, M., ~, rk. Knn- rk. Tiszabábolna, tUti kh., ak. helyben, ta. · 
begyes, 9.178 kb., ak. helyben, tsz. _Szolnok, jbtk. Miskolcz, jbtk. és ah. Mezilcsát, ca. ll. I1!Z6cát, 

ah. Tismroff, es. O. Tiszaroff, 68, 34, X, 81, ~-
III, 9, ~. *) n.t., X Bashalom, Hangácslanya, 

*) Tfszabüd nk., X Borzikhát, Dankótanya, Jegestanya, Jenőmajor, Keménytanya, Kisbasha· 
Fereneztanya, Ilono.ta~ya, Kornisskistanya, Kor· lom, Muszájtanya, Sóstótanya, Szurkoslanya él 
nissmajor és Oláhmajor ; Seabolea tim., dadai Zoltántanya; Seabolcs tlm., dadai alsó j. (sdkb. 
alsó j. (székh. Tiszalök), ház 886, i. 2.4r81, M., Tiszalök), ház 4ol3,! M., ö, ~. gk. Tokaj, 
t, rk. Bddszentmihály, 7.745 kh., ak. helyben, 1Ö.128 kh., ak. helyben, tsz. Nylreg)·háJa, jblf. 
tsz. Nyfregyháza, jbtk. és ah. Tiszalök, cs. O. Büd- és ah. Tiszalök, es. D. Rakamaz, X, 
azentmihály, 65, X, 11o ~ éa a. p. Büdszent· a. t. Tiszapalkonya, ~ (pályaudn.rnak u. p. 
mihály. Kisrás-Földhé.z p. u.). 

*) Tiszacsécse kk., Seatmár ""'·• fehérgyar- *) Tiszafa kk., X Tiszafai Újbánya; Kra•.t6-
mati j., ház 7!, :E BOi, M., ~, 614 kb., kj. és ak. Ssörtny vm., orsovai j., hú 141~, f. ~ C.eh, o., 
Tiszakóród, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. (j, 4r.939 kh., kj. és ak. Naszádos, tsz. Ko.ran· 
Fehérgyarmat, ca. O. Sonkád, ö, XII, 37, a. t. sebes, jbtk. és ah. Orsova, es. ll. N11szádos, (81 

Tiszaujlak, u. p. Tiszakóród. VIII, !6, u. t. Szinicze, a. p. Naszádos. 
*) Tiszacsege nk., X Cserepes, -Erdő, Kecskés, Tiszafal Újbánya, f"' Tiszafa, Krass6-81drhJ 

Kismajor, Nagymajor, Paptava, Sóstáshát és vm., orsovai j., ca. 6. Naszádoa, L t. Sainicze1 

Szilagy i HO(jdu tJm., központi j. (székh. Debre- u. p. Naszádos. 
ezen), ház :E 4r.714r, M., ~, rk. Egyek, !8.611 *) TiszafalTa kk., .Arcad nagyhalmigyi j~ 
kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Debreezen, ház 186, :! 7iS, O., :f:o, !1.6!1!1 kk., kj. és ai. Nagy· 
cs. o. helyben, 89, . III, 8, ':f, .(ll e. ~· halmágy, tsz. Arad, jbtk. Nagyhalmágy, ab. Kö-

*) Tiszacsoma kk., X i Bereg vm., rösMkény, es. ö. Nagyhalmágy, IV, 19, L t. 
tiszaháti j. (székh. Beregszász), hú 86, i. 583, és u. p. Nagyhalmágy. · · . 

' M., gk. Beregszász, ref. Mezőgecse, 1.788 kb., k.j. *) Tiszafarkasf1ilTa kk., X Dllgllstanya 8 
és ak. Macsola, tsztk., jb. és ah. Beregszász, Meritőtanyo. i Ugocsa vm., tiszáululi j. (sdkh. 
cs. o. Tarpa, 661 XI, 36, •· t. Beregszász, u. p. Halmi), ház !9, f, 187, M.., gk. és reL Tisza· 
Maesola. . Mkény, 848 kh., kj. és ak. Tiszapélerfo.lva, tsz. 

") Tinadab nk., X XisrAzomtanya, Kollé- Szatmár-Németi, j btk. és ah. Halm~ ca. il. Tim· 
giumtanya, Központitanya és Verebestanya; újlak., 86, XI, 36, L t. Tiszaújlak, 11. ,. Tisza• 
8eabolca 11m., dadai alsó j. (székh. Tiszalök}, ház péterfalva • 
4r91, f, !.701, M., ö, ~, J), gk. Tiszabdd, 8.48~ *) Tlszaf8járenb.ár kk., Már11•af'08 va. 
kh., ak. helyben, tsz. Nyfregyháza, jbtk. és ab. szigeti j. (székh. Máramarouzigel), hú 3'5, 
Tiszalök; .ca. G. Tiszalllk, 66, X, BB, , r. . i. 1.676, O., n., it, 1.619 kh., kj. és ak. Faluszlalina, 
~- tsztk., jb. és ah. Márrmiarossziget, cs. ll. Mara· 

*) Tiszaderu nk., X Derzstomaj és Lc5dmajor i marosszige~, 85, XII, 38, a. t. és 1L p. S&igel· 
;Tó,se-Nagylcr.m·&olnok 'Vm., tiszai felső j. (székh. kamara. , 
Kunhegyes), hb 551, f. t.580, M., ~, rk. Abád· Tlszafeayveslrtl'ány, f"' KotD,~inJ, N6grdde•, 
szalók, 5.716 kb., ak. helyben, tsz. Szolnok, jbtk. losonczi j., cs. O. Lónyabánya, 11. t. Lónyabillya, 
Abádszalók, ah. Tiszaroff, cs. ö. Abádszalók, 68, u. p. Vámosfalva. 
lll, 9, ..['1 e. ~- .. ) Tiszaföldvár nk., X Csorcaá.n, Hék, Homok, 

11) Tiszadob nk., X Farkashát, Katahalma, Jókut, K.incsemszöllő, Kunhalom, KurázsiuóU6, 
Kocsordos, Ligett anya, Reje éa Szeleptanya; M.artfii, Nagy hát, Ószőllő, Özénhalma, Réti, Vir:ig· 
Seabolca vm., dadai alsó j. (székh. Tiszalök), ház hegyi szőll6 és Zsiger; Jáae-NagykvK·&oiiiOi 
5~2, f. 8.518, M., ~, rk. Tiszadada, gk. Tiszabüd, vm., tiszai alsó j. (székh, helyben), háJ 1.':195, 
18.691 kh., ak. helyben, tsz. Nyire gy háza, jblk. és !. 8.880, M., a, ~, ef', (l, ·22.1!10 kb., ak. hely· 
ah. Tiszalök, cs. O. Büdszenlmihály, 66, X, SS, ben, tsztk., jb. és ah. Szolnok, es. il. helybeli, 

:f, _r e. ~- . 68, II. 1), .t,, r. _r- e. ~-
") Tls~mdot•ogma nk., X Báróhá.ztanya, Cse\- *) nk., ){ Bodzás, Borsoshát, 

renglunya., Cs:szárt11nya, Előfüzlanya, Fástany u, 
1 
Rögőzug, Csákhalom, Csnp~n1ug, ~~~a~, Deme· 

Gyo!csingestanyo., H·~jrlntanya, Herebtanya, Kis· 1 ház, Faluvéghalma, Fekelereth!~ F!laror!blaaya, 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
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~rbefenék, Hdrmas, HAromsál!', Jámbor, Kan:. ah. Ujvidék, ·cs. G. Temerin, "6, VI, 19, 
jirás, Kengyelhát, Kisbodzás, Kispatkós, Kisrókt\s, ~-
Kislóhát, Kisvillongó, Korlát, Kotróhát, KOleshát, *) Tiszaká.lmú.nialn nk., Bács-Bodrog ""'·• 
Laposhalom, llalmostanya, Masszatenya, Megy- titelij., ház 487, f, ~.061, M., n., Q, ~.ef', 3.226 
11es, Mélyérhát, Miklóshalom, Morotva, Morotva- kh., ak. helyben, tsz. Ujvidék, jbtk. és ah. Titel, 
l:Gz, .Morotvapart, Nal!'yvillongó, Patkós, Puszta- cs. O. Sajkásszentivé.n, 6, V, 94, :f, 
kócs, Református egyháztanya, Rét, Rókahát, ~-
Szeleshát, Szigethó.t, Szikér, Tal!', Tóhát, TOviskes, *) T1szakanyir kk., X Viktortanya; Bsabolcs 
Vadas és Villongó ; Heves ""''' tiszafOredi j., ház tlm., kisvárdai j., ház 106, i 1.!1!, M., ~, rk . 
t.68t, f. 9.025, M., o, ~, J), j6.08~ kh., ak. Kék ese, gk. Ajak, !.645 kb., kj. és ak. helyben, 
helyben, tsz. Eger, jbtk. és ah. helyben, cs. O. tsz. Nyíregyháza, jbtk. és ah. Kisvirda, cs. o • 
helyben, 60, X, U, r, _[ll e. ~· Dombré.d, 65, X, BB, u. 1;. és u. p. Domb1'1ld. 

• 

' 

*) TiszagyulahAza kk., Borsod vm., meze)csáti *) Tlsznkaricsonyfaba kk., Máramaros t1m., 
. j., hé.z 79, f. .(98, M., rk. Polgár, gk. SajószOged, szigeti j. (székh. Máramaros~ziget), ház 416, 

· "ref. Tiszaszederkény, 1.695 kh., kj. és ak. Tisza- f. 2.617, N., r., 1, ~UBO kb.:". kJ. és ak.. helyben, 
' szederkény, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Mezilcsát, tszlk., jb. és ah. Máramarossziget, cs. O. Nagy-

cs. o. Ónód, M, X, 81, a. ~ Tiszadob, u. P• bocskó, 85, XII, u. t. és u. p. Nagybocskó. • 

• 
• 

• 

. 
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Tiszaszederkény, . *) Tiszakarad nk., ·x Csermely, Jóssef't.anya, 
Tiszahá1i, f"'t Mindszent, Oaongt'á.d ""'·• tiszá.n- KOkényest.anyn, Nagyhomoktanya, Nyé.riasta~y~ 

túli j. (székh. Mindszent), cs. o. Mindszent, és örsze~tanya; Zemplén ""'·• bodrogkGZl J· 
L 1;. és u. p .. Minoszent. (székh. Kll'ályhelmeez), há.z 37!, f. i.857, M., 
. *) Tiszahegyes nk., X Ivé.nmajor, Margit- ~, l'k. Ber~z~l? gk.':~uj, 11.6,7 kb., ak. helyben, 
major és Morotvapq.szta; Torontál t~m., nan· ts~. ~átoralJaUJhely, Jbtk. ,Sárospatak, a~ Sátor· 
kikindai j., ház 6l5, i Sz., m.., .:f, l'k. alJ&ÚJhe!y, ca. O. helyben, 65. X, •· t. és 

S ... 7 kb k h 1 b 'ftztk 'b é h u. P• Sa1·ospatak. Z&Ja.n, ., a • e y en, .,. ., J • s a . ) TI ~ .._.._ X H"_ 
N k..k. · d p d "'9 v 16 * sza .. erecseny .~~.A., v-

- aJYll1la,cs.G. aé, .. ,'' tóbáté R • B • . . . mos s amoesamezu; Breg vm., mezu-
*) Tls.zahe~uy kk., Ugocaa.. ""'·• üszántúh l· kaszonyi j., haz !57, f. 1.608, M., ~, rk. Kopócs

(székb. H~ml), hiz 104!, f. 6!1, R., m., _Bk. Csep~, apáti, kh., kj. és ak. helyben, tsz. Bereg- . 
~ kh., kJ. és ·~· Ca!lpe, tsz.. Szatmar-Némeh, szász, jbtk. Mezilkaszony, ah. Beregszász, cs. ll. 
Jbtk. és ah. Halmt, es. O. Halmi, 85, XI, 85, u. ~ Tiszaszalk11, 65, XI, 84, a. t. Beregsom-111816- . 
éa •· p. Feketeardó. . . . kaszony, [g!. · 
~~ahld, f"'t Vúirosnamény, BBreg "•:• tisza- *) Tlszakereutl\r kk., X Nagyidaimajor; 

hab J· Beregszász), CB. G. Gergelyt, Uo 1;. Ugocsa tJm., tiszáninneni j. (székh. Nagyszl'llllSs), 
él L P• Vásirosnamény. ház 97, f, 514, M., ~, rk. és gk. Tiszalijlak, 1.938 

*) Tiszaigar nk., X Bódihát, CairdahRlom, kb., Jrj. és ak. TiszaUjhely, tsz. Beregszász, jbtk. 
Csip, Csikóshú, Dobogóhát, Erdómajor, Fehér- és ah. Nal!'fszlSllós, cs. o. Tiszaüjlak, 85, XI, 
cserepes, Határtanya, KettlSs, Kisesókás, Kispap- •· t. és u •. p. TiszaUjlak. 
halma, Körtélyes, Kúthát, Nagycsókás, Paptanya, •rlszakerUlöh&z, r"'! Mátészalka, Bsatmá.r t~m., 
Rétitanya, Szál-aztag, Székymajo:r és Űnnöshát ; mátészalkai j., es. G. Mátészalka, a. t. és u. p. 
He'OU ""'·• tiszafilradi j., hAz !87, f. 1.4181, M., Koesord. 
~. rk. Tiszaörs, 5.9!U kb., ak. helyben, tsz. Eger, Tfszakerlll3hó.z, r"'! Ura, Bsa.tmdr ""'·• csen
jbtk. és ah. Tiszafilred, es. G. Tiszaörs, 60, X, geri j., cs. o. Porcsalma, u. t. Csenger, u. p. 

~· Csengerujfalu. . 
*) Tiszainoka nk., X Andorháza, Csa\mpa, *) Tiszakeszi nk., X Bá.rótaglo.nya, C'..aomarév-

Hangács, Inokai tanyü., Szilllilssziget és Ti- tanya, Deákto.nya, Gáborfenéktanya, 
hanyi puszta; Já11-Nagykrm-&olnolc ""'·• tiszai Garastanya, Há.gcsóstanya,Harsányitanya,Hosszú
alsó j. (azékh. Tiszo.t'Oldv6.r), ház 187, i 1.081, M., dü16i tanyák, Hosszúszertanya, lniretanya, Kara-
~, rk. Czibakháza, 4.566 kb., ak. helyben, tsz. csa tanya, Karácsondytanya, Keselyilshalom, Kis
Szolnok, jbtk. és ah. . Kunszentmárton, cs. ll. bónéstanya, Komjá.thytanya, Ludasta.nya, Magas-
Tiszo.knrl, 68, ll, 6, ~ (Tiszakftrt.-Inoka), határtanya, MezHtelenháttanya, Nagypáltanya, 
~- • · Öregtanya, Szn.bótanya, Szikérháttanyl!-, Szórát-

TlszalrtTá.ny, f"'t Láz, Tfoettesen "'·• puhói j., tanya, Tornallyaitanya, Vadnaytanya és Veres-
ca. G. Puhó, a. 1;. Puhó, u. p. Láz. tanya; Borsod tltr~., mez6csáti j., ház ö5S, f. !1.770, 

Tiszairhány, ,..... Ndgrád ""'·• gácsi j., M., ~, rk. Árokkö, 9.889 kh., ak. helyben, tsz. 
ca. G. Ábelfalva, n. t. Gács, u. p. Ábelfalva, Miskolcz, jbtk. és ah. Mezdcsát, cs. O. Mezőcsát. 

*) Tlszaiat.l'ánraha nk., Bács-Bodrog t)m., 36, X, 81, ~. · 
lijvidéki j., hb 483, ! !.188, N., ó', rk. Te- *) Tfsznklrva kk., U.fJOCSa ""i., tiszántúli j. 
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• 
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merin, 1.970 kh., ak. helyben, tszlk. jb. és (székh. Halmi), ház li7, f. 676, R., *, t.a9r ' 
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th., kj. és ak. Veléte, tsz. MáramaJ·ossziget, jbtk. tsztk., jb. és ah. Nyiregyhúza, ca. O. Rakamu; 
Huszt, ab. Halmi, es. lJ. Huszt, 86, XI,· a. i. 66, X, 38, u. i. Rakamaz, ~Zi- • 

és u. p. Huszt. T is z a n a g y r é v l. Nagyrév. 
Tiszakisfalud, f"'l Tiszapalkonya, Borsod vm., *) Tiszanina nk., X Bodzáshátitanya., Dinnyés

mezc5esáti j., es. lJ. Ónod, u. t. és u. p. Tisza- háti tanya, Domján János tanya., Domján Lajos 
palkonya. tanya, Fabó Mihály tanya, Galambos Dániel 

*) Tiszakóród kk., X Kaufmantanya, Kende- tanya, Gonda Pál tanya, Gulyas András tanylll 
tanya, Kertésztanya és Sánlhatanya; &cdmár Gulyás Ferencz tanya, Meleg Béní tanya, Meleg 
vm., fehérgyannati j., ház !17, i, 1.1~, M., ~, Sándor tanya, Prókai And1·ás tanya, Tóth Lajos 
J.CJ79 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, tanya, Vajda Bálint tanya és Vajda István lanya; 
jbtk. és ab. Fehérgyarmat, cs. lJ. Sonkád, ó, XII, Heves t1m., tiszaf\\redi j., ház 1.071, ft M, a, 
87, u. t. Kölcse, 1:8J. ~, 16.109 kb., ak. helyben, tsz. Eger, és. 

TlszakUz, f"'l Rahó, Máramaros 11m., tisza· ab. Tiszamred, ca. G. helyben, X, L t. 
1;,1Jlgyi j. (székh. Rabó), cs. ö. Rahó, u. t. Kisköre, ~-
és u. p.· Rabó. , · *) Tlszaoszlir kk., Borsod flfll,, mez6csáti j, 

*) Tlszakflrt nk., X Bokros, Czuk· ház 84, i 506, M., ~, rk. Tiszapalkonya, 1.769 
rosszc5llc5, Gc5Mlyjáris, Kisasszonypuszta, Máté- kb., kj. és ak. Tiszapalkonya; tsz. Miskolcz, jbtt. 
völgye, Muszájszc5llc5, Nyárjas, Szigetmajor, Tisza· és ab. Mezc5esát, es. G. Ónod, M, X, 91, L t 
kilrti korhányszőllc5, Tiszakilrli öregszc5llc5 és Tó· Mezc5esát, u. p. Tiszapalkonya. 
part ; ·Jáse-N agykun-Seolnok vm., tiszai alsó j. *) TiszaUrs nk., X Fagyal, Kistag, Örsipuszta és 
{székb. Tiszaföldvár), ház , f. 8.696, M., ~,rt. Plébániatanya; Hevu tim., tiszafüredi j., ház 407, 
Czibakbáza, 10.065 kb., ak. helyben, tsz. Szolnok, i !U68, M., o, ref. Tiszaigar, UB5 kb., at. 
jbtk. és ah. Kunszentmárton, cs. O. helyben, 68, helyben, tsz. Eger, jbtk. és ah. Tiszafüred, ca. G. 
II, 6,~ (Tiszakilrt-Tiszainoka), helyben, 60, X, BCJ, ~· 

T iszakO r t l. Hejc5kilrt. T is z a G r v é n y l. 
Tiszaktirti korbányszöllö, f"'l Tiszaktlrt, Jási- *) Tiszapalkonya kk., X Hodálykúttanya, 

Nagykun-Seolnok vm., tiszai alsó' j, (székh. Tisza· Kukoriczaháttanya, Szállásháttanya és Tiszakis· 
föld vir), cs. O. Tiszakürt, u •. t. és n. p. Tisz ak lll-t. falu d ; Borsod vm., mezllcsáti j., ház 979, f, 

Tiszaktirti 8regszöllö, f"'l TiszaJdlrt, Jási· M., 0 , ~, U05 kh., kj. és ak. helyben, laz. 
Nagykun-&olnok tJm., tiszai alsó j. (székb. Miskolcz, jbtk. és ab. Mezilcaát, es. ll. Önod, 34 
Tiszat'llldvár), es. ö. Tiszakilrt, u. t. és u. P• X, St, ~. 
Tiszakllrt. . ' · *) TiszapéterfalTa kk., X Lencsésszeg, Ló-

*) Tiszaladány kk., X Nagyhomokos ; 8111· kertitanya és Tekenilszeg i UgocltA '""" tiszin· 
bolc1 tJm., dadai alsó j. (székb. Tiszalök), ház !110, túli j. (székb. Halmi), ház 157, ! ll. ~. 
f. 1.477, M., ~, rk. Tiszatardos, 8.!18 kh., k.j. gk. Tiszabökény, 1.769 kh., kj. és ak. helyben, 
és ak. helyben, tsz. Nyiregybáza, jbtk. Tisr.alök, tsz. S1atmár-Németi, jbtk. és ab. Halmi, ea. 6. 
ah. Nyíregyháza, cs. lJ. TiszalOk, 65, X, 88, u. t. Tiszaüjlak, 86, XI, 85, u. t. Tiszaújlak, ~· 
Tokaj, IZJ. T i s z a p o l g á r l. Polgár. 

*) TiszalUk nk., X Hajnalos, Kisfástanya, *) TlszaptlspUkl nk., X Binom, Borzhá~ 
Lajostanya, Nagyfástanya és Rázompuszta ; Bea- Csikóstó, Décsepart, Farkasdomb, Fels6rold, 
bolcs vm., dadai alsó j. (székh. Tiszalök), ház Háromág, Kásásér, Rágópart, Rét, Senyeoldal ét 
Sa, f. 5.00J, M., o, ~, (X, sk. Tiszabdd, 10.!26 Világszéke; Jáu-Nagyktm-&olt~oi 17m~ tiszai 
kb., ak. helyben, tsz. Nyiregyháza, és ah. kOzép j. (székb. Tl:lrOkazentmiklós), ház 978, ! 
helyben, es. ö. helyben, 66, X, 88, :f, . 2.167, M., o, 6.588 kh., ak. helyben, tsztk,jb. él 
.(ll e. ~- · ah. Szolnok, es. G. TGrOkSJentmiklós, 68, III, 

*) Tlszalt\cz nk., X Gabriella, Sarkad, és Vad- 9, ~ • 
vizes i Zetnplin "m., szerenesi j., ház 470, f. 2. 758, *) Tiszarád kk., X Szigettanya; 81a6olu 
M.;· ~, rk. Hernádnémeti, 7.856 kh., ak. helyben, tJm., nyírbogdányi j. (azékb. Kemecsel, ház 97, 
tsz. Sátoraljaüjhely, és ah. Szerencs, cs. ö. i. 67~, M., 0, 1.6<n kh., kj. és ak. Vasmegyer, 
helyben, 65, X, 88, :f, _[ll e. ~- tsztk., jb. és ah. Nyíregyháza, es. 11. Kemeese, 

*) Tiszamogyorós kk., Szabolcs tJm., tiszai j. 65, X, BS, u. t. és u. p. Vasmegyer. 
(székb. Mántlok), ház 180, :E 791, M., ~, 1.549 Tlszaradvány, r'\ Geszt, B~har 17111., cséffai j, 

• kb., kj. és ak. Eperjeske, tsz. Nyíregyháza, jbtk. es. ö. Nagyszalonta, u. t. és u, p. 
és ah. Kisvárda, es. ö. X, 88, u. t. *) Tlszarotr nk., X Ajtóshá~ Akolhit, Bors· 
és u. p. ?.Iándok. halom, Garahalom, Gyenda, Gyolcstnnya, Kormó, 

*) Tiszanagyfalu nk., X Csomo.tag, Liptay- Lejtll, Mihálytanya, Nyakashál, Telek és Veres· 
tanya, Vaskapu és Virányos; Seabolcs tJm., dadai tanya; Jáu-Nagykun-Szomok 17111., Uzép 
felsil j. (székh. Gáva), ház 282, f. 1.816, M., ~, j. (székb. Törökszentmiklós), ház 906, f. U~l. 
ck. Rakamaz, gk. 'fimár, 4.785 kh., ak. helyben, M., ~, rk. Knnbegyes, 19.695 kh., al helyben, 
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tsz. Szolnok, jblk. Abádsznlók, ah. helyben, es. O. kb., kj. és ak. Eperjeske, tsz. Nyirei}'hám, btk. és 
helyben, 68, III, 9, _(ll e. ~. ah. Kisvárda, cs. ö. Mándot, 65,, X, . 88, r, 

*) Tiszasalamon kk., Ung tJm., nagykaposi u. p. Mandok. . 
j., ház 1!6, :f. 768, M., ~, rk. Csap, 1.77!ll th., *) Tiszaszentmiklós nt., Torontál ""'·• lörök
kj. és ak. Csap, tsz. Beregszé.sz, jbtk. és ah. kanizsai j., ház 700, t 3.680, m., az., n., t., o 1 

Nagykapos, cs. O. Csap, 66, XI, 86, u. t. Csap, .::f-, ág. Nagykikinda, 11.849 th., ak. helyben, tsz. 
•· p. Záhony. . Nagykikinda, jbtk. és ah. Törökkanizsa, cs. O. 

*) Tiszasas nk., X Kelem j J'áu-Nagylcun- Csóka, 46, V, 15, r. ~· 
&olflok t1m., tiszai alsó j. (székh. Tiszaföldvár), *) Tiszaszirma Ugocsa "m., tiszé.ninneni 
ház iSa, i 1.67(, M., ~, rt. Csépa, 4.840 kh., J. (azékh. Nagyszóllós), ház 9,, :E 580. R., m., 
ak. helyben, tsz. Szolnok, jbtk. és ah. Kunszent· n., gk. Tiszasásvar, 1.!50 th., kj. és at. Fancsika, 
márton, es. ö. Tiszaug, 68, II, 5, ~· tsz. Beregszász, jbti:. és ah. Nagyszóllós, ca. ö. 

*) TiszasáSTár kk., U,qocsa 11m., Nagyszőllős, 85,, XI, u. t. Nagyszöllös, u. p. 
j. (székh. Nagyszc5llc5s), ház 173, :S 9,7, M., r., ; , Fancsika. 
tms kb., i:j. és ak. Fancsika, tsz. Bereg· *) Tiszaszöllös nt., X Aranyos, Aszóitanya, 
szász, jbtk. és ah. Nagyszóllós, es. O. Tiszaújlak, Czigánytanya, Gellérháti tanya, Kispánezélos, 

XI, 86, u. t. Nagyszóllös, u. p. Fanesika. Nagypánezélos, Oszkármajor, Pusztadomaháza, 
. *) Tiszastily nt., X Csillagosmajor, Fiúág, Sziget és Szóllóskert j Heves "m., tiszafüredi j., 

Garbemajor, Halomtanya, Keresztesmajor, Kolop- ház 611, :E !1.666, M., ~, rk. Tiszafüred, 8.7!0 
fllrdő, Nagyház, Sillyi nagymajor, Szentkü·ály, kh., ak. helyben, tsz. Eger,· jbtk. és ah. Tisza-
Tamáshát, Túzoi:osmajor, Vallyontelep, Virágos- filred, cs. ö. TiszafO.red, 60, X, f, , 
htit és Vörösmajor; J'ász-Nagyku.n-Beolnok tJm,, .[It e. ~· . 
jaszsági alsó,j. (székh. Jászapáti), ház M8, :E ~.763, Tisza tanya, '"' Barabás, Bereg ""'·• mezii-
Jl., rk. Klllelek, ref. Jászkisér, 15.977 kh., ak. kaszonyi j., cs. ö. Mezllkaszony, . u. t. Mezó
helyben, tsz. Szolnok, jbtk. Jászapáti, ah. Tisza1·off, kaszony, u. p. Barabás. 
ca. a; Klllelek, 68, II, 61 .[It e. ~. Tiszatanya, n Csonkapapi, Bereg vm., mezll-

*) Tiszaszalka kk., X Bag, ·Gyulai l anya, kaszonyi j., cs. O. Mezókaszony, u. t. Mezö
Jármitanya, Laposhad, Nagyhomok és Szipazsilip ; kaszony, u. p. Beregsom. 
Bereg t1m., mezllkaszonyi j., ház 18~, i. 1.182, TJszatanya, '"' Ura, Beatmár ""'·• csengeri j., 
M., ~, rk. Kopócsapáti, gk. Mezőterebes és Bács- es. ö. Porcsalma, u. t. CsengPr, u. p. Csenger
aranyos, U69 kh., i:j. és ak. helyben, tsz. Bereg- újfalu. 
szász, jblk. Mezókas:wny, ah. Beregszász, es. ö. *) Tiszatardos kk., 81abolcs "";,, dadai alJó 
helyben, 66, XI, 84, a. t. Mezókaszony, j. (székh. Tiszalök), ház 9,, :S 67!, M., (), gk. 

*) Tiszaszászfala ki:., X Aezéltanya, Foga· Tokaj, ref. Tisza}adány, 1.500 kh., kj. éa ak. 
rassytanya és Kövérektanya; Ugocsa "m., tiszán- Tiszaladány, tsz • .Ny1regyháza, jbtk. és ah. Tisza
tuli j. (székh. Halmi), ház 383, :S 1.616, R., m., lök, es. o. Tiszalök, 66, X, 38, u. t. Ti~zalök, 
; , 8.196 kb., kj. és ak. Tekeháza, tsz. Szatmar- u. p. Tiszaladány. 
Németi, jbtk. és ah. Halmi, cs. O. Nagytarna, *)Tiszatarján kk., X Kisderzstanya és Tisztató-
Sr;, XI, 85, u. t. és u. p. Feketeard ó. tanya ; Borsod vm., mezócsáti j., ház 868, i. 1.M6, 

*) Tiszaszedertény kk., X Inérháttanya, Kis- M., ~, rk. Hejc5kdrt, 7.009 kh., kj. és ·ak. hely
aulymosháttanya, Knrtitanya, Mártatanya, Nagy· ben, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Mezóesat, cs. o. 
su!ymosháttanya, Ottatótanya, Paptanya, Puszta- .Mezóesát, M, X, 31, ~. 

n-ulaháza, Pusztatárnokhát és Tanitólanya; *) Tiszotarros nk., Torontál ."".,, törökbeesei 
Borsod t1m., mezóesáti j., ház ! 1.567, M., j., ház 401, :E !1.107, Sz., .:f, 6.978 kh., ak. hely
~, rk. Tiszapalkonya, gk. Sajószölfed, 6.ó93 kb., ben, tsz. Nagybecskerek, jbtk. és ah. Törökbecse,' 
kj. és ak. helyben, tsz. Miskolcz, jblk. és ah. cs. O. Melencze, ~9, V, 16, a. t. Kumán, C8J. 
Mezllcsát. es, ö. Ónod, M, X, 81, u. t. Sajó- •) Tiszaug nk., X Felsömajor, Kisbokroá, ~qgy-
szOged, C8J. bokros és Svajczer j Jász-Nagykun·Bzolflok 'Dtn., 

*) TlszaszentJmre nt., X Köhér, Pusztaerzsé- tiszai alsó j. (székh. Tiszaföldvár), ház !Ut, !1.01!!, 
bet, Pusztahuga t, Puszlakatyrnárd, Pusztakettc'ls, M., ~, rk. Csépa, 4.36j . kb., ak. helyben, tsz. · · 
Pusztakilenczes, Pusztatelekhalom, Puszlasorhát, Szolnok, jbtk. és ah. Kunszentmarton, cs. O. 
PuszlaszentgyOrgy, Rózsapuszta és Újszentgyörgy; helyben, 68, Il, 5, J,, m. h., ~· 
Jáu-Nagyku.n-8zolnok "m., tiszai felső j. (székh. *) Tiszaújfalu nk., 
Kunhegyes), ház 739, :E 3.691, M., ~, 1·k. Tisza· és Istvánújfalu: Pest-Pilis-Solt-Kiskun "m., 
ars, 1UI95 kb., ak. helyben, tsz. Szolnok, jbtk. kiskunfélegyházi j., ház 248, :E 1.637, M., rk. 
Abádszalók, ah. Karezag, es. ö. Kunmadal'B.S, 68, Alpár·, 9.782 kb., at. helyben, . tsz. ·Kecskemét, 
III, 9, 'f, _r- e. ~. jbtk. és ah. Kiskunfélegyhéza, a. ö. Alp,1·, 38, I, 

*) Tlsznszentnu\rton kk., Szabolcs 'Dm., tiszai 3, liil· r. ~ p. u. 
j. (BZékh • .Mándok), ház 157, :E 1.001, .M., ! , 2.883 *) Tiszaújhely kk., )( Kadarestanya és Nagy-
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ftlzes; UgocaG .,m., tiszáninneni j, (székh. Nagy- Nagypeleské, 8.168 kb., kj. éB ü. Nagypalad, !sztk., 
sz<'lllc5s), ház 11,, ! 787, M., t, ~, rt. Tisza- jb. és ah. Szatmár-Németi, cB. 11. Sonkll.d, 5, XII, 
újlak, '!.004 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Bereg- 37, u. 1i. és u. p. Gacsály . 
szász, jbtk. és ah. Nagyszőllils, cs. ft. Tiszaújlak, T is z t ás 1. Alsó tisztás, Felslltisztás. 
85, XI, u. t. Tiszaújlak, . *) TisztásfalTA kk., BihtJr 11m., helényesi j~ 

•) Tiszaújlak nk., X Keszlertanya; Ugocsa. vm., ház 137, f. 741, O., .:f, 1.4.·91 kb., kj. és at. heir· 
tiszáninneni j. (székh. Nagyszilll<'ís), ház 641, ben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, cs. 
f. 3.470, M., 0, t, ~, 1.376 kh., ak. helyben, G. Belényes, 87, IV, 18, u. t. és u. p. Belényes. 
tsz. Beregszász, jbtk:. és ah. Nagyszilll<'is, es. O. Tlsztatótanya, i"'t Tiszatarján, Borsod w•~ 
helyben,. 85, XI, 35, :r. . p e. ~- mezilcsáti _j., cs. ft. Mezllcsát, u. t. és u, P• Tina· 

*) TiszaTalt nk., vm., mezőkOvesdi j., tarján. 
ház 149, f, 67!1, M., ~ , rk. Borsodivánka, '!.008 Tisz1iavlzpuszta, f"" Mez<'lkomárom, Vearprhl 
kb., ak. helyben, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. Mező· 11m., enyingi j., cs. ft. Szilasbalhú, •· t. Város
kövesd, cs. O. MezókOvesd, 60, X, 81, u; 1i. és hidvég, u. p. Mezilkomárom • 
a. p. Borsodivl\nka. Tlsztrlselötelep, r't BudapeBt, 1\at·l\'liB·&It· 

*) TlszaTArkony nk., X Tiszavárkonyi szilllők ; Kiskun vm., CB. ft. (a kllzbiztonsági szolgala· 
Jtise·Nagyktm-Bzolnok 11m., tiszai alsó j. (székh. tot a székesf<'ivárosi m. kir. államrendóraéc lelje-
TiszafOldvár), ház 487, f. ~-~68, .M., (), ~, 6.~74 tfti) ~ (Budapest 101). 
kb., ak. helyben, tsztk., és ah. Szolnok, es. G. *)Titel nk., Bács-Bodrog 11m., titeli l~ ház 
Vezseny, 68, II, 5, j,, :r. ~. 95!1, :E 5.79!1, sz., m., n., h., o. r:J, t, gk. Sajkás· 

Tiszavárkonyi n Tiszavárkony, Jtisl· györgye, ref. Tiszakálmánfalva, 11.9U kh., ak. 
Nagyhm·Szolnok 11m., tiszai alsó j. (székh. Tisza- helyben, tsz. Ujvidék, jbtk. és ah. helyben, es. D. 
fllldvár), cs.· o. Vezseny, a. t. és a. P• Tisza- helyben, 6, V, 94, ~. f, · I- e.~· 
virkony. Titokvölgy, r't Pereszlö, MártJmaror n1 .. 

*)Tiszaveresmart kk., Máramaroa 11m., szirett ökörmezői j., cs. O. Majdánka, u. t. Okilrmezó, 
l 

j. (székh. Máramarossziget}, ház 140, f. 779, m., r.,. u. p. Toronya. 
o., n., rt. Máramarossziget, gk. Tiszakaráesony- *) TITadar kk., Btweg 11m., tiszahiti j. (székit 
falva, 961 kh., kj. és ak. Tiszakarácsonyfalva, Beregszász), ház 6!!, f. B:U, M., ~, 7!8 ih., ij. 
tszlk., jb. éB ah. MAramarossziget, cs. O. Nagy- és ak. Gulács, tsztk., jb. és ah. Beregszász, cs. 6. 
bocskó, 85, XII, 38, a. 1i. és a. p. Sziget- Tarpa, 65, XI, M, u. t. és u. P• ,Tarpa. 
kamara. T i v a d a r l. Tivadarfal va. 

T is z a v e zs e n y l. Vezseny. *) TivadarfalTa kk., UgocatJ fltJ&,, tisziniilli j. 
*) Tisznfd kk., X Balla tanya, Lózertanya és (székb. Halmi), ház 84, f. '!!:~, M., ~, 619 th., ij, 

LOb!lrszeg; Bm·eg 11m., mezőkaszonyi j., ház 106, és ak. Tiszapéterfalva, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. 
f. 620, M., ~, rk. Kopócsapáti, 1.953 kb., kj. és és ab. Halmi, cs. G. Tiszaújlak, 86, XI, 85, 1. t. 
ak. Tiszaszalka, tsz. Beregszász, jbtk. Mezőkaszony, Tiszaújlak, u. p. Tiszapéterfalva. 
ah. Beregazász, es. G. Tiszaszalka, 66, XI, 84, a. 1i. Tlvadarmajor, r"'' Alap, Fejér 11m., s!rborirdi 
Mez<'lkaszony, u. ·P· Tiszaszalka. ' j., es. G. (4ecze, u. t. Czeeze, u. p. Alap . 

Tlszanölgy, n Borsa, Mártlmaros "m., visói TITadat·major, r't Pusztaszabolcs, Fejér ~111., 
J. (székh. FelsOvisó }, cs. G. Borsa, u. t. és a. p. adonyi j., es. o. Adony, u. t. Adony, u. p. Adony· 
Borsa. Pusztaszabolcs. 

*) Tlszócza kk., Kra.aa6-Se6rmy .,m., orsovai Tlndarpnszta, "" Ráczkeresztúr, Fejtr "'·• 
·- j., ház 59, f. 101, O., kg. Naszádos, 8.441 kb., adonyi j., es. o. Ercsi, u. t. Eresi, u. p. Raca

kj. és ak. Naszádos, tsz. Karímsebes, jbtk. és kere~ztúr. 
ab. Orsova, cs. o. Szinieze, 48, VIII, !16, u. t. és Tivadartanya, r"'' Érmihályfalva, Bihar ,..., 
L p. Naszádos. érmiMlyfalvai j., ca. 11. Ermihály-falva, L t. ., 

~) Tiszolez nk., X GOmOrvér és Tiszolczi u. p. Érmihályfalva. 
papírgyár; Gömör la Kis-Hont 11m., rimaszombati Tlzedesmalomtelep, ~ Tiholddarócz, Borsod 
j. (székh. Nyustya), ház 967, :E 8.860, T., m., C;, vm., mezőkövesdi j., cs. G. Tibolddaróci, L ~ 
cf, (1, ref. Rimaszombat, 17.807 kb., ak. hely- és a. p. Tibolddaróci. 
ben, tsztk., jb. és ah. Rimaszombat, es. G. hely- *) Tizsény kk., X Podhuru, Priboksi és Vidoma; 
ben, !!5, XVI, 52, ~. :f?, _(li e. Sáros "m., felsOvlzközi j., ház i 188, T., ri. 
' Tlszolezi paph•gyár, n Tiszolcz, Göm6r és BányavOllfY, 669 kb., kj. és ak. tsz. 
His-Hont 11tn., rimaszombati j. (székb. Nyustya), ·Eperjes, jbtk. Felsövizkllz, ah. Girált, ca. o. Fels6-
u. O. Tiszoluz, u. t. és u. p. Tiszolcz. vizkOz, 67, IX, u. t. éB u. p. Sztropkó. 

T is z o v i c z a ]. Tiszócza. T i z a é n y I. Alsótizsény, Fels~lizsény. 
*) Tisztaberek kk., ){ Delytanya, Fognl"'lsy- *)Tizsite kk., Báros 11m., lemesi j., IW 46, l 

tanya és Szoboszlaytanya; Szatmár vm., szatmár- !171, T., rk. Keczerpeklén, gk. Királynépe, 4~. 
uémeü j., bh 109, i. 634, M., ~, rk •. Zajta, ~rk. Sárosófalu, 1.~83 kh., :tj. és ak. Kecarpetléll, 
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t111tk., jb. és ah. Eperjes, cs. 8. Keczerpeklé~, *) Tótala nk., X Honvédhalom; HetJII ""'·• 
87, IX, !9, u. 1;. Ránkfllred, u. p. Keczerpeklén. egri j., ház !U5, ·f, 919, M., rt. Kápolna, 

Tkf.leczhegy, n Robá.dihe11y, Zala t~m., csák- !1.6!13 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Eger, 
tornyai j., cs. O. Stridóvár, n. t. és n. p. Stridóvár. cs. O. Kál, 60, X, , n. 1;. és n. p. Aldebrc'l . 

T ó L Árpástó, Békató, Fehértó, Feketetó, Ha- Tófalu, 1""1 HévizgyOrk, Pest-Jlalis-SoU-Kiskun 
lastó, Hámortó, Kajántó, Kengyeltó, KOrOsfeketetó. vm., aszódi j., cs. O. Aszód, n. t. Aszód, n. p. 
Lénirtó, Ófehértó, ÖkOritó, Perestó, Porosztó, Kartal. 
Sárló, Szélestó, Újfehértó, VOrOstó. TófalTa, 1""1 Csejd, Maros-TOf'da marosi 

*) Tóalmis nk., X Boldogkáta; Pest-Nis- felsc'l j. (székh. Maros-Vásá1·hely), cs. o. Maroa
&U-Kiskwn fJm,, nagykátai j., ház 589, i 8.092, Vásárhely, n. t. és n. p. Maros-Vásárhely. 
ll., (j, ref. Szentmártonkáta, 7.540 kh., ak. hely- T ó fa lv a I. Sóstófalva. . 
ben, tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. és *) Tófej kk., X Gánihegy, Hencse, Kisfalud-
ah. Nagykáta, cs. 8. Kóka, 68, ll, 6, ~· puszta, Lórántháza és Szompácspuszta; Zala 

Toanchespnszta, n Zernest, Fogaras vm., vm., novai j., ház 79, ! 7!4, M., rk. Zalatárnok, 
tilresvári j. (szék.h. Zernest), cs. O. Zernest, u. 1;. S.OOJ kh., kj. és ak. Zalatárnok, tsztk., jb. és ah . 
és u. p. Zernest. Zalaege1·szeg, cs. o. Nova, 48, XX, 66, r, 

*) Tóba kk., X Emiliamajor, Henrietlam&Jor, IZJ p. u . 
Karolinamajor és Melániamajor ; Torontál t~m., Tófenék, 1""1 Mindszent, Csongrád ilm., tiszin- .. 
zsombolyai j., ház 225, i 1.698, M., n., o, 7.247 túli j. (székh. Mindszent), cs. O. Mindszent, n. t. 
lh., kj. és ak. helyben, tsz. Nagykikinda, jbtk. és n. p. Mindszent. · 
és ah. Zsombolya, cs. O. Magyarcsernye, 61, VIII, *) Tófii kk., Barafl1Ja "m., hegyháti j. (székh. 
16, u. t. Magyarcsernye, 1:8J. Sásd), ház 58, f, 'ljlö, N., ág. Ráczkozár, 768 kh., 

*)Tobaj kk., Val ""'·• németújváli j., ház 111, kj. és ak. Ráczkozár, tsz Pécs, j btk. és ah. Sásd, 
! 567, N., rk. Németújvár, 1.686 kb., kj. és ak. cs. O. Szászvár, 5!1, XIX, 60, •• t. Szászvár, 
helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Német- n. p. Ráczkozár • 
újvár, cs. O. Németújvár, 88, XX, 66, •· 1i. Német- Tógátpuszta, 1""1 Szanda, N6grtJd ""'·• sziráki 
újvá.r, C8j. j., cs. ll. Berczel, n. 1;. Becske, n. p. Szanda. 

Tobánypuszta, 1""1 Szentgál, Veuprlfm ." •. , *) Tógy'r nk., X Zsibovapuszta; Torontál t~s., 
veszp1·émi j., es. O. Herend, a. t. és u. P• módosi j., ház 195, i 1.15'1, O., m., .:j=-, 1·k. Csávos, 
Szentgál. 9.194 kb., ak. helyben, tsz. Nagybecskerek, jbtk. 

Tóblást.anya, r'. Bakta, Abauj-Ton&a t~m., és ah. Módos, cs. O. Bóka, '19, VII, ·tO, •· t • 
szikszói j., cs. O. Encs, u. t. Forró-Encs, n. P• Gyér, IZ) . 
Bakta. · . Togyltanya, f"'! Bagolyfalu, S•ilágy'tJm., krasz-

Tóblk, 1""1 Tiszabura, Jáu-Nagykwn-Seoltzok nai j., cs. o. Boján, n. t. és n. p. KI"asznahorváL 
tim., tiszai kllzép j. {székh. TOrökszentmiklós). Tóhajla1i, 1""1 Sllvényhaza, Csongrád vm., tiszáiÍ.-
cs. ll. Tiszaroff, u. t. és n. P• Tiszabura. inneni j. (székh. Kiskundorozsma), cs. 11. Kistelek, 

Tócsa, 1""1 Óhegy, Zólyom ""'·• . besztercze- u. t. és n. p. Sövényháza. 
bányai j., cs. O. Óhegy, a. 1i. Beszterczebánya, T 0 h á n 1. Ótohán, Újtohán. 

u. P• Óhegy. . *) Toltó.ny kk;·, J)·encsén vm., puhói j., há.z 
Tócska_,. 1""1 Alsószme~ér~ MáramaroB ""'·• 113, :1!. 567, T., rk. p01•08~ta, 1.018 kh., kj. és ak. 

llkörmezől J.; cs. ~· AlsosziDevér, n. 1;. ÖifOr- Poroszka, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Pohó, cs. o. 
mez~, 11. p. Alsószmevér. . . ·· Nemsó, :1, XV, 47, n. t. Illava, u. p. Poroszka. 

Toczóskert, r-. Debreczen, HaJdu tim., Cl. O. Tóharasztltanya, 1""1 Szendr<'llád, Boraori vm., 
. Debreczen, u. t. és n. p. Debreczen. · edelényi j., ca. 11• Szendrc'l, 11• ~. és a. P• Szend-

Tóderd6tanya, 1""1 Vencsellc'l, 8eabolc1 tim., ·őF d . 

a •. t. és n. p. Vencsell<'l. . . * ólt ., eutercsc- _ aBI . "?'·• nasz 1 J., 
Todoreszkutanya, 1""1 Ollósál!', Krass6-8eö- ház 161, i 77"2, O., ; '!.~8o kh., kJ. es ak. Magyar

rtuy vm., lugosi j., cs. o. Lugos, u. 1;. Gavosdia, nemegye, tsz. Besztercze, Jblk. és ah. Naszód, cs. o. 
11, p. Lugos~ . Magynrnemegye, 68, XXII, 7!1, u. to Somkerék; 

'l'odorlcza kk., Fogaras t~m., sá1·kányi j., hb n. P• Magyarnemegye. 
!14-, f. 901, O., .:j=-, 2.878 kh., kj. és ak. Mi.mdt"R, Tóllát, 1""1 Tiszafüred, HetJel ""'·• 
tsz. Bmssó, jbtk. és ah. Sárkány, es. o. Fogaras, j., es. O. Tiszaffii·ed, a. t. és a. p. Tisznfüred. 
81. XXIV, 78, n. t. Herszény, n. p. Mund1·a. T ó h ú. t L Mezötóhát, Szamostóhát, Székiui-

Todortnnya, f"'! Oláhdelld, TOf'aa-.Aratlyos tóiHit. ·. · 
tim .. mu.rosludasi j., cs. O. Maroslekencze, a. t. . Tóltegy, 1""1 Okány, Bihar 11m., cséfl'ai j., cs. 
Kerelöszenlpál, u. P• Oláhdellö. ll. Okány, n. t. és n. p. Okány. 

Tóerdö, n Bótrágy, Bct·eg vm., mez<'lkaszonyi •) Tok kk., .Aracl v1u., mária1·adnai j., ház 
j., ea. G. Bátyú, u. t. Bátyú, n. P• BótráBY · 100, t 902, O., .:j=-, 5.169 kh., t j. es ak. Soborsin, 
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tsz. Arad, )btk. és ah. MAriaradna, cs. O. Soborsin 'Várad, jblk. és ah. Berctlyóújfalu, ca. 11. Bihar-
BB, IV, tB, u. t. Soborsin, u. P• lltt5. . keresztes, 37, IV, 11, u. t. és u. p. Biharkeresztes. 

*) Tóka kk., Vas szentgottbárdi j., ház 69, T o l d L Alsótold, Felsőtold. 
;i 896, N., rk. és ág. Vas dobra, 792 kb., kj. és *) Toldalag kk., X Telekitanya; Maroa-Torda 
ak. Liba, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Szentgott· vm., régeni alsó j. (székh. Szászrégen), ház 
bárd, cs. O. FelsőszOlnOk, SB, XX, 66, u. 'l;; Gyana- E 644!, O., m., t, ref. Póka, 1.884 kh., kj. • 
falva, a. p. Liba. · ak. Vajdaszentivány, tsz. Maros-Vásárhely, jbtt. 

Toka, r"\ GOrgényhodák, Maros-Torda t~m., és ah. Szászrégen, cs. O. Kllrtekapu, 61, XXII, 'll, 
régeni alsó j. (székh. Szászrégen), cs. O. GGr- 11. t. Gernyeszeg, u. p. Szászrégen. 
gényszent.imre, u. t. Görgényszentimre, a,; p. Toldlkút, r"\ Turkeve, Jáse-Nagykull-8rold 
Libánfalva. . 11m., cs. O. Túrkeve, u. t. és u. P• Tlirkeve . 
. *) Tokaj nk., Zempl~n t7m., tokaji j., ház 780, Tolle'lielep, f""t Sugág, Beeben tim., 

:i 5.105, M., (5, ;li:, ~, ($', (r, 4.82!! kh., ak. j., cs. ll. Sugág, u. t. Polyán, u. p. Suság. 
helyben, tsz. Sátoraljaujhely, és ah. helyben, *) Tolmics kk., X Illéspuszta, lrtáspllizta, 
cs. ll. helyben, 65, X, BB, r. _r- e. Lókospuszla és Sziluskapuszta; Nógrád vm., nóg. 

• rádi j. (székh. Rélság), ház 171, :E 1., rk. 
o ka j l. Felst5tokaj, Kistokaj. Rétság, '!.1!7 kh., kj. Diósjenó, ak. Rétság, tsz.' 

Tokajpuszt a, r-. Kaposmérő, Somogy 11m., ka- Balassagyarmat, jbtk. Rétság, ab. 
posvári j., cs. 3. Kaposvár, u. t. Hetes, u. P• cs. ll. Rétság, 60, XVI, 61, 
Szenna. · T o l m á c s L 

• 

Toká.rlak, r"\ GyOngyllssolymos, He11es t~m., tolmács. . 
gyOngyllsi j., cs. O. GyllngyOs, a. t. és a. p. ' Tolmáczpuszta, f""t Nagysurány, Nyiira n., 
Gyllngylls. érsekújvári j., cs. O. Nagysurány, a. t és 1. p. 

*) Tokod nk., X Ebszőnybánya, Ótokodbánya, Nagysurány. _ 
Oregtárnabánya, Tokodi Qveggyár és Újtokod- *) TolDa nk., X Homokhegyi szóll6, Iinajka, 

·. bánya; Esztergom 11m., esztergomi j., ház 484, Öregvajka, Simonmajori szőllő és Szigel; Tol114 
! '!.645, M., n., t., rk. Dorog, ref. Esztergom, 8.44!0 vm., központi j. (székh. Szekszárd),· ház i 
kb., ak. helyben, tsz. KomáJ.·om, jbtk. és ah. 8.851, M., n., h., (5, 1), ref. Fadd, kg. Medina,9,,l3 
Esztergom, cs; ll. Dorog, '!6, XIV, ü, r. kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Szeiszárd, ca. 6, 

.f' e. ~- helyben, M, XIX, 61, ~ (Dombori), r 
Tokodi tl:yeggyár, f""t Tokod, Esztergom tim., (Tolna-MIIzs), , _r- e. ~· 

esztergomi j., cs. ll. D01·og, u. t. és u. p. Tokod. T o l n a I. Vérle11tolna. 
*) Tokorcs kk., X Újmihályfa; Vas 11m., TolnaltaDya, f""t Aba, Fejér vm., azékesfehlr-

czelldOmlllki j., ház 87, f, 440, M., rk. Kemenes- vári j., cs. O. Aba, a. t. Aba-Sárkeressblr, 1o p. 
mihályfa, ág. CzelldllmOlk, 1.115. kh., kj. és ak . .\ba. 
CzelldOmlllk (czelldll!plllkvidéki kj. és ak. kerület), *) TolD&némedl nk., X 
tsz. Szombathely, jbtk. és ah. CzelldOmlllk, cs. ll. Toltaa 11m., simontornyai j. (székh. Gyllnk), hu 
Czelldömlllk, SB, XVIII, -69, u. t. és u. p. Czell- uo, i, !1.07!1, M., a, ef, rk. Pinezehely, 8.197 
dlimlllk. kh., ak. helyben, tsz. Szekszárd, jbtk. és ab. 

T o ko r cs ú j m i h á l y fa J. Tokorcs. GyOnk, cs. o. Simontomya, _XVU, M, 
Tóköz, r"\ Hosszúpályi, Bihar t~m., derecskei r:-~- . 

j.1 cs. O. Hosszúpályi (ideigl. külOnitmény), u. t. . Tolnaszerdahely, f""t Bonyhád, Tolt~~~ c~o, 
S4ndoros, u. p. Hosszupályi. , vOlgységi j. (székh. Bonyhád), cs. ll. Bonybid, 

Tóközpuszta, r"\ Balatonendréd, Somogy 11m., a. t. és u. p. Bonyhád . 
tabi j., cs. ll. Balatonboglár, u. t. és a. p. Za- Tolnerpuszto, f""t PQski, Moao" ""'·• manar· 
márdi. óvári j., cs. ll. Magyaróvár, •• ~ Halászi, 1o p. 

Tólápatanya, r"\ Omány, Borsod "m., ózdi j., PQski • 
. cs. o. Tapolcsány, L t. Nekézseny-Sáta, u; p. *) Tohád nk., X Bertamajor, BinderlsnJ&, 

' 

Sáta. Erzsébettelep, Idvorpuszta, Lórinczmajor és Miua· 
T o l c B em e 8 c 8 i p k é 8 l. Tótselymes. major; Torontál "m., bánlaki j., ház m, ! 
*) Tolcsva nk., )( Kistolcsva csál·da, Tagi .. 1.965, o., n., sz., m., :f (s), rk. Dócz, 6.lí7i kb., 

tanya, Tilalmasftll'dő és Valdbottmajo:r; Zemplén ak. helyben, tsz. Nagybecskerek; és ah. 
"m., tokaji j., ház 6f,7, fo 9.11!, M., Ö~ t., ~, Módos, es. ll. Bánlak, 29, VII, ti, f, ~ 
(1, 2.904. kh., at. helyben, tsz. SátoraljaliJhely, p. u. 
btk. és ah. Tokaj, cs. ll. Olaszliszka, 65, X, BS, T o l v á d i a L Tolvád. . 

:f (Olaszliszka-Tolcsva), _[!l e. ~· Tohajjú.ró, f""t Baranya, U'l&f/ ""''' ungvári j, 
*) Told kk., X Kisbotló és Puakártanya ; Bi· es. O. Nagygej<lez, 11. t. Ungvár, L p. Ungdaróa. 

hM 11m., biharkeresztesi j., ház 186, i, 648, M., Tomalrtvá.ny, f""t Oszlány, Bars '"'·• oszlánJi 
a, ~.591 kh., kj. és ak. Mezüpeterd, tsz. Nagy- j., cs. 11. Oszlány, a. t. és u. p. Oszlany. 
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Tom -Tóp ' 1!37 ' 

T om aj l. Badacsonytomaj, Cserszegtomaj, jb. és ah. Déva, es. cl. Piski telep, 64, XXIII, 76, 
Lesenczetomaj. · u. t. Bácsi, u. p. Piski. 

Tómnjor, ~ Haracsony, Sopron ""'·• soproni Tompa, r'l Szabadka, Bács-Bodrog ""'·• 
j., cs. G. Lakompak, u. t. Sopronnyék-Haracsony, cs. O. (a közbiztonsági Szabadka 
•· p. Soprunnyék. város rendórsége teljeslti), m. h., u. t. 

Tómajor, r'l KemenessOmjén, YtJB tJm., ezell- Kelebia, 1:8]. 
dl!mlllki j., cs. G. Czelldöml!lk, •· i. VGnl!czk, T om p a l. Kistompa, Székelytompa. 
L p. Kemenesmihályfa. Tompahá.t, r'l Derekegyház, Osongrátl tJm., 

Tómajor, ~Németújvár, Vas""''' németújvári tiszántúli j. (székh. Mindszent), cs, o. Derek
j., cs. ll. Németújvár, u. t. és u. p. NémetújvAr. egyház, u. t. Nagymágocs, u. p. Szentes. 

TómaJorsá.g, ~ KGrmGczbánya, Bars tJm., *)Tompaháza kk., .AlB6·Fektr ""'·• nacenyedi 
cs. G. Kl!rmOczbánya, u. t. és u. p. KOrmOcz- j., ház 181, i. 931, O., m., 0 , =f, !!.186 kb., kj. 
bánya. · és ak. helyben (meggykeréki kj. és ak. kerll· 

*) Tomány kk., X Ploptytanya; Szatmár tJm., let), tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. Nacenyed, 
nagybányai j., ház 198, i. 914, O., t, !!.086 kb., es. O. Csombord, 60, XXI, 68, u. t. és u. p. 
kj. és ak. Farkasaszó, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. ~agyenyed. 
és ah. Nagybánya, cs. o. Erdőszáda, 6, Xll, · BS, T o m p a h á z a l. Berektompaháza, 
a. t. Erdllszáda, a. p. Farkasaszó. Tompamajor, r'l Kisszállás, Bács-Bodrog ""'·• 

T om á n y a L Tomány. b~salmási J·• cs. O. Kiaszállás, u. t. és u. p. 
T o m a s e v á c z l. Tamáslaka, K1sszállás. · 

' Tomatanya, r'l Kisülés, Bars tJm., aranyos- Tompapuszta, r'l Battonya, Osanatl tJm., hat-
maróti j., cs. O. Újbánya, u. t. .Zsarnócza, u. p. tanyai j., cs. ll. Battonya, ~ m. h., a. t. Battonya, · 
DóczyfllrészP., ' !ZI· · 

*) Tomcsány kk., Tur6cs tJm., turóezszentmár- To~e~telep, r'l Felsőpián, Szeben ""'·• szász-
toni j., ház 17, i, 86, T., ág. Turóczszentmárt~n, aebes1 _J., es. O. Szászsebes, a. t. Alvincz, a. p. 
!14. kb., kj. és ak. Kostyán, tsz. Beszlerczebánya, Felsőplán. 
jbtk. és ah. Turóczszentmá1-ton, cs. o. Turócz- Toneatelep, r'l Lomány, Bseben vm., szászsebesi 
szentmárton, 71, XV, .68, u. i. és u. j. Turócz- j., es. O. Szászsebes, u. t. és L p. Szászesór. 
szentmárlon. TónlszáJ.Iá.s, n Szarvas, Békt1 ""'·• szar-

Toruekpusata, r'l Búrszenli'Jllrgy, Possony ""'·• vasi j., es. O. Szarvas, a. t. és a. p. Szarvas. 
malaczkai j., cs. ll. Morvaszentjános, a. t. Szé- *) TonkhAza kk., X ~óesond~r, Dunaszeg, 
kelyfalva-Búrszentgyllrgy, u. p. Búrszentgyörgy. Felsdcsond or, Ménes~k~l~aJ~r és VItténypuszta; 

Tomepuszta, r'l Nágocs, Somogy tim., tabi j., Po11sony tJm., aomol'J&l. J., haz !9, ~ !14, M., rk. 
cs. o. -f\ndocs, a. t. és 'li. P• Nágocs. Illésháza, .1:866 kb., kJ. és . ak. K18ma~ar, tsz. 

T. d "'" u: "' k" ,. bán . . há Pozsony, Jbtk. és ah. SomorJa, es. ll. K1smagyar, 
omes ...... , .ut.mya.. ""'·• urus ya1 J., z 7i XIII ~r. N · · 

97, i 889, O., .:j=-, 1.818 kb., kj. és ak. helyben, · ' ' """• a. t. agymagyw:, a. P• Illéshaza. 

ls Dé 'btk é h K" ... bá ,. R' _ T o P a l. 4lsótopa, Felsótopa, KclrOstopa, Pusz-z. va, J , 8 a . ui uS nya, CS, u, lS t t 
kulieza, M, XXIII, 76, u. t. Alvácza, u. P• KOrOs- a ~)pTa. .t [ l ,_;,_ ,.. "' ,. t á 
bánya. .. opu.~ •. va ...... , .~.or .. a- ..... rat~yoa ".,, op n-

T . L p . . t · . ru nya, 6.6 1 ., • és ak. helyben, tsz. · 
om 1 OJemcza om1. · k · 

T rl 11..4- .l ,...., N há ,.r 't Torda, Jbt . es ah. helyben, ca. ll. helyben, 60, 
OD s .nTa.ny, r 1 agyegy zns, .L~Y" ra ""'·· XX 9 ~ T ~ . · · · " Ól 4- é Ól I, 6 , .L ( opán,alva-Aranyosszohodol), mwm1ava1 J., cs. u, ura, a. •· s u. p. ura. A ... _ Allo. · 

.L. u. ~· . . 
, Tomnatek kk., Hunyad tim., kOr~sbányai j.! ház Topánmaj or, n Mezc5kom~1·om, Y easprém ""''' 
~70, i l.OaO, O.,_.:f=- (1), 4.749 kb., kj. és ak. R1sku· enyingi j., cs. o. Szilasbalhás, a. t. Városhidvég, 
heza, tsz. Déva, Jbt~. és ah. KclrOsbánya, es. O. u. P• Mtlzllkomárom. 
~skulicza, M, XXIII, 76, u. t. és a. P• KOrOs· 11 Tópart, r'l Pálmonostora, Psst-Pilis·Bolt-Kis· 
hanya. · ktm ""'·• kiskunfélegyházi j., cs. O. Kiskun-

") Tomor kk., X Bózsvapuszta és Sármány· félegyháza, a. t. és a. p. Pálmonostora. 
tanya j Abauj-Toma vm., szikszói j., ház 93, i. óB3, 'l'ó'part, 0 Tiszakürt, Jász-Nagykun-Seol
~·· ~, rk. Felsóvadász, gk. Homrogd, 2.401 kh., ,, 07c vm., tiszai alsó j. (székh. Tiszafllldvár), cs. O. 
kj. és ak. Homrogd, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Szik- Tiszakürt, a •. t. és a. p. Tiszakürt. 
szó, cs. G. Selyeb, 84!, I:X, ~7, 'Ilo t. Homrogd, *) Topaszentkirál1 tk., Kolon tJm., hid-
~. . almási j., ház i 16, i. 862, O., t, kg. Almás· 

Tomori, ~ Bács, Bács-Bodrog tJm., hódsági dal, 4.212 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Kolozsvár, 
j., cs. O. Bács, ~ m. h., a. t. és a. p. Bács. jbtk. és ah. Hídalmás, es. O. Magyarzsombor, 

Tompa kk., Hunyad vm., dévai j., ház 11!1, 61, XXI, 67, a. t. és a. P• Magya1·zsombo1' .. 
i 626, O., m., .:j=-, 769 kh., kj. és ak. Bácsi, tsztk., *) Tópatnlr kk., X Kisihlye j Hont t~m., 
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korponai j., hA.z 81, ! 658, T., Or 8.6i6 kb., *) Toporcz kk.,)( Görgeymajor, Pusztaegybida 
kj. és ak. Szentantal, tsz. Ipolyság, jbtk. és ab. Magura; Bzepes ""'·• késmarki j., ház 190, ! 
Selmecz- és Bélabánya, cs. O. Hegybánya, ~6, XIV, 818, N., t., 5, ef, 4.887 kb., kj. és ak. Busóez, 
45, a. t. és u. I•• Szento.ntal. . tsz. Lőcse, jbtk. és ah. Késmli.rk, ca. il. Podolin, 

Topercze1·tanya, r-. Mezókaszony, Bereg tJm., 67, IX, SO, a. t. Podolin, ~· 
mezőkaszonyi j., cs. O. Mezőkaszony, u. t. és *) Toposd kk., Bihar tim., magyaresékei i~· 
u. P• Mezőkaszony. . · ház 56, f. 264, O., .:f, 7ö2 kb., kj. és ak. Magyar-

T o p es t l. Toposd. . cséke, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Magyarcsék~ 
Top lila, r-. MAesa, .Arati ""'·• aradi j.,. cs. G. cs. o. Magyarcséke, 37, IV, 11, u. t. és 1. p. 

KOl'lös, u. t. és u. p. Knrtös. Magyarcséke • 
. *) ,Topla kk., Krass6-1Jzörlng 11m., marosi j. Topospuszta,"' , ~IBOtiY ".,, dunt-

(székh. Marosberkes), ház 47, :E 289, O., 9=-. szerdahelyi j., cs. ö. Dunaszerdahely, L t. él 
1.345 kh., kj. és ak. Dobosd, tsz. Lugos, jbtk. és a. p. Dunasze1·dahely. 
ah. Facsád, cs. ö. Ráczszabadi, 413, VIII, !18, *)Torbágy nk., X Ráczzug; Pest-Pilis·Boli·Kia-
a. t. Facsád, a. p. Batta. ktm "•·• biai j., ház 305, f, 1.90(., N., m., O• B.Oií7 

T o p l e c z l. Csernahéviz. · kb., ak. helyben, tsztk. és jb. Pestvidéki (széth. 
Toplicza kk .. Hunyad t~m., dévai j., ~á.z 77; Budapest), ah. Budapesti kir. ülampénztár (IV. 

t 3~5, O., kg. Magura, 841 kh., kj. és ak. \felsö- VáJ:megyeház), cs. 11. Bia, 3!1, I, i, f, ~ 
csertés, tsztk., jb. és ah. Déva, es. ö. Haró, M, *) Torboszló kk., Me~ros-Torda 11m., nyári.dsze. 
XX lll, 75, a. t. és a. p. Felsőcsertés. · redai j., ház 108, i, 4!16, M., ~, kb~ kj. lJ 

'f o p li c za l. Királybányatoplicza. . ak. Székely bere, tsz. Maros-Vásárhely, jqtk. és ah. 
T o p l i lU a l. Maroshéviz. . Nyárádszereda, CB. o. Makfalva, 6!, xxn, 71, 
T o p l i c z a l. Szamoshéviz. a. t. Nyárádszereda, a. p. NyárádmagyaróL 
T. o p l i c z ak 6. r á n d I. Hévb.káránd. T o r b os z l ó L Kistorboszló. · 
*) Topolóka kk . ., ZempUn t~m., homonnai j., ház *) Torcs kk., Pozsony ""'·• som01-jai j., biz 46, 

106, i. ö~5, L, lengyel, n., rk. Mogyorósfalu, gk. t 283, N., m., ef, rk. Misérd, 888 kh., k~ és 
Istvántelke, 1.526 kh., tj. és ak. ak. Dénesd, tsz. Pozsony, jbtk. és ab. Somorja, 
tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ab. Homonna, cs. O, cs. ö. Som01-ja, 7!, XIIl, 40,11. t. Pozsonyptlsp~ki, 
Tavarna, 66, IX, 28, u. t. és a. p. Homonna. u. p. Misérd. 

T o p o l o v ka l. Topolóka. *) Torda· rt v. és I, X Ádámvillgy, Állami 
To p o l y l. Kistopoly, Nagytopoly. ménesgazdaság, Bagoly, Bánya, Békás, BiróvOJn, 
*)Topolya nk., X Emödpuszta; Bács-Bodrog Borzos, I;Jotorom, Cserepad, Csipkéstér, Csóka· 

"•·• topolyai j., ház i.fíBO, ;E 1!!.471, M., O• J), tető, ·Csorbav!llgy, Czondrapál, Feljiró, FeredG, 
. ág. Bajsa, 163 kb., ak. helyben, tsz. Szabadka, GorgAn, Harkanyikő, Hosszúvölgy, láraivGI@T, 

és ah. helyben, cs. ö. helyben,· 86, VI, 18, Kádárdomb, Kamarás, Karácsonrvlllgy, Kenderes, 
r. _r- e. ~- Keresztes, Királynagyerdö, Királyrét, Kisrartas. 

r-. Zaláta, Baranya""''' szentlőrinczi lyuk, KisbosszúvOlgy, Kismelegv!!lgy, Kisvirágos, 
j., cs. ö. Sellye, a. t. Drávasztára-Zaláta, a. p. Kőkut, Krákos, Labodás, Lapostet6, Martalja, 
Zaláta. , Nagyfarkaslyuk, Nagyjeges, NagymelegvGlgy, Or-

T o p o l y a l. Kistop olya, T01·öktopolya. döngős, Palaczkos, Pardé, Péterlaka, RoumesG • 
*) Topolyán kk., Zemplén t1m., nagymihályi Sóspatak, Sotétv!!Igy, Sulya, Szabadvillgy, Szeker· 

j., ház 14.5, i. 610, T., ; , rk. Nagymihály, 8Só czés, Szelektelek, SzentjAnos, Szindivillgy, Ti!ndér, 
, kb., kj. és ak. Nagymihály (nagymihályvidéki Vaskapu, Vérgödre és Virágosviiigy; Tortla·Ar1· 

~j. és ak. kerill~t), tsz. Sá'toraljaújbely, jblk. nyos ·"m., ház USO, f, 1U61í, ll., o~ czigány, 
és ah. Nagymihály, ca. ö. Nagymihály,. 66, IX, ~8, n., o; t (t), ~ (•), ef, .:f, 8, (1, th., 
L t. és a. p. Nagymihály. ak. helyben, tsztk., jb. és ah.' helyben, es.~ 

Topolyapuszta, r-. Nagygáj, TMontál 11m., bán- helyben, 50, XXI, 69, . f, e.~ 
laki j., cs. 6. Nagygáj, u. t. és a. p. Nagygáj. T o r d a L 

*) Toponir kk., X Belsómajor; Fészerlakpuszta, •) Tordaegres kk., Torda-.4rlltlyos ""'·• llJó. 
Kisivánmajor, Bépáspuszta és Zaranypuszta; j árai j., ház 146, f. 668, O., t, lOlB kb,, kj. és 
Somogy t~m., kaposvál'i j., ház 884., !. ,,61~ M., ak. Alsójára (járaszurdoki k,j. és ak. kerQ)el), 

0, ref. Kaposvár, ág. Ecseny, 7.!110 kb., k.j. és tsz. To1·da, jbtk. Alsójára, ah. Torda, cs. 6.· 
ak. helyben, tsztk., jb. és ab. Kaposvár, es. ö. Alsójál-a, 50, XXI, 69, u. t. éa u. p, .Aiaójila. 
helyben, 44o, XIX, 62, :r. ~· . *) Tordahagymás .kk., Tord11·Aranyos ~·· 

*) Toporcsa nk., tim., szerdahelyi j., ház alsójárai j., ház 104, i. 506, O., t, 1.615 kb., 
~7, i. 1.567, O.~ =f, 8.846 kb., ak. helyben, tsz. kj. és ak. Ruhaegres, tsz. Torda, jbtk. Alsójára, 
Nqyszeben, jbtk. Sze1·dahely, ab. Szászsebes, ah. Torda, cs. O. Alsójára, öO, m, 69, a. t. és 
cs. ö. Szerdahely, 64, XXIII, 74, a. t. Vízakna, o. P• Alsóját"a. 
L p. Nauludas. *) Tordaméu kk., X Lehelpuata; N1ilrt1 
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, ... , nagytapolcsányi j., hAz 56, :E 4!37, T., rk. es. ö. Beremend, 5!1, XIX, 60, L t. és •· p. · 
Nyitraperjés, 1.518 kb., kj. és ak. Nyitraperjés, Beremend. · 
tsz. Nyílra, jbtt. és ah. Nagytapoleaány, cs. o. *) Torjás kk., .Arad ""'·• máriaradnai j., ház 
NaBJlapolesilny, 1!1, XIV, 66, u. t. Nagytapolesány, 175, f. 867, O., .:j=-, 8.788 kb., kj. és ak. Soborsin, 
11o p. Nyitraperjés. tsz. Arad, jbtk. és ah. Má.riaradna, ca. G. helyben, 

*) Tordas nk., X Erdőmajor éa Káloz; Feilr IV, 18, u. t •. és u. P• Soborsin. _ . 
.,11., v6li j., ház tOO, :! 1.433, M., Ó'• rk. Vál, Torkospuszta, ·rt Kozma, Zemplén f1fJI., pl· 
ref. Gyuró, kb., ak. helyben, tsz. Székes- azéesi j., cs. G. Tc'Jketerebea, L t. és L P• 
fehérvár, jbtk. Bicske, ah. Vál, cs. G. Marton- Kozma • 
vásár, 69, XVII, 58, a. t. Martonvásár, . *) Tcumafala kk., Sopron ""'·• nagymartoni j., 

Tordasbijmajor, rt Kemenespálfa, Vas ""'·• ház 174!, i. 889, N., o. kh., kj. és ak. helyben, 
czelldOml!lki J:, ca. G. Jinosháza, a. t. és u. p. tsz. Sopron, j btk. és ah. cs. O. Lajta-
Jánosháza. szentmiklós, 76, XVIII, 67, a. t. és a. p. Félszer· 

• 

· *) kk., Torda-Arangoa ""'·• fal va . 
tordai j., ház 82, :E 4.14!, O., t, 1.505 kb., kj. és *) kk., X Vétyempuszta; Zala 
ak. CsOrOlye, t.sztk., jb. és ah. ·Torda, cs. G. Mi- ""'·• letenyei j;, ház 96, i. 6!15, M., rk. Szécai
kes. 60, XXI, 69, •· t. TordaszentlAszló, u. p. sziget, !2.94!5 kb., kj. és ak. Szécsisziget, tsz. Zala
CsOrOlye. · egerszeg, jbtk. Alsólendva, ah. Letenye, cs.· G • 

*) Tordaszentlászló kk.,. Torda-Arangoa ""'·• Páka, 68, XX, a. t. Csllmllder, a. p. Szécsi-
alsójárai j., ház 290, :E 1.4!1i4!, M., ~, 8.918 kh., sziget. · . ·· 
kj. és ak. helyben, tsz. Torda, jbtk. Alsójára, ah. *) Tormapataka kk., 81oltzolll-Do1Joka t1tll., 

Torda, es. G. helyben, 50, XXI, 69, ..[ll e. csákigorbói j., ház 65, ! 819, O., gk. Zálha, 848 
~· . kh., kj. és ak. Zálha, tsz. Dés, jbtk . 

") TorditfalTa kk., Utl"arhely ""'·• székelykéresz- ah. Dés, cs. G. Semesnye, XXI, 70, •· t. éa 
tliri j., ház 131, :E 46!8, 8, 1.094! kh., .tj. és a. p. Csákigorbó. 
ak. Firlosmartonoa, tsz. Székelyudvarhely, jbtk. és *) kk., X Sárgödre; Baranya "•·• 
ah. Székelykeresztúr, cs. G. Etéd, 82, XXIV, 80, hegyháti j. (székh. Sásd), ház 1!9, ! 687, JI., 
L t. Székelykeresztúr, a. p. Kobátfalva. n., rk. BaranyaszentgyGro, !1.158 kb., kj. és ak. 

*) Tordatdr kk., X Dobogótet6, Kistanya, Bakócza, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Sásd, cs. O. Ba
Tarsolymajor, Túrbármas és Vasstanya; Tortlca- kócza, 5!1, XIX, 60, a. t. Bakócza, cgJ. · . 
kanyo1 ""'·• tordai j., ház !!74, f. 1.i40, M., kk., Hut1gatl ""'·• j., ház 
o., o, ; , ~ , 8, 8.82!1 kb., kj. és ak. hely ben, !16, :! 128, O., kg. Martinesd, 286 kb., kj. és 
tsztk., jb. és ab. Torda, cs. G. To1•da, 50, XXI, .,...k. Lozsád, tsz. Déva, jbtk. és ah. Szászváros, cs. o. 

~· · Piskitelep, 66, XXIII, 75, L t. a. p. 
*)Tordavilma kk.,Beolnok-Doboka ""'·• magyar· Lozsád. 

láposi j., ház 196, ! 913, O., t,· .:j=-, 8.407 kh., Tonn4s, rt Nagyk6rG~, Pest-.HJi8-8olt-KislH 
kj. és ak. Drágavilma, t.sz. I;)és, jbtk. Nagyilonda, ""'·• cs. G. Nagykőrös, •· t. és u. p. Nantőrös. 
ah. Magyarlápos, cs. G. Nagyilonda, 68, XXI, 70, T o r m ás L Kisto1·más, Nyitratormás. 

u. t. és u. P• *) Tormásket1; kk., Bara ""'·• garamszent-
Tordos kk., Hwnyad .,".,, szászvárosi j., haz kereszti j., ház 55, f, 370, T., rk. Karvaly, 

160, i 641, O., m., 1, ~, .:j=-, !.!19 kh., .tj. és kh., kj. és ak. Karvaly, tsz. Aranyosmarót, jbtk. 
ak. helyben, t.sz. Déva, jbt.k. és ah. Szászváros, és ah. Kö1mGczbánya, es. O. Kiszelfalu, !16, XIV, 
cs. ll. Szászviros, M, XXIII, 76, m. h., 4!5, u. t. KllrmOczbánya, u. p. Karvaly. 
a. t. és a. p. Szászváros. Tormá.smajor, rt Zalaistvánd, Zala "•·• zala-

T o r d os L Oláhlordos. egerilzegi j., cs. O. Kemendollár, •· t. és u. p. 
T o ri s z t a L TaJ•czaCö. Szepetk. · 

• • 

*) Torja nk., HáromBIII: ""'·• kézdi j. (székh. Tormispas1ta, rt Sopron ""'·• csep-• 
Kézdivásárhely), ház 763, :E 2.584, M., o, t, ~, regi j., cs. G. Csepreg, m. h., u. t. é11 ·a. p • 
8.801 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Kézdi- Csepreg. · . 
vásárhely, es. G. Kézdivás~l.rhely, j, XXIV, 79, a. t, n Csermend, Nyitra ""'·• nagy-
Kézdivásál'hely, ~· tapolcsányi j., cs. G. Nagyrépény, a. t. Kis-

TorjiLl büdösbarlang, r"\ Karatnavolál, Három- répény, u. P• Kisvicsá.p. ·. . 
1eik t~m., kézdi j. (székh. Kézdivásárhely), cs. G. Torrnidanya, r"\ Balkány, 8sabolC8 ""'·• nagy
Kézdivásárhely, o. t. K,ozdivásárhely, u. p. Tmja. kállói j., es. G. Balkány, a. t. és •· p. Balkány. 

*) Torjá.nez kk., X Czigánytelep, Gréda, Med- Tormatanya, rt Kisszállás, Bács-Bodrog ""'"' 
rovics, Pik és Verbák; Baranya ""'·• siklósi j., bácsalmási j., cs. G. Jánoshalma, u. t. ée u. P• 
ház 14-6, :E H., m., rk. Berem .. nd, 4.666 kh., Kisszállás. 
tj. és ak. Be1•emend, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Siklós, rt Nagykereki, Bihar ""'·• bihar-
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keresztesi j., cs. G. Kisszántó, •· t. Kisszántó, 'sz. Kassa, !btk. és ah. Torna, es. &. Sun, 34, 
•· }J• Nagykereki. lX, 27, u. t. és u. p. Bódvaszilas. 

Tornuistelek, ~ Tésenfa, Baranya ""'·• sik- *)Tornaszentjakab kk., X Antalmajor, Katalin· 
lósi j., cs. 6. Drávaszabolcs, a. t. Harkány~ u. p. major és Madaraspuszta ; .Abau,i-TorntJ tt•·• tor
Kém es. , nai j., ház 86, :E 6~9, M., Ö, gk. Viszló, reL 

*) Tmmos kk., X KiserniSke és Tormosi sziSlliS- Rakaczaszend, 3.961 kb., kj. és ak. Hidvégardó, 
hegy; Nyitra "m., nyitrai j., ház 10o, z 1.111, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Torna, cs. ll. Torna, M, 

, T., m., rk. Nyitra, 1.556 kb., kj. és ak. Nyitra lX, !7, a. t. Bódvavendégi, u. P• Hidvégardó. 
(nyitl·avidéki kj. és ak. keriUet), tsztt., jb. és *) Tornaújfalu kk., .Abauj·Tortlll """' tomai 
ah. Nyitra, cs. G. Nyitra, lJ, XIV, 46, u. t. és j., ház 9 !l, i. 470, M., o, ref. Zsarnó, 1.7~ kb., 
a. p. Nyitra. ' kj. és ak. T01na, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Torna, 

Tormosi szöllöbegy, r- Tormos, Nyitra ""'·• .,s, o. Torna, 36, IX, ~7, u. t. és 1. p. Torna. 
nyitrai j., es. ö. Nyitra, u. t. és u. p. Nyitra. Tornaytanya, fl Gyöngyöshalmaj, Heou n. 

*) Torna kk., X Csigatanya, Gyúrmajo1· gyöngyösi j., cs. O. Vámosgyörk, L t. Ludu, 
és Miglinczpuszta.; Abauj-Torna t~m., tornai j., o. p. Visonta. 
ház !85, i. l.6!J7, M., o, 1), ref. Zsarnó, 4.0a.t. *) Torn6 nk., Krrus6-Beörtny """' resicza-
kh., kj. és ak. helyben, tsz. btk. és ah. bányai j., ház 590, f. 3.~!1, O., •, .:f, kb., 
helyben, es. G. helyben, M, IX, 27, :r. ak. helyben.; tsz. Lugos, jbtk. és ah. Boksánbánya, 
_I- e. ~- · es. O. Szócsán, 63, VII, ~O, a. t. és u. p. Resica.· 

T o r n a I. Apáezatorna. · bánya • 
*) Tornabarakony kk., .Aba~- Torna 11m., lor- *) Tornóez nk., X Alsómaj or, Fels6jattó, Kulcsár· 

• nai j., ház ój, ! M., t, rk. Tornaszent· vOlgymajor, Máriamajo1· és Ujmajor; Nyitr11 
andrás, 1.413 kb., kj. és ak. Tornaszentan·lr. 1, t~m , vágsellyei j. (székh. helyben), ház 
tsz. Kassa, jbtk. é'S ab. Torna, cs. O. Szin, 34., tl. !.458, M., t., o, 5.65~ kb., ak. helyben, ta. 
IX, ~7, u. t. és u. p. Bódvaszilas. Nyitra, jLtk. ah. Érsekújvár, es. 11. belJ· 

*) Tornagörgö kk., )( Lebújkorcsma, Pak.lan- ben, li, XIII, 4~, r. Cd(!, _t- e. ~· 
major és PétermeziSpuszta; Abauj-Torna tim., · *) Tornon nk., X Hirtyikpuszta és SzántliS
tornai j., ház 217, z 1.057, M., o, ~ , 6.'!!33 kh., puszta; .d rad ""'·• tornovai j., haz 6!1, i 3.1»3, 
kj. és ak. helyben, tsz. Kassa, jbtk. és ah. Torna, O., m., 1=-, rk. Pankota, 5.000 kb., ak. helyben, 
es. o. Torna, 34, IX, !7, u. t. Torna, ~- tsz. Arad, jbtk. és ah. Borosjenc'l, es. ll. helyben, 

l *) Tornahorváti kk., ..AbavfTornc' vm., tornai SS, IV, ta, f, _r- e. ~ 
j., ház 5{., z M., ; , rk. Hidvége.rdó, 884 *) Tornya nk., X uslhtanya; C&alláll , .. 
kh., kj. és ak. Hídvégardó, tsz. jbtk. és ah. battonyai j., ház 461, f. ~.587, ll., o., az., ö, 'f 
Torna, cs. O. Torna, 34, IX, 27, u. t. Bódvaveb.· ('), 4.378 kb., ak. helyben, tsz. Szeged, jbtk. ~ 
dégi, u. p. Hídvégardó. ah. Battonya, cs. G. Battonya, 101, V, 15, 

*) Tornakápolna kk., ..Abauj- ""'·• tor- ~-
nai j., haz 89, t 141, M., ref. Szőllősardó, 698 T o r n y a L B6.ntornya, Bottornya, CsáktornJ&, 
kh., kj. és ak. Jósvafc'l, t.sz. Kassa, jbtk. és ah. Pottornya, Simontornya, Szentetornys. 
Torna, cs. o. Szin, 86, IX, !17, L t. és u. p. Tornyó, ~ Bicske, F8jlr ""'" váli j., CL ll. 
Szin. . . Bicske, u. t. FelsiSgalla, u. p. Bicske. 

*)Tornalja nk., X Foglaláspuszta, Lapsapuszla, *J Tornyos kk., .fi't'I&Cséta ""'·• trencséni j., baz 
Pusztaoldal és U raspuszta; Gömör iB KiB·Hont 182, :E 968, T., (\, 2.86~ th., k.j. és ak. Trencsén 
tim., t01naljai j., ház !159, z 2.033, M., ~, rk. (trencsén vidéki kj. és ak. kerlllet), jb, és 
Méhi, ág. SajógOmOr, 6.486 kb., ak. helyben, ah. TrenC!I~n, cs. G. Beczkó, 71, XV, 417, f, 
tsz. Rimaszombat, jbtk. és ah. helyben, es. "· hely- ~. 
ben, ~5, XVI, 5!l, e. Tornyos, fl Ada, Báca-Bodrog "•·• zentaij1 

Tornallyaltanya, r"' Borsod 'Dm., cs. o. Szenttamás, u. t. és u. p. Ada. 
mezc5esát~ j., es. 6. Tiszapolgir, a. t. és a. p. Tornyos, r"' Zenta, Bác11-Bodrog ti&, ca. ll. 
Tiszakeszi. ' helyben, u. t. Csantavér, C8J. 

*) Tornanádaska. kk., .A.bauj-Torna. vm., tornai Tol'nyosborház, ~ Mezózombor, Ze•pUu11., 
j., ház ö7, i. 828, M., rk. Bódvaszilas, 1.866 kb., szerenesi j., cs. O. Szerencs, u. t. Szerenca, L p. 
kj. és ak. Bod vaszibs, tsz. Kassa, jbtk.és ah. To1·na, Mezc5zombor. 
cs. O. Torna, 34-, IX, !7, ~. r. ~ p. u. *)Tornyosnémeti kk., .db.auj-ToNitJ "._,kassai 

T o r n a p i nk ó e z l. Veszprémpinkóez. j., ház 1416, :E 886, M., ~, rk. Hidasnémeti, rt. 
Tornapuszta, ~ Csákvár, F8jtr tim., móri j., Bölzse, !ll.967 k.h., kj. Abaújszina, 11k. Hidasné-

cs. O. Csákvár, u. t. és u. p. Csákvé.r. · meti (az abaújszinai ak. párhuzamos B. aDJ&· 

*) Tornaszentandrás kk., X Kové.csipuszta és könyve), taztk., jb. és ah. cs. 11. GIIDCI, 
Vilé.gospuszta; .dbt.ivj-Toma tim., j., ház '14, IX, 17, u. t. és a. p. Hidasnémeti. 
111, :!!. 488, M., o, 2. 74:4 kb., kj. és ak. }lelybon, *) Tornyospálcza nk., X Forpchtanya til 
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Újfalusitanya; S•t~bolcs t~m., tiszai j. (székh. Man· *) Torontáltorda nk., Toronttil vm., lGrök· 
dok), haz 852, :E 1.133, M., t, ~, rk. Mándok, becsei j., ház 712, :E 4 28fl, M., o, 8.906 kb., ak. 
7.680 kb., ak. helyben, tsz. Nyíregyháza, btk. és helyben, tsz. Nagybecskerek, jblk. és ab. Tl!l·Gk-
ah. Kisvárda, ca. o. Kisvárda, 66, X, 88, r, becse, cs. ·ll. helyben, 29, V, 16, ~- . 

. ~- *) Torontáludvar nk., t~m., antal-
*) Toroc1kó kk., TordtJ-ArtJngos vm.., toroczk.ói falvai j., ház 4i!7, !. !.177, Sz., =t=-, rk. Perlasz, 

j., ház 893,! 1.612, M., o., 8, kg. Borrév, 4.587 kb., 10.481 th., ak. helyben, tsz. Pancsova,jbtk. Perlasz, 
kj. és ak. helyben, tsz. Torda, jbtk. Alsójára, ah. Antalfalva, cs. G. Torontálsziget, VII, , 
ah. Torda, cs. G, helyben, 50, XXI, 69, ~· 
.I- e, ~· *J Torontál11jfalu kk., X Gergelypuszta; Toron-

*) Toroczkógyertyá.nos kk., X Nagykc'itelep ; tál vm., bánlaki j., ház 98, ! 668, M., n., rk. 
Tortla-.Aranyoa t~m., toroczkói j., ház tU,! öM, Nagygáj, 1.424 kb., kj. és ak. Szécsenfalva, tsz. 
O., t, 8.076 kb., kj. és ak.. Toroczkó, tsz. Torda, Nagybecskerek, jbtk. és ab. Módos, cs. O. Kan ak, 
jbtk. Alsójára, ah. Torda, es. o. Toroczkó, 50, !!9, VII, ~U. a. t. Ólécz, n. p. SzécsenfalvL 
X~I, 69, u. '&. és a. p. Toroczkó. *) ~~r~~áldsá.rbely nk., Torontál vm., antal-

) Toroc1kóuentgyörgy kk., Tordt~-ArtJt11JOB falval J., haz 1.266, ! 6.180, M., sz., n., ~, rk. 
"..., toroezkói j., ház !!49, !. 983, M., o, ~, 8, GalagonyAs, ág. Antalfalva, kg. Cserépalja, 9.278 
6.118 kh., k,j. és ak. Tol'oczkó, tsz. Torda, jbtk. kb., ak. helyben, tsz. Pancsova, jblk. él ah. Antal-
Alsójára, ab. Torda, cs. G. Toroczkó, 60, XXI, 69, falva, cs. G. helyben, !19, VII, 1!1, '.f• 
a. t. él a. p. Tor9ezkó. . _[ll e. ~-

!orok, "' Boldva, Borsorl tm., edelényi j., *) Torony kk;, X Újmajor; Val t~m., szombat-
es. O. Sajószentpéter, u.~ és u. p. Boldva. helyi j., haz 67, f. 466, M., rk. Dozmat, 1.8!116 kb., 

*) Torontálalmás nk., X Nádalja rrártelep; kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Szombathely, · 
TorOtttál ""'·• pancsovai j., ház 675, :E 8.116, N., cs. G. Szombatbely, XVIII, 59, r. 
o., o, kg. Galagonyás, 1!.948 kb., ak. helyben, ~· 
tsztk., jb. és ah. Pancsova, es. O. Galagonyás, !!9, T o r o n y L Dunatorony, Féltorony, KistoronJ, 
VII, !í!, f, ~· · Sebestorony. 

*) Torontáldinnyés nk., X Zsivanovicstanya; *)Toronya kk., X Fenyvesvölgy; MártJmtJroa 
Tor011tál tim., párdányi j., ház 343, ! 1.666, Sz., vm., GkGrmezői j., ház 22!11, f. 1.!111!, R.-, n., t, 
t, rk. Újpécs, 7.066 kb., ak. helyben, tsz. Nagy- 6.306 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Máramarossziget, 

és ah. Módos, cs. ll. Újpécs, !119, jbtk. és ah. ÖkOrmezc5, cs. G. Majdánka, 86, XI, 
V, 16, ~- u. t. ÖkGnnező, ~-

To r on tálerzsébe tl ak l. Nagyerzsébetlak. T o r o n y iL L Kistoronya, Nagytoronya. 
*) Torontálgyüh~sz nk., X Uradalmitanya ; Toronyatllrdli, r+r Nagytoronya, Zemplm ""'·• 

TorOtttál ""'·• párdányi j., ház i89, f. 1.467, O., sátoraljaújhelyi j., cs. G. Sátoraljaújhely, 11. t. és 
n., :f, rk. Újpécs, 4.8!0 kh., ak. helyben, tsz. a. p. Sálm·aljaújhely. 
Nagybecskerek, jbtk. és ah. Módos, cs. O. Rudna, *) Tonaj kk., X Csillagmajor, Kishegy, Lulla-
!i9, V, 16, f, ~- hegy és Lullapuszta; Bot~togg t~m., tabi j., ház 

To r o n t j ó zs ef alv a l. Józsefral va. ~40, !. 1.196, M., n., rk. és ig. Tab, ref. Nagy-
*) Torontálkeresztes nk., TorOfltál t~m., bábony, 1.865 kb., kj. él ak. Tab, tsz. Kaposvár, 

módosi j., ház 179, f. 974, M., rk. Módos, 1.861 jbtk. Tab, ah. Karád, cs. O. Tab, U, XIX, 68, a. t. 
kb., ai. helyben, tsz. Nagybecskerek, jbtk. és ah. és a. p. Tab. · 
M6dos, es. O. Módos, VII, !O, r. 1:8;]. *) Torzsa nk., X Péklapuszta és Torzsai 

*) Torontálorosll nk., X GyOrgymajor, Hedvig- tanyák; Bács-Bodrog t~m., kulai j., ház 731, 
major és Ifigéniamajo1·; Torontál ""'·• zsombolyai f. 3.883, N., m., t., r., ~, r:f, rk. Kuezo~, gk. Bács
j., ház 587, f. S.Oó6, M., n., o., O• =t=-, 5.809 kh., ke1·esztúr és Kuczora, 10.416 kb., ak. helyben, 
al. helyben, llz. Nagykikinda, jbtk. és ah. Zsom· tsz. Zombor jbtk. és. ah. Kula, es. G. Óverbáa, 
boiJa, es. G. Csernye, 61, VIII, !!4, ~· 6, VI, 19, , _[ll e. ~· 

*) TorontA.luécsány nk .. X Malamegya; Torol&· Torzsal r+r Tofzsa, Bács-Borlrog " •• , 
tál ""'·• módosi j., ház 476, !. !1.176, N., m., Or kulai j., cs. G. a. t. és a. p. TorzaL 

kh., ak. helyben, tsz. Nagybecske1-ak, jbtk. *) Tósár kk., X Hallértérlagyár; Nógrád vm., 
él ah. llódos, es. G. Szárcsa, !!9, VII, !!O, gácsi j., biz 6~, ! 8!)4-, T., rt. Ipolyberzencze, 
f, _[ll e. ~. . ág. Losoncztamási, ~.066 kh., kj. és ak. Losonc»-

*) Torontálsziget nk., X Blaskovichtanya és tamási, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. Losonez, 
tanya; Torontál ""''' antalfalvai j., ház cs. O. Lónyabánya, ~5, XVI, 61, a. t. Szinóbánya, 

603, i !1.917, Sz., n., ::f, rt. Apaháza, ág. Antal- u. P• Losoncztamisi. 
Calva, 1!1.661 kh., ak. helyben, tsz. Pancsova, Tóso.tanya1,"' Nú.dasberend, KoloSB om., nádas-
jbti. Perlasz. ah. Antalfalva, cs. O. helyben, menti j. (székh. Kolozsvár), cs. ö. Nádasszent- .. 
VU, i~. _(ll e. ~- l mihály, •· t. Borsaujfalu, a. p. Magyarnádas. · · 
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*) Tósnyárasd kk., Possony ""'·• galántai j., Metesd, tsztk., jb. és ah. Gyulafehérvt.r, cs. 4. 
ház 97, f, 6!14, M., ri:. Nemesknjal, 1.088 kh., kj. Metesd, 60, XXI, 68, 1. t. és g, p. Ieiesd. 
és ak. Nemeskajal, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Ga- Tótralupuszta, f"'! Somogy tJm,, kapos-
Iiínta, cs. o. Galánta, 72, XIII, 61, m. h., vári j., cs. O. Gálosfa, u. t. Kapos~yarmai-Hajmás, 

• 

•· t. Galánta, a. p. Nemeskajal. •· p. Szentbalázs . 
*) Tósok kk., V~asprtm vm., devecseri j., ház TótfalurnUizta, f"'! Fels6marácz, Va~ t~•, kllr-

10,, ! 670, M., ri:. Tósokberénd, ref. Ajka, 1.!191 mendi j., es. o. ,lvá.ncz, u. t. és •· p. lvt.ncz. 
kh., kj. és ak. Ajka, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Tótfalupuzta, f"'! Nylrábrány, Szabolcs m, 
Devecse~, cs. G. Ajka,·· 19, XVII, 65, a. i. és ligetaljai j. (székh. Ny~racsád), es. ~· 
u. p. Ajka. . a. t. és u. p. Nylrábrany. 

*) Tósokberénd kk., X Kisberéndpuszta; Vess- *) Tótgurab kk., PotaOfly ""'·• azenczi j., haz 
prim ""'·• devecseri j., ház 115, i. 665, N., m., (5, 146, :! 98:ll, T., (5, 1.768 kb., kj. és ak. Ha.ltJ1i· 
1.769 kb., k.j. és ak. Ajka, tsz. Veszprém, és ah. patak, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Bazin, ca. G. 
Devecser, cs. O. Ajka, 19, XVII, 65, m. h., Buin, 71, XIII, to, a. t. és L p. Bazin. 
L t. és •· p. Ajka. T ó t g y O r k l. Galgagyörk • 

T os o n c z a t Tósár. T ó t g y ú g y L Gyugy. , . 
*) Tóueg nk.; X Csérestanya, Erestanya, Ger- •) Tóthalom kk., Trenc11t& va., illavai j., 

jéstanya, Ha,jótanya, Pák1·atanya, Paládicspuszta hAz 46, ! !142, T., rk. Fels6Uilb'Jes, !.1)7 ih., 
és Perjetanya; Put-Hlis-&lt-Kiakun tJm., abonyi kj. és ak. FelsótOlgyes, tsz. T•·encsen, jbtk.Il!ava, 
j., ház 671, :! 8.690, M., o, ~, 16.826 kh., ak. ah. Puhó, cs, o. Illava, 71, XV, 417, •· t. Illava, 
(a hozzátartozó Paládicspuszta kivételével) helyben, u. p. Felsc5t0lgyes • 
tsz.· Kecskemét, jbtk. és ah. Czegléd, cs. O •. Jász· T ó t h a r t 1 i n 1. Hartyá.IL . 

• karajen6, 68, Il, 6, r. ~- *) Tótháza kk., Kolon ""'·• mocai j., hb 8~. 
Tó~z?g, f"'! va, Turócs tJm., stubnya- ! 4'!8, O., t ' 1.!18 kb., kj. és ak. Mocs, tsz. 

ftirdől h cs. O. Mosóez, u. t. Mosócz, a. P• Ivánka· Kolozsvár, jbtk. és ah. Mocs, cs. G. Báld, 6~, 
falva. . . XXII, 78, u. t.- és u. p. lloes. · 

Tószög, f"'! Poltár, Nógrád_ tlm., losC)I\cZl J., Tóthegy, r., Koppánymegyer, SoMogy Dili, 

es. O. Málnapatak, •· t. és a. P• Poltár. tabi j., cs. O. Tao, u. t. Nagybábony-KoppiLnJ· 
; 6 t L Feketetót, Feltó~. . . . megyer, u. p. Nagyb6.bony. · 
) Tótalmid kk., X Csmg1bng1csárda; Zem· *) T 'th kk. x· Tóth · ta . • .c T o egymeg , egymeg1 pusz ; 

pUn tJtn., hornonnal J., ház 79, ~ 4'J!6, ., n., m., Gó - ..r. :v· un-• • b l' · ( 'kh 
k . K k mot· .,.- n. IB· a.,. ... ""'·• nmaszom a 1 J. sz~ , 

rk. Laborczmező, 1.079 kb., J· és ak. os ócz N t ) h' .,, .r: 178, T ,,. Alsó 'Ll' 
t Sát l. újb I 'btk é ~, H . .. yus ya ' az ...v, ...., ., "'li• szt, u. 
sz. ora J& e y, J • 8 au; omonna, cs. u. 911 kh., kj. és ak. Alsósziklás, tsztk., jb, és ah. 

Izbuuaradvány, 66, IX, !8, u. t. és a. P. R' b t .. R' k k ca" XVI 6~ K ... ó 1maezom a , es. v. 1ma o ova, .w, , ., 
oa.. ez. t. R' b t · áh.ó 
T 6 t d á l F l Ó d

. u. 1maszom a , u. p. Rtmar • a l' a c z . e s ara 1. · 
T ó t b á n h e g y t! 8 1. Nagybánhegyes. Tó~hegymegil)U~zta, f"'! T~t~egymeg, Gó111ör· 
*) Tótdiós kk., Nyitra tJm., galgóczi j., ház 44, ts K•s-H_otlt vm., r1maszom.bat~ J. (székh. Nyustya) . 

f.. 886, T., rk. Felsőatrak, 1.168 kh., kj. és ak. e~. G .. Rtmakokova, U. t. Rimaszombat, L '' 

Felsöatrak, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, cs. o. lhmaráhó. 
Nagyrépény, 11, XIV, "· a. t. Radosna, u. P• . Tóth I •. aJ?• tanya, 0 Tis~nána, Hev~'~~~. 
Felsöatrak. t1szafllred1 J·• es. o. T1ezanana, u. t. KISkGre, 

Totesd kk., Hunyad ""'·• hátszegi j., ház 98, u. P• Tiszanána: · 
f, 368, O., t, 1.131 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Tótlltanya, f"'! Gencs, Szatmár tJIIJ., naP,· 
Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, cs. G. Hátszeg, 64, károlyi j., es. O. Nagymajtény, u. t. l··zólereJU. 
XXIII, 75, •· t. és u. p. Poklisa. a. p. t :encs. 

*) Tótralu kk., Zala 11m., csáktornyai j., ház Tóthtanya, ,...., PatóhAza, Szatmár tJIIJ., sziner· 
70, i, 375, H., rk. , 1.086 k.h., kj. é~ váraljai j., es. O. Sárk!lzújlak, u. t. és q, p. 
ak. Drávanagyfalu, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. . 
Csáktornya, cs. G. Csáktornya, 48, XX, 66, u. t. *) Tóti nk., X Rétimalomtanya. Szintar· 
Csákt0111Ya, 11. p. Drávanagyfalu. tanya, Üd ényitanya és Vert'staoya; Bih11r r•., 

T 6 t fa l u l. Alsótótfalu, BánfTytótfalu, BO.kk- margittai j., ház ·68, f. 1.55~. M .. ~, rUiicskt . 
tótfalu, Felsőtótfalu, Giródtótfalu, Kerkatótfalu, Kk. Cséhtelek, 1.6fi0 kb., ak. he!Jbeo, tsz. ll'a~r· 
Kislótfalu, Kolozstótfalu, Komlódtótfalu, Kraszna- Várad. jbtk. és ah. 1\lnrgHta. cs. !1. Micske, i!:l, 
tótfalu, Misztótt'alu, Nagytótfalu, Oláhtótfalu, lll. 7. u. P· Marg•Un. 
Pinkatót falu, Rábatótfalu, Sorkitótfalu, Sze pes- T ó l i l. Felsötöli, Kli.ptalant~ti, LengJellóti, 
tótfalu, Ta,hitótfalu, Turócztntfalu. Nagylóti. . 

*) Tótfalud kk., .Alsó-Fehér "'"·• magyarigeni Tótfmlljor, f"'' Lengyeltób,. 
j., ház 148 :! ti65, O., .:f-, 8.!47 kb., kj. éa ak. gyelt .. ti j., cs. G. Lengyeltób, 
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nycld-13élatelep), _[11 e. ~ (Fonyód-Bélatelep, sugatagi j. (székh. Aknasugatag), es. O. Akna-
csak nyáron, télen u. t. es u. p. Lengyeltóti). sugatag, u. t. é§. u. p. Aknasug~tag. 
TótiDu~or, r'! ZallrVég, Zala vm., zalaszent- *) TótpelséJcz nk., X Almas, A~óbükk~s, 

gróti j., cs. o. Zalaszenlgl·ót, u. t. Baltavár, Annatelep, Avaros, Bogyósrét, Bilkkhget, This
u. P• Mikos<lpuszta. telep, Gyökéres, Halasvölgy, Jávorhegy, Jávoros, 

Tótlpuszta, r'\ Szilasbalhás, Veszprém 1 t~m .• Jóvilág, Kénhegyalja, Kisit-tvány, Kdhalom, Lapát, 
enyingi j., ca. O. SzilasbalhAs, a. t. és a. p. Malombát, Örömvölgy, Pálgödör, Patkó, Rimány, 
Ozora. · Somosdomb, Szarvashegy, Szarvaspatak, Szekér, 

1'ótlpuszta, r'\ Teklafalllto Somogy t~m., sziget- Szeneslejt, Templomvölgy, Töbör, Tölgyes és 
vári j., cs. ö. Darány, u. t. Lakócsa, a. p. Útlak; Z6lyom t~m., zólyomi j., ház 567,! 3.455, 
Teklafalu, T., m., (j', rk. Szászpelsöcz, 11.618 kh., ak. hely-

T ó t j a b l o n y a L TótairnAcL ben, tsz. Beszterczebánya, j btk. és ah, Zólyom, 
T ó t j es z t r e b I. Tapoly bánya. cs. ö. helyben, !15, XVI, 60, ~-
T ó tk a j n y a L Alsónyitj es. *) Tótpróna kk., X Ivánkamajor; Tur6c1 . 
*) Tótkelecsény kk., X Podluzsánka; N6gráiJ t~m., stubnyafQrdói j., ház 176, ! 968, T., o, d', 

""'"• gácsi j., ház 63, f. !il61, T., m., áif. Alsó- izr. Stubnyafl1rdó, !il.913 kb., kj. és ak. helyben, 
szlregova, Uí88 kb., kj. és ak. Alsósztregova, tsz. tsz. Beszterczebánya, jbtk. Stubnyafürd!5, ab . 

jbtk. Szécsény, ah. Balassagyar- Turóczszentmárton, cs. ö. Znióváralja, 71, XV, 68, 
mat, cs. ö. Kékkó, !5, XVI, 51, u. t. Rárós-
múlyad-Nógl·ádszakál, a. p. Alsószt1·e~rova. kk., Sáros "m., bártfai j., 

T ó tk é r .l. M&~ryarkér. ház 114•, f, 664!, T., m., rk. Magyarraszlavicza, 
*) Tótkeresztúr kk., Vas t~m., muraszombati 1.!111 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Eperjes, jbtk. 

j., haz f. 1.16!il, Vend, (j', !.881 kb., kj. és és ah. Bártfa, cs. ö. helyben, 67, IX, u. t. és 
ak. helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Mura- u. P• Magyal'laszlavicza. 
szombat, cs. ö. helyben, 88, XX, 66, irQ, :f Tót1•ét, r"'' Isztimér, Fejtr t~m., móri j., cs. ö. 
(Pélerhegy-Tótkeresztúr), ~- · Mór, u. t. Fehérvircsurgó, a. p. Isztimér. 

T ó tk e r es z t ú r L Almáske1·esztúr. *) Tótselymes kk., Sáros vm., kisszébeni j., 
T ó tk. e r es z t ú r L MagyaJ.•bresztúr.. ház i. T., rk. Gombosszentgyörgy, 1.879 
T ó tk e s z i l Magyarkeszi. t kb., kj. és ak. Kisszeben (kisszehenfelsővidéki 
*) Tótiilsfala kk., Nógrád t~m., gácsi j., ház kj. és ak. kerület), tsz. Eperjes, jbtk. és ah. 
~ ! 130, T., q. Alsósztregova, 676 kb., kj. és Kisszeben, cs. ö. Kisszeben, 67, IX, !9, a. t. és 
ak. AlsószlreifOva, tsz. Balassagyarmat, jbtk. Szé- u •. p. Kisszeben. 
esény, ah. Losoncz, cs. ö. Nóg1·ádszak.ál, .916, XVI, *) Tótsók ll., Nyitra "m., galgóczi j., ház 61, 
ól, a. t. Rárósmúlyad-Nóifl'ádszakál, u. p. Alsó· ! 630, T., rk. Árdánfalva, 1.569a kb., kj. és ak. 
szlregova. . · Felsöatrak, tsz. Nyitra, jbtk. és ab. Gal~rócz, cs. 6. 

·*) Tótkomlós nk., X Székegyházapuszta; Nagyrépény, 1!1, XIV, 66, a. t. Radosna, a. p. 
Bikis tim., orosházi j., ház !.!01, f. 10.60!, T., Felsóatrak •. 
m., ,j', rk. Orosháza, ref. NaifYmajlát, 9. 748 kb., *) Tótsó'fári ll., Sár08 t;m., eperjesi j., ház 
ak. helyben, tsz. Gyula, j btk. és ab. Orosháza, cs. ö. !117, ! 1.873, T., m.,· o, ~rk. és ág. Eperjes, 
helyben, 101, Il, "· ~. r. ' r- e. 1.640 kb., tj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. 

T ó tk r i v a L Görbény. Eperjes, cs. ö. Eperjes, 67, IX, !19, p e, ~. . 
T ó t l a k L Kistótlak, Nagytótlak. *) Tótszállás kk., Szolnok-Doboka t~m., csáki-
Tótmaj or, r'! Nagybakónak, Zala t~m., nagy- gorbói j., ház 85, f. 449, O., ; , 1.7~ kb., tj. és 

kanizsai j., ca. 6. Gelse, u._ t. Gelse, u. P• Nagy- ak. Szurduk, tsz. Dés, jbtk. Csákigorbó, ah. Dés, 
hakónak. cs. ö. Csokmány, 63, XXI, 70, u. -t. és •· p. 

T ó t m a r o k h áz a l. Szurduk. 
*) Tótmegyer nk., X Alsókeresztúr, Alsószent- *) Tótszentgyörgy kk., X Gombkötőpuszta j 

cllrgy, Fáczános, Felsökeresztúr, Fels6szent- Somogy vm., szigetvári j., ház 78, f. 389, M., ~, 
gyö1·gy, Lajoshalma, Pikópuszta, Sándormajor-és rk. Németlad, kb., kj. és ak. Görösgalpuszta 
Zsófiapuszta; Nyitra t~m., é1'Sekújvári j., ház (görösgali kj. és ak. kerület), tsz. Kaposvár, jblk. 
370, f. 8.608, T., m., o. 8.639 kb., ak. helyben, és ah. Szisctvár, cs. 6. Gyöngyösmellék, ü, XIX, 
tsz. Nyitra, jbtk. és ah. É1'Sekújvár, cs. ö. Érsek- 6!, u. t. Szigetvár, u. p. Görösgalpuszta. 
újvár, li, XIII, 42, :r. L- e. ~. *) Tótszentmárton kk., X Nagymezc5puszta j 

'f ó tm o r á c z L Zala tnn., letenyei j., ház 180, ! t.UB, H., m., 
Tótmbe, r'! Mellek, Q ars tim., verebélyi j., o, 1.765 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nagykanizsa, 

es. ö, Verebély, u. t. és a. p. Zsilvagyarmat. jbtk. és ah. Letenye, cs. ö. Letenye, 48, XX, 65, 
Tótoktöldje, t"'' Old, Baranya t~m., siklósi j., u. t. Letenye, ~- · 

cs. ö. Be1·emend, u. t. és u. P• Siklós. *) Tótszentpál kk., X Susanypuszta; Somogy 
Tótosb4Dra, 1"'1 Budfalva, MáramaroB .,,.,, t~m., mw·czali j., ház 150, f, 999, M., o, 4.557 
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kh., .kj. és ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és szenlkereszti j., ca. 3, Zsarnóe!a, 11. t. és u. ll· 
ab. Mnrezlili, es. G. Lengyeltóti, "-• XIX, 63, 11. t. Alsóhámor. 
Kéthely, ~- · TóTölgypuszta, 1""1 Kalász, NyitrtJ ""'·• nyiinri 

*) Tótszerdahely kk., Zala t~m., letenyei j., j., cs. 3. Ghymes, a. t. Verebély, a. p. Kaluz. 
ház ~7, i 1.667, H., m., rk. Tótszentmárton, 1.966 T d L Árokld, Csarnatd, Caertc5, Egrestő, Fok· 
kb., kj. és ak. Tótszentmárton, tsz. Nagykanizsa, til, Galbatd, Gáldtd, Gyulató, HaYadt6, Honczt4, 
jbtk. és ah. Letenye, cs. G. Alsódomboru, ~. liM, Lapujtd, Luczatd, Marezalt6, Nyálidtc5, 
XX, 65, a. t. Letenye, ~- . katc5, Szilágytd, Szitnyatc5, Vésztc5. 

Tótszlget, r-. FQzesgyarmat, Békés vm., szeg- T6berklmalom, 1""1 Nemesapáti, ZtdtJ '"''·• 
halmi j., ak. Bucsatelep (a füzesgyarmati ak. zalaegerszegi j., es. G. Kemendollár, a. t. Zala
párhuzamos B. anyak6nyve ), os. 6. Fnzesgyarmat, szentiván, u. p. Nemesapa.ti. 
u. t. és u. p. Pusztaecseg. Töbör, fl Tótpelsdcz, Zólyona ""'·• zólyomij., 

Tóttanya, 1""1 ·Dunapentele, Fejlr t~m., adonyi cs. G. Tótpelsc5cz, u. t. és a. p. Tótpelsc5ez. 
j., ca. 6. Dunapentele, u. t. és u. p. Du,napentele. *) Töböréte kk., Po11ony ""'·• dunaszerdahelyi 

T ó tt e l ek I. Hegyköztóttelek. j., ház 86, i 166, M., rk. Dunaszerdahely, 378 
Tóttelep, fl Kertes, Arad vm., borossebesi j., kb., .kj. és ak. Albár, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Duna· 

cs. 6. Rorossebes, u. t. és u. P• Rorossebes. szerdahely, cs. G. Dunaszerdahely, 7i, XIII, 
*) Tóttelke kk., Koloss tlm., hidalmási j., ház u. t. és u. p. Dunaszerdahely. 

111, i 665, O., ezigAny, t, kg. Dank, 1.916 T6gycsszög, f"'! Szabolesveresmart, 8JM1olca 
kb., .kj. és ' ak. Nagypetri, tsz. Kolozsvár, jbtk. tlm., kisvárdai J., cs. G. Dombrád, •· t. és L p • 

. és ah. Hídalmás, es. G. Váralmáí, 61, XXI, 67, DOge. . 
a. t. Sztána, u. p. Nagypetri. *)TöMI kk., X Bárez és Kavácsimajor; ·B tm 

. *) Tótlljfalu kk., Somogy·tlm., baresi j., ház 91, flm., verebélyi j., 'ház 96,!, 76' l, M. L, rk. Alsógy6rG~ 
:!. 688, H., m., rk. Lakócsa, 1.818 kh., k,j. és ak. ref. Garaml6k, 8.318 kh., kj. és ak. Barsbese, 
Lakócsa, tsz. Kaposvár, jbtk. és ~- Szigetvár, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és. ah. Verebély, es. G. 
es. G. Lakócsa, 6f., XIX, 6!1, L t. és L p. Verebély, !16, XIV, 6i, •· t. Barosmss, •·,. 
LakóesL Barsbese. 

Tót'lijfalu, 1""1 Czered, N6grád tltn., füleki j. *) T6k nk., X ; Pest-PiliB·&lt·Kilhra 
(székh. Salgótarján), cs. G. Ajnáoskd, u. t. tlm., biai j., ház !84o, i U76, M., ~, rk. Szomor, 
Ajnáeskc5, u. p. Czered. 4!.298 kb., ak. helyben, tsztk. és jb. Pestvidéki 

T ó t ú j fa l u l. Vedrc5dújfalu. · (székh. Budapest), ah. Budapesti kir. állampénztár 
*) Tótvárad kk., Arad tlm., máriaradnai· j., (IV. VArmell'yeház), cs. O. Bia, I, j, L t. 

ház 274, i 1 O., m., .:j=-, 2.656 kb., kj. és ak. Zsámbék, IZJ. .· · 
helyben, tsz. Arad, jbtk. és ah. MAriaradna, cs. 6. T d k l. Alsóldk, Felsc5tdk. 
Soborsin, BB, IV, 18, _[ll e. ~- *) TökefalTa kk., Bihar ""'·• ma.gyarcs~keij., 

Tótvármajor, fl , Zala "'"·• ház 70, !, 608, O., .:j=-, 809 kb., kj. és ak. Drig-
stlmegi j., es. G. Stlmeg, •· t. Zalagógánfa, cséke, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Magyareséke, 
•· P• Mihályfa. cs. o. Magya'reséke, 87, IV, 11, •· t. és a. p • 

· *) T6házsony nk., X Ágostonmajor, Csárda- Drágcséke. · 
major, Csatárpuszta, KGvesgytlr, Lebujmajor és Tökellázpnszta, fl Kaczorlak, ZaltJ vm., nagy· 
Sóspuszta; . Vessprém tlm., veszprémi j., ház kanizsai j., cs. 6. Gelse, u. t. Gelse, 1. p. Zala· 
808, i 1623, M., n., o. ~, 7.929 kh., ak. hely- szentbah'í.7.s. 
ben, tszlk., jb. és ah. Veszprém, es. o. Nagy- *) Tökepataka kk., X Pusztíjelanya; &olnok· 
yázsony, 19, XVII, 66. u. t. Nagyvázsony, ~· Doboka vm., nagyilondai j., ház 111, ! 

T .ó tv o l o v a 1. K sGkl'O.i. f>t-6, O., t , 1.607 kb., kj. és ak. Oláhfodorháza, 
TótTölgy, r-. Öcsény, Tolna ""'·• központi j. lsz. Dés, jbtk. Nagyilonda, ah. Magyarlápos, es. O. 

(székb. Szekszál·d), cs. o. Sze.kszárd, u. t. és u. p. Galgó, 68,. XXI, 70, u. t. Kaezkó, a. p. Galgó. 
Oesény. . *)Tök és kk., Ssolnok-DoboktJ !lm., magyal'l~posi 

T o v a r is o v a l. Bácstóváros. j., ház 866, :S 1.667, O., m., t, rk. O.áhhipos, 
*) Tódroa nk., X Bedamajor és Tóvároskel-t; 19.89!1 kh., kj. Felsc5szc5ca, ak. helyben (a fels6-

Kofl'uírom tlm., tatai j., ház 59:!, f. 4.901, M., n., szlicsi ak. p;irhuzamos B. anyak4nyve), tsz. Dés, 
~, rk. Tata, ág. Szend, 1.677 kh., ak. helyben. jbtk. és ah. Magyarlápos, cs. ö. Fels6szc5cs, 

. tsz. Komárom jbtk. és ah. Tata, cs. O. 'fata, XXI, 70, u. t. Oláhlápos, a. p. Felsc5szc5es. 
12, XIII, 63, r (Tata-Tóváros), _[ll e. Tőkés, r. Al:lóbisztl'a, Mára1naroa ""·• huuti 
~ (Tata- p. u. . j., cs. ö. Berezna, u. t. és u. p. Berezna. 

T ó v á r os l. Bácstóváros. Tök és,. fl Gerendkeresztúr, TordtJ·Aranyos 
TóTár«!skert, fl Tóváros, Komárom tlm., tlm., marosludasi. j., ca. ö. Aranyosgyéres, a. t. 

tatai ,j., cs. 6. Tata, u. t. és u. p. Tata-Tóváros. Ma1·osludas, u. J)• Gerendkere>ztúr • 
Tóvölgy, fl Alsóhámor, Ba,rs ""'·• garam· T dk és l Alsótőkés, Dunatllkés, Felsc5lc5kél. 
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T ti t é a 1. Tc5késbánya. *) Tiilgyed kk., Sáros tim., gil·álti j., biz 
T c5 kés l. Tc5késfalu. . 57, i 295, T., rt.. Kurima, 1.176 kb., kj, 
*) TökéRbanya kk., Seatmár t~m., nagybányai j., és ak. Kmima, ~z. Eperjes, jbtk. és ah. Girált, 

hAz . !1.061, O., ; ,1.726 kh., kj. és ak. üiród· cs. ö. Ku1ima, 61, IX, 29, 11. t. Margonya, u. p. 
tótfalu, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Nagy bá.- Kurima. 
nya, es. ö. Felsöbánya, ó, XII, 88, a. t. Nagy- Tölgyei, rt Czegléd, Pest-Rli11-Solt-Ki11kun 
bánya, u. p. Giródtótfalu. t~m., cs. ö. Czegléd, u. t. és u. p. Czegléd . 

T 6 k é a d e a k ó fa l v a L Tókésfalu, Deskó· TiHgye1, f""'l Kolozsvár, Kolo•11 cs. G. 
falva. (a kOzbiztonaAgi azoigAlatot Kolozavá1· város rentJ-

•) T6késfalu kk., Bereg 11m., felvidéki j. (székh. c5l'Bége teljesfti), u. 1. és u. p. Kolozsvár. · 
Doava), !.iz 116, i 76!, R., ; , 1.166 kh., kj. és Tölgyes, rt Szlancsafalva, Temell tim., temes
ak. Tőkésfalu, ts7. Beregszász, jbtk. Ilosva, ah. rékasi j., cs. o. Temesrékas, •· t. és u. p. Temes
Munkács, cs. ö. Ilosva, 66, XI, 84!, u. 1. Ilosva, u. P• rékas . 
Hátmeg. Tölgyes, rt Tótpe1Sc5cz, Zólyom tim., zólyomi 

Tökéspuszta, rt Balogiványi, Gómilr ts Kis· j., es. o. Tótpelsc5ez, u. 1. és n. p. Tótpelsc5ez. 
HonC vta., feledi j., es. O. Rimaszécs, u. t. és n. P• T ö l g y es l. BajmóeztOlgyes, BlintOlgyes, Duna-
Rimaszécs. tölgyes, Felsdtillgyes, Gyergyótölgyes, Ipolytölgyes, 

rt Nemti, Nógrád. tim., füleki KistOlgyes, MátiaWgyes, SzamostOlgyes, Szepes
~ (székh. Sall!'ótarján), cs. .G. Kisterenye, u. t. tölgyes, TrencsénLOlli'Yes, Turócztölryes, . ÚjUU-
Iisterenye, a. p. Nemti. Bfes, UnglOlgyes. • 

*) kk., X Szádok; Nyitra t~m., *) Tölgyesalja kk., Trmcatn t~m., kiszueza-
nyitrazsámbobéti j., ház 110, i 1.216, T., O • újhelyi j., ház 48, i 307, T., rk. Borodnó, kb., 
U·69 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nyitra, kj. és ak. Budatin, tsz. T1·enesén, jbtk. és ah. 
jbtk. éa ah. Nagytapolcsány, cs. G. Nagytapol- Zsolna, cs. o. Zsolna, 71, XV, ,8, a. t. Zsolna, 
csány, a, XIV, ,6, a. t. Nagybossány, ~. a. p. Budatin. • 

_*) • nk., X C~erjemajor, Csi~ós- Tölgyesfaha, rt Királyhiza, Ugoc11a t~m., 
tanya, Cz1gánytelep, IlonamaJ01'1 KoronesmaJor, tiszántúli j. (szé.kh. Halmi), ca. ö. Nagytarna, 
Molyvatanya, Párics és Szadiroajar; ~mplén 11m., n. t. és n. p. Király háza. 
gilazéesi j., ház 77!, z ... 708, m., t., czigány, Tölgyeshát, rt Sarud, HetleB t~•·• tisafllredi 
lengyel, ~, t, J), ref. Hardicsa, 10.797 kh., j., ca. G. Poroszló, u. t. Poroszló, a. p. Sarud. 
ak: helyben, tsz. .Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Gál- *) TölgyesbeifJ kk.; zemplétt ""''' szinnai j., 
szecs, cs. ö. helyben, 66, IX, JS, :f, · ház 6~, z 1, R., t., ; , rk. Papháza, 3.40, kb., kj. 

,r.- e. ~· ' és at. Papháza, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ab. 
T 6 t. e t e r e b e s l. Kraaznate:ebes. . Homonna, es. o. Szinna, 66, IX, ~ u. t. Szinna, 

. . . rt Nádudvar, HQ,Jrlu tlfll,, hllJdo· u. P• Papháza. i 

szoboszlól J., ca. G. Nádudvar, u. t. és u. P• TU1gyesirhány, rt Alsószúcs, .D-encllm ti,.., 
Nádudvar. · · tr · · · " T é 4o T é 

*) Tököl -1.. X Á ádhal F d' á d • enesem J., cs. u. rencs n, a. 11, renea n, u. P• 
~a.., rp om, er 1n n maJor, Alsósz. es 

Gy6kérpuszta, Herminamajor, Pestiút kOltelek, u • 
Prikatelep és Szilágyilelep; Peat-PiliB-Solt-Kis· . T~l~yespuszta, rt Csennil, .Arad um., boros
itm t~m., ráczkevei j., hiz i 3.U08, M., bunye- Jenól J., cs. ö. Cserm6, a. t. és u, p. ~ermc5. 
ricz, n., ~, ref. Szigetszentmiklós, 9.91' kh., ak. Tölgy.e~puszta, rt Mezc5szakadát, B'har tlta., 
helyben, tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), j btk. kOzponb J· (azékh. Nagy-Várad), ca. 1!. Mezőtelegd, 
és ah. Ráezkeve, cs. o. S9roksár, I, 1, n. t. és u. p. Mezc5szv.kadát. . 
J,; ~· · Töl~~spaszta, rt Szécsénke, Nógrád tltll. 

*} kk., Nyitra tltA., galgóczi j:, ház !7, :~!rádi J., ca. G. Réts~, L t. Beceke, u. p. Rom-
i 198, T., rk. Felsc5atrak, 661 kh., kj. és ak. Y· ·. 
Fels6atrak, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, ca. l!. Tölgyeatanya, rt Gégény, &t~bolCB tim., nyír
Nagyrépény, 11, XIV, 66, a. t. AlsóvAsárd, a. p. bogdányi j. (székh. Kemecse), cs. G. Dombrád, 
Felsőatrak. · n. t. Demecser, u. p. Gégény. 

T6kölyipaszta, f" Hernádfalu, S•epes , Tölgyeatanya, rt Verpelét, Heve11 tim., egri j., 
azepesszombati j., cs. G. Káposztafalva, L t. Pop- cs. ö. Verpelét, n. t. és n. p. Verpelét. 
rád, u. p. Hernádfalu. Töllesipnszta, rt Hottó, Zala tlflh zalaeger· 

Tököspnszta, rt Várdaróez, Barattya tltn., szegi j., cs. o. Narylengyel, u. t. zalaeRerszeg, 
baranyavári j. (székh. Dárda), cs. o. Laskó, a. t. a. p. Alsóbagod. 
él u. p. Bellye. Töllöspuszta, rt Tapsony, Somogy t~m., ma1'Czali 

. . · rt Pakod, ZtJltJ tim., zala- j., cs. ö. B!!hOnye, a. t. Böhönye, a. p~ Tap-
azentgrób J., cs. ö. Zalaszentgrót, a. t. Zalabér. sony. • 

u. P• Pakod. • . l Tölöl, rt Gyc5rzámoly, Gg&r tim., tószi~elcsiliz.. 
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kllzi j. (szétb. Gydr), cs. G. GycJr, •• t. és u. p. TörcsvAr kk., Fogarar ""·• tllr.:svlrij. (székh. 
Gyöt·zámoly. Zernest), ház ~40, f. 1.136, O., m., 0• "t-, B.9á6 

Tölllsaljal pnazta, f""'' Osli, Sopron 'Vm., kapu• kh., kj ... és ak. helyben, tsz. Brasaó, jhtk. Zer· 
vári j., es. O. Kapuvé.1·, u. t. Kapuvár, u. p. Osli. nest, ah. Sál'kAny, es. 11. helyben, 81, XXIV, 78, 

Tölöslteg)', f""'' Kustány, Zala vm., zalaszent- _[ll e. ~· 
gróti j., es. O. Zalacsány, u. t. Kehida-Kustány, TördemészpuHzta, r. Gy6r 

· u. p. Zalaszentlászló. "Vm., sokol'óaljai j. (székh. Tét), CL ll. Té4 L t. 
Tölöshegy, f""'' Zákány, Somogy ""'·• csurgói Csíkvánd, u. p. Nagymóriczhida. 

j., cs. ö. Zákány, u. t. és u. p. Zákány. T o l' d em i e z l. NemesUirdemicz. 
Tölöslmajor, f""'' Niezk, Vas ""'·• sirvári j., *) Tlire .kk., X Garamveszele; Bars , •. ,lévai . 

es. o. Répezelat, u. t. és u. p. Niczk. j., ház M, :! 495, M., ~, rk. Alsóvárad, U30 
TlUösmajor, f""'' Himod, Sopron t1m., kapuvári kh., kj. és ak. Alsóvárad, tsz. Arsnyosm&ról,jbtk. 

j., es. O. Beled, a. t. Kapuvár, a. p. Himod. és ah. Léva, cs. Ö• Léva, XIV, ~. L t. él 
Tölösmajor, f""'' Vitnyéd, Sopron t1m., kapuvári a. p. Alsóvárad. . 

j., es. o. Kapuvár, a. t. Kapu vár, a. p. Vitnyéd. T li r ék l. Bakostörék, Orlajtllrék. . · 
T O l t é s l. Császál'lOltés. TUreidhegy, r. Kiliti, Somogy ""'·• tabi j., 
Tölt6staTa, f""'' Pér, Győr ""'·• pusztai j. cs. o. Ádánd, a. t. Siófok, a. p. Kiliti. 

(székh. ~· o. GycJrszentmál'- TiJreklpuszta, r. Kiliti, Somogy ., •. , tabij~ 
ton, u. t. Nyulfalu, a. p. P«r. cs. o. ~dánd, u. t. és a. p. Siófok. 

*) Töltszék kk., Bát·os vm., eperjesi j., ház Törek puszta, r. Nemesvita, Zala """• tapolmi 
160, :! 779, T., m., (5, !!.~11 kb., kj. és ak. hely· j., cs. O. Badacsonytomaj, L t. Lesenczetomaj, 
ben, tsztk. t\1 jb. es, ah. Gil'ált, es. O. Tót- a. p. Balatonederics. 
raszlavicza, 67, IX, i~, m. h., a. t •. Kapi, ~: *) Törés kk., Nyitra tm., privigyei j. (szolp· 

*) T6mörd kk:• .X és Nandw·maJor • birói kirendeltség: Divékrudnó), ház f. us, 
Y as ""'·• k~szeg~ J., ház t!!~, f. 718, }Í·• m., Ö • T., rk. Divékrudnó, l,3t8 kh., kj. és ak. Divékrodr'ó, 
~.665 kh., kJ. és at. Nemescsó, tsz. Szombathely, lsz. Nyitra, jbtk. és ah. Pririue, ca. li. Divék· 
Jbtk. és ah. Kt5szeg, cs. O. KISszer, XVIII, ö9, rudnó, lJ, XIV, 66, a. t. Nyitranovák, 1o .. 

a. 1;. Csepreg, ~· Di vékrndnó. 
. . . '- r.. Mocsa, Komáro!" ""''' Töréspuszta, ~ Bagamér, Bihar , •. , ér-

psztesl J· (székh. Nagytgmánd), ca. O. Nagyigmánd, mihályfalvai j., es. o. Bagamér (ideigl • 
. L t. Tata, u. p. Mocsa. · mény), u. t. és a. p. Bagamér. 

*) TömUrk6ny nk., X Bánomhegy, Bogirzó, Törlkszakadcsá.rda, r. Buj, Szabolcs ,.., 
Fehé1-t.ó,. ~áp~lna és Puszta; Osongt'~iJ vm., dadai alsó j. (székh. Gáva), ca. 11. Ibrány, 1o t. 
csongrádi J., haz 676, i, 8 . .(.35, M., 1·k. Mtndszent és u. P• Buj. 
5.685 kh., at. helyben, tsz. Szeged, jbtk. és ah. *) Tödncs kk., X Rárospuszta és Saripuszta; 
Csongt·ád, es. O. Csanytelek, 66, V, .t.(., •· t. Csany- Ni'"" , :1 1 · · há 127 ll ö"" u ~ tel k u grau. t1m., OSODCZl J.1 Z 1 ~ illi,...., r~o 

Te,; .. ké yl t 8 A. h l O. , .:~ Vilke, !!.907 kh., kj. és at. Vilke, tsz. Balassa· 
umor n maJor, r'\ livany áza, songrau. t 'btk és ah. L " Nó 'd 

t. á · · · ( ékh K' k d ) gyat·ma , J • osoncz, ca. u. ~ra . 
""'·• lSZ mnnem J. sz . IB un orozsma , kál """· XVI .,1 • L'tk \'''L· ... Cs t 1 k t 8,. é h. T• sza , ;;,;u, , u , L ,. 1 e, 1. p. ILAa. 
cs. u. any e e , a. • u V ny a.za, u. p. umör- *) ·Tö .n k kk. X R 1 ·t & ké · · rvcs e , opo pusz a; mogg r.., 

Tnyö. R k t 0 . "' kaposvári j., ház ; 08, i 6•i6, M., rk. Zseliczkislat, 
mur epus~ a, r-, rcZl, oomogy ""'·· tapos- l 11'· kh Ir: é k s· ~ tsz·k 'b . ah. 

·ár' · • T á • Ré á '~~· • ., ..,.. s a . 1mon1a, ., J • es 
T l J., Cl. u. opon r, •• -· p s, a. P• K ár ... z l' k' " l d I.L XIX sa 
T á . . a pos v , es. u. se lCZ IS• B u , ..,, , ., asz 1. . . , . 

Tömiisdomb, f""'' Tc'lzmiske, Árad ""'·• kisjenői u. *t,. ~a~.osvár, a.' p. Stmon~~ . . . 
j., es. O. Vadász, a. t. és n. p. Tőzmiske. ) Torokb,llnt nk .. ""Rt·Pilu Bolt-KJSlllfl r..., 

*) Tönköd kk., Bihar ""'·• béli j., hAz !11, :! bia1 j., ház ti04, f 8 5':J.t., N., m., O• UIU kb., 
t 116, ·O., .:f, 5.469 .kh., kj. és ak. Bélárkos, tsz. ak. helyben, tsztk. • l , H. Pestvidéki (székh. Butl&· 
Nagy-Vé.rad, jbtk. és ah. Tenke, es. O. Bélegregy~ pest), ah. budapesLl ur. állampé"ztár (IV. \'ir-
37, IV, 18, a. t. és u. p. Bél. mt>gyeház), cs. O. BudaOrs, 8!!, .I, J, 'f, 

*)Tlinye \k., X Papszigetimajor és Tc'lnyepnszla; ~. 
PolSony 11m., dunaszerdahelyi j., hái 59, f. 892, .l'tl., *) Török bP.cse nk., X Bereg tanya, Borjastan,-., 
rk. és ref. Alistál, 1.680 kh., · kj. és ak. Alistál, Gylingyszi:;et, Jal'llgalnnyll, Józsefmajnr, Kasz.Uó. 
tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Dunaszet·uahely, es. li. lanya, Nagypusr.ta. Nagy-rét, Pétermajor. Precska· 
Bós, 7!1, X lll, 42, u. t. Felistál-Aisónyárasd, t ;mya, So,lymostanyn, Szenlkirál)·lanya, Szig!l· 
a. p. Alistál. t . ny a és Ujszőllö ; Torontúl tJm., tOrOkber.sei j. 

Tönyepu~.zto, r. Tőnye, Poesony ···t1m., duna- ház 1.297, i 7.647, M., sz., n., 0• rf, ;., (1, 
azet·dallelyi j., es. li. Bős, u. t. Fclislál·Alsónyá- ref. Nagybecskerek, 19.711 .kh., nk. helyben, \sz. 
rasd, a~ p. Alistál. Nagybecskc_t·ek, ·jbtk. és ah. helyben, cs. li. helf• 
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"9 v .r., r (Tl!rGkbecse-Araes), túli j. (sdkh. Halmi), -ts. G. Ha~mi, a. t. és u. p • ben,_,, w 
~. _r- e. . Halmi. 

Törökr.U, 1"'1 Kecskemét, Pest-Pllia~Bolt-Kis· *) Tiiröktnpolya kk., X Pusztanovoszelló; 
lun vfll., es. G. (a közbiztonsági szalgálatot Torof'ltál vm., nagykikindai j., ház !!6, ! 1.149, 

város rendc5rsége teljesiti), u. t. és N., m., o, B '!78 kh., kj. és ak. helyben, tsztk., 
' ; •· p. Kecskemét. jb. és ab. Nagykikinda, cs. O. Magyarcsernye, 
; ') Tllrllkfalu kk., ){ Szilv!stelep j 86atmár vm., 29, V, 16, u. t. Basahíd, IZ!· 
t nagysomkúti j., ház !05, ! 856, O., ; , !.116 · *) TörökndTar kk., Zala vm., perlaki j., ház 
~ . kb., kj. és ak. Csolt, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és 10!J, i. 967, H., rk. TnskeszentgyOrgy, 1.190 kh., 
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ah. Nagysomkút, es. G. Nagysomkút, 6, XII, 88, kj. és ak. TnskeszentgyOrgy, tsz .. Nagykanizsa, 
1o t. és •· p. Nagysomkút. jbtk. és ah. Pel'lak, cs. O. Perlak, 48, XX, 65, 

*) Törökkanizsa rit., X Budzsákitanyák, Fi- u. t. Kisszabadka, 'L P• Hodosány • 
rityhflzn, Kupuszina, Parlagmajor, Talliánmajor és Törökútlto.nya, "" Valkó, Pest-Rli8-8olt-KiB
Újsz:lllásmajor; Tortmtál t~m., j., kun t~m., g0d0llc5i j., es. O. Tura, u. t. és u. p. 
báz ~~1, f. 4.938, M., az., o, =f, ref. és izr. Valkó . 
N'"kikinda, 15.585 kb., ak. helyben, tsz. Nagy- TörlikTölgypuszt:a, ,...., LosonczapátCalva, N6g-
kikinda, jbtk. és ah. helyben, es. o. helyben, rád 11m., losonczi j., es. G. Losonez, u. t. Kálnó,. 
~. V, 15, J,, r. p e. ~· · a. p. Losonez. · 

*) kk.,){Cseszmemajor, Kápolnai- Törökzug, ,-.., Gyula, Bikis t~m., es. G. Gyula, 
hegy, Laczipuszta és Tatalihegy ; Bot~•ogy vm , u. t. t>s u. p. Gyula. · 
igali j., ház !51, z 1.861, M., (j, 4.4$ kh., kj. és Törömpusna, ,-.., Tany, Komárom t~m., 
&k. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. Igal, es. O. közi j. (székh. Nemesócsa), es. o. Nemesócsa, 
Andocs, 44, XIX, 68, •· t. Nágocs, ~· a. t. Tany, u, p. Bugya. . 

Tlirllklaponyag, ,...., Nidudvar, Hajdu t~m., Törösp1181ta, ,...., Mór, Fejtr """' móri j., 
bajduuoboszlói j., es. O. Nidudvar, u. t. és u. p. es. O. Mór, u. t. és u. p. Mór • 
Nádudvar. ·. · · *) TörpefalTA kk.. Bihar t~m., mall')'aresékei j., 

Tllrökmajor, ,...., Jobahiza, _Boprrm t~m., esor- ház 87, f. 41!1, O., .:j=-, 1.041 th., kj. és ak. 
nai j., cs. G. Csoma, •· t. Csorna, a. p. Rába- Magyareséke, tsz. Nagy-Várad, j btk. és ah. Magyar
tamási. cséke, es. o. Magyareséke, 87, lV, U, a. t. 

Tlirökrétpuszta, "" BOhOnye, Somogy t~m., Szombatsá.l!', u. p. Magyareséke. 
marczali j., cs. O. BOhOnye, a. t. és •! p. BO- T G r p é n y l. Szásztörpény, SzekerestGrp~ny • 
hOnye. · · . *) Törtel nk., X Fehértói dtllc5, Ludasi dlllő és 

*) kk., Ung t~m., szobránczi j;, Vizjirási tanya; Pest-Pilis-&lt-Kisktm tim., 
· hh 71, f. 44-9, T., czigány, rk. Ubt·ezs, gk. Je- abonyi j., ház 667, i. 8.6!9, IL, O• ~, 9.877 kh., 

azen6, 1.179 kh., kj. és ak. Ubrezs, tsz. Beregsz!sz, ak. helyben, tsz. Kecskemét, jbtk. és ah. Czegléd, 
jbtk. Szobránez, ab. Uni!'Vár, es. o. Remetevaa• es. O. Abony, 68, II, 6, a.. t. Abony, ~ • 
«Jár, 86, XI, 86, a.. t. és •· p. Szobráncz. Törzslikbegy, "' Pipa, Ves•prt. t~m., CL G • 

*) Törökszákos kk., X Rósamajor j Temea t~m., Pápa, u. t. és u. P• Pápa. 
buziásfQrdói j., ház !40, i 1.!177, O., m., .:j=-, rk. Törzsökkert, ,...., Vértes, Bihar vm., derecskei 
Bakóvár, 8.891 kh., kj. és ak. helyben, tsz. j., es. G. Nagyléta, a. t. Nagyléta, a. p. Vértes • 
Temesvár, jbtk. és ah. Buziásmrdd, es. G. Nagy- *) Törzsudnrnok kk., Torontál t~m., nagy-
kOvéres, 61, VIII, !8, ~. f, p. u. becskereki j., hAz 167, :! 863, M., n., rt. Béga-

Törilkszállás, ,-.., Érkörös, Snlágy tasnádi szentgyOrgy, 8.408 kb., kj. és ak. h!!lyben, tsztk., 
j., cs. O. Pele, u. t. Tasná.dszántó, u. p. Érkőrös. jb. és ah. Nagybecskerek, CL G. Bégaszentgyörgy, 

*) Töröli.szentmlklós nk., X Bal!'imajor, Barta, !9, V, 16, p, ~ p. u • 
Derzsigát, Ilonamajor, Margittanya, Máriahalom, Tösemöge, ,-.., Uszód, Prst·Pilis·Solt-Kial:un 
Poszlaballa, PusztagyOrgytelek, Pusztakengyel, kalocsai j., cs. G. Kalocsa, a. t. Kalocsa; 
Pusztaszakállas, PusztaszenttamAs, Pusztaszuri, n. P• Uszód. 
Pusztntenyd, SurjAny és Újkút; Jáse-Naoykun- Töserdö, f""' Kecskemét, Peat-Pilis-Solt-Kü
Bzolt~ok 11m., tiszaj kOzép j. (székh. helyben), ház kun tim., es. G. (a közbiztonsági szalgálatot Kecs
'·~t16, f. !5.086, M., 0 , ~, 1), ág. , kemcit város rendc5rsél!'e teljesi ti), ~ m. h., L i. 
lí7.45t kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Szolnok, és u. p. Kecskemét. 
es. O. helyben, 68, III, 9, r, p e. *) Tösfaha kk., B1llar vnl., magyaresékei j., 
~· ház 85, :E 499, O., .:j=-, 956 kh., kj. és ak. Kispap-
. 'füt·ökszlget, ,...., Békés, Békés t~m., békési j., mezc5, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Magyarcsl•ke, 
cs. 0. Békés, u. t. és u. p. Békés. cs. ö. Kispapmezc5, 87, IV, 11, a. t. Szombatság, 

Tiirökszlget, ,...., Czeeze, Fejér 11m., sá.l·bogárdi a. p. Kispapmezd •. 
j~ cs. o. Czccze, •· t, és u. p. Cze1•ze. *) Tötör kk., Bsolnok-Doboka vm., szamosüj. 

Töröldany a, t:'\ Halmi, Ugocsa t~m., üszán- vál·i j., baz :! 655, O., m., t, i.239 'kb., k;j. és 
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ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. és ah. Szamosújvár, T6Tin31gy, 1'"'1 Esktlllll, Bihar ~·~ élesdi j~ 
cs. G. Kendilória, 68, XXI, 70, •· t. és •· p. cs. G. Élesd, a. t. és a. p. Élescl. 
Nagyiklód. TiviSTölgJtanya, r-. Buzisbocstrd, Ah6-Fejir 

") Töt6s kk., Bihar ""'·• élesdi j., ház 156, ! ""'·• balázsfalvi j., cs. G. Balázsfalva, L t. és 
.7~91 O., m., l, 3.718 kb., kj. és ak. helyben, tsz. 11. p. AlsókarAcaonfalva. 
Nagy-Várad, jbtk. és ah. Élesd, es. G. Élesd, 37, *) TőzDtlske nk., X Augusztamajor, Halmoe-
IV, 11, u. t. és u. p. Élesd. erd«'!, Józsimajor, Leveleaerdll, Nádasmajor, TGmlls-

T 6 t t 6 s I. Csikóst«'ltt«'ls, K6vágót«'ltt6s, Rába- domb és Zsófiamajor ; .Arad ""'·• ki~enói j., ház 
t«'ltt«'ls, Rácztcnl«'la. 371, .! 1. 77 4, O., m., .·.:f, rk. Simonyifalva, ret 

TUTeamajar, f'"'l GyGmr«'l, Put-Pi.lis·Bolt-Kil· Ágya, 8.087 kb., ak. helyben, tsz. Arad, jbtk. és 
kut1 "".., monori j., ca. G. GyGmr6, a. t. és u. p. ah. Kis.ieni'J, cs. G. Vadáa1, 83, IV, ll, (Misb), 
GyGmr«'l. ~- · 

*) T6vls nk., X Idatanya és Mihálytanya; Trája, 1'"'1 Fela«'lbo.log, G6m6r ú Kii-HoHI 
.AlB6-Feh~r ""'·• tOrisi j., ház 6~, f, '3.689, O., ""'·• feledi j., cs. G. Rimuzombat, L '- Rima· 

· m., czigány, o, l , ~ , (X, kg. Diód, 4.070 szombat, u. p. Fela6balog. 
k.h., ak. helyben, tsz. Gyulafehérvár, jbtt. és ah. Trajllnekpusz1io., r-. Morvo.szentj,nos, .Aino•, 
Nagyenyed, es. G. helyben, 50, XXI, r, ""'·• malaczkai j., ca. G. Morvaszentjáno1, L t. 

.['l e. ~· és u. p. llorvaszentjános. · 
T G v i s L Kistövis. T r á n y is l. Tarányos. 

Tivlseil, f"\ Érszodoró, Ssilágy ""'·• tasDAdi j., Trast, 1'"'1 Botfalva, Ung "•·• ungvári j~ eL G, 
cs. G. Pele, L t. és u. p. TasnádszAntó. Nagykapos, w. t. és ,a. p. Ungtarnócz. 

Tivlsegrháza, f"'' Alsósimánd, .Arad "m., kis- TraskfUri16, 1'"'1 Botfalva, Ung 11111., unrrárij., 
' jen«'li j., cs. ö. Alsósimánd, a. t. és u. p. Knrtös. es. o. ~agyko.poa, u. t. és •· p. Ungtarnóelo 

Tövises, f"\ Drág, KoZoiB ""'·• hidalmási j., Traskpuszto., r-. Botfalva, U-u n., unrrm 
ca. G. Drág, L t. és u. P• Hidalmis. , j., cs. G. Nagykapos, u. t. és u. P• Uqlarnócz. 

TUvlses, 1'"'1 Fels«'lnyárád, Borsod ""'·• edelényi T r a u c z o n fa I v a l. HerczegtúL 
j., cs. G. Rudabánya, a. t. Sajókaza, L p. Fels«'!- T r a u n a u l. Cseralja. 
nyárád. . . TraTDlklirtv.íny, 1'"'1 Ótura, Nyifra fl&, ria· 

TUTiseatanya, 1'""1 Pocsaj, BilaGr ""'-• berettyó- újhelyi j., cs. G. útura, u. t. és •· p. Olura. 
újfalui j., es. G. Kismarja, u.· t. és L p. Pocsaj. T r á zs l. Öl' halom. 

T G v i 1 fa l u L Tövi ,fal va. Trebasóclpasz1a, r-. Kiasándori, Tret!UIII,.,, 
*) TUvlafalva kk., Nyitra ""'·• szakolczai j. báni j., es. G. Bán, u. t. és 11. p. Nagys&ndori. 

(s1ékh. Holics), ház 78, f. 86f., T., rt. és ág. Holics, T r e b e t e l. Vágterbele. . 1 

489 kb., k,j. és ak. Szentiatvánfalva, ts~ Nyitra. T r e b i e h a v a l. Terbók. 
jbtt. és a~. Szakolcza, es. G, Holics, 7!, XIII, Trebnlstyecaárfla, r-. Nemeskosztolány, Bsr1 
61, a. t. és u. p. Holics. ""'·• oszlányi j., es. G. Oszlány, 11. t. es r. p. 

T G v i a fa l v a l. ÚjiGvisfalva. Nemeskosztolány. 
Töviske, f'"'l Mohol, Bács-Bodrog ""'·• zen'tai T r e b os z t ó I. Kistorboszló. 

J., es. ö. Szentlamás, a. t. és a. p. MohoL T r e b u s a fe j é r p a t ak L TerebesfejérpaiAl. 
Tihlskes, 1'""1 Szeghalom, Békés ""'·• szeg- Trefortpaszta, r-. V~ménd, :B~rcr.II!IG ti, 

halmi j., cs. G, Szeghalom, u. t. és ll. p. Szeg- pécsváradi j., cs. o. Himeshiza, L t. es L ,. 
halom. Véménd. · 

Tihlskea, 1'"'1 Tiszamred, Heves ""'·• tisza- Tregele, 1'"'1 Budakalúz, Pe•t-.PiZil-&ll·l~· 
llb:edi j., oa. G. Tiazaf'Ored, a. t. és u. p. Tisza- kun ""'·• pomázi j.; cs. G. Pomáz, 11o t. Pomi!, 

. fllred. u. p. Budakalász. · · 
. TUTlatuhAt, 1'""1 Polgár, B•abolcs ""'·• dadai TrencsákmAlom, r-. Turina, &.iros ""~lemesi 
alsó j. (székh. Tiszalök), cs. G. Polgár, u. t. j., cs. o. Keczttrpeklén, L t. Ránk!llred, L p. 
Polgár, u. p. Szentmargitapuszla. TUI·ina. 

• 

T6Tiskesszálláa, f'"'l Gyula, Bélcis ""''' CL G. *) Trencsán rtv., Trencsm ""'·• ház 6ti4, i 
Gyula, u. t. és a. p. Gyul''· 7.806, t., m., n., (5, (/, X), ~.809 kb~ at l.elybel, 

Tövlskestanya, f'"'l Sály, Borsod ""'·• mezc5· tsztk., jb. és ah. helyben, cs. o. helyben, 71, XV, 
kovesdi j., cs. G. Tibolddarócz, 1. t. és a. p. Sály. 47, ~. r. _r e. ~· 

·· TöTlskesvölgyl ~églnház, f'"'l Eget·bakla, Heves *) Trencsénfogna kk., X Al'hinirtvány, Bednir· 
., •. , pélel'Vásári j., cs. O. Bátol', u. t. Eger, u. p. irtvány, Ho1•aneczirtvány, Je~sóirtvany, Kacsik· 

· Egrrbaltta. irhány, Handerkairtvany, Laziirr vány, 
Tödtipll8zta, f"\ Derencsény, Gömör á Kis- irhány,Pa11zt1rirtvány, Pavueziir11ilny é-l'ril!lf&;e

Hont 11m., feledi j., cs. G. Rimnszombat, u. t. irtvány ; Trencsén ""'·· puhói j., hu ~~6. !1.031, 
Rllii"Siombat, u. p. Fels6balog. T., 0• 4.6~ kh., kj. és ak. Leduicz, lll. Tr~uc.eD, 
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jblk. és. ah. Puhó, c·. G. Puhó, 71, XV, 47, u. t. 'l'roncsónselnleea:l irtTá':'Jok, .': Trencsénael
Ledniczróna, .-,ru", mecz, Trcttcsén vm., nagyblcscsel.J., cs. G. Nary-

*) Trencséuhosszúmezö kk., X DlhavOlgy, For- hicscse, u.. t. Nagybicscap, u.. P• 
hacziirlvány, Kicserkairtvány, Klukaneirtvány, T l' e n c a é n t e p l a l. Hőlak. 
Koszivneirtvány, P1·iporii 1 t ván y, Riekiirtvány, *) Trencsénteplici ll. és I , Trenults vm., illavai 
!1ovniniirtvány, Sindelneirlvány, Sztolecsn,.irt- j., ház 1ó7, f, 1.511, T., m., n., rk. ll6lak, 1.791 
viLny, Turkavvölgy és Zakameneirtvány ; Tren- kb., kj. és ak. helyben, tsz. Trencsén, jhtk. Illa.va, 
caln fJfn,, nagybicscsei j., ház 666, f, 3.831, T., ah. Trencsén, cs. G. Illava, 71, XV, 67, f 
O• 9.18! kh., kj. helyben, ak. (a hozzátartozó (H15lak-Trencséntepliez), _[ll e • 
Illhav6lgy tós Turkovvöli!Y kivételével) helyben, *) TrencséntiiB'Je& kk., .71rmcsm " •• , báni j., 
tsz. Trencsén, jblk. és ah. Nagyhicscse, es. O. ház 93, ~ 796, T., 0 , 8.461- kb., kj. és ak. Alaó
Najybicscse, 71, XV, 48, u. t. Nagybiescse, ~- draskócz, tsz. Tl'encsén, jbtk. és ab. Bán, cs. li . 

•) Trencsénjánosi kk., Trencsln vm., trencl!éni Bercsény, 71, XV, 47, u. t. Ölved-Rozsonymitta, 
j., ház 48, f, 984,, T., rk. Diósr111u, 995 kh., u. p. Ol ved. . 
kj. és ak. Váshidas, tsztk., jb. és ab. Trencsén, *) TrenwnzáTOd kk., 77-llncsln ".., puhói j., 
es. ö. Tren~Béo, 71, XV, 4.7, a. t. Trencsén, u. p. 33, i !O:a, T., rk. Nemsó, 1.!j'G kb., kj. és alt. 
Alsózáblat. ' Liborcsudvard, tsz. Ta·encsén, jbtk. és ah. Puhó, 
Tren~sénkopár l. Trencsénladány.· cs. O. Nemaó, 71, XV, 47, u.. t. és L f• Nemsó. 
*) TrencsénkuU& kk., X Bukovatelep; T r e p e e z L Kisterebes. . · 

' . . um vm., nagybicscsei j., ház 119, f. 561, T., rk. Tresztia kk., Hunyarl t1m., brádi j., ház 
Nemeskutas, 1.438 kb., kj. és ak. Nemeskol as, tsz. i 689, O., ::f=-, 1.701 kb., kj. és ak. Boicza, tu. 
Trencsén, jbtk. és ah~ cs. o. Nagy· Déva, jbtk. és ah. Körösb~nya, ca. G, Boicza, 66, 
bicscse, 71, XV, 48, m. h., ·u. t. Nagy- XXIII, 76, u. t. és u. p. Boicza (Déva mellett). 
bicscse, u.. p. Nemeskutas. . Tridubipuzta, r-. E1·dőbádony, Zólyom viR., · . ' 

• 

· ") Trencséniadánt kk., Trencsb& ""''' zsolnai j .. , beszterezebányai j., cs. O. Beszterczebánya, a. t. · 
. . 

ház 171, f. 1.096, T., rk. Bella, 2.704 kb., kj. és RadvAny, a. p. Erd15bádony. . 
· &k. Bella, tsz. Trencsén, jbtk. és ah, Zsolna, T l' im p o e.l l. Kénesd. 

cs. ö. Vát•na, 71, XV,. 4.8, u.. ti. Várna, •· P• Trlnitás, r-. Vrlkány, Baranya .";n., siklósi j., 
· Bella. cs. o. Siklós, u. t. Siklós-Vokány, a. p. Vokány. 

' 

.. 

-• 

*) Treaoaénmakó nk., X BakkOs, FeketevOlgy, Trlnkelr, r-. Málcza; Zemplin vm., nagymihályi · · 

• 

Hármashatár, Jávorirtvány; Kapil.s és PatakvOl&rY i j.,. cs. o. Málcza, u.. t. Bánócz, a. p. Málcza. · 
Trencain 'VIR., no.IJybicscaei j., ház 627, i 2.801, T r i ps l. Újterebes. . 
!·• ö, 7.9!0 kh.,. ak. helyben, tsz. Trencsén, r-. Versend, BarawytJ " •• , 
Jblk. és ab. Nagyb1~scse, cs. G. Turzófalva, 71, moháesi j., es. G. 'Németbóly, · u. t. Németbóly, 
XV, 48, u. t. Turzólalva,~. · u. p. Versend. . 
. ") Trencsénpéteri kk.,)( Erdötelep, Mag~tele~ TrlsltTölgr,. r. Czirókahosszüinező, Zemplt-n 
~~ Petl"Ovszko.telep ; , Tr~se'n ""''' na~b1cscse1 tim., szinnai. j.,.~. o. Szinna, u. 1;. és a. p. Czi-
J., ház 186, f. 1.006, r., o l 4..867 kb., kJ. és ak. rókahossZlimező. . 
helyben, tsz. Trencsén, jptk. és ah. Naubicsese, *) Trlz ,_,_ n" " ~- v.• rr ~ ln t• . 

N b. 1 XV t. N i 8 a.a.., ~~.n~•ur - .... t~-.aon~ " •. , pu o 1 
cs. 6. IJ«Y lCSCllle, 7 , , 48, a.. agyb cscse, . ház 7" .&! M k é " R ••. n 
~ J., . u 1 ~ ., r , s. 1."1!1, Ile eu Y~ 

*) T é .. ~ •Jrl 1A. X Bél t 1 B b ó kb., kj. és ak. Ragály, tsz. Rimaszombat, Jblk. és 
renos ap .... pv A.Ao1 a e ep, o r - ah T lj ,. R ál '""' XVI 6.. 4 

t l · N d ó t 1 .., ~ ,., é . . • orna a, cs. u, ag y, """' , .. , a. •• és e ep es oz r e ep i "'rencs,..,. 11m., u•encs m J., R iÜ ~ · · 
hú 88, ~ 668, T., rk. Trencsén és Tornyos, u.. ,f• ag y.L z 

1 
·ta ó 

t.45ó kh., kj. és ak. Trencsén ( trencsénvidéki kj. T r n ° váe L sTo na ánrn • • 

· T r o c a n rocs y. és ak, kerület), tsztk., Jb. és . ah. 1·encsén, cs. 6. » · , • • 
• 

• 

Trencsén, 71, XV, 47, u. t •. Trencsén, 12SJ. ) Trocs~ny kk., Saros tim.,_ bártf~1 J., haz 
*) Trencsénrákó nk., X Alsókurajka, Hla?-lli- 4.8, f. !M, · :·• _rk. Magyarraszlav1cza,_ gk .. Gellért, 

esek, Fels6kurajka, Hromadova, Skrabák, Szibel· 1.4.46 kb., kJ. es ak. Lófalu, ts~. Epel"Jes, Jhtk. és 
nik, S&kakali, Szoglov, Szltiko~a és Zababana; ah. Bártfa, cs. G. tób·aszl~Vlcza, 67, IX, 29, · 
~l'ret~csén vm., csaczai j., ház 563,! 3.876, T., o' u.. t. és u. P• Magyarraszlavlcza. • 

7.13~ kb., ak. helyben, tsz. Trencsén, jbtk. és Troganó, r"'' Rebrény, Ung 11m., nagykaposi j., 
ah. Csacza, cs. G. Csacza, 71, XV, 4.8, u. t. Csacza, cs. 6, Pálócz, u. t. Nagymihály, u. p. Pályin. 

. ~- 'r r o j ás l Torji.Ls, · 
') Trenosénselmeoz kk., X Trencsénselmeczi Trokanove, rt VOr6skc'S, Trencstn ." •. , p~ói 

irtványok; Trencslts "n,,, nagybicscsei j., hAz j., cs. G. Nemsó, u. t. Illava, u. p. V6röskö, 
f. 3.591, T., C;, 9.417 kh., kj. és ak. helyben, Trombitásmaj or, n Szolga.egyhó.za, Fejl-r t~m., 

· tsz. Trencsén, j btk. és ah. N agy bicsese, cs. ö. sárbagárdi j., cs. O. Sál'osu, u. t. él! u. p. Szolga-
Nanbicscse, 71, XV, 4.8, u.. t. Na.gybiescse, ~- egyháza. . . · · 
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aóu Tro Tur .. • 

Trombltismalow, r. Sárvár, Vas vm., BIÍ.l'Vári helényesi j., es. o. Belényes, L t. és a. p. 
j., ca. o. Sá1·vár, n. t. és u. p. Sárvár, • Belényes. 

Trombitaist n ny a, f""' S?.ásu·égen, Mat·os- Torda Tilikörösi tanyák, 1""1 V adási, .Aratl ""'·• kil-
ttm., cs. 6. Szászl'égen, u. t. t-s u. p. Szászrégen. jenői j., ·cs. O. V1ulász, u. t. és a. p. Vadász. 

T r os z t y a n i c z a l. Ná.daspa.Lnk. TuloktnpaMzfnpuszta, 1""1 Ivanegerszeg, Va 
• Tr'lztenu kk., .Arva t:m., trsztenai j., ház 5!!1}, tnn., siL1·vá.ri j., t·a. ll. Répezelak, a. '· és u. ·p. 

f, !.314., T., m., n., o, 8.353 k.h., k.j. és ak, H%rytalu. 
helyben, tsz. Rózsahegy, jLlk. helyben, n.h. Tur· Túlsómnjor, r. Apcz, HefJe4 ""·• hatvani j., 
dossin, c9, O. helyben, 71, ·xv, 49, ~. :f, es. o. Hatvan, n. t. és n. p. Apez. 

. p e. ~- Túlvlz, r. Alsókálinfalvi!, MáramaroB "•·• 
T r sz t y e l. l'érnádasd. ial'aczvizi j. (székh. TaraezkOz), es. O. Dombó . 
T r s z t y e n il a h i v n. l d L Frivald nádas. u. t. · Tara.czköz, u. p. Dombó. 
Trucdnuy:a, r. Irnta, Borsod v1n., edelényi j., T u n e z si e z. l. Tunyogfalva. 

es. ll. Szenürö, n. t. KiriLiykút, n. p. Lak. Tnuyo., ro Heréd, N6grárJ fJm,, szirá.ki j. cs. &. 
Trukov, r. Dombelve, 1·rencstJn vm., csaezni Szirák, u. t. Lőrinczi; a. p. Heréd. 

j., cs. G. Cane z o., u. t. Csaeza. n. p. lJombelve. *) Tnnyog kk., Seatmár vm., malészalkai j., hu 
Tru!lcehó.Bcsoport, n óribnkknsd, Vas vm. 201, f. 1.~43, 1'11., ~, 1·k. Mátéstulka, 3.11M ih., 

felsőőri j., es. o. P~nkafő, n. t. Pinkafö, u. p. kj .. és ak. Györtelek, tsz. Szatmar-Némeü, jbtl:. 
Kiczléd. és ah. Matészalka, es. ll. llátésto.lka, 6, Xll, 39, 

TnajoTih'tilgy, f""! Berezó, Nyitra tJm., miavai n. t. Gytil'teluk, ~· · · 
j., es. ö. Miava, n. t. és 11. p. Berezó. ") Tllllf''gfaln kk., Trmcstn tJII&., illavai j. ház 

1.' u e· h i n a l. Tohá11.y. 48, i. 2 i~. 1'., m., rk. Kasza, 764 kb., kj. és ak. Kasza, 
*) Tutfás kk., X Orsovai petróleumgyár és tsz. Trencsén, jbtk. Illava, ab, Puhó, cs. !1. lllara, 

Vodicza; Krassó·S11örétt.y vm., orsovai j., ház 161. 71, X V, 47, a. t. ós a. P• Lédecz. 
i &O, O., m~, .:j=-, rk. Orsova, 3.!!4S kh., kj. és T u r l. Torola\úr. 

· ak. Nagyzsupány, tsz. Karánsehes, j h lk. és ah. T ú r l. I>'elsötúr, Kis túr, KOzéptúr, Mez6túr, 
Ül'Sova, ea. O. O•·sova, 43, VIII, !6, n. t. Ül'SO\'a, Somogytúr, Tor~atúr, Zólyomlúr. 
a. p. Nagyzsupány. ") Tura nk., X Alsórét, Fekete és Haraazt i 

T u f fi e r 1. Tun'áa. Pest-Pilis-Solt-Kiskun t~m., aszódi j., ház 
*) Tugár kk., )( Forgáehpuszta; N6grád vm., i. 6.~7~, . M., o, 8.903 kh.~ ak. helyben, ts~ 

IJáesi j., ház 84, f. Mű, '1'., rk. Gá.esfnlu, S.SSö PestVldekl (székh. Jblk. és ah. Gödöllo, 
kh., kj. és ak. Divény, tsz. Bnln;sngyarmo.L, j btk. cs. 0· helyben, 82, I, f, .[ll e.~. 
· • L " D" · .,. XVI "'l t 'l' u r a l. Nylrtura, es IUl. osoncz, es. u. 1 veny 1 ... o, , u , u. • T á 

1 
N t á 

Lónyauanya, n. p. Divény. · u 1' n · agy ur ny. . . . 
") Turány kk., Zetnplén tJfiJ., sztropkó1 J., hu 

Tugárpusdn, .r. Losoncz, N6grád tim., cs. ö. 60, ! :..&>, T., n., 0, gk. Mipyev(\gáaa, 1.16.8 kb., 
Losunez, . ll. t. es U~ P• Losoncz. kj. és ak. Kelcse, tsz. Sátoraljaújhely, ibtk. S1lropkó, 

T u h r 1 n a l. Turma.. N d b ' IX 1:111 • 

Tul ·- 'l' p 1 . 0 b d d . ah. Varannó, cs. G. a(l'y o ra, 66, , ..." •· ., 
:.&~:~zt IL:!y, r. o ~r-u:, oea olcs tltn., a a1 é K 1 e . · . su.p. ecs. 

akó J. (szt:.kll. Tiszalök), cs. G. Polgar, u. t. és T · 1 N t ,.:n , u l' a n y . agy u.a y. 
u. p. Szentmarll'itapuszla. . Tul'&})D.tak kk., Lipt6 t~m., rózsahegyi j., ház 

Tuk,tauya, r. Jü.ktalva, Bot·sod ttm., edeUnyi 38, f. ltiS, T., rk. Liptótepla, 4..117 kb., t~ és 
· j., cs. O. ltudu.bánya, n. t. Sajókaza, u. p. Felsö- 11k. Liszkófalu, tsz tk., jb. és ah. Rózsahegy, es.&. 

nyárárl. · · Liplótepla, 67, XV, 49, u. t. és a. p. Liplólepla. 
Túla~nno.to.nya, r. Decs, Tolna vm., kllz- 1'1ln\skert, f"' Debreczen, tlfl,, ca. o .. 

ponll J· tszék.h.. Szekszárd), es. G. Dees, n. t. és Oehrec.ten, u. t. és n. P• Debreezen. 
•· P• Dees. · Turbácstanya, fl Mónosbél, Borsod "•·• sajó-

Túlavlz, f""' Mo.rosbog~t, Torda· Aranyos ttm., szentv~tel'Í j., es. o. SZi.lvásvárad, u. t llónosbt!J, 
marosludasi j., cs. O. Muresluüas, u. t. és u. P• n, p. BélapátfalvA.. 
Mo.rosbogát. 1'ul•békbí•csújáróhelJ, 1""1 Szigetvb, lJD•ogr 

TullpiJ:major, f""' Zo.laigricze, Zala vm., pacsai um., szigelváJ.·i j., es. o. Szigetvár, 1. t és •· ,. 
j., cs O. Pacsa, u. t. é-s n. p. Paesa. S:tigetvw·. 

«) Tulka nk., X l>aszl!.apud .. ta, Dombrovapnszta, TUl'békpaszta, ri Zsibót, &mogg tJIII., uigel· 
Kistul.kupuszla, Ősi pata Á::~ Pata puszta ; Biltar vm.. vá.1·i j., es. O. Szi!Jel.vár, m. h. (Turhél:· 
nal!yszalonf.ni j., ház 70S, i 3. H 3, O., m., T-. t·ef Töi·öksfr), u. t. és u. P• 
Na~yszalonta, 10.012 kb., ak. helyben, tsz. Na~y- Tu1·bék-Töröksfr vasuti megállóhely, f"' Szi· 
Vá1-ad, jbllr.. és ah. Nu.g)'S~LLlonta, es. o. Fekde- getviu·, Somogy vm., szigetvári j., cs. ct SJiret· 
bátor, 37, lV, hl, a. t. és n. p. Nagyszalonta. vár, fili m. h., u. t, és u. P• Szigetvár. 

Tulk.örösi11zöllök, r. ·Belényes, Bihar t~m., ~J Turbúcza kk., Seilágy tim., zsibói j., haz WI, 
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Tur Tur 

i. 54.7, o., gk. Szilágyróna, l.SO!l kh., kj. és o.k. malom ; 86.ros "m., lemesi j., ház 66, ! t., T., 
Zsibó, taL Zilah, jhtk. és o.h. Zsibó, cs. O. No.g)·- rk. VOt·Ollvág:'ts, gk. Vargony, Atr. ZsHgnye, :t.lít)l 
goruszló, 61, lll, 10, n. t. és' u. p. Zsibó. kh., kj. cs ak. h.,Jyben, tsztll:., jb. és ab. ~;perjes, 

T u r b u c z a L Turbócza. c~. n. Kccz.,rpekll~n, 67, lX, u. t. Ránkfil1·ed, · 
T u r cs á. n y ka l. Turcsány. !ZI· · 
•) TUl'csány kk., Nyitt·a ""'·• nyitra1.sámbokréti • 1 Túrlrtovány kk.; Tr"ffc.<Jén r,m., zsolnai j., 

j., ház !:11, f. 142, T., 1·k. Ószrpl:lk, 64.::1 kh., kj bá.z 48, f 387, T., rk. BH·scsefalu. 673 kh., k.j. és 
éa ak. Tőkésújfalu, tsz. Nyitra, jb•k. és ah. Nagy- ak. Zsolna (zsoln:Lb.'tnl'alvtti kj. és ak. ker••let), 
~polcr.\ny, cs. ö. Nyitrnzsá.mbokrél, U, XIV, 46, t_,z, Tr .. ncsPn, j btk. és ah. Zsolna., cs. O. Z11olna, 
a. t. Nagybossány, u. J)• Tökésüjfálu. 71, XV. 48, ~. f (Háromudvar-Ttirirtovány), 

'l' u r cs ek l. Alsóturcsek, Felsölurr:sek. n. p. Há1·omu Imr. · 
T n r cs is cs e d v o r is cs e l. TOr·ökudvar. •J T6ristTándl kk., X Csoknyrulanya, Esze-
*) Turcsok kk., X Turcsokvashegy; Gömör és nyc'htanya, Hu.rgasitanya, HirschM.Jt;mytt és 

Kii·Ho11t 11m., ratkói J., ház b!S, ! 8~1, T., m .• Xyát·asilanya; Seatmár tJm., fehér.ryarmati j., 
rk. Gömörrákos, ág. Szirk, 2.55~ kh., kj. és ak. ház 119, f. 696, M., ~, rk. Szatmaresl!ke, :t.IJ~, 
Szirk,_ tsz. Rimaszombat, jbtk. és ab. Nagy1·llcze. kh., kj. és n.k. l<Ouu'lt·il, tsz. Szatmar-~émeti, 
es. a. Rnlkó, ~5, XVI, 5~, u. t. és u. p. Hisnyó jbtk. és ah. FehérH'y1.1.rmat, cs. O. Nagyar, ö, Xll, 
"izi vasgyár. :i 7, J:' e. ~· 

Turcsubashegy, f"\ Turcsok, Gömör és Kis- *l TúriiiT.ukállas kk., X Maderétimajor; -Ko
HOtlt tJm., ratkni j., cs. O. Ro.tkó, a. t. és u. p. mát·om vrn.., cs.tllóközi j. (S!.t1kh. Nem·~sócsn.), 

' Hizsnyóvizi vnsgyá.r. ház 4:t, f, iM~, M;, ~, .-k. Jo.kec·s, !Ulti l kb., kj . 
*) Turcz nk., X Turczi bányatelep; Uoocsn tia o.k. Lakszak:.llaa, tszrk., jb. és ah. Komal'om, -

""'·• tiszántúli j. (székh. Halmi), ház 83~. ! 3.t\9'J!, ~a. o. Nemesócsa, l:t, Xlll, -'3, u. t. Bogya-
O., n., m., ; , (r, rk. Halmi, ref. Tamásváralja Felsőgellér, a. p~ L;iks:!akli.llna. 
10.60t kh., ak. helrben, tsz. Szatmó.r-Némt'ti, j b lk. Turitás, n Ágya, .d r!J l t7m, kisjenlli j., es.. 
és ah. Halmi, es. O. helyben, 85,· XI, 35, u. t. O .. Ktsjen•'i, n. t. KJ>~jen•í, u. l'• Á'/-yR.. 
Halmi, ~. *) Turja nk., ){ Ha~ss-zóreg; Bács-Bodrog tJm., 

Torul bányatelep, f"\ Turez, Ugocsa. "m .. óbecsei j., ház Bh!, ! B.ti37, Sz., -T, rk. Szent
tiazAnlúli J· (azékb. Ho.lmi}, ca. cl. Turez, u. t. tamás, 13.!173 kh., ak. helyben, tsz. Ujvidék, jblk . 
Halmi, a. p. Turez. · ~ ah. Úbt-!l~se, ca. O. Hli.esfilh!vár. 86, V, 114, 

•) Turczócz kk., Zemplén "'"·• homonnai j., r. ~· 
bb 36, f. ~tR, T., rk. Gö1 o ínye, 1.733 kb., kj. ) TUl'jaLlllc.I!Ö kk., X Polyánka; Uno tJm., 
él ak. Gorzó (gOrOginyei kj.~s ak. ket üle l), tsz. perecsenyi J., ház 1711, ! IJU4, R., gk. Tul'Jasebes, 

, jbtk. és iili. Homonna, cs. O. U.Boo kh., kj. és ak. Pm·oskil, tsz. Berebrszász, 
Izbugyaradvány, 66, IX, !8, u. t. Koskócz, u. p. 1blk. és ah. Nagyberezna, ca. ~· _Poroskó, 66, 

• 

Göröginye. , XI, 36, u. t. TUI·,ar;~ml!te, u. p. l'ot·os.kó • • 
• 

Tardossin kk., ArtJa "m., vari j; (székh. hely· *) TurjnrCDlAte kk., '<. Almiassyt .. lep és Turja-
ben), ház :i8ti, !. 1.599, T., m., n., 0 , (r, 7.ll81 tanya.; Ut~g tJ7ll., perecsenyi ~ •• ház 335, !. 't.041, 
ih., kj. és ak. helyben,. tsz. Rózsahegy, j btk. H.., m., L, o, t, 7 .O.:iS kb., kj. és ak. helyben, 
Trsztena, ah. hP.lyben, cs. O. helyben,. 71, XV. lsz-. B •regszasz, jbtk. és ab. Na~yberema, cs. O. 
-4>9, r. ..[_11 e. ~· helyben. ti6, .X.l, Sti, _[ll e. ~ . 

TúrerdeitanJo., n Ho.lmi, Ugocsa vm., tiszán- •) TurJru~ehell kk., ){ Szl':dyavka; Ung ""'·• _ 
túli j. {székh. Halmi), cs. li. Halmi, a. t. és perecsenyi j., ház :1&:1bl, ·f. 1.3W, H., n., m., • , rk . 
•· p. Halmi. fur. u.remete, ö.93U kb., kj. es ak. Poroskó, tsz. 

Targony, f"'' Kisújszállás, Jáse-N"gykun-Ssol Bet·egszász, jblk. és all . .N'a"")'berezna., cs. O. Po- . 
flOk tim., cs. ll. Kiaújszúllás. u. t. és n. p. t·oskó, 66, XI, 3ti, a. t. Turj .. remllle, ~. · 
Kisújszállás, 'f u l" j o. sz O l .l. h.islurjuszilg, NaKylurJaszög • 

Túrhárruas, f"\ Tordalúr, Torda-Aranyos t•m, Tu;·jnto.UJIL, f"\ Turj•w~m~te, U~Zg tnn.., pere
tordai j., es. a. Mikes. n. t. és. u. 1,. Tunlatúr. cs ny i j., cs. ö. TurJaremet e, u. t. és n. P• Turja· 

Tuhátta1i1a, n Szntmút·cseke, Sent·mrír vm. reme e. . 
fehérgyarmati j., es. O. Sonkátl, u. t. 'l'til'isl\'antli. *) Turjavágás kk., X F .. Itar és Kistar; Ung 
1, p. Szatmárcseke. · om., prm~esenyi j., ház ~76, ! l.tiUS, R., • , 

T u ri a l. Tua·ja. · i.919 kh., kj és ak. Turjarmnetc. lsz. Berej,'!IWZ, 
T u r i a b i s z t r a l. Turjasebes. . · J btk. és ah. riagybel't•:r:na, es. O. Poroskó, 66, 
T u r i a p as z ik a l. Tut•javilgás. X l, Bli, u. t. és u. p. TurJarem .. te • 
T u r i a p o l e n a l. Tu•jo.mezó. 1'úrketld, f"\ Tlit'kl!ve, J á& l· Nagykun-Seoln.ok 
T u r i a r em e t e l. Tu1·jnreUl.,te. ""'·• cs. O. T(n·keve, u. t. P.a u. p. Túrkeve . 
T u r i c s k a l. Eh·. fal va. · •) 'l't\rkeve rlv., ){ C:~:1~ú .. y vurus, Fat·kaszúg, 
*) Tllrlna kk., X Kcczel'tanya és Trencsák- Fehérlő, Himes•lilapos, Kadárcsa, Ki11.kaba, Kisér-

. · 7U* 
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Túr Tur 

hát . Malomzug, · !llnlomzugi szőllöskel't, Móricz, szenlmártoni j., ház Bi, i. 686, T., rk. Turócz-' . ~agyknba, ÖrdOgárka, Oszitó, Póhamara, Puszta- szcnlpéter, ág. 'l'uróezszentmál'lon, B.liSS kb .. kj. 
turpászló, Szeleshát, Toltlik út, Turkedd és Túr- és ak. Koslyán, lsz; Bcszterczebánya, jblk. és ah. 
tevei csorba j Jász-Nagykun-Szolnok vm., ház Turóezszenlmárton, es. 0. Turóczszenlmárton, 71, 
3.595, i. 18.097, M., o, ~, (X, ág. Szarvas, 81.781 XV, 48, u. t. és u. P• Turóczszenlmártoo. 
kh., ak. helyben, tsz. Szoln(lk, jbtk. és ah. Me- *) Tur6czborktít kk., Tur6cz vm., slubnya-
zőtúr, os. O. helyben, 68, III, 9, f, fQrdöi j., ház SO, i. ~61, T., l'k, Turóezjeszcnó, 
_[ll e. ~- • ág. Tólpl;óna, 1.815 kh., kj. éa ak. Tótprr)na, tsz. 

Túrkevei csorba, f""' Túrkeve, Jáss-Nagyk·un- Besztcrczebányo., jbtk. StubnyafQrdö, ab. Tur•il:z
&olnok ""'·• cs. O. Túrkeve, u •. t. és a. p. Túr- szentmá.rlon, es. O. ;l;nióniraljo., 71, XV, 'S. u. t. 
keve. . és u. P• Tótpt·óna . 
. Turkon3lgy, f""' Trencsénhosszúmezö, 11·encsén *) kk., X Ernómajor: T11r6cz 

t•m., nugybi.escsei j.; ak. 1'urzófnlva, cs. O. Nngy- v1n., stubnyafürdői j., ház 87, ! 596, T., m., rk. 
bicseae, u. t. TurzófalvJ, u ... ,. , Trencsénhosszú- Turóczszenlmihály, ág. Ivánkafalva, 1.619 kh., . 
mező. k:j. és ak. Kisescpesény, tsz. Besz!e;czcbáaya, 

") Túrmezi nk., X Alsómalom, BánvOlgy, j btk. Slubnyafürdll, ah. Turóczszentmarlon, cs. 6. 
Cserlyáztelep, Dvoristy~anya, Egyházi. malom, Mosócz, 71, XV, 43, u. t. és u. p. Slulmyafürd6. 
Hasznostelep, Heberszkaitanya, Hrabcsatanya, *) Tnróczerdöd kk., Tur6cz vm., stubnyafnr· 

• 
Jégeres, Mélymalom; N adrahi telep, Nyirjesitanyo., dői j., ház 28, i. 107, T., ú.~. Tólptilt\\, ?>\)\) 'W., 
Panyovirlvány, Sántatelep, SllrvOigy, Sznlo.itelep, kj. cs nk. Tótpróna, tsz. Beszlerczebitnya, jblk . 
Uhrintelep, Urbánlanya, YOrOsvOigy és Zichy· Stubnyafardő, a.h. Tul'óczszentmárton, es. G, 
·puszta j Nógrád vtn., balassal,!yarmnti j., ház 228, Zniöváralja,· 71, XV, 48, u. t. és u. p. TótprónL 
f. 1.096, T., ef, rk. Felsötisztás, 7.965 kh., •ak. 'furóczUIUlya, f""' Barabás, Bereg 1!111., mez6-
helyben, tsztk., jb. és ah. Balo.s·sagyarmat, es. G. knszonyi j., us. o. Mezöko.szony, u. t. Mezóka-
Felsőliszlás,. il>, XVI, 51, q, t. Gács, u. p. Felsö· szony, u. p. Barabás. . 
tisztás. *) Tlll'óczjeszenö kk., 1\&r6cs filii., stubnya-

Turlllöge, f""' Uszód, Pest-Pilis·Solt-Kiskttn fürdői j., ház 68, ! 355, T., o, ág. Tótpróna. 
rm., kalocsai j., cs. O. Kaloesa, u. t. Kalocsa, u. p. 1.4·50 kh., kj. és ak. Tótpróna, tsz. Beszlereze-
l'szód. bánya, jblk. Stubnyafllrdll, ah. Turóczszentmar· 

T u r n a J. Tornyos. ton,· es. O. Zni;'.váralja, 71, 15, &8, 1o t. ~su, p. 
'f u r n i s e h a l. Bántomya. · Tótpróna. · 
Turnitelep, f""' Sugág, Szeben vm., szászsebesi · *) Tnl·óczkah•olyfaln kk., 1\wdcz Ul., turócz-

j., cs. G. Sugág, u. t. Polyán, n. p. SugAg. szentmártoni j .. ház 25, i. 114-, T., ag. B!atnicu. 
T u l' n u l L Sebes torony. • · 315 k h., kj és ak. Pribócz, tsz. Beszlerezehánya, 
*) Tnróczábrahámf11ha tk., 1'vr6cz vm., jbtk. és nb. Turóezszentmárton, es. ct .Mosócz, 

slubnyafQl·döi j., ház MA, f. 2 U, T., rk. Turócz. 71, XV, 48, u. t. és u. p .. Pribóez. · 
szentgy6rgy, ág. Ivánkafalva, 846 kh., kj. és uk, *) TuróczkelemeufnlTII. kk., X HAjmajor; Tu· 
Tótpróna, tsz. Beszterczebánya, j btk. Stubnya- r6cs vm, stubnyatürdői j., Mz 45, f. !07, T., 

· l'ürdö, ah. Turóezszentmárlon, cs. ö. Znióváralja, rk. és ág. Tótpróna, 1.03i kh., kj. és ak. Tót-

• 

71, XV, 48, u. t. és u. p. Tótpróna. próna., lsz. Beszlerczebánya, jbtk. Stubnyafürdö, 
'") Tlll'óezandrásfalvn kk., 1'ur6cz V71'., alub- ah. Turóezszentmárton, cs. ö. Znióváralja, 71, 

nyalürd<'li j., ház ~S, i. 112, T., rk. Tur~ezszent- XV, 48, u. t. és u. p. Tótpróna. . 
györgy, 1.~4i kh., kj. és ak. Tótpróna, tsz. Besz- *) Tnróczkisflllu kk., Turócz vm., stubnyafürdö! 
terezehány o., j btk. Stubnyo.fQrd<'l, o.b. Turóczszent· j., ház 83, i. 554, T., m., t·k. és ág. 'l'uróedigel, 7ól 
mi1rton, cs. O. Znióvánlja, 71, XV, 43, u. t. kb., kj. és ak. Slubnyafürdö, tsz. HeszlemcbAnya, 
és u. l,• Znióváralja. · jbtk. Stubnynfl\rdó, ah. Turóezszenlmárton, es. ~

*)"Turóezbalázsfnlva kk., Tur6c• vm., slub- Stubnyafürdü, 71, XV, 48, u. t. és u. p. Stub-
nyafürdlli j., ház 11:J, :! 96, T., ág. h·ánkafalva, nyafQrdö . 
88~ kh., kj. és ak. Mosócz, tsz. Beszterezehány a, *) . Turúczliget kic., Tl'fócz t'tll., slubnyafürcllli . 
j btk. Stubnyafürd<'l, uh. Turóezszentmárton, rs. j., ház 110, :! 588, T., 0 , Ó', l.B3f, kiz., kj. ts·· 
ö. Mosóez, 71, XV, 48, u. t. Mosócz, u. p. Kis- nk. Stubnyaf'ürdö, tsz. Beszlerczehányn, jbtk. 
cs~p ~sén y. Stubnyafürdö, o.h. Turóczszentmárlon, cs. 11. Stuh-

~) 'furóezbéla kk., X Ocskaypuszta; Turóci nyafQrdö, 71, XV, 48, u. t. és u. p. Stubnyal'ürdó. 
t'!ll., luróczszentmártoni j., 'ház 189, f. 912, T., ") Turóczmeggyt>s kk., 1urócz 'lim. stubnva· ' . . rk. és ág. Neezpál, ~.387 kb., kj. és ak. Neczpál, fürdői ,;, ház ·!.4, f ~85, T., rk. és Ag. Torórz-

• 

tsz. Beszterezehany a, j btk. és ah. Tm·óczs:~:ent- liget, 2. 754 kh., kj. és nk. Slubnyafürdó, lsz. · 
márlon, cs. ö. Turóezszeutmárlon, 71, XY, ·43, Beszt~1 czebanya, jbtk. Stubnyal'ilrdc5, ah. Turcicl· 
u. t. és u. p. Neczp:U. sze .• t. tlrlon, cs. ö. Mosóez, 71, XY. 48, a, t. i; 

·) Tnróczbeszterczc kk.,. Turócz z:m., tu ró ez- u. p. Stubnyafnt·dö . 
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Tur-Tut· 

*) Turóczruénes kk., l'tU'ÚCZ l: m.., turóczszent- 4.909 kh., kj. es ak. Slubnyafüruö, tsz. Besztcr
mli.rtoni j .. ház 30, :E UB, T., i\g. Szucsáuy, 4Hl czebá.nya, jbtk. Stubnyo.fürdö, ah. Turóczszenl-
kh., kj. és ak. Szucsány, tsz. Beszlerczebánya, márlon, cs. 1!. 71, XV, 48, u. t. 
jbtk. és ah. Turóczszo?ntmárton, cs. O. Ruttka, és u. P• Stubnyafllrdö. · 
71, X\', 48, u. t. és n. p. Kissclmccz. ") Turócznclvord kk., Ttu·ócz 11m., slubnya-

*) Turticr.nádusér kk., Trwdcz '"1J·• stubnyo.- fürdl!i j., ház !O, i 9:í, M., t., ájr. Ivánkafalva, 
f0rdc5i j., ház 30, f, U-6, T., 1\g. Mosócz, 952 kb., kj. 288 kb., kj. és ak. Kisc-epesény, tsz. Besztercze· 
és ak. Mosócz; tsz. Resderczebánya, jbtk. Stub- banya, jbtk •. Stubnyafürdö, ah,' Turóczszenlmár
nyafürdc5, ah. Turóczszenlmárlon, cs. O. Mosócz,_ ton, cs. 1!. Zn.óváralja, 71, XV, 48, u. t. Tól-
il, XV, 48, u. t. Stubnyafürdl!, 11. p. Mosócz. próna, u. p. h·ánkal'alva. . 

•) Tor•icznéntPH kk., )( Háligyavölgy és Turócimaj or, f" Baktüttös, Zala tnn., ,novai· 
Jlacskakút j 1'ut·úcz V'lll., atubnyafüruói j., ház j., cs. 1!. Nova, 11. t. Tófej, u. p. Ba~ • 

f. !.660, N., o, 7.056 kh., kj. és ak. hely- T u r ó l u k a l. Túrréle . 
ben, tsz. Beszterczebímya, jbtk. Stubny.•fürdl!, Túrómezö, r"' Verpelét, Hevea vm., egt;i j., 
ah. Turóczszentmárlon, cs1 ö. SlubnyafQrdd, 71, cs. ö .. Verpelét, u. t. és 11. p. Verpelét. 
XV, 48, ~. · *) Túrony kk., X Katalinmajor és Pazséri 

*) Turóczremeto J."1c., Tut·óce vm., atubnya- malom j Bat·anya vm., siklósi j., ház 79, i. 349, 
fQrdlli j., ház 880, ! 2.052, N., 0, 5.293 kh., kj. M., 1lj, rk. Garé, 1. 7 kh., kj. és .ak. Gyúd, tsz. 
ö ak. Znióváralja, tu. Besztercr.ebú.nya, jbtk Pécs, jbtk. és ah. Siklós, es. 1!, Sznlá.nta, 5!, 
Stubnyafllrd&, ah. Turó'czszentmllrton, cs. ö. Znió- XIX, 60, u. t. Szalánta, u. p. Gyűd. 
varalja, 71, XV, 48, u. t. Znióváralja, ~. T u r o p o l y a l. Türmezö. · . 

*l Turóczrudnó kk., X Saroltafarész; 1'urócz T u r ó t r i ll v o r i l. Háromudvar. . , 
1lm., stubnyalllrdöi j;, ház 7'1, :E 348, T., rk. · ") Túrréte kk., X Bclánszkiirtvány, Jandik
iuróezjeszenl!, 1fg. Tótpróna, 1.24-9 kb., kj. és ak. il·lvány, Jurczairtvá.ny, Klehovirtvány, Kolarik· 
Tótpróna, tsz. B ,szterczebánya, jblk. StuhnyafQrdó. irtvány, :Malej.ovirtvány, Omaszlairtvány, Simecz
ah. Tnróczszenlmárton, cs. 1!. Znióviiraljo., 71, irtvány, Skaritkairtvány és Stvernairtvány; Nyitra 
XV, 48, u. t. és u. P• Tótpt'óna. . Dtn., miavai j., ház 438, :E 2.210, T., o, d', 6.!166 

*) Turóczszentgyörgy kk., Turóce tim., stub- kh., kj. és ak. helyben, lsz. Nyitra, jbtk. és ah. 
nyafürdöi j., ház 1 i, f. 7 .fo, T., 0 , t 71 kh., kj. Miava, cs. O. Mio.va, 72, XIII, .f.t, a. t. Miava, 
és ak. Mosócz, tsz. Bcszterczebánya, jbtk. Stub- ~· · ·· 
nyiLt'llrdö, ah. Turóczszenlmárlon, cs. ·ö. Znió- *) Túl'l'lcse kk., Szatmár vm., fehérgyarmati j., 
váralja, 71, XV, 48, u. t; és u. p. Znióváralja. ház 109, f, 668, M., ~, gk. Jánk, 2.'ll5S k.h., kj. 

*) Turóozszentmah·ton nk., X Borova, Dokt;ún- és ak. Kisno.mény, ts~ Szatmru·-Németi, jbtk. és 
ddlll, Mravadül<'S, Szihótddl6 és '(Jjmajor; Tut"dcs ah. Fehéa·gyarmat, cs. O. Sonkád, 5, XII, 37, u. t. 
om., turóczszentmát·loni j., hái .(.t$, :E .f..1l3, és u. p. Gacsály. 
T., m., n., o, d'; J), 4.997 kh., ak. helyben, tsz. *J Túrtel'ebes nk., X Alsóerdölanya, Dobrihó.t
Beszlerczebányu., jbtk, és ah. helyl1en, cs. 6. tanya, Hódosl:mya, Boncsoktanya, I.1gettanya, 
helyben, 71, XV, 48, r, _r- c. . Pásliget és Túrtea ebesi szöllühegy ; Ugocsa vm., 

*) kk., vm., tiszímtúli j. (székh. Halmi), ház 666, :E 3.792, 

• 

nyafnrdöi j., ház 34·, f. 161, T., o,· ág. llosócz, M., o, ; , ~, 11.!:!08 kh.,.ak. helyben, tsz. Bzatmár-
481 kh., kj. és. ak. Stubnyafürdó, tsz. H~szlercze- N émet'i, j btk. és ah. Halmi, es. ö. Ho.lmi, Si>, XI, , 
bánya, jhtk. Stubnyafürdö, ah. Turóczszentmá.r· 85, 11. t. Halmi, e . . 
ton, cs, ö. Mosócz, 7 J, XV, 48, u. t. Stub~.oya- Ttirterebesl f"'\ TúrterelJ es, Ugocsa 

· fürdö, u. p. Mosócz. vm., tiszántúli j. (székh. Halmi), cs. 1!. Turcz, 
*) Turciczszentpéter kk., Tffróce vm., turócz. u. t. Halmi, u. p. Túrterebes . 

. tzentpéteri J., ház 37, :E 203, T., o, ó.g. Pdbúrz, 800 •) Ttinókonya kk., X ?1-lúriavl!lgyfi\rdl!,. Pász-
kh., kj. és ak. Kostyán, tsz. Beszterczehánya, torikistanyo. · és Pászlorilo.nya; Szat-már ym., 
jbtk. és ah. Tur6czszcntmá.rton, cs. o. Turócz- avasi j. {székh. Avasújváros), ház 20.J., ~· 964., 
azentmárton, 71, XV, ·lS, u. t. Turóczs1'.entmár- O., m., ; , 3.170 kh., kj. és ak. Vamfalu, tsz. 
ton, u. p. Kostyán. Szatmár-Németi., jbtk. és ah, Szinérvúralja, cs,. ö. 

-

*) Tnl'úcztótralu kk., Turóci f.lm.., stuhnya- Hikszáll, 5, :XH, 37, u. t. Avasl'elsöfalu, u. p. · 
fnrdc5i j., ház 107, i. 556, 'l'., Tk. Turóczszent- Vámfalu. . 
györgy, ág. Prihócz, 2.4!l1 k.h., kj. és ak. Zniú- *) Turzófn.lvn. nk., X FelsővégivOlgy, Hlavicze
yáraljo., tsz. Besztercz~;bánya, jbtk. Stubnyo.fOrdö, völgy, Hlinene\"öl~:y, H1·ubibukvölgy, Kornicza
ah. Turóczszenlmárton, cs. O. · ~tubnyo.fürd6, 71, völgy, Kornyavölgy, Prellmérvl!l~;y, .itiJ>arevDigy, · 
XV, •s, u. t. és u. p. Znióváralja. · RieeskivOlgy és VrhJrrellmervölgy; 1'reucsen t.Jm., 

•) Tui'úcztölgyes kk., X Halakszék és Józser- csac1.ai j., ház 1.881, f, 8.43.f., T., n., o. 18.132 
major; 1urócs v1n., slubnyafürdöi j., ház 153, f, kh., o.k. helyben, tsz. Tt·encsén, jblk. és ah. 
9(.8, ·r., rk. Tm·óc1.$7.entmihály, ág. Ivánkafalva, Csnc.za, cs. O. helyben, 71, XV, .f.S, _[ll e. ~ 
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Tur TO.k 
- • 

Turzótured, f""'o Gnlniezbánya, Beepes vm., Tuszntrulya, f""'o Bogdánháza, Seilágy .,.., 
cs. o. Gölniezhánya, _r e. (csak julius és krasznai j., cs. lJ. Boján, u. t. és a. p. Kra~zna· 
auguszLus hónapo~banJ, más illöLen u. t. és u. p. hm·nU. 
GOlmczt•ánya. *J Toszatelke kk., $sílágg vm., ~rasznai j., 

Turzóll· rr, f""'o G'1lniczbúnya, S.epea -vm., sze- ház 147, f. 811, O., t., gk. Felsószék, 7 kb., 
pesvat aljai J., cs. lJ. Korompa, u. t. és- u. p. kj. és ak. Felsószék, tsz. Zilah, jbtk. Kraszna, ab, 
GGlniczhánya. • · Szilágysomlyó, cs. G. Boján, 51, Ill, 10, a. t. 

Turzohcgy, 1"'1 Korompa, Ssepes vm., szepes- Alsóvalkó, n. p. Fels~szék. 
váraljai j., cs. O. Korompa, u. t. és u. p. Korompa. Tuszkuj tnnyn, f""'o Maroskoppánd, .dls6-Ftilr 

T u l' z o v ka L 'furzófalva. vm., ma1·osújvúri j., us. G. Magyarbilkklls, t. L 
*) Tusa lr.k., X Tusai major; ZempUn 'Vm., és u. p. :&Jarosesúcs. 

gálszées1 j., ház 180, f. 6:j,, T., m., ~,:ok. Parnó, Tutues1mpusda, ("' Karnncskeszi, N6grád ta., 
gk. Szécsudvar, 1.08{. kb., kj. és nk. Parnó, tsz. azécsényi j., cs. O. Kal'llncssúg, u, t. Litke, 1, p. . 
SátoralJaújhely, jblk. és ah. Gálszécs, cs. G. Gál- Lapujtő. 

szécs, 66, IX, 28, n. t. "ll u. p. Parnó. Tutyünajor, ("' Velencze, Fejtr tim., székes.. 
• 

Tusal mlljot·, 1"'1 Tusa, Zt-mplén ."m., gAlazéesi fehérvári j., cs. G. Velencze, u. t. Velencze, u. p. 
j., cs. O. <hi.bzécs, u. t. és u. p. Pnmó. Kisvelencze. 

*) Tusaújfalu kk., Zemplét& n•·• gálszécsi j., Tiizberek, ("' Maglód, .Pest-Rlis-Boz.t-Kilko 
ház 9&, :E 4-.?:t, T., m., rk. és gk. VásA1·hely, ref. Vtll., monol'i j., cs. G. 'Péczel, u. t. és u, p. 
Tusa, 75:t kb .. kj. éa ak. }'arnó, tsz. Sátoraljaújhely, Maglóu. · -
jblk. és ah. Gáh1zées, cs. O. Gálszécs, 66, IX, iS, 'l'uzokmálszöllöhegy, f'\ Kolozsvár, Kololi 

· a, t. (!S u. p. Parnó. . · · vm., cs. G. (o. kGzbizionsági szolgálatol Kolozsrár 
'Iliskósmajor, 1"'1 Alsószeleste, Vas vtn., sár- város rendörség e teljesi ti), u, t. és u. p. Kolozsvár. 

vári j., cs. ll. Acsáu, u. t. PS u. p. Alsószeleste. Tuzokuyomús, ("' SzalmárOk!lriló, 81atmár 
TuskósmaJ nr, 1"'1 Bakonybánk, Vess,.re·m vm., vm., cseng~rt j., cs. lJ. Porcsalma, u, t. és u, p. 

zirczi j., cs. O. Réile, u. t. és u. p. Bakonybánk. SzatmárOköritó. · 
Tuskósn1ajor, 1"'1 Sobor, Sop1·on vm., csornai Túzokosmajor, n. TiszasiUy, JáBt-Naggh• 

j., cs. O. Hzany, u. t. Csorna. u. p. Egyed. S•oltwk vm., jászaági alsó j. (székh. Jászapáti), 
Tuskósmajor, r-. Tápszentmiklós, GyÖ'f' vm., cs. ö. Kötelek, u. t, és u. p. Tiszasrt!y. 

pusztai j .. (szekh. Győrszentmárton), cs. O. Réde, Túzolipuszta, f'\ Ekecs, Komáro1H 11111., csatló
a. t. Tápszentmiklós, u. p. Győrasszonyfa. . kOzi j. (székh. Nemesócsa), cs. 11. Nemesócsa, u. t. 

Tlülkóspuszta, r-. HecseJ,ely, Zala vm., lelenyel és u. p. Ekcc·s. · . 
- j., cs. O. LeL~nye, u. t. Letenye, u. p. Becsehely. Túzol[rét, f""'o Gilád, 1'emes ~: 111 ., csáki j.; cs. -

Tuskóspuszta, 1"'1 lllarosberény, Somogy vm., o.· Csák, Uo t. és u. l'· Gil:'ul. 
csurgói j., cs. O. Iharosberény, n. t. és u. P• Túzsa, 1"'1 Abaújkér, AbauJ~Torna om., g~nCii 
Iharosberény. · j. (székh. Abaujszinló ), cs. lJ. Ahalijszilntó, •· t. 

Tuskó~<poszta, 1"'1 Zics, Somogy t·m., tabi j., Abaújszántó, n. p. Gibá1·t. 

es~ G. Tal• •. 11. t. Nág~cs, u. ~-· Zics. . ") Tulll!ér kk., )( Kálongalanya; &abolcs Dll., 

) TnsJJad kk., X. ~u~nádlt.truö és ÚJlnsn~d; tiszni j. lBZ~kh. Mándok, ház 160, f, t.MO, 1., 
OsCk "m., kászonalcs1k1 J. (szekh. Csik~zcnhu.lr- ~ 1.k. Fényeslilke, gk. 'fornyospálcza, 2.60~ ih., 
ton), ház IJ!I~, .~ ~.~Sil, M., 0 • •· k. ~a zárfal va, kj.' és ak.· Tiszabezl!tlJ, lsz. Nyiregybá%3, jblk. ~s 
16.7:17 kh., kJ. es ak. hely !Jen, tsz. Csiksz~reda, ah. Kisvárda, us. lJ. Mtl.ndok. so, X, sa, 'f, 
jbtk. Csfkszentmárton, ah. Csikszereuu, cs. O. _r · . 
Tusnádfürdő, 8~, XXIV, 79, ]? (Tusnád •re. · . l K á I t 
k . .. _ ~ u z s 1 n a . ov cs pa o a . 

OzsegJ ~· 
Tusné.tUiirdö, 1"'1 Tusnád, Crik vtn., kászon- Ttlcsökmajor, ("' Szomhalhely, Vas vm., ca. 

alcslki j~ (székh. C.slkszenlmárton), .cs. O. hely- O. SzomhalhJly, u. t. és u. P• Szomhathely. · 
ben, ]? , I'~ e. . Tiikrös, f""'o Bicske, F~jlr -vm., vlili j., ca. ~. 

") kk., .Kulozs vtn., nagysármási j., ház Btcske, u. t. és u. p. B1cske. 
lB l. ~ B~ti, O., m., it, rel. Uzdiszentpéter, 2.805 Tiikl'ös, f""'o ~'ürged, 7olna -vm., .tamási j.; cr. 
kh.1 kj. és ak. Uzdiszentpéter, lsz. Kolozsvár, jbtk. O. Ozora, u. t. és u. p. Fürge1I. 

·· és ah. Mocs, cs. O. Uzdiszentpéter, 6'il, XXH, 78, Tilkl·ösntajot·, ("' lllartonvÍISár, Fejtr ~~~~. váli 
u. t. és u. P• Uzdiszentpéter. j., cs. O. Murtonvásá1·, u._ t. és 1. p. Marton-

T us sa ú j t' alu l Tusa uj falu. Yásár. 
Tustya kk., Hunyatt vm., hatszegi j., ház 14!, T1lki'6smajor, ("'1-Sárosd, Fejtr 11m., sárboránJi 

:i, ou;,, O.,· m., t , 1.7~4 kb., kj. és ak. Felsöfnr- .i., cs. o. Súrosu, u. t. és u. p, Sárosd . 
.kauin, .tsz. Déva, ji.Jlk. és ah. Húlszcg, es.- O. Tilkröspusztn, ("' Velencze, l!'ejlt !lill., mlkes-
H!\tszeg, 64, XXUI, 75, u. t. és- u. p. Hiüszeg. fehérviu·i j., c.s. o. Velencze, 1, t. és u. p. Adony--

T us z a l Tuszall:'lke. Pusztnszo.bolcs. 
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TDndér, n Tortla, Tot·da-.Aranyos vm., cs. O. TUskésma,lor, n Gyuhlkeszi, Zala ·lltJI., tapol-

Torda, a. t. és u. p. Torda. czai j., es. G. Tapolcza, u. t. Tapolcza, •· p • 
*) TilDdéres nk., Bács-Bodrog vm., tiieli j., Gyulakeszi. · 

bú !57, :! 1.~1, Sz., .::f, 4.,í,42 kb., ak. helyben, · Tilskéaruajor, n Vajta, Fejlr ".., llárboprdi 
tsz. Ujvtdék, jbtk. és ah. Titel, es. G. Sajkás- j., ca. G. Czecze, u. t. és u. p. Vaj~~ • 
uentiván, 6, V, 94-, :f (Tiln.déres-Duna- *) TilakeazcntgyÖl'Qf kk., .Zala tim., perlaki j., 
prdony), <f.!AI. ház Só, f. ~64, H., o, 188 kh., kj. és ak. 

TttodérllaJont, n Buj, Ssabolcs 11m., dadai helyben, tsz. Nagyll:ani~, jbtk. és ah. Perlak, 
felsc5 j. (székh. Gáva), cs. ö. Nytrbáto1·, u. t. és .:s. G. Periak, 48, XX, a. t. Murall:irály-
•· !• Buj. . . Perlak, [;8]. . · . 

) Tftnd~rlali: kk., X GyOrg~lk~ és Nemes- *) Tilakeszentpéter kk., X Irmamajor; Ztlla 
bllk.k:Osd; Zala tim., csáktm·~ylll J., ház i9, ~ vm., zalaszt~ntgróli j., ház 91, :E 46i, M., rk. Zala-
105, H., ~·· ~.t. Muraszentmal't?n, ~ kb.~ kJ. szentgró~, 767 kb., kj. és ak. Aranyod, tsz. 
és ak. Muraszentmárton, tsz .. .N_agyko.mzsa, J btk. egel'Szeg, ~btk. és ah. Sl\meg, CB. o. Zalaszentgrót, 
és ah. C~A~t~rnya, cs. O. Str1dová~·· ~· XX, 48, XX, 64, u. t. és a. p • 
-. t. Str1dovar, u. p. MuraszentmaJ.·ton. *) T k ,_ · · · 

*) 11\.11 .t'- •z 6- .,. .... b 1'---" l . j ház lis es&er b .. , z~ziJ 11m., alsóiendvat J., hú .. .. r ... , 4 B .L' e,..,r tim., a ~111 Vl ·• 1!!8 f, &Iti V d k C fOld 7· 8 kb .kJ. 
868, i 1.7!0, O., m., o' t' ~, 5.308 kh., kj. és ak. é ' k Cs , f"'lden tsz.' r z' al ser , :btk :_ ah. 
h l b ts G l f. h· á 'b k és h B l·'-- s a • er u , aegerszeg, J • _ e y en, z. yu a e el'V r, J t • a • a Iul:!- , '-ól d • B 1 1- ~.o XX .. 
··• B áz " 1 .. n XXIII 7~ t és .tua en va, cs. u. e a tncz, 'liO' , u ... f~uva, CB. O. a1 s.a va, uv, , ..,, Uo • B l t' Cs f"ld 

B lá •111 e a Inez, •· p. er u • 
L p. a ZS•• va . 

") Tlire kk., KolosB ~m., nádasmenti j. (székh. *)Tüskevár kt., Vessprim vm., . j., hál 
Kolozsvár), ház ~00,:! 90i, M., o., ~, gk. Magyar- !!10, :! 1.198, M., O •. !.·60 kb., tj. és ak. hely· 
aorbó, !1.9!8 kb., kj. és ak. helyben, tsztk. Kolozs- ben, tsz. Veszp~m, Jbtk. és ah. Devecser, ca. G. 
Yár, jb. Kolozsvár vtdéki (sz~:!r:b. Kolozsvár), ah. Devecser, 19, XVII, Dó, r, ~· 
Iolozsvó.r, es. G. Egeres, öl, XXI, 67, u. t. és n Szigetvár, Somogy v.., szi;et· 
L p. Magyargorbó. vári j., cs. ö. Szi~!Yt\r, n. t. és u. p. Szisetvár • 

*) Tlirje kk., X Adolfmajo1·, Apsamajor, Vincze- Tllsli:evarimajor, n Nagyrécse, ZaltJ ., ... , 
major és Zsigmondháza; ZaltJ tim., zalaszentgróti nagykanizsai j., cs. G. Na~;".kanizsa, u. t. és u. t• 
j., ház 875, f. !il.586, M., o, 6.440 kh., tj. és ak. Nagy1·écse. 
helyben, tsz. Zalaerrel'Bzeg, jbtk. és ah. Sümeg, Tlls.köa, n Keczel, Pest-P.Us-Bolt-Kiiit~t~ .,.., 
es. O. Zalaszentgrót, 48, XX, 64, r, _[11 e, kiskórösi j., cs. O. Kiskc5rDs, u. t. és u. P• KeezeL 
~- . Ti\skös, n Bács-Bodrog t~m., bács-

Tirjes, n Nagyócsa, Z6lyom 11m., nagy- almási j., cs. G. KisszAllás, u. t. és L p. Kis· 
ualatnai j., cs. O. Horhát, u. t. Nagyszalatna, szállás. · 

• • 
L p. Nagyócsa. T il t t Gs l. Baktl\ttOs, PacsaUlltlls. · 

*) ~rkös nt., BraBs6. 11~-~ hétfalusi j. (székh. Tflzestolekntajor, n Nyuifo.lu, Gyór " •• , 
~osszufalu), ház 903, i 3.23o, M., o., o. ef, "f, tai j. (sztikh. Gyórszentmárton), es. O. Gyc5razent· 

. ref. Hosszúfalu, 4..~99 kh., ak. helyben, tszlk., mfu·ton, u. t. és u. P• Nyulfalu. 
jb. és ah, Brassó, cs. G. Hosszúfalu, !1, XXIV, Tü h H . d .,., b · · 
77 t H 

. fi 1 .. _""' z ,.gy, n llJi\S , ung vm., ereUtal J • 
. , u. • osszu a u, ~· ( ékb N b • U k ~ 

Ú'd bó · 1• , d hó ár' · sz • agy erezna), cs. u. zso , .J., u. t• n J om var, o.na tim., om v 1 H . d 
j., cs. O. Dombó\•á.r, u. t. és u. p. Dombóvá.r. aJ~B • . . 

Ttlskehaza n J:t'elsclszúcs .7~·aacaén vm. tren- Tüzkö, n Erk, Heve_s vm., hevea1 J., ca. o. 
caéni j., ca. ~- Trencsén, ~. t. Trencsén,' u. p. Nagyi'Dged, u. t. Jó.szál·okszállás, a. P• Ert. 
Felaószúcs. T,·arozsna kk., Liptó tim., németlipcsei j., ház, 

") TllsJÍ:óa kk., Zempltn tim., szinnai j., ház i és teriiletet l. Bobrovnik, T., ág. Szielnicz, kj. és 
75, i 897, R.; ; , 2.!J35 kb., kj. és ak. Méhes- ak. Bobrovnik, tsz. Rózsa.hegy, jhtk. és ah. Liptó
falva, tsz. Sátoro.ljo.újhely, jbtk. és ah. Homonna, szentmiklós, ca. 6. Liptótepla, 67, XV, 4!9, u. t. 
es. O. Szinna, 66, lX, 1.18, u. t. és n. p. Szinna. Liplólepla, u. P• Kisolaszi. . 

T6skés, n Rádfalva, BaranytJ vm., siklósi j., T v r d om es z t i c z J. T01·damécz. 
· . es. !!. VaJszló, u. t. Harkány, u. p. Kémea. Tyr ak puszta, n Résztelek, SsntmtJr vm., erdeSdi 

TUskóslmalom, n Kotor, Zula vm., perlaki j., es. 6. Alsóhomoród, u. t. Alsóhomoród, •· p. 
j., cs. !!. Alsódombcl'U, u. t. és n. p. Kotor. Hirip. . 
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Tynpitssó kk., .ÁrtJa fJm., námesztói j., ház 81, Tynkmajor, r"'t Sárosd, Feji-r '""·• SÍU'hogárdi j, 
!, St 7, T., rk. Lokcza, 1.170 kh.,· kj. és ak. Lolcza, es. O. 8ál'Ostl, u. t. és u. p. Sát•osd. 

tsz. Rózsahegy, jbtk •. Námesztó, ah. Turdossin, *) Tyukó kk., Krat1s6· Szörény ""'·• jámi j .. 
es. O. Námesztó, 71, XV, 4.9, •· t. Námesztó, ház SSG, :E 1.785, O., ~, =j=-, 8.116 kh., kj. és ak . 
u. p. Lokcza. helyben, tsz. Fehértemplom, jblk. Szászkabánya. 

T y a p k ó J. Kismikosfalva. ah. Oraviezahánya, es. 6. Néranádns, 48, VII, ~1. 
Tyej kk., liN.tJyad vm., marosillyei j., ház 120, u. t. és u. p. Rakasd. . . 

! 468, O., .:f, 1.760 k.h., Jrj.' és ak. Guradobra, *) Tyukod kk., )( F6ldv!titrmya, Gizellnlanya, 
tsz. Déva, jbtk. és ah. !Im·osillye, es. O. Dobra, Herminatany11, llmalanya, llonalanya, KiLimitn· 
64, XXI~I, 76, u. t. és u. p. Laszó. major, K11t:olintanya, Mándytanyn, ltlnrgilmajor. 

. T y e r c h ·o v a I. Terhely. J.\olariskalanya, Róllanya, Snmut11nya, Vályilanya 
Tyikló, r-. Paptelke, Beolnok-Doboka vm., és Zsírostanya; . Szattmír -rm., csengeri j., Mz 

esákig01·bói j., cs. O. Csákigorbó, u, t. és u. P• iÚ3, f. ~.535, M., ~, rk. Csenger, gk. Porcsalma, · 
, Csákigorbó. 10.819 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jh. és ah. 

Tylszellcza, f""\ Meziíkapus, Torda-Aranyos Sz:1tmár-Németi, cs. o. Porcsalma, 6, XII, 87, 
f1m., marosludasi j., cs. 6. Mezőkapus, u. t. és :r tPorcsalma-Tyukod), ~- · 

u, P• Mezőkapus. . . T y u k os I. Felsötyuko~, Szás;iyukos . 
Tyiulel!d kk., Hunyad "~·· kOrOahányal J., ház Tyúkszernpátl, r-.. Él'larcsa, Billar r.m., ,Ir. 

70, f. !11.97, O., -=f, 1.156 kh., k1. és ak. Tomesd, tsz. 'h'l·f· 1 · · ,. E' 'Dlt'h'·'v'al .. a a t : "b k l K I'. k l' ml ll ) a vat J., cs. Uo l ... ,,, • l • • l~ Déva, J t . és a 1. öriJshá.nya, cs. O. üS u teza, Ért · . 
64-, XXIII, 75, u, t. Alv(Lcza, u. p. Kör6s· u. P• arcsa. 
l>á.nya. . . T y u s k a J, Csuszka. • 

·-• 
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U b I y a l. Ugar. l udvar, Háromudvar, KisÜdvar, Nádudvar, Nagy
*) Uln·c1.s k"k., )( Gnjdoscsárcla; Ut~g vm., szob- udvar, Nemesnádudvar, Szécsudval', Székudvar, 

1-ánezi j., ház 103, i. 1.016, T., ö, • , lt006 Torontáludvar, T0r6kudvar, Újudvar. 
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Bet'%"8Zász, j btk. *) Udvnrd nk., X · Steigerpuszta és Szentmi: · 
Szobráncz, o.h. Ungvár, cs. O. Remetevasgyár, 66, hályújlag; Komárom vm., udvardi j. (székh . 
XI, 36, u. t. Szob1·ú.ncz, Ógyalla), ház 809, :E 4.987, M., o, rel. Perbete, 

U c s a l. Alsóucsa, Felsőucsa.~ t 1.095 kb., ak. helyben, tsz. Koml\ror.t, jbtk. 
UcsjerDiklrhány, r'~ Ótura, Nyitrá vm., vAg- Ógynlla, ah. Komárom, cs. O. Dályok, 12, XIII. 

újhelyi j., cs. G. Ótura, u. t. és u. p. Ótura. 4.~, ~. f, ~-
Udlcskatanra, r'~ Kisülés, Bars vm., aranyos- U d. v n t' d 1. ll:i.nud, ard, Liborcsudvard, Péesud-

• 
maróti j., cs. 6. Ujbányo., u. t. Púlosnngymező, vard, Sopronudvo.rd, Szepesudvanl, Toróczudvar.'. 
u. p. DóczyfQrésze. . Udvardito.nya, r-. Nagyür6gd, Bil1ar t~m., kOz· 

U d o r n y a l. Udvarház. ponti j. (székit. Nagy-Varo.d), es. 6. Na8'7ürOgd, 
*) Udva kk., X J arcsik; Zempltfil tnn ., homon- u, t. és u. p. Vámdles. 

nai j., ház 1t7!1, i. 813, T., m., (5, gk. Maskócz, *) Udmrfah-:1 kk., Ma.ros-TortltJ tllll., m:ll'OSi 
!.!93 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Sátoraljaújhely, felsö j. (székh. Mo.ros-Vási'll'hely), Mz 1-11. ~ 65t 

• • 

jbtk. és ah. Homonna, cs. ö. Homonna, 66, IX, M., ~, 1.035 kh., kj. és ak. Mnrosszenlanna, 
!:18, u. t-. Homonna, ~- · tsztk., jb. és ah. Ma1•os-Vásárhely, cs. O. Maros· . 

V v a l. Kisuuva, Nagyudva. Vásárhely, 62, XXII, 71, u. t. és a. p. Maros· 
• 

*) Udvar kk., Barat1ya vm., mohácsi j., ház Vásárhely. . 
87, ! 4US, N., 1·k. Dályok, 20~ kh., kj. és ak. Dá.- *) UdTarház kk., Nógrarl ,",,,, losonczi j., 
ly ok, tsz. Pécs, j L tk. és ah. Mohács, cs. O. F6- ház 67, :E ZH. 6, T., ág. Lónyabánya, 1.118 kb., 
herezeg lak, 62, XIX. 6 J, u. t. Föherezeglnk, u. p. kj. és ak. Lónyo.bimya., tsz. Balassagyarmat, jbtk. 
Dályok. és ah. Losoncz, cs. 6. Lónyabánya, 25, XVI, 51, 

U d v o. r . l. Barii.tudvar, Fa1·kasudvar, Gellö- u. t. és u. p. Lónyabánya. 
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Udvarltcgy, f'\ Kisny:.~las, MCLroa- Torela 11m., UgfalTa, f'\ · Mikófillva, Heves vm., pé~er-
marosi fels 6 j. (szék h. Maros-Vásál'hely), cs. O. visári j., cs .. O. Bátor, a. t. és a. p. Apátfalva, 
(llrtekapu, u. t. Mezöörményes, a. p. )fe.z6csávás. *) Uglya klr:.,. )( Kisugolyka, Na.gyugolyka és 

U d v a r h e l y l. Sajóudvarhely, !;omogyudvar- Oroszliget; Máramaroa 11m., técsői j., ház 686, -
hely, Szamosudvarhely, Székelyudvarhely, Vámos- ! 8.207, R., n., ; , !!1.7!1 kb., kj. és ak. helyben, 
odvarhely. tsz. Máramat·ossziget, jbtk. és ah. Técsc5, cs. ö. 

Udvarbelypuazta, f'\ Berkenye, N6grátl vm., hdyben, 85, XI, 35, u. t. Bustyaháza, o. p. 
nógrádi j. (székh. Rétság), cs. ö. Nc5tincs, u. t. Talaborfalu. 
es •· P• Berkenye. *) UgocsakomJós kk.,· X Sellc5; Ugocsa vm., 

•) UdTari nk., X Alsópél, Felsc5pél é~ Iftgenia- tiszántúli j. (székh. Halmi), ház 229, ! 944, O., 
major; Tolna vm., simontornyai j. (székh. n., ak. Batarcs, 3.419 kh., kj. és ak. helyben, 
Gyönk}, ház , ! 1.399, N., m., rk. Miszla,rer. tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. Halmi, cs. ö • 
Nngyszékely, ág. Varsád, ,,818 kb., ak. helyben, Nagytarna, 85, XI,. 35, u. t. Fekeleardó, ~; 
tsz. Szekszárd, jbtk. és ah. Gyönk, cs. O. Gyönk, U g o cs a-r o sz t ok a I. Szöllösrosztoka . 
69. XVII, M, a, t. Nagyszékely, u. p. Gyönk. •) Ugod nli., X Dióspuszta, Franeziavágás, 

U d v~ r i l. Balatonudvari, Sát'l'étudvari, Sza t- Gcrcnczepuszto., Husziu-okel6puszta, Ugodi újmajor 
mirud\·at·i. t\s Vadkertpuszta; Ve811p-rém 11m., pápai j., hAz 

Udvari tanya, f'\ Nagyteremi, Kis-Kükalló _vm., 354, ! !U05, M., o, 10.04'1 kh., ak. helyben, 
radnóti j., es. G. Bonyha, u. 1;. és u. p. Nagyteremi. tsz. Veszprém, jbtk. és ah. Pápa, cs. G. helyben, 

*) Udnrnok kk., X Beregtelep, Borodhegy, 19, XVII, 55; ~. :f, ~· 
Családpuszta, Kuzmahegy, Máczadhegy, Pannónia- Ugodi újmajor, f'\ Ugoc..l, Vessp?"áln 11m., páp_!li 
telep, Polányhegy és Rigóhegy; Nyitra "'"·• cs. 6. Ugoc..l, u.·t. és u, P• Fr .• ncztavá~:.'lis. 
plgóczi j., ház !t52, f. 1.737; T., o, 4.888 kh., Ugorllatanya, f'\ Parácz, Temes 11tn., központi 
kj. és ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, j. (székh. Temesvar), es. G. Csák, u~ t. és o, p. 
es. ll, Nyitraújlo.k, 12, XIV, · ,6, a. t. Galgócz, Paró.cz. · ' 
~- · *) Ugornya kk., )( Bageszterl!, Kendetanya, 

U d v w n ok I. Bárdudvarnok, Bélaud.vamok, Makócsa és Szilas; Bet·eg t:m., tiszaháti j. (sz-ékh. 
• 

Hontudvarnok, ~isudvarnok, Nagyudvo.rnok, Szád- Beregszász), ház 95, i. 555, M., a, rk. Vitka, 
. udvarnok, Szc5llösudvarnok, TGr.zsudvarnok, Zala- 1.075 kh., kj. és ak. Gergelyi, tsztk., jb. és ah. 
·udvarnok. ; Beregszász, es. G. Gergelyi, 65, XI, -!4, 11. t. Vá

Udvarrát, il Magyo.róvár, Moson 11m., ma- sárosnamény, u. p. Gergelyi. 
uaróvári j., cs. G. Mf!.u-aróvár, u. t. és u. p. *) Ugra nk., X · ;Eislet· fagyiirtelep; Nagy-
lagyaróvár. · KtikaZló f1m., kőhalmi j., haz 329, f. 1.465, n., 

. *) Udvarszállás kk., X El·nc5major, .Nán~or- o., czigány, in., ef,. T• rk. K~halo~, 7.174 kh., 
major és Sándot·major ; Kraaa6-Ssörltay "'"·• j ami ak. · helyben, tsz. Erzséhelvaros, J btk. és ab. 
j., ház 68, f. 46!1, :M:, o., 1·k. Fehértempio es. G. Kőhalom,_ i, XXIV, 78, a. t • 
q. Jám, 3.008 kb., kj. és ak. ·Jám, tsz. Fehér- Olthévi.z, U.' P• Homoród. 
templom, jbtk. Szászkab(my~, ah. Ora viczabánya, U ir r a I. Biharugra, Hevesugra, Marosugra. 
ca. o. lim, ,B, Vll, it, u. t. és a. p • .Tá.m. Ugrapataka, n Gyimeslelsc5lok, "Cstk vm., 

Ug, f."'\ Boi·sz!lrcsGk, Vtszprétn 1l1ll., devecsel'i szé_pvizi. j., cs. G. Gyimesközéplok, a. t. és u. p. 
j., cs. G. Devepser, u. t. Devecser, u. P• Somló· Gytmesfelsc5lok. . 

· visárhely. • Ugrintelek, r"\ Dobronya, Zólyo'n t~m., zólyomi 
u g 1. Tiszaug. , cs. ö. ~ótpelsc5ez, n. t. és u. p. ~~ronya. 

• 

• 

. . Ugu'pus t ,... T b s . t b' . Ugl'is~öllök, f'\ FIU!lpszallás, Ptst-PKJB-Solt-. · 
'"~ z a, ' ' a . om ogy 11m., ;a l J., K' k k l . kló . . G S b d 

·a. ll. Tab, a. t. és u. 11• Tab.. . us1·~n 11tl!'' é u~szen ~~~l s1 _
1
J
1
.,_ cs. • za a.- · 

* . , . . szál as, u, · ,,. s u. p. "ü Opsza as. 
) ~gar kk., Zemp~én Vtn., s.zmnal J., .ház 17~, Ugró, f'\ Gercsely, Zemplén vm., sátoralja-

! 976, R., t' rk. Sztn~~· 5.51_2 kb., kj. és ak. újhelyi j., cs. O. Alsómihályi, n. t. és u. }l. Velejte. 
. helyben, tsz. SáloraljauJhely, Jblk. és ah. Ho. *) Ugrócz kk., Koloss 11111,, hidalmási j., htiz 
monna, cs. G. helyben, 66, IX, u. t. Kis- 175, ~ 70ti, o., ; , i.B14 kb., kj. és ak. D~·ág, 
berezna, ~- tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Hídalmás, cs. ü. Drág, 

Ugat·, n HajdubGszörmény, Hajdu 11m., cs. O. 51, XXI, 67, a. t. és u. p. HidalmíLS. • 
Hajdubllsz!!t·mény, u. t. és u. P• HajduMs.zOrmény. Ugrócz, f'\ Fadd, Tolna t~'"·• dunaföldvát·i j • 
. Ugarl tnuyák, f"'\ Endröd, Békés vm., gyomai (székh. Paks), es. o. Fadd, u. t. és u. p. Fadd. · 
J., ca, ll. Gyoma, a. t. és u. p. Endrőd. U g r ó c .z 1. Kisugrócz, Nagyugrócz, Zayugrócz. 

·- Ugarl tanyák, f'\ Szolnok, Jáss-Nagykun- Ugt·on SzlirtseJtauya, n Nagynyulas, KoloiB 
Beolnolc vm., cs. O. Szolnok, u. t. és n. p. Szolnok. vm., mezöörménycsi j., es. ö. MezöGrmenyes, 

Ugavacsovlrtvaí.ny, n Ótnro., Nyitra vm., u. t. és u. P• Nagynyulas. 
vigújhelyi j., cs. O. Otura, u. t. és u. p. Ótura. Ugr_ontnnya, f'\ Harangláb, Kis-Ktilnlllö vm., 
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1i68 Ugr-üjb 
, 

di~sllszPnlmArtoni j., cs. ö. Bonyha., n. t. és u. P• jbtk. és ah. Orscva, cs. 11. Óosszonyrél, ~. VIli, 
Abosfalva-VAmo!lgálfalva.. !d6,_u. t. Orsova, u. p. óasszonyrét. 

Ugronto.nya, r'l 1\fezóvelkér, Torcla-Aratzyos Uj"lpuszt.a, r'l Malnapolak, N6grátJ ,.._, Jo. 
""''' maroshulasi j., cs. G. Báld, u. t. és u. p. soncz1 j., cs. G. Lónyabánya, •· t. Ipolyszele, J,, • 
M ezó méhes. Mái napal.'\k, 

U g r u c z l. Ugrócz. . Újavas;msda, r\ Babosdl!bréle, Zale~ 1111o, 

U(tyer, r'l Pest-Pilis-Solt-Ki.ikun vm., zalaeget-szegi j., cs. G. Nagylengyel, u. t. és J, p. 
cs. O. l:zegléd, m. h., u. t. és n. P• Czegléd. Zalaell'erszeg. 

U gyl cska, r'l Trencstn t'm., vágbesz- *) Újbnjno. kk., Zemplén 11m., mez61abomi j., · 
terczei j., es. O. V ágbesztercze, a. t. Vágbesztercze, ház 49, z :::73, R., gk. Ó hajna, !.050 kb., tj. 61 
u. p. Mo.t·zkó. ak. Vírava, tsz. Sd.loraljalijhely, jhlk. és ah. Ho· 

UltliszkairtTI\ny, r'l Verbócz, Nyitra vm .. monna, cs. O. Izbugyaradvány, 66, IX, J, t • 
szeniczei j., cs. O. Verbócz, u. t. Miava, u. p. lzbugy••radvány, v.. P• Vírava. · 
Verhócz. . _ _ *) Újbn.Iázsfalva kk., Vas t~m., szentgollbárdij't · 
- Ubllszkómlllom, r-. Garamkövesd, Hont 1lm., ház 66, z 2M, Vend, rk. Apátisvánfalva, 766 ih't 
szobi j .. cs. o. Szob, a. t. és u. p. GmramkOvesd. kj. és ak. A pálistvánfal va, lsz. Szomhalhely, jbtk. 

U h o r n a I. Dénes. és ah. Szentgotlhárd, cs. G. Szentgotthárd, 
U h o r sz ka l. Ipolymagya1i. XX, 66, u. t. Szentgotthárd, u. p. ApitislTán· 
Uhrln1elep, r'l Tút·mez6, Nógrád vm., balassa- falva.. . 

gyaz·mati J., cis. O. Felsötisztás, v.. t. Gács, v.. p. *) Ujbánya rtv., )( Bilkkl!s, HegyalJa, Úhula ú · 
Felsötiszlé.s. Újbányai 1rlvliny; Bars t~m., ház ~il, ! 4-.818, 
·u j á k 1. Súrosújlak. · · T., m., o, ág. Sehpecz- és Btilabán!a, 
Újaknl\, r'l Salgólarj:ín, Nó_rmltl '11m., iTileld kh., ak. helyben, tsz. Aranyosmarót, Jblk. hely-

. ( :'·h s 1 óta.·· ) s ... s 1 ót ... t Len. ah. Aranyosmarót, cs. ll. helyben, ~6, XIV, J• szt.l\ . n g . 1~an , c • u. a g lll'J .. n, u. • ~ l{) 111 .. -Al. 
és ll. p. Salgólarj:ín. M-,. ~· ..1. • ..L· e. ~-

ÚjakDa, r"l Szomolnok, Bsepes vm., gGlniez- U~banyn, r"'l l>orog, Eutergo!" vm., eszter-
b · · · ... s t ... é go1m J., cs. O. Dorog, u. t. es 1. p. Doro, • anyu J., cs. u, zepesreme e, u. •• s. u. P• Ú . b á 

1 
K' -'bá · · 

Szomolnok, · J n Y a • ISUJ nya: . . _ 
Ú!aladár, r"l FQrged, Tolna vm., tamási j., Újbá~y~t lrtrány, r"'l UJb~~ya, Bar~ ""• 
" o . t é F" d cs. li. UJhanya, u. t. és u. p. UJbánya. es. u. zo1 a, v.. • -1! u. p. urge • ,. ) l'Hbá d kk M • té ... · · L!. 

Ú 
· · · 1. ... r ., aramaroa !lm., csu1 J., uu 

_ ~aJfbunár, ': Ah~unal'. Torontál vm.,_ a 1hu- 2!lS, z 99:d, R., n., ; , !1.171 kb., kj. és ak, BUI-
nárl l:• cs. O. Ahbnnar, a. t. és u. p. Ahbundr. l aháza tsz. Má.rama'f?issziget jbtk. él ah. Técsó 
. *) Ujuntn~f~JT& kk., Gömör ts I(is-Hont ~~-- c!. o. Técső, 85, XI," 35, a.' t. és u. p. Bllllya~ 

r1maszorubah J· (szék.h. Nyusta), ház 118, ~ 623, háza. . , 
T., 0: 664 kb., kj. és ak. ~e1yben, tsztk., J b. és Ú"jbáresd kk.. Hunyad kllrilsbii.n)'Bi j., 

'ah. Rmmszombat, cs. O, R1malrokova, XVI, ház 76, z 390, o., kg.' Rlbicze, 1.199 kh., kj. N 
fi!il,. a. t. és u. P• Rimakokova. . ak. Ribicze, tsz. Iléva, jbtk. és ah. KllrGsbinya, 

Ujantalt.áró, r"l Alsóhámor, Bars vm., garam- cs. o. Riskulicza, M, XXIII, 76, a. t. és 1. p. 
szentkereszli j., cs. ö. Zsari}óeza, u. t. és u. P• KOrOsbánya. 
Ho?rushánya. · *) Újbaro]t_ kk., Fej ir tim., Táli j., hú 101, 

• _ Ujnntalvi~lgy, r'l Ri-r_n~~okova, f!6mör ll! Kis· f, 481!, N., m., rk. Sz!t·, 110 kh., kj. (Felcsut nt.
H_ont vm., t'lmaszomb~h J. (székh. Nyustya), cs. O. hez beosztva), ·ak. Felcsút, tsz. Székesfebemir, 
R1ma~llknva, v.. t. R1~ak.okova, ~- . j b lk. Bicske, ab. Vál, cs. o. Bicske, 69, XVll, 63. 

· ") Ujaract nk., X lJjaradf szöllök.; Temes tlm., u. t. Bicske, 11• p. Szó.r. 
· újaradi j .. ház 1.1!64-, i. 6.006, N., m., o., o' -Q. *) Újbars kk.,. X Sándorhalma; Bar~ v11. 

kg. Aro.d és Kisszentmik:ós, 7 kb., ák. helyben. lévai j., ház 180, z 1.!1+1, M., L, 0, ~, Ul6 
tsz. Temesyár, jhtk. és o.h. helyben, cs. O. hely- kb., IrJ. és ak. helyben, tsz. AranyoamaróL 
ben, 33, VIII, !1!5, r (Újarad-Kisszentmik- j btk. és ah. Léva, cs. G. Léva, !6, XIV, 45, .. t. 
Jós), ·_r e. Nagykálna, ~-

Újaradi szöllök, r; Újarad, Tetnea vtn., uj- *) Újbártfain kk., X Dólyapuszta; Bihll 
• • 

aradi J., cs. ö. U jarad, a. t. és u. p. U jarad. vm., mat·giLloi j., ház 108, ! öli~, O., m., T• sk-
*) Újó.rkos kk., .Arad """·• · tornovai j., ház DeretLyótléda, 2.124- kh., kj. és ak. Érábrány, lll. 

z ól!4., O., m., T• rk. Pankota, .118 kh., Nagy-Várad, jbtk. és ab. Margilla,cs.ii.Beretlyó· 
' kj. és 1\k, Seléntl, tsz. Aro.d, jbt.k. és ah. Borosjenö, szt>plak, 39, lll, 7, v.. t. Szoldobágy, u. p. Er· 

Cl. o. Fel tót, ss, l V. _lS, u. t. és u. P• Selénd. abr án y. 
*) Új asszonyrét kk., Kraasó-Seorény 1m,. Újb:1 tor, r"'l Feketebátor, Bihar, .. , tenkei j • 

ol'sovai 1., haz f>4, z ll 37, Cseh, o., rk. Orsova, es. O. J.o,eketebátor, u. t. és u, P• Fekete~tor .. 
l. tsa kh., kj. és ak. Dunaorbágy, tsz. Ko.ránsehes, *) Újbéla kk., Bnpes ",.,, szepesófalui J., har 
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Ú'b-ÚJ'f l 

• 

• • 

• 

f. &65, T., 0 , 8.017 kh., kj. és ak. Frigyes- bóvári j., ak. Kocfola, ca. O. Domhóv,r, 

• 

vigása, tsz. Löcse, jbtk. és ah. Szepesófalu, cs. O. r (Kocsola-Ódalmand), ~ 
frigyesvá&rása, 67, IX, BO, a. t. Szepesófalu, a. p. p. u. · 
Fripyesvúgúa. *) Újdhldb6.za kt., JJereg "m., munká.csi j_., 

lljberek, r"'l Decs, TolntJ "m., központi j. {székh. ház 84-i>, f !t.0-1~. R., n .• m., ; , ref. Munkica, 
S1ebzard), es. o. Decs, u. t. Sárpilis-Óbe1·ek, a. p. Bti9 kb., kj. és ak. Vú.rpalánka, tsz. Beregszász, 
V.rdomb. jlltk. és ah. Munkács, cs. O. N:lgylueska, 6ó1 XI, 

*) Újbesenyi nk., Temes "m., kazponti j. (székh. 3-1·, u. t. Munkács, u. p. Várpalánka. 
Temesvir), ház ö6'1, i 2.64.1, N., ezigAny, (), kl!'. Újdlnsgyör, r-. Diósgyc5r, Borsod ""'·• mia
Hodony, 7.409 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. kolczi j., ca. O. D1ósgyc5Joi vasuártelepi kl\lOnit
Temesvár, cs. O. Szentandráa, 61, VIII, !U, ~. mény, a. t. és u. p. Diósgyör. 
1\ ~- . · · ÚjtlomMr, r. J>ombár, .Ald-Fehtr "m., al-

U j h ess e·n y c5 l. Ujbeaeny<S. vinczi j., cs. o. Gyulafehérvár, u. t. Gyulafehévár, 
•) Újbesztere~e kk., 1'rencstn vm., kiszucza- u. p. AlsóvHradja. 

újhelyi j., baz r/4.1, f, lU11, T., o. 11.186 kh., *) Újclombóvár nk., X Alsóborjád, Alsóleperd, · 
kj. és ak. helyben, lsz. Trencsén, jbtk. és ab. Csáhlény, Csermajor, Csurgó, Dombóvád major, 
Csacza, cs. O. Óbesztereze, 71, XV, 48, a. t. Felsöborjad, Felsöleperd, Gunaras, Hangyil.los, 
Óbesztereze, ~- Iharos, Kiskonda, . KislP.pcrd, Kókút, Má.szlony~ 

• • 
*) Ujbe11lán kk., X Utrina; Bt~ranya vm., Nagykonda, Nakima,;or, Németdalma~d, Nosztány, 

siklósi j., ház 117, :E 596, 1\1,, rk. Beremend, 216 ·ódalmanll, Sotvény, Szakesi major, Szarvasd, 
kb., kj. és ak. Beremend, tsz. Pécs, jbtk. 'és ah. Szilfás, Tárkány, TQske, Újbiród, Újeseru1ajor, 
Siklós, es. 0. Beremend, 52, XIX,· 60, a. ~. Újdalmand, 'Orgevú.l· és Vörösenház; Tol"a "'"''' 
Pelirda, u. P• Beremend. dombóvú.ri ·j., ház CJ!ó7, !, 4-.8~6, M., rk. Dom-

Újblr64: r"'l Újdombóvár, ToltttJ vm., dombó- bóvil.r, DObrOkOz, Kocsola, Nn.k, Szakály, Szakcs, · 
viri j., ak. Gyulaj, cs. O. Szakes, u. t. Kousola- ref. LápRfö, - S6.l-!l!3 kb., ak. (Újdombóvár fenti 
Ódalmancl, u. p. Gyulaj. pusztákhól álló nk.; melyek ak. keril.let szerinti 

*) Újbodrog kk., :l'emes t:m., ú,)aradi j., haz beosztás tekintetében a dombóviri já1·ásnak egyes 
6~, i !tö9, O., =f, 7EO kb., kj. és ak. Zádorlak, ak. kerilleteibe tartoznak), tsz. Szekszárd, jbtk. és 
lsz. Temesvár, jbtk. és ah. Újarad, cs. O. Újarad, ah. Tamási, cs. O. D ·mbóvár, 4.4!; XIX, 63, 
33, VIII, !i!ó, ~ m. h., u. t. t\s u. p. Zádorlak. :f, · ~·_[ll e. ~ p. u. 

Újbogt\rdpus.da, r'\ Lajoskomárom, Veup·1·ém . Újdo11gókút, r, Kisszállás, Bács-Bodrog '*·• 
11111., enyingi j., cs. O. Szilasbalhás, n. t. Város- lnicsulmúsi j., es. O. Jankovicz, u. t; és u. p; 
hidvég, u. p. Lajoskomárom. Kissiá.llás. · 

Újbogátpnszts, 1"'1 Kónyi, So'm.ogy vm., nagy- Újdügös, r-. Komjat, Nyitra. vm., érsilkújvári 
atádi j., cs. ll. No.gyo.tad, u. t. Somol!'yszob, u. p. j., es. ö. Komját, a. t. és n. p. Komját. 

• 
Otv!is-Kónyi. · · . . Ujdöriigll}lusztu, r'\ Zalahaláp, Za.ltJ ""'·• 

Újboksai.n, r"'l Boksánbánya, Krt~ssó-Szörétty tnpolrzai j., cs. O. Nyir6.d, u. t. és u. p. Tapoleza. 
11111., boksimbányai j., cs. ö. Boksánbánya, a. t. Újd1·igszól, r'\ Kalocsa, Pest-PiZia-Solt-Kis-
és u, p. Boksánbánya. -- kun vm., kalocsai j., us. ö. Kalocsa, u. t,és u. p~ 

•j Újborlo-vény kk., Krassó-Szörétty vm., bo- Kalocsa. · -
zovicsi j., hú.z .tóB, f, 731, O., =f, a.tfíB kb., k.i. Újd•makeazl, r"'l Alag, Pest-Pilis-&lt Kiaktlfl 
és ak. Nérahalmos, tsz. Karánsebes, jbtk. és ah. vm., d.ezi j., es. O. Dunakeszi, a. t. és u. p. 
Bozovics, cs. ö. hely ben, 48, VIII, 26, a. t. és Alag. . 
L p. Né1'&halmos. · *) Újegyltb nk., Bzebe-n vm., újegyházi j., hb 

Újbög, ,...., Újkécske, Pest-Pilis-Solt-Kisk'Uft 158, f. U'l-~~N., o., czigány, m., d', "f, rk. Holel· 
tll., kiskunfélegyhizi j., cs. ö. Újkécske, ~. :f, má.ny, ·i.597 kb., ak. helyben, tsz. Nagyszeben, 
181 p. u. jbtk. helyben, ah. Nagyszeben, es. o. helyben, 

• 

• 

• 

• •) Újcsanálos kk., X · Öcsanálos és Sóstó ; 31, XXlll, 74, , p e. ~. -
Ztmplen vm., szerenesi j., ház 238, !. 1.126, M., Újerdö, r. i>cst·Ptlia-Solt-Kiskun "•·• · -
a, Q', rk. Gesztely, !1.1r9ó klt., kj. ·és ak. hely- cs. O. Czcgléd, u. t. és u. p. Czeglécl. 
ben, tu. SMoruljnújhely, jbtk. és ah. _Szerencs, 'Újet·dö, r'\ Ócsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskw ""'·• 
CL ll. Gesztely, 66, X, u. t. Onga, ~. alsódabasi j., es. O. Ócsa, u. t. és u. p. Ócsa. 

• • • 
Ujese\'mn}or, r'\ Ujdombóvár, 1'o1na vm., dom- Ujertlö, r-. Ujvidék, Bács-Bodrog vm., cs. G. 

bóvári j., ak. Szakes, es. 0. Sz:~kes, a. t. Kocsol&· (a közbizlonsagi azoigálatot Ujvidék város rend· 
Ód~lmand, u. p. Dombóvár. · . ól'sége teljesíti), u. t. és u. p. Ujvidék. 

Ujcsougvallelep, 0 Csongva, Alsó-Fehir vm., 'Újerdümnjnr, r'\ Bucsu, Vas ""'·• szombathel;ri 
marosújvári j., es. ö. Marosújvá.r, u. t. Maros- j., es. o. Rohoncz, u. t. 'f01·ony, a. p. Bucsu. 
újv_ár, u. p. Magyarcseszl\·e. U j e z d ó l. Vá~ulas. · • 

Ujdalmand, r'\ Újdombóvár, 1oltla vm., dom- ú j fo. l u L Alsó~falu, Apátújfalu, .Apaújfal11, 
• 
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• 

AvAsújfalu, Bácsújlalu, Balogújfalu, BarczaújfAlu, vm., kalocsai j,, ea. o. Dusnok, 11, t. Tolna, 1, p. 
Birlfaújfalu, Bet·egújfalu, Berellyóújfo.lu, Boldog- · 
klh1ifo.lu, Borsaújfo.lu, Bözödújfalu, Csabo.újfo.lu·, n Debreczen, Hajdu vin .. ca. G. Deb. 
C.sengerújfo.lu, Csicsóújfalu, Do.bjonújfo.lu, Dénes· reczen, rn, h. (De 11, t. !s 
újfa!u, Dévényújl'o.lu, Divékujlalu, DúlMjfo.lu, u. I•· 

• • 
Dunaújfalu, Erújfalu, Felsdszászújfalu, Felsöújfalu, *) Ujfntnk nk., X Hem·ika, Irmova, Kleno· 
GAramújfalu, Gyet·gyóújfalu, Győrújfalu, Hnlárúj·· vácz, Mariamaj or, Nagyo.lpar, Oltómajor és Vi1ies; 
falu, Homorót.lúji'Alu, Hosszúújfalu, Ilonokújfalu, Bács-Bodrog vm., újvidéki j., ház M>3, ! 8.568, 
Jánosújfnlu, Jászóújfalu, Jobbágyújfalu, Ko.lota- N., m., t., 0 (t}, ig. Ujvidék, 14•.66~ kh .. ak. hely· 
ujfalu, Kassaújfalu, Kó.szonújfn.lu, Kékcsújl'alu, ben, tsztk., jb. és ah. Ujvidék. cs. ll. 
Kerkaújfalu, Kisújfalu, Komlósujfal u, Köröskis· 6, VI, 19, u. t. és u. p. Ófutak . 

• újfalu, Kürtösújfalu, Lajlaújfalu, Laksárújfalu, U j fu t t ak l. Ujfutak. 
Lánzsérújfalu, Lenuvnújfaln, .\!agynrújfnlu, Mezó- Újgnlnmbos, n Rácznlrnás, Fejér vm., adon~ 
újfalu, 1\likóújfalu, Mosonújfalu, 1\lurnújfalu, Nát.l~ j., es. ö. Dunapentele, a.. t, D•mapentele, a. p. 
újfalu, Nagymonújfalu, Nemesújfnlu, Németújfalu, Ráczo.lmó.s. •' 
Nyergesújfalu, Nyiresújfaln, Oláhújfo.lu, Orsújl'nlu, Újgombos, n Bcícs-Bodrog om., 
Patakújfnlu, Pécsújfalu, Puszlaújfo.lu, R6.d6ezúj· apatini j., cs. O. Gombos, f, n. p. Gombos. 
falu, Ro.fajnnújfnlu, Rekenyeújfalu, Révaújfalu, Újgöclónylu\.:r.a, n Gddényhtíz11, Ugocsa rm., 
Ságújfnlu, Sebesújl'nlu, Somosköujfalu, Somosúj- tiszánluli j. (székh. Halmi), cs. ll. Nagytl\tM,'l,\, 
falu, Somróújfnlu, Sorokt'tjfnlu, Sóaújfalu, Szamos.· Kini.lyl}l\Za, u. p. Tekeháza. 
újfalu, Száazújfalu, Szeplenezújfnlu, Szigelújfnlu, Újgút, r. Gúllarnúsi, Fejtr r.m., mórij., cs. 'o. 
Szilvásújfalu, Szinyeújfnlu, Szuszkóújfalu, Tnraez· Fehérnircsurgó, u. t. és u. P• Fehilrl'áresurgó. 
újfalu, Tarújfalu, T .. keujfalu, TemestJjfnlu, Teremi- *) Újgyalla kk., ){ Kdvágópuszta és Rókalyuk· 
újfalu, Tiszaújfalu, Tornaújfalu, 'forontálújfal11, puszta; Komárom vm., udvardi i· (srél:h. Og~a!l\), 
Tótújfalu, Tc5késújfa1u, Tusaújfnlu, U1·aiújfalu, hit.z !1112, i, 1.184, r.I., rk. Kom:irmnszentpéter, 
Váczkisújfalu, Vágújfalu, Várnosú,ifalu, V'árújfalu, 2.151 kh., kj. (Komáromszentp~ter nk.·hez he· 
Vedródújfalu, Ziminuújfalu, Zsitvaújfalu. oszlv&), ak. Koroú.romszentpéter, tsz. Komárom, 

Újfnlupuszta, f' Sárosfn, Pozsony v n~., sornerjai j btk. Ógyalla, nh. Komárom, es. il. Ógy~lla, 1~. 
j., es. O. Somorjn, u. t. és u. p. Sárosfu. XIII, 42, u. t. Ógyalla, u. p. Komiuomszentpéler. 

Újfalusitnnyn, n Tornyospálcza, Szabolcs *) Új gyarmat kk., Bars t' lll., brarnmszentkeres.zti 
'Inn., liszai. j. (szék h. Mándok), cs. O. Kisvárda. j., ház 185, :E 1.286, N., 0, ó.M>S kh., kj. és ak. 
a. t. és u. p. Tomyospti.lcza. Jánosgyarmnt, tsz. Aranyosmaró~ jbtk. és nb, 

Új falassytag, 0 Múlészalka, Szatmár V'»l·· Körml.iczbttnya, cs. ö. Gnramszenlkereszt, 26, XI\', 
mátészalkai j., cs. ö. Mátésznlka. u. t. és u. p. 45·, u. t. Nyilrabánya, n. p. Jánosgyarm:it. 
Ko~surd. *) Újharty;ín nk., X Alsóhernád, Fclsóhem:id, 

Ujfalussytnnyn, n Ópályi, Szatmá1· t·m.., máté- Gizellamajor, .Lengyelfah·o., Szenlorl!anhegy és 
Slilllkai j., cs. c'J. Mátészo.lka., u. t. és u. p. Ópályi. Vntya; Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., alsódabasi j .. 

• 
Ujfalussytanyu, n Remelemezó, Szat-már vm., ház 6U, i. 4.079, ~1.. ll:, o, ref. Alsódabas, ~g. 

szinérvuraljai j., cs. O. Remetemező, u. t, Barta- Gyón, 11.80ti kb., ak. l.telyben, tsz. Pcsll'ideki 
Salu, u. p. ·Remelemezc5. (szék h. Budapest), j btk. Ócsa, ah. Alsódabas, es. l!. 

• • 

Újf;llutng, n Tasnádszántó, Seilágy vtn., las- Alsódabas, 32, l, 1, a. t. Knkues, ~-
~. nidi j., cs. ö. Tusnád, u. t. és u. p. Tasnádszántó. . ÚJlu\z, n DAny, J>est-Pilis·Solt-Kiskuu rm., 

Ú j fa z ek as v a r s á n d I. Újvarsánd .. · göuOilöi j., cs. O. Kóka. · u. t. Zsámbok. u. p. 

• 

*) Újfcltól'tó nk., X Balsailapos, Bokorhegy, Dá:t;tY· 
Bótiszúllás, Erzs"Letlng, Ha.uháziföldek, Kálmán· Ujlu\.zmnjor, n Puszlaraes, l'est·ntis.Soll· 

• • • 

Iaáza, Kapitány tanya, Kissze·ge'='Yháza, Kisvadas- J(isk!4•t vm., o.lsódabasi j., cs. il. Pusztnvilcs, a. t. 
tanya, Lapushegy, Mnszling, Nagycresz\'ény, Nagy· és u. P• Pusztavacs. · 
k01·tvélyeslnnya, Nagymieskeptíszta, Nagyszegegy- Újlu\.zpuszta, n Nagybo.jom. lJomt'D.~ ~111., 

· · lláza, Nagyva.daslanya, Ótelek, Pázmány, Szárhegy, knpos\'ári j., cs. O. Nagybajom, u, t. és u. p. 
b Szilashat; Seabolcs t:m., nagykállói j., ház :SAgybnjom. , 
1.698, i. 10.567, M., o,-· it , i'3, 1), ág. Nyíregyháza, Újlu\.ztelep, n Vusárhely, z~mplt11 1•111., na~y.' 
!7.347 kh., ak, helyben, tsztk., jl.J. és ah. Nyil· mihú.lyi j., es. ö. Nngymihály, u, t. és u. p. BAn•~cz. 

• 
egyhuza, es. o. helyben, 6, XII. 39, Ujlu\zytauya, r. l\likola, Statmár I'm., szal· 
I- e. ~. . . l~ Járnémeti j., es. l!. Mikola, u. t. rs u. p. Mikola. 

Újfohért.óhiti tanya, i'1 Búdszenlmihály, Bea· *) Újbegy kk., ){ ~'elsömajor; l' as~~,;~., n~mel· 
bolcs vm., dac.lai alsó j. (székh. TisznlOk); cs. O. újvári j., ház 232, .f. 1.~37, H., n., i), 3.060 kh., 
Búdszenlmihály, u, t. és u. p. Büdszentmihhly. kj. és ak. Pusztaszentmihály, tsz. Szombathely, 

Újfok, r. "Bogyiszló, Pest-Pilis-Solt-Kiskun jhtk. és ah. Németújvár, cs. li. __ Pusz!aszo•n!· 
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miluily, XX, 66, a. t. és a. p. Pusztaszent- 1.608 kb., kj. (Jóka nk.-hez beosztva), ak. Jóka, 
mihit.ly. lsz. Pozsony, jbtk. és ah. Somorja, cs. a. Jóka, 

(Jjhcgy, f'l Alsóköröskény, Nyit?·a vm., nyitrai 72, XIII, 40, u. t. Szencz, a. p. Jóka. 
j., es. ü. Ürmény, u. t. és u. p. Alsóköröskény. *) Újhclymogyoród kk., X Samaj; .D-enc.tttt 

Újhegy, f'l Alaólend1•a, Zala vm., alsúlendvai vm., kiszuczaújhelyi j., ház 190, i 850, T., rk. 
j., cs. ö.· Alsólendva, a. t. és u. p. Alsólendva. Kiszuczaújhely, !1.156 kb., lrj. éa ak. Kiszuczaújhely 

Újhegy, f'l Balassagyarmat, N6grád vm., ba- (gerebesi kj. és ak. kerület), tsz. 'l'rencsén, jbtk. 
i•1ssagyarmaü j., cs. O. Balassagyarmat, u. t. és ah. Csacza, cs. o. Óbesztercze, 71, XV, 48, 
~s a. P• Balassagyarmat. u. t. és ti.. p. Kiszuczaújhely. . 

· Újhegy, f'l Csapi, Zala vm., nagykanizsai j., "(Jjhelypuszta, n Magyar!liószeg, .Po•sony 11m;, 
cs. O. Kiskomá.rom, u. t. Kiskomárom, u. p. galantai j .. cs. Ö; Jóka, u. t. és u. p. Magyar-
Galambok. diószeg. ~ 

Újhegy, n Csömör, Pest-Pilis-Solt•Kiskun vm., *) Újhelyszabadt kk., 1T11ncabl ua., kiazucza-
~:üdOllöi j., cs. o. Czinkota (különitmény), u. t. lijhelyi j., ház 90, f, 477, T., rk. Kiszuczaújhely, 
~s u. P• Csömör. . . · 1.846, kb., lrj. és ak. Kiszuczaújhely (gerebesi kj. 

Újhegy, f'l Ege1-aracsa, Zala .,",,,, pacsai j., és ak. kerület), tsz. Trencsén, jbtk. Zsolna, ah. 
es. O. Orosztony, u.' t. Zalaapáti, u.- p. Digskál. Csacza, cs. O. Úbesztercze, 71, XV, 48, a. t. éa 

Újhegy, n Farkashegy, Zala vm., csáktornyai n. p. Kiszuczaújhely. · , 
j., es. O. Miksavár, u. t. Stridóvár, 11. p. Miksavár. Újhldmajor, n Rábakeczc51, Sopron ·vm., kapu· 

• 
Ujhegy, n Hegyközszáldobilgy, Bihar vtn., vári j., cs. IS. Beled, a. t. Beled, u. p. Rábake· 

központi j. (székh. Nagy-Várad), cs. ö. Bihar- czöl. · . 
u. t. Nagy-Vá1-ad, u. p. Hegyközpályi. Újhódoapuszta, n . Lajoskoruárom, Vealprltn 

n Koppánymegyer, Sotnagy vm., tabi vm., enyingi j., cs. O. Enying, a. t.· Enying, 
j., es. O. Tab, u. t. Nagybábony-Koppánymegyer, a. p. Lajoskomárom. · . 
a. P• Nagybábony. · . Ú j h o l y á t i n l. Ta1•újfalu. . • 

Újhegy, '"" Lendrahosszúfitlu, Zala vm., alsó- *) Újhuta kk., Borsod t1m., miskolczi j., hu 
lendvai j., cs. O. Alsólendya, U• t. és u. p. Alsó- 159, i 1.011, M., O• 4!2 .kh., kj. és ak, heljben, 
lendva. . . tsztk., jb. és ab. ~iskob, cs. o. l)iósgy6r;· 84-, X, 

Újbogr, n Somogyvár, Sotnagy vm., lengyel- 31, u. t~ Diósgyőr, u. p. Hámor; · · . 
tót~ j., cs. ö. SomogY"ár, u. t. és u. p. Somogyvár. Ú j h u t a l. Szelestyehu\a. 

Ujhegy, f'l Vaspör, Zala vm., zalaege1'Szegi j., *)Újjózseffalva nk., Temes 11m., temesrékasi j., 
cs. O. Znlalovc5, u. t. Zalahá.shágy-Rimánymajor, há.z 274-, i, 1.082, N., m., o, 4.071 kb., ak. hely-

• 
u. JI. Salomvár. .. ben, tsz. Temesvá.r, jbtk. és ah. Tt!mesrékas, cs. 

Újhegy, n Zalaszentlászló, Zala vtn., zala- O. Nagytopoly, 61, VIII, u. t. Nagytopoly, 
szentgróti j., cs. O. Zalnesliny, u. t. és u. p. ~- . · 
Zal.11szentlászló. · · · · *) Újkara\naebes kk., Krass6-SiiJr4Ay vm., ka-

. Ujhegymajol', n Bályok, Bill ar vtl& .. mar- ránsebesi j.r ház 136, i 752, N ... cseh, ·rk. 
gitlai j., cs. o. Berettyószéplak, u. t. és u. P• Karánsebes, á.g. Lugos, 1.842 kb., kj. és ak. hely
Hú!yok. ben, tszlk.,- jb. és ah. Karansebes. cs. ö. Karan-

Újhegytanya, n Szécsény, N6grád 'IJ:/1., szé- sebes, 43, VIII, 26, m. li., n. t .... és a. p. 
cs~nyi j., es. O. Szécsény, u. t. és u. p. Szécsény .• ~aránsebes. 

• • • 
Ujhegytelep, 0 Gyarmat, Győr vm., sokoró- *) Ujkéeske nt., X ArkusdQlö, Bögitlnló. Kenok-

aljai j. (székh. Tét), cs. ö. Tét, u. t. Tét, u, p. domb, OhihílZi dülő, l'eregihn.lmi düló, Sár-
• 

• 

Gyarmat. · halmi düló, Széphalmi dülö és Ujhö:;; Pest-Pilis· • 
•) Újhely nk., )( Pakú.cz; To,·ontál f1m., perjá- Solt-Kiakun vm., kiskunfélegyhllzi j., ház 1.569, 

mosi j., ház 156, i 67!, N., rk. Bogá.1·os, 2.700 E 8.81)9, M., O• ~, ll), 16.771 kb., ak. h'elybe~, · 
kh., ak. helyben, tsz. Nagykikinda, jblk. Billéd, tsz. Kecskemét, jbtk. és ah. Nagyk.ói·ös, •:s. O. 
ah. Nagyszentmiklós, cs. O. Bogliros, 61, Ylll, helyb~n, 98, I, S, .j,, f. "*· ..,r e. ~· 
i5, a. t. Sándorhám, !ZI· · · · ·*) Ujke.mencze kk., Ut'g vm., perccsenyi j .. haz 

Ú j h e l y l. Kiszuczaújhely, Pesiújhely, Sátor· 86, i. CliH, R., t, lU61 kh., kj. és ak. Ber· 
aljaújhely, Tiszaújhely, Vágújhely. csényifalva, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nagy-

Újhelylpuszta, r Nova, Zala t1tn., novai j., berezna, r.s, IS. Perec~eny, 66, XI, 86, u. t. és 
cs. a. Nova, u. t. és u. P• Nova. u. p. Berc&'ényit'alva. 

Újhelyitany a, n Rozsály, Szatmár vm., esen- · *) Újkenéz kk., X Ókenéz; Ssabolcs t"m., 
ger~ j., cs. O. Csenger, u. t. és Uo}). Gacsá.ly. · tiszai j. (székh. Mándok), ház 116, i, 705, M., 

Ujhelyitanya, n Vilka, Statmár vm., máté- o, rk. Kopócsapáti, 1.683 kh., kj. és ak. Kopócs· 
szo.lk~i j., cs. O. Nagydobos, u. t. és u. p. Vitka. apáti, tsz. btk. és ah. Kisvárda. cs. 

") Ujhelyjóka ; kk., X Ot·aljamajor ; Possony ö. Gyüre, 65, X, SS, m. h., u. t. és a. P• 
tm., somorjai j., ház 6~, i. 406, M., 1·k. Jóka, KopóesapA.ti. · 

• • 
• • 

• • 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•• 

• 

• 

• 

• 
• 

" 

• 



. . 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• • 
• • 

116! Újk.-Újm • 
• • 

• 

•} Újkér kk., X Margita~ajor, Mnl'ihl\z és Zsiga- alj ai j., ca. G. Szepesolaszi,· •· t. és 1, P• Szepe:~
mujor; SoJ•ro'll "'"·• csepregi j., ház 139, f 877, olaszi. 

O• 6.17ö kh., kj. és ak. helyben, lsz. Sopi'On, Ú,llalc, f""' Százd, Hont ""'·· ipolysági j., cs. G. 
jbtk.- és ah. Csep1·eg, es. G. LOvő, 76, XV lll, ö7, Hél'llllll,l'YD.rád. a, t. Ipolyvisk, u. p. SzázU. 
11. t. LGvö, ~· Újl:,k, r. Székelyan•lrásralva, Udoarhelp ura., 

Újkeresztirtní.nJ, r'l Repistye,. Bars tJm .. székelykeresztúri j., es. 4. Magyai'Zllákod, L t. 
pramszeulkei'8Szti j., C.>. G. Hal'll.mszentke,·eszt, Héjjnslalva, a. p. Székelyszenle•ozséheL 
a. t. Vihnyepesze1·ény, u, p. ::lzklenófür•lö. ú j lak J. Abaújlak, Alsóújlak, l:lácsújlak, Ba-

tjkert, h Balmazú)vá1·os, He~jcl" vm., kGz· lntomijlak, Belényesújlak. Bodzásújlak, Nsóújlak, 
ponti j. (székh. Debrcczen}, es. G. Balmazújvá· He~yk6zújlak, Knposújlak, Kisújlak, Mezóújl!k. 
ros, a. t. ~ 11. p. Balmazújváros. Nyitraújlak, PusztaúJlak, Rinyaújlak. SárkGzújlak, 

Újkert, r'l Debl'e~o:"ln, HaJdu tnn., es. ft. Sárosújlak, "Somlyúújlak, Sopronújlak, SzAIIIos· 
Deh1·eezen, 11. t, és u. l'• Deba·eezen. újlak, Szilágyújlak, Temesújiak, Tisuiljlllk, Za· 

Újkol1, r'l Gyoma, Bé.Us tnn., gyomai j., es. ft. laujlak. 
Gyoma, u. t. és a. p. Gyoma. · Újlaki kúttlflllö, "" Septér, Kololi 1111, meiG-

Újbrt, r'l Kö1·1islaresa, Békds 11m., békési j., 6rmt!nyesi j., cs. O. Mezö4rményes, 1. t. és u. p • 
es. 6. Mezőberény, a. t. és a. p. Körüsla1·csa. MP.zllöa·menyes. 

Újkerttanya, r'l Nyírtét, Szabo!cs vm., nyír- Újll,kJ)Uszta, "" Vizslás, Ndgrád 1111., 

bogdány• j. (székh. KcmP.cse), cs. O. Apagy. j. (székh. Salgótruján),, es. O. Kisterenye, L i. 
·•· ~. A pn;;-y, 11. p, Nyírtét. ·· . és u. (l. Pálral va. 

*) Újkigyós nk., )( Apáti, Józsefmajor, lllak- Ú j l a k sz a n t i esk a L Abaújlak. 
koshál és Ukfgyós ; Békés 'Vm., hékésesabai j., Újlnktelep, ""Szék.,Jyhidegkút, Ud'DIJrMlg u1. 
ház 6:,7, f, .t,,:·UH, M., t., o, ref. Békés, ág. és székelyk.er~>szlúri j., es. 6. Mal!yaruikod, L t. 
tg. Ht'késesaba, 15.178 kh., ak. helyb,·n, tsz. SzP.kclykereszlúr, u.-p. Székelyszenterzsébet. 
~yula, j btk. és ah, Békéscsaba, es. O. helyben, Újlnilkaratu, ""Laskafalu, Baranya ""'·• bara· 
14'>1, ll, 6, ~ ~- nyavari j. (székh. Dárda), cs. ll. Dirda, a. L és 

Ú j k l e n ti e z I. • yát·o~t..lomb. a. p. LaskaJal u. 
t)jlomnrom va~< úti ál!umas, C'\ Komárom. Ko- · ú j l e h o L a l. Újszo.badi. 

·•áro• "'"·• es. ö. (ll közbiztonsági szol.•álatot *) Újléta nk.,· Bihar flm,, aékelyhidi j., bá% 
~O'Ilá:·om város l'end6r~:~ége teljes! ti), :r. ~to, f, 'Bi' ll., a l kh., ak, helyben, !IZ. 
.t. P•. Komá•·om. Nagy- Vá1·ad, jbtk. és ah. Székelyhid, ca. l. 

__ *} Ujkök~yes kk., Yc.;_s 'Vm .. _ muraszomhati }·• Na.gyl~ta, 39, III, 7, u. t. Vámospércs, [2J. 
._áz 7u, i ~:J~, Vend, rk. Als· szentbencdek, ag. *) Ujlót kk. X MA.riacsalld Somospu:nta il 
'1'ótk.,resztúr. 67!1. kh., kj. és ak.. Tó ke1·esztúr. Orgemajor; B~,., 1Im., verebélyi j., báz m, 
tsz. Szomh~tbe~y, ~btk. és ah. Murnszomhat, cs.?· ! Ú 35a, T., m., 0 , ref. Pozba, U91 th., ij. 
T~tkPresztur, 83, XX, 66, ~· t. Fesőlelldva-Ma- Zsitvnbesenyil, ak. helybell (a zsitvab~senydi ak. 
ty~sd~ml~ n. _P· TótkereszlUI'. · _ . pi1·huzamos B. anyak6nyve}, tsz. Aranyosmarüt. 
. ) l·Jk~rtycl.y~s kk., y~_, vm., szentgotlhárdl jbtk. és nh. Verebély, es. 4._ Verebély, i'i, XIV. 
J., biz t .. D, :E t:i76, N., rk. K1ralyfalva, ág. Knkmér, (.J, q t . ·ha· ~-
1.8aS _ kh., kj. és ak. Úkört~·élyes, tsz. Szon_that- ~) ÚJÍölin:~ralva nk., )( Cser6k0z, Erzséb~\· 
hely, Jhtk. és :th, Szentgollhar•l, es. ö, H.adalalva. l" t é Úh l' u t' rn di · '·'· 

~ é tge s n asz ; .ueves ""'" tsza re J., llill 
83 .. ?'X· 6~. n. t. t:~z:ut~•JUhárd,. 11. P: )i..c'h1.vély,.s. IH, !. 6:t9, M., a, l'k, Sarud, .7.881 kh., ak. hely· 

IJjkllkn~~a, r'l_ Jaszkl_s~r. Jase·!fagyk~n-Szol- ben, tsz. Eger,. jblk. és ah. Tiszafüred, ea. ö • 
. nok 1:m .. JaszsR.gt alsó J. (székh. Jaszapall;, cs. O. V lét 60 10 "., • p 1· lVI 
J.. - . J . k . er11e , , , ""• u. ,, oroiZ o, ~· asznváll, u. t. es u. p. asz !Ser. . 
. Újkát, r'l Tllr!lkszentmiklós, Já-se-Nagyk1,n- *) ~j~ubló kk.,_ X LublóffirdO; Szepe& u•:· 
Beolttok vm., liszai kllzi·p j. (székh. Törükszent- óluhlól J., ház i9t, i ~o~._ T., O• 2.61~ tb., kj. 
miklós 1, cs. o. Törlik.szentmiklc..s, u. t. és a. P• és_ ak. _ Úlubló (ólublól kJ. és ak. ke~let), ts~ 
T6riiksumtmiklós. Loese, J~lk. és· a.h. Úlubló, cs. 4. Ólublo, G7, IX. 

Újktít()Uszta, f"'t Dég, Veszprém vm., enyingi, SO,. n. t. és 11• P• Ölubló. 
j., es. ö. ~.nymg, u. t. és a. p. Le11sény, Ujrnagasdpaszta,"" Pog4nyszentpéter,8omogy 

Új .. útpus:t:ta, f""' Henész, ,.,01.1r.17y vm .. , nagya- Vtn .. csurgói j., cs, O. lhnrosberény, 11. t. é! 
tAdi j. es. ö. Nneyatát.l, n. t. és u. p. Na5}'nl:iu. a. P• lh:Lrosberén~. . 

*) ÚJlac11ka kk., X Bodm·kamu,jor; Nyitra . Ujmnjor! "" Ahhánfa, Zala ""''' zalaege~egl 
.,rn .. nyitrai j., ház 48, f, &il, 'T'., m., rk. és ág. J., es. 6. Kem~ndollir, u. t. Ollár, _u. p. Zala
Assakürt, l.<h!IS kh.t tj. és ak. Assakürt, tszlk.., szentiván. 
jb. c~s ah. Nyi tm, es. o. Nyitra, U, XIV, 4-ö, Új1najor, f""' Alsókorompa, Pozso11y ~~~~. nar.· 
~-· a.. t. és a. p. Merllczd, szombati j., es. 6. PozsonynAdas, •· t. Bl!lah3! • 

Ujlak, f"'t Ágostháza, &opes vm., szepesvár· n. p. Alsókorompa. 
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Újm·-Újm 1!63 
. ' 

• 
úJm.ajor, ,...... Alsószeli, Pozsony vm., galántai Ujmnjor, r-. Fény, Tot·ontál vm., párdinyi j., 

j., es. 11. Pered, u. t. Felsószel i, 11. P• Alsósze li. es. ö. Pánlány, u. t. és u. p. Fény. 
Újmajor, r- .Babócsa, Somorruvm., barcai j., Újmajot·, r-. Fót, 

ea. 11. Babócsa, u. t. és u. p. Bnhóesa. · váczi j., cs. O. Fót, u. t. és u. JI• Fót • 
• 

Újmnjor, r- Háesbd'l·sócl, Bács-Bodrog vm., Ujmnjor, r. Gicz, Veszprim vm., zirczi j., 
bajai j., cs. ll. Madaras, u. t. és a. p. Bácsborsód. cs. ö. Lo\'ászpatono.. n. t. és u. p. Giez·Hathn.lom. 

Újmajor, · f"'""' Balatonmagyuród, ·Zala tJm., Újm~jor, r. Gitlro.fa. Poúony vm .• nagyszom-
j., cs. O. Kiskomárom, u. t. Kis- ba ti j., cs. ö •. Cseszte, u. t. és u. p. Gidrafa. 

• 
tomárom, a. p. Balatonmagyaród, . Ujmnjor, r. Gyömrö, Pest-Pilis-Solt-Kaskun 

ÚJmajor, r-. Batlyinl'o.lvo., Vas vm., mura- 11m., monori j., cs. ö. Gyömrő, a. t. és 11. p. 
aoml•ati j., ca. O. Mw·aszomb,at, u. t. és u. p. Gyömrő. 
KuraszombaL Újmajor, '"" Gyórszenthán, Gy6r ""'·• fJ. 

ÚJmajor, f"'""' BPesehely, Zala tJm., letenyei j., szigelcsilizkö'zi ,i. .ls~ékh. Győr), cs. ö. Gönyti. 
a. 11. Letenye, u. t. Letenye, u. p. Becsehely. · u. t. és u. p. Győrszentiván. 

Újutaj or,,...... Bénye, :Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., Újmajor, r-. Héhalom, Nógrád vm., szirü:i j .. 
monol"i j., es. ö. ~lonor, u. t. és u. p. Bl!nye. es. ö. l:izirák, u. t. Selypi .:zuk-•rgytr, u.. p. 

Újmajor, r. Beremend, Baranya ""'·• sik- Szirák . 
lósi j., es. G. Bar"mencl, u. t. és u. p~ Beremend. Újmajor, r-. Heréd, Nóyráa· vm., sziráki j., 

Újmajor, f"'""' Borostyánkö, Vas vm., kősze li cs. ö. ::iúrák, u.. 1;. L~rinczi, u. p. Heréd • 
j., ·cs. o. Horostyankő, u. t. és·u. p. B .. roslyánkő. Újm:&jor, r. lnrzt!d, Vas t•m., kőszegi j., es. G. 

Újmajor, r-. Botfa, Zala vm .. , zalaeger~:~zeg1 j., Rohoncz, a. t. Rohonez, a. p. lnczéd. 
a. ll. Zalaegerszeg, a. t. és u. P• ZalaegeuzPg. Újmajor, r- Jankahtd, 1'orontál vm., nagy-

Újmajor, r- Hozók, Hot. t 'IJm., · ko1·ponai j., bersk.erékt j., cs. ö. Felsőelemét·, a. t. 
' a. li. Kot-pona., 11. t. Korpona, u. P• Bozók. • u. p. Jo.nka.hill. 

ÚJmajor, r. Csóka, 1'orontd.l tJm., török ka- Újmajor, r-. Kai·tal, Pest-1\"lit~-Solt-Ki.~kun tim., 
ai.ZBai j., cs. G. Csóka., u.. t. t\s u. P•. Csóka. aszótJ.i j., es. G. Aszód, u. t. Aszód, 'L p. 

• • 
lJjmajor, r-. Czifer, Pozaotiy vm., nagyszom- KartaL 

' bat~ j , es. O. Czit'er, u. t. és 11. P• Czifer. . . Újmajor, r-, Keszthely, Zala t'"'-, kes:r.lhelyi 
Ujmajor, ri Dány, l'eat-l)ilis-Solt-Ki.skun "m., j., cs. ö. Keszlhely, u.. t. és u. p. Keszlbdy. 

clldOlltii j,, os. ö. Kóka, U. t. Zsámbok, U. P• Újmnjor, r. Kishar.üfu.lu, Oyór '"''·· ·pusztai 
Dány. j. tszékh · Györszenlnutt•ton), t:S. O. M.énfó, u.. t. 

Újmajor, f"'""' .Deszk, 7'orontál vm., lGrökkani- Nyu;f-:Llu. u. p. Nagybarálfalu. . 
aai j., cs. G •. Szőreg, u. t. és n. P• Deszk. Új majo1·, r-. Ki:uada, Zala 11m., pat·sai j., 

Újmajor,,...... Detrekőszenlmtklós, Puesony vfll., es. O. Orosztony, u.. t. Kiskomárom, u.. p • .l.u.ia- · 
malaczkai j., cs. ö. Malacz.k.a, 11. t. és a. p. szabu.r. 

• 

Det!ekőszentmiklós. Újmajor, r'\ Kissároslak., l' as vm., körmenlli 
Ujmaj""' f"'""' Dévényújfalu, Possony vm., po- j., es. o. Körmend, u.. t. és u. p. EgyMzasrádócZ: · 

iPsonyi j., cs. G. Slomra, u. t. és u. P• Devény- ÚjmaJor, r. KisstliUás, IJács-JlodriJg ""'·• 
ájfalu. · bliesalnui.si j., cs. G. Kisszil.llás, u. t. ~~ u. p. 

Újm.ajor, r-. Diósjen6, Nógrád t1tn., nógr'.uH K1~:~szállás. 
• • 

j. (székh. Rétság), cs. ö. Rét.ság, u. t. és n. P• Uj major, r- Kókrl.. Pest-Pilis-Solt-KiBktm vm., 
Diósjenö. nagykátai j., es. G. Kóka, u. t. és u.. p. Kóka. 

Újmajor, r'\ Egyhlizashetye, Vas tJm., czell- Új major, r-. Konyha, Posaouy vm., rualaez.k.ai 
dOmOllü j., cs. O. Jánosháza, u. t. Jánosbúza, j.. cs. o. Malae7.ka, ~. u. t. Nauasfö, u. p. 
L p. Boba. · Konyha. . 

Újmnjor, ,...... Erd6d, Seatmár t~m., erd6di j., t,!m:ljor, r. Láb, .Pozsony v.m., malaczkai j., 
ca. G. Erdőd, u.. t. és u. P• 1'~1·död. cs. ö liajat•, u. t. Zohur. u. p. Láb. 

Újmu.jor, r- Felsókit'á.lytil.lva, Zala csák- Újmnjor, r- Ledcny. Hont v1"·· korpanai j., 
tornyai j., cs. G. Muraszertlahely, u. t. Muraszer· es. ö. Alscisipék, u.. t. feszer, a. p. Letlény. · 
dahely, u. p. M.urasiklós. Új major, r'\ I.ukácslahu., J Of'UIKál tlfll,, nagy-

Újmajor, r. Felsősunánd, .Arad 11m., kisjenői becskereki j., ak. Nngyerz."ebetlak, cs. G. Ecse
'j,, cs. G. Alsósimánd, u. t. és u. p. Alsósuuánd. hida, u. 1:. éa u. P• Nu.gyerZ!Iébt:llak. 

Újmajo1·, r. Felsöszelesle, Yaa t~m., sárvári Í:jmnjor, r-. Magy a·gtmcs, Vas vm., I'Zell-
j., cs. O. Aesád, u. t. és u. p. Alsószeleste. dömölki j., cs. O. .Magyargenes, a. t. M.eztilak, 

ÚJmajor, r-. Felsősztamo ra, Temes vm., csáki j., u.. P• Magyargencs. 
ea. O. Liebling, u.. t. és u. p. Jo'elsószlamora. Íijnmjor, r. Majsamiklósvár, Tolna vm., 

Újmu.jor, ,...... Felsövásá•·tl, .Ny·Jtra vm., go.l;r<'•c:ti t.•masi j., es. ö. Tu.n1ási, u.. t. lt'elsúireg, u. P• 
j., cs. O. Galgócz, u. t. Alsóvásárd, u.. p. Ciu.lgócz. Magyarkeszi. 
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Újm Újrn 
• 

ÚjmRjor, n .Maniga, Nyitra vtn., galgóczi j., Újmajor, n Szinfalu, 81n.tmár llm., erdódt 
es. O. Gnlgócz, u. t. lspácza, a. p. Bucsány. j., cs. O. Alsóhomoród, u. 1,, Szinfalu. 1. p. 

Újmajor, n MarkotabOdOge, Gyór Vtn., tó- Alsóhomoród. ' . 
• 

szigetcsilizkOzi j. (székh. Gylir), cs. O. Enese, Ujmajor, n Tá_piógyllrgye, Pelt-Pilis·&U· 
u. t. Blisárkány, a. P• Markotablld6ge. Kiskun vm., abonyi j~, es. ll. Tipióuele, 

Újmajor, r'~ Mátételke, Bács-Bodrog tJm., u. t. és u. p. Tápiógyilrgye. 
bácsalmási j., cs. 6. Mélykút, u, t. Bácsalmás, Újmajor, r'~ Tét, Gyó1· vm., soioróaljai ~ 
u, P• Tataháza. (szé!rh. Tét), cs. O. Tét, u, t, és u, p, Tél 

• • 
Uj_major, n Morvaszentjinos, Possony tJm., Ujmajor, n Tarnócz, Nyitra. t1t11., vligsellyei 

malaczkai j., cs. O. Morvaszentjános, u. t. és j. (székh. Tornóez), cs. 11. Tomóez, •· t. és 
u. P• Mot·vaszentjános. u. p. Tarnócz. 

Í:jmajor, n Mosontétény, Moson tJm., ma- Újmajor, n Torony, Vas ""'·• szombathelyi i~ 
gyaróvári j., cs. o. Pomogy, u. t. Mosonszent- cs. O. Szombathely, u. t. és n, p. Torony . 

• 
andrás, u. p. Mosontétény. · . Ujmajor, n Turó 'zszenlmárlon, Turdcz r•~ 

Újmajor, ~ Nagymegyer, Komárom tJm., turóczszentmó.t·toni j., cs. ll. Turóezszenlmárton, 
csaJlóközi j. (székh. Nemesócsa), cs. G. Nemes- u. t. és u. p. Turóczszentmárton. l .. . . 
ór.sa, u. t. és u, p. Nagymegyer. Ujmajor, n Uszód, &t·Pilis·Solt-Kisko 

Újmajor, r'~ Nagytilaj, Vas tJm., vasvári j., tJm., kalocsai j., cs. O. Kalocsa, a. t Kalocsa, 
es. 6. Vasvár, u. t. és u. p. Baltavár. u. p. Uszód. . · 

. Újmajor, 0 Nána, Esstergom vm., párkányi j., Újmajor, n 'Ormény, Nyitra tm., nyitrai j~ 
· cs. ö. Esztergom, u. t •. és u. p. Párkány-Nána. \ cs; o. Ürmény, u. t. és u. P• Ürmény . 

Í'jmajor r'l Nyulfalu, Gy6r vm., pusztai j. Újmajor, n Védeny, Moson vm., nezsideri 
íszékh. Gyc5rszentmárton), es. O. Győrszent- j., _cs. 6. Nezsider, u, t. Nezsider, a. P• Y~deny. 
mártori, a. t •. Nyulmlu, u. p. Győr. Yjmajor, n V ép, Vas tlm., szombalhelyi i~ 
· Újmnjor, n Qfutak, Bács-Bodrog '!lm., ójvi- cs. O. Acsád, u. t. és u. p. Vép. . 
deki j., cs. o. Ófutak, u. t. és u. p. Ófutak. Újmajor, r'l Vértesacsa, Fejir 0111., rali j, 
. Újmajor, .r'~ Pálfa, Tolna tJm., simontornyai cs. O. Vál, ll, t. és n. ·p, VértesacSa. 
j.· (s:zékh. GyOnk), cs. ö. Simontorn;ya, u. t. és Újmajor, n Veszprém, VeBiprtm "m., es. 6. 
11, ]). Pálfa. · . . Veszprém, u, t, és u,. p. Y eszprém . 

Újmajor f" Pápateszér, Veseprém vm., pá- Újmajor, r'~ Yeszprémva1'8ány, Yuzprtm t'JR., 

pai j., cs. ö. Lovászpatona, . u. ~. és a. p. zirczi j., cs. O. Réde, u, t, és a, p. YeszJ rém· 
• 

J:'it.pateszér. ' varsány. . . " 
. Íljmajor, r'~ Pázmánd, F.ejér tJm~, váli j., Újmajor, f" Zalavég, Zala ""'·• zalaszentgróti . 
cs. ö; Pázmánd, u. t. Kápolnásnyék, u. P• Piz- j., cs. ö. Zalaszentgrót, u, t. Baltavir, a,~ Tü~e. 
mánd. ·· Újmajor, n Zar.i.nk, Heves "'"·• hevesi j., 

Újmajor, il Pozba, Bars vm., verebél1i j., cs. ö. Nagyfdged, u. ~. Ludas, n. p. Tarnaméra. 
· ts. -ö. Verebély, u. t. l::larsfüss, u. p. Barsbese. ÚjmalompllSzta, r-. Nyilrateszér, Nyitra tm., 

[Jmajor, r'~ Pozsonyeperjes, Poesony 1lm., nagytapolcsányi j., cs. ö. Nagytapolcsiny, 11. t. 
dunaszerdahelyi j., cs. O. Dunaszerdahely, u. t. Nagytapolcsá.ny, u. p. Jácz. 

·Tallós, u. p. Pozsonyeperjes. *) Újmnlomsok kk., X Emilháza és Pony{ád: 
Ujmajor n Somodor, Somogy tJm., igali j., Gy6r tJm., soko1·óaljo.i j. (székh. Tét), ház 

cs. 6. Mernye, u, t. Somodor-Somogyaszaló, u. p. f. 1.~17, M.; d', rk. Marczalll!, kb., kj. es 
Magyaro.tád. . · ak. helyben, tsz. Györ, j btk. Tét, ah. Győr, cs. O. 

Újmajor, n Somogysárd, Somogy vm., kapos· Tét, 19, XVII, 56, u, t. Csikvand, [8J. 
vári j., cs .. o. Nagybajom, u. t. ·Nagybajom, a~ p. Új~nrja, f". Kismarja, Bihar tn11., szalárdi j, 
Somogysá.rd, . cs. ö. Kismarja, u. t. és u. p. Kismarja. 

• • 
Ujmajor, n Somogyszil, Somogy vm., igali Ujmnssa, n Hámor, Borsod Dm., miskolezi j., 

j., cs. ö. Igal, u. t. és u. p. Somogyszil. · cs. ö. Diósgyór, n. t. és u. l'• Hamor • 
ÍTjmajor, n Sövényháza, Csongrád tJm., Újmihályfa, 0.Tokorcs, Va.s tm., czelldöm6lii 

tiszá.ninneni j. (székh. Kisknndorozsma), cs. ö. j., cs. O. CzelluömOlk, •· t. és •· p. 
• 

Cs~ytelek, a. t. Csanytelek, u, p. Tömörkény. Ujmi_![elakn, r'~ .Ara.u "m., aradi j., 
Ujmajor, n Szamosdob, Seatmár t.rtn., CB. ö. otbalom, Uo t. Ar.Ld, a. p. Mikelaka. 

esengeri J., cs. G. Fábiánhúa, u. t. Szatmár- *) Új k., X CserOmkata é8 Gábor· 
zsadány, u. p. Szamosdob. puszta; Baranya vm., azentllirinczi j., ház ,1, 

Újmajor, n Sz:intó, Hont vm., ipolysági j., f. 2~7, M., a, rk. Sik.Iósbo•lony, 1.004 kb., kj. és 
cs. 6. Hévmagyarád, u. t. Léva, u. p. Szántó. ak. Czinde1·ybogád, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Szent
' Újmajor, r'l Szilasbalhás, Vessprém tnn., lö•·incz, cs. O. Magyartelek, 5i, XIX, 60, 1. t. 
enyingi j., es. ö. Szilaabalhás, u. t. Szilasbal· Vajszl?, n. P• Czinderybogád. 
his, 11. p. Ozora. · .. *) Ujmogyo1•ód k~., Z6lgoM 11m., zc!IJ~'mi j., 
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hb 1!4, f. 753, T., rk. és Ag. Zólyom, i . .f4.ö kb., és ah. Arad, es. O. Fatert, 83, VIII, 15, 
kj. éa ak. Zólyom (zólyomi kj. és ak. terillet), ~· 
ta.r.BeszterczebAnya, jbtk. és ah. Zólyom, cs. o: Ú j p a n i t l. Újpanád. 
Zólyom, !t6, XVI, 50, a. 1;. és u. p. Zólyom. Ú j p a t a k l. S~rospatak. 

• 

1161 

• 

*) ÚjmoldoT& kk., Krass6-8•6rlfty t~m., Ú j p a u l i s l. Uj pálos . 
újmoldovai J., ház 814, f, 3.487, O., n., *) Újpéoa nk., . Torontál """'• párdányi j., 
(!;, =f, 18.615 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Fehér- hb f, i.MI, N., o. 6.777 kh., ak. helyben, 
templom, jbtk, Szászkabánya, ah. Oraviczabánya, tsz. Nagybecskerek, jbtk. és ah. Módos, cs. O. 

• 

-: cs. O. helyben, 43, VII, !I, _r- e. ~ helyben, V, 16, r. .(ll e.~. 
· · · *) Újucimet kk., X Alsógánáspuszta, Fels<'Sgánás- ú j p e r i n t 1.· 

• • 

• 

' 

puszta és L<'Svytanya; B•ilágy t~m., lasnádi j., ház *) Újpest rtv., t~m., 
!!13, f. t.OU, O., m.,;, 8.88S kb., kj. és ak. Alsó- váczi j., ház 1.7!!0, i 56.197, JI., n., l, lengyel, 
szopor, lsz, Zilah, jbtk. és ah. Tasnád, cs. O. cseh, sz., o., 0, ~,eJ', J) (s), 1.173 kh., ak. hely-
Alsószopor, 61, ill, 10, m. h., a. 1;, Ákos, ben, tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), jhtk. hely-
a. ,. Alsószopor. ben, ah. Vácz, cs. O. (a közbiztonsági azoigálatot 

U j n é p l. Rinyaújnép, Temésújnép. a székesfiSvárosi m. kir. államrendiSrség telje-
ÚjnéppuRzta, r'\ M:agyarszerdahely, Zala , siti), l, t, r (Rákospalota-Újpest), 

nagykanizsai j., cs. O. Gelse, m. b., u. t. e • 
Gelse, a. p. Zalaszentbalázs. X Mártontag ; Bara 41m., 

ú j o g ra d e n a l. Újasszonyrét. aranyosmaróti j., ház 66, :8 til, T., m., rk. 
ÚjorgoTán; r'l Bégaszentgyörgy, Torontál tltn., Nemcsény, 74!! kh., kj. és ak. Nemcsény, lsztk., 

nagybecskereki j., cs. O. Bégaszentgyörgy, u. t. jb. és ah. Aranyosmarót, cs. O. Aranyosmarót, 
Nagytárnok, u. p. BégaszentgyOru. 26, XIV, .U, u. t. Aranyosmarót, a. p. Nemcsény. 

Újosztátl dlll3, r'l Gyón, Pest·P~,. it-Bolt-Kis- Újporták, r'l Dunaföldvár, Tolna tim., duna• 
~..,. t~m., alsódabasi j., cs. a. Ala .. ~.':tlJas, a. t. fOldvári j. (székh. Paks), cs. O. DunaCOldvár, L t. 
Alsódabas, L p. Gyón. és u. p. Dunaföldvár. 

*) Újozora nk., Toromál vm., antalfalvai j., ház Ú j P 0 r u m h á k l. Fels<'Sporambák. 
1.161, f.' 6.584, O., n., m., rk. Perlasz, 16.3!9 kb., Új~~szta, r'\ Boraoagy<'Sr, Yeuprtm tim., 
ak. helyben, tsz. Pancsova, jbtk. és ah, Antalfalva. pápai J., cs. ll. Pápa~ u. t. és u. P• Pápa. . . 
cs. o. helyben, !!9, VII, ~~. :f, _[Ile. Újpuszta, r'\ CsaJág, Veuprém t~m., enyiDgx 
~- _ . . j., cs. o. _Balatonkenese, u. 1;. Balatonf<'Skajár, 

*) Újös kk., Bzolnolc-Dobob t~m., kékesi j., 8 • P• CsaJág. 
ház !Illi, f. o., m., ; , ~, 3.884 kh., kj. és Újp~zta, r'\ ~e~epes, G61116r la KiB-HonC 
ak. helyben, tsz. Dés, jblk. és ah. Bethlen, "~·· nmaszombab J. (székh. Nyo.stya), ca. o. 
cs. o. Szentmáté, XXII, 7!1, u. t. Kékes, Rt !lSZombat, a. t. Poltár, a. P• Nagyszuha. 
11. p Szentmáté . jpuszta, r'l Felsőbalog, G6m6r ls Kis-Hont 

*) • Újpalánka. nk., X Újpalánkai szállúok; vm., feledi j., cs. O. Rimaszombat, u. t. Rima-

B • B "' palá k . . ház .,8., .a 1 71., szombat, u. P• Fels<'Sbalog. 
au- ou.rog t~m., n at J., "' "'• ;r, • u, Új zt F l ö . d t B • 

N k P 1 .. -t ." 086 kb ak h lyben ts pa~ a, r'l e s miD szen , aranya. t~m., 
·• m., r • .a AU a, u. ., ' e ' z. l hát" · ( ékh Sásd) O Sásd 4o u· . dék 'btk é h p lánk o p lá k l egy l J. sz . l cs. . t u. ... 

6, • 1 • • • 8 • P• a ' ~ a~ · Ujpuszta, r'l Gige, Somogy t~m., nagyatádi j., 
Újpalánkai szállá~o.k, r'l ÚJpalanka, B dcs- cs •• o. CsOkOly, a. t. Kiskorpád, u. p. Gige. 

Boarog vm., palánka1 J., cs. O. Palánka, u. t. Ujpuszta, r'l Gyugy. Somogy t~m., lengyeltóli 
Újpalánka, a. P• Palánka. . j., cs. ll. Lenueltóli, a. t. és a. p. Sz<'SllósgyOrOk. 

• • 

*) Újpáloa kk., .Arad '""'' máriaradnni j., ÚJpuszta, r'l Harmacz, Gömör és Kis-Hont t~m., 
ház 89, ! 496, N., rk. Gyorok, kg. Ópálos, feledi j., es. o., Rimaszécs, u. t. és u. p. Rimaszécs. , 
680 th., kj. és nk. Ópálos, tsz. Arad, jbtk. és Újpuszta, r'\ Herczegszentmárton, Baranyf.l 
nh. Máriaradna, cs. O. Máriaradna, 88, IV, 18, . tim., baranyaváli j. (székh. Dárda), cs. ll. 
L t. és u. p. Ópálos. · Villány, u. t. Villány, u. p. Németmárok. 

*) Újpalota kk., X Ópalota ; Bihar tim., kOz- Új puszta, n Kisigmánd, Komárom """'' 
. ponti j. (székh. Naq-Várad), ház 101,! 64.3, N,, gesztesi j. (B•: \-!.1. Nagyigmánd), ca. O. Nagy• 

m., o. gk. Biharszi&ntandrás, kg. KISJ·Ostarján, igmánd, u. \.. 1 • ., a. P• Nagyigmánd. 
1.89i kh., kj. és ak. Biharszentandrás, tsztk. Nagy- Újpuszta, r'l Madar, Komárom t~m., udvardi 
Vfu'B.d, jb. Nagy-Várad vidéki (székh. Nagy-Várad), j. (székh. Ógyalla), · cs. o. Ógyalla, a. t. Bátor-
ah. Nagy-Várad, ca. ll. Nagy-Várad, 37, IV, 11, keszi, u. p. Madar. 
L t. KOrOsta1jdn, a. p. BiharszentandrAs. Újpuszta, r'l Mez<'SszentgyOrgy, Yes•prém 

*) ÚJpanld nk., .Arad tim., Bl'adi j., ház enyingi j., es. O. Enying, u. t. Balaton-
! !.071>, N., O• ,,,86 kh., ak. helyben, tsztk., jb. f6kajár, u. p. Mez6szentgyOrgy • 
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Újpuslta, t""l Mohora, NdgrárJ ""'·• ba1assa- (széth. Nagy-V6.rad), 01. Cl, Kez6telepi, a. t • 
uarmati j., cs. ·o. Balassaayarmat, u. t. és u. p. Mezőtelegd. 
11. P• Mohora. · Újsortanya, f"'l Nagykli.lló, 81abolu •~ 

Újpnszia, t""l Nagyszénás, Btkls t~m., orosházi nagykállói j., ca. Cl. Nagykl.lló, L t és L f• 
j., ~s. O. Gádoros, n. t. Nagyszénás, ~· Nagyk~lló . 

Ujpuszta, f'l Nógrádszentpéter, Nógrád 11m., *) UjsóTIS nk., X Újsóvéi tanyák; Bíef. 
balassagyarmati j., cs. c'J. Kéktő, •· t. Rárós- Bodrog t~m., újvidéki j., ház 630, f. U9S, N, 3, 
múlyad-Nógl'ádszatil, u. p. Alsóesztergály. d', 8.810 th., at. helyben, tsztk., jb. és ab. U~ 

Újpusda, f"'' Zimándújfalu, .Araci 1.1m., aradi vidék, cs. O. Ókér, 6, VI, 19, pe.~ 
j., cs. O. Fatert, a. t. és u. p.· Zimándújfalu. ÚjsóTél szállások, f"'l Újsóvé, Báu·Bodrog 

*)Újradna nt., X MáriavOlgy; Besetercee-N a- tJm., j., cs. Cl. Ókér, L t. és a. P• Újláve. 
116d t~m., óradnai j., ház 409, f. 1.192, O., m., *) kk., Ny,itra fl&, vállújhelyi J., 
n., *, rt. óradna, 85.802 th., ak. helyben, tsz. 96, f. 684:-, T., rt. Szentmiklósvlllgye, ág: Nyitr&· 
Beaztercze, jbtk. Óradna, ah. Naszód, cs. O. óradna zerdahely, 8.1M kh., kj. és ak. Szentmikl61· 

XXII, 7!, u. t. és u. p. Óradna. vOll!ye, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Vágújhely, es. 6. 
*) Újrétfalu kk., Vas vm., felsMri J., ház 147, Pöstyén, 7!, XIII, 61, L t. Brunóez, a. p. S~enl· 

f, 891, N., rt. és ig. Pinkaft'l, 1.94! kb., k.j. és mi.klósvOlgye. ·. 
ak. Pinkafő (pinko.fővidéti kj. és ak. kerQlet), Ú j sz a d o v a L Újszagyva. 

• 
tsz.. Szombathely, jbtt. és ah. Felst'lt'lr, cs. Cl. *) Ujszagyva kk., Krassó-Siörl'lly 11111o, 

Pinkafő, SS, XX, 66, •· t. és a. p. Pinkaft'l. vai j., ház 136, i M3, O., =f, kb., l:~ b 
Újréttanya, f"'' Somlyócsehi, Szilágy 1:1m., ak. Temesszlatina, tsz..Karánsebes,ibtk. Terecova, 

szilágysomlyói j., cs. O. Szilágysomlyó, •· t. ah. Karánsebea, cs. G. Temesszlatina, 4-B, VIn, 
Szilágysomlyó, u. p. Somlyóújlat. . 26, a. t. és a. p. Temesszlatina. 

• • 
*} Ujrosztoka tk., Bereg t~m., alsóvereczkei Ujszajdamajor, r.Mosonszentjinoa,MosoaV~J., 

j., haz M, f. 317, R., n., gk. Verebes, 1.067 th., magyaróvari j., ak. Féltol'OBJ, cs. 11. FéltoroiiJ, 
kj. és at. Alsóvereezke (beszkidi tj. Ils ak. kerQ- •· t. és u~ 'P• Féltorony. 
let), tsz. Berepzász, jb. Alsóvereczke, ah. Szolyva, *) Újszállás kk., .Abavj-TorM "•·· fi!Jéri j. 
telekkllnJTi hatóság Munklcs, es. o. Alsóve- (székh. }, ház 49, f, t!IS, 'l'., rt 
reczke, 65, XI, 34, •· t. és u. p. Alsóvereczke. Regetel'USZka, gk. Szalánezlijvá.roa, 1.917 th., 

*) Újraszolez kk., Krassó-Bsörtny t~m., jámi j., kj. és ak. Nagyszaláncz, tsztk. Kassa, jh. Hem&d· 
hál 99, f. 4-16, O., .::f, 1.690 kb., kj. és ak. Ber- zsadány, ah. Kassa, cs. lJ. Nqyszaléaz, 81, 11, 
listye, tsz. Fehértemplom, jbtk. Szászbbánya, ah, 27, a. t. és a. p. Nagyszalancz. 
Oraviczabá.nya, cs. O. lim, 68, VII, !11, a. ~. Újszállás, r-. Perse, Nógrád ""' filleki ~ 
Rakasd, a. p. Berlistye. (székh. Salgótarján), cs. G. Fillek, L t. és L p. 

• • 
U j l' u a z o v a L Ujruszolcz. FQlet. 
Újsi}Jl, f'l Szamossályi, &almár 1:1t11.1 csen- Ú j s z 6.11 é. s l. Kislijszállás. 

' . 
geri j., cs. G. Porcsalma, w. "t. a. p. Ujszállásmajor, f"'l Törllkkanizsa, 7'oroxtál 

• 

Szamossályi. . . ""'·• tOrOkkanizsai j., cs. G. Tllrllkkanizsa, L t. 
J) Újsú.n•orlalT& nk., 2broflt(U '*·• alibunári és u. p. TGr11kkanizsa. 

· J., ház 178, f. 979, T., m., d', rk. ŰrményhAza, Újszálláspuszta, f". Beodra, Toroafdl , .. , 
!.005 kh., at. helyben, tsz. Pancsova, jbtk. Ali- tOrOkbecsei j., cs. G. Beodra, L t. él L p. 

· bunár, t9, VII, it, .. t. Űrményháza, • Beodra. 
ÚjsebeshelJ, f"'' Ósebeshely; Hunyad t~m., Új szálláspaszta, n Sz<'! ny, Ko?~&árotull., geu. 

asászvArosi j., Cl. G. SzAszvároJ?, 11. t. ds u. p. tesi j. ~székh. Nagyigmánd), cs. c'l. Ács, L t. u 
Szászvát·os. a. p. Komárom t. 

Újsinka nk., X Paltin és Strimba; Fogoras Újszanda, f'l Szolnot, .TáBI·NaggitiK·SIOINoi 
11m., sárkányi j., ház 398, f. 1.71~ O., .::f, 18.689 t~m., cs. o. Szolnok, •· t. Rákóezifaha, L p. 
kh., ak. helyben, tsz. Brassó, jbtk. és ah. Sárkány, Szolnok. · 
es •• ö. helyben, 81, XXIV, 78, ~. r. p. u. *) Újszász nt., X Kettl!smajor, Kiag~Miyjilril, 

Ujslska, f"'\ Hernádnémeti, ZtsmpUt~ vm., sze- Kisrózsási major, Kisrózsási tanya, Korsóstanya, 
renesi j., ca. O. Tiszalúes, a. t. éa L p. Tak- Kutricza, MalomszOg, Nagygdblllyjárú, Nagy• 
tahark6.ny. major, Nagyrózsui tanya, Perjési tanya, Rákos, 

*) Újsopot kk., X Rakittapuszta 6s Sltancsi- Szentjános, Szőrös, Tápióbnlimi major és Tapillo 
lovapuszta ; Krass6-SeöréRy 'Dm., bozovicsi j., major; Peat-PiliB-8olf-KiBhtt ""'·• abonyi i~ 
ház 267, f. U81, O., =f, 10.147 kh., kj. és ak. ház 688, f. 4.!!60, H., ö, ref. Abony, 10.111 kb., 
helyben, tsz. Karánsebes, jbtk. és ah. Bozovics, ak. helyben, tsz. Kecskemét, jblk. és ah. Gzegléd, 
es. O. Dalbosfalva, 68, VIII, t6, a. t. és es. G. helyben, 68, II, 6, f, _r- e. 
a. p. Dalbosfalva. ~· 

Újso1·, a Mez<'Stelegd, Bihar .,".,, tOzponti j. *) Újazék kk., Zemplén "..,, j., biJ 

• • 

• , 
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: 108, i R., IL Harczos, &.778 kb., kj. és ak. · Újazilll, ~ Czibakh!.za, 

• 

i Utczá.a, tn. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, fiOk t7m., tiszai alsó j. (azékh. Tiszaföldvár), 
;· ca. O. Ugar, 66, IX, u. L Fenyveav0l8'J', u. p. ca. O. Tiszaföldvár, a. t. éa u. p. Czibakhá.za. 

• • 
. t lltczU. . Ujszöll6, r-. Törakbecae, Torontál ""*·• tOrllk· 
· .; *) Újszékely kk., Udva.r1.elg ""'·• székely ke- becsei j., ca. ll. Törllkbecse, u. t. és •· p. Tllrllk· 
'! nutdri j., ház !107, f. 886, M., ~ , 8, 1..001 kb., becse. · 
~. . ~ 

~ .. kj. él ak. helyben, tsz. Székelyudvarhely, jblk. Ujszöll6hegy, r-. Nagymajtény, 81tJtmár ""'·• 
' . 
. ~ és ah. Székelykeresztúr, ca. ll. Székelykeresztúr, nagykárolyi j., cs. ll. Nalr)'majtény, a. t. él a. p. 
:: 8!. XXIV, 80, m. h., •• t. Héjjasfalva, Nagymajtény. 
:.·~· [81. Újszöllök, r-. Nankáta, Pest-Pilis-Bolt-Ki1ktm 
• 1.· • J Újazemere kk., Uftg ""'·• perecsenyi j., ház t1m., nauk:átai j., cs. ö. Nauká.ta, u. t. és •· p • 
•• 1 156. f, 9U R., t , 4.01i kb., kj. és ak. Pere- Nagykáta. · 
·:i cseny, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nagybel'ema, ú j a z t u z a i c z a I. Patakújfalu. 
'·~ .... a. G. Perecaeny, 66, XI, 86, a. t. és u. p. Újtagl tanyák, n Nagyrév,' Jáai·Nagy'kun-
+ Turiaremete. 8solnok t1m., tiszai alsó j. (székh. Tiszaföldvár), 
i *) nk., Arad ""'·• világosi j., hu cs. _o. TiszakOrt, u. t. és a. p. Nagyrév. · . 
\ f, 6.814•, N., m., o., ~, 1), ref. Pankota, kg. Ujtagmajor, n Nagyczenk, &pron t1m., sopront 
l ÓSzentanna, 7.iM kh., ak. helyben, tsz. Arad, j., es. ll. Nagyczenk, a. t. ~s a. p. Nauczenk. 
: jbtk. és ah. Vilagoa, cs. ll. Ószentanna, IV, Újtamáshegy, r-. Alsólendva, Zala. vm., alsó-
~ :1 1!, f, ,P e. ~- lendvai j., es. o. Alsólendva, u. t. é8 u. p. Alaó-
t *J nk., X Vadászerdői erdMri izak- lendva. •.. ~ . 
l ilkola ; Temes "'"·• kOzponti j. (székh. Temesvár), Ujtanya, n Apátkeresztúr, Bihar t1m., mar-
l hb U7, · f. U-IB, M., ~, rk. Temesvár, 6.618 gittai j., es. ll. Margitta, a. t. és 11. p. Vedres
~ . th., ak. helyben, tsztt., jb. éa ah. Temesvl1·, é.brány. 
~ ea. li. Temesremete, 61, VIII, !14-, m. h., a. t. Újtanya, n Cselej, Zemplift t1m., rálszéesi j., 
1 Temesvar, ~- · cs. ll. Tőketerebes, u. t.. Upor, 11. P• Pelejte. 
{ ÚJszeatgyörgy, r'\ Tiszaszentimre, Já•e·Nagg- Újtanya, r-. Homt;o[!'d, .Abauj·TorM ""'·• azik· 
• .t h•-Seolt~ok t1m., tiszai felsc5 j. (székh. ;Kun- szói j., cs. ll. Selyeb, a. L Alsóvadász, a. p. 
; henes), e1. G. Kanmadaras, u. t. é• u. P• Tisza- Homrord. 
·f azenlimre. ' Újtanya, n Nylrkarász, Szabolea t7m., kisvárdai 
j *) Újszeatldn kk., X Térvár; Torofttál ""'·• J., ca. ll. Nyfrkarász, n. t. és a. p. Nyh·kará.sz. 
f tilrOkkanizsai j., ház 30!1, f. 1.887, sz., n., m., .:fo, Újtanya, r-. Nyírlugos, Seabolcs t1m., Jiretaljai 
Í rk. Szc'ireiJ, !.936 kh., kj. és ak. helyben, tsz. j. (székh. Nylracsád)r cs. O. Nyírbéltek, L t. 
! NagJkikinda, jbtk. és ah. Törökkanizsa, es. ll. Nyirmihálydi, a. p. Nyirlngos. 
i Szllreg, 46, V, 15, r, , ~· Újtanya, r-. Nyirmada, 81a.bolca 11m., nyfrbaktai 
l *) 'újszentpéter n Torontál t1m., perjámosi j., cs. ll. Nyírmada, a. i.. és u. p. Nyfl•madL 
' 
l J., ház 177, f, 749, N., 5, 9.767 kb., ak. helyben, Újtanya, r-. Nyí1·pilis, 8eGbolca t1m., nyirbálori 
l tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. Nagyszentmiklós, J., cs. ö. Nyírbátor, u. t. Nyírbátor, •· p. Piricse. 
j CL a. Perjámos, 61, VIII, i6, a.. L és •• p. Nagy- Újtanya, (", Ófehértó, 88llbOlCil ""'·· nyírbaktai 

azentpéter. j., cs. ll. Nyirbátor, a;. t. és a. p. Ófehértó. 
Újszllaatpuszta, r-. Aurélháza, Torofttál t1m., Újtanya, n Szigetfalu, Te·mea vm., dettai j., 

csenei j., es. ö. Csene, u. t. és 11. p. Aurélháza. cs. ö. Gátalja, a. t. és u. p. Szigetfalu. 
*) ÚJszfvácz nk., Báu-Bodrog t7m., zombori j., Újtanya, r-. Vámosatya, B~eg t1m., mez6-

hiz '87, f, 2.280, N., m., ~, rk. Ószivácz, ág. kaszonyi j., cs. ll. Tiszaszalka, a. t • .Mezilkaazony, 
Zombor, 5.716 kb., ak. helyben, tsztk., h. és u. p. Barabás. 
ah. Zombor, CB. ö. Ószivácz, JS, VI, 18, r. Újtanyák, n Kondoros, Bél:itt t1m., szarvasi . 
U. p. Ószivácz. j., cs. O. Kondoroa, u. t. és a. p. Kondoros. 

*J Újazomolnok kk., Zemplift ""'·• szinnai j., Újtátraflh•ed, r"' Nagyszalók, Beepes t1m., 
ház 57, f 876, R., gk. 'Zelló, i.614 kb., kj. és ak. szepesszomb.ati j., cs. ö. Ótálrafüred, _.r.-
Nagypolény, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. e. ~· 
Homonna, cs. a. Czirókaófalu, 66, IX, ~8, a. t. *) Újtelek kk., X Fraknói vár és Rozáliatelep; 
Takesány,\u. p. Nagypolány. Sopron "m., nagymartoni j., ház 165, ! t.o79, 

") ÍTJszomotor kk., X Czi~ánytelep; Zemplm N., rk. Fraknó, 1.863 kb., kj. és ak. Fraknó, tsz. 
varannói j., ház 119,! 636, T., m., czigány,~, • Sopron, j btk. és ah. Nagymarton, cs. ll. Nagy

gk. Istvántelke, 2.070 kh., kj. és ak. helyben, tsz. marton, 76, XVIII, 57, u. t. Nacmal'ton; a. p. 
Satoraljaújhely, jbtk. és ah. Varannó, cs. O. Fraknó. 
Tavarna, 66, IX, !8. a. t. Tavarna, ~- Újtelek, ~ Csallóközaranyos, Komárom t1m., 

Újezöllö, ~ Csongrád, Csoflgrád vm., cson- csallóközi j. (székh. Nemesócsa), cs. O. Nemes
IJli.di j., ca. G. Csongrád, a. t. és a. p. Csong1·ád., ócsa, u. t. és •· p. Csallóközaranyos . 
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ú j t e lek l. Lapincadjtelek, Szalónakújtelek. puszta, Ker11ltJpuszta éa Morpnypuuta; Zlls 
Újteleklbokor, rt Nyire gy hm, Szabolea ""'·• 11m., nagykanizni j., ház 1M, f. ll, rk. Gelle, 

cw. O. Nylregyháza, u. t. és a. p. Felst'isima. !!.85·1: kb., kj. és ak. Gelse, tsztk., jb. él ah . 
• 

*) Ujtelep kk., Vas ""'·• németújvári j., ház Nagykanizsa, cs. o. Gelse, 48, U, 66, 1o i. 'él 
179, :! 931, N., rk. Németújvár, ág. Kukmér, a. p. Gelse. 
1.996 kh., kj. és ak. Németújvár (németújvárvidéki Ujadnrmajor, r'l Lapány, Zala tlM., esáktor. 
kj. és ak. kerillet), tsz. Szombathely, jbtk. és ah. nyai j., cs. o. Muraszerdahely, •· t. Muraszerda· 
Németújvár, cs. o. Németújvár, 88, XX, 66, u. t. hely, a. p. Muraszentmárton. 
Németújvár, ~- *) Újtllés kk., Nyitra ""'·• nyitrazstmbokréüj., 

Újtelep, f"'l .Jánosd, Bihaf' ~m., tenkei j., cs. o. ház 17, :! 186, T., rk. Sissó, 656 kh., kj. él ai. 
Tenke, u. t. Naryszalonta, u. p • .Jánosd. Sissó, tsz. Nyitra, jblk. és ah. Nagytapolcsány, 

Újtelep, rt Kunszentmárton, Jáu-Nagykum- cs. o. Nyitrazsámbokrét, 1!1, XIV, 66, 1o t. N ~~J· 
Seolnok 11m., tiszai alsó j. ( székh. Tiszaföldvár). sándori, u. p. Sissó. 
cs. o. Kunszentmáli.on, a. t. és a. p. Kun-· *)Újvágás kk., Seilágy ""'·• basznai j., ház 63, 
szentmárton. · f. 836, O., gk. Krasznafúzes, 476 kh., kj. és ai. 

Új1elep, rt Pesthidegkút, Pest-P&lia-Bolt-Kis- Alsóvalkó, tsz. Zilah, jbtk. Kraszna, ah. Szilágy· 
• 

hm ""'·• )omázi j., cs. O. Budakeszi, u. t. és somlyó, cs. O, Alsóvalkó, 61, III, 10, 1o i, él 
•· p. Pesthidegkút. · . n. p. Alsóvalkó. 

Újtelep, rt Pozsony, Po11ony r.s. O. (a köz- *) Újvár nk., )( Erdllpuszla; Torolitál ea, 
biztonsáiri azoigálatot Pozsony város rendt'irsége csenei j., ház 899, :! 1.666, N., 0, 3.00 th~ ak. 
leljeslti), a. L és a. p. Pozsony. helyben, tsz. Na111kikinda, jbtk. Billéd, ah. 

Újtelep, rt Rábacsécsény, Gyt1f' .,".., sokoró- Zsombolya, cs. o. Ótelek, 61, VIII, ü, f, 
aljai j. (székh. Tét), cs. o. Enese, a. L Enese, _r- e. ~-
•· P• Rábaszentmihály. . j v á r l. Abaújvár, bsekUjvár, J'els6maros-
~j t e l e p l. Szentgyorgylijtelep. - újvár, Liptóújvár, MarosújYar, Németújvir, Sza. 
Ujtemetlrend, r'\ A~sólendva, ZaJa .,".,, alsó- mosúj'!ár, Zalaújvár . 

• 
lendvai j., cs. O. Alsólendva, •• i. és u. p. Alaó- *) Ujl'á.rfaha kk., )( Kisposzta, Koroknra· 
lendva. puszta, .Mildóspuszta és Nadalos; &•o.qy ,..,, 

*) Újterebes kk., 81epes ""'·• izepesófalui j., kaposvári j., ház 71, :! M., rk. Nagybajom, 
ház 1!4!, :! 561, T., o, 2.046 kh., k.j. és ak. 1.981 kh., kj. és ak. Mezllcsokonya, taztt., jb. él 
helyben, tsz. Lt'icse, jbtk. és ah. Szepesófalu, ah. Kaposár, cs. ll. Nagybajom, "' XIX, &i, L'

. cs. o. Frigyesvágása, 67, IX, 80, u. t. Szepeaófalu, Nagybajom, u. p. Somogysárd. 
~- • Ú j v á r n é m e t i l. Szamosújvll.rnémeü. 

Újtohin kk., Foqaras ""'·• torcsvári j. (székh. *) ÚjTáros kk., Nagy-Küküllő "m., szenlágolai 
Zernest), ház f, 910, O., .:fo, 1.010 kh., kj. j., ház 189, :! 688, N., o., d', kg. Százhalom, U88 
és ak. Ótohán, tsz. Brassó, jbtk. Zemest, ah. kh., k.j. és ak. Netua, tsz. Erzsébetváros, jh!t 
Sl\rkány, cs. O. TOrcsyár, St, XXIV, 78, u. L és és ah. Szentágota, cs. ll. Hégen, 81, XXIII, 76, 
u. p. Ótohán. ·· a. t. és a. p. Hégen • 

Újtokodbánra, rt Tokod, E81tergom ""''' Újváros, rt Mez6túr, .Tdii·Nagylc•Srold 
esztergomi j., cs, O. Dorog, u. t. és u. p. Tokod, ""'·• cs. o. Mezt'itúr, a. t. és •· P• Mezótúr. 

Újtompa, rt Nagymágocs, Osongrád vm., tiszán- ÚjTá.ros, rt Pálócz, Ung ""'·• nagykaposi j., 
túli j. (székh. Mindszent), cs. O. Mágocs, u. t. cs. ll. Pálócz, a. t. Nagykapos, •· p. Pilócs, 
és a. p. Nagymágocs. . 'O j v á r os l. Avasújváros, Balmazlijviros, Sa-

*) ÚjtiJigyes kk., Vas ""'·• muraszombati j., lánczújvál'os. 
ház 57, i 189, Vend, rk. Mártonhely, ág. Mura- *) Újvároska kk.,)( Lipótvár és Lipótvirrery· 
szombat, 617 kh., kj. és ak. Mártonhely, tsz. ház; Nyitra t~m., galgóczi j., ház 110, f. 1.881, m., L, 
Szombathely, jbtk. és ah. cs. o. o, üt kh., ·tj. ás ak, helyben, tsz. Nyitra, jbti. él 
Mu1·aszombat, XX, 66, a. t. és u. p. Mura- ah. Galgócz, cs. o. Galgócz, lJ, XIV, 46, 1o ~ 
1zombat. és a. p. Lipótvbfegyház • 

*) Újtlhfsfalva kk., Bereg ""''' szolyvai j., Újvárostanya, r'l Eszeny, 81a"6ole1 11111., tiszai j . 
biz 60, t 298, N., t., o, kh., k.j. éa ak. (székh. Mándot), ea. ll. !Iándok, L t. -Faeny, 
Szolyva, tsz. Beregszász, jb. Alsóvereczke, ah. u, p. Bá.tyú • 
Szolyva, telekkönyvi hatóság Munkács, cs. O. *) ÚJvarsánd kk., X Alatta, Morócs él Sir-
Szolyva, 66, XI, M, m. h., •· L éa u. p.· halom ; .Ara.d 11m., vilagasi j., ház UO, f. Ul~ 
Szolyva. · M., ef, rk. Ujszentanna, tg. Óvarstnd, 4.139 kb., 

ÚjtusnU, rt Tusnádfllrdc1, G.rik ""'·• kászon· kj. és ak. Óvarsand, tsz. Arad, jbtk. és ah, Vili· . 
alcsíki j. (székh, Csikszentmárton), 0 , cs. ll. gos, cs. O. Ószentanna, 88, IV, 18, m. h. 
Tusná}lfllrd«S, a. t. Tusnád kOzség, u. p. Tusnád. (Ó~arsánd), a. t. és u. P• iJj~zentanna. . 

~) Ujudv!U" lt'k .• X Ba~otapuezta, Kámánes- UJvArJ~&K. a Érkemil, 1Jilltu n•·• érmihiiJ• 
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/alvai j,, cs. O. Érmihályfalva, u. t. és u. p. Újrtnga~ rt Vinga, T611uls "m., vingai j., cs. G-
Erkeserll. Vinga, u. t. Vinga, 11. p. Zádorlak. 

*) Újvásár kk., )( Dereneki puszta; (}ömör *) ÚjTI.z kk., Trmcst!n vm., báni j., ház 26, 
ú Kis-Honi ""'·• ratkói j., ház 55, :E 117, T., ! 119, T., rk. TrencsénUUgyes, 568 kb., kj. és 
m., á', '1..077 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Rima- ak. Alsódraskócz, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Bán, 
szombat, jbtk. és ah. Nagyrőcze, cs. c'J. Ratkó, cs. c'J. Bán, 71, XV, 4.7, u. t. Alsóozor, a. P• Bán. 
!ö, XVI, 5'1., a. t. Ratkó, ~· Újvölgylmajor, r. Szob, Hom ""'·• szobi j., 

Újvásárpuszta, r. Nagymagyar, Po•aony t1m., es. O. Szob, u. t. és •· P• Szob. 
somorjai j., es. c'J. Kismagyar, u. t. P.a u. p. *) Újvlrösvágá.s kk., Vas ""'·• kőszegi j., ház 
Nagymagyar. . . 71, ! 4.76, N., rk. Kupfalva, 6.g. Boroalyánk6, 

*) Újverbász nk., Bács-Bodrog ""'·• kulai j., t.i89 kb., kj. és ak. Borostyán.kő, tsz. Szombat
hAz t.S!U, i. 6.9'1.,, N., m., sz., r., o., 0 , ~, ef, gk. hely, jbtk. és ah. Ktlszeg, cs. c'J. Borostyánkc5, 88, 
Órerbász, 8.585 kb., ak. helyben, tsz. Zombor, XV}II, 69, a. t. és .u. P• Borostyánkő. 
és ah. Kula, cs. G. Óverbász, 6, VI, 19, r. Ujzslpp6, · r. Bárdudvarnok, Somogy t~m., 

.[11 e. kaposvári j., ca. c'J. Kadarkut, •· t. Lipótfa, 
Ujndék tjv., X Alsócsenej, Alsóhajó6.llás, a. P· BárdibQkk. 

Csenei szőllőtelep, Darányi szőllc5telep, Felsc5- Ujzsolna, r. Zsolna, Trmcal!tt .,.,, - ca. 6. 
esenej, Felsőhajóállás, Hidsáncz, Horgony'lető. Zsolna, r, u. P• Zsolna. 
Kishajóállás, Kőhalom, Sertéstelep, Szállássor, . r. Zsombolya, ToromtU t~•·• 
Újerdő, Vaskapu és Zajló; Bács-Bodrog vm., ház zsombolyai j., es. G. Zsombolya, L t. n 
8.789, f. m., sz., n., t., b., r., cseh, aokácz, a. p. Zsombolya. . 

0 (•), ~, =f., á', 1), '1.7 .717 kb., ak. helyben, Ukaluszovlrtv,nr, r. ótura, Nyitra t~m., 
tsztk., jb. és ab. helyben, cs. G, helyben (a köz- vágújhelyi j., cs. ö. Ótura, a. t. és u. p. Ótura. 
biztonsAgi. szalgAiatot a v6.roa bel- és klllterllle- UkernlszkómaJor, n Bajmócz, Nyitra"".,, pri
tén a v6.ros rendőrsége teljeslti), 6, VI, 19, j,, vigyei j., cs. ö. P1ivigye, L t. Privigye, u. p. 

_[ll e. Bajmóez. 
r. fJömör ls Kis-Hont *)Ukk kk., Zala t~m., a1lmegi j., ház 107, i. 708, 

""'·• feledi j., es. O. Fe led, a. t. és a. p. Várgede. M., Ö, ág. Zalagalsa, !.847 kb., kj. és ak. 
Újvllág, r. Gyulafehérvár, .Alsó-Feht!r 11m., helyben, tsz. jbtk. és ah. SQme~r, 

cs •• o. Gyulafehérvár, a. t. és a. p. Gyulafehérvár. cs. ö •. Silmeg, 48, XX, M, r. ~· 
Ujvllág, n Hévmagya1·ád, Hotit t~m., ipolysági Ukllmacsk~TlrtvánJ, r. Nyitra t~m., 

j., cs. ö. Hévmagyarád, u. t. Léva, a. p. Szántó. vágújhelyi j., cs. ö. Ótura, a. t. és a. p. Ótura. 
ÚjTllág, f""' Megyaszó, ZempUn t~m., sze- Uk l in a L Aklos. 

renesi j., cs. c'J. Gesztely, u. t. és a. p. Takta- IDarkapusda, r. Tarczadobó, . Sáros t~m., 
harkány. héthársi j., es. ö. Pétermezc5, L .t. és u. p. 

Ujvllág, f""' Ungszenna, Ung t~m., nagykaposi Héthárs • 
j., cs. ö. Pálóez, a. t. Nagymihály, a. p. Pályin. U l i cs l. Utczás. 

Újvllágpuszta, r. Felsőpetény, Nógrád 11m., U i i cs k r i v a l. Görbeszeg. · 
nógrádi j. (székh. Rétsé.g), cs. G. RétsAg, u. t. Ullszkó; r. Barossháza, Tnncst!n t~m., illa-
lpnlyszele, u. p. Bánk. vai j., cs. G. Puhó, u.·1. Bellus, u. P• Barossháza. 

ÚjTilágpuszta, r. Kiskoma, Nógrád "m., lo- Ullszkó, r. Hegyesmajtény, Trencst!n tlfll,, 

sonczi j., cs. ö. Málnapato.k., u. t. Csebbe1·ek, u. p. illavai j., ca; G. Illava, u. t. BeiJus, a. p. Baross-
Ipolyróna. 

1 
hé.za. 

Újvllágpnszta,~r. Kőhegy, Gömör t!s Kis-Hont Ullszkó, r'\ Herencsvölgy, Zólyom t1m.; nagy- · 
vm., rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs. O, zalatnai j., cs. ö. Herencs.vOlgy, u. 1. Gyetva, 
Nyustya, n. t. Rimabánya, u. p. Kőhegy. n. p. Herencsvölgy • 

Újvllágpaszta, r. Málna patak, Nógrád vm., Ullyes kk., Hunyad 11m., marosillyei j., ház 101, 
losonczi j., ak. Látkapuszta (a málnapataki ak. !. 877, O., kg. Godhálya, 1.291 kb., kj. és 11-k. 
párhuzamos B. anyakönyve), cs. c'J. Lónyabánya, Marosillye, tsz. Déva, jbtk. és ab; Marosillye, 
L t. Ipolyszele, a. p. Málnapatak. cs. ö. Marosillye, M, XXIII, 75, u. t. és L p. 

• 
Ujvllágposzta, r. Nagymagasfalu, Po.,ony Marosillye. . 

"m., pozsonyi j., cs. c'J. Stomfa, a. t. Dévénytó, Ulm kk., Hunyad ""'·• vajdahunyadi j., ház 
L p. Nagymagasfalu. '1.7, ! 116, O., kg. Cserbel, 758 kb., kj. 

Újnlág1elep, r. CaalAnyos, Nógrád "m., ba. és ak. Cserbel, tsz. Déva, jbtk. és ab. Vajda
lassagyarmati j., es. c'J. Kékkő, u. t. Rárósmúlyad- hunyad, cs. O. VAdudobri, 6,, XXIII, 75, a. t. 
Nógrádszakál, a. Alsóesztergály. és u. p. Vajdahunyad. 

ÚJTIDcza, n Bács-Bodrog "m., U lm a L Homokszil 
újvidéki j., CL O. Petrc5cz, a. t. éa u. p. Úr- U l o z a a L Kc5perény. 
nentivé.n. Um r l a le h o t a l. Lehe1falva. 
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U ocsuicfalTa kk., Hunya& t~m., hátszegi j., M.7 hiz 77, 1 89!, M:., rk. J!At6cs, ref. &Me•, 
66, f, ~. O., kg. Szentpélerfalva, 743 kb., kj. !.lS3 kb., kj. és ak, Pálócz tsz. Beregszász, 
és. ak. Malomviz, tsz. Déva, jbtk. és ab. Hátsze~, j btk. és ah. Naukapos, ~ 11. Nagykapos, 
os. G. Hátszeg, M, XXIII, 76, a. t. és L p. 68, XI, 36, a. t. Nagykapos, a. P• Pilócz. 
Kernyesd. *} Ungnyarád kk., Ung vm., nagykaposi f., 

*) Und kk., X Undimajor; Sopron t~m., csep· ház 47, i ~li, M., ~, 617 kb., tj. és 
regi j., ház· 146, i 658, H., m., o. 1.13!1 kb. ak. Nagykapos, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. 
kj. és al:. Zsira, tsz. Sopron, jbtk. és ab. Csepreg, Nagykapoa, ca. o. Nankapos, ll, 88, L t. éa 
cs. O. LIJvcl, 76, XVIII, 67, a. t. és a. p. Sopron· u. p. Nagykapos. 
horpács. *) Ungordas kk., X Kulinerd6; Ur~g 11M., 

Undbnajor, f"'\ Und, Sopron t~m, csepregi j., szerednyei j., hú 118, i 606, R., m., gk. Szeredoye, 
cs. O. Lövö, u. t. és u. p. Sopronhorpács. !.847 kb., kj. és ak. Szerednye, lsz. Berepzász, 

*) Ungbiikli:Us kk., Ung vm., nagybe1·eznai j., jbtk. és ah. Ungvár, cs. ll. Szerednye, 66, XI, 86, 
Uz 118, f, 727, R., gk. Szemerekó, 6.196 kh., kj. u. t. és a. p. Szerednye. 
és ak. Sóhit, tsz. Be1·egszász, jbtk. és ah. Nagy- *) Ungpéteri kk., Ung t~m., ungvári j., ház 
berezna, cs. lS. Sóhát, 66, XI, 36, a. t. Ber- i 5Mi, T., 1·k. Fe!t;ódomony, sk. Koromlak, !1.~ 
csényifalva, u. p. Sóhát. kb., kj. és ak. Karcsava, tsz. Bereaszása, jblk. ét 

*) Ungcsepely kk., Ung vm., nagykaposi j., ah. Ungvár, cs. G. Unsvár, 66, XI, 311, L ~ 6I 
ház 76, i 456, M., ~, rk.. Kisk.apos, gk· u. p. Ungvár. · 
Mátyócz, 67:i kh., kj. és ak. Nagykapos, tsz. Bereg- *) Ungpinkócz kk., X Molicstanya; U11p11, 
szisz, jbtk •. és ah. Nagykapos, cs. ö. Nagykapos, unlr'ári j., ház 75, i 431, T., m., ~, rk. Jeoie, 
·66, XI, 86, u. t. és u. p. Nau tapos. sk. Lakárd, 811 kh., kj. és ak. Bez~, tsz. Bereg· 

*) Ungcsertész kk., Ung 'Vm., szerednyei j., ház !!Zasz, jbtk. és ah. Ungvár, cs. ll. Pálóc&, 66, XI, 
· 80, :2 R.~ m., n., gk. Lehócz, L09 kb., kj. és ak. 86, a. t. Ungvár, u. p. Bezi!. 

Horlyó, tsz. j btk. és ab. U D\! vár, cs. o. *) Ungsasfain kk., Ung vm., szerednyeij., hb 
Szerednye, 66, XI, 86, u. t. és u. p. Szerednye. 112, i 508, R., n., t , 1.068 kh., kj. és at. Bauó, 

*) Ungdarócz kk., Ung t~m., ungvári j., ház tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Ungvár, ca. il. SJe. 
!05, l 1.109, :M., r., t, rk. Ungvár, t.SM kb., rednJe, 66, XI, 86, •· t. és u. ll• Szerednye. 
kj. és ak. helyben, tsz. Beresszász, jbtk. és ab. *) Ungszeuna kk.,· X Hrabótanya és ÚjYilig; 
Ungvir, cs. O. Nagygejilcz, 66, il, 36, u. t. Uftg t1m., · nagykaposi j., ház l", ! 7~, 
Ungvár, 12$J. T., O• gk. Solymos, U70 th., tj. és at 

*) Unggesztenyés kk., )( Kisszeged; Ung 'Vm., Pilyin, tsz. jhtk. és ah. Nagykapos, 
azerednyei j., ház 1-H, i. 700, R., n., t, J.010 kh., cs. G~--Pályin, 66, XI, 36, L t. Nagymibály1 L p. 
kj. és ak. helyben, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Pályin. · • . 
Ungvár, cs. O. Szerednye, 66, XI, 86, a. t. és *) Ungtarnócz kk., Ung tlfll., ungvári j, bh 
Ilo P• Szerednye. 65, f. 4.1!1, M., ~, rt. és gk. Ór<a.uma, 1.050 kh., 

*) Unghosszúmez6 kk., X Nagysorond ; Ung kj. és ak. Órdarma, tsz. Beregszúz, és 
t~m, _ungvári j., ház 86, f, 4.13, M., rk. ·Csá.szlócz, ah. Nagykapo1, cs. ll. Ungvir, 66, XI, 36, f, 
gk. Keretnye, !1.653 kb., kj. és ak. Nagygejőcz, ~- . 
tu. Beregszász, jbtk. és ah. Unlr'ár, cs. G. Nagy- *) Ungtana kk., Ung ",.., szobránCJi j~ IW 
sejőcz, 66, Xl, 96, a. t. Ungvár, u. p. Nagygejőez. 68, i 847, T., gk. Hajagos, U68 'r.h., tj. ét aí. 

*} Unghuta kk., U11g 'Vm., unsvári j., ház 1!11~ Vinna, tsz. Beregszán, jbtk. Szobrincz, ab. 
f. 686, T., rt. Felaódomonya, 1.985 kb., kj. é& Ungvár, cs. G. Vinna, 66, XI, 86, u. t. Narymihály, 
at. Neviczke, tsz. Beregszász, jbtt. és ah. Ungvár, u. p. Vinna. 
cs. o. Perecaeny, 66, XI, 86, u. t. és u. p. *) UngtUlgyes kk., X Kertalja; U~~g ,.., 
Ungvár. szerednyei j., hú 151, :4:, 81ö, R., ;, 1.92Hh., kj. 

Ungjakabta, rt Dióskál, Zala 'Vm., pacsai j., és ak. Baesó, tsz. Beregszisz, jbtk. t!s ah. UnsYú, 
cs. G. Orosztony, L t. Pacsa, u. p. Dióskál. cs. ·G. Szerednye, 66, XI, L t. ú L p. 

*) UngloTasd kk., Ung 'Vm., szobránczi j., Szerednye. . 
hú 115, i 600, R., n., gk. Alsóhunkócz, 4..098 kh., *) UngTár rtv., X Buhoncz, Csemnyicu, 

l . 

kj. és ak. Alsóhunkócz, tsz. Beregszász, jbtk. Holub, Kende, Kereszman, Magada, Koskorica és 
Szobráncz, ah. Ungvár, cs. o. Szobráncz, 66, XI, Szepasitelep ; Ung 11m., ház 1.346, i 16.9lu, IL, 
86, a. t. és u. p. Szobrilncz. t., n., r., lengyel, eseh-morva, o, t (s), ~, rJ, 

*) Ungludas .kk., Ung '11m., ungvári j., há.z '/'1., x) (•), 9.758 kb., ak. helyben, lsz. Beregszász, 
! 409, T., rk. Felsödomonya, gk. Koromlak, jbtk. es ah. helyblln, cs. ö. helyben, 66, X~ 
!1.6!11 kb., tj. és ak. Karcsava, tsz. Beregszász, 86, ~. I_J, .f'! e. ~-
jbtk. és ah. Ungvár, cs. G. Ungvir, 66, XI, ö6, Uugyeczpuszta, f"'l Repszeg, ArtJa u•.,boros· 
L t. és u. p. Ungvár. jenői j., 01o o. Boksz&B, L L Repuer, L,. 

*) Ungmogyoról kk., Ung t~m., na11kapoai j., Bokszeg. ; 
• 

• 
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Uni Urb t !7 t 
• • 

t1 n i n t Nagyuny. t~m., nagy11ombali J., ct. lJ, .. t. 
·u n i p l. Temesújnép. Szomolány, u. p. Pozsonynadas. 
Ullkamajor, r-. Fény, TorORttil ""'·• párdR.nyi Uratlalmlpuzta, n Bél, Bihar ""'·• béli j., 

J., cL .ö. Pirdány, u. t. és u. p. Fény. ca. G. Bél, u. t. éa u. p. Bél. , 
*) Unoka kk., Marol-Torda tim., régeni alsó j. Uradalmtpuszta, r. Iklód, fimu ""'·• buziú

(nékh. Szászrégen), ház 64, :! !63, M., o., sk. fnrdc5i j., cs. O. Nagykövéres, u, t. Törökszákos, 
ltörlekapu, ref. Nagyercse, 64!1 kb., k,j. és ak. u. p. TemesU.jlak. . 
ltörtekapu, tsz. Maros-Vásárhely, j btk. és ah. Szász- Uradabnt p una, f"'\ Temesfalva, Tcmu ., ... , 
régen, ca. O. KOrtekapu, 61, XXII, 78, · L t. buziáafürdc5i j., es. o. Nagykövéres, u, t. és a. ,. 
Tancs, u. p, KOrtekapu. Nagykövéres • 

f"'\ Somfalva, &pron ""'·• aop- UradaJmltanya, fl To1·ontálgytUvész, Torott&lll 
roni j., cs. O. Gzinfalva, a. t •. Lépesfalva- ""'·• párdányi J., es. o. Újpéca, •· t. éa u. p. 
Somfalva, u. P• Sopronkertea. Torontálgyülvéa. 
Uat~rtrancztanya, f"'\ Dóczyfnrásze, Btws ""'·• *) Uralújfalu k.k., X Mocsál·ipuszta éa Ragyogói 

pramszentkereszti j., es. ö. Zsarnócza, a. t. sátc5rház; Vas t~m., sárvál·i j., ház 116, :! 
• 

Ptlosnasymezc5, u. p. Dóczyfürésze. M., ef, rlt. Vámoscsalád, 2.68!1 kb., kj. és ak. 
*) Úny kk., X Únyi malom j Eutergom "&' helyben, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Sárvár, 

esztergomi j., ház 1!15, ! 646, M., 5, rk. Tinnye, es. O. Répezelak, 88, XVIII, 69, L *-' V ámoa-
1.016 kh., k,j. és ak. helyben, tsz. Komárom, jbtk. család, ~· 
és ah. Esztergom, ca. G. Bajna, 26, XIV, .U, a. t. *) Ur~ kk., X Bujatanya, Csákvlllgy, Kajla-
Tinnye, IZJ. . . tanya, Malomló és Szénna j Gömör is Kis-Hoflt 

Ü n y l. Nagyúny. · ""'·• feledi j., ház 1 f, 690, M., rt. Szentaimon, 
*) Unyad kk., X Magaspartpuszta és Szedlieanó- 1.934 kh., kj. és ak. Jéne, tsz. Rimaszombat, jbtk. 

pUBzta j Hont vm., korponai j., ház 4.!1, ! 817, T., rk. Felejl, ah. Rimaszombat es. O. Rimaszécs, 16, XVI, 
Bozók, !.697 kh., kj. és ak. Bozók, tsz. Ipolyság, a. t. és a. p. Ózd. · 
jbt.k.. éa ah. Korpona, ca. o. Korpona, 26, XIV, U u: ly l. Mezöura.ly, Székelyuraly. 

• 

• 

46, •· t. Hontnémeti, a. p. Bozók. Uraspuszta, fl Tornalja, GömiJr ú Kis-Hom · · 
· úayl malom, f"'\ Úny, E111t~rgom ""'·• eszter- tim., tornaljai j., es. O. Tornalja, a. t. és a. P• 

somi j., CL o. Bajna, u. t. Tinnye, a. P• Tornalja. 
Úny. . Uraytogadd, r"' Szilágypanit, Beilt.igy "•·• 

U n y om l. Kiaunyom, Nauunyom. zilahi j., et. O. Zilah, L t. Haraklány, a. P• 
U p o h U v l. Sárosfal u. · Esreapatak. . 
*)Upor kk., X Lucska j ZempUn vm., gálszécsi UraykeriUiház, fl Ura, Bea.tmár ., •• , 

j., ház 89, f. 668, T., m., rk. Barancs, gk. Isztáncs, geri j., ca. o. Pol'Csalma, a. t. CI&31Jer, a. P• 
1.168 kh., kj. és ak. Ma.gyarizsép, tsz. Só.tm"alja.- Gsengerlijfalu. · 
újhely, jbtk. és . Gálszécs, es. O. Töketerebes, Uraytanya, fl Gencs, Beatmár ""'·• n&JJ· 
66, IX, irQ, , ~. károlyi j., ca. o. Naumajtény, a. t. Jlezóterem, 

*) UpponJ kk., Borsod tim., ózdi j., ház 117, u. p. Genea. 
! 608, M., rk. Bánhorvát, !.2!7 kh., kj. Sajó- Uraytanya, f"'\ Gulács, Bereg t~m. tiszaháti j. 
velezd, ak. Bánhorvat, tsz. Miskolez, jbtk. és ah. (Bzékh. "' "' ea. O. Qsaroda, a. t. Tarpa, 
Sajószentpéter, ca. O. TapoleaánJ., 36, X, Bt, a. t. a. p. Gulács • 

. éa a. p. Dédes. Uraytanya, fl Hete, BertJg ""'·• tiszaháti j. 
*) Ura kk., X Bálinttanya, Czigányréti keriUc5- (azékh. Beregszasz), ca. o. Tm•pa, u. t. és a. p. 

hál, Sándortanya, Tiszakerülc5ház, Tiszatanya és TarpL 
UraykeriUöhiz j Beatmár "m., esengeri j., ház 96, Uraytaaya, f"\ Kántorjáno si, Beatmár """• 
l. 9~, M., gk. és ref. Csenge1·újfalu, 6.676 ·kb., kj. mlltészalkai j., ca. G. Naudobos, •· t. Hodiaz, 
és ak. Tyukod, tsztk., jb. és ah. Szatmár-Németi, a. p. Kántorjá.nosi. 
ca. o. Porcsalma, 5, XII, 37, a. t. Csenger, u. p. Uraytanra, r"' Mezóka.szony, BtJrtJg va., mezc5· 
Csengerújfalu. kaszonyi j., es. O. Mezökas"ony, a. 1,, éa u. P• 

Uradalmlmi\Jor, f"'\ Kislévárd, PolBong ""'·• Mezc5kaszony. 
malaezkai j., es. o. Gajar, a. t. Nagylévárd, a. P• Uraytanya, l""t ·Nytresaholy, 81atmtír ""'" 

• 

Kislévárd. . mátészalkai j., ca. O. Nagydobo1, u. t. és a. p. 
Uradalmlmajor, fl Molna.szeesc5d, Vas tim., Nyírcsaholy. 

kGnnendi j., ea. G. KOI'wend, a. t. és a. p. KOr· Uraytanya, r"' Nyfrparasznya, B.ratmár " ... , 
mend. · mátészalkai j., oa. o. Nagydobos, .. t. éa L P• 

Uradalm.fmajor, f"'\ Péterlak, Nyitra "m., Nagydobos. 
szakolczai j. (székh. Holics}, es. 6. Sa.svá1·, a. t. Urbánkaszölllihegy, r"' 'FQlek, N6grárJ t1tll., 

Ejrhell, a. p. Péterlak. COleki j. (székh. Salrótarjáll), ca. O. J'Qlek, u. t. 
UradalmJm.ajor1 f"'\ PozsonynAdaa, Po11ong éa a. P• FQlelt. 
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1!71 Urh UszcS 
• 

UrbanoT, n RezsMalva, Trencsén tJm., kis~ u- kj. és ak. Tótkereszbir, tsz. Szombatbely, jbtt 
czaújhelyi j., es, G. Kiszuczaújhely, u. t. Kiszu- és ah. Muraszombat, cs. G. Tótkeresztúr, XX, 
czaéjhely, u. p. Neszlény. 66, a. t. Péterhegy-Tótkeresztúr, 1. p. Tól· 

Urbántanya, n Pá1osnaumezc5, Bars tJm., keresztúr . 
• • 

oszlányi j., cs. G. Oszlány, u. t. és u. p. *) Urkút kk., V'eupré'm tJm., veszprémi j., hú 
Pá:iosnagymezc5. · 126, i, 887, N., m., rk. Városlőd, ~ kb., kj. 

Urbántanya, n Túrmezei, N6grád tJm., balassa- Nagyvázsony, ak. Városll'ld, tsztk.,. jb. és ah. 
gyarmati j., cs. G. Felsőtisztás, a. t. Gács, u. p. Veszprém, cs. G. Ajka, 19, XVll, lilí, L t. 
Felscnisztás. Városlc5d, a. p. Ajka. 

Urbarium, n TápiógyGrue, Pest·PiZis-Bolt- *) úrmez3 kk., X Benecs6; Máramaroa IlS., 

Kiskun tJm., abonyi j., cs. G. Tápiószele, u. t. técsői j., ház 337, :! 1.786, R., n., t, 5.2~ th., 
és a. p. Tápiógyörgye. kj. és ak. Técső (pálosremetei kj. és at. ieril.· 

Urbérestanyák, n Okány, Bihar tJm,, esétlai let), tsz. Máramarossziget, jbtk. · és ab. Técll4, 
j., cs. ö. Okány, ~· t. és u. P• Okány. . cs. ö, Técső, 86, XI, ro. h., L t. és L p. 

*) Úrdomb kk., Vas ""''' muraszom.bati j., Bustyaháza. 
ház 100, :l!, .&08, Vend, rt. Alsószentbenedek, Únéttanya; n Prügy, 8eabolcs 1111., dadai 
ág. Tótkeresztúr, 1.060 kb., kj. és ak. helyben, alsó j. (székh. Tiszo.l!lk), ca. li. Tiazalak, L t. 
tsz. Szomhathely, jbtk. és ah. Muraszombat, cs. G. Tarczal, o. p. Prilgy. 
Tótkeresztúr, 88, XX, 66, a. t. Pártosfalva, 1:8J. *) Urszád kk., Bihar 11m., belényesi j., hb 

Urdombsz3lló, n Pápa, Ves1prém tJm., cs. G. 10!, f. 461, O., -T, 1.870 kb., k:j. és at. hely. 
a. t. és u. p. Pápa. ben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, cs. G. 

n Tallós, Pozsony ""'·• galántai Sólyom, 37, IV, 13, a. t. és u. -p. Sólyom. 
j., cs. G. Pered, o. t. és u. p. Királyrév. Urszajatelep, n Mez6bodon, 1'orda-.J.ratcgot 

• 
*) Urháza kk., Als6-Ilehér tJm., j., """·• marosludasi j., cs. G. Mez6kllpus, L t. la 

ház !170, f, O., 1 , 1.441 th., kj. és at. u. p. Mezőbodon. . 
Felenyed, tsz. Gyulafehérvár, j btk. és ah. Nagy- Urszegmaj or, n Ikervár, Vas """• sárvári j~ 
enyed, cs. G. Muzsnaháza, 60, XXI, 68, a. t. és cs. ö. Sárvár, a. 1.. Ikervár, u. p. Ribakovácsi. 
L p. Nagyenyed. *) ÚrazentiTán nk., X Újvincza; BáCB-Bodrog 

• 
*) Urhida kk., Fejér ""'·• székesfehérvári j., tJm., újvidéki j., ház 486, :! Sz., n., 'f, 

ház !60, f. 1.013, 14., rk. Sál'szentmihály, 376 kb., rk. Kuczova, ref. Újsové, ág. Pinczéd, 7 kb., at. 
kj. és ak. Sirszentmihály, tsztk., jb. és ah. Székes- helyben, tsztk., jb. é~ ah. Ujvidék, cs. li. Petrocz, · 
fehérvár, cs. ö. Nádasdladány, 69, XVII, 63, a. t. 6, VI, 19, f (Urszentiván-Pinczéd), 
Fejé1·-Zichyfalva, a. p. Sárszentmihály; _r- e. ~. 

Úrhidai malom, n Sárszentmihály, Fejér vm., *) Únölgy nk., X Homokhegy; Z6lgo11 ua., 
székesfehérvári j., es. G. Székesfehérvár, u. t. besztel'czebányai j., ház i. 961, T., O• U!l 
ifejér-Zichyfalva., u. p. Sárszentmihály. kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ab. Besztercze~ 

*) Úri nk., X Czövektanya és Tahymajot•; ~t- bánya, cs. ö. Óhegy, XVI, 50, 1o t Besz· 
~lis-Bolt-Kisktl'l& tJm., monoii j., ház 4!.14, f, 2.179, terezebá.nya., 1:8J. 
M., o, 3.861 kb., at. helyben, tlz. Pestvidéki Uszakolirbány, 1'1 Sm.kadék, Nyi,ra "'·• 
(székh. Budapest), jbtk. és ah. Mono1·, cs. ö. Monor, miavai j., cs. G. Verbó, o. t. Miava, u. p. Karaj. 

I, 1, a. t. Tápiósáp, ~· *) ÚszfalTa kk., Háros tJm., kisszebeni j., 
Uricse, n GGrgényhodák, Maros- Torda ""'·• h~z 40, :f. !76, T., rk. GombosszeiltgyGrgJ, 1M3 

régeni alsó j. (székh. Szászrégen), cs. ö. GGr- kb., kj. és ak. Kisszeben (kisszebenfelsövid~ii kj 
gényszentimre, u. i. Göl"gényszentimre, a. p. és ak. kernlet), tsz. Epeljes, jbtk. és ab. Kis· 
Libánfalva. . szeben, cs. G. Kisszeben, 67, IX, !19, L t Kis· 

Úrihegy, n Kecsltemét, Pest-Pilis-Bolt-Kis- szeben, o. p. Gergelylaka . 
Tcun vm., cs. ö. (a tiSzbiztonsági azoigálatot *) Uszka kk., Seattiaár 11m., fehérgyarmati~ •. 
Kecskemét város rendőrsélJe teljesiti), a. t. és h~z 80, f. 461, M., ~, U78 kb., kj. és ak. Tisza· 
•· p. Kecskemét. . · becs, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ab. Fehér-

Urik kk., Hutt'!JG.Id tJm., puji j., ház 9!1, :f. 38!1, gyarmat, cs. O. Sonkád, ó, XII, 87, u. t. és L,. 
O., gk. Borbátv-iz, 3.4.76 lth., kj. és ak .. Borbá.t- !fiszaújlak. . 
viz, tsz. Déva, jhtk. Puj, ah. Petrozsény, cs. ö. Uszkaytany&, n Vitka, Beatmár ~~~~., máté-
Puj, 66, XXIII., 75, u. t. Puj, u. P• Borbátvi1. szalkai j., cs. G. Nagydobos, u. t. él a. p. ViliL 

U r i k á n y 1. Hobit'zawikány. *) Uszéd nk., X Kenyértelek, 
• 

Urincsmal••m, n He1·ná.dszokoly, Sáros ""'·• Tósemöge, TurmGge és Ujmajor; Peat-Pilil·&lt-
lemesi j., cs. G. Lemes, a. t. Abos, u. p. Hernád- Kiskun tJm., kalocsai j., ház 586, ! ~.i57, IL, 
szentistván. 0 , ~ , kb., ak. helyben, tsztk., jh. ú ah. 

*) Úrisz· lk tk., V tu ""'·• muraszombati j., Kalocsa, ca. G. Xalocaa, 88, I, B, ~. a. t. Kaloca, 
hu 67, l ·!~6, Vend, ill'. Tótkereszt6r, kb., ~· . , 
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: •) "sr:or kk., X Fakópuszta; Polsony 'Vm., Puhaháza; (}(Jmör ls Kis-Hont ""'·• feledi j., ház 
· aomorjni j., ház .U, :E i62, M., rk. Somorja, 1.!8:1 2:l2, ! 826, M., o, ~, 8.629 kh., kj. és ak. Felsc5· 
... lh., kj. és ak. CsQUirlOk, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. balog, tsz. Rimaszombat, jbtk. Feled,~ab • .Rima- . 
'· Somorja, cs. O. SCJmorja, 7!, XIII, 60, :C szombat, cs. O. Rimaszombat, !5,. XVI, ö2, a. L · 
. · (Somorja-Úszor) !ZI· Rimaszombat, u. p. Felsc5balog. . · 
'·'· ") Úszpekl(ny kk., Sáros 'Vm., kisszebeni j., •) Uzdborjid nk., X FarkasvOlgy, Hangos, 
; ház 66, :f. 8o7, T., 1·k. Nyársardó, 1.728 kb., kj. Kazalos, Kismalom és Sasos; Tolna tJm., simon
~: él ak. Kisszeben (kisszehenvidéki kj. és ak. kerü- tornyai j. (székh. Gyönk), ház 'iOS, f. 976, M., 
• 
i let), tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Kisszeben, cs. O. rk. Kajdacs, ref. Kövesd, ág. Sárszentlc5rincz, 
; Kisszeben, 67, IX, a. t. Kisszeben, a. p. Jet'llye. 8.9i8 kb., ak. helyben, tsz. Szekszárd, jbtk. és . 
·. U 1 zs a l g ó l. Pusztasalgó. ah. Gyönk, cs. O. Nagydorog, 69,· XVII, M, a. t. 
·· *l Usztatc5 kk., X Boriakatanya és Fenyves- Nagydorog, C8J (Uzd községrész részére), a. t. és 

~- major; Ssilágg 'Vm., tasnádi j., ház 81, f. a. p. Kajdacs (Borjád községrész ré.szére). 
: O., m., gk. Tasnádbajom, 8.1 kb., kj. és ak. *) Uzdiszentgyörgy kk., Koloes t~m., nagy· 

• 

. Érazc5llc5s, tsz. Zilah, jbtk. és ab. Tasnád, es. o. sármási j., biz 109, ! MO, O., t, 9!.16' kb., 
• 

Pele,. fit, Ill, 10, a. t. és a. p. Erszc5llc5s. kj. és ak. Uzdiszentpéter, tsz. Kolozsvár, jbtk. és 
UutaU, n Kianána, Het~es tJm., egri j., es. O. ab. Mocs,. cs. O. Uzdiszentpéter, 6i, XXII, 78, 

• Verpelét, a. t. Verpelét, u. p. Domoszló. a. t. és u. p. Uzdiszentpéter. 
Usztatómajor, 1"'1 Szöd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun *) kk., Kolol8 ""'·• nagysármási 

efll., váczi j., es. G~ GOd, a. t. ~Od, a. p. Szöd. j., ház 2~,' i. O., m., a, o, kj. 
Usztye kk., .i.rt~a 11m., traztt'nai j., ház 168, és ak. helyben, tsz. Kolozsvál·, jbtk. és ah. Mocs, . 

f. 1.044, T., Or 8.649 kb., kj. és ak. helyben, cs. O. helyben, 61, XXII, 78, ~· 
tsz. Rózsahegy, jbtk. Trsztena, ah. Turdossin, Uzdpuszta, 1"'1 G!Ule, SotAogy igali j., 
cs. o. Trsztena, 71, XV, 49, a. L Szlanicza, ~· cs. o. Igal, a. t. Somogyszil, u. p. Gölle. 

ú t L BorvBluzút, Mélyút, Székesút, Válaszút, Uzelmantanya, 1"'1 Kisnána, He'Des ""''' egri j., 
YAsárút. ! cs. G. Verpelét, a. t. Verpelét, a. P• Domoszló. 

U ta I. Egyeduta. . *) Uzon nk., X Kovácsrév és Vesszőstelep; 

1Jtallköze, 1"'1 Bőnyrétalap ; Gyór 11m., pusztai Háromszék tJm., sepai j. (székb. Sepsiszent-
j. (székb. Győrszentmárton}, es. ö. Bőnyrétalap, györgy), ház 4!6, f. 1.78ö, M., a, .:f, rk. Szent· 
11• t. és a. p. Bőnyrétalap. . ivá~laborra.lva, 8.8!' kb., ak. ?elyben, tsz. Kézdi-

. U ta 8 1. Vágulas. . . - vásárhely, Jhtk. és ah. Sepstszentgyörgy, cs. 6. 
U t c za L Berekutcza, Lipcseutcza. helyben, 2, XXIV, 79, i\1. :r, J;.~!, e. ~: 
*) Ut .. •.r.s kk '7- z-~- . . .. ház UzoTlCstelep, 1"'1 Izsák, Pest-Pü'8·8olt-Kuktm . 

..... ., .c~Gmp G70 "m., BZlDD&l J., . k 'kl . . Izsák 
:f. 998, R., t, ,,987 kb., kj. és ak. helyben, :m., un;z~~ml óst J., es. ö. • a. t. 

·tsz. Sátoraljaújhely, jhtk. és ah. Homonna, cs. O. su!'· !1• za 'c ik ·t ...... Q'..JL k' 
Ugar, 66, IX, ~~ u. i. Rév hely, ~· · ~v. gy, 1"'1 s szen m~.-.on, ""' tJm., aazon-

Útkaparóház, 1"'1 Mezőtál•kány, Heves tJm., alcaikl l· (székb. Csikszentmárton), es. o. Kc5kert, 
e&ri ·• cs. r,, Ftlzeaabon u. t. és u •. P• Mező- a. t. KászonalUz, u. p. Csfkazentmárlon. 
lárl:~ y, . Uzsalpuszta, 1"'1 Nantevel, Veseprtfil ""'"' 

. Y· . . pápai j., cs. ö. Ugod, a. L és u. p. P~pa. 
Utlak, n Tótpelsőcz, Zólyom 'Vm., zólyolDl J., Uzsapaszta 1"'1 Lesenezeistvánd ·Zal m 

cs. o. Tótpelsc5.c~, u •.. t. és a. p. Tótpels~cz. . . tapolczai j., ~- G. Tapolcza, a. Í. és a a. -r ,: 
Utrlna, n Ujbesdan, B~ranya '!.lm., Slklósl J., Lesenczetomaj. . 

cs.. ll. Beremend, a. t. Petát·da, u. P• Beremend. *) UzsQk kk., X Csorbadomb és UzsokfQrdö; 
Utszlllfpuzta, n Pogányszentpéter, Somogy Ung 'Vm., nagybereznai j., ház 1ö9, i 1.046, R., 

""'·• csurgói j., cs. O. Somogyszentmiklóa, u. t. n., m., ; , 8.696 kb., kj. és ak. Hajasd, tsz. . 
és u. P• Iharosberény. . Bet-egszász, jbtk. és ah.• Nagyberezna, cs. G, 
u t v i D l. Otvény. helyben, 66, XI, 86, r . .[ll e. ~· 
Unnkolirtdny, n Ótur~, Nyitra ~m., vág- Uzsokfürdö, 1"'1 Ung tJm., naa-ybereznai 

újhelyi j., ca. O. Ótura, a. t. és a. p. Ótura. j., es. O. Uzsok, a. t. és u. p. Uzsok. . 
*) Uzapanyit kk., X Hacsipuszta, Mikóháza és U zs o p a l Váraduzsopa. ' 
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Öd4fnyltanya, r"'' Tóti, Bibr .,".,, mat•gittai 
cs. O. Mieske, a. t. Tóti, a. p. Margitta. 
. 'O l é s l. KisO.lés, Nagyülés, ÚjQlés. 

.-
• 

• 

' 
• 

• 
• 

j., vári j., ak. Szaküy, oa. O. Dombóvir, 1o t. HGo 
li'Yész, u. p. Szakály • 

*) firménr kk., X Csikóspörlls, Józsefmajor, 
•• 

*} Ulte kk., Udvarhely vm., udvarhelyi j. Kakasmaj or, · Mezókeszipuszta, Nagyvi!lgypuazta, 

• 

(székh. Székelyudvarhely}, ház 148, i 6!15, M., rk. SmndtnervOlgy, Taranypuszta és Újmajor; NyitrG 
Székelyszenttamás, !1.(.44 kh., kj. és ak. Székely- vm., nyitrai j., ház 4111, i a.:i47, T., m., n., o, 
szenttamás, tsz tk., j b. és ah. Székelyudvarhely, (r, 8.124 kb., k;j. és ak. helyben, taztk., jb. él 
cs. O. Szentlélek, ~. XXIV, 80, u. t. Székely- ah. Nyitra, cs. O. helyben, l t, XIV, 46, _r- e. 

· udvarhely, u. p. Székelyszenttamé.s. ~· . 
'Öllés, r"'' Kiskundorozsma, Csongrád vm., *) Ürmtinyháza nk., Torottteil 1111., bánlaki j., 

tiszáninneni j. (székh. Kisknndorozsma), es. O. há.z 284, i. 1.606, M., o, 2.791 kb., ak. helyben, tsz. . 
Pusztamérgea, u. t. és u. p. Kisknndo1·ozsma. Nagybecskerek, jblk. és ah. Hódos, cs. i!. Zichy· 

,.) 'ÖIUi nk., X JuUllás és PusztalOb; Pest- falva, 'll9, VII, JJ, L t. Zichyfalva, ~ 
Rlis-8olt· Kisktlfl vm., monori j., ház 816, 'O r m i n e z l. Nyitra!!rmény. 
i, 5.188, ll., O• ~, é.g. Péteri, 8.866 kh., ak. hely- *) 'Ürmlls kk., Nagy-Kük·ülló 1111., k6balmij., 
ben, tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. és ah. ház 34of., i 1.646, H., 8, rk. liklósvár, kg. 
Monor, es. G. Gy0mr6, 82, l, t, r, Apácza, 6.06'> kh., kj. és ak. helyben, tsz; El'ZSébet. 
_r- e. ~· vál·os, jbtk. és ah. Kóhalom, cs. O. Olthévíz, ~ 

Ültetfénrestanya, r"'' Hont vm., XXIV, 78, iifi1 m. h., a. t. Ágostonfalva. [8J. 
torponai j., cs. G. Szentantal, •· t. Korpona, tl'rmöshö.t, f"'\ PQspökladány, Hajdu 1lm., h.tjrlllo 
-... •· Berencsfalu. szoboszlói j., cs. ll. PQspOklo.dá.ny, :f, [8J 

*} 'Ün3mez6· kk., BeolnlJ'k-Dobolea vm., magyar- p. u. 
Jáposi j., ház 151, :8 606, O., .:f, ·t.919 kh., kj. és trmllsh&t, f"'\ Tiszaigar, .&ves 1llll., liaa· 
ak. Kisdebreczen, tsz. Dés, j btk. éa ah. Magyar- tilredi j., es. G. Tiszaörs, a. t. és L p. Tiszaipr. 
lápos, ~ G •. Manarlipos, 68, XXI, 70, IL t. és 'ÜxmUspasz,ta, r"l . Zalav6.r, · Zala '"'·· keszt· 

· .. Manarlápos. i helyi j., es. o. Sármellék, a. t. Barmellék, •· p. 
f"'\ Bugyi, Ped·Pilis-Bo Zalavár. ' 

• 

""'·• alsódabasi j., es. o. Ócsa, a. t. Kiskunlaez· 'Örmllstanya f"'\ Filldeák CstJtlcíd ".., tGz. 
h~ U. P• Bugyi. • · ponti j. (székh: Makó), ca. Ó. FOldeák, 1o t. él 

. ) ~~eg tk., X Kósamajor; Nyitra vm., a. p. FGldeák. 
ny1traq., _ház ~ 71S, f. U70,. T., o, 8.848 .th., kj. 'O r o g 1. MagyarürOg. 
éa ak •. Nyt~raújlak, tsztk., J b. és ah. Ny1~ra, es. t} r~ g d 1. Kisürögd, Nag\'ll.r!!gd. 

11 •• Ny1t~újlak, t!, XIV, 66, .. t. t:cab&J, a. p. *) flröm nk. n.-t- -n.z . . o z.t v.· L...-
Nylti·aúJlat. . • ..n:a: n 18 oO A~,...,. tltll., 

1irgtidpasna, f"'\ OroszváJ.·, Moson ""'·• rajkai J., há.z ~lS, ~ 1•828, ~·· .m:• O • 9ö~ kh., at. hely. 
j., cs. o. Köpcsény, u. t. és u. p. LajtakOrtvélyes. ben, tsztk. és J b. PestVldekl (székh. Budap.esl), ah. 

tJ'rgemaJor, "' Csákvir, Fejér vm., móri j., 
82 1 1 

es. O. Békásmegyer (kwi!mlmény), 
CB. G. Csé.kvé.r, •• t. és u. p. Csé.kvé.r. l l l r l ~· 

"Crgemajor, r"'' Isasz~g. Put-Pilis-Solt-Kiskun 'Örspaszt.a,, f""' Valkány, Torontál , • ., nagy· 
gOdöll6i j., cs. o. Péezel, L t. és a. P• szenl.nuklósl J., es. o. Valkány, u. t. és L p. 

Isaszeg, Va!kany. 
tirgemajor, r"'' Újlót, Bars vm., verebélyi j., Uszöplh "' Kiskozár, Barat1y11 1111., pécsi j, 

cs. ll. Ve1·ebély, u. t. Ohaj, a. p. Újlót. es. o. écs, f, ~. 
Ürgéspuszta, r-... Berezel, Nógrád "•·• aziráki t} v e ll' e 8 r l. Gill'gényilvegcsdr. 

J., es. o. BeJ·ezel, u. t. és u. p. Bel'czel. 'Cnggyárteiep, rt Esztergom, Eut~rgo• Drtl' 

'Ürgéspusztn, "' Nagykökényes, Nógf'ád vm., es. O. Esztersom, a. t. Kenyérmezómajor, 11. p. 
azir.i.ki j., es. O. SziJ·ák, a. t. u. p. Lőrinczi. Eszter(l'om. 

*) Ürgeteg kk., Bihar Vflh élesdi j., ház 119. tlTegbuta, ro Bálaap!ti, Tolna vm., vi!lgységi 
:f. 613, O., _"., UOB kb., kj. és ak. Szászfalva, j. (székh. Bonyhád), cs. O. Szálka, u. t. és a. p. 
tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Élesd, cs. o. Elesd, Mó!·ágy. . .. 

-87, IV, 11, a. t. Élesd, u. p. Szé.sLfalva. Üveghuta, rt Parád, H6" 81 ", •• , pélemsm 
· "Ürgedr, f"'\ Újdombóvár, Tolna t~m., dombó· j., ca. G. Parid, u. t. és u. P• ParleL 
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Uve Vad • 

tlngllnta, 1"'1 Szolyva, Bweg t1m., szolyvai j., és ab. Nyit1-a, ca. ll. Nyitra, 1!, XIV, 46, 
011. ö. Szolyva, u. 1. és u. p. Szolyva. , ~. · 

*) Ü&bág kk., X Érseki major és Kalinai· 1"'1 Jbzfalu, Komdrom 11m., nd· 
puszta; Nyitra f1m., nyitrai j., ház IlO, f. 1.661, vardi j. (székh. Ógyalla), ca. O. Udvard, a. t. Pe:fo 
T., m.,· 0• kb., kJ. és alt. helyben, taztk., bete, u. p. Jászfalu. 
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Vacs l. Pusztavacs. . Váczltanya, n Kc5heu, GiJmiJr l• Ki•· Hont 
*) Vacsárcsi kk., Oalk ""':·• felcsiki j. (székh. t~m., rimaszombati j. (székh. · Nyustya), cs. o, 

Csikszereda), ház 194, f. 776, M., rk. Csikl'ákos, Nyustya, u t. Rimabánya, u. P• Köhegy. 
8.066 kh., kj. és ak. Csikl:ákos, tsztk., jb. és ah. *) Váczklsújfalu kk., X Csillagmajor és Kéri
Csfk&zereda, cs. 0. Madéfalva, 8!, XXIV, 80, u~ t. puszi a; Pm-Pilis-Holt-Kiakun t~m., váczi j., ház 
Szépviz, u. p. Csikl'á.kos. 80, f. 487, T., m., rk. Galgamácsa, ág. Galgagyllrk, 

Vacslhegr, n Kecskemét, Pest-Pilia-Solt-Kia- 1.460 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. · 
hn 11m., cs. ll. (a közbiztonsági szalgálatot Kecs- Budapest), jbtk. és ah. Vácz, es. ll. Pllspllkhatvan, 
kemét város rendc5rsése teljesíti), u. t. éa u. P• 81, I, t, u. t. és u. p. Galgamácsa. ' 
Kecskemél *) Vaczok kk., X Vaciokffiruc5; Z6lyom 11m., · 

*) Vácz rtv., X Alsópenez, Buki, Csipkés, Deák- breznóbányai j., ház 155, ~ 1.161, T., rk. Benes- . 
vár, Diósvl!lgy, Gombás, Gombhid, Gróná.J.·, Her- háza, 6.694 kb., kj. és· ak. Benesháza, tsz. Besz
má.ny, Hétká.polna, Inezédytanya, Kálváda, Kőhíd, te1·czebányai jb!k. és ab. Breznóbánya, es.O.Mihály
Kortvelyes, Kllzépmáj, Kútvl!lgy, Látóhegy, Mária- telek, 16, XVI, 60, m. h., u. t. Gáspárd, 

• 

udvar, Mihályhegy, Nagyszáli puszta, Pápatanya, u. p. Benesh,á.za. 
PapvOlgy, Peskómajor,l'inczevl!lgy,Sejeze,Spinyér, Vaczokftlrdö, 1"'1 Vaczok, Zólyom t1m., breznó· 
Sziigyipuszta, Téglaházi puszta, Temetc'Iút, Vasas bányai j., ca. G. llihAlytelek, u. t. Gáspird, u. p. 
és Zsebrák; Pest-PHis-Solt-Kiskyn t~m., vé.czi j., Benesháza. . 
ház 1.~, f, 18.961, ll., n., L, sz., o (•), ~, ef, *) Váczrátóii kk., X Bertinka; Kióshegy, Vácz• 
l) (•), kg. Esztergom, 11.366 kh., ak.. helyben, baraszt és Váezhosszúvi!IO; Peat-Pilis-Solt-Kis· 
tu. Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. és ah. kun vm., viczi j., biz 171, f, M., rk. 
helyben, ca~. O. helyben, ;li, I, t, ,t,, r. Szc5d, 9.168 kb., kj. és ak. Vé.ezhartyán, tsz, 

_r- e. · Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. és ah. Vácz, 
. V á c z a l Felvácza. es. ll. GM, 9~, I, t, m. h., u. t. God, ·a. P• 

*) Tlíczbottyán kk., Pest-Pilia-Solt-Kisl:un 11m., Váczhartyán • 
. váczi j., ház 95, i MB, ll., rk. Váczhartyán, *) Váczszentlászló nk., X Csonkás, Filrjes, 
ág. Csomá!i, 1.886 kb., kj. (Őrszentmiklós nk.-hez Koronaliget, Tá.J."Smajor és Viktormajor; Pest
beosztva), ak. Őrszentmiklós, tsz. Pestvidéki · . vm., gOdOllc5i j., ház !!69, 
(székh. és ah. Vácz, cs. ll. Veres- ! 1.806, M., ~, 6.191' kh., ak. helyben, tsz. Pest-
egyház, SI, I, !!, (Órszentmik:lós· Váczbottyán), vidéki (llzékh. Budapest), jbtk. és ab; Gödöllö, 
1. i. Galgamácsa, u. p. Váczhartyán. es. O. Tura, S!!, I, !!, u. t. Valkó, ~-

*) Váczduka kk., Ptst-Pilis-Solt-Kiskun 11m., Váczytamya, 1"'1 Ersekújvá.r, Nyitra 11m., cs. 
váczij., ház 100, f. 647, M., rk:. Váezh&~iyán, ág. O. El'Sekújvár, a. t. és a. p. Érsekújvár. 
Vácz, U60 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Pestvidéki Vád kk., Fogaras vm., sárkányi j., ház 819, 
(székh. Budapest), jbtk. és oh. Váez, es. G. Vácz, ~ O., t, 4.540 kb., kj. és ak. helyben, tsz. 

I, !!, u. t. és u. p. Vácz. Brassó, jbtk. és ah. Sárkány, cs.· O. Sil·ká.ny, 91, 
Váczharaszt, n Váez1i.tót, Pest-Pilis-Sole-Kis- XXIV, 78, r. u. p. Sárkány. -

l:tm "m., váezi j., cs. O. Dunakeszi, u. t. Váez, V é. d L 
11. 9· Váczhtuiyán. Vada, n Mezi5fény, &atmár ""'·• nagykárolyi 

•) Váczhartrán kk., X Magyorós és Sóstó; Peat- j., cs. ö. Nagrkil·oly, u. t. Nagykároly, u. p. 
P&lia-&le-Kiskwn t~m., váezi j., ház 16!!, z 868, Mezöfény • 
ll, o, ~ , ág. Csomád, 1.085 kh., kj. és ak. hely ben, *) Vadad kk., Torda ttm., nyárádszeredai 
tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. és ah. j., ház 120, :E 48!1, M., ~, ref. Csíkfalva, Nyárád· 
Vácz, es. o. GM, 8!1, I, !!, iil• u. t. Vácz, ~. szentmá.J.·ton, 1.449 kb., kj. és ak. Székelyhodos, 

ViczhosszúTölgy, n Vil.czrátót, Pest-Pilis- lsz., Maros-Vásárhely, jbtk. és ab, Nyárádsze1·eda, 
BoU-Kiikun ""'"' váeli j., ca. IS, GOd, u. ii. God, ca. o. Székelykál, 6!!, xxn, 71, a. t. Nyárád· 
u. P• Viezb&rtJáD. azereda, a. p. Székelyhodoa. 
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Vad Vad 
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' 
*) Vadafalva kk., Seilágy vm., szilágycsehi j.; Vadaspuszta, n Krasznaterebes, B•utmár tili, 

ház f, 786, ·O., ; , B.OO!I kh., kj. és ak. erdődi j., cs. G. Erdőd, u. t. és a, p. Kraama· 
Mosóbánya, . tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilá.gycseh, terebes. 
cs. O. Szilágyillésfalva, 51, III, 10, L t. és u. p. Vadaapuszta, f"'' Libod, Somogy ",.~ D'BJ-
Szilágyillésfalva. atádi j., cs. o. NaB}'atád, o. t. és a. P• Lé.bod. 

Vadalmá.s, n Bakonynána, Vessprém "m., zirczi Vadaspuszta, r. Örsújfalu, Komárom Hl1 

j., es. o. Csetény, u. t. ,Zil·ez, a.· p. Bakonynána. csallóközi j. (szék h. Neml'sócsa), cs. a. Komá· 
Vadalmá.smajor, n Nagypeszek, Hont t~m., rom, 11. t. és u. p. Örsújfalu. 

vámosmikolai j., cs. G. Vámosmikola, u. ~. Zselíz, Vadaspnszta, n Somogytarnócza, &mogy ~ 
., p. Tergenye. barcsi j., cs. O. Barcs, 'L t. és L P• Somou· 

Vadalmásposzta, n Alsópetény, N6grád t~m., tarnóeza. 1 

nógrádi j. (székh. Rétság), es. o. Nőtincs, a. t. Vadastanya, n Beregsom, Bereg tlfll, -mez6. 
Romhány, u. p. Alsópetény. k:aszonyi j., cs. O. Mezőkaszony, L t. és L p, 

V a d a m o s l. Liezkóvadamos. Beregsom. 
Vadas, n Fegyvernek, Jás.r-Nagyktm-8solnok Vadastanya, n Kőhidgyarmat, Eutergo. 

vm., tiszai k:Ozép j. (székb. Törökszentmiklós), vm., párkányi j. (székh. Muzsla), OL a. Muzsla, 
es. O. Fegyvernek, a. t. és u. p. Fegyvernek. a. t. és u. p. Kc5hidgyarmal 

Vadas, n Nyírpazony, Ssabolcs "m., nyírbog- *)Vadász nk., X KörOsmajor, Túlkarasi tanyik 
dányi j. (szék:h. Kemeese), es. O. Nyiregyháza, és Vadászpuszta; .Arad vm., kisjentli j., ház 681, 
u. t. és u. P• NyJrpazony. . :E J . .US, M., o., czigány, ~, T• ri.. 

Vadas, n Tiszafilred, HetJes t~m., ~iszamredi 6.797 kb., ak. helyben, tsz. Arad, jbtk. és ah. 
j., es. o. Tiszafüred, u. t. és u. p. Tiszafüred. Kisjen6, cs. O. helyben, IV, 1!1, m. h., 

V a d as L Alsóvadas, Felsi!vadas, Kisvadllft. l" e. ~. 
Vadasbokor, n Nyiregyháza, Bsabolcs vm., V a d ás z l. Alsóvadász, Felsllvadisz. 

cs. O. Nagykálló, u. t. és u. P• Nylregyháza. Vadé.szcsárda, 'r. Ráezmecske, BarallyGca., 
. *) Vadasd kk., Maros-Torda ""'·• marosi alsó pécsváradi j., cs. o. Pécsvárad, •· t. éa L po 
· · j. {székh. Maros-Vásárhely), ház 115, f. M!!, M., Ráezmecske. 

• 

• 

• 

• 

czigány, ~, 1.809 kb., kj. és ak. Gyulakuta, tsz. V a d ás z e r d ő 1. Újszentes. 
Maros-Vásárhely, j btk. és ah. Nyárádszereda, ·es. Vadászerd61erdíilirllskola, r. Újszentes, Teatel 
O. Erdőszentgyörgy, 6!!, ~XII, 71, L t. és u. p. "m., központi j. (székh. Temesvár), cs. a. Temes-

• • 
Erdtlszentgyörgy. · · vár, u. t. Temesvár, u. p. Ujszentes. 

Vadaskert, "" Bajót, Eastergom ·..,m., eszter- *) VadászfalTa kk.,· Ung ""'·• szobránc.zi j. 
gomi j., es. O. Nyergesújfalu, u. ,1;. és u. p. ház 76, :! 405, T., n., gi.. Tibaváralja, 8.153 kb., 
Nyergesújfalu. . kj. és ak. Alsóhunkócz, tsz. jbtt. 

Vadaskert, n Keszthely, Zala "m., keszthelyi Szobráncz, ah. Ungvár, cs. o. Szobráncz, 66, XI, 
j., es. G. Keszthely, •· t. és u. p. K.!szthely. 86, u. t. és u. p. Szobránez. 

• 

Vadaskert, n Mérk, 8satmár vm., nagykárolyi Vadászlak, 0 Recsk, Heves ""'·• pétervúári 
j.~ es. O. Fábiánháza, u. t. ÁgerdcJ, a. p. Mérk. es. o. Recsk, u. t. és u. p. Recsk. 

Vadaskert, n Simonyifalva, ..Arad .,,.., kis- f'"\ Kurlakeszi, KOliiGrOll 
jenői j., cs. o. Vadász, u. t. Vadász, u. P• Simonyi- t~m., udvardi j. (székh. Ógyalla), cs. ll. Ógya!IL 
falva. u •. t. Hetény, u. p. Marczelháza. 

Vadaskert, ro. Somogyvár, Somogy om., len- Vadá.szmajor, ro. Simonmajor, Tol1111 ""'" 
gyaltóti j., cs. 6. Somogyvár, u. t. és u. p. So- központi j. (szék.h. SzelwáJ:d), cs. ll. Tolna, 1. t, 
mogyvár. és u. p. Tolna. 

Tadaskertimaj or, n Berzen eze, Somogy "m.. Yadászpuszta, n Almamező, Bihar 11111., k~z. 
csurgói j., cs. 6. Berzelicze, u. t. és u. p. Ber- ponti j. (székh. Nagy-Várad), cs. ll. Tasádfó, u. t. 
zencze. Felikszfürdó, u. p. Nyárló. . 

Vadaskertpuszta, n Salgótarján, N6grád Vadli.szpuszta, 0 Vadász, .Arad ""'·• kisjen6i 
tlm .. füleki j. (székb~ Salgótarján), es. O. Salgó- cs. O. Vadász, u. t. és u. p. Vadász. 
tarján, u. t. és u. p. Salgótal'ján. . Vadászszállás, n Timár, Szabolcs 11111., dadai 

Vadasmegyer, ('") Békés, Békés vm., békési felső j. (székh. Gáva), es. G. Rakamaz, ., $. es 
m. h. (Vadas), ca. O. Békés, u. t. és a. p. u. p. Rakamaz. , 

Vádái csárda, r. Kalocsa, Put-Pili•·&lt
Vadaspuszta, ('") Csatka, Vessprém t~m., zi1·czi Jriskun t•m., kalocsai j., cs. G. Kalocaa, L t. 

j., es. ö. Csesznek, u. t. Bakonyszombathely, u. p. és u. p. Kalocsa. 
Súr. Vadépuszta, n Gamás, &mogy tH!J,, lengyel· 

Vadaspuszta, n Kisliberese, · N6grád tma., tóti j., cs. 11. Somogyvár, 11. t. Mocsolád, 1. p. 
Bicsi j., cs. o. NóBrádszakál, L t •. Gács, u. p. Gamás. 
AlsósztreBova. Vadkel,ataaya, r. St.ta, Borroll 1111., 61Cti 

• 
• 
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1 es. G. Tapolcsány, u. t. Nekézseny-Sé.ta, u. P• *) Vig kk., Sopron tim., csomai j., hb ~!U, 
·sita. . !. 1.!115, M., o. !!.666 kh., kj. és ak. helyben,· 

Vadkt'rt, r'l Alsólendva, Zt~ltJ t~m., alsólendTai tsz. Sopron, jbtk. és ah. Csoma, cs. G. Szany, 
j., es. O. Alsólendva, u. t~ és u. p. Alsólendva. 76, XVIII, ó8, u. t. Beled, ~· 

Vadkert, r'l Kisszékely, TolntJ tlm., simon- *) Vága nk., X Várrétpuszta; Ponony t~m., ga-
tornyai j. (székh. Gyönk), es. G. Simontomya, lántai j., ház 86!, ! !2.0813, M., rk. Alsószerdahely, 
.. 1i. Nagyszékely, u. p. Simontornya. !!.781 kb., ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és 

V a dk e r t l. Érsekvadkert, Sollvadkerl ah. Galánta, cs. G. Szered, 7J, XIII, ü, u. t. Sze·· 
r'l Ugod, Vessprém tlm., pé.pai red, [8]. · · 

j., cs. ö. Ugod, u. t. Ugod, a. p. Franczio.vágás· *) Vágagyagos kk., 1\-mcsln t~m., nagybicscsei 
Vadmeggyestanya, r-, Kisléta, B.ra.bolcs tlm., j., hu 166, !, 811, T., n., rk. NaBJbicscse, 1.06! 

nyfrbátol'i j., cs. G. Nyírbátor, u. t. Máriapócs, kh., kj. és ak. NaBJbicscse, tsz. Trencsén, jbtk. 
a. p. Kisléta. és ah. Nagybiescse, es. ö. NaiJbiescse, 71, XV, 

•) Vadna kk., Borsod t~m., sajószentpéteri j., 48, u. t. Nagybiescse, ~- • 
ház 118, :E 606, M., ~, rk. Bánhorvát, 1.860 kh., · *) Vágalja kk., 1\-mcsén t~m., vtgbeszterezei 
kj. és ak. helyben, tsz. Miskolcz, jbtk. és ah. j., hu 64, i. !!96, T., rk. Kisjeszencze, 461 kh., 
Sajószentpéter, es. G. Sajókam, 86, X, St, u. t. kj. és ak. Vágváralja, tsz. Trencsén, jbtk. Vig
Sajókaza, ~- besztercze, ah. Nagybiescse, cs. O. Vigbesztercze, 

Vadnaytanya, r'l Tiszakeszi, Borsod t1m., 71, XV, 4.7, u. t. Vághéve-Vágváralja, L p. Vág· 
mezőcsáti j., cs. G. Tiszapolgár, u. t. és u. p. váralja. · . . 
Tiszakeszi. *) lágapátfalTa kk., X Szkalkapnszta; 1\-mcsln 

*)Vadosfa kk., Sopron t~m., csornai j., hú 71, tim., trencséni j., ház lU, i. 787, T., o, !!."8 
i 3!!1, M., á', ref. Feisc5g6rzsöny, 657 kh., kj. ~s kh., kj. és ak. Trencsén (trenesénvidéki kj. és 
ak. Magyarkeresztúr, tsz. Sopron, jbtk. és ah. ak. kerOlet), tsztk., jb. és ah. Trencsén, cs. o. 
Csoma, es. G. Beled, 76,·:XVIII, 58, 11. t. Trencsén, 71, XV, 47, m. h., •· t. Hc5lak, 
Beled, a. p. Mihályi. a. p. Csákfalva. · 

*) Vadpatak kk., Krt1116-8e6rlny vm., facsé.di *) Vágapáti kk., 1\-encsln ""'·• trencséni j., 
j., ház H!4, :E 53!!, O., =r, 1.8a kh., kj. és ak. ház 87, !. 288, T., rk. Tornyos, 476 kh., kj. és 
Fallsád (faesádvidéki kj. és ak. kerillet), tsz. Lugos, ak. Vágszállás, tsztk., jb. és ah. Trencsén, cs. ö. 
jbtk. és ah. Faesád, cs. G. Ferde; Vlll, . Beczkó, 71, XV, 47, a. t. Tornyos, u. p. Vig-
.. t. és u. p. Facsád. . , szállás. . 

Vádpatak, n Aranyosivánfalva, Tortla.·.ArtJ- *) Vágaranyos ll., tlfll,, trencséni j., 
•yos ""'·• alsójárai j., cs. G. Alsójára, u. t. éa hú 86, i. 410, T., m., rk. Diósfalu, é.g. Trencsén, 
u. p. Alsójé.ra. · 1.118 kh., kj. és ak. Vághidas, tsztk., jb. és ah. 

Vadrét, r-, &epes t~m., sze. Trencsén, cs. o. Trencsén, 71, XV, 47, •· t. 
pesvál'aljai j., cs. o. Szepesvé.ralja, u. t. Szepes. Trencsén, u. p. Alsózáblat. · 
dralja, •· P• Szepesmindszent. *) Vágis kk., Utivarhely ""'·• udvarhelyi j. 

Vádtelep, r-, Felsc5nyiresfalva, Htmya.tl ""'·• (székh. Székelyudvarhely), ház 16!, i 606, M., 
bátszegi ·j., cs. G. Alsónyiresfalva, L t. és u. p. o, 1.489 kh., kj. és ak. Székelydobó, tsztk., jb. és 
Demsus. ah. Székelyudvarhely, cs. G. SzenUélek, SJ, XXIV, 

''ádudobrl kk., HunytJtl t1m., vajdahunyadi j., 80, a. t. BögOz, 181· · 
ház 06, f, !118, O., gk. Álun, 18 kh., kj. és ak. Vágás, r'l Butka, vm., nagymihályi 
Bunyila, tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, j., cs. O. Mé.leza, u. t. Nagymihé.ly, u. p. Butka. 
cs. O. helyben, 64, XXIII, 75, u. t. és u. p. Vajda. V á g 6. a l. Andrásvágás, Aranyosvágás, Bajor· 
hunyad. vágás, Balizsvá.gás, Erdc5vágás, Hosszúvágás, 

VadTéd, r-, Lnboka., N1fit.rtJ t~m., szeniczei j., Istvánvágás, Kovácsvágu, Kc5vágás, Németvágás, 
cs. ö. Szenieze, u. t. és u •. p. Szenicze. 0l'oszvágás, ÖrdGgvágás, Turjavl!.gás, Újvágis, 

*) Vadverem kk., .Als6-FeMr 11m.,- nagyenyedi Új vörös vágás, V OrGsvágás. 
j., ház 90, i 415, O., ; , 1.578 kh., kj. és ak. V á g ás a l. Benedekvágása, Dávidvágása, 
Magyarlapád, tsz. Gyulafehérvé.r, jbtk. és ah. Endrevágása, Frigyesvágása, Hankvágása, Heli· 

· Nagyenyed, cs. ö. Asszonynépe, óO, XXI, 68, u. t. vágása, Jakabvágása, Jánosvágása, Kapipálvágása, 
és L p. Magyarlapád. Kapivágása, Keczel'pálvágása, Kisfrankvágása, Kis-

Vadnzes, n Tiszalúcz, Zemplén vm., szeren- kové.csvágása, ·Kunosvágása, Kosárvágása, Laczk· 
• 

esi j., cs. ö. Tiszalúcz, a. t. és u. p. Tiszalúcz. vágás&, Ladomérvágása, Lőrinrzvágása, Máté-
Vadvlzpuszta, f" NaiJmányok, TolntJ t~m., vágása, Mérgesvá.gása, Mikevigása, Miklósvágása, 

vlllgységi j. (székh. Bonyhád), es. G. Bonyhád, l\linyevágása, Molnárvágása, Nagyfrankvágása, 
11. 1i. Szászvtr, L p. Nagymtnyok. Pétervágása, Vajkvágása, Vojtvágása. 

VadTISlgy, r'l Keszend, .Art~tl t~m., borossebesi *) Vágáshuta kk., X Cseresnyés; .Aba.uj· 
j., ca. ö. Borouebes, u. t. és u. p. KOrOsbökény. TontG "m., Mzéri j. (székh. Hernádzsadány), ház 
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M, f. rt. Fllzérradvlny, !60 th., kj. él *) Tágfarbal nk., X Batonyamajor nHnlfa• 
ak. FfiJérradvány, tszlk. Knssa, jb. Hernadzsa- major i NyitrtJ t~m., vágsellyei j. (székh. Tornócz), 

· dány, ah. Kassa, es. o. Pálháza, M, IX, 27, u. t. ház; 896, ~ 6.391, M., (), ~, 6.910 kh., ak. hely· 
Pálháza, u. p. Filkeh1íza. ben, tsz. Nyitra, jbtk. Vágsellye, ah. Érsekújvár, 

• 

Vagáspuszta, f'"'l Luczfalva, N6grád ""'·• szé- cs. o. Érsekújvár, 1!i, XIII, U, , r. ~· 
csényi j., cs. O. Karanesság, u. t. Pálfalva, Vaggontelep, f'"'l Boldog, KiJ. 
a. p. Nógrádmegyer. kun "'"·• aszódi j., es. o. Tura, L t. Hatvan, 

. Vágásta\nya, f'"'l Nagytarna, Ugocsa. t~m., tism.n. u. p. Boldog . 
túli j. (székh. Halmi), es. O. Nagytarna, u. t. *) VágltegJ kk., Vas ""'·• németlijviri j., hb 
Királybám, u. p. Nagytarna. 7!1, f, 488, N., h., rk. Pásztorhé.za, 678 kh., tj, 
· V A g b a l á zs i l. Nemeskutas. • és ak. Pálztorháza, tsz. Szombathely, jbtk. és ab. 

Vágbalpartltanyák, f'"'l Keszegfalva, Komárom Németújvár, es. o. Szentelek, 88, XX, 66, L t. 
flm., caallókOzi j. (székh. Nemesócsa), es. O. Komá· Szentelek, u. p. Pásztorháza. 
rom, u. t. és u. p. Keszegfalva. *) Vághegyes kk., Trencslfl ",.,, zsolnai j., 

*) Vágbánya kk., Trencsén 11m., puhói j., ház ház 65, ;E 406, T., rk. Vá.trtapoleza, 1.0!9 kb., t~ 
188, f. 61!1, T., rk. -·Poroszka, 1.189 kh., kj. és és ak. Várna, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Zsolna, 
ak. Po1·oszka, ts1. Trencsén, jbtk. és ah. Puhó, cs. o. Kiszncznújhely, 71, XV, ~. L t. Zsolna, 
ca. o. Nemsó, 71, XV, 47, u. t. és a. p. Poroszka. u. p. Vágtapolcza. 

*) Vágbékás kk., Trencaén vm., trencséni j., *) Vághéve kk., X Záluzspnszta; Trme.r~ 
ház 21, ! 137, T., rk. Diósfalu, 62 kh., tj. és vágbeszterczei j., ház 82, f. 687, T., m.,ri. 
ak. Vághidas, taztk., jh. és ah. Trencsén, cs. O. Vágbe,sztercze, 1.801 kb., kj. és ak. Pelyvás, tsz. 
Trencsén, 71 XV, 47, u. t. Trencsén, •· P• Trencsén, jbtk. Vágbesztercze, ah. NagybiescR, 
Diósfalu. cs. o. Vágbesztercze, 71, XV, 47, ~. f (Vá&· 

*) Vágbeszterese kk., X Galanovec1irtvány, héve-Vágváralja); L p. Vágbesztercze . 
Jtunoveczirtvány, Kvassóimajor és Szigetmajor; *}' Vághidaa kk., . D-encsén . ""'· trencs6ni j., 
Trencsén • vm., vágbeszterczei j., hái 375, ház 48, :E 350, T., m., rk. Diósfalu, 81í7 th., 
1,· 2.74:6, T., m., n., i5, J), 4.648 kb., kj. és ak. kj. és ak.. helyben, tsztk., jb. és ah. Trencsén, 
helyben, tsz. Trencsén, jbtk. helyben, ah. Nagy· es. o. Trencsén, 71, XV, 47, i11• r (Trencsén• 
hicsese, cs. o. helyben, 71, XV, 47, , r. VAghidas), u. p. Diósfalu. . 
.(ll e. ~. . ; *) Vé.ghorka kk., Nyitra. """• vágliihelyi j., bi1 

*) Vágbori kk., X Nagypuszta; Nyitra 11m-, 105, f, 66~. T., rk. Temetvény, 3.18~ kh., kj. él 
pl!atyéni j., ház 81, f, 741, T., m., «5, 2.414! kh., ak. Temetvéily, tsz. Nyitra,jbtk. és ah. Vágtijhely, ' 
kj. éa ak. Vigvár, tu. jbtk. és ah. Galgócz, cs. O. V~újhely, 7!, Xlll, 41, L t. él u. Jo 
cs. o. Verbó, 71, Xlll, 4-1, u. t. él u. P• Kocsócz. · 
Rákfalu. · · *) Vághossz-.Ha,lu kk., Nyitra "•·• vágsellyei 

*) VágesD.t6rt6k kk., Trmcaén t~m., trencséni j. (székh. Tornócz), hál tóS, :E. 919, M., ~. 1.ii78 
j., hu '18, i 4-33, T., rk. Bosácz, ág. Nemesvár· kh., kj. és ak. Vágvecse, tsz. Nyitra, jbtk. Váfo 
alja, 869 k.h., kj. éa ak. Bogoszló, (ué:t.h. Vág· sellye, ah. Érsekújvár, cs. G. Tarnócz, 1~, Illi, 
révfalu), tsztk., jb. éa ah. Trencsén, es. D. Mel- 4r:!, u. t. To1·nócz, IEJ. 
clicz, 71, XV, 47, L t. Bogoszló, a. p. Melcsicz. *) Vágkelecsény k.lí.., Tur6clt~m., turóczszeot. 

*) Vágdebröd nk., X A1sóvogyerád, Felső- mártoni j., há;~; 91, f. 591, T., ág. Szucsány, l.:tSi 
vo~ryerád és Józsefházamajor; Nyitra. vm., p()s· kh., kj. és ak. Szucsány, tsa. Beszterczehanya, 
tyéni j., hu 24-i, f. !il.SM, T., i5, 4.178 kh., ak. j btk. és ah. Turóczszentmárton, es. G. Ruttka, 
helyben, tszL Nyitra, jbtk. és ah. Galgócz, cs. O. 71, XV, 48, •· t. és u.. p. Ruttka. 
Postyén, 7!1, XIII, 4-1, ~. u. t. Nagykosztolány, *) Vágkeresztúr kk., Ponany vm., nagyszom· 
~· bati j., ház14-4 i 1.166, T.,(), 1.783 ih., kj.és 

") Vágegyháza kk., Trenc.tétl ""'·• trencséni j., ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. N&l!f• 
ház ~8, :E 184, T., ik. Drétoma, 877 kh., kj. és szombat, cs. o. Szered, 71, XIII, to, f 
ak. Drétoma, tsztk., jb. és ah. Trencsén, cs. O. (VAgkeresztúr-Apo.j), ~-
Trencsén, 71, XV, 4-7, m. h. {Vágegyháza- *) Vágkirályra kk., Nyltra 11•·· Tigsellyei j. 
Alaózáros), u. t. é~ u. p. tarajos. (székh. Tornöcz), haz 2110, :E. 1.650, M., 0, 1.6:!0 

*) VágP.rd6slJa ··kk., X Brezovicairtvány és k.h., kj. (Vá.gsellye nk..-hez beosztva), al Vapellye, 
Gyurkt'csil·tváuy ; TrencBtn -om.,, illavai j., hiz 47, tsz. Nyitra, jbtk. Vágsellre, ah. Érsekúj\'ál', cs. 0. 
f, 309, T., rk. Bellus, 827 kh., kj. és ak. Bellus. Tornócz, Hl, Xlll, 4~, a. t. Vágsellye, ~· 
tsz. Trencsén, jbtk. l'llava, ah. Puhó, cs. o. Ulaya. *) Vá.gkoháuy kk., Tret~cséll vm., trencs~oi j., 
71, XV, 47, u. t. és u. P• Bellus. .ház 46, :E S:lo, T., é), d', 793 kh., kj. és at. 

VágfalTa vasutállomás, f'"'l Vazser.z, Lipt6 t~m. Melcsicz, tszrk., jb. és ah. Trencsén, cs. ll. llel
liplóirjvá.ri j,, ca. o. Vazsec&, ~· :r, u. p. esicz, 71, XV, 417, u. t. és u. P• Melcsiez. 
Csorba. · · *) Vágköre kk., 1htu:sln va., TágbesztercZili 
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J., hb u, 1 107, T., rk. Kiaudva, !65 kh., kj. és VágontállmaJor, f"' Várass6r, ~llotay "'"·• 
at. Kisudva, tsz. T1·encaán, jblk. Vé.gbeszteicze, nagyszombati j., cs. O. Szered, u. ~ Szered, L P• 
ah. Nagybicscae, cs. O. Vágbesztercze, 71, XV, 47, Nagysúr. . 
.. t. Puhó, u. p. Vágbeaztercze. · Vágópuzta, n Loaoncz, N6grá.d ., •• , cs. G. 

") Vágluka kk., Nyúra ""'·• vágújhelyi j., Lo1oncz, u. 1;. és •· p. Loaoncz. 
bú 93, f. T., rt. Nagymodró, ág. Vágújhely, ") Vágormos kk., 1t-encaén vm., puhói j., ház 

:th., tj. ás at. Temetvény, tsz. Nyitra, jbtk. 101, i. 614, T., rk. Felsc5koeskócz, 1.887 kh., kj. 
6I ah. Vágújhely, ca. G. Pöstyén, 7!1, XIII, .61, és ak. Puhó, tsz. Trencsén, jbtk. ~ ah. Puhó, 
L 1;. Brunócz, u. p. Nagymodró. cL G. Puhó, 71, XV, 47, u. t. és u. p. Puhó. 

•) Vágmagyarád kk., ~••ony ""'·• nagyazom· Vágot, n Baranya "'"·• hegyháti J. 
bali j., ház !41, i. 1.661, T., m., rk. Gerencsér, (~zékh. Sásd}, ca. G. Komló, •· t. Magyarherte-
1.808 kh., kj. és ak. Szelincs, tsz. Pozsony, jhtk. lend, a. p. Mánfa. 
6I ab. Nagynombat, ca. G. Nagyszombat, 7!, ") Vágör tk., Nyitra ""'·• vigújhelyi j., hú 
Illi, ~. a. t. és u. P• Nagyazombal 86, :f. , T., m., rk. Krakovány, 666 kh., kj. 

' ") Vágmedencze kk., Nyitra ""'·• plróczi j., és ak. Krakovány, tsa. Nyitra, jbtk. és ah. Vig· 
hu 140, f, 1.076, T., 0• 1.968 kh., l;j. és ak. újhely, cs. G. Verbó, 7!, XIII, 61, •• t. Verbó, 
Váf'GrOsvár, tsz. jbtk. és ah. Galgócz, ca. 6. u. p. Váglerhete, . 
Gaii!Óe&, 1!, XIV, 66, m. b., L 'L és •· P• ") Vágpart kk., .n-etaeBttl ""'" puhói J., hú 
Lipótvárfegyhú. -IB, f. !O:i, T., rk. Poroszka, !61 kh., kj. éla at. 

*) Vágmogyoród kk., 1'-encalta t~m., illavai j., Poroszka, fu. Trencsén, jbUc. é8 ~Puhó, cs.~. 
• 

hi~ !, 349, T., rk. MáriatGigyes,. 1.860 kh., Nemsó, 71, XV, 471 u. ~ Illava, L p. Poroszka. 
kj., és ak. MáriatGlgyes, lsz. Trencsén, jbtk. Illava, *) Vágpatta kk., X Appelmajor és Hedvir· 
ah. Trencsén, cs. G. Illava, 71, XV, 47, L t. és erdc5major i NyilrtJ ., •. , vápellyei j. (székh. 
L p. lláriatGlgyes. Tornócz), ház 189, f. 1.679, T., rk. Sopomya, 

*) VigmostScz kk., Nvilra na., vágújhelyi j., S.06i kh., kj. és ak. helyben, W. Nyitra, jbtk. Vág· 
hu 6!, f. 390, T., rt. Vágszentkereszt, 667 kh., sellye, ah. Nyitra, ca. o. Nyitratijlak, 11, XIII, .O, · 
tj. 5 ak. Vágszentkereszt, tSL Nyitra, jbtk. és •· 1;. Szered, ~ · 
ah. Vqujhely, ~ 6. VágújbelJ, 71, XIII, .. 1, V á. g p o d h r a r y L Várviralja. 
L t. és u. p. Vigújhely., ") Vágrákó kk., 1'-enc•m na., trencséni j., 

.*) Vágnedecz kk., .,,.,, zsolnai j., hú !6, i. U9, T., rt. Beczkó, 88J kh., kj. és at. 
hu 76, f. 399, T., rt. Várna, 1.086 kh., l;j. és at. Koeaócz, tsztt., jb. és ah. 'l'renesén, ca. lJ. Beclkó, 
Yama, tsz. Trencsén, jhtk. és ah. Zsolna, ca. G. 71, XV, 47, a. 1;. és L p. Becztó. 
Virna, 71, XV, ~. •· t. és a. P• Virna. ") VágratktS kk., Tur6e1 vm., turóczazentmir· 
Vagaertanya,~Szúzréren, Maro,.Torda toni j., ház i6, f. 18!, T., 'r· Nagyturány, 188 

es. G, Szészrégen, a. 1;. és a. p. Szászrégen. kh., kj. és ak. Nagyturány, ta. Beszterczebánya, 
Tagaertanya, ~ VajdaszentivánJ, Maro1- jbtk. és ah. Turóezszentm6.rton, cL c\. Ruttka, 

Torlia ti-., régeni alsó j. (azékh. Szászrégen), 71, XV, 48, u. t. és a. p. Nagyturiny. 
CL o. Gemyeszer, L t. Sáromberke, u. p. Vajda· · *) VágréTfala kk., X Vállrévpuszta i TrmcBitl 
aentivmy. vm., trencséni j., ház UO, i. 881, T., m., rk. és 

*) Vágó kk., X Szikla; G6m6r ú Ki8-H01~ ág. Vágújhelf, 1.619 th., tj. és ak. Bogoszló, 
, .. , rimaszombati j. (székh. Nyustya), ház 70, (székh. Vágrévfalu), laztk., jb. és ah. Trencsén, 
! 846, T., rk. Újantalfalva, 999 kh., kj. és at. cs. G. Melcsiez, 71, XV, o67, L t. és a. P• Vág· 
• • 
Ujantalfalva, taztk., jb. és ah. Rimaszombat, es. O. újhely. · 
Rimaiokova, 15, XVI, 6~, L 1i. és L p. Rimako· VágréT()uszta,. ~ Vkrévf&;~u, TrMCBIII "•·• 
tova. trencséni j., Cl. G. Jlelcsiez, L t. és •· P• V ár· 

Vágó L K6ri.gó. úJhely. 
*) V ásod kk., X J.angautelep; Vt11 ., •• , k6-- V a g r i n e Cl L Felsc'Svargony. · 

aegi j., ház aci, l 5~4, N., czigány, rf, rk. Bo· *) Vágsel17e nk., X Hetménypuazta; Nyitr& 
roalyánkc5, 1.417 kh., kj .. és ak. Alsószénégetc5, 11m., vágsellyei j. (székh. Tornócz), hé.z 6!~, f, 
tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Kc5szeg, cs. o. Ba. 3.81.2, M., t., o, 5. 646 kh., ak. helyben, tsz. 
rostyánkc5, 83, XVIII, 69, a. t. Boroatyánkc5, •· p. Nyitra, jbtk. helyben, ah. Érsekújvár, es. G. Tor,. 
Gyi!ngyösfó. nóes, l!il, XIII, 4~, r. _r- e. ~· 

Vágóhádanya, ~ Mátészalka, 81atmár ""'·• *) Vágsomfala kk., opm., vágbeszterczei 
· matéualkai j., oa. G. Mátészalka, a. t. és a. p. j., ház 6i, i. i9t, T., rk. Peredmér, 893 kh., k,i." 

látészalka. és ak, Pelyvás, tsz. Trencsén, jbtk. Vágbesztercze, 
.. Vllgójárás, n Kecskemét, :ast-Pili.B•Solt-Kis- ah. Nagybicscse, cs. G. Vágbesztereze, 71, XV, ,7, 
ktm t~m., cs. G, (a közbiztonsági azoigálatot a. t. Peredmér, u. p. Pelyvu. 
Kecskemét város rendc'Srsége teljestti), m. h., ") Vágszabolcs kk., Trmcaln ""'·• "trencséni 
l. t. és u. p. Kianyir. j., ház 941, i 61t5, T., m., rt. Diósfalu, ref. Nyitra, 
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ág. Tl'encsén, 1.501 kb., kj. tJa ak. Vighidas, Nagybicscse, cs. o. Vigbesalercze, 71, XV, ,7, 
tsztk., jb. és ah. Trencsén, cs. O. Trencsén, 71, r (Vághéve-Vágviralja}, ~· . 
XV, 67, u. t. Trencsén, ~- Vágncse kk., X Angyalkamajor ds Imre- · 

*) Vágszakaly kk., Nyitra ""'·• pOstyéni j., major; Nyitra "".,, vágsellyei j. (ezékh. Tor· 
hiz 64, i. 4!76, T., 0• 1.199 kb., kj. és ak. Banka, nócz), ház 144!, i 1.078, M., t., (1, rk. Torn6e1, 
tsL Nyitl'a, jbtk. és ah. Galgócz, cs. O. POstyén, U71 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nyitra, jblk. 
7!, Xlll, 61, u. t. és a. p. POstyén. Vágsellye, ah. Érsekújvár, cs. G. Tornóuz, 11, XII~ 

*) Vágszállás kk., Trencsm 'Um., trencséni j., 6!, 11. t. Tornócz, ~-
ház !7, f. WS, T., rk. Tornyos, ig. Kisszaniszló, Vágvóny, f""'l Vetés, Ssatmár ""'-• ctenge!i j, 
BS! kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. cs. O. Csenger, u. t. éa a. p. Vetés. 
Trencsén, cs. O. Beczkó, 71, XV, 417, a. t. Tornyos, *) VágTörUsTár kk., Nyitra ""'·• plgóczi j, 

. ~- ház 106, f. 1.005, T., m., rk. Újvároska, t.IXI6 
*) Vágszantkereszt kk., Nyitra ""'·• vigúj- kb., kj. és at. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. 

helyi j., ház 4t7, f, 355, T., o, 766 kb., tj. és Galgócz, cs. O. Galgócz, 1!1, XIV, ~,l.t.éaLp. 
ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Vigújhely, Lipótvé.rfegyház. . 
cs. O. Vigújhely, 7!, XIII, 41, m. h. (Csejte- *) Vigzamárd kk., Tret~CBin filii., trencóni j., 

. · Vágszentkereszt), a. t. és a. p. . hé.z 1)!1, i, 39l!, T., rk. Diósfalu, kh., kj. él 
*) Vágszantpéter tk., Nyiira vm., galgóczi ak. Vighidas, tsztk., jb. és ah. Trencsén, cs. 1. 

j., hu 99, z. 663, T., m., rk. Galgó::z, !US! kb., Trencsén, 71, XV, 67, L t. Trencsén, L p. 

• 

lrj. és ak. ltflyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Gal- Diósfalu. · 
róez, cs. O. Galgócz, 11, XI V, 66, a. t. és a. p. V i g zs im b ok r é t L Nemesmogyoród. 
Galgócz. . *) Vágzsigmondháza kk., Tr•caln , •. , dr· 

V i gs z e r d a h e ly 1. Alsószerdahely. beszterczei j., ház M, z 408, T., rk. V.,.,iralja, 
V á gs z e r d a h e l y 1. Felsószerdahely. 1.029 kb., kj. 6s ak. Vigváraija, tsz. Trencsén,jbtk. 
*) Vágsziklál!l kk., Trtmeslft tJm., trencséni j., Vágbesztercze; ah. Nagybicscse, cs. G. Vigbesz. 

ház 41, f. T., 0 , kb., kj. és ak. Alsó- tercze, .71, XV, 4.7, L t. és L p. Vqbeszterc12. 
azúcs, tszlk., jb. és ah. Trencsén, cs. O. Trencsén, *) Vagyócz kk., X Vagyóczi alsóirtviny és 
71, XV, 67, a. t. Nemsó, . Vagyóczi felsóirtvány; Nyitra """• .miavai ~. 

*) Vágtapoleza kk., X Roszinkatelep; 7hn- hé.z 181, f. 1.161, T., <!;,ág. NagJBiJbázas, l~l 
e11ft ""'·• zsolnai j., biz 171), f. 1.084, T., o, kb., kj. és ak. Nagyegyhúas, tsz. Nyitra, jbtk. és 
1.867 kb., kj. és ak. VArna, tsz. Trencsén, jbtk. ah. ll.ava, cs. O. Ótura,. 7!, Xlll, 61, L t. és 
és ah. Zsolna, cs. 6. Zsolna, 71, XV, 68, u. t. a. p. Ótura. 
Zsolna, ~: V&gJóOZl all!l61rtTiny, f"'l Vagyócz, Ngüra 

Vigtelep, ~ Hernádfó, Szepes ""'·• szepes- tJm., miavai j., cs. O. Ótura, u. t. és L p. Ótura. 
szombati j., cs. 6. Ké.posztafalva, a. t. Popré.d, Vagyóc-zi telsöirtTáDy, f"'l Vauócz, 
L. p. Hernádfó. ""'·• miavai j., cs. O. Ótura, L t. és 1. p • 

*) Vágterbete kk., Nyiera tJm., vAgújhelyi j., VahanoT,f""'IRezsófalva, Treflcsll'um.,kiszueza. 
hé.z 146, f. 1.074, T., rk. Krakov6.ny, 1.832 kb., újhelyi j., es. O. Kiszuczaújhely, L t. Kiuucza· 
kj. és ak. Krakovány, tsz. Nyitra, jbtk. és ah, újhely, u. p. Neszlény. 
V'kújhely, cs. O. Verbó, 7Z, Xlll, 61, r. Vahottalva, f""'l Bodófalva, 1\w6cs 11111., abJb. 
~· nyafürdói j., cs. G. Mosócz, Ilo t. llosócz, 1o p. 

VágadT&rd, f""'l Liborcsudvard, Trencsén tJm., Kiscsepcsény. 
puhói j., cs. O. Nemsó, u. t. és u. p. Nemsó. V a is z l ó L Vajszló. · . 

*) Vigújtala kk., Trencslfn vm., trencséni j., *) Vaja kk., X Kisruzsatanya, Nagyruzsatanya, 
biz 106, z 661, T., O• 2.091 kb., kj .. és ak. Paulatanya, Rákóczytanya és Vayl.anya.; &a· 

. Kocsócz, tsztk., jb. és ah. Trencsén, cs. O. Beczkó, bolcs 11m., nyfrbaktai j., ház 83!, ! ~.183, ll, 
· 71, XV, 67, u. t. és a. p. Kocsócz. ~, l'k, és gk. Nyírbakta, 4..447 kb., l:j. és ak. 

*)Vágújhely nk., Nyitra tJm., vágújhelyi J., biz helyben, tsz. Nyíregyháza, jbtk. és ah. Nyírbátor, 
· f. 5.879, T.~ n., ~· o, (j', (r, 4.187 kh., ak. cs. O. Nyírmada, 1), XII, 89, 'f, _r 

• 

helyben, tsz. Ny1b·a, Jbtk. és ah. helyben, cs. ö. e. ~. 
helyben, 7!, XIII, 61, _r e. V aj a l. Székelyvaja, 

*) Vigutas kk., tJm., j., Vajácsbánya, f""'tJárdánMza,Boraod tili:, ózdi 
ház i. 189, T., rk. Vá.@'sziklis, 459 kh., kj. és j., cs. ö. Jw·dánháza,. 11. t. és u. p. At•ló. 
ak. Alsöszúcs, tsztk., j b. és ah. Trencsén, cs. o. *) V aján kk., X Bernáttanya és Vajini cziránr· 
Trencsén, 71, XV, 67, a. t. Nemsó, u. p. Vág- telep; Ung "".,, nagykaposi j., haz 110, f, 600, 
uiklás. M., ~, rk. Csicser; 1.776 kh., kj. és a.k. helyben, 

. *) V4gvú.ralja ·:tk., Trencsén ""'·• vágbeszter- tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nagykapos, ca. 4. 
czei j., ház 76, ! 413, T., o, 927 kh., kj. és ak. Nagykapos, 66, XI, 96, 'f (Vaján-DereanJ5), 
heJ.yben, tsz. Trencsén, jbtk. Vó.gbesztel·cze, ah. IZJ. . 
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Vajáni czigánytelcp, 1'"'1 Vaján, Ung vm., nagy- cs. O. Magyarltályán, 62, XXII, 79, a. t. és u. p. 
kaposi j., cs. ö. Nagykapos, a. t. és u. p. Vaján. Mocs. 

vnJ4rmajor, 1'"'1 Nádasf!'S, Poesony vm., malacz- *) Vajdakata kk., Kis-Ktilctlllö vm., 1·adnóti ,i., 
iaí j., cs. !1 • .Malaczka, a. t. és a. p. Nádasf{S, ház 116, f. 601, o., ; l 1.0B8 kb., kj. es Rk. 

Vajas, 1'"'1 Palona, Bács-Bodrog vm., palánkai Nagyteremi, tsz. Et·zsébetvá1·os, jbtk. és ah, Dir:st'i· 
j., es. !1. Bács, a. t. Bácsújlak, u. p. Palona. szentmá.rton, cs. !1. Nagyteremi, 60, XXIII, 7ti, 

•) Vajasd kk., .Alsó-FeMr vm., tövisi j., haz a. t. és a. p. KQkQllös~éplak. . 
197, t 871, M., o., it, ~, 1.677 kh., kj. é!l ak. Vajdakútmajor, t'l Orosztony, Zala tnn:. 
helyben, tsz. Gyularchérvár, jbtk. és ah. Nagy- pacsai j., cs. ö. Orosztony, a. t. Gelse. a. p. 
enyed, cs. ö. Alsógáld, 60, XXI, 68, u. t. és Orosztony. . · 
•· p. T!lvis. *) Vajdalak kk., Temca nn., verseczi j., ház 

Vajastanya, r-. Tiszadorogma, Borsotl ,·m., 386, f, 1.544, O., ~. 3.972 kh., kj. és ak. hely· 
mezöcsáli j., cs. ö. Mezöcsát, a. t. és a. p. ben, tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. Versect.. 
Tiszadorogma. cs. O. Mélykastély, 61, VII, !!O, a. t. Vlu·adia, [8]. 

Vajastorol:, r-. Dusnok, Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vajdamo.jor, r-. KorpaYár, Zala t:m., nagy
rln., kalocsai j., cs. O. Dusnok, a. t. SQkOsd, kanizsai j., es. O. Nagykanizsa, a. t. Nagykanizs'l. 
•· P• Dusnok. . u. p. Palin . 

Vajastorok, 0 Sükösd, Pest-Pilis-SoltKiskun Vajdartlcse kk:, Jloga1'as tan.,- fogarasi. j., ház 
• • 

rm., kiskörösi j., cs. O. Sükösd, u. t. és u. p. 166, i SU, O., ; , !.774 kb., kj. és ak. helyben. 
• 

~ilk~d. • tsz. Brassó, jbtk. és ah. Fogaras, ö. B1·eAza. 
•) Vajasvata kk., l~ssony 11m., somorjai j., ház 31, XXIV, 78, ~. 

f. 153, M., 1·k. Nagymagyar, 1.046 kb., kj. és *)'\'aj daszeg J.'ot·da-Aranyos vm., felvinczi 
ak. Kismagyar, tsz. Pozsony, j btk. és ah. Somorja, j., ház 1!!7, :E 618, O., m., T-, rk. Marosludas, 
cs. ll. Kismanar, 7!1, XIZI, 40, •· t. és u. p. 1.M7 kh., kj. és ak. Székelykocslil.'IJ, tsz. Torda. 
Nagymagyar. jbtk. Felvincz, ab. Torda, cs. o. Székelykocsird, 

V aj d n l. Biharvajda, Körösvajda, Krasznok- 60, XXI, 69, m. h., a. t. és u •. p. Székelr-
vajila. · · kocsá.rd. . 

rajda Bálint tanya, r-. Tiszanána, Heves 11m., *) Vajdaszentivány kk., X Berekházcsoport, 
tis1.nfnredi j., cs. o. Tiszanána, u. t. Kisköre, Bottanya, Klebelsbergtanya, Vagnertanya és Ver· 
•· p. Tiszanána. meaertanya j Maros-Torda 1:11~ •• régeni alsó j., 

YajdaJJokor, 1'"'1 ·Nyíregyháza, 811abolcs vm., (székh. Szászrégen), ház 379, f. 1.7!!9, M., o., eii
ee. ö. Nyíregyháza, a. t. és a. p. Nyíregyháza. gány, it, ~, 4.48!! kh., kj. és ak. helyben, tsz. 

')Vajdácska kk., X Nyergestanya; Zemplé-n MaJ·os-Vásá.rhely, jbtk. és ah, Szászrégen, cs. ö. 
r111., sárospataki j., ház !40, :E 1.331, Af., ~, rk. Gernyeszeg, 6!i, XXII, 73, a. t. Gernyeszeg,~-
és gt.. Sárospatak, !.903 kh., kj. és ak.. hely- Vajddanya, 0 Átány, Heves 11m., hevesi j., 
ben, tsz. Siltoraljaujbely, jbtk. Sárospatak, ah. cs. o. KOmló, a. i. Heves, u. p. Átány. 

cs. D. Páczin, 66, X, 38, a. t. Vajdatanya, r"' Szilá.gynádasd, Ssilágy 11m., 
Sárospatak, szilágyesehi j., cs. a. Szilágycseh, u. t. és a. P• 

V a j d af a l v a l. Kisvajdafalva, Nagyvajdafalva. Szilágycseh. . 
*)Vajdaháza kk., Szolnolc-Doboka vm., csáki- Vajdatanya, f"'l Váncsod, Bihar 11m., berettyó· 

corbői j., ház !1125, f, 1.091, O., ;t, kh., kj. újfalu j., cs. o. Berettyóújfalu, a. t. és a. p. 
és ak. Ftizesszentpéter, tsz. Dés, jhtk. Csákigorbó, Váncsod. 
ah. Dés, cs. ö. Pánczélcseh, 68, XXI, 70, a •. t. Vajdazug, 1'"'1 Hajduszoboszló, Hajdu 1:111-.. 

és a. p. Hídalmás. · cs. ö. Hajduszoboszló, u. t. és 11. p. Hajdu· 
• 

Vajdahomokpuszta, 1'"'1 llesztegnyö, Somogy szoboszló. 
""'·• mal'czali j., cs. ö. Marczali, u. t. és u. p. Vajdej kir.., Hun11atl vm., puji j., ház M,! 
llesztegnyö. O., gk. Korojesd, 1.747 kh., kj. és ak. Fehél'Viz, 

*) Vajdahunyad rt'l., )( Csángótelep és Hu- tsz. Déva, jbtk. Puj, ah. Petl'ozsény, c:s. O. Puj, 
nyadtelek j Hunyad vm., ház 876, i 4.5!0, M., 64, XXIII, 75, a. t. Bajesd, a. p. Febérviz. 
n., n., O• *, ~, =j=-, ág. a helybeli ev. ref. Vajdej nk., Hunyatl vtn., szászvá1·osi j., ház 
o.nyaegyház, 4.228 kh., ak. helyben, ts~. Déva, 359, f 1.65~, O., ; , ~. 3.898 kh., ak. helyben, 
jbtk. és ah, helyben, cs. a. helyben,. 64-, XXIII, tsz. Déva, jbtk.' és· ah. Szászvál'os, cs. O. Alkenyér, · 
76, r. _r- e. M, XXIII, 76, a. t. és a. p. Szászváros. 

István tanyn, r"\ anána, Heves vm., V a j d e j v u lk á n l. Zsilyvajdejvulkán. . 
tiszarüredi j., cs. ö. Tiszanána, u. t. KiskOre, VajhAt, r-. Hódmezö-VálllÍl'hely, Csongrd.tl t~m .. 
L p. Tiszanána. . cs. O. Kopáncs, m. h., a. t. és u. p. Hód-

*) Vajdakamarás kk.., Kolozs rm., mocsi j., haz mezö-Vásárhely. . . 
! 1.147 M., o., ; , ~, iUl 7 kh., kj. és ak. *) Vajk kl'-, )( Kisvajk; Nyitra v ... , élllek· 

llagyarszovát, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Mocs, újvAri j., ház 90, i 68f., T., m., 0, 1.818 kb., 
• 
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kj. és ak. Szentmihályúr, lsz.· Nyitra, jbllt. és cs. ll. helyben, XIX, 60, 
ak. Erseköjvár, cs. O. Komját, a, XIV, 46, i;l61. e. ~· . . . . . 
•· t, Zsitvagyarmat, u~ .p. \' erebél y. :. · . . . V a j s z l ó l. Kisvajszló. · 

• 

-·") Vajka kk.. )( Csenlepuszla, Czikolasziget, 11 ) Vajta nk., )( Belmajor, Fáczá.nlanyo.; Kilrt6-
Galambossziget, Nagysziget, Nyárasszíget és.Vo.jko.- lyesmajor, Tüskésmajor éa Czigánytelep j Fejér 
sziget; ·PIJZSO'fl y V11l., somorjai j., ház. il 9, f. vm., sú.rbogárdi j., ház i l M., ~. 
t.!!6!, M., o1 4.627 kh., kj. helyben, ak. (a hoz1 .. -i.- ref. Czecze, 4.051 kb., ak. helyben, tsz. Székes
tartozó Vajkaszigel kivélelé,·el) helyben; ts;r,, Po· fehérvár, jbtk. és ah. Sárbogárd, cs. O. Czeca, 
zaony. jbtk._ és ah. Somorja, cs. O. Somorjli; 7~, fi9, XVII, 54, f; e. ~. 
XIII, 40, u; t. Sárosf.'l, ~- . . Váka kk., f1m., brádi j., ház 208, 

Vajka, r. .Fadd, Tolna vm., dunaföld,•t'lri j. f, s:;s, O., .:p., ~.810 kh., kj. éa ak. Brád, tsz. 
(székh •. Paks), cs. o. Fadd, u. t. és u. p. Facltl. Déva, j btk. és ah. Klh·Osbánya, es. ll. Brád, M, 

~ajkaszlget, !l Vajka., Possot~'ll f)tn., -llomorjai XXIII, 75, u. t. és u. p. Brád. 
j.,·_-ak. helyben, ca. O. Somorja, u. t. Halászi, Vakarácspuszta, r-. Mályi, Borsotl tlm., mia-
a. p. Czikolasziget. · kolczi j., es. o. Ónod, a .. t. és a. P• Mezőnyék. 

"') ·V nj kócz kk., Ung 'lim., nagykaposi j., ház Vak csa, r-. Hosszúhelény,.Baranya tltn., pécsi j., 
~. f, 259, M., a, 1·k. Dobóruszka, 855 kb., kj. cs. ö. Pécsvárad, u. t. és u. p. Hosszúhetény. 
és uk. Mátyócz, tsz. Beregszász, jbtk. és nh. , Vakola, r-. Zalatár-nok, Zala vm., norai j., 
Nagykapos, cs-: o. Nagykapos, 66, XI, 36, m. es.. ö. Nova, u. t. Nova, a. p. Zalatárnok . 
h., u. t. . u. P• Mútyócz. · V ak o n y a l. Va1konya. 

V aj_ kóc z l; To.rczavajkócz, Temesvajkócz. *) · Vál nk., X Antalmajor, Farkasfapuszta, 
· •1 VajkTágása kk., Sáros vm., girálti j., ház Gyürdsaljapuszta, Máriaannapuszta, Pálmajor é1 

si; t ·too, R; gk. Istvánd, 1.159 kh., kj. és ak. Pogányvár; Fejér f)m., váli j., ház 487, f, 9.100, 
Radoma·, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Sirált, cs. o. M., o, ~, 7.088 kh., ak. helyben, tsz. Székes· 
K'ln~B', 67; IX; !9, u. t. és u. p. Margonya. fehérvár, j btk. Bicske, ah. helyben, cs. ll. heiJ· 
· ") Tajna kk., Ung t•tn .• , szobránczi j., ház 96, ben, 69, XVII, 68, .[ll e. ~ 

i 466, T., rk. Tiba, gk. Alsóhunkócz, 1.849 kb.; Valad, r-. Tarozal, Zemplétl vá., tokaji j., Cl. G • 
ij. és ak_. Tiba, tsz. Beregszász, jbtk. Szobráncz, Tokaj, u. 1.. és u. P• Tarczal. 
ah. Unifvár, cs. o. Szobráncz, 66, XI, 86, u, t. Valahejeh hiny, f""' Kalacsna, Bars tlm., Dll· 

Szo:Dráncz; u. p. Tiba. · · · · lányi j., cs. O, Oszlány, a. t. éa L P• Nagyugrócz. 
VajD.afal n~ r-. Ková.szna, HárOftlUék f)m .. , V a l á n y L Belényesvalány, Papmezővalány. 

orbai j. (székh,' Kovászna), cs. O. Kovászna, Valár kk., Hunyad tim., vajdahunyadi j., ház 
•· t Kováuna, 18]. · 22, f, 109, O., tg. Ruda, 607 kh., ij. és ak. 

") VajDág ·kk., ·v;n., · lécsc5i j., hó z Királybányatoplicza, tsz. Déva, jbti. és ah. Vajda· 
!118, i, 1.141, R., n., ; , !1.7!!5 kh., kj. es ak. Tala· hunyad, .cs. o. Alsónyiresfaiva, M, XXIII, 76, 
borf~lu, tsz. Máramarossziget, jbtk. és ah. Técsö, u. t. Va.Jdahnnyad, u. P• Gyalár. .· 
cs. o. Técső, 85, XI, m. h., u. 1. és u. p. V a l a sk ó c z L Pásztorhegy. 
Bustyahá2a. Vó.Iaspns'zta, f""' Bá.csboraód, Bács·BodrogtJf11 

·Vajnapu.'lzta, r-. Váradles, Bihar f)m,, köz· bajai j., cs. o.. a. t. és u. p. Katymir . 
ponti j. (szék b. Nall'y-Várad), cs. o. Nagyürögd, · V o. las z ka b e ll a L Bélapatak!L. . 

u. t. ~s u. ~· Váradle~. ' Vaiaszke, r, Lá.zalja, Xrencsétl ""'·• puh6i 
VaJ n a h n·a I. VaJna. j., cs. ö. Puhó, u. t. Puhó, u. p. ~IÍ~. 
") Vajola. nk., Kolon vm., tekei j., ház 190, ValasztóTölgyirt'fány, f"'' D~b~, Nógrrid '"• 

1914-, N., czigány, ó', 8.677 kh., ak. helyben, tsz. losonczi j., cs. O. Lónyabánya, u. t. Lónyabanya, 
Kolozsvar; jbtk. és ah. Teke, cs •. .o.- Bátos, 62 u. p. Vámosfalva • 
XXII; 78, u. t. Bátos, u. P• Teke. . . ' ") V ál aszlit kk., X Csikótelep j Kololi '""' 
Váj~z~, r-. Ná~udvar, Hajdu f)m., hajduszo- kolozsvári j., ház !!91, i Ut-7, O., m., ; , ~, rt . 

boszlót -h cs. 0, Nádudva1·, u. t. és u. P• Nád- Bonczhida, 3.990 kb.,· kj. és ak. Bonczhida, tsztk . 
udvar. · . Kolozsvár, jb. Kolozsvár vidéki (székh. Kolozsvár), 

•)- Vajszka kk., X Alpár, Lub·ov, Szivallyú- ah. Kolozsvár, es. ö. Bonczhidn, 61, XXI, 67, 
telep és Zsivajsziget; Bács-Bodrog f)m., hód· r (Válaszút-Bonczhida), .('t e.-~. 
sá.gi j., ház 380,! 2.196, m., sokácz; n., 0 , ál aszú l l. Borválaszút. · 
15 • .U1 kb., kj. és ak .. helyben, tsz. Zombor, Válaszvölgy, r-. Borsa, Márat1~aros t'm., visói 
ibtk, és· a.h. · Hódsag, cs. o. helyben, 6, VI, 19, j. (szekh. Felsövisó), es. ll. Borsa, u. t. és •· J• 

~ e. ·~. · · · . Borsa~ . . 
«) V nj sz ló tk., X Borostyán; B arat~ya vm., ") Valcsa kk., TuróCI vm., 11tubnyafül'd6i j, 

· . aiklósi j., ház !65, f. 1.873, M., 0 , ~-, s.OSS kh., ház 178, f. 829, T., O• ág. Pribócz, 6.635 kb.. 
kj. 6• ak. helyben, tsz. Pécs, jbtk. és ah, Siklós, kj. éls ak. Znióváralja, tsz. Beszterczebánya, jbtt. 
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Stubnyafürdc5, ah. Tm·óczszentmárlon, c~. O. Znió- s..,inMnyai j., ház. 21B, i 1.199, O., 1" •. n., 
dralja, 71, XV, ~. u. t. és u. p. Pnllóez. ~rszeg, 4.146 kb,, kJ. b ak. helyben, tsz. Luaoe. 

Valcsatelep, r'1 Úsinka, Pogams vm., sar- Jbtk. és ah. Boksé.nbánya, cs. o. 
k.ánYi j., cs. o. Újsinka, u. t. és o. p. Ósinka. 43, VII, 20, o, t, és o. p. Rafna. . 
v a l cs e l I. PokGlvalesel. Valea vinoluJ, r'l Kozépvisó, Máramaro• •• .. 

· Valdbottmajor, r'l Tolcsva, Zemplén vm., visói j. (székh. Felsc'lvisó), Cil. O. Felsc'lvisó, .. L 
tokaji j., cs. O. Olaszliszka, n. t. és o. p. Tolcsva. és o. p. Felsóvisó. 

~) VAJdény kk., J{rass6-Szö1·dny v·m., resicza- Yaleltomapusztn, r'l Delrekőesüi:GrlOk, A-
bányai j., ház !!78, f. 1.061, O., .::f, 8.112 kh., zsony vm., malaczkai j., ca. O. Gajar, 11 •. t. ll• 
ij. és ak. Perlő, tsz. Lugos, jblk. és ah. Boksán· laczka, u. p •. DerekócsütOrtOk.. 
Unya, cs. o. Delényes, 48, Yll, 20, u. t. és Vú.lémajor, r'l Fe1•end, Temet tlm., verseeli j. 
•· p. Delényes. cs. O TemesbGkény, u. t. és a, p. Ferenci. 

•) Váldhld nk., Nagy-Kii.kiUló vm., Iegesvari V a l em á r e l. Bisztranagyvölgy. • 

j., ház 260, i 98.1, N., o., czigány, t, d', 8.704- Va h m_á r e l. MarosnagyvOigy. • -
ib., ak. helyben, tsz. Erzséhetvá1·os, jhlk. és ab. V a l e ma r e I. Zaránd patak. 
Segesvár, cs. O. Berethalom, 31, XXIII, 76, Valenesikirt'fány, r'l Lobouya, Nyi.tra na., 
•· t. ·és u. p. ErzsébetvA.ros. vágújhelyi j., es. O. Ólul'&, u. t, Ótura, •· ,. 

Valdhofmajor, r'l Fels<Jdiós; Pozsony 11m., Lobonya. 
nagyszombati j., cs. o. PozsonynA.das, u, t. Szo- Valérlamajor, r'l Rigyácz, Zala ""':.~ D&IJ-
molány, u. p. Felsddiós. kanizsai j., es. G. Nagykanizsa, 11. t. :Nagy kani-, 

'}'VAle nk., Bzeben '!lm., azelistyei j., hb SS·i, u. p. Sormás. 
! 1.119, O., .:f, 1.916 kb~, ak. helyben, tsz. Nagy- Vá.liczkapuszta, r'l Pusitaederiea, Zala ... 

• 

1zeben, jbtk. Szelistye, ah. Nagyszeben, cs. ~. Sze- zalaegerszegi j .. es. O. SGjtOr, u. t. és u, p. SOjtlr. 
lislye, 81, XXIII, 74, u. t. és u. p. Szelistye. ''állezkatanya, r'l POlOske, Zala 11m., J., 

V al e a b o l v as n i c z a l. Bolvásvölgy. cs. O. Pacsa, u, t. Bucsuszentlászló, u, p. POlOIIle. 
V a l e a b o u l l. Ökörpatak. Vallora kk., Hwnyo.d tlm., halsze~ j., hb 9&, 
Va l e a d é n y l. Váldény. i. 674, O., t 1 !.676 kh., kj. és ak. Reketyefalva, ta. 

-
. V al e a d os z u I u i L Nagyompoly. Déva, j btk. és ah. Hátszeg, es. O. Vlrhely, 16, 

Váleajepl kk., Hunyail tml., algyógyi j. (szék h. XXIII, 76, u. ·t. és u. p. Demsus. 
Algyógyalfalu), ház lU, :E 618, O., .:f, !!.447 Valisora kk., H11t1yarl ""'·• dévai j., ház 
kh., kj. ~s ak, Pojána, tsz. Déva, jbtk. Algyógy- i.1.119, O., .:f, 1.178 kl1., kj. és ak, helyben, taü., 
alfaln, ab. Szaszváros, cs. O. Boicza, 64, XXIII, 76, jb. és ah. Déva, cs. O. Boicza, 66, XXIll, 7tí, •· L 
•· t. és u. P• Zalatna. . és u. p. Boicza (Déva mellett). 

kk., Hunyad· ""'·• marosillyei j., V a 1 i s o r a I. TemesvOl gye. • 

hAz 72, ! O., kg. V orcza,. 1.497 kh., kj. és V a lk l. Tiszavalk. 
ak. Szirb, tsz. Déva, jbtk. és· ah. Marosillye, V a lk a j a l Ungotdas. ' .. 
cs. ll. Marosillye, 64, XXIII, 76, o. t. és u, p. *) Valkány nk., X Dózsatanya, Ern.,tanya, Jtnr.. 
llarosillye. puszta, Kal'ek.tanya, Kiskoesóhat, Kissimonpuszta, 

V a l e a l u n g a L Bélahosszúpatak. Lujza tanya, Nagykoc.sóhál, Nagysimonpunta, 
Valealungatelep, r'l Alsólunkoj, Hunyad Ürspuszla és Weillertanya; Torontál '"''·• Jl811· 

tfll,, brádi j., cs. O. Vi:!zka, u, i. és u, p. Brád. szentmiklósi j. ház 85S, :E 4.809, O., m .. D. 1 ;., 

· Valeamare kk., Hunyad vm., algyógyi j. (székh. 1·k. Óbesenyc'l, ref. Nagykikinda, kb., at. 
Algyógyalfalu), hái 1!:1!0, f. 670, O., .::f, 2.630 kh., helyben, tsz. Nagykikinda, jbtk. és ah. Nagyszent
kj. és ak. Bokajairalu, tsz. Déva, jbtk. Algyógyal- mitlós, es. O. helyben, 46, V, 15, f, 
taln, ab. Szászváros, es. 0. Algyógyalfalu, 64, _[ll e. ~· · . 
XXIII, 'i6, u. t. Alkenyér, o. p. Algyógy. *) Valtlláz kk., X Laszlómajor; Bar• .,.., 

Valeamara kk., Hun11ad. vm., kOrOsbányai j., verebélyi j., ház 78, f. 68,, T., m., rk.. Nau
ház M, i. 107, O., kg. Tyiulesd, 245 kh., kj: és mA.nya, 1·ef. Kismfmya, 1.16f. kb., kj. és ak. B&J'Ioo 
ai. 'fomesd, lsz. Déva, jbtk. és ah. KOröshánya, !'üss. tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. VereW!J1 

es. ll. Hiskulieza, 64, XXIII, 76, u. t, és u, p. es. O. Verebély, 26, XIV, .f.·t., q, t; és a. p. 
&:Orllsbánya. · · mánya. . 

V al e am a r e l. Pogá.nyosvOlgy. •) Valkó nk., · X Csil.kói tanya, 
Taleamoribá.nyatelep, r'l Krislyor, Hunyad Rudolfvölgy, Simonlanya, 'fOrOkútitanya· éa ~ 

, •. , brádi j., es. O, Hárzabltnya (knlönitmény), mondm·ajor; Pest-lli.lis-Solt-Kiskrm 11m., g0d0ll41 
1. t. és u, p. Kristyor. · · j., ház 335, :E 2.517, M., (), 6.742 kh., ak. helJ

Valeamorltele}l, r'l Jóhá~a. Bzatmá·t t:m., ben, tsz. Pestvidélti (székh. Budapest), jblk. • ala. 
nagysomkúti j., es. o. Nngy:!omkút, u. t. Nagy- GödöllO, cs. O. Tura, 82,· I, !, ' ~· · 
aomkilt, u, p. Kövárgara. V a l k ó l Alsó\'&lkó, ö . .(iJ-raiU. 

*) Valeapáj kk.,· Krass6-8:órdny vm., b ok- Magyarvalkó. · · : ' ·· ·· 
81* 
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•) Valkócz kk., X Luküpuszln és Szlaneze- és ak. Xagysur. tsz. Pozsony; jblk. és o.h. ~an-
puszta; Bars vm., aranyosmaróti j., ház 98, f. 516. szombat, cs. ö. Szel'ell, 72, XIII, 40, m. h., 
T., rk. Nemcsény, 1.606 kh., kj. és ak. Nem- u. t. Szered, q, p. Nagysúr . 
• 

csény, tsztk., jb. és nh. osmarót, cs. ö. Válusiirtvány, r-. Verbóez, Nyitra t:m.1 ue· 
Aranyosmarót, ~6, XIV, 44, . r, q, P• niczei j., cs. ö. Verbócz, u, t. Miavo., a. p • 
Nemcsény. Verbócz. • 

V a lk ó c z l. Kisvalkócz. V á. l y l. Alsóvály, Fel:~övály. 
") Valkonya kk., Zala vm., letenyei j., ház V á l y a I. ~ándorvillya, Szentgy6rgyválya. 

MJ, :E 290, M., rk. Bánokszentgyörgy, 1.308 kh., Vályabl"lid kk., Hunyad 1lm., brádi j., biz 
tj. és ak. Borsfa, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. 205, :E 1.0!6, O., 4', rk. B1id, 8.309 kh., kj. 
Letenye, cs. ö. Bánokszentgyö1·gy, 48, XX, 66 és ak. B1·ád, tsz. Déva, jbtk. és o.h. KOrösb~· 
•· t. Letenye, n •. p. Bánokszentgyörgy. ny a, cs. O. Brád, 64, XXlll, 75, u. t. és u. P• Brád. 

") Valkóváralja kk., 81ilágy vm., kraeznai j., Vályadllsl kk., Hunyad tim., hátszegi j., ház 
ház 88, :E 455, O., gk. Krasznajáz, 3.7_18 kh., kj. 116, :E 545, O., t, 1.641 kb., kj. és ak.llalomviz, 
és ak, Gytimölrsénes, tsz. Zilah, jbtk. Krnszt•a, tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, cs. 6. Várhely, 
ah. Szilá.gysomlyó, es. O. Alsóvalkó, 61, lll, 10, 64-, XXIII, 76, u. t. és u-.· P• Kemyesd. 
a t. Szilágynagyfalu, n. p. Alsóvalkó. Yaílyitag, r'\ Nyirmegllyes, SetJt'll,ár Jm., má-

*) Valla nk., Moson vm., nezsideri j,, ház M7, tészalkai j., cs. ö. Kántorjánosi! a. t. Hoddtz, 
i 1.618 N., m., o, 7 .60! kb., ak. helyben, tsz. tt. p. Nyirmegsyes. 
Györ, j btk. és ah. Nezsider, es. ö. Pomogy, 76, V ályitanya, r-. Csa.holcz, Szatmár M., fehér- · 
XVIll, 58, r. ~· gyarmati j., cs. O, Sonkád, u. t. Kölcse, 1. J• 

•) kk., X ajor, Csabaháza, Gacsály. 
• 

Ludállásmajor, Nagyfenék, Pórhá.za, Sárgaház és Vályltanya, r-. Mezökeresztes, Borsod tllll., 

Terem; 81atmár vm., nagykárolyi j., ház !!6.2, mezőkövesdi j., es,, ö. Mezókereszles, a. t. h 
f, ~.6M, M., o, gk. Fábián háza, ref. Mérk, 13.148 u. p. Mezőkeresztes. 

-
kb., kj. és ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jhtk. Vályltanya, r-. Tyukód, &tJtmdr tim., csengeri 
és ah. Nagykároly, cs. l\, Nagykároly, 5, XII, j., cs. ö. Porcsalma, u. t. Porcsalma-Tyukod, 

. 89, a. t. Ágerdö, ~. . u. P• Tyukod. 
- VBllapuszta, r"\ Búrszentgyörgy, Possony vm., *)Válykó kk., Göm6r is Kis-Hont tim., rima-
malaczkai. j., es. O. Morvaszenljános, n. t. Szé- szombati j. (székh. Nyustya), ház f. :m, T., 
kelyfalu-BúrszentgyOrgy, n. p. Búrszentgyörgy. ág. Cserepes, 1.769 k.h., kj. és ak. Nagyszuha, 

Vallú.salapltTányl tanyi\, r-. Hejökeresztlir, tsztk., j b. és ah. Rimaszombat,· cs. 6. Rimakokon, 
Borsod t11n., mezócsá:ti j., cs. O. Ónod, u. t. 25, XVI, 52, u. t. Csehberek, a. p, Nagyszuha. 
Hejc'lszalonta, u. p. Mezónyék. . - V a l y k ó c z l. V ajkválfás a. . 

*} VAlina kk., X Büdliskúfpuszta és Vállus- "} V ám kk., ..dt.·ad na., máriaradnai j., ház 11~, 
major; Zala '""'' keszthelyi j., ház 46, :E 379, i, 4.!4, O., kg. Soborsin, 1.873 kb., kj. Ils nk, So
M., rk. Alsózsid, 8.808 kb., kj. és ak. Alsózsid, borsin, tsz. Arad, jblk. és ah. Máriaradna, ee. 
tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ab. Keszlhely, cs. ö, ö. Soborsin, IV, 13, q, t. ·és u. p. Sobol'lin. 
Zala,szántó, 48, XX, M, u. t. Lesenezetomaj, u. p. V ám L Pusztavám, Száraz,·ám. 
Felsc5zsid. V am a m n J' g a I. V ámosmarga. . 

Vé.llnsmajor, r- Vlill~, Zala t:tn., 'keszthelyi *) Vámfain kk., X Büd6ssárffirdc5, Gáborsz<il· 
j., cs. O. Zalaszántó, u.· t. Lesenczetomaj, u. p. lás, Jónásbnya, Lászlótanya, Moloármo.lom t11 

Felsc'lzsid. Vámfalvitanya; Blatmár ·vm., avasi j, (IJékll. 
Vállyltanya, r-.-Kisszekeres, B•attmJ,. vm., fe- Avasújváros), ház 411,~ 2.190, O., m., t, A, 

hérgyarmati j., cs. O. Fehérgvarmat, q. t. és 9.457 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Szalmár-~é· 
u. lh Nagyszekeres. . - meti, jbtk. és ah. Szinérváralja, es. 6. Avasfels6-

Vállyitanya, r-. Majtis, B• af már t1m., fehér- falu, 5, XII, 87, :f (Vámfalu-MAriavftlsy· 
gyarmati j., cs. G. Fehé1·gyannat, a. t. és u. p. filrdö), ft e, ~· · 
Jánk. . . , V ámfalvitanya, r-. Vámfalu, Seatn~rír r•·· 

Vallyontelep, r-. Tiszasüly, Jáa•·Nagyku.n- avasi j, (székh. Avasújvnros), ca. ö. Avasrelső . 
Seolnok vm., jászsági alsó j. (székh. Jászapáti), falu, u. t. és u. p. Vámfalu. 

. cs. O. Kc'ltele,k, u. t. és n. P• TiszasOl y. ") 'V ámlu\za kk., Nyitra vm., nagylo.pnl~nJi 
Vállyianya, r-. Gyc'lrlelek, 81atmá1· vm., máté- j., ház 52, ! ~99, T., rk. Nyilraludány, 767 kb., 

Jzalkni j., cs. O. Fehérgya1·mat, u. t. és u. p. kj. és ak. Nyilra.ludány, tsz. Nyitro., jbtk, és ab. 
Győrtelek, · . · Nagytapolcsó.ny, cs. ö. Appony, U, XIV, ~. •· t, 

Válo:ru, r"\ Nagykikinda, To1·ontáZ vm., cs. ö. és ~· p. Nyitraludány • 
. Nagykikinda, iQ m. h., u, t. és n. p. Nagykikinda. Vámhidpuszt a,. r-. Aldoboly, H6romseik r,111., 

") Valtasúr kk;, Possony vm., nagyszombati sepsi j. (székh. Sepsiszentgyörgy), ca. ö. U1011, 

j., ház 109, z 565, T., rk. Nagysúr, 845 kb., kj. u. t. Uzon, u. p. Illyefalva. 
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Vám Yan 

Vámi srdUlöheg:r, fl Igar,. lieJér rm., sárbo-l vm., ~a~gittai j., ház 136! f. ?66, O., m., T• rk. 
prdi j., cs. ö. Czeeze, u. t. Snnontornya, u. p. S~enllazar, t. kb., kj. és. ak. helyben! tu. 

11ar. Nagy-V árad, J btk. és al1, Mat-g1lta, cs. ö. lhcste, 
Vlimklllvá-ros, fl Késmárk, Bzepes t•m., cs. ö. 39, III, 7, u. t. Vedresábrány, u. p. Micske. . 

Késmárk, a. t. és u. p. Késm:irk. *) Vámoslucska kk., X Hangács és Szemere; 
1) Vámos kk., Zólyom vm., breznóbányai j., ház Ung vm., szobránczi j., ház 110, i, 506, T., m., 

tfl7, f. 1.068, T., d\ rk. Breznóbánya, 1.799 kh., ~, rk. Ubrezs, gk. Gézsény, U·20 kh., kj. és at. 
kj. és ak. helyben, tsz. Beszlerczehánya, jbtk. Zalacska, tsz. Beregszász, jbtk. Szobráncr., ab. 
es ab. Breznóbánya, cs. ö. Breznó]J:inya, 25, Ungvár,. cs. ö. Vinna, 66, XI, 86, u. t. Naf1· 
XVI, 50, a. t. Breznóbánya, ~. mihály, u. p. Zalacska. 

V ámos I. AlsóYámos, Felsővám os, Nemesvá- Vántosntajol', fl Városll5d, Veszprim ""'·• 
mos, Sojóvámos, Somogyvámos. veszprémi j., cs. ö. Herend, u. t. Városldd-Kisl&l, 

•) Vámosatya kk., X Bagiszeg, Bagremele u. p. Vá.rosldd. 
agyagásói puszta, Bústanya, Kistanya, Koncz- . *} Vámosmárga kk., Krassó-Szörtny v11., 
tanya, Lucskaszeg, Simondilanya, Sulyoktanya, karimsebesi j., ház 20, f. 96, O., kg. Márga, BJ' 
• 
Ujlanya és Veresstanya; Bereg vu~., mezö- kb., kj. és ak. Ruszkabánya, tsztk., j b. és ah. 
kaszonyi j., ház 158, f, 1.114., M., i§, rk. Mezö- Karánsebes, cs. ·ö. Ruszkabánya, 63, VIII, 16, 
kaszony, 5.8i0 kh., kj. és ak. Barabás, tsz. a. t. Bauezár, u. p. Ruszkabánya. 
Beregszász, jblk. Mezökaszony, ah. Beregszász, .. ) Vámosmikola kk., X Harmospuszta, Hu
cs. ö, Tiszaszalka, 65, XI, 8-1:, u. t .• 1\lezökaszony, szármajor és Orzsányligel; Hont vm., ,-ámo•· 
u, p, Barabás. . mikolai j., ház 5,9, f. 1.868, M., o, ref. J poly-

') Vámoscsalád kk., X Keresztmajor; Vas pásztó, 8.696 kb., kj. ~s ak. helyben, tsz. lpoly
t'lll·, sárvári j., ház 83, i. 717, M., o, ~.017 kh., ság, jbtk. helyben, ab. Ipolyság, cs. ö. helyben, 
kj. és ak. Uraiújfalu, tsz. Szombathely, jbtk. és i6, XIV, 45, p e. ~· , 
ab. Snrrár, cs. ö. ·Répczelak, 83, XVIII, 59, ") Vámosoroszi kk., X Fekelelag, Lubylanya 
f, ~p. u. és Staudingertanya; Ssatmát' t~m., fehérgyarmati 

•) Vámosderecske kk., Sop1·on t~m., felsőpulyai j., ház 106, i. 62~, M., ~, ~.~f. kh., kj. és ak. 
j., ház 196, f. 1.138, N., o, 9.653 kh., kj. és ak. Kisnamény, tsz. Szatmár-Németi, jbtk. és ah. 
helyben, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Felsc5pulya, Fehérgyarmat, cs. ö. Sonkád, 6, XII, 87, a. t. 
cs. O. Répczekároly, 76, XVIII, 59, m. h. Nagyszekeres, [81. 
(Vámosderecske-Sopronújlak), u. t. Sopronszent- *) Vámospércs nk., X Köl'ises es Villongó; 
márlon, ~· Hajdu, központi j. (székh. Debreczen), ház · 

Y ámos fa l u l. Felsövú.mos. 80-i!, :E M., ~, rk. Nyirábrány, 10.118 kh., 
•) Vámostaha kk., X Alsóbzovatelep, Beree;r.- ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Debreczen, cs. ö. 

telep, Szar\'asirh!ny és Zsellérirlvány; Nóg·rád helyben, 39, Dl, 8, , .{ll e. ~. 
~tn., lo~onczi j., ház 18!, :E 1.06~, T., m., rk. Di- Vitmostanya, n He11es tltll., egri 
Yény, ág. Dabar, 3.518 kb., kj. és ak. Lónya- j., es. ö. Füzesabony, u. t. és u. P• Mezólá.rkiny. 
bánya, tsz. Balassagyarmat, jbtk.. és ah. Losoncz, Vámostelep, nNemesl!jFalu, Trencsén vm., lren-
es. !!. Lónyabánya, 25, XVI, 51, m. h., u. t. cséni j., cs. ö. Trencsén, n. t. Nemsó, u. JI• 
Lónyabánya, ~· Vágsziklás. 

•) Vámosgálfalu kk., Kis-KtlktUló vm., dicsö- . *) Vámosudrarhely kk., Kis-Kükülló vm., 
azentmárloni j., ház 321, f, 1.569, ?II., o., ;t , ~ , erzsébetvárolli j., ház 136, f. 618, O., m., ~ , 1.085 
rk. AbosfalYa, ref. Küküllószéplak, 3.308 kh., kj. kh., kj. és ak. Kóródszentmárton, lszlk., jb. és 
es ti:. helyben, tsz. Erzsébetváros, jblk. és ah. ah. ErzsébetYáros, cs. ö. Balavásár, fi(), XXIII, 
Dica6szentmárton, cs. ö. Dicsószenlmárton, 50, 76, n. t. és u. p. Kóródszentmárton. 
XXIII, 76, r (Abosfnlva-Vámosgálfal\'a), *) Vámosújfalu nk., Zemplén vm., tokaji j., 
~ . va~Vámosgálfah·a) p. u. htLZ 106, f MB. ?IL ~, rk. és gk. Toles\"a, 1.8-W 

') Wlmosgyöl'lc nk., X Alsómajo1·, Berekalja, kh., ak. helyben, tsz. Sát01·aljaújhely, jhtk. és 
Borhytanyn, Felsőmajor és Kisgyill'k; He·z•es mn., ah. Tokaj, cs. ö. Olaszliszka, 65, X, u. t. es 
gyöngyösi j., ház 858, i, 2.!0i, Ai., o, 3. 790 kb., n. p. Olaszliszka . 

.at helyben, tsz, Eger, jbtk. és ah. Gyöngyös, V ámos ú j fa-l u l. Vámháza. 
es. O. helyben, 60, X, 82, r, .(l4 e. "\'ám puszta, n Igar, Fejér vm., sárbogárdi j., 
~. cs. ö. Czec.ze, a. t. Simontorny11, n. p. Igar. 

*) Vámosladány kk., X Dobogó; Bars vm., Vti.mtclek, r-. Sznbadka, Bács-Bodrog t:m., 
lerai j., ház 213, f. 1.279, lll., o, i§, 8.068 kh., cs. ö, (n közbiztonsági szalgúlatot Szabad ka \"á· 
kj. PS ak. helyben, tsz. Aranyosmarót, jhlk. és ros rendörstige teljesíti), ~· r. u. p. Csan· 
ah. Léra, cs. ö. Léva, 26, XIV, -i-5, u. t. Léva. tavé.r 2. 

• 

~· Vancsaytanya, fl Czecze, Fejér tm., sárbagárdi 
'l Vámosláz kk., X Szakadálpuszta; Bilin r j., cs. ö. Czerze, n, t. és n. p. Czecze . 
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•) Váncsfalva kk., jJfáramal'os t•m., suga- hucsi j., es. O. Dunaszekcső, u, t. és u. p. Duna-
lali j. (s:rékh. Aknasugatag), há1. 341, f 1.469, szekcsc5. , 
o., n., ; , :Ul28 kh., kj. és ak. helyben, tszlk., jb. V;'i.r, r'\ Révleányvár, Zemplé11 vm., bodrogk~zi 
N ah. Máramarossziget, cs. ö. Barczánfalra, 85, j. (székh. Királyhelmecz), cs. ö. Zemplénagird, 
XII, 38, u, t, Aknasugatag, u. p. Barczá.nfah·a. u. t. Perbenyik, u, p. Zemplénagárd. 

Vancsikö, r'\ Ha\·asmezö, lJlcíramaros 1:111., Vár, n Vásárosnamény, Bereg vm., tiszaháti 
naói j. (székh. FelsövisLi), cs. O. Havasmező, j. (székh. Beregszász), cs. ö. Gergelyi, a. t. él 
L t, Petronl, u. p, Havasmező. u. p. Vásárosnamény. . ' · 

•) 'l'áncso1l nk .. , )( Csapó tanya, Gyapáros, V á r l. Abaújvár, Alsóolcsvár, Baió1·ár, Bi· 
Oluzlanya, Ölyvösoldal és Vajdatanya; B-iliM latonföldvár, Baltavár, Bll.nyo.vár, Baranya• 
.,.,, berettyóújfalui j., lu\z 406, i. 1.937, ~I., ~, vár, Barsvörllsvár, Belavll.r, BorzavAr, Csákvár, 
rt. Mezőpeterd, 6.054 kh., ak. helyben, lsz. X agy· Csővár, Daruvár, ·Dimvár, , Duno.Mlddr, Eger· 
Virad, jbtk. és ah. Berettyóújfalu, cs. ö. Berettyó- vár, ~rsekújvár, Felsómarosújvár, Fels6oles· 
6Jfalu, 37. III, 7, , vá1•, Föld vár, Gy örv ár, Gyulafehérvár, Héder; ár, 

Vandhátpuszta, n Békéscsaba, Békés vm., Ikervár, Kányavá.r, Kaposvár, Ko.puvár, Kerent· 
Wkéscsahai j., cs. ő, Békéscsaba, u. t. és u. p. vár, Kézdikővár, Kiskolozsvár, Kisóvár, Kiavár, 
Békéscsaba. Kolozsvár, . Korpavár, Kozárvár, KraJisóvár, Kil· 

Tangenheimtag, !l Érkeserü, Bihar t'!n., küllővár, Leányvár, Ligetvár, Liptóújvár, Ma· 
6rmihá~)!'alvai j., cs. O. Érmihályfah-a, u, t. és gyaróvár, :ltlnrosújvár, MelegfOldvár, llez6viir, 
•· p. Erkeserü. Miklósvár, Miksavár, Németsóvár, Németújv!r, 

Vanigapnszta, n Zsúk, Nyitra vm., galgóczi Óbudad.r, Ódombóvár, Orosivár, Óvár, Pilis· 
J., es. O. Galgócz, n. t. és u, p. Lipótvárfegyház. vörösvár, Pinkaóvár, Pusztaföldvár, Révleányvir, 

V á n y a l. Dévaványa. . . Ságvár, Saj6!!árvár, Salomvá.r, Saroltavár, Sárvár, 
•) V anyarcz kk., )( Alsósarlóspuszta, Felsö- Sasvár, Sebesvár, Segesvár, Solymosvár, SomOIJY· 

Rl'lóspuszta, Hajnalpuszla, Jazarópuszta, Kijáró- vár, Stridóvár, Szamosújvár, Szászvár, Szegvár, 
puszta, · Kisuzsapuszla, Makópuszta és Nagyuzsa- Székelyfl!ld\'ár, Székesfehérvár, Szénavár, Szent· 
puszta j 2v6gnid nn., sziráki j., ház 232, i. Ul 61, györgyYár, Szigetvár, Temesvár, Temesvukarár, 
ll., t., d', rk. Berczel, 5.596 kb., kj. és ak. Tiszaföldvár! Tiszasásv:í.r, Tótsóvár, TOrmár, 
helyben, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. Szirák, Tnskevár, Ujdombóvár, Ujvll.r, Ungvár, VágvG
-. ö. Szirák:, 60, XVI, 51, ~· rOsvár, Vasvörösvár, Végvár, V1gvár, Vizvár, Zala.· 

Vanylcspuszta, r'\ Arló, Borsod vm., ózdi j., szegvár, Zalaújvár, j:alavár, Zsidóvár. 
,.. J· da' nh · t é .. 1 · V á r a l. Cseszvára, Kere\·~-a, KrimArvár• u. u. ar · aza, u. , s u. p. • ... r o. .., 

V a n y i s k ó c z I. I rányos. · Lá.szlúvúra. , 
Vanyóhegy, n Kat·ásznó, Tt•tt~csél' vm. *) V ilucska kk., Nyitra vm., privigyei j., há1 

kiazuczaújhelyi j., cs. ö. Kiszuczaújhely, u. t: 1,1, i. 371, T., rk. 'Privigye, 782 kh., kj. és ak. 
r...acza, u. p. Karásznó. . Privigye (privigyevidéki kj. és o.k. kerület), !sz. 

*) Yanyola kk., )( Alsószalmará.l·, Czuhamajor Nyitra, jblk. és ah. Privigye, c.s .. o. :'l'émelpróna, 
él }' l .. l á T7: é . . . há n, XIV, 46, u. t. és u. p. Prmgye. 

e soszama v l' j resept· m v1n., papa1 J., z ") "'á d kk X G • . . . ~·k t 
f. 1.199, M., 0 , r:f, 2.831 kh., kj. és ak. ' r~ :•. .· .~~tne~e es ~t o apuszt!i 

Csót l . ,, ·é 'btk . h p· . Somogy vm., sz1gehau J., haz 36, f. 302, M., 0 , 
, sz. eszpr m, l . es a. apa, cs. ö. k Né tú'f 1 236 · ,, 

Ugod, 19, XVII, 55, u. t. Gyimót, 0· . It' . rK. me Já a ~b,tk. é 1 k.h., ~J. és. ak. Teklata!U, 
. . . sz. aposv r, J • s ah. Sztgetvat·, Cll, O. GyOn· 

Vanyovka kk., Ana vm., ná.m esztót h Mz 53, gyösmellék 44- XIX 62 u t Szigelvár p 
l 238, T., rk. Hrustin, 776 kh., kj. és ak· Teklafalu. ' ' ' ' ' ' ' 

11
: ' 

H1·ustin, tsz. Rózsahegy, jbtk. Námesztó, ah. Alsó- y1.rad ,..... Gei·ien m l' . dun "'!·'·:: 
· ·· Ná t• 1 XV n • u. • ' • ' " , .1.0 na tm., a1u ulilll 

kubm, cs. 0 • • m
1
e
1
sz 0l~ 7 ' • • .{..,, u. t. Kim- j. (székh. Paks), es. ö. Fadd, u. t. Fadd, 11, p. 

aakemene, u. p. rus m. Gerjen. . 
Vanyórölgy, r'l Karásznó, Tt·encsén vtn., V ú. r a d l. Alsóvárad · Felsóval'8d Kinárad, 

kiazuczaújhelyi j., es. ö. Kiszuczaújhely, u, t. Nagy-Várad, Pécsvárad, 'Sóvárad, 8~ilvás1árad, 
Clacza, u, p. Karásznó. Tótvárad. 

V a p e n ik l. :Mészégelő. *) Váradalpár kk., Bi11ar vm., központi j. 
Vapenk)irtvány, n Karaj, Nyitra ·vm., mia,·ai (székh. Nagy-Várad), ház t.i5, :E 903, O., 7,· 

j., cs. ö. Verbó, u. t. \'er hó, u. })• Karaj. 3.091! kb., kj. és ak. Fugyiyásárhely, tszlll:. Nag)"· 
. ") Vár kk., Kl'assó-Szöl'ény vm., karánseilesi Yá~ad, jb. Nagy-Várad ridéki (székb. Narr·YArad•, 

J., ház 243, i. !.127, O., -=j=-, 5.996 kh., kj. és ak. ah. Nagy-Várad, cs. ll. Nagy.\'árad, 37, IV, ll, 
Bisztranyires, lsztk., jb. és ah. Karimsebes, cs. ö. u, t. és u. P• ~ugyiváslir~tel~. . 
Biaztrnnyires, 4~, V lll, 26,. u. t. Karimscbcs, •) Tt\mdc!!elu kk., )( :~brrháza i BrlHtr r·m .. 
a. p. Bisztranyíres. központi j. (sz,~kh. X agy· \arad), hb H4,. i 911), 

Vár, n· Dunaszekcső, Baranya vm., mo- O., it, ~.626 l.b., kj. és nk. O!ahapAtr, bz:i. 
• 
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Nagy-Várad,. j b. Nagy-Várai.l vii.léki (székh. Nagy- B~nyhád), ház _au,, :E 1.588, M., n., ~, rk. Naay· 
nrad), ah. Nagy-Várad, cs. ll: NagyQrl!gd, 37, manyok, ág. K1smá.nyok, 3.701 kh.; ak. helyben, 
IV, ll, u. t. es u. p. Oláhapáti. . tsz. Szekszlu·d, jbtk. és ah. Bonyhád, cs. o. Bon~;-

•) Varadia nk., X Ro~·inapuszta; Temes vm., hád, 44, XIX, 61, u. t. Szitszvá)·, ~- ' 
.,e,-seczi j., ház 790, z il.22-!-, O., m., n., 1, .::j=-1 V á l' a.lj 11: . t ÁJ.-vavaralja, BálványosváJ.;alj~. 
rt. Temeskutas, kg. Márklelke (s1.erb), 11.635 kh., Berencsváralja, Boldogköváralja, · Cse1•épv:i-l:alja. 
ak. helyben, tsz. Fehértemplom, j btk. és ah. Ver- Detrekőváralja, Dobróváralja, J!irtosváralja, Gógán· 

. .ecz, cs. o. helyben, 61, VII, 20, .(11 e. váralj a, Jászóváralja, Kasza.kisvárálja, Kaszanagr· 
~- · · váralja, Kismartonváralja, Kövá1-alja, Kra.szna• 

. V á l' a d j a I. Alsóniradja, Felsőváradja. horkavlu":alja, Ledniczváralja, Lublóyúralja, ~nn-
•) Váradka kk., Sáros 11 m.,. bártfai j, ház 52, kácsváralja, Nemesváralja, Óváralja, ~ l:l.evisly·~-" -

! 246, R., ~, 1.839 kb., kj~ és ak. AÍsópagony, váralja, Ricsóváralja, SasköváJ.·alja, Sebesváralj a. ; 

tsz. Epe1jes, jblk. és ah. Bái.·tfa, cs. ·.o .. Zboró, Szepesvá1-alja, Szinérváralja, Sztlahinyavá.mlja.! 
67, IX, 29, u. t. és u. p. Alsópagony. Szucsányvá"ralja, Szulyóvára,lja, Tamásvá.ralja, ·Te· ) 

*) Váradles kk., )( Czift'rapuszta, Gondapuszta, mesvó.ralja, Tibavá.ralja, Vágváralja, Yalkóváralja./ 
Kispankota, Terényipuszta és Vajnapuszta; Bi- Zayváralja, Znióváralja. · _,; 
har 11m., központi j. (székh • .Nagy-Várad), ház Vú.raljairtrány r. Berenesv~ra.lja, Nyitra VI~! .. 
166, ! 891, O., m., 0 , -=j=-, rk. l\Iezőbikáes, 8.191 szeniezei j., es. o. Verbócz; u. t. Szenh:ze; 1. ·p. 
kh., kj. és ak. helyben, tsz tk. Nagy-v ára.d, j b. Ószombat. · ·· . . 
Nagy-Várad vidéki (székl1. Nagy-Várad), ah. Nagy- Váraljapuszta, r. Somonvár, Somogy t:m., 
Várad, cs. o. NagyD1·6gd, 37, IV, 11, r. lengyeltóti j., cs. ll. Somogyvár, u. t. és u. p. 

4II!Jj. . · SomogyváJ.·. . . . 
*) Váradpósa kk., Bilio.r _";,.,, · kQzponti j. *) !árabnás kk., Kofou t1111., hidalm~si j., ház 

(székh. Nagy-Várad), ház 118, z 647, O., m., :t, 380, - 1.779, O., m., ~, ~, rk.. Bá.nfiyhunyad, 
ref. Váradles, t. 717 kh., lej. és ak. Váradles, kh._, tj. és ak. helyben, tsz. Kolozsvár, jbtlc. 
tsztk. Nagy-Várad, jb. Nagy-Várad vidékj (székh. és ah. H1dnlmás, cs. O. helyben, 61, XXI, 6i, 

~agy-Vál·ad), ah. Nagy-Várad, cs. NagylÚ·Ogd, 37, ~- · . . . · · · 
IV, 11, u. t. és u. p, Váradles. . V a r a l y u_ l. K6va.ralJ~· . 

Táradpuszta r. Dunaho dán Pest-Pilis- *) Varanno kk., )( CzJburlail.ya,. Grófi hegyi-
. ' . . g y, . maJor és Kuzsmatanya; Ztnnplén 1:111., varannói 

SoU·KtSkvn vm., pomán J., cs. O. Vxsegrá~, 1. ház .. 65 .c " 145 M t ~ .,.. k' c 
t é D b dá 

., ,. , ., ... , ., ., n., 0 , .,.., G • se-
a. • s u. p. una oz ny, · . áa M k "' •,. · · ·· · · *) V' d t . ·. · mernye, 11 • erészpata 7 ;o.hu kb., kJ. ea ak. 
. . am szcn ma_r~on kk., X Féhkszflird6; helyben, tsz. Sá.tOl-a.ljaújhely, jbtk. és nil.· helY· 
Bihar t.•m., kölponb J· (székh. N~gy-Várad,>, ház ben, c><. 11. helyben, 66, IX, 28, r. iöJ($). 
óO, ! M., o., o, 725. kb~, kJ. és ak. ~e~ y: ~ e. ~- ·. . · . . . . . 
ben, tsztk. N~_gy-Várad, J b. Nagy-Várad v1deki -v a r o. n n ó c 8 em é r n y e l Csemerny-e. . 
(székh. Nagy·Vtu·ad), ah. Nagy-Várad, es. O. Nagy· V a r a n n ó h ossz ú me z ö l. Varannómeir.. 
V'-r~d, ~7, IV, 11, u. t. té~e~: Nagy-Várad, nyá-. *)Varannómez6 kk., X Jegen)'és és Lázipu~zl!l; 
ro~ 1 Puspökfüru.~, u •. P• Fehkszfürd~: . . zemplén vm., va1·annöi j., ház 117, f. M9, T., rk . 

. ) Váradszö_llos ~k:, X ~áradszőllus1 sllrgya~; VIU-a.nnó, gk. Telekháza, ág. Klazáiiy, 1.241 kh., 
Bihar vm., közpon b J· (szekh. Nagy-Várad), haz kj. és ak. Telekháza, tsz. Sátol'aljaújhely, j b! k. 
168, ! 1.141, M., O• ref. Nagy-Várad, 1.305 kh., és ah. Varannó, es. o. Varannó, 66, IX, 28;. u. t. 
ak. helyben, tsztk. N an-Várad, jb. Nagy-Várad és u. p. V1u-annó. · · : · · 
vidéki (~z,ékh. Nagy-V~rad.1, ah. Nagy-Várad, cs. V a r á. n y l. Als?vo.rány,. Fel~övarány. 
ll. Nagy Urad, 37, l\, 11, ~- V a r as d l. Apatvnrasd, Bonyhádvarasd. · 

liradszöllösi sörgyár, r-. \ áradszöllós, Bi- ") Várasfenes kk., il Papkútfürdc5; Ilihar nn~, 
~ar. vm., központi j. (székh. Nagy-Várad), cs. ö. belényesi j., hAz 383, f, 1.9fr9, M., o.,· 1, -~, 
Nagy-Várad, u. t. és u. p. VáradszOllös. 11.584 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Nagy-V(rad, 

•j Váraduzsopa kk., Bihar vn1., központi j. jbtk. és ah. es. G. Belényes, 37, IV, 
(székl1. Nagy·Vt1rad), ház 153, f, 82~, O., =j=-, 13, ~ m. h., · 

kh., kj. és ak. Nyárló, tsztk. Nagy-Várad, •) V árassúr kk., )(. és Vngontuliina· 
jb. Nagy·Vál'ad vidéki (székh. Nagy-Várad), ah. j O r; Pozsony t~m., nagyszombati j,, haz 61;1, ~ .J.66, 
Nan·\'árad, cs. O. Tasádfő, S7, IV, 11, u. t.· és T., rk. Nagysúr, 769 kh., kj. és a~. Nagysúr~· tsz. 
•·. p. Nyárló. Pozsony, jhtk. és ah. Nagyszombat, cs. o. Szered, 

Vliralja kk., Hu'nyad -t·m., hátszegi j., ház 156, 72, Xll!,,.40,_ ~ m. h. (Valtasú1·), u. t. Szered, 
! B~.f., 0., re., I, .2.829 kb., kj. és ak. Óralja· u. P• ~ ac.Ysur. · · . . , _. . 
1.,,1·'• .,~ 1, t . D 1 "btk é 1 H: t . ~ cs o". ..) l arnszl6 kk., X ImremaJor és l ahhui-
Jiv U~eln \a, SZ, C Va, J , S :ll, cl. SZeg, • 8 }' • ház 60 f. f :) 

, • , . . ( . kb ., 1 • mes 1 , . ., • • c ~ 
'1 VáralJa nk., 1'olua nn., rölgyseg1 J· sze· · 
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ttz. Kaposvár. j!Jt k. és n h. Marczali, es. ö. Ne- ~) Vitrdut·ócz kk., ){ Dunai puszta, ~:hlényfok. 
m·esvid, 4~, XlX, 68, 11. t. Nemesvid, a. p. Ne- Sarokerdó, Szekszárdi tanya és Töklispuszta: 
mesdéd. Baranya vm., baranynvári j. (székh. Dár!ln), hli7. 

') Váraszó kk., )( Herr.zeges: HtH.·es t~m., 211, f. 1.079, M., ~, rk. Bellye, 8.3!l5 kh., kj.~:~ 
pétervásál'i j., ház 126, :E 780, M., rk. Erdőkövesd, ak. Bellye, tsz. Pécs, jbtk. és ak. Dlu·da, cs. ö. 
4.705 kh .. kj. és ak. helyben, tsz. Eger. jhtk. Péter- Kopács, 5!!, XIX, 61, u. t. és u. P• Bellye. 
ni.sá.ra, ah. F.gel', cs. ö. Pétervására, 60, X, 82, ") Va\rdomb nk., Tolna tJm., központi j. (slékh. 
u. t. Pétervására, [2g. S.r.ekszát·d), ház 186, f. 867, N., O• 620 kh., ak. 

Yaraszótauya, n Tataros. BiltoA' 1m1., szalárdi helyben, tsztk., jb. és ah. Szekszárd, es. li. Bátn
j., cs. ö. Tutnros, n, t. HagymádfalYn, u. p. Szó· szék, .U, XIX, 61, u. t, Sárpilis-Óberek, ~
'""rhegy. *) V8rdotfalva kk., X Csiksomlyó; Csik vm .. 

faral!sitómajor, r-. Nyírsid, Seilágy vtn., felcsiki j. (székh. Csikszered11), hb 21!,! 943. 
zih,hi j., ·cs. ö. Zilah, a. t. és a. p. Nyit·sid. M., i), 857 kh., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. e~ 

•) Varázsliget nk .. Temes vm., fehértemplomi ah. Csíkszereda, cs. O. Csíkszereda, 8!, XXIV. 
J., ház 538, !. 2.663, Sz., :j--, rk. Feht\rtemplom, 80, u. t;, Csiks1.ereda, ~-
4.996 kh., ak. helyben, tszk., jb. és ah. Fehér- V a r e h ó c z I. Variháza. · 
templom, es. o. Palánk, 61, VII, !t, m. h. Varehovtrtvá-ny, r-. Hegyeshely, Trencsln ~m .. 
(Nérasolymos- Varázslige l), a. t. és a. p. li'ehér- nagybicsesei j., cs. ö. Turzófnlva, u, t. Turzófaha. 
templom. . u. p. Hegyeshely, 

·J Varbó kk., Borsod t•m., sajószenlpétel'i ,j., Váre1•döpuszta, r-. Dédes, Bot"sod vm., anju· 
.!Jilz 167, t 866. M., ~, rk. Sajószentpéter, 4.488 szenlpétel'i j., cs. O. Tapolcsány, 11, t, és L p. 
kh., kj. t\s nk. Parasznya, tsz. Miskolcz, jbtk. és Dédes. 
ah. Sajószentpétet·, cs. O. Sajószentpéter, 34, X, *) Vá.l'falva kk., To1·da·Aranyos tJIII., loroczk!ii 
31. .a. t. Sajószentpéter, u, p. Parasznya. j., ház '.i!80, fo 1.145, M., o., 5, it. 8, 3.175 kb .. 

Y a r h 6 l. Ipolyvarbó. kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Torda. cs. o. 
•) VarbócJ. kk., X Lászipuszla. és Ragályibor- Bonév, 50, XXI, 69, , u. t. Borrév, ~-

haz ; Aba u.i- TO?'JI a vm., tornai j., ház 69, f. 285, V á r fa l v a l. Újvárfal V ll. 

M .. rk . .:s ref. Perkupa, 1.756 kb., kj. és ak. *) Vá.rfamesika kk., BiTtar vm., élesdi j., b!z 
::'z6llc5sariló, tsz. Kassa, jhtk. és ah. Torna, es. ö. 124, f, 655, O., =f-, 3.987 kh., k.j. és ak. Sei-ge;. 
~!in, 34, IX, 27, u. t. Szin, a. P• SZ«11Ulsardó. tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Élesd, es. ll. Vét· 

V n r h ó c z l. RimaYarbócz. 87 IV 11 t "' lit l d S csorog, , , , u. • •uez e eg , a, p. erge~. 

Y a r b ó k l. Csílhl'ágvarbók, Kl'cskeva1·bók, Várfenék, n KiskOre, He~e.y rm., heresi ;. 
N~mesyarbók. " T' á t · K' kx es. u. tsznn na, u. , es u. p. ts ·ure. 

•) T árhobán nk., Krassó-Szö1·ény t' m., bok- V i r r ö l d l. Várfölde. 
at.nbányai j., ház 716, f. 8.158, O.,. n., ~·· =t-, *) Várfölde kk., Zala t!lll., letenyei j., ház ~6. 
7.092_ kh.; ak. helyben, ts~. Lugos, Jbtk .. es ah. f. 467, M., rk. Bánokszentgvörgy. 2.611 kh., kj. t~ 
Boksanbanya, cs. i.l. Boksanbánya, 43, ,.ll, 20, ak. Bánokszentgyörgy, tsz. Nagykanizsa, jbtk. ~ 

f, 6(l(i), ~- . ah. Letenye, cs. ö. Bánokszentgy1!rgy, 48, XX. 
Tarbiikk, n Domoszló, Heves t~m.., gyl!ngyüst 65, u. t. Csömödér, u. p. Bánokszentgyö1·gy. 

j., cs. ö. Par{ld, u, t. nyáron: Po.1·ádfürdő, télen Vát•földpuszta&, r-. Komáromszent.pétel', Kom.i· 
u. t. fis u. P• Parád. ·I'Otl~ vm., udvardi j. (székh. Ógyalla), cs. ü. K•J· 

"\'árcsnllt., r-. Kcrla, Vessp1·ém vm., devecseri 
· " " 1" t T"ftk á Kö··-< márom, u. t. és u. p. Komílromszentpéter. J .. ~s. u. J.;ngyn asonr, u. • ..., ·e,· r, u. p. M:p· 
1szkáz. *) Varga kk., )( Csehország; Bara11ya t·m., 

·) ·y arcsaró kk., Kra.ssó- Szö1·tny vm., karán_ hegyháti j. (székh. Sá~d).' ház 8~, ~ 476, _M .. 
sebesi j., ház 289, i. 1.850, O., ~' 13.689 kh., kj. ~·k. Sás cl, 1.4~6 kh., kJ. es ak. Sas_d, lsz. Pm. 
t::s ak. Körpa, tsztk., j h. és ah. Karánsebes, cs. o. J btk. és a!~· Sasd, cs. O. Sásd, 52, XIX, 60, a. l. 
Borló, 48, VIII, 26, u, t. és u. p. KOrpa. és n. l)• Sascl. • 

Y ílr c z a I. Alsóvárcza, Felsöváreza, Közép· • Var~~l~okor, r-. Nylreg~Mzn, 8;~~-ol~ ~111 .• 
\'úrcza. cs. t'l. Ny•rcgyhAza, n, t, l'S u, p. N)treeyh3t:.. 

•) Várda kk., X Kisalbertpuszta; Somogy 1:m., Val'gaht~gy, r-. Fnrkashegy, Zala tm., csúk· 
kapos,·ári j., ház 82, f. 517, M., rk. Hetes, ref. tornyai j., l~s. ö. Stridóvár, n, i. Slridó1•ár, a. J'· 
Magyareg1·es, 1.796 kh., kj. és ak. Mngynregres, Miksaní.r. 
ts:ttk., jb. és ah. Kaposnir, cs. ü. KntJosvár, 44, Vargakert, r-. Debreczen. Hajdt' tm., cs. ö . 
.XJX, 62, m. h., a. t, Somogyjád, u, p. Hetes. Debreczen, u. 1;, és u. p. Debreezen. · 

V á r d a Kisvárda. Vtargapál, r-. FüzesgyBrmat, Békés t·m .. szeg· 
Yárdapuszta, r-. Somlójenó, Veszpém vm., de- halmi j., cs. ö. Flizesgyarmat, u. t. és u. p, Fü

n~cseJ'i j., cs. O. De\'ecser, u, t. Tüske\'fu·, u, p. zesgyarmat. 
lSüml6viLfiÍlrhely. . Vargapnszta, r-. Snjóháza, Gömör i8 Kis· Honi 
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· ""''' rozsnyói j., cs. O. Rozsnyó, u. t. Rozsnyó, Várhen, '"' Szcntmargilhegy, Zala t:m.; csák-
1, P• Saióhúa. . tornyai j., cs. 6. StridóvAt·, a. t. Muraszerdahely, 

Vargaszeg, r., Kislcngyel, Zala vm., novai j., n. p. Muraszentmé.rton. 
es. ö. Nagylengyel, a. t. Nova, a. p. Barabássz:cg. Várhegy, f"'' Té.pióbieske, Pest-Pilis-Solt-Kis-

Vargaszöllótelep, r'\ Kisillye, llfaros-T07·da kun vm., nagyUtai j., es. ll. Té.piószentmé.rton. 
· ,".,, l'égeni alsó j. (székh. Szászrégen), cs. ö. u. 1;, és a. P• Tápióbicske. . 

Székelykál, u. t. ~s n. p. Sáromberke. V á r h e g y l. Gyergyóvát·hegy. 
Yargatanya, r'\ Bodonkút, Koloza vm., kolozs- V á l' h e g Y I. Léezfalva • 

YAri j., es. 6. Bodonkút, a. 1;. Borsaújralu, a. p. Várhegra)Ja, r'\ Neszmély, Komdrom "•·· 
Kajéntó. tJm., tatai j., es. O. Tata, a. t. és u, p. l\'esz-

Vargatanya, r., Bojt, Bihar tim., bihn.rkeresz- mély. 
tesi j., es. o. Kisszántó, u. 1;, Nagykereki, u. p. Várhegytelep, r., Tibolddaróez, Borsoa ·t•m., 
Bojt. · mczőkOvesdi j., es. O. Tibolddarócz, u. t. és 

Vargatanya, r., Karancs, Ba1·anya '11tn., bara- u. p. Tibolddarócz. 
nyarari j. (székh. Dárda), cs. o. Herczegszőlllis, Várhely kk., Hunyad vm., hátszegi j., ház ~í, 
·•· t. és u. p. Karancs. ! 1.0J.3, O., m., it, 8. kh., kj. és ak. helyben. 

Vargatan.ra, r., Mátészalka, Ssatmár vm., tsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, cs. o. helyben, 
mátészalkai j., cs. O. Mátészalka, u. t. és u. p. 64, XXIII, 75, ~. 
JU.Iészalka. Várhely, ~ Békés t:m., szeg-

Vargatanya, r., Szatmárcseke, Szatmár t~m., halmi j., cs. O. Szeghalom, n. t. és u. p, Szt>g-
febérgyarmnti j., cs. ll. Nagyar, u. t. Túristvándi, halom. · 
•• p. Szatmár~seke. V· ú r h e l y L Hobiczavát·hely, K6várhe1y, .Jiura-

Vargazug, r., Füzesgyarmat, Békés t~m., szeg- várhely, Óv6.1·hely, Sziklavárhely. 
halmi j., cs. 6. FQzesgyarmat, u. t. és n. p. V'rhelypuszta, r'\ Felsllrajk, Zala t~m., pacsai 
Fúr.esgyarmat. j., cs. ll. Pacsa, a. · t. Pacsa, •· p. Felsörnjk. 

•) Várgede kk. X .Msótag, Bagipuszla, Csók- Várhelypaszta, r'\ Magyarszllgyén, Esateryom 
fa1ipuszta, Czigánypuszta, Durendapuszla,. Fala- vm., párkányi j., cs. O. Bart, a. t. KOMlkút, n. p. 
bU.puszta., Félholdpuszta, Hajnalvölgy, Hodos- Magyarszligyén. 
paazla, Kaparópuszta, Szlilllivölgy, Várgedefllzdő l"árhomok, r'\ Sárospatak, Zemplén tim., sáros
éJ Yereczk.epuszta; Gömör és Kis-Ho ne vm., pataki j., cs. o. Tiszakarád, u. t. Sárospatak, 
feledi j., ház 198, :E 1.i75, M., ~, d', ref. Gort- n. p. Vajdácska. 
vakisfalud, 4.022 kh., kj. és ak. helyben, tsz. ") Várhosszúrét kk., Gön,ör is Kis-Hottt t·-m., 
Rimaszombat, jhtk. Feled, ah. Rimaszombat, rozsnyói j., ház 133, ! 69!, M., rk. Krasznahorka· 
r.a. ll. Feled, 25, .XVI, 62, _[It e. ~· \'áralja, 2.489 kb., kj. éi ak. Dern6, tsz. Rima-

VArgedeflirdö, r'\ Várgede, Gömör és Kis-Hotd szombat, jbtk. és ah. Rozsnyó, cs. O. Ro7.snyó . 
., •. , feledi j., cs. O. Feled, m. h., u. t. 25, XVI, 61J!, u. 1;. és u. p. Krasznahorkaváralja. 
•• 11.. p. Várgede. *) Vári nk., Bereg vm., tiszaháti j. (székit. 

•) Vargony kk., Bú. ros 11m., lemesi j., ház 64, Beregszász), ház 561, f, ~.625, M., ~, rk. Tisza. 
i 361, T., czigby, it, rk. Boroszló, 1.458 kb .. újlak, · _gl. BerEgszász, 6.028 kh., ak. helyben. 
k~ és ak. Sárosbogdány, tsztk., jb. és ah. Eperjes, lsztk., jb. és ah. Beregszász, rs. ö. helyben, 65. 
ta. ö. Keczerpeklén, 67,. X, 29, u. t. Lemes, n. p. XI, 84, u. t. Nagyborzsova-Nagymuzsaly, ~· 
Siu·osbogdány. V á r i L Balizvnsvári, GyulaYári, I\yil'mmí.l'i, 

V h g o n y l. Vargony. Óváli. 
V u g o n y l. Felsövargony. *) Variháza kk., X V:uiházi fúrésztelep; 
') Targyas kk., Ud·vat·hely vm.., homoródi j. Zemplén t•m., mezölaborczi j., ház 47, f, 304, R.. 

(st~kh. Oklánd), ház 415, ! 1.798, M., T• 8. czigány, m., gk. llcpejli, 1.837 kh., kj. és ak. 
rtf. Székelyszáldobos, 12.151 kh., kj. és ak. hely- Homonnaolyka, lsz. Sátoraljaújhely, jbtk. Szlropkó. 
l1fn, tsz. Sz~kelyud\·arhely, jbtk. és ah. Oklánd, ab. Várannó, cs. o.- Mezölaborcz, 66, IX, 28, 
ca. G. Bardocz, 82, XXIV, 77, u. t. Olasztelek, u. t. Sztropkö, u. p. Havaj. 
~ l"arihúzJ fürésztelep, r-. Yariháza, Zemplén 
· Várhát, n Csnnytelek, Csongrád vtn., cson- vm., mezőlaborczi j., cs. 6. Mezölaborcz, u. t. 
rradi j., Cl. ü. Csanytelek, u. t. és a. p. Csany· Sztrppkó, u. p. Ha\·aj. 
lelek. Vá1·imajor, n Nyilrakoros, Nyitra 1'1/J., nagy-

•) Várhegy kk., JJiat·os- To1·da t.•m., marnsi felső tapolcsányi j., es. ll. Nagylapolcsány, u. t. cs 
j. (székh .. lllaros-Vásárhely); ház 119, ! 576, O., n. p. Nyitrakoros. 
m~ ~, ref. Ud\'arfalva, 1.070 kb., kj. és ak. Váris, r'\ Sopron, Sopt·on vi11., l~s. o. (a k:IJI
Aiarosszenlanna, tsztk., j b. és ah. Mnros-V ású.r- biztomági szolgálatot Sopron n\ros rcndöt·.sége 
heir, cs. ü. Mnros-Vásárhely, 62, XXII, 71, u. t. teljesíti), u. t. és a. p. Sopron. 
~l. P• Maros-Vásárhely. *) Vzu:Jncl kk., Tt·cncsln vm., kiszuczaújhelyi j., 
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ház 46, ;!!. !162, T., rk. Borodnó, 438 kh., kj. és Várkond, r'l Vinna, Ung vm., szobránczi j., 
ak. Budatin, tsz. Trencsén, jblk. és nh. Zsolna, cs. ö. Vinnabanka, a, t, Nagymihály, a. J• 
cs. 1!. Kiszucmújhely, 71, XV, 48, n. t.· Zsolna, Vinno. 
u. p. Budatin. ~) Va\rkony kk., X Bendópuszta, Csérepuszta ál. 

Vnrjak})U1!.'7.ta, .'1 Zics, Somogy t·m., tabi j., Malomhelypuszta; Pozsony vtn., dunaszerdahelyi 
cs. O. Tab, u. t. Xágocs, u, p. Zks. . . j., ház 90, S 866, M., o, kb., kj. és nk. Csalló· 

*) Varjas nk., 'l'emes nn., vingai j., húz 8!)3, köznyt\k, tsz. Pozsony, jbtk. és ab. Dunaszerda~ 
f 4.(00, N., sz., m., 0 , .:f-, 11.266 kh., ak. helyben, hely; cs. O. "Bós, 72, XIII,. 42, u, t, BGs, 11, •· 
tsz. Temesvár, jLlk. ,·.:" :·dl. Vinga. es. O. TemPs- Csallóköznyék. · · · '· 
ke néz, 33, Y III, 25, , ~. _r e. ~· V á l' ko n y l. Sajóvá1-kony, Tiszayárkony, Zengő• 

Varjas, r'l Czegléd, I>ilis-Solt-Kisk1m. nn. várkony. . · · 
cB. il. Czegléd, u. t. •.!s'u; p. l:zl'gl.~•J. Várkonyitanya, r-. Atkár, Heces vm., gy6n· 

Varjas, n Hajdobösziírmény, ll1tjd" vm.., cs. O, gyösi j., cs. ö. Vámosgyörk, u. t. Vámo~gy,1rk. 
Hajduböszörmény, u. t. és u. p. Hajdnbüször- u. p. Atkár. ·· 
mény. *) V airköz kk., Nyitra rm., sznkokzai · j. 

Va&rjas, n Örvény, Iletes nn., tiszafin·edi j., (szt\kh. Holics), ház 1!!2, i 6~8, T., rk. és lg; 
CB. ö. Tiszafüred, u. t. és u. p. Tiszafüred. · Szakolcza, 799 kh., kj. és ·ak. helyben, tsz. Nyit~&, 

Varjas, r-. Szeghal•ml, Béké.~ t·m., szeghalmi jbtk. és ah. Szakolcza, cs. ö. Holics, 7~, !lll, 
j., cs. ö. 8zeghalom, u. t. és u. p. Szeghalom. 41, u. t. Holics, ~· · · 

V a r j as l. Kisvnrjas, Nagyvarjas. · *) Vtí.rkudu kk., Bzoltzok~Doboka V lll., b~thleni 
*) Varjaskél' kk., )( Nylrpuszta; Somogy tm., j., ház 1U, z 663, M., o., ~, rk. Csicsókeresztúr, 

marczali j., ház 113, z 748, M., rk. Tótszentpál, gk. Szészíu·ma, 1.489 kh., kj. és ak. helyb~n, !u. 
3. 679 kh., kj. és ak. Tótszentpál, tsz. Kaposv;h·, Dés, jbtk. és ah.· Bethlen, cs. !1. Bethlen, 63, 

• 
jbtk. és ab. Marc.zali, cs. ö. Lengyeltóti, 4-f., XXII, 72, u. t. Bethlen, u, p, Csicsókermlitr. 
XIX, 68, u. t. Kéthely, u. p, Tótszentpál. *) Várkulosa kk., Bel'efJ vm., munkú.csi j., hb 

Varjaspuszta, n Bös, Pozsony vm., dunasze1·· 212, z 1.189, R., m., iL rk. Munkúcs, 586 kb., 
dahelyi j., cs. ö. Bös, u. t. és u. })o Bós. kj. és nk. Várpalánka., tsz. Bere11szász, jbtk. ea 

Vnr,iaspuszta, n Csermö, Arad· vm., boros· nh. Munkilcs, cs. ö. Nagylucska, 65,· XI, 3-f, 11. t. 
jen•ji j., cs. ö. Csermő·, u, t. és u. p. Csermó. Munkács, n. p, Vá1·pnlánka. · 

.,,1\l'j:lS})Uszta, n Okány, Bilw1· vm., cséffai j., *) Várkút kk.,)( Vá.rkútirtvány; Nógrád ~m .. 
cs. ö. Okány, u. t. Ils u. p. Okány. losonczi j., ház 169, :E 791, 'l'., rk. Ipolyherzen~ce. 

*) Yárjeszenö kk., )( Barthostanya; ZempUli ág. Ipolymagyari, kh., kj. és ak. Ipoly· 
tan., homonnai j., ház 112, i 578, T., rk. Homonna, magyari, tsz. Balassagyarmat,jbtk. es ah. Losoncz, 
2.2ö3 kh., kj. és ak. Homonna (homonnavidéki cs. O. 1\l:í.lnapatak, 25, XVI, 51, u, t. Csehbero.k. 
kj. és ak. kerület), ·tsz. Sátoraljaújhely, j btk. és u. p. Ipolyróna. · 
ah. Homonna, cs. ö. Homonna, GS, IX, ~8, u. t. Várkdtlrtvány, r-. Várkút, Ndg1·ád cm., !oson· 
és u. p. Homonna. czi j., cs, ö. M:í.lno.patak, u. t. Csehberek, a. p. 

*) Varjnfnlva kk., Stíl·os vm., girálti j., hú.z 58, Ipolyróna. 
:f. 352, T., m., czigány, rk. :Magyar kap: oncza, Vát·nulgaslat, r-. Bélzerénd, Aracl rm., kis· 
ú~. Lapos, LUö kh., kj. és ak. ?tlagyarknproncza, jenői j., cs. ö. Vadász, u. t. és u, p. Vadás7.. 
lsz.· Eperjes, j btk. és ah. Girált, cs. O. Tótraszla· . *) Vú.rmezö kk., Steilágy vm., zilahi j., ház-162. 
vic za, 67, IX, 29, u. t. Margonya, u, p. lUagy;u·· i, ~.118, O., m., ; , (!, ref. Ördögkút, kh. 
kaproncza. kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Zihll1, as. il· 

Varjukaszöllöhcgy, t1 ZalakopptLny, Zala helyben, 51, III, 10, ~· 
1·m., zalaszentgróti j., cs. ö. Zalacsány, u, t, Vó.rruezö, r-. Nyárádremete, Mctros·TI)rda vm., 
Zalaszentgrót, u. P• Zalakoppány. nyli.rá.dszeredai j., cs. ö. Nyárádremete, 1. ~ 

Varjtilap(ls, n ~yiregyháza, . Sz"bolcs vm., Nyárádszereda,· u, p. Nyárádremete. 
cs. ü. Nyíregyháza, u, t. és u. P• Görögszá.llás. *) Várna kk. Trencsén vm asolnai i. hiU 

~a1•juvár~ n Bodajk, !fejér ·z:m., mól'i j., cs. Ö· 263, z 1.320, T.: m., 0, J), S.2'9s kh., kj.' ~ai. 
Mor, u, t. es u, P• BodaJk. 1 lyben tsz. és ah. Zsolna ca ~-

!~rjitYÖl~y, r\ Nyárád, Veszpl'énJ t·m., pá- ~:lyben: 71, XV, 48, :f, _['l e. ~: .. 
p;n J., cs. ö. ~emesszalók, u, t, llezólak, u, P• V t ,....l{a · d z·r • n: k nrnyaspusz n,, 1 ru.cson , ~et•cs rm., gyan· 

a_ a. • . , . . . ,.,yösi j., cs. ö. Hatvqn, u, t. és o, p. Kará~aond. 
) Val'kcszö kk., x Keszöx \'Úr, Llhommo.JOl' e y.t k t ,.... Kóka n...t Tl'lt's .;111 K' r. ,. . . 

1 , 00 u ro ·pusz 11, , 1 , _."" • _., -,.o · •s~''" 
és Malomház; J as vm., czelldömölkx J., 1<\~ 1 ' . na kú.lai j., cs. o. Kóka, u, t. es a, . 
f, 538, ~I., rk. Egyhá.z:askesz<'!, 1.107 kh., kJ, és. ·n~z .. , gy . . · P 
k E t · k .. t · <:: J U l "btk · l Koka • 

ac .ll·dgy mzas -~szo, s_;; ~zom Ja le~~ J X·\ .• 1~; ;~· ~) Várong kk., )( Várongpuszta i Tolna ilm., 
ze Omölk, cs. ö. .;nagyarcenc~, Oil' " · , ' •.• • • ház 90, i Ul, M., rk. Xak, L~~i 

•• t. és u, p. l\hrczaltd. uombó\ áll J., 
• . -• 
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th., ~· és ak. Nak, tsz. ·szeksziu·d, jbtk. és ah. Ta- hidi j., cs. G. S~ékelyhid, u. t. és n. p. Sze-
mási, cs. G. Szo.kcs, 44, XIX, 63, u. t. Szill, u. p. Nak, kel y hid. . 

Várongpusztn, (l Várong,. Tolna nn., uombó- Vú.rostanrn, (l Heves, He-ve8 i:m., hevesi j., 
Tári j., cs. G. Szakcs, u. t. Igal, n. p. Szill. cs. ö. Heves, u, t. és n, p. Heves. · · · · 

•) Várorja nk., Beszlercze-Naszód vm., órad- Vú.rostója, (l Kolozsvár, Kolozs v1n., cs. G •. 
nai j., ház 267, f. 1.30:!:!, O., *, R.272 kh., nk. (a kl.lzbiztonsági szalgálatot Kolozsvár város 
helyben, tsz, Besztercze, jbtk. Óradna, ah. Naszód, rendörsege teljesíti), u, t. és u. p. Kolozsvár. 
cs. O. helyben, 63, XXII, 72, m. h., u. t. V á r os v i z I. Als6vttrosviz, ll'elsövárosviz. · 
Rebra, (8]. *) Várpalánka kk.,)( Munkácsvár; Bereg vm., 

VA r os 'l Avasúj1•áros, Bácstó\•áros, Balmaz- munkácsi j., ház 181, ~ 1.298, N., m., 1'., 1·k. és 
djvá.ros,· Boldográros, Enséhetváros, Fekeleváros, gk. Munkács, 169 kh., kj. us ak. helyben, ls;:. 
Komántíros, H.itcz,·áros, Szalánczújvé.ros, Szász· Beregszász, jhtk. és ah.- Munkács, cs. ö. Mun-
város, Szóváros, Tóváros, Újváros. kács, 65, XI, g.~. u. t. Munká.cs, 

Va r os á n y I. Yercsfah-a. *) Várpalota\ nk., X Pétfürdő; Veszprém 
Vá.roserdö, (l Hajdubüszörmény, Ilajdu vm., vm., veszprémi j., ház 874, S 5.440, M., o, ~, d\ 

es. G. HajdnbGszörmény, n. t. és u. p. Hajdu· :!), 10.212 kh., ak. helyben, lsztk., jb. és alt. 
böszörmény. Veszprém, CB. ö. helyben, 19, XVII, ö5, r. 

') Yítrosfulva U., llclt•a,·litl!l t:m., homorúdi _p! e: ~· . -
j. (székh. Oklánd), há.z 125, i 5íl2., ?II., 8, 1.934 ,... Rimócz, Nógr<'d vm., szt:-
kh., kj. és ak. Homoródszentpál, tsz. Székely- csényi j., cs. ü. Szécsény, u, t, Szécsény, u. p. 
udvarhely, jbtk. és ah. Oklánd, cs. ö. Okland, nimócz. · . · 

. XXIV, 77, u. t. Oklánd, u, p. Homoródszent- V a r r as ú r I. V<íl·assút·. . 
p&l. Várrétpusztll, (l Vága, Pozsony vm., galántai 

Városföld, n. Kecskemét, Pest-Pi,lis-Solt-Kis- j., cs. ö. Szered, u. t. Szercd, u. p. Y:tga. 
kun 1:111., cs. G. (a kGzbiztonsági swlgálatot Van·ólapos, (l Nádudval',- Hujclz• L'm., hajdu
Kecskemét vitros l'cndörsége teljcsiti), u, t. ós szoboszlói j., cs. 0. Nádndmr, u. t. és u, p. 
•· p. Kecskemul. · Nádudvar. 

') Városltillvég· kk., )( Fánimajor, Nándor- *) Varsád nk., )( Rudolfmajoq Tolna vm., 
major és Reheczpuszta; Somo!Jy. vm., tabi j., ház simontornyai j. (székh. Gyönk), hiLz 261,~ 1.373, 
~; f, l. UO, M., 1!j, rk. Mez1ikomárom, 3.586 kh., X., m., d', rk. Szakadát, 4.440 kh., ak. helyben, 
kj. és ak. helyben, tsz.· Kaposvár,· jbtk. Tab, t.sz. Szeks_zárd,. jbtk. és ah. Gyönk, cs. ö. Gyönk, 
,,b, Karád, cs. ö. Ádánd, 4-f., XIX, 63, _ f 69, XVII, M, u. t. és u. p. Gyönk. 
(Mezökomárom-Városhidvég), _[!t e. V a r s á g l. Szckelyvarság. 

•) Városhodász kk., Vas vm., kőszegi j., hllz V a r s á g t is z t ás l. Székelyvarság. 
V a r s á n d l. Gyulavarsánd, Úvarsúnd, Új-159, ! 961&, N., m., rk. Inczéd, ág, Rohonc;:, 

\'arsánd. 2.4!5 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Szombnthely, 
k J h 8 ·v *) Varsánr kk., )( Alroáspuszla, Havaspuszla, jbl . es all. Küszeg, cs .. ö. {o oncz, 3, X IH, 

" " " Kőforráspuszta, SajgOlelep és Tábpuszta.; Nógrth! 
b~, u. t. r'üluoncz, . . . . . . 

Városibükk ös, (l Alsószúcs, Trencsén 'Inn., nn., szecsén!l .J·; haz ~7~, i 1.09~,1<1., rk. Rimocz. 
lren•se·n1· · "' T ·encse'n u t. 'f. . 4.447 kh., kJ. es ak. R1mocz, lsz. Balas~agyarmat, 

~ J., rs. u. r , , rencsen, . . , . . 
u. p. _Alsóbükk ös. · J btk. ~s ah. S~~~~e~y, cs. ü. lléde, 25, X VI, 61. 

VárosiCanya, (l Miskoicz, Borsod vm., cs. ö. u.Vt •• es_ u. P· ""nz~~:;é-~y. 
Miskolcz, u. t. és u. P• Miskolez. atsany, ':'· . el au~! a: Jd~z·Nagjilmn·Szol-

') Yá. 
16

d kk ) y: . . , H • ~ n ok ·nn., hsza1 felso J. (sze.k.h. Kunht-gyes ', 
. ros, ... ·• . ( am?s~aJ~l • Yes~:p1 em cs. ö. Dévaványa, u. t. és u, p. Dévaványa. 

vm., ~eszptcJm J., haz 397 .í.! 2 10·' N m ± V · 1 H t · K' · ~~r • 701 • -• ., ·• u • a r s ·t n y on varsan y 1Svars·1ny .,,.",._ 
3 9'i2 kh kJ' és ak hel vb en tsz lk 'h · h ' ' ' ' ' "-... · . ., • • . ' • _ · ~· J • es a · varsány, Veezprémvarsány. • 
Veszprc~n, ~~· ~· Szentgal, 19, X v II, o5, f, Varsányhely (l Sarkadkeresztúr B·ihM 
(Városlud-l\.Jslotl), . · ·rr · · ' · ' vm., cse a1 J., cs. G. Sarkad, u, t. ~:s u, p. Sar-

Városmajor, n Kecskemét, Pest-Pil-is-Bolt- kadkeresztúr . 
Kiskw• vm., es. ö. (a közbiztonsági szoill'á!o.tot Varsánypuszta, (l Verseg, Pest-Pilis-Solt·Ki~
Kecskemél város rendörsége teljesíti), u. t. és kztn vm., aszódi j., cs. ö. Aszóu, u. t. és u. p. 
11, p. Kecskemét. . Hatvan. 

1
) Városszalónak kk., )( Sönnutanyo.; . Vas Varstlszcg, (l Kiskereki, Bil~eu· vm., székely

tm., felsőőri j., ház _176, i 1.0,t6, ~.. m., o, hídi j., cs. ö. Székely hid, u. t, és u, }). Székely
r!, 1), 1.1-Bti kh., kj. és ak. helyben, tsz. Szom- hid . 
bathely, jblk. és ah. Felsöör, cs. o. FelslHSr, 83, *) Varsolcz kk., Seilágy vm., kraszno.i j., bár. 
XX, 66, _rt e. ~. t23, ~ ~ .107, M., o., ~, gk. ~rasz~arécs~, 2.827 

fi.rostag, n Székelyhid, B·ihar vm., székely- kh., kJ. és ak. helyben, ts_z. Zilah, Jblk. Kro.szna, . 
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ah. Szilágysomlyó, cs. ö. Kraszna., 61, III, 10, Vasad pusztu, r'\ Ü!'egla.k, Somogy tlln.,lengyel-
~- . tóti j., cs. ö. Somogyvál', Ú, t. és 1. p. Öreglak. 

*J Vársomlyó kk., Times vm., dettai j., hitz Vasndszöllö, n Öreglak, r!omogy tm., len-
181, ! 111, l'II., ef, 1.731 kh., kj. és ak. Mezö- gyellóli j.,- cs. ö. Somogyvár, u,~. és u. P• Oreglak. 
somlyó, tsz. Fehértemplom, jbtk. és ah. Della, *)Vasalja kk., X Pinkaszenlkirály; Var 11111., 

es. ll. Mez6somlyó, 61, VII, !!0, a. t. Tcmesbll- körmendi j., ház 100, i 7~0, M., o. 1.976 kb. 
kény, a. p. Mezősomlyó. kj. és ak. Horvátnádalja, lsz. Szombalhely, jblk. 

*) Virsonkolyos kk., Bihar t.•m., élesdi j., há:t és ah. Klll'mend, cs. ö. Rátót, 83, XX, 
'79, ! 1.30l!, O., T-, 3.782 kh., kj. és ak. Rév, m. h., a. t. Pinkaminllszent, 1:><] . 
tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Élesd, cs. O. Nagy- V as a ll a l. Vasalja. 
báród, 87, IV, 11, m. h., u. t. és u. p. RéY. .*) Vasand kk., Bil•ar 11m., lenkei j., ház 198, 

Virueg, f'l Fajsz, Kisktm vm., f. 950, O., T-, 4-.056 kh., k,j. és ak. 
kalocsai j., cs. ö. Dusnok, •· t. és a. p. Fadu. aszó, tsz. Nagy-Viu·ad, jbtk. és ah. Tenke, es. ll. 

Vál'SZerdombltanya, r"' TiszabOkény, Ugocsa Tenke, 87, IV, 18, a. t. és a. p. Tenke. 
"m., tiszántúli j. (székh. Halmi), cs. O. Tiszaúj- -V ás á r l. Balavásár, Marlonvásár, Mirkvásár . 
lak, L t. Tiszaújlak, a. P• Tiszapéterfalva. 8ál'Vásár, Újvásár. 

") Várszentmlklós kk., Vas vm., németújvári V ás á r a L Asszonyvására, PélervásárL 
j.; ház 4!8, ! 250, N., o. 668 kb., kj. és ak. V ás á r d L AlsóYási'n·d, Felsövásárd. 
Németújvár ( németújvárvidéki kj. és ak. kerü· *) Vású.rlloly kk., X Manótanya és Újhil.zlelep; 
let), tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Németújvár, Zemplén -vm., nagymihályi j., ház 2-U, f. UOO, 
'cs. o. Németújvár, 83, XX, 66, u. t. és n. p. T., m., o, •, ref. Bánócz, ~.su, kh., kj. és ak. 
Németújvár. Bánócz, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Nagy-

Várszög, t'l Révleányvár, Zemplén -vm .. , bod- mihály, ~~s.ll. Nagymihály, 66, IX, iS,·u, t és 
l'ogkOzi j. (székh. Királyhelmecz), cs. o. Zem- n. p. Bánócz. 
plénaprd; · a. t. Perbenyik, a, p. Zemplén- V ás á r h e l y I. Drávavásárhely, Erdóvasárhelr, 
agárd. Fugyivásárhely, Gye1·ővásárhely, Hódmezö-

Tál'tanya, r"' Demecser, Szabolcs 11111., nyir· hely, Kékesvásárhely, Kézdivásárhely, Kisvásár· 
bogdányi j.· (székh. Kem.eese), cs. ö. Dombrád, hely, Len~vavásárhely, Marosvásárhely, Somló-
•· t. és a. p. Demecser. \'ásál·hely, Torontálvásárhely_. . . 

Vartapaszta, n GyilkOs, Hont 11m., báti j., V~M:helyltanya, . 0 B1harkere_sztes, BütAr 
es. o. Hegybánya, u. t. Bakabánya, n. P• Hont- -vm., biha1·keresztes! J., cs. 1!. Biharkeresztes. 
bagonya. · n. t. és u. p. Biharkeresztes. . . . , 

*) Virielek kk., X Királykutalanya; Ssilágy Vás~rhelyltany~,- r'\ Krasznah!dng~ Szalagy 
'lah' · h· '""'8 s: 1 sos o -r s u.06 kh vm., sz1lágysomlyó1 J., cs. 1!. Kémer, u. t .. 11rmasq, "m., ZI 1 J., az .. u , ;w • , ., * , ... ., K 'd · 

ltj. és ak. Nyirsid, lsztk., jb. és ah. Zilah, cs. o. u. P• l'D.SZnahl veg. . . 
Zilah, 51, lll, 10, m. h. (SzilágygOI·csOn- Vú.sá.rhelyltanya, n _M~rosludas, Torda-.A.rm-
Yártelek), a. t. és a, P• l\lyíi'sid. nyos vm., marosludasi J., cs. 1!. Marosludu, 

. k n. t. és u. p. Marosludas. . 
!artop~t':nya, n Sebes ápolna, Bs eben. vm., Vi,sárhelykutas, n Hódmezó-Vásárht:ly, Csofl-

szaszsebesl J., cs. o. Sugtíg, a. t. és ll. P• ..... , . s ö Hódm x..v· :rhely-Kutas 
S-'· ó (Jiu.u vm., c . . ezu usa , 
~szcs r. r ~ . 
Vartopetelep, n Sugág, Szeben vm., szászse- y' ás.._ • cp.öu.,...... H da·' S ·z· ·a.;~ 
· j s ""' p 1 S u.Im z , • , a "• &l ugy vm., szt"'ef· 

bes1 ., cs. ö. u6 a1J, u. t. o yán, u. P• ugág. h' · 0 H d d t é H dad. · * . • .- . . cse 1 J., cs. . a a , u, • s u, p. a . 
) Várdjfalu kk., Vas vm., felsöön J:, haz 60, *) Vásítros kk., K-1·aaaú-8zöl'én-y t'lll., hégai j. 

i, 906, N., rk. Sámfalva, ~ kh., kJ. és a~. (székh. Bálincz), ház 185, :E O., m, =f, 
Samfalva, tsz. Szox_nbathely, Jbtk. és ah. Felsó~l·, ~.4·34 kb., kj. és ak. BAlincz, tsztk., jb. es ah . 
cs. O. Nagyszentm1hály, ~3, XX, 66, u. t. Pm- Lugos, cs. o. BA.lincz, ,B, VIII, jB, u. t, és •· p • 
kaó..Wr, u. p. Nagyszentm1hály. Bálincz. 

•) Várrlz kk., Bil1ar 1!m., margillai j., ház ") Vítsairosbéoz kk., )( Dióspusz!a, · Hitmes· 
101, ! 538, O., m., -T, 1.218 kh., kj. és ak. pm;zta és Pulo.jpuszta; Somogy t'1n., szigelvári j. 
Középes, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Margitto., ház 192, ! 1.065, M., n., ~, rk. NémeUad, 5.019 
cs. ö. Berel~yószéplo.k, 89, III, 7, n. t. Be1•eltyó- kh., kj. és ak. Somogyhárságy, tsz. Kaposvár, 
uéplak, a, P• Papfalva. jbtk. és ah. Szigetvitr, cs. 11. Szigetvá.r, 44, XIX. 

") Vasad kk., Pest-Pil·is-Solt-K:iskun vm., , u. t. Németlad, u. }h Somo~rrháJ:oágy . 
. monori j., ház !62, f, 1.421, M., ~, rk. Monor, *) Vú.sá.rosdomllú kk., Bai'OJI.!Ja vm., hegy'tl\1.\i. 
ág. Péteri, 6.810 kh., kj. és ak. Nyáregyháza, lsz. j. (székh. Sásd), há:t 183, f, 83~, M., 0, 1//1.1 
Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. és ah. Monor, kh., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs, jblk. és nil. 
cs. ö. Monor, 82, I, 1, u. t. i\lonor, (x J. Sásd, cs. ö. Sasd, 52, XIX, 60, m. h., •· t. 

V as o. d l . .Er,·asad. S:isd, 4.«~-"'. . 
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Vás Yas . 1!98 
• 

• 

•) Vásürosfa,ln kk., Sopron t·m., kapuvád j., cs. ö. Domb1·ovány, 37, IV, 13, a. t. Kisszedres, 
haz 59, f, 263, M., rk. és 1·ef. Beled, 714 kh., kj. IX]. 
es ak. Rábakec.zöl, tsz. Sopt·on, jbtk. és ah. Vasaslapos, t:'l Kisujszállás, Jáu-Nagykvitt· 
Kapuvár, cs. ö. Beled, 76, XVIII, 58, u. t. és Szolnok vm., cs. ö. Kisújszállás, 11. t. és a. P• 
1, p. Beled. Kisújsr.állás. 

•) 1'1\.sárosmiske kk., ·vas ?.'m., sárvari j., ház ") ''usasszentegyed kk., Ssolnok-Doboka flm., 
tt9, i 709, M., . o, ág. Gércr.e, 2.379 kb., kj. és kékesi j., haz 215, :i!. 998, O., m., ; , ref. Kis
ak. Géreze, lsz. Szombathcly, jblk. és ah. Sár~ pulyon, 3.319 kb.", kj. és ak. Vasasszenlgothárd, 
vár, cs. ö. Kúld, 83, XVIII, 59, u. t. Czelldömölk, tsz. Dés, jbtk. és ah. Szamosüjvá.r, C!. 15. Czege, 
•· J• Gércze. 63, XXII, 72, u. t. és u. p. Czege. 

')Vásárosnamény nk., X Benédehegy, Diós· 4
) Vasasszentgothárd kk., Szolnol;-Dobo~:tJ 

hegy, Eötvöstag, Hugyóhegy, Királylag, Lónyay- "m., kékesi j., ház 156, f. 872, O., it, !.!189 kb .. 
!anya, Ludányos, Tiszahid, Vár és Vladártanya; kj. és ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. és ah. Szamos
ne:eu 1!m., tiszaháti j. (székh. Beregszász), ház üjvá.r, cs. ö. Czege, 63, XXII, 72, u. t. és u. p. 
~86, i 2.240, M., ~, rk .. Vitka, gk. Nagydobos, Czege. 

kb., ak. helyben, tszlk., jb. és ah. Bereg- *) Vasasszentiván kk., Seolnok-Doboka vm., 
~z;iS:r, es. 6. Gergelyi, 65, XI, S-t, r. _[11 e. kékesi j., ház 108, :i!. 4o9:l, O., m., it, 2.381 kb., kj. 
~· . és ak. helyben, tsz. Dés, jbtk. és ab. Szilmos-

•)Vú.sú.rosszentgá.I kk., Baranya vm., szent- újYar, cs. ö. Czege, 63, XXII, 72, u. t. Czege, 
Inrinezi j., ház 112, :E 599, M., rk. Magynrszent- IZJ. · 
ivin, U91 kh., kj. és ak. Magyarszentiván, tsz. Vnsbú.nya, r-. Libelbánya, Zólyom I'm., besz
Pé&s, jbtk. és ah. Szentlörincz, cs. 6. Szentlörincz, terezebányai j., cs. ö. Garamszentandrás, n. t. 
51, XIX, 60, a. t. Magyarszentiván-Gusztávmüve, és u. p. Libetbánya. 
a, p. Magyarszen ti ván. V a s b e r z e n c z c l. Yaségelc5. 

nsárostetö, r-. Mezömadaras, Maros-Torda *) Vasboltlogasszony kk., X Angelamajor és 
r•JII,, marosi alsó j. (székh. Maros-Vásárhely), Lászlómajor; Vas t·m., vasvári j., ház 96, :E 702, 
r.s. il. Mezöbánd, n. t. Mezösámsond, o. p. Mezö- l\1., rk. Egervár, ~.031 kb., i.j. és ak. Egen·fu· • 

• 

madaras. tsz. Szombalhely, jbtk. és ah. Vasvár, cs. 6. Eger-
*) Vásártelke kk., Kolass tnn., hidalmási j., vár, 83, XX, 66, u. t. Győrvár, u. p. Egerv~tr. 

hb 64., f. 321, O., jlj:, 1.259 kh., kj. és ak. Lapu- Vasdlnnye})Uszto., n Tárkány, Komárom 1nn., 
patak, tsz. Kolozsvár, j btk. és ah. Hídalmás, cs. O. geszte~i j. (szé~h .. Xngyigmánd), rs. ö. Kisbér, 
lfagyarzsombor, 51, XXI, 67, o. t. és o. p. l\lagyar- n. t. es u. P· K1sbt!l'. . .. 
7
.sombor. *) Vastlobra kk., Va,, vnt., szentgoithard1 J., 

Vásártéritelep r\ Csongva Alsó-FehéT vm. ház lU, i. 797, N., o, d', 1.!'196 kh., kj. és ak. 
maroaúivé.ri j., é~. o. Marosuivái·, u. t. Maros~ helyben, tsz., Szombathely, j btk. és ah. Szent-
iJjvar, u. P• MagyaJ.·csesztve. _ gotthárd, cs. ö. helyben, 83, XX, 66, u. t. Gyana-

) Vásá •tk X C 'd . S . t. • • falva. ~-• n, ., sana maJor, z1ge maJor es *) v · et" kk X K 1 •t 1 . z·-'1· . . . . aseg o ., o 10 e ep , u yom vm., 
Sz!h.onymaJor: Possony vm., dunaszerdahelyi J., zólyom· · h:1z 83 .c 541 'I' rk Zól . · . . , . • 1 J., , , "' , ., . y01mernye, 
hili 20:s, f. t.S.37; M.,. O • 4~345 kb., kJ. és ak. hely· 3.314 kh., kj. és ak. Zólyom ternye, tsz. Besztercze
hen, tsz. Pozsony, Jbtk. és ah. Dunaszerdahe~~· bánya, jbtk. és ah. Zólyom, cs. ö. Zólyom, ~ó, 
ts. ö. Dunaszerdahely, 72, XIII, 42, u. t. AlbiU, XVI, 50, a. t. Garamhe1·zenc.ze, u. p. Zólyombúcs. 

~· *) Vasfo.rk:lsfalTa kk., X Vasfarkasfal d major; 
')Vasas kk., X Vasasbányatelep; Bat·anya Vas vm., felsööri j., ház 271, f. 1.656, N., o. 

tra, pécsi j., ház 240, i. 1.438, M., n., rk. Hird, ág. Alhó; 2.613 kh., kj. és ak. Vaskomját, tsz. 
ag. Pécs, 2.óM kb., kj. és ak. Somogy, tsztk., jb. Szombathely, jbtk. és ah. Felsöör, cs. lJ. Alhó, 
~ ah. Pécs, cs. O. Mecsekszabolcs, 52, XIX, 60, 83, XX, 66, u. t. Alhó, ~-

f (Somogy-Vasas), a. p. Somogy. Vasfarkasfalvi major! f\ Vasfarkasfalva, Vas 
Vasas, f"'l Sajószárnya, Gö11lÖr és Kis-Hont vm., fdsMri j., cs. ö. Felsöllr, a. t. Alhó, a. p. 

11111., tornaljai j., es. O. Tornalja, n. t. és u. P• Vasfarkasfalva. 
Tornalja. V as g y á r l. Remetevasgyár. 

Vasas, f"'l Vácz, Pest-Pilis-Solt-Kisktm vm., *) Vasitegy kk., X Buzincsákhegy, Hernyakov-
cs. ö. Vácz, n. t. és u. p. Vácz. csinahegy, Lohoveczhegy, Oraho\·csákhegy, Pre-

Vasasbányatelcp, n Vasas, Baranya v711··• kopahegy, Ternoves1\khegy és Zseleznagorahegy; 
pt!csij., cs. ö. Mecsekszabolcs, u. t. Somogy-Vasas, Zala vm-., esáktomyai j., hAz t 79, i. 9~8, H., 
1, p, Somogy. m., rk. Stridóvár, Ui09 kh., kj. és ak. Stridó,·ár, 
. *) Vasastöfalva kk., BiTu~.r "m., vaskohi j., tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Csáktornya,_ cs. ü. 
háZ 188, f. 1.077, o., T• 11.162 kh., kj. és ak. Stridóvár, 48, XX, 65, u. t. és u. p. Stndóvár 
helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Belényes, V as h e g Y l. Yonyar.:zvashegy . 
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Vas-Vas • 
• 

-· *) Vas1aidegkút kk.,·Vas vm., muraszombatij., 174, i. 1.203, O., =j=-, 9.959 kb., kj. éaak. Vaskoh, 
ház 77, f, 616, Vend, o, 618 kb., kj. és ak. lsz. Nagy-Várad, jbtk. Vaskoh, ah. Belényes, es. l, 
helyben,· lsz .. Szoinbathely, jblk. és ah. :Mura- Vaskoh, 87, IV, 13, u. t. és u. p. Vaskoh. · 
szombat, es. O. helyben, 83, XX, 66, u. t. Bnltyánd, ") Vaskohazoleste kk., Bihar tim., vaskohl J., 
~-- . ·. . . ház a6, i. 683, O., -=j=-, U07 kh., kj. és ak. 

'") Vashosszúfalu kk., )( Szentódorfa; Vas Biharkristyór, lsz. Nagy-Várad, jbtk. Vaskoh, ah. 
vm., vasvári -j., ház UO, f, 893, M., rk. Hosszít- Belényes, es. o. Vaskoh, 87, IV, Ul, 1. t. ... 

· pereszteg, !.5~8 kh., kj. és ak. Hosszúpereszteg, u. p. Biharkristyór. · 
tsz. Szombathely, jbtk. és ab. Vasvár, es. o. V as k o h sz e l i st y e l. Vaskohszelesle. 
Jánosháza, 88, XX, 66, n. t. Jánosháza, u. p. ") Vaskohsziklás kk., Bihar "m., vaskohi J., 

· BOgO te. · ház 81, :E 506, O., -=j=-, 1.089, kb., .kj. és ak. Rény; 
*) Vasjobbágyl kk., Vas vt11., felsőőri j., ház tsz. Nagy-Várad, jbtk. Vaskoh, ah. Belenyes,ea.l. 

226, :E U80, N., m., o, ág. Őrisziget, t.!U.6 kh., V11skoh, 87, IV, 1~, u. t. és u. p. Rény. · 
kj. és ak. Vasvörosvar, tsz. Szombathely, jbtk. V a. sk o h sz o h o d o l 1. Vaskohaszód.· · 
és ah. Felsc515r, es. O. Nagyszenlmihály, SS, XX, *) Vaskomját kk., Vas "m., fels156ri j., lab 

·66, a. t. VasvOrOsvár, ~- !!'79, ;E 1.667, N., 0 , fl.g. Alhó, 8.61! kb., tj. '-
~ *)Vaskapu kk., Ssilágy t~m., zilahi j., haz 74, ak. helyben, tsz. Szombathely,jblk.ésah. Fels6~r, 
i 845, O., kg. Egregypósa, 1.689 kb., kj. és ak. e!, ö. Felsc5c5r, 83, XX, 66, u. '- Fels6ór, ~ 
Alsóegregy, tszlk., jb. és ah. Zilah, cs. O. Alsó- *) VaskorpM kk., Yas tnn., mut-aszOmbali J., 

. egregy, 61, III, 10, u. t. és u. p. Alsóegregy. ház 86, l. ~. Vend, rk. Felsolendva, 650 kl, 

. Vaskapu, '""' Gúttamási, Fejér vm., móri j., kj. és ak. Felsc5.endva, tsz. Szombathely, Jbtl • 
es. li. Fehérváresurgó, u. t. Fehérváresurgó, u. p. ah. Mura.szombat, es. O. Felsillendva, 83, XX, N. 
Isztimér. a. t. Felsc5lendva-Mátyásdomb, u. p. Fels6lendn. 

Vaskapu, '""' Herezegszabar, Bat·anya tnn., Vaskotapuszta, '""' BohOnye, Somogy 'll-t 
moháesi j., cs. O. Moháes, u. t. Moháes, ·u. p. marczali j., cs. o. BOhOnye, u. t. és u. p. 86-
Herczegszabar. hönye. . · 

Vaskapu, '""' Rakottyás, Gömör ds Kis-Hont *) VaskovAcsi kk., Vas tim., moraszombatij., 
mn., feledi j., es. O • . Rimaszécs, a. t. Rima- haz Ir l, l. !41, Vend, rk. Felsc5leudva, 615 kh., 

. &7.ombat, u. p. Bátka. kj. és ak. Felsölendva, tsz. Szombalhely, jbtl 6I 
Vaskapu, '""' Szua, ]Jaranya vm., siklósi j., uh. Muraszombat, es. O. Felsc5lendva, 83, XX. 

cs. ö. Siklós, u. t. Glircsony, a. p. Ga1·é. u. t. Felsölendva-Má.lyásdomb, a. p. Fels6lendft. 
. Vaskapu,'""' Tiszanagyfalu, SeaboZcs vm. dadai *) Vask3 kk., Krassó-Ssörtny tim., boksia-

felsc5 j. (székh. Gáva), es. o. Rakamaz, m. bányai j., ház !!77, l. O., n., t, rk. Dor-
h., u. t. Rakamaz, u. p. Tiszanagyfalu. nácska, 8.611 kb., kj. (Boksánbánya nk.-ies 

Vaskapu,'""' Torda, Tortla--Aranyos vm., cs. O. beosztva), ak. BoksánbAnya, tsz. Lugos; jbtl n 
Torda, u. t. és u. p. Torda. ah. Boksánbánya, es. O. BoksánMnya, 43, VII 

Vaskapu, r-. UjvÍdék, Bács-Boilrog vtn., es. o. u. t. és u. p. Boksánbánya. 
(a közbiztonsági szolgálatot Ujvidék varos rend· *) Vaskút nk., Bács-Bodrog ·"m., bajai j., hú 

. őrsége teljesili), r. ~ p. u. 1,086, l. 6.196, N., m., bunyevácz, dalmflt, ~. 
Vaskapuköbá.nya, r-. Piszke, Eutergom 11tn., U.-125 kh., ak. helyben, tsz. Szabadka, jblk ... 

esztergomi j., cs. o. Nyergesújfalu, u. 1.. és a. p. ah. Baja, cs. o. Bátmonostor, 19, VI, 17, 
Piszke. r. _[ll e. ~· 

Vaskapu malom, r-. Gúttamási, Fejt-r vm., móri V as k ú t l. KisvaskúL 
j., cs. O. Fehérvárcsurgó, •· t. Fehérváresurgó, *) Vasláb kk., Csf.k ""'·· II'Jergyószentmitlllli 
u. p. Isztimér. j., lráz 179, f. 940, O., m., ; , U3 Hb., kj. ésak. 

Vaskapupuszta, '""' Csúz, Komárom vm., ud- Kilyénfalva, tsz. Csíkszereda, jbtk. és ah. GyerrJO-
- · ,-ardi j. (azékh. Ógyalla), es. o. Udvard, u. t. és szentmiklós, cs. o. Gyergyóújfalu, lliV, 

u. p. Csúz. ~. r, ~ p. u. . 
')Vaskoh kk., Bihar 11m., vaskohi j., ház !40, "} Vaslak kk., Veu ""'·• moraszomba.li j., IW. 

:E U70, O., m., o, T-, 2.041 kb., kj. és ak. hely- 86, :E 402, Vend, m., ág. Battyánd, 1.090 kb., ij. 
hen, lsz~ Nagy·Várad, jbtk. helyben, ah •. Belényes, és ak. Battyánd, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 
es. O. helyben, 87, IV, 18, · f (Vaskoh-KOrOs· M_uraszombal, es. o. Jluraszombat, • XX, sa, 
barafalva), _[ll e. a. t. és u. p. Batlyánd. 

*) Vaskohaszód kk., Bihar ~m., vaskohi j., *) Vasmegye1• kk., X Háslanya, Kislanya, Naar· 
ház 1~, l. 1.130, O;, T-, 8.542 kh., kj. és n.k. tanya, Telektanya és Vastanya; S.abolca t""·• 
Kerpenyéd, tsz. Nagy-VáJ:ad,jbtk. Vaskoh, ah. Belé- nyírbogdányi j. (azékh. Kemeese), hú.z 170, i 
nyes, es. O. Vaskoh, 87, IV, 181 u. t. Biharklis- 1.350, M., ~ 1 rk. Kemecse, gk. Nyirpa.zony, 
tyór, 11, p. Vaskoh. kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Nylren-

*) Vaskohmez6 kk., Bihar ""'·• vaskohi j., ház hba, ca. o. Kemecse, 66, X, SS, 1:81-
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Vas-Vasz 

•) kk., Yas ""'·• mw·aszombe.ti j:, j., ház 186, :E 7!!0, ~., 0• r~oo kb., kj. • 
ház 8! :f, 35! Vend ág. Battyó.nd, 763 kb., kJ. ak. helyben, tsz. Szombathely, Jbtk. és ab. Szeat-' , ' . 
és ak. Battyánd, tsz. Szombalhely, j btk. és ah. gotthárd,. cs. O. Rátót, 83, U, 661 u •. i. és u ... 
l{uraszombat, cs. ö. Vashidegkút, 83, XX, 66, u. t. RU.tót. · · · . . 
ú •· p. Batlyánd. . · Vastag, 0 Arló, Borsod t~m., ózdi j., . ca. G. 

*} Vasnyultala kk., Vas t~m., németújvári j., Járdánháza, n. t. Ózd, u. P• Arló. 
hb !8, i, 167, H., l'k. Várszentmiklós, .fo17 kb., Vnstagerdötanya,n Dömeháza, Hont tlm., kor
kj. és ak. Tobaj, tsz. Szombatllely, jbtk. és ah. ponai j., es. ü. Alsósipék, u. t. és n. p. Németi. 
Németújvár, cs. ö. Németújvár, 83, XX, GG, u. t. Vastaghalompuszta, n Kisperkáta, Fejér flllf,, 

Németújvár, u. p. Tobaj. adonyi j., es. ö. Nagyperkáta, u. t. Szolgaegyhiza, 
Vaspatak, n Érábrány, Biho.r 11m., margittai n. p. Nagyperkáta. • 

·j., ·cs. ö. Mo.rgitto., n. t. és n. p. Eráhrány. . Vastagnyírmajor, n Somogycsicsó, Somon 
*) V nspataka kk., Sáros 11tn., gh·álli j., ház vm., esurl!'ói j., cs. O. Csurgó, a. t. és n. p. Iharos-

66, ! 815, T., rk. Karácsonmezö, ág. Girált, berény. 
1.01! kb., kj. és ak •. ·KQkemczó, tsz. EpelJes, Vastanya, n Demjén, HetJes tJm., egri j., 
jbtk. · és ah. Girált, es. ö. Ká.lnás, 67, IX, 29, es. o. Füzesabony, n. t. Verpelét, u. p. Kere-
.. t. és a. p. Girált. csend. 

Vaspataktanya, 1""1 Sajóivánka, Borsoil vm., Vastanya, 1""1 Gulics, Bereg t~m., tiszaMü j. 
111jószentpétel'i j., cs. G. Sajókaza, a. t. Vadna, (székb. Beregszász}, cs. _O. Ge1·gelyi, u. t. Tarpa. 
L p. Sajókaza. · u. p. Gulács. · · · 
· · Vaspato.ktelep, 1""1 Stejvaspato.k, Hunyad tJm., Vaatanya, n Vasmegyer, Ssabolca t~m .• , nyir-
hitszegi j., cs. c'J. Vi.rhely, a. t. és u. p. Demsus. bogdinyi j. (székb. Kemeeae), es. o. Kemeese, 
· *) VaspoloDJ kk., Vas t~m., muraszombati j., a. t. és n. p. Vasmegyer. 
lW t.ó, i 2B5, Vend, ág. Battyánd, 890 kb., kj. Vnstltmentl sr.öllök, n Vinga, Temes t1&, 
6I ak. Battyánd, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. vingai j., es. Vinga, u~ t. és a. p. Vinga. 
Kuraszomhat, es. O. Muraszombat, XX, 66, Vasúttelep, 1""1 Hatvo.n, Heves 11m., hatvani j., 
., t. Muraszombat, a. P• Battyánd. cs. G. Hatvan, a. t. és u. p. Hatvan. 

*l VaspUr kk., X Csatári puszta, Fenyc5skGzi- *)Vasvár nk., X Gesztenyéspuszta, Góré,GyareJ• 
major, Újhegy és V eleneze; ZaJa 11m., zalaeger- major és Szentkeresztmajor; Vas t~m., vasvári j., 

j., ház 14-1, f, 778, M., rk. Zalaháshágy, ház 668, f, 4o.194, M., o, J), ig. Nemeskolta, . 
kh., kj. és' ak. So.lomvár, tsztk., jb. és 6.241 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Szomhalhely, 

ah. Za.llegerszeg, es. O. Zalal0vc5, 48, XX, 6.fo, u. t~ btk. és ah. helyben, es. ö. helyben, 83, XX, 66, 
Za.la.hishágy-Rimli.nymajor, a. p. Salomvú.l·. r. _r- e. ~· 

•) Vassaflllva kk., Krassó-Ssörény tJm., boksnn- as v á r l. Batizvasvári, Nyírvasvári. 
binyai j., ház ! t • .fo28, O., n., m., =f-, 1·k. Vasró.rlbegy; n Magyarvalkó, Ko1ozs .,.., 
Boksánbinya, !U79 kb., kj. (Boksánbánya nk.- bánffyhunyadi j., es. ö. Jósiko.falva, u. t. Nasy-
hes beosztva), ak. Boksánbánya, tsz. Lugos, jbtk. kalola,- u. p. Mauarvalkó. · 
~ ah. Boksánbánya, cs. G. Boksánbánya, 48, VII, Vo.svá uszta, 1""1 Bolyok, Borsod t~m., ózdi 
SO, a. t. ils u. p. Boksánbánya. · j., cs. o. zd, u. t. és n.: p. Ózd. 

Va8spuszta, 1""1 Ács, Komárom t~m., gesztesi *) VaSTecsós kk., Vas vm., muraszombati j., . 
~ (azékh. Nagyigmánd), .es. ö. Aes, u. t. Szenl· ház 1(.9, f, 715, Yend, rk. Peresló, 900 kb., kj. 
jinos, v.. p. GGnyii. · . · és ak. Perestó, tsz. Szombnthely, jbtk. és ab. 

1""1 Erst:c51Ms, Seilágy t~m., tasnádi Muraszombat, es. O. Vasdobro., 83, XX, 66, 
j., cs. 11. Pele, u. t. és u. p. Erszöllös. u~ t. Felsc5lendva- .Mátyúsdomb, n. p. Peres tó~ 

Vassto.nya, n Tordatú1·, Torda-Aranyos 11m., Vasviilgy, ·n Ökörmező, Máran~aros t~m., 

• 

. "tordai J., Cll. ·G .. Torda, u. t. és a. p. Tordalúr. ökörmezői j., cs. ö. Ök0rmezc5,. u. &. és •• p. 
*J Vassurány kk., X Lajostel ep, Pereczmajor Ökörmező. · 

6a' major; Vas wn., sz ombathe ly i j., *) Vnsvöriisvar kk., Vas t~m., felsMri j., bál 
hu 69, f. 640, M., rk. Salta, 1.738 kh., ·kj. és ak. 136, f, 997, N., m., 0, 1.ó04. kh., k.). és ak. 
Nemesbőd, tsztk., jb. é& ah. Szombathely, es. ö. helyben, tsz. Szombalbely, jbtk. és ah. Felsc5őr, 
Acsád, 83, XVill, 69, m. h. (Vassurány- cs. ö. Nagyszentmihály, 83, XX, 66, r,_r- e. . 
Salta.), 11. t. és n. P• Vép. ~. 

Vassurányi_ major, 1""1 Vassurány, Vas t~m., VnszaUmalom, n Komorzán, &atmár ti .. , 

aombathelyi j., cs. l); Acsád, n. t. és u. p. Vép. avasi j. (székh. Avasújváros), cs. O. 
*) Vassz4!cseny kk., )( Lesvárimajor; Vas .vm., u. t. Bikszádfürdö, u. p. Bikszád. 

· nomba.thelyi j.,· ház .98, :E 781, M., o. ~iU19 ") Vaszar kk., X Ásokérimajor, Islvó.nmajor, 
kh~ kj. és a.k. helyben, tsztk., és ah. Szombat- JánrJsmajor, Mézeshegy, Pénzesmajor és Rózsa· 

• 

hely, CL ö. Vép, 8iJ, XVIII, 69, r. ~ p. u. major; Veslpt·ém vm., pápai j., ház 316, ! .!.1!6, . 
')Vnsszentmlb.á-11 kk., ·Vas 111n., szentgotlluí.rdi M., o, 6.570 kb., kj. és ak. helyben, tsz. V 
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' prém, jbtk. ós ah. Pápa. rs. ö. Loviszpalono., Va.ytag, r"' Málészalka, B~atmár na., tnáte. 
19, XVII, 55, r. ~- . szalkai j., es. G. Málészo.lka, u. t. és 1. p. láté-

V as z a r l. szalka. 
l•aszUó kk., Ár11a vm., námesztói j., haz 9!, Vaytauya, r'\ Nyil·to.ss, Beaboka vm., kisvárdai 

f, 886, T., rk. Lokezn, 1.587 kh., kj. és ak. j., cs. G. Nylrkamsz, u. t. és u. P• Nylrtus. · 
J.okcza, tsz. Rózsahegy, jblk. Námesztó, ah. Alsó- Vaytanya,• r"' Oláhtordos, ..4.186-Fel.Sr ""'·· 
kubin, cs. o. Námesztó,- 71, XV, 4!l, n. t. Ná- marosújvári j., cs. O. Asszonynépe, u. t. én. p. 
ml'sztó, a. p. Lokcza. Magyo.rlapád. 

V as z i o v a l. Vassafalva. Vaytanya, r'\ Ópályi, Biaimár v•., mátésznlkai 
V a s z o j a l. V észalj a. j., cs. G. Málészalka, u. t. és u. P• Ópályi . 
") l•iu;zoly kk., Zala '!lm., balatonfOJ•edi j., Vayta1nya, r'\ Vaja, Slabole& vm., nylrbnktai 

ház 1 SO, f. 4.68, M., o, U·55 kh., kj. és ak. Ne- j., cs. O. Nyírmada, u. t. és u. P• Vaja. 
mcspécsely, tszlk. Veszprém, jb·. Balatonfnred, ah· V ázsecz nk., )( Vágfalvo. vasútállomás; Liptd 
Tapolcza, cs. ll. Balatonfüred, &8, XX, 64, u~ t. 111n., li p ló újvári j., ház 636, ! T., r:f, rk. 
Nagyvázsony, u.. p. Aszófő. Csorba, 16.168 kb., ak. helyben, tsz. Rózsa. 

Vaszt6Iy, r'\ Csabdi, Fejtr t1m., váli j., cs. O· hegy, jbtk. Liptótijvár, o.b. Liptószentmiklós, ca. D. 
Bicske, u. t. és u. p. Bicske. helyben, 67, XV, 69, 

•) VM; kk., X Annamajol', Emiliamajor és *) Vázsnok kk., Baranya 1lm., hegyháti j. 
Szentkútma:or; Vas vm., szomhathelyi j., ház (székh. Sásd), ház 59, f, ~~. M., rk. SAsd, 
91, f. 91{), M., 1·k. Felsőszilvá.gy, S.96R kb., kj. kb,, kj. és ak. Sásd, tsz. Pécs, jbtk. és ah. Sáad, 
és ak. NemesbOd, tsztk., jb. és ah. Szombathely, cs. o. Sásd, 5!, XIX, 60, a. t. és IL p. Sásd. 
cs. li. Acsád, 88, XVIII, 69, .['4 e.· ~- V á.zsooy, f"'\ Nagyláng, Fejtr vm., azétes-

V a t l. Külsóvat. - . fehél'Vári j., cs. G. Kislang, u.. t. és a. p. Nagyláq, 
V á t 1. Mersevát, Versecz..-át. V á zs o n y I. Nagyv:izsony, Tótvázsonr . 
V a t a l. Bélvata, Vajasvata. VAzsonypuszta, r'\ l!'elcsút, Fejér tllft., dli j., 
") Vatta nk., X Felsölanya, Kislanya, 1\fo.rgit· cs. o. Bicske, a. t. Bicske, a. p. Felcsút. 

tanya és Sashalomtanya; Borsod t1m., mezö· VAzsonJpuszta, f"'\ Gyékényes, &mogg .,._, 
kövesdi j., ház 191,_!. 1.216, M., ~, rk. Harsány, csurgói j., cs. G. Zákány, u.. t. éa a. p. Gyékényes. 
-i-.~68 kb., ak. helyben, tsz. Miskolcz, jhtk. és ah. *) Vécs nk., X Haraaztipuszta és Külst5 czigánJ· 
MezökOvesd, cs. O. Em<'!d, 60, X, 31, u.. t. ~s u. P• telep ; Het1U vm., egri j., ház ~. i 1.87,, ll., 
Emöd. . rk. Kisnána, 4.669 kb., ak. helyben, tszlk., jb.s 

V a t t i n a l. Verseczvát. h Eg v lét 60 X .,.. ~ Fel a . e1·; cs. o. erpe , , , .,,., L .. • 
V á t y l. Nagyváty. d b " D ló . c ru, u. p. omosz • 
V atya, r'\ Ujhal'tyán, Pest-Pilis-Solt-J(iskun v é cs l. Bodrogvécs, Marosvécs. 

ml., alsóelabasi j., cs. O. Alsódabas, u. t. N jár- Vecsatalianya, r'\ Barczika, Borsod vm., saj6· 
egyháza, u. P• Újhart~án. . . . · . szenlpélel'i j., cs. G. Sajókaza; a. t és L p. 

Vátyoupuszta, r"' _Geszt, B·ll&o.r vm., cse.!l'ru J., Bal·czika . 
cs. o. Nagyszalonta, a. t. és u. p. Gesz.t. *)Vé · kk Z61 U. . . n.~ lszécsi · ház 

Vnvrocska kk., )( Soltészmalom; .At'I'G vm.• csa ·• np n 11711·• ll'" J., 
: tó' · h' 106 · 6! 5"'9 T k Námes ló i. 1.!44, T., m., it, rk. Töketerebes, ref. 

. namesz l J., az ' ö~öo "' ' ., r • z ' kh k' h l b ts Sát lj .. h l 
1.682 kh., kj. Lokcza, ak. Námesztó, tsz. Rózsahegy, ~-115 ., J. és ak. e Y en, z. ora &UJ e J, 
jblk. Námesztó, ah. Turdossin, cs. o. Námesztó, Jbtk. és ah. Gálszécs, es. O. Tc5keterebea, 66, 
71, XV, 49, a. ·1.. és a. p. Námesztó. IX, !!8, m. h., :f, , · 

v a v r i n c z l. Lórinczvágása. V e cs e Dunave~e, :somlóvecse, 
. Vavrlsó. kk., Lipt6 '!lm., liptóújYári j., ház 170, V é cs e l Hernádvccse. 

! 842, T., ág. Szentpéter, 1.602 kb., kj. és ak. *) Vecseháza kk., Krassd-Beórlftg liM., Iurosi 
Szentpéter, tsi. Rózsahegy, jbtk. Liptóújvár, ah. j., ház !!!O, :f. UOS, N., (),6.557 kb., kj. és ai . 
J,iplószentmiklós, c,:s. O. Liptóújvár, 67, XV, h~lyben, \sztlt., jb. és ah. Lugos, cs. ll. Krwó-
n. t. Liptóújvár, rzj. v1sz~g, 48, VIII, !IS, ~· 

VBTró, r"' Dombelve, Tt·cncsén cso.czai j., Vecsei erdölak, f"'\ Hór, Ze1nplla v._, Bál· 
, cs. O. Cso.cza, u. t. Csacz:u, u. p. Dombelve. szécsi j., cs. G. Gálszécs, a. t. Parnc!, a, p. 

Varkistanya, 0 Nyfrtass, &abolcs 11m., kisvár· Vécse. 
do.i j., cs. o. Nyll·karász, u. t. és u. p. Nyírtass. *) Veosekl6 kk., X Erdészlaktelep és Nyirju· 

Vayrét, r'\ Pósalakn, Bihar 11m., központi j. puszta; Ndgrá.iJ '!lm., fQleki j. (székh. Salgólar
(székh. _Nagy-Várad), cs. O. Mezótelegd, u. t. és ján), ház 88, i. 678, M., rk. Egyh4zasbást, 1.867 
u. I»· Mezötelegd. kh., kj. és ak. Czered, tsz. Balassagyarmat, jbtL 

Vaytag, r'\ f~rdengeler, Seat1nár t:tll., nagyká- és al1. Salgótarján, cs. ll. Ajnácskil, $,.XVI, 61. 
rolyi. j., cs. G. Szaniszló, a. t. Érendrécl, a. p. u. t. Ajnácsk6, u.. P• Czered. 
}:rdengeleg; · Vecseuy, r'\ SiUtor, Yu1prim v•., aircai j~ 
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cs. o. Réde, a. t. Tápszentmiklós, u. p. Vesz- ház 111, ! Ml, m., o., ; , ~, 1.677 kh., ~- és 
prémvarsány. ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, és ah. Margi.tta, 

")Vecsérd kk., Nagy-Kakalló tlm., szentágotai es. O. Margitta, 39, III, 7, :C, ~· 
j., ház 185,! 658, O., ; , .:t, 1.860 kb., kj. és ak. VedresJuura, " Ószenhván, Torontál 11m., 
Fels<5gezés, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. Szent- tOrOkkanizsai j., ca. ll. Szl!reg, iQ m. h., a. t. 
ágota, cs. O. Bólya, St, XXIII, 76, m. h., és a. p. Ószentiván-Újszentiván. 
1. t. Szent:igota, a. p. ?tlartonfalva. *) VedrGd kk., X Józsimajor és, Kláramajo1·; 

*) Vecsés nk., X Alsóhnlom, Erzsébetmo.jor. Po6aony 11m., nagyszombati j., ház lU, ! 1.1~, 
Felsl!halom, Ferihegy és Halomegyháza; Pest- T;, m., ö, ~.438 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 
PüiB·Solt-Kiskun tJm., monori j., ház 1.178, :f. Pozsony, jbtk. és ah. Nagyszombat, cs. O. Czlfe1·, 
UOO, lll., n., o. ref. Űllc'J, 7.763 kb., ak. hely- 72, XIII, (0, ii fl e. ~· 
ben, tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), tk. és *) Vedrödaijfala kk., X Körtvélyesházcsopod. 
ah. Monor, cs. O. Gyllmrc'J, .82, I, 1, r. Pálffymajor és Zichymajor; Poesony t:m., narr-

~- szombati j., ház 61, :E 693, T., ro., rk. Vedr4d, 
V e cs és l. Vasvecsés. 1.444. kh., kj. és ak. Vedrl!d, tsz. Pozsony, jbtk. 
V~seyta.~, "Bere, Beatmár tJm., nagykárolyi és ah. Nagyszombat, C9. o. Czifer, a, X.III, 40. 

j .. cs, ö. Szaniszló, a. t. Szaniszló, u. p. CsomakOz. u. t. és a. p. Vedr6d. · 
Vécseytanya, " CsAszló, Szatmár tim., csen- V é g l. Haranynhidvég, Faluhidvég, Gnram-

geri j., cs. ö. Csenger, u. t. Gacsály, a. p. Jank. bidvég, GömOrhegyvég, Hegyvég, Hidvég, Ipoly
Vécseytanya, " Csengersima, Szatmár 11m.1 hidvég, Kishidvég, Krasznahidvég, Lend\·ahicivég, 

csengeri j., cs. O. Csenger, u. t. Csenger, a. p. Oroszvég, Rábahidvég, Sajóhidvég, Városhidvég, 
Csengersima. Zala vég. 

Vecseytanya, " Egerszólát, He'IJU 11m., egri j., *) Végardó kk., ZempUn tJm., sárospataki .~:. 
u. !!. Verpelét, u. t. Verpelét, u. p. Egerszólát. ház 180, :E 1.0i9, M., t., t, rk. és ref. Sáro9patak, 

Vécseytanya, "Nylrmártonfo.lva, Sza.,bolcs 11m., 2.001 kh., kj. és ak. Sárospa'ak (sá.J·ospalahidéki 
ligetaljai j. (székh. Nylracsád), eli. O. Nyiracsád, kj. és ak. kerület), tsz. Sátoraljaújhely, jblk. Sá
L t. és u. P• Nylrmártonfalva. rospatak, ah. Sátoraljaújhely, cs. !!. Sárospatak, 

*) Vecze kk., Maros-Torda tlm., nyA.rádszeredai 6ö, X, SS, a. t. és a. p. Sárospatak. 
j., ház ö!l, f, 236, O., kg. Székelymoson, 586 kb., V é g a r d ó l. Hidvégardó, Szőlll!svégardó. 
kj. b ak. SzékeJytompa, tsz. Vásárhely, *) Végaszó kk., Zemplén vm., szinnai j., háJ 
)btk. és ah. Nyárádszereda, cs. O. Székelykál, 62; 65, :E 87-t, R., n., gk. Utczás, ~.778 kb., kj. és ak . 
XXII, 71, L t. és a. p. Nyárádszereda. Utczás, tsz. SátoralJaújhely, jbtk. és ah. Homonna, 

V e c z e l. lpolyvecze. . es. O. Ugar, 66, IX, 28, u. t. ~évhegy, a. p. 
Ve01el kk., Hunyacl tim., dévai j., ház 207, Ulcds. · 

l 6U, O., ; , 2.005 kb., kj. és ak. helyben, *) Végcsarnó kk., Sáros ""'·• felsövizkl!zi j., 
taztk., jb. és ah. Déva, cs. o. Déva, 6,, XXIII, 75, ház i6, :E 163, R., gk. Ladomérvagása, 1.070 kb., 
L t. és u. p. Branyicska. kj. és ak. Felsöhuniócz, tsz. Eperjes, jbtk. Felsó· 

•) Veczk kk., Bzolnok-Doboka t~m., csákigorbói vízkOz, ah. Bártfa, es. o. Alsókomárnok, 67, IX, r!9, 
j., ház 67, ! 846, O., T• 1.076 kb., kj. és ak. Aszó, u. t. FelsövizkOz, a. P• Ladomérvágtsn. 
taL Dél!, jblk. Gsákigol'hó, ah. Dés, cs. G. Alparét, V é g e d l. Zalavég. · 

XXI, 70, a. t. és a. p. Csákigorbó. *) Végegyháza nk., Oaanád tlm., mezc5kovács-
V 6c z ke l. Székelyvéczke. - házi j., h:iz ~H. ! 1.513, M., t., o, gk. Battonya,' 
Veczklpapl:rgyár, " Pelsc'Jez, Gömör ~a Kis- 1.066 kb., ak. helyben, tsz. S1eged, jbtk. és ah. 

Hont ""'·• ro11myói j., cs. O. Pelsc'Jcz, a. t. és Battonya, es. G. JleJc5kovácshAza, 101, V, 16, • 
L P• Ptdsőez. cgj. 

*)Védeny nk., X Újmajor; Mosot1 11m., nezsi- Végessytanya, ~ Tarnazsadány, Betles tltn., 

deri j., ház Su9, :E 1.866, N., ro., o, 5.650 kb., hevesi j., cs. O Nagyfllged, a. t. Ludas, a. p. 
: at. helyben, tsz. Gy4r, jhtk. #Ja ah. Nezsider, Tarnazsadány. , 

• 

cs. o, Nezsider, 76, XVIII, 58, L ~ Nezsidel', *) VégfalTa kk., Zala ""'·• csáktornyai j., háJ 
• 

~· S~, f. 165, H., rk. Stridóvár, 649 kb., kj. és ak. 
*) fédfala kk., X KA.posztafalvai vasuti állomás; StridóvA.r, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Csáktol'nya, 

8Jepu ""'··iglói j.,. ház 66, f, 871, T., czigány, m., cs. O. Stridóvár, 48, XX, 65, a. t. és a. p. 
ti;, 86i kh., kj. és ak. Káposztafalva, tsz. Lc5cse, Stridóvár. 
jhtt. és ah. Igló, es. O. Kú.posztafalva, 67, IX, V é g h e g y l. Alsóvéghegy, Felsc'Jvéghegy •. 
ll, L t. Káposztafal va, a. p. V édfalu. · *) V ég hely kk., Vas t~m., roUI'IlSZombaü j., háa 

Védlmajor, " Albis, Bü,ar 11m., margittai j., 4-1, f. 246, Vend, rk. Csendlak, 819 kh., kj. és ak. 
es. o. Szalacs, •· ~Apátkeresztúr, a. p. Asszony- Csendlak, tsa. Szombathely, jbtk, és ah. Ml11'll· 
YÚára, :t~omhat, cs. O. Vashidegkút, 88, XX, 68, L t.. 

') Vedres!bnuy kk., Billar ""'·• mariittai j., Muraszombat, a. p. Ferenczlak . 
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V é g h e l y l. Szepesvéghely. Pancsova, 'cs. o: Alibun6.r, VII, fi, 
Véghmajor, n Kajászószentpéter, l!'ejtr vm., ~-

váli j., cs. O. Vál, u. t. Vál, u, p. Kajászószent- ') Vógvár nk., X Danimajor és. Edemajor; 
péter. Tetnea vtn., huziásfnrdői j., ház ó91, f, 't.SS.~, M., n., 

Véglábtanya, n Harasztos, Tortla-Aranyos ~, rk. Niczkyfalva, kg. Kidár, kh., ak. helJ· 
vm., felvinczi j., es. G. Aranyosgyéres, a. t. és ben, tsz. Temesvár, jblk. és ah. Buziásfürdő, cs. ll. 
L p. Harasztos. helyben. 61, VIII, f (Végvár-Kádar~ 

*)Végles kk., X Frigyesmajor, Miklós és Végles- _r e. ~ 
hajnikova; Zólyom vm., nagyszalatnai j., ház *) Végvezekény kk., Nyitra ""', nagytapol· 
98, :! 1.0411, T., m., 1·k. és ág. Nagyszalatna, 5.631 csányi j., ház 57!, :! 865, T., rk. Nyilrnsárfó, 
th .. kj. és ak. Nagyszalatna, tsz. Beszterczcbánya, 1.58\ kh., kj. és ak. Radosna, tsz. Nyill'a, jbtt . 
jbtk. és ah. Zólyom, es. G. Nagyszalatna, 25, XVI, és ah. Nagytapolesány, es. O. NagyrépénJ, 1!1, 
liO, r (Végles-Nagyszalatna), u, t. Nagy- XIV, 46, u. t. és u. p. Radosna. 
szalatna, ~ p. u. *) Vel1ócz kk., ZemplétJ vm., varannói j., ház 

\"égleshajnikova, r'! Végles, Zólyom vm., 158, f, 714, T., o, gk. Csemernye, S.~ kh., 
nagyszalatnai j., cs. G. Nagyszalatna, a. t. Nagy- kj. és ak. Csemer!J.ye, tsz. Sátoraljaújhely, jbtt. 
szalatna. a. p. Végles. és ah. Varannó, cs. G. Varannó, 66, IX, 

*) Végleshuta kk., Zólyom t~m., nagyszalatnai a. t. Varannó, ~
j., ház 105, f, 888, T., ö, 1.987 kb., kj. és ak. Vellertanya, r'! Mokrin, Torontál 11111., nagy
helyben, tsz. Beszterezebán y&, jbtk. és ah. Zólyom, kikindai j., cs. G. :rtlokrin, u. t. és u. p. Mokrin. 
cs. ll. Nagyszalatna, 25, XVI, 50,. a. t. Nagy- Velmpnszta, n Olaszfalu, Veszprtm vm., Zirezi 
szalatna, ~- j., cs. G. Zircz, u. t. Zh·cz, 1. p. Olaszfalu. 

*) VégJeskálnok kk., Zólyom "m., nagy- Vefsztanya, n Batiz, Szatmár vm., szatmár. 
szalatnai j., ház 89, f, 803, T., rk. Végleshuta, németi j., es. O. Szatmár-Németi, a. t. Bntiz, 
Ag. Nagyszalatna, 843 kb., kj. és ak. Végleshuta, u, p. Batizvasvári. 
tsz. Beszterczebánya, j btk. és ah. Zólyom, es. G. Telsztany a, n Domahida, Szatmár 11111., nagy· 
Na"szalatna, 25, XVI, 50, u. t. Nall'yszalatna, károlyi j., cs. O. Nagymajtény, u. t. Domahida-
u. p. Végleshuta. Kismajttlny, u. p. Domahida. 

Véglest, n Garamladomér, Bars t1m., garam- Veisztanya, n Eg1·i, Szatmár "!!'·• szatmitr· 
szenlkereszli j., cs. G. Garamszentkereszt, Ilo t. és németi j., es. G. Mikola, u. t. és u. P• Mikola. 
u, p. Gammszenlkel'eszt. Vei~z~anya, n _Jármi, S.ratnlál· ~~~··. máté· 

Végmalom, n Sál·vár, Vas vm., sárvári j., cs. sz.alka1 _J., ~s. G. llatészalka, u. t. Ma.teS1.alka, 
0. Sár\·ár, u. t. és u. p. Sárvár. u. P• Jarm1.. . 
Végm~lszöllöltegy, n Szepe~, Zala t1m., ·ta- Veiszta~y~, n Lugosk1sfa~u, !frass6-~zörtt~y 

polczai j., cs. o. KIJ.vágóOrs, a. t. RévfO.lOp, u, p. vm., ,lugosi J., cs. ö. KrassóVIszag, u. t. es •· p. 
Szepezd. . Lugos. 

*) Vé árt k kk B ., 1 · ék" ·. · Veisztanya, n Mikola, Szatmár vm., szatmár· 
gm on a · ., e1·eg vm., .e VIV 1 J· é l' . .... M'k 1 ~ é u·k 1 

( .. kb Il ) 1 á 7 • S! , 51 R k N· • n me 1 J., cs. u. 1 o a, u. •• s. u. p. ml o 11. 
sz., . osva . 1 z ..,, ..-. ..., ., m., g • .tgy V 1 t N · 8 b l y1 

áb ... k 11.o kb kj é k 1.őké ., 1 B . • f' sz anya, n yu·pazony, za o cs !lm., n r· 
I Jn a, • -.a ., • sa . s.a u, tsz. erelf b d. · · ( ékh K ) ... N · h' 

. á~· "blk ll b M ká 0 H ... l og any11. sz · . emecse , cs. u. y1regy aza, sz _z, 1 . osva, a . un cs, es. . ... meg. t ... p N i 
65 XI 

u. , .. s u, • y rpazony. 
, . 34, u. t. Ilosva, u. p. Hátmeg. v 1 t ........ 8 8 , · ... ·. . • . , e sz .anya, , , zamosszeg, Ja. mar , •. , 

. ) _Vegortol·án_:r kk., Saro~ vm., felsdvizkt'lzl mát· szalkai j., es. o. Nagydobos, u. t. és a. P• 
J., haz 29, f, 16~, R., gk. K1smedvés, 678 kh., Nagydobos. . · 
kj. fs ak. Felsőhu_nkócz, tsz. Epe1•jes, jbtk. Felső· Veisztanya, n Szaniszló, Szatmár vm., nagy· 
vizkOz, ah. Bártfa, cs. o. Alsókomárnok, 671 IX, károlyi j., cs. ·o. Szaniszló, u. t, és 1, P• Sza. 
29, u. t. FelsóvizkOz, u, P• Ladomérvágása. niszlú. 

*) Yéb"})etrl kk., Sáros vtn., bárlfai j., ház 78 Veisztnnya, n Szúszrégen, Maros-Torda ~111., 
f, 4182, R., ; , 2.450 kb., kj. és ak. Galbatő, tsz. cs. ö. Szászri•gen, u. t. és u. p. Sz;iszl'~gen. 
Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, es. O. Bárlfa, 67, · Vcb;ztamya, n Vejte, Te1nes vm., csáki j., cs. 
IX, ~9, u. t. Bár:fa, u, p. Galbatő. o. Liehling. u. t. és n. p. VPjte. 

*) Végrosztoka kk .. )( Kuhtócz; Sát·os vm.. V t isztelep, n HomoróJ, No.gy-Kük,ill6 1!11., 

felsővízközi j., ház 76, j!, 4114, R., gk. Kecsköcz, kóhalmi j., Cll. O. Kőhalom, u. t. és u, p. Ho-
2.468 kb., kj. és ak. Fclsóoc.IOI·, tsz. Eperjes, jbtk. moród. . . 
FelsövizkGz, ah. Hártfa, ca. G. Zboró, 67, IX, !lJ. Vejke, f""' Pereszteg, Soprofl ""'·· soprom J., 

U t Al Ó F l Ó d es o Nagyczenk a, t. Nagyczenk, u. p. Pmszteg. 
, , s pal!ony, U• P• e s o or. • · . ' . . ... 
*) V · t il 'l k .,., 'l 1' h á · V e i k e l K1sveJke, Nag)~ eJii.e. egszen m ut y n-., .L01'0nta vm., a 1 un 1'1 · E -1 t' · Králiklnnya es 

j., ház 7::!6, i. 4.095, O., T• rk. Ürményhitza, 10.169 *) Vt•jte nk., X rzse 'sea·~ 1:
1 z,.a'h·'z~'lll "1 R",r 

· r · 1 Temes rtn e · K ,., " "' ·- •• • kh., ak. helyben, lsz. Pancsova, jl,tk. Alibunár, ah. 'e1sz anya; .. . - . 
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• 
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N., o., m., .:j=-, r~. Csák, 4:747 kh., ak. helyben, jbtk. és ah. Felsc56r, cs. o. Nagyszentmihály, SS, 
tsz. Temesvár, J.htk. és ah. Csák, cs. O. 8zéphely, XX, 66, u. 1, és a. p. Nagyszentmihály. 
61, VIII, 2-f., i;\1, :C, _pi e. ~· *) Velejte kk.,){ Máriatanya és Velejtcfürdc5; 

Vejte, r"' Dunapataj, Pest· P.il is-SoU-J(islcutl Zetnplén 'l!m., sátoraljaújhelyi j., ház na, f. 707, M., 
tnn., dunavecsei j., cs. ö. Dunapataj, a. t. Harta. t., ; , rk. Lasztóez, 2.093 kh., lrj. és ak. helyben, 
L p. Dunapataj. tsztk., j b. és ah. Sá.loraljaúj hely, es. O. Alsó-

') Vejtl kk., X Daróczihalma és Vejtirév; mihályi, 65, X, 33, ~. :r. u"' . 
Baranya vm., siklósi j., ház 76, f. 439, M., ~, Velejtefllrdö, ,.-.., Velejte, Ze111plén vm., sátor
rk. Vajszló, 1.228 kh., kj. és ak. Vajszló, tsz. Pécs, aljaújhelyi j., cs. o. Alsómihályi, a. t. és u. p. 
jbtk. és ah. Siklós, es. O. Vajszló, 52, XIX, 60, Velejte, 
a. t. és u. p. Va,iszló. *) Velem kk., Vas ""'·• kőszegi j., ház 76, 

Yejtlrév, r"' Vejti, Baranya vm., siklósi j., i. 392, l\1., rk. Kisszcrdahely, 1.5!lG kh., kj. és ak. 
cs. ö. Vajszló, a. t. és n. p; VaJszló. Köszegszerdahely, tsz. Szombalhely, jbtk. és ah. 

') Vóke kk., Zemplén vm., bo4rogk0zi j. Kószeg, cs. O. Kószeg, 83, XVIII, 59, u. t. Kószeg, 
(székh. Királyhelmeez), ház 70, i. 596, M., rk. a. p. Köszegszerdahely. 
Boly, gk. Hodrogmezó, ref. Bodrogszentes, 1.519 *) Velemér kk., Vas vm .. muraszombati j .. 
kb., kj. és ak. Rad, tsz. Sátoraljaújhely, jhtk. ház 112, f. 438, M., ref. Kercza, 1.64~ kh., kj. 
és ah. Királyhelmecz, cs. ö. Zétény, 65, X, 33, és ak. Prosznyákfa, tsz. Szombathely, jblk. és ah. 
n. t. KirtL!yhelmecz, IXJ. Muraszomhat, cs. O. Tótkeresztúr. 83, XX, 66, 

•) VékóJJy kk., Baranya vnl., hegyhati j. u. t. és u. p. Pártosfalva. 
(szekh. Sásu), ház 49, f, 281, M., rk. Kárász, •) V eleneze nk., X Gurjáldilló, Kisvelenrze, 
1.637 kh., kj. és ak. Szaszvár, tsz. Pécs, jbtk. és Kleintanya, Pillitztanya, Sikiltó. Szarvaspuszla, 
ah. Sásd, es. O. Szászvár, 62, XIX, 60, a. t. :Szilfáspuszla, Tutyimajor és Tükröspusr.ta; Fejér 
Sz:'lsz\'ár, u. p. Kárá.sz. mn., székesfehervári j., ház 356, f. 1.99i. M .. o, t, 

·)·Vekerd kk., X Olasztanya; Bihar vm., 6.882 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Székes
berettyóújfalui j., ház 97, i. 434, O., "f-, 1.295 fehérvár, cs. ö. helyben, 69, XVII, 53, ~. f, 
kb .. kj. (Fm·ta nk.-hez beosztva), ak. Furta, tsz. ~..Al>. 
Nagy-Várad, jbtk. és ah. Berettyóújfalu, cs. ö. Velencze. ("'\ Vaspör, Zala 1:111., zalaegel'Szegi 
Zsáka, 97, III, 7, u. t. Zs aka, n. p. Furta. j:, cs. o. Zalnlöru, a. t. Zalaháshágy-Rimány-

Yéli:ererllö, ("'\ Mikepércs, Hajdu Vlll., köz- major, u. p. Salomvár. 
ponli j. (székh. Debreezen), es. o. Debreczen, *) Velény kk., Baranya vm., szenllörinczi j., 
a. t. és q, p. Mikepércs. húz 71, f. 319, 111., rk. Szabadszentkirály, 

Vekerluí.t, r"' Szentes, Csongrád vm., es. O. kh., kj. és ak. Gerde, tsz. Pécs, jblk. es nb. Szent-
Szentes, u. t. és a. p. Szentes. lórincz, cs. ö .. Baksa, 52, XIX, 60, u. t. Baksa, 

Yekerzng, ("'\ Szentes, Gsong·rád vm., cs. ö. u. 11. Szabn.dszenlkirály. 
Szentes, u. t. Szentes, u. p. Nagy töke. •) Yeléte kk., U,qocsa vm .. Liszimtúli j. (székh. 

Vékonya, r"' Balmazújváros, Hairlu Vtl,,, köz- Halmi), ház 593, f. 2.56:.!, R .. n., it. 5.93·~ kh., 
ponti j. (székh. Deb1·eczen), cs. ö. Balmazújváros, kj. és ak. helyben, tsz. Miu"amarossziget, jblk. 
a. t. és u. p. Balmo.zújváros. Huszt, ah. Ho.lmi, cs. ll. Huszt 85, XI, 35, u. t. 

V ék o n y a l. Tw·vékonya. és u. p. Huszt. 
Ték}IDszta, ,.-.., Ógyalla, 'Komárom vm., udvardi V e l e z d I. Sajóvelczd. 

j. (székh. Ógyalla), cs. O. Ógyalla, u. t. és u. p. *) Velike kk., Vas ·vm., szentgolthárdi .i., ház 
Ógyalla. 110, f. 661, N., rk. Rábaszentmiu'lon, 1.438 kh., 

Yelesetó,!'"'IJeszenóez, Zemplén vm., varannói kj. és ak. Rábaszcnlmitrton. lsz. ::l~oJmhalhelv, 
• • 

j., cs. ö. Tavarna, u. t. Tavarna: u. p. Ujszomoto1·. jltLk. es ah. Szentgotthárd, cs. O. Gyanafalva, 
V~ l es i e z l. Velcsócz. · 83, XX, !i6, u. t. Gyanafalva, u. p. Hitbaszent-
*) Velcsöcz kk., T~·encsén vm., trencséni j., ház márton. 

68, i 372, T., rk. és ág. Vágkohány, 1.629 kb., kj. V e l i n l. Velény. 
és ak. Drétoma, tsztk., j b. és ah. Trencsén, cs. o. l' elitsl•kt::mrn, ("'\ Mezösomlyó, Temes ·vm., 
Kelcsicz, 71, XV, 47, n. t. és .. u. p. Kistarajos. dettai j., cs. ö, Gátalja, u. t. és u. p. Mezó· 

') Velc:c nk., Kis-Kt'i,küllö vm., dicsuszent- somlyó. 
martoni j., ház 266, i. 1.175, o., n., czigány, it, *) Velkenye kk., Gömör és Kis-Hont r111., 
d'. t, 3.286 kh., ak. helyben, tsz. ~;rzsébet- putnoki j., Mz 130, f. 505, M., rk. Sajópüspöki, 
város, jblk. és ah. Dicsöszcntmárlon, cs. ö. 1.6ö6 kb., kj. és ak. C~fz, tsz. Rimaszombat, jhtk. 
Báznn, 50, XXIII, 76, u. t. és u. p. Bázna. Feletl, ah. Rimaszombat, cs. ö. Rimaszécs, 25, 

V e l e g l. Nagyveleg. XVI, 52, u. t. és u. p. Bánréve. 
") Velege kk., Vas vm., felsöUri j., ház 10.1., V e Ik é r l. l\[ezövelkér. 

i 550, N., rk. Sámfalva, ág. IX'ngyszentmihály, *) Telkö kk., Zemplén vm., sztropkói j., ház 
1164 kh., kj. és ak. Súmfalva, tsz. Szombalhely, 35, f. 2~9, R., gk. Kisherezsnye, 1.819 kb., kj. és 
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ak. Szb·opkó (k.isbere7.snyei kj. és ak. ket·nlet), V e n i c z e l. Alsóvenicze, Felst5venicze. 
tsz. Sátoraljal\jhely, jblk. Szlropkó, ah. Varannó, Vónkert, r"'l Debreezen, Hajdu 11m., ca. 11. 
cs. G. Szlropkó, 66, IX, 18, u. t. Szb·opkó, u. p. Debreczen, .. t. és u. p. Debreczen . 

• 
Havaj. . Vénkert, r"'l HajdubOszGrmény, Hajtlw u ... 

V e lk r o p l. Velkc5. . cs. O. HajdubGszOrménJ, L t. és u. P• Hajdu-
Velle~reltet•tanyn., r"'l SepsiszenlgyOrgy, Há- böszörmény. · 

rotJlszék vm., cs. O. SepsiszentgyOrgy, a. t. és Vénkert, r"'l Hajdust.mson, Hajdu 11111., kftz. · 
L p. Sepsiszentgyörgy; ponti j. (székh. Debreczen), cs. ll. Hajdusl\mson, 

Vellmanntanya, r"'l Szászrégen, Maros-Torda u. t. és a. p. Hajdusámson. 
••·• cs. ö. Szászrégen, u. t. és u. p. Szászrégen. Vénkert, r"'l KOröstaresa, Blk.ú 11m., békési i~ 

*) Vclös kk., Nyitra vtn., nagytapolcsányi j., cs. ö. Mezilberény, L t. és L p, Ki!ri!starcsa. 
ház 66, f, 381, T., rk. Nyitrazávcd, 1.010 kb., Vénkert, r"'l Vértes, Bihar 11m., derecskei j., 
kj. és ak. Nyitraperjés, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. es. O. Nagyléta, a. t. Nagyléta, u. p. Vértes. 
Nagytapolcsány, cs. O. Nagytapolcsány, 12, XIV, V e n t e l. Petrivente. 
66, u. t. Nagytapolcsány, u. p. Nyitraperjés. Ventel pajtamaj or, r"'l Petrivente, Zala v11., 

*) Velséoz kk., )( Klacsányvadászlak; Bars letenyei j., cs. ö. Letenye,· L t. Letenye, a. p. 
etJI., aranyosmaróti j., ház 171, f. T., o, Tótszentmárton, 
&.031 kh., kj. és ak. Alsószelezsény, tsztk., jb. és Ventepu.szta, f"\ Petrivente, Zala vm., lelenyel 
ab. Aranyosmarót, os. o. Aranyosmarót, !G. i., cs. o. L~tenye, u. t. é1 L p. Nagykanizsa. 
XIV, U, u. t. é1 u. p. Alsósz.elezsény. *) Venter kk., Bihar em., m~arcsékei i~ 

V e ls i c z. L Velsécz. ház !68, :E 1.!176, O., ; , U8i kh., kj. és ak. 
V e l us ó c z L Velős. helyben, tsz. Nagy-Virad, jbtk. és ah. Magyar. 
V e l y o p o l y a l. Szélesmezc5. . cséke, cs. ö. Pusztahollód, 87, IV, 11, ~· 
*) Véménd kk., X Trefol'lpuszla; Baf!anya *) Venterrogoz kk., BihGr vm., magyarcsékei 

' ... , pécsvaradi j., ház 4!S6, f, 2.388, N., m., sz., j., hA.z 109, f, 698, O., m., ; , 1.100 kh., tj. 
~ • .:jr., 5.688 kh., kj. és ak. helyben, tsz. és ak. Venter, tsz. Nagy-V&rad, jbtk. és ah, Ma· 
Pécs, jbtk. és ah, Pécsvárad, cs. O. Hímesháza, gyarcséke, CL ö. Pusztahollód, 37, IV,11, 
ll, XIX, 6n, r,~- :C (Szombatság-Venlerroroz), L t. 

*)V nk., )( E1·zsébeltanya, Paszabcsúcs, a. p. Venter. 
Rónás és Tóderdötanya; Szabolcs 11m., dadai *) Vép kk., X Bá.nmajor, Csókakőmajor, Domh· 
felsil j. (székh. Gáva), ház 381, f, 3.051, M., 0 , ; , hátmaj or, Felsc5major, Ferenczmajor, Sándorhlizi· 
~, 6.681 kh., ak. helyben, tsztk., jb .. és ah. major és Újmajo:r; Vas ",.,, szombathelyi j., hb 
:Nyiregyháza, es. ö. Gé.va, 65, X, 33, ~- t.li5, f, !.667, M., o, 6.066 kb., kj. és ak. hely· 

V e n d é g L Kisvendég, Nagyvendég. ben, tsztk., jb. és ah. Szombathely, es. i!. hel7· 
Venclégfogadópuszta, ("'\ Özörény, Gömör ts ben, 83, XVIII, 69, f, ~· 

Kis-Hont vtn., tornaljai j., cL ö. Pelsc5cz, u. t.. •) Veperd. kk., vm., soproni j., hál 
és u. p. ÖzOrény. 1~, f, 1.109, N., ~. ef, J.17i kh., kj. és at 

*) 'Vendégl kk., ZempUn 11rn., szinnai j., ház helyben, tsztk., jb. és ah. Sopron, cs. i!. Lakom· 
f, 6!19, R., ; , -6.958 kh., kj. és ak. Méhesfo.lvo., pak, 76, XVIII, 57, m. h. (Veperd-Kahold·. 

tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, cs. O. u. t. Sopronszentmártun, ~-
Czirókaólalu, 66, IX, !18, 11.. t. Vírava, u. p. Méhes- V e'p r o v á c z L Vep1·iltl. 
falva. •) Vepröd nk., Bács-Bodrog, •. , kulai j., lliiz 

V e n d é r i L Bódvavendégi, Gagyvendégi, 639, f, 8.16!1, N., m., o, 8.83i kh., ak. helyben . 
VéndekhegJ, f"\ TILpolcza, Zala 11m., tapolczai lsz. Zombor, jbtk.. és ah. Kula, cs. il. Kula, fi. 

j., cs. O. Tapoleze, 11.. t. és •· p. Tapolcza. VI, 19, :r. ,r.- e. ~ 
V e ndk o v ács i L Vs.skovicsi. · V é r 
Vendtelep, r'\ Repistye, Bars 11m., ga1-am- f"\ Pest-Pili1·8oU·Ki1· 

•entkereszti j., cs. ö. Garamszentkereszt, 11.. t. l-un tlfll., kiskc5r0si j., ea. G. Sllki!sd, a. t. SükOs•l. 
Vihnyepeszerény, a. P• Szklenófnrdc5. u. p. Érsekcsanád. 

*) V enéeze kk., Sáros 11m., bártfai j., ház SS, Verbák, f"\ Petárda, Be~ranya v111., siklósi j. 
l 18!1, R., gk. Lukó, 1.007 kh., kj. és ak. Lukó, cs. ö. Beremend, •a. t. Petárda, L p. Beremend. 
tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Bártfa, cs. G, Bártfa, Verbák, f"\ Torjáncz, BartJRYG vm., siklósi j., 

, IX, !19, L t. Bártfa, u. p. Lukó. · cs. O. Beremend, a. t.llagyarbóly, L p. Beremend. 
V e n e c z i a l. Venécze. Vet'bamajor, f"\ Oroszlámos, Torot~l41 '"'" 
*) Vének kk., Gyór 11rn., tószigetcsilizkOzi j. tOrOkkanizsai j., cs. It Oroszlámos, •· t. és u.:p. 

(azékh. 6yc5r), ház f. i74, M., rk. Gyc5t·szent- Oroszlá.mos. 
iván, 1.83.1 kh., kj. és ak. Kisbaj cs, tsztk., jb. és V e r b á 1 z L Óverbász, Újverbász. 
ah. Győr, cs. 6, Gyilr, 19, XVII, 56, u. t. Bácsa, *) VerbénJ kk., Nyitra ti&, privigyei j . 
u. p. Kisbaj cs. ( azoigabirói kil·endeltség: Divékrudnó), IW 119, 

• 

• 
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f. !!60, T., rk. Nyitradi vék, 694! kb., k,j. és ak. uk. Vessz~d, tsz. Erzsébetváros, jbtk. és ah. Szent
Nyitradivék (divékújfalui ~j .. és ak. kerület)~ tsz. ágota, cs. ö. Szentágota, 81, XXIII, 76, u. t. 
Yyitra, jbtk. és ah. Pr1v1gye, es. G. D1vék- és u. p. Szenlágota. 
rudnó, 1!1, XIV, ~. a. t. Nyilranovák, a. p. *) Vereb nk., X Belmajor, Csúszitanya lia . 
Nyitradivék. . · Felsómajor; Fejér vm., váli j., ház 166, S 818, 

Verblcz nk., Lipt6 11m., liptószentmiklósi j., M., ~, rk. Pázmánd, B.880 kh., ak. helyben, tu. 
, ház 879, i ~.600, T., ef, rk. Liptószentmiklós, Székesfehérvár, jbtk. Bicske, ah. Vál, cs. ö. LoviLI· 

1.658 kb., ak. helyben, 'tsz. Rózsahegy, jblk. és be1·ény, 69, XVII, 68, m. h., u. t. Lovasbe-
ah. Liptószentmiklós, ca. ö. Lipótszentmiklós, rény, ~-
67. XV, 49, u. t. és L p. Liptószentmiklós. *) Verebély nk., X Bethlehem, Földvármalom, 

Verbó kk., Lipt6 11m., németlipcsei j., ház 16, Huzóczymajor, K<5röspuszla és ltlunkácsimalom; 
i 91, T., ág. Németlipcse, 197 kh., kj. ·és ak. Bars 1nn., verebélyi j., ház 409, S 2.8(.5, M., t., 

. Liptótepla, tsztk., jb. és ah. Rózsahegy, cs. ö. o, Z), 8.888 kb., ak. helyben, tsz. Aranyosmarót, 
Liptótepla, 67, XV, 69, u. t. Liptótepla, u. p. tk. és ah. helyben, cs. ö. helyben, ~6, XIV, 66, 
Kisolaszi. • r, _[ll e. ~· 

*) Verbó nt., X Bajovárirtvány, Borirtvány, e r e b é y l. Mátraverebély. 
Durisirlvány, Fa.jnorirlyány, Lajdairtvány, Pras- Verebélyltanya, f"'l Szr.J.a, Abauj-Torna "..., 
nikirtvány, Rubánszkiirtvány éa Volaveczirt- szikszói j., es. ö. Encs, u. t. Garadna, u.. p. Fel~ 
vány; Nyitra ""'·• vágújhelyi j., biz 61!, f, 4..808, s<5mél'D.. 
T., n., m., o, ef, · Z), 6.668 kb., ak. helyben. *) Verebes kk., Bereg vm., alsóvereczkei j., 
tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Vágüjhely, cs. ö. hely· ház 106, i 662, R., n., t, 1.617 lr.:h., kj. és ak. 
ben, 7!1, XIII, 61, r. _[ll e. ~· .Alsóvereczke (beszkidi lr.:j. és ak. kerillet), tu. 

") Verbóes nt., Éleshegyirlvány, Hodm·- Be1•egszász, jb. Alsóve1·eczke, ah. Szolyva, lelek-
irtv6ny, Hustirtvány, lstvánhegyirtvány, Kloács- kOnyvi halóság Munkács, es. ö. Alsóvereczke, 66, 
irtvány, Kopánkiirtvány, "Krcsirtvány, Krslicza- XI, 86, a. t. és a. p. Alsóvereczke. 
irtvány, lla1 ecsekirtvány, Mehniirtviny, Mész- V e r e b e il l. Cslkverebes. · 
hegyirtvány, Misikirtvány, Szukupirtvány, Uhlisz- Verobespuszta, f"'l GGrömb(lly, BorsorJ "".,, 
tairtvány és Válusiirlvány; Nyitra "'"'·• szeniczei miskolczi j., cs; ö. Mistolcz, a. t. Miskolca, 
j., ház 761, i. S.S!!6, T., ~. ef, (r, 10.681 lr.:h., ak. a. p. Hej<5csaba.. 
helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. Szenicze, _cs. O. Verebespuszta, n Homokterenye, Nógrád vm., 
helyben, 7!1, XIII, 4!1, u. t. Miava., ~· mlelr.:i j. (székh. Salgótarján), cs. ö. Homoktel·e-

Verbócz, f"'l Gálszécs, ""'"• gálszécsj nye, a. t. Mátranovák-Homoklerenye, u. p. Homok-
j., cs. O. Gálszécs, u. t. és u. p. Gálszécs. terenye. 

V e r b~ e z l. Kisve1·bócz. Verebestanya, f"'l Polpr, Ssabolcs 11111., dadai 
") 1ttbö0z k.k.., X GOnczyta.nya., Hanzolovies- alsó j. (székh. Tiszalök), cs. ö. Polgár, u. t. 

tanya, Nagyidaitanya, Orosztanya., Popovics- Polgár, a. p. Szentmargillapuszta. . · 
tanya, Szalykómajor és Szillóczkytanya; Ugocsa Verebestauya, n Tiszadada, SsaboZc1 tirJ&., 
"m., tiszáninneni j. (szék.h. Nagyszőllős), ház 98, dadai alsó j. (széi:h. Tiszalök), cs. ö. Bűdszent-. 
i M., ~, gk. Szőllőseg1·es; 2.293 kb., kj. mihály, u. t. és u. p;, Tiszadada. · 
és a.k. Sr.<'IH<'Isev;res, tsz. lleregszász, jbtk. és ah. VerebllO~,"ypuszta, f"'l Mihálygerp, N6gr~i 
Nagyszőllös, cs. O. Salánk, 86, XI, 35, a. t. Tiszo.- vrn., azécsényi j., cs. ö. NógrádszaUl, u. t. éa 
lijlak, u.· p. Szőll<'lsegres. u. p. J.itke. 

Verböczibokor, n Nyíregyháza, Ssabolcs v1n., Vorébzár, fl Balkány, Ssabolcs vm:, nagy-
cs. O. Nyiregyhflza, u. t.· és u. p. Nyiregyhaza. kállói j., cs. O. Balkány, a. t. és u. p. Balkány. 

Verböczypuszta, f"'l Alsópetény, Nógrád v,,,,, *) Veréeze kk., U,qocia vm., tiszántúli j. (székh. 
nóí!rádi j. (székh. Rétság), cs .. 6. Nőtincs, a. t. HalOJ.i), ház 185, t 961, R., n., ; , 'USO lr.:h., k.j. 
Nézsa, u. p. Alsópetény. . és ak. helyben, tsz. Sza.tmá.J.·-Németi, jbtk. és ab. 

· V e r cs e r o v a. l. Varcsaró. - . Halmi, cs. O. Király háza, 86, XI, 36, m. h., 
') Vércsorog kk., X Kartojoa és Rogozsel- u. t. és a. p. Királyháza.. 

puszta; Bilu&r 11m., élesdi j., biz 180, i 9.27, Voreczopad, fl Felsőhangony, Gömör ú Ki1· 
O., .::f, 6.084. kb., kj. éa ak. Serges, tsz. Nagy- Hont vm., feledi j., cs. ö. Rimaszécs, ._ t. Ózd, 
Várad, jbtk. és ah. Elesd, cs. o. helyben, 87, IV, u. p. Felsühangony. · 
11, n. t. Mezőtelegd; u. p. Serges. V e r e c z ke l. Alsóvereezke, Fels<5vereczke. 

Verczel, f"'l Heves, Heves 111n., bevesi j., cs. ö· Vereczk.epuszta, ri Várgede," Giimör és· Kil~ 
He1·es, 1. t. és a. p. Heves. Hont vm., feledi j., cs. o. F~led, a. t. és u. p. 

Vórczvereshegy, n Bodony, Heve• ..,.., péter.- Várgede. . . . . . 
vásári j., cs. ö. Parád, a. t. Parád, a. p. Bodony. *) Vereknye kk., X Kőmajor, P.áliiymaj_o·r, 

•J Vú-d kk., Nagy-Küküllő ",.,, szentágotai és Porsonymajor; I'f}esony 11111., somorjai j., hál 
j., hb 168, f, 646, O., n., ef, .:f, '.1.601 kb., kj. és SJ, t 7 U, M., rit. PozsonypiÍ_spöki, _1.761 kb., kj. 
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és ak. Pozsonypüspöki, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. Veresbegy, r-. Fü&ór, Abauj-Torna tlln., mzért. 
Som01ja, ca. 6. Pozsony, 72, XIII, 40, ~ m. h., j. fsz~kh. Hemádzsadány), cs. ll. Hr.rnadzsadin;r, 
a. t. és a. p. Pozsonypüspöki. u. t. Hernádzsadány, u. p. FilzérJ•>mlós. 

V e r em l. Mészvcrem, Vntlvcrem. Veresbegypuszta, n Vereshcgy, Szepu "m., 
Vereruszerim•1jor, 0t Felsószopor, Sop·ron vm., iglói j., cs. ö. Igló, u. t. és u. p. ÖlösMn;r&. 

• 
cal!pregi j., cs. ö. Lövc'i, u. t. Lö\·ö, u •• ,. Ujkl!r. Vereslpuszta, 0t Vilke, N6gráiJ tHn., losonczi 

*) Verend kk., Krass6-Szörény vm., teregoni j.,· cs. ö. Nógrádszakál, u, ,t. és u. p. Vilke. 
j., ház 977, t ~.097, O., .:f=-, 6.046 kb., kj. és Vereskö, n Királyh~?gyalja, Götnör ú Kis-Honi 
ak. Kismihá.ld, tsz. Karánsebes, jbtk. Teregova, ah. vm., j. (székh. Nándorvlllgy), cs. ll. 
Orsova, es. ö. Kismiháld, 43, VIII, 26, a. t. KohúryMza, f, ~- · 
Porta-Orientalis, u. p. Kismibald. Veres Lajos alsótanya, n Érendréd, Seatmár 

V e r e n d i n l. Yerend. · vm., nagykárolyi j., cs. G. Szaniszló, u. t. és 11, p • 
• 

*) Veres kk., N6gt·árl vm., pesi j., ház 9-t!, Erendrl!d. 
f, 203, T., ó.g. Túrmezö, 1.170 kh., kj. és ak. Felsö- Veres Lajos felsötauya, n Érendréd, S.ratmdr 
tisztás, tsz. Balassagyarmat, jbtk. és ah. Losoncz, vm., nagykárolyi j., cs. G. •szaniszló, u. t. és 
cs. O. Fels<'ltisztAs, !5, XVI, 51, u. t. Gács, u. p. 11. p. Érendréd. 
Felaöliszlás. Veresntajor, 0t Butka, Zempl~n t~m., nagy-

Vercsesí,rda, r-. Sárközújlak, Szatmár vm., mihályi j., cs. O. Málcza, 11. t. Deregny<'l, 11. p. 
szntmá.rnémeti j., es. O. Sárkllzújlak, u. t. és u. p. Bulkn.. "' 
Sárközújlnk. Vc1·esmajor, r'~ Cselej, Zcm.plén t~m., gálszécsi 

") Veresegyház nk., X Kútföoldalitanya ; Pest- j., es. ö. T<'lketerebes, a. t. Tc5kelercbes, n, l'· 
Pilia-Solt-Kiskun vm., váczi j., ház 411, i. 2.'3108, Pelejte. • . · 
M., o, ~, ág. Csomád, 5.962 kh., ak. helyben, Veresmaj or, r'~ Csl!kmö, Bihar t~m., berellyó· 
tsz. Pesh·idéki (székh. B j btk. és ah. V itez, újfalui j., cs. G. Csökm<'l, ú. t.. és n. p. Csokm6. 
es. O. helyben, Bi, I, ~. r. ~- Veresmajor, r-. Cs<'lvár, Pest-Pilis-Bolt-Kis· 

Veresegyház, 0 Szentes, Uson,qrád vtn., cs. ö. kun vnt., váezi j., cs. G. PDspllkhatvan, u. t. 
Szentes, u. t. és n. p. Szentes. Acsa-Erdókürt, u. p. Acsa. 

Veresegyháza, f"'t· Öesöd, Békds vm., szarvasi Veresmajor,. 0t Füzesgyarmat, B~kú t:m., 
j., cs. ö. Öcalld, u. t. és u. p. Öcsöd. szeghalmi j., ak. Bucsatelep (a fllzesgyarmati ak. 

Y e r es e g y h á z a l. Mező\•eresegyhátia, Szé- párhuzamos B. ailyakllny\·e), cs. ll. Füzesgyarmat, 
tásveresegyhéza. u. t. és u. p. Ftlzesgyarmat. 

*) Veresfalva kk., Bihar vm., magyaresékei j., Veresmaj or, r'~ L<'lrinczi, N6grád flm., ni
ház 1!7, i. 629, O., -=f, 1.1!2 kb., kj. és ak. Szom- ráki j., cs. ö. Szirák, u. t. és u. p. L6rinczi. -
balság, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. Magyat·cséke, r'~ Nagyzalacska, Ung ~m., szolt
cs. ö. Pusztahollód, 87, IV, 11, u. t. és u. p. rá.nczi j., ca. O. V inna. a,. t. Nagymihály, a. p. 
Szombatsá:. · Zalacskn. 

Veres György alsótanya, n Érendréd, Seat- *) Vere11mart nk., 81eben tim., nagyszebeni i~ 
már tim., nagykárolyi j., cs. ö. Szaniszló, u. t. ház !21, f. l.UQ, o., n., i!t, d', .:f, 6.1ltHb., nk. 
és v.. p. Érendréd. . uelyben, tsztk., j b. és ah. cs. ö. Hor-
. Veres György felsötanya, 0t É1·endréd, Saat- tobágytalvn, 91, XXIII, 74-, (Szászveresmarih 
"'ár t~m., nagykárolyi j., ca •. O. Szaniszló, v.. t. u. t. H•ntobágyfalva, [8] p. n. 
és v.. p. Érendréd. . V e l' e a m a r t l. Pálosvörllsmart. 

Veresgyürüs, 0t Sarkadkereszt úr, Bihar tltl~.. V e r es ma r t l. Alsóveresmar~ Felsóveres· 
cséffai j., cs. O. Sarkad, n. t. és u. p. Sa1·kad- mart, Mnt•osveresmart, Szabolcsveresmart, Szamos-
keresztúr. veresmart, Szászveresmart, Tiszaveresmart. 

Veresharaszt; 0t Serke, Göm(Jr és Kis-Hont *)Verespatak nk., X Verespataktorka; Ali~ 
tim., feledi j., cs. o. Feled, u. t. Feled, u. Ps. Fehér tlln., verespataki j., ház 1.017, f. !1.907,M., 
Rimnsimonyi. o., o, ; , ~, .:f, 8, !!.681 kh., ak. helyben, tsz. 

n Pusztaberki, N6,qrárl Gyulafehérvár, jbtk. és ab. Abrudbánya, es. ü. 
11m., nógrádi j. (székh. Rétság), cs. O. Ersek- helyben, 60, XXI, 68, f, Cd®, _r.- e. 41/J.. 
vadkert, u. t. Borsosberény, u. ·p. ÉrsekvadkerL Verespa.taktorka, r-, erespatak, A.lad-Fellir 

Veresháztanya, 0t Mátészalka, Seatmár tlnt., vm., verespataki j., ca. o. Abrudbánya, u, 1. tis 
mátészalkai j., cs. o. Fábiánháza, u. 1;. és u. p. u. p. Verespatak. · 

• 

:Mátészalka. Verespuszta, n Mohora, N6grád tim., balas· 
*) Vereshegy kk., X Vereshegypuszta; Ssepes sagyarmati j., ca. G. Balassagyarmat, L t. es 

11m., iglói j., ház !IB(), :! 999, R., ~ , d.. Márkus- u. p. Mohora 
falva, 4.364- kb., kj. és ak. Ötösbán;ya, tsz. Lc'iese, Veresrét, r'~ Ökörmező, Már11maro1 ,.,~ 
jbtk. és ah. Igló, es. ö. l&' ló, 67, IX, 30, u. t. Gkörmez<'li j., ca. O. Ökllrmezö, u. t. és a. P. 
és •· p. Ötöabánya. . Ökörmezc5. 

• 
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Veressáppuszta, r\ Herét.!, Nó,qt·ád "m., szi- füredi j., cs. ö. Kó1·ágóörs, u. ~. Zánka-Kövls
rák.i j., cs. 0, Sziró.k, u. t. Lörinczf, u. p. Heréd. kál. a. p. Zánka. 

Veresstanya, r-. Vámosatya, Bct·eg vm., mező- •) Vet·mes kk., Besztercze·Naudtl vm., bese-
kaszonyi j., cs. O. Tiszaszalka, u. t. Mezöknszony, nyöi j. (székh. Boaztereze ), ház t 78, !. 798, N., 
u. p. Barabás. o., czigány, o, gk. Harina, 3.839 kh., kj. és ak. 

Verestnnyn, r-. Darvas, B·ihar vm., bereltyó- helyben, tsztk., jb. és nb. Beszt.el·cze, cs. O. 
tijfalui j., cs. G. Csökmti, u. t. és u. p. Darvas. Szá.szli!kencze, 68, XXII, 7!, u. t. és u. p. 

Verestanya, r-. Demerser, BzaboZcs t~m., nyir- Szászlekencze. 
~ 

bogdányi j. lSZékh. Kemecse), cs. O. Dombrád, Vermes, r-. Körösladány, B~kú vm., szeg-
a. t. és u. p. Demec>er. halmi j., cs. ll. KOrOslat.lány, u. t. Kéthalom, u. p. 

Verestanya, r-. Esztró, Szatmár ""'"' nagy- KörOsladány. . . 
károlyi j., cs. O. Nagymajtény, u. t. Kismaj tény, V e l' m es l. Krassóvermes. · 
u. p. Krasznaszenlmiklós. Verntesutauya, r-. Vajdaszentivány, Maros-

Vet·estanya, r-. Hejőpapi, Borsod. tnn., mező· Torda t~m., régeni alsó j. (székh. Szászrégon\, 
csáti j., cs. O, Mezőcsát, u. t. Mezőcsát, . u. p. cs. O. Gernyeszeg, u. t. Gernyeszeg, u. p. Vajdn-
Hejöbába. · . szentivány. 

Verestanya, r-. Körösgyéres, Bihar t~m., kOz- Veranestanya, r-. Rakaczaszend, Bo~sotl 11m., 
ponti j. (székh. Nagy-Várad), cs. G. Nagy-Várad, edelényi j., cs. O. SzendrG, u. t. Királykút, u. p. 
u. t. és u. p. KOt·Ostarján. Rakacza. 

• 

Verestanya, r-. Nylrvasvári, Szatmár vm., *) :Vernár kk., Góm(Jr ú Kis-Hont t1m., ga-
mátészalkai j., cs. G. Fábiánháza, u. t. Nyírbátor, ramvölgyi j. (székh. NándorvOigy), hb U!!, !. 
•• p. Nyírvasvári. 673, T., ; , 7.862 kh., kj. és ak .. Garamf6, tn. 

Verestanya, r-. Piricse, Szabolcs 11m., nylr- Rimaszombat, jbtk. és ah. Nagyr6cze, cs. !1. Ko
bá\oti l·· es. O. Nyb·b~ltek, u. t. Nyírbátor, u. p. háryháza, 26, XVI, 5~, u. t. Poprád, ~· 

~ Piricse. Vcrnyók, r\ Godisa, Bat·anya t~m., hegyháti j. 
Verestanya, """ Rétkélzberencs, Szabolcs "m., (székh. Sásd), cs. O. Sásd, u. t. Sásd, u. p. Felsö-

kisvárdai j.,. cs. o: Kisvárda, u. t. és u. p. Pát- mindszent. • 
roha. · Veröalja, r-. Etes, N6!}f'átl vm., szécsényi j., 

Verestanya, r-. ··sepsiszentgyOrgy, Háromsztk ca. O. Karancsság, a. t. Salgólarján, a. p. Kn· 
'""·• cs. !1. Sepsiszentgyörgy, a. t. és u. p. ráncsság. . . 
SepsiszenlgyOrgy. V e r G c z e l. Nógrádve1·6cze. 

Verestanya, r-. Tiszakeszi, Borsotl-t~m., mező- V e r 6 s l. Szénaverc5s. 
csá.li j., cs. G. Tiszapolgár, u. t. és u. p. Tisza- *)Verpelét nk., X Albe1·kitanya, Alsómagyalos, 
keszi. Fels6magyalos, Jakabdombitanya, Malomitanya, 

Verestanya, """ Tiszaroff, Jáu-Nagy1cun-8zo'l- Mátraitanya, Rozsnakitanya, Sztáraytanya, :o~
,.0k t1tn., liszai k02.ép j. (székh. TOrökszentmik- gyestanya éa Turómezll j Heves t•t71., egn J•• 
Jós), cs. o. Tiszaroff, a. t. és u. P• Tiszaroff. haz 6 :6, f. 3.183, M., o, J), 9.!38 kh., ak. hely

Verestanya, r-. Tóti, Bihar tJm., margiltai j., ben, lsztk., jb. és ah. Eger, cs. ö. helyhen, 60. 
cs. a. M.ieske, a. t. Tóti, u. p. Margitta. X, 82, f• ~· . . . 

Verestorony, ,..., Boicza, Szeben 11m., nagydisz- Verseez tJv., X ersecn szlvattyutelept•s l er-
...,. · c .. h 1 b · n ... _AR. se ené t ; Temes vm., ház 4-.837, f, !!7 .370, n., sz., 

nuu1 J., s. u. e y en, ..L· e. ~· h '*' _"."_ ( ) ,\. · 
Veretecsö, """ Zligó, -t~m., alsóvereczkei m., o., cse ! t., u' Ó'· ' 6 • J), ga.. Mal·ktel~e, 

· 11 v ló u. 1; é V ló ref. Temesva.r, 34.191 kh., ak. helyben, lsz. Feher-
J., cs. · 0 ez, • 8 u. P• 0 ez. templom, jbtk. és ah. helyben, c~. O. helyben (a 

Vllrgödre, r-. Torda, Torela-Arangos 11m., ca. O. kOzbiztonsági szolgá.latot a vé.ros bel- és külteril· 
Torda, u. t. és u. P• Torda. letén a vé.ros rendőrsége teljesíti) 61 VII 20 
Vergy~o~dUiö, " Bezeréd, Zala 11m., zala- , p e. ' ' ' ' 

nentgrót1 J., cs. G. Zalacsány, 11• t. és u. p. szl ,..., Yersecz, Te 11188 

Szepetk. · vm., es. o. (a k!izbiztonsági szolgilatot Verseez 
Vergyálomlszöll6hegy, r\ Zalakoppány, Zala város rendc51'sége Leljesiti), m. h., 0 , fi. Ver-

17111., zalaszentgróti j., cs. G. Zalacsány, u. t. Zala- secz, u. p. Nagymargita. 
szentgrót, u. P• Zalakoppány. Verscczrét; r-. Versecz; Temea vm.. cs. o. 

Verh, """ Detre, ZempUn t~m., sztropkói j., (a kOzbiztonsígi szolgá.latot Versec& viros rend· . 
· ea. ö. Nagydobra, a. t. Kelcse, u. P• Nagydobra. c5rsége teljesili), r. u. p. Versecz. 

Verhodczahegy, r-. Szentorhánhegy, Ztlla "m., *) Vcrseczvát X Gyürkylanya j Tett~es 
esáktornyai j., cs. O. Stridóvár, a. t. és u. P• tim., verseczi j., ház 101, ! 647, Sz., m., n., =f, 
Stridóvár. rk. Temesmóra, 2.956 kh., kj. é,; ak. Kisuám, 

V e r h o v i n a bis z t r a 1. Hatá.rszGg. tsz. FehP.rlemplom, jbtk. és ab. Verseez, cs. O. 
Vérkútfllrdö, """ Zánka, Zala 11m., balaton- Temesmóra, 61, VII, 20, r. C8J p. u . 

• 

• 
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*) Verseg nk., )( Bertamajor, Fenyőharaszt, Vértesliget, n Vértes, Bihar vm., derecskei 
Gazos, Károlyhalma, Kerekharaszt, Kiskn.rtal, Mind- j., es. O. Nagyléta, 11. t. Nagyléta, u. P• Vértes. 
1zent, Szarkás, Varsánypuszta és Zoltánmajor; Vértesnli.na, n Pusztavám, Fejlr nt., móri 
Pest-Pilis-Solt-Kiskzcn vm., aszódi j., ház 840, j., ca. o. Mór, u. p. Mór, u. t. Pusztavám. 
t ~.M7, M-., 5, ág. Aszód, 8. 738 kh., ak. hely- •) Vértessomló kk., X Gesztespuszta; Kolllli· 
ben, tsz. Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. és rom vm., tatai j., ház 198, i. 1.217, N., m., 
ab. GOdOlló, es. o. Aszód, 82, I, 2, u. t. Aszód,~· o (•), 5.968 kb., kj. és ak. Kecskéd, tn. Komá-

*) Versend kk., X Trislerpuszta és Versendi rom, jbtk. és ah. Tata, es. ll. Kllmlőd, 1~, Illi, 
puszta; Baranya t~m., moháesi j., ház 259, 43, u. t. K01·nye, ~· 
t\ 1.475, n., sokáez, m., rlr:. Szajk, 2.581 kh., kj.és ak. *) Vértesszanlis nk., X Remeteség; Komár011 
helyben, tsz. Pécs, j btk. és ah. Mohács, cs. O. vm., tatai j., hAz !118, f. 1.89!, T., m., o, 
Németbóly, 62, XIX, 61, u. t. Németbóly, ~- kb., ak. helyben, tsz. Komárom, jblk. és ala. 
. Versendl paszta, n Versend, Baranya vm., Tata, cs. O. Alsógalla, Hl, XIII, fAJ tn. b. 
mohácsi j., cs. o. Németbóly, u. t. Németbóly, (Vértesszőllős-Remeteség), L t. Bánhida, ~ 
L p. Versend. · *) Vértestolna kk., Komdrom ·11m., tatai j., 

Versend tanya, n Alsószeli, PolSony "m,., ház 117, ! 674, N., m., o, 2.946 kb., kj. és ak. 
plántai j., ca. O. Pered, u. t. KirAlyrév:, u. p. Tardos, tsz. Komárom, jbtk. és ah. Tata, cs. G • 
Alsószeli. Tarján, lJ, XIII, 43, u. t. Tatabánya, u, p. Tardoa. 

Vért, n Alcsút, Fejél' váli j., es. O. Alcsút, V e r t ik e l. Sósvel'tike . 
• 

L t. Etyek, u. p. Alcsút. Vértpuszta, n DuntU·ndvány, ·Komárom ta., 

Vertántanya, f""' MagyarbAnhegyes, Csanád udvardi j. (székh. Ógyalla), cs. ll. Komárom, a. t. 
em., mezökováesházai j., cs. O. Magyarbánhegyes, Bátorkeszi, u. p. Ma:rczelháza. 
L t. és u. p. Magyarbánhegyes. Vernsics, n Szabadkal Bács-Bodrog v-., 

Vertepa, n Rakasz, Ugocsa vtn., tiszáninneni es. o. (a közbiztonsági Szabadh 
j. (szekh. Nagyszőllős), cs. O. Nagyszöllös, u. t. város rendőrsége teljesíti), m. h., 1. t. él 
Nagyszőllós, u. p. Rakasz. u. p. Csantavér. 

*) Vértes nk., Gorovetanya, KOvesdytanya, Lé- •) VérTUlgy kk., S1ilágg !lm., ~ibói j., hil 
diglanya, Libuczkert, Mosonlakert, Nagygőzhát, 142, :i. 602, M., ~, 1.092 kh., k.i. és ak. helyben, 
Nagymalomzug, TOrzsOkkert, Vénkert és Vé1·tes- tsz. Zilah, jbtk. és ah. Zsibó, cs. !1. Zsibó, 51, 
liget; BU,ar vm., derecskei j., ház 651, :i. 2.675, III, 10, u. t. és u. p. Szilágyszentkirály. 
IL, ; , ~, rk. "Hosszúpályi, izr. Nagyléta, 7.984, V e l' z i r l. Füves. 
th., ak. helyben, tsz. Debreezen, jbtk. Derecske, Vescslczahegy, n Bánfihegy, Zala vm., csák-
ah. Székely hid, es. O. Nagyléta, 89,. III, 7, , tornyai j., cs. O. Stridóvá.r, u. t. és u, p. Stridóvár. 
r (Nagyléta-Vértes), u. t. Nagyléta, {;8J. ") Vése kk., X Lenczipuszta, Martonpuszta ts 

*) Vértesacsa nk., X Belmajor, Félszermajo1· l\lerkepuszta; Somogy tim., marczali j., ház 
• n Ujmajor; Fejtr vm., váli j., ház 491, ! 2.491, ! 1.800, M., rf, rk. Tapsony, ref. Nemesdéd, 

N., m., O• ; , 6.289 kb., ak. helyben, tsz. Szé- kh., kj. és ak. Nemesdéd, tsz. Kaposvár, jbtt. és 
tesfehérvár, jbtk. Bicske, ah. VAl, es. O. Vál, 66, ah. Marczali, cs. O. Böhönye, 44, XIX, 63, a. t. 
XVII, 63, ~. :f, ~· . Böhönye, ~· 

*) Vértesboglár nk., )( Alsótanya és Felső- •) Veselény kk., Tre·ncam v1n., kiszuczaújhelyi 
tanya; l!'ejér v1n., vó.li j., ház 220,! 1.185, N., m., j., ház Hl2, :E 827, T., 0, 1.625 kb., kj. és ak. 
0• 4.036 kh., ak. helyben, tsz. Székesfehérvár, Újbesztercze, tsz. Trencsén, jbtk. es ah. Csacza. 
jbtk. Bicske, ah. Vál, es. O. Alcsút, 69, XVII, cs. O. Óbeszlereze, 71, XV, 48, u, t. Óbesztereze. 
63, :f, u. P• Újbeszlercze. 

*) értesdoboz nk., X Dobozpuszta ; Fejér *) Veskócz kk., Uni1 'VRJ., nagykaposi j., ha1 
na., váli j., ház 120, :E 451, M., o, rk. Vál, 82, ! 368, M., rk. Kiskapos, ref. Ungcse~ly, 
980 kh., ak. helyben, tsz. Székesfehérvár, jbtk. 853 kh., kj. és ak. Nagykapos, tsz. Beregszász, 
Bicske, ah. Vál, ca. O. Alcsút, 69, XVII, 58, u. t. j btk. és ah. ·Nagykapos, ~:s. 11. Nagykapos, 6ti, 
és u. p. Alcsút. . · . XI, 36, u. t. és u. p. Nagykapos. 

•) Vérteskethely nk., Komárom 'Vm., geszte- Vesselónyitanya, n Aranyosmeggyes, Szalmár 
m j. (székh. Nagyigmánd), ház 178, :i. 863, M., t/lll., szinérváraljui j., cs. O. Sál.-k!lzüjlak, u. t. lia 
rk. és ref. Császár, ág. Szák, 8.037 kb., ak. hely- u. p. Aranyosmeggyes. 
ben, tsz. Komárom, jbtk. és ah. Nagyigmánd, •) Vesszöd kk., Nagy-Ktikalló vm., szentágo· 
ca. o. Kisbér, 12, XIII, ~. u. t. Ete, . tai j., ház 143, :E 578, N., o., -=f, át~. Hnsz, B.:lJ; 

*) Vérteskomna kk., X Kőhányáspuszta; Fejér kh., kj. és ak. helyben, tsz. El"Bébeh-áros, jbtk. 
t~m., móri j., ház 94, ! 468, N., m., ö, 4. 679 és ah. Szentágota, es. ll. Szentáguta, 91, XXlll, 
kb., kj. és ak. Gánt, tsz. Székesfehérvár, jbtk. és 76, ~ m. h.1 u. t. és u. p. Szentágota. 
ah. Mór, cs. O. Csákvár, 69, XVII, öS, u. t. és V ess z ö d l. Szászvesszlhl. . 
a, p. CsAk vár. · V ess z ős l. Szásmagyvesszős . 

• 

• 

• 
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VeuziJsfelep, r'l Uzon, Háromat:ék ",n., sepsi Képesitanya, Mittelmanntanya, Nagytag, Po.polczi. 
~ (székb. SepsiszenlgyGrgy), cs. G. Uzon, u. t. tanya, Péterlltanya, Somoskóytanya, Szerdahelyi· 
és u. p. Uzon. · tanya, Szil:'•gyitanya és Vágvóny; St:atmár 11m., 

V és z I. Gulyvész, GyiUevész, Gyülvész. csengeri j., ház 268, i. 1.771, .&1., o., ; , ~, 
") Vészalja kk., X Korlátpuszta és Magas- 5.151 kb., kj. és ak. helyben, tsztk., jb. és ah . 

. puszta; Araa vm., l1orossebesi j., haz 153, :E Szatmár-Németi, cs. O. Csenger, 5, XII, 87, , 
O., =t, 4.765 .kh., kj. és ak. Keszend, tsz. r. k8J. 

Arad, jbtk. és ah. Kl!rllsbOkény, cs. G. Marossza- Vettlepuszta, r'l Gerjen, Tolna 11m., dunaCOld-
lanta, 38, IV, 18, u. t. és u. p. Körösbökény. vári j. (székh. Paks), cs. O. Fadd, a. t. Fadd, 

Veszele kk., Ár'IJC& t~m., námesztói j., ház 40!!, u. p. Dunaszentgyörgy. 
1 1.818, T., o, 7.161 kh., kj. és ak. helybe~ Vettrét, r-. FQzesgyarmat, Békés vm., szeghnlmi 
tsz. Rózsahegy, jbtk. Námesztó, ah. Turdossin, j., cs. O. Füzesgyarmat, u. t. és u. P• Fnzesgyarmat. 
cs. o. Námesztó, 71, XV, 49, u. t. Námesztó, V.St;rempuszta, r-. Tormarolde, Zala 11m., lete. 
~- nyei j., cs. O. Páka, a. t. CsOmOdér, a. p. Szécsi-

~) Vészka kk., Nyitra 11m., szakolcmi j. (székh. sziget. 
Holir.s), ház 88, ! 4~5, T., rk. Felsöardos, 1.514 *) Véza kk., Als6-JI'ehtr 11m., balázsfalvi j., 
kb., kj. és ak. hel)· ben, tsz. Nyitra, jbtk. és ah. ház 1!111, ! 6S6, O., ; , 1.787 kb., kj •. és ak. 
Szali:olcza, cs. O. Holics, 7!, XIII, 41, u. t. Holics, Balázsfalva, tsz. Gyulafehérvár, jbtk. és ah. BaL'\zs-
1. p. ~·elsc5ardos. . falva, CL G. Balázsfah·a, 50, XXIII, n, a. ·t. é,; 

V es z ka )l e z d e d o l. Bezdédfalva. u. p. 
•) Veszkény kk., X Eszlerházymajor és Stróbl- V e z ek é n y l. Fakó,·ezekény, Garamvezekény. 

major; Sopt·on tlfll., kapuvári j., ház 156, f. U! 13, Hevesvezekény, Kisvezekény, NagyvezP.kény, Po· 
ll., O• 1.330 kh~, kj. és ak. Babót, tsz. Sopron, zsonyvezekény, Végvezekény. 
jbtk. és ah. Kapuvár, cs. O. Knpuvár, 76, XVIII, *) Vezend kk., St:atnaár vtn., nagykárolyi j., hiu 

u. t, Kapuvár, l2], 18~, f. 991, O., m., ; , i.77S kh., kj. és ak. hely. 
•) Veszprém rtv., )( Alapitványimalom, Csatár- ben, tsz. Szatmár-Németi, jblk. és ah. Nagykároly . 

• 
puszta, J utas, Sashegypuszta és Ujmajor ; Veszprlm cs. G. Szaniszló, 5, XII, 89, L t. :&Iezóteren. 
""·• ház 1.799, f, 14-.79!, M., o, ~, ó', (r, 8.831 u. p. Portelek. 
kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. helyben, cs. V e z é r l. Héh·ezér. 
helyben, 19, XVII, 65, r. _[ll e. *) Vezérszállás kk., Bereg 11m., alsóvereczkei 

•) Veszprémfajsz k ., Veszprém t:m., vesz- j., ház 06, f. SS j, R., ; , !l!.9l2 kh., kj. és nk. 
prémi j., ház 52, f. 289, M., n., rk. Nemesvámos, Sza1·vasháza, tsz. Beregszász, jb. Alsóve1·eczke, ah. 
U05 kh., kj. és ak. Nemesvámos, lsztk., jb. és Szolyva, lelekkOnyvi halóság Munkács, es. O. 
ah. Veszprém, cs. G. Veszprém, 19, XVII, 55, Alsóvereczke, 65, XI, 3~, u. t. Alsóvereczk~, 
1, t. Veszprém, a. p. Nemesvámos. a. p. Zsdenyova. 

") VesZJJrémpinkócz kk., Veszprém 11m.; deve- V é zs e I. Béla.vézse. 
cseri j., ház SB, f. 199, M., rk. Tüskevá.r, 127 kb., *)Vezseny nk., X BllkOnyemajor és Vezsenyi-
ij. és ak. Tüskevár, tsz. Veszpt·ém, jblk;' és ah. szdllók; Jász-Nagyku.n-St:olnok. vm., tiszai alsó 
Devecser, cs. o. Devecser, 19, XVII, 66, u. t. j. (székh. Tiszaföldvár), ház 475, f. M., 
Nernerkeresztú r, u. p. Tüskevé.r. 0 , rk. Tiszavá.rkony, 4.999 kh., ab helyben, 

• 
, ') Ves~prémnrs&ny kk., X Ujmajor; Veu- tsztk., és ah. Szolnok, cs. O. helyben, 68, 11., 

P,im t~m., zircii j., ház !!iH, :E 1.398, M., o, p, Jr, X, ~· · 
a.701 kb., kj. és ak. hel) ben, tsz. Veszpr.}m, jblk. · Vezsenyi szöllök, . - Vezseny, Jáu-Nagy-
~s ab. Zircz, cs. G. Réde, 19, XVll, 66, r. kun-Seolno'k vm;, tir:: nlsó j. (székh. Tiszu-

' 

~. fold vár), es. O. Vezseny, m. h. (PuszlajenO;. 
*)Veaztóny nk., St:eben t~m., nagydisznódi j., ház U. t. és u. p. Vezseny. 

37!,f.l.Sll3, O., r.,~, 19.019 kh., ak. helyben, tszlk. V i b o r n a l. Sllrkút. 
Jb, és 11.b. Nagyszeben, cs. O. Nagydisznód, 31, Vichodna nk., X Feketevágtelep és Szvarin-
XIIII, 74, X, p. u. · . telep; Liptó -vm., liptóújvári j., ház 4-'i!t, f. !!.U2; 

V es z t é n y l. Alsóvesztény, Felsllvesztény. T., d', rk. H y bbe, 83. 7~ kh., ak. helyben, tsz. 
') Vésztö nk., ){ FOldházzug, Gáltizug, Görög- Rózsahe~y. jbtk. Liptóújvár, ah. 

halom, lm~rihát, Kertmeg, l\lágor, Szecsc5 és cs. G. Vazsecz, 67, XY, 49, . r. ~· 
Sliladmajor; Békés -vm., szeghalmi j., baz l.MS, *) Vicsa kk., Szilágg ."m., j., ház 
! 8.918, M., ! , a·k. Szegl.alom, ág. Mezllberény, 61, i. O., gk. S1amosujlak, 687 kh., kj. "és 
!1.102 kb., ak, helyben, tsz. Gyula, jbtk. és ah. ak. Bősháza, tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilágycseh. 
~zeghalom, es. O. helyben, 37, III,. 7, , r, es. O. Slilelmed, 61, lll, 10, u. t. és a. p. B6sház;1. 

_t- e. ,f.!A\. · · V i e s á p l. Kisvicsú.p. . 
,. e B z v e r és l. Kisveszverés, Nagyveszverés. *) Vicsápit.píLtl kk., X Emődpuszta; Nyil-ra 
J VeWs kk., X Antaltnnya, Harsányitanya, vm., nyitrai j., ház 135, :E 1.854-, M., t., o, !U66 
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kh., tj. és ak. Nyitraegerszeg, tsztk., jb. es ah. Vldarenibdollna, r-. Karaj, Nyitra. flm., mi11· 
Nyitra, cs. O. Appony, ti, XIV, 46, ~ m. h., vai j., cs. éj, Verbó, u, 1. Verbó, u. p. Knraj. 
u, t. és u, p. Szomorlovászi. · Vlclatclep, r-. Rákosszentmihály, Pest·Pilia· 

Vfcsepuszta, r-. J.ovászpatona, Veaep1·ém tl1n., Solt-Kiskun vm., gödöllöi j., cs. O. Czinkola 
pápai j., cs. O. Lo'viszpatona, u. j, Vaszar, u, p. (ktilönitmény), u. t. Csömör, u, P• RákoBBZenl· 
Lovászpatona. mihály. 

Vlcsorhnajor, r-. Felsl.irajk, Zala vm., pacsai Viddin, r-. Csibrák, Tolna flm., dombóvári j., 
cs. ö. Pacsa, u. 1. Pacsa, n. p. Felsörajk. cs. O. Kisvejke, n. t. Kurd-Csibrák, u. p. Kurd. 

Vlcsorlmajor, r-. Zalabér, Zala vm., zala- *) VIdefalva kk., X Bolondiópuszta; N6,qrád 
szentgróti j., cs. ö. Zalaszentgrót, u. t. ós u. p. vn&., losoncZi j., ház 88, !. 598, T., m., rk. Losoncz, 
Zalabér. ág. Losoncztamási, 956 kb., kj. és ak. Losonez 

Vlcsorlpnszta, n Gelse, Zala vm., nagykani- (losonczapátfalvai kj. és ak. kernlet), tsz. Balassa-
• 

zsai j., cs. ö. Gelse, u. t, es u. p. Gelse. gyarmat, jbtk. es ah. Losoncz, cs. O. Losonez, 
•) Vicza kk., Sopron tltn., kapuvál'i j., ház 67, XVI, 61, n. t. es u. p. Losoncz. 

f, 40 i-, M., rk. Beled, 8'9 kb., kj. Beled nk.-hez V i d ék l. Újvidék. 
beosztva, ak. Beled, tsz. Sopron, jbtk. és ah. Vidékerd3, r-. Mezöterl!bes, Bereg "'"·• mun-
Kapuvár, es. 6. Beled, 76, XVIII, 58, n. t. és kácsi j .. cs. n. Nagylucska, •· t, Mez6terebes- . 
u. p. Beled.: Gorond, u. p. Mezc5terebes. ·· 

"). Vicze kk., 81olnok-Doboka tlm., kékesi j., · V i d e r n ik l. Védfalu. 
ház 126, !. 1.08!, M., o., o, ~, gk. Czente, ~.968 Vidomaj puszta, r-. De1·enk, .Abauj-Tornua, 
kh., kj. és ak. ?tlagyarborzás, -tsz. Dés, jbtk. és tornai j., cs. ö. Szin, •· t. Bódvaszilns, a. p. 
ah. Bethlen, es. O. Kékes, XXII, 7!, u. t, Szádalmás. 

• 

és u. p. Kékes. *) Vidombák nk., BraBB6 11111., felvidéki. j. 
Vlczfá.n Albert tanya, r-. Tápiószele, Pest- (székh. Brassó), ház 8!!6, f, 1 N., o., ru., rJ, 

Püis-SoZt-Kiskun vnl., abonyi j., es. 6. Tápió- .::j=-, ref. Brassó, 4.285 kb., ak. helyben, tsztk., 
szele, u, t. és u. p. Tápiószele. jb. és ah. Brassó, cs. ö. Brassó, 2, XXIV, 77. 

Viezlán Elek tauya, r-. Tápiószele, Pest- i1l· ~. ~- · 
Pilis-Solt-Kiskun vm., abonyi j., cs. G. Tápió- *) Vidorlak kk., Vas tlm., muraszombati j., haz 
szele, u, t. és u. p. Tápiószele. U~1, ~ 859, Vend, rlr:. Felsölendva, U8i kh., 

Viczlántelep, r-. Izsák, Pest-Pilis-Solt-Kiskun kj, és ak. Felsőlendva, tsz. Szombalhely, jbtk, 
11m., kunszentmiklósi j., cs. O. Izsák, m. h., és ah. Mut-aszombat, cs. O. Felsőlendva, XX, 
1. t. és u. p. Izsák. 66, u. t. Felsc5lendva-Mátyásdomb, u. p. Felsó-

") VId kk., Veuprém vm., devecseri j., ház lendva. 
66, !. 846, M., rk. Dabrony, ág. Nagyalásony, *) Vldornya kk., X Dolinki, Dolinkioldal, 
553 kb., kj. és ak. Nagyalásony, tsz. Veszprém, Gaskoveze, Gurinovcze, Lieszkovcze, Moeskov

. jbtk. és ah. Devecser, cs. O. Somlószlilllis, 19, eze, Ozimovcze, Pasziecska, Povalacsovcze ée 
XVII, 65, u. t, Tllskevár, u. p. Nagyalásony. Szlatinaoldal ; Trencsén vm., puhói j., haz 1a., 

Vid, r-. HajduhOszörmeny, Hajdu """• es. O. ! 61-5, T., ág. Felsőzáros, !!.809 kh., ij. és ak. 
Hajduböszörmény, .m. h., u, t. és u. p. Felsc5záros, tsz. Trencsén, jbtk. és ah. Puhó, 

· Hajduböszö,rmény. · es. O. Puhó, 71, XV, 47, q, t. Puhó, u, p. Alsó-
Vid, r-. Hajdnnánó.s, Hajdu vm., cs. G. Hajdu- rétfnlu. 

nánás, u. t. és u. p. Hajdunánás. Vldosniajor, r-. Kemenesmihilyfa, Vu, • ., 
V i d l. Muravid, Nemesvid, ÓJ·szentvid, Tisza- czelldömGlki j., cs. O. GzelldOmOlk, a. t. Czell· 

vid. dömölk, u. p. KemenesmihAlyfa. 
V i d a fa l v a l. Felslividafalva. V i d o v á n l. Vidovány. 
VIdU, r-. Gödre, Baranya tim., hegyháti j. *)Vldod.nykk.,Nyi.tra tJm., azakolczaij. (azékh . 

(székh. Sásd), cs. G. Sáad, u. t, Mosdós, u. p. Holics), ház 55,! !!67, T.,· rk. Felsllrados, 565 kb., 
Gödre. kj. és ak. Fels6rados, tsz. Nyil.l·a, jblk. és ah. 

Vldaldsfalud,r-. Oldalfala, Gónlór ls Kis-Hotit 5zakoleza, cs. ö. Holics, 7!!, XIII, 41, a. t. Holies, 
vu&., tornaljai j., cs. O. To1·nalja, u, &. Tornalja, u. p, Felsörados. .-
u. p. Gömörfüge. ") Vidra kk., ..Arad nagyhalmágyi j., ház 

") Vldaly kk., Tord.a-Aranyos tlm., toroczkói 147, i 777, O., =f-, 1.M'7 'r. h., q. és ak~ Halmagy. 
j., ház 78, i BO.f., O., .::j=-, !!.487 kb., kj. ás ak. csúcs, tsz. Arad, jbtk. Nagyhalmágy, ah. K.llriis· 
Alsóaklos, tsz. Torda, jbtk. ah. Torda, bökény, cs. ö. Halmágye'súcs; IV, tB, a. t. és 
cs. G. Borrév, 50, XXI, 69, m.· h., u. t, u. p. Halmágycsúcs . 
Borrév, u. p. Alsóaklos. V i d l' a l. Alsóvidra, Felsli vidra. . 

Vldámházpuszta, r-. Somogyvá.J.·1 Somo y """• *) Vidrány kk., XVidrányi gyártelep; Zempli11 
lengyeltóli j., cs. o. Somogyvár, u. t, regla.k, """• mezlilaborczi j., ház 103, f. 534, R., n., m., 
a. p. Somogy-vár. . 1 , rk. Laborczmezll, 2.6'i3 kh., kj. és ak~ Mezó-
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Jaborcz, tsz. Sátoraljat'ljhely, jht.k. és ah. Homonna, ház 168, f, l.OtiO, T., 0 , j,168 kh., Jtj. és ak. 
cs. o. llfez!'llnborcz, 66, IX, 28, , ~. helyben, tsz. Nyilm, jbtk. és ah. Galgócz, cs. o. 

Vidrányi gyártelep, t'"'\ Vid1·ány, Zemplén vm., Pöstyén, 72, XIII, 41, u. t. és u. p. Rikfalu. 
mezc5Iaborczi j., cs. O. l\fezc5laborcz, n. t. és n. p. Vlgyorgópuszta, n Abafalva, Gömör ts Kis-
Vidrány. Hont f1m., tornaljai j., cs. ö. Putnok, u. t. és 

Vfdrás, n Feketebalog, Zólyom t1tn., breznó- u. p. Bánréve. 
btnyai j., cs. ö. Feketebnlog, u. t. Breznóbánya, Vigyorgó tanya, . n Homrogd, .Abm1j-Torna 
u. p. Feketehalog. vm., szikszói j., cs. o. Selyeb, u. t. és u. p. 

Vidráspa1uk, n Tiszabogdány, Máramaros Homrogd. 
r.m., tiszavölgyi j. (szék h. Rahó ), cs. ö. Tisza· *) Vilmros kk., Ung tJtll., na1ybereznai j., ház 
bogdány, u. t. Rnhó, n. p. Tiszabogdány. 1!19, i. 897, R., gk. Havasköz, 3.598 kh.; kj. é11 

*)Vidrátszeg kk., Kis-Kt'tkiilló vm., radnóti j., ak. Havasköz, tsz. Beregszász, jbtk. és ah. Nagy
biz 160, f. 693, O., czigány, m., ; , .::f, ref. Búzás- berezna, cs. ö. Havasköz, 66, XI, 36, u. t. Feny
besenyő, 2.302 kb., kj. és ak. Búzásl1esenyö, lsz. vcsvölgy, n. p. Csontos. 
Erzsébetváros, jbtk. és nb. Dicsc5szentmárton, cs. Vlhnyetllrdö, n Vihnyepeszerény, Bars tmt., 
G. Kerelc5szentpál, 60, XXIII, 76, u. t. és u. p. garamszentkereszti j., cs. ö. Zsa.rnócza, _r- e. 
Nyárádtő. · (csak nyáron ; télen : a.. t. és a.. p. Vih-
. V i d r n a l. Vidornya. nyepeszerény). 

Vldnma, n Alsómerse, Sát·os tnn., felsc5vízkGzi *) Vihnyepeszerény nk., X Janovszkóirtvány, 
Í·· cs. iJ. KálnAs, u. t. Alsr:.pagony, a. P• Felső- Únntaltárna és Vihnyefilrdc5; Bara vm., garam
odor. · szentkereszti j., ház f. 1.6~3, T., m., o, 

Tldnma, n Györgyös; Sáros tim., girálti j., 3.198 k.h., ak. helyben, tsz. Aranyosmarót, jblk. 
cs. o. Káln(ls, u. t. és u. p. Tapolyhanusfalva. Újbánya, ah. K01·möczbánya, cs. O. Zsa1•nócza, 

Vldumn, n Tizsény,. Sát·os vm., felsc5vizkOzi 26, ;KIV, 4-5, f (Szénásfalu-Vihnyepeszerény), 
j., cs. ö. Felsc5vJzkOz, u.. t. és o. p. Sztropkó. ~- ·· 

Vldnmnnyocz, t'"'\ Kissáros, Sát·os 11m., eperjesi kk., Hunyad "'"·• marosillyei j., ház 70, 
j., cs. ö. Eperjes, u. t. és n. p. Eperjes. !, 266, O., kg. Bradaczel, 1.206 kb., kj. és ak. 

V i es z k a l. Beczkólcisfnlu. · · Guraszáda, tsz. Déva, j btk. és ah. Marosillye, 
V i es z ka l. Somszeg. es. ö. Mnrosillye, M, XXIII, 75, o. t. Marosillye, 
Vlcszknpnszta, t'"'\ Nagykosztolány, Nyitra.".",,, a. p. Guraszáda. 

postyéni j., es. o. Vittenez, u. L és u. p. Nagy· V i .ka r t 6 c z l HernádCet 
kosztolány. · Vikolinecz, t'"'\ Rózsahe!Jy, Lipt6 tim., es. O. 

Vigadó, n L~betbánya, Z6lyom t1m., besztercze- Rózsahegy, u. t. és u. p. RózsaheiJ)'. 
binyai j., cs. O. Garamszentandrás, u. t. és u. P• Viktóriabányatelep, f""' Hosszúhetény, Bar";.-
Libetbánya. nya vm., pécsi j., es. G. · Meesekszabolcs, u. L 

Vlgalma\s, n Z6lyom t~m., nagy· és u. p. Hosszúhetény. 
szalatn~i j., es. o. Horhát, u, t. Nagyszalatna, ViktórJamAjor, f""' Pusztavacs, Peaf-Pilis-SoU· 
1• !• NaiJ)'óesa. . . Kiaktm tim., alsódabasi j., es. ·o. Pusztavacs, 

) Vigánt k.k., Zala tJm., tapolezal J·: ház ~. u. t. és u. P• Pusztavacs. . 
i ~B2, M., rk. Zalapetend, 882 ~h., kj. ~s ak. Viktóriaszénbánya, t'"'\ Feny6kosztolány, Bari 
Talián\i6r6zd, tsz. Zalaege1·szeg, J btk. és ah. Ta- "m., Bl'o.nyosmaróti j., cs. o. Kistapolesány, u.~. 
polcza, cs. o. Kapolca, 48, XX, 66, u. t. Nagy- Kistapolcsány, u, P• Fenyc5koszlolány. 
rátsony, u. p. Kapolcs. . . . 

Vlgtlny, n Egercsehi, Hevea tlm., pétervásári . Vlktorinmajor, n No.gytlla.J, _Vas ""'·: vasván 
j., cs. 11. Bátor, u. t. és u. P• Egercsehi. J., cs. O. Baltavár, u. t~ és u. l)• Baltav~r. 

Viglu, n Nagyillés, Bara tJm., aranyosmaróti . Vlli:t~r~najor, 0 Bekéssámson, Btkla ""'·• 
j., cs. 11. Újbánya, a. t. Újbánya, a. P• Fenyő- orosház1 J., es, O. Tól komlós, u.. t. és u. p. 
kosztolány. · Bé}téssámson • 

Vlgoda, f"' Szepestótfalu, Beepes tJm., kés- ViktormaJor, t'"'\ Nantilaj, Vas f1m., vasvári 
márki j., es. G. Podolin, u. t. Szepesbéla, u. p. j., cs. G. Baltavár, u. t. és n. P• Baltavár. 
Szepestótfalu. ViktormaJor, t'"'\ Sá1·keresztes, Ftjlr vm., szé. 

Vigpaszta, f"' Egrespatak, Beilágy ""'·• zilahi kesfehé1·vári j., cs. O. Székesfehé"ár, u. t. és 
j., es. ll. Zilah, u. t. Zilah, u. p. Egr<>spatn.k. u. p. Moba. . 

*) VIgtelke kk., GömÖ'I' és Kis-Hont "'"·• Vlktormajor, n Váczszentlászló, Pest-Hlia-
rozsnyói j., ház 'B, i ~11, M., ref. Balóez, 659 BoZt-Kiskun tltn., gOdOllöi j., ca. G, Tura, a. t. 
kh., kj. és ak. Berzéte, tsz. Rimaszombat, jbtk. Tura, u. p. Váczszentlászló. 
és ah. Rozsnyó, cs. G. Pelsőcz, 26, XVI, 62, Viktorpuszta, n Barcs, Sotnogy f1m., barcsi 

m. h., u. t. Pelsőcz, u. p. Gombas110g. j., cs. o. Barcs, u. t. és u. p. Barcslelep. 
VigTár kk., X Nyitra tnn., pöstyéni j., Vlktortanra, t'"'\ Kisaréres, ZempUn f1111,, · bod· 
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rogkllzi j. (székh. Királyhelmecz), cs. ö. Zemplén- Világospuszta, r'\ Cserencsény, G6frJ6r u Kis· 
agárd, a. t. Királyhelmeez, n. p. Perbenyik. Hont vm., rimaszombati j. (székh. Nyustya), es. 6. 

ViktortanyA, r'l Semjén, ZempUn vm., bodrog- Rimaszombat, u. t. Rimabánya, •· p. Rima-
• 

kllzi j. (székh. Királyhelmeez), es. O. Zemplén· szombat. 
agárd, u. t. Perbenyik, u. P• Kisrozvágy. Vllágospnszta, r'\ Ecseg, N6grárl m., szirikt 

Vlktortnn:ra, r't Tiszakanyár, Szabolcs vm., j., es. O. Szirák, u. t. Pásztó, u, P• Ecseg. 
kisvárdai j., es. O. Dombrád, u. t. Kisvárda, u. p. Vilá.gospuszta, r'\ Kispécz, Gyár 11m., sokoróo 
Dombrád. . aljai j. (székh. Tét), es. o. Kajár, u. t GyOmlirP.. 

*) Viltí.g kk., ZempUn vm., mezc'!laborezi j., ház u. p. Kajár. , 
a1, :E 718, R., ; , 6.505 kh., kj. és ak. Vírava, Vllágospuszta, r'\ Rimaszombat, Gömör i1 
tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Homonna, es. 6. Kis-Hont vm., es. O. Rimaszombat, u, t és · 
Mezőlaborez, 66, IX, ~. u. · t. és u. p. Vh-ava. u. p. Rimaszombat 

V i I á g I. Csicsóholdvilág, Holdvilág. Világospuszta, n Romhány, N6grád fltll., 

*) VIlágos nk., X Barnaszél, Barnót, Liváda nógrádi j. (székh. Rétság), cs. O. Réts~g, L t. 
és Világosföldvár; Arad vm., világosi j., ház 1.6 t.f., és u. p. Romhány. 
:E 7.815, O., m., n., o, ; , =t, ref. Pankota, !U.8l9 Vllágospuszta, 11 Tomaszentandris, .&baiU· 
kb., ak. helyben, tsz. és ah. helyben, Torna 'Vm., tornai j., es. O. Szin, u. t és 1, p, 
cs. ö. helyben, 33, IV, a, :f, _[ll e. Bódvaszilas. . 
~- . · Világoss:rtanya, 11 Szatmárzsadány, Seatmár 

Világos, n Bélád, Bara tJm., aranyosmaróti j., vm., szatmárnémeti j., cs. O. Szatmár-Németi, 
cs. o. Aranyosmarót, u. t. Taszár, a. p. Nagy- u. t. és u. p. Szatmárzsadány. 
herestény. Vllágostanya, n Oros, 8eabolc1 ""'·• nyír· 

VIlágos, r"\ Gyöngyösoroszi, HetJes tJm., gyOn- bogdányi j. (szék.h. Kemecse), cs. o. Nylregybaza, 
gyOsi j., cs. ö. Hatvan, u. t. és u. p. Gyöngyös. u. t. és u. p. Oros. 

VIlágos, r'1 Kassai.ijfalu, .Abauj-Torna ilm., Vllágostanya, n Rózsaszentmárton, Heou ""'·· 
kassai j., es. ö. Kassa, u. t. és u. p. Kassa. . hatvani j., cs. o. Hatvan, a. t. és u. p. Apez. 

VIlágos, 11 Kisterenye, N6gráil tJm., fQieki j. Vllágszéke, 0 TiszapQspOki, Jáu-Nagy"ku"· 
(székh. Salgótarján), es. O . . Kisterenyeo, a.. t. és Bsolnok tJ·m., tiszai kOzép i· (székh. TOrGk· 
a. p. Kisterenye. . · szentmiklós), cs. O. Törökszentmiklós, •· t. és 

VIlágos, r'l Nagyk6rös, Pest-Pilia·Solt-Kiskun u. p. Tiszapüspöki.··-.... 
vm., cs. O. Nagykó1·ös, u, t. és u. p. Nagykőrös. Vildbnrgpuszta, n fllye, Bihar m., nagy • 

Világos, 11 Nagylók, Fejtr tJm., sárbagárdi j., szalontai j., cs. ö. Nagyszalonta, u •. t és L p. 
es. ö. Herezegfalva, u. t. Sárszentágota, u. p. Illye. 
Nagyhanto::. Vilhán:y, r'l Bodrogmezc5, Zemplén tm., bodrog· 

Világos, r"\ Pákozd, Fejtr vm., székesfehérvári közij. (székh. Királyhelmecz), cs. O. Királybelmeet, 
j., es. 0. Velencze, a. t. Pátka, a. p. Pákozd. a. t. és u. p. Leles~ . 

VIlágos, r"\ Rimavarbóez, Gömör ta Kia-Hont *) Vilke kk., X Nagydályópuszta "és Veresi· 
• 

vm., rimaszombati j. (székh. Nyustya), es. ö. puszta; N6grárl 'Vm., losonczi j., ház 167, i: 
Nyustya, a. t. Rimaszombat, u. p. Rimaráhó. 980, M., 0 , 4.078 kb., kj. és ak. helyben, tsz. 

Vllilgosföllldr, ·r"\ Világos, Arail t:m., viia- Balassagyarmat, jbtk. és ah. Losoncz, cs. li. 
gosi j., cs. ö. Világos, u. t. és u. p. Világos. Losonez, ~5, XVI, 61, . 

Világosi puszta, r'l Balogfala, Gömör és Kis- Vlllabá.n:ra, n Zsolt, Tl'encsén vm., illavai j., 
Hont vm., feledi j., cs. 6. Feled, u. t. és a. p. cs. ö. Illava, u. t. Illava, u. p. Zsolt. . · 
Balogfala. . · · Vlilafrankatelep, 11 Tibolddarócz. Borsod 

Vilá.gosfrhán:y, r\ MadAesi, !f6.(}rád vm., !1m .. , mezókOvesdi j., cs. a. Tibolddarócz, 1, t. éli 
gácsi j., es. ö. Ábelfalva, u. t. Gács, u. p. Ábel- u. p. Tibolddarócz. 
falva. Villaludl·ova, n Rózsahegy, Lipt6 tmt., Cl. ö. 

Vilú.gosmajor, r'l Apostag, Pest-Pilis-Bolt-Kis- Rózsahegy, u. t. és u. p. Nagyselmecz. 
· · kun tJm., dunavecsei j., ca. ö. Duna\·ecse, u. t. *) Vlllaimos kk., Vas vm., felsöóri j., ház 8í, 

és u, p. Apostag. ! 637, N., ág. FelsölOvö, 1.216 kh., kj. és ak. 
Világosmaj or, r\ Baracs, Ilejtr t~m., adonyi j., FelsőlOvü, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Fels66r. 

es. o. Előszállás, u. t. Dunaföldvár, u. P• Baracs. cs. O. Pink:üő, 83, XX, 66, u. t. és u. p. Felsölövó. 
Világosmnjor, r\ Táez, Fejdt· V!n., sz6kes- *) Vlllú.ny kk., Baratl1fa v'" baranyaYari j. 

fehé1·vári j., cs. ö. Polgárdi, u. t. Szahadbattyán, (székh. Dárda), ház 414, :E ~.th:t, N., m .. sz .. 
... p. Tácz. . 0 , =f,· 2.571 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Pécs. 

VIlágosmaj or, r\ Tarcsa, V 48 vm., felsőőri j., jbtk. · és ah. Dárda, es. O. helyben, 62, XIX, 
es. O. Felsöőr, n. t. Tarcsafürdö, u. p. Tarcsa. 61, , _[l( e. ~- . ' 

Vll{,gospuszta, r\ Bárcza, Abauj-Torna tJm., •) kk., Baranya """• aiklós1 
kassai j., cs. ö. Kassa, u. t. és u. p. Bárcza. j., ház 130, .! 653, N., m., rk. Villány, 1.306 ih .. 
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tj. lll ak. helyben, tsz. Pécs, btk. és ab. S1klós, maróti j., cs. O. At·an,-osmarót, u. t. és u. p. 
ca. 11. Villány, 61, XIX, 60, u. t. és u. P• Garamszentbenedek. 
Villány. Vllmosmnjor, r-. DiósfOt·gepatony, Pbesony 

•) Villanytelep, r-.\ Gibárt, .Abat.tf-Torfla 11m., vm., dunaszerdahelyi j., cs. G. Dunaszerdahely, 
. rllnczi j. (székh. Abaújszántó), cs. G. Abaújszántó, u. t. Diósförgepatony, u. p. Szentmihályfa. 
•· t. Forró-Encs, u. p. Gibart. Vilmosmajor, fl Ipolypásztó, Hont tim., Vá· 

fl Balatonlelle, Somogy ""'·• len· mosmikolai j., cs. G. Vámosmikola, L 1. Zalaba, 
rrellóti j., cs. G. Balatonboglár, u. t. éa u. p. u. p. Ipolypásztó. 
Balatonlelle. Vllmospuszta, fl Tajti, Gömör ú Kis-Hont 

Yilló, fl Mikófalva, He11e1 11m., pétervásári vm., felec.li j., cs. G. Ajnicskc5, u. t. Ajnácskc5, 
j., cs. ll. Bátor, u. t. Mónosbél, u. p. Apátfalva. u. p. Czered. 

Villomszöllöllegy, r-. Fülek, N6gráil vm., VilmostaDya, n Nagyréde, He'Des tim., gyiln-
tnleki ~ (szék.h. Salgótarján), cs. o. Fülek, u. t. gyösi j., cs. O. GyöngyGs, u. t. és u. p. Nagyréde. 
6s u. p. Fiilek. Vllmostanya, n Tapolyhetmány, Búroa tlm., 

Vlllongó,,..... Tiszafill'ed, HetJel fJm., tiszar6t·edi gh·álti j., cs. G. Kálnás, u. t. és u. p. Tapoly· -
j., es. 11. Tiszaörs, u. .t. Ohat-Pusztakócs, u. p. hanusfalva. 
-'l'isz:ú'ilred. *) VUonya kk., Vessprém tim., veszprémi j., 

n Vámospércs, Hajilu tim., köz· ház la!, f. 466, M., ~, rk. Öskft, 2.362 kh., kj. 
ponti .j. (székh. Debreczen}, cs. O. Vámospércs, ~s ak. Papkeszi, tsztk., jb. és ah. Veszprém, 
L L és •· p. Vámospércs. · cs. O. Peremarton, 19, XVII, 55, u. t. és a. p. 

Vilma l. Drágavilma, Tordavilma. Papkeszi. 
Vilmabor"rlztelep, r. Háromu{/c !:epsibodok, V i l o v a l. Tllndéres. . 

t!A., sepsi j. (szék.h. Sepsiszentgyorgy), cs. O. *) Vily kk., X Vilyi puszta; ZempUn vm., 
Étfalvazoltán, u. t. és u. p. Sepsibodok. sátoraljaújhelyi j., ház 9!!, ! 507, M., ~, t·k. Fn-

Vilmamajor, n Csanádapácza, Csanád tim., zérradvány, gk. Mikóháza, 1.78f kb., kj. és ak. 
mezc5kovácshli.zi j., cs. G. Gsané.dapácza, m. h., Mikóhám, tsztk., jb. és ah. Sátoraljaújhely, cs. ll. 
•· L és a. P• Alsómihályi, 65, X, as, a. t. Pálháza, a. p. 

Vilmamajor, n Csetény, Ve11prém t~m., zirczi Mikóháza. 
j., es. ll. Csetény, u. t. Zirez, u. p. Csetény. Vilyi puszta, n Vily, ZempUn . sálot'll.lja-

Vllmamajor, n Felsc5szemeréd, Hont "'"·• újhelyi j., cs. O. Alsómihályi, u. t. Pálháza, a. p • 
. ipolysági j., cs. O. Ipolysáf, u. t. Kistompa, Mikóbém. 
L p. Felsc5szemeréd. *) Vimpó.ez kk., X Vimpáczi selyemuár; Sop. 

n Szentkozmadombja, Zala vm., ron t~m., kismartani j., ház 106, i , N., (), 
novai j., cs. O. Nova, u. .t., Gutorfölde, u. p. 1.871'> kb., kj. és ak. Lajtapordány, tsz. Sopron, 
Zalatárnok. jbtk. és ah. Kismarton, cs. O. LajtaújCalu, 76, 

*) Vibnáar kk., X VilmAnyi major; .Abauf XVIII, 57, u. t. Szankc5, ~· 
7br•a t~m., gllnczi j. (székh. Abaújszé.ntó), ház Virupl\czi selyemuár, n Vimpácz, Bopro• 
153, f. 814•, .M., ~, rk. Hejcze, gk. Gat·adna, 2.147 11m., kismartoni j., cs. O. Lajtaújfalu, u. t. Lajta· 
kh., kj. és ak. helyben, tsz. Kassa, jbtk. és ah. újfalu, u. p. Vimpácz. 
Abaújszántó, cs. O. Hejcze, 84, IX, ~7, ~. *) VInár kk., Veasprtm tim., pápai j., ház 39, 
f (Hejcze.Vilmány), ~· f, 182, M., rk. Killsc5vat, 800 kb., kj. és ak. Ne· 

Vilmányi major, n Vilmány, Abauj-Torna 11m., messzalók, tsz. Veszprém, jbtk. és ab. Pápa, 
cllnezi j. (székh. Abaújszántó), cs. O. Encs, u. t. cs. O. Nemesszalók, 19, XVII, D5, f, 4.!/}Jl. 
Hejcze-Vilmány, u. p. Vilmány. VlnArpuszta, n Felsc5almás, Hont vm., biLti j., 

*) Vllmúnyklsfalu kk., .Abauj-Torna tim., cs. o. Hegybánya, u. t. Bát, a. p. Alsóalmás. 
cllnezi j. (szék.h. Abaújszántó), ház U, f. 197, Vinezeér, r-. Aracs, Torontál t~m., törökbecsei 
l., rk. Hejcze, 384 kb., kj. ~s ak. Vilmány, tsz. j., cs. O. TOrOk~ecse, a. t. Törökbecse, u. p • 

jbtk. és ah. Abalijszántó, cs. o. Hejcze, Aracs . 
M, IX, 'n, u. t. Göncz, a. p. Vilmány. Vlnczef6pusria, r-. Rába, Sopron t1m., csor· 

n Szeged, O&ongrátl t~m., cs. O. nai j., cs. o. Szany, u. t. Szany-Rábaszenlandl'ás, 
(& kllzhiztonsági azoigálatot Szeged város ren- u. p. Jt:gyed. 
dc5raége teljesiti), m. h., 11. t. és u. p. Szeged. Vinczellértanya, n Kisnána, Hetles tim., egri 

VUm.atanya, n Bodrogolaszi, ZempUn vm., j., cs. o. Verpelét, u. t. Verpelét, a. p. Do-
tokaji j., cs. ö. Olaszliszka, u. t. és u. p. Bodrof' moszló. . 
olaszi Vlnczemajor, fl Hövej, Sopron tim., kapuvári 

Vllmosmajor, n Boldogasszony, Moson t~m., j., cs. ö. Kapuvár, u. t. Kapuvár, u. p. Hövej. 
Ilezsideli j., cs. o. Féltorony, u. t.. és u. p. Vinczemnjor, n Somogyvamos, Somogy t1m., 
BoldogasszonJ. lengyeltóti j., ca." o. SomogyvAr, u. t. és u. P· 

r-t Cairad, BtJrl .,,.., aranyos· Somogyvár. · 
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Vinczemajor, n Sümeg, Zala tnn., snmegi j., V i n n a h a nk a l. Vinna. 
cs. ö. Sümeg, u. t. és u. p. Sümeg. Vinoltrndekpusztn, n Malaczka, Pozsony vm .. 

Vinczentnjor, n Türje, Zala vm., zalaszent- malaczkai j., cs. ö. Gajar, u. t. és u. p. Malaczka; 
gróti j., cs. ö. Zalaszentgt·ót, 11. t. és u. p. Vinterbcrg tanya, n Atkár, HeTJes t1m., lfiln-
Tilrje. gyösi j., cs. ö. Vámosgyörk, u. t. Vámosgyllrk, 

Vincze1anya, n Szerencs, Zemplén vm., sze- u. p. Atkár. 
renesi j., cs. ö. Szerencs, u. t. és n. p. Sz .. rencs. Vinyesó.ndormajor, n Bakonyszentlászló, VeBZ· 

Vinczetanya, r\ Tarnaméra, Heves vm., he,·esi prén& t•m., zirczi j., cs. O. Csesznek, f. 
j., cs. O. Vámosgyörk, u. t. Ludas, n. p. Tarna- u. p. Bakonyszentlászló. 
méra. V i n y e s t l. V ám . 

. .. Vinczetér, n Sári, Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vinyicske, n Debrőd, Abauj-Toma 11m .. 
tHn., alsódabasi j., cs. 6. Alsódabas, u. t. Alsó- csereháti j. (székh. Szepsi), cs. O. Szepsi, 1, t. , 
dabas, u, p. Sári. és u. p. Jászó. 

*) Vinda kk., Beutercze-Naszóa vm., jádi j. Vinyfcskepusztn, n Nemesvarbók, Hom 11m. 
(székh. Beszlereze), ház 110,! 503, N., o., czigány, korponai j., cs. O. Szénavár, a. t. Kon»ona, •· p. 
d', rk. és gk. Besztercze, 3.45 i kh., kj. és ak. Kis- :-;zima vár. 
zsolna, tsztk., jb. tls ah. Beszlercze, cs. ö. Besz- Violinpuszta, n Megyercs, Komáro• 11111 •• 

tercze, 63, XXII, 72, u. t. és u. p. Beszlercze. csallóközi j. (székh. Nemesócsa) es. G. Gúta, 
Vindispuszta, n ~yh·ábránd, Szabolcs "m., u. t. és u. p. Csallóközaranyos. 

ligetaljai j. (székh. Nylracsád), es. O. Nyh·acsá.tl, Yirághegy, n Nagyrécse, Zala vm., nagy-·· 
u. t. és u. p. Nyirabrimy. kanizsai j., cs. O. Nagykanizsa, u. t, és 1o p. 

Vindistanya, n Nyiracsád, Szabolcs vm., Nagyrécse. 
ligelaljai j. (székh. Nyíracsád, cs. ö. Nylraesátl, Vlrti.gltcgyi szöllö, f""l Tiszafllldvar, láu-
u. t. és u. P• Nyíracsád. . Nagykun-Szolnok vm., tiszai alsó j. (székh. Tisza-

*) VinclOl'nyafok kk., Zala vm., keszthely~ j .. fiiltlvtíi·), cs. ö. Tiszaföld"vár, u, t. Homok, L p. 
ház 75, ! 408, M., rk. Karmacs, 462 kh., kj. és Tiszal"lil<lvát•. 
ak. Karmacs, tsz. NagykanizSil., jbtk. és ah. Keszt- Viráglapos, r"l Esztár, Bihar vm., berettyfl. 
hely, cs. ö. Zalaszántó, 48, XX, 64, u. t. Héviz- újfalui j., es. O. Kismarja, u. t. Pocsaj, •· p. 
szentand1·ás, u. p. Karmacs. : Eszlár. · · 
_ *) Yh~dornyalak kk., Z~la vm., keszlhely~ j., ház Vi"rágmajor, n Felsözellö, N6grád 11111., szé· 
a9, ! 337, M., rk. Zalaszan ló, 779 kh., kJ. és ak. csényi j., cs. ö. Nógra.dszakál, u. t. Nógrádszakill, 
Zalaszántó, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Keszl- u. p. Bussa. 
hely, cs. ö. Zalaszan ló,. 48, XX, 64, u. t. Zala· •) Vh·ú.gos kk., Baranya '11!1&., ba~anyavári j. 
sz:ntlá.szló, u. P• ~al~szantó. · (székh. Dát·da), ház 77, f. 430, N., m., rk. Német-

) 'lntlo~nyuszollös kk.,_ .X Bükkhegy . ~ márok, kg. Soborsin, 1.249 kh., kj. és ak. Villány, . 
(h·egh~g~! Zala vm.: sOmegi ~·· ház 1~0,_ f. _68~, lsz. Pécs, j btk. és ah. Dárda, cs. O. Villány, fl~. , 
M., rk. KtsgOrbö, 1:831 kh., kJ. és ak. Ktsgurbu, XIX, 61, u. t. és u. p. Villány . 

tsz. Zalaegerszeg, J btk. és .. ah. Sümeg, cs. ö. *)Virá b k kk a~ l k D bok b 11 
Z l . . gos ere - -., I.JIIiO 1~0 ·- o a vm., e 1· 

a aszánto, 48, XX, 64, u. t. Zalaszentlaszló, 1 · . h,.. 109 s: ól"' O -t 1 <HJ kh J.; · 
Ki "Ö ·h ö ent J., az ' ;ro, "'• ., w ' • .,...~ ., AJ· ~il 

u .... p).Vl s: J k. x Kill - A)l .. ·k u·. . . . ak. SomkeJ·ék, tsz. Dés, jblk. és ah. Bethlen, cs. ö. 
nga n ., soszu u ' JVlnga ~s B l l 63 XXII 7"' t. M 

V ·t · "l lök 1. . . . h. e 1 1 e &l, , 6 , ~. u. agy11rnemegye, a. p. 
as u men LJ szu ; emea vm., vingat J., az s·· k . k 

1 "'l' s: • "10 t l á ± . .±. 16 "''3 orn ·ere • 
,<; ,.., ;ro, ""·' , !o g r, m., o., n., u, 1 , .... ~ • . •. 

kh., ak. helyben, tsz. Teme~:vá.t·, jbtk. és ah. . Vil~~g?~b:llom, n Nytt~o.nagykét:, ~g1tra ".'?'· 
helyben, cs. ö. helyben, 33, VIli, ~5, , :f. eJ·sekuJVat·t J; r cs. o_. KomJá~, u. t. es a, p. Komjal. 

p e. ~· Vh·ágo~hu.t, ': Tts~s~ly, _Jász·Naggk~n-Szoi-
~J Vingárd kk., X Fagyos, Gyertyános, · Kre· nok vm., Jászs~gt also J. _(szekh. Jászapáll), cs. G. 

czártanya és !lagyarádtanya; .Alsó·Felitr vm., Kötelllk, u. t. es u. p. Ttszasüly. 
kisenyedi j. (tözékh. Vízakna), ház 446, ! 1.9~5, Vlrligoskút, n Balmazújváros, Hajdu ""'·• 
O., n., m., ~, d', -=t=-, rk. Szá zsehes, gk. központi j. (székh. Debreczen), cs. O. Balmaz: 
Oláhgorbó, 6.9~~a kh., kj. és ak. helyben, L:!ztk., úivilros, u. t. és U. p. Balmaziljváros. 
jb. és ah. Gyulafehérvli.r, cs. ·o. helyben, 64, Virá.gosumjor, n Fet·törákos, &pron fl/l., 

XXlll, 74, '!• t. Koncza, "'""'· soproni j., c.s. O. Fertörákos, u. t. Sopron, 11. p • 
*) Yiuua kk., X Drávt:czkilanya, l<~ehérhegy FerWrákos . 

és Várkond; Ung vm., szob1·ánczi j., ház 2:J5. Virágut;pusztn, n Btir, Nógrád TJm., sziráki 
f. 1.47:1!, T., m., o, gk. Tarna, l>.!:l4U kh., kj. és ak. j .. cs. ö. l:le~·czel, u. t. Buják, u. p. Szirák, 
helyben, tsz. Beregszász, jbtk. Szolm\ncz, ah. Ung· Vh·íLgosvölgy, n Torda, Torda .Aranyos fill,, 

VáJ•, cs. o. helyben, 66, Xl, ss; u. t. Nagymihály.· r.il. ö. Torda, ~- :e u. P• Kolozskara. . 
~. Vil·1'íguszug, n Nádudvar, l:lajdu t1111., hajdrr· 
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szoboszlói j., cs. ll. Nádudvar, u. t. és n. P• So'nogy tim., kaposvári j., ház 200, :f, 1.016, M, 
Nádudvar. · . rk. Kadarkút, ref. Hedrehely, 3.4-83 kh., kj. és 

Vfrágvölgy, ~ Poprád, Szepes tim., cs. O. ak. Hedrehely, tsztk., jb. és ah. Kaposvár, cs. O. 
Poprád, ,rt e. ~ (csak nyáron; télen a. i. Kadarkút, 44!, XIX, 6'!, •· t. Hencse-Hedrehely, 
és a. p. Poprád). a. p. Hedrehely. 

Vlrágvölgy, ~ Sopron, Sopron tim., cs. ö. (a Visnyeszéplak, ~Visnye, Somogy vm., kapos·. 
t!lzbiztonsú.gi azoigálatot Sopron vát·os rend ól'• vári j., cs. ll. Kadarkút, a. t. Hencse-Hedrehely. 
sége teljesíti), a. 1.. és u. p. Sopron. n. p. Hedrehely, . 

Vfrány, ~ Lánzsér, Sopron 1ma., felsőpulyai *) Visnyó kk., Zemplén tim., gálszécsi j., ház 
j., es. O. Répczekároly, a. 1;, Sopronszentmárton, 85, :f, 850, T., rk. Gálszécs, gk. Sztankóez, 
L p. Lánzsér. · kb., kj. és ak. helyben (széesmezói kj. és ak. 

Vfrányos, ~ Tiszanagyfalu, Ssabolcs vm. kerOlet), tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Gálszécs, 
dadai felsó j. (uékh. Gáva), cs. O. Rakamaz, ~ cs. O. Gálszécs, 66, IX, 28, a, t. és a.. p. Gálszécs. 
m. h., u, t. és n. p. Gllrögszállás. Vb!nyó, ~ Kol'láthelmeez, Ung tnn., nered-

V i r a n y os l. Alsóvirányos, Felsóvirányos, nyei j., cs. O. Nagygejöcz, a. t. Ungvár, L p. 
•) Vir&Ta kk., Zemplén t~m., mezólaborczi j., Korláthelmecz. . 

Mz 79, :f, 431, R., m., ; , 3.568 kb., kj. és ak. V is n y ó l. Alsóvisnyó, Ftllsóvisnyó, Kisvis-
hely ben, tsz. Sátoraljaújhely,jbtk. és ah. Homonna, nyó, .Na~,ryvisnyó. 
cs. ll. Mezölaborcz, 66, IX, 28, _[ll e. ~- · Vis ó I. Alsóvisó, Felsóvisó, Középvisó. 

Ylrtyeskatelep, ~ Gorbómező, Ssolnok- *) Visonta kk., X Alsójeges, Borhy László 
Doboka tlm., csákigorbói j., cs. ö. Semesnye, a. 1. tanya, Csá1·datelep, Csókáspuszta, Felsóje~es és -
es 11. p. Csákigorbó. Visontai szöllötelep j Heves vm., gyöngyösi j., ház 

V i s .l. Káptalan vis, Nemesvis. 245, :f, 1.396, M., o, f..2l8 kh., kj. és ak. helyben, 
•j VIsa kk., Kolosa tim., mocsi j., ház 131, i, tsz. Eger, jbtk. és ah. Gyöngyös, es. O. Görgeteg, 

617, M., o., ; , ~, 2.243 kb., kj. és ak. Gyula- 60, X, 3:!, n. t. Ludas, [X). 
telke, tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Moes, cs. O. Vis o n t a l. ~omogyvisonla. 

lagyarlrályán, 62, XXII, 73, u. t. Alsózsuk, n. p. Visontat szöllötelep; ~ Visonta, Heues VII\., 

Gyulatelke. . gyöngyösi j., es. O. Gyöng)·Os, u. t. Ludas, u. p. 
•) Viság kk., X Lunkatanya; Kolosa tim., Visonta. · 

binfl'yhunyadi j., ház 239, i. 1.286, O., ;; , 15.062 *) Visóoroszi kk., X Botgyártelep, Farkas
th., kj. és ak. Székelyjó, tsz. Kolozsvár, jbtk. és patak és Keresztesvölgy j Máratna·I'Os tim., visói 
ab. Bánffyhunyad, cs. G. Csucsa, 51, XXI, 67, a. t. j. (székh. Felsóvisó), ház M~. !. 2.ö6l, R., n., 
Kissebes, u. p. Kalotaszentkirály. ; , !1.554 kh., kj. Leordina, ak. helyben (a leor-

•j VIsegrád nk., X Gizellatelep, Lepenczpatak dinai ak. B. anyakGnyve), tsz. Máramarossziget, 
és Szentgyörgypuszta j Pest-Pilis-Solt-Kisku;, jbtk. és ah. Felsövisó, cs. O •. Petrova, ~5, XII, SS, 
11111., pomázi j., ház i. 1.506, M., n., o, u. t. Petrova, [8]. 
5.774 kb., ak. helyben, tsz. Pestvidéki (székh. Visóvölgy, ~ Terebesfejérpatak, Mára1naror 
Budapest), tk. és ah. Szentendre, cs. ö. helyben, vm., tiszavölgyi j. (székh. Rahó), cs. O. Nary-
Si1 l, ll, j,, (Nagymaros-Visegrád), _[ll e. ~· bocskó, :C, ~ p .. u. 

*) Visk X Viskvárhegyi fürdó; Mát·a- , ~ Felsöróna, Má·ratnaros t•m., szi-
aaros "'"'• huszti j., ház 1.816, i 4.839, M., geti j. (székh. Máramarossziget), cs. ö. Rónaszék, 
r., n., o. 1, ~, ~4.084 kb., ak. helyben, lsz. u. t. Nagybocskó, n. p. Rónaszék. 
llárnmarossziget, jbtk. és ah. Huszt, cs. O. Huszt, •) Viss nk., Szabolcs vm., dadai felsó j. (székh. 
85, XI, 36, a. t. Handalbustyaháza, ~. Gávo.), ház 156, i 1.051, M., rk. Zalkod, gk. 

Visk l. Ipolyvisk. . Kenézlö, 2.383 kh., ak. helyben, tsztk., j b. és ah. 
·Visk a l. Viharos. Nylregyházn, cs. o. Rakamaz, 65, X, 33, a. t. 
Viskitanra, ~ Debren, Szilágy 11m., zilo.hi Olaszliszka, ~- . 

j., cs. ö. Diósad, n. t. és n. p. Szilágyszent- *) Visszhang kk., Trencsén tim., nagybiescsei 
király. j., ház 67, i. 308, T., rk. Trencsénpélel'Í, 786 kh .. 

•) Viskó kk., Sáros · , felsc5vízk0zi j., ház 29, kj. és ak. Trencsén péteri, tsz. Trencsén, jbtk. és 
t 171, R., 1, 1.151 kh., kj. és ak. Szorocsány, ah. Nagybiescse, cs. O, Nngybicscse, 71, XV, 48, 
lsz. Epe1jes, jbtk. J.t'elsövizköz, ah. Gi1·1Ut, cs, O. u. t. Nngybioscse, a. p. Trenrsénpéteri. 
Fe!sllvlzkOz, 67, IX, 29, a. t. és u. p. Sztl'opkó. Vis t l. Alsóvist, F'elsövist. 

Visk ó c z I. Viskó. Vis t o. I. Magynrvisla. 
Vlskví~rhegyi fürdö, ·r"' Visk, Mát·an,at·oa V i s t uk l. Kárpáthalas. 

tili., huszti j., es. O. Huszt, u. t. Handalhustya- *) Visz kk., )( Csermajor és Viszi puszla; 
házn, C8J (csak nyáron; télen n. p. Visk). So-mog1J vm., lengyeltóti j., ház 41, :f, 300, M., 

•J Visnye kk., X Alsóhegy, Hárserdöpuszta, rk. Látrány, ref. Somogytúr, 1.044 kh., kj. és 
Xapolnasvisnye, Pacsérvisnye és Visnyeszepink; ak. Látrány, tsz. Kaposviu·, jbtk. és ah. Lengyeltóti, 
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Visz-Vit 

cs. G. Balatonboglár, 44, XIX, a. t. Karád, Vitállsfalu kk., Lipt6 tlm., liptószentmiklósi 
a. p. Látrány. j., ház 16, f. 88, T., Ag. Verbicz, Liptószentmiklós, 

V i a z á g l. Krassóviszák. 319 kb., kj. és ak. Okolicsnó és Sztoshua (oko· 
*) VIszák kk., X Lugospuszta; Vaa '""·• kör- licsnói kj. és a~. kerftlet), tsz. Rózsahegy, jbtk.. é1 

mendi j., ház 97, f. 535, M., rk. IvAncz, ref. Nagy- ah. Liptószentmiklós, cs. ö. Liptószentmiklós, 67, 
rákos, ág. Őrimagyarósd, 1.678 kh., kj. és ak. XV, 49, u, t. és Ilo p. Liptószentmiklós . 
Felst'lmal'ácz, tsz. Szombathely, jbtk. és ab. Kör- Vltálispuszta, fl Lónyabánya, N6,qrád ""-· 
mend, cs. ll. lváncz, SS, XX, 68, u. t. Pankasz, losonGzi j., cs. G. Lónyabánya, u, t. és 11. p. 
~· Lónyabánya. . 

V i s z é. k L Krassóviszák. Vitanova kk., X 01·aviczapuszta; .irfla WIL. 

Vlszakpuszta, n Osztopán, Somogy len- trsztenai j., ház 196, f. 817, T., rk. Csimhova,· 
gyeltóti j., cs. O. Osztopán, a. t. és a. p. Osz- 7.966 kb., kj. és ak. Ljeszeg, tsz. Rózsahegy, 
topán. jbtk. Trsztena, ah. Turdossin, cs. G. Trsztena. 71, 

Vlszatelep, n SzAszvesszt'ld, Nagy-Kakall6 XV, 49; u. t. és u. p. Ljeszek. 
t~m., medgyesi j., cs. O. Nagyselyk, 11. 1;, N.agy- *) Vitány kk., Zemplén 11m., sátoraljaújhelyi 
1elylr., u. p. Mihályfalva. j., ház 115, f, 460, M., rk. Nagykázmér, gk. Mikó· 

VIszi puszta, n Visz, Botnogy 111n., lengyel· háza, 1.278 kb., kj. és ak. Mikóháza, tsztk., jb. 
tóti j., cs. o. Karád, u. t. Karád, u, p. Látrány. és ah. Sátoraljaújhely, cs. G. Alsómihályi, 66, 

VIszka kk., Hunyad 11m., marosillyei j., ház X, 33, 11o t. Pálháza, u. p. Mikóháza. 
~. f O., .:f, 5.566 kb., kj. és ak. Vorcza, *} Vltenyédszentpál kk., X Vitenyédszent· 
tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, cs. ll. helybeu, páli szöllóhegy; Zala tlm., zalaegerszegi j., ház 
64-, XXIII, 75, Ilo 1;, ·és a. p. Marosillye. 55, f, 352, M., rk. Alsóbagod, 1.809 kh., kj. és . 

Vis z l a v a l. Kisvajszló. ak. Alsóbagod, tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, 
*) VIszló kk., X Köbli; Borsod 11m., edelényi cs. ll. Zalalövt'l, 48, XX, M, u. t. Zalaegerszeg, 

j., ház 57, f. 849, M., t., iL 1.930 kb., kj. és a. p. Alsóbagod. 
ak. Rakacza, bz. M1skolcz, jbtk. és ah. Edelény, Vitenyédszentpáll szöllc'Jhegy, r'l Vitenyéd
cs. G. Szendrö, 84, X, 31; Ilo t. Krasmokvajda, szentpú.l, Zala vm., zalaegerszegi j., cs. il. Zala· 
u. p. Rakacza. löv6, u. t. Zalaegerszeg, O., p. Alsób8.8od. . 

Vis z l ó l. Diósviszló, Somogyviszló. · V i t é z l. Kis vitéz, Nagyvitéz. 
Vlszlópuszta, r\ ·Tapolcza, Zala vm., tapolezai Vltézlpuszta, r-. Teklafalu, • flm., lll· 

j., cs. O. Tapolcza, u. 1;. és u. p. Tapolcza. getvári j., cs. ll. Gyöngyösmellék, .. t. 
*)VIsznek nk., X Domonkos tanya, Homoktanya Lakócsa, a. p. Teklafalu. 

és Pusztavisznek; Heves 11m., gyöngyllsi j., ház Vltéztanya, fl Csenger, 81atmár ""'·• csen· 
993, :E 2.142, M., o, 3.947 kb., ak. helyben, tsz. geri j., cs. ö. Csenger, a. t. és u. P• Csenger. 
Eger, jblk. és ah. Gyllngyös, cs. ö. Nagyfüged, 60, Vitéztanya, f'""t Papos, Bsatmdr ""'·• mit._ 
X, ~· szalkai j., cs. ö. Fehérgyannat, Ilo t. Mátészalka, 

*) Vlszocsány kk.., X Jer:i,kómajor; .Trencsln u. p. Jármi . 
t~m., báni j., ház 23, f, tsa; T... o, 1.051 kh., Vitézvág ás, r-. Göröginye, ZempUn 11m., ho· 
kj. és ak. Kissándol'i; tsz. Trencsén, jbtk. és ah. monnai j., cs. G. Tavarna, Ilo t. Homonna, 
Bán, cs. G. Bán, 71, XV, 67, u. t. és u. p. Nagy- u. p. Göröginye. 
sándori. *) Vltfalva kk., 81ept~s 11m., szepesváraljai j., hu 

V i sz o Ir. a l. Hegyeshely. 86, f, 18!1, T., czigany, rk. Szepeskilrtvélyes, 90S kb., 
V ·is z o ka l Magas. kj. és ak. Szepeskörtvélyes, tsz. Lc'lcse,jbtk. Szepet-
Vis z ok a l. llagasrév. váralja, ah. L~cse, es. G. Szepesolaszi, 87, IX, 
*) VIszolaj kk., X Hajniirtvé.ny, Krslr.ovirt- 30, a. t. Szepesolaszi, Ilo p. SzepeskilrlYélyes . 

. vány, M.oskovirt.vány és Papczovirtvé.ny; Trm-- *) Vitka kk., X Hunyaditanya, Kiu·u!y,tanya, 
caéfl vm., illavai j., ház 10 l, f, 741, T., o, 1.590 Lencséstanya, Koportos, Szamosrév, Szenczitanya, 
kb., kj. és ak. Bellus, tsz. Trencsén, jbtk. Illava, Újhelyitanya, Uszkaytanya és Vitkai Perényi· 
ah. Pubó, cs. ll. Illava, 71, XV, 47, L t. Bellus, tanya; Szatmár 11m., mátészalkai j., hu i6i, 

E 1.638, M., o, ~, gk. Nagydobos, kh., kj. 
V i s z o l y a l. Mezt'lviszolya. és ak. helyben, tsz. Szatmár-Németi, jttk. és ah. 
'VIsZOTa, (\ Hernádfalu, Ssepes szepes- Mt'Ltészalka, cs. o. Nagydobos, li, xn, 39, 

szombati j., cs. ll. Káposztafalva, u. t. Poprád, :r. ~· · 
u. p. Hernádfalu. Vitkal Perényltanya, r-. Vitka, 81atmár 11111., 

Vlsztamajor, n Ivé.n, 8oproft vm., csepregi mátészalkai j., cs. ö. Nagydobos, L t. és 1. p. 
j., cs, O. Iván, Ilo t. Soproniván, u. p. Iván. Vitka. 

Vlsztrkó r\ Peréte T1·encsén 11m., illavai j., Vltkatelep, r-. Vittenez, Nyitra ""'·• p!lsty~ni 
' , 'l cs. G. Illava, a, t. és u. p. Illava. j., es. O. Vittencz, u. t. Verbó, u. p. ~l lencz. 

V i t a l Nemesvita. VltketllDya, r-. Nyirbopt, 81abolcs , •. , 
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nyh'Mtori j., cs. o. ~yirbálor, u. t. és u. P• ház 160, ~ 893, N., m., o., rk. Kisösz, kg .. ~agy: 
Xyírbogát. . ~omlós, 6.130 kh., ak. helyben, tsz. Nagyk1kmda, 

Vitkócz, f'"'\ Nyih·nkozma, N:vit·ra vm., nagy- Jblk. és ah. Zsombolya, cs. ö. Nagykomlós, 61, 
tapolcsányi j., cs. ö. Nagylapoh:sány, u. t. Nagy- VIII, !l!4, u. t. Kisösz, C8J. 
tapolcsány, n. p. Jácz. ') Vizesgyán nk.,)( Vizesgyán-Besenyömajor; 

Vit.li:oTiczi bímyuház, r-. Márkusfalva, Sze-pes Bihar ·vm., cséffai j., ház 203, f. 1.119, O., m., 
t:IK·, iglói j., cs. ö. Igló, u. t. és u. p. Márkusfalva. 4', ref. Ártánd és Berekböszörmény, kb., 

*)Vitnyéd nk., )( Cseri major, Rábarétmajor és ak. helyben, tszlk. Nagy-Várad, jb. Nagy-Várad 
Tölösmajor j Sopron vm., kapuvári j., ház 267, vidéki (székh. Nagy- Várad), ah. Nagy-Várad. 
f. 1.681, M., rk. Kapuvá1·, 5.075 kh., ·ak. helyben. cs. o. Bihal'Ugra, 37, IV, 11, m. h., u. t. 
tsz. Sopron, jbtk. és ah. Kapuvár, cs. 11. Kapuvár, és u. p. Köröstarján. 
76, XVIII, 58, u. t. Kapuvár, ~- Yizesg·yán·Besenyöruajo1·, n Vizesgyán, Bihar 
Vit~ rág, f'"'\ Som o g y vm .• cm., cséffai j., cs. ö. Biharugra, u, t. és u, P• 

szigetvá1·i j., cs. O. Somogyhárságy, u. t. Szent· Köröstarján. 
Iúzló, n. p. Somogyhárságy. · Vizespuszta, n Kevermes, Csamíd vm., batto-

*) Vittencz nk., ){ Vitkatelep ; Nyitra nyo.i j., cs. ö. Kevermes, n. t. Dombegyház, 
vm., pöstyéni j., ház 833, :E 1.950, T.,_ n., o, u. p. Ke vermes. 
(1, 6.729 kb., ak. helyben, tsz. Nyitra, jbtk. és *)Vizesrét kk., Gömöl' és Kis-Hont vm., nagy
ah. Galgócz, cs. ö. helyben, 72, XII, 41, u. t. röczei j. (székh. Jolsva), ház 17J, f 770, T., m., 
Verbó, ~- d', rk. No.gyrőcze, 2.643 kb., kj. és ak. Kisröcze, 

VltténYl)U!:iZta, r-. Tonkháza, Pozsony vm., tsz. Rimaszombat, jbtk. cs ah. Nagyröcze, cs. ti. 
somorjai j., cs. ö. Jóka, u. t. Nagymagyar, u. P• :\'ngyrllcze, 25, XYI, 52, m. h., n. t. és u. p. 
Illésháza. . N agy ró c ze. 

\'ittmajor, f'"'\ RáczgOrcsOny, Baranya vm., Vizestanya, f'"'\ Temesliget, .2im1es cm., csáki 
mohácsi j., cs. ö. Dunaszekcső, u. t. Mohács, j., cs. ö. Liebling, u. t. Széphely, u. p. Temes· 
u. p. Somberek. liget. 

V i t t n y é d l. Vitnyéd. Vizes,·ölgy, f'"'\ Balogfala, Gömör és Kis-Hotit , 
Vitya),uszta_, r-. Gamás, So·mogy vm., lengyel· vm., feledi j., cs. o. Feled, u, t. Ajnácskti, 

\óli j., cs. ö. Somogyvár, u. t. Somogyvár, u. P• u. p. Balogfala. 
Gamás. Vizics, n Újfutak, Bács-Bodf'OfJ vm., új· 

V i z l. Alsóvárosvíz, Borbátviz, Csernahévíz, vidéki j., cs. ö. Dunacséb, u. t: és u, p. Ófutak. 
F~hén~z, F.első~árosviz, G~lgo.héviz, _G!üleviz, Vizicsarda, f'"'\ Ft>lnémet, Heves vm., egri j., 
H~d~g~·~z,. Kelev1z, ~~lomVlz, . Mar?~~ev1z,. O~t- cs. ö. Eger, u. t. és u. p. Felneme t. 
hmz, Onz, Sz.amoshev1Z, SzépVlz, UJvlz, Varn~. Vizhnalompuszta, f'"'\ Bárna, Nógráil vm., 

*) Vizakna rtv. és I'. Alsó-Fehér vm., haz filleki j. (székh. Salgótarján), cs. ö. Snlgólarjá.n, 
1.013, f 4.048, O., m., cz1gány, O• it. ~,-=t=- {•), u. t. és u. p. Salgótarján. 
ág. Nagyszeben, 10.629 kh., ak. helyben, tsz. *)v· . t .. kk X B' 1 ,,. 
G ul ~h' á 'btk h 1 b h B 1., f 1 lZiszen gyorgy ., anya 1egy. rerencz· 
y a,e erv r, J • e y en, a . a azs a va, K d h K kl L 'lh · 

" h 1 b ( k." b' t á · 1 .1 t t v· k hegy, e ves egy, ere 1egy, apa en es 
es. u. ey en a uz lZ ons g1 szo ga o. o 1Za na k 1 l z l 'kl · · h' •·s 
.· dö · t 1· 't') "'1 XXIII 7• ~1 Os ·o a1egy; a a VII~ .• csu. ornya1 J., az ·~:J , 1aros ren rsege e JeSl 1 , o , , "'• ..,_,., . H ± "' 4,"' kl k' · k h 1 b 
Ifi (':' k é v· k r- d") ...... n e A-~ f, 2.199, ., Ul ... ..,., • 1., 'J· es a ' e y en, 
J. , 1zn na s 1za na ur u , ...., .1. · • ~· N k · 'btk · 1 c ·kl Viz ·n· t f'"'\ Al · · N ó • d 6 tsz. agy am zs a, J • es a 1. sa ornya, cs. o . 
. d .. a( 0~kuhsz Ra'· t á ) sosa~, B U''a 

1 
vm.,tn ~- (Ferenczhegy kivételével) 1\liksavár, 48, XX, 65. 

ra 1 J· sze · . e s g , cs. u. ercze , u. • es C ákt r:::::::'\ · 
1, p. Galgaguta. u. t. . s ornya, L:::::::::,J· •. 

VizállóJlUszta, f'"'\ Détért Gömör és Kis·Hont !izJárási tanya,, 0 Törtel, ~st-Pihs-8olt-
t~n1., feledi j., cs. o. Feled, u. t. Ajnácsk6, u. p. Ktskzm vm., ahonyi J., cs. O. Ab•Jny, u. t. Abony, 
1\imasimonyi. a. P• Törtel. 

Vlzekpuszta, f'"'\ Nyih·azávod, Nyitra vm., nagy- *) Vizkelet kk., X Dunae1·emnjor, Lenóerdó-
lapolcsányi j., cs. 6. Nagytapolcsány, u. t. Nagy- major és Zúgómajor j Pozsony vm., ~Ialántai j., 
tapolcsány, u. p. Nyitrape1jés. · haz 145, i. 1.163, M., rk. Hidaskürt, 3.352 kh., 

•) Vlzes kk., Kt·assó-S&öriny vm., resiczaM- kj. és ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. es ah. Ga
nyai j., ház 107, f. 478, Krassován, rk. Kengyelló, hinta, cs. ö. Galánta, 72, XIII, 4:.!, u, t. Magyar
l.iiOI kh., kj. és ak. Kishassó, lsz. Lugos, j btk. diószeg, 4'"*'· 
és ah. Boksánbánya, cs. o. Krassóvár, 43, VII, Vizkeletpusz1a, f'"'\ Nyitra, Nyitm t·m., ts. li. 
!O, u. t. és u. p. Dognácska. Ű1·mény, u. t. és u. p. Nyitra. 

Vizesbánom, n Békés, Békés vm .. , békési j., *) Vizköz kk., )( Dombos é;; Sza.l'l'a&h('gy ; 
ca. ö. Békés, u. t. és u. p. Békés. Máran~aros v'"·• ökörmezői j., luiz 100, ! 517, 

. ') Vizesd nk., X Kispuszta, Milevamajol' és R., n., gk. Repenye, 4.053 kb., kj. t's ak. Öki!r
Nanvizesdpuszla; Torontál vm., ~sombolyai j., mezö, tsz. MAramarosszigel, jbtk. és ab. Ökl.lr-
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~1"\f<."IÓ, cs. O. Ök ú rmczö, 85, XI, 35, u •. t. és u. f). 
Ökörlilezc5. · . . . . 

. J..' j·.z k ö i -l. Ah;ó\"i1.köz, Felsijvizküz. 
~j Vizlen1lva kk., Y~s ·1•m., murnszomlHlli j., há7. 

11~1 i., q~6, Yenu, o, 664 _kh., kj. és ak. 
Szary_aslak,: _tsz. S7.ombathely, jbtk._ é~ ah.l\lura
::;zoml.)nt, ' cs. ú.. V nsdohrn, 8,3, XX, fi 6, u. t. 
Gyan,af,alva., u. p. S7.ar.\·nslak. o • 

") Yizlua kk., 1'c111cs vm., lippai j.,_hitz 14Ó,_i. 701, 
O., =f, ~.973 kl1., kj. és ak. Teme~s7.éká~,_ tsz. Te
mesvár, jbtk. és ah. Lippa, cs. ö. Lábas, 33, VIII, 
~5, ,~. ~· és u. p. Temesszéká~. .. . . 

Uzmütelep, fl Dunake_sú_._. Pcst-Pilis-SoU
Kiskun vm., váczi j., cs. ö. Dunakeszi, u. t. 
és n.· p. Dunakeszi. . . - .. •' . 

V i.z.n i c z e l. Alsóh;üvizl'licze, Felsóviznicze. . . . . . 
l'iznek, fl Gurba, A1·ad vm., borosjenői j., 

cs. ~- Gurba, u. t. cs u. p. Borosjenő. 
· •r Vizszilví's kk., Szolnol.:-Dobok·a v1il., szn-

• 

·\'lnllál·t:uJyn, n V ásiLrosnamény, Bere,q ••., 
lisHlbidi j. (sr.ékh. Deregszú.s1), cs •. o. Gerl{ely~ 
u. t. cs u. p. Vásárosnamény. . 

• 
V l á d h á z a l. lirhá.za. 
V l u j k o v e c 7. l. Temesvaj kócz . 
Ylli.mpnss vasútállomás, r\ Fels•iszernye, 

~ürmc.~rfl~ vm., puhói j., cs. O. Nttmsó, :f, 
u. ·J). Nemsó, · 

'\'1itl'Rtelett, r. Oroszlánk6, Tr6ncsúl 1111., 

puhóí j., ·cs. ö. Nemsó, 11. t. Illava, u. p. 
Yörüskö. 

V l c s k o v á. n l. Farkasbely. · · . 
Vledéuy nk., Fo,qaras v-m., sárkftnyi j ... ház 

85~, i. 1.!172, O., =f; 5.Q91 kb., ak. helyben. tsz. 
Brassó, j btk. és ah. Sárkány, cs. ö, helyben, :u, 
XXIV, 78, f, , ~-

Vlegyá.sz:ltnnyn, n Csicsókápolna, Szolt~o"k
Doboka ·vm., nagyilondai j., cs. O. Galgó, 11. t. 

o 

és u. p. Galgó. _ 
mosüj\•ári j., ·hé.z 103, ! 501, O., m.; i1t, ref. Sza- VlesoT, fl Karásznó, Trencsén vm., ki~zucu.-
IIiost1j•;ár, 1.860 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Des, újhelyi j., cs. O. Kiszuczaújhely, u. t. Csaeu, 
jbtk. ·és ah. · Szamosújvár, cs. ö. Nagyiklód, 63, u. }). Karásznó . 
XXI, "70, n. t. és u. P• sz·amcisúj\"ár. Vocsltelep, r. Ki:mnna, Bereg VIR., szolyni 

Vizválasztó,nZagyvurqna, Nó_q1·cíd t•m., füleki j., cs. o. Szolyva, ~. f, u. p. Hársfalv:.ffird6. 
j. (s~ékh. Salgótarján), cs. O. Salgótarján; u. t. Vodicza, r. Tut'fás, . Krass6-Szörény , .. , 
és· u. p. Salgótarján. . · orsovai j., cs. O. helyben, u. t. Orsov_a, 11. p. 

•) Vizvár kk., X Jáuipuszta, Jamapuszta, Ka- Nagyzsupány . 
lilapuszta, Spinrzpu3zta és Zsitfapuszta; Soll~o.qy V o d n ik l. Vizes. 
vm.,- nagyatádi j., ház 208, ~ 1.639, M., h., O• V o ik fa l v a I. Yojkfalva, 
~-743 k~1., kj .. és _a:k. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. Voila kk., Foga,·as vm., fogarasi j., hiu 197, 
es ah. Nagyatad, ·cs. ö. -helyben, 44, XIX, 62, i. 93I o., ; , =f, 1.451 kh., kj. és ak. helyben, 

f; ~- · · · ~ · . · tsz. Brassó, jbtk. és ah. Fogaras, Cll. O. helyloen, 
Vizv~r~tanya, fl Ruzsaszentmárton, Heves vm., 31., XXIV, 78, .li. t. és n, P• Alsószom~alfalva. 

_ hat~~~~. ~-· cs .. ö. Hatvan, ,u. t. és u. P· A~c.z. V o is z l o v a L Szörénybalázsd, 
.. "\lfzunruajot,.n Hahót, Zala vm., pacsa1 J., ....,. .... 

ca .. O. Söjtor, n. t. Gelse, u. P• Hahót. 'o~ a kk., Hunyail tlln., alg)\ógyl l· (~zekh. 
Vinölgr Boronyibánya, n Mátro.szele, N6g1·ád A_Ig~ogy~lfaluJ~ ház 123, i. 66?, O., .:f, ~.6-lll kb., 

f"lek' .. · ·( 'kb c 1 ót ,.,. ) , ö K" t kJ. es ak. PoJana, tsz. Déva, Jblk. AlgyogyaiWu, 
-t~m. . u 1 J· sze . ..,a g lllJan , cs. • lS e- h S . . 
re ny~; u. t~ Kislerenye; u. p. Homokterenye. ;5, zaszv;ros, cs. O. Al.gyógyalfalu, 64. XX lll, 
· Vb.:völgypuszta, fl Lo.pujtiS, N6grád ".,n., :n. t. s u. P• Zalatna. .. 

füleki j. (székh. Salgótarjll.n), cs. o. Karancs- ) Vo.Jko.háza kk., Arad vm., nagyhairnagyi J., 
sig, u •. t. Salgútarjú.n, u. P·· Lo.pujtö. ház 78, i. 391, O., kg, Peleskefalva, U59 kb,, kj . 

. V,zslak, 0 l\" agynyárád, B a?·cmya vm., mo- és ak. Pelesk efa! va, tsz. Arad, j btk. Nngybahnáry, 
hácsi j., cs. o. 1\fohács, u. t. Németbóly, u. t. ah. KOrOsbökény, cs. o. Honeitő, 113. n·, 10, 
N~gy~y,árád. . _ . u. t. és u. p. Peleskefalva, · . 
· •).·Vizslás kk.; )( Kaparópuszta és Újlakpuszta; *) Vojkfalva kk., Szepes vm., .szepesva1-:Ujai 

Nógrácl vm:, füleki j., ház 134, ~ 864, }1., rk. j., ház 58, f 200, T., rk. Szlatvin, 1.980 kb .. kj. 
Kazár, 1.780 kh., kj. és ak. Ko.zár, tsz. Balassa- és ak. Szepesolaszi (zsigrai kj. és ak. kerület). lu. 
rJarmat, jbtk. és ah. Snlgótarján, cs .. ö. Kis- Löcse, jbtk. Szepesv;h-alja, ah, Lőcse, cs. O. Sz~r•e•· 
t~renye, 25, , XVI, 51, m. h., u. t. és u. p. olaszi, 67, IX, C!l, u. t. _és u. p. Szepesolas~i. 
Fálfaiva. . · · · Vojlo\iez, r. Tái·csó, To·rontál Dm., paacso-
. ·;.).'Vizsoly kk.·, ·.4 ba uj· To1·na vm., gönczi j. va i j., cs. O. 'fá.rrsó, u. t. éa n. p, Herlelendy. 

(székh. Ab.aújszánlú ), ház 223, f 1.103, 11., 0 , fal va. · · 
; 

1 
gk. Boldogköváralja, 3.319 kb., kj. és ak. ·hely- V o j n i L Pojeniczavojui. . 

ben, tsz. Kassa, j h tk. és ah. Abaújszántó, cs. ö. V o j t e k l. Vejte. 
Hejc:r;e, 34, IX, 27,· , f (Kol'lát-Vizsoly), ~- V o j t ó c z I. Vojtvágása. o 

Vizsolypuszta, r. Óvá1·i, Szat-már vm., csen- *) V ojtvagása kk., ZempUn sztropkói j., 
geri j;, cs. ö. Csenger, u. t. és u-, p. Óvari. ház 19, i 94,· R., gk. Kisberezsnye, s8s kb., kj . 

·V I a t! s a ·l. Balázsi. ' - . és ak. Sztropkó (kisberP.zsnyei kj. "s ak. brilleli, 
• 

• • 

• • • • 
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tsz. Soi.loraljaújhcly; 'jhtk. Szlropk'ó. ah. Varannó, Zalaegerszeg, 48, XX, 6.f., u. t. (:5 11, p. Zala
cs. ll. Szlropkó, 66, IX, 28, u. t. és u. p. Szll'Opkó. egerszl)g. 

y o j" o d i n c r. I. Vajdalak. Yormága kk., Httll!lad vm., d•;vai j .. ház 241, 
\'o j " o g y e n I. K iiri'•sYa.jda. ~ 1.059, O., -=f-, 4.853 kh., kj. és ak. Haró, tsz lk., 
•) l'oL:ány kk., )( Krucsi, Trinilits és Vokányi jb. és ah. Déva, cs. ö. Haró, 64, XXIII, 75, u. t. 

• 

·heir; Barat1ya t•m., siklósi j., Mz ~78, i 1.685, Felsücserlés, u. p. Marossolymos. 
N., m., 0, 2.965 kb., kj. és ·ak. helyhr:n, lsz. Yorocsánszkl, n DI'itgabttrtfah•a, Bereg va., 
Péca, jblk. és ah. Siklós, cs. ü. Siklós, 52, munkácsi j., cs. ö. Beregkisalmás, n. t. MunkáCI, 
XIX. 60, f (Siklós-Y ok;í.n);), ~· . n. JI. Beregkisalmtts. 

n Vokány, B a rrr lt]fCI vm., sik- V o r o cs ó l. Kapuszög. 
'lósi j., cs. o: Siklós, u. t. Siklós-Vokány, u. p. Yosdócs, n Hos~zúsor, .Ara-d t•m., nngyhal-
Yok{my. mágyi j.,· cs. O. Nagyhalmágy, u. t. és u, t• 

Y o l á l l. Karah1.avolál. · ~agyho.lmigy . 
. Yolanc.zlrtTány, n Verb1i, NJJit1·a vm., vág- ..,.:V.-o-~ 
újhelyi j., cs. 0. Verbó, u. t. és u, p. Yerbó. fositstanyn:, r'l Tápiószele, 1\:st-Pili.s-SoU-

''oUI.riváuy, n 0J1.1ány, Bars 'Vm., oszlányi Kiskun vm., abonyi j., cs. ö, Tápiószele, u. t. 
f, cs. 11. 03zlány, u. t. és u, JI. Oszlány. éJ u. p. Tápió3zele. 

Volttanya, n Dóczyfürésze, Bars vm., garam- Vótapuszta, n Bárdudrarnok, Somogy "'"'·• 
szentkereszti j., cs. ö. Zsarnócza, u. t. Pálos- kaposvári j., cs. O. Kadarkút, u. t. és u. p. 
nayymez6, u, p. Dóczyfürésze. Lip:Hfa. 
· Y o l i c z a l. Ökröske. · VozárovamaJor, n Szilnyatö, Hottt vm., i.oJ."o 

•_~ TolUny kk., Nagy-Kiikülló vm., segesvál'i j., ponai j., cs. O. Hecybímyn, u, t. Selmeczbánya, 
h.áz 56, f, ~U, N., eJ', 952 kh., kj. és ak. helyben, u. p. Istvánháza. 
lsz. Erzsébeh·áros, jbtk. és ah. Segesvár, cs. o. •) Vöczkönd kk., )( \'öczköndi major; Zala" •. , 
~~gesrár, 31, XXIII, 76, u. t. ApolJ, u, p. Se- zulaegerszegi j., haz 40, f. 220, M., rk. Nemesapáti, 
~emír. . 491 kh., kj. és ak. Nemesapáti, tsztk., jb. és ah • 
. \'o 1 k á n y I. Szász\·olkány. Zalaegerszeg, cs. ö. 1\cmcudollár, 48, XX, 6~, u. t. 
•) l'oJóez kk.,)( Almamező és Zányka; Bet·eg Kemendollár, u. p. Nemesapáti. 

l Ó k · · h aao .c 1 5 8 R Vöczköndi major, n Vöczkönd, Zala vm., t'm., a s Yerecz e1 J., áz "' , ~ . 3 , ., m., n., 
; . rk. Újtllvisfah•a, ref. 1\Iunkács, 26.356 kh., kj. zo.la~gerszegi j., c,;. ö. Kemendollá.1·, u. t. Kemend-
és ak. l1elyben, tsz. Beregszász, jh. Alsóvereczke, ollár, u. ll. Nemesapáti. 
ah. Szolyva, telekkön · halóság Munkács, cs·. o. *) Yők kk., Po:so11y vm., somorjai j., ház 
helyben, 65, XI, 34, , ,r.- e. ~ ~18, M., 1 k. Fél, 629 kh., kj. és ak. Fél, ta. 

· y 0 10 9 z á nk a 1. Pozsony, jbtk. és ah. Somm·ja, cs. O. Kismagyar, 

T l • t Dé . . T, ~ N k 72, XIII, 40, u. t. és u. 11. Fét 
oJla sz1ge , ('l ~avanya, "as .. - agy un- *) ,, .. 1 kk 8 1 J. D b J. .,.. b · 

<", l . '· t' . r l Jt • ( ékl K h ') 'o cs .•. , z o flO IL· o Oh: a V lll., csai\.Jgor Ól 
o.O nvt. 11m., lSZ&l e Su J. .sz 1. un egyils , . 1 :, 113 .c 50-. O .,. 1 9 .1 ~ kl k' · k p· 

0 Dé · t p t D. J., t.lZ , N ::~, ., *. .. 1 1., J. es a . an-
es. . yayanya, u. • usz aecseg, u. p. e va- .1 1 t Dés 'btk (' · k' b ó b D· ván a. eze cse 1, sz. , J ... s:L ·tgor , a . es. cs o. 

T!o t G 'l S t , Pánczélcseh. 63, XXI, 70, u. t. es u. l'· Pánc:tél-na anya, n acsa y, za m.ur vm., csen- h · 
··"C t· G lcse. gen J., cs. u. senzer, u. • es u. p. acsá y. *) .. 1 j kk . - . . 

Vonháztanya, n Mezöpetri, Szatmár vm., y o cse ., Sopron vm.,.csepregl J., haz ~11, 
Na.". ... 1 · · 

8 
" s · l' t S · 16 f. 95~, 1\I .. i), 1.61!) kh .. kJ. és ak. helyben. 

D' ~>aro y1 J., c . u, zam sz o, u. • zamsz , • · 'b . · L · 
u. p. Mez6petri. . lsz. ~opron, J tk. es ah. Csepreg, cs. O. Ovc'l, 

., . . . 76, XVIII, 57, n, t. és u. l'· Lövli . 
. , Tonyarezuwsllegy kk., ~ala f)m., keszth:ly1 J., *) l'ölcsök kk., SziláO.'I vm., szilágycsehi j., 

ij. és ak. helyben, tsz. Nagykanizsa, jbtk. 

esz Ie y, cs. ö. esz L tely, 48, • • 64, • cseh, cs. o. Sülelmed, 51, Ill, 10, m. h. 
~ P: u. . . · · . . (Völcsöj(-Szilágyillésfalva), u. t. és u. p. 

'9DYltnpnszta, n Szólad, Somogy vm., tab1 J., cseh. · 
cs~ O. Köröshegy, u. t. nyáron : Szárszó, l él en : v o 1 c z I. Velcz. · 

· · Faluszemes, u. P· Szólád. · V ö l g y l. Alsóft!ketevOlgy, BanvavOlgy, Bisztra~ 
l'orcza kk., Hunyad vm., marosillyei j., ház nagy\·ölgy, Bolrúsvölgy, CsentevÖlgy, Eger,•ölc, 

146, f. 643, O., -=f-, 2.458 kh., kj. és ak. helyben, FehérvOlgy, FekdevölJy, Felsófeketerölgy, Feny
tsz. Déva, jbtk. és ah. Marosillye, cs. O. Viszka, vesvölgy, FüZI'ölgy, Gáborvölgy, Herencs\·lllgy, 
6 t XXIII, 76, u, t. és u. p. Marosilly e. Hosszú völgy, Istvin völgy, Jávorvölgy, Józsefvölgy, 

· •) ''orhota kk., Z1tla vm., zalaegerszegi j., ház 40, Kic~ völgy, Kohóvölgy, Köles\•ölgy, Lnjosröhry, 
t 162, .M., rk. Znlaegerszeg, 115 kb., kj. és ak. Legelüvölgy, LendvarózsavOlgy, l\lária\·ölgy, llla
AndriLshida, lsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. ö. rosnagyvölgy, Mész'f0lgy, Nemesvölgy, Nylrvöl:~y, 
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OkorvOlgy, Ottrivr'ill:Y, Pogányosvülgy, Rákosvölgy, iirményesi j., es. ü. Mezc5örménye3, a. t. Na:Jf· 
Rózsavölgy, Sánuorvillgy, Silervölgy, Szárnzvölgy, nyulas, u. p. Mezöiirményes • 

• 
Szászvölgy, Szentgyörgyvölgy, Unölgy, Vérvölgy. Völgytelep, r-. Kiszelfalu, Bars v»h, sara11· 

V ö l g y e l. Drnskóczvölgye, Jakabvölgye, szcntkereszti ,i., es. ö. Kiszelfalu, u, t. Gnram
Jánosvölgye, Málévül~n·e, )liklósvölgye, Szent- ber1.encze, u, p. Jálnn. 
miklósvölgye, Temes völgye. . Yölgytitpuszta, n Ragyolcz, Nóg1·cirl vm., !\\-

*) Völgyes kk., Va.~ ·!Jm., mUI'aszombati j., ház lek j. (sz<!kh. Salgótnrján), es. ö. Fülek, u, t. Fútek, 
.(.6, t 239, Vend. ú.g. Baltyánu, 691 k h., kj. és Q, p. Ragyolcz. 
ak. Szentsebcstyen, tsz. Sznmbatheiy, j h tk. ~s ah. *) Vöuiiczk kk., X Bodamajor; Va um., czell
Muraszombat, cs. ö. Tólkeresztúr, 83, XX, 66, u. t. dümölki j., ház 231, f 1.t!a3, M., r:f', rk. Kemenr.~
Baltyimd, u, p. Szentscbestyen. ;:zenlmárton, S.Oi!i kb., kj. és nk. helyben, L~7.. 

Völgyes, n Feketebalog, Zól!!Om vm., breznó- Szombathely, jbtk. és ah. Czelldllm6lk, cs. ö. 
bányai j., cs. ö. Fekelehalog, u. t. Breznóhl'tnya, Czelluömölk, 83, XVIII, 59, , ~-
u, p. Feketehalog. Vörcsökpuszto, r-. Zala Vlll., le· 

*) Völgrfalva kk., )( Belsömajor, Mar~rilmajot· tenyei j., cs. ö. Páka, u. t, Letenye, u, p. Fefso. 
és Rudoli'majar ; Sopron vm., kismartani j., ház szemenye. 
168, f, 972, H., m., o, 2. 279 kh., kj. és ak. VörösakolypQszta, r-. Nemesdéd, Somogy ~ .• 
Büdöskút, tsz. Sopron, jbtk. ~s ah. Kismarton, marczali j., cs. ö. Nemesvid, u. t, Nemesrid, 
cs. ö. Lajtattifalu, 76, XVIII, 57, u, t. Félszer· u. p. Szenta. 
falm, [Xj. *) Vörösalma kk., Sáros vm., kisszelleni j., 

Völgyföpuszta, n Karancskeszi. Nó,qrád vm., ház 61, t 397, T., rk. Roskovány, kb., ~. 
azécsényi j., cs. ö. KaranessÍLif, u. t, Litke, u. p. és ak. Pécsújfalu, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. 111s· 
Lapujtő. szeben, cs. ö. Pétermez<5, 67, IX, m. h., 

Völgyluí.tim;ljor, fl Nemeshodos. Pozaon.11 vm., n. t, és u. p. Pécsújfalu. 
dunaszerdahelyi j., cs. ö. Dunaszerdahely, u. t. VörösalmnpQszta, r-. Kaposgyarmat, 8o'lflogy 
és u. p. Dunaszerdahely. t:m., kaposvári j., cs. ö. Gálosfa, u. t, és 1, p. 

*) Völgyifalu kk., )( Bagolyhegy, Bnkonrend, Gálosfa. ' 
Cser~elö, Diósvölgy, Gara, Gyepühegy, Tnmáskut Vörösbaczkópnszta, r-. Gelse, Zala 11111 .. 

és Völgyipus7.fa; Zula vm., alsólendvai j., ház 111, nagykanizsai j., es. ö. Gelse, Q, t. és u, p. Ge!!•.'. 
t 608, lll., rk. Alsólendva, 1.310 kb., kj. és ak. ") "lrörösberény nk., X Füzfópuszto.; Veazpr~"' 
Alsólendva (alsólendvavidéki kj. és nk. kerület), vm., veszprémi j., ház t 1.017, M., (i, ~. 
tsz. Zalaegerszeg, jbllr. és ah. Alsólendva, cs. ö. 3.873 kh., ak. helyben, tsztk., jb. és ab. Veszprém. 
Alsólendva, 48, XX, 66, u. t. és u. p. Alsólendva. cs: ö. Veszprém, 19, XVII, 66, a. t, es 11, p. 

Völgyike, n Nagyócsa, Zólyom vm., na(ly- Balatonalmádi. 
szalatnai j., cs. ö. Nagyszalatna, u, t. Nagysza- Vörösbnzahelypuszta,nNagylég, Po11011g r111 •• 

latnn, u. p. Nagyócsa. somosorjai j., t:s. ö. Jóka, u. t. Nagylég, a, p. 
Völgyimaj or, n Kálló, Pozson11 tnn., nagyszom- Nagymagyar. 

bati j., cs. ö. Pozsonynádas, u. t. Ispáczn, u. p. Vöröscsárda, n Beremend, Barat11Jil 11111 .. 

Kátló. . siklósi j., cs. ö. Beremend, u. t. Ráezbóly, a. p. 
''ölgyípusztn, f'\ Völgyifalu, Zala vm., alsó- BeremPnd. 

lendvai j., cs. ö. Alsólendva, u. t, és u. p. Alsó- Vöröscsárdapuszta, r"\ Kc'lrOsbOkény, .4r1M 
lendva. vm., borossebesi j., cs. ö. Borossebes, 1o t. MO

Völgyirtváur, n Madácsi, NeJgrá d vm., R ácsi rösbökény, u. p. Köved. 
j., cs. ö. Ábelfal ra, u. t. Gács, u, p. Ábelfalva. Vörösegy ház, n Újdombóvár, Tolna tJm., doni· 

Völgyitanyll, n Mátrnballa, Heves vm., péter- bóvári j., ak. Kocsola, cs. ö. Dombóvár, a. t. 
vásári j., cs. ö. Recsk, u, t. és u, p. Mátraballn. és u. p. Kocsola-Ódalmand. 

*) Völgyköz kk., Vas tlm., muraszombati j., ház Vörösegyházu, n Szabad ka, Bács-Bodrog~~~~ .. 
t!!!t, f, 751, Y end, 1·k. Felsőlenuvn., ág. Tól- es. ö. (a közbiztonsági szalgálatot Szabadh váPOl 
k.erer:zlúr, 1.060 kb., kj. és ak. Felsölendva, tsz. rendöm>ge teljesíti), iQ m. h., a. t. t's 1. p. 
Szomhathely, jblk. és ah. Muraszombat, cs. ö. Szahad ka. 
Felsólendva, 83, XX, 66, u, t, FelsiHenu\"n· Vöt·öset·dömajor, r"\ Ság, Nyitra tJm., gali!Ól'Zi 
Mátyásdomb, u. p. Felsólendva. j., nk. Udvarnok, cs. O. Nyitraújlak, a, t. Felsö· 

Völgyön, fl Mezökapus, ToJ·da-A·ranyos vm., récsény, u. p. Alsórécsény. 
marosludasi j., cs. ö. Mezókapus, u, t. és u. p. Vöröslaaraszt, r"\ Nagycsalomja, Hont am., 
Mezökapus. ipolynyéki j., es. ö. Ipolynyék, u. t. Dejlár, L p. 

Völgypuszta, n Neczpál, Tur6cz vm., turócz- Nagycsnlomja. 
szentmó.rtoDi j., cs. 6. Turóczsr.enlmárton, u, t. Vörösbegy, r"\ lszkaszenlgyöl'&'}', F1jtr Dili .. 

és u, p. Neczpá.l. · székcsfehémiri j., os. ö. Székll•fehérvár, a. t. 1\s 

Völgytnnyn, f'l Mezőújlnk, Kolozs mn., mez<5- Q, p. Moha. • 
• 

• 

• 

• 
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Virösliei!'T, n Szepelnek. Zala r m., &agykn- V G r G s ma r t l. Pá.losvGrGsmart, Sz..'\dvllr!Js-
»»~1.! j., c~: ·ö. Xagykanizs:<, u, t. Nagykanizsa, mart. 
a. p. s~epelnck. Vörösmartytanya, n Nagycsécs, Borsod t~m., 

v·~•·iíshumok, n Kisknndorozsma, Cson n rád mezöcsáti j., cs. ll. Ónod, u. t. és n. p. Sajó
"11.. 1·isláninncni j. (székh. Kiskundorozsma), szögcd. 

118• '· Kiskundorozsnllt, n. t. és n. p. Kiskun- Vörösmez6, n Zalaapáti, Zala vm., pacsai j., 
tiorozfmn. cs. ö. Sármellék, u. t. és n. p. Zalaapitti. 

Víiri,sipuszta~ n Drávakeresztúr. Somogy vm., Vöröspuszta, n Kislapolezn, Baran!Jlt ""'·· 
saW"l•ln\ri j., cs. ö. Lnkócsa, u. t. Sellye, u. p. siklósi j., cs. ö. Siklós, u. t. Kistnpokza, 11. p. 
1Jr:h1•rok. N n3yharsány. 

l'öriis.k1nstroJU, '" Al:>c'•lehnic:o:, Szepes vm., VörUsrák, n · Bárcza, .Aba11j-Torna vm., kas-
llu>pt·t'\·falui j., cs. ü. S:o:epcsófalu, u. t. Szepes- sai j., cs. ö. Knssa, n. t. és u. p. Kas:;n. 
ólllll• a. Jl; KoronniH•gyfürdö. Yörösrákpuszt1t, n Hejőcsaba. Borsod tJm., 

·.; Hiröskö kk., X Ferencz,•IHgy, Nebrovu, miskolczi j., cs. ö. Miskolcr., Q, t, és u, p. Hejöcsaba. 
P<•iam~tke, Polome. Tehelenirtvány és Troka- VörösszálltlS~ n Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kis
nc•\'t; l't"Ciicsén vm., 1mhcii j., húz 199, f, l.~:t.f., kun vm., kalocsai j., cs. O. Kalo~sa, Q, t. és u, p. 
T .. o. 5.6-1.6 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Treu- Kalocsa. 
cs•·n. jblk. és a.h. Puhó, cs. ö. Nemsó, 71, XV, Vörösszeg, n Barnbli.s;,7.eg. Zala vm., novai • 
47, a, t, llla\"a, ~- j., cs. ö. Nagylengyel, u, t. No,·a, u. p. Barabásszej\. 
nirijskövár~ n Cseszte, J">,nsony vm., szenczi Vöröstanya, n Gencs, &atmár vm., nagy-

j., t'S. ;,, Csesz:Le, u. t. és u. p. Cseszte. károlyi j., cs. ö. Szaniszl•i, u. t. )lezölerf:m, u. p. 
\"iiriiskútit:myn, n Maklár, Heves v1n., egri j., Gencs. 

es. (i. Füz:esahony, u, t. és u. p. l\fnklár. · ")Vöröstemplom nk., .Temes t·m., fehértemplomi 
Viirii,;major, n Barsbaracska, Ba1·s t•m., ''ere- j., ház 229, f 1.097, Sz .. .:f, 3.110 kh., ak. 

h~ l~· i . }.. cs. ö. Nagysalló, u. t. Alsöpél, u. p. helyben. tsztk., jb. és ah. Fehértemplom. cs. ö. 
Harsliorncska. Fehérternplom, 61, VII,· 21, ~ m. h .. u. t. és 

Hirösmajor. n Csütlirtiik, Pozson11 vm., so- u. p. Fehértemplom. 
m;·r,!ai j.; cs. ü. Kismugyo.r, u. t. Somorjo., u. p. *)Vöröstó kk., Veszprém vm .. wszprérni j., ház 
Vs~or. 57, f, 300, N., m., o, 1.07 l kh .. kj. es ak. ~[encs-
l'örö.~major, n Komáromszemcre, Komá1·om hely, tsztk. Veszprém, jb. Balatonfüred, ah. Vesz

t•m., .ll.ll'ardi j. (szt·kh. Úgyalla), cs. ö. Ud,·ard, pt:ém, cs. ~- Nagyvázsony, Hl, XYII, 55, n. t. e:1 
u. t. t.:..Jrard. u. }}. KomáromszemeJ·I'. u. p. Nagyvázsony. 

''öriismajor~ nS.-.mogyszil, Somogy vm., igali ") ,Vörös.vágás kk., )( Opálhúnya; Sá·ros t'lll .. 

!., ('S. ii. Igal, u, t. es u. p. Somogyszil. alsótiil'czatj. (székh. Lemes). húz 128, i 576, T., m., 
\'örösmajor~ n Sümeg, Zala vm., snmegi j. O• gk. V:!J'tony, ág. Sárosófaln, 8.165 kiJ., kj. és 

es. lt. Sümeg. u. t. és u. p. Sümeg. ak. Tm·ina, tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs. ö. Ke-
• 

''iirii~Juajor, n Tatarszentgyörgy, Pest-Pil-is- czerpeklén, 67, IX, !!9, u. t. RánkJ'ürell. u. p. 
Svit;Ki~ktw rm., alsódabasi j., cs. ö. Talárs7.ent- '!\trina. 

• 
györgy. u, 1. és u. p. Kerekegy háza. V 6 r ös v a g ás l. Uj,•örö;;ritg:i.s. 

Vilrösmnjor, n Tiszasüly, Jász-Na,qykun- V ö r ös v á r .l. Bars\'örGsv:í.l', Pilisrijriis,·ár, 
S:cJ111CJ1,, nn., joiszs:'tgi alsó j. (sz:ékh. Jás:o:apáti), V:ígvörösni.r, Vnsvörösviu·. 
r.>. ö. K,·;telek. u. t. és u. p. Tiszasüly. Vörösvölgy, n Sumony, B,ll'llll}ta vm., szPnt-

lörösmujor, n Znlnsr.entlúszló, Zalr~ t•m., löl'inczi j., cs. ö. ltlagyarlelek, u. t. ~s u. p. 
7.klam·ntgröti j., cs. ii. Zalncsimy, u. t. és u. l)• Sumony. 
ZalaszH!llúszhi. Vörösvölgy, n Túrmezö, Ntirtrdd nn., balassa-

Törösmajor, n Zsámbok, J>est-Pil·is-Solt-J(is- gyarmati j., cs. o. Felsötisr.tás. n. t. Gács. 
l· uti f·tll., götlöll6i j., cs. ö. Tura, u. t, és u, p. u. p. Fels ö tisztás. 
Zsámi.onk. ·) Völ'l'ii kk., Zala vm., pacsai j .. ház 55, i 2-i-7, 

Vörösmalont, n Paks, 1'olna vm., dunafölu- M., rk. Szentpéterúr, 131 kh., k.i. és ak. Szent-
• 

Y:lri j. •szfikh. Paks), cs. O. Paks, u, t. és u. p. péterúr. tsz. Nagykanizsa, jblk. és ah. Kcszthcly, 
l'&ks. cs. ö. Pacsa, 48, XX, 64. u. t. Pa•:sa, u, p. Szent-

') ''öriismart nk., )( HársawGlgy, Kalandos. pélerúr. 
Knzuk. 1\ishokroshát, .Monyorús, Nagybokrosh:.í.t, ~)Vörs kk., Somogy -v.m., rnarczali j., lui.z 169, 
Pápaszige t, Háczokréve, Sárkánysziget és Seprös- f, 1.005, M., o, 3.884 kh., kj. és ak. Balaton· 
hát; Baranycc vm., baranyavári j. (szék h. Dárda), szentgyörgy, tsz. Kaposvár, j btk. és ah. Marczali, 
ház mP.. i :.!.246, M., n.. o, ~, 9.314 kh., ak. cs. ö. Balatonberény, 4-1-, XIX, 63, u. t. Halaton-
hl'lybt>n, lsz. Pécs, jbtk. t.'s ah. Dárda, cs. ö. szentgyörgy, """'· · 
Kiskosteg, 5:.!. XIX, 61, J:,, :f (Ba1·anya. 1 ~) Vörtltegy kk., Ya.s -t>m., nemetújvári j., ház 

1-o1·,ismart), _r e. 11:-J, i!, 612, X., rk. Worth tStájerország), 78.(. kh .. 
• 

• 

• 
• 

• 



• 

• 

-

• 

• 

• • 
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• 

tj. c!s ak. Pász!orháza, lsz. Szombalhely, jhlk. Ökörmező, cs. ö. Ökörmező,' 85, XI, 
és ah. Némelujvár, cs. ö, Szenlelek, 83, X.X, 613, Ökürmezó, C8J. l, t. 

•· t. Alhó, u, p. Pílszlorházn.. · Vugnn, fl Mn.roshéviz, J.Iaros-Torda v111., 
V r ács c v g á j l. Varázsliget rl'•geni felső j. (ezékh. Ma~yarrégen), cs. O.li.Lr9s-
V 1·-á cs ik 1. Újvárfalva. . hévíz, u. t. GOdemeslerhása, u. p. MarosJ1év!z . 
V r a dis t l. Vár köz. · V uk o v n. l. Knmvukova. 

• 

V l' á n y l. Alsóvarúny. V n k o v á r l. Temesvuko\·ár. 
V 1• a n y u ez l. Felsővarány. Vulcsesd kk .. Hunyail vm., dévai j., haz 76, 
V r ás z l ó I. Varászló. !!. 306, .:j=-, 1.480 kh., kj. és ak. Veczel, tstlk., 
Vratal'icstanya, r-. Hevesvezekény, llcves vm., j_h. és ah. Déva~ cs. ö. Dé'l'a, 64, XXIU, 75, 11. t. . 

Janesi j., cs. ö. Kömlö, u, t. és u. p. Tamaszen t- es n, P• Brany~cs~a. . . · · 
ildklós. V u lk á n l. ZstlyvaJueJvulkán. . . 

v r c h t e p 1 a 1. Fels<'lhéve. · . *) !nlkapordáuy ?k., Sopron vm., :ts,~ar~om 

Ó 
. J.,. haz 253, i, 1.761, H., n., (;, -.1.A lh., 

. Vrcsty?kva, fl csau: T1·enC{lén vm., rsaczat nk. helyben, tsz. Sopron, jblk. és ah. Kismat·ton, 
j., es. ö. Csac.za, u. t. Sztklaszoros, u. p. Ó c sac!. c " C•t'nfal,•a 76 XV u 1 57 ~ o(l • .A\. 

V J • c . 1 . s. u. .. • , , • , , m• J., ~ 
r tOTanJ, r-. stcsmány, T1·encsén vm., !:So nat v u ll á r i a 1. Or{waollár. • 

j., es. ö. Illava, u. t. Rajecz, u. p. Csicsmúny. V u 1 si nk n 1. Egreshát. . 
Vrhpredmól'Völgy, r-. Tuuófaln, 1're nc,1·én *) Vul'pód nk., Szeben vm., újegyházi j., ház !i7, 

•tn., csaczai j., cs. O. Turzófalva, u. t: és n. p. c ~ "'1" o n -t ..JI ""'- b! 15S kh ak. hP!yuen . N -·~ ü, ., ., ~, U , T' • •• .. 1 

Turzófalva._i.; · tsz. Nagyszeben, jbtk. Újegyház, ah. 
Vrhricknirtvány, r-. HegyPshely, Trencsé·n cs. ö. HortoMgyfnlvn, SI, XXIII, H, 11. t. 

".t·• nngybicscsei j., cs. ö. Turzófalvn, u. t. Turzó- Újegyház, ~· _ 
fal va, u. p. Hegyeshely. Ytn·top, r-. Abrudkerpenyes, Alsú-Pehér .t•m., 

V r i c z k ó l. Turóczremete. verespataki j., cs. ö. YPt-espatak, u. t. és 11. p. 
*) Vucskómező kk., 11/d.ramtU'OS vm., ökör- Ahrmlhúnya, 

mezói j., hitz 106, i, 568, Il., 1, 12.3-U kh., kj. YusiYCSI,kltegy, fl Bímfihcgy, Zala vm., csak
• ak. Ökürmezc3, tsz. !Uáramaross.ziget, jbtk. és ah. tornyai j., cs. O. Stridóvár, u. t, és u. p, Striuóv:i.r . 

• 

• 

• 

lV agnertauya, fl Mátramindszent, Reves tnn., 
j., cs. ö. Mnczonkn, u. t. és u. p. 

ndszent. 
W e i d c n t h a l l. Temcsfö. 
Weilcrtauyn, fl Valkány, To1·ontál vm., 

aagyszentmiklósi j., cs. ö. Valkány, u. t, és 
L p. Valkány. • 

Wciszmantuuya, r-. Tamnörs, Ileves vm., he
nsi j., cs. ö. Nngyfügeu, u. t. Jászárokszoi lliis, 
L p. Tarnaörs. . · 

W ~iszt anya, r-. Hevesvezekény, Ileves vm., 
~evesi j., cs. ö. Kömlö, u. t. és u. })• 'l'arnaszenl
aíiklós. 

W e i t z e n r i e d l. Sziil·énybuzás. 
*) Wekerlefalva nk., Bcícs-Bodrog ·vm., pa

linkai j., ház 235, ~ 993, N., o, 2.917 kb., 
lt,l:. helyben,· lsz. Uj vidék, j b lk. l'~s ah. Pa
~nka, cs. O. Szépliget, 6, VI, 19, · · m. h., u. 1, 
Szépliget, qAl. 

Wekel'lenmjor, fl Klopódia, Temes vm., ver· 
Rezi j., cs. ü. Nagyzsám, u. t. és u. p. Klopóuia. 

• 
• 

• . . 

• 

' 
• • 

• 

• 

• 

-
' -

• 

Wckerletele},, fl Nagykárolyfah-o., Temes~'"·· 
fe~Hh·templomi j., cs. O. ~'ch~rtcmpliJ:n, u. t .:s 
n. p. Nagykárolyfalva. 

Wekerletclep, fl Petrilla, H11nyad rm., p~t
rozsényi j., cs. O. Petrozsény, u. t, és u. p. 
Lúnyaytclcp. . 

• 
W e ll b a c h I. Agostháza. · 

• 

Wenckheimumjor, fl Cs,JrviJS, Bik<~' vm .. 
orosházi j., cs. O. Csorvás, u. t. és u. p. Csomi!i. 

Wenckheim}msztn, fl Dllnaszentpil, Gg.Jr 
vm., tószigetcsilizkrJr.i j. (székh. G}'ör\ cs. 'i. 

Hédervár, u. t. H.>ucr\'<ír, u. p. Gy6rzámoty. 
W essP-lényi tau y n, fl :\Ioj ól' iul, &ilcí!J y v til., 

zilahi j., cs. ö. Zilah, u. t. és u. p. Xyírsid. 
Wlntcrbct•g szöllötelep, l'""\ Hort, Heve& L'm .. 

halvani j., cs. ö. Hatvo.n, u. t. és u. p. Hort. 
Wittuu\nmajor, l'""\ Féltorony, Jloso11 ~m .. 

nezsideri j., cs. O. Féltorony, u. 1. t!s u. p. 
Féltorony. . 

W o l f s b e r Ir l. SzörényorJ:~a. 
• 

• 

• . ·--
• -

• 



• 

• 
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• 
• • 

• • 

• 

x. 
Xirkovicsfnnyn, " N'n;?ycs,:cs •. Bo1·sod vm., 

mezócsáti j., cs. ö. Ónot..l, u. t. cs u. P• Sajó
IJII&'ed, 

XifkoTicstnnya, r. NP.meshikk, · llnrNci. 't•m., 
mer.cicsáli j., cs. ö. M~>zőcsát, u. t. és. u~ P• 
Nemesbikk. ·· 

• • 

• 

• 

• 

• 

• • 

• z~ 
• 

ZabalJ ann, 0 Trcncsénrákti. Trencsén vm .. csa- ~) Z1í.hOl' kk .. Tttrócz vm.:· bn·t'•<:zsz~>nllu;'\tloni 
ezai j.. cs. ö. Csac?.a, u. t. Gsacza, u. p. Tren- j., h:í.z 34, i. 15':!, T., ag. Xngyjeszrm, 847 kh .. 
aénr:ikd. kj. és ak. Nagyjeszen. tsz. Beszterl'Zehú nya. jhtk. 

Z a h a l c z l. Sznbálcs. . é!! ah. Tmóc.zszcnlmárton. cs. ~~. Tnrüe:r.szf~nt-

') Zahar kk., X Hegyesbükk és Malnmút; márton. 71, X\', 48, u. t. 'fnró<'zszPnlm:'trbm, 
Gömür és Kis-Hont vm., feledi j., ház 03, :E n. l,• Nagyjeszen. 
ri9~, .P.I., 5, 9.178 kh., kj. és ak .. Almágy, tsz. Zabos, r. ZúlyommikJ;,~, Zól!JOIII 1~m., nal]'y
Rimnszombat, jbtk. Feled, ah. Rimaszombat. cs. szatutnai j., cs. ll. Hcrcncsy/llgy, u. t. c;yelva. 
t'!. Ajnácskő, 25, XVI, 52, u. t. ~\jniwskö, D<l· u. p. Zólyommiklós. . .. 

Za\bava, r. Felsc5szernye, 1.'re ne sén mn .. puhói Z a h o s l. BámmLos. 
j., cs. ö. Nemsó. u. 1;. Felsc5s:r.ernye, u.JJ.l\'emsó. Zaboshegy, n .Tósml'ti, .·ll•a-l!}-7'orna I'm., lor-

• 
1nba.T~t, r. Hrustin, A·rva vm., námesztói j., nni j., cs. ö. Sr.in, u. t. Sr.in, u. p. Jús1·rtl'ó. 

cs. ri. Námesztó, u. t. Árvavlh'alja, u. l,• Hrustin. Z:&boskcrt, r. Hnjduböszo'irrnt':uy, 1Tnjd11 vm .. 
Zabnra, r. Lnhorczszög, Un,rJ vm., s:r:obráncr.i cs. ö. Hnjrlubüszörmtiny, u. t. P.s u. JI. Hajdu-

j., cs. ll. V inna, u. t. és u. p. N ngymihály. · böszö1·mény. 
Záb:1va1 r. Rózsahegy. Liptú vm., cs. ö. Zal,ostrlcJ,, r. Förev. Po::sOJI_ll vm.., pozsonyi 

R!'•zsahegy, u. t. és u. p. Rózsahegy. j., cs. ii. Pozsony, u. t. Pozsony, n. p. f,')rév. 
Zabavatel ep, r-.. Kolossö, Stí ros vm., bílrlf'tli ') Z:í.lmí.uy kk., 1.'emes ·vm., lippai j., hitz BO, ~ 

j., cs. ll. Bártfa, u. t. és u. p. Bártfa. 116, N., o., t, rk. Temeshidegkút, ·~56 kh., k_!. 
Zabiana, r. Kissáros, S!iro.:J vm., eperjesi j., (TemesbidPgkút nk.-he:r. be•Jszlrn), ak.· TP.mes-

cs. ö. Eperjes, u. t. és u, p. Epe1·jes. hitlegkút, tsz. Trmr!sritr, jhlk. l~s ah. Lippa, ~s. r •. 
• • 

Zábidó k.k., X Hamricskipuszln; .Arva ·vm .. , Lipp::tkcszi, 33, VIli, ':!5, n. t. ,·.,. n. p. T·~ml'•· 

l'ári j. (s~ékh. Turdossin), ház 132, ;t 540, T., rk. hidegkú t. 
Trsztena, 9.124 kh., kj. és ak. Trsztena, tsz. Rózsa- Zai.ln·ány, t'l Szúkudnn·, Anul !HII .. kisjent5ij., 
hegy, jhtk. Trsztena, ab. Turdossin, cs. ö. Tur- es. ö. Székuch·:ll', u. t. tls u. p. Hzékud,·ar. 
dossin, 71, XV, 49, u. t. és u. p. Trsztena. Znbránytnnyn, r. Bánlak, l'oront1il wn., bán-

. Zabite, l) Láz, Tre-ncsén vm., puhói j., cs. ö. laki j., cs. ö. Bánlak, u. t. ?su. p. Bánlak . 
• 

l'uhti. u. t. Puhó, u. p. Láz. Zü.hrezs kk., Á!Ta l'lll., alsrikubini j .. ház 4ft. 
•) Zabola nk., X Górhavas, Murdimhnvas, ;t. ~27, T.. ;ig. Nagyfalu, flSt kh., kj. és ak. 

Zahola.fiil·észtelep és Zabolapatak; Húromszlik Nagyfalu, lsz. llúzsaltef!Y· jbtk. i.·s ah. Alsökuhi.n. 
• • 

t•m.,orhai j. (szúkh. Kovászna), ház 760, i. ~.1tW, t~s. ö. Alsókubin. í l, X\". ·l·D, u. t. és u. J,. Al'\'a-
M., o., ~, rk. lmecsfal va, kg. Kovits~na, ~9.-Hl7 kiJ. nagyfal u. 
:tk, helyben, tsz. Kézdiritsitrhely, jhlk. i':s ah. Zli.ln·o1l, n Garamújfalu, JJ,u-s vm., lén.i j., 
Ko\·ászna, cs. ö. Kovás;ma, 2, XXlV, 70, cs. ö. Lévn, u. t. Lünt, n. p. Uammújfalu. 
lZahola-Páva), p e. ~· Z :i. b r o g y l. Hérhely. 

Znbolnfiirészteicp, n Zabola, llri1·oms.r1~k 1~-m., ZalmskaJmsztal, r. A púl ú,ifhlu, H unt nn., ipoly-
~rbai j., (sz•~kh. Ko\•ásznll), ak. Papulcz, cs. ö. nyéki j., cs. ti, f":s:ib, u. t. Bn.l:t~:mgyal'lnat, u. P• 
l~ol'ftszna, ~J 1?, _[l! e. . BiLtorfaln. · · · 

Y.al;nlupat:llr, () i';abuhL, llárom.~.~ck t:m., Zabztí, n Os~yim, Gümür is Kis-llont vm., 
orbni j. (s7.úkh. Kn\·:'ts7.na), nk. Papolez, l'~. ö. rimaszmnhal.i j. (szP.kh. !\'yustylt), r.s. ll. Rima-
\i.orászna, u. t. r'•s u. p. Z:tl,·l!a. s:r.ombat, u. t. llimaszomhat. u. p. lls~ynn.· 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Z á d n y a L ZMnya. Karó.nsebes, 1.849 kb., kj. és ak. helyben tszllr 
*) Zádor kk., ){ BagüpusT.ta és Ilk:lmujo1'; So- j b. és ah. Lugos, cs. o. helyben, f.B, VIII, !a, ., 

tnogy vm., szigelviu·ij., h;'tz 118, i. 603, M., ~, 1·k. r. d ~· 
Németújfalu, 3.158 kb., kj. és ak. Gyijngyösmellék, Z a g y i ls z ko. l. Rekesz. 
ts1., Kaposvár, jbtk. és uh. . cs. ö. Gynn- Zagyvai rakodó, rt SaJgótarján Nógrád tt111• 

gy6smellek, U, XIX, (i2. u. t. Knstélyos- filleki j. (székh. Sal~ótarján), cs. o. S~lgótnrján: 
domb6, u. p. u. t. és u. p. Salgólarján. 

Zádor, rt Ordas, Pe.~t-Pili.9-Solt-Ki.'lktfn vm., .. ) ZugyvnpálfalTil kk., X Csókáspuszta, ir-
dunavecsei j., cs. O. Dunapataj, n. t. Dunapataj, zsébethuta és F1·igyesakna; Nógrácl ~111., filleki 
u. p. Ordas. 3. (székh. SaJgótarján ), ház 298, f. 3.50~, M., t., 

Zádor, rt Pétermonostora, Pest-Pilis-SoU-Kis· n., rk. és ág. Salgólarján, ref. Losonez, Uílii 
kun vm., kiskunfélegyházi j., cs. 6. Kiskunfél- kh., kj. és ak. helyben, tsz. B3lassagyarmat,jbtt 
egyhiza, u. t. Pusztapéteri, u. p. Pétermonostora. és ah. Salgótarján, cs. G. So.lgótarjó.n, 2\ XVl, 

Z i d o r fa l a l. Zádorfalya, 51, ~. :C (Pálfalva), ~-
*) Zádorfalra kk., )( Lalrántanya; Göfltür és *) Zagyvarékas nk., X Pilsp!!kitanyo.; Pe~t-

Kis·Ho·nt vm.. putnoki j., ház 175, i 708, M;, Pilis-Solt-Kiskrm tJm., abonyi j., ház 1.046, f 
~, rk. Ragály, 2.885 kh., kj. és nk. helyhen, tsz. 5.058, M., 0, 4.652 kh., ak. helyben, tsz. Keesk~
Rimaszombat, jbtk. és ah. Tornalja., cs. ö. Ragály, mél, ,ibtk. és ab. C:ze~tléd, cs. 11. Újszász, 68, II. li, 
25, XVI, 5!<1, u. t. és u, p. Ragály. m. h., · ~. · 

*) Zádorháza kk., Gömör és Kis-Hont v1u., •) Zagyvaróna kk., X Inaszób(mya. Róna· · 
. feledi j., ház 45, f. 160, M., ref. Rimaszécs, 678 kb., Mnya és Vízválasztó; N6grátl !1711., füleki j. 

kj. és al.:. Nemesradnót, tsz. Rimaszombat, jbtk. (székh. Salgói.arjá.n), ház 846, i. M., t .. 
Feled, ah. Rimaszombat, cs. ö. Rimaszécs, 25, rk. és ág. Salgótarján, 2.947 kh., kj. és o.k. hely
XVl, 52, u. t. és u. p. Rimaszé1•s. ben, tsz. Bo.lassagyar.mat, jbtk. és ah. Salgólarján, 

") Zá.dol'lak kk., )( Zselénszkipuszta ; Tetnes cs. ö. So.lgótarjá.n, 25, XVI, 51, u. t. és 11, p. 
, 

vm., újaradi j., ház 499, f 2.127, N., o., o, kg. Uj- Salgóta1ján. 
bodrog, kh., kj. és ak. helyben, tsz. Temes- *) Zagyvaszántó kk., X Gyúrpnszta; Nógt·á,l 
vár, és ah. Újarad, es. ö. Újarad, SS, VIII, vm~, sziráki j., ház 21 a, ~ l.US, M., rk. Lórinczi . 
25, r. ~- Ui58 kh., kj. és ak. Lül'inczi, tsz. Balassagyarmat. 

Z á u b n j e l. Tölgyesalja. - tk. és ah. Szirák, cs. G. Szirák, 60, XVI, 51, 
Zaftrtauya~ rt Gebe. Ssatmú~· tlm., mátészalkai (Ap~z-Zagyva~zánló), u. 1;, Apcz, lXl· 

j., cs. 0. Fábiánháza, u. t. Hodász, n. p. Gebe. •) ZagyvruJzentjokab kk., X Filimea és Ha. 
Zagá.rdpuszta, rt Nyitraújlak, Nyitra vm., rasztipuszta; BetJes vm., hatvani j., ház 152 

nyitrai j., cs. ö, Nyitraújlak, u. t. Elecske, u. p. :E 865, M., rk. SzurdokpilspGki, UOO :th., kj. é; 
Nyih-aújlak. · . ak. SzurdokpllspGki, tsz. Eger, j btk. és ak. Ho.tl'au, · 

*) Zágon nk., X Cseremástanya, Csucsor, cs. O. Pásztó, 60, X, 8!, u. t. és u. p. Szur-
Karajostelep, Kocsánpuszta és Zúgonbúrkány ; dokpüspöki. · 
Háro'mseék t:m., orbai j. (székh. Kovítszna), ház z á h 1. Mezözáh. 
1. i. 6.185, M., o., o, t, =j=- (z), 57.9~5 kh., *) Zahar kk. Ung tltn. unmr' · · h' oa1• 
k h l b ts K · d" · · h l 'btk · h ' ' D.an h az "'.,, a • e y en, z. ez 1vasar e y, J • es a · i. 1.066 T. rk. Jenke -gk és . r B • 11S' kh 

Kovászna, cs. G. helyben, ~. XXIV, 79, .(ll e. k.j. és ak. B~ző, tsz. B~re~zász,1jebtk. ::o:ili.'ungril;: 
~· . · cs. ö. Ungvár, 66, XI, 86, 11. t. Ungvár u. p 

Zagonbárkany, r"\ Zágon. Hú.romsstk vm .. Bezü. ' ' 
orbai j. (székb. Ko\':íszna), cs. ö. Zágon, u. t. és *) Záh kk X Záh 
u. p. Zágon. . . . ony ., onyszllg; Ung filii., nagy. 

").Zá.gor nk., Kis-Kt'lk>Ulló t:m., erzsébetvárosi kapost J., ház 166• ~ 1.!!81, M., ~' rk, Csap, gk. 
. h: .,05 .t! 1 .,83 N . • • -" k Tornyospálcza, 1.970 kh., kj. és ak. Csap tsz. J., az " ' ;z;. ·" ' ., o., czJgu.n)' u ' g. B ' btk . , r. tó._ l ' • n"' 6 kh k h l h t tk 'h . eregszhsz, . es ah. Nagy kap os, es. ll. Csap . .. sa 1& ~a, "I",,J,. ., a . . e y en, sz ., J • es 66 XI 86 of1 A _ _.. 

ah. Erzsébetváros, cs. O. Balavú.~t'Lr. 50, XXIII, ' ' ' .1.' ~· 
76, u. t. K•"•r•'•dszentmál'lon, ~-. . Zti.l10nyszög, r"l Záhony, Ung tlm., n11gykaposij., 

Zágorhida, rt Mikefa, Zala vm., novai j., cs. cs. G. Csap, u. t •. és u. P· Záhony. 
{1, Nova, u. t. és u. p. Nom. . Z á h o r b l. Hatarbegy. 

•) Zágra kk., Beszte·rcze-Naszócl vm., naszódi ZiLitradszkáirtvány, rt Lobonyo., Nyitra Pm., 
j., ház 3!8, i, 1.447, O.,-~, 6.868 kh., kj. és ak. \'ágúj~elyi j., cs. G. Ótura, u. t. Ótura, 1. p. 
helyben. tsz. Besztercze. jbtk, és ah. Naszód, cs. Lobonya. · 
1.!. helyben, 63, XXII, 7~, n. t. Magya1·nemegye, Zalturapuszto, rt Tarczadobó, Sáros ""'" het-
c:8J. · hársi j., cs. ö. Pétermezú, u. t •. és u.~· Héthars. 

') Zagnzsén kk., Kt·ass6-Szü7·ény vm., te:rnesi j. ZtajacsiczelrtvAny, rt KaraJ, Ny1tra ttm:. · 
(székh. Szákul), Mz 13.1, ;t 584, O., m., =j=-, rk. miavai j., cs. ö. Verbó, u. t. Verbó, u, P· Kar:IJ . 

• 

• • 

• -
•• 

• 

• 
' 
' • 

• 



• 

Zaj- Zal 13!11 

Jajdaaaajor~ 0 Hernyék, Zala VJ~I., novai j., vm., rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs. o. 
cs. i!. Páka, u. t. CsiiiRödér, u. p. Paka.. Rimakokova, u. t. és u. p. Rimakokova. 

Jajgatói tanya&k, n Hajdudorog, HaJclu t•m., Z á ko p cs e l. Dombelve. 
blljdubllszllrményi j., cs. ö. Hajdudorog, u. t. és Z ákos z t o l á n y l. Kiskosztolány. 

1. P• Hajdudorog. Zaktukatclep, n Málnapatak, Nógrád. 11m., 
·) Zajgó kk., Bereg vm., szolf\'aÍ j., ház 188, losonczi j., cs. ö. Lónyabánya, u. t. Ipolyszele, 

f 789, R., n., ; , 3.t.f.8 kb .. kj. és ak. helyben, u. p. Málnapato.k. 
wz. l:lerel!'szúsz; jb. Alsóvereczke, ah. Szoly,·a, Zakuty, n Felsöszalánk, Szepes vm .. gliiniez
telekkönyvi halóság Munkács, cs. ö. Szolyva, 65, bimyai j., cs. ~. Merény, u. t. Korompa, u. p. 
XI. at, u. t. Szolyva, C8J. Alsószo.lánk. 

•) Z~Jk kk., X Fintafa; Zala vm., letenyei ") Zala kk., X Bótapuszta, Bérsekhegy és 
j .. ház 7!1, f. 478, lll., rk. Letenye, 2.148 kh., Szöllöspuszta; Somogy vm., tabi j., ház 161, f. 
kj. és ak. Letenye, tsz. Nagykani;r.sa. jbtk. és 946, M., l, n., rk. Tab, 2. 7 kb., kj .. és ak. Tab, 
ah. Letenye, cs. ö. Letenye, 48, XX, 65, u. t. és lsz. Kaposvár, jbtk. Tab, ah. Karád, cs. ö, Tah, 
1. p. Letenye. 44, XIX, 63, n. t. és u. p. Tab. 

ZajkADr kk., Hu"yad twl., hálszegi j., ház *) ZaJaapáti kk., X FOrkendpuszta és Vörös-
lOS, i 5!2, O., m., t, 4.383 kh., kj. és ak. Vár- mezö; Zala vtn., pacsai j .. ház 258, i 1.55!, M .. 
hel)", lsz. Déva, jbtk. és ah. Hátszeg, cs. ö. Hukova, o, 3.116 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Nagykanizsa, 
6(, XXIII. 75, m. h., u. t. és u. p. Yá1·hely. jbtk. és ah. Keszthely, cs. ö. Sármellék, 48. XX, 

Zajló, f"'l Ujvidék, Bács-Bodrog vm., cs. ö. 6,, :C, P e.~· · 
(a közbiztonsági szolg-.í.latot Ujvidék város rend- *) alaba kk., Hont vm., vámosmikolai j., ház 
6rsége leljesili), u. t. Ujvidék, u. p. Vaskapu. 98, f. 390, M., 1·k. Kisgyarmat, ref. Kisiilved, 

')Zajta kk., X Fol'l'áshátitanya i Ssatmár tm~., ~.278 kb., kj .. és nk. Kisgyarmat, tsz. Ipolyság, 
szatmárnémeti j., ház 107, :E 608, M., 0 , gk. Jb~k. Vámosm1kola, ~h. I cs. ll. Vámos-
~agypeleske, 1.684 kh., kj. és ak. Nagypeleske, m1koln, 26, XIV. 4a, , ~· 
tsztk., jb. és ah. Szatmár-Németi, cs. o. Mikola, ó, *) Zalabaksa kk., X és Koplaló-
Xll, 87, m. h., u. t. és u. p. Nagypeleske. major; Zala 111n., alsólendvai }·• ház 185,! 1.092, 

•) ZajZOJl nk B . ó hét" 1 · · ( ékb M., rk. Csesztreg, ~.!!85 kh., kJ. és ak. helyben, 
, ., 1 ass '!lm., .a us1 J· sz · 'b . 

Hosszúl'alu), ház :360, ! 1.226, M., o., d', .::f, tsz. Zalaegeuze~, J. tk. es ah. Alsólendva, cs. ö. 

l il1~17 kh a.._ hel ben. t tk "b . b B . Csesztreg, 48, XX, 65. p e. ~. 
c. ., ... y , sz ., J . es a . rasso, ") z 1 bJ.. d kk , . · . . 

cs. o. Hosszúl'alu, !ll, XXIV, 77, ~· a a u.r os - ·., Z~la. vm., csaktornyal l·• h~ 
Zak eirt • T é h . ó !5, :f. 133, H .. rk. Felsomihlil)falva. ~37 kb., kJ. 

amen van:r, n rencs n osszumez , é k F 1 •· 'h"l " 1 t -..~ ·k · 'btk "' . .~ . ..;.b. · . ... N b. s a . e som1 a y.n ,-a, sz. ,;agy ·nniZsa, J • 
~rencs~n vm., n.t.,) 1cscse1 J., cs. u. agy 1cscse, . h C 'kt . . ... M'k ·á •o XX 6., 

t N b. T . h . ö es a • sa ornya. cs. u. 1 sav r. -.a, , "• a. ~ r agy 1escse, u. p. rencsen osszumez . t St ·dó · · Mik á · . . . . . u. • r1 var, u. p. ·sav r . 
. Züameneklin • kk., .At·va t•m., nameszt~1 l·• *) Zalabenkő kk., Zala vm., perlaki j., Mz '7. 

~az 4().~, i. 2.0o2, T., o' . 7 _kh., k.J· és i 336, H., rk. Kisszabadka, 507 kb., kj. és ak. 
u. _hely?en, tsz. Rózsahegy, ]btk. Nameszto. ah. Kisszo.badka, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ab. Perlak, 
Alsoknb!~· ~s. ö. helyben, 71, XV, 4:9, _(ll e. cs. o. Pel'lak, 48, XX, 65, u. t. és a. p. Kis. 
~ IKhnza.kamene ). szabadka. 

-) Zákai.ny kk., X Kápolnahegy, .Magashegy- ") Zalabél' kk., X Lepolypuszta .;s Vicsori- -
puszta, Pert~csenypuszta és TőlOsbegy ; Som.o,qy major; Zala "m., zalaszentgróti j., hilz f. 
r~n., csurgói j., ház :E 1.688, M., o, 2.680 1.8&3, Ilf., 0 , 2. 218 kb., kj. és ak. helyben, tsztk. 
kh .. kj. és ak. helyben, tsz. Kaposvár, jbtk. és és jb. ah. Sümeg, cs. o. Zalaszent-
_ab. Csurgó. cs. ö. helyben, 44, XIX, 6~. ~· grót, 48, XX, 64, f, ~· 
r. _r- c. ~· ') Zalalbesenyü , X Búslakmajor és Gailafej-

Zakány, " Szeged, Osongt·ád. vm., cs .. ö. (a major; Zala vm., zalaegerszegi j., ház 181, f 
k~·zbidonsági szalgálatot Szeged vá.ros l't'ndc'lrsége 761, M., rk. Zalaegerszeg, 1.811 kh., kj. és ak. 
teljesili), u. t. Kiskundorozsma, u. p. Szeged. helyben, tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. ö. 
Z1ikánrospusztn~ .n Jászfalu, Komárom t·m., Zalaegerszeg.,.-48, XX. M. u. t. és a. p. Zala· 

udl'ardi j. (székh. Ogya.lla), cs. ö. Udvard, u. t. egerszeg. 
Perbete, u. P•. Jászfalu. *) Znlabolclogfa kk., ){ Karolymajor és lliOI·gó-

•) Zaltarfain kk., Szepes vm., glHniczbányai völgy ; Zala. vm., zalaegerszegi j., ház lOJ., i. 
j., ház 221, i 1.371, T., n., 0 , U75 kh., kj. es 561, M., rk. Alsóbagod, Ui83 kh., kj. és ak. Andr:\s
at. GölniczMnya (gülniczbányai kj. és ak. kerület), hida, tsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. ö. Zala
tsz. Löcse, jblk. és ah. Gölniczbánya, cs. ö. Gölnicz· egerszt·g, 48, XX, 64., u. t. Zalaegerszeg, u. P• 
bánya, 67, IX. 30, f (Mário.hut='.-Zakárfalva), Alsóbagod. . 
1. p. Máriahuta.Zakárlalva. •) ZalacsáDy kk., X Öreghegy és Szöllös· 

Zaklicsnó, f"'l Rímako kova, Götnör és Kis-Ilont puszta; Zala t:m., zalaszentg-róti j.. háZ 1 Hl, 
• 

• 
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f. 985, M., 0, rk. Zalaistvánd, 2. 66 B kb., kj. és ak. 1 *) Z11111lgrlcze kk., X Tulipli.nmájor j 
helyben, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Keszthely, vm., pacsai j., ház 55, f, 865, JI., rk. Szenlpéte1• 

oa. O. helyben, 48, XX, 6-l!, í'· ~· úr, 1.847 kb., kj. és ak. Szenlpélerúr, tsz. Nagy. 
*) Zalacséb kk., )( ; Zala vm., kanizsa, jbtk. ős ab. Keszlhely, cs. o. Pacsa, 48, 

zalaegerszegi j., húz 76, i 458, ?ti., rk. Zo.laszent- XX, 64-, u. t. Pacsa, u. p. Szenlpéterúr. 
gyOrgy, 1.582 kb., kj. és nk. Salomvár, lszlk., j b. ") Zalnistvúnd kk., )( Tormásmajor; ZtJlll 
és ah. Zalaegerszeg, cs. ö. · Zalalövö, 48, XX, vm., zalaegerszegi j., ház 160, f, 810, M., 'O', rk. 
66, u. 1;. Zalal!ivc5, o. p. Salomvár. Szepetk, 1.860 kb., kj. és ak. Szcpetk, tszlk., jb. 

*) Zalacska kk., )( Lazsnyán; Ung vm .. tls nb. Zalaegerszeg, cs. O. Kemendollár1 48, XX, 
szobránczi j., ház 174, f. 893, 'l'., m., rk. Nagy- 64, u. t. cs o. p. Szepetk. 
1alacska, gk. Gézsény, ref. Vli.moslucska, 2.012 Z a l n i v á n c z l. Zo.laivánll. · 
kb.,. kj, és ak. helyben, lsz. Beregszász, jbtk. *) Zalalv1índ kk., Zala V lll., alsólendvai j., ház 
Szobrúncz, ah. Ungvár, es. ö. V inna, 66, XI, 36, 83, f 401, Vend, rk. Bagonya, 973 kb., kj. ét 
•· t. Nagymihály, 1:8J. ak. Bagonya, lsz. Zalaegerszeg, jblk. és ah. Alsó-

z a l a cska I. Nagyzalacska. · lendva, cs. ö. Belatincz, 48, XX, 65, u. t. Bela-
") Zalaegerszeg rtv., X Annamajor, Darányi- tincz, u. p. Bagonya. · 

szc5llőtelep, Egerszeghegy, Gévahegy, Homokdomb· ;o) Zallaknros kk., X Zalakarosi puszta; ZaltJ 
telep, Jánk.ahegy, Jánosmajor és N('kcres~.1.:\jor; vm., nagykanizsai j., hil.z 175, f. 893, M., rk. 
Zala vm., ház '1.358, il. 10.8ü, AI., 0 , d', X), Galambok, 2.108 kh., kj. és ak. Galambok, tsalk., 
ref. Barabásszeg, 5.115 kb., ak. helyben, tszlk., jb. jb. és ab. Nagykanizsa, cs. ü. Kiskomárom, 48, 
és ah. helyben,. cs. O. helyben, 48, XX, 64, ~' XX, 64, u. t. és u. p. Kiskomá.rom. 
r, _[ll e. Zalakarosi puszta, r-. Zalakaros, ZaltJ 11111., 

*) Zalaer,löd kk., Zala vm., sümegi j., ház 96, nagykanizsai j., cs. O. Kiskomc\rom, u. t. 61 
f, 743, l\1., o, amo kh., kj. és ak. Gógánfa, tsz. u. p. 1\.iskomárom. . 
Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Siimeg, cs. ö. Sümeg, ") Zalakoppány kk., X Avasszöll"hegy, Var-
.S. XX, 64, u. t. és n. p. Öl v ö:'. jukaszöllöhelfy t:•s Vergyálomiszüllöhegy; Zala 

4
). Zalagalsa kk., Za.la vm., sümegi j., ház 93, Vlll., zalaszentgróti j., lláz 226, i 1 1., ~;· 

f, 491, lU., d', rk. Znlnszegni.r, 1.425· kh., kj. és 1.869 kh., kj. és ak. helyben, lszlk. és jb. Zala· 
· ak. helyben, lsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. SQmeg, egerszeg, nb. Sümeg, cs. ö. Zalacstiny, 48, XX, 

cs. 6. Sümeg,, 48, XX, M, u. t. Nemeskereszbir, 64, u. t. Zalaszentgrót, ~-
~. *) ZulaköszTényos kk., Zala 11m., keszthelyi j., 

*) Zalagyertyános kk., )( Zalagyertyánosi ma- ház 29, ;E 138, lll., rk. Sz:cntgyörgyvár, 124! kb., 
jor; Zala vm., alsólendvai j., ház 83,! 569, .M., rk. kj. és ok. Hévizszentandrás, tsz. Xagykaniw, 
Alsólend\'a, 1.017 kb., kj. es nk. helyben, tsz. Zala- jbtk. és nb. Keszlhely, cs. il. Sarmellúk, 48, XX, 
egerszeg, .ibtk. · és ah. Alsólendva, cs. ö. Alsó- 64, n. t. és u. }). Hévizsz:cntandriLs. . 

- lendva, 48, XX, 65, u. t. és u. p. Alsólendva. •· •) ZI"Ll:&kUv~sktit kk., Zala vm., kcsztbel7i 1~ 
Zalagyertyánesi major, n Zalagyertyános, ház 3B, :f. 155, M., rk. Nemesbükk, kh., kj. • 

Zala vm., alsólendvai j., cs. ö. Alsólendva, u. t. ak. Karmacs, tsz. 1\'agykanizsa, jblk. és ah. Keszt· 
és u. p. Alsólendva. . hely, cs. il. Zo.lnsz:íntó, 68, XX, 6,, u. t. Kehida· 

*) Zalagyömö1·ö kk.,)( Nyírlak; Zala vm.,sQme- Kustúny, u. p. Karmncs. . 
-si j., húz 191, !1.053, M., o, 2.026 kh., kj. és ak. ,') Zalnlövö kk., X CsiltOrlOkhely, Irsap~mta, 

Ukk, tsz. Zalaeperszeg, j btk. és ah. Sümeg, cs. ö. Páczodpuszla, Slitélmajor és Szentmártonpuaztn; . 
Sümeg, 48, XX, 64, u. t. Znlagogánfa, u. p. Ukk. Zala vm., zalaegerszegi j., ház 133, t l. M~ 

*) Zalahnlli.p kk., )( Ódörllgdpus1.ta és Új- o, X), rk. Salomvár, ref. Nagyrákos, 4-.587 kb., 
dörögdpuszta; Zala tm&., tapolczai j., ház 130, :E kj. és ak. helyben, tszlk., jb. és ah. Zalaegerszeg, 
776, M., o, 4.201 kb., kj. és '\k. Diszel, tsz. Zala- cs. ö. lll'lyben, 4.8, XX, 64, f, ~· 
egerszeg, jblk. és ah. 'l'apolcza, cs. ll. Tapolc:m, Zalaunnjor, f""\ Sármellék, 1' vm., kcszlhelyi 
4-8, XX, li4, u. t. és n. p. Tapolcza. j , cs. ü. S:irmellék, 11. t. és u. p. Sármcllék. 

*)· Zalllhásluigy kk., X 'Belsömajor és Sibdk- *) Zalamcg~oryes kk., Zala t•111., sümegi j., hir 
major; Zala vt"·• zalaegerszegi j., húz 82, ;E 573, 38, f. 194, M., rk. Zalnszeg1·iu·, ág. Zalagnlsa, 
· M., 0 , !J/.219 kh., kj. és nk. Salomvár, tsz tk., j b. 32-.! kb., kj. és ak. Ukk, tsz. Zalaegerszeg, jbti, 
es ah. Zalaegerszeg, cs. O. Zalalövő, 4S, XX, s.f,, és ah. Siimeg, cs. O. Sümeg, 49, XX, M,. R, t, 

r (Z.alaháshágy-Rimúnymajor}, [gj (Zola- Nemeskeresztúr, u. P• Ukk. 
háshágy·Rimánymajor) p. u. ~) Znlnmorcnye kk., )( Csikótilospuszta j Zal e~ 

") Zalabosszilfa1lu kk., Zala vm.;. pacsai j., ház tt~n., nngykanizsai j., ház 146, i 858, M., o, !US& 
37, il. 245, l\I,, rk. Zalacsány, 9-i-7 kb., kj. és nk. kh., kj. Nagybakónak, o.k. Galambok, lsztk., jb . 
Zalaapáti, lsz. ~agyknnizsa, jblk. és nh. Keszt- l•s Nagykanizsa. cs. O .. Orosztony, 48, XX, M, 
hely, cs. ll. Sármellék, -iS, XX, tH·, n. t. t\s u. p. 11. t. Kiskomúrom, u. P• Gnrnboncz. 
Zalaapáti. • .. ) ZalnmindsZ(\Ilt kk., )( Pacsapuuta i ZllltJ 
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iaeaerszegi j., ház 11 O, i. 660; M., rk. Zala-' ZalnszegTli.rl mnJor, r1 Zalaszegvár, Ztda vm 
'"''' za D k '' l lö 11 t tk 'b · .. · · '-' ., 
10

, 6, ~.u7 kb., kj. és a, . r.a lJ vu, sz ., J . es sumeg1 J., cs: ö . .,Qmeg, u. t. Nemeskeresztúr, 
all. Zalaegerszeg, cs. 0. Zalal0v6, 4·8, XX, 6·1-, u. t, n. p •• lánoshaza. · · 
és •· p. Zo.IalOvö. . ft) Znlaszentbalázs kk., X Palo.ikürlOs j Zal" 

') Zalán kk., X Kenk~o~b ·és Merede~- ·vm., nagyka~lizsai j., ház 243, ~ 1.-ió3, M., 0, 
· szóll6 j Háromszdlc vm., seps1 J· (székh. Seps1- 3.644 kh., kJ. és ak. helyben, tszlk., jb. és ah. 
uenlgyilrgy), ház :S 793, M., ~, 6.060 kh., kj. Nagykanizsa, cs. ll. Gelse, ·i.S, XX, 64, u. t. Gelse, 
{s ak. helyben, tsz. Kézdivásárhely, jbtk. és ah. ~-
Sepsiszentgyörgy, cs. O. Étfalvazoltán, !B, XXIV, ~) Zalaszentgrót nk., X Csalilmajor és Nádas
i9, u, t. és u. p. Sepsibouok. · . mo.jor; Zala vm., .zalaszentgróti j., ház 270, i. 

') Zalanémetfalu kk., )( Örvényesbegy i Zala ~-~81, M., o, 1), á&'- Zalaistvánd, 1.176 kb., 
rm., zalaszentgróti j., ház 68, f. 396, M., rk. ak. helyben, tsz. ,ibtlr. és ah. SQmeg-, . 
Kehida, 946 kb., kj. és ak. Zalacsány, lsz. Nagy- cs. ö. helyben, -i.S, XX, 6-io, f; _[11 e. ~-
k~jzsa, jbtlr. és ah. Keszthely, cs. ö. Zalacsány, ") Zalaszentgyörgy kk., Zélpuszta j Zala 
48, XX, 64o, u. t. és u. p. Zalacsány. ·t:m., zalaegerszegi j., ház 83,%. 51~, . Ill.; o, 1.677 

•) Zalállpatak kk., Há romszék vm., miklósvá.ri kh., kj. és ak •. Als6bagod, ·t.sz lk"., j b. és ·ah. Zala-
j. (székh. Nagyajta), ház_103, ~344, M., rk. Mikó- egerszeg, cs. ö. Zalalövú, 48, XX, 6-f., u. t. Zala-
újfalú, i!k. Szárazajta, 1!!8 kb., kj. és ak. Száraz- egerszeg, n. p. Alsóbagod. · 
ajta, tsz. Kézdiv~súrhely, j b lk. Nagyajta, ah. •) ZalaszentlYilJJ kk., X Kisfaludpuszta 
Sepsiszentgyörgy, cs. ö. Barót, 2, XXIV, 77, u. t. és Nagyfaludpuszta j Zala vm., zalaegerszegi j.; 
Sepsibodok, u. p. Má.lnásfürdö. ház 116, i, 881, M., 0 , 1.567 kh., kj. és ak. 

') Znlupntaka kk., X Fernekág és Nagyhegy- helyben, lsztk., jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. ti, 
punta i Zala 1m~., zalaegerszegi j., ház 138, i, Kemendolhi.r, 48, XX, 6:1-, e. ~-
FfiO, M'., rk. Zalalllv6, 55' kb., kj. és ak. Zalalövö, *) Znlaszcntjaknb kk., )(. ron-
t ;zlk., j b. és ah. Zlilacgerszeg, cs. ö. Zalnlöv6, j or j Zala vm., nagy kanizsai j., lui.z 76, :E 4. 85, 1\I., rk. 
48, XX, 64, n. t, és u. p. Zalulüvü. . Mihálu,- 1.218 kh., kj. és ak. Zalasárszeg, lsztk., 

Z a l a p n t ak af e r n ek á g I. Zalapataka. j b. és nh. Nagykanizsa, cs. ö. No.gyk:mi7.sa, 48, 
'l Zalapetend. kk., X Csórompuszta, l\lát·io.- XX, 6,f., , f, u. p. Mihti.ld. 

puszta és Szentmihálypuszta i Zala vm., tnpolczai Zalaszf!n1jnknbl major, r"\ Zalaszc'!-~jakab, 
~. ház 90, ! 431, Ili., o, 1.590 kb., kj .. és ak. Zdla vm.; nagykanizsai j., cs. ö. Nagykanizsa, 
Taliándi!r!igu, tsz. Zalaegerszeg, · jbtk. és ah. u. t. Zalaszenl.inkab, u. p •. :iUiháld. • 
Tapolcza, es. O. Kapolcs, 4.8, XX, 64, u. t. Nagy- ") Zalaszcnth\szló kk., ·X · Bucsmányhegy, · 
Twony, n. p. Knpolcs. Öt·eghegy, Szenlmihálypuszta, Újhegy és Yth'ösma-

') Zalasárszeg kk., )( Annahegy i Zala 'llln-t' jor; Znla 11111 .. zalaszentg1·ótij., ház 16:~, i 1.013, 
· nagykanizsai j., ház 29, i. 170, M., rk. Nagyrécse, M., o, kh., kj. és ak. helyben, lsz. Zala-. 

kh., kj. és ak. helyben, tszlk., jb. és ab. egerszeg, jblk. és ah. Sümeg, cs. ö. Zalaszentgrót, 
Nagykanizsa, es. ö. Nagykanizsa, 48, XX, 64, 48, XX, . 6-f., :r. ~· 
u, t. Zalaszentjakab, u. P• No.gyrécse. ' ") riuc:c kk., Zala vm., zalaeger-

Zalnsd kk., X Burcsenytclep j Hunyacl vm.; szegi j.~ ház 70, ;E 461, M., 1·k. Egervár, 1.Sl3 
vajdahunyadi j., ház 174, i. SOS, O., .::j=-,.S.6S5 kb., kh., kj. és ak. Zalaszentiván, lszlk., jb. és oh. 
kj. és ak. Rákosd, lsz. Déva, j btk. és ah. , Y aj ua- Zalaegerszeg, cs. ö •. Kemendollár, 48, XX, ii ~. 
hunyad, cs. ö. Vajuahunyad, 64, ·xxiiJ, 75, u. t. u. t. ~s u. p. Zalaszentiván . 

- és u. p. Vajdahunyad. ") Zalaszcntnuirton kk., Alsóbúberek és Zaln:-

• 

. •j Zalaszabar nk., )( Fels6major; Zala vm., szentmártonmo.jor; Zala vm., pal:!sai j., ház 43, 
pacsai j., ház _~68, i. 1.370, lll., o, 2.92!:! kh., i, _268, l\1., tk. D1óskál, 625 kh., kj. és ak. 
ak. helyben, tsztk. és jb. Nanko.nizsa, ab. Kcszt- Dióskál, tsz. Nagykanizsa, jbLk. é; ah. Keszthely, 
hely, u. o. Orosztony, 48, XX, 64, u, t. Zala- cs. ö. Sármellék, 48, XX, 6~. u •. t •. Pacsa, u. p. 
apáti, ~- ' Dióskál. · . 

') Zalaszántó kk., X Bödemajor, Cserhát- · Za'! aszentnuirtonmajor, r1 Zalaszentmárton, 
major, Gergelymalom, Laposmezl!, Rókalyuk és Zala vm., pacsai j., cs. ö. Sármellék, u. t. Pacsa, 
Utikahidegkút i Zala. vm., keszthelyi j., ház 438, u. p. Dicískál . 
f. l!.370, AI., eúgány, o, 6.758 kh., kj. és ak. ;.) Zala1szentmibály kk., X Alsóscbespusztn. 
helyben, lsz. NagykanizS1, jbtk. és ah. Keszlhely, Alsócserpusita, Bükkpnszta, Felsósebcspuszta, 
ts. O. helyben, -1:8, XX, 64, n. t. Sümeg, ~- FelsöcserpuH:la,- Kpzcpcserpuszta és Mórir7.-

'l Zalaszegnh• kk., )( Koh{u·imalom és Zula- major j Zala vm., pacsai j., ház 1 H, f, 1.3:H. 
negniri mnjm·; Zala t:ÚI., sümegi j., ház 82, ;t 1\of., o, 3.583 kh., kj. és ak. helyben, ts1.lk., jb. 
'71, M:, o 1.108 kh., kj. és ak. Zalagalsa, tsz. és ah. Zalaegerszeg, cs. O. J'o.csa, -iS, XX, 6t 
Zalaegers.zeg, jblk: és ah. Süme~, cs. ö. Sümeg, ~· f. (Zalnszcntmihály-Pacsa), · 
'8, X.X, IH, U, t, N~m~skereszlúr, u. p. Jánosháza. ') z:,lllszcutmihályfn kk., )( Alsó majO!', Felsc5· 
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major, Kandikóhegy és Pergyászlóhegy; Zala 1 j., c.c;. ll. Vámosryörk, u. t. Yámosgyllrk, L p. 
iJm., zalaegel-szegi j., ház 19, ~ 176, M., rk. Atkár. 
Bonczodfölde, 1.181 kb., kj. és ak. Teskánd, tszlk., *)Zálha kk., )( CsUl·enypusztaJ 

·· jb. és ah. Zalaegerszeg, cs. ll. Nagylengyel, 48, "-m., csákigorbói j., ház 156, ! 786, O., l, 
XX, M, u. t. és u. p. Zalaegerszeg. kb., kj. és al. helyben, tsz. Dés, jbtk. Csákii!PIIil~. 

") Zalaszombatfa\ kk., X Gálpálháza és Nya- ah. Dés, es. ö. Semesnye, XXI, 70, 1, ~ l-s 
kasházapuszta; Zala "m., alsólendvai j., ház B(, u. p. Csákigorbó. 
~~59, M.,rk. Lendvavásíu·hely, 1.087 kh., kj. és ak. ") Zalkod kk., Szabolcs tJm., dadai feW, j . 
.Rédics; tsz. Zalaegel'Szeg, j btk. és ak. Alsólendva, (székh. Gáva), ház 76, ! 686, M., o, gk. Kelllillö, 
cs. ll. Alsólendva, 48, XX, 65, u. t. és 11. p. Rédics. 1.887 kh., kj. és ak. Kenéalő, tsztk., ~. és 

*) Zaláta kk., )( Kápolna és Topolya i Ba- ah.· Nyfregyhli.za, es. ö. Rakamaz, ló, X, 
• 

-t"anya tim., szentlörinczi j., ház 167, i 858, M., u. t. Olaszliszka, u. p. Xenézló . 
~, rk. Vajszló, 8.401 kb., kj. és ak. OsZ1·ó, tsz. *) Zálnok. kk. és y, X Mezsetanya i &ilti~t 
Pécs, jbtk. és ah. Szentl!'>rincz, es. ll. Bellye, vm., szilágysomlyói j., ház 1!16, :E t.ot,G, O., m., 
{)2, XIX, 60, ~ (Drávasztára-Zaláta), [8]. it , ref. Kém er, 4.416 kb., lrj. és ak. Nagydei7Bida, 

") Zala kk., X Aszúvlllgyimajot·, Orok- tsz. Zilah, jbtk. és ah. Szilái!'Ysomlyó, cs. 11. Ié· 
lán, Rókaházamajor.' Terézmajor és Vakola; mer, 51, III, 10, u. t, Sarmaság, 1:8J. 
1lm., novai j., ház 199, i l.S.U, M., o. 4.510 kh., Zálogos, f"'' Ipolykér, Nóg-rád ."m., ~halassa· 
kj. éi ak. helyben. tsztk., jb. és ah. Zalaegel'szeg, gyarmati j., es. ö. Szécsény, u. t. Orhalom, 11. p. 
~s. ll. Nova, 78, XX, 65. u. t. Nova, ~. Ipolyvarbó . 

"') Zalatna kk., .Alsó-Fehé-r 1nn., magyarigeni j., Zálogos, f"'\ Kásád, Baranya tan., siklóii j., 
ház 990, f. 4.817, O., m., czigány, o, ; , ~ , cs. 6. Bel'emend, w. t. Ráczból y, n. p. Rcremend. 

·.:t- (•), ág. Nagyszeben, 26.4.5-t kb., kj. és ak. Zálogos, f"'' Nagysalló, Bat•s vm., lévai j., 
helyben, tsz. Gyulo.fehérvál', jbtk. és ah. Aln·ud- cs. ll. Nagysalló, u. t. és u. p. Nagysalló. 
bánya, cs. ll. helyben, 50, XXI, 68, Zálogospuszta, r'l Nagydarócz, Nógrád e11., 
,.r e. ~· · losonczi j., cs. ö. · Fnlek, u. t. FiUek, · 1. p. 

Z a l a t n o. l. Szászzalatna. Osgyán: 
*) ZaJandT.nrnok kk., X Jankaházamajor i Zálogostanya, r'l Hangács, Borsod 1:111., ede· 

Zala zalaszentgróti j., ház 207, f 1.130, M., lényi j., es. o. Edelény, u. t, Edelény, 1, p. 
rk. Zalaszent1rót, 2.282 kb., kj. és ak. Kisszent- Hangács • 

• gró t, tsz. Zalaegerszeg, jhtk. és ah. Sümeg, cs. O. Zalota, f"'' Szentes, Csongrád tJm., cs. il. Szen· 
Zalaszentgrót, 48, XX, 64-, n. t. és n. p. Zala· tes, u. t. Nagytc5ke, u, p. Szentes. . 
.szentgrót. - · Záluzspuszta, fl Vághéve, Trencsé~t ,.., 

Zala'djfalu, fl Bókaháza, Zala tim., zalaszent- vágbeszterezei j., cs. o. Vágbesztercze, 1. t. 
aróti j., cs. ö. Zalacsány, ~· t. és u. p. Zalaapáti. Vághéve-Vagváralja, u. p. Vágbesztercze. 

. •) ZalaUJlak kk., Zala ,;m., nagykanizsai j., Zám kk., Hunyad tJm., marosillyei j., ház , 
h~z .119, :E ~48, M ••. l'k. Zalamer~nye, 1.674 kb., f, 1.062, O., m .. =f, rk. Marosillye, 3.083 kh., ij. 
kJ. ~· ak. :Nagybakonak, tsztk., Jb. és ah. Nagy- és ak. helyben, tsz. Déva, jblk. és ab. Marosillye. 
k~mzsa, cs. ö. Oros_ztony, 48, XX, 64, u, t. es. o. helyben, 64, XXIII, 75, f _pe. 
X1~komár~m, u. p. Nagybakónak.. . • ~· ' 

_ ) Zalaujv4r kk., Zala tim .. , csaktornyai J., ház Zám, f"'' Debreczen, Hajilu tJm., cs. il. Nary-
- 19-f., f 1.1!1, H., rk. Csáktornya, 1.905 kh., h tob''"" 4o N" d d N h tob6 

l 

• 

k. é k c ákt ( ''kt "d'k" kj or -e1• u. ... a n va1·, u. p, agy or gy. 
J. s a . s ornya c~a o~nyav1 e 1 . és z am á r d 1. Vágzamárd. 

ak. kerület), tsz. Nagykamzsa, Jbtk. és ah. Csák- *) z á dl kk . y X S · t d c ákt ~o XX 65 am r . es , zan ó i Sort~ogy tornya, es_. ll. s ornya, •.t<a, , , u. t. és t b· · h. 
150 

,/;l 
9 

M :t-
91

.,.. .... 
u·· p Csáktornya • tltn.., a 1 J., az • .., 61, ., o• · illi LU., 
'·)' Zala\"li.r nk.: X Balatonhidvégpuszta, Lebuj- kj. és ak. Balatonend1'éd, tsz. Kaposvár, jbtk. 'Pab. 

puszta és Űrmöspnsztu. i Zala t:m., keszthelyi ah. Karád, cs. ll. Kc5röshei!'Y, .U, XIX, 63, 

j., ház 278, :E 1.506, lU., iS. 5.260 kh., ak. hely- m.z h., ó ~v· 
ben, tsz. Nagykanizsa, jbtk. és ah. Keszthely, am a r e z · agznmárd. . 
cs. ll. Sál'mellék, 48, XX, 64, n. t. Sármellék, Zá.mojszkymajor, fl Csitár, Nyitra vm., nyit· 
~· rai j., es. O. Ghymes, u. t. Nyitra, u. p. Pográny._ . 

"') ZalaTC:.g kk., X Tótimajor és Újmajor ; Zámojszkymajor, fl Fels6dubo\·An, Nyitra 
.Zala v·m., zalaszentgróti j .• ház 148, :E 1.009, ·vm., pöstyeni j., cs. ll. Pöstyén, IL t, és 1, p. 
M., rk. Zalabér, 1.879 kh., kj. és ak. Zalabér, Nagykosztolliny. 
tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. SQmeg, cs. ö. Zala· *) ZíLmoly nk., X Bels6major, Borbálapuszta, 
szentgrót, 48, XX, 64, n. t. Baltavár, u, p. Fel~ómajor, Gyulamajor és Lajamajor; Fejér 
Zalabér. vm., székesfehérvári j., ház .t.sa, i 1.965, M., éi, 

Zaleskitanya, f"'' Atkát•, He-"cs vm., gyöngyösi ~, 9.015 kb., ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Székes· 
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JelléfVár, cs. 11. helyben, 69, XVII, 58, u, t. helyben, tsz. Arad, jblk. Nagyhalmágy, ab. Kürös-
(:sáln•ár, ~· bökény, cs. O. Nagyhalmtn, 93, IV, lB, a. t • .:a· 

· z á~ o I y l. Gyórzámoly. u. p. Nagyhalmágy. 
z it m o r l. Pusztazámor. ") Zarándhóflos kk., .dra d vm., tornovai j., 

\,Já.morszénéget6, r-. Petervására, Heves 11m., ház 179, i 793, O., m., .:f, rk, Koroabökény, á~. 
péler1·ásari j., ca. ö. Pétervbára, u. t. és Apatelek, 2.802 kh., kj. és ak, Köved, tsz. Arad,· 
u. p. Pétervására. j btk. és ah. Köröshökény, cs. O. Bokszeg, IV, 

lámorymajor_. fl Bana, Komárom ""~., gesztesi 18, ":• t. Kür!isbökény, u, p. Köved. 
j. (székh. Nagyigmánd), es. ö. Nasyigmánd, u. t. *) Zar1indnádas kk., .Arart vm., tornovai j., 
B6nyrélalap, u. p. Bana. ház 6i2, z !1. 72f, O., ; , =j=-, 15.!!16 kh., kj. és nk. 

14morrpuszta, fl Illye, Bihat· 1:m., nagysza- helyben, tsz. Arad, jbtk. és ah, BorosjenO, es. ö; 
lontai j., cs. ö. Nagyszalon la, u. t. u. és u. p. Illye. helyben, 38, IV, 18, u. t. Fl!ltót, [g~. 

fl Márk, Zemplén vm., nagymihályi *) Zarándpatak kk., X Dánielszállás; .Arad 
• 

j., es. O. Mélcza, u. t. Bánócz, u. p. Málcza. vm, borossehesi j., ház 80, z 4-12, O., kg. Körös-
Z am u t ó l. Opálhegy. fényes, 1.8!11 kh., kj. és ak. Jószáshely, tsz. Arad, 
•) Zanat kk., Vas vm., szombathelyi j., ház jbtk. és ah. KOröshökény, cl!. ö. Honcztil, 83, IV, 
~i 393, M., l'k, Szombathely, 665 kh., kj. és ak. 18, u. t. és u. p. Honcztll. 
Nemesbc5d, tsztk., jh. és ah. Szombathely, cs. o. ") Zaránk nk., X.újmajor; Hevlll vm., hevesi 
Vép, 88, XVIII, 59, u. t. és u. p. Szombathely. t, ház !il46, z U!48, M., rk. Tarnaméra, !IA.6!il6 kb., 

luatbytag, fl Portelek, 8s&,t71iát· t•m., nagy- ak. helyben, tsz. Eger, jhtk. és ah. Heves, es. o: 
károlyi j., cs. ll. Szaniszló, u. t. Jt~rendréd, u. p. NagyMged, 60, X, S~, u, t. Ludas, u, p. Tarna-
Portelek. • méra. 

') Ziaka kk., X Vérkúlfürdil; Zala_ tim., ba- *) ZáránJ kk., Sopt·on vm., kismartani j., ház 
ialonfllredi j., ház 101, f, 459, M., ~, rk. Balaton- 143, z SBJ, H., o, 1.!il69 kh., kj. és ak. Czinfalvá, . 
caiesó, Af. Szentantalfa, !il.519 kb., kj. és ak. tsz. Sopron, jbtk. és ah. Kismarton, cs, ö. Czin
Sientantalfa, tsztk. Yeszprém, jb. Balatonl'Qred, falva, 76, XVIII, 67, u. t. és u. p. Czinfalva. 
ah. Tapolcza, cs. ö. Kővágóörs, 48, XX, 64, Zaran:rpuszta, r-. Toponár, Somogy " ... , ka-
f (Z6nka-Köveskil), C8J. posvári j., cs. O. Toponár, u. t. és u, p. Toponár. 

Zuyka, fl Volócz, Bet•eg vm., szolyvai j., Zárdamalom, r-. Bikszád, Seat·már vm., avasi 
cs. ll. Volóez, r, u. p. Volócz. j, (8zékh. Avasújváros), cs. O, Bikszád, 11. t. 

, r-. Rimaszahadi, GDmör Bikszádfürdc'J, u. p. Bikszád • 
• 

ú Kis-Hont vm., l'imaszombati j. (székh. Nyus- Z á l' d as z e n t g y 6 r g y L lionostorazen t· 
'Ja), es. o. Rimakokova, u. t. és u. p. Rima- gyOru. . 
biDya. \ Zárdatanya, r-. Bikszád, Seattn.áf' ""'·• avasi 

lapodetaDra, r-. Marosteiek, Maros-Torda j, (székb. Avasújvárps), cs. o. BikszAd, ·•• t. 
régeni alsó j. (székh. Szászrégen), cs. ö. Bik;;:zádfürdó, u. p. Bikszád. 

Gernyeszeg, u. t. Gernyeszeg, u. p. Szá8zrégen, Zárdauradalom, "' Monostorszentgyöl'8')', .7~-
1) Záprócz kk., Szolnok-Doboka t1m., dési j., mea ""'·• dettai j., cs. ö. Detta,- u. t. éli a. p. 

hál 173, z &31, O., m., ;t, 2.229 kh., kj. és ak. Birda. 
helyben, taztk., jb. és ab. Dés, cs. O. Aipa1·ét, 63, Zardóka, r-. Szemcséd, Tolna ""'·• tamlai j., 
XXI, 70, a, t. Dés, u. p. Alparét. cs. o. Felsóireg, u. t. és u. p. Felsöireg. 

•) Zápszony kk., X Kaponya, · Mezőterebesi Z a l' i c s ó I. Drugetháza. 
lanJ& és Naulucskai tanya ; Bereg 11m., Z á l' j e c 8 l. Alsózáros. 
meallkaszonyi j., ház 141, i. 832, M., ~, 2.868 Z á r j e cs l. Felsőzáros .. 
kb., kj .. és ak. Be1·egsom, tsz. Beregszász, j btk. Z á l' j e c 8 k e b l ó L KöblOs. 
lealikaszony, ah. Beregszász, cs. ö. Mezilkaszony, *)Zarkaháza kk., X Bogátimajor, Ferdináii.d· 
611, XI, M, a, t. Beregsom-Mezőkaszony, u. p. major és Mohácsmajor; Vas 1)m., 

. Beregsom. · j., ház 417, f. 54, 2, M., rk. Szentkirály, UH kh., 
') Zár kk., Szepes 1)1/i., késmárki j., ház ~88, kj. és ak. Táplánfa, tsztk., jb. és ah. Szombathely, 

i 1.115, T., C;, 4-.741 kh., kj. és ak. helyben, tsz. cs. O, Vép, SS, XVIII, 59, u. t. és u, p. Szent· 
L6ese, jbtk. és ah. Késmárk, cs. ö. Barlangli~ret, király. . 
&7, IX, SO, u, t. Szepesbéla, u. p. Javorina. Z a l' k a h á z b id o n fa l. Zarkaháza. 

') Zaránd nk., X Farkastér, Harkály, Lipót- *) Zárnya kk., Márat~&aros 11111., dolhai j., hb 
háza és Östelek; .Arad vm., kisjenői j., ház 671, 831, f.1.801, R., n., t, 4.818 kh., kj. és ak. Dolha, 
i USf., O., m., czigány, =j=-, I'k, Pankota, 10.874 tsz. jbtk. és. ah. Huszt, ca. o. 
ih,, ak. helyben, tsz. Arad, jblk. és ah. Kisjenö, Dolha, 85, XI, 85, u. t, és u, p. Dolha. 
cs. o. helyben, 33, IV, a, ~. z Ó. l' o B l. Alsózáros, Fels<lzáros • 
. •) Zarándftúnya kk., .Arad ·nn., nagyhalmágyi Z6.szkal kk., X Jelsavapuszta; Ana .,..,, alaó-
~. ház 109, i 5öS, O., =f, k.h., ll.j. és n.'k.. lmhini j., hilz 76, f. SM, T., ref. Alsókubin, 1.89! 
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kh., kj. és ak. Nagyfalu, tsz. H<izsnhegy, jblk. závod, Nyitrazávod, PAsztorzávod, Po.aonyzifoi. 
rs ah. Alsókubin, cs. ö. Alsókubin, 71, XV, Trencsénzávod. 
4,9, u. t. és u. p. Alsókubin. Z á v o d j e l. Szen\istvánpatak. · • 

• 

· Z ás z ka l l. Sziklah:í.l. Z á v o j l. Závoly. . 
Z ás z t r a n i e· l. Vághegyes. *) Závoly kk., Kra.ss6·S16rlny 17m., karlna-
Ziltoka, ("'' Hegyeshely, Tt·ef!csén '!.lm., nagy- bcsi.j., ház f!O, f, 499, O., kg. Bisztracseres, !UA . 

bicscse<i j., es. _ö. Turzófah-a, u. 1;, Turzófnlva, kh., kj. és ak. Nándorhegy, tsztk., jb. és ah. 
u • .P• Hegyeshely. Karánsehes, es. a. Nándorhe~,ry, 43, VIli; !6, l. t. 
· Zatony, fi ·Rahó, Mtíra.ma,·os t•m., tiszavölgyi és u. p. Bisztracseres. . 
j. (székb. Rnhó), cs. ö. Rahó, u. t. és n. p. Rahó. Závoz, ,....., Úesad, TretJcsén 17111., csaczai j;, 

Z&tonymeUék,- fi Decs. T(.)lna ""~., központi es; 6. Csaeza,· u, 1;, és u. p. Ócsad. · 
j.· (sz.!kh. Szekszárd), es. ö. Dees, u. t. és u. p. Závoztanya, fi Kisiilés, Bars 17m., arany01o 
Decs.· · · · ' maróti j., es. ö. Zsarnóezn, u. t. Zsarnócza; I.Jo 

Zátonypuszta, fi DráYnlarnasi, Somogy t~m., Dór.zyfürésze. · . . . 
barcsi j., es. ö. Darány, n, t., Darány, u. p. Dráva- Z a y p o d h r ag y l. Zayváralja. 
tnmási. Zaytrinya, fi Bükkszenterzsébet, Her;es 111,. 

Z á t u r c s a l. Zatut·esé.ny. · pétel'Vii.sári j., cs.· o. Pétervasára, a. t. Pét. 
· .. ) Ziiurcsíu•y kk., 1"ut·ócl '!.lm., turóez- vására, u. p. Bnkkszenterzsébet. 
szentmártoni j., hiu: 78, :E 681, T., ó', rk. *) Zayugrócz kk., Trencsén tim., báni j:, Ilii 
Turóezszentmát·ton, · 1.873 kh., kj. és ak. 204, :E 1.833, T., m,, o, é', 2.96~ kh., ij. 
Ruttka, tsz. Beszte1·cr.ebánya, jbtk. és ah. Turóez- és ak. helyben, tsz. Trenr.sén, jbtk. és ab. DiD, 
szentm~rton, cs. ö. Ruttka, 71, XV, 48, u. t. es: O. Bán, 71, XV, 47, _r e. ~· 
Ruttka, u. p. 'l'uróczszentmárt.on. *) Zarváralja kk., Trencsén 171n., blni j., h.U 

.z a us z i n a I·. Szénástelck. · 18, f, )\185, T., rk. Zayugl'ócz, U93 k.h., kj. ét 
Z á v a "<l a l. Bánzabo!!; · nk. Rndosa, tsz. Ti·enr.sén, j btk. és ah. Bán. ts. l, 
Z á v n d a l. Érújfalu. BQ.n, 71, XV i 4,7, u. 1;, és u. p. Zayugrócz. 
Z a v a· d a l. Hegyzávod. *) Zazá.l' kk., S~ahnár t~tn.; nagybányai J, 

• • 

Z a v a d a I. Löes·eszentan,nn. · ház 271, :E 1.180, O., •. 1.871 kh .. kj. éJ· at. 
Z a v a. d a l. NyitrazA'\"od. . ~á.poshidegkút, tsz. Szalmál'-Nt\meli, jblk. és' ah. 
Z á" n d a l. Trenrisénzá.vod. · · Nagybánya, es~ ö. Nagysomkút, 6, XII, 1!8, 
Z:indapuszta, r'\ Kiskorna, Nógt·áa vm., m. h., u. i. Buság-Miszlólfalu, u. p. 

-losonczi j., es. ö; Máln,apatak, u. t. Csehberek, Zázriva nk., X Riela, Demkovszke, Doli11a, 
11, p. Ipolyróna. Havra.nyá. Konesitá, Kozinszká, Petreva, Plesivi 

Z á v a dk a l. ÁgQJilonlak. . és Hásztoky ; .Árva vm., alsókubini j., ház 639, 
Z a v a dk a l. Csergözávod. . :E 3.0:-A.f., T., 0 , ág. Isztebne, 11.669 kh., ak. 
Z a v a dk a l. Görilgfalu. · · · hclyJ.en, tsz. Rózsahegy, jblk. és ah. Alsókubill, 
Z a\' a dk a l. Homonnazávod. Cll. ö. Kralován, 71, XV, 49, u. t. Pámicza, ~ 
.. ) Zanr kk., K Mailá.trnajor, Mayermajor · Zbelaiirhú.ny, fi Karaj, Nyitra 111n., miavai"j., 

és Pusztagyörgyháza; Possony '!.lm., nagyszom- cs. o. Verbó, u. t. Verbó, n. p. Karaj. · 
bali j., ház 9~, :! 1.067, T., m., <5, 2.414 kh., Zbin, fi Kari.sznó, Tret~csén 17111., kisz~JC~to 
kj. éa ak, helyben, tsz.· Pozsony, jhlk. és . ah. újhelyi j., es. o. Kiszuczaüjhely, u. t. ésacn, 
Nagyszombat, es. 0:" ·Nagyszombat, 7~. XIII, 40, n. Il• Karásznó. ' 

.u, t. Vágkeresztúr-Apaj, ~- . Zblneklrtviwy, fi Szentjánosházn, TrentiM 
Závárkert, fi Nyitrazú.vod, Nyitra. u·m., nagy- vm., illavai j., cs. o. Illava, u, t, és u. p, Bell111. 

. tapolcsányi j., es, ö. Nagytapoleilány,. u. t. és Zbinom, r-... Dombelve, Trencstn 17m., • 
u. p. Nagyt"apolesány. · j .. cs. o. Csacza, u, t. Csa:cza, u, p. Domb!iiYt. 

_Zavaros, fi Drétoma, Trencsén. '!.lm., trencséni Z b i n y ó 1. Zehény. · .. ': .; 
j., e!: G. Trencsén, u. t. Kistaraj os, u. p. D rólo ma. Z b o j l. Hnrczo•. · 

Zavaros, r. Fekelebalog, Zólyon& "m~. brcz- Z h o r a l. Alsózbol'ó. 
nóbányai j.,· eil. ö. Fekete1>alog, u. t. Breznó- Zboristye, fi Nagybál'ótl, Bihar tJm., élesdi~. 
bánya, u. p. Feketebalog. . · . · es. o. Nagy!Ját·ód, u, t.. és u. p. Nagybhód. · . 

Z á v a tk a. l. Fogas. · · Zboristyetelep, r-... Kisbáród, Bihar lilL, 

") Závod kk. és I , X Annafnrdö, Czél és Papu ; élest:Ji j., es. l. Nagybáród, u.-t. es u •. p. N~-
. · · Tolna t~m., · vOlgységi j. (székh. · Bonyhád), hú.z báró cl. . · · · 

. Úi6, -:E Sis,· N., (5, 4.0~9 kh., kj. és ak. Kis- •) Zboró ~k.,· Sát·os fltn., hthlfai j., háJ 
v·ejke, tsz. Szeksz{).rd, jbtk. és ah. Bonyhád,' cs. O. f, ~.205, T.,· n.,_ lengyel,. czigány, o, (11 ci. 

. Kisvejke, 44,_· XIX, 61, u. t. Lengyel, u~ p! Kis- Ko~nlóspnlak, 9.4·99 kb., kJ. és ak. helyben, la. 

. vejke .. · ' · · - · Eperjes, j btk. é3 ah. Bá.!'tfa, cs. ö. helyben, 87, 
Z á v o d l. Csergc5závod, HeJn'závod, Homonna- IX, ~9, _rf·e. ~-
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z b 0 r ó I. Alsózboró, Felsózboró. Z e l e n e l. Ipolyszele. · 
z b ú il L Izbonya. Zelctl•ukta\nya, n Egreshely, Szolt1ok-Dobolea. 

. Z d· o b a ·1. Izdoba. - • 11111., bethleni j., es. O. ls~ánmezc5, u, t. Retteg,· • 
Zdrápcz kk., HunyarJ. t'm., brádi j., ház 216, u. p. Ispánmező. 

1 1 O., ; , =j=-, rk. Brád, 2.332 kh., kj. és ak. Zelimajor, n Olad, Vas tm&., szombnlhelyi j., 
Irislyor, tsz. Déva, jblk. és ah. Körösb:'Lnya, cs. ö. cs. ö. Szombnthely, u. t. és u. P• Olad. 
Bri.d, M, ·XXIII, 76,. u. t. és n. I•· Kristyor. Z é ll e I. Alsózélle, Felslízélle. 

•) Zebeozke kk., ZaZa 1:m., novai j.,. ház 48, *) Zellö kk., ZempUn 1:m., szinnai j., ház a, 
1 887, .M:., rk. Ptka, 747 kh., kj. és ak. Pí~kn. ;E 441, R., ; , 3.326 kb., kj. és ak. Nngypolány, 
W. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Alsólendva, es. ö. lsz. Satoraljaújhely, jbtk. és ab. Homonnn, cs: ö. 
NoT&, XX, 65, n. t. Csömödér, n. p. Páka. Gzirókaófalu, 66, IX, u. t. Takesány, u, p • 

. •) Zebegén:r kk., )( Ferencz József szünidei Czirókaófalu. · 
pennektelep; Hont vm:, szobi j., ház 17!, ;E 791, Z e ll ö L Alsózellö, Fels,jzelló. 
N., m., rk. Nagymaros, 1.660 kb., kj. és ak. Szob, Zélpusztn, n Zalaszentgyörgy, Zala tJm., 
ta. Ipolyság, jbtk. Vámosmikola, ah. Ipolyság, zalaegerszegi j.; cs. ö. Zalalövc5, u. t. Zalalövő, 
.,, 11. Nagymaros, !16, XIV, 45, ~. r, n. p. Alsóbagod. 
..... . Zemanov, r-. Marikó, Trencsén tJm,, vagbesz· 

*) Zebegn:r6 kk., X Czigánysor és Dienes· terczei j., es. ö. Vágbeszlercze, u. :t. Vágbesz· 
. tanya; ZempUn tJm., gálszécsi j., ház 107, ;E 501, te1·cze, u. p. Marikó. 

T., ;, rk. Nagyazar, 874 kb., kj. és ak. Gálszécs «) Zemenye kk., X Kisboldogasszony; Sopron 
(plaécsVidéki kj. ·óa ak. kernlet), tsz. Sátoralj a· vm., nagymru:toni j., hú.z 144, ! 817, N., o, 

jbtk. éa ah. Gálszécs, ·cs. O. G6.lszér.s, 1.120 kb., kj. és ak. Pet6falva, tsz. Sopron, jbtk. 
IX, !8, L t. és u. p. Gálszécs. és ah. Nagymarton, es. ö. Nagymarton, 76, XVIII, 

•) Zeb:ény kk., Trencsén ttm., zsolnai j., ház 57, u. t. Félszerfalvo., ~- . · · 
87, ! T., rk. Rajecz, 1.098 kb., kj. és ak. Zemerd, n Décse, A1·a.d tJm:, borossebesi j., 
Rajecz (gy!lrke'házai kj. fS ak. kerület), tsz. es. O. Honezlö, u. t, és a. p. Alcsil. 
'l'l'encaén, jbtk. és ab. Zsolna, j:S. O. Rajecz, 71, *) Zemplén kk., X Sajgó; ZempUn ""'·• sátor-. 
IV, 48, a, t. ~ L p. Rajeczfilrdl5. · aljaújhelyi j., ház 154; -t 701, M., ; , ~, rk. 

ZeJirát, r-. GOdemesterháza, To1·da vm., Czéke, 2.649 kh., kj. és ak. Ladamóez, tsztk;, jh. 
aaroli felac'J j. (székb. Magyarrégen), cs. O. Palota- és ah. Sátoraljaújhely, es. ö. Sátoraljaújhely, 65, 
ÜT&, u. t. és u. p. Gödemesterháza. . X, 88, n. t. Bodrogszerdahely, u. p. Ladamóez, 

ZedregpllSZta, 0 Alsószentiván, ·Fejér .vm., *) Zéntplénagárd kk., X Baratitanya, Dal'vas, 
lirbogárdi j., ·es. O. u. t. Czecze, u. p. Hidliget, Korcsó, Lyukasmezö, Nyilaktanya és 
!lap. . . Ruuka; Zen~plén vm., bodrogközi j. (székh. Ki-

') Zeherje kk., Giúnö$' és Kis-Hont v111., rima· rályhelmecz), ház sa, ! 1.671, M., · ; , ~, rk. 
110mbati j. (székh. Nyustya), ház 84>, ! 863, .M., Nagytá.rkány, 4.358 kh., kj. és ak. helyben, tsz. 
B, kh., kj. és ak. Rimatamásfalva, tsztk., Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Királyhelmecz, cs. ö. 
jh. él ah. Rimászombat, cs. ö. Rimaszombat, 25, helyben, 65, X, 38, 11. t. Bély · 
IVI, L t. éa a. p. Rimaszombat. Z e m p l é n b ll k ó c z l. 

Zekl, r. Xenise, Baranya vm., szentM1·inczi Z e. m p l é n d l' i cs n a l. Kisde1·encs: 
• 

j, 01. ll. Sellye, u, t. 'Drávasztára-Zaláta, u. p. *) Zemplénkelecsény kk., Zemplén tm~ .• gal-
Zallta. · · · : · sz écsi j., ház 40, f 267, T., m., rk. Barancs, gk.. 

'Zék.á.nbr.t, .. r-. Révarnnyos, Szabolcs vm., Iszláncs, 693 kh., kj. és ak. Magynl'izsé~, tsz. 
liszai j. (székh. Mó.D.dok), cs. O. Gynre, u. t. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. Gálszécs, cs. ö. Tc5ke- · 
ú L p. KopócsapA.ti. terebes, 66, IX, ~8. u. t. és n. p. Upor. 

Zelefnpuszta, r-.· ~abosdöbréte, Zala vm., *) Zemplénnu\t.yás kk., X Behanó és Pelrócz- · 
alaeserszegi j., es. O. Nagylengyel, u. 1. és u. p. puszta ; Zemplén "m., varannói j., hb 92, :E 
Zalaegerszeg. . . ' .. . 421, T., m., o, 1.800 kh., kj. és ak. Újszomotor, tsz. 
~lemér, r-. Debreczen, Hajdu tmz., es. O. Sátoraljaújhely, jblk. és ah. Varannó, cs. o. Nagy-

Debreczen, m. h.; n. t. és u, p. Debreczen. dobra, 66, IX, 28, n. t. és u. p. Tavarna. 
Zelem41r, r-. HajduböszOrmény, Ha.fdu vm., · *) Zemplénoroszi kk., Zemplén 1111&., szinnai 

U. ll. Hajduböszötmény; u. t •. és u. p. Felsö- j., ház 137, ! 769, R., t; 5.159 kb., kj. és ak. 
józsa. · · · · · · Nagypolány, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ab. 

Zelenáldrtváuy, n ''Bélapalaka, Nu·itra t:m., Homonna, cs. O. Czirókaófalu, 66, IX, !28, u. t. 
.privigyei j., es .. o. Divékrudnó, u. t. Nyitrano\·ák, Takcsány, n, I•· Nagypolány. 
L P• Bélapataka. • · *) ZeJnl•léupálhegy kk., Zemplén 'l."m., szlrop· 
Ze~eaákla_postanya,. · ·n Buj, 81abolcs 1m1., kói j., ház 83, i, iö7, T., r., t, rk. Rubó, Ur!t 

dada! felsil l·. (székit .Gáva), es. G. Ibrány, u. t, kb, kj. és ak. Kosárvágása, tsz. Sátoraljaújhely, 
• 1• P• BuJ. jbtk. Szlropkó, ah. Varannó, cs. O~ Izbui}'arad-
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vány, 66, IX, ~. u. t. Izbugyaradvány, u. p. mezeje és Zsigmondtelep; Uci'Df.&rhely 'Dm., udm
Homonnaolyka. helyi j. (székh. Székelyudvarhely), ház 981, i. 

*) Zemplénróna kk., Zempli.J~ v-m., homonnai j., 4.7!4, M., 0 , 82.396 kh., ak. helyben, tsztk., jb . 
ház 79, i. 400, T., rk. l!'elsökilrtvélyes, gk. Mas- és ab. Székelyudvarhely, es. ll. helyben, XXIV, 
kócz, 1.414 kh., kj. és ak. Udvu, lsz. Sátoralja.- 80, u. t. Székelyudvarhely. ~· 
újhely, ,jbtk. és ah. Homonna, es. ö. Homonna, *) Zétény kk., X Eszenyke; Zsmpltn !lit., 

66, IX, :118, a. t. Czi-rókahosszúmezö, u. p. U dv a. bodrogközi j, (székh. Királyhelmeez), ház i 
Z e mp l é n sz om o l n ok J. Újszomolnok. 760, M., 1·k. Boly, gk. Bodrogmezö, ref. Bodrog-
Z em p l é n sz t a sk ó c z l. Kistavas. szentes, 3.785 kb., kj. és ak. Rad, tsz. Sátoralja.. 
*) Zemplénsznhn kk., Zemplén 11m., nagymihályi újhely, jbtk. és ah. Kirá.lyhelmec~:, es. 11. hely . 

j., ház 103, f, T., rk. Alsókörtvélyes, gk. ben, 65, X, a. t. Királyhelmecz, a. p. Boly. 
Rákócz, 1.269 kh., kj. és ak. Rákócz, tsz. Sátor- Zetóntanya, r\ Révkolostor, 8eolraok·Dobo'ka 
aljaújhe~y, jbtk. és ah. Nagymihály, cs. O. Nagy- vm., dési j., cs. ö. Kaczkó, •• t. Kaczkó, 1o p. 
mihály, 66, lX, !8, u. t. Nagymihály, u. p. Rli.kócz. Dés. 

Z e m p l é n t u I' á n y l. Turány. · Zeyldaha kk., Hunyad ""'·• hátszegi j., Illi~ 
*) ZengÖTárkony kk., Baranya vm., pécs· 81, :E 391, O., m., kg. Russ, 1.717 kb., kj. és ak. 

· váradi j., ház 161, i, 66!, M., n., ~, rk. Pécs· Russ, tsz. Déva, jbtk. es ah. Hátszeg, es. ll. Kitid, 
várad, 2.914 kh., kj. és ak. Pécsvárad, tsz. Pécs, 64, XXIII, 75, r (Kalé.n-Zeyk.falva), u, t. 
j btk. és ah. Pécsvárad, cs. O. Pécsvárad, 62, 'XIX, és u. p. 
60. u. t. és u. p. Pécsvli.rad. Zeoyktanya, f1 Magyarkályán, Kolon '"'·· 

• 

Zenofllrésztelep, r\ Szepessilmeg, 8$epes 11tn., mocsi j., cs. o. MagyarkályAn, u. t. .Magyar-
iglói j., es. ll. Igló, a. t. Igló, u. p. Szepessiimeg. szovát, u. p. Moca. • 

•) Zenta rtv., X Alsó kertek, Bátka, Beczke, Z g r i b es t l. Krassógombás. 
Bogaras, Csésztó, Felsőhegy, Felsőkerlek, Gyan- Zlcbyángyád, r"'l Szilasbalhás, Vsuprém !)JI!,, 

táros, Kalocsa, Karjad, Keresztes, Kevi, Kisbudzsák, enyingi j., cs. O. Szilasbalbás, u. t és a. p. 
Középsőkertek, Likas, Mákos, Nagybudzsák, Rétalj Szilasbalhli.s. 
és Tornyos r Bács-Bodrog vm., haz 6.045, Zlchybarlang, r-. Rév, B&11ar ""'·• élesdi j~ 
i. M., sz., czigli.ny, n., o (a), -T, J), ref. cs. ö. Nagybáród, u. t. és u. p. Rév, 
Szabadka, Iig. Óbecse, 64.882 kb., ak. helyben, *) Zichyfain nk., X Biószeg és Laudontanya; 
tsz. Szabadka, jbtk. és ah. helyben, cs. O. hely- Torotttál 11m., banlaki j., ház 069, i !.851, N., m., 
ben, 86, V, 94, j,, r, e. o, ref. Versecz, kg. Nagymarllitta, 8.819 kb., at. 

*)Zentelke kk., 11m., j., helyben, tsz. Nagybecskerek, jbtk. és ah. Módos, 
haz 162, i. 797, M., o., rk. Bántl'yhunyad; ref. Ka- cs. ö. helyben, 29, VII, H, f, _r
lotaszentkirály, !US!! kb., kj. és ak. Kalotaszent- e. ~· 

es. ll. Kalotaszentk_u~ly, 51, XXI, 67, , székesfehérvári j., cs. ö. Nádasdladány, f 
11. P• Kalotaszentkll'aly. . • (Fejér-Zichyfalva), u. p. Slirszentmihály. 

. . .r\ Magyat•bénye, K•.•·Kükulló r\ Nederes, N6grád .,111., gácsi 
t~m., hosszu~szót J., ca. ö. BeUenazentmtkló~, a. t. j., cs. ll. Ábelfalva, u. t. Gács, a. p. Ábelfalva. 
és u. p. S11epmező. z· h 4 n· é Ni •:. m~ · · 

Ob ... " 7 6 ..,. ..... 1c yma,.o1·, r\ 1v ny, 6 grag 1lm., 1.csl J., 
a, r\ r.u;sa, ..... s ·,L! emsr t/tn., n· t L abA- D' -< 

t" · · · " T" · ... u"hál _,_, cs. ö. 1vény, u. • óny .... ya, •• P• IVvny. 
u VISI J., cs. u. uVlS1 u. , ... m.l C".uuva, U. P• Zi h 4 Sá k t· "" . .:.~.. ár Tll · c yn1a"or, r\ r eresz ur, .L'eJ"' VIli., a • 
;s· d h 1 1 N 't d h 1 bogárdi j., cs. ll. Káloz, u. t. Sárszentqota, a. p • 

e r a e Y · Yl razer a e Y· Sárkeresz túr. · . 
Z e r é n d l. Bélzerénd, Nagyzerénd. . · 
Zergeszálló, r\ Felsőerdöfalva, Seepas 111n., . • r\ Vedrődújfalo, 1bno11y 'Dll., 

késmárki j., cs. o. ÓtátrafQred, u. t. és u. p. nagyszombati J., es. ll. Czifer, u. t. és 1. p. 
Knkaslomnicz. · Vedrőd. 

Zerjes, f1 Alsógáld, .tJlsó-FeMr tnn., tövisi j., Zic~~Rlom, r\ N6grád ,.,, .la· 
cs. ö. Magyarigen, a. t. és u. p. Borosbenedek. Bt>ncz1 J., cs. O. Lónyabánya, 11. t. éJ a. p. Samó· 

Zernest nk., X Toanchespuszta, Cellulosegyát·- bánya. . . 
telep és Pu.pírgyártelep; Fogaras 11111., törcsvári Zlchypuszta, r\ Rajka, Moso• ""''' rajkai j., 
j. (székh. helyben), hú.z 774-, i, .f..~ó3, O., m., n., es. ll. Rajka, u. t. és a. p. Rajka. 
-T, rk. Törcsvár, gk. Ótohán, lg. Rozsnyó, t•ef. r\ Túrmez6, Ndgrtíd """• halwa· 
Ht·assó, BU95 kh., ak. helyben, tsz. Brassó, jbtk. gyarmati j., cs, ll. Fels6tisztás, 11. t. Gács, 1o p. 

ah. Sárkány, cs. ll. helyben, Bt, XXIV, Felsillisztás. · 
_[ll e. ~· Zlcbytabód, f1 Tabód, 1bJna tm., vlllgylégi 

nk., X Bo1·osszénája, Desághlitja, j. (székh. Bonyhád), cs. ll, Zomba, •· t. Zomba, 
78, 

lriayvésze, h·ómezeje, Nagyaszópal.o.kn., Sikaszó· u. p. Kisdorog • 
• 
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r-. Ond, ~mpltft "".,, szerenesi helyben, tsz. Veszprém, jbtk. és ah. helyben, ca. 
j., 11• 11. Slerencs, L t. éli u. p. Szerenes. G. helyben, 19, XVII, 66, :f, ,r- e. 

r'\ IDot&, Fejtr ""'·• székes- ~-
flhérvári j., .. G. Nádariladány, •· t. és L p. " Dombelve, Trtmesén tml., • 

J., 
nrpalota. cs. ö. Csacza, u. t. Csacza,, u. p. Dombel ve. 

r-. Fony6d, S...g11 " •• , leni'Yel- Z l a t i e z a I. Néraaranyos. 
• 

&óti j., es. G. Lenueltóti, u. t. éli u. p. Fonyód. Zlatnetelep, " Majosmezc5, 'l'rencsén vm., zsol-
r-. Se1·egélyes, Fejtr vm., székes- nai j., es. ö. Zsolna, u. t. Zsolna, u. p. Sztrecsény. 

relrémiri j., cs. G. Seregélyea, :f, ~ p. u. Zlatnetelep, r-. Sztrecsény, Trenc.~én vm., zsol-
*) Zics kk., X Margitpuszta. nai j., cs. G. Zsolna, •· 1.. Várna, u. p. Sztrecsény. 

ToJkóiJiuszta és Var.fakpuszto.; Somo!J11 v•., tabi Zlatnik l. Aranyosd. · 
j., biz 140, ! 1.018, M., n., rk. és ref. Nágocs, 2.894 Zlatnó, " Királyhegyalja, Gömör és Kis-
th., kj, és ak. Nágocs, t..z. ·Kaposvár, jbtk. Tab, Hont vm., garamvölgyi j. (székh. Nádorvölgyj. 
ah. Karád. cs. G. Tab, .U, XIX. •· t. Nágocs, cs. ö. KohH.ryháza, u. t. Nándorhuta, u. p. 
181· · · . Ve1·esk6. . 

') rtv., Seilágfl .ház 1.4.87, f, 8.06!!, Zlatnói tlTeggyár, r-. Csehbero:~k, Nógrád""'" 
ll .. o., o, a, '1), gk. Vátlelek, 9.4-52 kh., ak. }osonczi j., es. ö. Málnapatak, f. ~-
helyben, tsztk.. jb. és ah. helyben, cs. ö. hely- Z la t ó c z l. Vágaranyos. · 
hen, 51, lll, 10, :f, ~ .[ll e. Zljeehó I. Zsolt. 

r-. Zljén, r-. Bella, Tt·eneslft vm .. zsolnai j., ca. ll. · 
""·• ma!'oslijvári j., cs .. ll. Asszonynépe, a. t. \':"trna, a. t. Várna, a. p. Bella. . 
~s L p. Maroaújvir. Zmeskáltanya, n Rimaráhú, Gömör ts Kis-

r-. Oláhdellc5, TorH-Arangos Hont vm., rimaszombati j. (székh. Nyustya), r.s. 
rt/l., marosludasi j., cs. 6. Maroslekencze, •· t. ll. Nyuatya, u. t. Rimabinya, u. p. Rimaráhó. 
Kerelószentpál, ll. p. Oláhdellc5. "j Zni6Tiralja kk., X Pazsitye ; Thrócz ftl,, 

•) kk., Bor•o(j edelényi j., ház 166, stubnyaffirdc5i j., ház 166, f. 1.117, T., m., (5, · 
f,óiO, M., a, 1.677 kh., kj. és ak. Bolilva, tsz. Mis- ág. Pribócz, 4.860 kh., kj. és ak. helyben, taz. 
kolcz, jbtk. éa ah. Edelény, es. ll. Edelény, 84, Beszte1·czebánya, jbtk. Stubnyafürdc5, ah. Turóez-
X, 91, L t. és L p. Boldva. szentmárton, es. ll. helyben, 71,· XV, 48, 

0 Berencsbukóc&, Nwitra , J:'l e. ~-
... , miavai j., cs. ö. Szenieze, u. t. és u. p. Zobákpnsda, r'\ Hosszli.hetény, Ba.rat'1JU tim .. 
Berezó. pécsi j., ca. 6. Pécsvárad, L t. és L p. Hosszú-

") kk., Aru ""· aradi j., ház hetény. · 
· f. 1.049, JI., rk. Fakert, Ul11 kh., kj. és ak· Zobnatlcza, r-. Szabadka, Bács-Bodrog wm., 

Fatert, tsltk., jb. és ah. Arad, cs. ö. Fake1·t, 93, cs. ll. Szabo.dka, m. h., L t. éa L p. To-
vm, ~6. L t. és U. p. Zimándújfalu. polya. . . 

• • 
•) kk., X Ujpuszto. i Arad fltn., *) Zober "kk., Nógr6i. széesényi j., hal 

aradi j., ház 16B, f. "1.03!, M., rk. Fakert, 1.4.16 M, :E 275, T., m., ág. Alsózellc5, 67! k.h., kj. és ak.~ 
kh., kj. éa ak.. Fakert, tsztk., ~· éa ah. Arad, ca. Bussa, tsz. Balassagyal'mat, jbtk. és ah. Szécsény, 
ll. Fakert, 88,. VIII, !5, :f, ~· cs. ll. Nógrádszakál, !15, XVI, 51, L t. Szécaélly, 

•j ZbnáBJ kk., X Ráczegrea, és a. p. Bussa. 
Zimányipuszta i SowJgg '*·• igali j., ház 111, *) Zo)ordarizs kk., X Jókc5 ; Nyih-G 
f. 879, M., ,rk. Taszár, 3.176 kh., kj. és ak. :ayitrai j., biz 184, f, 1.816, T., (), 
Magyaratád, ts&. Kaposvár, jbtk. és ah. Igal, kh., kj. és ak. Üzbér, tsztk., jb. és ab. Nyitra, 
ca. G. Toponár, .U, XIX, 68, u. t. u. p. cs. ~- Nyitra, 1!, XIV, ~. n. t. űzbér, L J• 
ltlagyaratád. Nyiba : 

ZbtánJlpuszia, n Zimány, Somogw '*"• igali Zoborhegy, n Nyitl'a, Nyitra na., cs. ll. 
j, ca. ll. Mosdós, •· t. Toponár, u. p. Magyaratád. Ürmény, u. t. és u. p. Nyitra. · 

Zbtán.Jit&nya, n Balatonmagyaród, Zala "m., Zoborianya, n Nagydoba, Beilágy ""'·• 1ilahi 
~~&gykanizaai j., cs. O. Kiskomárom, •· t. Kis- j., cs. ll. Diósad, n. t. és ll. p. Szilágyszent-
komárom, •· p. B&l.atonmagyaród. király. · 

Zbalt!ilon, n "K.oczkaszállás, Bereg 11m., Z6don, " PQspOkladány, Hajdu. "•·• hajdu-
·•lyvai j., oa. G, Alsóviznicae, L t. és n. p. szoboszlói j., cs. ö. PQspllkladány, L t. éa L p. 
Bratmikl... · Püspökladány. 

Z im b r 6 l ZoiiWrád. *) Zoho1• nk., X Maczejkovicspuszta, Ondrejia-
ZiaenJilÖ&JlJ&, r-. Denta, Temes ""'·• dettai puszta és Zseraldinpuszta ; Poesony ""'·• pozso-

i.. Cl. ll. Detta, 11. t. és u. p. Denta. nyi j., ház 611, ! 1.819, T., o, 8.671 kh., ak. 
') nk., X Aklipuszta; Vese ..... tm ""''' helyben, tsz lk.; J· b. és ah. Pozsony, ca. ll. Stomfa, . . . hU r• 

atw J., f. U56, )(,, n., o, 6.t07 kb., ak. 7!, XIII, ~. = r. 
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1830 Zók- Zóly 
• 

•) Zók kk., BaranytJ t1m., szentlőrinczi j., haz 8.799, M., t., n., o, ~, (/, (r, 5.!!03 th., ak. bély-
76, f. 849, M., rk. Nagybieséru, 1.100 kh., kj. és ben, tsz. Beszterezebánya, jbtk. és ah. helyben, 
at. Nagybiesérd, tsz. Pécs, jbtk. és ab. Szent- es. O. helyben, !!5, XVI, 60, r. 
Ulrinez, es. O. Baksa, 5!!, XIX, 60, u. t. Baksa, _r e . 
L p. Nagybiesérd. ") Zólyomberezna kk., Zólyom zólyomi j., 

· Zoknyak, r'\ C:senlevOigy, Zala "m., alsó- ház 46, i 358, T., rk. Baezúl', ág. Dobronya, 978 
lendvai j., es. O. Alsólendva, u. t. és u. p. Alsó- kb., kj. és ak. Dobróváralja, tsz. Beszterczebá.nya, 
lendva. jbtk. és ah. Zólyom, es. o. Tótpelsilez, 2ö-, XVI, 

*) Zold kk., Kt·assó·S•örény "m., faesádi j., 50, u. t. t!s u. p. Dobrony;l, 
báz 87,~ 414, O., .:f, !!.706 kb., kj. és ak. Galadna, Zólyombrézó, r'l Lópér, Zólyom t~m., breznó-
~z. Lugos, jbtk. és. ah. Faesád, es. O. Bégalan- bányai j., nk. Kisgaram, cs. ll. helyben, 
kás, 4-S, VIli, !!B, u. t. Tamásd, u. p. Fncsád. r. _[i! e. ~. 

*) Zolna kk., X Aladá1·major es Margitmajor; *) Zólyombúcs k.k., X lmremajol'; Zólyom ~m., 
Z6Zyom t1m., nagyszalatnai j., ház 78, i. 689, T., zólyomi j., ház 95, ~ 830, T., O• ág. Zólyom, 
rt. Nagyszalatna, á.g. Nagyócsa, !!.~98 kb., kj. 2.766 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Beszterezebinya, 
Horhát, ak. Nagyócsn, tsz. Beszte1·czebánya, jbtk. lk. és ah. Zólyom, es. O. Zólyom, 25, XVI, 
M ab. Zólyom, es. O. Nagyszalatna, !aö, XVI, ni. h. (Zólyombúes-Osztróluka.), u. t. Zó: 
10, a. t. Nagyszalnlno., u. p. Nagyócsa. ~-

*)Zoltán kk., Nagy-Küküllő t~m., segesvári j., Zólyomfilrod, r'l Zólyom, Zólyom tim., cs. G. 
IlU 117' f. 677, o., m., T• rk. Sá.l·patak, ref. Zólyom, u. t. és . a. P• Zólyom. • 
Szederjes, !11.649 kb., kj. ~s ak. · Miklóstelke, tsz. Zólyomi r'\ Zólyom, Zólyom tim~ 
Erzsébetváros, jbtk. és ah. Segesvár, cs. o. Szász- cs. ll. Zól)·om, u. t. és u. p. ·Zólyom . 

• 

keresztú r, 81, XXIII, 76, u. t. éa u. p. Szti.sz- r'l Feketebalog, Zólyom tili! .. 

keresztúr. breznóbányai j., es. 0. Feketebalog, •· t, Breznó-
- Z o l t a n I. Étfalvazoltán. bánya, u. p. Feketebalog. · 

• 

*). Zoltánhúa kk., Vas '""·• murllSzombati j., *) Zólyomkecskés kk., Z6lyom vm., zólyomi j., 
bú 81, i. 458, Vend, ág. Bodóhegy, 784 kh., kj. ház 4::2, ~ 804, T., rk. Bae~úr, ail!'. Oszlróluka, 
éa ak. Bodóhegy, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 1.566 kb., kj. éa ak. Zólyombúes, tsz. Beszlercze· 
lluraszombat, cs. ö. Vashidegkút, 88, XX, 66, bánya, jbtk. és ah. Zólyom, cs. ö. Zólyom, !!5, 
a. t. Battyánd, n. p. Bodóhegy. . XVI, 60, m. h., n. t. és n. p. Bélabánya. 

Zoltánhua, fl Győrszemere, Gy4r t1m., ao- *) nk., )\ Lip!lsevára; Zálgoa 
koróaljai j. (székh. Tét), cs. O. Ménfc'J, n. t. és 'llfll., beszterezebányai j., ház 246, f, 1.75,, T., m., 
L p. GyGrszemere. o, d', 5.24i kh., ak, helyben, lsz tk., jh. és ah. 

Zoltánmnjor, r'l Verseg, Pest·P&lis-Solt-Kis· Beszterczebánya, es. O. helyben, XVI, 50, 
hn ""'·• aszódi j., es. o. Aszód, u. t. Aszód. ~. r, ~-
•· p. Verseg. . ~) Zólyomlukó kk., Zólyom t~m., zólyomi j., ház 

Zoltánpuszta, r'\ Szárbalombatta, Fejér t~m., 42, ! ~47, T., ág. Zólyom, 619. kh., kj. és ak. 
adonyi j., es. O. Érd, u. t. ~s n. p.· Szá.zhalom- Zólyom (zólyomi kj. és ak. kerlllet), tsz. Heu
batta. . terc.zebánya,. Jblk. és ah. Zólyom, cs. ö. Zólyom, 

Zoltántuya, r'\ Apagy, S.abolcs "m., nyir- 25, XVI, 50, n. t. Hajnik, u. p. Zólyom. 
baktai j., cs. o. Apagy, u. t. és n. p. Apagy. *) Zólyonwihályl kk., )( Suplatka; Z61!1o• 

. · Zoltánbnya, r'\ Pusztadobos, S•abolcs tltn., vm., zólyomi j., ház i, ~liO, T., 1k. Dobroura. 
, nfirhaktai j., cs. O. Nyfrmada, u. t. és u. p. 885 kb., kj. és ak. Dobróvaralj11, tsz. Beszterc~e-

Nyirmada. bánya, jbtk. és ah. Zólyom, cs. ll. Tótpels6cz. 
Zoltáu.tanya, fl Szatmáreseke, S•atmár "tn., ~5, XVI, 50, u. t. és a. p. Dobronya. 

fehérgyarmati j., cs. o. Porcsalma, u. t. Túl'ist- *) Zólyommlklós nk., X Békés, Brád, Feróka. 
• 

Jándi, u. p. Szatmá.rcseke. Jóhegy, Komaróez, Mulóka es Zá.I.Jos: Zólyo111 
Zoltántanya, r'\ , Heves vm., ""'·• nagyszalatnai j., hál! 317, i. !i.0441, T., o 

hevesi j., cs. O. NagyfOged, n. t. Ludas, u. p. 2.495 kh., ak. helyben, tsz. Beszterczebánya., jbtk . 
Tarnazsadány. és ah. Zólyom, es. O. Herencsv6li!y, !a5, XVI, iíO, 

Zoltántanra, r"~_ Tiszaeszlár, Ssabolcs t~m., u. t. Gyetva., ~- . 
cladai alsó j. (székh. Tiszalök), cs. d. Nyil·mada, •) Zólrommócsa~ kk., Zólyon' vna., besztercze· 
L t. Kisfás tanya, u. p. Bashalom. bányai j., ház 74, f. 43_8, T., ág. Fe.lslimicsinl e, 
Zoltán~r, r'1 Nagymágocs, Csongrád ""'·• 1.64! kh., kj. és ak. Felslimicsinye, Iszik., jb. e~ 

tiszántuli j. (székh. Mindszent), cs. o. Mágocs, ab. Bl'szterczebánya, es. 6. ZólyomlipcsP, !115, XVl, 
L t. ts u. p. Árpádhalom. . 50, u. t. Beszterclebánya, ~· p. Felslim!csil.ye. 

*) Zólyom. rtv., X Bakovajamamajo1·, Hugyeez- *) Zólyomnémeti ~k., Zólyotn tim., beazterc~e-
fdrész, Nyereszn.ieza, Sztrázstanya, Zólyomfüred bányai j., h~ 48, f. ~8:J, T., ág. Beszterczebánya, 
~. Zól) oll,l.i yasgyár ; ~Ó~!JO'f' t~m., haz 5,61, i, 71~ kh., kJ., ~s ak. Szelcse, tsztk. .. jp. _és nil. 
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• 

s.sterezebt.n:ya, cs. !1. Beszterczebá:.ya, XVI, 1 Rumunyest, 48, VIII, ss, 11• t. Marzsina, 11• p. 
10 •· t. és u. p. Beszterczehánya. . Kossó. 

~) kk., Z6l.yom ""'·• zólyomi *) Zorkóc~ kk., Tut·ócl tim., stubnyafürdc5i j., 
j., hú 18, í, 85, T., rt. Zólyomternye, 207 kb., ház 9, i. 47, T., ág. Mosócz, ~07 kb., kj. és ak. 
tj. 6I at. Zólyomlernye, tsz. Beszterczebánya, Stubnyafllrdc5, tsz. Beszterczebánya, jblk. 
jbtk. és ah, Zólyom, cs. O. Zólyom, !!5, XVI, 60, fardc5, ah. Turóczszentmárton, cs. t!. Mosócz, 71, 
a. t. Gara.mber,encze, u. p. Zólyombúcs. XV, 48, u. t. Stubnyafürdü, u. p. Mosócz. 

*) ZólJomszászfalu kk., Zólyom '""·· besz- *) Zorkóháza kk., Zala tim., alsólendvai j .. ház 
terczebinyai j., hAz 97, f. 671, T., rk. és ág. 140, i. 804, Vend, rk. Bántornya, 8~ k.h., kj. és 
Beszterczebánya, 7!17 kb., kj. és ak. Besztercze· ak. helyben, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. Alsó
binya, laztk., Jb. és ah. Beszterczebánya, cs. iS. lendva, cs. _t!. Belatincz, 48, XX, 65, a. t. Rela
Beszlerczebánya, 26, XVI, 60, u. t. és a. p. tincz, u. p. Bántomya. 
Beszterczebá.nya. . Z o r l e n c z l. Alsózorlencz,- Felslizor lencz. 

*) Zólyomternye kk., X Gyertyános i Z6Zyom Z o v á n y l. Szilágyzovány. · 
· ,.., zólyomi j., ház 69, i. 403, T., o, 1.618 kb., Zovú.nyfUrtlö, f'""' Szilágyzovány, S•ilágy 111n •• 

kj. és ak. helyben, tsz. Beszterezehánya, jbtk. és szilágysomlyói j., cs. t!. Szilágynagyfalu, u. t. 
ah. Zólyom, cs. ft. Zólyom, 25, XVI, 50, u. t. Szilá~yzovány, u. p. lp}l. 
Garamberzencze, u. p. Zólyombúcs. Zöcsketelep, n Sznliman, Sotnagy vm., szige.-

*) Zólyomtúr kk., Z6Z110m tim., zólyomi j., vári j., cs. iS. Mozsgó,_ v.. t. Zselicz:szentlá.szló, 
hf.t. 43, i !'16, T., rk. Zólyombúcs, ág. Zólyom, a. P• Mozsgó. 
Uto kh., kj. és ak. Zólyombúcs, tsz. Besztercze- Zöldag, f'""' Kisr<i.t, Ung vm., nagykaposi j., 
binya, jblk. és ab. Zólyom, cs. ft. Zólyom, ~. cs. iS. Nagygejdl:'z, u. t. és u. p. Szürte. ' 
XVI, ~0, u. t. Zólyom, a. p. Zólyombúcs. . Zöldágf.anya, f"'t Székely, Szabolea tltn., nylr· 

*) Zomba nk., Tolna "tn,, Yölgységi j. (székh. bog-dányi j. (székh. Kemecse), cs. ö. Kemecse, 
Bonyhád), ház 373, i. !1.053, M., n., 0 , 2. 229 kh., a. t. Demecser, u. Székely. 
ak. helyben, tsz. Szekszárd, jbtk. Bonyhád ah. Züldállú.s, f"'t Kotnáronl tim., ud-

. Szekszárd, cs. il. helyben, .U, XIX, 61, _[dl e. ' . ''ardi j. (székh. Ógyalla), cs. ö. Ógyalla, u. t. éa 
Zombor tjv., X Bilityobzir, Bukovácz, Csicsova, u. P• Ógyalla.. . . . 

leleti Gradina, Nenadics, Nyugoti Gradina, Ran~se- Zöldbe1·ek, f'""' Karcsa va, U.n g t~m., ungvá1'1 .J., 
vó, Siponya, Sikara él Zsarkovácz; Biica-Boilrog cs. t!. Ungvár, u. t. és u. P• Ungvár.. · 
,.., ház 4.951, f, 30.593, sz., m., bunyevácz, n., Zöldbokor, n Nyíregyháza, S•abolca "!"·• 
á, d', .:f, (1, ref. Pacsér, 63.678 kb., ak. hely- cs.* 6· Nyiregyhá._za, u. t= és u. P• 
ben, tsztk., jb. és ah. helyben, cs. o. helyben (a köz- ) ~6~des kk., X Erddhazto.nya;.Arad "m., boro~-. 
biztonsági szalgálatot a vároa bel- és külterületén sebes1 J., ház 134!, ! 61-t., O., "f, 6. kh., kJ. 
a város reuddrsége teljesiti), VI, 18, :r. és ak. Honczlő, tsz. A~ad, jbtlt. és ah. K!!r6s-

. _r e. . bOkény, cs. il. Madaruk, 88, lV, 18, a. t. éa 

z o mb o r 1. , Mezőzombor. a. p. Honcztö. · - · 

Zo bo ibo.. ,...., "'''" h"- 8. b l Zöldfatelep, f'""' Pódafa, Pozaony t~m., duna-m r a or, , , 4'" .re gy cua, •a o cs t~m., d ah 1 · . · D d h 1 ~ és o N 1 há 1; é N 1 há szer · e y1 J., cs. iS. unaszer a e y, u. •• ea.z. by r~gyb 'zia; u. • sMu. P• ybregy zza. z-~ u. p. Dunaszerdahely. . . 
om oraa or lu.z, f'""' ezc5zom o1·, em1 . .. n Zöldhal B ·'á B • B .-. · · S om, n ezu n, acs- o .. rog 

... , szerencs1 J., es. iS. zerencs, u. t. Szerencs, b · . " B d" t é B d" 
M c5 h 

zo1n on J., cs. u. ez ... n, u. • s u. p. ez .. n. 
·L P• 82 zom or. Z"ldhal B'l B., é ff · • , • . - • • u om, n 1 1arugra, ,,;ar t~m., cs al · 

) Zombrad kk., .Arad "m., borossebeSI J., j., cs. il. Biharugra, u. t. é~ u. p. Biharu~ra. 
ház l{o(o, ! 767, O., m., rk. Menyháza, 7.630 kh., Zöldhalom f'""' Bócsa Peat-Pilis-Solt-Kiskut&
tj. és ak. Jószbhely, tsz: Arad, jbtk. és ah. vm., kiskc5rö,t j., cs. G. Prónayfalva, ·u. t. Solt-
KIIrl!sbOkény, cs. iS. Honcztő, 83, IV, 18, u. t. vadkert, u. p. Tázlár. · · 
ea a. p. Honczlő. Zölflhalomtnnya, f"'t Mezőkeresztes, Bo1·aod 

*) Zoncz kk., X Sóvelc5puszta i l'olsOn1J tim., t•m., mezőkilvesdi j., cs. ö. Mezc5kereszles, u. t. 
uencri j., ház 4!1, i. 210, M., rk. Egyházfa, 4-f.2 és a. p. Mezdkeresztes. · 
th,, kj. és ak. MagyarbP.l, tsztk., jb. és ah. Pozsony, Zöldltallyn, 0 Mezőbodon, Torda-..A.ranyoa 
Cl. 11. Szencz, 7!1, XIII, 40, a. t. Szencz, u. p. t'm., marosludasi j., os. ö. Mezőkapus, u. t. 
llagyarbél. és u. p. Mezől>odon. · 

Zongormajor, f'""' KemenesmRgasi, Vas "m., Zöldlap(}Si tanyák, f"'t Gyoma, Bikía vm., 
ealldOmOlki j., cs. G. Magyargencs, a. t. V!!n!lczk, gyomai j., cs. G. Gyoma, u. t. és u. p. Gyoma. 
L p. KemenesmagasL Zöldmáj, f'""' Telkibánya, .Abauj-l'orna ""'·• 

*) Zoránr kk., Krassd-S•ö,·ény "m., facsá.lli j., füzéri j. (székh. Hernádzso.:l ány), cs. O. GOncz, 
hi& 71, ! tBf., O., kg. Marzsina, 858 kb., kj. és a. t. Göncz, a. p. Telkibánya. 
lk. Kouó, taz. Lugos, jbtk. él ah. Facsád, es. o. ZUldmajor, n Koronczó, Gyór " •. , sokoró-
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aljai j. (székh. Tél), es. O. Ménfó, u. t. 6s u. P• *) Zúgó kk., ){_ Dorosó, Ta.lamás t!s Verelecsó; 
Koronezó. Bet·e.fJ 1nn., alsóvereczkei j., hu i4-.'4, !. t.f!O.t., 

Ziilllmajor, · 1'"'1 Szilashalh~, Veazprim. mn., R., n., ; , 5.882 kh., kj. és ak. Volócz, lu. 
enyigi j., cs. O. Szilasbalhás, u. t. és u. p. Ozora. Beregszász, jb. Alsóvereczke, ah. Szolyva, telek

ZöJdrész, 1'"'1 Piskolt, Bihar 11m., érmihály· kllnyvi hatósig Mun'kács, cs. ll. Volócz, 65, Xl, . 
falvi j., es. 11. Énnihályfalva, u. t. és u. p. Piskolt. 34, u. t. és u. p. Yolócz. 

• 

") Zrlnyltnlvn kk., Zala vm., csáktornyai j., Zllgó, 1'"'1 Csentev/llgy, Zala 11m., alsólendvai 
ház M, :E 347, H., rk. Dráva,·ásárhely, 1.81 í kh .. j., cs. O. Alsólendva, u. t. és u. p. Alsólendva. 
kj. és ak. Drávanagyfalu, tsz. Nagykanizsa, jbtk. Zugó, 1'"'1 Javorina, Szepes 11m., késmárki j,. 
és ah. Csáktornya, cs. o. Csáktornya, 48, XX, 65, cs. ö. Javorina, ·u. t. Szepesbéla, u. P• Jayorina. 
u. t. Csáktornya, u. p. Drávanagyfalu. . Z ú g ó l. Alsózúgó, Felsdzúgó. . 

Zrinyimajor, 1'"'1 Ct:áford, Zala 11m., zalaszent- Zúg6Jtegy, 1'"'1 Apa, Szatmár szinérváral-
gról.i j., cs. ll. Zalaszentgrót, u. t. és u. p. Zala· jai j., cs. ö. Szinérváraljá, u. t. és u. p. Apa . 
szenlgrót. Z'dgómajor, 1'"'1 Vizkelet, Pozsony 11111., galán!ar 

Zrubkatanya, 1'"'1 Gyöngyösho.Iász, He~·es vm., j., cs. ll. Gal:inta, n. t. Magynrdiószeg, a. p. 
gyöngyösi j., cs. O. Vámosgyörk, u. t. Vámos- Vizkel!!l. 
gyllrk. u. p. GyongyOshalász. Ztigószöllötelep, 1'"'1 Felnémet, He?Jes tm., egri 

Z u b á k J. Trencsénfogas. j., cs. ö. Eger, u. t. és u. p. Felnémet. 
• 

Zubereez kk., Ar111J vári j. (székh. Tur- Z'dgótel~p, 1'"'1 Dézna, Arad -rm., borossebesi. 
dossin), biz ;E 9~0, T., rk. Habovka, 12.559 j., cs. ö, Dézna, u. t. és u. p. Dézria. 
th., kj. fis ak. Habovka. tsz. Rózsahegy, jb!k. *) Zuhntag kk., Zemplén flm .. szinnai j., ház 
Trsztena, ah. Turdossin, cs. 0. Turdossin. 71, IS6, :f. 821, R., gk. Takcsány, '!.637 kh., kj. és 
XV, 4o9, •· t. Podbjel, ~· ak. Czircíknófalu, tsz. Sátoraljaújhely, jbtk. és ah. 

Z u b n a l. Tölgyeshegy. Homonna, c~. O. Szinna, 66, IX, !8, u. t. és •· p, 
Zubogótanya, 1'"'1 Disznóshorvit, Borsod 11m., Takcsá.nv. 

• 
edelényi j .. cs. ll. Rudabánya, •· t. Disznóshor· *) Zuhogó kk., Ung flm., szobránczi j., ház 180, 
"'·!: •· P• Szuhakálló. . . . :f. T., rk. Nagyzalacska, gk. Gézsény, !.314. 

. ) Zubogy kk., X ~~~akutpus1ta ; G6m6r is kb., kj. és ak. Alsókánya, tsz. Beregazw, jbtk. 
K18-Htmt 11m., putnoki J., ~áz 106, i. 607, M., Szobráncz. ah. Ungvár, es. 11. Vinna, 66, XI, 3& .. 
!.' rk. Raply.' !.COO kh., kJ. és .ak. Ragaly, tsz. u. t. és u. p. Nagymihlily . 
Rimaszombat, Jbtk. és ah. Tornalja, es. ö. Ragilv, z •·- t ,.. C 'l Po 
Ifi XVI li! t é R .....,1 • nmarergpusz a, , • zaJ a, &sony 11m~ szen-

z' ·b 'ta ' u. • Bs ul. pk. a~; .... Y· • czi j., cs. O. Bazin, u. t. és u. p. Bazin. 
u or qya, 1'"'1 . e ecs a, Tolna t~m., mmon- r1 k. ,.. E k 'D' h · · .. 

•- · j Akh G k) ö p· h 1 1•UP o, r ' r , ne11ea 11m., evest J., cs. u. 
wrnyat • (sz.,. . yön , cs. . meze e y, N r· d t J"' ár k állá E ... 

t. K ~h'd k ·t p· 1 . agy u ge , u. • a.sz o sz s. a. p. r ... 
L eszu 1 eg u , u. p. mczehe V. z· k ó 1 E -dó · 

Zubrohlan kk., .Ár-oa vm., námesztói j., ház u P • 1 surany . 
195, f. 768, T., 0, !.658 kh., kj. és ak. Bobró, . *) Zurá~y . nk.,. X . Frigyesmajor, Lajt~m~lo~ 
ta. RóDabeBJ, j btk. Námesztó, ah. Turdossin, es Zm·ánJl dmamttgyar; Moaon ttm., raJkai h 
•· ll. Namesztó, 71, XV, 4!>, u. t. Szlanieza, ~· ház 816, f !.18!, N., m., O• rf, 9.437 kb., ai .. 

z u e ll a 1. Zellc5. helyben, tsz. Gyór, j btk. és ah. Nezsider, cs. ll. 
Zug, 1'"'1 . Ágya, Arad ,;m., kisjenc5i j., cs. ll. Lajtakáta, 76, XVIII, 58, f, ~. 

lisjenl'l, L t. Kisjenl'l, u. p. Ágya. ~n~~nyf. 1'"'1 Zu~ány, Jfoaon tili.,. 

ZugUget, 1'"'1 Budapest, Peat-PHis-Solt-Kia- r·aJkat J., ca. 0. Lajtakita, u. t. és a. p. Zurby .. 

.,,. "'·• cs .. ll. (a közbiztonsági szolgála- *) Zutor kk., Kolon 11fll,, hidalmási j., bAr. 
tot a székesfóvároai m. kir. államrendörség 71, f. O., ; , i.556 kh., kj. és ak. Magyar .. 
teljesíti), . ~ (Budapest-Zugliget C$ak zsombor, tsz.. Kolozsvár, jbtk. és ah. HidalmAs. 
aJi.ron; télen •· t. és u. p. Budapest !). cs. O. l'úgyal'ZSJmbor, 61; XXI, 67, a. t. és a. p~ 

Zu&l6, 1'"'1 Budapest, Peat·Pilis-Solt-Kiskufl Magyarzsombor . 
... , oa. ö. (a közbiztonsági szolgilatot a székes- Znrnyákma,Jor, 1'"'1 Csiktornya, Zt~ltJ "'" 
115városi m, kir. államrendórség teljesfti), u. t. csáktornyai j., es. G. Gsáktomya, L t. és L p, 
Budapest, ~ (Budapest 76). Csáktornya. 
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*) Zsibár kk., Kra11d·S16rm'!l t~m., lugosi j., *) Zsálmány kk., StJ.ro1 ""'·• girálti j., ház if», 
hAz !05,! O., T-, 1.465 lth., kj. és alt. Boldor, :E 144, T., rk .. Magyarkap1·oncza, 813 kh., kj. éa 
t.stk., jb. és ah. Lugos, cs. O. Lugos, 48, VIli, ak. KQkemezó, tsz. Eperjes, jbtk. és ah. Girált. 

•· t. éa a. p. Boldor. . cs. O. Kálnás, 67, IX, !9, a. t. Girált, a. p. 
z u b i n e c z l. VágbékáJ. Kükemezó. 
Zaabján, r'l LaborczszOg, Ung vm., szobránczi Z a a l o b i n a l. Újszomotor. 

j., u. ö. Vinna, u. t. és a. p. Nagymihály. Z sa l u zs á n y l. Fa1ekaszsaluzsány, Rima· 
*) ZaablJ& nk., X Alató, Rózsamajor és Zsab- zsaluzsány. 

lyaújfalu; Bács-Bodrog vtn., zsablyai j., ház Zs ám l. Kiszsám, Nagy.tsám, 
1.717, .f, 7.993, Sz., m., n., czigány, 0 , rf', =r, *) Zsá.mlind kk., Vas vm., németújvári j., hu 
11.717 kh., ak.. helyben, tsz. Ujvidék, jbtk. hely- 114, :E 5i8, H., n., rk. Szentkút, 1 kb., kj. 
ben, ah. Titel, cs. o. helyben, 6, V, 94, r. és ak. Strém, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Német-"' 

. _[ll e. ~. újvár, cs. O. Németújvár, 83, XX, 66, a. t. és 
Zsablyaújfala, r'l Zllablya, Bács-Bodrog a. p. Strém. 

uablyai j., ca. O. Zsablya, u. t. és u. p. Zsablya. *) Zsámbék nk., Pest-Pili•·Solt-Kiskun .1111,., 

*)Zsadány nk., X BOlcsipuszta, F'ancsikapuszta biai j., ház 668, f, 4.~15, N., m., o, J), 5.851 kh., 
éa Orosipuszta; Bihar tnn., cséffai j., ház- ,84, ak. helyben, tsztk. és jb. Pestvidéki (székh. Huda
i. ~.666, M., ,J., ! , rk. Nagyszalonta, kg. Geszt, pest), ah. Budapesti kir~ állampénztAr (IV. Vár
lU' l kh., alt. helyben, tsz. Nagy-V !U-ad, jbtk. és megyeház), cs. ö. Bia, 32, I, 91, p e. ~· 
ah. Nagyszalonta, cs. ö. Biharull'r&, 87, lV, 11, *) Zsámbok nk., X Erdeimajor és Vörösma· 
a. L Biharull'ra, C8J. jo1·; Pest-Pilis-So~-Kiskun tim., gödOllói j., háJ 

Zs a d á n y l. Alsózsadány, Bodrogzsadány, 385, f. 51.41~, M., o, 4.l:!61 kh., ak. helJben, tsz. 
Felsőzsadány, Hernádzsadány, M:ezözsadány, Szat- Pestvidéki (székh. Budapest), jbtk. és ah. Gödöllő, 
márzsadány, Tarnazsadány. ca. O. Tura, 3i, I, ~. p e •.. 41!/JA. 

Zsadányitanya, l") Bodrogolaszi, ZempUn t~m., *) Zsámbokrét kk., Turóc: vm., turóczszent
tokaji j., cs. ö. Olaszli;;zka, a •. t. és u. p. Bod- má.rtoni j., ház 78, i. 435, T., áll'. Neczpál, 897 

• • 

rogolaszi. kh., kj. és ak. Neczpál, tsz. jbtk. 
Zaadoreczirh'ány, r'l Nagyegyháza, N11itra és ah. Turóczszentmárton, cs. ö. Turóczszent

em;, miavai j., cs. ö. M.iava, u. t. és u. l,• Otura. márton, 71, XV,· 48, u. L Turóczszentmárton, 
Zaadortcza, r-. Karaj,· N '!l i tra t~m., mia\•ai j., u. p. Kostyán. 

ca. ll. Kiava, u. t. Miava, u. p. Karaj. Zs é. m h ok r é t I. Nyitrazsámbokrét. · -
•) Zaü:a nk., X Biczópuszta, Dózsapuszta, Zsana, l") Kiskunhalas, Pest-Pili•·Solt-Kis-

HoliiiZúpuszta, Kigyóspuszta, Kisnyomáil, Mustó- l~un tim., cs. ö. Kiskunhalas, u. t. és a. p. Kis
puszta, Nagynyor.náspuszta, Orospuszta, Rédey- kunhalas. ·. 
oros és Sárrét ; Bihar -vm., berettyóújfalui j., Zs~r kk., Lipt6 tim., liptószentmiklósi j., ház 
IW 580, i. S.Ml, M., o., ~, r:f', rk. Furta, lit750 82, i. 49~, T., rk. Na11ybobrócz, ág. Szmrecsán, 
kh., ak. helyben, tsz. Nagy-Várad, jbtk. és ah. !!.086 th., tj. és ak. Okolicsnó és- Sztosháza . 
Hereltyóújfalu,· cs. O. hely ben, 87, III, 7, _[ll e. ( okolicsnói kj. és ak. kerille t), tsz. 
~. jbtk. és ah. Liptószent:miklós, cs. ö. Liptószent-

Zaákfa, r. Mátrasz6116s, Nóg·1·áa t~m., filleki j. rniklós, 67, XV, 49, u. t. Liptószentmiklós, u. p. 
(1zékh. Salgótarján), os. ö. Kisterenye, 11. t. Szmrecsán. 
Pásztó, u, p. MátraszöllcSs. Zsar.kovácz, n Zombor, Bács-Bodrog tltll., 

') Zsákfalva kk., X Szállásszöllöhegy; Seilágy cs. ö. (a kOzbiztonsági azoigálalot Zombor váro1 . 
n., zsibói j., ház 179, :E 858, O., T-, !.~18 kb., rendörsége teljesili), u. t. é-3 a. p. Zombor. 
ki. ts ak. Karika, tsz. Zilah, j btk. és ah. Zsibó, *) Zsarnó kk., .Aba To ma v111.1 • j., hál 
ca. ll. Keltósmezö, 51, lll, 10, a. ·t. és u. p, 104, ~ ö!jQ, M., ~, rk. Tornaújfalu, kb., kj. 
Karika. .· · . és ak. Jánok, tsz. jbtk. es ah. Torna, cs. ö. 

Zsákhegy, f"'t M.aroshéviz, Mat·os-To·l'da vm., Torna, 34, IX, ~7, u. t. és u. p. Torna. 
réreni felsó j. (székh. Magyarrégen), cs. O. Maros- Zsarnú, n Drétoma, ~l'rencsét~ vn1., trencséni 
hél'iz, u. L és u. p. Maroshéviz. j., cs. o. Trencsén, a. t. Kislarajos, u. p. Dré· 

Zsák o d l. Magyarzsákod, Oláhzs:íkod. toma. 
Z~~t)1opus:.~ta, Hcnlnémeti, Hont vm., kor- . *) Zsarnócza kk., X O.L:rutmalom, ProsJnóta

JOn&l .J., ca. O. Alsósipék, u. t. és u. p. Hont- nya, "' és Zsar.nóczatelep; Bar• 
llémetL • vm., ll'aramszentkereszti j., ház !!54, i 1.998, T.; 
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Zsar Zsel 

m., ~, ,,884 kb., kj. és ak. helyben, tsz. Ara- 67, f. 354!, M., t., rk. és ref. Báreza, !Ut kh., kj. 
• 

nyosmarót, jbtk. Ujbánya, ah. KOrmöezbánya, és ak. Enyiezke, tszlk., jb. és ah. Kassa, cs. 6. 
es. 11. helyben, 16, XIV, 45, r. _[11 e. Enyiezke, 34-, L'<, ~7, u, t. és u. P• Bireza. 
~- Zs e b fa l u l. Zsebefalva. 

Zsarnéczatiiré'sz, 1""1 . Zsarnóeza, Bars vm., Zsebrak, 1""1 Vácz, Pest-Pilis-8olt-Kislcu" ,,.,, 
garamszentkereszti j., es. ö. Zsarnócza, m. cs. O. Vá.cz, u. t. és u. p. Váez. 
h., u. t. és u. p. Zsarnócza. Zsedó.npatak, 1""1 Gyergyóbékás, Odk ""'·• 

*) Zsarnéczakohé kk., Bars vm., raramszent- gyel'gyólOlsyesi j., ca. O. helyben, u, t. és a. p. 
kereszti j., haz 51, f. !81, T., m., rk. Felsóhámor, Gyergyóbékás. · . . . 
óO kb., kj. és ak. Zsarnócza, tsz. Aranyosmarót, *} Zsédeny kk., Val ""'·• sárván l·, biz 48, 
jbtk. Újbánya, ah. KOrmOczMnya, cs. o. Zsar- i. M., rk. RépczeszentgyOrgy, ág. Ul'aiújfnlu, 

· nócza, !!6, XIV, •· t. Felsóhámor, a. p. 1.117 kb., kj. és ak. Hegyfalu, tsz. Szombathely, 
Zsarnócza. jbtk. és ab. Sárvár, cs. O. Olbc'!, 83, XVIII, 69, 

• 

,-

Zsarnéczatelep, · 1""1 Zsarnócza, Bar• vm., u. t. és a. p. Hesyfalu. 
• 

~aramszentkereszti j., cs. O. Zsarnócza, u. t. és Zs e d é n y l. Zsidény. 
u. p. Zsarnócza. *) Zsegnye kk., Bdro• vm., lemesi j., hú· 

Zsarnószegpuszta, 1""1 Kormosó, Hont vm., 4.9, f. 292, T., d", rk. Deinekakasfal va, kb., 
korponai j., ca. o. Szentantal, u. t. Korpona, u. p. kj. és ak. Tudna, tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs. O. 
Berencsfalu. Keczel'peklén, 67, IX, i9, u. t. Sóbánya, !ZI• 

*) kk., X Csomatanya és Jeneyi.Jmya ; Z s e g r a l. Zsigra. · 
S•atm6r em., fehérgyarmati j., baz 87, f. 869, Zsejke, 1""1 Ráró, Gy6r tim., tószigetcsilizkllzi 
M., ~, 1.110 kb., kj. és ak. Nagyszekeres, tsz. j. (székh. Gyc5r), cs. G. Hédervár, a. t. Hédervú, 
Szatmár-Németi, jbt.k:. és ab. Febérna1·mat, cs. o. u. p. Ráró. 
Fehél'narmat, 5, XII, 87, a. t. és u. p. Nagy- Zsolénsz.kypaszta, 1""1 Kisszentmiklós, Tef/Ur 

vm., újaradi j., es. O. Újllrad, -., t, .Újarad· 
Zaar6tanya, f"'\ Alsóbereczki, Zemplén vm., Kisszenlmiklós, u. p. Kisszentmikló~. 

sátoraljaújhelyi j., es. O. Páezin, u. t. . Bodrog- Zselénszkypuszta, 1""1 Zádorlak, Temes vm., 
szerdahely, u. p. Alsóhereczki. úja.radi j., cs. ö. Újarad, u. t. és u. P• Zádorlak. 

Zsaské kk., X Dieravapuszta ; Árva em.; al.só- Zselezuagorahegy, 1""1 Vasheb'Y1 Zala 11m.,· 
kuhini j., hú !1111, f. 1.061, T., d", rk. Nagy- csáktornyai j., cs. ö. Stl'idóvár, u, t. és u, P• 
falu, kh., kj. és ak.. Párnieza, tsz. Rózsa- Stridóvár. · 
!!.egy, jbtk. és ab. Alsókubin, cs. O. Alsókubin, *) Zseli kk., X Zselizátony ; Mo1on t:m., 
71, XV, 49, a. t. és u. p. magyaróvál'i j., ház M, :E 4a, M., ·rk. Moson-

Zs d e n y o v a l. Szarvasháza. darnó, 1.i71 kb., kj. Püski, ak. }losondarnó ·-
Zsdlmh telep, 1""1 Kisanna, Bereg vm., uolyvai (a pQskii ak. párhuzamos B. anyak!lnyve), tSl. 

j., cs. O. Szolyva, u. t. Vocsitelep, u. p. Hársfa!- Gyc5r, jbtk. · és ah. .Magyaróvár, es. O. Magyar· 
vamrdc5. , óvár, 76, XVIII, 68, u. t. Hédervár, a. P• Moson-

• 

Z s d j i r I. Zir. darnó. 
Zsdjártelep, 1""1 Teplicska, Lipt6 vm., Iiptó- *) Zseliczklstalu.d kk., X Kardosra és ; 

újvári j., cs. G. Vazsecz, a. t. Csorba, u. p. Somogy vrn., kaposvári j., hAz 188, f. 773, 1., 
Liptóteplicska. ~ , I'k, Kaposszentbenedek, ,,533 kb., kj. és ak. 

*) ZsebeiAITa kk., BároB eperjesi j., biz Szenna, tsztk., jb. és ah. Kaposvir, cs. o. ·hely· 
78, f, 514, T., ~, 1.517 kb., kj. és ak. Kajáta, ben, .U, XIX, 6!2, u. t. Kaposvár, .1:8J. 
tsztk., jb. és ah. Eperjes, cs. ö. Eperjes, 67, IX *) ZseJJczklslak kk., Somogy vm., k.a.posvm 
!JI), •· t. és a. p. Eperjes. · j., h4.z 114, f. fi 65, M., o, 2.078 kb., kj. és ak. 

*) Zsebeháza kk., &pron 'f1111,, csornai j., b6.z Simonfa, tsztk., jb, és ah. Kaposv&r, cs. 0. Zse-
67, f, 8~8, M., rk. Mauarkerestlúr, ág. Vadosfa, liczkisfalud, 44, XIX, 6!1, u. t. Kaposvár, L p. 
606 kb., lr,j. és ak. Ma1!farkeresatúr, t.sz. Sopron, Simonfa. 

és ab. Csorna, cs. G. Beled, 76, XVIII, 58, *) Zsellczszentpál kk., X Zseliezszentpáli 
(.Mqyarkeresztúr-ZsehehAza), •· p. Magyar- puszta; Somogy vm., kaposvári j., ház 117, i 

567, M., rk. Zseliczkislak, 1.810 kb., kj. és ak. 
Zaebeházltanya, 1""1 Dunapentele, Fejlr """'' Simonra, tsztk.,. jb. és ah. Kaposvár, cs. o.Zselics· 

adonyi j., cs. O. Dunapentele, u. t. és u. p. Duna- kisfalud, 44, XIX, 62, u. t. Kaposvár, u. p. Simon!L 
penlele. . · Zsellczszentpáli puszta, r'! Zseliczszentpá~ 

Zs e b e l y I. Széphely. SonJogy vm., kaposvári j., cs. O. Zseliczkisfalud, 
Zseberjepuszta, 1""1 Sávoly, Somogy vm., mar- u. t. Kaposvár, u. p. Simonra. 

j., cs. O. Nemesvid, u. 1. Kis komárom, u. p. *) Zseliz kk., )( Albertmajor, Árokmajor, Dombi-
Somogysároson. . , major, Gereblye, Karolinamajor, Kerekudvard 

·*) Zsebes kk., .dbauj-.Torna vm., j., hAz és Rozinamajo1·; Bar• vm., lévai j., hl.z 31-l, 
• 
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f, t.SOI, .. , a, ref. Garamvezekény, kh., kj. Zseraldlnpuazta, r'. Zohor, Po••o•y '""' 
e ak. helyben, taL Aranyosmarót, jbtk. és ab. pozsonyi j., es. G. Stomfa, a. t. és u. p. Zohor: 
I.éftt cs. G. Nqyaalló, 16, XIV, ifG, :f, Zs é r e z l. Btlkkzsércz. 
_r e .• u"'. Zser01hát, r'. Tarczal, ZempUn na., tokaji j., 
·zseli1látOBJ, r'. ZleH, Mo•ota nt., magyaróvé.ri cs. 6. Tokaj, a. t. és u. p. Tarezal. 

j., cs. ll. Iqyar6rir, •· t. Hédervár, a. p. Moson- Zsercztanya, r'. Mezőzombor, ZempUn 11111., 

darnó. szerenesi j., ca. G. Szerenes, a. t. Szerenes, a. p. 
tanyft, r'. Szeghalom, Blkú ·11m., Mezózombor. 

tzeghalmi j., C8. l. Szeplom, •· t. 6a •· p. *) Zs're kk., X Latka.major; Nyitra""'·· nyitrai 
S1.eghalom. J., ház 131, f. 989, M., lj, 1.705 kh., kj. éa ak. 

ZsellérlrtTánr, n Vimosfaln, N6gráa 11111., Ghym.es, tsztk., j b. és ah. Nyitra, cs. o. GhJ111es, H, 
losonczi j., es. G. Lónyabánya, a. t. Lónyabánya, XIV, 46, u. t. és a. p. Ghymes. 
•· p. Vámosfalva. *) Zsetek kk., Sáros 11m., kisszebeni j., hú 

Zllellérpaskom, r'. TápiógyiJrgye, Peat-PJlis· 16, i!. 152, R., gk. Gellért, 6~ kh., kj. és ak. 
Bolt·Kiakun 11m., abonyi j., ca. G. Tápiószele, Ternye, tsz. Eperjes, jhtk. Kisszeben, ah. Bártfa, 
a. t és a. p. TápiógyiJrgye. es. G. Tótraszlavicza, 67, IX, 29, · u. t. Magyar-

Zaellérpusda, n Dunavecse, Pest-Filia-Bolt- raszlavicza, L p. Ternye. . . 
Kirk1m dunavecsei j., es. G. Dunavecse, Zsgyánó, r'. Rimavarbócz, Gömöf' és Kis-HOAt 
a. t és u. p. Dunavecse. vm., limaszombati j. (székh. Nyustya.), CL o. Ny• 

1 ) Zsély kk., X Forráspuszta, Kirolymajor, tya, u. t. Rimabánya, u. p. Rimaráhó. 
lankódüló, Peszerény és Zsélyi sósár- *) Zsiberk nk., Na,gy-Kükt'ill6 vn1., k4halmi J., 
fürdö; N6gf'árl "*·• balassagyarmati j., ház 168, hú 36&, f. 1.498, N., o., (/', 9=-, 9.417 kh., ak. 
f, 910, M., 0, q. Balassagyarmat, 3.260 kh., helyben, tsz. Erzsébetvál'os, jbtk. és ah~ Kóhalom, 
kj. él ak. helyben, tsztk., jb. és ah. Balassa- os. G. Lemnek, 2, XXIY, 78, u, t. és a. p. K4-
IJ&rmat, es. O. Balassagyarmat, XVI, 51, halom. . 
L t Balasllagyarmat, ~· *) Zsibó kk., Slilágy 11m., zsibói j., ház &37, 

Zs e l y i I. Zseli. f. 3.0", M., o., ~ '· rk. SzilágygOrcsiln, gk. Csiglen, 
Zaélyi Bósárftlrdl, r'. Zsély, N6grá.rl t1tn., Ll95 kb.,· kj. és ak. helyben, tsz. Zilah, jhtk. és ah. 

balassagyarmati j., cs. G. Balassagyarmat, u. t. helyben, cs. 6. helyben, 51, III, 10, f, 
Balassagyarmat, u. p. Zsély. .[11 e. ~· 

*) Zselyk kk., Be••terr.n-Nau6tl ""'·• beseny6i *) Zslb6t kk., )( Domoloapuszta, Turbékpuszla 
~ (székh. · Besztereze), hú 14.1, f. 671, IL, r:J', és Zsibóti szöll6k; Somogy vm., szigetvá1i j., ház 
1 kb., kj. és ak. Kisfehéregyház, tsztk., jb. és. 103, f.. 466, M., rk. Szigetvár, ref. Beczefa, l.UI 
Ih. Besztercze, ca. 6. Nagysajó, 68, XXll, 7i, kb., kj. és ak. Mozsgó, tsz. Kaposvár, jbtk. és ah. 
' t. Nagysajó, u. p. Dipse. Szigetvé.r, os. O. Szigetvár, 44., XIX, 6!, a. t. 

Z B em b e r l. Alsózsember, Felsózsember. Szigetvár, u. p. Mozsgó. 
Zsemenye, n Nagykozár, Baranya, 11m., pécsi Zsibóti szöllök, f""'' Zsibót, Somogy vm., sziget-

j., cs. o. Mecsekszabolcs, u. t. űsziJg, •· p. Nag)'- vári j., es. O. Szigetvár. a. t. Srigetvár, u, p. 
kozár. Mozsgó. · · 

Zsemlékesmajor, f"\ Bogya, Komárom t1m., Zslbova, n ToiJér, Torontál 11m., módosi j., 
esallókllzi. j. (székh. Nemesócsa), cs. G. Nemesócsa, cs. G. Bóka, r. (Surján·Zsibova), u. p. Tógyér. 
•· t. Bogya-Felsógellér, u. p. Bogya. Zsibra, n Szepeshely, Beepes 11m., szepea· 

1
) Zsemlér kk., Bara tim., lévai j., hú 61, váraljai j., cs. O. Szepesváralja, u. t. és n. p. 

l~~ M., o. 768 kb., kj. és Ak. Garamszentgyörgy, Szepesváralja. 
ta&. Aranyosmarót, jbtk. és ah. Léva, cs. O. Léva, *) Zsibrik kk., Baranya 11m., pécsváradi j., 
!&, :XIV, 46, u. t. Alsóvárad, u. p. Garams~ent- hú 63, i 340, N., ág. Bátaapáti, 624 kh., kj. és 
Uill'&'l'· . ak. Hidas, tsz. Pécs, jblk. és ah. Pécsvárad, cs. a. 

' 

· ') Zséna kk., Kf'aBB6·S•örény ""'·• temesi j. Hidas, 5!!!, XIX, 60, u. t. Mórágy, u. p. Cz1kó, 
(szekh. Szákul), ház tsa, f, 669, O., m., .:t-. rk. *) Zsibritó kk., Hont vm., korponai j., ház 57, · 
Csukás, !.19.6 kb., kj. és ak. Gavosdia, tsztk., jb, f 38!-, T., (/', 1.791 kh., kj. és ak. Szentanlal, 
és ah. Lugos, cs.' lJ. Gavosdia, 49, VIII, j3, tsz. Ipolyság, jbtk. és ah. Selmecz- és Bélabánya, 

m. h., u. t. és n. p. Gavosdia. cs. O. Szentantal, !!6, XIV, ~. u. t. Kol'Pona, •· p. 
n KIJrösbiJkény, Arad tim., boros- Szentantal. 

aebesi j., cs: o. Borossebes, u. t. és u. p. KIJrös- Z s i d I. Alsózsid, Fels6zsid. 
hcU:4ny. . • *) Zsida kk., Vas ;m., szentSQ!thá1·di j., ház 

') Zsennye kk., X Kiszsennyemajor; Vas t~m., 108, i 635, M., vend, n., rk. Rába.ketbely._í89 kh., kj.. 
'fllván j., ház M, ! !6t, M., rk. Rum, 857 kh., és ak. Rábakethely, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. 
ij. él ak. Rum, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Szentgotthárd, cs. G. Szentgotthárd, 83, XX, 6ü, · 
l11vár, CL 6, Rom, 83, :XX, 66, u. t. és a. p. Rum. a. t. és u. p. Szentgotthárd. · 
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. 1836 Zsid Zsig • 

*) ZsldaJ1egy kk., y,,. vm., muraszombati j., •) Zaldre nk., KiB-KüktllZ6 vm., 
' hú 17ó, f 700, Vend, ,Jri., rk. Mártonhely és j., hu i 1.34.9, N., o., czip.ny, t, rf, 

Alsós~entbenedek, ág. Alsómorácz, 1.789 kb., kj. 4..139 kb., air. helyben, tsz. Erzsébetváros, jbtk. 
• • 

ú ak. U1·domb, tsz. Szombathely, jbtk. és ah. Hosszúaszó, ah. Erzsébetv~ros, es. ll. KO.kO.llllvár. 
Muraszombat, cs. o. Muraszombat, 83, XX, 66, 50, XXIII, 76, ~-

. •· t. Pártosfal va, L p. Úrdomb. Zsigamaj or, r'l 11111., cseprilli 
Zs i d á n y l. Horvátzsidány, Németzsidány. j., cs. o. Löv6, u. t. Lövc5, u. P• Újkér. 
*) Zeitlény kk., X Begnyecz ; Zala "m., csák· •) Zsl.gá.rd nk., X Érsekmajor ; Po11ony 11111., 

tornyai j., ház 4.1, :! 2!8, H., rk. Murasiklós, 340 gahi.ntai j., bú Mö, :f 2.6!16, .M., (), a, 4..!1!5 
kh., kj. és ak, .MuJ•asiklós, tsz. Nagykanizsa, jbtk. kh., ak. helyben, tsz. Pozsony, jbtk. és ah. 
és ah. Csáktornya, cs. o. Csáktorn)'a. 48, XX, 65, Galánta,. CB. G. Pered, 71, xm, 4.!, r. 
•· t. Muraszerdahely, u. p. Murasiklós. ~-

") Zsidó kk., X Egrestanya és Zsidóliget ; Zsigárdmajo r, r'l Homokkomirom, Zala 11111 .. 

Pe•t-PiliB-&lt-Kiakun tim., váczi j., bú 176, nagykanizsai j., cs. o. Nagykanizsa. u. t. Nagy
! 926, T., m., rk. Galgamácsa, tg. Domony, 2.44! kaniz:;a, u. p. Hosszúvölgy. 
kb., kj. és ak. Váczkisújfalu, tsz. Pestvidéki (székh. Zslgárdpuszta, r\ Nemespann, Nyitra .,.,. 
Budapest), jbtk. és ah. Vácz, cs. G. Veresegyház; nyitrai j., cs. o. Komjá.l u. t. Verebély. u. p • 

• 

3!, I, !1, u. t. és u. p. Galgamácsa. }llagyezétény. ·· 
Zsidó, f""\ Beremend. Baranya t~m., siklósi Zsica!Wi.llás, "' Dobronya, Z6lyom vm., 

j., cs. G. Beremend, u. t. és u. p. Beremend. zólyomi j., c•. o. Tótpelsc5cz. u. t. és u. p. Dob· 
Zsidó, r\ Osgyán, Gö'IIIÖr ú Kia-Hont vtn., ronya . 

rimaszombati j. (székh. Nyustya), cs. G. Rima- Zslgatelep, 1'""'1 Repenye, MáramtJrOI filA., 

s1ombat, u. ~. Rimasz~mbat, u. p. Osgyán. OkGrmezói j., cs. ö. Ökllrmezc5, u. t. Ökllr· 
. Zs i d ó l. Zsida. mezc5, u. p. Repenye. 

r\ Palona, Báca-Bodrog tim· Zsiger, r\ Tápióság, Pl•t-Pml-&lt-Kid:u'' 
németpalánkai j., cs. O. Bács, ·U. t. Bácsujlak, t~m., nagykátai j., cs. G. Monor, u. t. Tápióbicske, 
L p. Palona. u. p. Káva. 

Zsld6fa, n .Majs, Baranya vm., moháesi j, Zsiger, n Jáu-Nagykufi·S•ol· 
os. ll. Fc5herczerlak, u. t. Fc5herczeglak, a. P• nok 11m., tiszai. alsó j. (székh. Tiszafllldvár:. 
Majs. cs. ö. Tiszaföldvár, a, t. és a. p. Homok. 

Zsfdóhalom, n Nagyrév, Jáu-Nagykun-Seol- Zslgerbát, n Csanytelek, Csongrád cson· 
tsok vm., tisrai alsó j. (,1zé.lth. Tiszafllldvár), Cl!. G. gráeli j., cs. il. Cs-.nytelek, u. t. P.s u, P• Gsany-
Tiszakürt, a. 1;. és u. p. N agy ré v. telek. · 

ZsldóJuua., n Klári, Torontál vm., csenei j., Zsigerháti oldal, "' ;:;llegvár, Caongrád 11111., 

cs. ö. Kócse, u. t. és u. p. Tamásfalva. tiszántúli j. (székh. Mindszent),· cs. o. Szegvár, 
. Zsldóhegy, ·n Pázmánd, Fejlr "m., váli j., u. t. és u. p. SzeB'vár. . 
cs. O. Pázmánd, u. t. Kápolnásnyék, u. P• *) Zsigmondtaln nk., X Martiniczauclvar; 
Pázmánd. · Torontál 11m., nagybecskereki j., hb. ll.W, f. 

• 
Zsldókalapmajo,r, n Kisperké.ta, Fejlr t~m., 1.094, N., rk. E~a, S.S05 kh., ak. helyben; 

adonyi j., cs. ö. Nagyperkáta, a. t. és u. P• tsztk., jb. és ah. Nagybecs.kerek, cs. ö. Écska. 
. 29, v, 16, i11· r (Écska-Zsigmondfalva}, ~ 

Zsidóllge~, n Zsidó, Peat-Pilia-Solt-Kialnm p. u. · 
v1n., váczi j., cs. O. Veresegyház, u. t. és u. p. •) Zsigmontlluiza nk., X Kekestelep és Nagy-
Galgamácsa. ·· buzsá.lt ; Arad vtn., aradi j., ház 188, .t 1.18~. 

*) Zsidóvár kk., )( Zsidóvári kóbánya; n., m., o., rk. Úja1·ad, kg. Arad és Kisszent-
Krassó-Beörény tim., temesi· j; (szék h. Szá.ltul), miklós, ~U60 kh., ak. helyben, tank"., jb. és ah. 
ház ~56, i. 1.811 '· O., T t rk. Nadrág, 4.144 kb., Arad, cs. G. Öthalom, 33, vm, !5, •• t. és u. fl· 

• kj. és ak. helyben, taztk., jb. és ah.· Lugos. Ujarad. 
cs. o. Nadrág, 43, VIII, !!3, ~- · Zsigmondháza, r'l Nemeshodos, FaJBony Vfll., 

Zsidóvári köbánya, n ·Z , Kraaaó- uunaszPruahelyi j., cs. o. Dunaszerdahely, u. t. h 
&örény vm., lemesi . J. (székb. Szikul), os. ü. u. p. Dunaszerdahely. 
Nad1·ág, u. t. és u. p. Zsidóvár. Zsigmondháza, r'l TQrje,' Zala "'"·• zala-

*) Zsldo"Vin nk., Kt·aaaó-Beöt·ény tim., bok- szentgróti j., cs. ö. Zalaszentgrót, u. t. és •· p. 
sánbányai j., ház 367, :E 1.787, O., t., -T. rk. Tlirje. 
Érszeg, 4.53:~ kh., ak. helyben, tsz. Lugos, jbtk. Zs i ll' m o n d h á z a l. Yil.gzsigmondháza. 
és ah .. Boksánbánya, cs. ö. helyben, 43, VII, !!O, Zsigmondházamaj or, .. , Nagyill ved, E11tergo111 

4-&. · v1n., párkányi j., cs. ö. Bart, u. t. Bény, u, p. 
, n Berezó, Nyitra t~m., miavai j., Nagyöh·ed. 

· cs. o. Miava, u. t. és u. p. Berezó. 1 Zslgmondházapuszta, n Marczalt!J~ Ye11prt. 
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• 

'"''' pipai j., cs. 11. Pápa, u. t. Vaszar, u. p. zsényi j., ház 7~1, f 7.~84-, :\I., o., n., lenryel, olasz. 
J(arczaltó. o, ~! ~t. ZsllykoroJesd, k;r. Petrozsény, 6.731 

Zsigmondmajor, r'! Balatonendréd, Somog11 kh., kJ. es ak. helyben, lsz. Déva, jbtk. és ah. 
. ,.., tabi j., cs. o. Balatonboglár, u. t. Zamárdi, Petroz!lény, es. 11. helyben, 6-~. XXlll, 75, if, 

• P• Balatonendréd. :f (Vulkán), ::i .P e. ~ (Vulkán). 
Zslgmontlmajor, f'l Érvasad, Bihar t•m., ér- Zsimbolya, r'! A 1·atl vm., világosi j., es. o. . 

mihályfalvai j., cs. O. 8zalacs, a. t. Ervasall, Világos, u. t. és u. p. Vilálfos. 
1o p. Piskolt. · Zsindelyes, f'l Kisszállás, Bács-Bod1'0g tim., 

Zslgmondmajor, f'l Lengyeltóti, Somogy vm .. bácsalmási j., es. ö. Ki~szállá.s, u. t. és u. p. 
lengyeltóti j.,· cs. O. Lengyeltóti, a. t. és a. p. Kisszáll ás. . 
Lengyellóti. . Zslndelyespnszta, "' l\lurarátka, Zala tim .. · 

Zligmondmajor, r'l Majsamiklósvár, Tolna letenyei j., cs. O. Letenye, a. t. I;ctcnye, u. p. 
,.,, tamási j., rk. Magyarkeszi, ref. Nagyszokoly, Felsószemenye. 
01. O. Tamási, u. t. l'ürged, u. p. 1\lagyar- Zslndelyestanya, f'l Érpata, Szabolcs tim., 
teszi. nagykállói j., cs. o. Újfehértó, . u. t. és u, p. 

Zslgmondmajor, f'"'\ Sárosd, Jlejér vm., sár- Újfehél'tó. 
bogardi j., cs. o. Sároad, u. t. és a. p. Sárosd. Zslndelyestanya, "' Gyüre, Szabolcs tili~ .• 

Zsigmondmajor, r'! Valkó, Fest-l'ilis-Bolt· tiszai j. (székh. Mándok), cs. ö. Gyüre, u. t. 
Kis/.'1m vm., gödöllói j., es. O. Tura, u, t. és és n. JI. Gyilre. · 
1o p. Valkó. . Zsindelyestanya, f'l Mezónagymihály, Borsod 

Zsigmondpnszta,' r'! Daruvár, K-rassó-Ssörtny vm., mezöcsáti j., es. O. Mezökeresztes, u. t. 
tm., lugosi j., es. O .. Krassó\·iszág, a. t. é11 Gelej, u. p. !.\[ezónagymihály. 
•· p. IJaruvár. Zsindelyestanya, r'! Tiszadorogma, Borsod 

Zslgruond.tanya, r'! Ferdin1~ndfalva, Torontál t'1n., mezócsáti j., es. O. Mezökeresztes, u. t. 
ItA., alibunári j., cs. ö. Ilonc:~:, u. t. és u. l'· • s u. p. Tiszadorogma. · 
ferdinándfalva. · Zsfnkó, n D1·ávo.szaboles,. Baranya , sik-

Zsigmondtanya, r'! Pély, Hetles vm., heve~i j., lósi j., cs. 0 Drávaszabolcs, u. t. Harkány, a. p. 
es. ö. Heves, u. t. Tarnaszentmi~lós, u. p. Pély. Drávaszabolcs. 

Zslgmond.telep, f'l Zetelaka, Udvat·kely 11m., •) Zsinna nk., X Dob1·atelep és Moczirletelep; 
udvarhelyi j. (székh. Székelyuti \'ar hely), cs. o. Bzeben t111~., szerdahelyi j., ház 840, i. 3.471, 
Zetelaka, a. t. Székelyudvarhely, ~. · O., .::f, 64-.7~7 kh., ak~ helyben, tsz. Nagyszeben, 

*) Zsigra. kk., X Szepesújvár; Szepes v711 ., jbtk. Szerdahely, ah, Szászsebes, cs. ö. Polyán, 
aepesváruljai j., ház 46, i. 331, T., o, 1.684 kb., 64, XXIII, 74-, u. t, Polyán, u. JI, Sugá g. 
tj. és ak. Szepesolaszi (zsigrai kj. és ak. kerület), *) Zsip kk., )( Bodollópuszta; Götnör és Kis
lu. Lőcse, jbtk. l:!zepesvAralja, ah. Löese, cs. ö. Hont tim., feledi j.,. ház 5~. i. 226, M., ~, 1.205 
Szepesolaszi, 67, IX, 30, u. t. és a. p. Sze pes- kh., kj. és ak. Bátka, tsz. Rimaszombat, jbtk. 
Yiralja. Feled, ah. Rimas:.:ombat, es. O. Rimaszécs, !1.), 

zs i h l a v a l. Csalányos. XVI, ö :l, a. t. Rimaszécs, u. p. Bátka. 
1) ZsikTB kk., X Augusztamajor; Bat·s 11111.. *) Zslr kk., Abauj-Torna vm., füzéri j. (székh. 

arauyosmaróti j., ház 105, i. 589, T., m., rk. Kis- Hernádzsadány), ház 3~. i!. 166, T., ág. Ránk, 
tapolcoány, 1.962 kb., kj. és ak. Gesztód, lsztk., 710 kb., kj. és ak. Ránkfiired, tsztk. Kava, jb. 
jb. és nh. Aranyosmarót, cs. O. Kistapolcsány, Hernádzsadány, ah. Kassa, es. O. Magyarbiíd, 34, 
J6, XIV, 44, u. t. és a, JI· Kistapolcsány. LX, "li. n. t. és u. p. Ránkfnred. 

') Zsilip kk., Bereg vtn., szolyvai j., ház 8!!, *J Zsira kk., Sopron vm., csep1·egi j., ház 100, 
f. 4-70, R., gk. Zajgó, t.01B kh~, kj. és ak. Zajgó, t 588, ?ti., rk. Káptalamis, 1.54.3 kb., kj. és ak. 
tsz. Eeregs.d.sz, ,ib.· Alsól·ereczke, ah. Szolyvn, helyben, ts-". ::;opron, jbtk. és ah. Csepreg, cs. ö. 
telekkönyvi halóság :&lunkáes, cs. o. Szolyva, 65, Csepreg, 7G, XVIII, 57, u, t. Sopronhorpács, 
XI, 34, u. t. Szolyva, u. p. Zajgó. Zsiresi szöllö, n Békés, Békés vm., békési 

ZsllykoroJ!lsd kk., H"ttyad vm., petrozsényi ·., es. ö. Békés, u. t. és a. p. Békés . 
j., ház 37!5, i!. 2.01J7, M., o., n., 1, rk. Zsilyvaj- Zsirkatelep, f'l Palotailva, Maros-Tol'da V/ll., 

dejvulkán, B.l:!74! kh., kj. és ak. Zsilyvajdejvulkán, ;·égeni felsó j. (szék h. Magyarl'égen), cs. ll. Palota
laz. Dé,·a, jhtk. és ah. Petrozsény, c:~. O. Zsilyvajdej· il va, u. t. és u. p. Palotailva. ·. 
vu\káo, L •• XX lll, 7ii, u. t. és a. J). Vulkán. Zslrköbáuyn, ,, Jolsva, Götnör és· Kis-Hont 

Zsilymaczesdpn.roseny kk., Hunyad t•m., pet- vm., cs. ü. Nagyrócze, u. t. és u. p. Jolsva. 
ronényi j., ház ~70, i!. 1.158, O., it, i•.13 ~ kh., kj. Zslroshegy, fl Nagykórös, Pest-PUis-Solt-K~
és ak. Zsilyvajdejvulkán, tsz. Déva, jbtk. és ah. kun vm., c:;. O. Na<rJkürOs, u. t. és u. JI. Na~ty· 
Petrozsény, cs. O. Zsiylyajdejvulká.n, ü.C., XXIII körös. -
76, u. t. és ~· ll• Vulkán. Zsirostauya, r'! Kölcse, Seatmár 'll/n., fehér-

Zsllyvajderfulkán kk., Hunyad. vm., petro- ~yarmati j., cs. o. Sonkád, u. t. és u. p. Ki!lc"e. 
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Zsirostanya, n Tyukod, Szatmár tim., esen- kj. és ak. helyben, tsz. Aranyosmaröt, jbtk. é.:1 
geri j., cs. O. Porcsalma, u. t. Porcsalma- ah. Verebély, cs. O. Aranyosmarót, !6, XIV, U, 
Tyukod, u. p. Tyukod. ~. :r. .(It e. ~-

Zslsadffli, n Ratosnya, Maros-Tot·dd. Zsiva, n Szuha, Heves 11m., j., 
régeni felad j. (székh. Magyar1•égen), es. O. Ratos- cs. O. Maczonka, u. t. és u. p. Mátramindszent. 
nya, u. t. és u. p. Ratosnya. Zsivajsziget, ~ Vajszka, Bács-Borl1'og "'~ 

zs i t t a l. Felsózsitfa. · hódsági j., cs. O. Vajszka., 11. t. és u. p. Vajszb. 
Zsitfapuszta, n Vízvár, Somogy t~m., nagy- ZsiTanOTicstanya, n 'forontáldinnyés, Torott-

atádi j., cs. O. Vizvár, n. t. és u. p. Vizvár. tál tJtn., párdé.nyi j., es. O. Újpécs, u. t. és w. p. 
*) Zaftkócz kk., Zala. tnn., alsólendvai j., ház Torontlildinnyél!. 

1)7, f, !!86 M., rk. Lenrl;avású.rhely, 896 kh., kj. *) Zslzsekszer kk., ZaliJ ""'·• · alsólendvai j., 
~s ak. Lendvavásárhely, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. ház 93, i 601, Vend, rk. Cserföld, 4~5 kh., i). 61 
és ah. Alsólendva, es. o. Belatinez, .&8, XX, 65, ak. Cserföld, tsz. Zalaegerszeg, jbtk. és ah. AlJcl. 
11. t. Rédics, u. p. Lenrh·n.vá.sá1·hely. lendva, es. O. Belatinez, 48, XX, 65, n. t. Belatincs, 

Z s i t t i n l. Diesény. u. p. Cserföld. · . 
Zs i t t n a l. Buzás. *)Zsobok kk., Kololi tim., bé.nft'yhunyadi j., hú 
*) Zsltnapá.tl kk., X Fókáptalanimo.jot; Bars 167, f. 668, M., ~, 1.769 kh., kj. és ak. Farnu, 

.,m., ara.nyosmaróti j., ház 94, f, 5t.t, 'l'., m., tsz. Kolozsvár, jbtk. és ah. Bánffyhunyad, ca. 1. 
o. 1.416 kb., kj. és ak. Aranyosmarót (aranyos- Bánffyhunyad, 51, XXI, 67, m. h. (Zsobok-Iil
marótvidéki kj. és ak. kerOlel), tsztk., jb. és ah. petri), u. t. Sztána, u. p • 
.Aranyosmarót, es. O. Kistapolesány, !6, XIV, .U, Zsodá.nypuszta, n LaP.ujtö, N6grárl ""'·• fiUaki 
•· t. és u. p. Aranyosmarót. j. (székh. So.lgótarjá.n), es. (!, Karancsság, n. L 
. *) Zsitvabesenyö kk., X NagyvOlgypuszta; Salgótarján, u. p. Lapujtö. 
Bars vm., Ycrebélyi j., ház 277, :E 1.545, M., *) Zsófiafalva kk., Bereg vm., munkácsi j., hú 
t., o, !.971 kh., kj. és ak. helyben, tsz. Aranyos- M, :E :153, N., rk. Felsókerepecz, 586 kh., kj. 
marót, jbtk. és ah. Verebély, es. ö. Verebély, !!6, és ak. Bererleányfalva, tsz. Beregszász, jbtk. 6I 
XIV, U, u. t. ZsitvafOdéme·•, ~- ah. Munkáes, es. O. Bereskisalmé.s, XI, M, 

") Zsitvafödémes kk., X Agacspuszta; Nyitra u. t. Munkáes, u. p. Beregleányfalva . 
tim., éroekújvári j., ház 115, ;E 1.289, T., rk. ÖzdOge, Ziúflamajor, n Gyoma, Békú 11m., nomai 
U62 kb., kj. és ak. Cso:t:nok, tsz. Nyitra, jbtk. ~-\ cs. o. Gyoma, u. t. és 11. p. Gyoma. 
és ah. Érsekújvár, ·cs. -o. Nagysurány, 12, XIII, Zsóftamajor, n Keresztúr, Bar~ 11m., ara-
''· , ~- nyosmaróti j., cs. o. Kistapolesliny:, u. t. és u. p. 

") kk., Bars tim., verebélyi Kistapolcsány. 
j., ház 101, f, 576, M., t., rk. Mt\llek, 1 kh., kj. és Zsóflamajor, n Nagyvázsony, VeBZpr41R 1111., 

ak. helyben, tsz. Aranyosmarót, jbtk. és ah. veszprémi j., es. O. Nagyvázsony, u. L Várai-
Verebély, es. ··o. Verebély, !6, XIV, 44, lód, a. p. Ajka . 

· ~- . Zsófiamaj or, n Tar, HetJei ""'·• halvani j., 
*) Zslhakenéz kk., X Fridamajor; Bars t~m., cs. o. Pásztó, u. t. és •· p. Tar. _ 

aranyosmaróti j., ház 168, f, 977, T., m., rk. Zsitva- Zsóftamajor, :'"'l T6zmiske, Aratl 11m, kisjen6i 
apáti, 1.903 kb., kj. és nk. Aranyosmarót (aranyos· j., cs. O. Vadász, u. t. és u. p. T6zmiske. 
marólvidéki kj. és ak. kerillet), tsztk., jb. és Zsóflapaszta, n Tótmegyer, Nyiwa ..., 
ah. Aranyosmarót, es. (!, Kistapolesány, 9a6, XIV, érsekújvári j., es. (!, Érsekújvár, u. t. és 1. ,. ·' 

• 

U, n. t. és u. p. Aranyosmarót. Tótmegyer. 
") Zsibamártonfalva kk., Nyitra ""*·• érsek- Zsófimaj or, n Alap, FBjtr vm., sárbagárdi j., 

újvári j., ház 56, :E 293, t., m., czigány, rk. Szent- es. ö. Czeeze, u. t. Ozeeze, u. p. Alap . 
mihályúr, 790 kh., kj. és ak. Szentmihályúl', tsz. Zsóflmajor,f"' Báe~-Bodrog .,.,, 
Nyitra, jbtk. és ah. Érsekújvár, ca. ö. Komját, zsablyai j., cs. ö. Zsablya, u. t. Zsablya. u. p. 
lJ, XIII, 4!, u. t. Zsitvagyarmat, u. p. Szent- Sajkásgyöl'gye. 
mihályúr. . · Zsóftpaszta, n .Mikl~svágása, Sáros "*·• eper-

*) Zslbaszentmá.t1ion kk., Bars vm., aranyos- jesi j., cs. ö. Bertót, •· t. és 11. p. Margitfalva. 
maróti j., ház 65; :t 850, T., rk. Alsószelezsény, Zs o l c z a l. Alsózsoleza, Felsőzsolcz<~. 
763 kb., kj. és ak. Alsólizelezsény, tsztk., jb. és *) Zsolna rtv., X Sóház, Újzsolna es Zsolnai 

• ah. Aranyosmarót, cs. O. Aranyosmarót, ':l6, XIV, posztógyé.r; Trencsén ház 606, .E 9.179,LT., 
U, u. 1;. és u. p. Alsószelezs~ny. m., n. r o, d', J), !.896 kb., ak. helyben, ta. 

ZsitTat6puszta, n Dunaradvány, Komárom Trencsén, jbtk. és ah. helyben, cs. ö. helyben, 
t~m., udva1·di ·j. (székh. Ógyalla), cs. o. Komárom, 71, XV} 48, r. _r- e. ~-
a. t. és u. p. Dunaradvány. Zs o l n a 

*) Zsltvalijfaln kk., Bars vm., verebélyi j., *) ZsolnabáDfalT& kk., fi-et~Uift "'·• uol.aai 
ház 160, i 1.161, M., t., l'k. Bars'a~zftr, 1.768 kh., j., ház 1!!6, i. BSS, T., rk. Zaolnalltva, US1 th., 
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ij. ,. at. ( zsolnabánfalvai ij. éli at. Z a om b o r L Manarzaombor, Szászzsombor, 
ta. Taucsén, jbtk. • ab. Zsolna, es. G. Székelyzsombor. 

r.oiD&, 71, XV, 48, a. t ... • p. Zaolna. Zsomborpatak, ,..... SepsibQltszid, HtJr".,llk 
•) Zsolnaberkes i:t., .n-.ncsdn tim., zsolnai j., tim., sepsi j. (székh. SepsiszentgyGrn), u. ~J. 

IlU l 190, T., rk. Zsolnalitva, 41!! kft., kj. Sepsibftkszád, a. t. és u. p. Sepsibllkszád. 
4I ak. Zsolna (ssolnalitYai kj. éli ak. kerGlet), Zsombor dra, r'l Székelyzsomhor, UdNrhely 
llL Trenclén, jblk. él ah. Zsolna, cs. o. Zsolna, ""'· homoródi j. (székb. Oklánd), ·cs. G. Oklánd, · 
n, XV, 48, 11.. t. é8 a. p. Zsolna. u. t. Oklúld, u. p. Székelyzsombor. . 

•) Zselnaerdlid kk., 7htMNI!n ""'·· zaolnai j., Zsomborytanya, r'! Mezöméhes, Torda-Ara• 
Ul M, i BM, T., rk. Bolesó ú Zsolnalitva, nyo11 f.lm., marosludasi j., cs. O. Bild, u. t. '• 
Uli th., kj. '- ak. Zsolna (zsolnalitvai kj. és u. p. Mezc5méhes. · 
at. teriUet), * Trencsén, jbtk. és ah. Zsolna, 1

) Zsór kk., Göm(Jr éli Kia·Hont "•·• tornaljai 
c& c'l. Zsolna, 71, XV, 48, a. t. Litvamellll5, a. p. j., Mz :i!. 1 Ui, M., ref. Beje. 878 kb., kj. 
Zlolna. és ak. ·Beje, tsz. Rimaszombat, jbtk. éa ah. Tor-

llllutal., ""' Csejte, Nyitra ·""'·• vágüjhelyi nalja, cs. O. Tornalja, 25, XVI, 5!, u. t. és u. P• 
J., a c'l. Vágújhely, L L Várüjhely, u. p. Csejte. Tornalja; 

. Zsóripuszta, r"'t Otrokocs, GtJWtilr ú Kia-Hont 
Zolnal poló6g)'ár, n Zsolna, Trencaln ..,.,, tim., tomaljai j., ca. O. Tornalja, u. t. és u. p. 

•· 6. Zsolna, L t. és u. p. Zsolna. Harkács. 
•J Z.InalttT& i:t., ){ Litvaváraljamajor; Trltl- ZsosziÍilJ' kk., Hunyad "•·· vajdahunyadi j., 

.,. •·• aolnai j., hál '17, f, 485, T., o, 1.465 ház 101, i 401, O., .:f=-, kh., kj. él ak. Felsc5-
lrL, k,j. él ak. ZaGina (zaolnalitvai kj. és ak. pestes, tsz. Déva, jbtk. és ah. Vajdahunyad, CL ll. 
brlllet), ta. Trenca-'n, jbtk. és ah. Zsolna, cs. o. Vajdahunyad, M, XXIII, 75, u. t. és u. p. Vajda· 
llolna, 71, XV, 48, L t. és u. p. Litvamezc5. hunyad. · 
• •) Zsolnataraó kk., t~m., zsolnai j., ZsóTölgypaszta, r. Márkháza, Nógrád "'·• 

WI 1~. f. 7.W, T., rt. Harmatos, 1.684 kh., kj. füleki j. (székh. Salgótarján), os. G. K.iaterenye, 
.. at. Hannatos, tu. Trencsén, jbtk. és ah. u. t. Kiste1·enye, u. P• n 

Zlolna, u. il. Zsolna, 71, XV, 4.8, u. t. és a. p. Zsöczetanya, r"'t Dombrád, 81abolca "'"• kis-
llolna. várdai j., es. 3. Dombrid, u. t. Dombriid, a. p. 

1
) ZHlt kk., X Caelkova, Groskove' és Villa- Telektanya. 

Wnya i .7tenutn tllll:., illavai j., ház 299,. f, 2.002, *) · Zsögöd kk., X Csíkszeredai filrd6 és ZsOgöd-
• • 

- T., ~. 8.018 i.h., kj. é1 ak. helyben, tsz. Tren- flirdö; Ca"c t~m., felcsiki j. (székh. Csíkszereda), 
tiéD, jbtk. Illava, ah. Puhó, c1. ll. Illava, 71, hú 30!, i U13, M,, rk. Csíkszereda, 7.330 kb., 
IV, ,7, 1. ~ Illava, ~- kj. helyben (önálló segédjegyz6ség), ak. Gsik-

Ziltmbékpuszta, n Istvánvölry, Toro•Ú.U ""'·• szereda, tsztk., jb. és ah. Csíkszereda, cs. !1. Csík· 
IW!Jaki j., cs. O. Kanak, •· &. és u. p. István- szereda, 82, XXIV, 80, u. t. és u. p. CsikszeredL 
!GlBJ. · Zsögödftlrdö, r-. ZsOgOd, Urik vm., felcsiki j. 
·. 'l Z.omb6kpauta, r"'t Partos, Torofttál """• (székh. Csíkszereda), cs. O. Csíkszereda, 11. ~ 

· búllaki j., cs. O. Nagygáj, L t. Bánlak,. u. p. u. p. Csíkszereda. 
Iarátsonyi rizstelep. · Zsörki, r"'t Pápateszér, Veuprétll t~IIL, pápa.i 

r'l Dévavinya, Já•s-Nagykun- j., cs. O. Ugod, u. t. éa u. p. Pápateszér . 
. lloltto1o 11m., tiszai fels6 j. (székh. Kunhegyes), Zsrnon, r-. Marikó, Trencain t~m., 
•ll. Dévavú.ya, L t. és u. p. l)jvaványa. terczei j., cs. ö. Vá.gbesztercze, 11. t. Vágbesz- . 
~ ') Zsombokostoya, f'"'\ Mát .. zalka, &atrnát· terczP., u. p. Marikó. . 
,.,, mátészalkai j., cs. G. Mé.tészalka. u. 1. és Zs u g á s z t r a L Jivoros. 
1. p. MáMszalka. *) Zsujta kk., Abauj-Torna ~m., j. 

') ZsombolJ& nt., X Caitótelep, Újzsomholya, (1zékh. Hernidzsadé.ny), hú 80, i 679, :U., ! , 
7Aiombolyai nirtelep és Zsombolyai vágóhidtelep; rk. Göncz, 1.065 th., kj. és ak. Abaújvár, tutt. 
Torontál tnn., zsombolyai j., hú 2.011, f-10.893, N., Kassa, jb. Hernádzsadány, ah. Kassa, cs. o. GGncz, 
11., az., czigány, o., o, kg. Kliri, ref. Nagy kik inda, 34, IX, !17, u. t. és u. p. GGncz. 
lUSt kh., ak. helyben, tsz. Nagykikinda, jbtk. és *) Zs'lik kk., X . Vanigapu11ta; Nyitra Hl., 
Ih. helyben, 01. o. helyben, 61, VIII, !14, galgóczi j., hú 69, i. 606, T., rk.· Manisa, 1.B80 · 
r. _[11 e. . kb., kj. éa ak. Vágvftrösvár, tsz. NJitra, jbtk. ú 

Zso1UtlJal n Zsombolya,· Toronteil ah. Galgócz, cs. o. Galgócz, 1!, XIV, 68, u. t. és 
•· zsc:>mbolyai j., cs. .O. Zsombolya, a. t. és u. p•Lipótvárfegyház. 
l. J• Zsombolya. Zs uk -l. Alsózsuk, Felsó19uk, Nemeszsuk. 

ZlombolJal Yágóhldtelep, n .Z.ombolya, To- Zsukmapaszta, f"'\ Nc5tincs, N6grárl ""·· nór-
ftiiUI "•., 110mbolyai j., o. G. Zsombolya, rádi j. (székh. Rétság), 01o 3. N6tincs, L t. 
1o t. 41 •· P• Zsombolya. Ftétsé.F, u. p. N6tincs. 
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liUO Zsuk: ZsD.h 
• 

") Zsukó kk., Bereg latorezaj j. (székh. m., T• rk. Karánsebes, 1.980 kh., IQ. '• ak, 
Oroszvég), ház 105, !. 511, R., t , 1.800 kh., Ökörpatak, taztk., jb. és ah. Luroa, u. 1. 
kj. és ak. Beregszc51lc5s, tsz. Beregszász, jbtk. és Zaguzséu, 63, VIII, m. h., u. t. 
ah. Munkács, cs. ö. Beregsárrét, 65, XI, 8(., u• t. a. p. Karánsebea . 
:Munkács, a. P• 01·oszvt!og. *) ZsuppánJ kk., Krtus6-B•örlny ""'-• bépi .. 

kk., Hunyad. 11m.., körlisbanyai j., bh j. (székl1. Bálincz), haz 180, ! 7~ O., q. Bép
M9, :E 1.177, O., .:j=-, 4.008 kb., kj. és ak. Ribicze, szederjes, i.M1 kh., kj. és ak. Bégaszederjel, 
tsz. Déva, jbtk. és ah. Körösbánya, cs. ö. Risku- jb. és ah. Lugos, ca. ö. Bozsor, 43, vm, 
licza, 64, XXIII, 75, u. t. és u. p. Körösbánya. !IB, :f (Bozsor-Zsuppány), u. t. Bethlen-

*) ZsupánfalTa kk., Kraasó-Ssörtny vm., háza, u. p. Bozsor. 
facsádi j., ház 78, :E O., .:j=-, 1.818 kh., kj. Zs u p u n yes t L Zsupánfalva. 
és ak. Tamásd, tsz. Lugos, jbtk. és ah. Facsád, Z s u r e s t l. Gyc5rösd. 
cs. ö. Rnmunyest, .f.B, VIII, !13, u. t. Kurtya, *) Zsurk kk., X Forgáchtanya; B•tJllola ... , 
u. P• Facaád. . tiszai j. (székh. :Mándok), haz 151, ! t.Oi7, 11., 

Zs u p á n y l. Nagyz;supáuy. -, · i!!, rk. Mándok, i-808 kb., kj. és ak. Eperjllte, 
Zsupapátl, n Hernádcsá.ny, Ab:a~j-Tortu~ 11m., tsz. NyireiJháza, jbtk. és ah. CL 11 • 

filzéri j. (székh. Hernádzsadány), cs. ö. Enyiczke, Mandok, 65, X, SS, u. t. Csap, u. p. Záhoay. 
a. t. és u. p. Hernádcsány. Zs u r z s o v a l. KarasszentgyOrBf . 

Zsuphegy, f"'\ Salomvár, Zola " ... , zalaere1·· Zauzsannam~or, f"'\ 86Giatír -., 
azeai j., ca. ö. Zalalövc5, Uo t. Zalalövc5, u. p. nankárolyi . j., Cl. ö. Szaniuló, L t. és L p. 
Salomvár. · Szaniszló. 

*) z..,pa kk., X Ko.pro.tanya ; KraBB6·Ssörlt~y ZsUhö.-, f"'\ Tésenfa, BGrGnya. na., aitlósi 
vtn.; temesi j. (székh. Sd.kul), ház 116, f. 1)~, O., j., ca. O. Vajszló, u. 1.. Harkány,_ u. p. Kémer.. 
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!da L Erdutaka Ada, Ada, Sopjanskal A.cllamoTCl O, Ad!aJDovci adók., Relletari pk., 
!dL Pozsega vm. Poiega, újgradiskai novngrn-
.lilmovee adót., Moravce-Belovar pk., Zágráb diskai,.j., cs. o. Staro PPlrovo selo, u. t. és u. p. 

,.. Zagreb, szentivánzelinai . svetiivan- Újgradiska Nova Gradi!ika. 
seJinai j., ház 147, i. 971, H., r'k:. Moravce, 1.46!i kh., A.tlZibabe n, Donje Primiiije adók, pk., 
iz, Zágrli.b Zagreb, jb. Szentivánzelina Sveti Motlt·us-Fimne ..,m, Motlrt.S-Rijeka, szluini . · 
!van Zelina, ·ah. Zágráb . Zagreb, es. O. Ka!iina, slnnji j., es. o. Primillljc, u. t. Szluin Slunj, a. p. 
ll, XXV, 8!1, u. t. és u. P• Sesvete. Primi!ilje. · 

!damoTee Q, Adamovec adók., Moravoo-Belo- r-., Krasno adók., Szentgyörgy S\·eti 
"" pk., Zágráb ""'· Zagreb, szentivánze· Jurai pk.. Lika-Korba"a t1m. Likn.-Krbava, 
!inai svetiivanzelmai j., cs. c'i. Kasinn, u. t •. zen~gi senji j., cs. ö. Krasuo, u. t. és u. p. 
ll •· p. Sesvete. .. l Szentgyörgy Sveti Juraj. 

!daAeTOi adók. ú pk., X Ada»evei, Gjepus; Agatln UTOr "- Puslara Ljukovo adók., India -
8rertm ..,m. Srijetn, Aidi j., hú .US, f ~.67ö, lndjija pk., B•ertlm 11m. Brijem, rumai j,. 
Ss.; .:f és kiJ. Sid, rk. Mörovió, 9.309 th., ts&. cs. ö. India lndjija, u. t. és u. p. India -
litrovieza Mitrovica, jb. Sid, ah. :Mitrovicza. lndjija. 
- Mitrovica, Cl. G. Morovié és Sid, 70, XXVIII, Ajderovac n, Srb adók. és pk., Liia-Kor
·90, , u. t. és •· p. Sid. ibava 11m. Lika-Krbava, alsólapaczi Donji-

0, Ada!íevci adók. és pk., 81erém lapaci j , cs. ö. Srb, •· t. és u. l'• Srh •. 
'm. Srijem, iidi j., 4', es. ö. Morovi6 és Sid, Ajdukovlé·brdo '""',Oraovac adók.,Alsólapacz:-

L t. és •· p. Sid. Donjl Lapac pk., Lika-Korba"a vm. Lika-
Uelln Stan r-., Viljevo adók. és pk., Verőesc Krbava, alsólapaczi donjilapaci j., cs. G. Alsó-

tm.- Virovitica, alsómiholjáczi don,jimihoijaci lapacz Donji Lapac, u. t. és u. flo Alsó Lapaez -· 
j., Cl. ö. Podravslr:a Moslavina, u. t. Alsómihol- Donji Lo.pac. _ 
jicz Do.nji Miholjac, u. p. Viljevo. A.la.,oinci r-., Saovci adók., Vanjs.Ir:a PoieiJa pk., 

.lüca f"\1 Tenje Tenja adók. és pk., V erőcse Pozsega vm. Poiega, pozsegai . poiegai j., 
'"· Vwot1itiea, eszéki osijeki j., cs. o. Tenje cs. ö. Pozsega Polega, u. t. és •· P• Púzsega -
'Tenja, u. t. EsZék Oaijek 1, u. p. Tenye Polega. 
Tenja. A.lil.n O, Krmpote auók., Kl'ivi Put pk., Lika-

.liollovac r., Donje Hazje adót., Nova Buko- Korbava vm. Lika-Krba11a, seuji j., 
·vica pk., Vwlk•e t1m. Virovitiea, eszéki osi- cs. O. Vratnik, a. t. Zengg Senj, u. p. Krivi PnL 
jeii j., cs. ö. Crnac, u. t. és u. p. Novu Bukovica. . A l a n J. Ramljanski Alan, Veliki Alan. 

A d o If o v a c L Podravski Ado!fovac. A l ek si n a V o lj a l. Ne::oslavat!ki Lng. 
&4oltovo O, Donje adók., Nova Buko- A.leksinJca O, Gornje Pazarille adók., Pazariste 

'Vica pi., Veriieee 11m. Virot1itica, azlatinai pk., Lika-Korba'Da t1m. - Lika-Krbava, peru-
!ll~~otinaij., cs. ö. Crnac, u. t. és u. ft. Nova Bukovica. siói j., o, cs. ö. Pazariile, ·a. t. Perusié, n. p. 

A d o l fo v o s e l o l. Adolfovo. P81!a1·iste. 
ariók., Relletari pk., X Ad!amovei, A.liloTOL adót., Kaptol pk., X Alilovci, Ra-

·zapolje ; l'o1sega t'm. PoZ.ega, újg1·adiskai mauovci; Possega, vm. Po'iega, pozsegai 
ID.ovagradiikai j., h1i.z 95, f 61J, H., rk. Újgra- polegai j., ház 8j, f. H., cseh, rlr:. Kaptol, 
diaka - Nova Gradiska, 1.104 th., tsz. Pozsega kg. Tre§tanovci, 1.30j kh., tsz., j b. és ab. Pozsega
Po!ep, jb. és ah. Újgradiska Nova Gradi§ka, Pozega, cs. o. Pozsega Po!ega., 78, XXVIII, 91, 
cs. ö. Staro Petrovo selo, 78, XXVII, 89, u. t. u. t. Po.zsega. Polega, u. p. Kaptot 
~ •· P• Újgradiska . ~ova ..llllovei O, Alilovci adók:., Kaptol pk., .Pozqr& 
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Ali-Ant 

- Poiega, pozsegai po!egai j,, es. O. Po- :E 1.706, H., rk. Donja Stnbiea, !1.848 kh., tu. 
18ep Po!ega, u, 1;, Pozsega. Pozega, u. p. ZaiSTáb - Zagreb, jb. Stuhica,. ah. Zágrib -
lap tol. Zagreb, es. G. Donjn Stubiea, , XXV, 81, •· t. 

A l i l o v c i P u 1 t a L Alilovci. és u. p. Donja Stubica. 
A I j m a. l l. Almás Aljmai. Antlra!!enc Q, Andrasevec adók., Donja Stu-

Pianina 1'"'1, Almlis Aljmaii adó}s. bica. plt., Zág,·áb 11m. - Zagreb, slubicJi j., 
6I plt., Yeróc.ee 11m. Viromtica, eszéki osijeki cs. ö. Donja. Stubica, u. 1;, és u. p, Donja Stuhica. 
j., cs. G, Dalja Dalj. u. t. Dalja Dalj, u. p. . Andreiíka Gorica 0, ::ilapno adók., Ja§kovo 
Almás AljmaA. · pk., Z1ígráb '!lm. Zagreb, károlyvárosi - kar-

Almás Aljmal adók. és pk., X Almás Aljmns, lovaci j., cs. ö. Svelice, u. 1;, Károlyváros - Kar· 
Aljm&Ska Planina; Verőcse ,;rn. Viro'IJitica, lovac, u. p. Ja.Skovo. 
eszéki osijeki j., ház ~57, ! 1.396, H., o. kg. AndrljaAovcl ndók. és pk., 81ertm ~~~J. -

ErdM Erd ut, 3.160 kh., ts1. Eszék Osijek, Srijem, vinkovczei vinkovcii j., ház !164-, :E 1.118, 
jb •. Eszékalsóváros Osijek donji srad, ah. H., n., m., rk. Vinkovcze Vinkovci, gk. Rnjevo 
Esiélt Osijek, cs. G. Dnlja. Da.lj, 78, XXVIII, selo, kg. Vinkaveze -- Vinkovei, kh., 181. 
91,· J,, u. t. Dalja . Dalj, cg). Eszék Osijek, jb. és ah. Vinkovcze- Vinkove~ 

Alnu\s Aljmaii O, Almás Aljma§ aN.ók. ós cs. ö. Vinkovcze Vink:lvci, 70, XXVIII, 90. 
pk., Verticu vm. Virot7itica, es11éki osijekij., r (Rokovci-Andrija.Sevci), ~ p. u. 
o, cs. n. Dalja Dalj, u. t. Dalja Dalj, J,, IZ). ,\mlrijaAeTCi O, Andrijüevci adók. és pk .• 

A lm a§ l. Aljmü. . Beerém 'IJm. EJrijem, vinkovczei - vinkoveii j., 
A l m :1. l k a P l a n i n a l. Aljm&Ska Planlna. cs. ö. Vinkaveze Vinkovci, f (Rokoni· 
A.lsólapacz Donjl Lapac adók. és pk., X Andrij&Sevci), ~ p. u. · 

Alsólapacz - Donji Lapac, Gajine, Hosié·draga, Andrljevci adók. és pk., Pimega vm.- p,. 
Lapdki Obljaj, Lapaciti Zbjeg; IAka-Korba'IJa iega, hl'odi j., ház 303, :E 1.407, H., 0, gk. Pii
""" Lika-Krba'!la, alsólapaezi donjilapaci j., korevci, kg. Novo Topolje,6.183 kh., tsz. Pozsega
ház ~8~, i 1.55!, ~z., =j=-, rk. Boril'!evac, 3.3i1 Polesa, jb. és ah. Brod, cs. o. Garein, i8, 
kh., tsz. Gospié, jb. helyben, ah. Gral!ac, es. ö. XXVIII, 91, , f, r-e. """· 
helyben, 79, XXVI, 86, .[11 e. ~- · · O, Andrijevci adók. és pk., 111-

Alsúmiho]jácz Donji Miholjac adók. ·és pk .. 1sega. 'IJm. Poiega, brodi j., o. cs. o. Garoin, 
X. Bockovci, Alsómiholjáez Donji Miholjac, ilQ, r. ~e. ~- · 
Glozdje, Janjevci, Jozinci, Miholjal'!ka ~ Greda, .\ndrilovec adók., Dugo selo pk., X Andri· 
Miholjallka Skela, Hiholjaéki Kard, Afiholjal'!ki lovec, Boljakovina ; Zágráb 'lltn. - Zagreb, dnBO
Majur, Paliba, Prodor, Zahara, Zelena Znba1 seloi j., ház 88, :E' 621, H., rk. Dugo selo, 
Zestilovac; Verdeu 11m. Viro'IJitica, Alsó- 1.8~4- kb., tsz. Zágráb Zagreb, jb. Dugo selo, 
miholjáczi donjimiholjaci j., ház 630, :E 4-.180, ah. Zágráb Znsreb, cs. O. Brckovljani, 
H., m., 0, kg. Kapelna, 12.263 kh.,. tsz. Eszék XXV, 8~, u. t. Prikraj, u, p. Boljakovina. 
Osijek, jb. helyben, ah. Nasicz Nasiee, cs. G. A.nclrilovec O, Andrilovec adók., Dugo aelo 
helyben, 78, XXVIII, 91, i\1. _[Ile. ~· pk., Zágráb 'IJm. Za.greb, Ilusoseloi j., cs. G. 

A.lsómiholjácz Donji .Miholjac 'mv., Alsó- Brckovljani, u. t. Prikraj, u. p. Bo!jakovina. 
miholjácz . Donji Miholjac adók. és ·pk., Ve- Aniéi r., Krasno adók., Szentgy!lrgy - Snti 
rócze 11m. - Viromtica, donji- Juraj pk., Lika.·KorbatJa '!lm. - Lika-Krbaa, 
miholjaci j., O• es. !!. helyben, _[Ile. senji j., cs. ö. Krasno, '•· 1;. és •· p. 
~· · · Szentgyöru Sveti Juraj. · 

AmaUjlno Po]je r-., Haraszti Hrastin adók. és A n t a l M a j u r l. Antunovo. 
pk., Veróc1e vm. Virofitica, osijeki j., Antiéi 1'"'1, Dabar adók. és pk., Lika-Korb~&wa 
es. G. Csepén éepin, u. ~. Ernestinovo, u. p. t7m. Lika-Krba.va, otocsáni oto~aci j., es. G. 
Lnezháza Vladislavei. Dabar, u, t. Olocsán Otol!ac; a. p. Skare. 

A.matonc O, Mijaai adók., Bua pk., Possega. A n t i é s e l o l. Antiéi. 
t1m. Pozega, pa.kráezi pakraei j., cs. ö. A.ntln adók. és pk., )( Antin, Pustara Mlaka; &,. 
Buc'!ko Kamensko, •· t. _Palo·áez Pakrae, u. p. 'IJm. Srijem, vukovari j., ház 189,. i. 
Buc'!ko Kamensko. 627, H., rk. Tordineze.- Tordinei, kg. Karb· 

A m a t o v c i I. A~o.tovae. . !ica, !1.560 kb., tsz. Eszék - Osjiek, jb. él ah. 
Aladjié 1'"'1, Po!e§Jri Volljak adók., Vilié-selo pk., Vukovar, cs. ö • .Markuiica, 70, XX.VHI, 90, 1. t. 

Pozsega 11m. Poiéga, pozsogai polapi j., Markusica-Antio, a, p. Gaboi . 
cs. ö. Bul'!ko Kamensko, u. 1;. és u, p. Po· A.ntln Q, Antiu. adók. és pk., &ert"' wa. 
1sep Pof.ega.. Srijem, vukovari j., cs. o. Markutica, •· 1;. 

A.ndrdeTec adók., Donja Stubica pk., X An· Markusica-Antin, u. p. Gabo!l. 
draseveo, Hruievec, Matenci, Stubic'!ki Kamenjo.k; Antinovlea ti, adók., 
Zdgráb ""'· Zagreb, j., hú 313, pk., Lika-Korbatlfl ""'· Lika·Krbata, perulia 
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J., cs. G. Pazari!ite, u. ~ Peru!ii6, •· P• novagro.di!ikai j., cs. G. Staro Petrovo selo, u. t. 
és 11.. P• Staro Petrovo selo. 

Antolov Brijeg L Krapinsko Polje. Arapov Dol l. Re!ietar. 
A.ntolono O, Kutnjak adók., Rasinja pk., Arduliene f"'\, Gjurgjanci o.dók., Vrbica pk., 

Yara&d ""'·- Varaldin, ludbre~ti j., cs. G, Maii Vertk.ee ""'' Viromlica, diakoviri dja-
Bukovec, a. t. és a. p. Rasinja. kovoi j., cs. O. Stari Mikanovci, u. t. Dialcová.r 

.lJJtovo O. Belgrad adók., Grilane-Belgrad Djakovo, u. P• Vrbica. 
p'k., Modrvs-Fiume vm.. Morlrui-Rijeka, cirkve- Armtnonc ,......, Dijane§ adók., Vrbovec pk., 
nicai erikvenicai j., cs. G. Cil'kvenica Belovár-Körö1 vm. Bjelot~ar-Krilevt:i, kOrtisi 
Gribanica, a. t. és u. p. , . kri!evcü j., Cl. G. Vrbovec, u. t. 68 L p • 

.btanovac adók. és pk., Po.esega ""'· Polego., Vrbovec. . 
pakráczi pakraci j., hál !!65, f, 1.897, N., t., m., A!iau.Ja adók. ú pk., S.eerlta vm. l!Jrijem, 
ef, rk.Gaj, gtk. Di!inik, !!.561 kb., tsz. Pozsega zimonyi zemuni j., ház 171, f. U68, Sz., 
Potep, jb. és ah. PakrAcz Pakrac, cs. G. t., .::f, rk. Nikincze Nikinci, gk • .MilroviCJa -
Uljanit, 78, XXVII, 89, a. ~ Pabai!ka Poljana, Mit1·ovica, 7.!151 kb., tsz. M.itrovicaa Jlitrovica, 
~· jb. és ah. Zimony Zemun, cs. G. Kupinovo, · 

A.Dtuonc O, Antunovac adók. és plt., Ponego. 70, XXVlll, 91, u. t. és u. p. Kupinovo. · · 
.,., - Poiega, pakráczi pakraci j., d", cs. G. AliaDja O, A!ianja adók. és pk., S.eertm 
Uljanik, u. t. Patrai!ka Poljana., ~· zimonyi zemuni j., .:f, cs. G. KupinoTo, 

Antunoyac l. Kapan. u. t. és u. p. Kupinovo. 
A n l u n o v a c l. Na&ii!ti Antunovac, Virovi- · · adók., Pieternica pk., Po11ega 

tifü Anmnoyac. ""'· Polego, pozsegai polapi j., hú 
l,ntltuoTO f"'\, Sodolovci addk., MarkuAioa pk., i. 179, H., rk. Pole8ke Sesvete, kb., ta., jb. . 

. &er4M """ - Sriiem, vukovari j., cs. O. Marlr:u!iica, és ah. Pozsep Polep, cs. G. Pleternica, 78, 
· 1. t. M:arku§ica-Antin, u. p. Gabo8. XXV'UI, 91, u. t. és .u. p. Pletemica. 

A.patija O, Slokovec adók., Ludbres pk., Alilkovci 0. A!iikovci adók., Ple~rnica pk., 
Varasd ""'· Yaroldin, ludbresi j., as. G. Po11ega Poiega, pozsepi poiepi j., cs. 
Ludbrag, •· t. és a. P• Ludbreg. O. Pleternica, a. t. és u. p. Pleternica. 

. A.patonc adók., Vojakovac plt., Belot~ár- Alipergeri f"'\, Kupinecll:i Kraljevec adók., Ku· 
Körös vm. Bjelo",ar- Krile"ci, kOrOBi kri- pinec pk., Zágráb ""'· Zagreb, pisaroTinai j., 
lmii j., ház 189, f, 901, H., rk. Glogovnica, cs. G. Zdenaina, u. 1. és u. p. · Les-
l19' kb., tsz. Belovár Bjelovar, jb. és ah. kovec. . 
IGrGa Krilevci, cs. G. KOrOs Kri!evci, 16, A il p e r g e r B el o l. Ailpergeri. 
XXV, 88, u. t. KOrOs Krilevci, u. p. Vojakovac. Uo"ff r'\. Bizovac adók. és pt.1 VereSue 

· A.pdOTac O, Apatovac adók., Vojakovac pk., ""'· Yirot1itict.1, eszéki osijeki j., cs. 6 • 
• 

Belovar-Körö1 ""'·- Bjelot~or-Kriieru:i, kOrOsi Bizovae, u. t. és u. p. Bizovac. 
- .krilevcii j., cs. o. Koros Krilevei, a. t. Augulitanonc adók., Pokupsko plt., X 
IGras- Kri!evci, u,. p. Vojakovac. Augu§lanovee, Lijevi Degoj; Zágráb""'· Zagreb, 

A.pleTCI adók., Nijemei pk., Seertm Srijem, pisarovinai J., ház 167, ~ 678, H., rk. Pokupsko, 
Tinkovczei vinkovcii j., ház 79, i. 4041 H., rk. 1.40! kb., tsz. Zágráb Zagreb, jb. · 
Liponc, q. llinci, 1.718 kb., tsz. Eszék Osijek, vina, ah. Jaska, es. O. Pokupsko, 96, XXVI, 
jb. és ah. Vinkovcze Vinkovci, ca. G. Nijemci,. 70, u. t. Pisarovina, u. p. Pokupsko. 
XXVIII, 90, a. t. és u. p. Nijemci. Augulitanonc O, AuruAtanovec adók.,· Po-

A.pieTCI Q, Apilevci adók., Nijemci pk., S.ee- lcupsko pk., Zágráb ""'· Zagreb, pisarovinai J., 
rtm ""· - Srijem, vinkovczei vinkocü j., os. O. cs. G. Pokupsko, L t. Pisarovina, u. p. Po· 
N1jemci, a. t. éa a. p. Nijemci. kupsko. 

A r a p o v a c L Arapovac-brdo. A!léevao ~""\, SzentgyltrgJ Sveti Jaraj adók. 
A r a p o v a c l. Gornji Ladjevac. és pk., Li ke~-Korbava '""· I4ke~-KrbatltJ, 
ArapoYac-brdo fl, Staro Petrovo selo adók. zensgi senji j., cs. o. Zengg Senj, u. t. él 

& p~ Po;aega tltlf, Polega, ójgradiskai 11. p. Szenti'fOrr;y Sveti Juraj • 
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Babi 6· ielae ,-..., Szentgy!Jrgy - Sveti Juraj 8 fl, u. t. Li6ko Petrovo selo (nyáron: Plitviak& 
adók. és pk., Lika-KorbatJCJ 11m. LikCJ·KrbatJa, Jezera), a. P• Vrhovine; 
18D1Jgi aenji j., es. o. a. t. és a. p. Babotok O, Zdelice adók., Kapela pk., Beloflár· . 
S18nt1JY6rrJ Syeti Juraj. KöröB t~m. Bjdot~ar-Kriüvci, heloviri -

B a b i é i L Ban sk i Dre novae. bjelovari j., e& O. Kapela, •· t. Podrav&ti Novilfld, 
• 

B a b i n a e I. Bedenik. u. p. Kapela. 
Babina Gora ,-..., Removac adók., Gjulaves pk., Baéanovcl ,-..., Maradék-M'eradik adók. és pi., 

PoRegCJ f)fJI. :RJlegCJ, daruvari j., es. o. Gjula- Berwtm tJm. Srijcm, iregi irigij., lll.ll.lres-
ves, u. t. és u. p. Gjulaves. Irig, u. t. Be&ka, u. p. Maradék Maradil 

Babina Greda adók. és pk., Beerém t~m. Baéln adók., Dubiea pk., X Donji Baéin, 
· Sri,; em, zsupanyai lupanjai j., hé.z 867, ! 3. 97 B, H., Gol'nji Baéi.J;l ; Zágráb tJm. Zagr~b, tostajnicai 

C;, q. Vinkovcze Vinkovei, 18.906 kh., tsz. Eszék j., ház ! 59~, H., rk. ·Dublca, 1ISM kb., tu. 
-Osijek, jb. Zaupanya Zupanja, ah. Vinkoveze Petrinja, jb. Kostajnica, ah. Petrinja, cs. ll. Do· 
Vinkovei, es. o. helyben, 70,XXVUI, oo • .r- e. ~· bica, 96, XXVII, SS, U. t. és u. P• Dubica. 

Bablua Greela O, Babina Greda adók. és pk., Baéinac r.., Smiljan adók. él pk., Lü:a-Kor-
Suré• t~m. 8rijem, zsupanyai zupanjai j., (j, ba"a tJm. Lika-KrbatJa, p:ospi6i j., cs. 6. 
L t. Babina Greda, _[It e. ~·. . BruAane és Gospié, u. 1;. Gospi6, u. p. Smilj&ll. 

Babina Rijeka adók., pk., Zágráb Baóln-dol adók., Cemik pk., X BaéiJl-dol 

• 

""'· Zagreb, kostajnieai j .•. ház 70, i, 457, Sz., h., Maia Bukovica j :&IBegG ""'· Poiega, újgradi11- · 
rk. Kostajniea, kg. Donji Kukuruzari, 1.878 kb., kai novapdi.Akai j., ház 118, f, 786, H., rk. Cer· 
ta. Petrinja, jb. Kostajoica, ·ah. Petrinja, es. O. nik, U85 kb., taz. Pozsep Polep, jb. 
M:e~en6ani, 96, XXVII, 88, u. t. Major,. u. P• és ah. Újgradiaka Nova Gradi§ka, cs. ll. U~ 

gradiaka Nova Gradiaka, 78, XX.Vll, 89, t. ~ 
Babina .Rijeka Q, Babina Rijeb. adók., Me~en- és u. p. Cemik. . · 

pk., Zágráb tJm. Zagreb, kostajnicai j., Baéln·dol O, Baéin-dol' adók., Cernik pl, 
cs. o. Mel!en~ani, 11. t. , u. p. Mel!enl!ani. :RJnega tim. Po!ega, újgra.diskai - novagra· 

Babiaci O, Petrii!ka adók., Ivanska pk., Belo- diSkai j., ca. o. Újrradisb Nova Gradiib, 
t)ár-Körös Bjelovar-Krilevci, helováli u. t. 68 u. p. Ce~nik. · . 
bjelovari j., e&. a. I vanaka, u. t. Belovár B je- Ba~enc adók., pk., X Ba6enc, Sn· 
lovar, u. p. Ivanska. · . kova~; Ver4cu ""'· Viromtica, ver6czei -

Babinec adók., ltri~ovljan-éesüea pk., X j., h6.z 84!, i 76!1, H., m., n., rk. Gra· 
Drauko. Brezje, Falinié, Kolatbvee j dina és Lukica Luka~, 1.79~ kh., tu. F.. -

Varasci ""'· VCJra.idit~, varasdi vara!- Osijek, jb. és ah. Verlleze Virovitica, ca. ll. 
dini j., ház 1 i. 9~4o, H., rk. Natkri!ov]jan, Suhopolje, 78, :xxvm, 89, u. 1i. Lukács - Lu
Radovetki Krilovljan, 1.466 kb., tsz., jb. és ah. kal!, u. p • 
V Vara!din, cs. a. Vinica, 16, XXV, Bai\evae Q, Bacevac aaók., Gradine pk., y,. 

u. t. és u. p. Vinica. . r4oie tJm. Virot~itica, verc'Jezei virovilicai 
Babinec O, Babinec adók., Kri!ovljan-Cestiea j., ca. ö. Suhopolje, u. 1;. Lnkáca Lukaé, L p. 

pk., VarCJstl ""'" YGralclin, varasdi YaraZ· Gradina. · 
dini j., es. o. Viniea, a. t. és u. p. Viniea. Bacíé·duliba r"\ Cesarica adók., KarlopalÓ-

B a b i n e c l. Babinei. Karlobag pk., Liia-Kor·bava ""'· Lika·Krba11a, 
Babin ][raj ~ Dobroselo adók., Alsólapaez goapiéi j., cs. O. Kal'lopagó Karlobag, u. ~ Bru· 

Donji Lapae pk., LikCJ-KoJ·ba11CJ t~m. Lika· sane, a. p. Baske OStarije. . 
KrbatJG, alsólapaczi donjilapaci j., es. o. Do- Baölél O, Drivenik adók. és pk., Modr"" 
ljane, u. t. és u. p. Alaólapacz Donji Lapac. Fiume tJm. Modrui-Bijeka, cirkvenicai - cirk· 

Babin Potok adók., Vrhovine pk., X Bigina Po- venicai j., ca. o. Kraljevica, 1.. 1;. KriZi§ce, u. p • 
Ijana, Boriéa Seliste, éorkova liJvala, Donji Babin Driveni6ki Zagrad . 
Potok, Gornji Babin Potok, Kon6arev Kraj, Plit- Bacinel adók. és pk., Seerlm wm. - Srijem, 
vica, Plitvi~ki Ljeskovac, Pro!íée; Lika·Km·bava sidi j., ház 814-, !. 1.768, Sz., r., t, .:f, rt. Kuku-

• 11m. Lika·Kt·bGtJa, otocsáni oto6aci j., hb jevci, .t-.376 kb., tsz. Mitrovicza Mitrovica,jb. Sid, 
• 

!73, ! 1.778, Sz., rk. Korenica és Sinac, kg. Crna ah. Ujlak Ilok, ea. O. Erd15vég Erdevik, 70, 
Vlast és Sadilovac, 20.452 kb., tsz. Gospié, jb. és XXVIII, 90, m. h., u. t. és u. p. Kulmjevci. 
ah. Otocsán Cto~a.c, es. o. Vrbovine, 79, XXV l, Balibaci O, adók. és pk., B•e.rélll ""·-
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lidi J., t, .:f-, cs. 6. Erdc5vélif Erdevik, Bahunsko r." Donja Voóa adók., Maraleveo 

111, h., L t. és a. p. Kukujevci. pk., Vara.tti t~m. ivaneei j., CL 3. 

a a i n c i P u a t a l. Bacinci. Ladanjsko Brezje, a. t. és •· p. Maraleveo. 
Ballkol ~ Ladimirevci adók., pt., B a h u n s k o a e l o l. Bahunsko. 

Yer6cse '*" VirofJitictl, eszéki oaieki j., Baji5no f"\, Gemik-Cavie adók. és pk., 
. es. o. Bizovac, a. t. és 11. p. Bizovac. rus-Fiume tim. Morlrui-BijtlifJ, BiliAki J., CL G. 

BailkoTica adók., Nagypiszanicza Velib Su!iak, u. t. Su!iak, u. p. Cavle. 

• 

Pisanica pk., BelofJár· Körös ""'· · · Bjdot~rJr- B a j l! e v o s e l o l. Bajl!evo. 
Kriief1t:a. helovári bjelovari j., ház 99, :E 629, Bajiéi Q, Rosopajnik adók., Ribnik pt., Ztl.g-
Sz., b., rk. és kr- Nagypiszanicza Velika Pisa- ráb t~m. Ztlgreb, károlyvá.rosi karlovaci j., 
uica, 1.17! kb., tsz., jb. és ah. Belovár Bjelovar, cs. O. Mali Modru!ipotok, •· t. Kirolyváros -
cs. O. Ral!a, 16, XXVII, 87, L t. Veliki Grdje· Karlovac, u. p. Ribnik. 
ftC, L p. V elika B aj l o v i 6 i L Luil!ani. 

Bai!koTica O, Backovica adók., Nagypiszo.nieza Bajta '""' Cernik-Cavle adót. és pt., Motinu· 
-V elika pk., Belot~ár-KDrös vm. Bje- Fi.ume t~•. suiaki j., e&. G. 
lofltJr-KriiefJci, belovári bjelovari j., cs. O. Su!iak, L t. Suiak, u. p. 
RICa, •· t. Veliiti Grdjevac, a. p. Dakar Daccarl v., MorlrtiB·Fiuml tim. -
- Velika Pisanica. · Morlrvi-BijeJ:a, ház ({.8, :E !1.09t, H., 5, 698 

Bai!aga adók., Kraljev&mi pk., Zágráb ~-. kb., tsz. Ogulin, jb. helybeu, ah. Suiak, ea. 6. 
Zagreb, glinai j., ház HiS, :E 1.!!07, Sz., To rk. Kraljevica, haditengerészet,. XXVI, m. 
binti6, U4.8 th., tu. Petrinja, jb. és ah. h., L- e. ~- · 
Glin&, ca. o. Kraljevl5ani, 96, XXVI, 88, m. h., Bakarac adók. és pk., X Bakarac, TurioMo; 

(Kraljevl!ani), • ""'· Morlrvi-BijeJ:a, suiaki j., 
Q, Bal5uga adók., Kraljev~ani pk., Zág- ház 89, :E 391, H., rk. Kraljevica, kh., tu. 

ráb ""'· - Ztlgreb, glinai j., T• cs. 6. KnlJev&Lni, Ogulin, jb. és ah. Suiak, es. G. Kraljevica, 
m. h., ~. f· (Kl'aljev&Lni), tengerészet, XXVI, 86, •• t. Kraljeviea, 1:8]. · 

BüiD O, Markoievec adók., estina pk., Zág- Bakarac Q, Bakarac adók. és pk., Moti",... 
ráb Zagreb, zágrábi zagrehi j., cs. o. Fiume t~m. Motlrui-Bijelca, suiaki j., ca. 6. 
Zágráb - Zagreb, a. t. Ugráb Zqreb, 11. p. Kraljevica, u. t. Kraljevica, [8]. 
Sestíne. . · · B a k a r i é i L Vrbovac • • • 

B a 15 v a r B r i j e B l. Vrhovac. Bakarska Draga r"!, Vrbovsto adók l§s pt., 
Ba~Tfca n, Prizna adók., Jablanac pk., Li.kt!r Morlrus-Fi.ume "m. MotirW..Rijeb, vrbovskói 

Korbat'tJ ""'· Lika·Krbat~a, zenggi senji .i., j., cs. 6. Vrbovsko, •• t. és 11. P• Vrbovsko. 
es. G. Jablanac, u. t. Karlopagó Karlobag, •· p. B ak a r1 ka D r a r a l. Brinjska 
lablanac. Draga. 

Badjno n, 'Viljevo adók. és pk., Ver6c:1e Bald6 adót., Felst5mjho.ijAe& Gornji •iholjae 
,.. - Yirl)t)itica, alsómiholjáczi donjimiholjaci pk., Verócie ""., Virovmca, szlatinai alati-
j., 011. o. Podravaka Moslavina, u. t. Alsómihol- nai j., ház. 183, ! 1.107, H., sz., m., rt. Slado· 
jic.z - Donji Miholjae, a. p. Viljevo. jeni, tr. Szlatina J.o:u kb., tsz. Eszék 

Badjlneo adók., Dubrava pk., X Badjinec, Osijek, jb. és ah. Szlatina Slatina, es. G. Sopje, 
Gnberec, Svinjarec; BelofJár-Körös tma. 7.i, XXVIII, 89, u. t. és u. p. SzlatiDa-
BjelorHJr-KriJM, l!azmai j., ház 99, i ~"• H.. Dald6 Q, Bakié adók., Fels~miboljácl' Gornji 
rk. uubrava, !U78 kb., tsz. Belovár Bjelovar, M,holjac pk., Yeróc~e t.~m. . ViroTJitica, azlatinai 
jb. és ah. éazma, ca. O. éazma, 16, XXVII, 871 slatinai j., cs. O. 'Sopje, •· L él u. P• SSlatina 
1. L él u. p. Dubrava. Slatina. 

Q, Badji:Dec adók., Dubrava pk., Bakone r"!, Donje adók., Pazariite 
Btlo'Dár-Körds "'~· Bjilot~ar·Kt·ilwm, winai pk., Lilea-Korbava ""'· LiJ:a·KrbatJa, peruAiéi 
j., es. 6. Cazma, •· t. és u. P• Dubrava. j., cs. O. Paza•·i!ite, •· t. Peruiié, •· p. Puariite. 

• 

• 

• 

Badljema adók. és pk., Po11ega tm~. Polega, Bakove.l f"'l, Gjurgjevae adók. éa pk., BelOflár· _ 
pakráczi pakraci j., ház 130, :E 873, H., m., Körós tJnl. gjurgjevaci j., 
aeh, 0, Uo4S kh., tu. Pozsega Polep, jb. és cs. O. Gjurgjevac, •• t. Gjurrjefte, •· p. Fer- . 
ah. Pakrácz Pakrac, es. O. Pakráez dinandovac. 
78, XXVII, 89,~ m. h., u. t. Sira~ ~- Bakovlíica r"!, mogovae adók., Podravski 

BatUjeTIDa O, Ba.dljevina adók. és pk., Po- Novigrad pk., Belot~ár-Körös f7tll, Bjelot~fJr-
"tgG PoicgrJ, pakro.ci j., (5, ca. KriietJei, kaproncui koprirnieai j., cs. iJ. Kap· 
l. Pakrácz Pakrac, m. h., u. t. Sira6, ~. Koprivnica, a. t. Kapronen Kopriv· 
· Dadovinel O, Bl"UIJ~viea adók., SoAice pk., niea, u. p. Podravski Novigrad. ' 

Zágráb ""'· Zagreb, jaskai jaatrebarskoi j., JJakrac fl, Dobroselo adók., Alsóiapacs -
cs. G. Kostanjevac, a. t. KraAi6, 11. p. Ka.M. Donji Lapac pk., Ltka·KfW'bat~fl ~'•· Liis· 
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Krbat1G, alsólapaczi donjilapaci j., cs. O. Po'iega., újgradiskai novqradilbi ~ .. hú Ilf. 
Doijane, a. t. és u. p. Alsólapaez Donji Lapae. f. 695, H., sz., rt. Cernik, kr. Cerniaka ~umetliea, 

B a l a h a n i l. Kostanjevac. !!.!!17 kb., ta. Pozseg& Polep, jb; és Ih. 
Balaöeva Lisina r-., adók., Alsólapaez Újgradiska Nova GradHika, cs. ll. Ú'jgradisb-

Donji Lapae plt., Liia.-KOf'bat1a. ""'· Lika- Nova 78, XXVII, u. t. és u. p. Cermk. 
Krbat1G, alsólapaczi donjilapaoi j., es. G. Nehl- Banl6evac Q, Baniaevao adók., Cernik pt., 
jusi, u. i. Alsólapaez Donji Lapao, u. P• Posaega "".. Polege~, újgradiskai - nova-
Nehijusi. gradiiikai j., os. o. Újgradiska Nova 

B a la 1 o v i D v o r i L Lug. a. t. és u. P• Cernik. 
B a l a a i L Kostelj. B a n i C! e v e e l. Rakove6ki Baniatvec. 
B a la ts ka P u s t a l. Blatska. B a n i j a L Grilane. 
Balenfjal'""l, PazarlAte adók. és pk., Li1ca-KOf'- B a n i j a l. Rade§i6. · 

ba.tJa t1m. Li1ca.-KrbatJa, peruliéi j., es. G. Banja r-." Pothum adók., ~elenje pk., Mod,.,. 
PazariAte, u. i. Peros ié, u. P• Pazarilte. Fiume .".. Motlru8-BijektJ, suiaki j., ca. 6. 

Balenska Draga 0, Stinioa adók., J ablanac pk., Suiak. u. t. Susak, u. p. Jelenje. 
Lika·l!Of'batJa ""'· Lika-KrbatJa, B a nj a a e l a L Banje selo. 
senji j., cs. G. Jahlanae, u. i. és u. p. Jahlanac. B~e selo Q, Laklee adók., .MoraY~·Belovar 

Balenska Plana ~. Sveti Rok adók., Lovinac pk., Zágráb ""'· Zagreb, szentiváozelinai -
pk., Lika-KorbatJa ""'· ·Lilca.-Krbe~tJa, graaaci svetiivanzelinai j., ca. G. Brckovijani, t. t. ú 
j., cL G. Lovinae, u. t. és •· P• Lovinae. u. p. Sesvete. 

B a l i é i l. Danculoviéi. Banjkal ~. Dalja Daij adók. és pk., Vtr6CII 
Ballnae adók., Maja pk., ••· ""'· Viro-t~inca, eszéki osijeki j., ca. G, 

Zt~grlb, glinai j., biz 106, ! 697, SJI., kg. Hajtié, Daija Dalj, u. i. és •· P• Daija - Dalj. 
· 1.1>16 kb., tsz. Petrinja, jb. és ah. Glina, es. G. BanjkoTec O, Mac'!e ad6k. és pk., VartUd ,., 

• 

• 

Obljaj, 96, XXVI, 88, a. t. Glina, u. p. Maja. V araitlits, ziatari j., CL G. Zlatar, •· L ZlataJ, 
Ballnac Q, ~alinac adók., .Maja pk., Zágráb u. p. Mace. · 

""'· - ZagrtiJ, rJ.inai j., cs. G. Obljáj, L t. Banjkovica A, Subotiea adók., pk., 
•· p. Maj a. · Va raB d ""'· V e~raltlitf, ludbrefi j., ca. G. 

f"\ Oeralije adók., Slaünski Drenovae Ludhreg, L t. és u. p. Rásinja. 
pk., Yertk11 ""'· VirotJifica, szlatinai slati- B a n j a ki K r a j l. éviaki Komiéi. 
nai j., cs. G. Slatinski Drenovae, m. h., u. t. Banjsko selo O, Belaj adók., Barilo'ri6 pt., 
Mitleui, a. p. Rijenci. Motlrm-Fiume ""'· Motlrui-Bijeb, vojni6i j., 

BaiJevac adók., Zavalje pk., Ltka-Korba"a ""'· es. G. Barilovié, •· t. Károlyváros- Karlo"No 
Lib-Krba•e~, korenicai j., biz 101, t 6!3, a. P• Barllovié. 

H., 11., rt. Zavalje, q. Licko Petrovo selo, 4.434 BankOTcl adót., pt., X Blllkovai, 
kb., tsz. Gospié, jb. Korenica, ah. OtocsAn - Oto- Osllovac i Veróue ""'· Viro11ieica, nasiczi -

. ' 
a&o, cs. G. Zavaije, 79, XXVI, 86, a. t. és a. p. o&Sicei j., biz 71, i. öB" h., m., n., rk. feri6anci, 
Zavalje. 1 kb., tsz. Eszék Osijet, jb. és ah. Nuica 
' Baljene Q, Baljevac adók., Zavalje pk., Ltka~ Naiiir.e, es. G. Orahovica, 78, XXVlll, 91, L t. 
Korbt~t111 ""'· Lt1ca.-KrbatJa, koreniesi j., cs. O. és n. p. 
Zavalje, n. t. és a. p. Zavalje. BankoTcl Q, Bankovei adók., Feriaanci pt, 

Baljkula f"\ · Krbavica adók., Bunié pk., Lika- Verőeze tJm. Viro11itica, nasiezi nüicei j., 
Korba11a. ""'· Lika-KrbatJa, korenicai j., cs. G. cs. G. Orahovica, •· t. és u. p. Feri6ancL 
Bunié, u. t. és a. P• Bnnié; · B a n ko v c i L Polesti BaokoveL . 

B a l t i é i L Balinac. Danoltor adót., Cerevié pk., X BanoAtor, 
BalTan r-." Budimei adók., Pod~rorac pk., Verőeze Bikonj i Bzerlm ""'· Srijem, újlaki - iloü j., 

""'" VirotJittca, nasiezi naiieei j., cs. G. hAz !16, i 1.137, S1., n., :f, rk. éere'rié, 3.67~ 
Koiika, •· t. és a. p. kb., tsz. Jl.itrovicza Mitro'rica, jh. és ah. Újlak 
Ba1Tan~l6 r-." Koska adók. és pk., Veróc•e llok, cs. o. Gerevi6, 70, XXVW, 90, J,, L t. 

.".. 'P'iroMt:a, nasiczi nüicei j., CL G. és u. p. Cerevi6. . 
Kolika, u. t. és a. P• Koska. Banolitor Q, Banoitor adók., Cere'rié pk., 

B a n a t l. Bolfan. . S•erlm ""., Brijem, újlaki j. iloki j., =f, 
B a n a t l. Podrasid Banat. cs. G. Cerevi6, j,, a. i. éa u. p. Gerevi6. 
Bandlno selo O, adót., Veljun pk., Banovac adók., Badlje'rina pk., PoiHgtJ ,., 

Motlrus-Fiume ""'· szluini Po'i•ga, palr.ráezi pakraci j., hú f. 313, 
slunji j., CL G. VeljUD., •· t. és a. ~· Szluin Olasz, m., rt:. és kg. Patrácz Pakrr.c, 573 kh:, !la. 
Slunj. Pozsega Polep, jb. és ah. Pakrácz- Pakrac, 
Banl~ene adók., Cernit p.k., X Bani6evac, es. o. Kukunjevac, 78, XXVII, 89, •· ~ Paktáca-

Bijeli Brijer, Opriinac, SinUje; Po11eg,. "m• rwao, L P• &dijevma. 
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Ban-Bap 

BlllOT&C O, Banovae adók., Badljevina pk., :Qanskl DTorl r.., Gornje Ladanje adók., Vinica 
Poeaega, vm. Poiega, pakráezi pakraei j., pk., Varasa vm. Yara;elin, varasdi varal-
cs 11. Kukunjevao, u. t. Pakrácz Pakrae, u. p. dini j., es. o. Vinica, u. t. és •· P• Vinics. 
Badljevina. Bmnskl Gra~oTac adók., Kraljevl!ani pk., Zá g· 

Banora Jarnga adók., pk., Possega ráb vm. Zagreb, glinai j., ház 101, f. 718, Sz., 
""' - Poisga, novakai j., ház 1!8, f. 666, H., rk. éunti6, kg. Ba~uga, U91 kb., tsz. Petrinja, 
t., rt. .Medjuri~, 1.618 kb., tsz. Pozsep - Po!ega, jh jb. · és ah. Glina, cs. o. Kraljevl!ani, 96, XXVI, 
Novska. ah. Ujgradiska Nova cs. o. 81, ~. r, u. P• Bal!up. 
Lipovljani, 7~, XXVII, 89, .(1' e. ~· Banskl GraboTBC O, Banaki Grabovac adók., 

BanoT& Jarnga O, Banova Jaruga adók., Me· Kraljevoani pk., vm. Zagreb, glinai j., 
djurit pk., Pozsega vm. Posega, novskai j., cs. o. cs. o. Kraljev~i, r. q. P• Bal!uga. 
Lipovljani, p e. ~- Bansld KonöeT&c adók., Lasinja pk., X Ban•ti 

Ballorci Bebrina pk., Po1st:ga vm. - Koval!evac,Kablar, Lasinjski Prtos, Zágráb vm.-
Poiega, brodi j., ház i 685, H., rk. Bebrino., Zagreb, pisarovinai j., ház i 1.874, H., sz., 
rk. Kanüa, q. KobaA, 1.816 kb., tsz. Pozsega rk. Lasinja, kg. Sjeni~k, ,,560 kb., tsz. Zágráb
Potega, Jb. és ah. Brod, cs. O. Oriovac, 78, XXVIII, Zagreb, jb. Pisarovina, ah. Jaska, es. G. Lasinja, 
91, 1. t. Oriovac, u. p. Bebrina. . 96, XXVI, 83, a. t. Pisarovina, u. p. Lasinja. 

Banorci Q, Banovci adók., .Bebrina pk., PosstJ{Ja. Banskl IoTaöevac Q, Banaki Kovaöevae adók., 
tili. - Polega, hrodi j., cs. o. u. t. Lasinja pk., Zágráb ""'· Zagreb, pisarovinai 
Oriovac, n. p. Behrina. j., cs. o. Lasinja, u. t. Pisarovina, u. p. LasinjL 

Banonna Q, Li6 adók. és pk., Motlrt18·Fiume Bansld n, Petrijaneoka Nova Ves adók., 
••·- MorJrui-Bijd:a, delnicei j.~ cs. G. Fu!ine, Pelrijanee pk., Varasel ""'· V aralai•, v~di 
L t. Fuzine, u. p. Li6. varaidini j., cs. o. Viniea, L t. Viniea, a. P• 

Banoro f"\, Gostovié adók.,Vrbovec pk~, BelotJár- Petrijanee. 
Kórör "'· Bjelot1ar·Krilevci, körösi kri- Banskl M:orarcl adók., Lasinja pk., Zágráb 
ievciij., cs; O. Vrbovee, u. t. és u. p. Vrbovec. ""'· Zagreb, pisarovinaij.,ház68,i416,Sz.,h., 

B a n o v o l. Srebrenik. ' rk. Lasinja, tg. Sjeni&lk, 1.0!7 th., tsz. Zágrab -
BalloTo aelo Q, Podhum adók., Jelenje pk., Zarreb, jb. ah. Jasta, cs. o. Lasinja, 

Jlod".,..&me ""'· Moarui-Rijeka, suiaki j., 96, XXVI, a. t. Pisarovina, u. p. Lasinjs. 
ca. il. Suiiak, u. t. SuAak, u. p. Jelenje. Banskl MoraTcf O, · Koravei adók., 

• 
Baaska Gorica O, Gremjevec adók., Tubelj Lasinja pk., Zágráb vm. Zagreb, pisarovinai j., 

pk., Vararel vm. Yaralain, klanjeci j .. cs. ö. cs. G. Lasinja, u. 1. Pisarovina, n. p. Lasinjs. 
Klanjee, •· t. Klanjec, u. P• Tuhelj. Bansko Vrpolje adók., Dvor pk., Zágráb vm. -

8111811:& Seinlea adók., Lasinja pk., Zágráb Zagreb, dvori j., ház i '71, Sz., kg. Javo
, .. - Zagreb, pisarovinai j., hú 66, f, J~3, H., ranj, 970 kb., tsz. Petrinja, j b. Dvor, ah. Petrinja, 
rk. Lasinja, 668 kh., tsz. Zágráb Zarreb, jb. cs. o. Dvor, 96, XXVII, 83, a. t. és u. p. Dvor. 
Pisarovina, ah. Jaska, cs. ö. Lasinja, 96, XXVI, Bansko Vrpulje O, Banako Vrpolje adót., 
83, L ~ Pisarovina, u. p. Lasinja. · Dvor pk., Zágráb vm. Zagreb, dvori j., cs. o. 

Baaska Seinica Q, Banska Selniea adót., Dvor, u. t. és q. p. Dvor. 
Lainja pt., Zágráb ""'· Zagreb, pi,;:arovinai Baustol r-., adók. és pk., 81ertm 
~. cs. ll. Lasinja, u. t. Pisarovina, u. p. Lasinja. vm. Brijem, ópazovai slarapazovai j., cs. G. 

liaas.ka Str11ga adók., Dvor pk., Zágráb vm. Kal'lóeza Srijemaki Karlovci, •· t. és •· p. 
- Zagrlb, dvori j., ház 49, f. 34~, H., rk. Di- Cortanovci. 
Jll8a, .tg. Dvor, 614 kh., tsz. Petrinja, jb. Dvol', Banl\6lca O, Stubil!ki Dobovec adók., Gornja 
ah. Pelrinja, cs. G. Dvor, 96, XXVII, u. t. és Stubiea pk., Zágráb""'· Zagreb1 stubicai j., cs. 
L p. Dvor. . · O. Donja Stubica, L t. Donja Stubiea, u. p. 

Banalia Strqga O, Banaka Struga adók., Dvor Gol'nja Stubiea. ,. 
pk., Zágráb""'· Zagreb, dvori j., cs. o. Dvor, Bapoa Q, Crnkovec adók., Novo l:ii!e pk., 
1, i. és •· p. Dvor. Ziigt·áb VIJI. Zagreb, migygoriczai velika-

BansldDrenorac adók.,Kraljevc!ani pk., Zágráb goricai j., es. ll. Nagygorieza V elika Gorica, 
ta. - Zagreb, glinai j., ház 146, i. 1.068, Sz., u. t. Nagygorieza Velika Gorica, u. p. Novo 
kr. Vlahovié, 1.4-SC. kb., tsz. Petrinja, jb. és ah. Cice. 
Glina, cs. o. Mali Gradac, 96, XX VI, 88, u. t. Bapska adók. és pk., Ssertm tim. Briiem, 
Banski Grabovae, a. p. Kraljevl!ani. sidi j., ház 164, i 794, H., li.. rt. Novak, gk. 

Banski Drenovae Q, Banaki D1·enovac adók., Sid, kr. Sarengrad, tsz . .Mitrovieza Mitrovica, 
Eraljevéani pk., Zágráb tnn.. Zagreb, glinai j., jb. Sid, ah. Újlak Ilok, cs. O. Sid, 70, XXVIII, 
ca. ~- Mali. Gradac, u. t. Banaki Grabovac, u. p. 90, u. 1. és u. p. Si d. 
~Jev~am: Bapska O, Bapska adók. és plt., 8~ertm , ... -

• n sk l D v o r L Bant~ki Dvori. Srijem, aidi j., cs. o. Sid, u. t. és u. p. Sid. ' 
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1B50 Bar-Bas 
• 

• 

~. :M:ol!ilski Zbjeg adók., Primilílje pk., j., es. ~. Gornja Rijeka, u. t. 6s u. lt~ Gatnia 
Modrus-Fiutr~e ""'· Modrus-BijektJ, szluini Rijeka. · 
slunji j., es. ~. Gornja Momla, u. t. Szluin Bariete adók., Lil!ki Osik pk., X Barlete, 

L p. Primilílje. Barletske Volariee, Barletako Zavodje, 
B a r b ar ié i l. Kostelj. Seri6a Varol, Zupanova Varoli; Lika-
B a r b a r i é i l. Kravaraki Bal'bariéi.:, Korba11a ""'· Lika·KrbatH&, gospiéi j., hlz m, 
Barcl O, adók., Griiane-Belgrad pk., i. 788, Sz., h., rt. Bilaj, tg. Ostrvica, kh., 

Motlrt~a-Fium• ""'· eka, cirkve- tsz., jb. és ab. Gospi6, e& G. lala, . 79, 
nicai erikvenicai j., es. ft. Cirkvenica XXVI, 86, u. t. Gospié, u. p. Vrebac. 
veniea. u. t. és •• p. Griiane. Bariete Q, BarJete adót., Liaki OBit p~ 

Dare adók., Orahovica pt., Ver&u ""'· Lika-KorbatJtJ ""'· Lika-Krba1111, goapiéi j., CL 

Vwomtica, nasiczi naiioei j., ház 5!, :! 810, c'J. Siroka Kula, u. t. Gospié, u. p. Vrebac . 
Sa., h .. rt. Orahovica, kg. Obradovci, st-7 kb., tsz. Barleteke Volarica r., Bariete adót., Lift.i 
Eszék Osijek, jb. és ah. Nasicz Naiice, es. c'J. Osik pk., Lib-Korba11a t1m.- Lik•Krba110, 
Or&hoviea, 78, XXVIII, 91, m. h., u. t. Cal!inei, goapiéi j., cs. G. Siroka Kula, L t. Goapié, u. P• 
L p. Zelenei. Vrebae. . 

Bara o, Bare adók., Orahovica pk., Barletako ZaTodje r., Bariete adók., Liai 
""'· Vtro11itkG,, nasiczi nasieei j., ca. Osik pk., Lika-KorbaN ""., Lik11-Krbava, 
Orahoviea, m. h., 11. t. Cal!inci, 11. p. Zdenci. gospiéi j., es. 6. airoka Kula, 1. t. Goapié, L p. 

Bareti61 Q, Belgrad adók., Grilane-Belgrad pk., Vrebae. 
Motlrt~a-.Ftut!le Motlrua-Bijd:a, Baroj&aa ~":"\• Zirovae adók. és pt., Zágráb 

- erikvenicai j,,, Cl. 6. Cirbenica Crik- ""'· Zagreb, dvori j., ca. G. !irovac, •• t. n,or, 
venica, L t. és L p. Gritane. · u. p. Rujevat!ki Be!ílinae. 

Barlea ~. Dobrinei adók. és pk., B•erht& Barnj~msld Vlnogradl O, Maia Jue11ova~ 
11m. Srije•, rumai j., es. G. Dobrinei, u. t. és adók., Gruhi§no Polje pk., Belof1ár-KlirÖI ., .. -
a. p. Budjanovei. 1 ' Bjelo11ar-KriJe11ci, grubi!ínopoljei j., CL ll. Gru-

B a r i é i l. Gornje Dubrave. biino Polje, u. t. és u. P• Grubiano Polje. 
B a r i é i l. PuntL BaroTka Q, Prekrilje adók., Vivodina pk., 
Barll§erlé-dolac, Jab]anae adók. és pk., Zágráb """ - ZagrelJ, jaakai jastrebarstoi j., 

Lika·Korbat~a t~m. .LiktJ-Krllát~a, senji ca. c'J. Kostanjevac, a. L és L p. Kraiic!. 
j., ca. G. u. t. és u. p. Jablanae. BartoloTcl ~. SiobodDica adók., Sibinj pl, 

r'lo Jablanac adók. és pk., Po•segtJ ""'· PoiegtJ, brodi j., CL il. Sibinj, 
.lAktJ·Korba11a""" .Lika-Krba11a, zenrgi senji u. t. és L p. Sibinj. 
j., es. G. lablanac, L t. és u. P• Jablanae. Bartolonc Q, Zabnit ·adók., Semovec p.t., 

Bullorló adók. és pk., X Barilovi6, Barilo- Varasd ""'· V tJrtJldin, varasdi - varaidini 
viéki Leskovac, Carevo selo, Donji Velemerié, j., cs. c'J. Varasd Varatdjn, L· t. él L P• 
Gom,ji Velemeri6, Ladvenjak; Varasd - Varaldin. 

- Modrui-Bijeia, vojni6i j., ház !9~, :E 1.9081 Bartoleni\Jd adók., Samovec pl, 
H., rk. Bariloviéti Leskovae és Ladvenjak, tg. Varasd '*· VMaidifl, varasdi varafelini j., 
Donji Budai!ki, 4..61)0 kb., tsz. Oplin, jb. Krnjak, hu 196, ! l l, H., rt. Bartolovec, 1.1117 kb., 
ah. Szluin Slunj, es. o. helyben, 98, XXVI, 86, tsz., jb. és ah. Varasd Vara!din, CL G. Var&fl
L t. Krnjak, ~. Vara!din, 18, XXV, L t. és L P• Varaad-

BarlloTI.é Q, Barilovi6 adók. és pk., Motlf'tls- Vara!din. 
.liiume 11m. vojniéi j., ca. G. BanolonU:l Trnonc O, BartoloveW Tmo-
helyben, L t. Krnjak, ~· vec adók., Semovee pk., VartUd - Vartidi11, 

LeskoT&c Q, Barilovi6 adók. és varasdi varaidini j., cs. G, Varasd- Vara!din, 
pk., Modf'tiB-Fiume Modrui-Bijeka, voj- u. t. és u. p. Varasd Varüdin . 
niéi j., o. ca. G! Barilovié, u. t. Krnjak, u. p. Bartolodéi O, Gornje Dabrave adók. és pt., 
Barilovié. Modrus-.Fium6 - MotJrwi-Bi;ek11 oB1J}ini i~ 

BariloTiéld Vljenac Q, Cerovae adók., Bari- cs. G. Generalaki Stol, u. L Toonj, a. p. Gomje 
lovié pk., Modrua-Fiume ... Motlrtd-Bijeka, Dubrave. 
vojniéi j., cs. O. Ba1ilovié, L t. Károlyváros B a r t o l o v i 6 a e l o I. Bartolo'riéi 
Karlovac, L P• BarUovié. Basara f"'\ Nova Krilja adók., RakoYica pl, 

B a r i n o v a c l. Klatva. - Modrus-Fiume · 11m. - Modrui-Bijeka, azloini 
. BarkoT16i Q, adók. és pk.1 Zágráb slunji j., ca. G. Nova K.ri]ja, L ie RatoYiea, 

- Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., cs. o. u. p. Nova Krilja. 
Károlyváros Karlovac, L t. és o~ p. Drapni6i. Baaarlé-draga f"'l, Bariete adók., 1..iW 00 

Barlaba.AeTec Q, Lukal!evec adók., Gornja pk., Lika-KorbatXJ 11m. Lika-Krba11a, rospiéi 
Rijeka pk., VCJralcl tltn. Varaitlin, ca. o. Sirota-Kula, u. t. Goapi6, L P• Vrebu 
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Bas ~b 
• 

Bastajsli Brdjnnl adók., Veliki Bastaj i pk., ){ Bntinjska Rljeka /""'\, Podboraki Batinjani adók., 
Bastajaki Brdjani, Maii Milelinac, Veliki Miletinac; Vanjski Daruva•· pk., PouegtJ vm. PoiegtJ, daru
Pollt9G ""'· PoiegtJ, daruvari j., ház 1 U), f, 696, vari j., cs. 6. Daru"lar, u. t. és u. P• Daruvar. 
Sz.. n., m., rk. Gjulaves, klf. Veliki Bastaji, Batinjsko VukeTje /""'\, Podhoraki Batinjani 
1.691 kb., tsz. Pozsep Po!ep, jb. és ah. Daru- adók., Vanjski Daruvar pk., PozaegtJ ""'· PolegtJ, 
ru, ca. ll. Gjulavea, 78, XXVII, 89, u. t. és u. P• daruvari j., cs. 6. Gjulaves, u. t. és u. p. Daruvar. 
Veliki Bastaji. . Batinovac-brdo r-., Lukinié-brdo adók., Pisaro· 

Bastnjski Brdjani O, Bastajaki Brdjani adók., vina pk., Zágráb tim. ZtJgreb, pisarovinai j., 
Velin Bastaji pk., PozaegtJ tim. Polega, da1·u- ca. o. Piaarovina, •· t. és u. p. Pisarovina . 

• 
nri j., cs. G. Gjulaves, u. t. és u. p. Veli ki Butaji. Batinova Kosa adók., Gemernica pk., Zágráb 

B as ta Ak o a e l o L Lipova Polje. tim. Zagreb, top·uskoi j., ház 57, i. 883, S.z., 
BaAiéa Dubokl /""'\, Kanjak o Brdo adók., Peruaié rk. Vidusevae, ktr. Gornja Gemerniea, 1.587 kh., 

pk., Lika-KorbafltJ tim. Lika-KrbatiiJ, perosiéi tsz. Petrinja, jb. Vqinmost, ah. ~lina, ca. G. Bovié, 
j., es. !1. Janjce, u. t. és u. p. Peru§ié. 96, XXVI, 88, 11. t.. Vl'JÍnmoat, •· p. Goruja Ce

BaAiéa Poljana r-., Konjsko B1·do adók., PeruAié merniea. 
pt., Lika-Korba"a tlm. Lika-KrbatJa, peruiíiéi DatinoTa :Kos& O, Batinova Kosa adók., ée-
j., cs. G. Janjce, u. t. és u. p. Peruiié. mernica pk., Zágráb "m. Zagreb, topuakoi j., 

• 
B a A i é B r i j e i l. Noriié-selo. . ca. ·ö. Bovié, u. t. Vlli'Ínmoat, a. p. Goruja. Gemeroo 
BaAke OltarJje adók., Karlopa~ro Karlobatr nica. ' 

pk, X Baske Ostarije, Grni Dabar, Rakita, Ripi!íte, BatlnoTica f"'t, Szentgyörgy · Sveti-Juraj adók. 
Slupat'!ina, Takalice; Lika-KorhatJa tJfll, Lika· és pk., Lika-Korba"tJ '""· Lika-Krba"a, 
Krbaf!a, gospiéi j.,1 ház 9~, ! 645, H., 5, 8.880 .zenni aenji j., ca. 6. Vratnik, ._ t. él a. P• 
th., tsz., jb. és ab. Gospié, es. G. 79, Szen1lfyörlrJ Sveti Juraj. 

• 

XXVI, 86, u. t. Bruliane, IZ!· Batinska n, Kalinovae adók., Gjurrjevac pk., 
Ba§ke ·oatarlje O, Baiíke Ostarije adók., Kar- Belo"ár-K6rös "m. Bjelo"ar·Kril~t~Ci gjul"lfie-

loJ.ago-Karlobagpk., Lika·Korba"a "•· Lika- vaci j., ca. G. Gjlll'irjevac, u. t. és 1lo p. Gjurgjevac • 
Krbat~a, gospiéij., 5, ca. G. Bro5ane, u. t. Bruiane, Batfnsko TerezoTO ro.. Batina adók., 
181· pk., BelovtJr-Körós ""'·-

Batajlllca adók. és pk., S~erém ""'· Brijem, kutinai j., es. ö, Kutina, u. 1;. és u. p. KutinL 
zimonyi zemuni j., ház 4.~2, :E 1.486, Sz., "fo, rk. Batnoga O, Radoviea adók., Getin-trrad pk., 
Novi Banovci, 7.9f.7 kh., tsz. Mitrovicza Mitro- Moarus-Fiume flm. Moarul-B\;eka, a Iluini
"rica, jb. és ah. Zimony Zemun, ca. G. Dobanovei, slunji j., ca. ö. Cetin-p-ad, a. t. Szluin Slllllj, 
Novi Banovci u. Zemun, 70, XXVIII, :r. u. p. Cetin-iftd. 
,.,.. · Batrina adók., Újka.pela Nova Kapela pk., 

Batajnlca Q, Batajnica adók. és pk., Sserém Pozaega "•· PolegtJ, ujgradiskai novagra• 
• 

"'·- Brijem, .zimonyi zemnni j., .:f, ca. ö. diskai j., há.z 1 :E 791, H., rk. Ujkapela Non 
Dobanovei, , ~· Kapela, ktr. Koba§, 1.676 kh., tu.Pozse~ra- Po!ep, 

l Batale f"'l, Triié adók., PrimiAlja jb. és ah. Újgradiska Nova es. 11. Új· 
pk..Modrw-Fiume 'Vm. -Moaru8-Bijeka,szluini- kapela ·-Nova Kapela, 78, XXVII, 89, r (Új· 
lluojij., cs. G. Primislje, u. t. Szluin Slunj, u. P• kapela Batrina.), u. p. Újkapela Kapela. 
Primi§lje. Batrina O, Batrina adók., Újkapela Nova 

B a t a l e L éa6iéi. Kapela pk., PossegtJ ""., PoiegtJ, ujgradiskai- . 
B a t a le l. Mol!ilske Batale. novajlradiskai j., cs. G. Újkapela. Nova Kapela, 
Bder f", Ledeniee adók. és . pk., Moarus- :C (Újkapela Batrina), 

Fiume ""'· . Moarui-Bijeka, cirkvenicai Batrovcl adók., Lipovac pk., B~erlm .,,., -
erikvenicai j., cs. ö. Cirkveniea Crikvenica, Srijem, iidi j., ház 176, i. 981, S.z., h., rk. Lipovac, 
L t. és u. p. KlenovicL gk. Sid, kg. Morovi6, 6.769 kb., taz. llitrovicaa-

Batlna adók., Kutina pk., )( Batina, Batinsko Mitroviea, jb. ah. Mitrovioza Mitrovica, 
Terezovo; Belovár-Körös "m. BjelotJar-Kri- es. G. Morovió, 70, XXVIll, 90, 11. t. Morovié, L P• 
~~. intinai j., bú 46, f, !08, H., rk. Kutina, 584 Lipovac. 
kh, tsz. Belovár Bjelovar, jb. Kutina, ah. Cazma, Batrovcl Q, Batrovci adók., Lipovae pk., Bsl
~s. O. Kutina, 16, XXVII, 87, u. t. és u. p. Kutina. rém tJm. Brijetn, sidi j., c.. 6. Morovié, u. t. 
. Datina Q, Batina adók., Kutina pk., Belo"ár- Morovié, u. p. Lipovac. . 
Köra, ""'· Bjelo"ar-KrizetJci, tutinai j., es. ö. Bull O. Gora6i adók., Prezid pk., 
Kutina, u. t. és u. p. Kutina. Fivme ""'· Moarui-Bijeka, Cabari j., ca. G. 

H a t i n a L Donja RijekL Cabar, u. t. és u. p. Prezid. 
Batinlél /""'\, Debelo Brdo adók., . Bunie pk., Bebrlna adók. és pk., Posaega "•· Polega, · 

Lil:a-Kat•bfwtJ tim. Lika-KrbatiiJ korenicai j., brodi j., ház 181, :E 966, H., sz., 0, gk. Kani.za·, 
IL O. Bunié, 1lo t. és u. p. Bunié, q. Koba!í, !!.695 kb., tsz. Po11ep Polega, jb. 
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18&1 Reb Reg 

és ah. Brod, es. ll. Oriovae, 78, XXVIII, 91, u. t. 
Oriovac, ~

a . Bebrina O, Bebrina adók és pk., Posseg 
""'· Poiega, hrodi j., o , es. G. Oriovac, Uo L 
Oriovac, ~- . • 

t., B~ O, Bosiljevski Potok adók., Bosiljevo p 
Modrua-Fiume ""'· Modru8-RijektJ, vrbovsk 
j., cs. G. Severin na Kupi, u. L Generalaki St 

• Ol 

ol, 
L p. Bosiljevo. . 

B e 15 L J'arl!e Polje. 
Wnac ro, Plaski adók. és pk., Fium e 

""'· Modf'fii.RijeiG, ogulioi j., es. G. Plai ki, 
•· t. és ll. p. Plaski. 

Beilié adók., Luzani pk., PossegG t1m. Poleg a, 
~ hrodi j., ház 84, i, 168, H., rt. Oriovac, kg. Kobas 

"'' kb., tsz. Pozsera Powaa, jb. és ah. Bro d, 
cs. G. Oriovac, 78, XXVIII, 91, lio L és lio P· 
Oriovac. 

O, Bel!ié adók., Luzani pt., Poese ga 
""'· PoÜgtJ, brodi j., cs. G. Oriovae, •· L és 
L p. Oriovac. 

Beiimen J!dók., Be&nen pk., 811erl• ""'· 
Brijem, zimonyi zemuni j., hú 16~, i. 881), N ., 
sz., ~, rt. Zimony Zem un, ~~- Mitrovicza 
Milroviea, tg. 3.867 kb., tSz. Mitr"vieza 
Mitrovica, jb. és ab. Zimony Zemun, es. G. 

• Dobanovci, 70, XXVIII, 9!, u. t. és u. P• Sur6 ID. 

B~men O, Belmen adók. és pk., S•erltA ""'· 
• 

• Brijem, zimonyi zemuni j., ~, cs. G. Dobanov Cl, 

•· t. és •· p. Snr6in. 
B e d ak l. UmoL 

e-Bedekovillna adók., Male pk., X Donja Bed 
kov6ina, Gornja Bedekov6ina, Zidovinjak; Vt~.ra sd 
11w. Vart~.idit~, ziatari j., ház 356, l, !UM , 
H., rt. Donja Bedekovc'!ina, !.577 th., tsz. Val'asd 
Varaldin, jb. és ah. Zlatar, cs. G. Zabok, 63, XX 
81, f, ~ {Gornja Bedekovi!ina) p. u. 

v, 

O, Jerovec adók., Ivanei pk., Vara sd 
""'· V t~.rt~.ldi", j., es. G. lvanci, •· L 
és lio p. lvanci. 

Bedemea adók., Szentiván1elina Sveti Iv an 
Zelina pk., X Bedenica, Beloslavee, Bosna, Turlto v-
6ina ; Zágráb ""'· Zagreb, szentivánzelinai 
svetiivanzelinai j., hú !It, !, 1.571, H., o, 3.603 
kh., tsz. ZágrA.b Z.,reb, jb. Szentivánzelina 

' 

Sveti lvan Zelina, ah. Zágráb Za,reb, cs. G. 
Szenlivmzelina Sveti Ivan Zelina, 63, XXV, 8I ' 
11o L és lio p. Szentivánzelina Sveti lvan Zelin a. 

Bedenlca O, Bedenica adók., Szentivánzelina 
Sveti lvan Zelina pk., Zágráb ""'· Zt~.gr eb, 
szentivánzelinai sveti i van zelinai j., o, cs. G. 
Szentivánzelina Sveti lvan Zelina, a. L és •· P• 
Szentivánzelina Sveti Ivan Zelina. 

BedeDI6ks. adók., Severin pk., Belot1ár·KiW ös 
• J., tJm. BjelotJar-Krilet1t:i, belovári bjelovari 

kg. ház 68,· f, 378, Sz., h., m., rt. Kozarevac, 
Bedenik, 3.863 th., tsz., jb. és ah. Belová,r 
Bjelovar, ca. 6. Ra158, 161 XXVII, 87, •· L Sevez • ID, 
•· t• Bedenik •. 

• ' 

• 

' 
• 

B 
Bedent6ka O. Bedeni~ka adók., Severin p~ 
elotJár·KöróB ""'· BjelotJar·Krilevci, belo
ri bjelovari j., es. G. Ral!a, •· t. Severin, lá 

Uo p. Bedenik. 

' 

Belleniilki Simunone ~ Oresje adók., Szent· 
án zelina Sveti l van Zelina pk., Zágráb"""
Ggreb, szentivánzelinai svetiivanzelinai j., CLG, 

l V 

z 
Sz en ti vánzelina Sveli I van Zelina, •· t. és •· p, 
Sz entivánzelina Sveti Ivan Zelina. 

B 
Bedeaik adók., Severin pk., X Bedenik, 
elotJár-Körö• t1m. BjelotJar-Kriift!ci, belo-,. ári hjalovari j., hu !!93,f. m., h.. a., 

.::f , rk. Rai!a, 5. 247 kb., tsz., jb. és ab. Belovár
elo var, cs. o. Rai!a, 16, XXVII, L t. Severin, B j 

!ZI· 
Bedenit O, Bedenik adót., Severin pk., Bfl4. 

v ár-KiWös t1m. BjelotJtJr-Kriievt:i, belovári
elovan j., .:P, es. o. Ra~a, a. t. Severin, C8J. 
Beder O, Noriié-selo adók., Podvrh pk.,.Zrigríb 

b j 

v m. Zt~.grcb, sarnohori j., cs. G. a. t. 
és •· p. Samobor. 

p 
' 

p 

B e d n i k l. Bijelnik. 
Bednja adók. és pk., )( Bednja, Bedojanska 

urga, Bednjanska Siakoviea, BednjansklVrhovee, 
edojanako Podgorje, Maii Gorenec, Meijan, Plel, 
rebukovje, Veliti Gorenee; VartJBtJ 1111.- Y.-

r ddm, ivaneci j., ház f. H., a. 
kb., tsz. Varasd VariLZdin, jb. lvanee, ah. Varasd 

L 
Varaldin, cs. G. helyben, 16, XXV, 88, • t. 

epoglava, ~-
BedDJa 0, Be4nJa adók. és pk., Yara1d til. 

Varaidin, ivaneei j., O• es. G. helyben, 1o t. 
L epogla va, ~· . 

v: 
Bellnjanska Parra Q, Beduja adók. és pk, 
t~.rasd t: fil. Y araidift., i vaneoi j., cs. G. Bedoja, 
t. Lepoglava, lio P• Bednja. Ilo 

Bellajansta Sfnkovlca O, Bednja adók. és pk., 
arasd t1m. Varaidift, ivaneci j., Cl. G. Bedllja, v; 

•• L Lepoglava, a. p. Bednja. 

v: 
BednjiUUikl Vrhovec O, Bednja adók. 6I pk., 
arasd t1m. Varaidin., ivaneei j., ca. G. 
ednja, u. t. Lepoglava, L p. Bednja. 
BednJansko Brdo f""', Rinkovec adók., Bednja 

B 

p t., Varasa wm. Vt~.rtJitJNt, ivaneei j.,,." O • 
' 

B ednja, u. t.- Lepoglava, u. p. BednjL 
B~injansko Podgorje O, adók. ·és pk., 

Ví GrGsd t1m. v araidift, j., Cl. a. Bednja, 
Ilo t. Lepoglava, ll. P• Bednja. 

y; 
Bednjlea o, Gornja Viinjica adók., Bednja pk., 
artJad vm. Y' t~.raldift, i vaneci j., cs. G. Bedoja, 

L lvanci, •• p. BednJa. Ilo 
' lJegovac Q, Cetin-grad adók. és pk., JCodru· 

F 
cs 

iun1e ""'· Modrui-BijeJ:a, szluini-slunji j., 
• O. Cetin·grad, a. L Szluin-Slunj, u. p. Celin-

g rad. : 
B e 8' o v a o l. Pl~l!anski Begovac. 
BagoTaiSa Q, Be1'8C'!ki Kostanjavac adót., Beret 

pk., Belot1tir-KiWö• '""· Bjelovar·KriiHei, 

' 
' •• 



• 

• 

• 

l 
Beg-Bel 

,.resnieai j., cs. G. Gareiniea, u. t.Belovar-Bjelo- Kutjevo, !!.185 kb., tsz., jb. és ah. Pozsep Pozen, 
v11r, u. P• Berek. cs. G. Kutjevo, 78, XXVIII., 91, u. t. Kutjevo, 181· 

Begovaekl Ogrtzoriél ~ Bia ta adók., PiaAki Bek teie O, Bekteze adók. és pk., Ponegu vm. 
pt., Modrus-JJsume 11m. Modrus-Riieka, ogn· Pozega, pozsegai pozegai j., cs. o. Kutjevo, 
lini j., cs. ll. Jesenica, •· t. Pl&Ski, u. p. Sabol'lko. -a. ~. Kutjevo, [81. 

Begonél adók., Jahukovac plt., Zágráb 11m. - Bela o, Bela-Hadovan adók., Vidovec pk., 
ZagrdJ, petrinjai j., hú 45, :! 878, Sz., kg. Tre- V ar-a8d "m. V araidin, varasdi varat.dini j., . 
mumjak, 8.187 kb., tsz., jb. és ah. Petrinja, cs. G. cs. G. Varasd Varaldin, u. 1;, és a. p. Cerje-
KraljevW1i, 96, XXVII, 83, u. t. és a. p. Kral- Tuzno. · 
jevi!ani. Bela Gorica O, Kraj adók., Brdovec pt., Ugrt.ib 

BtgOTlél O, Begoviéi adók., Jabukovac pk., Zág- 11•· Zagreb, zAgribi zagrebi j., CL o. 
1db """ Zagreb, petriojai j., es. O. Kraijev- Zapre!íié. u. t. Sa uki Marof, u. p. Kraljevee. 
élni, u. t. és u. p. Kraljevt!ani. Belaj adók., Barilov1é pk., X Banjsko selo, 

BegoTo Brdo r., Radovica adók., Cetin-grad Belaj, Belajaka Vinica, Belajate Poljice, Belajaki 
pk., Modf'UB-Fiume 11m. Modrui-Bijeka, szluini Malinci, Peéurkovo, Podvozié; Modnu-Fiume ""'· 
-l!unjij., cs. G. Cetin-&rad, u. t. Szluin Slunj, - Modrvs-Rijelca, vojniéi j., ház l'il, it 1.087, 
a. P• Cetin-grad. H., rt. Boriloviéti Leskovac, Ladvenjak és Sveti 

B e g o v o B r d o I. ~nmberac!ko Begovo Brdo. Petar 3.068 kb., tsz. Ogulin, jb. Krnjak, . 
BegoTO Razdolje adók., 1\lrkopalj pk., X Be- ah. Szlnin Slunj, cs. G. Dnga Rasa, 96, XXVI, 

govo Razdolje, Vojni Tuk; 11m. ·84, •· t. Károlyviros Karlovac, •• P• Bari-
Mod"'i-Bij'd:a, delnicei j., ház 138, :! 70., H., sz.. Iovi6. 
rt. Mrkopalj, tg. Dragovil!i, 13.363 kb., tsz. Ogulin, De1aJ O, Belaj adót., Barilovi6 pt., Molinu· 
jb.' és ah. Delnice, cs. G. Delnice, 96, XXVI, 85, Fiume 11m. · vojniéi j., cs. o. 
a. t. és a. p. Mrkopalj. Onga Resa, u. L K6.1'olyviros Karlovac, L· p. 

J!egoro Rndolje O, Begovo Razdolje adók., Barilovi6. 
Mrkopaij plt., Moilf'lf8-Fivme 11m. Moilru8- B e la j I. OStaraki Belaj. 
Bijel:a, delnicei j., cs. G. Delnice, u. t. ás L p. Belajsb VIaica O, Belaj adók., Barilovi6 pk., 
lúiopalj. Modrus-Fiume tim. Modrui-Rijeka, vojniéij., 

B e g t e l L Bektele. . cs. G. Duga Resa, L t. Kil.rolyváros Karlovac, 
Bekettnel adók., Vnka pk., X Beketinci, Rastik; ~·p. Barilovié. 

Ver6c1~ "•· Virovmca, diakovl.ri eljakovoi Belajske Poljlce O, Belaj adók., Barilovié pk., 
j., ház tOO, i. 618, H., sz., rt. Punitovci, tr. Dopsin, Madnu-Fiume ""'·. Bijeka, vojni6i j., 
U11 kh., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Diako- cs. G. Dup •· t. Károlyváros Karlonc, 
vár- Djakovo, cs. G. Vuka, 78, XXVill, 90, L t. -a. P• Barilovié. 
Vuka·Dopein, a. p. "'fnka. : Belujski Hallnel O, Belaj adók., Barilovié pk., 

Beketlncl O, Beketinci adók., Vuka pk., Vwóc1e Modrus-Fiume 11m. Modru8-Bijeka, vojniéi j., 
••· - Virovitica, diakoviri djakovoi j., oa. G. cs. G. Barilovié, L t. Károlyvil.roa · Karlovac, 
Vub, u. t. Vua-Dopsin, u. p. Vuka. a. p. Barilovié. 

1\ekeUnec O, Gregurovec adók., Raven pk., BelanoTo O, Prkos adót., pk., Varaid 
BelotJár-Körö• 11m. Bjelo11ar·Krile11ci, körlisi ""'· Yaraidin, Iudbregi j., cs. G. Ludbreg, 
- krif.evcii j., cs. G. ~veti Petar Űl'ehovec, L t. u. t. ds u. p. Rasinja. . 
K~rlls - Kri!evci, u. p. Ra ven. B e l a n o v o s e I o 1. Belanovo. 

Bek.teW Bakone r., Londiica adók., Begte!e Bela·RadoT&D adók., Vidoveo pk., · X Bela, 
pi., Ponega Poiega, po!egai Filipi6i, Marge~i, Osec!ka, Podbelaki Lovre· 
j.. ca. 11. Rusevo, •· t. és a. p. Ljeskovica. &an, Podbelski Seljanec, Podbelsko, Pece, Pod

BetteAki JeloT&C /"'\, Londzica adók., Bektele belsko, Za vrije, Radovan, atriljevec, Zeljemica; 
pl, Pozsega t/fil. Polega, pozsegai pozegai j., Y af' a sd 11m. V ar al din, varasdi varaidini 
es. 11. RuS&vo, a. t. és a. p. Ljeskovica. j., ház 460, :! H., rk. Margel!ani, IJ-186 kh., 

BetteAko Gradllte adók., Bekteze plt., Pozser;a tsz., jb. és ah. Varasd Vara!din, cs. G. Varasd 
• 

~•- - Polega, pozsepi pozegai j., hu 116, VaraZdin, 16, XXV, 88, a. t. és •· p. Cerje-
f. 704o, Sz., ;=-, rk. Kntjevo, 3.747 kb., tsz., jb. és Tumo. 
ah. Pouaga Po!ega, cs. o. Kutjevo, 78, XXVIII, B e I a l i L Tomat,;iéi. · 
01. u. t. Kutjevo, •· p. Bekteze. Beladéi Q, Donji Zvec!aj adók., Dup. Resa plt., 

BekkAko Graillte O, B Gradi!íte adók., Zágráb 11m. Zagteb, károlyvárosi karlovaci 
Bekteze pk., Po~aega vm. Posega, pozsegai - j., Cit· G. Doga Resa, u. t. és •· p. Dup. Resa. 
pozegai j., -=f cs. o. Kutjevo, u. t. Kutjevo, u. p. B e l a v i é s e l o I. Belaviéi. 
Bekteie. Bela Voilea r"l, Crni Lug adók. és pk., Modrus· 
Bek~e ~ók. 6a pk., Po••ega "m. Po~ega, Fium• ""'· delnicei j., ca. O. 

pouep1 polapi j., h':r ! B., rk. Delnice, L t. és a. p. Crni Lur. 
o 

• 

• 

l 

' 

• 
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• 
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Bel~iél O, Sveta Jane adók. és pt., Zágráb Bij~ktl, eir:tvenieai · erikvenicai j., e1. &. dirk-
tlm. Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., es. G. venica Crikvenica, u. t. Grilane, u. p. Tribalj. 
Jaska Jastrebarsko, u.~ Jaska Jastrebarsko, Bellnsko selo Q, Ozaljski Oitri Vrh adók., Ozalj 
a. p. Sveta Jana. pk., Zágráb ",., -- Zagreb, károlyvároai - ka.r· 

Belec adók., BudinA6ina pk., X Belec, Belel!ko lovaci j., cs. G. Svetice, •· t. 
ZavrAje, Donja Selniea, Gornja Selnica, Jm·auséina, lovac, u. P• Ozalj. • 

l 
• 

PEtru8evee, Viianovae; Vorasd ",., Vt~raidin, 1"'"'1, Valpó Valpovo adók. és pk., 
ziatari j., hú f. t.M(), H., o, 5.i:J!6 kh., V~rooeum. Virovitica, eszéki osijekij.,es. il. .· 

• 

• 

tsz. Varasd -- Vara!din, jh. és ah. Zlatar, es. G. Valpó Valpovo, ~. f, r- e. ~· 
Zajezda, 58, XXV, 81, u. t. és. u. p. Zlatar. Beljavina f'\ BakSiéi adók., Kloiocevci pi., 

Bele e Q, Bel ee adók., BudinMina pk., V arasd Veróc.u ",., Virot~itica, ~asiczi naticei j:, 
· t~m. Varaldin, zlat.ari j., o, cs. G. Zajezda, cs. G. Kloko&lvci, •· t. SuAine·Gjurwjenovac, t. p. 
•· t. és u. p. ilatar. FeriM.nci. 

Beleilko ZaTrije Q, Belac adók., BndinA6ina Belo adók., Bród K./m. Brod na Kupi pk., X 
pk~, Varasd Va,·azdin, ziatari j., ca. G. Belo, Belaki Ravan, Cedanj, Dollli, Golik, Host-
Zajezda, u. t. és u. P• Budin§éina. nik, Kocija.ni, Kupa, Pauci,Planica, Podstene, Pods· 

Belegil adók. és pk., X Belegil, Kamenita tenski Bukovac, Poelstenaki Sepe~ RaskriZje, 
Anta ; Be~rtm ",._ Brijem, ópazovai stara- Rasohe, Slemani Triki Lazi, Zahrt ; .Mo!J. 
pazovai j., biz 6!!6, f, ~.516, S1., ;=-, rk. Novi ru-..Fiume ",., Modrui·Bid:a, delnicei j., báz 
Banovci, 10.861 kb., tsz. Mitrovieza Mitroviea, 187, f, 708, H., rk. Podstene és Bród K.fm.- Brod 
jb. Ópazova Stara Pazova, ah. Zimony na Kupi, 8.081 th., tsz. Ogulin, jb. és ah. Delnice, 
Zemun, cs. G. N ovi Banovei, 70, XXVIII, 9!, ~. cs. G. Brod Moravice, 96, nvi, 85, L~ él L t• 
L t. Ópazova Stara Pazova, •· p. Stari Banovei. B1ód K.Jm. Brod na Kupi. ' 

Q, Belegil adók. és pk., Se~rlm ""'· Belo O, Belo adót., Bród K.Jm. Brod na 
- S..ijem, ópazovai starapazovai j., .::f, cs. G. Kupi pk., Modrw-Fium~ tim. Modnü-BijektJ, 
Novi Banovei, tt. · u. ~ Ópazova Stara Pazova, delnieei j., cs. G. Brod-Moravice, L ~ és 1o p. 
L p. Stari Banovei. Bród K.Jm. Brad na Kupi. 

B e l e l L Bjeliea. ' . Belobrajdiél f'\ ModruA adót. és pt., .MocJ. 
BeletiDeo adók., pk., X Beletinec, ruB-Fiume ""'" Modrul-Bij~b, ornlini j., ca. 

IruAljevec; Va,·asd """ V araidin, G. L ~ és u. P• Modrul. 
varaidini j., háZ f, 1.154, H., rk. Sveti llija, Belobrajlél O, Drivenit adók. és pk., JCod-
t.it.? kb., tsz., jb. és ah. Val'asd Varaldin, rus-Fiume ""'· eirbenieai
cs. G. Varasd Varaidin, 16, XXV~ 88, L t. Va- erikvenicai j., es. G. Kraljevica. u. t. 
rasd VaraZdin, •· p. Varasdteplicz Varaldinske u. P• Tribalj. 
Toplica. · . .. . . Belo selo Q, Vrata adók., Fntine pk., Jlo-

BeletiD.ec ·O, Beletmac adók.; BiAkupée pk., drus-Fiu"!' t~m. Modrfii,Bijda, delnieei j., 
Varasd t~m. · Varazdin, varasdi varaidini j., cs. G. Fuzme, u. ~ FllZ.ne, •· P• Vrata. 
es. O. Varasd Vara.Zdin, •· t. Varasd Vara!din, Beloslavec Q, BedeDica adók., Szentivin· 
L p. Varasdteplicz -V ara!dinske Toplice. zelina Sveti I van Zelina pk., Zágráb· 11111· -

Delelina f'\ Crni Lug adók. és pk., Modrus- Zagreb, szentiv&nzelinai svetiivanzelinai j., 
Fiume ""'· Modrui-Bijeia, delnicei j., cs. G. cs. G. Szentivinzelina Sveti Ivan Zelina, L ~ 
Delnice, u. t. és u. p. Crni Lug. ~u. P• Szenlivánzelina Sveti lvan Zelina . 

Belgrad adók., pk., X An- Belo~léi Q, V~vodi?a _adók. és p~.,. Zágráb 
~ovo, Baretiéi, Belgrad, Belgradski Podsopalj, B:Iás- t~m. _Zagreb, JaBk&l . Ja&lreba~kol_ J., cs. G. 

.. . tovi6i, Janjevalj, Kostelj, Male BaAunje, Peéca, KostanJevac, •· t. Kraiu~, a. p. V1vodma. 

• 

Ri6ina, . Semil!evi6i Tribalj, Vele ; Belo""f6.r Bjelovar v., Belotlár-K6rös ,._ -
ru-Fiums .,,., dru8-Bije1ca, eirkvenicai Bjelot•ar·Kt'iievci, ház i. U31, a, sz., m., 
erikvenicai j., ház 418, :E ~158, H., rk. 'fribalj é), =f, (l, 1.471 th., tsz., jb. és ah. helyben, cs. G. 
éa Gri!ane, U09 th., tsz. Ogulin, jb. Cirlr.venica helyben, 16, XXVII, 871 f, .[_'Ile.~· 
- Crikvenica, ah. SuAak, cs. G. Ch·kvenica Crik- B e l o v a r L Grabe. 
venica, haditengerészet, XXVI, 85, u. ~ és u. p. Belaki Q, Belo adók., Bród K.fm. -
Grilane. . Brod na Kupi pk., Modrtfi·Fiume ""., Motll'fAi. 

Belgrad Q, Belgrad adók., Grif.ane-Belgrad pk., Bijeka, delnicai j., cs. G. Brod-Moravice, 11o 1. 
""., Modrus·Bij~ia, cirkvenicai és u. P• Bród K.Jm. Brod na Kupi. · . 

- erikvenicai j., ca. 6 •... Cirkvenica Crikv~nica, Bellak r'l, Hum na Sutli adók. és p:t., Ycare~~tl 
•• t. és u. p. GriZ&ne. ·· · ""'· V araldin, pregradai j., . es. ö. Humski 

Belgradsld Poisnpalj O, Balgrad adók., Gri- Brod, 11. t. Prerrada, u. p. na Sutli. · 
lane·B•lirad pk., .,,., · Modrul· Bencetl61 Q, adók. és pk., Zágrtfb 11111o 

. . 
• 
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• 

• 
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• 

• 
• .. 

• 

• 
nen Ber • 

• 

;.... tagre&, kArolyvárosi karlovaci j., cs. O. Ká 
rolyvAros Karlovac, u. t. és u. P• Dra(!'anié ol!in. 

• 

• Be l. 

B e o U n t v o r n ic a c e m e D ta L Tvornica 

és Denlól O, Girbenica Crikved.ica. adók. Berak adók. és pk., 81wtm ""'" Brije·m, 
.pt., Modrt18-Fiumd "m. Motlru8-.RiJd:a, c kovari J., há& 172, i 913, N., h., m., (;,gk. és kg. irk- vu 

Mi yenicai erikvenicai j~, cs. o. Cirkvenica klu§evci, 2.995 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. 
Cribenica, u. t. és u. p. Cirk,•enica Crikven ukovar, ca. G. Vukovar, 70, XXVIII, 90, a. t.· 

Benlöanaékl )[ag allenone f"\ Be liéanci ad eletovci, a. p Cakovci. . 
Sijivoievci pk., Veröcee "m. Virotlitica, a Berilk O, Berak adók. él pk., &tritll vm. -

• v l CB, 

ók., G j 
ls ó-

miholj'-:zi doDjimiholjaci j., cs. O. Sljivose Sjem, vukovari j., (5 1 Cll. G. Vukovar, a. t. 
•· t. és u. P• Alsómiholjil.cz Donji Miho eletovci, a. p. Cakovci. 

· Benlilanel adók., Sljivoievci pk., )( Beniéan B e r ak l Vladojevac. 

• Sr V Cl, 

lj ac. G j 
aéki • 

Magadenava c, Benicanci, Danhelovskovac; Ver BeraTel adók. és pk., Po1sega "•·. Pozega, 
'""· - Viromtica, alsómiholjáczi · donjimi odi j., ház !rot, f. 8581 H., rk. V elika Kopanica, 
jaei j., ház 159, :f 910, H., m., rk. Sljivose 200 kh., tsz. Pozsega Polega, jb. és ah. Brod, 

ó c ee 
hol- b r 
• • B. VCI 1 

kg. Iu6anci, 3.067 kh., tsz. Eszék Osijek, • o. V1·polje, 78, XXVIII, 91, u. t. Vrpolje, j b. cs 
Alsómiholjácz Donji Miholjac, ah. Nasic p.· V elika Kopanic&. . 
Naiice, cs. O. SljivoAevci, 78, XXVIII, 91, a BeraTel Q, Beravci adók. éa pk., Poss~ga vtn. 

z a. • • 

• t. 
és •· p. Alsómiholj&cz Donji Miholjac. Poiega, brodi j., QS. o. Vrpolje, u. l .Vrpolja, 

Benll!aDol O, Beniéanci adók., SljivoAevci p. V elika Kopanica. · · 
·-

plt., u. 
Verőeze vm. - alaómiholjáczi B e r d i t i L Jurkovo aelo. ·· 

és donjimiholjaci j., cs. G. Sijivolievci, a. t. Berel!ki Kostanjene adók. ·Berek pk., X Be· 
•· p. Alsómiholjácz Donji Miboljac. vac'!a, Berel!ki Kostanjevac ; Bel()1}ár-Körös vm. 

Bellkonc adók., Oku&mi pk., Ponego ""' Bjelo"ar-Kriievci, preinicai j., ház 1~, z 880, 
go 

• 
Poiega, újgradiskai novagradilikai j., ház , sz., m., rt. Tmovitica, q. l'aiijan, .(.,MS kb., 
f. 4(,!, Sz., rk. Gomji Bogi~evci, tr. Oku~ sz. Belovár Bjelovar, jb. Gare5nica, ab. Be-
1 kb., tsz. Pozseg-a - Po!ep, jb. és ah. v&r Bjelovar, Cll. O. Hercegovac, 16, XXVII, 

7~. H. 
• t ant, 

Új- l o 
gradiilka Nova GradiAka, cs. G. Oku&dli, , a. t. Garesnfca, u. p. Berek. 78, 87 
XXVII. 89, a. t. és a. p. OkuM.ni, Berel!kt KoDBtanjenc O, Berec'!ki Konstan-

BentoTSc Q, Benkovac adók., Oku~ani vac adók., Berek pk., Belo·t•ár·KDrÖ8 "•· .pt., • Je 
Pozaega Polega, újgradiskai nova :jelovat··Kriievci, Baresnicai j., ca. G. Hercego-
diskai j., cs. O. Okuéani, u. t. és a. p. Okul! c, a. t. GareAi:rlca, a. P• Berek. l 

gra· B 
• 

&Ill· va 
nski B e n k o v a c L Fminsti Bentovac, Li~ Berek ·adók. és pk., X Berek, Potok; 

Benkovac. elotJár·Körö• ""'' Bjelo"ar-Kriie"t:i, gareA-B 
Benkoni Q, Rintovec adók., Bednja pk., cai j., ház 1St, i, 678, H., sz., rk. Ivanska, kg • 

raad vm. Varaidin, ivaneci j., ca. ö. Bed arta, 2.'1SS kb., tsz. Belovár Bjelovar, jb. 
• 

L t. Lepoglava, a. P• Bednja. areinica, ah. Belovár Bjelovar, ca. G. Ivanska, 

Va- • 
ni 

• DJa, N 
• G 

B e nk o v e c I. Benkovci. , XXVII, 87, a. t. Belov&r Bjelovar, [gJ. 
B e nk o ve c L Petrovaki Benkovec Berek Q, Berek adók. éa pk., Belo"ár-Körör 

16 

· B e n k o v e c'!k i V l' h L Benkovo. . m. · Bjelo"ar· Knle"c:i, preinicai j., · cs. o. 
Benko·dól O, Drivenik adók. és pk., Motlru anska, u. t. Belovár Bjelovar, 

v 
6" I v 

Fi11me t~m. Modrui-Bijd:a, cirkvenicai c Beretinec adók., BiAkupec pk., X Beretinec, 
nnicai j., cs. G. Kraljevica, L t. •· skupeöka Poljana; Varasd tJm. Varaitlin, 
Driveni~ki Zagrad. . arasefi vanf.dini j., ház 165, ! 2.043, H., rk. 

BenkoTO O, Vrbi!onec adók., Pregrada pk., eti llija, 1.58! kb" tsz.,jb. éa ah. Varasd Varai-
rluci ""'· V araidin, pregradai j., ea. O. P regr din • v d v •..:~:.. 16 XXV .. , cs. u. araa ara .. ....., , , •· .,. 
1o t. és L P• Pt•egra.da. u. p. Varasd Vara!din. 

BeoölD adók. és pk., 81erlm ""'· Sri; Beretinec Q, Beretinec adók., Biikupec pk., 
ujJaki iloki j., dz BM, f. 8.34~, sz., m.; n :J y, ... d· asdi d' 
rt Gerevié, gk. Novi Sad, !.968 kb., tsz. araBa vm. arae '"• var vara! mi j., 

. rovicza Mitrovica, jb. és ah. Újlak Uok, G. Varasd . Varaidin, u. ~ és U. P• Varasd 
n Vara!din. G. Gerevió, 70, XXVIII, 90, r . .J..e. ~· . 

Beoöln o, Beo~in adók. pk., B1crlm vm Berfslanc Q, Hrastje adók., 'Szenlivánzelina 

r ik· 
P• B i 

• 

Va· 
v 
Sv 

ada, • 

• és 
em, 

.,.:j=-, y; 
Mit· 

cs. cs. 

• 

• 

Brijem, újlaki iloki j., .:j=-, cs.· o. Cerevié, Sveti l van Zelina pk., Zágráb vm. Zr..greb, 
r. _pe.~· entivánzelinai svetiivanzelinai j., cs. o •. . 

Beocin selo 1. Beol!in. entivánzelina Sveti lvan Zelina,.-a. t. ela 
sz 
Sz 

B800inski 8akotlnac r-'1, Manastir adók. u. P• Szentivánzelina Sv.eti lvan Zelina, 
Beoéin _pk., Szerim vm. BrSjdm, újlaki-Uoki j., BerkasoTo adók. és pk., B~t~rém vm. 8ri,iem, 
es. ll. Ce~evié, a. t. és a. p. Beocin. · Aidi j., ház "J.67, i, 1.1!'9, Sz., r., .:f, rt. Sot, 
· B e o é l D t v o r n i : a .c e m e n t a 1. Beo~in. Sid, 3..fdSB kb., ta. Mitrovieza jb • 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

... 
• 
' 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

l 

• 

• 
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Ber Bir • 

ab. Újlak - Ilok, cs. G. aid, 70, XXVIII, 90, u. t. U87 kb., tsz. Belovir Bjelovar, jb. u ah. ~ma, 
és u. p. Sid. · cs. G. KloAtar !veni~, 16, XXVII, 87, a, t. Ivani6 

Berlasovo Q, Berkasovo adók. és pk., hserém vá.r Ivanié Jl'ad, u. p. KloAtar 
""'· Brijem, 111idi j., .:f, cs. 6. aid, u. t. és Be!lllnec Q, Beiilinec adók., Kloiitar Ivani6 pi., 
u. p. Sid. Belovár-Körös ""'· Bjelot~u.r-Kr,.efJci, bozmai 

BertelOTcl adók., Jakiié pt., X Bertelovci, Pus- j., cs. 6. KloAt.ar lvanié, ll. t. lvamé vár -lvani6 
tara Tekiéi, Tekiéi ; Ponega vm. -- Poiega, pozse- grad, u. p. KloAtar Ivanié. 
gai polepi j., hb 66, i, 88!, H., cseh, rk. Jakiié, Beter O, Klinca Sela adók. és plt., Zágrti~ 

kg. Treiitanovci, 1.031 kb., tsz., jb., és ah. Pozsega ""'· Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., ca. O. 
- Po!ega, cs. 6. Pozsega Poiega, 78, XXVIII, Zdenéina, u. t. és a. p. Zdencina. · 
91, a. t. Blacko-Jakiié, u. p. JakAió. Betlnla dTor ~ Tenye Tenja adók. és pi., 

Bertelovcl O, Bertelovci adók., JakAié pk., Ver6cze ""'· Virot~itica, eszéki osijeki j., 
Pozsegu. ""'· Poiega, pozsepi po!egai j., cs. 6. Tenye Tenja, a. t. Osijek 1., 
cs. O. Pozsep Po!ega, u. t. Blacto.Jakfié, u. p. Tenye Tenja. 
u. p. J akii~. B e uk i 1. Gornje Hajdine. 

BertoTiéi Q, Modruiiko Zagorje adók., ModruA B e z a v i n a l. Bezovina. 
pk., Modrvs-Fivme ""'· Modrui-Bjeka, '>gu- Beseul«!& f""'', Orlovnjak adók., Tenye Tenja 
lini j., 0, cs. o. ModruA a. t. és u. p. ModruA. pk., Verócse ""'· Virotlitica, eszéki ·osijek.i j., 

BestovJe O, Samol>ol'ski Strmec adók., Sveta cs. 6. Tenye Tenja, a. t. Eszék OBijek l., 
Nedjelja pk., Zágráb ""'· Zagreb, sarnohori j., a. p. Tenye Tenja. 
es. o. Samobor, u. t. Samobor, u. p. Sveta Bezgova Greda ~ Ilova adót., Kutina pi., 
Nedjelja. Belot~ár-Körös ""'· Bjel0t111r-K~ 

Bestrma adók., Gradusa pk., Zágráb ""'· j., cs. 6. Kutina, u. t. és u. p. 
Zagreb, pet1injai j., bh 106, ! 650, Sz., rk. B e z j a t i l. Kostanjevae. 
Gornje Komarevo, kg. Staro selo, 1.694 kb., tsz., BezJe f""'', Gjelekovec adók., és pk.,· YtJtllld 
jb. és ah. Petrinja, cs. O. Bijelnik, 96, XXVII, 88, ""'· Varaid it&, ludbregi j., cs. O. Mali Bukovec, 
L t. és lio p. Blinjsti Kol u. t. és a. p. Drnje • 

• 

O, Bestl·rua adók., Gradusa pk., Zág- Bezortna O, Dubrovean adót., Velilr:o Trgomée 
ri.ib t•m. Zagreb, petrillJai j., cs. 6. Bijelnik, pk., V arasd ""'· V aru.ítlit&, klanjeci j., es. O. 
L t. Blinjski Kut. · Klanjec, u. t. és a. p. Veliko Trgovi.Ue. 

Beilenovo adót. ás pt., Bserém ""'· Brijem, B e ! a n e c l. Bulin. 
iregi iriri j., hb '!IS, i, 1.285, Sz., -=f, rk. Belaalja adók. és pk., )( Belanija, Zimovnilq 
Mitrovicza Mitrovica, !1.7ia kb., tsz. Mitrovicza 8serét11 ""'· Brijem, zimonyi - zemuni j., 
- Mitrovica, jb. h·eg Irig, ah. Ruma, cs. 6. hb 816, i, ~.687, sz., n., m., :r, rlr:. Zimony -
Grgurevci és Vrdnik, 70, XXVIII, 9!, a. t. Vrdnik, Zemun, 6.4.78 kb., tsz. Milrovicza j!l. 
a. P.• Veliki Radinci. . és ah. Zimony Zemun, cs. O. Zemup, 

Belenovo O, Belenovo adók. és pk., Bserém 70, XXVIII, 9!, u. t. és u. p. - Zemun. 
""'· Brijem, iregi irigi j., -=f, es. 6. Grgurevci BeiaulJa Q, Be!anija adók és pk., &ert. 11111. 

és Vrdnik, a. t. Vrdnit, a. p. Veliki Radinci. Brijem, zimonyi zemnni j., :r, cs. G. Zimony' 
B e A e n o v o a e l o l. Be!íenovo. Zemun, a. t. u u. p. Zimony Zemon. 
BeAluci Q, Doljanovci adók., Kaptol pk., Blearevcl t""', Brodjanci adók., pt., 

Possega ""'· Posega, pozsegai po!epi j., Ver6cee ""'· Virovitica, eszéti osijek.i j., 
cs. G. Biiikupci, a. t. Velita u. p. Kaptol. cs. 6. Bizovnc, u. t. és u. p. Bizovae • 

Bella adók •. és pk., Bsertm ""'· Brijem, Bld[O selo adók., Garein ,pk., Po18egtJ fJ .. -

ópazovai starapazovai j., ház 680, i, 3.506, N., Posega, brodi j., hb 106, f, 560, H., rk. Garein, 
a, ~, rf, -=f, rk. Újzalé.nkemén Novi Blanka- gk. Sibinj, kg. Novo Topolje, 1.377 lr:h., tsz. Pozsega 
men, 7.906 kb., tsz. Mib·ovicza - Mitrovica, jb , Po!ega, jb. és ah. Brod, es. G. Gar6in, 78, 
Ópazova Stara Pazova, ah. Zimony Zemun, XXVIII, 91, u. t. és u. p. Garcin. 
cs. O. India Indjija és Karlócza Srijemaki Bicko selo O, Bieko selo adók., Gar6in pk., 

. Karlovci, 70, XXVIU, 9J, :C· _[ll e. ~· Pouega ""'· Poítgu., b1·odi j:; cs. G. Gartin, 
O, BeAta adók. és Bserém ""'· u. t. és u.· p. Garilin. . 

Briiem, ópazovai starapazovai j., ~, rf, .::f, cs. 6. Bldrovec O, MarknAevec adók., Sesüne pk.., 
India Indjija és Karlócza Szrijemski Karlovei, Zágráb ""'· Zagreb, zAgrábi j., 
=·· 

• • 
:C· _[ll e. ~. cs. O. Zágráb Zagreb, a. t. Zágrib - Zarreb, 
es l i n a e l. Rujevai!ki Be!ílinac. a. p. Sestine. · 

Beimnec adók., Klo!itn:r Ivanié -pk., X Be!ilinee, Bldruilca ~ Desinié adók. és pk., YtJtaltl om. 
Kriiiei, Lonjska Gemern'ica, Predavci ; Belovár- V u.rddit&, pregradai j., cs. ll. D&ainié, L t. él . 
Körös ""'· Bjelot~ar-KriietiCi, j., hb a;. p. Desinié • 
i98, ! 1.4!1!!, H., rk. Klo~tar Ivanié, tr. Lipovl!ani, Bigina Poljana ~ Babin Potok adók., Vrho-
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vine pk., Likt~:KorbavtJ Lika-Krbava, Bljenlk O, Sestine adók, és pk., Zágráb vm. 
- oto~aci j., cs. G, PlitviC!ka Jezera, Zagreb, zál!'rábi zagrebi j., cs. O. Ugrlb-

u. t. Lic!ko Petrovo selo (nyiron: Plitvieka Jezera), Zagreb, u. t. ZáBráb Zagreb, u. p. &stine. 
u. p. Plitvic!ka Jezera. BlkonJ n, Banaitor adók., Cerevi~ pk., Sserlm 

Bljela adók., Siral! pk., Po~aegtJ ""'· PolegtJ, 11m. 81-ajem, újlaki iloki j., cs. O. Cerevi6, u. t. 
daruvari j., ház 69, :E 377, Sz., =f, rk. Da:ruvar, és q, p. Cerevi~. 
USö kh., tsz. PozseBa - Po!el!'a, j b. és ah. Daru var, Blkovec n, Calinec adók., Maruievec pk., V tJ-

. es. lJ. Daravar, 78, XXVII, 89, a. t. éa u. p. Sirae. rasd "'"'· Vartdtlin, ivaneci j., cs. o. Ladanjsko 
Bljela O, Bijela adók., Sü·al! pk., PosstJga vm. Brezje, u. t. és a. p. Maruievec. 

- Pozega, daruvari j., .:f, cs. G. •· t. adót., Gospió pk., LiktJ-Korbat1a t1fll,-

és L p. Siral!. Liit~-KrbatltJ, rospiói j., hú 132, i. 609, H., 5, 
· B i j e la C r k v a l Srijemsta Ra~. t. 789 kh., tsz., jb. (J ah. Gospió, cs. O. Gospi~. 

Sttjena adók., Caglié pk., PossegtJ vm. 79, XXVI, 86, a. t. Gospié, q, p. Bilajsko Novoselo. 
Poiega, pakráczi pakraci j., biz 6!, i. H., sz., O, Bilaj adók., Gospi~ pk., LiktJ-Kor-
rk. Caglié, kg. Roll'olje, f-39 kb., tsz. PozseBa b ava vm. Lika-Krba'!la, gos p iéi j., o, cs. O. 
Polep, jb. és ah. Pak.rácz Pakrac, cs. G.éqlió, Gospié, L t. Gospié, u. p. Bilajsko Novoselo. 
78, xxvn. 89, q, t. Lipik, u. p. Caglié. l'foTOselo o. Divoselo adók., Gospié 

Stljena O, Bijela Stijena adók., ÚBBlié pk., Lika-Korba11a t'm. Lika-Krbava, IJOSpiéi 
pi., Pozsega '""' Polega, po.kráczi pabaci j., cs. G. Gospió, a. t. Gospié, 181· 

. j., cs. ct Ö&glié, a. t. Lipik, u. p. éaglió. Blle O, Krmpote adók., Ledenice pk., Motlrur-
e Vode adók., Mali Gradac pk., Zágráb Fiume "'"'· Morlrui-Bijd:a, cirkvenicai ·.erik· 

t~m.- Zagreb, ilinai j., ház 148, i. 1.~. Sz., vencaii j., cs. o. Cirkvenica Crikvenica, •· t. 
kiJ. Drqoüna és Veliki ~u§njar, 1.551 kb., tsz. és u •. p. Klenoviea. 

1 
Petrinjs, jb. és ah. Glina, cs. O. Maii G1·adac, -96, Padel n, adók. és pk., 
XXVI, 88, a. t. Glina, u. p. Maii Gradac. Lika-Kot·bava "'"'· Lika-KrbavtJ, · 

Vode O, Bijele Vode adók., Gradac senji j., es. O. J"&blaDac •· t. és u. p. Jabla~ac. 
pk., Zdgráb vm. Zagreb, glinai j., cs. O. Maii Bllenskl Podl n, Jablanac adók. és pk., Lika• 
Gradac, u. t. Glina, a. p. Mali Gradac. Korbafia ""'· Lika·Krbat1a1 zenll'gi- senji j., 

Brljeg f'"\ BaniC!evac adók., Cernit pk., ca. G. Jablanac, u. t. és n. p~ Jablanac. 
Pozseqa "m. . Poiega, újgradiskai nova- Brig adók., Újkapela Nova Kapela pk., 
rradiSkai j., cs. G. Újgradiska Nova Gradi§ka, Po11egtJ ""'" Poiega, 1,\jgradiskai nova~rra· 
L t. és a, p. Cernik. '· diAkai j., hú 91, f. OO:l, H., rk. Újkap~la Nova 

BJjeH J'arac n, Gornje Kusonje adók., Szlatina Kapela, 1.360 th., tsz. Pozsep. Po!ep, jb. és ah. 
- Statina pk., Vertk•• vm. Virovttica, szlatinai Újgradiska Nova . es. G. Újkapela-
-slabnaij., cs. G. Szlatina u. t. Slado- Nova Kapela, 78, XXVII, 89, u. t. és u. p. Új-, 
jevei, u, p. Szlatina Slatina. kapela Nova Kapela. 

Bljeli Klanac Q, Buda~ka Rijeka adók., Krnjak Bill Brig 0 1 Bili Brig adók.. Újkapela Nova 
pk., Modrt~~·Fiume ""'· vojniéi Ko.pela pk., Po•sega .,".. Polega, új~rradiskai 
~. cs. ll. Veljun, u. t. és •· P• Krnjak. novagradiskai j., ca. O. Újko.pela Nova Ka· 

B i j e lj e v i n a L OrahoviC!ka Bijeljevina. pel&, u. t. és a. p. Újkapela Nova Kapela. 
adók., Gradusa pk., Zágráb vm. B i l j e v e c l. Bikovec. 

Zagreb, petrinjai j., hú 67, f. 401, Sz., kg. Blinja, DllJeTina O, Hrib adók., Gerovo pk., Moclrus-
li87 kb., tsz., jb. és ah. Petrinja, c~. G. helyben, Fiume tim. Moclrtd-Bijeka, C!abari j., cs. G. 
96, XXVII, 83, u. t. Hrastovica, a. p. Blinja. Gerovo, u. t. és u. p. Crni Lu~r. 

Q, Bijelnik adók., Gradusa pk., Zág- BiljeTlne Q, SzentgyOrgy Sveti Juraj adók. 
ráb vm.- Ztl.greb, petriojai j., ca. G. helyben, és pk., Lika-Korbat1G11m. Lika-Krbava, zeng~ri 
L t. Hrastovica, 11. p. Blinja. senji j., cs. O. Zengg Senj, •· t. és· u. p. 

Brdo adók. és pk., X Bijelo Brdo, Kesten- SzentgyOrgy Sveti-Juraj. . 
jacki Rit, Maia Klisa, Vrtlog ; Veróc•e ""'· B i l o l. Cetinski Varoi. 
Virovinca, eszéki osijeki j., biz 399; :E !.U11, BllopoJje n, SzentgyOrgy- Sveti Juraj adók. 
Sz., .:f, rk. Szarvas SarvaA, 5.395 kh., tsz., Eszék és pk., Lika-Korba"a vm. Lika-Krbava, 
- Osijek, jb. Eszék alsóvAros Osijek donji grad. zenggi senji j., cs. G. Zengg Senj, u. t. és 
ah. Eszék Osijek, cs. O. Dalja Da]j, 78, 11. p. SzentgyGrgy Sveti ·Juraj. 

u. t. és u. p. Szarn,s SarvaA. n Klada adók., Jablanac pk., LiktJ. 
Q, Bijelo Brdo adók. és pk., Verő- Kot·batJa vm. Ltka·Krbava, . sen.ii j., 

w """ - Vlro11itica, eszéti osijeki j., .:f, cs. cs. o. Jablanac, u. t. és a. p. Donji Starigrad. 
ll. Daija Dalj, a. t. és u. p. Szarvas Dingula adók. és pk., X Bingula, Fiaminijin 
Sarral Dvor; Bserém vm. Brijem, újlaki iloki j., hú 

B i~ e l o B r cl o l. Bruvno. ~86, i, t sz., t., n., m., r:f', ;=., rk. Erdc'ivég-
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Erdevik, Ur7t kb., tsz. Mitrovicza jb. Vara!diu, jb. Non Marof, ab. 
és ah. ÚJ1ak · llok, cs. O. Erdc5vég Erdevik, 70, Szentivinzelina Sveti Ivan Zelina, 
XXVIII, 90, •· t. és u. p.Erdc5vér Erdevik. 88, •· t. Szentivinzelina Sveti 

Dingala O, Biogula adók. M pk., 8serlm "m. u. p. Goruja Rijeka. 

• 

ca. ll. 
18, XXV, 

zeíina, 

- Srijem, újlnki Hoki j., d', -1=-, cs. 6. Erdc5vég TomaReno O, Bilalki Tomilevec 
- Erdevik, a. t. és u. p. Erdc5vég Erdevik. adók., Gomja Rijeka pk., VaraBd Varai-

B i n g u l a S a l a i i l. Bingula. din, novima~ofi j., ca. O. - Sveti 
Blnovl6 r..., Kapelna adók., Viljevo pk., P' er&- I van u. t. Szentivánzelina- Sveti lvaa 

cse ."m. Virot1itica, alsómiholjáczi donji mi- Zelina, u. p. Gornja Rijeka. 
haljaci j., cs. o. Podravska Moslavina, •· t. Alsó- Bistra adók. és pk., )( Bistra, Pol· 
miholjá.cz · Donji Miholjac, u. P• Viljevo. janica; Zágráb ""'· Zagreb, stubic&i j., hb 

Blrle!ka Gorica fl, Sveti&o Hraliée adók., JaA· 300, f. 1.761, H., rk. Bistranaka Poljanica, 1800 
kovo pk., Zágráb '""· Zagreb, káJ:olyviroei kb., tsz. Zágrib Zag1·eb, jb. Stubiea, ah. 
karlovaci j., cs. O. Svetice, · •· t. Károlyviiros Zágráb Zagrel{, cs. O. helyben, XXV, 81, 
Karlovac, u. P• JaAkovo. u. t. Puliéa-Bistm, ~· 

B i r o v a c l. Brizovac. Bistra Q, Bistra adók. és pk., Zdgrtib ""'· -
Blron~a r., Dnopolje adók., Alsólapacz- Donji Zagreb, stubic•i j., ca. o. helyben, a, t. PQJ6a 

Lapac pk., Liia-Korba"ll ""'· Lika-Krba"a, Bistra, ~-
alsólapaczi donjilapaei j., cs. ft. Alsólapaez Q, Otrnlevée adók., Podvrh pk., Zág· 
Donji . Lapae, 11. t. és •· p Alsólapacz Donji rá b tJm. Zagreb, samobori j., ca. o. Samobo:, 
Lapac. u. t. és u. p. Samobor. • 

Blug adót., Goruja Rijeka pk., X Bisag-rrad, ·Bis t r a c L Tounjski Bistnc. 
Borenec, Draiíkovié, Tkalec, Veliki Bisar; Varasci Blsh'a6 adók., Sunja pk., Zágrá6 ""· Zat 
""'· · V aralain, novimarofl j., ház 161, :E 902, reb; petriojai j., ház 4-9, :E H., rt. Souja, 
H., rk. Veliki Bisar, 1.197 kb., tsz. Varasd 762 kb., tsz., jb-.. és ab. Petrinja, es. G. Suuja 
Varaldiu, jb. Novi Jlaro~ ab. Zlatar, cs. o. Gomja 96, XXVII, a. t. és u. P• SUDjL 
Rijeka, 16, XXV, 88, u. t. Szentivánzelina Snti Blstrai5 Q, Bistra6 adók., Sullja pk., Zcigrtit 
han Zelina, L p. Goruja Rijeka. tim. Zagre'b, petriojai j., ca. o. Sunja, L &. 6I 

Bisage rt, Manastir Kruledol adók. Kruiedol u. p. Sunja. · 
pk., 81erlm "m. Srijem, iregi irigi j., cs. o. Bistransta Poljanlea Q, Bistra adók. á 
Irer Irig, a. t. Ireg Irig, u. P• KrutedoL pk., Zág.ráb "m. Zagre'b, stubicai j., ö, ca. O. 

Bisag-grad rt, Biaag adók., Goruja Rijeka Bislra, u. t. PuAéa-Bistra, a. p. Bistra. 
pk., Varasci tJm. Varaltlin, novimal'ofi j., cs. G. Bistranskl ITanec Q, Bistranako Podpje 
Gornja Rijeka, u. t. Szentivánzelina Sveti_ ban adók., Bistra pk., ZágrtJb ""'· Zagreb, stubicai 

. Zelina, u. p. Goruja Rijeka. .j., cs. O. Bislra, u. t. Zapreti6, 11. P• Bistra. 

• 

Cre~ O, Vini6no adók., Gomja Rijeka Blstransld NoTaki O, Podgorje_ 
pk., Varasd Varaldin, novimarofl j., es. o. adók., Bistra pk., Zágráb tlm. Zagreb, stubieai 
Gornja Rijeka, u. t. és u. p. Goruja Rijeka. j., es. 6. Bistra, u. t. Pui6a"Bistra, a. p. BistrL 

BisalUd Dabono O, Komin adók., Szentiván- Blstransko BuloTIJt O, Bistrauako Podgorjt 
zelina Sveti Ivan Zelina · pk., Zágráb "m. adók., Bistra pk., Zágráb "m. Zagreb, atuhicai 
Zagreb, szentivá.nzelinai avetiivanzelinai j., j., es. o. Bistra, u. t. P~-Bistra, •· p. Bialra. 
cs. O. S&entivAnzelina Sveti lvan .Zelina, •· t. Bfstrans:to Obor&TO O, Gomja Bistra adók., 
és u. p. Szentivinzelina Sveti Ivan Zelina. Bislro~. pk., Zágráb Zagrib, slubicai j., 

ntsalld Jo.rek O, Breznica adók., Breznil!ki ca. &. Bistra, u. t. Pu§éa-Biatra, •· p. Bislra. 
Hum pk., Varasd "m. Varazdin, novimaroll Blstrans:to Podgorje adók., Bistra pk., X 
j., cs •. 6. Szentivinzelina Sveti Ivan Zelina, Bistranaki Ivanec, BillStranaki Novaki, Bistranako 
u. t. Szentivánzelina Sveti !van Zelina, u. p. Buko\'lje, Jablanovee; Zágráb ""· - Zat11·e&, 
Bre1.nica. ·· slubicai j., ház 45!, :E :t.ö38, H., rk. Bi1lianska 

Bis a lik i Maj u r l. Podvorec. Poljanica, 5.019 kh., tsz. Zágrib - Zagreb, jb. 
Bisalkl Novakovec f"'\, Komin adók., Szent- Stubica, ab. Zj,gráb Zagreb, ca. 4. Bistra, 63, 

ivánzelina Sveti Ivan Zelina pk., Zágráb "m. XXV, 81, •· t. Pnséa-Bistra, •· p. Bistra. 
- Zagreb, szenivánzelinai svetiivanzelinai j., Bistrica adók., Szlatina pk., Ylf'ócle 
"'B. o. Szentivánzelina Sveti lvan Zelina, L t. vm. VirovieieG, szlatinai .:... alatinai j., hu 
§B u. p. Szentivé.nzelina Sveti Ivan Zelina. 68, ! 881, Sz., m., b., rk. Sladojevci, kg. Donji 

BJsa!lkl TomaAevec adók., Goruja Rijeka pk., Meljani, 1.097 kb. tBz. Eszék Osijel:, jb. da ah. 
J{ Bisai!lti Tomdevec, Keleminovec, Tomalieve~ko Szlatina Slatina, es. lJ. S1latina - Slatina, 78, 
Polonje; Varasd tJm. Varaztlin, novimaroll j., XXVIII, •• t. 11. p. Szlitlina _ 
ház 76, :E 469, H., rk. Veliki Bisag-és Szentivin- Slatina. · 
zelina Sveti I van ZPlina, 1.807 kh., tsz. Varasli Bjstrira O, Bistrica adók., Szlatina- Slatiu 
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pl, Yerlcu ""'' Viro"itictJ, azlatinai 
Jlatinai j., ca. G. Szlatina - Slatina, a. L Sla do-
jevci, u. P• Szlatina Slatina. 

B i a tr i c a B r i j e B' l. Kupinec. 
Hum O, Bistric!ki Laz adók., llfar .. lJ& 

Bislrica pk., Zágráb "m. Zt~greb, stubicai • J., 
oa. ll. Karija Bistrica, u. t. és u. p. Maríja B i-

• alrica. 
x 
rt. 

Laz adók., llfarija Bistrica pk., 
Bislrifki Hum, Bistri~ki Laz; Zágráb vm. 
Zagreb, stubicai j., ház 89.(., :! 2 . .(.'73, H., 
Marija Bistrica, U07 kb., tsz. Zárré.b Zagr 
jb. Slubica, ah. Zárré.b Zagreb, cs. G. -Mar 
Bistrica, 53, XXV, 81, u. t. és a. p, Ma 

eb, .. 
lJ B 
-. 

ll JB 
Bistric a. 

Lu Q, Bistri~ki Laz adók., Mar i ja 
Bistrica pk., Zágráb Zagreb, stubicai • 

J•• 
cs.· ll. Ifaríja Bistrica, u. t. és u. p. Marija Bistri ca. 

Blstrl6ko ~-osr-.cq~ p. Marija Bistlica ad 
és pk., Zá!Jf'ab~ · Zagreb, stuhicai j., cs. 
Ifaríja Bistrica, •· t. és u. P• Maríja Bistrica 

ók. 
G. 

• 
• • lJ& 
• 
l·· 

Blstr16ko Podgraclje O, Seinica adók., Mar 
Bistrica pk., Zágráb tlfll., - Zagreb, stubieai 
es. 11. Maríja u. t. és u. p. Maríja Bistri ca. 

adók., Vanjsko Valpovo pk., Veróc se 
... - Virot~itktJ, osijeki j., ház 1 66, 
f. 1..()88, H., m., rk. Valpó Valpovo, tr. Budin • c1; 

.th., ta. Eszék Osijek, jb. Eszék fel ső-
viros - Osijek gornji grad, ah. Eszék Osij 
cs. ll. Valpó Valpovo, 78, XXVIU, 91, a. t. 
•· p. Bel.ii6e. 

ek, 
és 

Q, Bistrinci adók., Vanjsko Valpo vo 
pk., V•tku Virofltica, eszéki osij e ki 
~. cs. G. Valpó Valpovo, u. t. és u. p. Belis • ce. 

adók., Sl!Lnkovac pk., Zágráb "m. 
Zagreb, rlinai j., hú 85, ! ~08, H., sz., rk. Vid 
ievae, q. Bovié, öU kb., tsz. Petrinja, jb. éa ·a 

cs. 1'1. Glina, 96, XXVI, 83, a. t. és a. 

u-
h. 
P• 

• 

k., O, BiAóanovo adók., Stankovac p 
Zágráb v-. Zagreb, slinai j., cs. o. Glin a, 
l. t. és- Uo P• Glina. · 

Q, adók. és pk., Posse ga 
filii.- PolegtJ, polepi j., cs. O. ·hely be n, 
1. t. és a. p. Velii.a. 

adók. és pk., X Biikupec, BiSkupe~ 
Crnec, Biskupe6ki, TomaAevec, Turdio; V arasd " 
- VaraUita, varasdi varaidini j., ház 166, 
1.099, H., o és rk. Sveti Ilija, 1.1i10 kb., ts 

ki 
m. 
! 
z., 

jb. és ah. Va1ud Vara!din, cs. G. Varasd 
Varaidin, 16, XXV, 88, u. t. és u. P• 
Vara!din. 

BIAimpec Q, Biikupec adók. és pk., Vara sa 
.., - Varaidin, varasdi varaidini j., .o • 
es. ll. Varasd Ventdin, u. t. és u. p. Varasd 
Varat.din. 

B i Ak u p e c I. Svetoi:vanski Biskupee. 
B!Sbpeiílr.a Poljanat. o, Beretinec adók.., Bi 

Qpae pk., Varasd t11n. Vtz,.aidifi, varasdi 

• 

• 

A-
..... 

• 

1 

v araldini j., c& G, V81'88d · Vara!diD, L 'L 61 
Ro p. Varasd Varaidin. 

BiAkupeCíkl Crnec Q, BiAi.upec adók és pk., . 
V tJrtJsd t~m. Vart~ldin, varasdi varaidini 
• J., cs. G. Varasd L 'L és u. p. · 
·v arasd Varazdin. 

p 
BUíkupeCíki Lu.ian Q, Sveti Ilija adók., Bisku

ec pk., Varasd vm. Varaldin, varasdi -
araMini j., cs. ö. Varasd Varaidin, •• t. 
arasd Varatdin, a. P• Varasdteplicz Va

&.Zdinske Toplica. 

v 
v 
r 

Biskupeckl Q, Bid:upec adók. és 
p k., Varasd t~m. VtJrtJidm, varasdi vaJ·a!dini 
• 
J·· cs. o. Varasd Var&Zdin, u. t. Varasd -
v araldin, u. p. Varasdteplic Vara!dinske To-
lice. p 

. r-., Lelinac adók., Brinje· pk., LilctJ-
KorbafltJ tim. Lika-KrbtJtltJ, brinjei jo, cs. IL 
B rinje, a. t. és u. p. Brinje. . 

Biskupljak L Oto~ac. 
B i il k u p o v e c I. Ma.rge~ani. 
B it o r a j c i ·L Bosiljevo . 

• 

Blzek O, Gornji Stenjevec adók., Stenjevec 
p k., Zágráb tim. Zagreb, zágrábi zarrebi j., 
c s. G. Vrap&!, •· t. Zap.reii6, u. p. Podsused. 

v 
Blzovac adók. és pk., X Atovi, Bizovac, Bizo

aeJti C.ret, Bizovaöki Vuöevci, .Me§trovica, Vrane
ma j VerifeJe ",._ Yirot~itiCtJ, eszéki osijeki 
, háJ J.(ol, i. 1.~ &,(),q. Csepén- Cepin, 5.511 
h., tsz. Eszék Osijek, jb. Eszék felsőváros -

i' 
• 
J· 
k 
Osijek rornji grad, ah. Eszék Oaijek, cs. ·o. . . 

b elyben. '78, xxvm, 91, :r. r- .. 
~-

Blzoyac O, Bizovac adók. 's pk., ""'-
Viro",itictJ, eszéki osijeki j., o , ct. ll. helJ·· 

b en, ~. j1, _[ll e.~-
Bizovackl Cret ~ Bizovac adók. á pk., 
erócn tn~~. - Viromtica, eszéki J., }'; 

r.s • ö. Bizovac, a. 'L él u. p. 
Bfzovaökl VuC!eTcl 1"'1, Bizovac adók. n pk., 
erócee t1m. ViromficiJ, eszéki oaijeki j., y, 

cs. G. Bizovac, u. t. és a. p. Bizovac. 
Blzovaeko Pleso ~ Ladimirevci adók., Bizo-

va e pk., Yer&ce~ Viro'llitiCtJ, eszéki -
ijeki j., ca. o. Bizovác, u. t. és u. p. BizoYac. OB 

Bjelajcl adók., Bu6 pk., )( Bjelo.,)ci Cicvare j 
Possega 11m. Polega, pakráczi patraci 
• J., 
Po 
CB. 

ház 61, ! 4S!, Sz., kg. Bu~ 3.00t kb., tsz. 
zsega Po!ega, jb. és ah. Pakrácz Pakrac, 

O. Bu~ko Kamensko, 78, XXVII, 89, a. t. 
p akrácz Pakrac, u. P• Bu~ko Kamensko. 

1J 

K 

Bjelnjcl O, Bjelajci adók.: Bu6 pk., · PoiBega 
m. - Polega, pakráczi - pakraci j., cs. lt. BuS.k.o 
amensko, u. t. Pakrácz Pakrae, u. p. Bu~k:o 

Ka mensko. · 

Bjelauonc adók., Cqli6 pk., Po1sega. ""'· 
Polega, pakráczi pakraci j., ház 46, 

!. i14, Sz., rk. és kg. éaglié, Sio kh., tsa. Pozsega 
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- Polep, jb. és ah. Pakrácz Pskrac, ca. «1. 91' kb., tsz., .)b. és ab. Pocsep Polera, ca. G. 
Ö&Blié, 78, XXVII, u. t. Lipik, a. p. Caglé. Pleternica, 78, XXVIII, 91, a. t. él •• p, Blacio

BjelanoTac O, Blejanovac adók., Caglió pk., Jaklié. 
Poesega vm. Poiega, pacráczi pakraci j., Blacko O, Blaeko addk., pk., Po11ega 
es. O. Cqlié, a. t.. Lipik, u. p. Caglié. vm. Poiega, pozsepi polepi j., • ll. Ple-

Bjellca f"'l, Sarrengrad adók. és pk., 611rnn ternica, a. t. és u. p. Blar.ko-JakJié. 
""'· újlaki ·· iloki j., ca. o. Opa- Blagaj a«Jók., Veljon pk., )( Bandino selo, 
tovac, u. 1. Újlak Ilok, u. p. Sarengrad. Blagajski Pavlovac, Gmo Vrelo, Hrvataii Blapj. 

Bj 0, Torninovci adók.. Kutjevo pk., Srpski BiaiJaj ; ""'" Modf'lli. 
Po1sega ""'" Poüga, pozsepi polepi j., Bijelca, azluini slonji j., bAz 117, !.1.360, H., B'L, 

es. o. Kutjevo, a. t. és u, p. KutJevo. rk. Hrvatski Blapj, q. Cvijanovié-brdo t!s Vel-
BJeljeTlna O, Topusko Staro selo. adók., To- jun, ·U81 kb., tsz. űgnlin, j b. til ab. Szluin-

pusko pk., Zágráb ""'· Zagreb, topusk.oi j., Slunj, CL o. Veljun, 79, .. XXVI, SI, 1L t. t!a 1o p. 
cs. ö. Topusko, u. 1. és o, p. Topusko. Szluin Slunj. · 

Q, VIaako Polje adók., Brlor pk., Blagajsld PaTlonc Q, Biaraj adók., Veijun 
.tika-Korba.,a .,.. IAka-KrbafHJ, otoesáni pk., MotJrUB-Fiume ""'· MotJrui-Bijeka, Illuini 
- oto6aei'j., CL o. Otocsin Oto~c, L t. slunji j., es. o. Veljun, a. t. és a. p. SzJuin-
Otocsá.D Otot!ac, u. p. Brlog-i:ltacija. Slunj. 

Bjelobrol f"\, Donje e adók., BlagorodoT&c adók., IDjanik . pk., Po11eg1 
pk., ""'· . MotJrul-Bijelca, szluioi t7m. Pol~ga, daruvari ·j., hAz 9,, f, 811, N., m., 
- slunji j., Cl. o. Primii:llje, •• t. S1luin Slunj, rk. De!anovac, 1.140 kb., tsz. Pozsera Polep, 
a. P• Primiillje. jb. és ah. Daruvar, es. O. Uljanik, 78, UVII, 

BJelopetroTlél f'"\ Donje Primii:llje adók., Pri- 89, o. 1;. Pakra~ka Poljana, •· p. Uljanik. 
JDiillje pk., ""'· MotJrui-Bijeka, Blagub adók., Kuina pk., Zágrdb tili.

aluini slnnji j., cs. o. Primiillje, u. 1;. Szloin Zagreb, j., hú 
-Slunj, a. p. IJO, f. 68!, H., rk. Kaiina, 1.095 kh., tu. Zif· 

• 

adók., Koreniea pk., X Bjelopolje, rib jb. SzentivAnzeline Sveti Iván· 
Bjelopolski Tuk, Donji Frkailié, Gornji Frkdié, Zelina, ah. Záfrib- Zagreb, cs. G. Kuine, ~ l 
Grabutié, Klailnjica, Veddió; .Lilca-Korba11a ""'· XXV, 8!, •· 1;. Seavete, u. p. Kalina. 
- .Lila-Krba.,a, korenicai j., biz '"7, f, Blagolla Q, BlaiJoi:la adók., Kaiina pi., Zágrd• 
Sz., .:j=-, rk. Korenica, 18.468 tb., tsz. Gospié, jb. ""'· Zagreb, azentivinzeliJ.tai- svetüvanzelinei 
Korenica, ah. Otoesin Otot!ae, cs. o. Korenica, j., cs. O. Kai:lina, u. t. Sesvete, u. p. · 
79, XXVI, 86, a. 1. és u. p. Korenica. Blanje "" Viljevo adók. és pk., Veroo.e v .. l-
1 Q, Bjelopolje adók., Korenica pk., Virovilica, alsómiho1jaiSZi dolnjimiboijaci j., es. 
Lika-Korbava ""'· Lika-Krbava, korenicai j., O. A lsómiholjicz Donji .Mihoijac, •· t. Alaó-

• 

.!f, es. o. Korenica, u.. 1. és u. p. Korenica. miholjicz Donji .Miholjac, n. p. Viljevo. · 
Bjelopoljskl Tuk Q, Bjelopolje adók., Korenica Blanolle r., Derinpj adók., Bruvno pk., Likcl· 

pk., Lika-Korbava ""'· Lilca-Krbava, korenicai Korba"a t1t11. Lilca-Krbs"a, j., cs. ll . 
j., es. O. Korenica, u., t. és u.. p. Korenica. Bruvno, n. t. Gra~c, •• p. Bruvno. 

adók., Me~en6ani pk., Zágráb ""'· Bialikone adók., .Moravt!e-Belovar pk., X 
- Zagreb, kostajnicai j., ház 88, f, 615, Sz., rk. Bla§kovec, Brokunjevec, Crkvena Ves, Drenofl, 
Kostajnica, kiJ. Donji Kukurozari, 1.890 kb., tsz.· \loravt!e, Omilje; Zágráb ""'· - Zs!Jfeb, azent
Petrinja, jb. Kostajnica, ah.· Petrinja, es. O. ivinzelinai svetiivanzelinaij., ház :SUIS, 
~en6ani, 96, XXVII, u.. t. Majur, L p. H., rk • .Morav~e, 8.668 kb., tsz. Zárráh- Zagreb, 
.Mei!enl!ani. jb. Szentivánzelina -- Sveli lvan Zelina, eh. Ur· 

Bjelonc Q, Bjelovac adók., pk., rib Zarreb, cL ll. Kdina, XXV, 81, •· t. 
Zágráb ""'' Zagreb, kostajnicai j., es. O. Szentivé.nzelina Sveti l van Zelina, u, p. Semte. 
Mc~en~ni, u. 1;, Majur, u. P• Mel!enl!ani. BiaAkovec Q, Bldkovee adók., Moravl!e-Belo-

BJelonr Belodr v., Belo"ár-Körös .,., var pk., Zágráb .,m. Zagreb, szentivámelinai-
Bjelo"ar-Kri.ievci, ház f. 7 .~St, H., sz., svetiivanzelinai j., cs. O. Kaiina, u, t. Szentivín-
m., cseh, n., 6, =f=-, Z), 1.671 kh., tsz., jb. éa zelina Sveti lvan Zelina, u. p. Sesvete. 
ab. helyben, cs. O. helyben; 16, XXVII, 87, Blalkovléi O, Balgrad adók., Grilane-Belrrad 
r. I- e. pk., MotJrus-Fiume .,"., MorJrui-Bijeia, eiri· 

Bjelsko r., Sveti Petar adók., Orulin venicai .,rikvenieai j., ca. o. Girkvenioa- Crii· 
pk., Mod.rus-Fiume ""'· ogo- venica, u. 1;. ás u. p. Grilane . 
lini j., cs. ö. Ogulin, u.. t. ás u. p. Ogulin. - adót., Piaiti pk., X Befovat!ti ()rriso-

Blacko adók., Pieternica pk., X Blacko, Po!eilki viéi, Blatski Katiói, Drariói, l:apelsii Vrcelji, 
Viikovci ; Pol8ega 11m. Polega, pozsepi Kurteili, Momi!ilovi6i, Oarizoviói, Pl~l!an1ii Bel"" 
polepi j., hu St, i. 369, H., rk.. Pozseg" Polega, vo c, Vezmari, Vrceiji ; Motl,.,·Fiw•• e111--
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Modrui-Bijeka, ogulini j., ház lll, f 703, Sz., kg. rab Zagreb, cs. o. Szenli\·ánzelina Sveli h-an 
JesPniea, 4.320 kh., tsz., jb. és ah. Ogulin, es. Zelina, 63, XX V, u. t. és u. l'• Sze.ntivi.n-
11. Jcsenica, 96, XXVI, 85, u. t. és u. P• Piüki. zelina Sveli !van Zelina. . 

B l a t a l. Ferdinandovac!ki Blata. Dol O, Bldev Dol adók., Szcntiván . 
• 

. Blatnica adók., Stefanje pk., Belovár-Körös :dina Sveti Ivan Zelina pk., Zdgrtib vm.-
!!IN· - Bjelot,ar· Krilevci, ~zmai j., ház 68, f Za.qreb, szentivánzelinai svelii vanzelinai j., c1. 
86!, H., sz., rk. Stefanje, kg. Narta, 2..382 kh., tsz. O. Szentivánzelina Sveti lvan ~elina, u. t. éa 
Belovb'- Bjalovar, jb. és nb. Cazma, es. ll. u. p. Szentivi.nzelina Sveti Inn Zelina. 

• 
fvanska, 16, XXVII, 87, u. t. Cazma, n. p. Ivauska. Biailó-polje r'l, Podgoral! adók. és pk., Verócze 

Blatnica Q, Blatnica adók., ~tafanje pk., mn. Virovitica, nasiczi na5icei j., es. ö. 
BelotJár·Köi'ÖS vtn. Bjelo'Dar-Kt·?:ievci, c!azmai Podgoral!1 u. t. és u. p. Podgoral!. \ 
j., cs. ö. I vanska, u. t. C az ma, u. p. I vanska. B l a~ i il e v i é i l. Barei. . 

B l a t n i c a l. Pokupska Blatnica. Dlailél, O Drivenit adók. és pt., Moarus-
B la t n i l: L Golik. Fiume vm. Motlrwi-R-ijelt:a, eirkvenieni erik-

adók., Stupnik pk., X Blato, Lu~ko, venicai j., cs. O. Kraljeviea, u. t. Griiane, u. p. 
stopni~k.i Botinee, Stupnic!ki Remetine c; Zág- Grib alj. 
ríb vm. - Zagreb, sarnohori j., ház 153, f. 1.18(), H l n z i n a G o r i c a l. Durlinci . 

• 

H., rk.. Stupnik és Sveta Klara, 2.638 kh., tsz. Bllnja adók. és pk., Zágráb v1n. Zagreb. 
ZigrAb- Zagreb, jb. Samobor, ah. Zágráb- Zag- petrinjai j., ház 89, f 510. Sz., =f, rk. Gornje 
reb, es. G. Stupnii!ki Obrel, óil, XXVII, 82, u. t. Komarevo, 680 kb., tsz., jb. és ah. Petrinia, cs. 
n a. p. Stupnii!.ki Leskovec. l!. Rijelnik, 9'\ XXVII, 83, u. t. Hrastovica. 

Blato Q, Blato adók., Stupnik pk., Zágráb ~· _. 
.,., - Zagreb, sarnohori j., cs. ö. Stupnii!ki Obrez, Blinja Q, Blinja adók. és pk., Zágráb vm. -
L t. és u. p. Stupnic!ki Leskovee. Zagreb, petrinja j., =f, cs. O. Bijelnik, 11. t. 

("1, Zdenci adók., Orahovica pk., Hrastoviea, ~· 
Vwóc1e "'n. Virovitica, nasiezi na§icei j., Bllnjsld Int adók., Mo!íéeniea pk., Zág1 áb 
cs. 11. Klokoc!evci, a. t. Orahoviea, u. p. Zdenci. vm.- Zagreb, petrinjai j., hi.z lOB, f 686, Sz., h., . . 

Blatskl Katfél r'\, Blata adók., Pla!Hd pk., rk. Gornje KoJUarevo, kg. Brdjani, 1.117 kh., tsz., 
Jlodrus-l?iume vm. Moartls-Rijeka, OI!'Ulini j. jb. és ab. Petrinja, cs. o. Bijelnik, !Jfl, XXVII, 
ca. fl. 3eseniea, u. t. és u. p. Plaski. 83, , ~ p. u. 

adók., f!emerniea ·pk., Zágráb "m. Kut Q, Blinjski Kut adók., Moséenica 
Zagreb, topu!íkoi j., ház 199, :E Sz,. .:j=-, pk., Zá!JI·áb .,. m. Zagreb, petrinjai j., c1. ll. 

kb., tsz. Petrinja, jb. Vrginmost, ah. Glina, Bijelnik, , :r. ~ p. u. ' 
es. lJ. V.rginmQst, 96, XXVI, 88, a. t. Vrginmost B l i n s K u t l .. Blinjski Kut. 
•· p. Gornja Cememiea. Dllzancl r'\, Ceso.l'ica adók., Karlopago Kar-

Q, Biatusa adók., Gemeinica pk., lobag pk., Lika-Korbava v·•· Likct-Krba·va. 
Zágráb tim. - Zagreb, topuskoi j., =f, es. ll. gospiéi j., es. O. Karlopagli Karlobag, n. t. és 
Vrginmost, u. t. Vrginmost, u. p. Gornja Ce- u. I»· Karlopag-o Karlobag. 

· mernica. . · Dliznec Q, Remet'e ndók., Sestine pk., Zágrc1/1 
BlafiDJ n, Bri11je adók. és pk., Lika-Ko1·1Java mn. Zag•reb, zágrábi zagrebi j., cs. !1. Zá g-

~•·- Lika-Krbava, brinjei j., es. O. Brinje, u. t. rá.b Zagreb, u. t. Zágri.b - Zagreb, u. p. Sestine. 
és u, p. Brinje. Bllznlce r'l, Smokrié adók., Lo\'inae pk., Lika-

B l a h n i n s e I o l. BlllZani. Korba'Da 'Dtn. Lik a· Krbava, graeaei j., cs. ö. 
. B la. le v B r i j e g l. Donje Hajdine. Lo\inae, u. t. és u. p. Lovinne. · · 

adók., Severin na Kupi pl:., ){ BlogorodoTac Q, Rlogorodovac adók., Uljanik 
Blaievei, Zapeé; JJiodrus-Fiume ""'· Moclrus- pk., Poescga vm. Pozega, darumri j., es. G. Ul-
Rijeka, vrbovskoi j., ház 65, fo !!i5, H., rk. Ple- janik, u. t. Pakrnl!ka Poljana, u. p. illjanit. 
menitas, 1.764! kh., tsz. Ogulin, jb. Yrhovsko, nh. Bobare adók., Caglié pk., Po~aega vm. -
Ogulin, es. G. Severin na Kupi, 9ti, XXVI, S.t, Pozega, pakráezi pak.raci j., ház "1.7, f, 188, Sz., 
ll. t. Vrhovsko, u. p. Plemenitni. l'k. Úaglié, kg. Rogolje, ~.5H~ kb., tsz. Po.zsega-

Q, Bla?.evci adók., Severin na Knpi Pofega, jb. és ah. Pakrácz - Pakl·ac, es. o. Caglié; 
pk., l.lodrus- Fiu11&e v n&. Moaru8- Rijeka, 78, XXVII, 89, u. t. Lipik, u. p.· éaglié. . 
vrbovakoi j., es. ö. Severin na Kupi, u. t. Vrbo\'· Robare Q, Bohare adók., Caglié pk., PosHga 
ako, u. p. Plemenita§. vm. Po.!ega, pakrl\czi pukraei j., cs. ll. Caglic\ 

Blazev Dol adók., Szentivánzelina Sveti u. t. Lipik, u. p. Caglié. · -
han Zelina pk., Zágráb vm. Zagreb, szentiván- . Bobiéi Q, Dabar adók. és pk., Lika·Korbava · 
zelinai- sveliivanzelina.i j., ház 54, f 326, H., vn1. Lika-K·rbava, otocsáni otoi!aei j., 01. ö. 
rk. Donja Zelina, 1 kh., tsz. Zál,'Táb Zagreb, Dabar, a. t. Otocsán Otol!ac, n. p. ~kare. 
jb. Szentivánzelina- Sveti I van Zelina, ah. Zág. B o b i c V a r os l. Bobiéi. 
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BobiDol r. Prolor adók., Otocs6.n · povo pt., Yerd'c•c "•·-
pt., .,.. Lil:a-KrbatJa, otocsáni osijeki j., es o. Valp6 Valpovo, 

j., • o. otocsia Otoeac, a. i. és és a. p. Valpó Valpovo. 

• 

eaAi
m. h., .. t. 

• P• Otoesin Otoko. Bol\Jd r.., Lepm6 adót., Bregi pk., Zdgráb 
B·o b i n 4 e v e a el o l. Bobinoi. "'· Zagreb, dugoaeloi j., ca. ll. KloAlar lvanié, 

. Bo bo ta adót. és pt., S•erlm .,.. Srijea, t. I nni é vár Ivanié-grad, u. p. BrerL 
wtovari j., hú -&68, :f. !.191, Ss., "f-1 rt. Bol\klnol adót., Podravaiti Podgajci pt., Verl-
meae Tordinci, 6.14.8 th., taz. Eszét Osijet, eu ""'· Y&rotlilica, a}Hómiholjf.eli- donjimi· 
ji). él ah. Vuovar, ca. o. helyben, 70, XXVIII, hoijaci j., hb: ~. f, H., m., rk. Podravski 
10, a. i. Borovo, ~- Podgajci, 780 kh., ts:&. Eszék Oaijek, jb. 

Bobot. Q, Bobot& adók. 6e pt., &erlm ""'· miholjács Donji Mihoijac, ah. Naai01- Naiice, 
- Bti;ea, votovari j., .:f, oe. o. a. t. Bo- ca. O. Alaómiholjács Donji Miholja.c, 78, XX VIli, 
lOVO, ~- 91, ~ t. Alsómiholjica Dooji-MihoJ,jac, u. p. 

adók., Stua pt., Zágráb ""'· Cro tovci. 
toatajDicai j., hu 11U, i, 1 H., Bol\klnol o, Bol!tinci adót., Podravaiti Pod-

It. Sunja, 1.94-1 kb., ta. Petrinja, jb. Kostajnica, plt., VereJere .,.. alsómihol-
.. ah. Petrinja, .._ O. Crtveni Bolt, 96, XXVII, 88, doDjimiholjaci j., cs. G. Alsómiholjics-

• 
a. i. Suoja, L p. Stua. Donji lliholjac, u. t. Alsómiholjácz - Donji-

BoboT&e Q, Bobovac adók., pt., Zdgrdb Miholjac, u. p. Grnkovoi. 
~- ... , toatajnicai j., OL o. Crbeni B o a t o v c i L Boetovoi. 

• 

Bot, u. t. Sunja, u. p. Stam. · BoiSkonc adók., Sveti Petar Orehovec pk., X 
B o b o v • e L Bobovec, TomaleTeati Bo~toveo, Brdo, Piltovac; BeloDár-

Bobovec. K6rö1. "._ BjelotJar-Krile'Dá, · kllrllsi- kri· 
BoboTlea O. ~ . Kloko6evec adót., levcii j., hú 111, :f. 609, H., rt. Sveti Petar 

Podvrh pt., Zágráb "•· Zagreb, aamobori j., Orehovec, 1.807 kb., ta. Belovár Ja 
a. o. Samobor, L t. 6a a. p. Q és ab. KOrGs Krilevci, ca. o. Sveti Petar Ort-

n, SsentrfOIIJ Sveti Juraj adót. hovec, 16, XXV, L t. KGrlls- Irileft~ 
6a pt., .,.. .L&J:a-Kf'batJa, u. p. Sveti Petar Orehovec. 
I8Diri senji j., oe. O. Zenn Senj, a. t. és fGO O, Bo&ovec adót., Sveti Pelar o,. · 
a. p. SnntaJGrgr Sveü Juraj. hoveo pt., Belot~ár-Kör6B ""'·- BjeloDGr·Iín· 

• 

. Bo1toTje O, adót. éa pt., Varuti Jetlei, toroai krileveiijj., cL G. Sveü Pelar Ort-
... Ycaralde., bapinaij., oa. G. Krapina, a. t. hovec, u. t. KGrGa KriZevci, u. p. Sveti Pet.r 
.. a. p. Krapina. Orehovec. 

Bootna Drap n, Kani6 adót., pt., Bodegrajl adót., Otubni pt., Po1ugo ... -
.Irod,...,_~ .._ ogulini j., Pozega, újgradistai - j., hál 180. 
-. l. PlaAki, a. t. 6a L p. PlaJki. i, 7 47, Sz.~ -=f, rt. Gornji Bogii!evc~ kb., lll. 

Boolno r. l:unié adót., Piaiti pt., MotJ- Pozsep. Polega, jb. és ab. Újgradisb.- Nota 
rw-Ftu~~~e w-. lllo4rvi-Bi.jeia, oBUiini j., 01. O. cs. G. Okuhni, 78, XXVII, 89, L t. 

a.t.6ea.p. ésu.p. · 
Bookovel n, Alaómiholjács Donji Bodegrajt O, Bodegraji adók., Okul'!ani pl, 

Időt. és J.lkn Yer6c•e .,._ V&t'oe~&tka, alsó· Poe1ega na. .Po~ega, újgradiskai - novasra· 
- donjimiholjaci j., ca. o. Alsómihol- diAkai j., -=fo, cs. O. Otul!ani, L t. és u. p. 

jica - Donji lliholjac, u. t. 6s a. p. Alaómihol- Dodova)Jol adók., Resetari pk.. Po11tgt1 nt.-
jAca Dooji Miholj•e. . .Poit!{Ja, l)jgrPdiskai novagradiAkei j., hú 10i, 

O. "- adók., i. 714, ll., rt. Vrbje, 1.66:t kh., tsz. -
ria6a pk., Varaaci "'· Yaraitlitt, ziatari j., Polega, jb. és ah. Újrradiaka Nova Gradiib, 
-.O. Zajuda, a. t. .W a. P• Donja Konjléina, cL O. Staro Petrov~ aelo, 78, XXVII, L t. 

Bobkl Q, l:onji6ina adót., Hra!!iéine Trgo- Staro Petrovo selo, JI. p. :Qjgradiska -Non 
Yil6e pt., V'81'CJBtl wa. Varald&tt, ziatari j., GradiAke . 
._O. Zajuda, a. t. éa L P• Donja KonjAéiDL BodoT&ljcl O, Bodavaljei adók.., Reietari pl, 

· Bo(\anjenl adót., Vanjako V&lpovo pk., X Pout!{Ja .,.._ Po'lega, Ujgradiskai-
, Gorica ; V er6c•e tJ... kai j., CL G. Slaro . Petrovo selo, •· t. Slaro 

YwotJUica, eaéki asijeti j., hU 180, i. 881, Petrovo selo, a. p. Ujgradiska Nova Gradi.lb. 
B., rk. Valpó Valpovo, 1.678 kb., tu. Eszék BogüeTO O, Sveü Petar Orehovec adók.. él 
Oaijet, jb. Fa~t felsc5v6.roa Osijek rornji grad, pt., Belo"ár-Kör68 "._ BjelofJar·Krtmci, 
ah. Eszélt Osijek, cs. G. Valpó Valpovo, 78. tGrOsi kri.levcii j., ca. G. Sveti Petar Orebovee, 
XXVIII. 91, m. h., u. i. és a. p. Valpó U1 t. Gornja-Rijeka, u. P• Sveti Onhovec . 
Valpovo. B o g a z i L Simljanica. 

Q, Bo&Lnjevei Bogdanl6 ,-.., Smil,jan adót. • pk., Lih-KOt"· 
• • 
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'""· Liia-KrbatJa, gospiéi j., cs. G. Bru- Karlobag pk., Lika-Korbava vm. - Lik11-Krbat~a, 
kDe, •· t. Gospié, u. p. SmiJjan. gospi~i j., cs. O. KarlopaKó Karloba~r, u. t. 

B o r d a n i 6 i l. .Jandrliói és u. P• Karlopagó Karlobtr. 
BogdanoTCI adók. és pk.. X Bogdanovci, Bojnlkonc adók., Ra ven pk., BelotJd.r-Ka,a, . 

ltnje!e, Pu1tara Grabovo; Beerém ""'· Srijem, tim. BjelotJtJr-Krile1Jci, kGrOsi krilevcii j., 
fllkovari j., hU 144, ! 771, H., n., m., 1·k. és hú 6!1, i. H., rk. Mali Raven, 516 kb., ta. 
q. Vutovar, 1.910 kb., ta. Eszék Osijek, jb. Belovár Bjelovar, jb. él ah. Karos Krilevci, 
... ah. Vutovar, eL G. Vukovar, 70, XXVIII, 90, cs. O. KOrOs Krilevci, 16, XXV, 88, u. t. 
1o t. és u, p. Vukovar. . Karos Krilevci, u. p. Raven. 

Bogd&DOTol O, Bogdanovci adók, és pk., Bojnitono Q, Bojnikovec adók., Raven pk., 
•erlm .,,., Br;jem, vukovari j., cs. o. Vuko- BelotJár-KöröB ""'· BjelotJar-KriletJCi, kllrG1i 
m, L t. lia L p. Vukovar. . krilevcii j., cs. KOrOs Ktilevci, u. t. Karoa 

B o r d a n o v i 6 i L Cma Vlast. Kriilevci, u. p. Ra ven. 
Begdal16 O, Mijalíi adók., Buli pk., . Po••ega Bok adók., Palanjek pk., X Bok, Kaptolska 

flt.- Poiega, paktáczi pakraci j., cs. ö. Bu~ko Tilina, Strelelíko; Zágráb 1Jtn. Zagrcb, sziszeki 
llamensk.o, •• t. Pakrá.cz Pakrac, u. p. Bu~ko sisaki J., ház 181, i, 9!10, H., rk. Sziszek --
lamensko. Sisak, ~.968 kb., tsz. Zá~rráb - Zagreb, jb. és 

BogoTOl O, Mrzljaki adók., Ribnik pk., Zág- ah. Sziszek. Sisak, cs. G. Sziszek - Sisak, 68," 
1'116 ,"n. Zagr;;b, karolyvárosi karlovaci j., XXVII, Sli, u. t. és u. P• Sziszek Sisak . 
., ll. Maii Modruipotok, 11• t. Károlyviros Bok o, Bok adók., Palanjek pk., Zágráb vm. 
larlovae, •· P• Ribnik. Zagreb, sziszeki sisaki j., cs. a. Sziszek -

B o r ov i é i l. Veliki Suiinjar. . Sisak, u. t. és u. p. Sziszek Sisak. 
BegoTO)Ja adók.,Getin-grad pk.,Motlrus-Fiume B 0 k 1. Pnstat·a Bok. 

,., - Modrui-BüeJ:a, szluini slunji j., ház 6S, Bokane adók., Slatinski Drenovae pk., X Bo· 
! ~. Sz., rk. Getin-srad, kg. Radovica, 1•681 kane, Golenié; Veróc.re vm. Yirovitica, s~lati· 
klt., ta. Orulin, jb. és ah. Szluin Slunj, cs. O. na,_ 

XXVI i-slatinai j., ház 106, i. 64!!1, sz., n., h., m., 
Cetin-BTad,79, • Sf., u. t. Szluin Slunj, I'k, Sladojevci és Volíin, kg. Vocin, J.óDS kb., tsz. 
L P• Cetin-grad. Eszék Osijek, j b. és ah. Szlatina Slatina, c~. ö. 

BtgoTOlja O, Bogovolja adók., Getin-srad pk., Slo.tinski Drenovac, 78, XXVIII, 89, u. t.Szlatina 
Jrodrus·Fiu~J~e ""'~· Motlrul-lUdeka, szluini- _ Slatina, u. P• Rijenci · 
tiWJji j., CL il. Getin-l!'l·ad, u. t. Slnnj 

Bokane O, Bokane adók., Slatinaki Drenovae 
L l• pk., Vef'6c•• ""'· Yirovitica, szlatinai -Bop.nlca r., Medak adók. és pk., JAka Kor-

Me· alatinai j., cs. G. Slatinski Drenovac, u. t. Szla-
ktHJ vm. IMa-Krbava, gospiéi j., ca. O. Lina Slatína, u. p~ Rijenci. 
Ui, •· t. u 11• P• Medak. B o k a i é l. Boklliói. 

Boja6.ao O, Sutlanska Poljana adók., Zasor~kn 
1e1a pk., Yarutl ~m., Vat·aitli,., klanjeci j., adók., Klokocevci pk., X Beljavina, 
11. 11. Deaini6, L t. Desinié, u. P• ZBiorska Sela. Bok.Ai~i, Boklliéki Lug ; Veróc.re 11m. Vif'ov#ica, 

adók., pk., X Bojana, Gra- nasiczi naiicei j., ház a7, i. 1.108, H., m., rk. 
llomica, Milúevci, Vuéani; BelOtJáf'-K0r6• tim. Fel'icanci, 6.066 kb., tsz. Eszék Oaijei, jb. éa 
_ Bjelor~a,.;.KriletX:i, líazmai j., ház 2ó5, i. 1.451, ah. Naaicz Naiice, cs. O. Klokolíevci, 78, XXVIII, 
H., rt. Cazma, Gornji Draganci és Gornji Mik- 91, n. t. és U. P• Ferilíanci. 
tftod 1... L' "A · ~ 16 k B 1 "'r BokAiéi O, Bok§i~i adók., Klokofevci pk., Ver6-......, ... tpov .... nt, ... 7 ·h., tsz. e ov a. 

B.I 1 'b és ah "' "' 1& c1e fJfA, Vif'ovinca, naaiczi nallicei j., ca. o. 
1e ovar, J • • liazma, cs. o. li&zma, , 

y "VII 87 t. é "' Klokofevci, u. t;, é a u. p. Ferii!anci. &4 , , L s u. p. liazma. 
Bojana O, l!ojana adók., Cazma pk., Belo1Jár- Bokl\lékl Lug n, BokJiéi adók., Klokooevci pk., 

K4r6f """ Bjelotlar-Krile"ci, t!azmai j., cs. ö. Veróc.re tJm. VirotJitica, nasiczi naAicei j., 
t..&ma, L t. és u. p. Cazma. · · cs. ö. Kloko6evci, u. t. és u. l'· Ferifan~i. 

B o j e t! n o l. Bojat!no. Bo kl\ Ina r-., Platifevo adók. és pk., 81ertm """ 
B o j i 6 i L So!iice. · Sri.jem, rumai j., cs. O. Klenak, u. t. és u. P• 
Bojna adók., Maja pk., X Bojna, Ca.glica, Nikincze Nikinci. 

Dmitroviti, .Male§eva Kosa; Zágráb 1Jtn. Zag- · Bol6 adók., Farka§evac pk., BelotJár-Körd• 
n6, rlinai j., haz 181, f. 995, Sz., .:f, ~.6JO kb., ·vm. Bjelot~ar-KriietX:i, belovári bjelovari j., 
lll. Petrinja, j b. és ah. Glina, cs. O. Obljnj, 96, há.z 140, f. 6' 7, ~z., h., .:f, rk. Girkvena, 8.8!8 
UVI, u. L Glina, u. P• Maja. • kb., tsz. és jb. Belovár Bjelovar, ah. Karos -

Bojna Q, Bojna adók., Maja pk., Zágráb tim. Kri!evci, ca. O. Sveti Ivan Zabno, 16, XXVII, , 
- Zu.greb, glinai j., 1=-, ca. O. Obljaj, a. t. Glina, ,.,, u. t. Sveti Ivan Zabno, u. p. Farka!ievae. 
l. P• M.aja. Bol6 O, Boli! adók., FarkaSevac pt., Belovár-

ltjna Dl'aga n, .Gesarica adók., Karlopaso · Körös 1JM. Bjelo1JtJr· Krilevci, heloviri -
• 
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hjalovari j., ;o-, ca. O. Sveti han Zabno, a. i. Lika-Kt·b(wa, alsólapaczi - donjilapaci j., 
• 

Sveti Ivan Zabno, u. P• Farka.Sevac. · ház 176, i 1.239, H., sz., O• kg. Dobro selo, 
Boifan adók., Ludbreg pk., ){ Boifan; Varasd Alsólapaez Donji Lapac és Nehijusi, kh .. 

vm. Vara!Sdin, ludbreii j.,ház 18\J, i 68~, H., tsz. Gospié, jb. Alsólapacz Donji Lapae, uh. 
111., rk. Ludbreg és Rasinja, kg. éukovee, 1.642 kh., Gral!ac, es. O. Alsólapaez Uo nj i Lapae, 79, 
tsz. Varasd Vara!din, jb. Ludbreg, ah. Varasd XXVI, Sli, u. t. és u, p. Alsólapat:- Donji Lap:w . 
Vara!din, ca. ö. Ludbreg, 16, XXV, 88, •· t. Bol'iöeTac O, Boriéevac adók., Alsólapaer.-
Rasinja, u. p. Ludbreg. · Donji Lapac pk., Lika-Korbava vm. - Likc.-

Bollan O, Boifan adók., Ludbreg plt., Varasa Krba11a, alsólapo.czi uonjilo.paei j., (5, cs. G. 
vm. Varaid·in, ludbreKi j., ca. G. Ludbreg, Alsólapaez Donji IJapo.c, u. t. és ll. p. Alsó-
u. t. Rasinja, u, p. Ludbreg. lapacz Donji Lapo.c. 

lloljara 0, Kulovi adók., Orahovica pk., Ve- Boriceyacki Bubanj n, Boricevac auók., .Al-
rócee vm.. Virovitica, nasiczi nailicei j., os. O. sólapacz Donji Lapae pk., Lika-Korbava 11111. 

Crnac, ~ m. h., u. t. Orahovica, u. p. Zdenci. Lika-Krbava, alsólapaczi donjilapaei j., 
Boljevci adók. és pk., XBoljevoi Zivaca; Se~- cs. ö. Alsólapac Donji Lapac, a. t. tis •· p. 

rém ·vm. Srijetn, zimonyi zemnni j., ház 400, Alsólapacz - Donji Lapac. 
f ~U95, Sz., t., ef, -=f-, rk. Zimony Zemun, Borleevci O, Vilié-selo 3:dók. és pk., Poeaeg~; 
gk. Mitrovicza Mitroviea, 10.880 kh., tsz. Mit- mn. Poiega, pozsegai poiegai j., es. li. But!ku 
rovicza . Mitrovica, jh. és ab. Zimony Zemnn, Kamensko, u. t. és u. p. Pozsega- Potega. 
cs. ö. helyben, 70, XXVIII, 92, u. t. Sur6in, 1:8J. B o r i~ e v e e I. 'foplil!ki Boriéevec. 

Bo1Jevol O, Boljevci adók. és pk., Slerém vm. Borlk-bl'do n, Graéemca nuók., Popovaéa pk. 
- Srijefl,, zimonyi zemuni j., ef, -=f', cs. ö, Belovár-Köt·ös vm. Bjelovar-Kri':e!!Ci, kutink. 
helyben, a. t, Sur6ín, ~- j., cs. ö. Popovaéa, u. 1;, és u. p. Poporni!11. 

Boljkovo rt, Vrbanja adók. és pk. Beerém tHA. - Bol'isszilllás n, Brestovac adók. és pk., Po1sega 
· SNjem, zsupanyai iupanjai j., ce. ö. Drenovci, vm. Pozega, da.ruvari j., cs. ll. Daruvar, •· ~. 

a. 1;, és u, p, Vrbanja. és u. p. Kon~nnica. · 
Bolomace adók., Po.ie.iki Brestovac pk., Po- Bor je adók., Sveti Petar Orehovec pk., X Bo~e. 

nega vm.. Poz eg a. pozsegai poiegai .j., ház Kalni~ki Obre!, Kalnicki Popov~c; Belo,ár· 
lj, f. 85, Sz., -=f-, 429 kh., tsz., jb. és ah. Po- Körös vtn. -lJjelovar·Kt·iievci, körösi- kriierei: 
1sega Polega cs. ö. Pozsega Pozega, 78, j., ház 96, i 641, H., rk. Kalnik, 1.053 kb., tsz. 
XXVIII, 91, u. t. és u, p, Pozsega Po!ega. Belovár Bjelovar, jb. és ah. Kllt·ös- Kri!erci. 

BoloDlaiíe O, Bolomace adók., Poze!iki B1·es- cs. o. Sveti Petar Orehovee, 18, XXV, 88, 1o s. 
t.ovac pk. Pozsega vrn. Poiega, pozsegai po- Goruja Rijeka, u. p. Sveti Petar Orehovec. 
lelfai j., .:f, cs. ö. Pozsega Po!ega, a, t. és Uorje n, Borje adók., Sveti Petar Orehovee pL 
u. P• Pozsega Pozega. . Belovár·Körös vm. Bjelovar-Krizevci, kGrö~: 

Borceo C, Go1'Ilji Stenjevec adók., Stenjevec kri.ievcii j., cs. o. Sveti Petar Orehovec, a. '-
pk., Zágráb Vtl,, Zagreb, zágrábi zagrebi j., Gornja-Rijeka a p Sveti Pelar Orehoveo. 
~s. ~· Vrap~e, •· t. Zátrráb Z~greb, u. P• B 0 r j 8 1. Lep~gl~vsko Borje. 
StenJevec. B · l Ved ~ié 

Borelél n, Konjsko Brdo o.dók., Peruliié pk., 
0 

r l e · ~- • .. . . 
Lika-Korbava vm. Lika-Kt·bava, pel'lliiiéi j.. Bo~kl. ~dók., Suall pk., X Do11J~ Borlri, ~OrDJi 
cs~ ö. Janj~e, u. t. éa u. p. Peruiiié. Bork:, LISina Suma, Pakra; Pogan1 Vrh~ lS.I:euuJ; 

Borenec 0 Bisag adók., Goruja Rijeka pk., Bm·k1 ; Po:se~a vm. Pozega, d.~uvar1. J., hál 
Varasil v·m. Varastlit~, novimarofi j., cs. ö. 114, :i 820, Sz., rk: Da1·~ var! kg. BIJela, 9.67l! kh .. 
Gornja Rieka, u. t. Szeuti vánzelina Sveti l van tsz. Pozsega Pozega, Jb. es ah. Dar~var, cs. o . 

· Zelina, u. p. Gornja-Rijeka. Daru var, 78, XXVII, 89, u, t. és u, })o S1ra6. 
Boriéa Seli!He n Babin Potok adók., Vrho- Borkovec n, Ziatar adók. és pk., Vara~d 

vine pk., Lika-Ko;bava v 111• Lika-Krba""• vm. Varaidin, ziatari j., cs. O. Zlatar, 1, L 
olocsáni otocaci j., ca. G, Vrhovine, u, t. Lic:!ko- és u. P· Zlatar. • · 
Pelrovo sei o (nyáron: Plitvic!ka Jezera), a. p, Bol·ojeTel n, Slobodna Vlast adók., Levanjsk' 
Vrhovine. Varo~ pk., Veróc•e vfn. Virot•itica, dia~ovárt 

Bol'iél n Brinje adók. és pk. Lika-Korbava djakovoi j., cs. ö. Levanjska Val'os, u, &. Dia-
vfn.- Lika-Kt·bava, brinjei j., ca. G, Bri.Llje, u. t. ko vár Djakovo, u, p. Levanjska Varoi. 

és u~ P• Brinje. Borojaviéi adók., Mecenl!ani pk., Zágráb va. 
B o l' i é i l. Brinjska Kameniea. Zam·eb, kostajnicai j., ház 100, t M5,SL, k~. 
Boriceuc adók., Alsólapo.ez Donji Lapar Komul!'ovina és Me~enooni, .2.482 kh., tsz. Pe!l'inja, 

pk., X Boriéevac, Boril!eva~ki Bnbanj, Jaseno· jb. Kostajniea, ah. Petrinja, cs. ll. Me~en~ani, !Hi, 
va~o., Kestenova. Korita, Lap.a~kl. Korita, Laii- XXVII, 83, u, 1;. Mo.jur, u. p. Mtl~eneani. 
polje, Lisiiljak, MiAijenovac; Like;..Korbatla 11m. Borojedói O, Borojeviéi. adok., Me6endaai pi., 

• 

• • 

• 
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ldgráb vm. - ZalJ1·eb, kostajnicai j., ca. O. Me- o, 1.606 kh., tsz. Ogulin, j b. Vrbovsko, ah. Ogulin. 
lent"ani, u. t. Majm·, u. p. Mellenc!ani. cs. O. Severin na Kupi, 96, XXVI, 84, u. t •. 

B o r o v a I. Suhopoljska Borov-1. · . . Generalaki Stol, ~. 
RoroTIIc adók., Rajié pk., Possega vm. BoslljeTo O, Bosiljevo adók. ás pk., Modrus· . 

Po'Eega, novskai j., ház 170, f. 941, Sz., h., rk. li'iume nn. Mod·1·ui-Bijeka, vrbovskoi j., o, 
&ol'llji Rajié, kg. Donji Rajié, !.005 kh., tsz. Po·l es. o. Severin na Kupi, u. t. Generalaki Stol, 
:sega Po!cga, jb. Novska, ah. Újgradiska - ~· . · "' 
No ra Gradi§ka, cs. O. Novska, 78, XXVII, ~9. B os i l j e v o l. Bosiljevsko Novo selo. . . ... . . 

a. t. és u. p. Gornji_Ra.jié. B os i I j e v o l. Cesma.nsko Bosiljevo. 
Borovac O, Horovac adók., Rajié pk., Pol8ega DosiljeTSki Krií O, Hrsina adók,, Bosiljevo pk., 

""·- Pozega, novakai j., cs. o. No\•ska., u. t. és Jloclrus-l!'·iume tJm. Morlru.,·Rijeka, vrbov· 
•· p. Gornji Rajié. skoi j., es. o. Severin na Kupi, u. t. Generalski 

Borovnckl l'otll "• Prizna adók., Jablanac pk., ~tol, u. p. Bosiljevo. . · · 
1-Aka-Korba·va vm. Lika-K1·bava, zenggi. DoslljeTski Potok adók., Bosiljero pk., X Bo~, 
tenji j., es. O. Jablanac, u. t. Karlopago Kar- l:losiljevski Potol;, Dugalle, · Laslaviéi, Vrho..-a 
Jobag, u. P• Jablnnnc. Gorica; Modrus-Fiume tJm. Modru..v-Bijeka •. 

Borova Kosn 0,. Vrijeska adók., Veliki Bas- vrbovskoi j., ház. 94, f. 455, H., rk. Bosiljevo, 
taji pk., Pozsega tJm. Pozega, do.ruvari j., es. o. 1.~2 kb., tsz. Ogulin, jb. Vrbovsko, ah. Ogulin. 
Sjolnves, u. t. és u. p. Veliki Baslaji. es. o. Severin na Kupi, 96, XXVI, 84, u. t. Gil-

Bororel (""\, Zdenac adók., Tounj pk., Modrus· neralski Stol, u, p. Bosiljevo. ' 
Fiume mn. 11!odm.~-1Ujeka, ogulini j., cs. ö. JlosiljeTSki Potok O, Hosiljevski Potok lidók .. 
Joaipdol, u. t, és u. p. Tounj. Bosiljevo pk., Modrtts-Fiume ""'· Moclru} 

Borovik O, Bra~eva~ko Podgorjf! adók., Bra- Rijeka, vrbovskoi j., cs. O. Sevei-in nn Kupi, u. t. · 
~evei pk., Ve,·óese vtn. Virovitica, diaková.1·i - Geueralski Stol, u. p. Bosiljevo. 
tijakovoi h cs. o. Podgoro.~, u. t. és u. p. Pod· BoslljeTsko Lipje Q, Rim adók., Severin Dr!. 

rorac. · Kupi pk., Modt·us·l!'i.ume t1m. Morlrus·Rijeka, 
Borod Podi "• Zrmanjo.-VI·elo adók., Zrmo.nja vrbovskoi ,i., cs. O. Severin na Knpi, u, t. Yrbov-

pk., Lika-KorbalJa tJm. Lika-K1 ba va, g~·a~o.ci sk o, u. p. i::!everín na Kupi. · 
j., cs. ll. Zrrnanja-vrelo, u. t. ás u. p. :r.rmanja- Bosl1jersko NoTO selo adók., Bo.riljevo pk., 

• 

. vrelo. . ~lllodrus·Fiume vtn. Modrui-Bijeka, vrbov-
Borovlta . adók., Maj a pk., Zágt·áb v·m.. skoi j., ház 7!, :E 363, H.,rk. Bosiljevo, 1.617 kb., tsz. ·· 

' Zagreb, glinai j., ház 47, i, 830, Sz., kg. Hajlié, Ogulin, jb. Vrbovsko, ah. Ogulin, cs. ö. Severin 
1.280 kh., tsz. Petrinja, jb. és ah. Glina, cs. O. na Kupi, 96, XXVI, 8f., u. t. Genernlski Sto!. 
Obljaj, 96, XXVI, 83, u. t. Glina, u. p. Maja. n. p. Bosiljevo. 

Borovita O, Borovita adók., M;~ja pk., Zágráb Bosi)jenko NoTO selo 'Q, Bosiljersko No\•o 
rm.- Zagreb, glinai j., cs. O. Obljaj, u. t. Glina selo adók;, Bosiljevo pk., Morlrus-Fiume ·11tlf. -

1. p. Maja. · ;lloilt-us-Rijeka, vr hovakoi j., . cs. O. Severin na 
Borovijani Q, Plavsinac adók., Podravski l Knpi, u. t. Generalski Stol, u. p. Bosiljevo. 

No•igracl pk., BelotJár-Körtis "'m. Bjelova.t·- UoslljeTSko . O, Rim adók., Severin 
Kriievei, kapronczai · koprivnicai j., es. o. Kap- na Kupi pk., Motlr"UB-liiume ·IJm. Modrus· 
roncza Koprivnica, u. t. és u. J). Podravski Rijeka, vrbovskoi j., .es. ll. Severin na Kupi, 
No\·igracl. n. t. Vrbovsko, u. p. Severin na Kupi. 

Borovo adók. és pk., X Borovo, Kriva Bara, Bosna Q, Bedenica adók., :Szentivánzelina --
Pustara Bro.njevina, Pustara Gradac, Pustaro. Sveti lvan Zelina pk., Zágráb vm. Zagreb. 

• 
llinei, Sumica; Beerém vm. Sriiem, vukovari j., szentivánzelinai · s\"etüvanzelinai j., cs. O. 
ház 4-33, f, 1.9il!), Sz., .:f, rk. Daljll-Dalj és Vukovai', Szentivá.nzelina Sveti Ivan Zelina, u. t. és u. p. 

kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Vukovar, l:izentivánzelina Sveti Ivan Zelina. 
es. ll. Vukovar, 70, XXVIlll W, r. ~ llosut adók. és pk., Beerém vtn. Brijetn, 
p. u. · mitrovicza.i mitrovicai. j., ház 251, f, l.iOB, 

' Uorevo O, Borovo adók. és pk., Sserltn vm. Sz., h., .:f, rk. Mor.oviú, gk. Bac!inci; · .f..'Uo kb., 
Brijem, vukovari j., .:j=-, cs. ll. Vukovar, iQ, :f, tsz., jb.- és ah. Mitroviczo. ,\litrovica, cs. G. Sri-· 
tg} p. u. · jemska Raéa, 70, XXVIII, 9:!, _[Ile. ~· 

l! o rsa n e e l. Donje Vratno. . Bosut Q, Bosut adók. es Beerém vm. -
Bossnel O, Pribanjci adók., Bosiljevo pk., Brijem. mitroviczai mitrovico.i j., T• es. o. 

~loarus·l!'iums vm. Morlrlts·Bijeka, vrbov!ikoi Srijemska Raéo., fiig, _[Ile. ~., · 
J., ca. ll. Severin na Kupi, 11. t. Ueneralski Stol, llosutska Ustuu t), Kuzmui ·adók. és p~., 
u. P· Bosiljevo. Beerém vm. St·ijem, mitroviczo.i - mitroviear.j., 

Bosiljevo adók. és pk., Modt·us-Fiume· t•tn. cs. o,· Srijem11ko. ttai:a, u. 1i. éa u. ,,_.. : ' · · 
Jioanci·Rtjeka, vrbovskoi j., ház 93, :E 468, H., B. os é ak i l. GjurillOVPt' . • - l. 

• 

• • 
• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

.. 

• 

' 

• 
• 

• 

-
• 

• 

• 

' 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

B o le v a c l. Boiievei: . · Kirin, rk. Bu6ica, 1.!186 kb., laz. Petrinja, jb' 
Boilent O, Ozaljski Novaki adók., Ozalj pk., Vrginmost, ah. Glina, cs. o. helyben, 96, XXVI, 

IUgráb 11w. Zagreb, károlyvárosi karlovaci 88, u. t. Vrginmost, C8J. 
J., •· 6, Svetice, u. t. Károlyváros Karlovac, BoTlb 0, Bovié at.lók. és pk., ZtJgráb "m. -
.. P• Or.alj. · Zagreb, top us koi j., .::f=-, cs. o. helyben, 11. t. Vrsin· 

Bollnjaci adók. és pk., X Boinjaci, Kragujna, most, [ZI. 
B•erM 8rijem, zsupanyai lupanjai j., Botant él 1'"\, Vojvodula adók., Brinje pk., Lti• 
hú 9t7, i. 6.788, H., o, kg. Vinkovcze Vin- Korbava "'"'· Lik4·Krbav~, brinjei j., ea. o. 
ko"Yci, 16.497 kb., tsz. Eszék Osijek, jb, Zau- Brinje, u. t. és u. p. Hrinje. 
panya t.upanja, ab. Vinkovcze Vinkovci, B o l i é e v B r i j e g l. Krapina\a Podgora. 
ea. 6. Zsupanya t.upanja, 70, XXVIII, 90, fill, n, PrimiAlja adók. és pk., Motlt'lll· 
r, _r-e. ~. I!'iume ""'· Morlrui-Rijeka, szluini - slunji j .. 

Bosnjact O, Boinjaci adók. és pk., vm.- cs. o. Primiilje, u. t. 8zluin L p. 
1Jrij1m, zaupanyai lupanjai j., o, cs. 6. Zs u- PrimiAlj e. · 
,anya Zupanja, r, ~· ~. B o ~ i é i l. 'l'oholiéki Boziéi. 

B o i n j a k i l. Polje. Botjakorina Q, Andrilovec adók., Duro 11lo 
Bolt O, Mrelnic!ki Novaki adók., Barilovié pk., pk., Zágráb ""'· Zagreb, dugoseloi j., ca. 1. 

Jloilf'IU·Fivm• "'"'· Motlf'UI-Bije1ca, vojniéi j., Brckovljani, u. t. Dugo selo, ~. 
M. O. Barilovi6, u. t. Kirolyváros Karlovac, Braiíak f'"\ · Spii:kovina adók., Za~retje pk., 
.. p. Barilovié. Vnmad "'"'· Vara.iain, krapinai j., ca. il. 

B o l t L O,Ulin. ~ (Stubica Teplic), u. t. és L p. Zabok. 
O, Kapela adók. és pk., Belot~ár· Dra6eva6ko Podgorje adók., Bra~vci pi., X 

Kiir6• ""'' Bjelot~Gr-Krile'!H:t, belovári Borovik, Brai!evai:ko Podgorje, Gorjansko Buéje; 
bjelovari j., os. 6. Kapela •· t. BelovAr Bjelovar, Y~róc1e ""'· Yif'Otlitica, diakovári djakovoi 
a. p. KapelL j., hás 138, f, ~. Sz., t., rk. Drenje, kg. Paneje 

B o t i n e c l. 8tupniC!ki Botinec. és B1·al!evci, 4.580 kb., tsz. Eszék - Osijek, jb • 
Botinono adók., Sokolovac pk., X Botinovac, és ab. Diakové.r Djakovo, cs. o. Podgor&e, 78, 

~oprivni6ka Rije:ta, Mali · Maii Popnac l XXVIII, 90, •· t. és u. p. Podgora6. 
••· Bjelovar-Kriletlft, iap- BrakTailko Podgorje Q, Bral!evai!ko Pod~G~tt 

ronaai kopritnicai j., hú 186, f. 9()t;, Sz., h., adók., Brac'!evci pk., Yerócee '*· Vir011itiell, 
It. Cuevdar 4s q, Lepa"Yina él Velíki diakaviri djakovoi j., ca. o. Podroracl, L t. 
Pqanao. kb., tsz. Belové.r Bjelovar, jb. és u. P• Podrorac'! • 
.. ah. Kaproncza Koprivnica, cs. G. Sokolonc, Bracenl adót. és pk., Yeróc111 tlfll, -

M, XX. V, !SB, •• t. Lepavina, u. p. Sokolovac. "'itica, diakovári djakovoi j., hú 116, ! 670, 
Botlllono O, Botinovae adók., Sokolovac pk., Sz., b., n., .::f=-, rk. Drenje, 8.100 kb., tsz. -

Bflotlár·K6rrJ• tiA Bjflot~ar-Krileflci, ka- Osiek, jb. és ab. Diakovár Djakovo, & ll. 
pronczai ·- koprivnicai j., Cl. o. Sokolonc, u. t. Drenje és PodgoraC!, 78, xxvm, 110, •• t. ét 
Lepavina, w. p. Sokolovac. a. p. Podgoral:. . 

B o t i n o v e c l. Ruinjski Boünovec. Bra68Tc1 O Brai!evci adók. és pk., Verlelt 
BotoTO adók., Drnje pk., Belot~ár·KIJriJs ""'· vm. Yirotlilica, diakovári djakovoi j., .::f, cs. ll. 

Bieloflor·Kriütlcí, · koprivnicai j., Podgora6 és Drenje, u. t. és u. p. Podsoral!. 
"bú 81, t. W, B., rk. DrD,je, ~71 kb., tsz. Belo· B r a C! ik e l. 
YÚ' Bjelonr, jb. és ah, Kaproneza Koprivnica, BrafDIIk& adók., Sokolovac pk., X )(ala Braút· 
& &. Kaproneza Koprivnica, 16, XXV, 88, a. t. aka, Velita Brainsta l Belot~tJr-K6r6B tlm. -

. • a. p. Dmje. Bi•~oilar-KriietltJi, koprivnicai j .• 
BotoTO O, Botovo adók., Drnje pk., Be~o11ár- hu 417, f, Sa., h., rt. Zrinski Topolovac, 

Dr61 "'· Bjelo"ar-Krile."ci, kapronczai kg. Lepavina, 891 kb., tsz. Belovár - Bjelovar, 
j., cs. o. Kaproncza Koprivnica, jb. Kaproncaa Koprivnica, ah. Kilrils .:... Iri· 

w. t. és w. p. Dm,je. !evci, es. o. Sokolovac, 16, XXV, 88, •· t. Lt· 
Be~arl. adók., Bori6 pk., Zágráb""'· Zagreb, pavina, u. p. Sokolovaa. 

topuskoi j., hás 11, i. 7 ö, H., rk. Vidu!ievac, BrajakOTO Brdo adók., Neuetic pk., X Bra-
100 kb., ta. Petrinja, jb. ah. Glina, jakovo Brdo, Donje Stative, Netretiéko Z&Yrije; 
-. 6. Bovié, 96, XXVI, 88, a. ~. Zágráb "•· ZGgrdJ, károlyvárosi karlovaci 
• p. Bovi6. j., hás lM, i. 916, H., rk. Netretióko Zavrijt, 
• 

Boiurt Q, Boturi adók. és pk., Zágráb "'· 1.978 kb., tsz. ZáfJ'áb jb. lll ah. Károly· 
topuskoi j., ca. G. Bovi6, a. t. Vrginmoat, város Karlovaa, cL o. Kali Hodruipotot, 96, 

• 
.. P• Bon6. XXVI, N, a. t. Karlovaa, •• P• 

BeT16 adók. és pk., Zágráb ••· ZGgreb, Netl-eti6, 
j., hA. 118, f. 7Bt, Sz., 9=- ú kr. Donji BrajakeTo Bra Q, Brajakovo Brdo adók .• 
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Bra Brd 

Jetretié pk., Zclgrd/J ""'· Zagreb, k!relyvárosi gorska Sela pk., Varasd vm. V araZ!lin, 
_ karlovaci j., e& G. Maii Modruspotok, u. t. j.1 d& G. Desinió, a. t. és a. p. Desinió. 
Urolyrároa Ka.rlovac, a. P• Netretié. B r a tk o v i' I. Spi~kovina. 

1867 

Brajllföl r-., Rakovica adók. és pk., Modrus- Dratonnel adók., Ozaij pk., X Bratovanoi, 
IWfiiB tltn. Modrui-B\ieka, szluini alnnji J., Durlinci, Lukini6-drqa; Zágrdb tim. Zagrlb, 
• o. Rakovica, a. t. és u. p. Rakovica. károlyvárosi karlovaci j., ház 71», ! Set, H., 

B r a J d i 6 1 e l o I. Brajdiéi. rk. Kamanje, 690 kb., tsz. Zájpoáb Z ap-eh, jb . 
.Brü:uova Celina t1, ZaluJnica adók., Vrho- éa ah. Károlyváros Karlovac, cs. G. Svetice, 

riae pk., Lil&a-Korbat~a ""'· LU&a-KrbMa, oto- 96, XXVI, 86, a. t. Károlyvl.ros Karlovac, a. P• 
M6Di - oto~i j., cs. o. Vrhovine, a. "L otoMán Ozalj. 
-otoaac, a, p. Vrhovine. Dratovanel O, Bratovanci adók., pk., 

- b.rlo-

frhovine pk., Llka-Korba1HJ tim. Li"ka-Krbava, vacl ·• 01• 0• ~e lee, L • yv 1 - Karlo-
_. __ ~ . t-" . . ,. V h ·n .. vae, u. P• Ozalj. 
-nl o W&Cl J., cs. u. r ovl e, a. ~. Brat ld V h O. D . ad k 
Olocain Oto~ac, u. P• Vrhovine. Kla . ov e._ .: ; Ví 11_.. vor:_1 ~ '! 

D,Jec p-.., r arcu.. .,._ ara-tn, a. aDJ801 
r-., Lukac'!ko Duro ael.o ad.ó~., Lukács . j., cs. o. Klanjec, •· t. éa a. P• Klanjec. 

J.H~ ~~·· . Y~r6c•• tim. Y•rot~•tteu~, verö~ze• BratuJ,Jenl adók., Vili6-aelo pk., X Bratul-
- ~ll'OVltioai J., ca. G. TrézenfOld Teremno jevci, La~inci, Milivojevci, 01dakovci, Smol-
r.lje, u. t. éa L p. Lukács Luka&. jallovai ; PonegtJ "'· PoiegtJ, -

Branelcl adót., Bu~ pk., Po .. ega. .,.. lb- polapi j., hás 85, ! 636, Sz., m., rk. ~tende
..,~~, pakráczi pa.kraci j., hás 90, f. 591, rovci, kg .. Oijaai 6s U16 kb., ta1., 
IL, rk. Pakrácz Patrac, q. Bu6, 1.-"' tb., jb. és ah. Pouera- Polep, ca. G. Biikupci, 
-. Pozaep Polep, jb. és ah. Patrácz 78, XXVIII, 91, a. t. ú a. p. Pozsesa Polep. 
Pürac, CL O. Buc'!ko Kamensto, 78, XXVII, 89, BratulJeyol O, Bntuljevci adók., Vilié-selo 
a. t. Pakrac, L P• Buc!ko pt., Po•sega .,.. PoiegtJ, pozsepi polepi J., 

· eiol O, Branelci adók., Buc! pt., Po•sega es. G. Biikupci, u. t. él a. p. Pozsep Polep. 
,.. - PoltgtJ, pakr4.czi patraci j., cs. G. Buc!ko Brckovlé-drap Q, Vodena Drap adók., 
lamensk.o, u. t. Pakráa. Pakrac, u. p. Buc'!ko Bosiijevo pk., Mori,.....Fi.".. "•· Motlrul· 
lamenak o. Bijeia., vrbovakoi j.,· cs. O. Generalaki Slol, a. t. 

Brentk f"\ Petrijevci adót. 61 pk., Veróc•e Generalaki Stol, u. p. Boaiijevo • 
.._ - eszéti o!Üje.ki j., c1. G. Brckovljanl adók. é1 pk., X 
falpó- Valpovo; L t. éa u. p. Petrijevci. Goruja Greda, Grelec, Pritraj; Zágrób ., ... -

BraDjeTina f"'\ Csepén Cepin adók. 61 pt., Za.grcb, dugoaeloi j., hú ! 1.168, H., Ö• 

• 

,.,4c., tltAo Yirotlitica, oaijeki j., c1. G. :U 66 th., t& Zágrf.b Zqreb, j b. Durc 118lo, . 
C.pén - Gepin, a. t. ú L p. Clepén Cepiu. ah. Zágráb Z.,reb, ca. G. helyben, 58, XXV 
· B r a n j 1 k a L Braina.ka. 81, a. t. Prikraj, L P• Boljakovina. -
Bru.evec O, Granelina adók., Beavete pk., BrokoTlJanl O, Brctovijani adók. ú pk., 

lcigrcib ""'· Za.greb, úrrábi j., Zágráb .,._- ZtJgreb, dqoseloi j., ö, CL O. 
a O. Seavete, a. t. ú L P• Sesvete. helyben, L t. PrikraJ, u. p. BoljakoviDa. 

BraalOTje Q, Samoborako Gerje adók., Podvrh Brüveo Q, Vrbovec!.ka adók., Vrbovee 
pi., Zágrób .,... Za.greb, j., ca. G. pk., Belot~dr-Kdt-11 .,.. BJelotJar·Krilet~oi, 
lr.mobor, L t. éa L P• kGrGai krilevoii j., ca. G. Vrbovec, L t. és •· p. 

BrallJevlca adók., Soiice pk., X Badovinci, Vrbovec. · · 
Brúijeviea, Dan6uloviói, Kalt ; Zdgrdb "•· ZtJ· B r a i n o L Odvorci. · 
"., jubi-jutrebarakoi j., ház 180, i. 790, H., Brda 1"1, Erdelj adók., Generaliiti Stol pk., 
IL Kalt, kb., ta1. Zqráb jb. Morlnu-FiMme ••· OfUUni j., 
6I Ih. Jasb Jaatreharsko, 01. G. Koatanjevae, cs. G. Geneniaki Stol, •· t. éa a. p. Generalaki 

· ll, XXVI, 8!, L t. Krali6, L P• Kait. Stol. 
BrdlJevtoa Q, Brdijevica adók., 8olice B r d a L Lepariavata <>aura. . 

Jt,, Zágrób na. ZGgreb, jaakai Jutrebarakoi Brdaölna r'\, Verdeze Virovitica adók. .. 
J., 18. o. Koatanjevao, u.. t. Krali6, u. p. Kalt. pk., V1rt1t:11 ••· VsrotlijiftJ, virovi-

Brate),fl O, Budinjak adók:., Kaije pt., Zágt"áb ti cai j., 01. .6. Verckae Virovitioa, L t. éa L P• 
... - Zagreb, jaakai jaatreb&l'lltoi j., 01. G. Ver6cze Vho'ritica. 
Lije, •· t. L p. Kalje. Br4arl r,. Toboli6 adók., 

DraUna Q, Kupinec adók. és pk., Zágráb t~m. r..,_~ ••· -
- Z.greb, J., ca. G. Pisarovina és j., ca. G. Gomja MOOila, •· t. 
14enaina, L t. 6a u. p. Zdenl!ina. 

pk., Jlod· 
szluini alunji 

- SlunJ, a. p. 

'BntkoTec Q, SuUanska Poljana adók., Za- Q, Ponibe adók., Gorllje Dabrave 
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Brd- -Bl'e 
• 

pk., Modnu-lfivme Mod-ru8-Bije1ca, ogu- Zágt•áb 11m. Zagreb, jaakai jastrebarskor j., 
liDi j., oa. o. Severin na Kupi, u.~. Tounj, a.. p. ca. O. KraAié, L L Jaska Jastebraako, •· P• 
lornje Dubrave. Petrovina • 

Brdel r, Maradék Maradit adók. és pk., B r e b r o v a c l. Predrijevski Brehrovae. 
Blwtm .,... Brijem, iregi iriri j., cs. O. B r e b r o v a c P u s t a l. Lonjski Brebrovae. . 
Ins Irir, u. t. Beika, u. p. Maradék Maradik. Bregana Q, Podvrh adók. és pk., Zágrl.b t~m. -

o. DrEoinik a<lók. és pk., Moclnu- Zagreb, samobori j., cs. O. Samobor, •· t. éB •• p • 
.J'ttHM "'"'· Motlrui-Bijel:tJ, szluini slunji j., Samobor. 
-. G. Rakovica, u. L Rakovica, u. p. Drelnik. B r e g a n Í. l. Hasan-breg. • 

Brdj&lll adók., 0 Gradusa pk., Z6gr6b ·vm. Dreganlea O, No1·Aié-selo adók., Podvrh plt., 
Zagreb, petrinjai j., ház 9<6, · f, 600, Sz., -=f rk., Zágráb vm. - Zagreb, samobori j., ca. ll. Samo
Sunja, 1.761 kb., tu., jb. éa ah. Petrinja, es. o. bor, u. t. és u. p. Samobor. 
BijelDik, 96, XXVU, 83, 11. t. és u. p. Blinski Kut. Bregl adók. és pk., X Bregi, Zaklepica; Zágráb . . 

Brdjul O· Brdjani adók., Graduaa pk., vm.. Zagreb, dugoseloi j., hé.z !. UOB, H., 
Zágrdb Hl. Zogrllb, petriujai j., -=f, cs. O. 0 , !1.926 kb., tsz. ZágrA.b Zagreb, jb. Duao selo, 
Bijelnik, •· t. és u. p. Blinjski Kat. ah. ZA.rráb Zagreb, cs. O. Klo§tar Ivanió, 

B r d j a n i l. Bastajaki Brdjani, Po!elki Brd- XXV, 82, a. t. Ivoni6 vár lvani~grad, ~ 
. jani, Reletarsii Brdjani, Brdjani, Bregl O, Bresi adók. és pk., Zágráb t~m.-

Zrínaki Brdjani. ZG!Jreb, dugoseloi j., o, cs. ll. KloAtar Ivanió, 
B r d J a n i . 1. Od v orci. ' a.. t. l vanié vir Ivanié-grad, ~-
Brdo O, adók., Gjurmanec pk., BregOTljane O, adók. és pk., Zágráb 

VaraBa ".. Yara.idit&, krapinai j., cL O. vm. Zagreb, zqrábi zagrebij., ca. 6. Zapreiill, 
Bednja, L ~ éa •· P• Krapina. a. ~ Pu§éa-Biatra, a. ·p. Zapre§ill. 
. B r d o L Bednjansko Brdo, lvanjac Brdo, Breldnja r-., Verócze Virontica adók. és pk., 
Laéarsko Brdo, Majako Brdo, Orehova6ko Brdo, Yeróc•e vm. ver6czei viro'ritieai 
Utinjsko Brdo, Zlobinsko Brdo. j., cs. o. Verc5cze - Vhovitica, •· ~ és a. p. 

-B r d o l. Selce. Verifeze ViroviücL . 
• 

Brdonc adók. és pk., X Brdovec, Brdovetki Breklnjska adók., Gaj · pk., Pol8ega. utB. -
Zdenci, Brdovecko Prisorje, Januieveo, Javorje, PoJeqa, pakráczi pakraci j., hái 1()1), ! 561, 111., 

Prudnica, ; Zllgrá'b ••· Zagre'b, h., ~ , rk. Gaj, 1.773 kh., tn. - Po!ega, 
- zagrebi j., ház 806, f, 1.93!, H., o, j b. és ah. Pakri• Pakrae. ca. 6. Kutunjevu, 

U!9 kb., ta., jb. és ah. Zi~Jr~ Zarreb, cs. o. 78, XXVII, 89, u, t. Pekaac'!ka Poljana, •· J. 
Zapreii6, XXV, 81, •· t. és -.. p. Zap1·eiié. Antunovac. 

Brdona 0. Brdovec adók. és pk., Zágrdb Drekinjaka Q, Brekinjska adók., Gaj pt., Po-
. ""'· Zagrlb, zqrábi · zatrrebi J., 0 , ea. G. IJBtga ·vm. P1.Jega, pakriczi pakracij.,_ ~,cs. 6. 

• 

Zap:reii6, u, t. és u. p. Kukunjevac, u. ~ Pakrac'!ka Poljana, L P• Alltu-
BrdTeckl lljui§ O, Ladoc! adók., Brdovec pk., novae. 

Zágráb vm. Zagreb, zá.rrábi j., cL G. Brest O, Mnteiko selo adók., Generaisti Stol 
Zapreiié, u. t. és ll• p. Savaki Marof. pk., MotlrvB-Fiume vm. Motlr-ui-Rijeka, ogulini 

BrclOTe61d STeti Krll Q, Lad ul! adók., Brdo- j., o, cs. G. Generalaki Stol, L t. és u. P• Gene· 
ne pk., Zágráb ·J111; ZagrtJb, zqrábi zúgrebi ralaki Stol. 

·j., ca. ö. Zapreiié; L t. és u. p. Savaki Marof. B r e s.t l. Pokupski Brest. 
Brdonöld Zdenol O, Brdovec adók. és pk., Brestae adók. és -pk., Szet•lm t~m.- Sr(iea, 

ZátJráb "*· Zagreb, zág1·ábi zagrebi j., ca. O. l'Umai j., biz !01,!. 1.3rtt, Sz., .:j=-, rk. · 
Zapre§i<!. u. t •. és u. p. Savaki Jlarof. Nikinci, 3.118 kb., tsz. Mitrovicza Mitrovica, 

Brdon6ko Drenje O, Laduc! aaók., Brdovec jb. és ah. Ruma, os. o. Dobrinci, 70, IXVIll, 
pk., Zágráb vnl. Zagreb, zágrábi zasrebi j., u. t. és u. p. Budjanovci. · 
os. ll. Zapreiii6, u. t. és u. p. :::lavski Marof. Brestac O, Breslaií adók és. pk., &erlftl ""'·-

Brlloncko Prlgorje O, Brdovec adók. és pk., Srijcm, rumai j., .:j=-, os. ll. Dobrinci,u. t, és •· p • 
.Zdgt·ú.b vm. Zagreb, zágril ,i zarrebi j., cs. O. Bodjanov ci. . 
Zapreii6, u. ~. é!l u. p. Savaki Marof. Bres~ai!a adók., Novska pi., Pol4811ga. '"·-

Brebernloa O, Starja~ adók., Brezovica pk., Polega, novskai j., ház 166, i 707, H., r.t. Novska, 
Zágráb flm. Zagreb, zágribi zarrebi j., cs. O. gk. Lipovljani, 3.289 kb., tsz. J-'ozsega- Po!ep, 
Odra, u. t. StupnicJki Leskovec, u. p. Odta. jb. Novska, ah. Újgra.diska ·Nova G1·adiiika, cs. G. 

Brebornlca O, Budai!ka Rijeka adók., Krnjak Novska, 78, XXVII, 89, u. t. és u. JI. NovakL 
pk., .i'liotlrvs-Fiume vm. ModruB-Bijel:a, voj- DrestaiSa O, Bresta6a adók., Novaka pk., Po-
aiéi j., CL G. Veljun, u. ~. és u. p. Krnjak. •sogtJ Vtll. Polega, novakai j., ca. ll. Novaka, 

Brebri6 Brije.r l. K1•a.Sié. u. t. és q, P• Novska. 
Breln'oTao O, Slaveüé adók., Petrovina pk., Brestl6 r, Pitomaöa adók. és plt., Belotnir-
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K6riJs vm.- Bjeloretr-J(ri'Ee·rci, sjurgjevaci j., Dre!iki J allAene O, Opatinec adók., Breai pk., 
cs. ll. Pitomafa, u. t. és u, ))• Pitoma~a. Zágnib vm. Zaureb, dugoseloi j., cs. ll. Klo!ílar 

Brestik ndók .. Maii Gr~dac pk., Zágráb vm. Ivanié, u. t. Ivnnié vár lvnnié-gril.d, u. p. Bregi. 
Zagreb, glinai j., ház 104, f 683, Sz., kg. Donji Bre~kl Semovec o, Breska Greda adók., Bregi 
Klasnié. 8.862 kh., tsz. Petrinja. jb. és ah. Glina, pk., Zágráb 'l.'tn. Zagreb, dugoselol j., cs. ö. 
es. ll. Gornji Klasnié, !Hl, XXVI, 83, u. t. Glina, Klostar lvanié, u. t. Ivanié vár lvanié-grad, 
•· p. Maii Grndac. u. p. Bregi. 

· Brt'stik O, Hrestik ndók., l\Iali Gradae pk., Dre~tane O, Podlapac adók. és pk., Lika-
Zágráb vuz. Zct.IJ?'eb. · glinai j., cs. ll. Gor.oji K01·bava vm.· Lika-Krba'IJa, udbinai j., cs. ll. 
Klasnié, u. t. Glina, u. p. Maii Gradac. Podlapac, u. t. Udbina, u. p. Podlapac. 

Brel!ltje O, Sesvete o.dók. és pk., Zágráb Bre!ltnnovcl r., Crnac adók., Podravska Mos-
rm.- Zagreb, zágrábi :z:ngrebi j., es. ll. Sesvete, lavina pk., Vertkee vm. Yirovitica, alsómihol-

• •· t. es u. p. Sesvete. jáczi donjimiholjaci j., es. ö. Crno.c, ~. u. t. 
BrestoTac adók. és pk., X Boriszállás, Brestovnr. ; Úaéinci, n. p. Crnac. 

PoiBega tm!. Poiega, do.ruvari j., ház 2~.5, Breza O, Prgomelje adók .. Gudovac ·pk., Be
f. IJ.135, Cseh, m., sz., h., .:j=-, rk. Daru var,· 6,67: lovár-Kórös '/Jm. Bjelovar-Kriie'IJci, belovilri·
kh., tsz. Pozsega Po!ega, jb .• és ab. Daru var, bjel.>vari j., es. ll. Belovár Bjelovar, •· t. és 
u. O. Daruvar, 78, XXVII, E9, u. t. és u. J)o n. p. Belovár Bjelovar. 
Koneanica. Brezakonc O, Zagorska Sela. adók. és pk .. 

Dreatcnac O, Brestovae adók. és pk., l:o11egn Varasa '!lm. Varaíclin, klanjeci j., es. O Desinit, 
Ul·- Po'fegt~, daruvari j., .:j=-, es. ll. Daruvo.r. u. t. Desinié, u. p. Zagorska Sela. 
•· t. és u. p. Konllanica. B r e z ak o v V r h l. Brezakovee. 

B r es t o v a e I. Ogulinski Brestovac, Pole§ki JJrezani 0, Vrbovellki Rakavec adók., Vrbovec 
. Brestovac. pk., Belo'IJár-Körös vm. BjBlot:ar-Kri=evci. 

Brestonila r., Kom adók., Zrmanja pk., Lika· körösi kri!evcii j., cs. ü. Vrbo,·ee, u. t. és u. p. 
Korb1111R vm. Lik a-KrbatJa, gra~ci j., cs. ll. Vrbovec. . . 
Zrmnnje-vrelo, u. t. és u. p. Zrmanjo.-Vl'elo. Drezanska Hrenlca Q, Gornja Stubiea adók. 

Brestova Draga 0, Sungeri adók., Mrkopalj és pk., Zágráb vm. - Zagreb, stubicai j., cs. O. 
pk., lJioarus-Fiume vm. Moat·ui-B-i.jeka, del- Donja ·stubiea, u. t. Donja Stuhica, u. p. Gol'njn 
aicei j., cs. O. Fuiine, a. t. és u. p. Mrkopalj. Stubica. 

B r es t o v e c l. OrehoviCki Brestovec. Brezarl 0, Petrovina adók. és pk., Zágráb 
Bre§ée 0., Rétfalu Retfala, adók. és plt., t•m. Zagreb, jaskai jaslrebarskoi j., cs. ű. 

feriieee vm. Virovitica, eszéki osijeki j., cs. O. Jaska Jastrebarsko, 11, t. Jaska Jnstrebnr.;ko. 
Eszék Osijek, u. t. és u. p. Németrétfalu u. P• Petrovina. 
Njemacka RP.tfala... . Brezarié O, Kraiié adók. és pk., Zágráb 1:11&.-

Bre~~a Greda aiiók., Breg1 pk., X Breska Greda, Zagreb, jaskai jo.~trebarskoi j., es. ll. Krasié. u. t. 
Breski Semovec, Kutrinec, Lilki, Zelina; Zágráb és u. P• Kr&Sié. . · 
ftl,- Zagreb, dugoseloi j., ház 121, ! 6i0, H., B r e z a r i é i l. Brezarié. 
rk. Bregi, :so kb., tsz. Zágráb Zagreb, jb. Du~o Breze r, Ko\·i adók. és pk., Moarus-liium~ 
aelo. ah. Zigráb - Zagreb, cs. O. Klostar Ivamé, .. , _. • B" k ·e'rkvent'ent' crl'kv 1· . . . vm. .wo .. rus- -.Je a, 1 . en • 

XXV, 8!1, u. t. Ivanté vár Ivamc-rrad, n. P• . . ,. c· k · c 'k · t · 
B 

. ca1 J., cs. u. u· vemca ra ven1ea, u. .• es 
n~. . N . 
BreSka Greda O, Bre§ka Greda adók., Bregi u. P• _ovt. • · . 

pi., Zágráb vm. Zagreb, dugoseloi j., cs. ll. Brez1k adók;, Medak pk., X Br~ztk, Zago-
Kloitar Ivanié, u. t. Ivanié vár lvanié-gJ•ad, ra~k~ _V~o§; ~ka-~Of'bava 'IJtl&. Lika-Kr~ava, 

. 1, P• Bre~ri. gosp1é_1 J., ház :,8, ;@. il~ 7, Sz., kg . .Med~ 93.> ~h., 
Koprlma r., Lepsié adók., l:lregi pk., tsz., Jb. és ah. Gospté, es. lJ. Medak, 19, X'XVl, 

Zágráb -vm.. Zagreb, dugoseloi j., cs. lJ. Klo§tar 86, u. t. és u.. P• Medak. 
hanié. u. t. I van ic \'ár Ivanié-grad, u. p. Bregi. Drezik Q, Brezik adók., Medak: pk., ,l4lta-

Bre;ka Po lj ama adók., Bregi pk., Zágráb Kot·batJa vm. Lika-Krba'IJa, gospiéi j., es . . ll. 
· "'·-- Zagt·eb, dusoseloi j., hAz 147, i 6J2, H., Medak, u. t. és u. P• Medak. · 

rk. Ivanié vár Ivanié-grad, 88! kh .. tsz. Zágráh B r e z ik l. Kaptc;>lsld Brezik, Na§il'!ki B1·ezik, 
Zagreb, jb. Dugo selo, ah. Zágráb ::... Zagreb, cs. lJ. Viroviti~ki Brezik. 
li.loitar Ivanié, öa, XXV, 81, u. t. h'anié vár Brezine adók., Farka.Sevac pk., X Brezine, 
lvanié-grad, u. P• Bregi. Farka§evac:!ki Majur, Mani, PraMc~vac; BeZovár-

llreAka Poljana O, BreAka Poljana adók., KiJrös vtn. Bjelovar-Kri~et•ci belovari 
Bresi pk., Zágráb tttn.. Zagreb, dugoseloi j., bjelovari j., ház 207, i. 907, H., rk.' Cirkvena, t;. 
•· :· Klostar lvanié. u. t. Ivanié vár Ivanié- Bolc!, 2.07.& kb., tsz. é . .; jb. BeloYár Bjelovar, 
era • u. P• Br•'IP. ah. KörOs Krilevei, es. ll. Sveli lvo.n Zabno, 16, 

• • 

• 

• 
• 

• 
• 

• • 

• 
• 

• • 

.. _ _;__ 

• 

• 

-

• 

• 

• 



• 

• 

.. 

-· 

• 

• 

• 

• 

• 

-

• 

1870 Bre Bre 

XXVII, 87, u. t. Sveti Ivan Zabno, q, p. Farka- Humsti B1·od, 63, XXV, 81, u. t. Desinió; g, .P• 
levac. Hum na Sutli. 

Brezine O, Brezine adók., FarkaAev~c pk., Brezno-gora O, Brezno adók., Hum na Sutlt 
• 

Belovtl.r-KlWiis vm. Bjelovar-Kri~evci, helo- pk., Varasd vm. Varaidin, preifadal j., 
riri bjelovari j., cs. G. Sveti Ivan Zabno, cs. G. Humaki Brod, .. t. Desini6, u. P• Bm 
.. i. Sveti Ivan Zabno, u. p. Farkdevao. na. Sutli • 

B r e z i n e l. Kukunjeva<!ke Brezine. BrezoT&o adók., Gudovac pk., Bdotlár· 
Brezje O, Gornja Stubica adók. és pk., Zágráb Kör6• vm. Bjelovar-Kriietlci, heloviri -

vm. Zagreb, stubicai j., cs. G. Donja Stuhicn. bjelovari j., ház 88, f. 4!!9, sz., n., h., cseh, rk. 
L t. Donja Stubica, u. p. Goruja Stubica. Belov6.r Bjelovar, kg. Novi Pavljani, 1 kh., 

B r e z j e l. Dobranako Bre1je, Drav.sko Brezje, tsz., jb. és ah. Belovár Bjelovar, cs. 6. 
Dubravsko Brezje, Ladanjsko Brezje, Mihole<!ko 13elov6.r Bjelovar, 16, XXVII, 87, u, t. és •· p. 
Brezje, Ravno Brezje, Samoborsko Brezje, Vivo- Belov6.r Bjelovar. ' · 
dinsko Brezje. BrezoT&c Q, Brezovac adók., Gudovac pk., 

B r e z j e l. Goruja Stubica. Belovár-Klir6• vm. Bjelovar-Kn'levci, belo-
Breznlca adók., Brezni<!ki Hum pk., X Bisüki viri bjelovari j., cs. G. Belovár Bjelo· 

Jarek, Bren1ica, Brezni<!ki Jales, Breznii!ki Mir- var, u. t, és u. Belovár Bjelovar. 
kovec, Podvorec; Varasa vm. Vara!iain, novi- B r e 1 o v a o Brezovac-kosa. 

j., biz 288, f. 1.908, H., rk. B r e z o v a c I. Rruvanjski Brezovac, Sutajui 
Bremi<!ki Hum, Veliki Bisag, !.957 kb., tsz. Brezovac, Viliéki Brezovac, iumberaaki Brezone . 
Varasd Varaldin, jb. Novi-Marof, ah. Zlatar, B r e 1 o v a c l. Zrinski Topolovac. 
ca. G. Novi Marof, t 6, XXV, 88, u. t. Novi Brezovac-kosa Q, Broéanac adók., Rakoviea 
~- . pk., vm. Modrul-BijekG, szlnflli 

Breznlca O, Breznica adók., Breznii!ü Hnm pk., slunji j., cs. G. Rakovica, u, t. ~~ •· p. 
Varaali vm. Yaraltlin, novimarofl j., cs. G. Rakovica. · 
Bovi' M.arof, u. t. Novi M:arof, ~- Drezon Gian O, Tusilovié adók., Vukmani6 

B r e z n i c a l. Poleska B1·esnica. pk., Modrus-Fiums tim. Modrui-BijekG, voj· 
BreznliS:tl Hum Q, .Séepanje adók., niéi j., cs. G. u. t. és u, p. Tuiilo..W. 

Hnm pk., Varasd . Vara~tlita, novi- DresoTa Gora O, Tr~o~n- adó~, BedJI,Ja 
marofl j., (5, cs. G. Novi Marof, u. t. Novi plr:., !'arasd vm. Varasd~ta, 1v~eC1 j., 1111.6. 
L p Breznica Bednja, u. t. Lepoglava, a. p. BedDJa. 

B;.nl6ki .J~les Q, Brelnica adók., Bruon. Poljana n, Gomirje adók. 61. Ilk~ 
Hum pk., Vara•d ",... Varal'tlin, .Fi1u11e tim. , . _oaulmi J.. 
J., os. 6. Szenüvinzelina Sveti Ivan Zelina, cs. 6. Vrbovsko, •·. t. és u. P• Gomn•Je. 
u. t. Szentivánzelina Sveti lvan Zelina, u. p. ;sruf)Tci Q, Hrib adó~, Gerovo pi., _Modrw-
Bre1aica. Ftvme 'tim. Motlrvl-BtJeJ:a, i!abari J., cL l 

Gerovo, u, t. és u. p. Gerovo. 
Breznl6:tl Jllrkonc Q, Breznica adók., Brez- Brezov Dol r-., Krivi Pot adók. él pi., JAie. 

niCki Hom pk., Varasd vm. Varaldt., novi- Korbava vm Lika-Krbat~a - senjiJ 
marofl. j., cs. G. S1entivánzelina Sveti I van es 0 Vratnlk a. t. Zengg ' Senj u, p Krl~ 
Zelina, u, t: Szentivánzelina Sveü I van Zelina, P~t. • ' · ' • 

•· P• Brezn1ca. B r e z o v e c l. Zelinslti Brezorec. 
Breznlk adók., Jükovo (u Malom. Erjavoo) pk., Brezo'rlca f'\ Goli Breg adók., Brezovica pk., 

Zdgrdb vm. Zagrfib, károlyvárosi karlo- Zágráb · vm. Zagreb, zigrábl j.. 
j., ház 30, :E 1M, H., rk. Svetice, 1 kb., cs. o. Odra, u. t, Stupnic'!ki Leskovec, •· p, Odra. 

ta. Zarreb, jb. és ah. Károlyváros B r e z o v i c a L Gradinska. Brezovica, · 
Karlovac, ea. 6. Svetice, 96, XXVI, 86, u. Ija<!ka Brezovica, Petrovsb Brezo'rica. 
Károlyváros Karlovac, •· P· Ja.Akovo. B r e z o v i e a l. Pilatovci. 

Breznlk Q, Bremik adók., · Jaikovo pk., BrezoTiiSJd Drelnlk O, Desprim adók., BltiO-
rtl.b ".. Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., viea pk., Zágráb 11m. Za!Jf'lb, zArribi -
ca. G. Svetice, u. t. Kirolyváros Karlovac, zasrebi j., es. 0. Odra, u. t. Leakovec, 
.. J• Jailtovo. · u. P• Odra. . · •· . 

B r e 1 n t k l. Plelivic!ki Bremik, ~kanjski BrezoT1j&1ll adók., Nova Bukovica pk., X 
Breznik. Brezovljani, Rajno Polje ; Verdeu tiW. - Virt-

Bruno adók., na Sutli, pk., X vítit:a, alatinai j., ház 41, ! fil. 
pra, Donje Bremo, Gornje Brezno, Rebra ; Va· Sz., h., rt. q. Dobrovié, !.OOO kb., ta 
raatl "'· Varaldift, prearadai j., ház 110, Eszék Oaijek1 Jb. és ah. S1Iatina -
i 1.106, B., rk. Priillin, 1.8!8 lr:h., tu. Varasd ca. G. 78, XXVIII, 89, u. t. és L p, Non 

Varaldin, jb. Prerrada, ah. Krapina, cs. G. Bulr:ovica. 
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Brezovljanl O, Brezovljnni adók., Nova Buko- Fiume "'"'· Modrtf8-Bijeka, .su§ati j., 01• o. 
,ica p.t., Verd'c1e vm. Virovitica, szlatinai Su!lak, u. t. és u. p. Su!lat. 
1Iatinai j., cs. O. Cmnc, u. t. és u. P• Nova B r i g l. Ml'e!ni&i Brig. 
Bokovica. Brlhovo O, Jurovo adók., Ribnik pk., ZdgrrJb 

B r e z o v l j a n i l. Kri!eval!ki Brezovljani. vm. Zaqreb, károlyvárosi j., 
Brezovo O, Mirkovec adót., Zal!retje pt., cs. O. Maii Modru§potok és Svetice, u. t. Károly-

farGsti vm. Yaraitiin, trapinai j., cs. O. város Karlovac, u. p. Jurovski Brad. 
Zaüetje, u. t. és u. p. Zaarelje. B r i j e g l. Lesei. 

Brezovo Polje adók., Klasni6 pk., Zá.gráb vm.- B r i j e g l. Nedjeljski Brear. 
Zagreb, glinai j., ház 105, f. 7!1, Sz., .::f, 8.4.!7 B r i j e g l. Visoko. 
tb., tsz. Petrinja, jb. és ah. Glina, cs. o. Zirovac, Brljest r"l, JakAiéki Cerovac adót., Jakii6 pk., 
!16, XXVI, SS, n. t. Glina, u. p. Maja. Po11sega vm. Poiega, pozsegai polepi j., 

Brezoro Polje O, Brezova Polje adók., Klas- cs. O. Kutjevo, u. t. Kutjevo, a. p. Jakli6. 
nié pk., Zágráb vm. Zagreb, glinai j., -T, as. 6. B r i j es t l. Jo11ipin Dvor. 
2irovac, u. t. Glina, u. p. Maja. B r i j es t vasuti állomás l. Josipin Dvor. 

B r e z o v o P o l j e l. Klanal;ko Polje. Brinjanl O, Slupova~ adók., Vuko"Tje pk., 
B r e z o v o P o l j e l. Lukatka B1·ezovo. Belovár-KöriJs "'"'· garei-
Brelanl r"\, .Miholjec adók., Sveti Petar ~reho- oicai j., cs. O. Gareinica, u. t. Gare!ínica, 11. p. .. 

I"BC pk., Belová.r-Körös vm. Bjelovar-Krile'Dci, Vukovje. 
· tilrOsi krilevcii j., cs. o. Sveti Petar Orehovec, e adók. és pt., X Blalani, Boril~i, Brinje, 
•· t. Gornja Rijeka, u. p •. Sveti Petar Orehovec. Brinjski Krznariéi, Dra.lenoviói, Holjevci, Jeliói,. 

B r e l n n i l. Glihoki D oL Linariéi, Lok.meri, Lui!ani, Petraei, Radoüói, Raj-
B r e l a n i I. LekP.nil!ki Bre!ani. . kovim, Serti6i, Sinii!im, Vui!etiói: Ltks-Korbat~a 
Brelansli:e llodru!\e f"'t, Pelc!enica adók., Lelte- vm. Lika-Krbava, brinjei j., ház 615, i. 

aik pk., Zág1·áb vm. Zagreb, sziszeti -· H., sz., o, kg. Lui!ani, kb., tu. Gospió, jb. 
sisaki j., cs. o. Le kenik, n. t. és u. p. Lekenik. Brinje, ah. · Senj, cs. O. helyben, 79, 

B r e ló e l. Harkanoval!ko Breii6e. XXVI, 88, .[11 e •. ~. . 
Brelntoa r"l, Donja Vo6a adót., Marulievec pk., BrlDJe O, Brinje adók és pk., Ltka-KorbatJa 

Varasd vm. Vara.ldin, ivaneeij., cs. 6. Ladanj- vm. ·Lika-Krbava, hrinjei j., (), cs. O. helyben, 
d:o Brezje, u. t. és u. p. Maruievee. _[ll e. ~· 

Brlblr adók. és pk., X Bribir, Bribirski eva Drag& O, Goraci adók., Gahar 
Gradac, Bribirsko Lukova, Bukov Dol, Crni Vrb, pk., "'"'' ~bari 
Draraljin, Jargovo, Kii!eri, Kosavin, Krii!ina, j., cs. G. Gahar, u •. t. Gahar, u, p. Trs6e. 
Kurin, Li!lnjakova Draga, Maievo, O:b-uglo, Brinjska Bakarska Draga r-, Vodotel! adók., 
Podrori, Podskoi!i., Podugrinac, Poduljin, Ravna, Brinje pk., Ltka-Korba"a 'Dm. Ltka-Krbavca, 
Sveü Mikula, Sveti . Vid, Stale, Ugrini, Veliti hrinjei j., cs. 6. Brinje, a. t. és li. p. Brinje. 
Lu; Mod".,·Fiume "'"'· MOflru~-Bijeio, cirk- Brlnjska Kamanlea O, Vodotel! adók., Brinje 
nuicai erikvenicai j., hb 1.1Si, z 8.771, H., pt., Lika-Korbava vm. Lika-Krba"a, brinjei 
~' kh., tsz. jh. Cirkvenica j., cs. o. Brinje, u. t. és u. p. Brinje. 
Crikveniea, ah. Su§ak, cs. G. Cirkvenica Briajskt Irznarlét ,-..,. Brinje adók. és pk., 
Crikvenica, haditengerészet, XXVI,· 8&, _[ll e. ~. IJika-Korbavc. vm. Lika-Krba'DCI, brinjei j., 

Brlbll' Q, Bribir adók. éa pk., Modf'UI- cs. 6. Brinje, u. t. és •· P• Brinje. 
Fivm~ ""'· Modrui-Bijelca, cirkvenicai Brl.zoT&o ;-..,. Cesarica adók., Karlopqo 
eritvenica j., o, cs. O. Cirbenioa Cribenica, Karlobar pk., Lika-KorbatJa tJfll, Liia-Krbava, 
l" e. 4NJ!t.. gospiói j., cs. G. Karlopago Karlobar, 'lo t. él 

Brlblrskl Gradae O, Bribir adók. M pt., u. p. Karlopago Karlobaif • 
. llodnu- ""'· Modrvi-Bt,ieia, cirkve- Brl:a!\1 r"l, Erdelj adót., Generalaki pk., 

nicai erikvenicai j., C8. 6. Cirkvenioa Mocirt61-Fitlt~~e v•. - • J., 
Crikvenica, 11. t. és u. p. Bribir. cs. 6. Generalski Stol, •• t. 

• 
Stol, 

Briblrsko Lukoyo .--,, Bribir adók.. é1 pt., u. P• Gornje Duhrave. 
Jrodf'UI-FtutAe "'"'· Modrui-Bijeia, cirtve~ B r k a l i c a l. Cirto"ri6. 
Ilicai erikvenicai j., cs. O. Cirkvenica · . Br.ld6-dolao r"l, Smokri6 adók.., Lol'iD&o pL, 
Crikvenica, u. t. éa u. P• Bribir. .Lika-Korba'Oa "'"'· Lika-Kriavta, Bft6aei j., 

Brldlél O, Zadoborje adók., Jaikovo pk., es. 6. Lovinac, u. t. és u. p. Lovinac. 
lcigrdb f1fll, Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., BrkUeTina adók., Pokupsko plt., )( BrkileYiDa, 
ll. ll. Svetice, •· t. Kirolyviroa Karlovac, Orlekovié ; Zá.grdb .,., ZtJgr•b, pisaro"rinai j., 
L P• .la!íkovo. hAz 91, f, 518, H., rt. Silinec, 1.768 kb., llL 

Brig O, Drap. adók., SuJak pk., Jlorlrr~s- Zágrib Zapeb, jb. ab. J•b, 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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u. G. Pokupsko, 96, XXVI, 83, u. t. Pisarorina, B r n i~ se l o I. Vukelié-selo. 
•· p. Pokupsko. Brnt~cvo Q, Riöiee adók., Lovinae pk., LiJ:G-

Hrldlnlna O, Brkii!evina adók., Pokupsko Korba'IJa 'Vm. Lika-Krba'Da, g1·a~ei j., e1. ll. 
pk., Zágráb 'IJm. Zo.greb, pisarovinai j., cs. O· Lovinnc, u. 't. Graöae, u. P• Lovinae . 
Pokupsko, 'L t. Pisarovinn, u. p. Pokupsko. · Brnjavac adók., Vrginmost pk., Zágrd.b ""'' 

Brklja r-., Cesarica adók., Karlopaga Karlo- -- Zctgreb, lopuskoi j., ház 70, ! 4!4, Sz., kg. 
bag pk., I.ika-Korbava vm. Lika-KrbcnJa, Vrginmost, 1.050 kh.,· tsz. Pelrinja, jb. Vrgin· 
rospiéi j., es. O. Karlopaga Karlobag, n. t. és most, ah. Glina, es. O. Vrginmost, 96, XXVI. 
a. p. Karlopa(Jo Karlobag. 83, n. t. és u. p. Vrginmost. 

Urlekovo O, Donja Batina adók., ZlataL' pk.. Hrnjl\vnc O, Brnjavac adók., Vrginmost pk., 
Vam,qa t~m. Varnzdin, zlntari j., es. o. Zlatar, Zlig·ráú ·~:tn. Zagreb, topuskoi j., es, ll. Vrgin-
•· t. Donja -KonjMina, u. p. Zlatar. most, u. t. és u. p. Vrginmosl 

H •·l ek o v o se l o l. l'rlckovo. adók., Jukinne pk., Zágrci~ 11111. -

Bt·len16 adók., Krasié pk .. Zá_qráb vm. Zagreb Zagreb, slinai j., ház 107, f, 75~,, Sz:, kg. )lajske 
jaskai jastrebarskoi j., ház 48, :f, !97, H., rk. Poljane, 1.828 kb., tsz. Petrinja, jb. és ah. Glina. 
Kra§ió, 499 kh., tsz. Zágráb Zagreb, jb. és ah. es. ö. Glino., 96, XXVI, 88, u. t. és u. p. Glina. 
Jaska .Tastrebarsko, cs. 11. Kra5ié. 96, XXVI,. Brnjeu8k~ Q, Brnjeuska adók., Jukinae pk .. 
8~. u. t •. és n. p. K~a§ié. . . • • 1 Zágráb vm. ~ttf)l'eb, glinai j., es. ll. Glina, 

Brlenfc O, Brlemó adók., Kra!!tc pk., Zagrab. u. t. és u. p. G lma .. 
"'"· Zagrtb, jaskai jastrP.hal'skoi j., cs. o. j Bl'oéanac adók., ·Rakovica pk., x BreZOYIC· 
Krdié, u. t. és u. p. Krasié. kosa, Broéanae, Mudriéi, Rakovi6ki Johovac; 

Brlet16l r-., Zdenac adók., Tounj pk., Modrua· Mod·rus-l!'iume vm. Modru8-Bije1crJ, azluini 
Fíume 'IJm. Modrus-Rijeka, ogulini j., cs. n. -- slunji j., ház 251-, :E 1.666, Sz., rk. Rakovica és 
Josipdol, u. t. és u. p. Tounj. Gornji Lo.djevac, kg. Donja Ma§vina és SluAnioa, 

Brlogo adók. és pk., )( Brlog, Brlos·!itaeija, 6.788 kh., tsz. Ogulin, jb. és ah. Szluin- Slunj, 
Brlo!ika Kosa, Drenov KJanac, Podhrd,ie, Price cs. 11. Go1·nja Itloi!ila, 79, XXVI, 84, 11.. t .. éa u. p. 
Rapaji~i, Zakule ; Likn·Kot·bava vm. I.J'ika-. Rakovica. · . 
Krbava, otocsani otoi!aci j., ház l:l4.3, :f, 2.!178, Bl·oémacQ, Broéanac adók.,RakoYie;tpk.,Mod· . 
Sz., h., O• ~. 8.6i6 kh., tsz. Gospié, jb. éR ah .. rus-l!'iume "m. Modru8-Bijeka, szluini -
Otoesán Oto<!ac, cs. O. OÍoesán Otoi!ac, 79, l slunji j., cs. O. Gomja Mol!ila, u. t. és u. p. 
XXVI, 86, u. t. Zuta Lokva, u. p. Brlog-!itaeija.' Hakoviea. · 

liTlogo O, Brlog adók. és pk., Lika-Korba'IJr..V-m. Bro~lce r-., Novsta adót. és pk., Pozaego. rm. 
- Lika-Krbava, otocsáni otoi!aci j., 0, T-, Pozega. novakai j., cs. 11. Novska, u. t. és 
es. 11. Otorsim Otol!ac, ·u. t. Zuta Lokva, u. p. n. p. N ovsh. 
Brlog-itaeija. Bród Mzjm. Urofl. nl\ Savi v., PouegrJ om. 

H r l o g l. Ozaljski Brlog. . Pozega, haz 1.1~6, :E 10.200, H., m., n., sz., o. 
Brlog-Ataclja r-., Brlog adók. és pk., Lika· ~. (X, 3.600 kh., tsz. Pozsega Polep, j b. és u. 

Korbtl'IJa Lika-Krlx,va, otocsáni helyben, cs. G. hPlyben. 7e, XXVIII, 91, tf:.. f, 
otol!oei j., cs. 6. Otocsán Otocac, u. p. Zu ta, _rt e. _ 
Lok..-a. ~- B r o d l. Sz./m. -- Hrod na Savi. 

JJrlo~ka Dubran adók., Brlog pk., X lMoska B r o d l. Humski Brod, Jurovski Brod. 
Dubro.vn, Tukljaee; Lika·Korbava vm. Lil~ - Brodarovec O, Druskovee adók., MaruJeyec 
Kt·bava, olocsáni atollaci j., ház 1011,_ !. 7 B, pk., V.arasd ym. 't at"azdi~, i vanaci j., llL l. 
Sz., h., t·.t. és kg. Brlog, kb., tsz. Gospié, Lm\anjsko B1·t>zje, u. t. es u. p. Ma:ruAevee. 
jb. és ab. utoesán Otoi!ac. cs. ö. Ot.ocsán Broll\é r-, Ferdinandova.e adók. és pi., Belo
Oto<!ac, 79, XXVI, 86, u. t. Zuta Lokva, u. p. vár-Körös vm. Bjelovar-Krize"e\, &jurgievaci 
Brlog-staeija. j., es. O. Pitomai!O.. u. t. Ojurgjevac, •· p. Fer-

BTloUn DubraTa O, Brlo!ika Dubrava adók., dinandomr. · . 
Brlog pk., .Lika-Korbava vm. Lika-Krbava, . Brod.fnunt'Jd Grab1•Jk ri, Cepinaki Martinci 
otocsáni otoi!aci j., rs. O. Otocsán . Otoc!ac, adok., Hizovae pk., Vtwtkes 1Jm. YirotJititUI. 
•· t. Zula Loha, u. p. Brlog-!itacija. - eszéki . osijeki j., cs. 11~ Csepén OepJn, u. t. 

HrloSka Kosa r-., Brlog adók. és pk., Lilw- Csepén- l!epin, n. p. Bizovao. 
Kor_bava vm. Lika-Krbava, otocsá.ni otoi!aei Brodjanci adók., Hizovac pk.,XBieaNYei, Brod· 

• 
j., es. ö, otocsán Otoi!ae, u. t. Zuta Lokva, j:mci ; Yeróc.rs vm. Vir~itica, eszéki · Ollijekt 
·u. p. Brlog-§tacija. j., ház 2·t.~. f. 1.876, H., o, 3.95Hh., tsz. Eszék-

H r n c! e v o s e I o i. Brni~evo. Osijek, jb. Eszék felsöv,ros--:-Osijek gornji grad, 
BrneU6l O, Jelenje adók. ~s pk., Modf'US- ah. Esr.ék Osijek, os. O. Bizovac, 78, XXVIIl, 91, 

Fiu·me ,,m. ModruS-Rijeka, su!!íaki j., cs. 11. u. t. é.~ n. p. Bi.zovac. · 
Su§ak, u. t. Su!lak, u. p. Jelenje. Brodjnncl O, Brodjnnci adók., Bizovac pi., 

• 

• 
• 

• 
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• 
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feróDa ti»J· ri1·ovitica, esze~i · osijek.i j. Brotlski Stupilik O, Bl'Od~ki stupnik a<iuk. 
ó cs. 11. Bizovae. n. t. és n. l'• Buovae. e~ pk., Po.~Rega vm. .Pozegrr, ht·odi j., es. ü. 

Íh·odjaul O, Skakarnc adók .. Vukmanic.! pk .. Oi'iovac, u. t. Oriovae, ~· 
·N.odrvs·Fiu1ne vm. Modru~-Rijeka, vojniCi j., aro!i adók. és pk., )( Bradaki Varot, 
cs. ll. Vukmani1\ u. t. és u. P• Skakavac. Budajinka, Vnrosko Bt•!.lo, Varosko Seiiste j Po-

Drod-illoro:rice adók. és pk. X Brod-Moravicc, zseaa t•m. Poz egc., b:rodi j., ház 349, i t.904o, 
éu~ak, Delu~i, Donja Dobra, Donji Kuti, Gornji H., rn., rk. Brau, gk. Sibinj, kg. Brod, 4.110 kh., 
Kuti, Lokviea, Maklen, Male Drage, Moraviéh tsz. Pozsega Po2ega, jb. és ah. Brod, cs. ll. Brod, 
Sela, Smiiiljak, Vele D1qe; Moarus-Fiume vm. 78, XXVIII, 91, u. t. és u. p. Brad. 
- Modru8-Rijeka, delnicei j., ház 272, i. 1.6U, Broflslli VaroA O, Brodski Varoli adók. és Jlk., 
H., o, 5.172 kh.,tsz. Ogulin, j b. és ah. Delnice, .Poeaega vm. Pozega, brodi j., cs. 6. Brad, u. t. 
es. ll. helyben, 96, XXVI, 85, i;g, :f, ~· és u. p. Brad. 

Brod·Moravice O, Brod-Morl!.viee adók. és pk., Brotlsld Zakrajc O, Bród K.fm. Brod na 
Jlodnu-ll'iume 1nn.. -llfodrui-Bijeka, delnicei j., Kupi auók. és pk., Morlrus-Fi11me tltn. -- ]}[od

o' cs. ll. helyben, T, ~- rus·Rijeka, delnicei j., ca. o. Ger ovo, u.1. és u. p. 
. Brod na Kupl llród K.jm. adók. és pk., Bród K.Jm. Brod na Kupi. · ' 
X Bród K./m. Brod na Kupi, Bradaki Radol!aj1 Brodsld Zamost O, Bród K.fm.- Brod na 
Brodski Zakraje, Bradaki Za.most, Donje Tihovo, Kupi adók. lis pk., ~Otli"Us-Fiu•e tim. Mod· 
Dolnji Lolac, Donji Rogi, Gornje Tihovo, 19ev- 1'168 Ri.jeka, delnicei j., cs. ö. Bro{l-Moravice, · 
nica, Jablanci, Krivac, Maia Lei!inica, Roii, Su- u. t. és n.· p. Bród K./m. Brod na Kupi. 
Aica, Tibovo Raakrilje, Turni, V elika Lesnica j Bro4lskl Zdenci adók., Podvinj pk., Po:iiega 
Modnu-Fiume vm. Moarui-Rijeka, delnieei ·vm. Pozega, brodi j., ház 100, f. 6,3, H., az., 
j,, ház !178, f. 1!>98, H., o és rk. Delnice, 7.291 t·k. Podcrkavlje, kg. Brad, !1.683, kh, tsz. Pozsega
kh., tsz. Ogulin, jb. és ah. Delniee, ca. ö. Delnice, Pozega, jb. és ah. Brod, cs. 6, Sibi új, 78, XXVIII, 

· 96, XXVI, 85, _r-e. ~· . 91, u. t. Brod, u. p. Podvihj. ; 
Brod na Kupi Bród K.fm. Q, Brad na Kup1 Bro4lskl Zdencl o, Brodski Zdenci adók., 

-Bród K.fm. adók. és pk., Moarus-Fi~fllC vm. Pod.vin.i; k., Po:sega ·t•m. Polega, brodij., cs. ö. 
Modrui-B\feka, delnicei j., o, cs. ö. Delniee, _[Ile. Sibinj, u. t. Brod, u. p. Podvinj. · 

~· , . · Brodsko Grabarje adók., Podvinj pk., Poeaega 
~rod na SaTi Bród Sz.jm. ·v., Poeaega "m. ·cm. Pozega, brodi j., ház ~. f. H., rk. 

Po~ega, ház 1.1911, i. 10.~00, H:, m., ~·· O• T• Poderknvlje, kg. Bl'od, 9!ö kb., tsz. Pozaega- · 
(1, 3.600 kb., tsz. Pozaega Pozega, Jb. és ah. Poiega, jb. és ah. Brad, os. ö. Brod, 78, XXVIII, 
helJben, cs. O. ben, 78, XXV IH, 91, J,, 91, u. t. Brod,· u. P• Podvinj. 
f, _[Ile. . . Brodsko Grabarje O, Brodsko Grabarje adók .. 

Brobld Cr~ ~d~k., Podvt~ pk., .Pu- Podvinj pk., Poneg·" vm. Poiega, brodi j., cs. 
uega. ""'·. Posega, b1•ód1 J., ház ~B, i. 1~, H., ö. Broll, u. t. Brod, u. P• Podvinj. . · 
rl Trnjam, 776 kb., tsz. Pozsega Pozega, Jb. és 
ah. Brad es. o. Brod 78 XXVIII 91 u. t. Brod Brokunjenc :'•. Blaskovee adók., Mor~v~e-

p 'd . . ' ' ' ' ' Belovar pk., Zagrab vtn. Zagreb, szenhvan-
L P• o VlDJ· . l' . l" l' . . ... s t' á l' 

B dsld 1{1..., i p •· .._ O B . d t' .... _ . p t k ze 1na1 ave uvanze mai J., cs. u, zen 1v nze ma 
ro ".~:n o .o... , 10 s 1 \.lrnl o o . S t• I z 1. t s l' · l' s · _ ..... k p d · · k Po Po~ b d' ve 1 van e 1na, u. -. zen 1vanze ma- veh 

IIUU ., o VlnJ p ., saega vm. eega, ro 1 I z . S 
· " B od t o d p d · · van elma, u. p. esvete. 
J~ cs. u, l' , u. • 4' ro , u. p. o. vmJ. , . . . 

Brodskl DrenOTile adók és pk., .Posaega ·nn. Br!tnja adók.: Srb. pk., X B1·otnja, Suva~skn 
- Pozega, hrodi j., ház 197, ;E l.O!i5, H., 1·k. JoseVlca, Zaglave1; .Lika·K~~bava. ~m. Lika: 
Bu!!je, gk. Sibinj, kg. Kobas, 3.903 kh. tsz. K'l·bava, alsólapaezt doDJll&paet J., ház 74, if, 
Pozsega Poiesa, jb. és ah. Brod, cs. ö. Oriovac, 446, Sz., h., r~. B~ri~evac, kg. Donja ~?vaja, 1.67ö 
78, xxvm, 91, u •. t. és u. P• Ratkovica. kh., tsz. Gosptó, Jb •. AlsólaJacz DODJl Lapae, al.t. 

Brodskl Drenoyac 0, Brodski Drenovae adók. Graéae, cs. ö. DolJane, 19, XXVI, 86, u. t. ~s 
61 pk., Pouega vm. Poiega, brodi j., cs. ü. n. l'• Srb. . . 
Oriovac, u. t. és u. p. Ratkovica. B1·otnja. O, Brolnja adók., Srb pk., Lika· 

Broiski Radoiíaj O, Bród K.fm. B:rod na Korba·va vm. Lika·Krbava, alsólapaezi 
Kupi adók. és pk., Morlrua-Fiume vm. Mod- donjilapaei j., cs. ö. Doljane, u. t. és u. p. Srb. . 
Ni-Rijelt:a, delnicei j., cs. O. Brod-Mo1·avice, u. t. B r o z im l. Crikvenica. 
és u. P• Bród K.fm. B1·od na Kupi. BrAadln adók. és. pk., X Br9adin, Gackulja, 

Brodski Sturnlk adók. és pk., Ponega vm. Sze·ré-m. 1nn. S1·ij~m, vukovari j. ház 184, f 
- Po'§ega, brotli j., ház 219, i. 1.17~, H., rk. 941, Sz., =f=-, rk. Vukovar, 3.123 kb., tsz. Eszék 
Oriovac, .:k. Sibinj, kg. Kobal, 2.183 kh .. tsz. Po- Osijek, jb. és ah. Yukovar, cs. O. Nuitar, 70. 
~Bqa Po2ega, jb. és ah. Brod, cs. ö. Oriovac, XXV1II, 90, , a. p. V.ukovil.r. · 
78, XX. VIII, 91, itJ. a. t. Oriovac, [ZJ. Udatlin 0 lldók. és pk., S•erím t»n. 
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_ St·\fem, vukovari j., -'f, cs. O. Nust.ar, r. Krivoiije, Krslaée, Pleóaii, Podurljaj, Podkremen, 
a. p. Vukovar. Podprevija; Lika-KorbafJa 11m. Lib-Kt'btJtlll, 

Brlljanlca adók., Vukovje pk., X Maia Br!ilja- gmiíaci j.,ház 211, f t.a79, Sz., .:f, rk. Rudopolje, 
nica, V elika Brilljanica; B~lovár-Körös fJm. 13.850 Jr.h., tsz. Gospi6, jb. és ah. Graiía.c, ca. O. 
Bjelovar-Krile·vci, garesnicai j., ház 194r, i. 1.055, Brumo, 7U1 XXVI, 86, a. t. Graéa.c, ~-
az., n., m., rk. KaniAka lva, kg. Velika Blilja- BroTnO O, Bruvno adót. éa pt., Lilea-K.or· 
nica, 4.761 kh., t"!z. Helovir Bjelovar, jb. Ga- bava vm. Lika-Krba11a, Bl'&iíaci j., .:f, cs. O. 

. relnica, ah. Belová.r- Bjelovar, cs. O. Garesnic;L, helyben, u. t. Grniíac, ~-
16, XXV11, 87, u. t. GareAnica, u. p. V elika Br51- Brzaja ad6k., Veliti Grdjevac pk., .B'do11ár-
janica. Körds fJm. Bjelo.var-KriiefJct, grubiinopoljei j., 

Brnbno adók., Klasni6 pk., Zágráb vm. hb 41, f. Sz., h., rk. TurnaJica, kg. Nagy-
Zagreb, glinai j., ház 8!, i. Sz., kg. Bt·ezovo piszanicza V elika Pisanica, 3.778 kh., tsz. Belo-
Polje, !.63! kb., tsz. Petrinja. jb. és ah. Glina, vá.r Bjelovar, jb. Grubiiino Polje, ah. Belovár 
ca. o. Gom.ii Klasnié, 96, XXVI, 88, u. t. Bjelovar, cs. o. Veliki Grdjevac, 16, XXVII, 87, 
L P• · Maja. u. t. Veliti Grdjevac, u. p. Zrinjska. 

O, Brubno adók., Klasni6 pk., Zág- Brzaja o, Brzaja adók., Veliki Grdjeva.c pk., 
ráb fJm. - Zagr~b, glinai j., cs. O. Gornji 1\las· Belová1·-Körös vm. Bjel011ar-Kriievci, gru· · 
ni6, u. t. Glina, u. P• Maj~ · bi§nopoljei j., cs. G. Veliki Grdjevae, u. t. Veliki 

Brujl61 ll, Moc!ilsti Zbjeg adók., PrímiAljw. Grdjevac, L p. ZrinJska. -
pk., ModrUB-..Fiuma fJtn. _ Modrt~i-Bijelea, szlnillii B u b a n j L Boriiíeva6ki Bubanj, Dobroselaki 
- alunji j., ca. O. Gornja 11t:ol!ila, u. t. Szluin Bubanj, Doljanski Bl?-banj. . 

u. p. Primislje. B u b i n G a j l. Donji Frkaiié. 
B r u n i ca l. Gjelekovec. · Bubnjaraökl Brol Q, Bubnjarci adók., Ribnii 
Brunkonc O, Kutina adok. él pk., Bt~ZofJár- pk., Zágráb ""'· Zagreb, kirolyvárosi -

Körös fJm.- BjelOt1tJr-KrilefJt:i, tutinai j., cs. O. karlovaci j., cs. G. Svetice, u. t. Kirolyváros - . 
Kutina, L t. és u. p. K Karlovac, u. p. Jurovski Brod. 

Brnsnlk Q, Kusonjski Lipovac adók., Dragovié Bnbnjarcl adók., Ribnik pk., X Bubnjaraéii 
pk., Po.aega Poi~ga, pakri.czi patraci Brod, Bubnjarei, Donji Zakanjski, Bukovac, Gornji 
j. ca. G. Pakrácz Patrac; u. t. Pakriuz Pak- Zahnjni Bukovac, Simunae ; Zágráb vm. -
rac, n. p. Spanovica. · Zagreb, ká.rolyvá.rosi karlovaci j., hú 113, 
BrasOT&~ Q, Krstinja adók. éa pt., Modf'U8- :! 639, H., rk. Zakanje, Ut 7 kh., lsz. ZAgrAb -

Fiume fJm. Modrul-B\ieka, vojni6i j., ca. G. jb. és ah. Ká.rolyvá.ros Karlovac, cs. G. 
Krstinja, •· t. Vojnió, u. p. Krstinja. Svetice, 96, XXVI, 84r, u. t. Ká.rolyváros- Karlo-

Bnlane adók., Smiljan pk., X Bru!lane; Lisei, vac, u. p. Jurovski Brod . 
Rizvnnuk; IAJ:a-Korbava tJm. Ltka-Krbava, Bubnjarcl O, Bubnja1-ei adók., Ribnik pt., 
gospi6i j., haz 196, f 96"~, H., ű, 7 Jr.h., tsz., Zág1·úb vm. - Zagr~b, károlyvirasi - karlovaei 
jb. és ah. Gospi6, cs. O. helyben, 79, XXVI, SG, j., cs. G. Svetice, u. t. Kárulyvá.ros KarloYBe, 
pe. ~- u. p. Jurovski Brod. -

BruAane Q, Bru§ane.adók., Smiljan pk., Ltka- Buccarl - Dakar v., """ -
KorbtJH ""'· Lika-KrbavtJ, gospiéi j., O• ModniB-Bijeka, haz 468, i. ~.09!, H., o. 
es. o. helfben, .[Ile. ~- kh., tsz. Oguün, jb. helyben, ah. Suiak, ca. O. 

Bruanjska .llapu.vlca O, Rudapolje adók .. Kraljevica, haditengerészet, XXVI, ~. 
Bruvn~ ~k., Ltka-Ko9·bava Ltka-Krbava, m. h., .[ll e. ~. 
gral!ac1 J., ca. O. Bruvno, u. t. Gral!ac, u. P• . Bu6 Q, Olegovei adók., Bu6 pk., Pouega tlta. 

Bruvno. . Polega, pakrá.czi patraci j., .:f, cs. O. Bul'!to 
Bru~·anjsld Brezovac fl, ~azm adók., Bruvno Kamenslto, u. t. Pakri.cz Patrac, u. P• Bul!to 

pk., l.11ka-Korbava tim. Ltka-KrbafJa, K m ko 
. 1. ... G B a ens . J.. ca. o. Do J&ne, u. ... ral!ac, u. p. ruvno. B " · 1 D .. 

0
,., 

J R d l . dók u., a r1 • ODJl ... re. Bruvanjskl asenar Q, u opo Je a ., • • 
Bruvno pk., Lika-KorbavtJ flm. Lika-Kt·bava, _Bu~l~ adók. és pk., Zagrab vm. - Zagr~, 
gral!aci j., ca. G. Bruvno, u. t. Gt•ac:!ac, u. p. ghna1 J., ház 17.!1,. i.. 968, H., . O• kg. Bov~6, 
Bruvno. 2. l 88th., tsz. Peb'lnJa, Jh. és ah. Gbna, cs. o. Bom, 

BrRT&IIJskl Iova6evl61 n, Mazin adók., Bruvno 96, XXVI, 88, u. t. Glina, n. P• Pokupsko. 
pk., L-ib·KorbafJa tJm. Lika-Kt·ba11a, gra6aci j., Buölca O, Boaica adók., és pk .. Zágráb flfll, 

es. o. Bruvno, u. t. Gral!ac, u. p. B1'Uvno. Zagreb, dvori j., o ca. ö. Bovié, •· t. Glina, 
Bruvanjskl Tomlng~n,Deringaj adók., Bruvno u. p. Pokupsko • 

pk., Ltka-KorbafJa vm. Ltka-Krbava, graéaci Buölcka Slatlna adók., Bul'!ica pk., Zágráb, •. 

• 

j., es. O. Bt·uvno, u. t. Graéu.c, u. p. Bruvno. Zagreb, glinai j., ház 79, i. 4-39, H._rk. Bul!ica, . 
adók. és pk., X Bruvno, Grahovo, 1.410 kb., tsz. Petrinja, jb. és ah. Gllna, cs. ft. 
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iovié, 96, XX Vl, 83, u. t. Pisarovin&, •• p. Po- · Budakonillo QuAóe ~ Ga6iJte adók., Cabnn• 
k!Jpsko. . pk:., VerÓCitJ vm. Viro1!ilietJ, verc5czei viro

Bu.illilka Slatfna O, Bul!il!ka Slatina adók., viticai j., cs. G. Suhopolje, u. t. 6s u. p. Suhopolje. 
Jutica pk., ZágráiJ vm. Zagreb, glinai J., cs. o. BudanceTlca adók:., Klo§lar pk., Belovár-K6r6e 
lcll'icl, u. t. Pisarovina, a. p. Pokupsk:o. 11m. Bjelovar-Kriie1!ci, gjurgjevaci j., hú 106, 

Bailliíko adók., Bullica pk., Zágráb i, 601, H., rk. Klo!ltar, 677 th., tsz. Belovár -
... -Zagreb, glinai j., héz 166, i. 98o, H., az., Bjelovar, jb. Gjurgjevac, ah. Belovár · Bjelovar, 
rt. Buéica, kg. Bovié, 1.966 kb., tsz. Petrinja, jb. ca. G. Pitoma~, 16, XXV. 87, m. h., •• t. 
• ah. Glina, ca. G. Bovié, 96, XXVI, BB, u. t. és u. p. Klo!!tar. . 

•· p. Pokupsko. Budancevica O, Budanl!e,·iea adók., Klostar pi., 
B11clilko Taborll\to O, Builiilko Tabori.Ste adók., BeZovát·-Kör68 tm~. Belovar-KriietJci, gjurg-

Juaca pk., Zágt·áb vm. Zagreb, alinai j., jevaci j., ca. o. Pitomal!a, ~ m. h., L t. és a. p • 
., ll. Bovié, u. t. Glina, L p. Pokupsko. Kloiilar. . 

Bacje adók., Brodski Dreno\'ac pk., Po11ega Budanlca adók., Cabuna. pk., X Budanicn, 
•·- PoiegtJ, brodi j., ház 98, i. 570, H.1 o, kg. Dugal!ki Lug, Jallabetina, Jugovo Polje, Zubrica; 
lobal, 1.74.9 kb., tsz. Po~aega Polega, jb. és Veróc•e tltR.. ViroviticG, verc5czei viro
ah. Brod, cs. "· Oriovac, 78, XXVIII, 91, •· t. és vilicai j., ház 111, :E 691, h., m., sz., rk. Suhopolje, 
1o p. Ratkoviee, kg. Ga6iiite és Suhopoljs,k.a Borova, 3.194. kh., tsz. -
B1~je O, Bul!je adók., Brodski Drenovae pk., Eszék Osijek:, jb, és ah, VerOeze Virovitica, 

l'oluga tJm. PoiegtJ, brodi j.1 o , es. G. Oriovac cs. G. Suhopolje, 78, XXVUI, 89, •· t. és •· p. 
1o t. és u. p. Ratkovi..-.a. Cabuna, 

B u ll j e l. Gorjansko Builje. . Du danlea O, Budani ca adók., pk., 
Bailka BaTDa Goro. r"\, Zajile adók., Bue pk., Veróc~e ""'· VirotJitica, verc5czei viroviti-

Pomgo Poeega, pakráczi pakraci j., cai j., ca. O. Suhopolje,· u. t. és •· p.· Cabuna. 
-. 11. Bufko u. t. Sira«'!, u. p. Buöko B u d a n J k e l. Budajinka. 
Iam.ensko. Budalino adók., Topolovac pk., X Budaievo, 

Bucko :Kemensko O, M.i.ja6i adók., Buc'J pk., Sepöina, ~a§na Greda, Topolova6ka. Bukovica; 
l'olltgQ tJIJI. Polega, }Jakriczi pakraci j., Zágr4b ""'· Zagreb, sziszeki sisaki j., ház 
ca. ll. Bullko Kamens.ko, u. t. Pakri.c.z Pakrac, 116, :E 894, H., rk. Preloilóica, 3.037 kb., tsz. 
4fli.. Petrinja, jb. és ah. Sziszell: cs. G. Gulée, 

BadaCka Rijeka adók., Krnja.k. pk., X Bijeli 53, XXVII, 81, u. t.Sziszek •· p. Topolovac. 
Ilanac, Brebornica, Budafk:a Rijeka, Buriéi; BudaileTo O, Budasevo adók., Topolovac pk., 
JCodru·Fiume .,.._ Modru8-1Ujelt:a., vojniéi j., Zágráb .,m. ZtJgreb, aziueki sisaki j., ca. G. 
IW tlíó, :E 907, Sz., tg. Donji Budac'!ki és Gornji GuSée, u. t. Sziszelt Sisak, •· P• Topolovac. 
Budat'!ki, 3.107 kb., tsz. Ogulin, jb. Krnjak, ah. BudenclO, adók., pk., Zágráb 
Slluin Slunj, CL O. Veljun, 96, XXVI, fU, 11. t. ""'· Za.greb, ssentivinzelinai svetiivonzelinai 
• 1. p. Krnjak. · j., cs. G. Seavete, L t.· Sesvete, L p. Kaiina. 

Badacta Rijeka O, Rijeka adók., B u d e n e c L Budenci. 
lrnjakpk., Moárus-Fiume ""'- Modrul-Bijd;a, B u d i 6 l, Budiéi. 
'ojniéi j., es. G. Veljun, Ilo t. és u. p. Krnjak. B u d i é l. Veliti Budiéi. 

Bad"kl Rastoyac O, .Donji Budo.éki ·adók.. Budiéi adók., Bu6 pt., X Mali 'úudiéi, Veliki 
Inijak pk., Motlrm-l~'iume .,m. Motlrul-Bveia, Budiéi, Zebrdski Popovac; PonegtJ·va&. PokgtJ, 
'ojniéi j., cs. G. Bsrilovié, a. t. és u. p. Krnjak. pakráczi pakraci j., ház 77, ! -'63, Sz., kg. 

• • 

Budackl Suhodol O, Gomji Budailki adók., Bui!, !!.663 kb., tsz. Pozsega Polega, jb. és ah. 
lmjak pk., Moárus-Fiume "'"·- Modru8-Rvelca, Pakricz Pakrac, cs. G.. Buc!ko K amensto, 78, 
Yojnicli j., cs. G. Veljun, u. t. és L p. Krnjak. XXVII, 89, •· t. Patrácz Pakrac, u.. p. Builko 

Badajlnk& Q, Brodsk.i Varoi adók. és pk., Kamensko. . 
Pol&tgtJ tJM. PoltgtJ, brodi j., cs. G. Brod, Budli!lna adók., Hrutoviea pk.. X Douja 
1o t és u. p. Brocl. Budiilina, GoruJa Budiiiina; Zágráb ""'- Zag-

Badat O, Lii!lü Osik adók. és pk., .lAka· reb, petrinjai ·j., ház 9J, i 61!, H., a., rk. Hrasto
.lorbava .,... LiktJ-Krba.,a, gospiéi j., ca. G. vica, kg. Petrinja. 9-u kb., tsz., jb. és ab. Petrinja, 
Airoko. Kula, a. t. Gospié, a. p. Liöki Osik. ca. G. Bijelnik és Petrinja, 96, XXVII, 88, L t. és 
· Budakonc O, Ga6i§te adók., Cabuna pk., Ve- u. Jh Hraatovica. 
rlcn "m. Viromtica, verc5ezei virovilied j., BudiloTo t"'\, Trema, adók., VojakoT&c pk., Belo-
.. ll. Suhopolje, u. t. és u. p. Subopolje. t1ár-Körös ""'· Bjelo.,tJr-Kriletu:i, kGri'Jsi -

Budakovalík.l Topollk r'\, GaéiAte adók., Cabuna krilevcii j., ca. G. KOrOs Krilevei, •· 1i. KGr6a 
pt., Verócee t1tA. Yirovitica, verc5czei viro- K1·i!evci, Ilo p. Vojakovac. · 
ritieai j., Cl. G. Subopolje, u. t. és u. p. Subo- B u d i l o v o a e l o l. Budilovo. · 
poije. B u d i m l. B uli i u • 
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B u d im l. SlariBradski Budim, Vivodinski Rnma, es. ö. Hrlkovci, 70, XXVIII, 9!, 
Budim. ~ p. u. 

r . 
'.Bu.dlma~ka Cigiana r., Budimei adók., Podgo.:- BndjanoTCl O, Budjanovci adók. és pk., Su-

rae pk., Verócee vm. Virovitica, uo.siezi na- rém. vm. Srijem, rumai j., .:f, os. G, Hrtkovci, 
!licei j., es. G. Podgoraé, n. t. és n. p. Podgoraé. r. ~ p. u. 

Vuka f"'', Budimei adók., Podgoraé u d o v a r l. Surduk. • 

p t., V erócu vm.· Virooitica, nasiezi nailicei B_ndroTilO adók .. , Gjurgjevae pk., X BudroVIIc. 
J., cs. G. Ko§ka, n. t. és n. p. Podgorac. Prokljuvani ; BeZotJár~.KöröB t~m. Bj~ZofJIJr· 

B11dln•cl adók., Podgorai! pk., X Balvan, Krizevci, gjurgjevaci j., ház 'W!, i, 1.077, H., rk. 
· Bndimacka Ciglana, Budimacka Vuka, Budimci ; Gjurgjevac, 3.336 th., tsz. Belovir- Bjelovar, 

Vertk•e tlfll. Viro'!l&tica, nasiezi nailicei j., jb. Gjurgjevac, ah. Belovár Bjelovar, cs. 6. 
ház ~B. i, Sz., .:f, rk. Brodjanei, 8.819 th., Gjorgjevac, 16, XXVII, 87, u. t. Sirova Katalena. 
tu. Eszék Osijek, jb. és ab. Nasicz Na§ice, n. p. Gjurgjevac. 
lJ. Podgo1·aé, 78, XXVIII, 91, •· t. és o. P• Pod- Bodrovac O, Budrovac adók., Gjurgjevac pk.. . 
rorae. BeZovár-KöröB t~m. Bjelot~ar-KriletJci, rjur-

Bodlmel O, Budimci adók., Podgom pk., gjevaci j., cs. ö. Gjurgjevac, •· t. Sirova Katalena, 
- Virovitica, nasiczi nailicei j., •· p. Gjurgjevac. 

;-., cs. G. Podroraé, u. t. és u. p. Podgoraé. B u d r o v a c I. Lukai!ki Budrovac. 
r., Pla§ki adók. és pk., Motlrtfll- Budroni!Jd Lug f"'', Budrovci adók. éa pk., 

,.._., vfll. - Modrtll-Rije'lctJ, ogulini j., es. ö. Verlc•• tim. Virom«cca, diakovári eljakovoi ·. 
PlaAki, •· t. és a. p. Pla!iki. j., cs. G. Diakovil.r Djakovo, n. t. Budrovci-Pii· 

O, Lepoglava adók., Ivanci pk., Va- korevci, u. p. Diakovár Djakovo. 
r.,.d ti._ VtJraidin, ivaneci j., cs. ö. Ivanci, Budrovaökl Piaalt fl, Budrovci adók. és pt., 

• 

•· t. és •· p. Leporlava. Verócee vm. Virovitica, diakov!ri djakoYoi 
BudiDJü adók., Kalje pk., X Brateiji, Budinjak, j., cs. ö. Diakovár Djakovo, a. t. Budrovei

Geroviea, Osunja, Sje~var, Zumbera61rl Osre- Pi!ikorevci, u. p. Diaková.r Djakovo. 
det, iumberacto Novo selo ; Zágráll vm. ZtJg- Budronl adók. és pk., X Budrovai!ti Lur. 
reb, jaakai jastrebaskoi j., ház i 64:i, Budrovaéki Pisak, BudroTCi, Budrovci-Piikorevci. ' 
H., rk. Kalje,rt. Zumberaéko Mrzlo poije, 8.~6 th., Joiiava, Strbinci ; Ver6cee tim. Virotlifica, dia-
tn. Zágrib Zagreb, jb. és ah. Jaska, lastre- kovil.ri djakovoi j., ház !59, ! 1.338, H., m., 
barsko, cs. G. Kalje, 96, XXVI, 8!1, •· t. rt: kr. Novo __ Topoije, th.. tsz. 
•· p. Kalje. Osijek, jb. és ah. Di~kovar Djakovo, 

Budilt,Jak f"'', Badinjak adót., Kaije pk., Zágráb cs. o. Diakovár Djakovo, 78, XXVIII, 90, 
••· Zagreb, jaskai jastrel>arskoi j., cs. ö. r (Budrovci-Piiikorevci), u. p Diakovir- Djakovo. 
Xalje, u. t. Kra!ii6, •· p. Kalje. Budrovcl O, Budrovci adók. és pk., Veróc;e 

. :Jiud1BI6ak O, Gornja Vo6a adók., Maruievec ""'· VirovitictJ, diakovári djakovoi j., cs. il. · 
pk., VaraBd ""'· Varaltlin, íveneci j., es. ö. Diakovir Djakovo, u. t. · 
lvanci, u. t. és a. p. Maru!ievec. a. p. Diakovár - Djakovo. · 

Budlnlé.ID.a adók. és pk., )( Budinii6ina, Budini· B u d r !l v c i L Draganii!ki Budrovci. 
• 

6inski Sveti Kri!, .Marigutié, Paluroveo, Pompa- Budrovcl-PllkoreTcl f"'', Budrovci adók. és pt., 
rovec, Zarorski Prepu§tovec; VaraBd tlfll. Va- Veróc•e vm. Virovitica, diakovári djakovoij., 
raltli•, ziatari j., ház !lU,, i. H., rt. Zajezda, cs. ö. Vrpolje, , u. p. Diakovár- Djaltovo. . 
1.900 kb., tsz. Varasd Vara!din, jb. és ah. Z~tar, BudTaj f", adók. és pk., 
cs. ö. Zajezda, 58, XXV, 81, m. h. (Hraiiéina· w-. Virofttica, enéki osijeki j., cs. ll. Valpó 
Trgovi!ii!e), r. ~ p. u. · Valpovo, u. t. és u. P• Petrijevci. 

BudlnAéina O, Budin!ii!ina adók. és pk., Va· Bodlak ~""'~• Pazariite adók. és pk., Likt,·Kor· 
raBa vn•. Varaltlin, ziatari j., cs. ö. Zajezda, bava ""'· Lika·Krbava, peruliiéi j., cs. il. Pa-

m. h. (Hra!léina-Trgovi!iee), itQ, r. ~- zariite, u. t. Peru!iié, o. p. Paznristc. 
Snti Kri! Q, Budin!ióina adók. B u 1r r is puszt a I. Franjin Dv01·-Bugrispus1ta. 

és pk., VaraBd vm. Varaldin, ziatari j., cs. ö. · B u h o. 6 a l. Maljevac. 
Zajezda, o. t. Budin§éina, a. p. Hl'll!lóina-TJ"go- Bojavloa adók., Cagli6 pk., Po1sega flfll,-

visée. PoiBga, pakráczi patraci j., ház ö!>, ! 308, 
o, Vidovec adók. és ,pk., VaraBd Sz., rk. éaglió, kg. Lovska, 896 kh., tsz. Po~&esa-

· t111l. Voraltlin, varasdi varaidini j., cs. ö. Polega, jb. és ah. Pnkráez Pakrac, cs. ll. Kukun-
Ladanjsko Brezje, u. t. Varasd u. p. j'evac, 78, XXVII, 89, u. t. Kukunjevac, o.p. éaglié. 
Vidovec. Bujavica O, Bujavica adók., éaglié pk., Po-

BudjanoTCl adók. és pk., B•ertm tim. Srijem, zsega vrn. Po'lega, pakráezi pakraci j., cs. ll. 
-rumai j., ház 416, i. 2.525, Sz., :f-, rk. Hrtkovci, Kukunjevae, n. t. Kukunjevac, a. l'• Caglié. 
8.111 kb., lsz. Mitrovicza Mitroviea, jb. és ab. B uj i 6 ko l. Letovaniéko Gerje . 
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BoJlnja adók., Divuiia pk., X Bujinja, Bujinjsk~ lóc.za Srijemaki Karlovci, 70, XXV lll, !It, u. t. 
Rijeöa.ni No.iiniéi; Zágráb vtn. Zagreb, dvor1 és u. p. Pétervárad Petrovaradín. 
j., ház 'M! f: '17, Sz., k~r. s.e~eslin, 1.16~ kh., Bukovae O, Bukovac adók. és pk., B~er~n• 
lsz, PetriDJ&, J b. D vo r, ah. PelrmJa, cs. It D1 vuiia, ""'· Srijem, ópazovai slaJ·apazovai j., =f, cs. · 
9J, XXVII, 83, a. t. Volinja, u. p. Divuiia. O. Karlócza Srijemaki Karlovci, u. t. és u. p. 

Bujlnj•\ O, Bujinja adók., Divu!ia pk., Zágráb Pétervárad Petrovaradin . 
• n111• Zagreb, dvori j., cs. O. Divu!ia, u. t. Vo- Bukova c 1. BekleAki Bukovac, Cernic!ki 

Jinja, a. p. Divu!ia. Bukovac, Pe•jasic'!kí Bu:wvac, Perusiéki Bukovac, 
BujinJskl RijeiSanl r-., Bujinja adók., Divuiiu Podstenski Bukovac, Sunserski Bukovac; SveLo· 

pk., Zágráb 11m. Zagreb, dvori j., cs. o. Divu!ia, janski Bukovac, Visnéki Bukovac. • 

a. t. Volinja, u. p. Divu!l11. B uk o v.a e l. Zabokovae. 
Bak adók., Pieternica pk., X Buk, Po!eski Bukovéak adók.., Dubranec pk., Zágráb 

Resnik, Svilna, Vri!in-dol i Poeaega "'"· Polega. '""· Zagrcb, nngygoriezai velikagorieai j., ház 
pozsegai -- polegai j., ház 126, i. 772, h., C.'ileh, n., 17, i. 179, H., rk. Dubranee, 468 kh., tsz. Zág-

. o. 3.403 kh., tsz., jb. és ah. Pozsega Polep., ráb Zal!'reb, jb. Nqygoriez.a Velika G01ica; 
cs. O. Pleternica, 7t3, XX V lll, 91, u. t. éd •· p. ah. Sziszek. Sisak, es. O. Pis;u:ovina, fí3, XXV, 
Plelernica. '~• u. t. és ·lJ· P• Nngygorieza V elika Gorica. 

· Duk O, Buk adók., Pieternica pk., Poesega Bokovenk O, Bukoviíak adók., Dubranec pk., 
, •. - Polega, pozseg ai po zeg ai j., o' CB. o. Zágráb vm. Za gr eb, nancoriczai - velika
Pleternica, u. t. és u. p. Plelernica. goricai j., es. O. Pisarovina, u. t. és u. p. Nagy-

Bakevje adók., Orle pk.,_ X Bukevje, Obed, g-oricza Velika Gorica. 
Pos11.vsk.i éret; Zágráb 11m. Zagreb, nagygoriczai DukoviSani adók., Cagllé pk., Poesega vm. 
- velikagoricai j., ház 198, i, .1.008. H., 0, i.fj4-fl Polega, pakrác.zi pakraci j., ház 58, f. 200, 
tb., tsz. Zágráb Za&freb, jb. Nagygoric.za Sz., li., rk. és kg. Caglié, 864 k~ •• tsz. Pozsega-
V elika Gorica, ah.· S.ziszek Sisak, u. O. N11gy- Polega, j b. és ah. Pakrác.z Pakrac, cs. O. Cavlié, 
roricza Velika Gorica, M, XXV, 8"1!, u. t. Nagy- i8, XXVII, 89, u. t. Lipik, u. p. éaglié. 

• 
Koricza V elika Gol'ica, u. p. Orle. BukoTcant O, Bukoviíani adók., (jaglié pk., 

B1lkeTje Q, Bukevje adók., Orle pk., Zágráb Poesega "m. · Polega, pakráczi pakrar.i j., cs. . 
• • 

,.. - Zagreb, nal_lyl!'oriczai velik agoricru j., O. Caglié, u. t. Lipik, u. p. Caglié. 
o1 es. ll. Nagygoricza V elika Gorica, u. t. Nau- BukoT Dol r-., Bribir adók. és pk., Modf't48-

. - Velita Gorica, u. p. Orle. Fiume 11m. Morlrui-Rijeka, cirkvenicai -
B u_k e v j e l. Virovsko Bukevje, Zelinsko B u: erikvenicai j., cs. o. Cirk venica Crikvenica,-

tnje. · · · u. t. és a. p. Bribir. 
Strmec adók., Orle pk., Bukevski B uk o v e c l. Banjkovee. 

Sop; Bukevsk.i ~trmec, Posavsko Zablatje i Zá g- B uk o v e e l. Zelinski Bukovec. 
ráb - Zagreb, nagygor1emi velikag01·icai BukoTlea adók., Vuk:manié pk., )( Buko-
~1 báz 189, ! 784, H., rk. Bukevje és Séitarjevo, vica, Mandié-selo; Modrus-Fiume ""'· Morlrul-
1.060 kb., tsz. Zágráb Zagreb, jb. Nagygoricza Rijeka, vojniéi j., ház 100, i. 605, Sz., rk.. Vuk.manié, 
- Velika-Gorica, ah. Sziszek Sisak, os. O. Nagy· kg. Utinja, !.78i kb., tsz. Ogulin, jb. Kmjak, ah. 

· goricza V elika Gorica, 53, XXV, Si, u. t. Nagy· Szluin Slunj, es. O. Vukmanié, 96, XXVI, 84, 11. t. 

• 

BOricza Velita Gol'iea, u. p. Orle. és u. p. Utinja. 
BnkeTski Strmec O, Bukevski Strwec adók., BukoTlea O, Bokovica adók., pk., 

Orle pk., Zágráb "m. Zagreb, nagygoriczai Morlru1 Fiume vm. Modrvi-Rijelca, voJniéi j., 
lelikagoricai j., cs. o. Nagygoricza Velika cs. O. Vukmanié, u. t. és u. p. Utinja. 
Gori11a, u. t. Nagnoricza V elika Gorica, •· p. B u k o v i c a l. Cemermi!k.a B Ilkovi ca, .Maia 
Orle. Bnkoviea, PrekriAka Bukovica. 

Baknaki So p Q, Bukevski Strmec adók., Orle B u k o v i c a l. Ogulín. 
pk., Zágráb ""'· Zagreb, nagygoriczai v elika- B u ko v i c a P u A t a l. Topolovni!ka Bokovico.. . 
Boricai j., es. O. Nagygoricza Velika Gol'ica, Buk.oTilt r'\, Kloko~evci adók. és pk., Ver6c1e 
u. t. Nqygorieza Vehka Gpriea, •· p. Orle. .,m. Virovitica, nasie.zi na!iieei j., es •. o. 

B nk o v a l. Bile. Klokol!evci, u. t. és u. p. N asi c Na!iice. 
BukOT& Baljina r., Krivi Put adók. és pk. Lika- B uk o v j e l. Bistranako Bukovlje. 

Korbat~a "m. LiktJ-Krba'DtJ, zengi senji j., B u ko v j e l. Kri!evacko Bukovje, Netreliéko 
ca.o. Vratnik, u. t. Zeng Senj, u. p. Krivi Put. Bokovje, PodvrAko Bukovje. 

Bukovac adók. és pk., 8eerlm """· SNjem, . BukoTje·brdo r'l, Gni!enica adók., Popoval:a 
~pazovai starapazovai j., ház 311, i. 1.448, pk., :_flelo'Dár-Kc1rö8 ""'· Bjelovar-Krile-uci, 
Sa., n., +. rk.. Pétervárad Petrovaradin (Rokov tutinai j., ea. O. Popovalia, u. t. és a.. p. Popova~ 
do!), 2.Sf)2 :th., tsz. Mitrovicza llitrovica, jb. Bukodje adók., Barilovié pk., )( Cerovacki 
Ópazova Slara Pazova, ab. -. A. .Kar- Galoviéi, Donje Buko,·lje, Gomje Bukovlje, Miba-

• 
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li6 selo; Moclrua-F'ium~ vm.·- Modrui-Bijeka, Slaukovió-tuk; Lika-KorbatJtl vm.- Lika-Krbtua, 
'fOjniói j .. ház ai, t 904, H., rk. Cerovae, !i!.679 korenicai j., hé.z 317, t 1.78.{., Sz., h., 0• T• R06• 
th., tsz. Ogulin, jb. Krnjak, ah. Szluin Slunj, kh., tsz. Gospió, jb. Koreniea, ah. OtoesAn - O~ .. eac, 
~ G. Barilovi6, 96, XXVI, S..f., u. t. Károly- es. ö. helyben, 79, XXVI, 86, _[ll e. ~-
'fÚ'OB Karlovae, u. p. Barilovié. Bunié, O Bunié adók. és pk., Lika-KorbavtJ 

B uk o v lj e 1. Podvinjsko Bukovlje. vm. Lika-Krba·va, korenicai j., 5, -T, es. G. 
Bllkon.ka Dobra O, Bukov Vrh adók., Skrnd helyben, I- e. ~-

pk., Moclrua-F'iume vm. Modru8-Rijeka, del- Bunlcka LiiiOTa Qladea r', Bunié adók. t!1 
_nieei j., ca. o. Brod-Mo1·avice, u. t. és u. p. Skrad. pk., Lika-Kot·bava vm. Lika-Krba'l!a, korenicai -

BllkoTSko r., Prelo!i<:ica adók., Topolovac pk.. j., cs. O. Bunié, u. 1;. és u. P• Bunió. 
Zágráb vm. Zagreb, sziazeki sisaki j., es. O. Bonléko Dlnselo r., Bunié adók. és pk., 
Guiiéa, u. t. Sziazek Sisak, u. p. Topolovac. Lika-Korbava ."m. Lika-Krba11a, korenicai ~. 

BukoT Vrh adók.; Skrad pk., X Bukov vrh, cs. O. Bunié, u. t. és u. p. Bunié. 
Bukovska Dobra, Gornja Dobra, Gramalj, Novi Bnnléko Ljubovo n, Bunié adók. és pk., Lii:G
Lazi, Peóiiióe, Resnatac, Sta ri Lazi, Zrnovac; Korbava 11m. Lika-Krbava, korenicai j., cs. a. 
Morus-Fiutne vm.- M.oilrui-Rijeka, delnice1 j., B unió, u. t. 6a u. p. Bunié. 
ház 136, f. 663, H., rk. Brod-Moravice, Divjake, Bonjak O, Hmjanec adók., Szentivtnzelina-
8.077 kli .. tsz. Ogulin, jb. és ah. Delniee, cs. G. Sveti l van Zelina pk., Zágráb vm. Zagreb, szent
Brod-Moravice, 96, XXVI, 85, u. t. és u. p. Skrad. ivinzelinai" i j., cs. O. Szentivt\n-

BllkoT Vrh O, Bukov Vrh adók., Skrad pk., zelina Sveti lvan Zelina, u~ t. és il. p. Szent· 
Moclrvs-Fiume vm. · Modrttl-Rijeka, delnicei j., ivánzelina Sveti l van Zelina. . . 
cs. O. Brod-Moravice, u. t. és u. p. Skrad. Unujani O, Sirinec adók., Kril pk., B~lovár 

Balnél n, V odotea adók., Brinje pk., Lika· Kürös vm. BjelotuJr·Kf'jE~vci, i!azmai j., cs. o . 
Korbava vm.. Lilea-Krba."a, bririjei j., cs. O. Kri!, u. t. és u. p. Kril. · . · 
Brinje, u. t. és a. p. Brinje. Bunjevcl r-. Pldl!anski Pothum adók. Plaiki 

Bokdk r., Cadjavica adók., Podravska Mos- pk., MoilrtU·Fiutne vtn. Modrui-Rijeka, ogulini 
lavina pk., Yerlk•e vm. Virovitica, alsómihol- j., es. ö. Plaiiki, u. t. és 11. p. Pla!iki . 

- donjimiholjaei j., cs. G. Podravska Mos· B u n j e v c i l. Moravii!ki Bunjevei.. 
lavina, u. t. Noskovci, u. p. Cadjavica. Burlél r"\, Budai!ka Rijeka adók., Krnjak pk., 

Lug fi, Donja PiAtana adók., MoclrtU-Fiume vm. Moclrui-Rijela, vojniói j., 
. . . 

Orahovica pk., V~rlke~ vm. Yirovitica, nasiczi es. ö. Veljun, u. t. és u. p. Krnjak . 
- nasieei j., e&. G. Orahovica, u. t. és u. p. • Burlé-selo adók.; Krnjak pk:., X Buri6-selo, 
Orahovica. Maia Crk.vina, Periéi, Trupinjak; Moclrus·Fiu!lll 

Büléi O, Sekulié adók., Sosice pk., Zágráb vm. Mod.rui-Bijeka, vojniéi j., ház 7!ll, ! 391, 
""'· Zagr~b, jaska.i jastrebarskoi j., cs. O. Sz., kg. Gornji Buda~Ski, 1.316 kb., tsz. Ogulin, 
Xostanjevac, u. t. KraAié, u. p. Radatoviéi. jb. Krnjak, ah. Szluin Slunj, ea. O. Veljun, 96, 

B u l i é i L Ledenic!ki Buliéi. XXVI, 84-, u. t. és a. p. Krnjak. 
B u l i 6 i l. Popovo aelo. llurlé-selo Q, Borié-selo adók., Krnjo.k pk., 
Ballnac O, Bedenik adók., Severin pk., B~lo- Moclrus-Fiume vm. . Moclrua-Rijeka, vojniói j., 

t~ár-Körö8 vtn. Bjelovar-Krilevci, belovári - cs. O. Veljnn, ·u. t. és u. p. Krnjak. 
bjelovari·j., es. O. RaC!&, u. t. és a. p. Severin. BurW O, Draga adók., Su§o.k pk., Modrru· 

B u l i li i n e c I. Vuli§inee. Fiutne vm. Moclrua-Rije!a, suYki j., cs. G. 
B n l j e v o .s e l o l. Potpreviia. Suiiak, u. t. és n. p. SuAak. 
Baljmlze n, Mogorió adók., Medak pk., Lika- Bui·ovaiía rot, Di voselo adók., Gospié pk., Lika· 

Korbava ."m, Lika-Krbava, gospiéi j.,· cs. ö. Korbava vm. Lika-Krbava, gospiói j., cs.~. 
Medak, u. t. és u. p. Medak. Gospió, u. t. és u. p. Gospié .. 
~ Bumbekova~a r., Drenov Bok adók., Krapje Busnod adók., Po!eiiki Brestovac pk., Pozseg• 

pk., Poesega ,;m. Polega, novsko.l j., cs. O. vm. Pozeg(), pozsegai polegai j., ház :18, f 
J'asenovac, u. t. Jasenovac, Uo P• Krapje. 226, . s~ .. h., rk. Po!eiiki Brestovac, kg. Bolomace, 

B u n ~i 6 i l. Pla!ii!ans.ki Buni!iéi. · 73.f. kh., tsz., j b. és ah. Pozsega Po!ega, cs. G. 
B u n i! i ó i I. Veliiti Susnjar. Pozsega Po!ega, 78, XXVIII, 91, u. t. és u. p. 
B u n d ek i l. Zaprudski Ol ok. Pozsega Po!ega. 
Dunlea r-, Krivi Put adók. és pk., :Uka-Kor- Basnovl n, Busnovi adók., Pozeilki Brestovac 

bava t·m. Lika-Krbava, zeuggi senji j., cs. pk., Pozsega vm. Poiega, pozaegai pozegai j., 
~. Zenbg Senj, u. t. Zengg Senj, a. P• cs. O. Poz•ega - Pozega, u. t. és a. p. Pozsega 
Krivi P ul . . . P ole ga . 

Bllllié adók. 6s pk., X Bunié, Bunii!ka Lipova BuAet.ina o.dók., Spi~ié-Bultovica pk., X Buse-
Glavica, B uni!! ko Di vos elo, Bunic!ko Ljubovo, tina, Guiii!iea, Okrull'ljal!a, To.1•kovice ;· Ymk,. 
Drago.Sevo Bruo, Dubolti, Peéine., Skenline Kuée, vm.- Yi1·ovit·ica, ver6czei j., hú 
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113 f. 1.1)78, H., m., rk. Ve1·öeze Viroviliea, kOrOsi kri!eveii j., cs. o. Sveti han Zabno, u. t. 
LsÓ5 kh., tss. Eszék Osijek, jb. és ah. Verőeze és u. p. Sveti Ivan Zabno. . 
_ Viroviüca, cs. O. Verőeze Virovitica, 78, Buzdohanl O, Cernik-Cavle e..dók. és pk., Mocl· 

• 
IXYIII, 891 u. t. és u. p. Spisié-Bukoviea. rus-l!'it~nM tJm. ModruJ-Rijeka, suiaki j., ca. 

BuAetlna O, Busetina adók., Spisié-Bukovica ö. Su!lak, u. t. SuSa.k, u. p. Cavle~ 
pk., Veróc.ee vm. Virovitica, veröczei virovi- Buzeta adók., Maja pk., Zágráb vm. Zagreb, 
ticsi j., cs. O. Verc5cze Virovitica, u. t. és u. p. glinai j.; biz 185, :E 9o6, Sz., -=r~ 3.137 kb., tsz. 
Spisié-Bukovics. Petrinja, j b. és ah. Glina, cs. ö. Gornji- Klu-
Bn~enc adók., Vukovina plt., Zágráb ""'· nit, 96, XXVI, 83, •· t. Glina, u. p. Maja . 

Zagreb, nasygoriczai veliitagoricai j., ·biz 106, Buzeta Q, Buzeta adók., Maja pk., Zágráb t"m. 
f. 6M, H., rk. Staro Ciee, 639 kb., tsz. Zágráb Zagreb, glinai j., T• cs. lJ. Gornji Klasnié, u, t. 

' Zagreb, jb. Nagygoricza · Velika Gorica, ah. Szi- Glina, u. p. Maja. 

• 

aek Sisak, cs. O. Nagygorieza V elika Gorica, Buzin adók., Odra pk., Zágráb vm. Zagreb,. 
63, XXV, 82, u. t. Nagyroriaza V elika Gorica, nagygoriczai veliitagoricai j;, ház 66, i. 516, 
•· p. Novo Öi.fe. H., rk. Odra, 566 kb., tsz. Zá.gráb Zagreb, jb. 

BuseTec o. Boievec adók., Vukovina pk;, Nagygoricza V elika Gorica, ah. Sziszek . Sisak, 
Zágráb •v· .Zagreb, na17goriezai velikago- cs .. 0• Odr~, 53, XXV, 81, 'L t. Nagygorlcza 
· · · N · v 1;.,_ G · ... Vejtka Gor1ca, a. p. Odra. 

tle&l J., cs. o. agygonaza e 1-.a or1ca, u. "• B l O B · dók 0 , t 9_,;~ _,., 
N · V l'.k G . ;, uz n , uzm a ., .. ra p ., .u""Nr- -. 

agygoneze e 1 a ~nea, u. P• Novo \.iia&. Zagreb, nagygoriezai velikagoriczai j., es. 6. · 
BuAléi fl, Sveti-Petar-GVIstee adók., Vojakovac Odra, •· t. Nagygoricza V elika Goricza, u. p. 

pk., Belot1ár-Körös ""'· Bjelotlar-Kri.levci, Odra • 
kOrOBi krilevcii j., cs. O. KOröa Krilevci, u. t. B u z i n l. Donji Rogi. . · 
lllrOa Kri!evci, u. P• Vojak:ovae. · Bu!ak r-., Podlapac adók. és pk., Lika-KOf'~ 

B n i i é i l.· Poni.kve. bat1a ""'' Lika-Krbava,. udbinai j;, cs. l. 
BuAfn O, Vrbanec adók., Pregrada pk., Varasa Podlapac, u. t. Udbina, a. p. Podlapac. · 

'"'· Varaidin, pregradai j., cs. ~- · Pregrada, Botini adók., Smiljan pk., X Bulim, Belimaki 
L t. és u. p. P1·errada. . . · Pavi~iéi, éaéié-draga, Dubokolje, Miskulinov K~ 

Buüonc adók., Breznii!ki Hum pk., X Butko- Rosi n Ponor, Smiljansko Seli.Ste, Srdari; Liia
yec, Kriéenovec; Varása vm.. V.araldin, novi· Korbat~a ""'· Lika·Krbo.va, gospiói j., ház tiV, 
maroft j., ház 78, f, 506, H., rk. Breznicki Hum, i 910, H., o és rk. Smiljan, kg. Smiljan, 
Hwóina, 1.30! th., tsz. Varasd Vara.Zdin, jb. kb., tsz., jb. és ah. Gospié, es. O. Bru.§ane, 
Novi Marof; ah. Zlatar, es .. O. N ovi Marof, 16, XXVI, 86, u. t. Gospió, u. p. Smiljan. 
XXV, 88, u. t. N ovi Marof, u. p. Breznica. Buflm O, BllZim adók., Smiljan pk., Lilea-

Butkonc O, Butkavec adók., Brezni~ki Hum Kot·bava vn,. Lika-Krbava, gospiói j., o. ca. 
pk., Varasd ""'· Varaidin, novimaroll. j., cs. O. Brusane, u. t. Gospié, u. P• Smiljan. 
G. Novi Marof, u. t. N ovi Marof, u. p. Breznica. B u l im l. OSlat-ski Buiin. 

• 

Batkolié-dolac ,......,, Krivi Put adók. és pk., Lika· Buiimskl PaTICiél 0, Bulim adók., Smiljan 
Korbava vm. Lika·Krbava, zenggi senji j., pk., Lika-Korbava vm. Lika·Krbava, gospiéi 
ca. G. Vratnik, u. i. Zenrr Senj, u. p. Kri vi j., cs. O. Brusnnl!, u. t. Gosp1é, u. p. Smiljan. 
PuL Bzenica O, Pozeska Koprrvniea. adók., Pleler-

Buadovac O, Tuéenik adók., Sveti han Zabno niea pk., Poesega t>m. Pozega, pazsegai - po
pk., Belovár-Körös va. Bjelovar-Krizevcl, lesai j., cs. ö. Pleternica, u. t. l!s u. p. l'leternic11. . 

• 
• 

• 
• 

• c • 
• 

Calnma adók. és pk., Verőcse vm. Yirovitica, zega, tijgradiskai no vagradiSk ai j., ház 6!, f, 
Yerllczei virovitieai j., ház 169, :E 1.18!, H., 311, Sz., rk. Gornji Bogiiievci, kg. Okuiiani, 776 
a., m., n., rk. Suhopolja, kll'. Donji Meljani, 2.635 kb., tsz. .Pozsega. Poiega, jb. és ah, Újgradiska 
kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Verőeze Vi- N.ova Gradiska, cs. ö. Okucani, 78, XXVII, 
rovitica, cs. o. Subopolje, 78, XXVIII, 89, , :r. u. t. és u. p. Okucani. 

~- Cage O, Cage adók., Okut!ani pk., Pozsega 
· Cablllla O, Gabuna adók. és p~.. Verőeze vm. t•rn. Poiega, újgradiskai novagt"&di!ikai j., cs. 
- Virovitiea, veróczci vil'Ovilicai j., cs. O. Su- O. Okut!nni, u. t. és u. p. Okut!ani. 
ll.opolje, f, ~- . Caglnci adók., Klostar lvanié pk., X Ca~inci, 

Cage Oku<'!ani pk., Pozsega vm. Po- Derczani, lvaniéki Prkos, lvaniéko (;raberje, So. 
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hoi!ani i Belovár-Köt·ös vm. BjelovGr-Kriie1lci. Carevo Polje adók,, Josipdol plt., Modrus· 
i!azmai j., ház ~78, ~ 1.iU6, H., sz., rk. Kloslnl" FiUIIie ·vm. ~Iodr'lfi-Rijeka, ogulini j., ház !!!4 
Ivnnié, kg. Lipovi!ani, 3.646 kb., tsz. HPlovár E. 4 í 6, H., rk. és kg. Jostpdol, !1.7tl kh., tsz., jb. 
Bjelovar, jh. és ah. Gazma, cs. ö. Kloslar l van ié. é:; ah. Otrulin, cs. ö. Josipdol, 91l, XXVI, 85, a. t. 

• • 

16, XXVII, 87, •· t. és n. p. lvanié vár Ivanié ~s u. p. Jos,ipdol. 
rrad. Carno J•olje 0, Co.révo Polje adók., Josipdol 

Caglncl O, Caginci adók., Kloiitar Ivanié pk .. pk., od'I'US-J.i'iutne 11m. Modrui-Rijeka, ogulini 
Belovár-Körös vm. Bjelovar-Krizevci, i!azmai J., cs. 0. Josipdol, n. t. és u. P• Josipdol. 
j., cs. o. Klostar Ivanié, u. t. és u, p. Ivanié CareTo selo O, Barilovié adók. és pk., Mod-
v;ir Ivanié-grad. rw-Fiume vm. lllodruB-Rijeka, vojniéi j., ca. 

C a g i 1: e c l. Caginei. O. Barilovié, u. t. Krnjak, 11. P• Barilovié. 
. Cameralmoravfcza Komonke viceadók. Carlé·brdo r-., Zirovac adók. és pk., Zágr6fJ 

és I•k., ){ Careviéi, Dokmanovtéi. Don ji Vui!hoviéi, vm. · Zagreb, d vo ri j., es. O. iirovac, a. t. Dvor, 
Uragoviéi, Koml~1 iéi, Cameralmoravicza-Komol'- u. p. H.ujevai!k:i Beiilinac. 
ske .Moravice, Matiéi, Me<ijed1, Mlmari, Mora- Carloe 0, Si!iatovac adók., Letimir pk., Beeritit 

' vil!ka Plesika, ·~Ioravii!ka Topolovica, .1\lol!'avicke vm. - lJrijem, mitrovieza1 mitrovicai j., ca. il. 
Zakule, Mol'B.Vil!ki Bunjevci, Moravil!ki .1\l•sijeno- Cnlma, u. t. és u .. p. úaima. 
viéi, Moravi~ki Petroviéi, .Mol·avii!ki Vukeliét, Cebovec O, Petrova Uora adók., Lobor pk., 
Niksiéi, Plandiste, Radigojna, Rado$evici, Til!i, To- Y arasd vm. Yara.idin, ziatari j., cs. c'!. 7.latar, 
miéi, Vui!inié-~elo, Vuksiéi, Zenska Sh·ana i lll od· a. t. Velernii!ki Uolubovec, n. p. Lobor. 
Nu-l!'iu'llle vm. Modru'i-Rijeka, vrbovsk.OJ Cekinuvlél r'l, Tonnjski Tliii! adók., Primislje 
j., ház 433, :i. !.967, Sz., b., m., rk. Vrbovsko, pk., M vm. Modru*-Rijcka, szluini 
kg. Drasoviéi, 7JJ86 kb., tsz. Og.,lin, jb. Vrbovsko, sluuji J., cs. O. PrimiAije, a. t. Szluin- Slunj, 
ah. Deluice, cs. "O. Vrbovsko, 96, XXVI, 84-, itQ.! u. P• PrimiAlj e. . 
f, I- e. ~- C e k: 1 n o v i é i l. Cekinovié•selo. . 

CaJUeralmoravicza-Komorske BloraTlce 0. Cek noTlé-sel~ r-., Tohohé adók., Primislje 
Cameralmoravicza Komoreke Mo1·avice adó 'C. pk., Modrus-l!·i.ume vm. Modnü-Rijrka, szluini 
és_ pk., Modru•-Fiume vm. Modrui-Rij• ka, slunji j., cs. ö. Primillje, n. t. Szluin- Slunj, 
Hhoskoi j., cs. O. VrboRko, r. _[11 e. ~. u. p. Primi$lje. . . 

C a nk us e l. Cankuiie. teline O, Vrovec adók. és pk., Belo"ár-Köt-61 
Capaéuiia n, Neblju~i adók., Alsóiapacz vm. Bjelo11ar-Kriie.,ci: körösi krilevcii j., 

Douj1 L.apac pk., Lika-KorbafJa . vm. Lika- cs. O. \rbovec, n. t. és u. p. Vrbovee . 
• • 

Kr!Java, alsólapaczi · donjilapaci j., c~. O. Nebljusi, C e l i n e l. Ct!liméaki. · 
11. t. Alsólapacz Donji Lapac, n. p. Nebl .. usi. t: e l i n e l. Pu!iéa~.li.eCeline,SamoborakeCellne. 

Capani 0, Zder~ac adók.., Tounj pk., Modrus- t!t·lfo :éakl O, l:ivt!ta J ana adók. és pk., ZágrtifJ 
Fiu-me vm. Modru'i-Ri,iek~. ogulini j., cs. O. wm. Zagreb, jasko.i jas•.rt!ha.rskoi j., ca. G. 
JosipJol, n. t. és u. p. Tounj. Jas.lta - JasLreharslto, u. t. Jasko. Jastrebarako, 

C a p r a g l. Topolo\·al!kl Caprag. . u, P• Svt-la Jana. 
Careva Draga r-., Prekri!je adók., Vivodina Cenkovec 0. Koprivnieki lva.nec adók. és pk., 

pk.., Zágráb vm. Zagreb, j!Ll>kat jasb·ebarsko. Varasc.t ""'· Yat·itzdsn, ludbregi j., ca. ll. 
j., es. O. Kt"asié, u. t. és u. p. Kratié. M11ii Bukovec, •• t. és 11. p. Kaproncza lop· 

C a r e v H r i j e ll l. Vu~!iin Sipak. ri•.mica. 
CareTdar o.dóa;;., Vojo.kovac pk., Belovdr-Kö· CepelU adók., Hrastovica pk., Zágt·áb v•. -

rós tim. Bjelovar-Kri.ie.,ci, k Ot·Ost kdievcii Zagt·eú, pt!trinjai j., ház 4.111 f. !!3 J, l:iz., h., rt. 
j., ház 85, t ··lll6, H., ö, l.l'tt;tl kh., tsz. Helo\ár llr .• slovica, kg. Petrinja, 1:!31 kh., tsz., jb. és ah • 
- Hjelovar, jb. és ah. KOrOs Kr;!evr.i, es. O. PdrinJa, es. O. Petrinja, 96, XXVII, !j8, a. t. és 
KOrO:~ Krilevci, 16, XXV, HIS, r. u. p. u.. p. Hrasto\ica. . 
Vojakovac. . · Cepell í O, Ce pe lis adók., Hrastovica pk., Zágráb 

CareTtlar 0, Carevdar &d•',k., Vojakovac pk.. "•· Zagreb, pefriojai j.,. cs. G, Petrinja, a. t. 
Belovár-Körös vm. Bjelovar-Krize.,ci, körösi és u. p. HJ"Il.slovica. · 
- lm ie vci! j., ö' Cll •. o. Koros Krlle VCI, r. c e }l e l i il l. Hrdstovica. 
u. l'• \'ojakovac. l"eltidl~tk O, Novi Ulog adók., Sveti Ivan Zabno· 

Carevlél O, Cameralmoravicz1 Komorak• pk., .Bclo11ár-Körós ""'· · Bjelovar-Krüe"cá, 
Mora\ IC<! adák:. és vit., Minlrus-l•'iumc. vm. - I..Orösi kriievcii j., es. o. Sveti J.van iabno, 
lllodrui-Rijeka, vrbovskoi j. cs. ö. Vrbo\ sku, u. t. 11, t. és u. p. Sveti l van iabno. 
's 11. p. Ca111erahnoravicz.a · Kuu10uk.e Moravio·l'. Cer 0, Kuika adók. és pk., Ver6cu lltll. -

Carevo lSrdo O, Uonurje at.lólr. é:J pl., .llo· r.rov•Hca, ua-iczi nailicei j., cs. ll. Koika, 
drus-lt'i11·me VIli. -· .llodru~-llijeka, o.rulini j., cs u. 1. Prant.lauovci, a. p. K~ka. 
ö. Uarulin, u. 1. és u. p. Uo!n.rJe. (;ereDloilnja.k adó.lr., Nasics - Nüice pk., X 
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eeremo~njak,Vujnovae; Verócee vm. Virooittca, vinkovczei vinkovcü j., biz 520, z !.097, H., 
nasiczi naAicei j., ház 6:l, i 4 ,.f,, Sz., h., rk. m.,(S, kg. Vinko· eze - Vinkovei, 9.4o~9 k.h., tsz. 
Nasicz Nuice, kg. Lond!ica, 4.894 kh .. L~z. Eszék Os•jek., jb. és ah. Vinkovcze Vinkovci, 
Eszék- Osijek, jb. és ah. Na sic t Nas•ce, es. ö. es. ö. Vankovcze Vinkovci, 70, XXV HI, 90, 
Nasicz NaSice, 78, XXVIII, 91, u. t. és n. p. r. ~· · 
Nasiez Nasice. t erm' O Cerna adók. és pk., Seertm ""'· -

CeremoAnjak O, Ceremo~njak adók., Nasiez Srijetn, vinkovczei vinkovcii j.. o, cs. O. 
- Na~ice pk., Vertfeze vm. v,rovitica, nasu:zi Viukovc.ze Vmkovci, :r. ~· 
-nasicei j., cs. O. Nasicz Naliice, u. t. és u. p. Cornlökn Xala O, Cernik adók. és pk., Pozse,qa 
Nasiez NaAice. vm. Poiega, tijgradiskai novagradiskai j., 

Cerié adók. és pk., X Cerit, Martin Gaj ; Beerém cs. 6. Ujgr.ulis~o:a - Nova Gradiska, u. t. és 
filii. Brijem, vukovari j., ház 204, i l.Oa!J, N., h., u. p. Cernik • 
rk. NuAla1·, kg. Murinci, 2.384 kh., tsz. Eszék - Cernitita Sumetllca adók., Cernik pk., PozsegG 
Osije\, jb. és ah. Vukovar, cs. ö. Nusto.r, 70, vm. Polega, újl(radisk.ai uo·.,agradi§kai j., 

• 

XXV1li,90,u.t.ésu.p.Nuslar. ház :-S, i 64-7, Sz., h, .:t, rk. Cernilt, 5.0•6 kb., 
Cel'lé O, Cerit adók. és pk., Bserém ""'· tsz. Puzsega Po!ega, jb. t!s ah. Újgradiska -

Brijem, vukovari j., cs. ö. NuALar, u. t. és u. p. ~ova 6radi§ka, cs. O. Újgradisk.a Nova Gra-
Nuilar. du~ka, i 8, XXV ll, 89, u. t. és 11.. p. Cern•k. 

Cerik r-., Diakové.r Djakovo adók. és pk., Ceinlcka Sumetllca O, Cernu'!k. L Sumettica 
Yw6c•~ vm. Yiroviticl), diakoriri djakovoi ariók., Cernik pk., Pozsega vtn. Po"iega, újgra-
j., cs. O. Diakovir Djakovo, u. t. és u. P• diskai novagradi§kai j., =f, cs. ll. Ujgradi11ka 

· Diakovár Djakovo. -Nova Grad:§ka, u. t. é~ u. p. Ceroik. 
Cerina adók., Cazma pk., X Cerina, Dragi· Cernil:ka Vrana r-., Cernik-Cavle adók. és pk., 

&vci; Belovár-Körös tJm. BjelotJar-K,·i.ievci. MoarUB-Fiume vm. Modrui-Rijeka, suiaki j., 
~81mai j,, ház 14~. i 6i!l, H., rk. Cazma és cs. ö. Susak, u. t. SuA.tk, u. p. l:avle . 

• 
Dubrava, kg. Lipovl!aní, !!.,ö1 kb., tsz. Belovár Cernlilki Bukorac r-., Sag·•vina adók., Cernik 
Bjelovar, jb. és ah. éazma, cs. ö. Cazma, 16, pk., Po1sega vm. Po'itgts, újgradiskai -
XXVI , 87, u. t. és u. p. Cazma. novagradi§kai j., cs. 6. Okuc'!a.ni, u. t. PS u. p. 

Cerina O, Cerina adók., Cazma pk., Belovár- Cernik. • 
' 

Körös tJm. Bjelovar-Kriievci, !azmai j., cs. ö. Cernicki Kamenjak r-., C ernik-Cavie adók. és 
é..azma, u. t. és u. p. Cazma.. pk., Moarus-F'•ume vm. Modrui-Rijeka, su§aki 

C e r i n a 1. Humaka Cerina. . j., cs. ö. Suiíak, u. t. Suso. li., u. p. l:avle. 
Cerjanaka Poljana r.,. Lic'!ko Gerje adók., Cernicki Opatovac &·Iók., Cernik pk., Pozsega 

Lovinac pk., Lika-Korbtsva """ - Lika·Krba.va, vm. Pozega, újgradiskai novagradiskai j., . 
grafaci j., cs. O. Lov.no.c, u. t. és u. p. .ovinac ház ö3, i. o 10, H., rk. Ceroik, 1.4.:J!J kh., tsz. 

Cerje Q, SaAinovec adók., Ka.Sina pk., Zágráb Pozsega .Pozega, j b. és ah. Új~radiska Nova 
11111. Zagreb, szentivánzelinai svetuvan- Gradiska, cs. ll. Újgradiska Nova Gradi§kd, 78, 
zelinai j., (), cs. ö. Sesvete, u. t. Sesvete, a. p. XXVII, 89, u. t. éo~ u. p. Ceruik. 
Ka§ioa. Cernicki Opatovac O, Cernicki Opatovac adók., 
· C e r j e l. Jesenjsko Gerje, Letovanióko Gerje, Cer u ik pk,, Pozsega vm. Pozega, újgradiskai 

• • 

Gerje, Pokupsko Gerje, Pustara t.:erje, Sa· novagrudiska1 j., es. O. Ujgradislr.a -Nova 
moborsko Gerje, Vivodioako Gerje, VrJJovel'!ko Gradiska, u. t. és u. p. Cernik. 
Gerje. · · Cernitki Soboli n, Cerni,·Úavle adók. és pk., 

C e r j e 1. Klenovnik. . Modrus·l!'iume vm. Moclrui·R(jekts, suiakt j., 
-

Cerje Nebojse O, Dru§kovec adók., Marulievec e:~. ö. S~o§ak, u. t. Susak, u. p. Gavle. 
pk., Varasd vm. Vtsraidin, ivaneci j., cs. ö. Cernlk adók.. és pk., X Cernil'!ka Malo., Cernik, 
Ladanjsko Brezje, a. t. és 11.. p. Mnru§evee. Klacinac, .Matijevac; Poeaega vm. Pozega, . 

C e r j e P us t a l. Putinac'!ko Gerje. újgra.lbkai novagrad1sk.ai j., haz 3 !&, f, ~.371, 
Cerje-Tnino adók., Vidover pk., X Gerje- H., o, (r, kg. Cernil'!k.a Sumelliea, !.11ó kh., t,;z . 

• 
Tut~o, Gacice, Podbelska Lukavec, Sta!njevci, Pozsega .Pu!ega, jb. és ah. Ujgradiska Nova 
Tu!oo; Varasd ""'· Varaidin, varasdi Gradi§ka, cs. ö. Újgradiska Nova Gmdi§ka, 78, 
varaidini j., ház ~83, f. 1.876, H., rk. Mar~ecani XX VIt·, 89, ~ . 
!.903 kh., tsz., jb. és ah. Var.t:~d Var .. zdin. Cer.nik mv., Cernak adók. és pk., Poeseqa 
es. o. Ladanjsko Brezje, 16, XX V, 88, :e vm. Poiega, új;rrauiska.i - novall'radiskai j., 
~ p. u. . , o, ll), cs. ll. Új~rrnuiska Nova Gra.tiSko. 

Cerje-Tnino r-. Cerje-Tuzno adók.,· Vidovec ~· 
pi., Varasd vm. Vat·aidin, Vilrasdi - ~ara!t.lmi Cernlli.·Cayle adók. és pk., X Bajcevo, Bajta, 
j1 e~. ll. Lada.ujsko Hrezje, :r. ~ p. u. Huzdohau), Cel'llii:ka Vrauu, Cernicki KamcujMk, 

Cerna adók. és pk., S.ct·ém vm. Brijetn, C-.rnu'!k.i SobJii, Cavle, Hrastenica, Kosorci, Lis-
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•Tica, M'avrinci, Platak, Primorski Cernik, Ra-1!. ,11, H., rk. Duhranec, UH t kb., tsz. Zigráb -
koTo, Ze!elovo, ZubroTo; Modrua-Fiume 'IJm. Zagrt>b, jb. Nagygoriczo Velika Gorica, ah . 
Jlodrul-Rijtlm, suAaki j., ház 367, i. 1.708, H., Sziszek Sisak, ca. O. Pisarovina, 1>3, XXV, St, 
rt. Primon;'ki Cernik, kg. Rijeka, 7.716 kh., tsz. 11. t. és u. p. Nagygorieza Velika Gorica. 
Ogulin, jb. és ah. Su!iak, es. O. Su!iok, hadi ten- CerOTski Vrh O, Ceronki Vrh adók., Dubranec 
prészet, XXVI; 85, a. t. Su§ak, ~ _(Cavle). pk., Zágráp , .. m. Zagreb, nagygoriczai -

C e r n ik p r im o r st i L Cernik-Cavle. velikagoricai . j., cs. o. Pisa.1·ovina, u. t. és L p. 
Cerone adók., Barilo'Yié pk., X BarilovicUi Nagygoricza Velika Gorica. 

Vijenac, Cerovac, Lu~ica, Si~a, Séulac, Zabljak j C e r P us t a J. Cer • 
Modrua-Fit:me 'IJm. Modru8-Bijeka, vojniéi j., C e r sk i V r h I. Letovaniéko Cerje. 
hb 198, i. 1.315, H., (5, 3.85, kb., tsz. Ogulin, jb. C es a r B r d o J. Lukinié· bt do. 
ICrnjak, ah, Szluin Slunj, ca. O. Barilovié, 96, C!'sargradsJd DTOrl adók.. Klnnjec pk.. X 
XXVI, 84-, •• t. Kirolyváros KarlO\·ac, a. p. Bralovski Vrh, Cesargradski Dvori, Drüe, Gor-
Barilovié. · · kovec, Gredice, Kai!kovec, Klanjec!ke Ledine, 

Cerone o; Cerovac adók., Barilovié pk., Klanjei!ki Goljak, Klanjei!ki Lukavec, Novodvoraki 
Jlodrua-Fiume t:m. Motlru8-BijektJ, vojuiéi j., LetoTI!an; Varasd t~m. Varaídift, klanjeci j., 

0, es. O. Barilovié, u. t. Károlyviros Karlo- hiz 368, ! 2.100, H., rk. Klanjec c!s Kraljevee, 
vae,--. p. Barilovié. CJ.350 kb., t1z. Varasd Vara!din, jb. Klanjee, 

C e r o T a c 1. Cirjo.novié-brdo. ah. Krap!na, cs. O. Klanjec, 53, XXV, 81, u. t. 
C e r o v a e I. ~ak!íiéKi Cerovac, NiUiéki Cero- és u. P• Klanjec. • 

ne, Petrijeva~ki Cerovac, Vukmanski Cerovac. Cesargradskl Dvorl f", Cesargradski Dvori 
C e r o v a c l. Potkremen. adók., Klanjec pk., V artJad 'IJm. VarGiaitt, 
Ceronila. f", Ne!itin adók. fis pk., &erém klanjeci j., cs. o. Klanjec, u. t. és u. p. Klonjee. 

... · Srijem, újlaki iloki j., ·cs. O.· Ne!itin, Cesarlca adók., Karlopago Karlohag pk., X 
• t. Újlak Jlok, u. P• Nestin. Bal!ié-duliba, llli?anci Bo;na Draaa Brizovae 'l 'é , • ., , , 

CerOTailkl GaloTiöl Q, Bukovlje adók., Ban OVI Brklja Cesarica Ceso.ril!ka Drafica, Cesaric!ka 
pk., Modrv•·Fiume t7m. Modrui-RijektJ, voj- Jast!D~val!a, CE'sa

1

rii!ka Karaola, Cesaril!ka Kuéi§ta, 
•iéi j., ca. ll. i 1arilovié, a. t. KArolyváros. . c,·sarit!ka Zuta Lokva, Cesaril!ki Dolac, Cesaric!ki 
ICarlovac, L p. Barilovié. . Ledenit, Cesaril!ki Susanj, Cesoril!ki Vidovae, 

Ceront r., Grab adók., Grai!Jic pk., Lika-Kor· Djotlu!ía, Do!ien-dabar, Do~en-dolibn, Dosen-plana, 
bt~t~a tim~ .LiitJ·KrbGt~tJ, gra'i!aci j., rs. /}. Grai!ac, Do!ien-ruja, Droisica, Duboko, Konjsko, Koroma
.. t. t!s 11. P• Grai!ac. l!ina, Laktinac, Mamudavac, Milinoviéi, Puki 

CeroTlca O, Budinjak adók.; · Kalje pk., Zág- Porat, Pejakusa, Plitka Draga, Radolonc, Ravni 
...&b tim. Zagreb, jaskai jostrebarslmi j.; cs. O. Dabar, Rujica-plana, Stanil!ita, Trolokve, Trubaja, 

-lalje, u. t. KraAié·, u. P• Kalje. · Zelenike; Lika-KorbtJ'IJII t7m. Lika-Krbava, 
C e r o v i c a l. :rek_ri!ika CerovicL · gospiéi j., ház 38!, i, !.135, H., (5 és rk: Bai!ke ~ 
Cero"rl61 O, Dr1vemk adók. és pk., Motlrua· tarije, Karlopago Karlobag és Priana, 19.751 

Ftume "'· Motlru8-.Rijeka, cirkvenicai kb., tsz., jb. és ah. Gospié, fts. o. Karlopaga Kar- . 
erikvenicai j., cs. ö. Kraljevica, u. t. Kri!i!iée, lobq, 79, XXVI, 86, u. t. és n. p. Kal'!opago -
.._ p. Driveni&i Zagrad. · Karlobag. . · 

· Ce~_oTJJanl ~ó.k., D~bica pk., X Donji Cerovljan~; Cesarlca 0, Cesarica adók., Karlopago -
9orDJl CeroTlJ&nl j Zagráb 'IJm. Zagreb, kostaJ· Karlopag pk Lilea-Korbava ""'" Lil:a·KrbafJG, 
aicai j., hú 117, !_6~8, ~z., h., r.k .. és kg. Du~i~a, gospiéi j., ~.cs. o. Karlopaga Karlobag, u. t. 

kh., tsz. PetrmJ a, Jb. Kost&Jmca,_ ah. PetrmJa, é u p Karlopago Karlobag 
& G. Dubiea, 96, XXVII, 83, u. t. és a. p. Dubica. 

9 
• • . • ' . 

CeroTDI~kl Iollél ,...., Modruil adók. és pk., Cesarli!ka Dra.tioa 0, ~esartca adók., Kar-
""'· Motlrua-Rijeka, ogulini j., lo~ago Ka~lobag . P~·· . .Lika-Korbat~a vm. -

ea. 11. Modruil, L t. és u. P• Modru!i. · LiJ.:a-Krba'IJtl, I!'O!IPIÓI J., cs. ll. Karlopage -
CeroTDik adók., Josipdol pk., Motlrus-Fiume Knrlobag, u. t. és u. p. Karlopago Karlobar. 

... Modru8-Ri.jeka, ogulini j., ház 110, ;E 577, Cesarleka JasenoTaila r.\, Cesarica adók., Kar
H., (5, q. Josipdol, J • .f.83 kh., tsz., jb. és ah. lopago -- Karlobag pk., Lika-Korbava vm. -
Oplin, cs. G. Josipdol, 96, XXVI, 86, u. t. és Lika-Krbat~a, gospiéi j., cs. O. Karlopago -
L p. Josipdol. Karlobag, u. t. és u. p. Knrlopogo Karlobq • 

CeroTDik O, Cerovnik adók., ·Josipdol. pk., Cesarli!ka Karaula n, Cesruica adók., Kar-
Motlrus-Fiume t1m. Modrus-Rijeka, ogniini j., lopago Karlobag pk., Lika-Korba1·a vm. -
o, es. 0. Josipdol, u. t. és u. p. Josipdol. Lika-KrbtJ'IJa, gospiéi j., cs. O. Karlopaga -

· . Ceronkl Vrh adók., Dubranec pk., X Ce- Karlobag, u. t. és u. p. Korlopago Karlobq. 

• 

ronki Vr h, Jerebié, Prvono!ina; Zágráb ""'· Cesarlilka Kuéliita O, CE'sarica adók., Kar
Zagreb, nagygoriczai velitagoricai j., ház 68, lopag" Karlobag pk., Lika-Korba'IJa .""., -

• • 

• 

• 
• • 

• 
• 

• 

• 
• 

-

• 
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• 

• 
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• 
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Cea ~cin 1888 
• 

Lika-Krbafla, gospi~i j., es. !!. Karlopag.> 
JCnrlobag, u. t. és u. p. Karlopago. Karloba g. 

Cesarlöka Zuta LokTB n, Cesariea adó 
Iarlopago -- Karlobag pk., Lilea-Korbafia flm. 

k .. 

r-Lika-Krbava, gospi~i j., cs. G. Karlopaga Ka 
lobag, u. t. és u. p. Karlopago Karlobag. 

Dolac ,.....,, Cesarica adók., Karlop n go 
Iarlobq pk., Lika-Korbafia flm. :Uka-Krbav 

-

go1piti j., es. O. Karlopaga Karlohag, u. 
M a. p. Karlopago Karlobag. 

Cesarlöki J,eflenik O, Cesarica adók., Karl 
paro Karlobag pk., Lika-Korbav'l. t~m. 
Lika-Krbafla, gospiói j., cs. ö. Karlopagl) 

a, 
1;, 

o-

lal'lobag, u. t. és u. p. Karlopago Karlohn g. 
Cesariökl Sugnj O, Cesarica adók., Karl 

pago - Karlobag pk., Lika-Korbafia flm. 
o-

: Lika·Krba1JtJ, gospi6i j., cs. G. Karlopaga 
Karlobag, a. t. Karlopag:> Katlobag, a. P• 
Baske Ostarije. 

O· Cesarlökl ViioTac f""\1 Gesariea adók., Karl 
pago Karlobag pk., Lika-Korbava vm. Lik 

. Krbava, gospiéi j., cs. ö. Karlopago Karloba 
a-
g, 

u. t. és u. p. Karlopaga Karlobag. 
a-Cesarska Ves o. Klanjec adók. és pk., l7i 

rtUd fltn. Varaidin, klanjeei j., es. G. Klanje c, 
l.thLp.Kl~e~ .· 

C e t i n l. Lukovdolski Cetin.· 
C e t i n I. Podcetin. 
Ceün•grai adók. és pk., X Begovac, Ceti n-

a; grad, :Mehino Stanje, Pasin-potok, Siljkovai! 
Jfodru•·Fiutne flm. Modrus-Bijeka, szluini 
siunji j., biz 178, f, 1.851, H., sz., 0 , kg. Muljeva 
UtO kh., tsz. Ogulin, jb. éa ah. Szluin Slun 
es. ll. Ceün-grad, 79, XXVI, 84, a. t. Szluin 

c, 
• J, 

Slunj, ~- , 
• . 

Cetin-grad O, Clltin-grad adók. és pk., Modru s-
- Modrui-Bijeka, szlnini slnnji • 

J·· 
t), cs. ll. Cetin-grad, a. t.· Szluin Slunj, ~ • 

Cetinovac Q, Zlatarski Martinci o.dók., Zlat 
pk., Vara1d flm, Varaltlin, ziatari j., cs. 
Zlatar, u. t. és a. p. Zlatar. 

ar 
ö. 

e-Cetlnskl V arol adók., Cetin-grad pk., ·X C 
tinaki Varo§, Deli6-poljana, Kapljno, Podcelin 
Modru1-Fiume Mod'l'uí-Bijcka, szlui 
- slunji j., hé.z 143, ! 1.i3!!, H., sz., rk. Ceti 
rrad, kg. Radovica, 3.166 kh., tsz. Ogulin, jb. 

• 
' • 

Dl 

n-
• es 

ah. Szluin Slunj, cs. O. Cetin-grad, 79, XXV I, 
ti6, •• t Szluin Slunj, u. p. Cetin-grad. 

Cetinski VaroA O, CetinJki Vo.ros adók., Geti 
rrad pk., Modrus-Fiume vm. Modru'í-Bijek 
>zluini- slunji j., cs. o. Cetin-grad, a. t. Szluin 
Slunj, •· p. Cetin-grad. 

n-
a, 

Clcvare n, Bjelajci adók., Bui! pk., Pozseg a 
rm. - Poiega, pakrá.czi pakraei j,, cs. ö. Bul! ko 
Kamensko, 11. t. Patrácz Pakrac, u. p. Buc'! ko 
Kamensko. 

Ciganb f""', Kapinci adók., Sopje pk., Ver6c ze 
em. Virof!itica, szlatino.i alatinai j., cs. o. 
Sopje, •· t. és a. p. Medinci-Senkovac. 

.. 

' 

• 

• 

' 

C i g a n l a k o i I. Slana V odo.. 
C i g a n sk a N as e o b i n a l. Valpovo. 
C i g a n s k o B r d o l. Petanovié-brdo. 
C i i a n s k o s e l o l. Lasinja. 

• 

ClganuAa 0.., Kutovi adók., Orahovieá pk., 
erőeze vm. Virovitica, nasiczi naiicei j., Vi 

r.s 

Ci 

• O. Crnac, a. t. Orahovica, u. p. Zdenci, 
Ciglena adók., Trojstvo pk., X Ciilena, 
glena; Biloflát·-Körös fltn, Bjelovar-Kriltflci, 

be lovári bjelovari j., ház 23t, :E 1.087, H., o, 
• 1.561 kb., tsz., jb. és ab. Belovár-kg 

B j elovar, cs. ö. Belovár Bjelovar, 18, XXVII, 
, a. t. és u, P• Severin. 37 

lo 
Clglena O,Ciglena adók., Trojatvo pk., Be· 
vár-Körö1 flm. Bjeloflar-Kriltflci, belo
ri bjelovnri j., o, cs. O. Belov!r Bjelovar, 
t. és u. p. Severin. 

vá 
a. 

Clglenlca adók., Garelnica pk., Belowír-KtJr61 
1J m. Bjeloflar-Kri~ef!ci, 1areinicai j., ház 86, 

4oto, H., rk. Garesnica, 84-5 kh., tsz. Belovár -
elovar, jb. Gareiínica, ab. Belavir Bjelovar, 
• O. Gareinica, 16, XXVII, 87, a. t. és 11. p. 

arcAni ca. 

f, 
B j 
cs 
G 

B 
• 

Clglenlca O, Ciglenica adók., pk., 
eloflár-KöröB vm. Bjeloflar-Kriltflci, garei
cai j., cs. G. GaresniP.a, u. t. és u, p. GaresnieL 
C i g l e n i c a l. Kutínska Ciglenica, Selilna 

Dl 

Ci glenica, Zagorska Ciglenica. , 

R 
Clglenlk adók., Begte!e pk., Pozsega fl•· -

vsega, pozsegai polegai j.. ház 67, f, 879, 
z., n., rk. Kutjevo, kg. Vetovo, 1.~7 kh., tsz., jb. s 

és ah. Po!ega, cs. O. Kutjevo, 78, 
x XVlll, 91, f, u. p. Bektefe . 

Clglentk Q, Ciglenik adók., Bektele pk., 
Pozsega 11m. Poiega, pozsegai po!egai j., 
cs. ö. Kutjevo, :f, u. p. Bektese. 

C i g l e n i k Ciglenik • 
C i g l e n sk i V i n o g r a d i l. Ciglena. 
C i g l j a n a l. Stara Ciglana. 
C i g l j a n a l. Zimovnik. · 
Cigrovec adók., Pregrada pk., Varasa ••· 
Vara~tlin, pregradai j., ház !20!1, :E 1.187, H., 

rk . Pregrada, 1.210 kh., tsz. Varasd Varaldin, 
j b. Pregrada, ah. Krapina, es. ll. Pregrada, f'»>, 
x XV, 81, •· t. és a. p. Pregrada. 

Clgronc Q, Cigrovec a<lók., Pregrada pk., 
Vi arasd flfll, Varaitlin, pregradai j., cs. o. Prer· 
ra da, u. t. éa u. p. Pregrada. • 

ze 
Cikote adók., Hu~ pk., Poesega flm. R»
ga, pakráczi pakraci j., há.z 41, i !191, Sz., 
• Bu~ !1.765 kh., tsz. Pozsega Polega, jb. kg 

és ah. Pakráez Pakrac, es. o. Bul!ko Kamensko, 
78 • , XXVII, 89, u. t. Pakrácz Pakrac, •• p. 
B ui!ko Kamensko. 

• 

K 

Clkote O, Cikote adók., Buc'! pk., Pozaega f!•., 
Pozega, pakrácú · pakraci j., cs. o. Bui!ke 

amensko, u. t. Pakrá.cz Pakrac, a. p. Bul!ko 
aménsko. · K, 
Cjndriél r1, ModruAko-Zagorje adók., Modral 

• 

' • 

• 

• 

-
• 

• 

• 

• 

• 

• 

•• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 
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1 ast- <.:ir Grn 
• 

pk., Modrus-Fiume vm. Modru;-Rijeka, ogu. CrJkvenfca Cirkvenlca adók. és pk., X Il•!· 
lini j., cs. !J. Modrus, a. t. és a. P• Modi'UA. niéi, Girkvenica Crikvenica, Crikveniéka Drtop, 

CJrkvena adók., Sveti !van Zabno pk., X Grikvenic!ki Dolac, Dvorska, Kotor, Ladvié, Pol
Cirkvena, Kendjelovec, Ku!ltani j Belovár-Köt·ös kotor, Sopaljska, Supera, Zoric!léi; Morlrua-Fiume 

• 

tlm. B:ielovar-Kriitvci, körlJai kri!evcii j., vm. Modrul-Bijeka, cirkvenica1 - crikven,cai 
ház !7!, f. 1.!10, H., o, !.!46 kb., tsz. Belová.r j., ház 673, f. 3.553, H., o, kg. Rijeka, 1.878 kb., 
-Bjelovar, jb. és ah. Koros Krilevci, ca. o. tsz. Ogulin, jb. helyben, nb. Su!iak, cs. 6. helyben, 
Sveli Ivan Zabno, 16, XXV, 88, m. h., u. t. haditengerészet, XXVI, .85, tf,, p e. ~ 
és a. p. Sveü Ivan Zabno. Crikventca CtrkTenican, Crik- · 

• 

Ctrknna O, Girkvena adók., Sveti l van venica adók. és pk., Modrus-Fiume vm.- Motl-
Ínbno pk., Belo1Jár-K6rös 11m. Bjtlovar·Kri- rui-Rijeka, cirkv.·nicai rrikvenicai j., (j, Cl. G • 
~evci, körösi kri!evcii j., o, cs. o. Sveti_ I van helyben, J,, _[ll "· -~. 
Zabno, m. h., 11. t. és u. p. Sveti Ivo.n Znbno. CJ:,jkrenléka Draga O, C1rkvenica Crikve-

- Cri.lnenfcaadók. és pk. X Beniéi, n ica ndók. és pk., Modrus·Fiume vm.- Modrrd
Cirkvenica Crikvenica, Crikvenic!ka Draga, Crik- Bijeka, cirkvenicai erikvenicai j., cs. O. Cirkve
venic!ki Dolac, Dvorska, Kotor, Ladvié, Polkotor, nica Crikvenica, a. t. és a. p. Cirkvcnic;J -
Sopaijska, Supera, Zorii!iéi j Motlrus-Fiume 'Dm. Crikvenica. 
_,_ Motlru';-Bijeka, cirkvenicai erikvenicai j., Crlkveot~kJ Dolac O, Cirkvenica Crikvenica 
hb 678, f. 3.653, H., (j, kg. Rijeka, 1.878 kb., adók, és pk., ~lotlrus-Fiume vm., ModT118-Ri· 
tsz. Ogulin, jb. helyben, ah. Su!lak, es. o. helyben, jeka, cirkveuieai erikvenicai j., ea. o. Cirkve
baditengerészet, XXVI, 86, tf,, _[ll e. ~· niea Crikvenica, u. t. és u. p. Cirkvenica-

ClrkTenlca- Crlknnlca f""\ CirkYeniea- Cl'ik- Crikveniea. 
'eni ca adók. és pk., Modrus-Fiume vm. CrkoTec O, Ivanecka 1\umenica adók., Ivanci 

• 

Modrul-Bijeka, cirkvenicai enkvenieai j., o, pk. Varasd tJm. - Vat·aidin, ivaneei j., ca. ll. 
cs. o. helyben, J,, , _[ll e. ~- Ivanci, u. t. Lepoglava, u. p. Ivanci. . 

Ctrknnsko Drdo r-., Novi Glog adók., Sveti CrkTarf O, Stara Jo§ava adók., Feriéanci pk., 
Ivan Zabno pk., Btlovár-K6r6s vm. Bjelo'llar- Verd'cse vm. Virovitica, nasiczi nasicei j., 
KriittJci, körösi - kri!eveii j., ·cl'. o. Sveti l van es. O. Orahovica, •· t. és u. p. Ferii!anci. 
iabno, u. t. 'és u. p. Sveti lvrm Zabno. · · Crknna Ves O, Bla!kovec adók., Moravü-

Cjepldlake adók., Gjulans pk.1 X Donje Belovar pk., Zágráb vm. Zagreb, szentiván-
Cjepidlakl', Gjulave~ka Bara, Gornje Gjepid1ake; zelinai svetiivanzelinai j., cs. ö. Kaiina, 
Ponega vm. Poiega, daruvari j., ház 109, f. 680, u. t. Szentivánzelina Sveti Tvan Zelina, u. ll• • • 

M., sz., rk. Gjulaves, kg. Katinci, t . .U9 kh., tsz. Sesvete. 
Pozsega Pozega, jb. és ah. Daruvar, cs. ö. Crknnl Bok adók. és plt., Zágráb tJm.
Gjulaves, 78, XXVII1 89, a. t. és u. p. Gjulaves. Zagreb, kostajnicai j., ház f. 1,118, Sz., .:f, 

Colnarl r-., Zavr!lje adók., Brod-Moraviee rk. Sur.ja, 1.806 kb., tsz. Petrinja, jb. Kostajnira, 
pk., Modrus-Fiume 'lim. Modru8-Bijeka, delni· ah. Petrinja, es. ö. hPlyben, 96, XXVII, :<il, 
cei j., cs. O. Brod-Moraviee, u. t. Brod-Mora- u. t. és a. p. Sa!! • 
vice, u. p. SimatoYo. · Crkvenl Bok O, (h·k"lreni Bok adók. és pk., 

C o ln a r i l. Ku!elj. Zágráb vm. Zagrib. kosta.jnicai j., =r, cs. ö. 
Cremu!ilna adók., Veliki Grdjevnc pk., Belo'liár- helyben, a. t. és a. p. Sas .. · 

Körös vm. BjeZovar-Kt-i~tflci, gruhimopoljei Crkyeni Prlblé Q, Pribié adók., Krdi6 pk., 
j .. hb 60, f. 859, Sz., rlr. Turnasiea, kg. Nagypi- Zágráb vm. Zagt·eb, jnskai jastrebarsfoij., O• 
szanicu Velika Pisamca, i.fl3'i kb., tsz. Belo- cs. ö. Kraslé, u. t. és u. p. Krasié. 
vár Bjelovar, jb. GrubiAno Polje, ah. Belovár C r k v e n o se l o l. Novigrad ua Dobri. 
- Bjelovar, es. O. VelilLi Grdjevac, 16, XXVII, ~7, C r k v e n o B e l o l. Sveti Pe tar }Jreinica. 
a. t. Grubiino Polje, u. p. Zrinjska. Crlenjakl 0, Sveti Petar Cvrstec adók., Voja-

Cremu!ilna O, Gremusina adók., Veliki Grdje- kovac pk., Belovár-K6r6s vm. BjelotJar-Kri-

• 

, vac pk., Bezo."ár-Kör68 vm. Belov.at·-Kri"ferci, &et:ci, körösi kmevcii j., cs. ö. Sveti !van iaJu.o . 

• 

grubi!lnopoljei j., cs. ö. Veliki Grdjevac, n. t. u, t. KOrös Kri!evci, a. p. Vojakovac. 
Grubisno Polje, u. p. 7.rinjska. Cl'ljena r-., Obijaj adók., Maja pk., Zágráb 

Cremaliolea adók., Bovié pk., Zágráb tJm. vm. Zaqreb, glinai j., cs. ö. Obljaj, u. t. Glina, 
- .ZfJgreb, topuskoi j., ház l 42, f. 84-1, Sz., rk. u. p. Maj a.. · 
Buéica, kg. Donji Kirin, UlOl kh., tsz. Petrinja, jb. Crljenci O, Podsreée adók., Vilié selo pk., 
Vrginmost, ah. Glina, es. O. Bovié, 96, XXVI, Pozsega vm. Poiega, pozsegai polegai j.; 
88, u. t. Vrginmost, a. p. Bovié. es. ö. Biskupci, u. t. és a. p. Pozsega Polep. 
• Cremu!inJea O, Cremusnica adók., Bovié pk., Crnac adók., PoJuv~ka Moslavina pk., X" Brei-
Zágráb vtn., Zagt·eb, topuskoi j., CB. ö. Bovir, tanovci Cmac, Grnacka Duboka, Crnaék• Jelas, 
•· t. Vrginmosl, u. p. Bovié. Vrbanovci, Zabnjai!a; Verőeze vm. Yi·I"OtJitica, 

• 
• • • • 

• 

-- • • 
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• 
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Crn Cub 138.) ' 

als6miholjáezi donjimiholjaci j .. báz 171, i Ul.f.6, Crnf J,ug O, Crni Lug adók. és pk., Morlrlfs· 
H., JD., 0 , kg. Su ha Mlako., S. llti kh., tsz. ~szék Fit( me vm. Modrua·Rijtka, delnicei j., o cB. 6. 
- Osijek, jb. A)sómiholj;"ICZ Donji Miho•jac, oe:nice, .r e. ~-
ah. Nasiez Naiice, cs. G. helyben, 78, XXV lll, 91, C r n i L u g l. Hruvno. 
L &. Callinci, [81. · CT11l Padel .r., Pdzná adók., Jablanac pk., 

Crnac O, Grnac adók., Padrovska Moslo.vina Lika-Korba"a vm. Lika-Krba'OiJ, zen 
pk., Verőele vm. Vwovitica, alsómihuljáczi -- senj1 j., cs. G. Jalolanac, a. t. Karlopago Karlo· 
donjimiholjaci· j., o, CB. G. helyben, u. t. C:aélnci, hag, u. }t• Jahlunac. . 
C8J. Crnl Potok adók., Perna pk., X Cmi Potok. -Crnae l. •oliéenillki Crnec. Crn(•potoéki Paunovae; Zágráb t>m. Zag,·eb, 

Grnac l. Oho.IJnci. topul!koi j., ház löl, f. 1.016, Sz., kg. Pern••. 
Cntaiíka Du boka r.,· Cr nac adók, Podravska 4-.3::!9 kh., tsz. Petl'inja, jb. Vrginmost, ah. Glina, 

loslavina pk., Vet·ócse vm. VirofJUica, alsó- es. ö. Crnopotollki Paunovac, 96, XXVI, 83, u. t. 
miholjáczi - donjirniholjaci j., cs. G. Crn~tc, u. t. és u. p. Topusko. 
éaeinci, u. p. Crnac. CTDi Potok O, Crni Potok adók., Perna pk., 

Crnaiíkl Jelas (), Crnac adók., Podravska Mosla- Zágráb vm. Zagreb, topuskoi j., es. G. Crno· 
Tina pk., Veróc1e vm. Virovitica, alsómiholjáczi polo~ki Paunov ac, u. t. és u. p. Topusk.o • 

• 
_ donjimiholjaci j., cs. ll. Crnac, u. t. Cacmei, C r n i P o t ok I. BrodBki Crni Potok. 

1, p. Grnac. . Crnl Vrh r., Dribir adók. és. pk., Motlrus· 
Cnta Drag& r-." Lasinja adók. és pk., Zágt'db ~'iumc fJm. Moilruí-lUjeka, ch·kvenieai erik· 

11.,- Za,greb, pisarovinai j., cs. ö. u. t. venio·ai j., cs. D. Cirkvenica Crikvenica, u. t. és 
Pisarovina, u. P• Lasinja. L P• B•·ihir. 

()ma Duliba r-., Staiigrad adók., Jablanac Crnjat.k11lia r-., Jahlanac adók. és pk., Lika· 

• 

pk., LiktJ·Korbava vm. Lika-KrbafJa, zengg1 Korbava t1m. Lika-Krbava, zenggi senji j., . 
- senji j., cs. ö. Jablanae, u. t. és u. p. Do nj • cs. ll. Jahlanac, u. t. t-s u. p. Jablanae. 
Starigrad. . Crno O, Let.lenice adók. és pk., Modrus· 

C r n a M l a k a I. Zdenllina. Ftume vm. - Modrui-Rijeka, cirkvenicai erik-
Croa Vlast O, \'rhov.ne adók. és pk., Lika· venicai j., cs. G. Cirkven1ca- Crikvenica, u. t. 

K()TbafltJ vfn. Lika-Krbava, otocsáni oto- és u. p. Klenodca. 
taci j., =j=-, cs. ö. · Vrhovine, u. t. Otocsán - Ct·nobrnje f"~, Sakanlije adók., Divosa pk., 
Otoéac, u. p. Vrhovine. Zágráb fJfn.: Zagreb, dvori j., cs. G. Divu~, 

• 
Gr n l! e v e c l. Grnc'!evec. u. t. Vol•n1a, u. p. DivuS&. 
Cmiílna r." Po to li. at.lók., Popovac!a plt.,. Be· CrnogoTcl adók., Staro Petrovo selo pk., )( 

loGár·Körös ""'· Bjelovar·Krnevci, kutinai j., Donji L:rnogovci, Gornji CJ"nogovci; Poesegl& 
es. G. Popovaiía, u. t. és u. P• Popo\&~. vm. Poiega, újiPJ'8diskai novagradi!ikui j., hú 

C r n e c l. Virovaki Grnec. ö9, i 82~, H., rk. St ar o Pelro~o a.elo, 8 W kb., . 
· · Cnd Dabar O, BaAL e O§tarije adók., Karlo- tsz. Pozsega Poiega, jb. és ah. Újgradiska-

pago- Karlobag pk., Lika-KorbafJQ vm.· Lik a· Nova . Grauiska, es. G. Staro Petrovo selo, 78, 
KrbtUlll, gospi~i j., es. ö. HruAane, u. t. BruAane, XX VII, !'9. u. t.· és u. p. blaro Peb·ovo sei o. 
1o p, Balke OStarije. Crno Jezer.o r-., Prozor adók., útoesán Oto~ar. 

Crotl O, Soiice adók. és pk., Zágráb vm. pk., Lika-KfJtbavu vtn.-Lika·Krbava,otoesáni-
Zagreb, jaakai jaslrelJo.a·skoi j., cs. G. Kostan- olocnci j., cs. G. Otocsán - Otocac, u. t. és u. p. . 
jevae, u. t. Kraii~. u. p. 8osice. Utoesán - Otoiíac. · 

Crnlka r., SzentgyOrgy s,·eti Jurnj adók. és Ct•no :Kamnnje O, Radoiín.ji adók., Bosiljevo 
pl., Lika-Korbat:~ vm. - Lika·Kf'bava, zenggi-:- pk., llluurus·.Z.'itlme ,,m. 1flodrus-b.ijeka, Vl·hov-
senji j., cs. G. Senj, u. t.. es u. p. Szent- skoi j., cs. G. Gent:rnlski Stol, u. t. Genel'alski 
~Jörgy- S\•eti Juraj. Stol, u. p. liosiljevo. · 

CrDi :Kal O, Melnice adók., B1·log plt., Lika· Crnoluski Zelin O, Crni- Lug adók. és pk., 
• 

K!il'ba~:a vm. Lika·Kt·bava, otocs6.ni otocaei lllodrus-Jt'iume m. Moilrui-kijeka, delnicei 
j., cs. ll. Vra tnik, u. t;. Zu ta Lok\ a, u. l•• Brlol!'lilacija. j., cs. G. Lemiee, u. t. és u. It• Crni Luif. 

Cml Lazi O, Co.har udók. és pk., lrlodf'ti,B· CI'Dopotoekl Paunovae r., Crni Potok a~ó'k'n 
Fiu11e t~m. Modru8-Rijeka, eabari j., cs. G. Perna pk., Zágráb vtn. Zagreb. topuskoi j., 
Cabar, 1. t. Cabar, u. p. Tr5ée. cs. li. ln·lyben, u. t. és u. p. Topusko. 

Crai Lug adók. é'S pk., X Ueln Vodieo., Bele- Crno Vrelo O, Blagnj adók., Veljun pk., Mod-
~na. Crni Lus, Cmolulik• Zelin. Leska, Malo selo. f'Us·l•'tutne vm. Modrua-Rtjeka, s.luini . slunji 
Sibrlii!ka, V ela V oda; Modrus-l!iume vm. Mod· j., cs. G. Veljun, u. t. éto u. P• ::i.zlu,n -- "Jlunj. 
I'IU·Rijeka, delmcei j., ház lM·, f. t-~.f., H., o. Cnhlnee adók., !:;veti !van Zahno pk., X Cu-
10.407 kh., tsz. Ugulin, ,ib. és ah. Delnice, cs. 6. binec, tiracina, Kl'ilevacka Polj11na, Kritemcko 
llelnice, 96, XXVI, tsó, p e. ~. Bukovje; Belovcír·KörOs vtn. Bjelovar·Kri· 
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letJci, kGrGsi - krilevcii j., hé.z 101, f 1.03!, H., ház 3\1, f \117, H., rk. Dubranec, 469 kh., ta. 
rk. Gjurgjic, 1.87\1 kh., tsz. Belová1· Bjelovar, jb. Zágráb Zagreh, jb. Nagygoricza- V elika Gorica, 
és ah. KGrGs Krilevci, cs. G. KGrGs Krizevci, ah. Sziszek Sisak, cs. O. Pisarovina, 63, XXV, 
16, XXV, 88, u. t. KOrGs Krilevci, u. p. Sveti 82, u. t. és u. p. Nagygoricza Velika-Gorica. 
han Zabno. · CTetkovlé-brdo O, Cvetkovi6-brdo adók., Dub-
Cubln~c O, Oubinec adók., Sveti I van Zo.bno ranec pk., Zágráb '!lm. Zagreb, ·nagygoriezai-

pk., Belovár- Köt·6s tim. Bjelo"ar-KriiefJci, velikagoricai j., cs. G. Pisarovina, u. t. és •· p. 
lr.OrGsi krizevcii j., es. G. KOrOs Krilevci, Nagygoricza Velika Gorica. 
L t. KOrOs Krilevci, n. p. Sveti l van Zabno. Cvetlin O, Trako!i6an adók., Bednja plr.., Varalll 

C u c e ki l. Donji Trpuci. . fJm, V aralt.iin, ivaneci j., o, c:a. O. Beduja, 
C u c e k i l. Trpuci. u. t. Lcpoglava, u. p. Bednja. · -
Cugovac adók., FarkaAevac pk., X Cugovo.e, Cvetllnska JazbinaO, Trako!i6an adók.,Bednja 

&rabri6, Lnbena; BelofJár-KOrös fJm. Bjelo· pk., Varasa tim. Varaltlin, ivaneci j., es. l. 
Hr·KrilefJci, belovári bjelovari j., bú 121, Bednja, n. t. Lepoglava, u. P• Bednja. 
& 634, H., rk. Gradee, 1.758 kh., tsz. és jb. Belo- ·cvetnlé-brdo O, Zguri6-brdo adók., PokupBko 
dr Bjelovar, ah. KörOs Krilevei, es. ö. Sveti pk., Zágráb vm. Zagreb, pisarovinai j., Cl. l • 
Inn Zabno, J6, XXVII, 87, u. t. Gradec, u. p. Pokupsko, u. t. Pisarovina, a. p. Pokupsko, 
hrkaievac. . CvijanoTié·brdo adók., Veljun pk., X C~ 

Cugone O, Cugovac adók., FarkaAevae pk., Iiovié-~rdo, Donja Glina~ S:J..~s, Stojm_e~é i MocS: 
:Belovár-Kör6s "m. Bjllot~ar-Krilevci, helo- ~tU--Hume vm. lJtiotlrua·Bl)eka, szl~m1. sl~ 
ftri bjelovari j., cs. O. Sveti !van Zabno, q. • J., hú 22,, f_1.5!0, Sz., h., .:f, ~k, Cvlto'n~, 
&radec, 11, p. Farka!ievac. , kb.,. tsz. Ogubn, jb. és ah. SzlUln SlUDJ, ~L 1. 

Cullbrkl O, Ladeiiéi adók., Netretié pk., Zágráb VelJ~D, 79, XXVI, lU, •· t. éa u. P• Szlmn-
.-. Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., es. O. SluDJ. · · . . . 
Kali Modruipotok 11 t. Károlyváros Karlovac CTij&nOTié-brdo Q, · GVlJanoné-brdo adó~ 
L p. Donje PriliÁóe~ . ' V elj~~ pk., Mo~~us-Fiume t~m. . Modrui-RijU., 

C 
· • K t dók L d . k .. , :z szlumi sluDJ1 J., -=f, cs. O. Veljun, u. t. és •· p. 

u!~na "• rmpo e a •.. e en1~e p ., . .-_ou· Szluin Slunj. 
rw~-F.u_me_ "~· Motlrui-B~Jeka, eukvemcal CTijanoTié-kuée r"\, Zalu!ni.ca adók., Vrhoviao 
onkvemc&l J., cs. ö. SeDJ, u, t. és L P• pk., Lika-KorbafJa t~m. Lika~Kt'b111111, otocsáni

C Tej i é a Sa la l l. Livadski PuL 
C T e t i c! ko ul o L Cvjetiéani. 
C v e ti n o v a e I. Stipan. , · 
C v e t ill e l. Malinei. ' 

• 

' 

otol!aci j., cs. O. Vrhovine, n. t. Otocsan -
• 

u. p. Vrhovine. . 
C v i t k o v i 6 a e lo l. Klenoviea. • 

CvitoTié adók., Szluin Slunj pk., X Cviton6, 
· Donje Taboriilte, Gornje Taboriste, Marindalako 

Cretkonc O, Rasinja adók. és pk., Varasd Brdo, Slunjska Kamenica; Motlrtu·Fiume ""'·
... Varaidit~, lndbregi j., es. O. Ludbreg, Modrus-Bijeka, szluini slunji j., ház 188,! 1.1", 
L t. és u. P• RasinjL _ H., 0 és rk. Szluin Slunj, ~.860 kh., tsz. Osufua, 

CntkoTlé adók. és pk., X Cvetkovi6, Cabdin ; jb. és ab. Szluin Slunj, cs. O. Szluin- Sbmj, 
Ugrtíb fJm. Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., 71>, XXVI, 84-1 u. t. és u. p. Szluin Slunj. 
ház !61, f 1.184-, H., rk. Jaska Jastrebarsko, CvitoT16 O, Gvitovi6 adók., Szluin- Slunj pt., 
i.056 kh., tsz. Zágráb Zagreb, jb. és ah. Jaska Modrus~Fiun" t~m. Modrul-Bijeka, szluini-
Jutrebarsko, cs. O. Jaska-Jastrebarsko, 96, XXVI, slunji j., 0, es. G, Szluin u. t. és .. p. 
U, , r, (Jaska-Cvetkovié), u. t. és n. P• Szluin Slunj. 
Jaaka- Jastrebarsko. CvltnAa ("'l, Lovinae adók. és pk., LiktJ-B:.r-

CTetkoTlé O, Cvetkovié adók. és pk., Zágráb ba.va vm. Lika-Kt·bava, gra6aci j., cs.ii.LoTÍD&c, 
••· -· Zagreb, jaskai j., es. ö. n. t. és n. P• Lovino.e. · · 
Jaska Jastrebarako, r (Jaska-Cvetkovi6), CTjatléani "• Sadilovac adók., Dre!nik pl, 
•· p. Jaska Jo.strebarsko. · Modrus-Fiume "m. Modrui-Bijeka, azluini-

Cretkodé-brdo adók., Dubranee pk., Zágráb slunji j., cs. G, Nova Kr8lja, a. t. Rakovi~a, u. p • 
""'· Zagreb, nagyroricui nlika,oricai j., Drelnik. · 
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e.Néft V"nr~ll ,.....,, ~iroka Knla adók., Lil!ki Úore O, éore adók., Dvor pk., Zág1·áb ~~~ -
Olik pk., Lika-KorbaM 11m. Lika-K1·bava, Zagreb, dvori j., cs. 6. Dvor, u. t. és u. p. Dvor. 

o. Siroka Kula, u. t. Perusié, u. p. 
ka Kula. Zagreb, dvorl j., ea. O. Divuia, a. t. Vo-

éaéló-drnga r\, Bu!im adók., Srniljan pk., linja, u. P• DivuSa. 
Liko-Korbava vm. Lika·Krbava gospiéi j.. ú o !i a n i I. Krakar. .. 
es. 11. Bru§ane, u. t. Gospié, a. p. Srniljnn. O, Pozeske Sesvete adók., Kutjevo pk., 

Caéléi f", Primislje adók. és pk., Modt"US·Fiume Po•s.ga vm. Poiega, pozsegai po!ep.i j., 
""· - Modrw-Rijeka, szluini slunji j., cs. o. cs. 6. Pleternica, u. t. Kutjevo, u. p. Pletemica. 
Primi§lje, u. t- Szluin Slunj, u. p. Primisije. é uk i l. Krasié. 

Cellja ~. Postara p,\)al!a adók., Bobot& pk., ÚUkovac r\, Siroka Kula adók., Lil!ki Osik pk., 
81ertm vm. Srijem, Yukovari j., cs. o. Bobota, Lika-Korbava vm. Lika-Krba·va, gospiéi j., CL 

•· t. Brovo, u. p. Bobota. o. Siroka Kula, u. t. Perusié, u. p. Siroka Kula. 
Ceretlnol r'l, Sodolovci adók., Martusica pk., G u ko v a c- v i n o g r a d i l. Di!inik. 

,9Jerém vm. Srt'jem, vukovari j., cs. O. Mar- Úukova Glavloa . r'l, Zrmanja adók.és pk., 
iwca, u. 1;. Markosica Antin, u. p. Gabos. Lika-Kol'bava vm. Lika-Krbava, gral!aci j., 

é er e t i n c i P u s t a J. éeretinei. cs. O. Zrmanja-vrelo, u. t. és u. p. Zrmanja-
Core adók., Dvor pk., Zágráb t7m. Zagreb, vrelo. . . 

4vori j., ház 63, ! 361, Sz., kg. Dvor, 866 kb., Úukov Dol r'l, Kom adók., Zrmanaja pk., Lika.
tn. Petrinja, jb. Dvor, ab. Petrinja, es. ö. Dvor, Korba11a vm. Lika-Krb~11a, gracnci j., cs. 1. 
16, XXVII, 83, u. t. és u. p. Dvor. Zrmanja-vrelo, u. 1;. és u. P• Zrmanja-vrelo •. 

• • 
• , 

• 

• 
• 

• 
• ..., 

• c . 
• 

• 

Cabar adók. és pk., X CrDi Lazi, éabar, éa- hovil!ki Lipovae, Pausinci; Yer6ae vm. - Viro
Mrsia. Polica, Ferbe!ari, Gornji Zagari, Gorski vitica, nasiczi nailicei j., ház llíl, ! 1.106, N., 
Lazi, Krileva Draga, Makov Hrib, Prbei, Prj.10· sz., b., m., rk. Orahovica, kg. Mikleu§, 4.57'! kb., 
tova Draga, Pdljeti, Selo, Smrekova Draga, tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Nasicz - N&Aice, 
Skoli, Srednja Draga, Svetogorski Kraljev Vrh, es. o. Oraboviea, 78, XXVIII, 91, 'f, ~· 

.. Tropeti, ~éanske Ravniee, Triée, Vrhovei, Zi- p. u. · . 
koTci; Mo~rus-Fiume t~m. Modt·us-Bijeka, Caöinol o, éacinei adók., Orahovica pk., 
labari j., ház M!!, :!! _1.95_0, H:, o és rk. Tr~ée, Verdeze vm. Virovitica, nnsiczi · nasicei j., 
10J!67 kb., tsz. Ogubn, Jh. Cabar, ah. Delmce, es. o. Orahovica, 'f, ~ p. u. 
& ll. éabar, 96, XXVI, _r e. ~- . é n i! k o v i é s e l o l. Selsko Brdo. 

Ö&bnr O, ébar adók. és .. pk., Modrua-Fiume C dj dók N · p· 
•·- ModruS-RijektJ, ca bari j., 0 , cs. o. éabar, . 11 av ac a , ·• _agy . . .. ls&~ 
,L- e. 4!/Jll. mea pk.: Bel~var-~o~ös 11m.- BJelovqr·Kmet7et1 

Öabarska Pollea r-., éabar adók. és pk., Mod- helován hJ_elov~ri J., ház ?'• f. !'47•. Sz., m., rk. 
,.,·Fiume "'"'· Modrus-Bijd:a, l!abarij., Cl!l. ö. és k~. Nagyp1szamcza Ve_hka P1samea, 9!!7 kh., 
é.bar, u. t. éahar, u. p. Triée. tsz., J b. és ah. Belevá~ . BJel?var, es. 6. Ral!a, 18, 

Cabdin 0, Cvetkovié adók. és pk., ZágrtJb t7m, XXV~I, 87, u •. t. V~hkl. Grdjevac, u. p. Nagypi· 
- Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., cs. o. J as ka sznmcza- Vehka Pisnmca. 
•trebarsko, u. t. és u. p. Jnska Jastreharsko. éadjavac O, éaJjavac adók., Nagypiszanicza-

Ö&brajl ~ Vojakovao adók. és pk., Belovár- Velika Pisanica pk., Belovár-KörOs "''"· -
K6r6s '!lm. Bjelo11ar-Krile"ci, kOrosi kri- Bjelovar-Krilevci, belovári - bjelovnri j., cs. l. 
leveii j., es. o. KOrös Kri!evci, •· t. Carevdar, Rnl!a, u. t. Veliki Grdjevae, u. p. Nagypiszanie• 
l. t• Vojakovae. · -V elika Pisaniea. . 

• 
C a~ i n a l! ki M a j u r l. éal!inei. Úadjavacko JUenje r'l, Cadjavica adók., POll-
ta~i"a.cl adók., Orabovica pk., X éa~inei, Ora- ravska Mcslavina pk., Veróc1e "._ YiromUe., 
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alsómiholjác&i donjimiholjaci j., es. 6. Podruska 116, XXVH, 87, u, t. Garelnica, 11. p. Velika 
• • 

Moslavina, u. t. Noskovei, u, p. Cadjaviea. Brsljaniea . 
Cadjadca adók., Podravska Moslavina pk., X Cajlro 0. Űajire adók., Vukovje pk., Bdov6r· .. 

Bukvik, Cadjnva~ko Klenje, Cadjavica, Dravica, Körös vm. Bjelovar-Kriíe'Dci, gare§nicai j., cs . 
Gjurinci, limin Dvor; Vet·ócse vm. Virovitica. 6. Garesniea, u. t. u. p. V elika BrliljauiCl. 
alsómiholjiczi- donj•miholjaei j., hAz , f J .633, G aj i r e l. Kustajniea. 
H., m., 0 és rk. Podravska Moslavina, kg. Suba C aj i r e l. Kutinske Gajire. 
Mlaka, 7.599 kh., tsz. Eszék Osijek, jb. Alsómi· Cajkovcl adók., Vrpolje pk., Ver6cle vm. -
holjácz Donji Miholjac, ah. Nasicz Nasiee. Virot•ilica, diakovári djakovoi j., ház 14!, i 
cs. 6. Podravskll Moslavina, 78, XXVill, 91, 785, H., n., rk. Vrpolje, gk. Piskorevci, kg. Novo 
u, 1;, Noskovci, ~~ . Topolje, 91.604 kh., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. 

Cadjavlca o. Cadjavica adók., Podravska Diakovár Djakovo, cs. 6. Vrpolje, 78,· xxvm, 
Moslavina pk., Verócze vm. Virovitica, alsómi- 90, u. t. és u. p. Vrpolje. 
holjáczi donjimiholjaci j., 0 , cs. O. P odra vs ka Cajkovcl O, Cajkovci adók., Vrpolje pk., 
Moslavina, u. t. Noskovci, ~. · V11rócee vm. Virovitica, diakovári eljakovoi j., 

Öagllca r-., Bojna adók., Maja pk.,Zágráb vm. cs. O. Vrpolje, u, t. és u. 1. Vrpolje • 
..-.;· Zagreb, glinai j., cs. 6. Obljaj, u~ t. Glina, é a j k o v e i P us t a l. ajko vci. 
u. Maja. Cakalovo r-., adók., Lelimir pk., 

adók. és pk., X Ú&lfli6, Gornji Cagli6; Po- Szerém vm. Srijem, mitroviezai mitrovicaij., 
~uega vm.-Polega, pakrá.ezi-pakraci j., hAz 14r7, t cs. 6. Calma, u. 1i. és u, p. Calma. 
7!6, Sz., h., 0 , =f-, 1.816 kh.,tsz. Poz•ega- Polega, C ak a ls k. a Kos a l. Staro selo • 
jb. és ah. Pakráez Pakrac, cs. O. Gagli6, 78, Cakauec O, Novo Brdo adók., Kvavarsko pk., 
XXVII, 89, u. 1i. Lipik, C8J. Zágráb vm. Za.gt·eb, nagyroriczai velika-

Cagiló O, CILB'li6 adók. f.s pk., Pozsega v·m. ~;oricai j., cs. O. Pisarovina, u, t. és a, p. Nagy· 
Polega, pakráczi pakraci j., o, 't, cs. O. éaglié, gorieza V elika Gorica. ·• 
u. t. Lipik, ~- Caklovac O, Dragovi6 adók. Ios pk., Pomga 

ÖaglléU Kove«Senc adók., Caglié pk., Po••ega vtl~. Polega, pakráezi pakraci j., cs. G. 
vtn. PO'iega., pakráezi pakraci j., hAz 60, l Pakrácz Pakrac, u. t. Pakrácz Pakrac, •· p. 
~90, Sz., kg. Ca(tlié, 1.376 kh., t~z. Pozsega Spanovica. · 
Pozega, Jb •. és ah. Patrácz - Pakrae, es. 6. CagÜé, ÚakoTaC r-., O!itarije adók. és pk., Moclrus-
78, XXII, 89, u, 1;, Lipik, u •. p. éaglic. Fiume vm. ogniini j., cs. l'i. 

Cagliéki KoTa6eT&c 0, Gagliéki . Kovacevae Josipdol, u. t. Josipdol, u. p. OiHarije. 
adók., Caglié pk., Pozaega vm. Po'ifl{}a, pak- CakoTcl adók. ós pk., Szerém "'"· Srijem, 

• 
ráczi - pakraci j., es. 6. Cáglié, u. t. Lipik, u, p. vukovári j., hAz 187, f. ~38, M., ··sz., rk. Herak, 
CaBlié. . kg. M.iklusevci, !.1.629 kh., tsz. Eszék Osijek, 

Cagliéld Skenderovci adók., Caglié pk., p 0 • jb. és ah. Vukovár Vukovar, cs. 6, Opatovac, 
· s1ega vm. - Posega, pskráczi pakraci j., hAz 70, ....XXVIII, 90, , u. t. Gjelelovei, ~. 
· 83, :E 467, Sz., rk. éaglié, kg. Rogolje, 1.080 kh., ÚakoTcl O, Gakovci adók. és pk., Seerémvm. ·-

tsz. Pozsega - Po!ega, jb. és ah.. Pakráez St·ijetn, vukovari j., cs. 6. Opatovac, u, t. 
Pakrac, c•. 6. Caglié, 78, XXVII, 89, u. 1;, Lipik, Gjelelovci, ~· -
.•• P• éaglié. Calina n, Plaliki adók. és pk., Modn~s·Fitlme 

Öagllékl Akenderovcl O, Cagliéki Skenderovci vm. o(tulini j., es. o. PlllSki, 
adók., Cagllé pk., Possega vm. Poiega, pak- u. t. és u, p. Plaliki. -
•:áczi - pakraoi cs. ö. Caglié, u. t. Lipik, u. p. Callnec adók., MÍIJ'uAevec pk., X Bikonc, 
Caglié. . Galinec, Kapelec, Küretinec, Koretinaki Kalino-

Caglia adók., r-. Bektele pk., X éaglin, Milan- vec j Varasa vm. Varaedin, i vaneci j., ház J !il, 
log; Pozaega vm. Posega, pozsegai polagai f 1.038, H., rk. Marulievec, 1.569 th., tu. Va
j., ház 10~, f 6!18, H., t., m., rk. Ruse vo, 1.676 kh., rasd Varüdin, jb. lvanec, ah. Varasd -
tsz., jb. és ah. Pozsega Po!ep, cs. 6. Rulievo, 78, Varülli n, cs. 6. Ladanjsko Brezje, 16, XXV, 88, 
xxvm, 91, :r' ~ p. u. Uo t. és u. p. Marulievec. 

Caglln O, adók., Beklele pk., Pozsega Callnec O, Calinec adók., Marolevec pk., 
• 

vm. Poiega, pozsegai po~egai j., es. 6. Ru- Varasd t~m.- Varaídin, ivaueci j., cs. ö. La· 
sevo, ~. r. ~ p. u. · danjsko Bt·er.je, u. t. és -v.. p. Maru~evec . 

Ö&jlrc adók., Yukovje pk., Belovár-Köt·ös vm.. Cnlma adók. és pk., X Ca!ma, Úo.lmanski 
- Bjelovar Krilevci, gare!inicai j., ház :u, i Jovanovac, Malo Novo selo, Postara MedjR!t, 
193, Sz., m., rk. Kani !í ka Iva, kg. V elika Bdlja· Veliko . Novo sei o j &erém vm. Brijem, 
nica, 89! kh., tsz. Belavir - Bjelovar, jb. Gares- mitroviczai mitrovicai j., ház !1>8, i. l.9SI, 
n irA, ah. Belov6.r Bjelovar, es. 6. Garesnica. Sz., n., m., o 1 .:r. 6.433 kh., tsz., j b. és ab. Mil· 
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éal-Cav - - ' 
rovicra ~litrovica, es. O. éalma, 70, XXVIII, ~. Varas~ vm. Varaldita, novimaroft j., u. 1. 

"'""'· Gornja Rijeka, u. t. és u. p. Gornj11 Ri.feka. 
O, éalma adók. és pk., Stsertm vm. G a nk e l. Canak. ·. 

Srijem, milroviezni mitrovieai j., o, =f-, Cankova TaroA r'l, Siroka Kula adók., Lic'!ki Osik. 
cs. ll. éalma, ~· pk., Lika-Korbava '1)71,.-Lika-Krba·ua, goapi~i J., 

Calmnnski Jonnovae n, Üalma adók. és pk., es. o. Siroka Kulo.,. u. t. Peruli~, u. p. Siroka 
Szet·ém flflf. 8rijem, milroviezai mitro- Kuln. • 
vicai j., cs. ll. Calmn, u. t. és u. p. Calma. Cnnkovlé-draga o, Tomingaj adók., Gra~e · 

Öamagajevcl adók., Marjanci pk., Veróc1e pk., Lika-Kot·bava vm. Liko.-Krbava, rra~ei j., 
flfll,- Yirovitica, aJgómiholjáczi donjimihol- cs. ö. Grallae, u. t. és a. P• Grai!ac. 
jnci j., Mz 69, ! 4-!hl, H., rk. Radiko,·oi, 1.861 kh., Cankovlé-selo r'l, Srednja Gora adók., Pod
tu. Eszék Osijek, jb. Alsómiholjácz - lapae pk., Lika-Kot·bava vm. Ltka-Krbava, 
Donji Miholjac, ah. Nasicz NaJice, cs. ll. Slji- udbinai j., 'cs. ö. Podlapac, u. t. és u. p. Udbina. 
vosevci, 78, XXVITI, 9t, •• t. Alsómiholjácz CanknAe r'l, Smokrié ndók., Lovinae pk., Lika-
Donji-Miholjac, u. P• Valpó . Valpovo. Kot·bava vm. Lika-Krbava, rraenei j., es. ö. 

Camngajevci O, Camngajevci adók., Mn.rjanci Lo!inac, u. t. és u. p. Lovinac. 
pk., Yer6cze vm. Virovitica, alsómiholjáezi - ~ a p e r o v a e l. Dlaperovae. 
donjimiholjaci j., es.· ll. Sljivo§evci, u. t. Alsó- C a p lj a l. Podvinj. . • 

miholjácz Donji Miholjac, u. p. Valpó · Val; Úapljrud adók., Staza pk., Zdgráb t~m. 
poro. • Zagt·eb, kostajnícaij., ház 'SJ, f 281, Sz., rk. Sunja, 

Cambina r'l, Répás Zdala adók., Gola pk., kg. Meminska, 684 kh., tsL Petrinja, jb. Kos-
Btlouár-Körösvm. B;'elova«-K,·i.ze'llci, kapron- tajnica, ab; Petrinja, es. ö. Sunja, 96, XXVII, 83, 
czai - koprivnieai j., es. ö Gola, a. t. Gola, ll• t. Sunja, u. P• Staza. 
a, p. Répas Zdala. Cnpljanl O, Gapljani adók., Staza pk., Zápráb 
· Camerovac O, Gornji Ladjavac adók., Saloi• - vm. Zagf"eö, kostajnicai j., cs. O. Sunja, u. t. 

Slunj pk., .Moarus-Fiume 11m. Modrui-Bijeka, Sunja, u. P• Staza. 
szluini _ slunji j., es. o. Szluin . Slunj, a. t. Caprglnci adók.,· Okui!ani pk., Po1sega v·nl.-
és u. P• Szluin Slunj. Pozega, újgradiskai novagradi!ikai j., ház 81,. 

éanai!ka Korita r'l, éanak adók., Bunié pk., i 1b6, Sz., kg. Rogolje, t .661 kb., tsz. Pozsera
J.i,•a-K"fba'IJa vm. Lika-Krbava, korenicai j., Polep, jb. és ab. Újrradiaka Nova Gradi!ika, 
cs. il. Bunié, u. t. és u. P• Bunié. . cs. O. Okui!ani, 78, XXVII, 89, u. t. és u. p. 

A Okui!ani. 
\i&Daeka Kosa 0., Cnnak adók., Buniá pk., 

Caprginci O, Caprrinci adók., Oku~ni pk., · · 
Lil.-a-Korbat~a vm. Lika-Kf"bafJa, korenicai j., 

P_usega 11m. Pozega, újrradiskai nova-
cs. ll. Bunié, u. t. és u. p. Bunié. d' k. · - Ok · t. és Ok x • 

Canac.Id Lug r'l, l:a.nak adók., Bunié pk., gra Is al J., es. o. ui!nm, u. u. P• ucam. 
Úarapi O, Stnjniea adók., Jezerane pk., Lika-

Lilta·KorbatJa vm. Lika-Krbava, korenicai j., Korbava ""'· Lika-Kf"bava, brinjei j., CL o. 
es. 11. Bunié, u. t. és u. p. Bu:Wé. J t J s•- · · ezerane, u. · • ezerane, u. p. ...Jmca. 

CaBBk adók., Buni~ plt., X CanBika Ke rita, c a r a p 0 v 0 s e J 0 J. Carapi . 
éanal!ka Kosa, éanac'!ki ,Lug, Canak, Duman, Carda n, Viljevo adók. és pk., Verócze 'lltn. -

Maii ~a~a~; Lika-Korbava 'Dm. Lilfa-Kr'bafla, Virowitica, alsómiholjáczi donjimiholjaei 
koreDICil. J., hiz t!S,_ f. 831, H., O, 6.401 kb., j., cs. ö. Alsómiholjá.ez Donji M1holjae és 
laz. Gospté!,jb. Koremea, ~- Otocsan oto,~c, Podravska Moslavina, u. t. Alsómiholjáez
ea. il. Buntc, 79, XXVI, 86, •· t. és u. P• Bumé. Donji Miholjac, u. p. Viljevo. 

Canak O, Canak adók., Buni~ plt., Liia- Cargovec O, Zamlai!e adók., Vidovec pk. Va-
Korbara vm. Lika-Krba'Da, korenicai j., O• f"e&sd vm. Varazdin, varasdi vara!di~i j., 
es. ll. Bunió1 u. t. és a. P• Bunió. es. o. Ladanjsko Brezje, u. t. Varasd Varaldin, 

llandrU o, Drivenik adók. ·és pk., .Jlodrus- u. p. Vidovee. · 
Fivme tltn. Mo~ru'á-Bijeka, cirbenicai Carnot n, Slankamen adók., Stari Slankamen 
erikvenicai j., cs. O. Kraljeviea, a. t. Kriiisée, pk., 81erém vm. Bri;'em, ópazovai stara
L p. Drivenil!ki Zarrad. . pazovai j., es. o. Stari Slankamen, a. t. Újzalán-

Canjno adók., Gornja Rijeka pk., X éanjevo, kemén N ovi Slankamen, u. p. Stnri Slankamen. 
Rijel!ka Paka, Sudovec, Visoi!ko, Presei!no; Y a- Catrnja O, Gornji Skrad adók., Krnjak pk., 
rusd t~m. Varai~in, novimarofl. j., ház 221, Modt·us-Fiume v·11l. Modru&-Bi;'tka, vojni~i j., 
i\ 1.278, H., rk. Gornja Rijeka éB Visoko, '!.Hi cs. O. Veljun, a. t. és, u. p. Krnjak. 
kh~ tsz. Varasd Vara!din, j b. N ovi Ma rot, ah. é a t 1· n j a l. Dreznic'!ka Catrnja. 
Zlatar, cs. o. Gornja Rijeka, 16, XXV, 88, u. t. ÖaTle O, Cernik-Cavle adók. és pk., Moaru~-
éa u. P• Gornja. Rijek.a. Fiutne vm. Jlodrus-Ri;'eka, su§aki j., cs. 1!. 

tanJen Q, Canjevo adók., Gornja Rijeka pk., Susak, a. t. SuAak, ~· 
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Cavlodca adók., Zirovao pk., Zágráb vm. Comehono O, Prosinee adók., Kraljevee pk., · 
Zagreb, dvori j., hAz 42, f. 340, ~z., kg. Ziro· Varasd vm. Yarazdin, klanjec:i j., es. 11, 
vae, 767 kb., tsz. Petrinja, jb. Dvor, ah. Glina, Klanjec, u. t. Klanjec, u. p. Kraljevec:. 
eL o. Zirovac, 96, XXVII, 83, a. t. Dvor, a. p. Cemernica adók. és pk., )( Donja éemernica, · 

1 
Rujeval!ki Be!ílinae. · · . GornjaCemernica; Zágráb vm. Zagreb, topuskoi 

CnloTioa O, éavlovica ·adók., Zirovao pi:., j., ház J14, f, 1.391, Sz., rk. Topnsko, kg. Gornja 

• 

. Zágráb vm. Zagreb, dvori j., cs. G. Zirovac, éemernica, 3.~03 kh., tsz. ,Petrinja, jb. Vrginmos~ 
a. t. Dvor, n. p. H.ujevai!ki Beslinac. . ah. Glina, cs. It Vrginmost, 96, XXVI, 83, u. t. 

Cazma adók. és pk., X éazma, . éa.zmanska Vrginmost, C8J p. u. · 
Der~za j Belovár·Köt·ös vm. Bjelovar-Krizevci, C em e r n i c a L Cvellin. 

j., ház i4i, f. 1.282, H., 0• tg. Lipov-: é em e r n i c a l. Lonjsi:.a éemernica. 
Mn.i, !.638 kb., tsz. Belovár Bjelovar, jb. és ab. Cemern Bakotlea adók., Comernica pk., X 
helyben, ca. ö. helyben, 16, XXVII, . 87, _[ll e. éemernii!ka Bukovica, Kuruzna; Zágráb vm. -

. . Zagreb, topuskoi j., biz 68, i. 409, Sz., kg. Gornja 
· mv., éazma adók. és pk., Belo'Vár- éemernica, 1.678 kh., tsz. Petrinja, jb. Vrsinmosl 

Körös ""'· Bjelovar-Kriievci, i!azmai j,, O• ah. Glina, CL O. Bovi6, 96, XXVI, SS, u. t. Vrgio-
. ca. O. helyben, _[ll e. ~· most, u. p. Gornja Cemernica. 

Cazmanska Dereza 0, éazma adók. és pk., Cemerniöka BukoTlea o. ée"mernil!ka Buko-
!J•lovár-!förös vm . ... Bjelo'Var-Kriievci, l!azmai vica adók., éemet!hica pk., Zágráb vm.- Zagreb, 
J., cs. O. Cazma, n. t. és u. P• éazma. topuskoi j., es. O. Bovié, n. t. Vrginmost, u. J• 
C~avao O, Snjegavié adók., Vilié-selo pk., Gornja Cemernica, 

Po•segtJ t~m. PoiegtJ, pozseg-ai po!egai j., · Cenkovo adók., Levanjska VaroJ pk., X Cenkovo 
es. O. Bui!.ko Kamensko, a. t. és n. p. Pozseg-a Milinci; Vertieee vm. Yirovitica, diakóvári -
Po!eg'a. • djákovoi j., há.z 83, i 521, Sz., h., rk. Lennjaka 
~odanj O, Belo a~ők., Bród K.fm. Br~~ na Varoii, kg. Paui!je, 2.34.6 .kh., tsz. Eszék Osijek, 

Kup1. P~··. Modrus-F1ume vm.. Motlru5-Rveka, jb. és ah. Dial-.ovár Djakovo, cs. 11. Levanjska 
deln1ce1 J., cs. O. Brod-Mo:aVIee, u. t. és u. P• Varo!í, 78, XXVIII, 90, 11• t. Diaková.r Djakovo, 
Bród K.fm. Brod ~~ Kup1. . • . a. t.evanjska VaroA. 

Öeglje O, Dragamé1 ~dók. es pk., ~á.grab vm. 0, éenko\'o adók., Levanjska VaroJ 
- Zt~greb, Urolyl•árosl karlovaci J., cs. . ~· pk j Verócee vm. Viro'fJitW:a, diaková.ri -
Károlyvár~s Kal·~o,·ae, a. t. és 8 • P• Draaamét. djakovoi j., cs. o. Levanjska Vo.ro§, u. t. Diakovu 

C e g l J 1 I. éej"lje. · Djakovo, u. p. Levanjska Varo!i. 
Cehalnfoa ~. Jalfabet adók. és pk., Varasa . . ·c 

""'· Varaldin, Yarasdi varaidini j., cs. o. -~pel.oTac adók., GJ~rgJevac pk., X P.~lovae, 
Varasd Vo.rddin, u. t. Varasdtepliez Vara!- M1l~~ar~n D~or j. Bel~v.ar-Körös vn1. B;eloTJar-
dlnske Toplice, u. P• Jal.tabet. Knseve~.,. gJurgJevact J., ház 18~, i, ~· H., ~k. 

Úeht adót., Sveta Klara pk., Zágt·á1J vm. ·- Gj_ur~evac, 4.713 kb., ~z. Be~ová.r BJelova~, Jb. 
Zagreb, zágrábi zagrebi j., bá.z 94, f. 55~. H., ~JurgJevac, ah. Belovar BJelovar, c~. O: GJilll' 
ri:. Sveta Klara, 638 kh., tsz., jb. és ah. Zágráb_ Jevac. 16, XXVII, 87, u. t. és u. P• GJUrgJevac. 

cs. o. Odra, 53, XXV, 81, a .• t. Nagygorícza ·CepeloTaC O, CepeloYac adók., Gjurgjevac pk., 
- Velika Gorica, u. p. Odra. Belovár-Körös vm. Bjelovar-KriietJai, wjnrg· 
· Cehl O, Cebi adók., Sveta Klara pk., Zágráb jevaci j., es. O. Gjur~jevac, u. t. és u. p. Gjurg-

- Zo.greb, zagrábi · zagrebi j., cs. o. Odra, javac. 
L t. Narygoricza V elika Gorica, u. p. Odra. Coptél n, M 1dr11Sko Zagorj11 adók., Modrus pk., 

é e l i i: o v i é Ma l a l. Odvorci. Modrus-Fiume vm. Morlrui-Rijeka, ogniini j., 
Celina 0, Oraovac adók., Alsólapacz Donji cs. O. Modru!l, u. t. és u. p. MOllrus. 

Lapac pk., Lika-Korbava ""'· . Lika-Krbatur, Ceptn Csep~n adók. és pk.~ .X Branjevina, 
alsólapaczi donjilapaci j., cs. O. Alsólapaoz Csepén éepin, Cepins~a Ovéara, Cepinsko Gusée, 
- Donji Lapac, •· t. és u. p. Alsólapacz Úepinsko Ora!íje, Laczbáza Vladislavci, Livaoa, 
Donji Lapac. Lu!éié, Mali Pomo6in, Margitin Dvor, Podrumina, 

é e l i n a l. Brakusova éelina. Ritié, Ugljara, Veli:ki Pomoóin, Vinogradska Bara, 
C e l i n a l. éeiinak. Vladislava<!ki Majur, Zle J ame j Verócee vm. -
Cellnak fl, Smiljan adók. és pk., Lika-Korbava Virovitica, eszéki · osijeki j., ház 613,! 4-..461, 

"'· Lika-Krbava, gospiéi j., cs. O. Brusane, h., sz., m., n., o, .:t-. 18.447 kb., tsz., Eszék __. 
a. t. Gospié, u. J). Smiljan. Osijek, jb. Eszék telsc5város Osijek rornji 

Celo ~. Svetil!ko HraSée adók., Ja!íkovo pk., grad, ab. Eszék Osijek, cs; G. helyben, 78, 
Zágráb vm. Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., XXVIII, 91,· r. ~ e. ~· 
cs. O. Svetice,· u. t. Károlyváros - Karlovac, u. p. Ceptn Cl!!epén Q, Csepén Cepin adók. 4i 

_Jaskovo. pk., l"c·rócee tim. Yirovitica, eszéki - osijeld ~ • 
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cs. G. helyben, I- e. Cesmansko Boailjeyo, GlogoTni6ki Prokjuvani ; 
. Belovár-Körö& '""· BjeZovar-KriietJci, l!azmai 

0T6ara n, Csep én Cepi n· adók. j., ház 87, ! 884r, H., sz., J.;k. éazma, kg. LipoT· 
• pk., Yerócse vm. Virovi~ic", eszéki l!ani, 1.099 kb., tsz. Belovár Bjelovo.r, jb. ' ' 
elijeti j., ca. O. Csepén Gepin, u. t. és u. p. ah. Cazma, ca. O. Cazma, Hi, XXVII, 87, u. t. ál 
Cltpén éepin. u. p. éazma. · · 

Cepinaki Korogj•gra• n, Jovanovac adók., Cesruausko Boslljevo O, Cesmanako Roailjevo 
Ernestinovo pk., Verőcse vm. Virovitica, adók., Cazma pk., Belovár-Köt·ö& 1'm. Bjelovar-
elléki - osijeki j., cs. o. Csepén Cepin, u. t. Kriievci, l!azmai j., cs. lJ. Cazma, u. t. és u. p. 
OJjaaki Antunovac, u. p. Ernestinovo. Cazma. 

Ötpluskl Jlarfinei adók., Bizovac pk., X Brod~ Cestlea O, Radovec adók., Krilovljan-Cesticapk., -jannl!ki Grabrik, Cepinaki Martinci, Travnjak; Varasa tim. Varaiain, varasdi varaidini j,., 
Ywtkn ""'· Yiromtica, eszéki osijeki j., cs. O. Vinica, u. t. és u. p. Vinica. 
hál tlíO;· :f. 756, H., sz., rk. Brodjanci, kg. Csepén CeAijakoTCI adók., Kaptol pk., X Ceiljakovci, 
- éepin, 4o.Bö3 kb., tsz. Eszék Osijek, jf>. Golo Brdo ; PoestJga tJm. Poiega, pozsegai -
Ellik felsilváros Osijek gornji grad, ah. Eszék polapi j., báz 113, i. 710, H., rk. Kaptol 3.164 th., 
_ Oaijek, cs. ö. Bizovac, Csep én Cepin, 78, tsz., jb. és ab. Pozsega Po!ega, cs. O. Biskupci, 
IXVIII, 91, a. t. Csepén Cepin, u. p. I.'izovac, 78, XXVIII, 91, a. t. Velika, u. p. Kaptol. 

ÖtplnsJrl Iartlncl O, Cepinaki Martinci adók., CeAljakonl O, éeAljakovci adók., Kaptol pk., 
Bilovac pk., Verőeze ."m. Virovitica, eszéki Poesega "m. Polega, pozsegai pozegai j., 
Olijeti j., cs. O. Bizovac, Csepéli Cepin, u. t. es. o. Bi§kupci, u. t. Velika, a. p. KaptoL · 
Clepén Cepili, u. p~ Bizovac. Öetekone O, éeralije adók., Slatinski Drenovae 

C.plusko Gui16e n, Csepén Cepin adók. és pk., Verócee vm. Yirotritica, szlatinai slatinai 
pL, VeróciB vm. V-irovitica, eszéki -- osijell;i j., j., cs. O. Slatinski Drenovae, -u. t. Mikleus, u. p. 
ea.ll. Csepén Cepio, u. t. és u. p. Csepén Cepin. Rijenci. 

O.,msko OraAje r-., Csepén Gepin adók. és Cetvrtkonc O, Drljafa adók., Sunja pk., Zág-
pk., Yertkse tJm. Virotritica, eszéki osijeki j., ráb vm. Zagreb, petrinjai j., es. O. Sunja, u. t~ 
ea. 6. Csepén Cepin, ·a. t. és u. p. Caepén és u. p. Sunja. 
Cepia. Cl~ka Lazina adók., Novo Cii!e pk., Zágrcib 

Ceralije adók., Slatinski Drenovae pk., X vm. ZagrefJ, nagygoriezai velikagoricai j., 
Balinci, Ceralije, Ceralijski Gaj, éetekovae, ház 66, i 366, H., rk. Novo éii!e, 1.!28 kb., tsz. 
GUDjsko Brdo; Vilrócee tlfll. Virovtlica, Zágráb Zaa-reb, j b. Nagygoricza V elika Gorica, 
Illatinai alatinai j., ház f, 1.484, sz., h., ah. Sziszek Sisak, es. o. Nagygoricza Velita 
m.., rt. Nova Bukovica és Vocin, kg. Gornja Gorica, 53, XXV, Si!, u. t. Nagyg01icza . Velika 
Buovica, !likleu§ és Vo~in, 4.11, kb., tsz •. Eszék Gorica, u. p. Novo Cife. 
- Oaijek, jb. és ab. Szlatina Slatina, cs. O. Ct~ka Lazina O, Cii!ka Lazina adók., Novo 
Slatinski Drenone, 78, XXVIII, 89, m. h., Cife pk., Zágráb vm. Zagreb, nagylforiczai-
L t. Szlatina Slatina, u. p. Rijenci. velikagoricai j., es, O. Nagygorieza Velita Gorica, 

Ctrallje O, éeralije adók., Slmtinski Drenovae u. t. Nugygoricza Velita Gorica, a. p. Novo Cii!e. · 
pk., Verőcse vm. YirotJiticca, szlaÍinai slatine.i Öi6kn Poljana adók., No,·o Cii!e pk., ZágrtÜ 
j., a. ö. Slatinski Drenovac, m. h., . u. t. '!lm. Zo.g·reb, nagygoriezai Telikagaricai j,. - -S1latina - Slatiii.a, 'D. p. ház 86, i líó9, .H., rk. Novo Cii!e és St aro Cii!e, 

Ceralljskl Gaj n, Ceralije adók., Slatinski 1 kh., tsz. Zógráb Zagreb, jb. Nagygoricza 

• 

Drenovae pk., Yw&cee tim. Yirovitica, szlatinai V elika Gorica, ah. Sziszek Sisak, cs. G. . 
- Jlatinai j., cs. O. 'Slatinski Drenov ac, u. t. Nagygoricza V elika Gorica, 68, XXV, 82, u. t. 
likleu§, u. p. Rijenci. Nagygocieza Velika Gorica, u. p. Novo Cife. 

Cerefl6 adók. és pk., X Cerevié, Bakolinac; Ci6ka Poljana O, Ci~ka Poljana adók,, Novo 
therém !lm. Srijem, újlaki iloki j., ház 899, Cil!e pk., Zágráb vm. Zagreb, nagygoriczai -
f. !.301, Sz,. h., n., o, =f:, 5.71!1! kb., tsz. Mitrovicza velitagoricai j., cs. O. Naj!ygoricza V elika 
-.Mitroviea, jb. és ah. Újlak llok, cs. O. helyben, Gorica, u. t. Nagygoricza V elika Gorica, u. p. 
70, XXVIII, 90, j,, _[ll e. ~· Novo Cii!e. 

Ceredé mv, Cerevié adók. és pk., Sserim "m. ÖiökoTlna Q, Hrastovljan adók., Martijanec 
- Brijem, újlaki iloki j., o, =j=-, cs. O. bel y ben, pk., Varasd '!lm. V o.razain, ludbrPgi j., cs. 11. 
ln fl e. ~- Ludbreg, u. t. Ludbreg, u. p. Martijanec. 

Cerkonc 0, Humaki DunAkovec adók., Hum Öigo~ ·adók., Kratei!ko pk., Zág?·áb t•m. 
aa 'Sutli pk., Varasa tim. Varaiclin, p regradai Zagt·eb, súszeki !!Ísaki J., ház ~s. i, 355, H., rk. 
l• CL 11. Humaki Broq, u. t. Pregrada, q, l'• Hum Kratecko, 1.513 kh., tsz. Petrinja, jb: él! ah. Sz!szek 
M Sutli. Sisak, cs. O. Gu§ée, 68, XXVII, 8'!, u. t. és u. P• 
Cesm:tns~o Hosllji'TII adók., Cazma plr., X Sunja. 
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(,'fgoö O, Cigol! adók., Kratel!ko pk., ZúgJ"áb Újgra,liska Nova Gradi!ika, cs. o. Ok.ucani, 78. 
11111. Z(;ogreb, sziszeki sisaki j., cs. O. Guséé, X X VII, 1:!9, u. t. és u. p. Okna&n•. 
u. t. és u. p. Sunja. Covac O, Co• ae udók., Okulíani pk., Pol8ega · 

Cikaro r-., Jesenica· hdók., Plaski pk., Modrus- IJ71l. Poiega, újl(rac.liskai novagrRdi!íkai j., 
Fiume vm. !llodrui-Rijeka, ogniini j., cs. O. ·~s. O. Okui~ani, u. t. es u. p, Oku~ani. 
Jeseniea, u. t. Pl.aski, u. p. Saborsko. Coviéi ad••k., Sinac pk .• X éoviéi, Debeli Lag, 

Cista Mlaka Q, Hruséiea adók., Dugo selo pk., Dujmoviéi, Mata~u~•. Tupala i Lika·Korba'Oa ""'-
Zágráb vm. Zagreb, dugoseloi j.,. cs. ö. Sesvete, Lika-Krba.va, otoescim otoa&ei j., ház 199, 
u. t. és u. p. Dugo selo. i 1.ö:H, H .. rk. Leiiée, -'·04' kb., tsz. Gospié,jb. és 

Citluk adók., Gospié pk., Lika-Korba'Da vm. ah. Oto.e.'<án Otocac, cs. O. Janjee, 79, XXVI, 
Lika-Krba'DG, gospiéi j., ház 103, i 533, Sz., rk. 8ö, u. t. Otocsan Otoa&e, a. p. Leiée. 
Lil!ki N ovi, kg. Di vos elo, 6.•UB kb., tsz., jb. és Coviél O, éoviéi adók., Si nae pk., Lika
ah. Gospié, cs. ö. Gospié, 79, XXYJ, 86, u. t. Korbav•-' vn1. Lika~Krbava, oloesani otoeaei 
Go!lpié, ll. p. Bilajsko Novoselo. j., e~. O. Jnujce, u. t. titoesán Olollac, u. p. Leiée". 

Citluk O, éitluk adók. Gospié pk., Lika- · éreöan O, Hra~tje adók., Szentivánzelina -
Korba'Da '!lm. L1ka-Krbava, f'ospiéi j., es. O. Svt'ti lvan Zelina pit.. Zágráb - Zagreb, 
Gospié, u. t. Gospié, u. p. Hilajsko Novoselo. szentivánzelinai - svetiivauzelinai j., cs. O. ~zenl-

v v 

C i t l uk l. Pustaro. Citluk. · · ivnnzehna Sveti l van z~hna, u. t. és u. p. Szent-
Cmeljine r-., Suhopolje adók. és pk., Verdcse ivánzelina Sveti l van Ze li na. 

v • 

vm. Virovitica, ve1·<'lczei viroviticai j., cs. ö. C r e m u li n j ak l. TremusnJak. 
Suhopolje, u. t. és u. p. Suhopolje. Crebjevec · adók .. Tubelj pk., X Bansta Gorica, 

Cojlllk O, Udbina adók. és pk., Lika-Korba-ua éreanje,ec, Tr~teno, Tuheljske Tbplice, Zagorsk& 
IJm. Lika-Krbovt~, udbinai j., es. G. Udbina, Lipnica, Zakorski Glogovec i Varasd 'Dm.- Va-

• 
· u. t. és ll. p. Udbina. razclin, klanjeci j., ház ':!!17, f 1.30ö, H., rk. Klanjee, 

Cokadfnci 0, Poga.novci adók., Podgoraé pk., Tuhe j és V elika E1·penja, 1. ;73 kb., tsz. Varasd -
V erócee vm. . Virovitica, nnsiczi . na!iicei j., Varaiuin, jb. KlanJec. ah. Krapina, cs. O. Klanjee, 

• 
cs.O.Bizovac,u.t.Csepén-Cepin,u.p.Podgora~. !lS, XXV, tH, u. t. Klanjee, u. p. Tuhelj. 

é ok n j a I. B~ska. CreAnjen.; 0. Creau .. evec adók.. Tubelj pk •• 
Comborje r., Medinci adók., Fels<'lmiholjácz - Varasa vm. Varazain, klanjeci j., cs. !1 • 

Gornji Miholjac pk., V M"ÓC.Se vm. Yiro'Ditica. Klanjec, u. t. Klanjec, n. p. Tut1elj. 
szlatinai slatinai j., cs. O. Sopje, u. t. és u. P• CreAnje.vo adolr.., HiAk.upee pli.., X éreAnjeto, 
Medinei-Senkovac. Leuinec és Saulovec; Varasd 'Dm. Varaidin, 

• 

C o p i é i L · Carevo Polje. varasdi varaidini j., ház 1U6, i. 7.~6. H~. rk. Sveti 
Corkova lJyala r., Babin Potok arlók., Vrho· Ilija, l.H4. kb., tsz., jb. és ah. Varasd Vara!din, 

vinP. pk., Lika-Korbava 'Dm. Lika-Krbava. ··s. O. Varasd Varaidin, 16, XXV, •· t. Cerje-
otoc:sáni otoC!aci j., cs. o. Plilvifka Jezera. Tuzno, u. p. Varasd Varaldin. · 
u. t. Liéko Petrovo selo (nyári):. : Plitviilk~ Jezera). CreAnjeTO O, l::r~Snjevo adók., Bilkupec pk., 
a. p. Vrhovine. . rarasel 11m. Varazain, varasdi varaidini 

Curkoto selo r-., Pisaé adók., Podlapac pk .. j., cs. o. Varasd Vantld1n, u. t. Cerje-Tumo, 
Lika-Korbava 11m. Lika-Krbava, udbioai j .. u. p. Varasd Varuuin 
ca •. o. Podlapac, ll. t. Bunié, u. p. Pod apac. Cret adók., Krapinateplicz Krapinske Toplice 

Cortanovel adok. és pk., X Hanstol, Corta- pk., X éret, Lovreéa Sela; Varasa vm.-Varai
novei, Sala!ii Gladnos; S.serém t!m. Brijem, clin, pre~rradai j., ház J6:J,·i.1.~3:t, H., rk. Krapina· 
ópazovai starapazovai j., ház 2!2, :E 1.130, Sz., teplicz, Krapinske 'fopli.:e, Petrovako és Pre
..:f, rlr. Új zalánkemén N ovi Slankamen, 6.631 kh., .c•·ada, 1.611 kb., tsz. Varasd Varatdin, jb • 
tsz. .Mitrovieza Mitrovica, j h. Ópazova St ara l' regrad a, ah. Krapina, cs. O. Pregrada, XXV, 81, 
Pazova, ab. Zimony Zemun, cs. ll. Karlóe7R - u. t. ~s u. p. Krapinatepliez Krapinske Toplica. 
Srijemaki Karlovci, 70, XXVlll, 9!!, :r. C8J. C"ret O, l::ret adók., Krapinatl'pliez - Kra- · 

CortanoTel O, Cortanovci adók. és pk., Set:7"étn pinske Tupbee pk., Varasa t!m. Varaidi"• 
t!m. Sri,em, ópazovai s!arapazovai -=f, p1·t'gradai j., cs. O. Pregratla, a. t. és a. p. Karpina-
cs. ll. Karlócza Srijems~i Karlovei, :C· te~licz - Krapinste Toplic~ 

C r e t l. B isaAki éret, Hi1ova~ki Öret, Posavairi 
Cret, V Jljevacki C1·et • 

. 

C r e t l. Crelno . 
Cretno Q, Leporiava adó~ •• lvanci pk., Ya-

'ortl r., Dramica adók. és pt., Motlrus-
Fiume 11m. · Modrua-Bijeka, ogulini j., cs. o . 
Dreznica, u. t. J eze' ane, u. P• Dr~inica. 

- rasd vm. Yarazáin. ivaneci j., cs. O. In,nci, Covac adók., Okueani pk.., Po.saega 11m • 
Polegtl, újgradiskai novagradil~ai j., ház 1• ,r; 
i. 60.!, Sz., rk. Co1·nji Bo111i' evci, .kg. Vrbnvljan•. 
3.980 kb., tsz. Pozsega Poiega, jb. és ab . 

u. t. és u. P• LttpOII"la~a. 
é J' n a e l. Jezeransk1 Grnac. 
üirna Voda 11, Rewete adók., Sastine pk.. 

• • • 

• 

• 
• -

• • • 

• • 

• 

• 

' 

• 
• 

• • 

• 

., 
-~ 
• 

' 
• 

•• • 
' 



• 

Crn Cun 
• 

' 
• 

1393 

Zdgrdb 11,... Zagreb, z6g1·ábi zagrebi j., Öo~erje ndók., Sesvete plt~, )( Cuaerje, Dan-
et. ö. Zágráb - Zagreb, a. t. Zágráb Zagreb, kovec, Degidovec, Jaliievec, llledvedski Brieg, Sla-
L • Sestine. novec, Trstenik ; Zágráb 11m. Zagreb, zágrábi 

rnl\enc O, Sveti Peta.J.· Orehovec adók. és pk., zagrabi j., ház 681, f, 3.(.96, H., (), és rk. 
B•lof!ár-Kör6a '""· BjelotJar·Kriie11ei, kOrOsi Granesina, 3.!61 kb., tsz., jb. és ah. Zágráb -
- kri!evcii j., cs. O. Sveti Petar Orehovec, u. t. Zagreb, cs. O.. 63, XXV, 81, a. t. és a. p. 
Gornja Rijeka, u. p. Sveti Petar Orehovec. Sesvele. ' . 

· G r n e c I. Biiikupeé!ki Cmec. Cu.~erje O, Cul\erje adók., Sesvete plt., Zágráb 
CrnDe o, Toplii!ki Hrastovec adók., Varasd- tJm. Zagreb, zágrábi zagrebi j." (), cs. ö. 

' teplicz Vara!dinske Toplice pk., Varasci 'Dm. Kaiiina, u. t. és 11. p. Sesvete. 
- YaraidiR, novimarofl j., cs. o. No"ri lllarof, Cu~erslti VIdonc O,lllarkulevec adók., Beatine 

! L L Vara!dinske Toplice, •· p. pk., Zágráb t1m. Zagreb, zágrábi zagrabi j., 
Ljubeiiéica. cs. o. Kaiiina, u. t. Zágráb •· p. 
, CrntloT&c O, Volavje adók.; Petrovina· pk., Sestine. · · 
Zágráb tim. Zagreb, jaakai jastrebarakoi j.. Cu~eTo n, Pribudié adók:, plt., Lika-
eL ö. Jaska Jaslrebarsko, u. t. Jasjt& Jastre- Korbat1a f1m. Liki)·Krbat1a, gral\aci j., cs. o. 
barsko. a. p. Pelrovina. - Z1·manja-vrelo, u. t. és u. P• 

Cl'lltoTcl adók., Podravski Podgajci pk., y.,_ C11~f61 O, Peéno adók., Kalje pk., Zágráb 11m. · 
róc1e "•· VirotJitica, alsómiholjáczi donji- Zagreb, jaskai-jastrebarskoi j., CL G. Kalje, 
mihoijaci j., ház ~. f 698, H., rk. Podravaiti a. L Krüié, •· P• Kalje. · 
Podgajci, 1.697 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. Alsó- é u ~ It o v i 6 i l. Balinac. 
miholjácz Donji Miholjac, ah. Nasicz é u d i 6 a elo l. Gma Vlast. 
Núice, cs. O • . .Alsómiholjácz Donji llliholjac, Cugone O, . Grandina adók., Sasvete pk., 
78, XXVIII, -91, a. L Valpó Valpovo, Zágráb tJm. Zagrlb, zágrábi zagrebi j., cs. G. · 
p. u. . Sesvete, o. t. és L p. Seavete. 

bonlonl O, Crnkovci adók., Podravski Pod- Coj16a Kr~evlna O, Prijeboj adók., Korenica 
pjci Jlk., Ver6c1e f1m. Virot1itica, alsómihol· pt., .Lika-Korbat~a t~m. Lika·Krbat~a, ko-
jaezi - j., ca: O. Alsómiholjácz renieai J., CL G. Lifko Petrovo aelo, u. t. Li~ko 
- Donji Mihoijac, u. L Valpó Valpovo, Petrovo-aelo (nyáll.,n: Plihi~ka Jezera), L p. 
181 P· u.· Plitvil\ka J ezer a. 

CrnkoTec adók., Novo éi&~ pk., X Ba~6a, é u j i 6 B r d o l. Broéanac. 
Grnkovec, Séitarjevska Seinica; Zágráb t~m. · é uk o v a c l. Kutinski éukovac. 
Zogreb, nacgoriczai ' velitagoricai j., ház 64, Coltone adók., Ludbres pk., )( éukovec, Lud-
UOó, H., rk.. ~citarjevo, t.BSB kb., tsz. Zágráb b res Ki Globo~ec, Ludbreiiki Torl\ec; Varasd tJm 
Zagreb, jb. Nsgygoricza V elika Gorica, ah. VaralciiR, ludbregi j., ház 150, i. 831, H., sz., 

• 

SJ.iszek Sisak, cs. G. Nagygoricza Velita .:f-, rt. Ludbrt>B, 1.(.64 kb., tsz. Varasd Vara!-
Gorica, fia, XXV, 8!!, a. t. Nagygoricza din, jb. Ludbreg, ah. Varasd Varaidin, cs. O. 
Velii.a Gorica, a. P• Novo Ci&!. - Ludbreg,· 16, XXV, a. t. M a. p. Ludbreg. 

Crnkonc Q, Crnkovec adók., Novo éi~e pk., Cukonc O, Cukovec adók., Ludbreg pk., Va-
Zágráb """ Zagreb, nagygoriczai velika- rasci t1m. Varaicii,., ludbregi j • .:f-, cs. O. 
coricai j., cs. -11. Nagygoricza Velika Gorica, Ludbreg, a. t. és u. p. Ludbreg. . 
!-t. Nagygoricza V elika Gorica., a. p. Novo Cuitur adók., lllajur pk., Zágráb t~m. Zag· 
Ci~. · · reb, kostajnicai j., baz 4t., f, !!.t.5, Sz., rk. és kg. 

Q, Gornje Vrap~e adók., Vrapé!e Kostajnica, 1.083 kb., tsz. Pelrinja, jb. Kostajnica, 
pk., Zágráb t~m. Zagreb, zágrábi zagrebi j., ah. Petrinja, cs. G. Kostajnica, 96, XXVII, 83, a. t. 
CL ö. Vrapee, L , t. Zárráb Zagreb, ·a. p. és 11. p. lllajur. _ · 
Stenjevec. · O, Cukor adók., llajur pk., Zágt"áb 

f'\ Ledenice adók. pk., Mocirus- t1m. Zagrlb, kostajnicai j., cs. G. Kostajnica, 
Fiume ""'· cirkvenicai a. L és a. p. Majur: 
erikvenicai j., cs. O. Cirkvenica Crikvenica, é u k u r l. Zirovac. 
L t. és a. p. Klenovica. ~ . G u l i g B r i j e l' l. Bratovanci. . _ 

Cubre r.., PrimiSija adók. és pk., Modrus- Callnec O, Resnik adók., Sasvete pk., Zágráb 
Fiume ""'· Modrwi-Bij~ka, szluini slnnji j., tJm. Zagreb, zágrábi- zagrebi J., cs. ö. Sesvete, 
ca. !1. PrimiAije, u. t. Sduin Sluoj, a. p. m. h., u. t. és o. p. Sesvete. 

Draga Q, Prekriije adók., Vivodína 
C u b r i l o v o s e l o l. PotprevijiL pk., Zágráb tJm. Zag,·eb, jaskai jastrebarskoi 
Cae&k Q, Brod-Moravice adók. és pk., j., ca. o. Kostanjevac, u. t. Krasi6, a. p. Kostan-

Fiwme 11m. Motlrui·Bijtkl), delnicei j., CL O, jevac. . · 
1 Brod·Moravice, •· L és u. p. Brod-Moravice. Cuntl6 adók., Jabukovac plt., Zágráb "m. -
1 ' • 
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petrinjai J,, hb H, l 571, B., az., Kraljevl!ani pt., ZdgrtJb ""'· -
o, kr. Joiavica, 74! kh., tsz., jb.~ és ah. Petrinja, cs. G. Kraljevaani, u. t, éa •· p • 
cs. o. Kraljev&Lni, 96, XXVII, a. t. és •· P• é u p i 6 i I. Krakar. 

· . Kraljeva&ni. . ÖurlloTec O, Kalniéka. Kapela adók., lfoli 
ÖUntl6 0, l':unti6 adók., "labukova~. pk., z· pk., Varasli ""'· Vcwaiait~, 

• 

• 

• 
• 

. \ 

• 

• 

' 

• 

• 

rdb 11m. Zagreb, petriojai j., 0, ~ d. K:: j., cs. G. Novi Marof, u. t. Varasdleplicz Va. 
jev&&ni, u. , t. és u. P• Kraljev&&ni. ra!dinske Toplice, Uo p. Ljube!iéicL 

Öurlovao O, Gornje Plavnica adót., Trojsho . 
. · Öanti6Jd PrnjaTor. adók., Kra)jevaani pk., pk., Belo'Dtir-Kör6s "'"'· Bjdot~tJr·Kriletei, 

. Zágráb ""'· . ~agreb, glinai j., .h~ ~1, f. heloviri bjelovari j., ca. G. Kapela, 1o t, 
B.! rk.· Cunb6, 89~ kh., .tsz. PetriDJa, Jb. és ah. és u. P• :Miluünovac. . 

• 

• 

Ghna, ca. G. KralJevcam, 98,· XXVI, u. t. és J<. -'J p . '"lj dók. é ,., .., ..,_,_ 
u p K alj e bt ni \.iDra • • e r\, nm1a e a s p&., mO<.tntr 

ant16kl _PrajaTOr 9, untiéln Pr~avor adók., j., cs. ll. Primislje, •· t. &luin Slunj, 1o p, . 
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Csep6n ~epln adók. és pk., X Branjevina, ház 628,:! 4.452, b., sz., m., n., a, .:f, 18.447 kb., 

• 

. Csepén · Cepin, l':epinsb Ov6a~;a, éepinsko tsz. Eszék Osijek, jb. Eszék felsc5vAr~ Osije:t 
'· GuAée,. Öepinsko Orailje, Laczhúa Vladislavci, rornji grad, ab. Eszét Osijek, cs. ~. helyben, 

• 

Livana, Lu8öié, Pomoóin, Dvor, 78, XXVUI, 91, :f, L- e. ~· . 
Podrumina, Ritié, Ugljara, Veliki Pomoéin, Vino- Csepén Q, Csepén Cepin adók. • 
gradska Bara, Vladislavaöki Zle J ame; pk., Yerc1c•' ""'· Virovitica, eszéki- oaijeki 
VwcScn nt. Yirot~itica, eszéti olijeki j., j., ~' =f, es. o. helyben, r, .t-e.~ . 

• • • • 
: . . • • 

• • . . 
• • • 

' • • 
• • l . . ' 
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' 
Dabar adók. 6I p~.. )( Antl6i, Bobf6i, Dabar, adók., Srh pt., X lora~ 

Dabaraki Glibodol, Dabaraki Lur, D&barsko Za- iluiia, Orlon Gr~da; Lii~Korbat~a """ LiJ:tJ· 
polje, Krznariói, Ljuiitine, Hala Kapela, Petrinió, Krba11a, al~ólapacsi rdonjilapaci j., hú 
polje, Zabarje, Zivica; Lika-Korbat~a ""'· !. 499, Sz., tg. Donja Suvaja, 6.707 kh., tsz. Goa· 
Lika-Krba'Da, otocaini otoa&ci j., ház 869~ pi6, jb. Alaólapacz Donji Lapac, ah. GraMc, 

. !. !.396, Sa., b., 0• =f,· 16.018 kb., tsz. Gospi6, ca. ll. Srb, 79, XXVI, 86, L t. és 11o p. Srb . 
j b. él ab. Otocstn Otoa&c, cs. O. helyben, 79, · . Dabainlea Q, DabaSDica adók., Srb pk., LWI
XXVI, 86, L t:. Otocsan Otocac, u. p. Skare. Korbara ""'· Lika-KrbtJtltJ, alsólapaeli -

, Dabar Q, Dabar adók. és pk., Ltka-Korbat~a donjillipaci j., cs. 6. Srb, 11o t. és L p. Srb. · 
""'· Lika-Kf'ba"a, citocslim otocaci j., i), .::j=-, D a b i 6 i 1. Komogovina. 
ca. ll. helyben, •· t. Otocsllin Otoa&c, u. P• Skare. D bl 8.._ D 1. dók. Alsói 

Dabarsld r'l. Dabar adók. é pt a na .. ..-ana fl, o JaDe a ., apac1 
L\ka-Kof'bava t~m. Lika-Krbatla, otocs:ni " Donji Lr·pac pk., .Lika·li';?rbtJtJ~ ~ - Lika· 
oto6aci j., ca. G. Dabar, u. t. Otocsán Oto(!ac, !írbat1a, alsólapacZI donJllapacl J., cs.. ft. Dol· 
•• P• Skare. · Jane, u. t. és u. p. Alsólapacz Donj1 Lapac. 

Dabarskl L•r O, Dabar adóJ{. él pk., L\ ka- .»a~~a adók., Maja pk., Zágráb "•· Zagreb, _ 
1Wrbat1a tim. Lika·Kt·batla otocsáni oto&&ci ghna1 J., há! 88, i. 646, Sz., kg. BUJeta, 978 kh., 
j., ca. o. Dabar, a. t. Otocstn Otoooc, •· P• tsz. Petrinja, jb. és ah. Glina, es. cl Gornji Klasnié, 
Skare. 96, XXVI, 83, •• t. Glina, a. p. Haja. 

Zapolje o. Dabar adók és pk. Dabrlna Q, Dabrína adók., Maja pk., Zágráb 
. Lika-Korbava tim. Lika Kt·ba'Ua, otocsáni 

11 
vm. Zagreb, slinai j., CL o. Gornji llasnié, 

. 'lloi!aci j., ca. o. nahar, u. t. Otoesán Otocac, u.. t. Glina, Uo P• Ma.jL 
•· D· Rh•"· · DabroYlea Cl, Suhopolje adók. éa pk., fC1\cic.r• 
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_ Viroftlica, j., Cl. ft. D a l j s kl S ta!' i L Daij. 
:'hopolje, u. t. és u. p. Suhopolje. Daljsld Sulnjar f'\, Dalja - Dalj adók. és pk.., · 

pa]J Dalja adók. és pk., X Banjkai, Dalja- Ver6cse ""'· Vir~it\ca, oaijeki j., cs. 
))alj, Daljsb Lipova&l, Daljaka Planina, Daljaka G. Dalja Dalj, u. t. és u. p. DaJ,ja Dalj. 
vodica, Daljski Gr&bovac, Daljaid Marinovac, Dalmattnskl Varoli n, Radovica adók., Getin
l)a)jski Poloj, Daljski Susnjar, Misino Brdo, Novi srad pk., Morlrua-Fiume ""'· Morlrw-Bijeka, 
Dalj, Pogled, Propast, Skilja, Zurilo; Veróc•e "'"'· szluini alunjij., cs. O. •· t. Saluin-

• 

- Yirovil\ca, eszéki osijeki j., ház 1.160, Sl~nj, •• P• Cetin-grad. . 
f, 6.975, Sz., h.. m., ö, .:f-, rk. Petrovci, 10.81H- Damalj Q, Klanac adók., Severin na.Kupi pk., 
th., tsz. jb. Eszét alsóvároa Oaijet Morlrua-Fiume ""._ Morlrw-Bijeia, nbonkoi 
donji grad, ah. Eszék Osijek, cL G. helyben, j., cs. G. Severin oa Kupi, u. t. Vrbonko, L p. 
78, XXVIII, 91, ~. :f, ~· Severin na Kúpi. · · · . 

BaJJ Dalja mv., Dalja adók. éa pt., D am a l L Gabajeva Greda •. 
YIJrócle t~m. Virouitica, eszéki osijeki j., Dani!uloT161 O, Bralljevica adók., Sofice pk., 
0• .:j=-, cs. G. helyben, :f, r-e.~· Zágráb ""'· . ~agrtiJ, jaakai jaatrebarskoi j.,· 

- Dalj adók. pk., X Banjkaii, Dalja cs. G. Kostanjevac, •· t. Krasi6, •· p. Kalt. . 
-Dalj, Daljaka Lip!»vai!a, Daljaka Planina, Daljska Dane G. Grabar adók., Kalje pk., Zá!/f'tib ""'·-

· Vodica, Daljaki Grabovac, Daljski Marinovac, Zagreb, jaakai jaatrebarakoi j., CL a. J[aije, 
Daljski Poloj, Daljski Susnjar, Misino Brdo, Novi •· t. Kraii6, Ro P• ·Kaije. 

• 

• 

~ Pogled, Propast, Sk.ilja, Zurilo ; VereSeu tm~-. D a n g u b a l. Brezovo Polje. 
- YirovitictJ, eszéki osijeki j., hú 1.260, f, DanheloTSkOT&C ~. Beni6anci adók., aljivo-- . 
U76, Sz., h., m., ö, .:f-, ifk. Petrovci, 10.854 ilevci pk., Ver6c•e ""'' Yirpwitica, 
kb., ta. Eszék Oaijek, jb. alsóvároa jáczi donjimiholjaci J., Cl. G. Sljivo§evoi, a. t. 
Osijek doDji rrad, ah. Eszék Osijet, CL o. és Uo P• Alaómiholjácz Donji Jlilioljac. 
helyben, 78, XXVIII, 91, :f, _[Ile.~· Dani O. Umol adók., Bosiljevo pk. . .Modn~~-

Dalja DalJ mv., Da.Jj adók. ~~ plt., Fium4 em. Morlrul-BijektJ, vrbovakoi j., ea. 
Vwóue ""'· Viro'Ditica, eszéki osijeki j., ö. G. Generalaki Stol, u. t. Genenlsti •· P• 
=\', cs. ll. helyben, r. _[Ile. ~- Bosiijevo. . 

Daljaka . fl, Daija Daij adók. éa pk., D-ovec O, Cu&lrje adók., Sasrete pk., &Jg-
• • 

Vw6c1e . VirooitictJ, eilzéki oaijeld , j., cs. rdb t~m. Zagreb, zárribi zaarebi j., es. G. 
il. Dalja Dalj, u. t. és u. p. Dalja Dalj. • Seavete, u. t. és L P• Sesvete. 

Daljaka Planina r\, Dalja Dalj adók. és p:t., Dapel adók., Kril pk., X Dapci, llar6ani, 
V.wóele eszéki osijeki j., Op6evec, Palan6ani, Bovari; Belot~dr-Kt1r6• ""'· 
CL ll. Dalja Daij, •• t. és u. P• Dalja Dalj. BjeJot~ar-KriltJ1lci, j., ház IH, i 1.039, 

Daljaka Vodlca r.., Dalja Dalj adók. és pk., H., rk. Cazma, ts. 3.337 kh., tn . 
Vwócu ""'- . VirO'Ditica, eszéki osije:ti j., Be.Iovár Bjelovar, jb. és ah. c C!l. G. Kril 
a. ll. Dalja Dalj, L t. éa u. p. Da lj a Dalj. 16, XXVU, 87, L t. Kril, L P• Ivani6 vir l va~ 

Daljskl Grabovac r-.. Dalja Dalj adók. és ni6 grad. , 
pi., Yer6c•e · VirOt1itictJ, eszéki - oaijek, • Dapel O, Dapci · adók., Kri! pt., Belo1l6r-
j., ca. il. Dalja Daij, u. t.· és •· p. Dalja K6r:ös. ""'· Bjelof1tJr-Kriie1lci, aazmai j., cs. G. 
Dalj. · . . Kril, a. t. Kri!, a. p. lvani6 vár · lvani6-rrad. 

· Daljski Lons adók., Dalja Dalj pk., Verd'c•e Dapi!eTlca adók., Grubi§no Polje pt., X Lon-
"'·- Vw01lilica, eszéki osijeJd j., ház 8, f. c!arica, Maia Dapc!evica, V elika Dapc!evica; Bdo-
118, Sz., m., rk. és kg. Dalja , Dalj, 1.193 kb., t16r-Kör611 "'"· Bjelo1lar-Krile1lci, grubiAno· • • 

ta. Eszék Osijek, jb. Eszéki alaóvároa Osijek poljei j., ház 120, i 1 . .WO, Sz., m., rk. Grubiino 
donji grad, ah. Eszék Osijek, ca. o. Dalja Polje, kg. V elika Peratovica, 6.957 kh. tsa. Belo-
Dalj, 78, XX VIli, 91, u,.. t. és L P• Dalja vár Bjelovar, jb. Grubiilno Polje, ah. Belovir-
Dal~ . Bjelovar, cs. G. Grubi!ino Polje, 161 XXVn, 8'1, 

DaljskJ. Lovas ~. Paljski Lovas adók., Dalja a. t. és a. p. Grubiiino Polje. . 
. - Dalj pk., Veróc•e Viro1liCica, eszéki DoranoTol adók., Brestow•e pk., 

o·aijeki j., es. o .. Dalja Dalj, L t. és L P• Pos1ega ""'· Pol~gtJ, j., hú 
Dalja- Dalj. · ü, i, 819, H., rk. Po!eAki Brestovac, 1.307 kb., 

Doljskl Jlorlnoyac r"~, Dalja Dalj adók. és tsz., jb. és ab. Pozseg& Polega, cs. G. Pozsega -
pk., Yerdc1e 1lfll. -· Viro11itica, eszéki osi- Polega, 78, XXVIII, 91, a. t. és u. p. Pozsega-Po!ega. 
jeki j., ca. ll• Dalja Dalj, ~ t. és u. p. Dalja- DaranoTel 0. Daranovoi adók., Po!e!iki Bres-
Dalj. · t tovae pk., . Po•BegtJ "... . PoiegtJ,- pozaep.i -

Daljskl Poloj n, Dalja. Dalj adók. és pk., po!etrai j., Clo ft. Pozseg,._ . Pot.ega, L t. is 
Ver eu vm. - Virovitica, eszéki osijeki j .. a.. p. Pozsega Po!ega: · 
IL ll. Dalja Dalj, u. t. és .. •· p. Dalja Dalj. Dari 61 Q, Drqani6i adók. és pk., Zágráb, ... -
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Dar--Uel 

' 
Zagreb, kirolyvárosi karlovaci j., es. ö. KAroly- BslotJtb·-KtJrös ""'· BjelotJar·KriiM1t:i, tutinai 
város Karlovac, u. t. és u. p. Dragani6i. · j., cs. O. Kutina, u. t. és u. p. Kutina. 

. Darkone O, Sapna adók., Bektele pk., Po~aega De bell L ug ,-..,, Öovi6i adót., Sin• c pt., Liia· · 
""'· Polega, pozsegai po lepi j., es. ö. Ru~evo, KorbtJtJa ""'· Liit.&-Kt:batJa, otocs6.ni otoe&ci 
u. 1. és u. p. Caglin. j., es. G. Janji!e, •· t. Otoosin Otoi!ae, •· p • 

DaraTir adók. és pt., Pos•ega LeA6e • 
· · ""'· Polega, daruvari j., hAz !90, f, !.644-, h., m., D e b e l i L u r L Ivohvi6-lug . 

• 

• 

• 

n., O• ~, .::f, 1), gk. Lipovljani, 1.13' kb. Debeljaiía ,-.." Doljane adók., Alaólapacz-
tsz. Pozsep Potega, jb. és ah. helyben, cs. G. Donji Lapac pk., Lika·KorbatJtJ .,., LiitJo 
helyben, 78, XXVII, 89, r. _r- e. ~- KrbtJtJa, alsólapaczi j., ea. 6. Dol· 
~aruTir Da• aYar mv., Daruvár Daruvar jane, a. t. és a. p. Alsólapacz Donji·Lapae. 

adók. és pk., Po68ega ""'· Poiega, daruveri j., Debeljak ,-.." Donje PazariAte adók., Pazarlate 
o, ~, .::f, 1), ca. G. helyben, , r . .('t e. ~- pk., Lika·KorbatJa tJm. Lika-KrbatJCI1 peruiiti 

D a r u v a r l. Daruvár j., cs. G. PazariAte, a. t. Peru§i6, u. p • 
· D a r u v a ra t i B a ti n j a n i L Podboraki D e b e l j a Ir. R u d n i t I. Debeljak. 
'Batinjani. · Dabelo Bi:do adók., Buni6 pk., X Batini6i, · 

D a r v a l J. Pastara Jabukovac.· • Debelo Brdo, Dozetova Draga, Hiniéi Pe6ane1 

Daskatlea O, Vagovina adó~ .• Cazma pk., Belo- Sijani, Vlajiaavljevi6i; Lika-KorbaliG """ LiitJo 
tJár-Kórös ""'· BjelotJar-Kriievci, i!azmai j., KrbtJtJa, j., hAz !61, f, U96, Sz., .;., 
CB. O. Cazma, •• t. és u. p. Cazma. rk:. Bunió, l!.Ml kb., tsz. Goapió, jb, Koreoiea, 

. Daatan adók., Rai!a. pk., Bdo'tldf'·K6röa nb. Otoepén Otoi!ac, cs. 6. Buni6, 79, UVI, 
""'· BjelotJar-KriletJci, belovári bjelovari j., 86, u. t. és u. p. Boni6. 
hu 185, :E 678, H., rk. Nevinac, l.iO! lr:h., tsz., Dabelo brclo O, Debelo brdo adók., Bunió p'k., 

. jb. ú ah. Belovir Bjelovar, CB. G. Ra6a, 16, LiitJ·KorbtJva "'"'· Lika-KrbatJa, korenicai j., 
· XXVII, 87, •· t. Severin, a. p. Ra&L. .::f, CB. lJ. Bnnió, a. t. és a. p. Bunié. 

Daa1;an O, Dautan adók., Ra~a pk., BelotJár- D e b e l o B r d o l. Smiljansko Brdo.' 
K6r6• Bjelovar-Krilevci, belovári bjelovari D e b e l o K e a t e n j e l. K este nj e. 
j., cs. G. Rai!a· •~ t. Severin, •· P• Rac!a. DeiS adók. és pk., 8serlm ""'· Brijmt, zi. 

Duor adók. és pk., Po•aegtJ '""· Polrga, monyi zemuni j., hAz St~. f, 1.771, SI., n., .;., ' 
újgradisbi novagradiAkai j.; hú !53, :E 1.779, rk. Golubinci, 6.718 kb., tsz. Mitrovieza Mitro· 
H., O• .::f, ,,061 kb., tsz. Pozaega Po!ega,. jb. vica, jb. és ah. Zimony · Zemun, es. ll. Sima-
és ah. Nova ca. lJ. Staro novci, 70, XXVIII, 9t, a. 1;. Suri!in, •· p. Sima· 
Petrovo Belo, 78, XXVII, 89, u. t. Staro Petrovo novci. · 
selo, IZJ. DeiS O, Dei! a.dók .. ~a pk., &erlm - SrijM, 

Dnor O, Davor adót. és pk., Po••ega "'· zimonyi zemuni j., .::f, cs. G. Simanovci, L t. 
Pol•ga, újgradiskai novagradilkai j., 0, .::f, Sur6in, a. P• Simanovci. 
cs. G. Staro Petrovo aelo, u. t. Petrovo O, Beatine adók. és pk., Zdgráb t~a.·-
telo, cgJ. . Zagreb, zarrabi j., ClL G, Záglih-

· D a T o r i j e L Banaki Drenovac. . • Zo.greb, a. t. Zágráb Zagreb, a. p. Sestine. · 

' Beanone o. adók., Km pk., BüotJdr-. ~eclln O, Delnice ·~~k. ét p~., . ~odrt~B· · 
K6r6a ""'· BjelotJar-KriletJci, ~azma.i j., cs. o. F1-u~e tJm. Mudrui-BIJB~tJ, delnice1 J., as. ll. 
Kril, •· t. .. u. p. Km. · . Del01ce, u. t. és u. P: Delmce • 

DecUna O. KameAmca adók., Sveti Petar Ore
DeanoTI6l adót.~ . J~utovac pt., Zdgráb hovec pk.., Belovár-KörtJs "'"" Bjelot~ar-Kri· 

""'· Za_greb, pe~nhnJ&i J., hAz 81, :E ~9?, Sz., fevci, kOrGli tmevcii. j., es. G. Sveü Pelar 
kg. JoAa.v1ca, .. ·• tsz., Jb. és ah. PetrlDJ&, ca. Orehovec u t. KOrOs Kri!evci u. p Sveti 
ö. Bijelnik, 96, XXVII. 83, a •. t. Kraljevöani, a. P• Pe tar Or~ho;ec. . ' • 
Blinja. : · ' . Daglelone O, Cu&n-je adók., Sasvete pt., Zdgo 

Deaao"fl6l O, adók., Jabukovac pk., ráb tJm. Zagreb zqrábi agrebi j., cs. 6. 
Zágráb ""'· ZtJgr1b, petriojai j., cs. 6. Bijelnik, SeB vete, u. t. és ~. p. Sesvete. · 

' 11. t. Kraljevi!a.ni, u. P• . Blinja. D e r o j L Desni Degoj, Lijevi Degoj • 
Deball o. Predavac adók., Gudovac pk., Belo- Dekle§aneo O, Gornja Rijeka adók. és pt., 

t~ár-Kör6a BjelotJtJr-KriietJci, belovári bjelo· Varasd "'"'· - Varalaita, novimaroft j., cs. 11. 
vari j., cs. ö. Kapela, a. t. Belovir Bjelovar, Gornja Rijeta, u. t. és •· p. Gornja Rijeta. · 
a. p. Rovi16e. DelaM O, Brod-M<lravice adók. é8 pt., MotJ,. 

. Debela GlaTI~• ,-..,, DivoBelo adók., Goapié ru~Fiume "'"'· Moarui-Bijeka, delnicei j., 
pt., Lika-KorbtJ'tltJ "'· Lika·Krbat1tJ, gospiti ea. G. Brod·lloravioe, L t. é8 a. p. Brod-M:ora-
• • • J., cB. G. Goap16, u. t. és u. p. Gospié. nce. . . 

Dabela J[osa ,-.." Zbjegovaöa adót., Kutina pk., DeU6-poJ,Jana ,-.." Cetinski Varol adók., Cetin· 
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grad pk., Moilrus-Fit~me t~m. Moilrlls·Ri. Dt•rrza O, Dereza adók., Drasovié pk., Po- · 
jeJ:a, szloini slunji j., ca. O. Cetin-grad, o. 1;, zsega t~m. Po'iega, pakráczi patraci j., cs. G. 
szluin Slunj, u. P• Cetin-grad. Patrácz Pakrac, o. t. Sirat, •· p. SpanoYica. 

DellTUti n, Grabar adók., Kalje pk., Zá.grP,b D e r e z a L éazmanska Dereza. . 
11111.- Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., cs. O. . Derelant Q, Cqinci adók., Kloltar lv•nié pk., 
Kalje, u. t. Kratié, o. p. Kalje. Belovdr-Körös vm. Bjelovar-Kriievci, l!azmai 

Delkonc Q, Peria.ves adók., Lobor pk., Va- j., es. 6. Kloitar lvanié, L t. lvanié vir-
rasa ""'· Vat·aidin, ziatari j., cs. 6. Zlatar, I vanié-grad, o. P• KloAtar lvanié, 
1o t. Zlatar, 11. p. Lobor. D e r i g u z l. Lii!ko Petrovo selo . 

• 

Deinlee adók. és pk., X Dedin, Delnice. Deringaj adók., Bruvno pk., X Blanuie, Bru-
De:ni~ka Presika, Delnic'!ke Lucice, Oelnic'!ke Pol- vanjski Tomingaj, Derinp.j, Dl'alrosavci j Liia
jane, Delnicki Javornik, Resnjak, Tor, Vodenjak, Korbava "m. Lika-KrbatJII, grae&ci j., ház 108, 
Zalesina; Modf'tls-Fiume ·vm. :E 737, Sz., kg. Tomingaj, ~.898 kh., tsz. Gospié, 
delnicei j., ház 458, f. 3.834, H., o, 11.33!) kb., j b. és ah. Gracac, cs. O. Bruvno, 79, XXVI, 
ta. Ognlin, jb. és ah. helyben, cs. ~. helyben, a. t. Grae&c, u. p. Bl"Uvno. 
96, XXVI, 86, , _[11 e. ~. Deringaj O, Derinraj adók., Bruvno pk., Liia· 

Deinlee O, adók.. és pk., Modrus- Korbava vm. Lika·Krbava, grae&ci j., cs. G. 
Fivme t1tn. Modru8-RijelcG, delnicei j., O• cs. Bruvno, u. t. Gracac, u. P• Bruvno. 
6. helyben, , _[11 e. ~- D e r i n g a j L Gra.eaek.i Derin_gaj. 

DelnH\la n, De!nice adók. és pk., Derrllaga adók., Pieternica pk., X Derriia,a, 
JlodNS·Fiume 11m. delniezei Svetinja j PozsegG ""'· Polega, pozsegai-
j., es. ö. Delnice, o. L és u. p. Delnice. po!egai j., ház 66, :! H., rk. Pouega-

Delnfiíke 0, Delnice adók. és pk., Pozega, 1.!11!1 kh., tsz., jb. és ah. Pozsesa-
• JlodNtS-Fium6 tJm. llfodrtU·R\felca, de.biicei Po!ega, cs. 6. Pozsega Po!ega, 78, XXVIII, 
j., ca. ö. Delnice, u. t. és o. p. Delnice. 91, u. t. és L p. Blacko.Jakiié. 

Delnliíke Poljaae n, Delnice adók. éa pk., Derrllaga O, Derriliaga adók., Pletemica pk., 
Modrus·Fi~tme ""'· Motlrus-RijelcG, delnicei Pozsega PolegtJ, pozsegai pozegai j., 
j., cs. G. Delnice, u. t. és u. p. Delnice. cs. 6. Pozsera Polega, L t. és L p. Blacko-

• 

D&\ni~\i lavornik n, Delnice adók. és pk., Jak§ié. . · _ 
ModrtU-Fiun&e vm. Moilrui-Rijelca, 1 delnicei Deshtec adók., Pleiivica pk.,X Donji Desinec, 
j., cs. ll. Delnice, o. i. és u. p. Delnice. . Gornji Desinec, . Lokoi!iin Dol, Prhot, VIaAkovec j 

D e l o v e l. Delovi. Zágráb· ".. Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., 
Delovi adók., Podravski Novigrad pk., X De- ház !53, f. t H., rk. Plesivica, S • .f!U. kb., tsz 

lovi, Jeduae,·ac; Belovár-Körös BjelotJar- Zágl'áb Zagreb, jb. és ab. Jaska · Jastrebarsko, 
KriietJci, kaprunczai koprivnicai j., ház tM, f cs. ~. laska Jastreba.rsko, 96, XXVI, Si, L &. · 
&iS, H., sz., rk. PodraVIki Novigrad, kg. PlavAi- és u. p. laska Jastrebarslr:o. 
oac, !.SU kb., tsz. Belovár Bjelovar, jb. és ah. Desinté adók. és pk., X Bidruiica, Deainié, 
hproncza Koprivnica, cs. 6. Virje, 16, :XXV, 88, Desiniéta Gora, Desiniéki lvanié, .Qesiniélri Os-
l. t. és a.. 'P• Podravaki Novigrad. redek, Desiniéti Trnovec, Dealni4ko TurniAée, 

Delnl O, Delovi adók., Podravski Novigrad Goroji JalAovec, Simunci; Varasa vm. Vard
pk., Belo.t7á.t··Körös 11m. BjelofJar-Kri'Ee11ci, din, pregradai j., ház ül, f. 1.746, H., o és rk. 
kaprori.ezo.i koprivnieai j., cs. 6, Virje, u. t. Zagorska Sela, !.605 kh., tsz. Varasd Vara!din, 
ea L p~· Podravski Novi-grad. jb. PreiJ'&da, ab. CL ~. he1Jben, XXV, 

DeruerJe adók., Stupnik pk., X Demerje, 81, _{ll e. ~- . 
Slupnifk.i Leskovec; Zágráb vm. Za.grib, sa- Deadnit Q, De~inié adók. és pk., Vt~rt~sa t~m. 
mobori j., ház 103, f. 71ö, H., rk. Stupnik, !UO-i- Varaldin, prerradai j., 0, ca. G. helyben, 
th., tsz. Zágráb - Zagreb, jb. Samobor, ah. I- e. ~· 
Zágráb - Zagreb, cs. 0.' Stupnic'!ki Obrei, fiS, Deslniéka DulnTlea O, Vinagora adók., De-
XXVII, 8!, u. t. és u. p. Stupnu!lri Leskovec. sinié pt., Varasd vm. Varazditt, pregradai j., 

Deruerje O, Oemerje adók., Stupnik pk., Zág- cs. O. Desinié, a. 1. és •· p. Desini~. 
rtib '"'· Zagreb, sarnohori j., cs. O. Stupnic!ki Deslnléka Gora O, Desinié adók. éa pk., Va· 
"' Olirel, 11o t. és u. p. Stupnillki Leskoveu. rasa vm. Vara.Zdin, pregradai j., cs. 6. Desi-
D e r e i a n i L Dereiani. · · ni é, u. 1. és u. p. De§ioié. 
Dereza adók., Dragovié pk., Poesega 11m. Deslo.léke Ravniee O, Horvataka adók., De-

Poiega, pakráczi - pa.kraci j .. ház í8, f. 66!, Sz., sinié pk., J'arasa vm. Varaidin, pregradai j., 
kg. Grahovljani, 1.636 kh., ts1. Pozsega Poiega, cs. o. Desinié, u. t.· Pregrada, u. p. Desinié. 
jb. és ah. Pakrácz Pakrac, cs. ~. Pukrácz Deslnléki ITanió O, Desinié adók. és pk., 
Pakrac, 78, XXVII, 89, u. t. Sira~ u. p. Spa- Vat·a.sa fJm, VMI)idift, pregradai j., oa. G • 

• 
DOllca. . Deainié, o. 1. és u. p. Desinié . 
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· Deslnlókl Osreclek O, Deslnié adók. és pk., hiz 195, :! 965, R., rk. Lijevi Dubiav&k ~ lfat. 
Varasd "*· Vat·aldin, pregragai j., cs. ö. De- tinska. Ves, 3.651 kh., tsz. Petrinja, jb. és ab. 
tinié a. t. és a. P• Desinié. . Sziszet Sisak, cs. ö. Sziszet - Sisak, XXVll, 

Deslnléki Trnonc 01 Desinié adók. 6a pk., 82, a. t. Sziszek Sisak, L p. Martinaka Ves. 
Yar111d vm. Yarasdin, pregradai j .• ca. G. De- Desno Zeljezno o. Desno Zeljemo adót., 
linié u. t. és a. p. Desini é. Martinsta V es pt., Zágráb 11m. Zagreb, sli-

Deslniéko O, adók. á pk., neki sisaki j,, cs. G. Sziszek - Sisak, L t. 
. Yt~rasd vm. Yarasdin, pregradai j., cs. G. De· Sziszet Sisak, u. p. Martinslta Ves . 

sinié u. to és u. p. Desinié. · Desprim adók., :Brezovica pk., X Brezovi~ti 
De81Rerlce O, Modru!!iko Zagorje adók., ModruA Dremik, Desprim; Zágráb vm. ZrJgrlb, 

pt., Modrus-Fiume ""., - Modrul-Bijeka, ogu- - j., ház 50, f. 350, H., rk. Goli Breg, 
lini j., cs. G. ModruA, •· t. és u. p. ModruA. 315 th., tsz. és jb. Zágráb - Zagreh, ab. Sziszek 

Desna Luka O, Desno Trebarjevo adók., Sisak, ca. G. Odra, 63, XXV, 81, 'L t. 
Martinsta Ves pk., Zágráb vm. Zagreb, szi- in&i u. p. Odra. · 
szeki sisaki j., cs. G. S1iszek Sisak, a. t. Desprim O, -Desprim adók., Brezovica pk., 
Sziszek •· p. Ves. Zágráb Zagreb, zágrábi zagrabi ~. es. . 

D e s n a M a r t i n ,a k a V e a l. Martinsta V ea. G. Odra, u. t. Stupni~ki Leskovec, u. p. Odra. 
Desnl DegoJ adót., Bufica · pk., Zágráb ""'· DeA6enc O, MartuAevec adók., aestine pk., 

Zagrfb, glinai j., biz 6t, i 391, H., rt. Bufica, Zágráb t~m. . Zagrti), z4Brábi j., es. 6. 
1.098 kb., tsz. Petrinja, jb. és ah. Glina, cs. G. Zagrab, u. i. Zágrib Zasreb, L p. 
Bovié, 96, XXVI, 83, a. t. u. p. Po- Sestine. 
tupsko. DetkoTac adók., Gradina pk., X Detkovae, 

»esni DeroJ O, Degoj adók., Bufiea Puatua Detkovac; Yer&11 em. Vir011iiieo, 
-plt., Zágrdb Zagrsb, rlinai . j., ca. ll. Bovié, ver6czei viroviticai j., ház 66, i. 766, h., m., ri. 

a. t. Pisarovina, u. p. Pokupslto. Gradina, kg. Ga6ilte, th., tSz. -
Des:al DüraviSak O, Desno Zeljemo adók., Osijek, jb. és ah. VercJcze Virovitica, cL 6 . 

Martinsta Ves pk., Zágráb Zagreb, szi~ TrézenfOld Terelino Polje, 78, n-vm, 89, L t. 
neki sisaki j., cs. · G. Sziszet u. to Suhopolje, •· p. Gr&dinL . · 
Sziszek Sisak, a. P• Martinsta Ves. Detkonc Q, Detkovac adók., pi., 

Desnl §tefllDH adók.; Lasinja plt., Zágráb Veróc•e 11m. Virot1ilictJ, vercJczei viroriti.cai)., 
.,., Zagreb, pisarovinai j., biz 85, f, 518, H., cs. o. Trézenföld Terelino Polje, L t. Suho-
rk. Lasinja, 1.638 kb., tSL Zárráb Zagreb, jb. polje, u. p. · · · 
Pisarovina, a]J. Jaska, es. 6. Lasinja, 86, XXVI, Dn6ié-clolao r\, Starirrad adók., pi., 
83, u. t. Pisarovina, a. p. Lasinja. · . LSka-Korbava .,,., .Lil:tJ-KrbtJt11J, ~anssi -

Desnl Stefaulrf O, Desni Stefanki adók., La- senji j;, cs. G. lablanac, L to és L •· Donji 
ainja pk., Zágráb Zagreb, pisarovinai j., Starigrad. 
es. ö. Lasinja, a. t. Pisarovina, •· p. LasinjL DevMé f"''. Lukoyo Sugarje adók., 

Desno adók., I·asinja pk., Zágráb Karlopago Karlobar pk., Lil:tJ·KorbMHI t111o-

t1tL Zagr1b, j., biz 66, ~ 876, H., Lil:a·Krba'Ua, j., es. 6. Karlopara llr-
rk. · Lasinja, 1.0lll tb., tsz. . Zágráb Zagreb, jb, lobar; •· t. á •· p. Karlopaco - Karlobar • 
Pisarovina, ab. Jaska, cs. G. Lasinja, 96, XXVI, D e v e i 6 e v a c L Prolée. 

· 83, u. i. Pisarovina, U. p. Laainja. Devll6ll'"'\, Krasno adók., SzentrJ6l"IJ1 SY8ti· 
Desno Sre416ko Q, Deano Sredifko adók., JUraj pk., Lil:a-Korbat1tJ "•· Ltka·KrbaH, 

Lasinja p:t., Zágráb em. Zagreb, pisarovinai zenggi senji j., es. G. Krti.BDo, L t. 61 L l• 
j., cs. G. Lasinja, u. 1. Pisarovina, u. p. Lasinja. SzentgyGrgy Sveü-Jill'&j. 

Demo Trebarjevo adók., Marüneka Ves pk., De!anovao adók. és pk., Poneg11 "•· lb· 
· X Desna Luka, Desno Trebarjevo ; Zágráb vm. lega, daruvari j., hál !!i~, i, U14, cseh, h., m., 

- Zagreb, sziszeki -:- sisaki j., ház tU, f, 603, ö, kr. Uljanit, 3.4o1l th., tsz. Pozsep- Polep, 
H., rt. Martinaka Ves, kb., tsz. Petrinja, jb. és ab. Daruvar, cs. G. 78, XXVII, 8'J, 
jb. és ab. Sziszek Sisak, cs. G. Sziszek Si- •· to ~arav6.r Daruvar, ~· 
sat, óB, XXVII, Bt, •· t. Sziaek Sisak, •· p. Belanovae O, Daianovae adók. ú pk., a-

Ves. . · suga 11"'· Poi,gtJ, daruvari j., o, ca. 6. ID· 
Desno Trebarjevo Q, Desno Trebarjevo adók., janik, u. t. Daruvár Daruvar, ~-

Martinska Ves pk., Zágráb em. ZGgreb, szi- De!anon6kl Sokolovac adók., De.tanovac pi., 
szeki - sisaki j.; cs. G. Sz i szek . •· t. Po•aega ""'· Poiega, j., hál llílí; i 
Sziszek . a. p. Martinsta V es. 877, :M., n., rk. Delanovac, !.818 kh., lll. Pozlep -

Desno Zeljezno adók., Martinaka Ves p:t., X Poiega, jh. és ah. Daruvar, Cl. G. Uljanik. 78, 
Dubravca.t, Desno Zeljemo, Lijevo Zel- XXVII, -89, L t. Daruvár Dar11var, u. P. Knl· 

jemo ; Ztl.grtl.'b e-. Zagrlb, Illiueid lisaki j., telovac. · 
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belanoni!ld SokoJoTBC Q, De!anova~ki Soko- Verócee "•· Viro"itic11, diakQv6.ri djakovoi j., 
. Iovac adók., Dezanovac pk., Pozsega vm. Poz e ga, cs. O. Levanjska V o.roli, u. t. Diakovár Djakovo, 
daruvari j., es. o. illjanik, •• t. Daruvár Dat;u- u. p. LevaDjaka Varoli. 
var, u. p. Kre!itelovac. DUJ·jezero r\, Sovski Dol adók., Ruievo pk. 

Deteni adók., Vilié-selo pk., X Delevci, Po- Ponega. "•· Posega., pouegai polepij.,es. G. 
l~iki Pavlovci; Posseg11 "•· Poiega, pozsegai Ruiievo, u. t. éaglin, u. p. Ruievo. · 
- polegei j., ház 69, f. 408, H., sz., rk. Skende- Dllj·Auma r\, Djedina Rijeka adók., Rulevo pk., 
rbvci, kg. Boloma~e, 1.802 kh., tsz., jb. és ah. Po~&egu ""'· Poiega., polqai j., CL 

. Pozsep Polara, es. O. Bu~ko Kamensko, 78, G. Ruiiavo, L t. Öqlin, •• P• Rulevo. · 
XXVIII, 91, u. t. és u. p. Pozsega Polega. D i m i é i 1. Donje Dubrava. 

Delnel Q, Delevei adók., Vili6· selo pk., l'"'\, Modruako Zagorje adók., Jlodrul 
Po11ega '""· Pokg11, pozsegai poierai j., cs. pk., Modnu·Fiume ""'· Modru8-Bijek11, oplini 
6. Buako Kameuko, a. t. és u. p. Pozaesa j., .cs. o. Modruil, a. t. és a. p. Jlodrui • 
Polep. Dbljevao adók., KloAtar pk., BeJofJ6r·Kör6• 

DlakuTir Djakovo adók. és pk., X Cerit, ""'·- Bjelo"llr·KriJetJci, j., ház 
. DJ&kovac!ki Adolfovac, Diakovár Djakovo, f. 784, H., rk. Klolitar, kg. Hala ér~jevica, 

• 

Draéiea Kolokusica, Pisak, Stotin; Verikee 1.!4.7 kb., tsz. Helovir Bjelovar, jb. Gjllflievac, . 
eliakoviri djako.-oi j., hu 9((), l ah. Belovár Bjelovar, CL ll. Pitomaaa, 16, XXVII, . 

H., n., m., sz., o, J), gk. Piikorevci, tr. 87, a. t. és u. p. KloAtar. · · 
Veliko Nabrdje, 6.6141 kh., tsz. Eszék Osijek, JD. DlDjevao Q, Dinjavac adók., ICloitar pk., Belo· 
él ah. helyben, es. ll. helyben, 78, XXVlll, 00, tJár-K6r6s "m. Bjelotar-Kriie"ei, sjurgjevaei 

• 

f, _r- e. ~- . · j., cs. ll. u. t. és a. p. KloDar. · 
DiakoTár DJak.oTo mv., Diak.ovár· Djakovo DlrakoTloa l'"'\, Sveti lakov-ailjevica adók., · 

adók. ~ pk., Ver6cee "m. Viro"itica, diako- Drivenit pk., ""'· · .J!odrvi-
viri- j., 5, J), ca. G. Diakovár Dja- Rijeka, cirkvenicai j., ca. G. Kralje. 
kovo, r, _L- e. ~· vica, a. t. a~ P• Cirkvenica CrikvenicL 

D i e a l i l. Debali. , Dll!.nlk adók., Garelinica pk., BelofJár·KÖf'61 
DIJanel adók., Vrbovec ·pk., X Arminovae, ""'· Bjelo"ar-Kriie"ci, sate~nicai j., hu !11, 

Dijanes, Povriine, Vrbove~ki Gaj; Belovár-Kör6s f. 1.079, sz., h., m., t, rk. Gareiniea, kg. Velita 
t111.- Bjelo.,ar-Kriie"ci, kllrösi krilevcü j., Bréljanica, 6.039 kb., tal. Belovár Bjelonr, 
hiu 1~, i. 745, H., rt. Vrbovec, 1.519 kb., tsz. jb. Gare!!nica, ah. Belovár Bjelovar, CL ll. 
Belovf.r Bjelovar, jb. és ah. KGrGa Krüevci, Gare!!nica, 16, XXVII, 87, a. t. és 11. p. 
Cl. G. Vrbove11, 18, XXV, 88, u. t. és u. p. Vrbovee. . Dlblk Q, Diftrlk adók., Garelinica pk., Belo

- Dijeel O, DíJaneA adók., Vrbovec pk., Be· "ár-K6r61 tJm. BjelotJar·KriJe"ci, garelnicai 
lo'llár-Kór6s ""'· Bjelo"a.r•KriJtJtJt:i, kOrOsi j., t, cs. O. Garelnica, •· t. és L p. Gueinica. 
krilevcii j., ca. G. Vrbovec, a. t. és a. p. Vrbovec. D i v i é i L Ponikve. . 

adók., Raven pk., BelotJár-K6r6s Dlvjake adók., Skrad pk., X D'ivjake, Dobranako 
"'·- Bjelo"ar-Krile'Oci, kOl·Osi kri!evcii j., Brezje, Hlevei, Hribac, Kupjak, Leskova Draga, 
hi& 76, i, 87!1, H., rk.. KGrGs Kriievei és Malo Selce, Podstena, Pueak, Skradska 
Snti Pe tar Orehovec, 377 kb., tsz. Belovár -B j elo- Gorica, Skradsb Ko sa, Skradska Skradsko . 

·ru, jb. és ah. Koros- Kri!evci, cs. 6. Sveti Pe- Sljeme, Sije, Tusti Vrh, Veliko Selce; Jlodrus-
lu Orehovec, 18, XXV, 88, u. t. KGrOs Krilevci, Fiume tJm. delnicei j., ház · 
L p. Raven. . i, 1.639, H., o. és rk. Brod Moravice és Bród 

DIJankonc O, Dijankovec adók., Raven pk., Kfm. Brod na Kupi, 5.89!1 kb., lsz. Ogulin, jh. 
Belotuir-K6r68 ""'· · Bjelo"ar-KriJe",ci, körösi és ah. Delnice, cs. G. Brod Morarice, 96, XXVI, 85, 
- kri!evcii j., cs. ll. Sveti Petar Orehovec, L t. u. t. és •· p. Skrad. 
lllrlla ..-. Kruevci, u. p. Ra ven. · Divjake Q, Divjake adók., Skrad pk., MoiJf'tii-

Dijellm l'"'\, Luka~ki J:!udrovac adók., Lukács Fiume 'Dm. Motlrui-Rijeka, delnicei j., (5, cs • 
. -Luka~ pk., Veróc.ee tJm. Virovitica., veróczei 6. Brod Mqravioe, u. t. és u. p. Skrad.' . · 
- virovitieai j., ca. G. TrézenfOld Terezino ·Dtvlja~lce l'"'\, Grk adók. és pk., &ert. " .. 
Polje, •· t. és u. p. Lukács Lukac'!. Srijem, mitroviczai mitrovicai j., ca. O. ~ri-

Dlklenica adók.; Kapela p~ •• X Nova Diklenica, jemska Rac'!·a, a. t. Morovié, u. p. Grk. 
Srednja Diklenica, Stara Diklenica; BclotJár- DiToselo adók., Gospi6 pk., X Bilajsko Novo· 
K6r6s tim.- Bjelot~ar-Krilevci, belovári bje- selo, Burovac'!a, Debela Glavica, Divoselo, Divo
lonrij., hb 99,:! 500, H., SL, rt. Kapela, q. No- seiaka Duliba, Divoselska Klisa, Dívoselski Joviéi, 
Joaeljani, 1.198 kb., tsz., jb. és ah. Belovár Divoselski Obradoviéi, 'Divoselst.o Vedropolje, 
Bjelovar, ca. O. Kapela, 16, XXVII, 87, 9• t. Belo- Kamenjusa, Kraj, Olanalr:, Ornice, Po~uc'!e, 
vf.r- Bjelovar, a. p. Kapela. • Poc'!u~iói, Veliki Kraj; Likt~-Korbt.lt~a "•· Li-ill· 

l"\ adók., Lev~ska Varol pll:., Krbtlt1a, rospiéi j., ház 638, i i.a.8, Sz., rk. BilaJ 
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Ils Liéki Novi, .:f=- ~~ kg. Gospi6, 10.560 kb., tsz., JljakoT&O Q, Tur6eYi"6-polje adók., Jva.no'fo 
jb. és ah. Gospié, cs. 6. Gospi6, 79, XXVI, 8fl, selo pk., Bc·lovár·KörtJs vm. BjeZovar-KriU.,t:i, 
a. t. és a. P• Gospié. grubi!ínopoljei j., cs. O. 11. ie · 

DfToselo Q, Divoselo adók., Gospié pk., üka- Grubi!inopolje, u. p. lvanovo aelo. 
KOf'bafJtl "'· Lika-KrbatJa, B"Ospim j., .::f, ca. DjakoT&cka Breznioa adók., LevaDjaka Varoi 
G. Gospi6, L t. és u. p. Gospi6. . pk., X Djakovaéka Breznica; VM'6cll vm. - · 

D i v os e l o l. Buniéko Divoselo. . VirotJitica, eliakovári djakovoi j., héz M, l 
DITOselska Duliba ~ Divoselo adók., Gospié !92, sz., cseh, h., rk. 1.4Jvanjska VaroA, kg. Ve-

pk., Lika-KOf'batJa tJm. LikaKrbava, ~rospiéi liko Nabrdje, 1.746 kb., tsz. Eszflt Osijek, jb •. 
j., cs. O. Gospié, a. t. Ils a. p. Gospi6.. és ab. Diak!)vár Djakovo, cs. O. Levanjska 

Dhoselska Klisa ~ Divoselo adók., Gospié Varo!i, 78, XXVIII, 90, L t. Diakovir- Djakovo, · 
pk., Lika-Korbava tJta. Lika-KrbatJa, lfOspiéi a. p. Levanj3ka Varo!. 
j., cs. o. Gospié, a. t. és a. p. Gospié. DjakoT&cka Breznloa Q, Djakov&eka Breznica 

Diroseisli loTfél f"'', Divoselo adók., Gospié adók., Levanjska Varos pk., Veróc1e ""'· Viro· 
pk., Lil:a-Korbatla ""'·· Liia-Krbafla, go!lpiéi vitica, diakovári djakovoi j., cs. O. Levanjska 
j., cs. o. Gospié, n. t. és a. p. Gospié. Varo!i, n. t. Diakovár Djakovo, a. p. Levanjaka . 

r'o. Divoselo adók., Varo!i • 
. Gospié pk., Lika~Korbafla tJJJI, Lika-KrbtJt)a, DjakoTacka Satmea adók., Diakovár Djakovo 

' 

gospiéi j., cs. O. Gospié, a. t. és a. p. Gospié. pk., X, Djakovai!ka Satnica, Djakovai!ki Josipovae, · 
Dlvoselsko Vedropolje r'\, Divoselo adók., Djakovai!ki Petru!ievci, Franjevac, Garavdol, 

Gospié pk., Lika-KOf'batJ• "•· Lika-KrbatJa, Strossmaje1-ovac; Vertfeze vm. Virolritaea, 
. rospiéi j.,. cs. o. Gospié, a. t. és Do p. Gospié. ·diakovári djakovoi j., ház i H., n., 

Dlvol adók. és pk., ~ Divoi, Kisela Bara; m., rt. Diakovár Djakovo, kg. Veliko Nabrdje, 
S~erlm vm. Bri,iem, DUtroviczai mitroYicai j,. 4.083 kb.; tn. Eszék Osijek; jb. és ah. Diako
ház !186, i. 1. 7!3, Sz., .::f, rt. Calma, !1.9!8 kb., tsz., vir Djakovo, ·cs. o. Diakovár Djakovo, 78, 
jb. és ah. Mitrovi'ca, cs. O. Calma, 70, XXVIII, 90, a. t. él a. p. Diakovár Djakovo. 
XXVIII, 9i, •· t.·~ a. p. Calma. ' · Djakovacka Satnloa Q, Djakovai!ka Satnica 

DiTol Q, Divoi adók. és pk., Slerém fl& adók., Diakovár Djakovo pk., •v".cfcle -
Srijera, mitroviczai mitroYicai j., ;=., cs. o. Virovinca, diakovári djakovoi j., cs. G. Diato-
éaJma, u. t. és a. p. Calma. . vár Djakovo, 11. t. és u. p. Diakovir Djakovo. 

D i v o§ S 61 ,!5 s l. Sele!i. D j ak o v a C§ ka T r n a v a I. Tmava. 
Dlrolnol adók., V elika Kopanica pk., Djakonckl Adoilorac f'\· Diakovár Djakovo 

Po1sega tJm., Pozega, brodi j., ház 60, i. M 7, adók. és pk., V ertfele va. Virotlitica. dia to
B., rk. Velika Kopanica, 1.693 kb., tsz. Pozsega vári djakovoi j., cs. G. Diakovár Djakovo, 

Polega, jb. és ah. Brod, cs. O. Svilaj, 78, a. t. és u. p. Diakovár Djakovo. , 
XXVIII, 91, •· t. Anch-ijevci, •· p. Velika Ko- Djakova~kl Hrkanoyof adók., Trnava pk., X 
p;. •. ca. ·. · Djakovai!ki Hrkanovci, Lisnik; Y•6c~e ""· -

DifoleTcl Q, Dívolevci adók., V elika Kopa- Virovinca, eliakovári eljakovoi j., ház 76, ! , 
Dica pk., Ponega "''' Poüga, brodi j., cs. G. Sz., h., rk. Trnava, gk. Piikorevci, kg. Majar, 
Svilaj, 11. t. Andrijevci, a. p. Veliita Kopanica, 9.609 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Diato-

DlvaAa adók. és pk., ZágrtUJ tJfJI. Zagreb, vár Djakovo, cs. o. Levanjska Varos, 78, XXVlll, · 
dvori j., hál !16, ! !IUr, H., sz., o, k~r. Sakanlije, 90, a. t. és a. p. Diakovár Djakovo. 
37' kb., t.sz. Petrinja, jb. Dvor, ab. Petrinja, cs. G. Djakonckl HrkaaOTcl Q, Djakovai!ki Hrka· 
helyben, 96, XXVII, SS, •· t. Volinja, ~- novci adók., Trnava pk., Ver6c1e ""'· V&ro-

Dlrula O, Divula adók., Divusa pk., Zágráb vitica, diakovári djakovoi j., cs. G. Levanjw 
tJm, Zagreb, dvori j.·, O• cs. O. helyben, a. t. Varo!i, 11. t. és a. p. Diakovár .t.. Djakovo. 
Volinja, ~- D j a k u v a é k i h a n o vc i l Gorjanski 

Dlnlka OraoTioa adók., DivuAa pk., Zágráb vanovci. 
1im. Zagreb, dvori j., ház 68, ! 563, Sz., 1.2!!8 . · DjakoTa~kl Joslpovao n, Djakovai!ka Salnica 
kh., rk. DivuAa, kg. Segestin, tsz. Petrinja, jb. adók., Diakovár Djakovo pk.., Verócu ""'· -
Dvor, ah. Petrinja, cs. ö. DivuAa, 98, XXVII, 89, Vil'otlitica, diakovári djakovoi j., cs. G. Diako-
u. t. Volinja, •· P• Divula. vár Djakovo, a. t. és a. p. Diakovár DjakoTo 

DinAka OraoTiea Q, Divu!ika Oraovica adók., Djakoncki Kn6anol Q, PresietiDei adót.,· 
~ 

Dívusa pk., Zágró.ö "'· Zagreb, dvori j., ca. O. Dl'enje pk., VercSo.se vm. VirOtJitica, diakoriri 
Divusa, n. t. Volinja, a. p. Divuiía. djakovoi j., cs. G. Drenje, n. t. Diakovár-

Dlzdarl f'"\, Tou;Djski Trlié adók., Primisije pk., Djo.kovo, a. p. Drenje. 
Mod rus-Fium• fllfi, Modrui-Bijeka, azluini Djakon~ld PetraleTOl f'\ Djakovai!.ka Satnfca 
- alunji j., cs. O. Primi ~lj e, a. t. Szluin. Slunj, adók., Diakovár Djakovo pk., Yer6c•e ""'· -
11. p. Primiiilje. VtrOtJitictJ, diakavAri djRkovoi j., es. o .. Diato-
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vár_ Djako-ro, u. t. és u. P• D i akovár D ja- Lika-Krbat~a, alsólapar.zi - donjilapaci j., ca. o . 
.tovo. Alsólnpaez Donji Lapar., u. t. és u. p. Alsó-

Djakoraéki Selel adók. és pk., X Djakovai5ki lapaez Donji Lapae. 
Selci, Gnjna~, Jartilite, Mac!kovac- Prebeli n, Mlinac, D o b a n o v a c! k a C i g l j a n a I. Dobanovei •. 
Rus, Vrtlag; Vet·óc•e vm. Yiroritica, diako- DobanoTCi adók. és pk., )( Dobanovei, Vraatinae; 

. vári- djakovoi j., ház !!iS, :f. 1.!!6!!, h., n., m., Szerém vm. Srijem, zimonyi zemuni j., ház 
rt. Diakovár- Djakovo, gk. Pisk.orevci, kg; Majar, 591, :f. 3.319, Sz., n., t., :t'-. rt. Zimony Ze· 
&.045 th., taz. Eszék Osijek., jb. és ah. Diako.- mun, 9.71i kb., tsz. Mitrovieza Mitroviea, jb. 
vAr- Djakovo, cs. O. Diak.ovár Djakovo, 78, és ah. Zimony Zemun, cs. O. helyben, 70, 
XXVIII, 90, u. t. és u. p. Diakovár Djakovo. XXVIII, 91, u. t. és u. p. Suri!in. 

DjakoT&iSJd Selcl O, Djakovac!ki Selei adók. Dobanoyei Q, Dobanavei adók. és pk.., S1erém 
és pk., Verőce e t•m. Virovitica, diakovári t~m. · Brijem, zimonyi zemuni j., :t'-, ca. ll. 
djakovoi j., cs. O. Diakov'r Djakovo, •· t. és helyben, •· t. és u. p. Suri5in. 1 

L p. Diakovár Djakovo. Dobra 0, Vrbovsko adók.. és pk., Mo-lrvs· 
Djakoyo - Diakovár adók. és pk., X Cerik, Fiume vm. Motlru8-Rijeia, vrbovstoi j., cs. 6. 

Djakovai!kf Adolfovac, Diakovár · Djakovo, Dra· Vl'bovsko, u. t. és u. p. Vrbovsko. 
~ica, KolokWiiea, Pisak, Stoi5in; Veróc•e vm. Dobra Kuéa adót., Vel!.ki Bastaji pt., X 
Yirovitica, diatovári djakovoi j., ház 940. Dobra Kuéa; Poesega vm. Poiega, daruvari j., · 
U.BM, H., n., m., (i,!), q. Piskorevci, ts-. Ve·. ház 17, :f. 16,, Sz., rt. Daruvir, kr. Veliti 
Jik:o Nabrdje, 6.6.ü kh., ; tsz. Eszék Osijek, Bastaji, 1.001 kb., tsz. PoueiJa Poiep., jb. ú 
jb. és ah. helyb;on, es. G. helyben, 78, XXVIII, ah. Daruvár, es. G. Gjulaves, 78, XXVII, 89, 
90, f, _['t e. ~. u. t. és u. P• Veliti Baataji. . 

- Dia.li:oTár mv., 11 Diakovár Dja- Dobra Kuéa O, Dobra Kuéa adók., Veliti 
kovo adók. és pk.., Yeróc•e ""'· Yirovitica, dia- Bastaji pk., lt~Sega vm. - Pozega, daruvari j., 

f, _I1I c. ~- ' Dobranska Sela O, Erdelj adót., Generalati 
Djedina Rljeka adók., Ru§evo pk., Dilj- stol pk., Moarus-Fiume ""'· Moarvi-Rijeka, 

suma, 'Djedina Rijeka; Po1sega vm. Po'iega, osulini j., cs. G. Generalaki . Stol, a. t. és u. p. 
· polegai j., ház U, :f, 313, H., cseh, rk. Generalski Stol. 

· Rulevo, U86 kb., tsz., jb. ál ah. Pozsep Dobrans~e Gorlclce o; Erdelj adók., Gene-
P!Ilep, ca. 11. Rusevo, 78, XXVIII, 91, a.· t. ralaki Stol pk., Modrvs·Fiume ""'· Mod".;
Gaglin, a. p. Rnsevo l · . IÜjrka, ogulini j., es. G. Generaisti Stol, u. t. 

Djedlna Rijeka O, Djedina Rijeta adók., és u. p. Generalaki Stol. 
Ru9evo pk., Pozsega vm. Poiega. pozses-ai Dobranske Ravnice 0, Erdelj adók., Gene
polepi j., cs. ·G. Rusevo, u. t. Cas-lin, u. p. ralski Stol pk.., Motlrus-Fiume ""'· Modru.9-
RIISevo. Rijeka, oguliui j., es. G. Generalaki Stol, •· t • 

• 

DioUu.la 0., Cesariea. adók., Karlopago és u. p. Generalaki Stol. 
Karlobag pk., Lika-Korbatla ""'· . Lika-Krbatla, Dobranski Koliéi n, Erdelj adók., Generalski 
sospiéi j., cs. O. Karlopaga Karlobas-, u. t. és Stol pk., ModruB-Fiume ""'· Motlrui·Bijd:a, 
1. P• Ka1·lopago Karlobar. ogulini j., es. 6. Generaisti Stol, u. t. Generalaki 

· Dmitrov:iél f""l, Bojna ad~k., Maja pk., Zágráb Stol, u. P• Gornje Dubrave. . 
ft!. Zagreb, glinai j., es. G. Obljaj, u. t. Glina, Dobranaki Peéanlll, Erdelj adók., Generallki. 
L ,. Kaja. . , Stol pk., Moarus-Ftume. vm. - Motlrul-Bijeka, 

Onopolje adót., Alsólapaez Donji Lapae ogulini j., es. O. Generaisti Stol, u. L Generalski 
· p~ X Birovai!a, Dnopolje, Dnopoljski Tmovae, Stol, u. p. Go1•nje Dubrave. 

Opaci6a Dolina, Orelikova Poljana, Pljesivicka Dobranaki Poljauci f""l, &-delj adók., Gene-
KalinoT&i!a; Ltka-Korbat~a ""'· Lilca-KrbatJa, ralski Stol pk., Moarus-Fi<•me vm. 
alsólapaczi donjilapaei j., ház !15, :f. 1.!1!, Sz .. Rijeka, ogulini j., cs. O. Generaisti Stol, u. t. és 
q. Alsólapaez Donji Lapae, 9.M~ kb., tsz. Gos. u. p. Genel'alski Stol. 
pié, jb. Alsólapaez Donji Lapac, ah. Grac!ae, Dobranaki Spehari f""l, Erdelj adók., Gene-

• 

• 

es. il. Alsólapar-z Donji Lapac, 79, XXVI, h6, ralski Stol pk., Modrus-Fiume tim. Moarui- · · 
L L és •· p. Alaólapaez Donji Lapae. Rijeka, ogulini j., es. O. Generalaki Stol, a. L 

Dnopolje O, Dnopolje adók., Alsólapaez Generalaki Stol, u. p. Gornje Dubrave. 
Donji Lapac pk., Lika-Kor-batJa "m. JAka- Dobranaki Vrlak r'\1 Erdelj adók., Generalaki 
KrbatJa, alsólapaeli donjilapaei j., cs. G. Alsó- Stol- plt., Moarus-Fiume vm. Motlrus-Rijeka, 
,lapacz- Donji Lapac, •· t. és u. p,; Alsólapaez oglllini j., es. O. Gene1·alski Slol, u. t. Generalski 
- Don,ji. Lapac. Slol, u. p. Gornje Dub1·ave. . · ·. 

Daopoijakl Traone 11, Dnopolje adók., Alsóla- Dobranako Brezje O, Divjake ·adók., Strad 
par.z- Donji Lnpacz pk., Lika-Korbava v•. pk., Moarus -Fiu me t~m. Modrul-Bi,iei:a. del· 
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nicei j., cs. ft. Brod-Moravice, a. t. él u. p. j., ~!. ft. -Doljane, L t. 4s a. p. Alsólapa~ : = 
Skrad. ' Donji Lapae. · 

Dobra V oda '"" Újvukovár és Óvukovlr Dobroseleki Buba.nJ í'l, Dobroselo adók., Als~ . 
Novi és Stari Vilkovir adók., VukovAr Vukovar lapacz Donji Lapac pk., Lika-Korbatili ""'" 

. · - pk., SIM'im ""'· Brijem, vukovari j., ca. G. Lika-KrbatJa, alsólapaezi donjilapa.ei j., cs. il. 
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Vukovár Vukovar, u. t. és u. p. Vukové.r Doljane, u. ~. és u. p. Alsólapaez Donfi Lapac, 
Vukovar. · . Dobrone adók., Lipik pk., Poueg11 ""'· -

DobreU.. adók., Dvor pk., Zágráb 11m. Polega, pakráezi patraci j., ház 7o, f. 401, 
Za{Jf'eb, dvori J., ház 101, ! 768, Sz., 1.666 kb.; N., m., cseh, rt. Patrácz Pakrac,. kg. Kutun· 
tg. Jamniea, tsz. Petrinja, jb. Dvor, ab. Petrinja, jevae, 680 kb., tsz. Pozsega Polega, jb. és ah. 
cs. G. Dvor, 96, XXVII, 83, u. t. és U:. p. Dvor. Patrácz Pakrae, .cs. G. Kukunjevac, 78, XXVII, 
1 Dobretln Q, Dobretin adók., Dv or pk., Zágráb 89; a. t. és u. p. Lipik . 

· tJm. Za{Jf'eb, dvori j., cs. G. Dvor, u. t. és u. p. DobroTae Q, Dobrovac adók., Lipik pk., lb· 
Dvor. . esega 11m. Poiega, pai.ráczi pakraci · ~. 

Dobrica n, Prokike adók., Brinje pk., Liktl- cs. G. Kuknnjevac, u. ~. és u. P• Lipik. , 
KorbaN 11m. lAkca-KrbatJa, hrinjei j., CL G. D o h r o v i e a l • 

. Brinje, u. t. és a. P• Zuta Lotva. DobroTf6 adót., Nova Bokovica pk., 
Dobrinel adók. és pk., X Bariea, Dohrinci; tJm. VirotJilica, alatinai alatinai j., ház 70, 

81erlm t~m. Brijem, rumai j., bú-336, t !8.011, ! ,11, Sz., h., -=f=-, rt. Crnac, 3.18! th., tsz.:Enét 
Sz., ;=., rk. Nitincze Nikinci és Putinci, gk. Osijek, jb, és ah. Szlatina Slatina, cs. il. 
Mitrovicza Mitrovica, Jr:r. Budjanovoi, 5.610 kb., Crnae, 78, XXVW, 89, a. t. és L P• Nova Bukó· 
tsz. Mitrovicza Mitrovice., jb. és ah; Ruma, cs. G. vica. . 
helyben, 70, XXVIII, 9J, a. t. és L p. Putin~i. Dobro'rl6 Q, Dobro"rió adók., Nova ·BukoYica 

Dobrinel ö, DobriDei adók. fa pk., 81erdm pk.,. . . tJm. Virotittic~, szlatinai -
t~m. Srij~m, rumai j., .:f=-, CL G. helJhen, u. t. slatma:l J., .:f, cs. G. Crnac, u. t; és ll. p. Non 
és •· p. Putinci. . . . Bukonca. 

Dobri Zdencl Q, Stuhiaki Dohovec adóL, Dodlgl '"" Mamlaki Zbjeg adók., Primil~.e ~k., 
Goruja Stubiea pk., Zágráb t~m. · ZagrelJ, stu- .. . ""'· . . szlw_m -· 
bicaij., ca. G. Donja Stubica, a. t. Donja Stuhica. slu~ l·• cs. G •. G?r~a Moella, •· t. Szlnm -
L p. Gornja Stubi~ · Slunl, u. P• Pnmt~~e. . ·. . . 

Dobrodol Q, Gjurriekovec adók., Kalina pk., O, Velu Auinjar ~d~k,, Kralje~l!am 
Z·~ •a. z b ü á li · ü pk., Zágráb t~m. Zagreb, glma1 j., ca. o. Kral· u.gr11u tJm. agre , szen v nze nu ave - . " . • é K 1. ,._ • · .. s •- • S t · lev .. aru, u. .. a a. p. ra Jev.,..ru. 

l·• cs. u, esve ... , L .... esve e, L P• Dojano"ff61 n, Moc!ilaki Zbjer adók., Primiilje 

D b 1.... 0 J h •· .' dó" R··"- " pk., tJm. · .Modrui·RijektJ, o roro "" , m nJevcl a ..., ..-vo p..., 1 •. . .. G . ... "il .. Szl · 
Po n.. l! • • • S UDJl J.1 CS. u. OrDJa .111.0" &, L h Um -

~Bega tJm. .cwsega, pozsep.1 poleJu l·• SI . Pri 'llj 
G Role · t. "--li R · UD.J, L p. m1 e. 

es. · vo, •· """~' n, L P• olev.~. Doj~ln '"" Pustare Laze adók., Svinjarevei 
Dobroeel~ adók:, Alaólapacz DoDJl Lapac, pt., B•ertm tJm. Brijsm, vukovari j., cs. il • 

pk., X Babm Kr&J,. Bakrai!, Dohroeelo, Dob1·o- Nu!itar a. t és a. P• Slakovci 
selsk~ Prisje~a, D~broaelski Brezovac, Do~ ro- Doj~trovtoa Q, adók. és pk., Zdgráb 

· .selski BubanJ; Lika-Korb~a "~·. L1b- t~m. Zagreb, jaskai jaslrebarskoi j., ca. il. 
Krbcat~a, . dODJllapacl. J., ház t 74o, Kostanjevac, u. t. Krasió, u. p. 
f. Sz., =t:• 4.811) kb., tsz, Gospu~, jb. ~só- · D~kmanovlél Q, Cameralmoravicza · Ko
lapacz Donll Lapae, ab. Gra6ac, cs. G. Doljan~~ morske Moraviee adók. és pt., Modrue-Fiwm• 
79, XXVI, 86, L ~ és L P• DonJl ""'· · vrbovstoi j., ca. G. Vrbo-
Lapae. . . vsko, u. t. Cameralmoraviea Komorate llora· 

Dobroselo Q, Dohroselo adók., Alsólapacz vice, u. p. Vuiíinió-selo • 
Donji Lapae pk., Lika-Korba11m- ""'· Lik a- D ok ma n o v i 6 i I. Plül!anski Dokmanoviéi. 

. Kr~tJtla, alsólapaczi donjilapaci j., '=f:~ ca. G. Dol Q, Pribió adók., Kraiié pk., Zágráb tillio 

Doljane, u. 1;. és u. p. Alsólapacz - DoDJl Lapac. Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., ca. 11. 
. Dobroselaka Prlsjeka n, Dobroselo adók., Kraiiié, u. 1;. és u. p. Kratié. 

• 

Alsólapacz Donji Lapac . pk., Lika-Kot·bava D o I l. Jagnió-dol. . · 
-Lika-Krba11o, alsólapaczi donjilapaei Dolac Q, Po!ellld Brestovae adók. és pk.,lb-

j., cs. G. Doljane. a. t. és u. P• Alsólapaez · zsega tim. Pvieg11, pozsegai polegai j., 
Donji Lapae. · · cs. o. Pozsega Polep, •· t. lis •· p. Pouera 

Dobroselski BrezoTac n, Dobroselo adók., Poiega . 
.Alsólapa.cz Donji Lo.pac pk., Lika-Korbava D o l a c L Crikvenii!ki Dolac, liedeni Dolao. 
""'" LiH-KrbtJtiG, alsólapaesi donjilapaci. D o l a c 1. Sveta ~elena-Dramalj . 
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bo!anec Q, Opatinec adók., Bregi pt., Zágráb Boijan O, Sveü Díja adók., plr.., 
,"..- Zagreb, dugoseloi ,j., cs. O. Klostar lvanié, V.ar.asd 11111. V.arald·in, varasdi varaidini 
a. t. Ivanié-rrad, u. p. Bregi. j., cs. G. Varasd Varatdin, L t. Varasd -

D o la n e c L Rasinjski Dolanec. . Varnldin, u. .P• V arasdtepll~z V araldinske-
Delanjskf Jarat O, Sveta Jana adók. és pt., Toplica. . . . 

, Zágráb 11m. Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., Doljancl O, Stra!eman adók. és pk., PouegG · 
cs. 11. Jaska Jutrebarsko, L t. Jaska Jastre- 11111. Poiega, pozsegai polagai j., cs. ll. 
barsko, u. p. Sveta Jene. . . Biskupci, u. t. és u. p. Velika. 

Dolarl O, Hrib adók., Gerovo pt., MotJnu- ·Do]jane adók., Alsólapacz Donji Lapac pk., 
"•· - MotJrui-Rijelca, 6abari j., e& G. X Dabina Strnna, Debelja&L, Doijane, Doljanska 

GefQvo, L t. és u. p. Gerovo. Kozjaea, Bubanj, Grabova Unka, Kame-
. Dolcl adók., Ferii!anci Ak.. X Dolci, Puatara nito Poljice, Koano Poljice, llartin-brod, Ore1j

Dragutinovac j Verócee ""'· Virot1itica, na- kri, Ravno Poijice j Li1t:a-KorbGtJa ,"., Li1t:a· 
1iezi j., ház 106, i. &07, H.; cseh, n., Krbat~a, alaólapaczi doi!Jilapaci j., há& 3:27j 
rk. Orahorica, 13'~ kb., tsz. Eszék Osijek, jb. i. 1.916, Sz., .::f, rk. Borii!evac, 7 kb., ta. 
és ab. Nasica Nallice, cs. G. Orabovi'a, 78, Gospit, jb. Alsólapacz Doi!Ji Lapac, ah. Grai!ac, 
XXVIII. 91, a. t. Orahovica, u. p. Ferii!anci. cs. O. helyben, 79, XXVI, 86, u. t. és a. P• Alsó-

Dolot O, Dolcsi adók., Feri~nnci pt., Verócee lapacz DonJi Lapac. 
,., Vitot1ilietl, ndicei j:, cs. 41. Doljane O, Doljane adók., Alsólapacz Donji 
Oraborica, u. t. Orahovica, a. P• Ferii!nnci. Lapac pk., Likt.~-Korbat~a ""'· Lika-Krbaoa, 

Doli!anl adók., Xraljevi!ani pt., Zágráb 11m. alsölapaczi j., .:f, es. G. helyben, 
- Zagrtib, rlioai j., hiz !19, i. 167, Sz., rk. u. t. és u. p. Alsólapacz Douji Lapac. 

· Ounü6, kg. Bai!uga, 409 kh., tsz. Petrinja, jb. Do]Janec O, Dubovec adók., Ra ven pk., Belo. 
és ab. cs. G. Kraljevl5ani, 96, XXVI, 11ár-KöriJs ,"., BjllofJar·Kriiet~ci, kllrOsi -
u. t. L P• Bai!up. krilevcii j., cs. G. Sveti Petar Orehovec, u. t.· 

Dolöanl Q, Dolé!ani adók., Kraijevé!ani pt., KOröa Kriievci, u. p. Raven. 
Zágráb t~m. Zagreb, glinai j., cs. O. ~raljevé!ani, Doljanl adók., Stare pk., X Donji Dolj•ni, 
L t. Kraljevi!ani, u. p. Baé!up. Gornji Dolani, Joviéa Umeié, Skorak, Viliéki Bre-

D o l e c l Podokiéki Dolec, Stenjeveé!ki Dolec. zovac j Lika-Korbata ""'· Lika-Krba11a, 
Doleacl O, Lukovdol adók., Sevelin na Kupi otocsáni otoi!aci j., ház 263, i 1.311, Sz., rk. 

pk., Motirus-Fiume em. Motirui-BijekG, vrbo- Dabar, kiJ. Donji Doljani, 7.359 kh., tsz. Gospi6. 
vstoi j., cs. G. Severin na Kupi, u. t. Vrbovsko, jb. él ab. OtoceAn Otoeac, cs. ll. Dabar, 79, 
L p. Severin na Kupi. XXVI, 86, L t. Otocsán Otoi!ac, L p. Skare. 

Doll6l O, Krapina adók. 6a pk., Varasel ""'· D o l j a n i L Padboraki Zrmanjski 
·~ Varaltiin, krapiDai j., cs. ft. u. t. Doljani, Zumberaé!ki Doljani, 

' 

' 

• 

• 

és •· P• Boljanovol adót., Kaptol pk., X Beiinei, . 
· Dolina adók., Reletari pk., Po•seg.a ""'· Doljanovci, Gjurak, Xomarovci; Po.aeg4 ""'· -
l'pJega, újgradiskai novarradi!ikai j., ház 110, Polega, pozsegai polegai j., ház 107, ! 
! 583, H., rk. Hai!kova~, 1619 kh., tn. Pozsega H., cseh, rk. Kaptol, 3.89S kb., tsz., jb. és ah. Po· 
-Polega, jb. 6s ah. 'ÚjJS'l'adiaka Nova GradiAka, zsera Po!ep, ca. o. Biik.upci, 78, XXVlll, 91, 
ca. .G. Ógradiska Stara Gradiika, 78, :JXVII, u., t. V elika, a. p. Kap tol. 

u. t. és u. p. ÚjJS'l'adiska Nova Bo)janovol r\, Doljllllovci adók., Kaptol pk., 
· Dollna O, Dolina adók., Ruetari pk., Possega Poesega ""'· Po~ega, pozsegaij. po!eaai j., 

'""" Polegts, újl1'8diskai novagradiskai j., ca. G. Bíikupci, U. t. V elika, u. p. Kaptol. · 
ca. G. Ó(rradiaka Stara Grad.iAka, •· t. ál •· p. BoJjanaka Kozjaca ~ Doljane adók, Alsó· 
'Oigradiska Nova Gradilka. lapacz Dooji Lapac pk., Li1t:a-Korbatla tJtiL - · 

D o 1 i n a I. Dolinica. . ' Liia-Krbat~f.l, als~lapaczi donji lapaci j., 
Dollnarl n, Zirovac adót. éli pk., Zágráb 1es. G. Doljane, u. t. .és u. p. Donji 

""'· - Zagreb, dvori j., ca. · G. L t. Lapaez. . 
DTor, u. p. Rujeva~ki Do)janald BubanJ ll, Doljane adók., Alsó· 
· Dollaol O, adók., Gri!ane-Belgrad pk., lapacz Donji Lapacz pk., Lika·Koi·bat~a flm. 
Motlt'Vs·Fiume ""'· cirkve- .U1t:a·Krbata, alsólapaczi donji lapaczij., 
Dkai - eritnnicai j., ca. G. Girbenica Crikve-

1 
cs. G. Doljane, u. t. és u. p. AlsólapaCI Donji 

. nica, •· t. és a. p. Gri•.ane. ! Lapacz. . 
D o l i n e l lllali Porobljenit. · D o l j e 1. Graünsko Dolje, Podsuseclsko Dolje, 
Dollnlca r-., SzentryOru Sveü Juraj adók. Dolnjakl adók., Ma,ja pk., Zágrtib ""., ZtJ· 

á pk., Lik.a·Korbawum. Lih·Krbava, zenggi; greb, glinai j., ház 57, f. 39.2, H., rk.. Maj a, 
1 - aenji j., ca. G. Zengg Seuj, •· t. éa L p. 728 kb., tsz. Petrinja, jb. és ah. Güna, ca. G. Gornii 
· Ssentuoru Sveti .Juraj. ltlasni6, 96, XXVJ, 83, a. t. a. p. Mal-. 
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Dolnjakl Q, Dolnjnki adók., Maj a pk., Zá g venicai j., cs. O. Krnljeviea, u. t. Kri!is6e, L p. Dri· 
ráb ""'· Zagreb, glinai j., cs. ö. Gornji Klas- veniilki Zagrad. 
nié a. t. Glina, a. p. Maja. nomone Q, Hrdéina adók., HraSéina Trgo-

D o l o v i I. Grabuisré. · .· visée pk., Varasd vm. Varaidin. ziatari j., 
D o l o.v i I. Grai!a~ki Dolo·fi. cs. ö. Zajezda, a. t. Budinl!éina, •· p. Hr&Aéina· 
D o l o v i I. Krstai!e. · Trgovi~ée. 

Doln§ Q, Be! o adók., Brod na K:upi - Bród D o n j a B a l! u g a l. Bai!uga. 
K./m. pk., Modnu-Fiume ttm.,- Modrul-Rijeka. BoDja B_atina adók., Ziatar pk., X BrlekoYo, 
delnicei j., cs. ö, Brod-Moravice, a. t. és a. p. Donja Batina, Klimen; Varasd""'·- Varaidi11, 
Bród K.fm. Brod na Kupi. ziatari j., haz BOi, i 1.855, H., rk. Donja Kon· 

Domab .Ua ""' Podravska Moslavina adók. Séi• a és Zlatar, ~.463 kb., tsz. Varasd Va· 
és pk., Ver6cse ""'· .· Viro'Ditica, alsómihol· raidin, jb. és ah. Zlatar, cs. G. Zlatar, XXV, · 
jáczi donjimiholjaci j., cs. ö. Podravska Mos- 81, a. t. és u. P• Zlatar. 
lavina, u. t. Alsómiholjácz Donji Miholjac, BoDja Datina Q, Donja Balina adók., Ziatar 
11o P• Podravska Moslavina. · pk., Varasd tim. Varaidin, ziatari j., es. O. 

DomagoT16 adók., Cvetkovié pk., Zágráb flm. Zlatar, · L t. és u. p. Zlatar. . 
Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., ház 107, Donja IJebrfna adók., Klakar pk., Po11egt1 

i 486, H., 1.670 kh., rk. Petrovina tsz. Zágráb t~m. Poiega, brodi j., ház 166, ! IU9, H., rk. 
- Zagreb jb. és ah. Jaska - Jastrebarsko, cs. ö. Klakar, kg. Klokoi!evik, 8.888 kb., tsz. 
laska Jastrebarsko, 96, XXVII, •· t. és Poüp, jb. és ah. Brod, cs. G. Gari!in, 78, 
a. p. Jaska Jastrebarsko. XXVIII, 91, u. t. és •· p. Brod. 

Domagon6 . Q, Domagovié adók., Cvetkovié Donja Bebrlna Q, Donja Bebrina adók., Klakar 
pk., Zágráb .,.. Zagreb, jaakai jastre- pk., Possega vm. Poit~ga, brodi j., ca. O. 
barskoi j.; Cl. ö. Jaska lastrebarsko, · L t. é· Gari!in, u. t. és a. p.- Brod. 
•· p. Jaska ·-lastrebarsko. DoDja Bedeli:ovclna Q, Bedekovi!ina adók., 

Domahovo Q, Veliko Trgoviiée adók. és Mai!e pk., Ya7·asd ""'· · Varaidin, ziatari j., 
pk., Varaatl """ · Var~rdin, kl~eci j., cs. ö. 0 , cs. G. Zabok, u.· t. és •· p. Gornja Bede-
Zabok, u. t. és u. p. Vehko Trgov1Aée. kovi!ina. 

DomaDjkal Q, Zrinski Topolovac adók., D 0 n j a B e 1 o y a IS a l. Begovai!a. 
Kapela pk., Belot1ár-Kör1Js vm. BjeZotJar· D 0 n j a ; B i a tr a l. Bia tra. . 
Krilet.~ci, belovári. · bjelovari j.,. cs •. G. Kapela, Douja. Brekovclna adók., Ra ven pk., Belovár· 
u. t. HelovAr BJelovar, u. P• Zrinslq Topolovac. Körös ""'· Bjelovar-Kriievci, körOsi _, kri-

Domaslone adók., Podvrh pk., X Do~as- !evcii j., hu SO, i 1!6, H., rk. KOrOs Kri· 
· lovec, Gradna, Medsave, Samoboraka Hrastma, levci, 877 kb., tsz. B elovir Bjelovar, jb. és ah. 

Samoborske Celina, Samoborski FarkaAevec, Sa- Körös Krilevci, cs. ö. KOrOs Krl!evc1, 16, · 
moborski Vrbovec, Savra§éak; Zágráb vm. Zag- XXV, 88, u. t. KörOs Krilevci, u. p. Raven. 
r~b, samobori j., ház ~66, i 1.783, H., rk. Sa- . DooJa Brcll:ovcina Q, Donja Brckovi!ina adók., 
mobor, 2.880. kb., tsz. Zágráb Zagreb, jb. Raven pk., Bt~lovár·Köröa Bjelovar· 
Samobor, ah. Zállráb ~reb, es. G. Samobor. Kriievci, körösi krilevcii j., cs. O. KOrOs -
fia, XXVII, 82, m. h., 

1
U• t. és. u. P• Sq.mobor. Krizevci; u. .. t. KOrös Kri!evci, u. p. Ra ven. 

Domasione Q, Domaslovec adók.! . Pod vr h ··u 0 n j a B u i! i c a L Bui!ica. 
pk., Zágráb ""'· Zagreb, samobon J., es. ö.- · Douja Badtclna O, Budii!ina adók., Hrasto· 
Samobor, ~ m. h., u. L és •· P• Samobor. vica pk., Zágráb ""'· Zagreb, petriojai j., 

D o m b ok l. Hnmei. cs. o. Petrinja, u. t. és u. p. Hrastovica. 
· Dumfnliovlca Q, Malo Trojstvo adók., Troj· Douja BukoTlea adók. Nova Bukovica pt., 
stvo pk., Belovár·Körös tim.. Bjelot.~ar-Krile."ci, Ver6c.u "'"'· Vi.rot.~iti.;a, szlatinai slatinai 
heloviri bjelo.var~ j., es. ~- Helovár Bjelovar, j., ház 53, ! so9, Sz., rk. Nova Bukovica, kg. 
n. t. és u. P• Miiubnovac.. Gornja Bukovica, 1.6!17 k.h., tsz. Eszék Osijek, 

Domitrone Q, Vidovec adók. és pk., Va- jb. és ah. Szlatina Slatina, cs. O. Salatina-
t"IJBd tim. Va7·aedin, varasdi V&ra!dini j., Slatina, 78, XX vm, 89, u. t. és .. p. Nov& 
cs. ö. Ladanjsko Brezje, u. t. Vara!din, Bukovica. · 

u. p. Vidovec. .. Doiaja Bull:odca. Q, Donja Bukovica adók., 
Domj:rniSlét ~. Drivenik o.dók. és pk., Modrus- Nova Bukovica pk., Ver&c1e v·m. Yirot~ilica, 

Fiun1e tim. Modrui-Rifeka.., cil'kvenicai erik· szlatinai alatinai j., ca. ö. Szlatina - Statina 
venicai j., ca. ö. Kraljevica, u. t. KriZiSée, u. P• u. t. és u. p. Nova Bukovica. 
Drivenii!ki Zal! rad. D o n j a B u z e t a l. Buzela. . 

Dnmjanl Q, Drivenik adók., és pk., Modrus- Donja Cemernlea O, Cemm;n~ca adók. és pk., 
Fiume tlm. cirkvenicai rrik · Zágráb tim. Zagr~. topuako1 J., ca. O. Topusko 
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ls Vrginmost, m. h. (Blatusa), u. t. Vrg 

111ost, u. p. Cemernica. 

• 
ID-

D o n j a D a b r i D a l. Dab ri Da. 
Donja Dobra Q, Brod-Moravica adók. • cs 

• 

pk .. Modrvs-Fiume vm. Motlrul-Rijek 
• 

lJ, 

delnicei j., cs. IS. Brod-Moravice, u, t. 
• 

és 
1o P• Brod-Moravice. 

DoBja Erdut.plnnfna 1""1, Erdc5d Erdutad ók. 
ás pk., Yer6cee vm. Virovi'lictJ, eszéki 
osijeki j., cs. IS. Dalja Dalj, u. 1;. és u. p. 
ErdeSd Erdut. 

ce-. Dollja Glavnfca O, Glavuica adók., Morav 
Belovar pk., Zágráb vm. Zt~greb, szentivá 
1elinai svetiivaDzeliDai j., cs. a. Kasina, u. 

n~ 

t. 
él •· p. Sasvete. 

Donja Glina O, GvijaDovié-brdo adó k., 
Veljun pk., Modrus-Fiume vm.- Motlrul-BijPk a, 
nluiDi sluDji j., cs. a. Veljun, a. t. és u. P• 
SziPin SluDj. 

Donja GorJl5.ka O, Goritlka adók., Rujevac p k., 
Ztígráb vm. Zagrib, dvori j.1 cs. O. Rujev ac, 
1o t. Dvor, 11. p. Rujeval!ki Beslinac. 

• 

DoBja. Greia 0, Leprovica adók., Duro se lo 
• 

pi., Zág,.cib vm. Zt~gf'eb, duroseloi j., cs. o. 
Dugo selo L t. és u. p. Dugo selo. 

Donja' Jelensta Q, Potok adók., PopovaC!a p k., 
Belooár-Körös vm. Bjelovar-Krile"ci, kutin • 

&l 

1 .. cL IS. Popovai!a, u. 1;. és u. p. Popoval!a. 
ne 
• • 

Donja KameDica O, Krispolje adók.., Jezera 
pk., Lika-KorbavtJ vm. - Lika-KrbtJvtJ, brin 
j., cs. D. Jezerane, a. t. és u. p. KriApolje. 
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Donja .Klada Q, Klada adók., Jablanac p k., 
Ll11-KorbavtJ vm. Lika·KrbtJM, zenggi 
P,ji j., cs. G. Jablanac, u. t. és L p. Don 

.. 
J l 

Starigrad. · 
Dollja IConjiiélna O, KoDjséina adók., HraCéin a-

T!JoviAée pk., Varasd vm. Vart~iiUn, zlata 
• 

fl 

j., ~, cs. O. Zajezda, r. ~' p. u. 
Dtllja Ionéfca adók., Ra~a pk., Belovár-E 

rll 11m. Bjelovar-Krilevci, belovári bjel 
rui j., ház 14!1, :S 779, H., sz., cseh., rk. Veli 
Grdjevac, !!U kh., kg. Nall'ypiszaniP.za Veli 
Piaanica, tsz., jb. és ab. Belovár Bjelovar, cs. 
Raéa. 16, XXVII, 87, L t. Velild Grdjevac, •· 

(J 

o-
ki 
ka 
o. 
P• 

Ra Ca. 

Do•Ja .KoTa~ica Q, Donja Kova~ica . adó k., 
Ra~ pk., Belovár-K6f'6a vm. Bjelo"ar·K1 • n-
f111ei, belovári bjelbvari j., cs. G. RaM, a. t. 
Veliki Grdjevsc, u. p. Ral!a. 

Donja IralléeTlca O, Hrib adók.., Gerovo p 
MotlrUB- Fiume vm. Modrui-BijektJ, l!abari 

k., 
• J., 

CL ö. Gerovo, u. t. és L p. Cml Lug. 
Donja Iup~lna adók.. és pk., Zágráb vm. 

Zagreb, pisaroYinai j., ház 377, f. 1.974, H ., 
~~ kh., taL Zágráb Zagreb, jb. Piaaravin 
ah. Juka, ca. o. 96, XXVI, 88, a. 
6a u. p. PisaroYina. 

a, 
t. 

Doaja .l11p6ina O, Donja Kup6ina adók.., 

' 

• 

b pk., Zágráb ""'· Zagreb, . pisarovinai j., o, 
cs • O. Pisarovina, •· t. és u. p. PiaarovinL 

J)onja .lustolllja Q, Vrspce adók. és pk., . 
z dgráb vm. Zagreb, zágrábi 11grebi j., cs. IS. 
v rapce, a. t. Zágráb Zagreb, u. p. Stenjevec. · 

M 
Donja Lamana· Draga Q, Zaviije adók., Brod 
oravice pk.., Motlrus·Fiume vm. Motlrvl
ijeka, delnicei j., cs. O. Brod-Moravice, a. to 
rod-Monvice, 11. P• Simatovo. 

R 
B 

z 

D o D j a L a s i D f a l. Lasinja. 
Donja Letina Q, Létina adók., SanJa pk.., 
ágráb vm. Zagreb, petriojai j., Cl, o. Sunja, 

q, t. és a. p. Sunja. · 
Donja Lomnica adók., Nagygoricza Velika 

G orica pk., Zágráb vm. Zag·reb, nagyroriczai 

l! O 

velikaroricai i., ház 108, f. 1,051, H., rk. Nagr· 
ricza V elika Gorica, !.560 kh .. tsz. Zágráb

agreb, jb. Na!rYgoricza - Velika Gorica, ah. 
iszek cs. O. Odra, C) 3, XXV, 8!, a. t. 
a. P• Nagygoricza · . Velika Gorica. 

z 
Sz 
és 

DoBja Lomnica Q, Donja Lomnica adók., 
agygol'icza Velika Gorica pk., Zágráb v•· N· 

Zagreb, nagygoriczai velikagorieai j., cs. 
o. Odra, L t. és a. p. Velika' 
G • on cL 

D o n j a L o v a a L Lovl!a. 

• V l 

DonJa Lut!elntca Q, Luceinica adók., Pisaro· 
na pk., Zágráb v1n. Zagf'tb, pisarovinai j., 
• O. Pisarovina, a. 1;. és a. p. PisarovinL 
Donja MaiTina O, MaiviDa adók., RakoYica 
., Mudrus Fiume vm. Motlrul-Bijeka, szluini 

cs 

pk 
slU•iji j., ;=-, cs. 6. Nova Kr~lja, a. 1;. és u. p. 

R akovica. • 

D o n j a M li n o g a l. Mlinoga . 

M, 
Donja .Moclla O, Mocil=l adók., Rakovica pk •• 
odt'tiB-Fiume Modrui-BijeltJ, szluioi

unji j., cs. O. Gornja Moilila, a. t. és u. p. 
akovicL 

si 
R 

Donja Motl~ina idók.., Nasicz Naiiice pk., 

x Donja Kurjailara, Ndil!ki LaJislavac, 
Na sil!ko Novo selo, Svajcarija; Yw6e.ce 

Íf'OtJitica, nasiczi nasicei j,, bál 186, f. 1.5~, j v 
H. , rk. - Nasice, kr. Gazije, 4.au; kb., 
ts z. Eszét Osijek, jb. és ab. Nasic1 Ndiee, 
cs. O. Naaicz ..;..., Na5ice, 78, XXVIII, 91, u. 1;. éa 

• 

u. p. Nasicz - Ndice. 
Donja Motlclna O, Donja Moti~ina adók., 
siee pk., · Vwócze vm . . · Virot~itictJ, nasiczi Na 
nasicei j. cs. o. Nasics Nasiee, a. t. és 

u. p. Nasicz Nasice. 
• 

Donja O, Obreska adók., Kl~tar 
Iv anié pk., Btiovár-Köröa tJm. Bjt:lotJar·líri-. .. ee t~ci, cazmai j., cs. o. KloUar . lvanié, u. t. 

anié vár lvanié-grad, u. p. Klo!itar Ivanié. 
Donja Obrijel adók., Badljevina pk., Po"ega 

Iv 

v 
H., 
m. Po ie ga, pakráczi pakraci j , ház 107, f. 7~ l, 

11., olasz., m., rk. Pakrácz Pakrac, kg. Pakrácz 
Pakrac (Toranj), 1.636 kb., tsz. Pozsega -

Polega; jb. 6s ah. Pak1·ácz Pakrac, cs. 6. 
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Kukunjnac, 78, XXVII, 89, •• t. Pakrios Pak· Vcwt11tJ em. VMaltJita, liatari j., -. &. Za-
rac, u. p. Badljevina. jezda, u. t. és u. p. BudinAéiaa. . 

DoDja Obrljel O, Donja Obrijel adók., Badl· DoDja Skela n, Sinae adók. és pk., Lika-
javina pk., Po1sega ""'· Polega, pakráezi pak· Korbat7G ""'· Ltka-Krbat1a, o\oesAnyi oto-
raci j., cs. O. Kukunjevac, u. t. Pakrács Pakrao, ilaci j., cs. lS. lanjile, L t. . Qto~ 
u. p. Badljevina.· · u. p. Lelée. 

DoDja Palilentea n, Gornja Jelenaka adók., D o n j a S k e l a I. Majerovö Vrelo. . 
Popovae!a pk., Belo'Dár-Körös Bjelovar- Donja Stlnlca Q, Stinica adók., Jablanac pk., · · 

• Krile11ct, kutinai j., 01. o. Popovaila, u •. t. és u. p. Lika-Korbava "•· Ltka-Krbaf1a, -
Popovac!a. s~nji j., cs. O. Jablanae, u. t. és u. p. Jablanac. 

Douja Pastala o, Pastuia addk.1 labukovac Donja Stranilla Q, Lfpnik adók., Ribnik pk., 
pk., ZtJgrtJb ""'· Zagreb, petrinjai j., ca. ö. Zágrtib "•· kArolydrosi karlo
Kraljevilani, u. t. és u. p. Kraljevüni. vaci j., ca. G. llali Modruspotok, u. t. Kirolr· 

Douja Perjallea O. Perjaaica adók éli pk., d.ros K.arlovac, u. p. Ribnik. · . . 
.Modn.~·Fiume ""'· Modrus·Bijeka, vojniéi DoDja Stnbica adók. és pk., ZágrtJb. t~mo -
j., es. ö. Perjasica, u. t. Generalaki u. p. Zagreb, atubieai j., hi.z 7!!, f. 631, H., ~. kb., 
PerjaliOL ' · • tsz. Záeráb Zagreb, jb. Stubica, ah. Zigrá.b-Z.,· 

D o D j a P er n a L Pema. reb, oe. G. halJ ben, 53, xxv, 81, .L- ~ 
· Donja Petrl~:ta O, Petrina adók., Ivanaka ~· 

pk., Belot1ár·K6rtJ1 ""'· Bjelot7Gf'·Krii~"ci, Donja Stublca Q, DoDja Stubiea adók. éa pi., 
heloviri bjelovari j., ca. ö. banaka, u. t. Belo- Zágrtf.b vm. Zagreb, atubir.a.i j., o, ca. O. 
Tir Bjelova.r. u. p. Ivanaka. · ' helyben, _[ll e. ~· . 
• D " n j a P i l o. · L Pila. Donja Su y aJa 0, Su vaja adók., Srb pk., LütJ. 

Donja adók., Orahovica pk., X Bak- Kor~a'Da ~· Ltla-Krb®fl, alsólapaczi -
Yik-Bla.tni Lug, Donja Piatana; Ver6c•e "m. donJllapael l·· .::f_, cs. O. Srb, u.. t. és u. p. Srb. 
Viro11itica, nasiczi nasicei j., biz U6, f. 595, Donja Sntl~ta Vas n, Svebl!ko Hra!iée adók.! 
H., sz., m., rk. és kg. Orahovlca, S.081 kh., tsz. JaAkovo pk.! ~ágráb ""'· • Zagreb, Urolyv,roSl 
Enék Osijek, jb. éa ah. Nasícz NaiJiee, es. karlovaci l·• cs. ll. Svetice, u. t. Kirolr,rúos 
o. Orahovica, 78, XXVJU, 91, 8 , t. ~~ a. P• Ora· Karlovae, u. p. Ja§kovo. , . 
hovica. · Douja Semnlca O, Semnioa adók., llihovljan . 

Donja Q, Donja. PiAtana adók., O.ra· pk., ~arasd ""'· Varazdit~,. zlat~ j., cs. G~ 
hovir·a pk Vtrot1itica nasiezi Za6retJe, u. t. Zaüetje, u. p. MlhovlJall. 
·nuieei j.,"' es. ö. Orahov.ica, u. t. és' u. p. Ora- Donja Sumetllca O, Elumetliea adók., Drqo-

. 1 · · . vi6 pk., Po;stlgfl 11m. Polega, pakráezi -

DoDja PlemeDiélna O PlemenSéin& adók. pakraci j., es. G. Pakráez .Pairac, L t. Pak· 

P d ,_ ' • ~ rácz Pak.rae u. p;, SpanoneL 
re,ra a p~, Vart~~ti 11m. Varalatn, prearad.u D j l!o ! L 

j ap d A~a ·p d OD&i:J'flC& , .,cs.u. regraa,a. ... -a.p. regraL nj 11 O ·ad"" ti"-· 
BoDja Pio~ Q, Pio~ adók., Lovinae pk., ~o 8 Top l~ ca . • ~r&IJje óa., Szen , ..... 

L 'k ...,. b .,. ~'· v. b .. A • • zehna Sveti !van Zehna pk., Zágráb v•. -
t. ·a-.n.or a'Da 11m. ..n~~>a-.n.r ava, IP'B.,..Cl J., 1710., b t" liD · ; 

• n • Pl .. A L · Go j .uwu"' , ave uvanze ll ,., cs. u. uOrDla oua, u. ... onnac, Do P• m li G s ü ... r s ti l z l' • Pl 6a es. • zen vmnze ma ve van e ma., u. .. 
0 

• • · és u. p. Sveti lvan Zelina. 
. DoDja PoJjana Q, P~IJana ad~k., Jablab~t ?~· Donja Treblnja O, Trebinja adók., Vuimani6 
Vara•d "'?· Y~rardt.n, varasdi . varazd1n1 J., pk., Mot.lf'III-Fiume ""'· Mot.lf'tfí-Bijiia, voj· 
c~. O. N oVI .Marof, u. t. Varasdtephea var.&!. ni6i j., es. G. Vukmanié," L t. és L .. p. Skakavac. 
dmske Tophee, u. P• Jal~abaL DoDja Trst~mlca adók., Bullica pk., Zágráb 

DouJa Pui6a O, ~u.~ea adók. ~ .pk., ZtJgrtJb "~~"'· Zagreb, j.; ház 89; i H., 11,, 

tlm. . .Zagr~b, zágrab~ zagreb1 J., O~ cs. O. rk. Bo6ica, kg. Bovi6, 1.lfi6 .kh., tsz. Patrinja, 
Z:1 pre81e, u. : PuMa-BlBU'&, ~· p. Za.pre81é. jb. és ah. Glina, cs. ö. Bovió, 96, XXVI, 

DonJa Rasenlca Q, Ra&amea adók., Ivanovo u. t. Glina, u. p. Pokupsko. 
aei.o _pk., Be~~á~·Kör6'1 ""'· ~jelovM·!friiB11Cit Donja "rsteDiea O, Donja Tratenica adók.~ . 
grubJAnopolJel l· cs. ö. Grub1sno Polje, L t. Buil1ca pk.. Zágráb ""'· Zagreb, j., 
Grubisno Polje, a. P• Ivanova s~>lo. es. o. Bovi6, u. t. Glina, u. p. Pokups~o. 

Donja Ra8eniea l. Ra.Senica. Donja Vas 1. Donja Sveticka Vas. 
Donja BIJeka O, Gornja Rijeka adók. ú pk., Donja Vele§uja adók., .Majur pk., Zágráhna. 

V arturl tJm. Varladin, nuvimaroli j., cs. O. Zagreb, koslajnicai j., ház 102, i 683, Sz., h., 
Go1'11ja Rijeka, Uo t. és •• p. Gornja R1jeka. rk. Kostajniea, kg. Donji Kukuruzari, U06 kh.,, 

D o n j a R i j ek a l. Plesivieka Re ka. tsz. Pelrinja. jb. Kostajniea, ah. Petrinja, cs. G, 

Douja Seinlea 0 Belec adók., BudiDséina pk., Mecené!ani, 96, XXVII, 88, L,~ ~ • P· llajur, 
• 

• 
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BoDja VeleiDja Q, Donja Velelnja adót., Slatina, es. o. Cr111c, 78, XXVIn, 89, w. t. 68 
)Iajur pk., Zágráb vm. Zagreb, kostajnicai j., u. p. Nova Bukovica. . 
cs. G. Me~en~ni, a. t. és u. p. Majur. Douje Bazje O, . Donje Bazje . adók., Nova 

DonjaVelika O, Ravenska V elika adók., Raven Bukovica pk., Veróc1e ""'· Virotlitic111 szlati-
pk., Bllo1Jtír-Körö• ""'· BjelOtltJr-Kriit!tlci, kG- nai alatinai j., ca. O. Crnac, u. t. és u. P• 
l'l')si krilevcii j., cs. o. Vrhovec, u. t. KOrOs Nova Bukovica. · 
lritevci, L p. Ra ven. . Donje Bre.zno O, Brezno adók., Hum na Sutli 

D o nj a V e l ik a L Kapelska V elika. pk., Varasli ""'· VMc1zliift, pregradai j., 
Donja Vefiaa O, Podvetiéa adók., Sulak pk., cs. O. Humski Brod, •· L Desinió, u. p. Hum 

Modrvs-Fiume ""'· Modru8-Bije"ka, suilaki j., na Suni. · 
. cs. o. Su§ak, a. t. és a. p. Susak. Donje BakoTlje (j, Bukovlje adók., Barilovió 

Donja VlsoiSka Q, Perjasiliki adók., pk., Modrus-Filune ""'· Modrui·BijektJ, voj-
Perjasica pk., Molinu-Fiume ""'" Modn.tJ-. niéi j., cs. o; Barilovié, u. t. Károlyviros Kar-
Bijekt&, vojniéi j., cL 6. Perjasica, •· L Gene- lovac, u. p. Barilovié. -

• 

ralski Stol, u. p. Perjasica. D o n j e C.e r j e I. Cerje·Tumo •. 
_ Donja ViRnjica adók., BedDja pk., X Donja Donje Cjepidlake O, Cjepidlake adók., Gjula-
Viinjica, Zlogonje; Var111d .,"., Yart.aldift, ves pk., PoSBega 1JtiL Po"iegt1, diU'Uvari j., 
inneci j., hu 169, f, H., ~, 1.64.1 kb., cs. o. Gjulaves, 11. t. és u. p. Gjulaves~ 

• • 
ta. Varasd Vara!din, jb. Ivanec, ah. Varasd Donje DobraTe adók., Gornje Dohrave pk., X 
Varüdin, ca. o. Bednja, 16, XXV, 88, a. L Donje Duhrave, Donji Zatezali, Gornji Zatezali; 
Ivanci, u. p. Bednja. Modrus-Fiums 11m. Modrui·BijektJ, ogalini j., 

DoBja VÜnjlca Q, Donja Vil!injica adók., ház 156, ! 868, Sz., r't. Popovo ll!lo, kg. Gomje 
Bednja pk., Varasli ""'· Vart~idifl, ivaneci j., Dnhrave, 3.68~ kh., tsz., jh. és ah. Ogulin, cs. G • 
. 0, cs. G. Bednja, L t. Ivanci, a. p. Bednja. Generalaki Stol, 96, XXVI, 86, •· t. Touoj, •· p. 

Donja VIahinléka Q, Grabrov Potok adók., Gornje Dubrave. 
Ludina pt., Bslot~ár-KJJrös .,"., Bjslot~ar- Donje Dobran O, Donje Dubrava adók., 
Krilevt:i, kutinai j., cL 6. Popova&l, u. L és a. p. Gornje Dubrav.e pk., Modrtt~-Fiu?JU vm • 
LudinL Modrui-Bijeka, orulini j., ca. O. Generalaki 

Donja V~a adók. Maralavec pk. X Bahnnsko o. L Tounj, u. P• Gornje Dubrave. · · 
Donja V~, Fotez-breg: Kanjir-hreg: Douj~ D. .O, Prozorje adók., .~BO selo 

Korparski-breg, Kraljsko, Kustrhanjeko, Slivarsko, pk., Z~gr~b ""'· . Zaf!rsb, dugose~ot l·~ cs. l. 
~tolnik-breg, Vincekovie-breg, Voéanska Plitvica; BrckoviJ&nl, •· L PnkraJ, u. p. BoiJakovma. 
'vcarGad '*· Vart~ldi.., iTaneci j. hu 816 Donje Hajdtne t"\, Vrhovako adók. és pk., 
f, Ul!B, B., ~' J.U7 :th., tn. Varasd' varai. ~odnu-Fiu'me vm. Mo4ru8-Bijeka nhovskoi 

· din, jb. Ivanee, ah. Varasd Varaldin, CL o. J., .cs. O. Vrbovako, u. t. és~ P• Vrbov~ko. 
Ladanjsko Brezje 18 XXV u. t. és a. p. Donje JeseDje Q, JeseDJe adók., GJormanee 
Júrulevec. ' ' . ' . pk., VartiB d .,m. V Grcaidin, j., es. ll • 

. f V ... D . . Krapina, a. L és .L P• Krapjn•, 
Don" a o .. a 0, onJa Voéa adók., M:arul!ievee pk., D . J 1 L J " 

· "' ~ ..,. "d' · . . "' o n J e o a n e o .. an. . 
. r G rtlSit t~m. r Gr a• ,,., tvanect l·• 0 , cs. O. D •• 4 ..,. dók. .., u • .... ,.. • 

Lad · t. B · • ... o...,e aomareTO a , aO••dDle& p ... , ~af/" 
aDJS o rezJe, u ... és a. p. marul!ievec. ..b z b t · · · · hl.- or.6 l! ." ... 

D j V b O V ba dók. T . . t ru vm. agre , pe l'lDJal J., ..., ., , ;;. ..,"'• 
OD a r a ' r a ' rnJanl p ., H k G _; K k m· . "'t•• "Lh 

n.. Po" h d' · A G . ., r • o .. ~e omarevo, lJ· IDJ&, ... - A ., 
.cviBtgfJ 1Jm. zegtJ, ro 1 J., Cl. u. arfln, ts 'h A. h p t · · A B" 1 ..... """ . . h. • és G · z., J • cS a • e nDJa1 cs. u. 1J9 Dla, wv, 

m. • a. "" u. P• arlim. . XXVII 8"' • é 81' . k' i. • --. . . . . ' .,, u. •• s •• P• lDJS l u •.• 
Do~~· Vrijesta Q, VnJeska adót,. Veh~1 Douje "KomareTO O, Donje Komarevo •dót., 

BastaJl ~k., Poneqa vm. Po~egtJ~ d.a~uvari ~:' Moiéenica pk., Zágráb 11m. Zt~greb, petrinjai 
ca. O. ~Julaves, , u. t. és u. P_• ' ellki-BastaJl. j., ca. o. Bijelnik, a. L és u. P• Blinjski · i.ut. . 

D o n J a Z d e n ll n a L Zdenllma. . D 0 n j 8 K 11 é e 1. Kuée. · 
_ Donja Zelina r-., Hrnjanec adók., Szentiv!p- Donje Kusonje adók., Szlatina Slatina pk., 

ztl!ina Sveti !van Zelina pk., Zágráb Yerdcee "•· Yiro,pitictJ, szlatinai alatinai 
"Zagreb, O• szentivánzelinai svetiivanzelinai j., i., ház .U, f !St, Sz., h., rk. Sladojevci, kg. 
es. O. Szentivánzelina Sveti lvan Zelina, u. t. Donji Meljani, 1.153 kh., tsz. Eszék Osijek, 
6I u. p. SzentivAozelina Sveti !van Zelina. jh. és ah. Szlatina Slatina, cs. ö. Szlatina -

D o n j e B a z i j e l. Donje Bazje. Slntina, 78, XXVIII, 89, a. L Sladojevci, a. p. 
Donje Bazje adók., Nova Bukovica pk., X Szlatipa. -- Slatina. 

Adolfovac, Adolfovo, Donje Bazje ; Verócee t~m. Donje Kusonje Q, Donje Kusonje adók., Szla
Virot~itica, szlatinai slalino.i j., ház 106,! 810., tina Slatina pk., Ys,-ócee vm. Virot~iticll, 
h., sz., n., rk. Cadjavica, tg. Dohrovié, 3.173 kh., szlatinai alatinai j., .cs. O. Szlaliua Slatina, 
tsz. Eszék Osijek,· jh. és ah. Szlatina - u. t Sladojevci, a. p. Szlalinll Slatina. · 

• 

• 

• • 

• 

• 

.. 

' 

• 

•• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• . . 

• • 

• • 

• 

• 

Uvn ··- Uon- · t 4-08 
• 

Douje Laiunje adók., Maruilevec pk., X Donje Donje Podotoöje (!), Podotoeje adók., Vukorina 
Ladanje, Ladanjsko Brezje; Varasd vm. Varal- pk., Zágráb "m. Zagreb, nagygoriczai veli• 
din, ivaneci j., biz Um, f. 1.0>7, H., rk. Maru- kagoricai j., cs. o. Nagygoricza Velika Gorica, 
ie vec, kb., tsz. Varasd Vara!din, j b, o. t. Nagygorica- V elika. Gorica, •· P• Novo éite, 
lvanec, ah. Varasd Varaldin, es. O. Ladanjsk ' Donje Polonje Q, Novo 'Mjesto adók., Szenl· 
Bre'iie, 16, XXV, 88, •· t. és a. p. Maru!ievee. ivánzelina Sveti I van Zelina pk., Zágráb t~m.-

Donje LadaDj e Q, Donje Ladanje adók., Ma- Zagrlb, szentivánzelinai svetlivanzelinai j., ca. 

• 

pk., Varasd vm. Varaldin, ivaneei ö. Szentivé.nzelina - Sveti Ivan Zelina, a. t. és .. 
. j., cs. ll. Lndanjsko Brezje, a. t. és u. p. Maru!ievee. u. p. Szentivánzelina · Sveti l van ZelinL 

Donje n, Molve adók. és pk., Bdo· Donje Pre4lrljeTO adók., Orabovica pk., )( 
"ár-Körös vm. Bjelovar-Kriiftci, rjurgjevaci Donje Predrijevo, Orahovil!ki Rastovae, Petrovo 
j., cs.· O. Virje, a. t. Virje, •· p. Molve. Polje; Verőele vm. Yirovitica, nasiezi- nuieei 

Donje adók., N ovi Marof pk., X j., há-& 100, f. 771, m., h,, sz., rt.· Crnae, tr. Obra· 
Donje Mnkojiice, Madzarevo; Varasa vm. dovei, S • .Ul kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. 

· Varaidin, novimaroft j., ház 304, z t. 789, H., Nasitz Na.Sice, cs. ö. Crnae, 78, XXVIII, 91, · 
rk. Mad!a.revo, kb., tsz. Varasd Vara!din, u. t. Ca~inci, u. p. Zdenei p. u. 
jb. Novi Marof, ah. Varasd cs. O. Donje Predrljno Q, Donje Predrijevo adók., 
N ovi Marof, 16, XXV, 80, a • .t. és a. p. N ovi Oraho~iea pk., Yeróc•e vm. Yirovitica, naaiczi 
Marof. nasicei j.. cs. ö. Cruae, u. t. Cai!inc:i u. p. . 

DonJe Jlakojiiée ö, Donje Makojilée adók., Zdenei p. u. • 
Novi Marof pk., VaraBd t1m. Varaidin, novi· Donje Prekrllje Q, PrekriZje adók., Vivodína 

• 

maroft j., es. G •. Novi Marof, •· t. és u. p. Novi pk., Zdgráb f1m.- Zagreb,jaskai jaatrebarskoi 
• • 

Maror. . · J., cs. c'J. Kra!iié, u. t. és a. p. Kraiié. 
Dou.je adók., Re~iea pk., X Donje Donje Prilliée Q, Gornje Prili!iée adók., Net-

1\lekuije, Husje, Orlica, Pokupski Kobilié, Po- retié pk., Zágráb vm. Zagreb, kirolyvárosi
kupaki Orlovac, Svinci, Vodostaj, Vurleniea; karlovaci j., es. O. Maii Modru!ipotok, u. t. 
Zágráb vm. Zagreb, károlyvárosi · karlo- Károlyváros Karlovae, ~-

j., hál 1(14, f. 1.2!19, H., rk. Károlyviros Donje PxlmtAlje adók., Primi!ilje .pk., )( Ad-
Karlo'f(l.c (Kemensko), 3.686 kb., tu. Zárráb libabe, Bjelobrci, Bjelopetroviéi, Donje Prlmi§lje, 

· Jb. és ab. Károlyváros Karlovae, es. G. Karajloviéi, Kurijevae~ Kurjege, Lon6ar-glaviea, 
Kirolyváros Karlovac, 96, XXVI, 81, a. t. NovkCJviéi, Pavlesié-aelo, Poviéi, PrimiAljanaki 
Károlyváros Karlovae, u. p •. Reeica. Raliéi, Rudenica, Skrbine; ""'" 

Donje Meku§je Q, Donje Mekuije adók., Re- _Modrul-Bijeka, szluini slunji j., ház 165, :1 
i!iea plt., ZtJgráb vm. Zagreb, . károlyvárosi Sz., rk. és kg. Tounjski Tri! ié éa 

, karlovaci j., cs. ö, Károlyváros Karlovac, kb., tsz. Ogulin, jb. és ah. Szluin- Slllllj, · 
L t. Károlyváros · Karlovac, u. p. Reeica. cs. ö. Primiilje, 79, XXVI, 8,, a. t. Stunj, 
· D o n j e M r z l o p o l j e l. Mreznieko Mrzlopolje, u. p. Primi!ilje. · 

Donje Q, OreAje adók., Szentiván~ Donje Prlmlilje O, Donje Primiilje adók .. 
zelina Sveti lvan Zelina pk., Zagráb vm Primiilje pk., Modrus-Fiume vm. Moarui· · 
Zagreb, szentivánzelinai svetiivanzelinai j., Rijeka, szluini slunji j., es. O. Primi~ije, a. t. 
es. ö. Szentivánzelina Sveti ban Zelina, u. t. Szluin Slunj, u. p. Primi!ilje. 
és a. p. Szentivánzelina Sveti lvan Zelina. Donje PsarjeTO Q, Psarjevo adók., Szentiván· 

D o .nJ e O r o al a v j e L Orosla,·je zelina Sveti !van Zelina pk., Zágráb ,",.,,-
• 

D o n j e- P a l j e ~ i n e l. Paljevine. Za gr eb, szen ti vánzelinai a vetii vanzelinai j., cs. 
DonjePazal'l~teadók.,Pazari!ite pk.,X Bakovae c'J. Szentivánzelina Sveti lvnu Zelina, .. t. és 

Debeljak, Donje Pazari!ite, Jovanoviéa Lug, Jova- a. p. Szentivánzelina - Sveti Ivan Zelina. 
novié-draga, Kalinova~a. Maia Plo.na, Milinkovi~- Douje :aujiAte Q, Kom adók., Zrmuja pk., 

• 
upo, Muharev Brijeg, Pazariina Dubrava, Paza- Lika-Korbava vm. IAka-Krbava, gra~ci j., ca. 
ri!ina Noveselija, Pazari!ina, Popoval!a. Simié-selo, o: Zrmanja-vrelo, -a. t. és u. p. Zrmanja-vrelo. 
Skvallra, Spanju!ia, Velilea Plana; Lika Korbava Donje Seiiste adók., Jutinac pk., Zágráb 11m. 
vm. Lika-KrbafJa, peruiiéi j., ház 4·i3, f. J. t 81, Zagreb, glinai j., ház 103, f. 730, Sz., h., rlr:. · 
H., o, 17.-"8 kh., tsz. Gospié, jb. Peru!iié, ah, és kg. Gli na, 1.63' kh., tsz. Petrinja, jb. és ah • 

. Gospié, cs. O. Pazari!lte, 79, XXVI, 86, u. L Pe- Gli na, cs. O. Glina, 96, XXVI, 68, u. t. éa o. p. 
ruiié, a. p. PaznL·i!ite. Glina. 

Donje PaznrlAte O, Donje Pazat•iste adók. Donje Snlli1.te Q, Donje Seli!ite adók., Jukinac 
Pazarili te pk., Lika-Korbava vm. Li.ka·Krbava. pk., Zágráb f1m. -- Zagteb, glinai j., CL Cl. '?Ir na 
pe:ru!iiéi j., o, cs. o. Pazari!ite, u. t. Per11!iié u. t. és u. p. Glina. 

_ •· p. Pilznri!ite. • D o n j e Se l n o L Selno. • 

. D o nj e P o d g o r j e l. SLubil!ko Podgorje. D o n j e se l o l. Donja Kup~ina. • 
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_ D o n j e s e l o I. Donji Poci lelj. . Donjl B restone O, Lovrec!an adók., Ziatar 
Donjo Stative O, Hrajakovo Jkdo adók., Nel- pk., Varasel vm. Varaiclin, ziatari j., es. o. 

retié ph:., Zcigt·áb 1JIIJ -- Zagreb, károlyvárosi Zlalar, irQ, r. (Zlatar Bistrica), ~ p. u. 
tarlovaci j., cs. ö. Maii Modruspotok, u. t. Ká- Donji Budaökl adók., Krnjak pk" )( Budac!ki 
rolyváJ·os K a.rlovac, u. p. N etretié. Rastovac, Do nj i Budacki, Dugi Do l, .Miakovac, 

Donje Tn O, Cvilovié adók., Szluin Pavkovié-selo; Moclrus-Fiume vm. lJfocZrus-
Siunj pk., lJfodt·us-Fiume ''m Modrus-Rijeka. Rijeka, vojniéi j., ház 139, ! 817, Sz., T-, !21.590 
aluini shmji j., es. O. Szluin Slunj, u. 1. kh., tsz. Ogulin, jb. Krnjak, ah. Szlnin Slunj, 
és u. p. Szluin Slunj. es. o. Borilovié, 96,. XXVI, M, u. t. Tu~iluvié, 

- D o n j e T a h o r is t e I. Buc!il!ko Taboriste. u. p. K1•njo.k. -
Donje Tihoro Q, Bród K./m. Brod na Kupi Donjl Duflackl O, Donji Budac!ki adók,, Krnjak 

adók. tls pk., Modrus-Fit"1le vm. Modru8-Ri- pk., Modrz'I-Fiume vm. Modru8·Rijeka, vojniéi 
jek a, delnieei j., cs. O. Delnice,. u. t. és u. p. j., -=f=-, cs. ö. Barilovié, u. t. Tusilovié, u. p. Krnjak. 
Brótl K.fm. Brod na Kupi. , D o n j i B u ko v ae I. Donji Zakanjski Bukovac. 

Donje Tomarc r., Rimisljanski Triié adók., Donjl Dukone O, Remetl! adók., Seatlile pk., 
Primislje pk., Modrus-F'iume "m. MrJdrt4B• Zágráb tm&. Zagreb, zágrábi zagrobi j., cs. 
Bijeka, szluini slunji j., CB. o. Primislje, u. t. ö. Zágráb- za,reb, u. t. Zágráb . Zagreb, 
Szluin Slunj, u. p. Primislje. u. p. Sestine. 

' Donje Vino O, \'rtnjako,•ec adók., Krapinatep- Donjl Cerovci r., Zrmanja-vrelo adók., Zrmanja 
-

licz- Krapinske Toplice pk., Varasa vm. Va- pk., Lika-KorbaVA "m. Lika-KrbafJa, gral!aei . 
rasdin, preg1•adai j., cs. ö. Zal!retje, u. t. és u. p. j., cs. ö. Zrmanja-vrelo, u. t. és u. p. Zrmanja-vrelo. 
Krapinatepliez Krapinske Toplice. Donji CeroviJani O, Cerovljani adók., Dubica 

D-o n j e V r a p c! e l. Vrapc!e. pk., Zágráb vm. Zagreb, kostajnicai- j., es. o. 
Donje Vratuo O, Vratno adók., Vinica pk., Dubiea u. t. és u. p. Dubica. 

Varasd vm.- Varazain, varasdi varasdini j., Donji Crnogovci O, Crnogovci adók., Staro 
cs. O. Viniea, -u. t. és u. p. Vinica. Petrovo selo pk., PosalJa vm. Po3ega, újrra-

D o n j e V r h o v i D e l. \'rhovine. - diskai novagradiskai j., cs. o. Staro Petrovo 
Donje Zd.ellce O, Zdelice adók., Kapela pk., selo, u. t. és u. p. Staro Petrovo selo. 

Belof!fir-lrörös vm. Bjelovar-Kriievci, belovári D o nj i C a ll' l i é I. Caglié . 
- bjolovari j., cs. ö. Kapela, u. 1. Podravski D o D j i G e h i l. Cebi. · 
Novigrad, u. P• Kapela. · Donjl DaraTar adók., Vanjski Daruvar pk., X 

D o n j l A n d r i j e v c i l. Andrijevei. Do nj i Daru var, Ljudevitino selo ; Possega- t'm.-
Daoji Babin Potok _ O, Babin Potok adók., Po~ da r,· J. ház <H9 .ll 1 770 C el se.qa, ruva ., · ""' , .., . , s 1, m., 

Vrbovine pk., Lika-Korbava vm. Lika-Krbava, h k é k D .. "5" Lb t p sz., ., r . s g. aruvar, .... ., a ... , sz. ozsega 
otocsáni otol!aci J •• , cs. {1. Vrhovine, u. t. Lil!ko p " 'b és h D r • D o.~oo"'l!'&, J • a . aruva , cs. u. aruvar, 
Petrovo selo· (nyáron: Plitvil!ka Jezera), u. P• 78 XXVII 89 t. é D , , , n. s u. p. aruvar. 
Vrhovine. · 

Donjl Daruvar O, Dónji Daruvar adók., 
Donji Baéin O, Baéin adók., Dubic;a pk., Vanjski Daruvar pk., Po88ega fJm. Poiega, 

Zágráb vm. · Za,qreb, kostajnieai j., cs. ö. Dubica, daruvar i j., es. o. Daru var, u. t. és u. P• Daruvar. 
L t. és u. P• Duhica. - , - Donji Desineo O, Desinec adók., Plesivica pk., 

D o n j i B a d o v i D c i I. Badovinci. . Zágráb vm. Zaoreb, jaskai j.;.slrebarskei j., . 
Donji Bogicent adók., Masié pk., Poe6ega tJm. cs. ö. Jo.ska Jastrebarsko, u. t. és u. P• Jaska 

-Poiega, újgradiska.i novagradiSkai j., ház 77, Jastrebarsko. _ -
f. 370, Sz., rk. Ógradiska Stara Gradiiíka, kg. D -'t D ljanl O D r · d 'k s i: 
.lleda.ri, 1.!103 kh., tsz. Pozsega Poiel?a, jb. és . 0~ 0 • 0 Jam a 0 ·• kare P ., 
ah. Újgradiska Nova Gradiska, '!B. o. Újgradiska Ltka-J{orba·IJa vm. Lika-Kt·bava, olocsáni -
_Nova Gradiiíka, 78, XXVII, s9, u. t. Medari otocnci_ j., .::f=-, cs. O. Dabar, u. t. Otoesán Oto~ac, 
Dragalié, u. p. Újgradiska Nova Gradiiíka. u. P• Skare. 

Donjl Bogleevel O, Donji Bogii!evci adók., Donji Dragancf O, Draganci adók., Cazma pk., 
Ma§ié pk., Poesega vm. Poie_qa, újgrauiskai Belovár-Körös "m. Bjel~var-Kriievc6, belo-
novagradiskai j., ca. o. Újgradiska .. Nova Gra- '!á.ri bjelovari j., cs. O. Cazma, u. t. és u. p. · 
diika, u, t. Medari Dragalié, u. p. Újgradiska Cazma. _ • 
- Nova Gradi~k.11. D o n j i D r a g a n e c l: Donji Draganei. 

• 

Donji Borki O, Borki adók., Sira<! pk., Pozsega Donjl Dnboveo O, Dubovec adók, Ra ven pk., 
tm.- Poee,qa, daruvari j., cs. O. Daruvar, a. t. Belovár-Körös vm. Bjelovar-Kriievt:S, kOrlisi
és u. p. Si~o.l!. krif.evii j., cs. ö. Sveti Petar Oreho\'ce, a. 1.-

Donjl Breg 0, Subotica adók., Rasinja pk., Körös Krif.evd, u. p. Raven. 
Varasd vm. Varazdin, ludbregi j .• cs. ö. Lu <:I- J)onjl Emovcl O, Emovci adók., Vanjska Po-
hre~r, u. t. és u. p. Rasinja. !ega pk., Poesega fJm. - Pozega, pozsogai po-
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legai j., cs. o. Pozsega- Pozega, u. t. és u. p. Varaidio, u. P• Varasdtepliez- Vara!dinske Top-
Pozsega Pofega. Iice. . 

Donji Flllpo\'léi n, Gornje PazarlAte adók., D o nj i Ko l a r e c l. Kolarec. 
Pazari~te pk., Lika-Korbava vm. Lika-Krbava, Donji Koslnj adók., Kosinj pk., )( Donji Kosinj, 
peruA.iéi j., es. o. Pazariste, u. t. Peruiiié, u. p. Krs, Podobljaj, Poljan, Rudinka, Vukelié-eelo ; 
PazariAt,;, · · Lika-Korbava vm. Lika-Krbava, perui1éi j., 

• 

Donjl Fodrovec O, Fodrovec adók., Sveli Petar ház 669, i. 3.3&5, H., sz., (), kg. Lipovo Polje, 
Orehovec pk., Belot•ár Körös vm. -- Bjelovat· 15.802 kh., tsz. Gospié, jb. Perusié, ab. Gospit, 
Krilevci, kOrOsi krilevci j., es. O. Sveti Petar es. O. Ko~inj, 79, XXVI, 86, u. t. Perusié, •· p. 

. Orehovec, u. t. Gornja Rijeka, u. p. Sveti Petar Kosinj • 
Orehovee. . Donjl Kosinj O, Donji Kosinj adók., Kosillj 

Donjl FrkaAl6 O, Bjelopoije adók., Korenica pk., Lik'l·Korbava vm. Lika-Krbava, peliliiiéi 
pk., Lika-Korbava vm. Lika-Krbava, korenicai j., 0 , cs. ö. Kosinj, u. t. Peruiiié, u. p. Kosinj. 
J., es. O. Koreni ca, u. t. és u. Jh Korenica. D o n j i K o v a f e v a c L Banski Kova~evac. 
· Donji Farjan O, Furjan adók,, Szluin Slunj Donjl Kraj O, Kraj adók., Brdovec pk., Zágrdt 
pk.,Motlrws-Fiu'll~evm. Modru8-.BVeka,szluini vm.-- Za,qreb, zágrábi zagrebi j., es. G. Zap-· 
alunji j., cs. O. Szluin SlunJ, u. t. és u. p. reSié, u. t. és u. p. Savaki Marof. 
Szluin - Slunj. · Donjl Jrraljenc O, Hraiiéinski Kraijevec adók., 

Donjl Geckone Q, Ivane~ka Kanita adót., Hra§éina-Trgovisée pk., Vat'Gscl. t~m. Vaf'aldift, 
lnnei pk., Vaf'astl vm. Vcaf'aldM, innaci j., ziatari j., cs. O. Zaje1da, •· t. Budin§éina, u. ,. 
ca. O. Ivanei, u, t. és u. p. lvanci. Hrascina-Trgovisée. 

D o n j i G r a b o v a c .l .Banski Grabovae. Donji Kremen O, :K.remen adók., Szluin-
D o n j i G r a e e c l. Gracec. Slunj pk., Mod·rus-Fiu., ••·-
Donjl QuiSani O, Gornji Gu~ani adók., Po- szluini slunji j., es. G. Slluin Slunj; u. t. á 

leSiti Brestovac pk., Ponega Vfn. Polega, po· u. p. Szluin Slnnj. . 
· uepi · po!egai j., es. O. Pozsep Pozega, a. t. Donjt Kuéan o. Kuéan adók., Biikupee pk., 

6s a. p. Pozsega ·Po!ega. . Varud vm. Varaiditt, varasdi ·-· varaMmi j., 
DoDjl Hrastovac ·adók., Staza pk.., Zá[lt'á.b cs. o. V~sd Vara!din, a. t. és •• p. Varasd-

vm. Zagreb, kostajnicai j., ház 13S, f. 831, Sz., Vara!din. · 
b., rk. Sunja, kg . .Meminska, !2.443 kb., tsz. Pet- · DonJi Küuruzarl O, adók., ll• 

• rlnja, jb. Kostajnica, ah. Petrinja, es. G. Sunja, een~ani pk., Zágrdb "•· Zt~greb, 
86, XXVII, 83, u. t. Sunja, u. p. Staza. · . j., "fo, Cll. G. M'eeen~ani, •· t. Major, .u. p. lle-

Donji Hrutovae O, Donji Hrastovac adók., cen~ani. . 
Staza pk., Zágráb 11m. Zagreb, kostaj n i cai j., D o n j i K u r i l o v e e l. Kurilovee. 
cs. O. Sunja, u. t. Sunja. u. p. Staza. . D o n j i K u r j a k l. Kurjak. 
· DoDjl Rruhnc O, Hotnja adók., Pokup&ko DoDJI Kati '"'' Brod-Moravice adók. és pk., 
plt., Zágráb "'"'· Zagreb, · · · j., es. D. Motlnts·Fiume tltn. Moclrui-Bijeka, delniceí 
Pokupsko, v.. t. Pisarovina, u. p. Pokupsko. j., es .• O. Brod-Moravice, L t. éa 11. p. Brod-

D o n j i H r v a ts ki St u p n i k l. St~pnik. Moraviee . 
D o n j i J a b u k o v a c l. J abukova e: Donji La baal o, V elika Popina adók., Zrmoja 
DoDJl Jalilovec O, Jelenjak adók., Deainié pk., pk., Likt~-Korbava t~•. IATI:a Krbata, B'f&i!&cÍ 

· Yllt'asd tim. Varaltlitt, pregradai .j., cs. o~ j., cs. ö. Velita Pop1na, a. t. és u, P• Zrmanja-
Desinié, u; t. és v.. p. Desinié. . vrelo. 

Donjl Javornik '"'• Kom adók., Zrmanja pk., Donjt Lacljevac adók., Silain Slunj pk., X 
Lika-Korbava tim. Lika-Krbatla, graea1~i j., Donji Ladjevac, Videkié-aelo; J!otlrtH·Ftu., 
es. ~. u. '· és L p. Zrmanja- ·vm. Modnti-BijekG, aluini slunjij., hú 1~ 
vrelo. . · i. 600, H., rk. Gomji Ladjevac, kg. Slu§niea, 

Dolljl .ILeeerl ,...., Modrui adok; éa pk., Modrus- 2..i08 kb., tsz. Ogulin, jb. 6s ah. Szluin Slunj. 
Fiume .Modrus-Rijelca, osulini j., es. o. cs. ö. Szluin Slunj, 79, XXVI, 84o, v.. t. és a. p • 
Modruii, ú. t. éa u. p. Modrus. Szluin Slunj. . . 

Don,Jt Jllioln O, Kirin adók., Bovié pk., Zágráb Donjl Ladjene O, Donji Ladjevac adók., 
• ... Zagreb, topuskoi. j., "fo, cs. G. Bovié, u. t. Szluin Slunj pk., ModntB-FiW~M vm. .ll!odf'Yi· 
Vrginmost, n. p. Bovié. Bijeka, szluini slunji j., ca. G. Szluin Slunj, 

Donjl JUasnlé O, Klasnié adók: és pk., Zágráb u. t. és u. p. Szluin Slunj. · 
""'· Zagreb, glinai j., "fo, cs. O. Gornji Klasnié, Donjl Ladaii .O, Ladul! adók., Brdovec plt., 
L t. Glina, u. p. Maja. · .Zágráb vm. Zagreb, zagr,bi j., cs. 11. 

Donjl ~eglneo Q, Kneginec adók., Biiikupec Zapreiiié, a. t. és u. p. Savaki M:arof. 

• 

plt., Varasd tim. Varaltlin, varasdi varal· D o n j i L a l i é i l. Ponikve. 
dini j.,· es. 6. Varasd Varaidin, u. t. Varasd · Donji Lapac Alsólapacz adók. és pt., X · 
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Alsólapac - Donji Lapac, Gajin~, Kosié-d raga, belovári bjelovari j., cs. IS. Sveti Ivan Zabno, 
Lapa~ki Obljaj, Lapac!ki Zbjeg; Lil:a-Korbet.va u. t. RoviAée, u. p. Farka!ievac. 
,._- JAktJ Krbat~a, alsólapaczi donjilapaei j., ·n o n j i M a. r t i j a n e c l. Martijanec. 
ház !8!,! 1.ö62, Sz., "f-, rk. Boric!evac, 8.3:!1 kb., Donjl Maslareo O, Maia Muena adók., Soko
tss. Gospié, jb. helyben, ah. Grac!ac, cs. IS. helyben, lovac pk., Belovár-Körós vm. Bjelovar-Krt-
19, XXVI, 86, p e. ie'Dci, kapronezai koprivnicai j., es. G. Soko-

Dolljl Lapac ..Usólapacz O, Alsnlapac lovac, u. t. Lepavina, u. p. Sokolovac. 
Donji Lapac adók. és pk., Li.ka-Korbatla t~m. DoDjl Mekinjrar O, Mekinjar adók., Podlapu · 
Lika-Krbava, alsólapaczi-donjilapaci j., "f-, es. O. pk., Lika-Kot·ba·ca vm. I.tika-Krbava, udbinu 
helyben, _r- e. ~- j., .:j=-, cs. O. Podlapac, u. t. és ~ p. ~Udbina. 

Dolljl Lekel fl, Klada adók., .Jablanae. pk., DoDjl adók., Szlatina . Slatina pk., 
LikG-Korbava vm. Liia-Krba'IJa, zenegi aenji Verdcee 'Dm. Virovitica, szlatinai alatinal 
~. es. ö. Jablanac, 11.. t. és u. p. Donji Starigrad. j., páz 64, ! 833, H., sz., .:j=-, rk. Sladojnci, 

. Dolljl 'Liponc adók., Újkapela Nova Kapela 1.17~ kb., tsz. Eszék Oaijek, jb. és ah. Szla-
pk., Pozsega 11m. Poiega, újgradiskai nova- tina Slatina, cs. IS. Szlalina Slatina, 78, 
rradiiikai j., ház 86, i. 4-~7, H., rk. Ujkapela XXVIII, 89, a. t. Sladojevci, u. p. Szlatina -

. . 

. Nova Kapela, 1.360 kh., tsz. Pozsega Pozega, -;latina. -· . 
jb. és ah. Újgradiska Nova Gra.li.ika, O. Új- Donjl Meljanl O, Donji Maljani adók., SIJf '' ' 
kapela Nova Kapela, 78, XXVII, 89, 11. t. és tina Slatina pk., Verócze vm. Virotlif'tee~, 
•· p. Újkapela Nova Kapela. szlatinai alatinai j., .:j=-, cs. G. Szlatina 

Do.uJl LJpono O, Donji Lipovac adók., Új- Slatina, 11. t. Sladojevei, a. p. Szlatina Slatina. 
kapela-Nova Kapela pk., Po.esega ""'- Poíega. DoDjl .IIIJholjac Alsómlholjácz adók. és pk., 
újpdiskai novagradiAkai j., ca. o. Újkapela X l:lockovci, Alsómiholjácz Donji .Miboljac, 
Nova Kapela, u. t. és •· p. · Újkapela Nova Glo!dje, Janjevci, Jozinci, Miholjacka Greda, 
IapelL . Miholjal!ka Skela, Miholjal!ki Karai, Miholja!ü 

D o D j i L i p o v e c L Donji Podorlki Lipovec. Maj ur, Paliba, Prodor, ZabAra, Zelena Zo.ba, t.. 
Do nj l LoTi é adók., Vivodína pk., X Donji Lovic, stiJovac; V et:óc.ee 11•. Viro 11itica, alsómihol- · 

furjaDiéi, Galezova Draga, Vivodinaki Gorniki, jáozi donjimiholjaci j., ház ! 4.180, H., 
Vivodinsti Ohrez, Vivodinako Cerje, Vrikovae; m., o, kg. Kapelna, 1U63 kh., tsz. 
Zágráb vm. Zagreb, jastrebarskoi j., Osijek, jb. helyben, ab. Nasiez Nuice, ca. l. 
biz l4ö, ! 7!!1, H., rk. Vivodina, 1.11)5 th., tsz. helyben, 78, XXVIII, 91, _r-e. ~ 
Ugrá.h Zagreb, jb. és ah. Jaska Jastrebarsko, DoDjl .lllhoJjac · A.lsumiholjácz mv., Altó-
ee. ö. Koslanjevac, 96, XXVI, St, .. t. Kruié, miholjácz Donji Miboljac adók: és plt., Ve-
•· P• rdcze 11•. Virofltica, alsómiholiáczi donji-

Dolljl LoTlé O, Donji Lovié adók., Vivodína miholjaci j., O• cs. o. helyben, r--. 
pl'., Zágráb ""'· Zagreb, jaskai jaatrebarskoi ~-
j., es. ö. Kostanjevac, a. t. Kraiié, 11. p. V i vodina. DoDjl MWod Q, IfiilonA adók., pk., 

DoDjl Lolao O, Bród K./m. Brod na Kupi BelovQ.r-Köt·ös 11m. BjelOtJar-Krilet~ci. 
adók. ú pk., Motlrt611-Fiume tma. Motlrui· j., es, O. Cazma, u. t. és a. l• Cazma. . 
~da, delnice.i j., cs. G. Brod-Morarice, 11. t. és Donjl llosti O, Jlosti adók., Kapela pt., 
•· p. Bród K.fm. Brod na Kupi. BelO'IJár-Korös 11m. Bjelo'Var-Kriiet~ci, belo-

DoJijl Lukayeo adók., Nagygoricza Velika vári .bi.elovari j., o, ca. O. Kapela, L t. Pod-
Gorica pk., X Donji Lokavee, Gornja Lomnica. ravski Novigrad, a. p. Ko.pela. · · 
Guei; Zágráb tJS. Zagreb, naui'Oriczai D o n j i M r a e l i n l ld.raclin. 
nl.üagoricai j., his 58, :! 8{)9, H., rk. Dobranec DoDjl lUkAié O, NikSié adók., Szluin -
és Odra, 1.849 kb., taa. Zágráb Zagreb, jb. Nagy- pk., Moarus-Fiume "m. Motlru8-Bijeka, 
goricza V elika Gorica, ah. Sziazek Sisak, . slunji j., es. O. azluin Slnnj, a. t. és L .. 

u. il. Odra, 63, XXV, 8~, •• t. és •· p. Nagy· Szluin Slunj. . 
roricu Velika Gorica. DoDjl Okrug o, Hrib adók., Ger.ovo p\:., MOtJ. 

DoDjl J,utanc O, Donji Lukavec adót., Nagy- t•us-Fiume 11m. Modrui-Bijcka, öabari ~ 
ioricaa Velika Gorica pk., Zdgráb 11m. es. O. Gerovo, a. t. és •· P• Crni Lu&' .. . . 

Zagreb, velikagortcai j., cs. o: U o n j i O r l o v nj ak L Orlovnjak. 
Odra, a. t. éa 11o p. Nag)'&'otieza Velika Donjl O~trc O, Mahovljié adók., Soiice pk., 
Gorica. · . Zágráb vm. Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., . 
. D o nj i L u li é i L Luliéi. o, cs. ö. KostanJ~vac, u. t. Krusié, u. p. Ko-

• 

D o n j i Ma h o v 1 j i é l. Donji Oitrc. slo.njevac. 
D o n j i M a r e t i éi l. Kupinec. D o n ji O !it r i V r h I. Donji Ozaljski OAtri Vrh. 
DoJJjl Markovac O, Kabal adók., Farkdevae Donjl Ozaljskl O~trl Vrh O, Ozaljski Oitri 

Pk., BelOtJár-Kör:ö• .,.. Bjelo'Dar-Krilevci. Y r h adók., Ozalj plt., Zágráb 11m. Zagnb, 
• 
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U.rolyviroai karlovaci j., cs. O. Svetice, a. t. kg. SjeniC!a"k, !.318 kb., tsz. Petrinja, jb. Vrgin-
Kirolyviros Karlovo.c, u. P• Ozo.lj. most, ab. Glina, cs. o. Vrginmost, 9.i, XXVI, 88, 

Doujl Petront adók., Dobrinci pk., Seerlm u. t. és a. p. Vrginmosl 
••· Bri,jem, rumai j., ház 168, :! 945, Sz., Donjl Sjenlcak O, Donji Sjenil!o.k ad6k., 
m., .:t", rk. Putinci, 3.313 kb., tsz. Mitrovicza Vrginmost pk., Zágráb "m. Zagreb, lopuskoi 
Mitrovica, jb. és ah. Ruma, cs. O. Dabrinci, 70, j., cs. G. Vrginmost, u. t. és a. p. Vrginmosl · 
XXVlll, 92, u. t. és u. p. Putinci. DonJi Skrad adók., Krnjak pk., Morlrvs· 

Do:ujl Petrovci O, Donji Petrovci adók,, Fiume "m. .Motlrui-Rijeka, vojniéi j., ház 56, 
Dobrinci pk., Seerdm "m. Srijem, rumai j., ! 350, Sz., kg. Gornji Sll.rad, 1.196 kh,, tsz . 

• .of, cs. O. Dobrinci, u. t. és u. p. Putinci. · Ogulin, jb. Krnjo.k, ah. Szluin Slunj, cs. ll. 
Donjl Poliiielj ro., Pocitelj adók., Medak pk., Borilovíé, 96, XXVI, ~. u. t. és u. p. Krnjnk. 

Lika·KorbatJa tJm. Lika-K1·ba'1Ja, gospiéi j., Do:uji Skrad O, Donji Skrad adók., Krnjak pk., 
es. ö. Medak, u. t. és a. p. Medak. Motlrw-Fiume fJm. .Motlrui-R\jd&a, vojniéi 

DoDjl PotluAkt Lipono O, Slani Dol adók., j., cs. O. Barilovic, a. t. és a. p. Krnjo.k, 
Podvrh pk., Zágráb tnn. Zagt·eb, samobori j., Donji Slatlntk: O, Slatinit adók., Podvinj pk., 
u. 11. Samobor, a. t. és u. p. Samobor. Possega "•· Pozega, brodi j., cs. ll. Brod, 

Don.Ji Poloj O, Perjasii!ki Kuzma adók., Per- n. t. Brod, a. p. Podvinj. 
jaaica pk., Motlt·us-Fi.utne t1m. Motlrus-Rijeka. D o n j i Sr b L Sr b. . 
Yojniéi · j. cs. ll. Perjasiea, a. t. Generaisti ~tol, Do:ujl Srdjanl adók., Badljevina pk., PoiBBgtJ 

L p. Perjnsica. · 'IJm. Poiega, pakráczi pakraci j., ház 68, 
Donji Popono O, Popovac adók., Szluin ;S 429, Cseb, az., rk. Badljevina, kg. Uljanik, 

pk., Motlrus-Fiume t1m. Motlt·us·Rijeka. 1.821 kb., tsz. Pozsega Polega, jb. és ah. Pakrácz 
aluini szlunji j., cs. G. SzluiD Slunj, a. t. Pakrac, ca. G. Pakrácz Pakrac, 78, XXVII, 
L .P• Szluin Slunj. · · 89, u. t. SiraC!, a. P• Badljevina. , 

· D o n j i P r i b i é l. Pribié. Donji Sretljanl Q, Donji Sredjani adók., Badl-
Donjl Prnjaroveo O, Su~njari adók., Kri! pk., jevina pk., Po11ega Poiega, pakrá.czi -

Belovár-Körös "'"· Bjelovar-Kriiet~ci, fazmai po.kraci j., CL G. Pwácz Pakrac, u. t. Sirae, 
• 

j., cs. O~ Kril, a. t. és a. p. Krí.i. · o. p. Bo.dljevina. . 
D o n j i P r o z o r l. Prozor. Donjl Startgrad O, Staiigrad adók., .T ablanac 
Donjl Pulkarlél. ro., Modrusko Zagorje adók., pk., Lika-Korbava fJm. Lika-Krbava, zenggi 

Modrus pt., Modt·us-Fiutne tim. Motlt-us· senji j., ö, cs. ll • .Tabla.nac, Jt (Starigrad), 
Bi,icka, oralini j., cs. G. Modru!i, u. t. és u. p. [g! . 

· · D o n j 1 S t e D j e v e c l. Stenjevee . 
Donjl Hajlé adók., Rajié pk., Poesega 'IJm, Donjl Sarampov O, Sarampov adók., Kloiltar 

Poie_qa, novakai j., biz 168, ! 1.00~, Sz., =j=-, Ivo.nic pk., BelofJár-Körös t1m. BjelotJar· 
· rt. Gornji Rajié, 1.781 kh., tsz. Pozsega Po!ega, Krize'IJci, i!azmai j., CL ll. Klostar lvanié •· t. 

jb. Novska, ah. Újgradiska Nova Gradiska, lvanié vár Ivanié-grad, u. p. Klo!lt.ar Ivanié • 
ca. o. Novska, 7~, XXVII, 89, u. t. és u. p. Gornji Donji SehoTAO Q., Zavr!lje adók., Brod-Mora-
Rajié. · vice pk., Motlrus-Fiume · Motlrus·Bijeka, 

Donjl Hajlé O, Donji Rajié adók., Rajié pk., delnicei j., cs. G. Brod-Moravice, u. t. Brod-
Pollega tim. Po"iega, novskai j., =j=- cs. O. Moravice, u. P• Simatovo. . · 
Novska, u. t. és u. p. Gornji Raj ic. D o D j i S k a r D i k l. Donjí Skrnik. 

Do:ujl Reblc O, Udbina adók. és pk., Lika· Donji Skrnlk O, Razvor adók., Zagorska Sela 
KorbafJa tim. Lika-Xr(Ja'Oa, udbinai j., es. ö. pk .. Varasd Varaiain, klanjeci j.; cs. il. 
Udbina, u. t. és u. p. Udbina. . ' DesiDié, u. t. Klanjec, a. p. Zagor-ska Bela. 

Donjl Rogl O, Bród K./m. Brod na Kupi D o D j i T i Ak o v a c l. Ti!ikovac. 
adók. és pk., Morlt·us-Fiume tim. Modrus· Donjl Tkalec O, Tblec adók., Raven pk., 

· Bijeka, delnicei j., es. ö. Brod-~Ioravice, u. t. Belovár-Kör6s "m. Bjelo"ar·Kriievci, körösi 
és a. p. Bród· K.jm. Brod na Kupi. kr•!evcii j., cs. 11. Vrbovee, a. t. KOrlis Kn· 

Doujl -selkovao adók., Stankovac pk., Zágráb !evci, u. p. Raven. 
tllrl. Zagreb, glinai j., ház 42, f. ~54, H., rk. _ Donji Tovarnlk adók., Ogar pk., Beerém tim. 

Vidu§evac, 736 kh., tsz. Petrinja, jb. éS ah. Glina, 81·ijem, rumai j., ház !!OS, f. 1.1~~. Sz., -=f, rk. 
cs. ll. Glina, 96, XXVI, 83, u. t. és u. p. Glina. N1kincze NikiDci, tsz. Mitrovicza - Mitrovica, 

Doujl Selkovao O, Do nj i Selkovac adók., jb. é;; ah. Ruma, cs. O. Gro.bovci, 70, XX VIII, 9J, 
Stankovo.c pk., Zágráb 'IJm. Zagreb, glinai j , u. t. Nikincze - Nitinci, u. p. Grabovci. 
ca. O. Glina, a. t. és u. p. Glina. Do:uji Tovarnlk Q, Donji Tova1-nik adók., . 

D o n j i S i n a c l. Sinac. Ogar pk., Sserém tim. Sri,iem, rumai j., -=f, ~ 
Donji Sjenti5ak adók., Vrginmost pk., Zágráb cs. ö. Grabovei, u. t. Nikincze Nikinci, u. P• 

em. Zagreb, topuskoi · j., 147, :t 854, · Sz., G1·abovei. · 
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Do••Ji Trebel n, Lonja adók. és pk., Poesega ko.rlovaei. j., cs. O. Dusa. Rasa, u~ t. és u. p. .. 

.,111 • - Po'Ie,qa, novskai j., cs. O, Crkveni Bok, Daga Resa. 
a. t. és 11, p. So.s. Donjl :Zagarl O, Ple!!iee adók. és pk:, MorJnu-

. Donjl Trpnei O, Trpuci adók., Odra pk., Zág- Fiume vm. Modrus-Bijeka, cabari j., cs. ll. 
ráb iltll. Zagreb, nagygoriczai velitagoricai Gerovo, u. t. és u. p. PJelíce. 
j., cs, O •. Odra, u. t. Stopnicki Leskovee, u. p. Donjl :Zakanjskl Dukone O, Bubujarci adók., 

• 
Odra. Ribnik pk., Zágráb vm. Zagreb, károlyvárosi 

D o nj i T u r n i I. Jablanci. · karlovaci ·j., es. !1. Svetice, u, t. KárolyvárOI 
. Donji Vaganae O, ·v aganac adók., Li~ko Pet- Karlovo.e, u, p. Jurovski Brad. 

rovo selo pk., Lika-Korbava vm., LiktJ-Krbava, . Donji :ZbllJ O, Horvatskrl adók., Desinié pk., · 
korenicai j., cs. !1. Lil!ko Petrovo selo, n. t. és VartJstl vm. _ VtJraltlin, pregrad:t-i j., cs. G. 
•· p. Lil!ko Petrovo selo. Desinié, u. t. Pregrada, •· p. Desinié. . 

Donjl Varol adók., Ógradiska Stara Gradi§ka Dopsln ~dók., Haraszti-- Hrastin pk., X D<1P· · 
pk:l )( Donji Varos, Pivare, ógradiska Stara G1·a- sin, Hrastinski Gaj, .Hrastinski Li~ovac, Hraslinslr:l 
di§ka; Pozsef{á vm., Po'iegtJ, újgradiskai Rast~vac~ . Rastov~1~, Vuk~~D~p.sm; Verőcse "w. • 
novagradiskai j.. ház 194., f. 1.04.0, H., rk. és - V~rov1ttctJ, eszeiti . ?SlJekl J., ház 111, :! 7ti9, 
kg. Ógradiska Stara GradiSka, 1.817 kb., tsz. Sz:•. m., . .:f, rk. SemelJ~l, S.169 Jr.~., tu. ~ék
Pozsega _ Pozega, jb. és ab. Újgradiska Nova ÜSlJek, Jb. Eszé~. felsc5varos DslJek go!nJ~ grad. 
Gradilíka, cs. o. Ógradiska Stara Gradiska, 78, ab. ~szék Osl.Jek, cs. O. Csep.én Cepm, 7S, 
XXVII, 89, a. t. .. és 11• P• Ógradiska Stara XXV~II, 91, (Vuka-Do~~m),. u. t, Vuka-
Gradiika. Dopsm, 11. p. VladJSJuveJ. 

D njt V "O D .. v x dók Ó d' k Dopstn 0, Dopsin adók., Haraszti-- Hrastia o aro., , ODJl aro .. a ., gra 1s a k 1'7' • "'T' • • ék' .. _,_, 
St , d'"k k n..- R w P ., r erocze vm. ,. •r0111t.ca1 etiZ 1- OSIJcu 

- ara t• ra 1" a p ., .ciNIISBgtJ 11m •. · oeegtJ, . ~ 0 C pé r. · .. v k D · 
" d' k · d""k · · ,.. Ó d" k J·o T• CS. • Se n \.iep1n, Uo •• U a- opBlD, np JS a1 novagra 1 .. &l J., es. u, gra lS a L h. VI d' 1 · . • . u. p. 1ez aza a IS avc1. 
Stara Grad1!ika. u. t. és u. p. Ograd1ska Stnra D "e dab& "..... · C · dók K 1 _ G · It · os n r , ,, esar1ca a , ar opago 
raJis a. Karlobag pk., Lika.-KorbtJva "m. Lika.-KrbtJflfl. 

· Donji Velemerió O, Barilovi~ adók. és pk.; gospiéi j., cs. o. Brusanet a. t. Bruiiane, a. p. 
Modrus-Fiume vm. Modru8-Bijeka, vojnici Ba.Ske Ostarije. 
~.cs. ll. Barilovi~, •· L Károlyváros Karlovac, Doseo-daliba n Cesarica. adók~ Karlopaga-
•· P• B~~ilov~é. . Knrlobag pk., Lika·Korba'fJa vm. 

0

Li.ka-KrbtJH 
D o n J 1 V 1 d u i e v a e l. Viduieva.e. gospiéi j., es. o. Brusane, u, t. Brusane, u, p. 
Donjl Vucko'rléi O, Cameralmoravicza Baske O!itarije. . 

lomorske Maravice adók. és pk., Modrus-Jf'iutn.e D o ií e n i l. Bruvanjski Jasenar. . 
... -Modrus-Bijeb, yrbovskoij., es. G. Vrbovsko, Dolen-plana n, Cesarica adók., Karlopaga-
L t. és u. P• Cameralmoravicza Komorske Karlobag pk., Lika·KorbtJ"a 'fJm., LiktJ-Krbao., 

. lloravice. gospiéi j., cs. ö. Brusane, u. t. Bru!íane, a. p.-
Donjl Vukojevac O, Vukojevae adók., Lekenik Bnske O~tarije. 

pk., Zágráb 'fJm. Zagreb, sziszeki sisaki j., Doien-ruja n, Cesarica adók., Karlopaga-
· ea. ll. Lekenik, 11. t. és u. p. Lekenik. Karlobag pk., Lika-Ko1·bava vm. LiktJ-K1·bao5, 

D o n j i V uk i i n a e L Vuksinac. gospiéi j., cs. ö. Brusane, u. t. Brusane, u. p. · 
Donjl Zaklopae o, Zaldopae adók., Srb pk., Ba!Jke. Osta.rije. . 

Lika-KorbavtJ '!lm. .LiktJ-Krba'fJa, alsólapaezi Dozetova Draga n, Debelo Brdo. adók.,. Bo
- donjilapaei j., ca. G. Sr b, •· L és u. P• Sr b. ni é pk.,. Ll ka-KorbtJ'IltJ vm. Lika-Krbava, ko-

D o n j i Z ak r a j e l Brodski Zakraje. renieai j., cs. ö. Bunié, u. i;, és u, p. Bunié. 
Donji Zatezall O, Donje Dubrave adók., Dracica n, Diaková.r Djakovo adók. és pk., 

Gornje Dobrave pk., Moclrus-Fi.ume vm. Motlrui Verócze vm. Viroviti~a, diakavari dja-
Bi;el&tJ, OIJUlini j., es .. ö. Generalaki Stol, •• t. ko voi j., cs. ö. Diakovár D ja kovo, .ll. t. és ll, p. 
Tounj, ll. p. Gornje Dubrave. . Diakovár Djakovq. . _ 

D o n j i Z e i! e v V a r o A l. Zec!ev Varoi. ])raga adók., Suiak pk., X Brig, B ur ini, Gu v no, 
Donjl Zveeaj adók., Duga Resa pk.., X Bela- Orliéi, Pelinova Gora, Progon, Tijani Vein Sten ; 

Yiti, Donji Zvecaj, Dvorjanei, Galovié-selo, Mrel- Motlrus-Fiume 11m. Modt·u8-Ri,ieka, su!iaki j., 
nifki Venac, Zágráb "'"'· Zagreb, kirolyvárosi ház 350, i, 1.499, H., rk. Orliéi, kg. Rijeka, 
- karlovaci j., ház 86, i. 760, H., rk. Sveti Pelar kb., tsz. Ogulin, jb. és ah. Susak,. es. O. Sulak, 
lrelnica, 1.705 kh., tsz. Zágráb Zagreb, jb. és haditengerészet, XXVI. 85, u, t. és lio p. Sulíak. 
ah. Károlyváros KarJovac, ca. G. Duga Rasa, D r a g a l. Crikvenicka Draga, Lukovdolvaka 
96, XXVI, 84, u. t. és u. P• Duga Rasa. Drara, Polelika Draga, Svetojanska Draga, Zrinska 

Dollji Zvei!aj O, Donji Zveó-J adók., Duga Dro.ga. · 
Resa plt., Zágráb 'fJm. Zagreb, károlyvárosi J)ragalté adók., Maii~ pk. Poesega 11m. Po· 
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Jega, újiJradiskai novagro.diskai j., ház 105, lovaci j., cs. G. Károlyváros -
:! &4.9, H., t., rk. Gornji Bogi~evci, gk. Sibini, :f (Draganiéi), a.. p. Draganiéi . 

Karlovac, 

kg. Medal'i, 1.640 kb., tsz. Pozsega Pozeg:l, jb. Draganiékl Vrh O, Draganiéi adók. és plt., 
• ah. Újgradiska NO\'a Gr:\dii!ka, es. ö. Oku- Zágráb vm. Zagreb, károlyvárosi karlovaci 
6ani, 78, XXVII, 89, ~· :f (Medari-Dragalié), j., ~- G. Károlyváros Karlovac, a. t. és a. p. 
•· t. Újgradiska Nova üradiAkn. · Draganiéi. • 

DragaiM O, Dragalié adók., Masié pk., Po- Draganiéko r-., Draganiéi adók. él 
••egtJ vm. Pozega, újgradiskai · novagradis- pk., Zágráb vm. Zagreb, károlyvárosi Itar-
kai j., cs. O. Okul!ani, ~ (Medare-Dragalié), :f, lovaci j., es. O •• ~árolyviros Karlovac, 1. t. 
a. p. Újgradiska - Nova Gradi§kn. és u. p. DragaméJ . 

. Dragalj in. 0. Bribir adók. és. pk., Modrus- Draganje selo O, Slani Dol adó~·.• Podvrh 
·Fiume vm. Modrus-Bijeka, cirkvenicai · pk., Zágráb vm. Zagreb, samobon J., cs. O. 

• 

· erikvenicai j., cs. O. Cirkvenica C:rikvenica, S~mobor, u. t. és u. P• Samobo.r. 
•· t. Ma. p. Bribir. Dragan-lugr-.,Porehdók.,Begte!epk.,.Po.ueg• 

Dragan ci adók., éasma pk., X Do raji Draga.nci, vm. - ~oze~tJ, pozsegai - polegai j., cs. o. Kutje-v:o, 
Gornji Komusevci ; Belovár-KlJrös vm. u. t. CJglenJk, u. P• Bekte!e. . . 
- Bjelovar-Kt·iifet~ci, ~zmai j~, ház 100, :f. ;oragdeT9 Brdo n: Buu1é adók. é~ ~~·· 

· 1~017, H., rk. Gornji Dragancf, tsz. Belovár L'kt~-Zor~ava vm. Liia-Kr~ava, koremcalJ., 
Bjelovar, jb. és ab. Cazma, cs. G. Cazma, 16, cs. ö. Burué, u. t •. és L P• Bu016. . 

• 

XXVII, 87, u. t~ és u. P• éazma. ~ragaiU f"'\, Latm adók:~ Plalk1 p~.! ~odtW· 
D r a g a n c i I. Podravski Draganci. F'~e vm. Modf'tli..B•~u, OfU.liDi J., ca. il . 
D r a g n n e c ·1. Draganci. · Pla8kl, •· t.. és u. P• P~~~. . 
D r a g a n i é l. Gudovai!ki Draganié. D r a g a A 1 l. Pothumakt Drapii. 

Dra anlél dók é 
" X B k . A. B Draga-Tinogradl r'\, P oleAka Drap ad6k., 

g a • s pa.., ar OVl<>l, ence- St ,. " Po Po" · 
.uA: ;.._ lj D 'A' D .6. D 'Ak' B t·a .. eman pa.., uega ••· 1ega, pozsegu 
uw, l..iel!' e, art<>l, ragant 1, ragant., 1 u- ,. . . ,. BitJ....-· .. A- p. 

D . .... G 1. k D ..... k. G . po .. egat J., cs. u. ..""~"'1, u. ... "" •· 
drovci, raganté-Lt o Ja , ragan1., 1 uct, Velika 

Draganiéki ~~g, Drag~n~éki M1·z~j~~~ Dl'aganiék! Dr~e 0, Sekulié adók., Sotice pk., Ugrllt 
Vrh, D~~mckll Gr~dts~e, F~~DJeb~t, Hudovs~l vm. Zagreb, jaskai jaatreharskoLj., ; , ca. ll. 
Breg, Iztqe, JazvacJ, Kr12nni!tc1, Ll!o~lDa, VrbiUlCl! K.ostanjevac, u. t. Kraiíié, L P• Radatoviéi. 
~g~áb vm. Zagreb, károlyváros~. . karlovae~ D r a g e 1. Palijan-selo •. 
J., haz 67~, :f. 4.804., H., rk. Dra~amckl Budrovet Dragié-brdo n, lesenica adók., Plüki pt.. 
6s Peb·ovma, 11>.406 kb. tsz. Zagráb Zasreb, Modrus-Fiu·me vm. Modrui-Bijeka, ogulini j., 
jb. és ah. Károlyv .. ros Karlovac, cs. O. ~á.I'O_l!,' cs. ö. Jesenica, u. t •. Pl~ki u. P• Saborsko. 
város Karlovac, 96, XXVI, 84, u. t. Dragamc1, Dragiéi n, Blata adók., Pla~ki pt., Moclrt18·' 
~· · F·iu'me vm. llfod·ru*-Rijeka, Olflllini j., cs. ll. 

DragaJdc'!l O, Draganiéi adók. és pk., Zágráb Jesenica, u. t. és u. p. Pla§ki. 
wm. - Zt~greb, ká.rolyvá.rosi karlovaci j., cs. ö. . D r a g i ~e v a c l. U1·agicevci. 
ürolyváros Karluvac, u. t. Draganiéi, ~· DragiceTei o, Cerina adók., Űazma p.k., Bllo-

D r a g a n i é i vasutiállomás l. 'IJár·KQrös 'Om.. BjeZovtJr-Krilevci, i!azmai j., 
.-nljaki. · · cs. (C éazma, u. t. és a. p. Gazma. 

Draganfé.tl BudroTCi O, Draganiéi adók .. és Drngli56Tlé-dolac n, SzentgyOrgy Sveti Juraj · 
J*., Zágrá~ vm. Zagreb, károlyvárosi kar- adók. és pk., Lika-Korbava vm. .lAka-Krba11a. 
leTaci j., (), cs. O. Károlyváros Karlovac, zenggi senji j., es. o. · Senj, u. t. él 
.. t. és u. p. Drago.niéi. · u. p. SzentgyOrgy Sveti Juraj. 

DraganiéJd Goljak O, Draganiéi adók. és pk. D l' a g i l! e v i é i l. Bruvanjski Jasenar. 
•uráb v1n. Zagreb, károlyvárosi karlovaci DragieeTBJd Pod! r-., Jablanac adók. és pk .. 
~ Cl. ö. Károlyvú.ros Karlovac, u. t. és u. P• Lika-Korbava vm. Liia-Krbava, ·zeoggi -
lnsaniéi. .senji j., Cll!. o. a. t. és a. p. Jahlanac. 

Draganléki Gucl Q, Draganici adók. és pk., D r a g i A i é i l. Radinovo Brdo . 
s.igt'áb 11m. Zagreb, károlyvárosi karlovaci . DragnuAa r"', Gornje adók., PazarlAte 
j., es. O: Karolyváros Karlovac, u. t. és u. P• pk., Lika-Korbava vm. Lika-Krbava, peruaim 
Draganiéi. . · j., cs. O. PazariAte, a. t. Peru!lié, n. p. Pazariite. 

Dragantéld Lug O, Draganiéi adók. és pk., DragonoA O, ~ipai!ki Br81f adók., Podvrh plt., 
. Zág'!'áb vm. Zugreb, károlyvá•·osi karlovaci Zágráb 11m. Zagreb, j., cs. O. Samobor, 

j., Cl, O. Ká1·olyváros · Knrlovac, u. t. és u. p. u. t. és 11. p. Samobor, 
Draganiéi. · Dragonolee adók., Dubranec pk., )( Dragoooaec, 

Draganlóki Mrzljakl o, Draganiéi adók. és Havidié-selo, ; Zágráb ""'· Zagreb, 
pk., Zágráb vm. Zagreb, károlyvárosi ka1·- nngygoriczai velikagoricai j., ház 117, f. 9tB, 
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• 

rel1, 8., rk. Dubranec, !!!.SS!l kh., tsz. Zágráb Zag 
jb. Nai!'Ygoricza Velika Gorica, ah. Sziszek 
Sisak, cs. O. Odr11, 53, XXV, !)j, u. t. és u 

• 

• P• 
Nagygoricza Velita Gorica. 
Dragono~eo O, Dragonolee adók., Dnbra nec 

pk., Zágráb ""'· Zagreb, nagygoriezai . 

velitagoricai j., cs. G. Odra, u. t. és u. p. Na gy-
~oricza. Velika Gorica. • 

Dragosavoi (""o Deringaj adók., Bruvno pk., 
LikrJ·Ko,.batla ""'· Li ka-Krbava, gral!aei 

• • J., 
ca. It Bruvno, u. t. Graeac, u. p. Bruvno. 

Drago!\eTci O, l'llalinci adók., Sosiee pk., 
Zágráb vm. Zagreb, jaakai jastreharsko • • 

l l·· 
ca. G. Kostanjevac, •· t. Kra!ii~, u. P• Radato 

DragoAléka O, Okunja~k adók., Dugo selo 
vi~i. 

pk.. 
Zágráb vm. Zagreb, dugoseloi j., cs. 0, D u go 
aelo, u. t. és u. p. Dngo selo. . 

Dragotin adók., Trna.va pk., Yerócee '"" • 
Viro'VitietJ, diakaviri djakovoi j., hé.z 69, 

G . 
• 

· f. 8!6, H., m., rk. Trnava, t.Ot-1. kh., tsz. Eszék 
Osijek. jb. ú ah. Diakovir Djta.kovo, cs. 
Vrpolje, 78, XXVIII, 90, u. t. Budrovci-Pi!ikore VCI, 

a. p. Diakovir Djakovo~ • 

pk.; Dragotln O, Dragotin adók., Trnava 
Verőce~ vm. Virovitica, diakovári djako 
~. es. !1. Vrpolje, n. t. Budrovei-PiAkorevci, u 

• 
VOl 

• P• 
Diakovát Djakovo. 

Dragotlna adók., Maii Gradac pk., Zágráb ""'· • 'll b !2 - Z11greb, glinai j., hAz 189, :E 971, Sz .. .:j=-, t 
th., tsz. Petrinja, jh. és ab. Glina, es. !1. M 
Gradae, 96, XXVI, SS, u. t. Glina, u. p. Mali Gra 

ali 
dac. 
pk., Dragotina O, Dragatina adók., .Mait Gradac 

Ztígrá.b vm. Zagreb, glinai j., cs. G. Maii Gra dac, 
• t. Glina, u. p. Maii Gradac. 

""'· Dragotinel adók., Kraljev~ani pk., Zágráb 
- Zagreb, glinai j., ház 56, :E 381, H., sz., 
l:untit', kg. Bacuga és Veliki SuAnjar, 483 kh., 
Petrinja, jb. és ah. Glina, es. G. Kraljev6ani, 

rk. 
tsz. 
96, 

llVI, 83, •· t. és u. p. KralJevMni. 
Dragotluci O, DragotiDei adók., Kraljev6an .. l 

pl, Zágráb ti& Zagreb, glinai j., Cl. o. 
U. t. éa u. p. Kraljevl!ani. 

O, veti~ mdók., Petrov • lD& 

. pk., Zágráb t~m. Zagreb, jaskai jastrebars koi 
j., ea. G. Kr&Aié, •· t. Jaska --Jastrebarsko, u • p. 
Petrovina. 

Dragovcl adók., Újkapela Nova Kapela pk., 
va-Po11ega ""'· Poiega, ójgradiskai no 

gtadiikai j., hAz 84, i, 439, H., rk. Újkapela 
Nova Kapela, 1.960 kb., tsz. Pozs.ega Poi 
jb. és ab. Újgradiska N ov a. Uradi~ka cs. 

esa. 
!1. 

Újkapela Nova Kapela, 78, XXVII, 89, 
lll. h., u. t. és u. p. Ra.tkovica. 

Dragovcl Q, Dragovei adók., Újkapela N o va 
kai lapela pk., Po•sega ""'· Poiega, újgradis 

-novagradiAkai j., cs O. Újkapela Nova Kap ela, 
m. h., U. i. és u. p. Ratkovica. 

Drago11.6 adók. és pk., X Ca.klovae, DragoVl 
Po11egrJ Poiega, pakráczi pakrac1 

• é • 
J 

• • J., 
• 

• 
• • 

• • 

• 

• -· 
h 
K 

b 80, ! 641-1 Sz., h., rk. Pakrácz Pakrac, kg. 
usonje, 1.79! kb., tsz. Pozseg& Po!ega, jb. és 
. Pakráez Pakrar., cs. O. Pakrácz Pakrac:. 
, XXVII, 89, u. t. Pakráez Pakrac:, u. p~ 

ah 
iS 
Sp • anovtc:a. -

DragoTié o. Dragovié" adók. és plt., Poss~gQ 

" m. Poiega, pakrá.czi pakraci j., cs. O. 
Pa krácz Paln·ae, u. t. Pakráez Pakrac, u. p. 
Sp • anovtCB. 

• 
Dragovi61 O, - Komor111te 

M oravice adók. és pk., Motlrus-Fiume tim. -
odrui-Bijeka, vrbovskoi j., .::f (Cameralmoravicza M. 

Komorske Moravice), cs. !1. Vrbovsko, u. t. 
Ca me:ralmoravicza Komorske Moravice, · •· p. 

• v ucini~-selo. . 
D r a g u !i i é k a L Drqofiéka. 
Dragutinac r-., Pustara Ljukovo adók., India 

Indjija pk., B•erlm vm. Brijem, rumai j., 
G. India lndjija, •· t. és •· p. India -

djija. 
es. 
In 

V i 
DragutiJJOl'ac r-., Poleika Koprivna adót..; 
lié-selo pk., Po6sega vm. Poiega, pozse·gai 

poiega j., ca. O. Bul!ko Kamensko, 11. t. és 
n. p. Pozsega Po!esa. 

D ra k u li é i l. LuiiM.ni. 
• 

D r am a l j l. Sveta Jelena-Dramalj. 
Dramaljsta Lokrica O, Sveta Jelena: -
·amalj adók., Cirkvenica Crikvenica pk., D1 

Modrua-Fiume ""'· Modrui-BijektJ, cirk· 
ni cai erikvenicai j., cs. O. Kraljevica, u. t. ve 

és u. p. Cirkveniea Crikvenica. 

ad 
Dramaljako Selce Q, Sveta Je!ena Dt·am~~.:j 
ók., Cirlr.venitl& Crikvenicu. pk., Modrus· 
iume ""'· Modrui-Bijeka, cirkvenicai -
ikvenicai j., cs. G. Kraljevica, u. t. és u. p. 

F 
cr 
Ci rkvenica Crikvenica. 

v; 
Drapinka r1, Zdenci adók., Orahovica pk., 
eróc•e ""'· Virovitica, nasiczi nailicei j.; 
• G. Crnac, u. t. Ora:hoviea, u. p. Zdenci. 
Drastln O, Grobuik. adók. és pk., Modru•
iume vm. Modrui-Bijeka, suAaki j., es. o. 
!lak, u. t. Susa.k, u. p. Cavle. 

es 

F 
Su 

Dra!\él Vrh O, Zumberal!ko Zeljezno adók., 
K alje pk., Zágráb vm. Zagreb, jaskai 
• 
JI strebarskoi j., es. O. Kalje, u. t. Krüi~, u. p. Kalje • 

Dralie Q, Cesargradski Dvori adók., Klo.njec 
., Varasd ""'· VtJraldin, kllmJeci j., cs. O. 
anjec, u. t. és u. p.· Klanjec. 

pk 
Kl 

z 
kg 
Pe 
n. 

J)ra~koT&o adók., Divuiia pk., Zágráb t~m. -
agreb, dvori j., hb 40, i. 315, Sz., rk. Divu~a, 
• Segestin, 596 kb., tsz. Petrinja, jh. Dvor, ah. 
trinja, es. G. DivuAa, 961 XXVII, ts3, a. t. Volinja, 
p. Divusa. 
Dra~koTac O, Dra.Bkovac adók., Divu!ia pk., 

Zá gráb t~m. Z11greb, dvori' j., es. O. Divu!ia, 
Ilo t. Volinja, u. p. Divu!ia. 

Li 
Dralikoviea 1""'1, Vojvoduiia adók,, Brinje pk., 
ka-K rba11a ""'" Llka·Krbat~a, brinjei j., 

G. Brinje, Uo t. és u. P• Briilje. . cs . 

• 

• • • 

• 

• • • 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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DrA!!kovfé 1'""1, Bisag adók., Gornja Rijeka pk., · Vit•ovitica, diakovilri djakovoi j., hrí1. IS!, 
Varasel vm. Varazain, novimarofi j., cs. ö. f 940, N., h., rk. Drenje, 3.003 kh., lsz. I::szi•k-
Gornja Hijeka, u. t. Szcntiv:ánzelina Sveti Ivan Osijek, jb. és ah. Diaková.r Djakovo, cs. G. 
Zelina, u. p. Gornja Rijeka. Drenjt!, 78, XX VIli, 90, u. t. Diakovár - Djakovo, 

• 
Dravica n, Cadjavica adók., Podravska l'tlosla- u. p. Drenje. 

vina pk., Verőcse vm. . Virovitica, alsómihol- Drenjski Slatinik Q, Drenjski Slalinik adók., 
jáczi donjimiholjaci j., cs. ö. Podravska Mo- Drenje pk., Veróc.re vm. · Virovitica, diakovári 

• 
slavina, u. t. Noskovci, u. p. Cadjavica. . •djakovoi j., es. o. Drenje, u. t. Diakovár -

Dravako Brezje Q, Babinee adók., Kriiovljau- Djakovo, u. p. Drenje. -· . 
lestica pk., "V~rascl vm. Varazdin, varasdi DrenoTa O, Blo.lkovec adók., Moravée·Belovor 
varaidini j., cs. ö. Vinica, u. p. és u. t. Vinica. pk., Zúgrá,IJ vm. Zagreb, szentivánzelinoi -

Draienoviél n, Brinje adók. és pk., Lika- svetiivanzelino.i j., es. ö. Szentivánzehna Sveti 
Kot·bava vm. Lika-Kt·bava, brinjei j., cs. O. Ivan Zelina, u. t. Szentivánzelin& Sveli lvan 
Brinje, u. t. és u. p. Brinje. Zelina, u. p. Sesvete. 

Dralica adók., Veliki Grdjevac pk., BelofJár- D r e n o v a e l. Banaki Drenovae, Osredacki 
Körös vm. · BjelofJat·-Kri&evci, grubisnopoljei Drenovo.c, Radnéki Drenovac. 
j., ház 149, i. 656, H., rk. Ladisla v, 1.868 kb., Drenov Bot o.dók., Kro.pje pk., X Bnmhe. 
tsz. Belovár Bjelovar. jb. Gru~isno Polje, o.h. kovaca, Drenov Bok; Po.rsega vm. Posega,noY· 
Belovár Bjelovar, cs. O. Veliki Grdjevac, 16, skai j;, ház 208, i. 9ii1 H., rk. Krapje, kg. Jaseno
XXVII, 87, u. t. és u. p. Veliki Grcijevac. vac, 3.117 kb., tsz. Pozsego. Poiega, jb. Novska, 
· Dratlca Q, Dt·o.2ica adók., Veliki tirdjevac pk., ah. Újgradiska Nova Gradiaka, es. O. Jasenovac, 

• 

Belovár-KörtJa fJtn. Bjelovar-Kriievci, grubis- 78, XXVII, 89, a. t. Jasenovac, u. p. Krapje. 
nopoljei j., cs. o. Veliki Grd.jevac, u. ~ és u. p. ; Drenov Bot ·O, Drenov Bok adók., Krapje 
Veliki Grdjevac. pk., Po.rscga '"''- Pozega, novakai j., cs. ö. 

D r a !i c a l. Lak tiéi. J asenovac, u. t. J o.senovac, u. p. Krapje. 
D r a z i c a l. Ramljanska Draiica. Drenovcl adók. és pk., .S.rertm fJm. Sríie•, 
Dra!lce o.dók., Jelenje pk., ){ Male Dralice, zsupanyai lupanjai j., ház 6!17, f.l-675, H., n., 

Podrlo, Podkilavac, Vele Draiice; Moclrus-Fiume 0, kg. Rajevo selo, tit390 kh.,. tsz. Eszék -
t~m. Modru8-Bijeka, suüki j., ház !US, ! 902, Osijek, jb. Zsupanya Zupanja, ah. Vinkaveze 
H., rk. Jelenje, 7.58!1 kb., tsz. Ogulin, jb. és ab. Vinkovci, es. G. helyben, 70, XXVIII, 901 

Subl:, cs. o. Susak, haditengerészet, XXVI, 86 u. t. Vrbanja, ~- , 
•· t. Susak, u. p. Jelenje. Drenoni O, Drenovci adók. és pk., Seert• 

Drencec o.~inovec adók., Kasina pk., Zágráb VIn. zsupanyai lupanjo.i j., a. cs. o. 
em. Zagreb, szentivánzelinaj svetiivanzelinai helyben, u. t. Vrbanja, ~-
j., cs. O. Sesvete, u. 1. Sesvete, u. p. Kasina. Drenone adók., Vo.rasdteplicz Varddinske 

Drencln& adók., Hrastovica pk., Zágráb "m. Toplice pk., )( Drenovec, Vidohornjak; Varaad 
- Zagreb, petriiiJai j., ház 43, i. 2.f.9, H., rk. és kg. 11m.· Varaldit~, novimaroll j., ház 118, i. 76!, 
Petrinja, 1.0~7 kb., tsz., jb. és ah. Petrinja, cs. O. Pet- H., rk. Svibovec és Varasdteplicz Vara!dinske 
rinja, 96, XXVII, 83, u. t. Moléenica, u. p. Toplice, !.909 kb., tsz. Varasd Varat.din, jb. · · 
PetrinJa. . , Novi Maro~ ah. Var&.sd Vara!din, es. ö. Novi 

Drenclna Q, Drenéina· adók., Hrastovica pk., Marof, 16, XXV, 88, u. t. és u. p. Varasdteplici-
Zágráb t~m. Zagf"eb, petrinjai j., cs. G. Pet- Varaldinske Toplice. 
rinja, u. t. Moséenica, u. p. Petrinja; Drenone O, Drenovae adók., Varasdteplica-

Drem6 1'""1, Grk adók. és pk., Beerém fJm. Varo.ldinske Toplice pk., Vaf"asd "'"· V arcai· 
Bf"ijfm, mitroviczai mitrovicai j., ca. ö. Sri- din, novimarofl j., cs. o. Novi Marot, u. t. ú 
jamsko. Ra~,\ a. t. Mcirovie, u. ·p. Grk. u. p. Varasdteplicz Varaidinske Toplica .. 

Drenje adók. és pk., )( Drenje, Mandiéevac; DrenoTica 1'""1, Virje adók. és p.k., BeJofJtir-Kö-
Vtf"óc•e vm. Virovitica, diakovári eljakovoi f"ÖB t~m. Bjelo11ar-Krii111ci, gjurrjevaci j., cs. G . 
j., hliz 105, i. 1.063, n., h., m., O• kg. Veliko Gjurgjevac, u. t. és u. p. Virje • 
Nabrdje, !1.070 th., tsz. Eszék Osijek, j b. és ah. D r e n o v i e a L Lipnicka Drenovica. 
Diakovár Djakovo, ca. O. helyben, 78, XXVIII• DrenoT Inanac 0. Brlog adók. és pk., .Lika-
80, u. t. Diakovár Djakovo, ~- Korba11a vm. Lika-Krbat~a, otocsáni oto-

Drenje O, Drenje adók. és pk., Veröc•e 11m. i!o.ei j., ca. G. Otocsán Otoéac, u. t. Zola 
Virovitica, diakovári · eljakovoi j., C5, cs. ö. Lokva, u. p. Brlog-!itacija. 
helyben, u. t. Diakovár Djakovo, ~- Dre!nlca adók. és pk., X Corti, Drelnica, 

D r e n j e· L Brdovecko Drenje, Séitarjevsko Drelnicko B"rezno, Drugomiiialj, Gomja Dre!Dica, 
Dr-enje. . Ivo~evié·lug, lvosevié-ponorac, Jagetiéi, Jesera, 

Drenjakl adók., Drenje pk., )( Kosanovié-jaruge, Krakar, Nikolii!i, Palice, Pod-
Drenjaki Slatinit~ Slatinicko Brdo; Verőcll 11m .bitoraj, Pra!iéi, Radojéiéi, Seoi!ani, Stanari, Trbo-

• • 
• 

• 

• • 

•• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 
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ntí, Vruc!ac, Vukelié-lisac, Zrniéi ; Modrus-Fiume Dl·fvonlékl Zagi"af 0 Drivenik !ldók.. és pk., 
,... Modrui-Rijeka, ogulini j., hAz 715, f. 6.025, JJfodrus-Fiume tltn. Modru8-Rijeka, eirkve
Sz., =f, rk. Je.zerane, 30.630 kb., tsz., jb. és ah. nicai crikvenie•i j., es. O. Kraljevica, n. t. 
Oplin, es. a. helyben, 06, XXVI, 85, u. t. Jezerane, Kr1~ iée, [8]. 
4d:f1l. Drlvenik adók. és pk., X Ba~iéi, Belobrajiéi, · · 

• 
Dre!nlca Q, Dre!nica adók. és pk., Modrus· Benkoviéi, Bla!iéi, Ceroviéi, Candrli, Domjnn-

Fivnie vm. Modrus-Rijcka, ogulini j., .:j=-, es. o. eiéi, Domjani, Drivenicki Beniéi, Driveni~ki Kru
belyben, u. t. Jezernne, "'""'· !iéi, Drivenicki Podsopalj, Drivenicki Zagro.d, 

Drelnféka Catrnja Q, Dreznik a.dók. és pk., Drivenit Gori'~ine, Jer~inoviéi, Klanfari, Klariéi, 
Jlodrus·Fiume t•m. Modrus-Ri.icka, szluini Koka.nj, Lia, Petrinoviéi, Pliiiiéi, Ropci, 
alunji j., cs. G. Rakovica, u. t. Rakovica, u. p. Rudenice, ·su~ik, ; Modrus-Fiume tlm.·-

. Dreinik. Modrua-Bijeka, cirkvenicai erikvenicai j., 
Dreiniéta Korana '""'• Smolja.nae· a.dók., Dre!nik ház 3i.2, i 1.673, H., o és rk. Tri b alj, 4-. 

pk., Modrus-Fiume 11m.- Modn~.8-Rijeka, szluini kb., tsz. Ogulin, jb. Cirkvenica. Crikveniea, 
- slunji j.,es. O. Rakovica, u. t. Rakovica. u. p. ah. Su!!ak, ca. O. Kraljeviea, haditengerészet, 
Drezni.k. XXVI, 85, u. t. Kri!isée, u. p. Drivenicki Zagrad. 

LtpoTa6a Q, Sadilovac adók., Dre!- Drivenit Q, Drivenit adók. és pk., Modrus· 
Ilii pk., Modrus-Fiume t~m. Fiume t~m. MQdrua-Rijeka, cirkvenjcai -
asiaini slunji j., es. o. Nova Krslja, u. t. erikvenicai j., o, cs. G. Kraljevica, ~· t. Kri-
Hakovica, u. p. Dreinik. , !isée, u. p. Drivenicki Zagrad. 

Dreinioko Bre.zno O, Dre!niéa adók. 'és pk., Drliéi '""',Janja Gora adók., PiaAki pk., Mod-
Modrus-Fiums vm. Moilrus-Rijeka, orulini j., rus-Fiume vm. Moilrus-Bijeka, QBulinij., cs. o. 
ca. o. Dremiea, n. t. Jezerane, u. p. Drezniea. Pl&Ski, u. t. és u. p. Pl~ki. 

Dreinioko O, Dretnik adók. és pk., Dr1ja6a adók., Sunja pk.,XCetvrtkovac, Drlja~a; 
Modrus-l!'iume vm. Modru.f-Bijeka, szluini Zií.gráb tim. Zagr_eb, petriojai j., ház 171, :E 
alunji j., es. lJ. Rakovica, u. t. Rakovica, o. p. 981, Sz., h., .:j=-, rt. Sunjo., ~.386 i.h., tsz., jb. és 
Dreinik. ah. Petrinja, ea. o. Sunja, 96, XXVII, 83, 11~ t. és 

Dreznlk adók. és pk.., X Brdine, D1·e.ini6ka, u. p. Sunja. · 
l:atrnja, Dre!niéko Seliste, Drelnik, Jrinovac, Drljaoa Q, Drlja~a. adók.,· Sunja pk., Zágráb 
(orana, Plilvice, Plitvi~ka Kosa, Poljnnak, Sertié- tim. Zagr.eb, petriojai j., .:j=-, es. G. Sunja, u. t. 
poljana ;;,Moilrus-Fi.ume 11m. Moilrui-B-ijeka, és u. p. Snnja. 
aluini slunji j., hflz 45,, :E !.87 Y, H., sz., 0 , D r l j a ~ a l. Muso.luéka Drljaéa. 
M rk. Saborsko, kb., kr. Sadilovac, tsz. Dr]janonc adók., ~a plt., Belot:ár·Körö• 
Ogulin, jb. és ah. Szluin Slunj, es. o. Rakovica, t:m. BjelofJar-Krilevci, belová1i bjelovari j., 
79, XXVI, 84-, u. t. Rakovica, ~- háa 10!!, f. 601, H., rk. Raéo., 1.01' kb., tsz., jb • 

.o. Drelnik adók. és pk., Moilrus~· és ah. Belovár Bjelovar, CB. a. Ra~a. 16, XXVII, 
Fillfile 11m. Modrul-Bijeka, szluini slunji j., 87, u. t. Severin, u. p. Raca. 
6, 111. ll. Rakovica, u. t. Rakovica, ~- Drljanonc O, Drljanovac adók., Raéa pk., 

D r e j n ik L Brezovil'!ki Dremik, Gomji Dre!- Belovár-Körós t~m. Bjelo11ar-Kril6fJci, be-
lik, Podolkiéki Dre!nik. lovári bjelovari j., es. G. Raéa, u. t. Severin, 
, D r e j n i k l. Rude. u. p. Ra~a. 

• 

D r i j ek o v o l. Malo Drijekovo, Veliko Drije- Drndléi 0, SUnica adók., ·J ablanac pk., Lilca-
kovo. KorbafJa fJm. Lil:a·Krba""• zengri senji j., 

Drlnak Q, Krmpote- adók., Ledeniee pk., Mo- ca. o. Jablanac, u. t. és u. p. Jablanae. 
ns-Fiume ""'· Moilrus-Bijeka, cirkvenieai Drnek adók., Or le · pk., X Drnek, Orle, Po-
- erikvenicai j., es. G. Cirkvenica. Crikve- savsko Vrbovo; Zágráb tlm. Zagreb, negy-
llica, u. t. és u. p. goriczai velikagoricai j., ház U7, :E 1.184, H., 

Drlnnféki Benfél Q, Drivenik adók. és pk., rk. Bukevje és Velesevee, ~-öBB kb., tsz. Zágráb-
· ICodrus-Fiume"m'- Moilrw-Bijel:a,cirkvenicni Zagreb, jb. NaryBorieza V elika Gorica, ah. Szi-

• 

- erikvenicai j., cs. G. Kraljeviea, u. t. Krizisée, szek Sisak, cs. G. NarJrorieza V elika Gorica, 
1. p, Driveniilki Zagrad. · 63, XXV, Si, •· t. Narnroricza V elika Gorica, 

DriTeniéki Kruilél '""'• Drivenik adók. és pk., u. p. Orle. · 
Jfodrus-Fivme vm. Moilru8-Biieka, cirkve- Drnek Q, Drnek adók., Orle pk., Zágráb 
Ilicai - erikvenicai j., es. ö. Kraljeviea, u. t. tlm. Zagreb, velik"goricai j., 

• • 

lri!i!ée, u. p. Drivenil'!ki Zagrad. cs. O. Nagygorieza Vvelika Gorica, u. ~.Nagy-
Drlrellf.iíki Podsopalj O, Drivenit adók. és goricza Velika Gorica, u. p. Orle. 

pi., Motlrus-Fiume vm. ;&[oilrus-Rijeka, Drnje adók. és pk., BelofJár-K6rös ""'· -
eirkvenieai erikvenicai j., cs. G. Kraljeviea, Bjelot~ar·KrilefJci, kapronczai - koprivnicai j., 
1o L Griiane, u. p. Tribalj. ház 2~6, f, 1. H., o, 3.164. kh.,tsz. Belovár . 
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n:eiovar, jb. és ah. Kaproneza Koprivniea, CB. jer.i j., es. G. Zabok, u. i. é:~ u. P• Veliko Trro· 
G. Kaproneza Koprivnica, 16, XXV, 88, ,,iMe. 
pe. ..uy'>. · DnaruAa f"'\, Tenjski Antunovac adók., Tenye 

DrnJe O, Drnje adók. és pk., Bt:lovtfr· Kö- ·- Tenja pk., Verőeze 11m. VirovitiCG, eszéki 
rös vm. Bjelovar-Krilevci, kapronczai osijeki j., es. ll. Tenye Tenja, u. t. Osjei!ii 
rivnicaij., o. cs. O. Kaproneza Koprivnica, Antunovae, u. P• Tenye Tcnja;. 
pe. ~· Dneni ][arof 0, Erdedsko Galdovo adók., 

Dropiíevec O, Rakoveéka 11Jaka adók., Vrbo- Topolovac pk., Zágráb vm. Zagreb, sziszeki 
vec pk., Belovár-Körös 11m. Bjelovar-Kri- sisaki j., ca. o. Sziszek Sisak, .. u. t. Sziszek 
let~ci, kOrOsi krizevcii j., cs. O. Vrbovec, u. t. Sisak, u. p. Topolovac . 
6s •· p. Vrbovec. Dnenjak f"'', Kom adók., Zrmanja pk,, Li/ca-

Dropkono O, Strirovec adók., Gornja Rijeka Korbava vm. - Lika-Krbava, rrai!aci j., ca. . 
pk., Varasd tim. Varaldin, novimaroll j., O. Zrmo.nja-vrelo, u. t. és u. p. Zrmanja·vrelo. 
ea. o. Gornja Rijeka u. t. és u. p. Gornja Rijeka. Dm!iloa n, Ceaari ca adók., Karlopo.go Kar-

Dnnlk f"'\, Ledenice adók. és pk., drus- lobag pk., Lika-Kot·batJa vm. Lika-Kt·baf1a, 
• 

Fivme ""'· Modru8-Rijekat cirkvenicai gospiéi j., cs. O. Karlopaga Karlobag, n. 1. és · 
erikvenicai j., ca. O. Cil·kveniea Crikvenie~, u. p. Karlopaga ·Karlobag. 
•· i. és u. p. Klenovica. · D r z a v n i P i j e s k i l. Kalinova~ki Pijeski. 

DrikoTci adók., Vanjska Pozega pk., Possega Dubica adók. és plt., Zágráb vm. Zagr,j, 
"'· ·-· Poiega, pozsegai pofet(ai j., ház 26, kostajnicai j., ház 713, ! 3.783, H;, sz., CS, 'f, 
i. 180, H., rk. Pozsega Pozega, 297 kb., tsz., 8.6:1lö kb., tsz. Petrinja, jb. Kostajnica, ah. Pet· 
jb. és ab. Pozsega Polega, es. G. Pozsega rinja, ca. G. helyben, 96, XXVII, 83, f. 
Pole~ra, 78, XXVIII, 91, u. t. és u. p. Pozsega _r-e. ~· ' 
- Pozega. • nubiea mv., Dubi ca adók. és pk., ·Zágráb"'"· 

O, Drlikovci adók., Vanjaka Polega Zagreb, kostajnicai j., o ,"f, es. O. helyben, 
pk., ],>o~&ega Po'lega, pozsegai pole~rai f, _r-e. ~- · 
J., cs. G. Pozsega Po!ega, u. 1;. és u. p. Po- .1.) u h j e l. Donji Desinee. 
ISel!'ll Pozega. · Duboiíao adók., Be)lrina pk., Pouega vm. -

Drugomüalj f"'', D remica adók. és pk., M.otl- Poiega, brodi j., ház 1!0, i. 619, H., o, kg. Kobu, 
nu-Fiume vm. Motlrus-Rijeka, ogulini j., cs. kb., tsz. Pozsega Poiega, jb.és ah. Brod, 
1. Drelniea, u. t. Jezerane, u. p. DreZnica. es. O. Oriovae, 78, XXVIII, 91, u.· i. Oriovac, 

DnAkone~ adók., Marnaevec pk., X Brodano- u. P• Bebrina. . 
ne,· Cerje Nebojse, Druskovee, Korenjak, KoA- DllboiSac O. D .. ubocac a~ó~., Bebnna pi:, Po· 
kovec Novaki. Varasd 11m.· ssega vm. Poeega, brod1 J., CS, cs. O. Or10vac, 
VaraUin, ivaneei j., ház sui, !. 1.819, H., r'k. ~- t. Oriovae, u. P• Bebrina. 

3.!104! kb. tsz. Varasd Varaidio Duboka adók., Begtele pk., Poesega vm. · Po· 
jh. Ivanee, ah. Varasd Varafdin, cs. G. La: iega, pozsegai polep.i j., ház 56, i. 36J, Sz., ri. 
danjsko Breaje, tG, XXV, 88, u. t. lvanei, u. p. Kutjevo, kg. Bektesto Gradiste, 1.8!11 ih., tsz., 

jb. és ah. Pozseg& Polega, es. O. Kuljevo, 78, 
XXVIII, 91, u. t. éaglin, u. p. Bekte!e . 

Doboka O, Doboka adók., Bektele pk., lb· 
• 

esega vm. Poiega, pozsegai poleBai j., cs. 
O. Kutjevo, u. t. éaglin, u. p. Bektele. 

D u b o k a l. Crna~ko. Duboka. 
DruAkono-gora O, Humski Druskovee adók., DuboJd ·n Bnnié adók és pk Lik IL 

RumnaSutli pk., Varasd"m.. Varaidin,preg- bat~a vm. Lika-Ifrbava :. korenica''1· · a- ~-
d . . ... H ,_, B d ... p , . J., cs. u. 

ra &l J., CB. u. ~msJU ro • u. "• regrada, Bunié, a. t. és u. p. Bunié. · . 
L P• Hum na Su tb... D u b ok i l. Basiéa Duhoki. 

DraAkonc Q, Dru!ikovec adók., Marallevec pk., 
Yaraea tim. Varaldin, ivaneci j., CB. G. 
L&danjsko Brezje, u. t. Ivanei, u. p. Marnlievec. 

D r us k o v e c l. Humaki DruAkovee. 

adó~.. Petríjanec pk., X Dru_lbine~, Duboki Dol adók., GraQe pk., X Duboki Dol, 
lomar, Podrava kl Strmee, Zelendvorskl GaJ; Gro.Q~ki Jelovac, Grat'!acki Vu~jak Turovae. 
Varasd Varaldin, varasdi varaidini j., Lika-Korba11a vm. Lika-Krbava,' grai!aci j.: 

· hú 116, ! 87'· H., rk. l'etrijanee, 2.490 kb., h6.z SS, ;E !61, Sz., h:, rk. és kg. Gracac, 
tsz., jb. és ah. Varasd - Varddin, cs. O. Vinica, kh., tsz. Gospié, jb. és ah. Gra~c. cs. 11. Yelika 
16, XXV, ~. u. t. Vinica, ·u. p. Pelrijanec, Popina, 79, XXVI, 86, u. t. és u. p. Gra~c. 

_ O, Drulbinec adók., Petríjanec pk., Duboki Dol O, Duboki Dol adók., Gracac pk., 
V taraBd vm. Varaldin, varasdi varaidini j., Lika-Korbaua vnl. Lika-Krbat•a, rracaci j., 
cs. O. Vinica, u. t. Vinico., u. p. Petrijo.nee. · es. O. Velika Popina, u. t. és u. P• Gracac. 

Drulllono O, Klanjecko Jezero adók., Veliko Doboko r'l, Cesariea adók., Karlopaga- Kar-
Trgovisée pk., Varasd. 1lm. Varaidin, klan- lohag pk., Lika-KorbtJf1ll vm. Lika-Krba"IJ, 
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goapiói j., cs. 11. ~rusane, -~· t. Karlopaga Dnbravcl O, Li~nica adók., Netretió pk., ZtJg· 
Karlobag, u. p. Bnsk_e OatanJe. t•áb vtn. Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., 

Jhlbokolje 1), Bu!im adók., Smiljan pk., Lilr.a- cs. O. Duga Resa, u. t. Duga Resa, u, p. Netreüó. 
KorbaJJa vm. Lika-Krbava, gospiói j., cs. ö Dnbruvcanl O, Kozalj-vrh adók., Netretié pk., 
Br1.1Aa.ne, u. t. Gospié, u. p. Smiljan. Zágráb 11m. Zagreb, károlyvárosi .karloval!i 

D u b ok o P o l j e l. Dultokolje. . j., cs. 11. Duga Resa, u. t, Doga Resa, u, p. 
D u b o v a c l. Okuenns ki Dubovac. Netretié. 

• 

Dubovec adók., Raven pk., Doljanec, Donji Dobravec o. Klenovnik' adók., Ivanci ·pk., 
[)ubovec, Hornji Dubovec, Kuéari, Ravenski Pav- Varasa vm. VaralaiK. ivaneci j., cs. a. Ivanci, 
lo-rec, Srednji Du b o vec; Belovár·Körös vm. - q, t. és n. p. Ivanci. . 
BielOtJfJr·Kriievci, kOrOsi kri!evcii j., ház 155, D u b r a v e c l. Dubravec-breg. 
f. 880, H., rk. Gornji Dubovec, 1.800 kh., tsz. Dnbrnvec·breg f"'l, Pisarovina adók. és pk., 
·Belovár Bjelovnr, jb. és ah. KOrOs Krilevci, Zágráb 11m. Zagreb, pisarovinai j., cs. a. Pisa· 
es. ll. Sveti Petnr Orehovec, 16, XXV, 88, u. t. rovina, u. t. és u. p. Pisarovina. 

• 

lillrlla- Kmevci. u. P• Raven. Dobranea adók., Kraljevec pk., X Du,bravica, 
D u b o v e c I. Bisaski Dubovec, Stubi<!ki Du· Lugarski Breg, Rozga, Rozganski Bobovec; Sut-

ilovec. Ianski Lukavec; Varasd 11m. Varaiclin, klan-
D u b o v e c l. Murioovec. jeci j., ház ~52, :E U01, H., rk. Rozga, !1!.750 kb., 
BaboTlea O, Podravska l{apela adók., Maii tsz. Vnrasd Varaldin, jh. Klanjec, ah. Krapina, 

Buk.ovec pk., Varasa 11m. Varaidin, ludBregi cs. o. Klan.jee, ö3, XXV, 81, u. t. Puséa-Bistra. 
j., cs. G. Maii Bukovec, u. t. és u. p. Mali Bukovec. u. p. Kraljevee. 

Dubo"ffll: adók., Podvinj. pk., PotMega ""'· Dubravica O, Dubrnvica adók., Kraljevec pk., 
Pofega, brodi j., ház 5!1, i. 276, H., rk. Pod- Varasd t~m. V tJraíain, klanjeci j., cs. a. Klan-
erkavlje, kg. Brod, 1.2.f.l kb., tsz. Pozsega jec, u. t. Puséa-Bistra, u. p. Kraljevec. 
Po1ep, jb. és ab •. Brod, cs. o. Brod, 78, XXVIII, D u b r a v i e a l. Desiniéta Dubravica. 
lll, 11. t. Brod, u. P• PodviDJ. Dubravs.ka GlaTica fl, Gornje Dubrave !!odók. 

DuboTlll:. O, Dubovik adók., Podvinj pk., Po- és pk., Modrus-Fivme vm. Moclrui-R-ijeka, 
. mga' ""'· Poiega, brodi j., cs. G. Brod, u:. t. ogulini j., es. a. Generalaki Stol, •· t. Tounj, 
Brod, u, p. Podvinj. · . u. P• Gornje Dubrave: 

fl, Podravske Sesvete adók. és pk., Dobravski o, I?nbra.vsko Brezje 
BelotJár-Körös ""'· Bjelo."ar·Kriiet~ci, gjur- adók., Dubrava pk., Belo'l16r-Körös BjeltJ11ar-

• 
lievaci j., cs. G. Pitoma6a, u. t. Klostar, u. p. Krizevci, c'!azmai j., cs. G. Cazma, a. t. és u. p. 
Podravske Sesvete. Dubrava, · 

Babranec adó.lr:. és pk., ·Zágráb "fl.l· Zagreb, Dubravairt Novaki adók., Dubrava pk., X 
- velikagolicai j., ház 6~, :E .f.Sh H., Dubra1 ski Novaki, Kostanj, ; Belo-vtir· 

O• 1.909 kh., tsz. ZáSTáb Zagreb, j b. Nagy- Körös vm. BjelotJar-KriietJci, i!azmai j., ház 
soricza Velika Gorica, ah. Sziszek Sisak, cs. :E 1.144, H., rk. Dubrava, l.~ kb., tsz. 
a. Pisarovina, 53, XXV, 81, u. ·t. és u. p. Nagy- Belovár Bjelovar, jb. éa ah. cs. G, 
soricza Velika GoricL éazma, 16, XXVII, 87, u. t. éa u. p. Dubrava. 

D11braneo O, Dobranec adók. és pk., Zdgr6b Dnbrankl Novaki O, Dubravski Novaki adók., 
... - Zagreb, nagygoriczai velikagoricai j., o, Dubrava pk., Belo11ár·Kiirös .",., Bjelot'af'-
•· G. Pisarovina, u, t, és u. p, Nagygoricza K9·iJetJci, i!azmai j., cs. G. Gazma, •· t. és u. p. 

· Velika Gorica. Dubrava.. · 

• 

' 

D11brava adók., Dubrava pk., Belovár·K6r6s Dobravsko Brezje adók., Dubrava pk., X Dub· 
ta. - Bjllo11ar-Kriie11ci, i!azmai j., ház 167, l'avski Markovac, Dubravsko Brezje, Koritno, 
i 87!, H., cseh, o, 1.081 kh., tsz. Belovár Ladina; Belovdr-Körös11m. Bjelovar-KriaetJci, 
Bjelovar, jb. és ah. éazma, cs. G. Gazma, 16, i!azmai j., ház 173, f, 865, H., sz., cseh, rk. 
lXVII, 87, .[ll e. ~- Dubrava, kg. Srpska Kapela_. 1.627 kh., tsz. Belo-

Dabran O, Dubrava adók. és pk., BelotJár· vár Bjelovar, jb. és ah. Cazma, cs. o. Gazma, 
KIJrós 11m. Bjelovar-Kriie'Oci, i!a.zmai j., o. 16, XXVII, 871 a. t. és u. p. Dubrava. 
11. a. . .[ll e. ~- · . Dubranko Brezje Q, Dubranko Brezje adók., 

D n b r a v a l. Brloska Dubrava, Krilovljanska Dubrava pk., Belovdr·Körös vm. Bjelo."ar-
Dabrava, Krmpotska Dubrava, Noskovcka Dub- KrieetJCi, c!azmai j., cs. a. Gazma, •· t. és a. p • 
rtva, Pazarisna Dubrava, Pu!'iéanska Dubrava, Dubrava. 
Samoliorska Dubrava, Z11i!retska Dubrava. · Dobrovilan adók., Veliko'frgoruée pk., X Bezo-

D u b r a v a I. Gornji Ladjevac. vin a, Dubrovi!an, Mrzlo Polje; Vtarasli vm.-
D u b r a v a· L Olol!ac. Vara~din, klanjeci j",, ház ~911, f. H., rk . 
D u b r a v a I. PleéaAi. Klanjec, Tuhelj, V elika Erpenja és Veliko Trgo. 
D u b r a v a l. Pregro.da. · v iMe, 1.817 kh., tsz. Varasd V jb. Klan-
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jec, ah. Zlatar, os. ö. Klanjee, 53, XXV, 81, D u g o r e p l. Odu§evae. 
a. t. és n. p. Veliko Trgovi~ée. Dugo selo adók., és pk., X Dngo selo, Kop-

Dubrovi!an Q, Dubrov6n.n adók., Veliko Tr.ro- eevec, Puhovo; Zágráb t~m. Za!Jf'tb, dugoseloi 
viSée pk., Varasd vm. . Varazdin, klanjeei j., j., hé.z !81, f. 1.9~6, H., m., O• 8.767 kh., tsz. 
cs. ö. Klanjee, u. t. és u. p. Veliko Tt·goviAée. Zágl.'é.b Zagreb, jb. helyben, ah. Zagreb, 

D u~ i é i l. Radatoviéi. . es. ö. helyben, líS, XXV, 81, r, 
Dudió r-., Nasiez Ndiee adók. és pk., Veróc•e _[ll e. ~- · 

t~m. - Virovitica, nasiezi nasieei j., es. ö. · Dugo selo Q, Dugo selo adók. és plt., Zágr46 
Nasicz N&Siee, u. t. és u. p. Nasicz - Ndice. vm. Zagreb, dugoseloi j., o, es. G. helyben, 

Dnga Bara n, Rétfalu Retfala adók. és pk., r. _[ll e. ~· 
Veróc•e vm. Virovitica, eszéki osijeki j., cs. u g o se l o I. LBSinjsko Dugo selo, Lak.a~ko 
ö. Eszék Osijek', u. ii. és n. p. Németl.'étfa.lu -- Dugo selo. 
Njema~h Retfala. · . Dugoselski Cruec O, Leprovica adók., Duwo 

Dogaile O, Bo§iljevslti Potok adók., Bosiljevo selo pk., Zá,qrálJ ""'· Zagreb, dugoseloi J., 
pk., Modrus·Fiume t~m. Modnll-Rijeka, vrbov- cs. ll. Dugo selo, u. t. és u. p. Dngo selo • 

• 

skoi j., ca. ö. Severin na Kupi, u. t. Generalaki Dugovac n, Pl~anski Pothum adók., PiaAki 
Stol, u. p. Boailjevo. pk., vm. Modrus·RijektJ, ogu- · 

Dugackl Lug n, BJ!danica. adók., Cabuna pk., lini j., ca. ö. Plaski, u. t. és u. p. Pla9k.i . 
· Yerócee vm, Yirovitica, v.eróczei . virovitica j., DuhoTl Q, Uljanik adók., és pk., PoesegtJ t·m. 
cs. ö. Suhopolje, u. t. és u. p. Cabuna. Poeega, daruvari j., cs. ö. Uljanik, a. ~ Pak· 

Doga Jleclja n, Zdenci ndók., Orahovica pk., raCka Poljana, u. p. Uljanik. . 
Verdeze vm. Virovitica, nasiezi ·- na~ieei j., Dujme!Uél n, Krasno adók., Szentgyörgy -
cs. ö. Kloko~evci, u. t. Orahoviea, u. p. Zdenci. :!veti Juraj pk., Lika·Korbava. vm. Líka· 

. Doga Resa . adók. és pk , X Duga Reaa Krbava, zenggi aenji j., cs. ö. Krasno, •· t. 
· Gr~éaki, 1\lrefni~ke Poljice, Mre.Zniéko Dvorisée, és u. p. Szentgyörgy Sveti Juraj. · 

Petrakovo, Sve.ti Petar M.reznica, Seketino Brdo ; Dujmlél O, Kostrena Sveta Lucíja adók., Susak 
Zágráb vm. Zagreb, károlyvé.rosi karlovaci pk., Modrus-Fiume ..,m. Modrw·Rijeka, su
j., hé.z 187, i. ~.tl!t, H., rk. Sveli Petar Mreznica, saki j., cs. ö. Susak, u. t. Suaa.k, a. p •. sveta 
kg. Károlyváros Karlovac, 1.867 kb., tsz. Zág- Lucija. · 
ráb Zagreb, jb. és ah. Károlyváros Karlo.vac, D u j m i é i l. Modruski Dujmiéi . 

• 

. es. ö •• helyben, !J6, XXVI, 84, , r, _[ll e.~. DnjmoTiél n, éoviéi adók., Sinac pk., Lila· 
Duga Besa Q, Dug-n Resa adók. és pk., Zág· Korbava t1m. Lika-Krbava, otocsá.ni otoaa.ei 

ráb vm. Zagreb, ká.rolyvé.roai karlovaci j., j., es. O. Janj~e, u. t. Otocsé.n Otoa&c, a. p. 
CB. Ö, helyben, r, _[ll e. ~· ' LeAée. 

Doga adók., Ludbreg pk., X Dugn D uj m o v i é se l o L Dujmoviéi. 
Rijeka., Ludlreski lvanae; VarAsd "".., Varas- D uk i é i L Bruvanjski Tomingaj. 
din, ludbregi j., ház 138, :E 1~8, H., rk. Luci· D uk i é i L V elika Gradusa. · 
breg, kg. Veliiti Po gan ac, !1.3--4 kb., tsz. Vara11d · Dukone Q, Pa~etina ad6k., Zaeretje pk., y,.. 
Varaldin.- jb. Ludbreg, ab. Varasd Vara!din, rasd vm. Varaidin, krapinai j., cs. ö. Za&etje. 
cs. ö. Ludbreg, 16, XXV, 88, u. t. és u. p. Ludbreg. u. i;. és u. p. Zaeretje. 

Doga Rije.ka O, Duga Rijeka adók., Ludbreg Dnlepska Q, Vrbove~ki Pirakovec adók., Vr-
pk., Varasd 11111. Varaidin, ludbregi j., cs. ö. bovee pk., Belovár-Körös vm. BjelOJJtJr·Ki't-

• 

Ludbreg, u. t. és u. p. Ludbreg. ie11ci, körösi krilevcii j., ca. G. Vrbovec, a. '-
Dugl Dol Q, Donji Buda~ki adók.; Kmjak és u. p. Vl.'bovec . 

p.k.,Modrus-Fiume 11m. Moaru8-Rijeka, vojniéi Duliba r-, Kuterevo adók., Otocsin -Otooac 
j., es.· ö. Barilovié, u..__ i;. és u. p. Krnjak. pk., Lika-Korbava vm. Lika·KrbaJJa, 

D u g i D o l l. Vrhovinaki Dugi Dol. oto~aci j., ca. G. Krasno, u. t. és u. p. Oto-
• 

D u g i V r h l. Prekriski Lovié. csé.n Oto~c. 
Dugnjenc Q, Ravno Hrezje adók., Tubelj pk., D u l i b e l. Divoselska Duliba. 

Varasd ""'· Varaidsn, klanjeci j., cs. ö. · Dulibica F'\, Mlakva adók., Kosinj pk., Lik•· 
Desinié, u. t. Klanjec, u. P• Tuhelj. Korbava t1m: Lika-Krbava, peruAiéi j., cs. G. 

Dugopolje adók., Srb pk., Lika-Korbava ""'· Kosinj, u. t. Peru§ié; u. p. Kosinj. · 
Lika·Kt·ba·ca, alsólapaczi donjilapaci j., hé.z 31, D u l j e b a k a l. Dulepska. 
:E !SS, Sz., kg. Osredci, kb., tsz. Gospié, Dumace Q, Gorake Mokrice adók., Gora pk., 
jb. Alsólapacz Donji Lapac, ah. Gra~ac, cs. ö. Zágráb t1m. Zagreb, petriojai j., ca. .lJ. Pet-
Srb, 79, XXVI, 86, u. t. és a. P• Srb. rinja, u. t. Petrinja, u. p. Gora. 

Dugopoljc Q, Dogopoije-adók., Srb pk., Liku· Duman n, éanak adók., Bunié pk., Lib-H.or· · 
Korbava 11m. Lika-Krbava, alsólapaczi donji- bat1a 11fll. Lika-Krbat~a, korenicai j., cs. 11. 
lapaci j., cs. ö. Srb, u. t. és u. p. Srb. Bunié, u. t. és a. p. Bonié. 
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D um a n l. Prljevski Duman. Zágráb vm. Zagreb, sziszeki sisaki j., hu 
~ SzentgyOrgy Sveti Juraj adl'lk. 86, i. 501, H., rk. Zo.!ina, t.981 kh., tsz. Zágráb-

... pJr:., Lfka-Korbava vm. Li ka-Kt·bat:a, zenl!'fiÍ Zagre~, j b. és ah. Sziszek Sisak, cs. o. Lekenik, ,_ 
- aenji j., cs. O. Zen gg Senj, u. i.. és u. p. 53, XXVII, 8~. u. t. Lekenik, u. p. Sela. 
Ssentrrllrgy Sveti Juraj. · Dntiea O, Dulica adók., Sela pk., Zágráb 

Dumboko r-., N ovi adók. és pk., Moartfa- vm. Zagr.eb, sziszeki sisaki j., cs. o. Lekenik, 
Fi.a~ vm. Moarui-Riieka, cirkvenicai u. t. Lekenik, u. p. Sela. 
erikvenicai j., cs. O. Cirkvenica. · Crikvenica, D u! i c a I. Crikvenica. • 

1o t. és u. p. N ovi. D u! i c a se l o l. Du!ica. 
D11menilléi O, Stajnica adók., Jezerane pk., DTOr adók. és pk., Zágráb vm. Zagreb, · 

Likt~-Korbava vm. - Lika-·Krbava, brinjei j., cs. dvori j., ház 168, i. 1.098, Sz., h., ~. rk. Divu!ia, 
l Jezerane, u. t. Jezerane, u. p. Stajnica. 1.863 kh., tsz.· Petrinja, jb. helyben, ah. Pet-

D um e n c i é s e l o l. Dumenl!iéi. rinja, cs. O. helyben, 96, XXVII, sa, _r- e. ~· 
DumoTec Q, Sesvetski Kraljevec adók., Ses· Dvor O, Pvor adók. és pk., Zágráb vm.-

1tte pk., Zágráb vm. Zagreb, zágrábi zag- Zagreb, dvo1·i j., =f, cs. ll. helyben, I- e. ~· 
ítbi j., cs. O. Sesvete, u. t. és u. p. Sesvete. D v o r a c l. Crikvenica. 

DudoTié·kuJd r-., adók. J ablanac pk., Dvorancl Q, adók. és pk., Zág-
Ub-Korbava vm. Lika-Krbava, zenggi ráb vm. Zagreb, pisarovinai j., cs. O. Pisarovina, 
lellji j., cs. ll. J ablanac~ u. t. és u. p. Jablanac. u. t. és u. p. Pisarovina. 

DandoTié-podl O, Stinica adók., J ablanac pk., D v o r a n e c l. Dvoranci. 
Liill-Korbava vm. Lika-Krbava, zenggi adók., Jukinac pk., Zágráb vm.-
Jenji j., es. O. Jablanac, u. t. és u. P• Jablanac, Zagreb, glinai j., ház 70, i, 366, H., rk. Vidu

Dunjak O, Kestenovac adók., Krstinja pk., iievac, 1U97 Jr:h., tsz. Petrinja, jb. és ah. Glina, 
Jlodrus-Fiume tJm. MoaruB-Rijelca, vojniéi j., es. O. Glina, 96, XXVI, sa, u. t. és u. p. Glina. 
'f'-, cs. ll. Kratinja, u. t. Vojnié, u. p. Krstinja. O, Dvoriaée adók., Jutinac pt. Zág-

Dunjenc· r-., adók. és pk., Lika- ráb vm. Zagreb, glinai j., ca. ll: Glina, u. t. 
KorbatJa vm, Lika-KröaN, peruliiéi j., cs. o. é!l u. P• Glina. 
Pazariite, n. t. Peruiié, u. p. Pazariste. D v o r i il é e l. Mrezniéko Dvorisée, Ozaljsto 

DuoTiél r-., Primisija adó~. és pk., Morlrus- ~vorisée, Rakove~ko Dvori!íée, Vivodinsko Dvo· 
Fi.a~ vm. Moarui-Rijelca, szluini slnnji rlAée. .. . . -
J" ca. ll. Primi!ílje, u. t. Szluin Slunj, u. P• Pri- Dvorliite; O, GorD,Jl Skrad adó~.! KrDJ~ . ~~·· 
lliilje. Moartfs-l!'""me vna. Moarus-R.•.1eka, VOJDlél J., 

D u r a li j e l. Tupéina. . cs. o .. v~~JUD, u. t. és :~.. P• K~nJak. 
. . · D v o r 1 A t e I. TremsJr:.o Dvorí§te. 

Durllncl O, Bratovanc1 a~ók.,, Ozalj pk., Zág- DTorjancl 0, Donji Zveé&j adók., Duga Re1a 
rlib "•· . Zagreb, Urolyva.rom karlovaci j., pk., Zágráb vm. Z"agreb, károlyvárosi kar-
oa. G. Sveüce, u. t. Károlyváros Karlovac, u. P• lovaci j., cs. o. Du.ra Resa, u. t. és u. p. Duga 
OzalJ. Resa. -

r-., Jablanac adók. és pt., Lfka- . DToroTi r-., Trema adók., Vojakovac pk., Belo-
Korbafia t~m. Lika·Krbava, zenggi senji j., 'tJár-Körös tJm. Bjelovar-Kriievei, kOrOsi-
-.6. Jablanac, u. t. és u. P• Jablanac. tritevcii j., cs. o. KllrOs Kri!evci u. t. KOrOs 

Duzluk adók., Orahovica pk., Verőcse vm. Krilevci, u. p. Vojakovac. · 
Virovitica, nasiczi na!iicei j., hiu 71, ! 474-, DTorska E), Cirkvenica Crikvenica adók. 
lz., h., rt. és kg. Orahovica, !.862 kh., tsz. Eszék és . pk., Moarus-Fiume vm. Moaru8-Rijeka, 
- Osijet, jb. és ah~ Nasicz Nasice, cs. O. Ora- cirkvenicai erikvenicai j., ca. O. Cirkvenica
horica, 78, XXVIII, 91, u. 1;. és u. P• Orahovica, Crikvenica, •· t. és u. p. Cirkvenica Crik-

Duzlut Q,. Duzluk adók., Orahovica pt., Ve- venica. 
r6t:1e ""'· Virovitica, nasiczi nailicei j., cs. Dtapel'OT&e Q, Krstinja adók. és pk., Modrus-

• 

1. Orahovica, u. t. és u. p. Orahovica. · Fiume vm. Modt·us-Rijeka, vojniéi j., cs. o. ' 
Diliica adók., Sela pJr:.., X Dulica, Majur Dulica; Krstinja, u. t. Vojnié, a. p. Krstinja • 
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Egel)ac r-., Sveti Rok adók., Lovinac pk., Brka.Si,. Dobt·anska Sela, Dobranske Gori~ce, 

IAku.-KorbatJtr. ""'· Lika-Krbat~a, ira~aci j., Dobransite Ravnice, Dobranaki Kolim, Dobranaki 
cs. O. Lovinac, u.. t. és ti.. p. Lovinac. Peéa.ni, Dobr1mski Poijanci, Dobranski Spehari, 

Eglól "'• Metljedjak adók., Pla.ski pk., Modrus- Dobranaki Vriak, Halari, Kasuniti, Lauai, Lugari, 
. Fiume ""'· Modru8-Rijeka, ogulini j., cs. o. r ... upinci, Sto~iéi; Modrus-Fiume ""'· Modf'tli,._ 

Plaaki, •· t. és a. p. Plaiki. · Bijeku., ogulini j., ház !135, ! 1.380, H., rk. Geoe-
E!fiéi l. Latinski Egiéi. • . ralski Slol és Popovo selo, 4.361 kb., tsz., jb. él 
Elemlrono r-., Stipanovci adók., Podgoraa pk .. ah. Ogulin, cs. ö, Generalski Stol, 96, XXVI, 

Veröcse t1m. Yirovitica, nasiczi JJII.Sicei j., u.. t. és u. P• Generalski Stol. 
ca. O. Podgora6, u. t. és u. p. Podgora~. Erdeljaka Q, Vrbove~ki Pírakovec adók., 

Emflijln Dvor r., Erdővég - Erdevik adók. és Vrbovec pk., BelofJá.r-K6rös """ BjelotuJr-!{ri-
pk., Szerém ""'· Srijem, újlaki iloki J., es. ö. íevci, körösi - krueyeü j., cs. ö. Vrbovee, w. '-
Erdővég Erdevik, a. t. és u. p. Erdővég és u. p. Vrbovec. 
Erdevik. ErdeTik ErdliTér adók. és pk., X 

Emlnovcl adók., JakaÍé pk., Pozaega ""'· Dvor, Erdevil!ka Konopljara, Erdevic!h Topola, 
Poiega, pozsegai polegai j., ház .ft7, ! 31!1, Erevi6ki Novi Dvor, Erdővég Erdevik, Jabub, 
a, rk. J akSi é, kg.· Trestano vci, Sót kh., tsz., jb. és Postara Gerje, Traéa1 e ; Seerlm .,._ EJrij-. 
ah. Pozsega Po!ega, cs. ö. Pozsega újlaki iloki j., há& 790, f. 4.146, ~ n., t., a., · 
78, XXVlll, 91, a. t. Pozsega Polega, a. p. o. -=f', 9.801~ kh., tu. ~trovicza .M.itrovica, j)l., 
Jak§ié. és ah. Újlak Ilok, cs. ö. helyben, 70, XXVlll, 

EminoTCI Q, Eminovci adók., pk., Po- 90, _[ll e. ~- · 
11egu. ""'· 'Poieya, polsegai polegai j., ö~ _ErdeTlk Erdéivtig · Q, Erdővég . Erdelik 
Pozsega Polega, u. t. Pozsega Polep, u. P• adók. és pk., Sserém tim. újlaki-
JakSié. · . iloki j., o, -=f-, es. . O. helyben, p e. ~· 

. Em i n o "·e i L .Po!eAki EminoYci. ErtleTI6ka Konopljara n, Erdővég Erde?it 
EmoTCI adók., Vanjaka Polera plt., )( Donji adók. és pk., Sserém ""'· Srijn, ÚJ1aki-

Emovci, Gomji Emovci ; Poes~ga t1m. Po'Zega, iloiti j., cs. ö. Erdővég Erdevit, w. t. és w. ,. 
pozsepi polagai J., hás U, f. Ml, H., r·t. Po- Erdővé~ Erdevik. 

· zsep Po!ega, 836 kh., tsz., jb. és ah. Po..:sega Erdnl~ka Topola Í""t, Erdővés ErdeTik adók. 
- Polega, cs. G. Pozseg&_ Polega, 78, XXVIU, és pk., Bzerém ""'· Srijem, újlaki iloki j.. 
Itt, 'L t. ~ a. P• Pozsega Polep. cs. ö. E:rtlővég Erdevik, u. t. és -.. p. Erdc5-r._ 

Erdedska adók., falaDjek pk., X Erdedska Erdevik. · 
TiAina, Zir6iea; Zágráb ""'· Zagreb, sziszeki E tl l~kl N TI D Erdő é Erdmt 
sisaki j., biz 166, f. 813, H., rk. Szi:;zek Sisak, d ~ :: k 8. 

0 
TOr '"'8 .. ".~aki iloki 

U89 kb., tsz., Zágráb Zagreb, jb. és ab. Szi- ~ ó • A pE.,d"',eérem Etltnd. 'k '"6
':' ~ Erd"' 

k S. , ,_ :. S . k "'" XXVII J., cs. u. r uv i r evt , u. .,. .,. a. p. .,.. 
sze 1saa., es. u. z1sze .,.., , é E d ik · · 
81, u. t. és a. p. Szilizek Sisak, v l!' r ev · 

Erdedska. Tli'Una Q, Erdedska Tisina adók.. Erdone adók., Raven pk., Belot1tir-Körö1 "" 
Palanjelt pk. Zágráb ZagriJb szi-;zeki Bjelovar-Kri.ie11ci, k.OrOsi krileveü j., hú 

_ sisaki j., ca.' o. Sziszek Sisak, u. 't. és u. P• _77, f. 331, H., rk. Kör?• Krilevci, ~ 
Sziszek Sisak. tsz. Belovair Bjelovar, Jb. és ah. .KOrOs Iri-

E r d e d 1 ki L e t e n. ik. 1. Le'kenik. levei, cs. G. Sveti Petar Orehovec, 16, XXV, 
Erdetlsko Galdovo adók., Topolovae pk., X 11. t. Koros Krilevci, u. P• RaveD. 

· · Drveni M.arof. Erdellako Galdovo, Topolovaéki Ertlonc Q, Erdovec adók., Raven pt., Bel&-
. Caprag: Zá;ráb vm. Zagreb, sziszek.i sisaki vár-Kör6a wm. Bjelo'Uar-Krik.ci, kelrOsi-

j., biz :f. 64-9, H., m., tk. Szif>Zek Sisak, kg. k1üeveii j., cs. ö. Sveti Pelar Orehovee, •· to 
Petrinja, l.i13 kh., tsz. Petrinja, jb. és ah. ~zi- KOrOs Kri2evci, u. P• Raven. 

• 
' 

szek Sisa.t, cs. G. Sziszek :)isak, ó3, XXVU, Erd6d Erdut adók. és pk. X Donja Erdut-
. 8~, 'L t. Sziszek Sisak., u. p. Topolovac. planina, Erdőd Erdut, Ertiulaka Ada, Erdutaka 

Erdeoko Galdoyo Q, Erdedsko Galdovo adók.. Sk~la, Erdutairi Prkos, Erdutaito Orüj~, Gornja 
. Topolovac pk., Zágráb wm. Zagreb, sziszeki Erdut·planina, Novi Erdut; Ver6cu v-. Vt-
sisaki j., cs. O;. Sziszek Sisak, u. t. Sziszek rovitica, eszéki osijeki j., ház, !198, f. 1.779, 
Sisnk, u. p. Topolovae. H., m.; sz., T• rk. Dalja Dalj, •.~- kh., tsz; 

Erdelj adók., Generalski_ Stol pk., X Brda, Eszék Osijek, jb. Eszék alsóváros Osijo~ll: 
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d nji rrad, ah. E~zék Osije'k. es. 6. Dalja Dalj, pk., Ver&cie 11t11. Vi,.o11itic11, eszéki osijeki 

1~ XXVlii, 91 :f, 4o o$: p. u. j., es. 6. Dalja Dalj, 11. i. és u. P• Erdőd-
Erlöd -- Erd O, ErJ6d Erdut adók. él' Erdut. 

pt., Verócn "'" y,,.otntic'l, eszéki osijeki j., Er1lutskl Prkos r"\, Erdőd Er•lut adók. és 
01• o. Da!ja -. Da lj, ~· :f, 4o eA\\ p. u. pk., Veróc.re t1m. Virot~itic11, eszéki os1,eki j., 

ErdüTég Erdcvik adók. és pk., X Ernilijin es. 6. Ualja Dalj, u. t. és u. p. Erdőd ~rdut. 
Dvor, Erdevi~ka Konopljara, Erdevir.ka Topola. Erdutsko Or&Aje r"\, Erdőd Erdut adók. és 
Erdevi~ki N ovi dvor, ErdövEI g Erdevik, .Jabuka, pk., Verőcse t1m. Virot~itice&, eszékt · Ollijeki 
Pastara Ct>rje, TrAéare ; Szcré• t1m. Srijem j., es. 6. Dalja Dalj, u. t. és u. p. Erdőd -
újlaki - ilo ki j., ház 790, f. 4..1 4.4, sz., n., t., m., Erd u t. 
~. T• ~.800 kb., tsz. M.itrovicza Mitrovica, jb. EruestlnoTO 0, Szentlászló Laslovo ad.ók., 
él ah. Ujlak Uok, cs. 6. helyben, 70, XXVIII, Ernestinovo pk., Verócee ""'· . Virot~itice&, eszéki 
90 f' e. ~· · . o::~ijek.i j., es. 6. Tenye Tenja, fit!, f, ~· 

lriiÖTég ErdeTik Q, Erdővég Erdevik E r n 8 t 0 v a p u 8 t a L .Jar-.u!ke .Medjice. 
~ók. és pk., Bserétn "'"· Srijem, újlaki iloki O, Srai!ak adók., Ribnik pk., Zágráll 
J., 0• T• es. 6. helyben, _[It e. ~· t1m. Z11greb, károlyvirosi karlonci j., es. 6. 

lrdut ErdM adók. és pk., X Vonja Erd ut- Maü M.odruApotolr. a. t. Károlyvároe _ 
pl&nina, Erdc5d. Erd ut, Erdutaka Ada, . .!j:ruuts~n a.. P• Ribnik. _ ' 
S.kela, Erdutskl Prkos, Erdutako OrasJe, GornJ:. E r t · 6 L Rtió 
Erdut-planina, N ovi Erd ut; Veróc1e t1m. V íro- E r v~ n ik L · ' 
tilica, eszéki osijeki j., ház ll! 98, i. 1. 779, h., m., · 

· ~ · u l' o•., kh ts E Ir. EaapOTiél r-., Primiilje adók. és pk., Motlrru· a., 1 , rk. DaiJn a J, .fo..,..... ., z. szo> .. 
- Osijek, J'b. Eszék alsóváros" Osijek donji grad, Fiume ""'· Motln~s·Bi,ic:ke&, szluini alunji j., 
ah. Eszék Osijek, cs. 6. Dalja Dalj, 78, XXVIII cs. 6. Primi~lje, u. i. Szluin- Slunj, u. p. PrimiAlj e. 
91, r. _.'V" p. u. Eszék- O .. fjek tjv., 11111. VirOflitic:~~, 

-Erdőd O, Erd6d Erdut adók. és haz S.Q.l.9, i. S.l.liBd, H., n., m., sz., cseh, O• r], 
plt., Yeróc1e t1m. Vir011itica, eszéki osiek:i j., T• J), 9.840 kb., tn., jb. és ah. belrben, ca. a. 

· 'f, es. O. Dalja_ Dalj, . r, ~ p. u. helyben, 78, XXVIll., 91, -J,, r. .,L- e. 
lrdatska Ada f"'l, Erdóc.i ~rdut adók. és pk .. 

Yer6c1e t~m. Virot1itica, eszéki osijeki j. EnllnoT&C r'l, Voi!in adók. és pk., Verlkl• 
ca. ll. Dalja Dalj, •· t. és n. p. Erd6d Erdut. Dm. Virot1itic11, szlatinai alatinai j., ca. G. 

: lrdutaka 11, Krdc5d Erdut adók. és Vol!in, 'L t. és 11o p. Vol!ili. · 
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r a d l j e v i 6 D r a r a l. Kosinj. lot1ár·K6r6s ""'·- Bjd011tJr-KriletJt:i, b.eloviri
laJerOTeC O, Lukai!evec adók., Gornja Rijeka bje!ovari j., es. 6. Sveti han iabno, u. t. Sveti 

plt., Var11atl 11m. V11raidin, novimarofi j., !van Zabno, IZJ. · · 
ca. ll. Gomja Rijeka, u. i. és u. p. Gornja Rijeka. FarkaAencki Jlajur O, Brezine adók., Farka-

lalaSöak Q, Galgovo adók., Sveti Martin p~d sevae pk., Belot~ár-Köröa 11m. Bjelo11ar-Kri-
Okiéem pk., Zágráb t1m. Zagreb, samobori j .. ievci, belovári bjelovari j., es. 6. Sveti lvu 
ca. ll. Stupni~ki Obre!, u. t. Samobor, u. p. G;,.lgovo. Zabno, u. t. Rovi§ée, u. p;· Farka§evae. 

Fallnlé Q, Babinec adók., Krizovljan-Ceslica pk., F a r ka i e v e c l. Samoborski Farkaienc. 
Y11·rasd ""'· VartJidin, varasdi varaidini j., FarkaAié adók., Letavanit pk., X Pokupsko 
ca. O. Vinica, u. t. és •· p. VinicL Vrate~ko, Srebrenik, Stari Farkdit; Zágráb 11111. 

r al i n i é ·D r i j e g L Falinié. Z11greb, sziszeld eisaki j., ház 105, f. 1>60, H., 
Par.li&Aevac adók. és pk., X Farka§evac, Ivan- rk. !:Hari Farkailiié és Sisinec, 8.488 kb., tsz. Pet-

b.ni: Belo11ár- Körös vm. Bjelovar-Kriievci, rinja. jb. és ah. Sziszek Sisak, cs. G. Pokupako, 
belovári- bjelovari j., ház 167, i. 76&, H., sz •. 63, XXVII,· 8!j, u. t. Lekenik, u. p. SeiL 
rk. Cirkvena, kg. Bol~ es Srpska Kapela, i.2.f.! Fazonci 11, Ple!lce adók. és pk., Modrzu-

• 

. . 

kh., tsz. és jb. Belovár Rjelovar, ah. K6rOs Fiume 'Vm. ]lodru8-Rijeka, ~abari j., cs. 6. · _ 
Krilevci, cs. 6. Sveti Ivan :labno 16, XXVII, 87, Gerovo, u. t. és u. p. Ple§ce. 
L t. Sveli Ivan Zabno, ~· l'elsömiholjácz Gornji Jliholjac adók. és 

farkaAevac O, Fa1·kast:vac adók. és pk., Be- pk., )( Felsőmiholjácz Gornji Miholjac, Pustara · 
• 
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' Fel Fis 
• 

Vimjiea, Spanat; Vet•ócse vm. Viro"itica, sz la- levci, gjurgjevaci j., cs. o. Gjurgjevnc, u. t. 
tinai alatinai j., há1. 136, :E 1.319, sz., m., h., Gjurgjevac, u. p. Ferdinanllovac . 
.:f, rk. Sladojevci, 4.!U l kb., tsz. Eszék Osijek, Ferenci adók., KriiAi~ pk., Zágráb 1nn. - . 
jb. és ah. Szlatina Slatina, cs. G. Sopje, 78, Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., ház 34, f. 158, 
XXVIII, .89, u. t. Sladojevci, •· p. Szlutina H., rk. Vrhovac, 607 kh., tsz. Zágráb Zagreb, 
Slatina. . · jb. és ah. Jaska Jastrebars'ko. cs: O. KraAié, 96, 

Felsömlho)jl\cz Gorujl O, Felsó- XXVI, 82, u. t. és u. p. Kraiiié. 
M~holjál'z Gm·nji Miholjac adók. és pk., Verőeze Ferenci Q, Ferenci adók., Krss_ié pk., Zá,gráb 
vm. Viro'llitica, szlo.tinai sbtinai j., T• cs. O. vm. Zagreb, jaskai . ja.streharskoi j., es. ll. 
Sopje, 11. t. Sladojevci, u. p. Szlatina Slalina. Krasié, u. t. és u. P• Kraiiié. 

Ferbetari Q, Gahar adók .. és pk., Modt·us- Feretanl O, Greguravec adók., Raven pk •. 
Fiume vm. ·~oarus-Bijeka, ~hari j., cs. o. Btlot~ár- Körös t~m. - BjeZovar·Kriievei, kllrllsi 
Gahar, u. t. Gahar, u. p. Trliée. · · kri!evcii j., cs. O. Sveh Petar Orehovec, u. t. 

Ferderbari f"'l, Plaiiki adók. és pk., Morlf't4s· KOrOs - Kri!evci, u. p. Raven. 
Fiume t~m. Moaru8-Bijeka, ogulini j., ca. O. Ferl~ancl o.dók. és pk., X Ferii!anci, Govedja 
Pldki, u. t. és u. p. Plaiiki. . Glavo., Magadinovac, Nasii!ki Antunovac, Pregled, 

F e r d i n a n d D o ,. l. Gjelekovec. Postara Citluk j Verócee t~m. Virovitica, nasiezi 
FerdlnandoT&c ac.lók. és pk., X Ferdinando- naliicei j., ház 3ü, i, 2.229, H., m., O• kg. Ga~je, 

v ac, Ferdinandovai!ki konaci, Brodié, Fel'tlinando- 4.918 kh., tsz. Eszék Osijek, · jh. és a.h. Nasicz 
va~k.l Blata, Ferdínandovai!ka Kranjica, Ferdi· Nnliice, cs. O. Orahovica, 78, XXVIll, Sl, 
nandovai!ki Brod, Ferdinondova&i Laz, Ferdi- r. ~ . 
nandova~ki Prkos, Ferdinandovai!ki Sigetec, Fer- Feri~ancJ mv., Ferii!anci adók. és pk., Ver6c.re 
dinandovo.i!ko Hrastje, Glog, Husinja, Kraljeva vm. Virovitica, nasiczi no.Sicei j.; 0, cs. ll. 
Peta Mikekov Kut, Orel, Perlii.é, Storgai!, Skofinje; Oro.bovica, r. ~
BeZot~ár·Körös t~m. Bjelovar-Kriievci, gjur- FeroT&c fl, Kutjevo adók. és pk., Possega 
Kievaci j:, ház .US, :E 2.480, IL, '(), 6.138 kh., vm. Polega, pozsegai po!egai j., cs. ll. Kut-
tsz. Belovár Bjelovar, jb. Gjurgjevac, ah. Belovár jevo, u. t. és u. p. Kutjevo. 
-Bjelovar, cs. O. Gjurgjevac, 16, XXVII, 87, u. 1. fi l i p i é l. Filipiéi. . 1 • 

Gjurmevac, ~. Filipiéi O, Bela-Radovan adók., Vido·vec pk., 
FerdinandOT&C Q, Ferdinandovac adók. és pk., Yara.1rl t~m. Varalain, varasdi- varaidini j., 

Belovár-Körös Bjelot~ar-Eriiet~ci, gjur- cs. o. Varasd Vara!din, u. t. és n. p. Cerje-Tuino . 
. j., ·o, cs. o. Gjurgjevac, u. t. Gjurgje· Fillponc adók., Lipik pk., X Filipovac j Po-

_vac, ~· esega vm. Poiega, pakráczi pak.raci j., ház 
FerdinandoTa~ka Blata f"'l, Ferdinandovac 67, f, 408, n., olasz, m., rk. és kg. Pak.rácz -

adók. és pk., Belovár-K6rös t~m. Bjelovar- Pakrac, 520 kb., tsz. Pozsega Po!ega, jb. és ah . 
KriS.vci, ~urgjevaci j., cs. O. Gjurgjevac, u. t. ~akrácz Pakrac, cs. O. Pakrácz Pakrac, 78, 
Gjurgjevac, u. p. Ferdinandovac. XXVII, 89, u. t. és u. p. Lipik . 

Ferflinanflovacka Kranjica fl, Ferdivandovac FiUponc O, Filipovac adók., Lipik pk., Po· 
adók. és pk., Bdovár·Körös vm. Bjelovar- ssega vm. Polega, pakráczi pak.raci j., cs. ö. 
Kriievci, gjurgjevaei j., cs. O. Gjurgjevac, u. t. Pakr:í.cz -- Pil.krac, u. t. és u. p. Lipik. 
Gjurgjeva~, •· p. Fel'dinandovac. · · Flllpovlél fl, Znedac adók., Tounj pk., Mod-

Ferflinanflovacki Brod n,Ferdinandovac adók. rus-Fiume 'Om. Morlru8-.Rijeka, tounji j., cs. ö. 
éa pk., Beloruir-Körös vm. Bjelovar-Kt·isevci, Josipdol, u. t. és u. p. 'founj. , 
gjurgjevaci j., cs. o. Gjurgjevac, u. t. Gjurgjevac, Fln~enc adók., Sveti Petar Orehovec pk., X 
•· p. Ferdinandovac. Fini!evec, .&lro.zovec, Vukovec; Belovdr·Köról 

Ferdloandovacki Laz fl, Ferdinandovac adók. vm. · Bjelovar-Kriievci, körösi kri!evcü j., 
és pk., Belovár·Körös vm. Bjelovar-Krisevci, ház 56, ~865, H., rk. Gornja Rijeka, '23 kh., tu. 
gjurgjevaci j., cs. O. Gjurgjevac, a. t. Gju1'1rjevac, Helovár Bjelovar, jh. és ab. Kllrös Krizevci, 

• 

•· p. Ferdinandovac. · · . cs. o. Sveti Petar Orebovec, 16, XXV, 88, u. t. 
Ferdinauflova~kl Prkos 0, Ferdinandovac Gornja Rijeka, u. p. Sveti Petar Orehovee. 

adók. és pk., Belovár-Körös vm. Bjelovar- Fineene O, Fini!evec adók., Sveti Petar Ore
KriiBtlci, gjurgjevaci j., cs. O. Gjurgjevac, u. 1;. hovec pk., Belovár·K6r6s '!.lm. Bjezo"ar-Kri· 
Gjurgjevac, u. p. Ferdinandovac. ievci, körösi kriievcii j., cs. O. Sveti Petar .. 

Ferfllnandovackl Slgetec flo Ferdinandovac Orehovec, u. t. Gorn,ja Rijeka, u. p. Sveti Petar 
adók. és pk., Belovar-Körös vm. · Bjelovar- Orehovec. . 
Krilevci, gjurgjevaci j., cs. ö. Gjurgjevac, u. t. Flstlnec O, Podjales adók., Gradec pk., Belo· 
Klolilar, u. p. Ferdinandovac. vár·Körös vm. Bjelovar-Krile"ci, kOriisi-

Ferflin11.ndovacko Hrastje r-, Ferdinandovnc kri!evcii j., cs. O. KOrOs Kri!evci, u. t. és u. P• 
adók. és pk. BelOtJár-Körös t~m. - Bjelovar-Kri· Grn.dec. 

• -
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• 

• 

• 
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F i le r o v a P u s ta l. Zeukovac. F r i d r i h o v a P u a h J. Djakovadki Petra-
FI am i n i j a D v o r l. Fiaminijin Dvor. iíevci. 
PlamfulJinDvorl'"', Bingula atlók.és pk., Bzerém Frketf6 selo Q,· Lillaica adók., Retntié pi .. 

""'· Brijcm, újlaki iloki j., cs. ö. Erdővér Zágráb vm. Zr~grcb, kl1rolyvirosi kar-
Erdevik, u. t. és u. p. Erdővég Erdevik. lovaci j., cs. G. Duga Resa, u. t. Doga Resa, u. p. 

Fodroreo adók., Sveti Petar Orehovec pk., Netrelié. 
X Donji Fodrovec, Gornji Fodrovec, Kusije,·ec, FrkljeTol adók., Pieternica pk., )( FrkljevCJ, 

Mokrice, Miholei!ko Brezje; Belovár- Kadanovci; Poz1ega vm. Polcqa, pozsera1 
Körö1 11m. Bjclo11ar-Kr·i.levci, körösi kl-i- - po!epi j., hú 10~, z 697, H., cseh, rk. PMer-. 
tevcü j., ház 2!~, z 1.3:14., H., rk. M•holec, 1.555 nica, kr. Pozsep. Polep. 1.993 kb., lsz., jb. •s 
th.,~ &llovár Bjelovar, jb. és ab. KOrOs - ab. Pozsera Po!era, es. O. Pleternica, 7~. 
Kri!evci, cs. o. Sveti Petar Orehovec, lG, XXV, XXVIII, 91, u. t. és u. P• Plelernica, 
IlS, u. $. Gornja. Rijeka, a. P• Sveti Petar Ore- Frkljeyof Q, Frkljevci adók., Pletemiea pt., 
bovec. Pozsega 11m. Polcga, poz'leg&i po!epi j., 

Forlrde1'd adók., ViAkovci pk., Vet:óc•e vm. cs. ö. Pleternica, a. t. és 11. p. Pleternica. 
l'irot~ilictJ, diakovári djakovoi j., ház 91o, z öt--1, Fr l j u r L Blaguia. • 

H., n., rt. Semeljci, kg. Dopsin, 1.891 th., tsz F u a k o v a c l. Bosiljcvo. • • 

Eszék Osijek, jb. éa ab. Diakovlr Djakovo. F u g a i i l. Protulipa. 
• • 

• 

es. ll, DiakDvár Djakovo, 78, XXVIII, 90, u. t. .Fuka adók., Farkdevac pk., Belot14r-K6r6•· 
• 

Visk~vci, u. p. Diakovál· Djakovo. om. Bjclot1ar·Kriiet1ci, belovári . I•J.!lovari, 
ForkulieTet O, Forknievci adók., . pk., j., biz ll!9, i, 100, H., rk. Gradt!C, i,O!)j kb., taz. 

17~r6c.re t~m. Virovitica, diakovári djakovoi és jb. Bdadr Bjclovar, ah. Koros Krilavci; 
J., cs. G. Diakovár Djakovo, a. t. Vi!lkovci, u. p. cs. ö. Sveti lvan Zabno, 16, XXVII, 87, a. t. Gradec, 
niakovár Djakovo. u. p. Farkasevac. . 

Fotez-breg O, Donja Voéa adók., Marulievec Faka O, Foka adók., Farka.aevac pt., BeWtldr· 
pk., Varasd vm. Varaidin, iva.neci j., ca. O. Kurö11 un. Bje.ovar-Krisevci, heloviri 
r.a.danjst.o Hrezje, u. t. és u. p. Maru§evec. bjelovari j., cs. O, ~veti han Z .. bno, a. t. Gradet .. 

FrancikOYac Q, Krivi Put adók. és pk., Lika- u. p. Farka!levac. 
Korbafia vm. Lika-Krbava, zenggi senji j., Fumiéi r-.., Letinac adók., Brinje pk., JAka~ 
cs. ll. _Vratnik, u. t. Zengi!' Senj, u. p. Xrivi Put. Korbatul vm. - Lika-Krbava, hrinjei j •• ca. o. 

FranJe-selo l"', Kupinecki Kra.ljevec adók., R1'inje, a. t. és u. p. Hrinje. . 
Itupince pk:,, Zágráb vm. Zagreb, pisarovinai t' u an i é a e l o J. Fum:ci. 
j., es. ll. Zdenc!ina, a. t. és a. P• Stupni6ki Les- Farjan adók., Szluin Slunj pk., )( Donji 
'tovec. . · · Furjau, Gornji Furjan, l:iastavak, ModruB-FiufM 

Fr&Djetiél O, Dt·aganiéi adók. és pk., Zágráb vm. - Morlrui-Rijeka, szluini sluuji 1,, h11.1 llt9, 
"!!'·- Zagrcb, károlyvárosi kal'lovaci j., cs. O. t H., sz., rk. Gornji Ladjevac, . kg. lJorija 
Károlyváros - Karlovac, u. t. és a. p. Drnganiéi. Ma~vma, 3.'1!90 kb., taz. Ogulin, jb. és ah. Szluin 

FrenJevac l"', Djakovaaka Satnica adók., Dia· l:Huuj, cs. o. Szluin Slunj, 79, XXVI, 8+, 
kovAr Djakovo pk., Veróae vm. Yirovitica, 11. t. é.i a. p. Szluin Slunj. 
diakoviri · djakovoi j., cs. ö. Diakovár Djakovo, F11rjaalél 0. lJonji J .. ovíé adók., Vivodína pk,, 
l. t. és u. p. Diat.ovár Djakovo. Zágráb vm. Zagreb, jaskai jastrebarskoij., 

FranJin DTor Bugrispuszta l"', Jovanovac cs. o. Kraiic, a. t. K1'as1c, u. p. \ivoLima. 
adók., Kmestinovo pk., Verócze v111. Virovitica, FaAiuec l"', Preseka adók., Haven pk., Bdotdr· 
eszéki - osijeki j., cs. ö. Csepén éepin, u. t. Kórö.l v-. Bjelovar-Kri"Eet~CI, körösi -
Osjecki Antúnovac, u. p. Ernestinovo. krilevdi j., cs. O. Vrbovec, a. t. KOrOs Kr.ilevci, 

Franoriél O, Gri!ane adók., Gri!ane-Belgrarl 11. p. Raven. . . 
pk., MtJd,rus·F iume V711.. Modrui-Ri.Jeka, cirkve- fo' u l a i! l. Martinkovec. 
nicai- erikvenicai j., cs. o. Cirkvenica · Gri- Filline adók. és pk., )( Fuiine, lt'u!ioski Ben-
benica, u. t. és u. p. Gri!ane. kovac; .Morlrus-Fiume vm. -hijektA, 

"h a n o v i é i l. Be lobrajiét delnicei j., biz i. 1.286, H., O• ö.Su.t. kb., 
Frateriélca 0 1 Gornje Yrapée adók., Vrapc'!e lsz. 01r11lin, jb. és ah. Delnice, cs. O. helyben, 

pk., Zágráb vm. Zagreb, zágrábi Za&Jrebi j., :16, XXVI, 1::5, r, _[11 e, ~. 
ts. o. Vrapc!e, a. t, Zágráb Zagreh, u. p. Fu!lne Q, Fu2ane adók, és pk., .Motlrvs-Fiu"" 
Stenjezec. vm. Modrui-Rijeka,delnicei j., o, es. G. be)Jbeu, 

Ft a t r o v a c L Ozaliski Fratrovci. · r. _[11 e. ~ • 
Fratravel O, Pribanjci adók., Bosiljevo pk., t'uilnskl Benkovac O, Fuiinc adók. és p.k.! 

Modrus-F·i.ume t~m. ModrU-8-.Rijeka, nbovsko1 JlodruB·Fiume "m. Modrul-RijcktJ1 j., 
J., ct. ll. Severin ua Kupi,· a. t. Generalski Stol, cs. G. Fu!iue, u. t. és u, p. J.'uiine. 
•· P· Bosilje"o. F ~oz es l. Vrbik. 
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Gabnjen GTeda O, Hlebine adók. és pk., óist.e, lvonjal'·hrdo,- Va'o · r.a;;ist~, Ok:olica, Pus
BelofJár·Kör'tJs .. f1m. -.... -Bjel9va-r•Khie,;ci, :k.ap tara 1\ruakovae, S.ar••ka; Yeróc•e · t1m~ ~ ·YirO'l)i.' 

o • o 

ronczai .koprivnieai j.,. es. o. Vir~, u.· t. tica, \'erc5czei vorovitic .i j;, .hAz !tiS. R. 1.71~ 
V irje, u, P• Hlebine • .'. - · ·· ' • · ·· ·: · ~l.; sz;;·- "f-, rk. Grallona ·és Suhop~ol.Je, 6.!6!1 kh.;· 

'.Gnbcr· Or· Viniigora. adók., Desinié pk., Va- tsz~ !!:szék. Osijek, jb. ·és ab, Verooze- ·Vii'Ovi·· 
rasa um. Varaidit~,·pre&Tadai j.,·cs. O. ·Desinié, tica, cs. G. Suhopolje, 7'1{·, XXVIÚ, .. SO;.a. t. és a, p.: 
a. t. és a. p .. Desin'ié, . .:· . . . . .' Suhopohe: . · . .·. i : '' ·: ..... ' . . · 

t:) Popova~a adok. és· pk.,-Bt:lot1ár· ·o. Ga~i~te·: adók.; ·cabriita · pk.; :Vc~ 
K(Jrö8 t1m. . Bjelot1ar-Kri'Eet1ci, k-utinai j., cs. G. róc.1t: t1m. - Yirot1iti• a, veröczei viroviticai j:,' 
Popova~a. u.' t. ·és u •. p. Poponl!ai . . · · · -r. rs. G. Suhopotje, u~ ·t. és:u~· P• Suhopol,Ttt. · · 

Gabol adók. és pk., )( Gabos, Pustara Gabos; Haelee O, 1 ;t'l'oe-Tutno at.lók., Vit.lovec pl.; 
S~ertm ""'· Brijem, .vukovari j,,. hAz· 1 í Varasd ""'· Vara% din, ., arasd i. varddilii j., · 
718, Sz., b., m., T-, rk. Jannina, -3.j32- ll h., tsz. cs. G ... Lilaianjsko J:lo·ezje; a. t. és· u, p. r.erJa.Tutiio.-1 

Eszét. ·Osijek, jb; .és: ah. Vukovar-i· cs. G. ·Mar- Hnge aola•k., Hujevae pk., . K Gage; Trgove; . 
kulíica, 10, XXV lll, '90, . ~· r.-~· -· · Zcígráb "11.'·. ~ Zagr· b,· dvori j., hAz 103; t 1!.1,i,: 

·Gabol O, Gaboli adók. és· p&., 8.1ertm- t:m• · Sz., h.. 1.640 kh., rk. ·Gtozdansko, ·kg. Ljubina 
Srijem, YUkovari, j.; .:f, es. O. Ma:Pkmlica, és Rujevac, ts:&. J 'ecranjtl, jb. ·iJvor, ah. Pehinja, 
f, · ~. · .. · · · · .. .. : . . :s. O. HUJeva.C, 96,- XX V ll, 831 11~ .t. .l)yor, •• ·JI· 

Gabrtjelfn- Dvor r-., PribiAevei adók., Kloko· R jev!WI.:i _He!Ui~ac. . · · · · . . . . . . . , 
i!f!\lca ·pk:., · Vt:róCie ""'· · · ·Y i ro" ti-ca,- nasiczi Gage Q; üage adók.,· Rujevac ·pk., Zt.fgráh11. 
-:-naAicei j., cs. o. Klokocevci, a~ t. · Susine- Zayreb, dvuri j.. cs. o. Rujevae, u. t. Dvor, 

· 8. p. Nasicz · · Naiíice; · · · · u. p. ·Kujeva~lu Beiílinac. · ' .. 
G a b ri j e li n D v o r l. Ra:Sinjski· Gabrije· G aj ·adók.· és ·pk., Po.1sega f1m,J :ll>lega, pai-

• • • ,. • l • • 

Jovac.i· .. ~. ~·. · . · · ; · · · · · · ri•ez1 pakrae1 j., ház 1 tH, i. 866,. H.; m., l., 
:Qabrljelonc·~ V elika adók. és pk.; Pol8ega o, kg. Pakrácz Pakrac (Tornnjt,' i.~~ ·kb., 

- Poiega, pozsegai po!E"gai· ·j;, os. G tsz. Pozse;.:a Po!ega, j h. és a~ Pá.kr:icz Pakrac, 
Bi~lr.upc!, u. t.. és u. P• yelika; · · · . es. O. Kukunje\·ac, ·78. ·xX\'II, 6~, u, ·t.Pakrallh 
~Ga)irluoveo 1"'1, Tophc!ki · Leskovec adók., V n· Poljana, a. p. A:ntunovac-.· · · · .. ... . · .. · 

ru•ltepliez Vara!dinske ·Top.ice pk;, Va1;ascl c;aj mv., Gaj adók. és pk., ~zsega tni. -.... 
' . Vara'Editi; novimaroll j., cs. O: N ovi Po'ieya, pakrác~i · paklaci j., 'o~-·cs;· O:. Kukuu· 

Marot, L t.· és u. ·p. Varasdteplicz · · Varaz- jcv11c, ll. t.. Pakra~ka Po lj ana, u. P• Antunovoc. 
dinslr.e Toplice. · · · · · · · · G a j L Gajevlll!. -· · · · · . · · · .. · 

· 'Gabrovec· Q, Vinagora adók.; Desini é · pk., G a. j l. Hrastinski· G'o.j, Luka~ki G aj, Mihol· 
Y~r.as~ fJm. . Varaidin, · ."Pregradai j., cs: O. jal! ki Gaj, He.snic!ki Gaj, · Topol Gaj, Vrhovel!ki 
Hümski Btod, •· ta éA u. p. ·oesinié. · liaj, Zt:l~ndvbr.,;k• Gaj. · · · - · ... .. 

· Gacklllja f"'i, Brsadin adók. és Jok,, 8.1erlm li 11 j l. Kos telj. ·· : .' ·. - · ... · · · .. 
r . 

fJm. . ·srijem, voko·vnri j., cs. G~ Nustat, u. t. G a j l. ISekufié.· · · · · · -· · ' · - .. 
B!fadin, •• P'• Vu~ovtr Vukovll.r. . - . Giljel o. Vii.rnuvee anók., .. KaAina· pi., ZcÚJ~ 

~aéeAa-s'elo· O, ,Utinja.-vrelo .adók., · Vojnié t·áb · ·vm. · Zayreb, aztinti vánzelinai · - ave U-· 
pk:, ·Módrus-Fiume· ·vm. Modrui·Rijeka, voj- ivanzehnai ·j., cs. G. KasiniÍ,·a. t •. Sesvete; u. ll·· 
ni6i j., cs. o. Vojnié, u. t. Vojnié, u. p. Util1já. · Ka!úna. . · · · · · · ..... · · · · · 
G~é~ n, .. Tounjski Tr!ió li."dó'k., l'rimislje pk., G a j e e· l. Gajci. · · .. · · · · · · · · · · · · 

J!odru.~-Fiume .. "·m. Modrui~Rtjeka, ilzluihi "G Q. j e c ·1.· Lekeni~ki Gajee. :· .. . '' ·- ·. 
-· ·.alunji j:, cs, o: P.rim.islje, ·u.. t. Sz! ui n · Slunj, Gajcvnc ~. Mil.uljelos ·adók, ils pi;, 81i:r,m· 
a~ .. P•· Priinislje. · · '. · · · · · 1nn. .SrijetJJ, müroviczn! · . ni.ib.'oVicaij.

1 
c~.~ o: 

Gace!íln 'D ol 0., G rab adók., Graéae ·pk., Lika- G11fui·e·vci, u.· t. ·és u. p; CiliniL -' · · · · - · 
Korba.va ·"'"·: L(lia-Kt·b'a"a~ · grac!aci' j.,. eli. o. li·a i i c l. Canjevo. - · · · · · - . ··· ·. · . · -- · · ' 
Gr.oöae; JI •. t.: és. U., p. Gracac. · · GáJié-brilo i""-~ l:;rbsio ·adók:, -Kuiina pk'., . . - . . . .. . . . . 

Gaée!íko O, Svoji~ ·adók., Perjaaica pk., Modrus~ Belovár-Körös v"'·. J;ljelovariE;t'i'E~f?c·i, .ku~inai· 
Fiume-. tlfD#: . )1l(J(lru8-Bijf!ka, voJniéi j.,. cs. o. j., "s. o. Kulina, ·u. ~ és ·u. p.' Kut.i)!.'á." ·• · · · · : 
Per(a.s~ca,; q;,~ ·t;~.:uiralsiu ':::itol, u. p. Pe1·jnsica. ·GaJlne 0, Alsólapiic!'i Douji · .l.:íapac adök."é~ 
. ,G.aTe-§k"ö .s efo l. -~Gaée~ko~ . . pk., Ltka-Korba'fJa 'fJin~ ·:. Lika-l(rbtiv~, ·~-

adó.k., Cabuna .. pli:~, .. X. Budaková.e, .lajmczi . . donjilapáci .. j.,· . cs:-. tr.· ~t~:ió~~p~ól.--:
Budak.ovae~i Topolik, Budakovli.<!k.o · 'Gü~é"e, Ga- Donj1 Lapac, a. t. és a. P• Donj1 Lapac. 

• • • • 
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tr · o,- Sesvéle adót .. ~~ pl(~. Zdgrdb tJm. iJilii!ll, dialovAri . djd:ovoi j., ca~ &. Dii.hvir 
. Zagreb, zAgrábi Z!l8febi j., os.· G. tiesvete, Dja"kovo, 11. t. 6s a. p. Diakovár Djntovo. 
~. t. és a. p. Sesvete. · GartUn a1ió"k. és pk., Poueg'' · .,".,_: · Poiega, 
, Qajaa~a 0, l)jakovai!ki Srlri adók. ~s pk., hrocli j., bb 181, i. 675, H., n., ~. rt. Sibilij, 
,Y~r4c•e ""'· Virovitica, dinkovi\ri djnkovoi kg. Klokol!evik, 3. 1-"l:! kb.,. tsz. Poz~rega . Potega, 
i, ca. !'J. ·makovAr Djakovo, a. t. és a. p.· és ah. Brad, cs. G. helyben. ·78, XXVIII, _!' 1. 
j])iakovAr Dj:1kovo, · 1.'; -~.- · · :· · · . 
, Ga j o O' J. Zdenl'!inn. ·. : Gnrt!ln O, Gari!in adók. ~~ pk., Po6Bt!!Jll tim.-

Gajska Ku6a l. Rarlatoviéi. · PoJega, hrocli j., 0• cs. ö. helyhen,~, r . 
.... Gakol'H f"",Nard adók., Vanjsko Valpovo pk.. GrueAnlca adók. és pk., BelorJár-K(Jrös em.-
!fer4cu Virotlitica, eszélei osijeki j., cs. ö BjelorJar-Krife~ci. gareAnicai j .. ház :"l!S7, f. 1.5'>1, 
Yalpó Valpovo, a. t. Baranyastentistvl\n, H., szlovtln, ~. kg. Pai•jan. 3.:!95 kh., lons. Relu-
•· p. Valpó · Valpovo. . var Bjelovar, j b. helyben,. ah •. Belovir ·
·:: Gakovo O, Velika Perillovica adók., Gra- IJ,jelovar, cs. ö. helyben, 16, XXVII, 87, 
:bi~no Polje pk., BelotJár-KiJr6s tJm. -- BjelotJar- _ri e • .." '<", 
.l{ri'fetJei, rrubi§nopoJjei j., cs. G. Grubiano Ga-rei!nlca O, Gare~nica adók. ~a· pk., Bel011ár· 
;polje, a. t. és a. p. Grooiano Polje. · · Krjrös vm. Bjelovar·KrilerJci, gareAnieai j., 

Galezova DrágA O, D.Jinji Lovié ariók., Vi- O• cs. G. helyben, f1' e. ~- . 
vadina pk., Zágrd.b tJm. Zagreb. jaskai . jaa- UaAlncl adók. és )( Gdinei, Gjurosi.- ; 
~tebarskoi j., cs. o. Kr~ié, •· t. Kraau!, a. p. Yeróc•ti tJm. VirotJi ica, diakovari djako-,oi 
• 

;Vivodina. j., ha~ !Ul), ! 1.1!16. ~., h., rk. Drenje, 3.686 kh., 
" GaJrofe adók., Sveti Martin pod Okiéem p"k .. tsz. &.zék (}..:ijek, jb. és ah. Diatovar- Djakovn, 
;)( Falu6ak, GalgoYo, Puvo~njak ; Zágráb tJm. os. O. Drenje, iS, XXVIII, 00, a. t. és a. P• Dinkn-
Z€Jgrt:b, samobori j., hAz l.{ol, f. 1.147, H., rk. vár Dja.kovu. 
iJveti Martin pod Oki6em, !1.31!) kh., tsa. Z<ig- O, Galinci adólr. és plr., Verdeu • 
nb Zagreb, jb. Samohor, ah. ZA;rr6.b Zagreb. '"''· Viromtica, diakovári dja.kovoi j., rs. A. 
·es, 6, Obrel, &S, XX VII, t-t, a. t. Drenje, a. t. és a. p. Diakovar Djakovo. ' 
.1!amobor,. Gai!parcl O, Tur11.e adók., Hróll K.fm. Hrn•l . 
, GaJroTo O, Gal~tovo adók., Sveti Martin po..I na Kupi pk., Modnu-l!'iume "m. Modrwi-Bijcl•, 
{ltib!m pk., Záyráb tJm. Zagreb, samobori j •. c..lelnicei j., cs. ö. Gerovo, a. t. Brótl K./m. Rrerl 
~.G. Stupnii!ki Uhre!; a. t. Samobor, 1.8). na 1\opi, [81. .. 
. Galla .Q, Vivodmsko Dvori!!6e at.Juk.., Vivo- UalllparoYlél r'\ ModruA aJók. ~s plr., Modr•11· 
• 

--iJina pt., Zágráb tJm. Zagreb, juskas jas- Fiume tim. Modr~&8-Rijeka, ogniini j., n. 11 • 
.tre~arakoi j., cs. o. Kostanjevac-, a. t. Kra8i6, ltol.lrua, a. t. és u. p • .Moc..lr~. 
ll• ); Vivodina. G a 1 p a r o v i é i l. Pod re bar. . 

Galoyac adók., Gudovac pk., X Galovaa, Novi Gat adók., 'Vanjsko Valpovo pk., )( Gal, Gornji 
Ynljani, Stari Pavljani ; Belof1ár-K6rös f1m. Rit; Veribe t~m. VirorJWca, eszéki osije'ki 
!Jpotlar-KriletJei, belovári bjelovur~ j., hAz j., báa 117, f, öfJl, H.; rk. Veliskovci, !1.5-U kh:, 
!7o, f. 1.340, t;z., m., h., rk. Nevinac, lr.g. Nuvi tsz. Eszék Osijek, jb. Eszék felsövaros O.~ijlok 
favljani, ~.839 kh., tsz., jb. és ah. BelovAr Bjelo- gornji rrad, ah. Eszék - Osijek, cs. ll. Valpó . 
nr, ca. ö. Belovr1r Bjelovas·, lti, XX VU, 87. Valpuvo, 78, XXVIII, 91, a. t. és a. p. VaJpó-

m, "'' Ilo '· BelovAr - HJelovar, [8). Varpovo. . · . 
O, Galovac aclók., limso' ac pt., Ga' O, G:; t adók.; Vanjsko Vn1povo nk., Vtrktl 

iBel011d.r-K6r6s t~m. Bjelo·oar-Kr,levci, helo- vm. VsroviCica, eszeki osijeki j., r.s. 11: 
vári bjelovari j., cs. ö. Helo' ár Ujelovar, \'alpó Valpovo, a. t. ~s a •. p. VaJpó· _ 

m. b., a. \o Helovár Hjelo\lu,l8). Valpovo. . · 
· li a l o v e c 1.· KonjMinski Ga.lonc, :lac!retski G a v a n i l." Ogulio. · . 

8alovec. . Ganran r'\ Prizna ndők., Jnblanac pk., J..tiJ:,. • 
... Galoffél f"'\ Vodote~ adók., Brmje pk., Lika- Korbat:a tJm. Lika-K1·bava. zeng'gi · sonji : .. 

' . 
Jrorbc-tla ""'· . Lika-Krbatla, brinjei j., ca. ~ es. o. Jablanae, a. t. Karlopl\go Karlobag, 
JJr,uje, a. t. és a. p. H ri u.; e. a. P• Jahlanac. , . 
'· Gal01~é'-selo 0~. Doriji Zve~j adók., Duga RP.AA Uavrani6 O, Sadilovac adók., Dretnik pll., 
;pl., Zd.gráb "m. Za.ur<b, károlyvilmsi kar- Mnrirus-~'&tm'e f11!J. · Moarui-R&jeJ:a, szlulni _ 
lovaci j., es. G. Dugo. Hesa, a. t. és u. p. DuRa ·l~nji j~. cs. o. N'qva Krilin. u. t. Hakovi\la, 11. p. 

· · · Drt>tni k. . ' · · 
· Ih l o v i6 a e l o J,· Ceroval'!k_i Galovi é. Gllxljo adók., Feri~uci pk., X Gazje, Nati!'ki 

G a r a p i U l. Soiice. · · Srerlnjak·; Vet·óc•e vm. Virovitica; nasicli.-
. ·:Gal'I&Tdol ,....., DJakov.atka Satniea adók., Dill· n~icei j., bAz ij:,, ~ f'>:3ö, Sz., h., m;, -T, rk. Feri~anr.l, 
Ilovár . I>jakovo pk., Yerócn t~m. · Y-.ro- J. 719 kb., tsz. Eszék. OBijek, jb. és ah,. Nasi(r-
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es. G. Oro.hovica, 78,. XXVIII, 91, u. t. Glbarac Q, Giharae adólr; és. pk .. · SltrA• 
.... P• . nci. vm. - Srij'1111. ~illi j;; o·· es. G. Sid, m. b,. 

Gazlje ... q, Gazije adók., Ft>ri~rmri pk., Yer&ee a. t. és u. p. Sid. · . · 
... Yirovitica, ••nsic:ti nn!\icei j., -=j=-, cs. G. Gibaraéka llranjedna f"'\ Gibarac adók., B••· 
Orabovica, :Q. t. és u. p. Fericanci. t·ém vm. Brijem, !iidi j.; Cl. G. ·Sid, •• t. · •• 

• 
G a z j e J. Ga~ ije. a •. 1•· Si•l. . . 

Ge_,kone Q, Kr .. tinj•'ka ~vinica ndók., Krs- Glbaracko rerJe r'l, Gibarac adót. ~~ pt., Sle· 
tinja pk.~, ~odt:t~s-Fiume vm. Modr'""Rijeka. réiiJ vm. SrijenJ. Aidi j., cs. G. Sid, a. t4 éa 
wojni6i j.,. cs. o. Krslinja, Uo t. Vojnit, a. p. n. t•• S.d. . 
Kntinjll; Uliettnel artók., Cernik pk., Po11ega tlfll,-

GeJzinel 1'"'1; Podra,·ska Mosla,·ina adók. fis pk., Poiega, 1iJgradi .. kai novagradiAbi j., Mz 
Veröcse vm. Virovitica, alsómd•oljáCZI E ~79, H., rk, c .. rnit, t • .,M kb., ta. ...:. 
dolnjimiho]jaci j., cs. O. Po.! r,, v ka Moslrl.\'ina. Poü&ea, j h. és ah. Újgradiska Nova Gr:•da§ta, 
• t. Noskovci, u. p. Podravsl.a Mosla,ina. cs. O. Ú.igrnd ska Nova Gradi!ka, 78, XXVll, 89 . 

GeJzlu DTorac 1'"'1, Turan .. vae adók .. Lukács n. t. és_ a. p. CP.rnik. 
Lukac pk.., Ver& re vm. Yi• or:itica, verőeze i - Giletlncl Q. Giletinci adók., Cerruk pk., .Al· 
Ylrovit•cai j., c ... o. TrézeniOJ.I Terez.no Polje 111e a 11m. Poiega, újgradiskai novagradiskai 

• • t. és a. P• Luk-Les Luka~. · j., cs. d. Ujgrad•skll Nova Grarli§lta, •• t. és u. p. 
Beaeralskl Stol a•lók., é:t pk., X Generalaki I!Prnik. · · 

Janjai!, Lapnjak, Mlinci, Hadoi!aj-sel!l, Sla- OjeiPII:oTec adók. és pk., )( Bezje, Gjelekovew; 
tovi, Touk.ovió-selo; vm. Moa· Varasd ""' Vara!'dita, ludbr"gi j., haz ii1, 
rtti-Rijeka, ogulini j., lniz U6, !. 7ts9, H.; o, kl!' E ~.1186. H., o, 3.U4i kb., tsz. Varasd Varatdin, 
Goroje Duhrave, lt.07S kb., ts1-., jh. éa ah. O~,tulin. jh. Ludhreg, ah. Varasd · Vmltlin, es. 1). Maii 
& O. helyben, 96, XX\'1, r. ~· Bukover., 16, XXV. 88, u. t. és u. t»• Drnie, 

Generulsld Stol Q, ~tol adók. és GJelell:onc Q, Gjelekovec adók. és pk.; Vara~• 
pk.., Modrus·l'iume 11m. Modrui-Rijeka, ogulin· rm• - Yara!'tlita, ludbregi j., (;, es. o. llali Bo· 
j., o, cs~· O. helyllen r. ~. . kCJ\•ec. u. t. és n. p. Drnj~ · · . 

Gentlja . n, Nasicz li'1Fice adók. és pk., Gjel,·ll:onckl Otok adók., Gjelekovee -pk;, )( 
'Veröue vm. . Viro11itica, nasiczi nasice j .. M:Ll• utak, VeJiki Otuk; Varasd 11m. Yaraltlifl, 
es. O. Nasicz . NaAace, u. t. éa u. P• Nasiu lud!Jregi j., I•Az 1!6, :E 8ö1, H., rk. lmbrijovee; 
JJuice. l.löll kh., tsz. Varasd Varaldin, jb. LuliLrer, 

Gerbovácz l. Grhavac Gerbové.cz; ah. Varasd Varnidin,· cs. G. Maii Hulovec, Ul, 
Geronf 1'"'1, Modm§ko 7.ajlorje aolók .. Mortru~ XXV, bS, u. t. és u. p. Legrad. . 

pk. Modrus-Fiume vm. Motl,.";,-R,jeka, oarulini G'eletoTcl adók., N1jemc1 plc:,, B•wl• ""'· ~ 
j., cs G. Mollrul\ u. t. és u. p. 1\todrus. Srijem, \'ink u 1·cz~i vinkovcii j., ház 147, f. 

Gerovo adók., és pk., X Gerovo, Lazac, Lívi- H., m., rk. Nijemoi, gk, .MikluAevei. kg. Sitlski 
Maii Lur ~mre~j .. , Segine, Vode; Moclrus- Ba no vci, 1.9ti4o kb., tsz. Eszélt Osijek. jb. és ah. 

Fiteme 11m. .. Modru8-R•j· ka. i!alaari j., l.JAz :!.(.t:, Vinkovcze Vintovci, cs. O. Nijeme~ 70, XX VIli, 
. .f. 1.401, H., (;, 14.·,74 kh., tsz Ogulin, jb. éabar, HO ~· r. a. P• Nijemei. . 

ah. Delnice, .cs. o. heiJbt!n, 96, XXVI, 86, .['1 e. G,teletovcl Q, Gjeletovei adók., Nijemel pt., 
~- ·. · · · Szer;·m ""'· vinkovczei · Tiill:o1 eii j; 

GeroTO Q, Gerovo adók. ~~ pk., Modrus- cs. G. Nijemci, ":f, ·u. P• Nijemci. 
Fiume vm. MoriM·R·jcka, cabari j., o Gjt>paA 1'"'11 Adasdvci adók. és plt., 8urém ""''-
CL o. Ile] y beo, .(It e. ~- . . . . SJ-ijem, sidi j., C& o. ll.orovió é8 Sid, L to -

G e r o v o l. Tounjsko t~erovo. , u. p. liid. 
Geroukl Kraj Q, Hrib adók., Gerovo pk.. GJIJ•ila adók., Ne§tin pk., &erim ""'· Brij.-., 

Alodrus·.b'iume 11m. Moaru;;-,H,jeka, i!abari j. újlaki iloki j., ház 46, f. 117, Sz., t, T• ri. 
Cl. o. Uerovo, a. t. és u. p. Uet·ovo. Újlak· llok, gk. Bilcinci, 1.893 th., tsz. .Mit• 

• 
GertoT8c Q, Zajezda adók., .Huoliosóina pk., rovicza .Mitrovica, jb. és ah. Ujlak IJok, cs. o. 

• 
Varaad vm. Vara"din, zlatarij., cs. O. Zajezda, Nestin, 701 XXVIII,. 90, u. t. Ujlak Dok, a. Je 
L t. éaJ u. p. HuuJUAéiua. . .Xestin. 

G e r z o v a !' L CijdeoJca. . Gjip~a O, Gjip!Ja adók., Nestin pk., B1ert. 
G b y .c z y v r h l. Ferbeta ri. · 11m. - Srijem, újlaki iloki j., .::j=-1 cs. O. Ndtin, 
Glbarac adóll:. és Jlk., X Gib:.rac, Gihara~ka u. 'Ci. Újlak. llok, a. p. Ne1itin. . . 

Branjevina, 61 ha, aéko Cer je; Sserém vm. GJITan Q, Gostovi6 adók., Vrbovecpk., BelotJIÍt'• 
Brijem, silli j., biz 1;:,7, f ~i r;, H., o, gil:. Bacinci, KöröB 11m. Bjelo'l:ar-Krilevci, kGrösi- krilevei 
q. Ha~inci, a.IM kb., tsz. MilrOVI('Zil Mitrovica, j., cs. o. Vrbovec, a. t. és u. P• Vrbovec. 
jb. ~ild, ah. Újlak Uok, cs. G Sid, 70, XXVIU, Gjolta 1'"'1, Sp&§ié-Bukovica adók. éa pk., 'Y• 

m. h., a. t. és u. p. Sid. · . . . r6cse vt11. Yirovitica, veri5czei Tiroviticai j., 
• 

• 

• 
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. -.;·. 1. Verlice Vi1•ontica, •· t. és a. p. Spiili~- Bjelovar - Kriiwcs, gjurgjevaci j., hú' J .613, 
· · BOko v ica. .E 8. 707, H., o és rk. FerdlDaodovac, gk. Prgomelje, 

· \l~.!l ta f,, Oresal!ka DJotá. ·, kg. Pla,·iinac, 12.689 kb., tsz. Helovar Hjelovar, 
Gj o t e I. Fratrovci. jb. helyben, ah. BeiO\!Ar.:.. Bjelovar, ca. il. helybea, 
Qjalans adók. és pk., Possega v-m. Poiega, :6, XXVU, 87, _[ll e. ~. 

danlvari j., hb 79, i, r,+:J, N., m., h., 0 , kg. Ka- Gjurgjevac nu· .. Gjurgjevac al!ók. és pt .. Belo· 
tinei, 687 kb., tsz. }?otsega · Poiega, jb. és ah. 'Dáfo-Körös t~m. · Bjelovar·Kriievci, gjurgjevaci 
Daruvar, 11. G. helyben, 78, XXVll1 89, ~' r. j., o, cs. G. ht'lyben, _[ll e. ~· . 
~- Gjurgjeniike Ralilte r-., Gjurgjevac adók. és 

6JJ•1anl'l O, Gjulnves adók. ée pk., Po•sega pk., Belo'Dár·Köröa '11m. BjeZovar·KriietH:i, 
..... Poz e,!} a. d11rr.tvo. ri j., 0 , cs. ö. helyben, gjurgjenci j., cs. 11. Ujurrjevac, u. -1• és u. p. 

~. . Gjurgjenc. · 
Bara 11, Cjepidlake adók., Gjulaves • 6jurgie Pa danol r., Gjurgjevae adók. 

pi., Possef}a vm. Poiega, daruvari j., cs. G. és pk., Belot1ár-Köröa t~m. Bjelovar-Kri-
Gjnlavea, a. i;, és u. P• Gjulaves. . ievcs, giurgjevaei j., cs. G. GjurRjevac, u. 1, és a. p. 

Doljan.ovci adók., Kaptol pk., Po•sega Gjur~rjevac. · · 
•· --Poiega, pozsegai-poiegai j., ca. o. Hi!ikupci, GjurgjeYai5ko Trepl!e r., Gjurgjevac adók. és 
ti, t. Velika, u, p. Kaptol. pk., Belovar-Köróa '""· Bjtlovar-Kriltn;ci, 

QJuraAhd f"\ Gt·abar adólc., Kalje pk., Zágráb gjurgjevaci j., ca. G. Gjurgjevac, u. t. és u. p. 
""'· Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., cs. ö. Gjur.!jevae. 
Knlje, •· t. Ki'asic, u. p. Kalje. Gjurgjlc adók., Vojakovae pk., X Gjurgjic, Voja· 

Gjuetina r-, Pitomai!a adók. é a plt., Belovár- kova<!ki Leme~; Belo."ár·K6rös vm. Bjelovar· 
· ·1Nr6s 11m. Bjelovar-Krilevci, gjurgjevaci j., Krilevci, körlisi krilevcii j., ház 136, f. 668, H., 
•~. ;qr;Piloma!a, u. t. éa u. P• Pitomala. o, 1.566 kh., tsz. Belovir Bjelovar, j b. és ah., 

!lj u r fa. l a P q st a J. Podravaki Adolfovae. KOrils Kriievci, es. G. KOrlis Krizevci, 16, 
. . . adók., Vrbiea pk., X ArduAevac, XXV, 88, u. t. KOrOs Kri!evei, a. P• Vojakovac. 

Gj'nrgjanci; Vet·óe,fe vm. Virovinca, diakovári Gjurgjlc O, Gjurgjic adók., Vojakorac pk., Be· 
djakovoi j., hAz 1!0, :E 691, H., D., rk. Vrbica, lovár·Kör(Js "m. Bjelovar-Krik·vei, kl!rGsi-

kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. DiakovAr krilevciij., 0, ca. il. Kürl!a- Krilevei, u. t. K!lrGs-
DJakovo, ('S. a. Stari M1kanovci, 78, XXVIII, 90 Kriievci, a, P• Vojakovar .. 
•· t. Diakov:il' Djakovo, 11. p. Vrbiea. Gjurgjié adók., lvanska pk., Belovár-K61'ÖB 

(}jugjancl Q, Gjurgjanci adók., Vrbica pk .. vm. JJjelotJar·Krilevci, belovári bjelovari j., 
Yt1'ÖCie t1m. Yi?·Oflitica, d i akovári djakovoi hilz 96, f, 4fió, H., rk. lvauska, !1.879 kh., tsz., jb. 6I 
J.. cs. li. Stari Mikan.ovei, u. t. Diakovár Dja- ah. Belovár Hjelovar, cs. !!. lvanska, 16, XXVII •. 
k11vo, u, p. Vrbiea. ;7, u. t. Belovár Bjelovar, •• p. l vanska. 
Qjlll'gjekoTe~ adók., Kamna pk., X Dobrodol. Gjurgjté O, -Gjurgji~ adók., lvanska pk., Be-

Gjurgjekovee, Simunéevee, Vuger -selo ; Zágráb 'ovár-Körö .. '11tn. JJjelovat·-Kt·izevci, belovári
ta. Zagreb, szentivánzelinai svetiivanz~linai hj~lovari j., ca. ö. lvanaka, u. t. Belovir Hjelo. 
• 
J.J bb 117, :E 1.!!37, H., rk. Vugrovec, !1.000 kh .. var, u. p. lvanska. 
ta. Zigráb Zagreb, jb. Szentl vánzelina SveLi GjurgjiAée 0, Vrbovecko. Poljan a adók., Vr vo
ban Zelina, ah. Zágráb ZD.Breb, cs. ö. Kasina, vec pk., Bt:lovár-Kürös 11m. Rjelovar-Krilei•ci, 
13, XXV, 8!, u. t. Sesvete, u. p. Ka!iina. k6rösi kriievcii j., cs. ö. Vrbovee, u. t. ~s u. p. 

Qjugjekone O, Gjurifjekovec adók., Kaliina Vrbovee. 
pk., Zchráb vm. - Zagreb, szenlivAnzelinai G j u r i é B r d o l. Gomirje. .. 
•vetii vanzelinai j., cs. ö. K aflina, u. t. Sesvete, Gj url él adók., Raéinovci pk., SeMitn tHtl. -

11, p, KHsina. St··ijem, %SUpanyai tupunjai j., ház Hfl, f-.58!1, 
Gjurgjellicá ,,.,, Saplinovei adók., Klokoéever H., r., rk. Racinovci, sk. és kg. Rajevo aelo,- 4.461 

pl., Verúc•e vm. Virovitica, nasiczi - nasicei kb., tsz. Eszék O::~ijek, jb. Zsupanya . Zup,mja, 
j!~ ca. o. Klokoéevci, u. t. Susine-Gjurgjenovac, ah. Vinkovcze Vinkovci, cs. o. Dr.enovci, 70, 

• •· p. Fe1ilanei, XXVlll, 9U, u. t. Gunja, u. p. Rallinovei. 
Qjarg-jenoYac n, Susiue adók., Klokoiíevci pk., Gjurléi O, Gjuriéi ~dók,, Hacioovci plt., Secré• 

·Yeróc.le vm. Virov it ica, nasiczi na!icei j., om. Srijem., zsupanyai 2upanjai j.,.cs. G. Dre-
118. !!. Klokoéevt.i. r (Su5ine-Gjurgjenovae). no vei, u. t. G unja, u. p. Racinovci. · -
~ p. u. Gjulinci f"', Catljadca atlók., Podravska Moa-

l:ijurgjnac adók. es pk., )( Gjurgjevac, Gjur- !a,•ina pk., Vercl'c•e tnn.- Virovitica, alsómihol· 
fí,jevai:ki konaci, Uakovci, Gjurgjc\·aüe Hakite. jáczi donjimiholjaci j., cs. o. Poura.vska Moa-
Gjurg,eva~ki Pavlanci, Gjur~_tjevack.o 'frepcP, lo.üna, u. t. Nnskovci, u. p. Cadjavica. 
Grkina, Hlallna V oda, Kro.njica, Lijepa Urella, G-j u r i n e l'! 11. u se l o l. liornja Hijeka .. 
Lulrln M~:kiii, Se\'eroYci; JJr:lot•át·-Köt·ös v111. Ujurlnovec adók., Gornja Rjek.a. p.k., X Gj~ 
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rinovcc;. ·Vrh,j Vara.9tl "tlm •. L Yat'O._Idifl,. novi- GlavlcA. adók.,, R~silj~~o, flk .. ,. )( qza.ri~a, ~ollj,. 
~-.roft j., hu 73, f 44-8. ll., rk • .Vis.oko,. 8-U· kh., Milail.i j lJiodr"s-Fiume vm. Modru~~Rij.k~. 
taL Varasd . \'araldin, jb. Novi Maror, ap. Zl.atar, vrhovskoi j., hAz 6~, f.· S~d, ~I.,_ r~. U?sili\!J'O~ 
ca. ~- Gomja Rijeka, 16; X.XV, 88,, u.,\. és. u. }l. 9-f.S kb., tsz. Ogn li n, jD. Yrbovsko! !lh•. Og~n, 
Gornja Rijeka. . . · • cs. D. Severin na. l~np~, 96 .. XX y1, ·8}, a .. t. G~fl&-· 

Gjurlnonc O, Gjurinovec adók., Gornja Rijeka ~o.lRki Slol, u. p. Donje l~•ilisée.. • . .. . , , .. ,.,,,, 
pk., Varasd "m- . Varaídin, novimaron j., OlaTloa Q,GJa,·i!l.~ adók., nosiljevo pk.,Mocl~~4: 
ca. G. Gornjn Rijeka, ·u. t. és n. p. Gornja Rijeka; Fiume f)m. Modru6-BMeka, vrhovsko~ j., Clf, ~t 
. Gjurha·potok r-., Kroskovai!a ndók., Ce,~in-srnd Severin na Kupi, u. t. Generalaki Stol, •· P• DQnje· 
pk., Mod•·us-Fiume Modrus-RiJeka, szluini PriliSóe. · . · : . , . _ . ··, ·: :.a. 
sluDji j., ca. O. Cetin-grad, ~ae t. ~zluin Slunj, G l a v i c a l. Dnbravska Ola viC&, G.ra~~b 
u. p. l:etin-~rad. . · ... ,.. · · Glaviea, Modru§ka Glavica, . . '·'·'· 

· QjariiJ6 adók.; Slatinski l)renovac pk., Yer&e•e GlavliS~nl . adók., · Dvor pk., Zdgrdb .·~·~ ;-·· 
"'"· Viro.vitica, s~latinai . sla,tinai j., Mz 30, Za_"reb, dvori j., lláz 39, f, 8!6, Sz., ka'. la;vora't,jr 
i. . ~~-• rk. Vocip, kg. Slatinsk~ Dreno~ac, 409 kb., tsz. ~etrinja, jb. D'!or,_ a~~ Petf.\~ 
1.H1 th., tsz. Eszék Osijek, jb. ~s ah •. Szlo.tinn cs. O. Dvor. 9.~. XXV It,. ~3; u. t. és a. P• Pv,or. 
Slatina, ca. ll. Slalin!fki Drenovae 78, XXV lll, 89, GlaTliSn~I.Q, G lavifatal .adók., Dvor pk., ·Zágr4l/• 
L t..MikleuA,·u~ p. Slall.n•ki Drenovac.. . vm: Zagreb,- dvor~ 'j., ca, D. Dvor, ~ ~ 6.t 

Gjlll'.liíl6 O, Gjuri§ié adók., Slati~~ki Drenonr a. p.• J:?voz:, · - . ·. :; 
pk., Ver&c•• t:m. . l 7irovitica, szlatit)o.i · s~n- ,_ Gladélnl!: O, aiJók. . és p~., MoilrtU~ 
linai j.-, cs. D. Slatinski D1·~nov~c, u. t. Mikleus, Fiume tJm. Modrus·Bijeka, suiak~· i·•. ~·~ ;G-,. 

• • • • 

•· p. Slalinski Dr.-novae. · . Kraljeviea, •· t. é11 u. p. Hreljin. : . . 
• • 

adók. és pk., )( Gjurmanee, Lukov- Glavulca adók., Moravce-Belovar pk., X D9Q 
eak, llatelj, Ravninsko és .Zagorska Kopriv:niea j Glavnica, Gornja _qlavnica, · Jesenovee j ~4qrcfl . 
Varasd .,m. Varazdin, krapinai j., hé.z 360 "m.. Zaqreb, szentivá.nzelinai '· sv;e~i~Y,I!.n
i t .8!1, H.,. rk. Gornje J.esenje, Kosteli Pel.rovsko, ZP.linai j., ház .f. 1,1-09~ ·H.,. rk •. Ka§ina ét 
.uu .kb., tsz. \'arasd . VarddiD, jb. és ·ah. Mol'aváe, 1.9~a kb., .tsz. Zágráb ZaKreb, .W. 
Krupina, cs. o. Kro.pino., f»S,. XXV, 81, u. t. és Szentivánzelin&: Sveti Ivan Zelina, ah. Zég~ab .. 
a. p. Krapina. Zagreb, ·cs. ~- .1\ail~no., 53, XXV, ~~. n~. t.~' a, p .. 

Gjaa·manec O, Gjurmanee adók. és pk., Y arasd Se~vete. . · . . , . , .·, : .. . 
••· Varaitlin, krapinai j., ca. O. Krapina, GiandiSlea O, Laktec a_dók., Morui!e-Bel!)V&r. 
a. t. és u. p. Krapina. pk., Zúgráb ,t!m. Zagreb, slle~t~vánzel~n.!li .. -
· Qfarollca r-., GrdlinP.i adók. és pk., Ver&cse svetiivanllelinai j.; cs. D. Dugo selo, a,. t. ·és. i.. JI ... 

• • • • • • 

.,,.; - . · J'iro"itica, diakonu-i djo.ko\·oi . j., :'lesvele._ . . . . . . .. : . , 
cs. O. Drenje, .u. t. és u. Jt. Diakovár Djakovo. Glibndol r-., Lipice adók., J,e~erane pk,.,:. ~j!c~ 
· Gla4l r'., Cameralmoravirza -::- Komorske Mora- Korbava tJm, . . Lika-!ft:baya, hrinjei j., C8\ D. 

"ice adók.. éa pk .. Modrus-Fiume. "m. Modrv8- Jezerane, L t. Jezeran~. ·u •.. p. ~tajnica. . ,~_; 
• • • 

Rijeka, vrboi"Sk.oi .j., ·cs. O. VJbovsko, n, t. és G l i b o d o l l. Dabaraki .GJibod~l., .·, .'. · _,., 
u. P• Cameralmornvicza · Komorsk.e Moravi~e. Gllbokl Brod . O, Skaka;vae adók:.·,, Vuk~nJt 

G l a d im i r o~· i c n l. Jasena5. plt., M.odrus-Fiume "~· ~odrtls·Bijeka, roJ· 
Gladliol r'., Maradék. Marad ik adók~ és ni~ j., ~- O. Vukmanié,. ·a. t. ós o, p. l:lkaka~c. 

J•k., ·&ertm t~m. - Srij•·m, iJ:•etti irigi j., cs. o. (H ln~ adók •. és pk., Zág,·áb. tlm. · .~u~el!* 
Karlóc.za Srij~mski Karlovci, u. t. Bei!ika, u. })• glinai j., ház '173, f !.986, H., sz., 0, T• ~U 
Maradék .Maradili.. · . . · · - . . l.:b., lsz. Petrinja, jb. és ah. helyben, cs. G. helJ· 

GladnoA l. Lovaski GladnoA, Sala~;i Ghdnos. ben, U6, XXV!, H3, ~- :f, _r-e. ~- ' ; 
. :Qiadonc ·O, .Pokupsko adók. és pk., Zágráb Gllna ID\',1 Glina adók. cs pk., Ztí,gráb ., •• -
na.. . Zagreb, · pisaroVInai j., cs •. O •. l:'okupsko, Za gr eb, gli o o. i j., ö, :=f, ll.i. D. . . :f,. 
a. t. Pi.sarovina, o. p. Pokupsko. _[Ile. ~- . . , . :; 

G l a d o v e c l. Kravarsk1 Glado\'ec. . G l i n a l Yeljunska G lino.. . · ... ,· 
Glanoe Q, Skare adók. és pk., Lika-Korbava Gllnlca adók., Veljuo pk., )( Gliaica j Motlrtil-

- . . 
t'flll,· • ·, • .Ljka·Krbava, olocsáni o tullaci j .. Fiutn.e v111. Morlrfls-Hijeka, szluini - .slunji_ h 
cs.- f). Dab"J'o 11. t. Otocsáo . - Olocae, u. )). Skare. ház ö~. ! 4~6, H., sz., rk. Cviluvié, kg. G~ija, 

Gl&Tanl Q, Kosi.J·ena Svela Lumja adók., Sus•Lk novié-lordo, 1.11~ kh., tsz.Ogu:in,jb~ ~sah.::Szluin
pk., !Modrus·Fiume vm. · Mod.rui-Rijel.:a, subki :o;Junj, cs. o. V elj un, 79, XXVI, 8~, 11. ~ és a. PL 
j., cs. o. SuJak, u. t.. Susak, u. l'• ::;ivcta Lucija. Sztuin SIUuj. : . 

GlaTdl f"\1 Krots.ao a~ók ... ~z~n•~ryOr.!y Sveti (Hinlca O, G •D ca ·dók., Veljun p~, Jf.otl~~~-
Juraj l>k.,· Lika-Korbava t.~m. Lik~·Kt·bava, Fiteme "~- Modr11l-/li.jeka, szl_uim sluD,Jlh 
zen~rri senji j., cs. o .. 1\rasnQ., u. t. és u. p. cs. O. \"elj un, o. t. és a~ Ih S~lmn . v.. ,.6!-, 
S&ent;yorn Sveti JuraJ. .. . Ollnska I•o)jana adók., <.<ora pk.,. "fag · 
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.,";;, -Zagrtfi,'' peltinjai' J., blz 14o9; .i, '7,9; H., =·'61 o g av e c!. L. Zaroraki Glor~vQC; Zapl'udski 
lJ. rt. Gora t\s Sis ince, kg. Petrinja, 1.670 kh., tn., G logo vec. '. • · -· . . :• . ·· , • .. 

l . 

jb." b ·ab, Petri~ és: ·11; · Petrinja, 98, XXVI~, · · Glogo'déa :i.ciói., Podvinj pk., · Poue.qa, 11M. -
88,· O. t.- Glina,: il.·. ·p .. Gora.· -- .' · · · : . · Polega, brodi j;,·ház 9~,! 587, H.~·rk. Poderkavlje, 

GliDsta: · Poljaaa . Q; ·Glinska: Poljan a adók'.. tr. Brod, !, 7.t:í kb., tsz. P one g":... . Poleifa; ,jb. 
fiora lJk., Zágráb ••· Zagt·eb, petrin,jai- j;, és ah. ·Brod, ;cs.: ö. Hrod, 78, XXVIll, 91, u,, 't. 
es. 8. Pelrinjll, -L t. Glii1o., u. p~ Gora. . · Brod, u. -p·. Poo.lliuj. · ·: : . · . : .. 

Glluskl Tru·oT&c 1""\, limli G rad ac ·adók. u p\:., Glogovlca ·Q, G Iogovica ·aaó~,. Podvinj' pk., 
Zágráb t1m. · ; Zagreb, glinai · :j., cs. o. Maii PossegtJ '11m. · -Poiii~G,·brodi j~ •. e& o. Biod, ·a. t. 
IJradac, U,; t. Banaki · Grabovac., •· }h Maii Gra•tac. U rod, u. p. Podvinj. · · - · ·.· · .. ·. · ·.• ... 

Qllnskl Trtnlk ·:adót., Jutinac · pk., ZagráfJ · Glogo'flilca ·adót.;- Voji.kotvae pk., .BdoiuJr· 
11111· Zagrtb/ ·glinai j;, ház :1n, ! · 186, Sz;, Körös tnn. Bj:lotJar-Kril•, torösi kri· 

' kg. Majaka Poljane, 3!18 kb., tsz. Petrinja, j b.· l!s levcii )., liiíz l OS, 'l!. l):t3, H., of 779 kb., tsz. Bel o-
• • l • . . 

• h. Glina, c~.· o;· Glina~ 96, XX VI, u. t. él! vár- Bjelovar; jb; ·l!s ah. KO·rGs· Krit~wci; ca. o. 
•• P• Glina.- ". r •- .. .. · . : KOrös Kri!evci; 16, XXV~ 88, u;t. i.GrGs . ICii· 
· :· Olluskl Trtatk' ·0,· Glinaki Trtnik adók., Ju- levci, u. p. Vojakovac. ·- : · · .. : ' 
kinac pk., Zágráb t1m. Zagrell, rlinai j., cs. O. GlogoTnlca Q, GioíC)vnica a Iók;, Vojakov•e 
!Hina, a. to ~ u. p. Gli na. · · · . pk., Belo!Jár-Korö• · ""'· •BjélatJ&r-Kril~.,i:i, 

· No'fd seló adók., Jutinac pk., Zágráb kOrOsi . iuilevc:_li· j., 0 , es. o; 1\ikoa· ·&~vci, 
vm. Zagreb, .~lin-ai j., hiz 98, ! . ö7.f., H., ·rk. u. t. ·Koros · · Kriie\'CÍ;· u. p.· Vojakovac. . · · · 
Gora, 1.658 kb.', tsz. Petriri:ja, jb. u ah. Glina, Glogovnlekf Prokljuianl ö, ·Gesmansio Bo· 
Cl. O. Glina, 96~ XXVI, · u. t. és a. p.· Gli na siljev1.1 a-lók., .<:azma pk .. Belo."'dr·KörtJi 'BJ--

Novo .. seló Q, _Glinsko NoYo_ selo adók.. ~ÖvtJr-~riietJri heloviri bjelonri. j., ca. 1. 
1ukinac pk:, Zágrdb t1m: · Zagt·eb, g libai j., cs. O. Cazma, u. t. és u, p~ -Guma, · : - . ·. .. 
fllina, 11. t. és u. Pr Glina. · Glogoyo adók., üra&Lc pk.; X GI~róv'o, . Grcala; 

V_relo ·Q,· Kremen adók., Sz1uin -" Lika-Korba.vtJ """ .Lika·~r.bafla, ~trae&ci j,. 
SliJnj pk., .Modrus-F,iume vm. . 'Modru;.Rijd:a. há,z 71, f 4-60,. l:!z., ·rt. tiraüc, kg. Gra~ac • 
szluini slunji j., es. ö. Szloiri Slunj, u. t. Tominpj, 4.07:t kh., tsz. üospi~ Jh. és ab; Grae&e, 
él u. p. Szluin Slunj. . ' .. · · . . : eli. ll •. Urac!a1~, · 7 !l, X X VI, 86, 11.~ C és a. p. Gni!ae. 

l . - • • • ... ••• 

: Globo~c adók., Maríja Bistri,.a pk., X Globoi!ec. GlogoTO o·, Glogovo allók., Gra~c pt., ~i~t~-
Sdobreg; Zág~áb tJm. Zagreb, stubicaj . 'J;, Korbu"" tJm. Li b KrbcafiG, ~ra.e.,ci j., ca~ ·o. 
hb !73, ! 1.980, ·u .• rk. MariJ& Histrica, ~.()5~ Graéac, u. t. és u •. p •. G~~e. ... · . . · ·. 
kh., tsz. Zé.gráb Zarreb, jb; !)tubica, ab. Zágráb Gloldje -~ Alsóuaiholjácz J}onji Milió~ac 
- Zagreb, us. O •. Maríja Bislriea; 53, XXV, 61, adók. és pk,, Veröcze 11m. Yirot1itictJ, alsó-
a, '- és u. P• Maríja Bistrica, · - . . . · . mii{oljáczi donji_mi11oljaci j., Cl. o. ~lsómihoJ,já.ca 
· Qlobo~e~ Q 1 Glo~oéec adók., .Marija Bistrica Donji Mrholjac, m. b., L t. éa .•• JI• ~sd· 
pk., Zágráb tim. . Z11greb,· stubrcai j., es.· O. miholjá.ez Ounji . · · · . 
Marija Bistrica, -a. t. és u. p. Marija Hislrica. : . Giahodolao 1""\, Szenl.ryörBJ · SYIIÜ Jon.j . 

111 o b o c! e c l. LudJ:>rdlti Globoéec. · · a.tók. es pk. Likll· Korbca11a flm. IAia-KrbtJt11.1, 
G l o b o~ e t ki. J • r. a k L Globoc!ec. zengl(i ~enji j., cs. G. Zenrtr ~enJ, •· -t. és a. p. 
G' l o c! e v o a e l o L Ma!a Sol ma. : Szent.gyGrgy !)veli Juraj. , . · 
Qlog ~. Ferdinandovac adók. és pk., Belo'IJár• Gianlel ' .., PriiniAije ao.Jók. 6a pk., · . .JfOclrua· 

· Kör61 'IJtn. BjelovtJr-Kr-iievci, gjurKjevaci j .• FiMme 'IJfll, Modr..S-Bij ka, szluini :_ sluoji'j., 
. ·r.s. G. Gjurgjevac, u. t. Gj ur.Oevac, a. p. Ferdinan- cs. O. _PrimiAlje, u. t. Szluin :::ilonj,. •· P• Pri · 
done. , · . mi!llje. · . . ... 

Glogovac &dók., Podravski Novigrad pk., · X 61 um i! e., o se l o L Lipovo PoJ,je. 
·BakoYi!ica, Glogovac; Belot1ár-Körös vm. Bje- GlumöuAa 1""\o ~iroka Kula adók., Lii!ki <rsit pt.. 
lova.r-Kriievci, kaproncui koprivnicai j., há1 Lika-KorbtJtJa vm. LikG·Krba·IJa, IJOSpiói j.,., c:s. · 

f, SIS. H., sz., rk. Kaproncza · Kupr.vnica, ö. ~iroka ll.ula, a. t. l'erulll.ó, •• P• Siroka KuJa. 
q. Plavsinac, kh., tsz. Belovár Hjelovar, G l um i a 1 6 a e l o L .Ml .• kvL . . 
j b. és a!L Kaproncza -- Kopriv.niea, cS: O. Kap- G l u t!! l'! i ó B r i j e g L NorA·c~selo. 
fi)DCIII. - Koprivnica, 16, XXV, 8"1, •• t. Kap- Gluiítnja Q, Zumbera~ko Mtzlo . Polje adÓk .. 
rfJncza Koprivnica, u. P• Podravski NoviH"rad. Kalje pk., Zágráb ""., Zagreb, jask.ai jast-

Glogono O, Glogovac adók., Podravski ;\oyj .. rabarskoi j., IlS. O. Kalje a. t. Kl'llBió, lio P.! Kalj>! 
crad pk., Belot1ár·Körös vm. Bjelovar-Kriievci, ü l u si n j e l. Ulul\inja. . , . . 
tapronczai · koprivnicai j., cs. O. 1\aproncza Gm a j n a 1: Klauje~ki Do1. . 
li'oprivnica, u, t. Kaproncza Koprivnica, u. p. G n j a t i é i l. Dunj" D rbravp, . . :. 
l'odravski Novi1rad. Gnjotelo' ac 1""\, Kol\li.a adók. és pk., Verleli t~m., 
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· · ~ Yirovitka, nasiczi ·- D&Aicei t., cs. o .. Koska, o tooaci j., cs. o. Vrho'Vino, u. t. O~ocsán :-.Otq~ae, 
• 

a. t. és a. p. Kostn. a. p. Vrbovine. . .. .; .-· · 
Qaojalce adók., Cetin·srad pt., X Gnojnice, Qolealé O, Bokane adók., :Dre.nova~ 

Tatar-yaroli ; .JlotlrNs·Fiume "m.-Modrua-B\jeka. pk., Verdcse "m. Virot1itica, szlalinaj ~ 11latinai 
alodni alunji J., ház t!l.f., !. 830, H., sz., rk. Cvi· j., cs. O. Szlatina a. t. és u, p. Szlatina 
torié, q. Cvianoné-brdo, 1.068 kb., ba. OBUlin, Slatina. . · . · , 
jb. 6I ab. Szluin SlunJ, ca. G, Cet.n-grad, 79, adók., Rajié pk., X Golesi-Mili,avei, 
lXVI, IM, •• t. Saluin 11. P• Cetin-rrad. GoleSi-Radjenovci, Gole!ii-RajMéi; Po:scga "m. 

QaojJdce Q, Gnojnice adók., Cetin-grad, pk., R:Jiega, novskai j., hb 1ö3, f. 9!!9, Sz., kr . 
• 

.,".., Modnti-R\feka, Rorolje és Donji Rajié, 3.8.~!1 kh., tsz. Pozsep-
j., cs. G. Getin-srad, •· t. Szluin Slunj, PoiPBn, jb. Novska, ah. Újgradiska · Nova Gra-

·a. ,. Cetia.·srad. diska, cs. D. Novska, 78, XXVII, 89, a. t. 6s 
adók., Petrovo selo pk.,~•sega· a •. p. Gornji Raj ié. . 

• 
~... Poiega, újrradiskai navarradiSkai j., hiz G o l e § i l. Zumbera~ki Gol.e!ii. . ; . 

• 

· . ~06,1~ H., cseh, rk. Siaro Petrovo selo, gk. Qole!\f.llWsavcl r.., Golesi adók., Rajié .pk., 
kb., tsz. Pozsega Polega, jb. á ab. Újgra- Pozse,qa vm. ~iega, novakai j., cs. ll. Novsk~t 

· dilka · Nova cs. G. Staro Petrovo aelo, o. t. és u.; p. Gornji Rajié. · · 
78, XXVII, •• t. és •· p. Staro Petrovo selo. Goleli·Radjenovcl r.., Go1e!ii. adók., ~ic pk., 

.: O, Godinjak adók., Staro Petrovo selo ~11sega 11m. Po'!ega, novakai j., ca. o. Nov:ska, 
pk., Pouega tiM. Po&ega, újrradiakai aova- •· t. és •· p. Goroji Rajié. .. 

. J., cs. D. Staro Petrovo selo, •· 1. és r.., GoleAi. adók., Raji6 pk., Po-

. •· p. Petrovo selo. ssega vm. Poiega, novakai j., cs. o. ~oyska, 
. GeJak O, Popovo selo adók., Gornje Dobrave a. t. és a, p, Gurnji Rajié. 
pk., Modrtls-Fiume vm~ ~odrul-Rijeka, OIIU· Goll Dreg adók., Brezovica plr., X Brezoiiea, 
Jini j., cs. ~ •. Orulin, •~ t~ Tounj, u. p. Goruje Goli Breg ; Zágráb tim. Zagrtb, zárrAbi -

· Duhrave. · zagrebi j., biz 38, :E 368, H., rk. Brezovica, 80ó 
• • 

. G o j a t o v a D r a g a I. Um ol. kb., tn. és j b. Zárré.b Zarreb, ah. Sziszek-
· Qojaaec O, Nedaljanec adók., Vidovec pk., Sisak, cs. O. Odra, 58, XXV, ~1, u, t. Stupni~ti 
· Varasd tlt7h Varai .. in, varasdi varaidini j., Leskovec, •• P• Odra. 
· cs. D. Vara!din, •· t. Varasd-Varatdin, Goll Breg Q, Goli JiJrer adók., Brezovica pk., 
· .. a. p. Vidovec. · · Zágráb vm~ Zagreb, zilgrábi zagrebi j.i rk. 

l • • . 

·· · G o j i l c e L Gojilo. Brezovica, os. O, Odra, •· t. ~tupnil!ki Leskovec, 
r'l,. Vukovje adók. és pk., Belovár- a. p. Odra. 

• 

K6r(JI em.· Bjelovar·Kriievci, rare§nicai j., G o l i B r i j e r l. Rasinjski Goli Breg. 
-es. G. GareAnica, u. t. Garesnica, ·u. p, Vukovje Gollk Q, Belo adók., Hród K.jm. - Brod na · 
•· G o j i l o l. KuÍinsko Gojilo. Kupi pk., Modrus-Fiwne "m. Modru.S~Rijeka, 
· · QoJkoyac adók., Cetin-lfr&tl pk., X Gojkovac ; tlelnicei j., cs. o. Hrod-Moravice; a. t. és a. p • 

t1m. Modt·ui-Rijeka, szluini H1·ód K./m. Brod na Kupi. 
· lllaDj i j., hé.z. 3!, i. ~Oö. Sz., rk. C~:tin·~trad, klf. QoJUd n, ZavrAj e aJók., Brod-lroravice pk., 

Radorica, 1.UO kb., tsz; Ogulin, jb. és ah. Szluin Modt"Ua-Fiume "'"· Mod ui·Bijeka, delnicei 
cs. G. Cetin-grad, 79, XXYI, ~6, u. t. Szluin j., cs. o. Brod-Moravice, u, t. B1·od·Moravice, u, p. 

- Slanj, •· p. Cetin,srad. · S1matovo. · , . ·. 
·. Gojkono O, Gojkovac adók., Cetin-rrad pk., Qollncl adók., Sljivolevci pk., Vet·l1cle "111·-
. Modf'ti8-Fi•me vm. . Modrul-Rijeka, szl .. ini Virovieica, alsómilloljáczi donjim1boljaci i·• 
elwiji j., ·CB. O. Cetali -grad, Ui t. Szluin . ház 143. :E 816, H., n., rk. Radikovci, kg. Kutanci, 
SlliDj, a. P• Cetin·grad. · ::1.7:tj kb., tsz. Eszék O:~ijelt, jb. AlsóiUiboijAca 

G o j me r a c l. Cero'l!'Dik. . Donji Miholjac, ah. N asi ez NllSico, cs.. o. 
. Qola adók. és pk., )( Gola, Golski Trnik, (joh•ko Sljivosevci, 78, XXVIII, Ul, u~ t. tls u. p. Alsó
l:iazevo, Hintov, Peteranski Konac1; Belová1·- u1iholjácz . Donj• M1boljac • 
K(Jrö•· ",m. · Bjelo.,;a·r·Kr;.ievct, kapronczai QoliD.cJ O,. Golinci adók., pk., Ve· 
koprivnicai i., ház 499, :E 2.861, H., m.; (), 3.62:i rticze vtn. Virovitica, alsómiholjáczi- donji· 
kb., tsz. Belod.r ·Bjelovar, jb •. és ~h. Kap1•oncza mihoijaci .j., C!J. !}. Slji V9st~vci, •· '~ t!s u~ p • 
. , Koprivn_ica,. c,s. O. helyben, 16, XXV, Ss, Alsómiholjú.cz Donji-Miholjac. · 
l't ~~ . . . . Gollnja adók., Hovi6 pk., Zdgráb 11m. - Z.1g· 

G,ola · Gola adók, és pk., Belovát··K(Jt·ös t•eb, tupuskoi j., ház 93, :E 670, ::i:&,, h.,rk, Buéica. 
kllpronczut koprivni- ktr. Bovió, 1.15!il kh., tsz. Perrinja, jb, Vlginn)OS!, 

cai j., (), cs. O. helyben, r. ~. ah. Utina, cs~ o. Bovió, 9U. XXVI, 83, u, t. 
Gola Brda n, !lal adók., Vrhovine pk., Vrgmmost, u. P• Hovié. . 

!~i~~l;!orbew~ ·i;m. -1AkA·Krba1Ja, otocsáni GoU11jR Q, 6olinja atlók., Bovié pk., Zág·ráb '""' 
• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 
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.... Zr~greb, topuskoi J~, cs. G. Bovié; 'Ilo t. Vrgin- 18"9"' "'n. Poiega, daru'fari j., hiz 1)8, i. 406, 
111ost, v. P• Bov1é. Cseb, u., Tk. Daruvar, ktf'. Podboraki Doljani, 

·o.u Vrh O, Klinca Sela adók. és pk., Zágráb 1.7:1!6 th., l·z.Pozsega Pult!ga jb. és ah. Daru-
•· Zagreb, jaskai jasll·eharskoi j., cs. o. vá.r, cs. o. Daruvar, 78, XXVII, su, •· t. és a. p. 
ldencina, a. t. és •· p. Zdencina. Daruvar Daruvar. . 
· G o l i V r h l. L1pnicki Goli VI"h, Netretiék• GoloblDjak O, Golubinjnk adók., Vanjslr.i D;l· 

loli Vrh, Ozaljski Goli Vrh, Rakaveilki Goli VI"h. ntvar pk., Po1sega ""'· Porega,. dnruvari j., 
• 

G o l i V r b L Spigelskr Breg. . cs. G. Daru var, •· t. és a. p. Darr1var Di\ruvar . 
. '9o1jak O, Slavetit adók., Petrovina pk .. Zág· Uo lllbonc adók., Divu§a. pk., Zágráb tim. -
r4b ""'" Zagreb, jaskai jastrebarskoi j .. Zagreb. dvori j., ház 41, i il6, H., ~ö~., rk. Divuiia. 
a. G. Kraiié, L t. Jaskn Jastrebarsko, u. P• k.g. Sakanlije, 405 kh., tsL Petr nja, jb. Dvor, 
retrorina. ah. Plltrinja, cs. O. Divuia, 96, XXVII, 83, a. t. 

G o l j ak L Drageniéti Goljak, Klanjecki Gol- Ovor, u. p. Divula. _ 
;u, Stenjeve~ki Guljak. Gnlubonc O, Uolubovac adók., Dívusa pk., 

G o l j ak L Rudinka. - Zá grá'' ""'· Zagreb, dvori j., cs. G. Divuiía, -
. -Goljak L Zuta Lokva. a. t. Dvor, u. p. D&vniía . 

• 

_ Oolobrdac adók., Cernik pk., Poesega t~ Jn. G o l u b o v e c l. Lobors'k.i Golubovec, St u-
~ Po'Eega, úJgradi~kai novagradi§kai j., ház biéki Golubovec, Veterniéki Golubovec. 

i. !1!, Sz., kr. Gernii!ka Sumetllca, 9:it kb.. G o l u b o v o l. Mihaljekov Jarck. 
llL Pozsega Poiela, jb. és ah. Újgradi11ka. Goml-rje adók. és pk., X Hrezova Poljana, 
-lova Gradi§ka., cs. O. Újgradiska Nova Gra- Garevo Hrdo, Gomirje; Gomirske Pulovine, Gomir· 
. 4Uka, 78, XXVII, M9, a. t. és •· p. Cernik. ski KovaceV16i, Gomirski Ribujak, Kosanovi~-

Golobrdac O, Golobrdac adók., Ceroik pk., lmlo, LjuboAina, Luke, Majer, l'tlusulini, Rahatié· 
l'o1~eqa """ Poeega, újgradiskE.i novagra· poljana, Raniti, Trnova. Poljann, Zt!li~i; Mod· 

j., cs. IS. Újgradiska Nova Gradiiíka, u. t. rvs-Fiume vm. ModJ•us-Bijeka, ogulini j., hiu 
u 11o P• Cernik. . :11 ... 9, i. 1.568, Sz., T• rk. Vrbuvsko, 7.877 i. h .. 

Golobrclcl O, Stitnjak adók., Vanjaka Pozega tsz., és ah. Orulin, cs. G. Vrbovsko, 9.;, XXVI, 
lk•o Poesega ""'· Po'Eega, pozsegai P.O~e~ai j., 185, r, ~ 
A ll. PozseBQ PozeJa, a. t. és •·Ih Pozsega e O, Gomirje adók. és pk.. Moilt'UI· 
Polega. I•'iume vm. Moclrtú·Bijeka, ogulim j., .:f, 

Golo Brdo Q, ée!l]jakovci adók., Kaptol pk .. cs. o. Vrbovsko, r. ~ . 
~uega vm. Poiega, pozsegai poZegai j., G o m i r J e K o o st a j !. Uomirje. 
a. ll. Hiikupci, •· t. Velika, a. p. Kaptol. Gomirska Sbblca O, Gornirsko Vrbllvsko 

G o l o B r d o L Jabzabelskp Brdo. adók. 6omirje pk., Modrus·J:t'iutne vm. JJlod· 
G o l o B r d o L Viroviticko Golo Brdo. rus-Bijeka, OIJUlin.i j., cs. G. Vrbovsko, a. t. és 
Qolomaií r"', Hrtkovci adók. és pk., Ssc·J·.ém vm. u. p. Vrbovsko. 

· - Brijem, rumai j., cs. G. Hrtk.ovci, u. t. és Gomirske PoloTine r"', Gomirje adók. és pk., 
• 

•· P• Hrtkovci, Modt·us-.lt'iume tim· Modrus·Rijeka, ogulini 
_ 9oiaki Trnlli: r-... Gola adók. és pk., Belot~át·- j., cs. G. Vrbovsko, a. t. és u. p. liomirje • 

"'"· . Bjelovar-Kt·iievci, kapronczai Gomlrski Kouocvlél rt, ~oumirje a•lók. ~s 
koprivnícai j., cs. O. Gola, u. t. és a. p. Gola. pk., .lllodrus·Fivme vm. Modrus·li1j~ka, ogu-

Golsko SazeTO rt, Gola adók. és pk., Belovár- rini j., es. o. Vrbovsko, a. t. és u. p. Gomirje. 
Kiirtn ""'· _ Bjelovar-Kt·iievci, kapronezai Gomi~skl Rlblljak r"', Gomi•·je n•lóll:. és pk., 

• 

~oprivnicai J., cs. o. Gola, a. t. és a. l'• G•>la. Modr"s·lt"iwne v"'· · Modn&i Rijeka, oguhni 
tiolablnao (""11 Postara Ljukovo ndók., India - j., cs. G. Vrbovsko, u. t. és u. p. üomirje. 

lndjija pk., Sserém vm. Sri,iem, rumai j., cs. G. Gomlrskl Tuk O. Gomil·sko \ 1·bovsku adók., 
India Indjija, ~· h., a. t. és u. p. India Gom•rJe pk., AlodrWJ-Fivm_e vm. J{odrus--- -
·.,._ lndjija. . Rijeka, ogulini j_., cs. o. Vd)ovsko, u. t. és u. p. 

Qolublncl adók. és pk., X Goluhinci, Jar- V1·1Jo,·sko. · 
lovci; Beeri-n& vm. St·ijem, ópazovai - stara- Gom.rsko Vrbonli:o adók., Gomirje pk., )( 
pazova&i j., ház i68, :E .(.,684, Sz., b., 0, T• gk. Gomirska. Slub1cn, liomirski Tuk, Hamba·iste, 

. Mitrovica, 13.016 th., tsz~ Mitrovicta Vujnovi~x; Mudrus-F·iume vm. Modrus-llij· ka, , 
-AIJtrovica, jb. Úpazova Stara Pazova, ah. o·gulini j., há.z 96, f, 435, ~z., h., rk. Vrbo,·sko, 
limony Zemun, cs. G. Ópazova. · Stara Pa- kg. Gomirje, 1>.954 kb., tsll., jb. és ah. Ogulin, 
IOY!Ir 70, XXVHI, 9!, .[ll e. ~- cs. G. Vrbovsko, 116, XXVI, s:;, u. t. és -Do p. 

Qolublnci O, Golubinci adók. és pk., Ssedm Vrhovsko~ 
•·- Srijem, ópnzovai starapazovai j., i:'5, =;-, Gonjava O, Klioi!a Sela adók. és pk., Zágt·áb 
et. G. Úpazova Starn Pazova, _[ll e. ~- vm. Zagreb, 'ja.skai jastl't:hai"Skoi j., cs. ö. 

Qolnbinjak Rdók., Vanjski Uaruvar pk.., P.); 'l.deoi!inn, a. t. és u. ·p. Zdencioa. - _ 
• • • 
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• 

G ora: adók. és pk., Zágráb·· tim-. ZtJgreb. G orlee aílók.i· ltlR!íiő pk •• Pou-ga vm. -,..Pok(Jtl• 
pelr1njai j,, biz 170, i 9~. H.~= ö, kg. Pl!trinju, újgraLii-kai novul!ro.•li!ik.d j., hHi f. B11t 
t.t.3:nh .. tsz., jb. és ah. Petrínja, cs; G. PetrinJO. 'z., h.,- rk. ·Ói!1'ad·o§ka ·Sbil'a: Gradiska. 'Iti. Me· 
86, XX V•ol,. 83, a. &. Pet'rinja, ~- . · olari :!.f-85 kh.~ lsz:, Poi·eva · l'uz,.ga, jfl. éa ab. 

Gora Q, Gora adók. és plt.;· Zágrtíb· vm. ÚJvradi.:~ka Nova GraLI ska, . es.. G. ÚjgradisM 
Zagr•b, ·petriuja• j.,· ö, ·ca.·· 6 .. Petrinja, v. t. ~ ·Nuva GrA.diAka, 7B, X).Vll,.89, a. t. Meolari· 

• • 
Petdnja, ~· ·· · ·· , · · .: . . . . Dra gu Hó, .a. ·p,; Ujrradiska . Nov;a Hrad sli:a,:. rJ 

Gora61 adók., Calla!' pk·., · X Brinjeva D raga, (..l orlee O. Gorice adók.. :Ma§, é, :pk., PontgA 
Goraéi, f';trg, TrMlmski G(}rniki ;" Mour•s·I-'iume rm. - Polega,: újgradiskai . nuV&j1r.<di~kai;.j., 

• • • 

"m~ · Modrui Rijelra, ~hari j., hilz 91, i. ó··ll, cs. G •. Ujgi'lidtska -- ~o'a Gradiska, a. t. M.eolaft. 
H., rk. Úabar és Trsóe, &~,ot kb,, tsz: Ogtilin, jb. Dra~;o.lié & •. po Új!Jra·liska:.-- NouL. Gra i!ik~~o.':• 
Cabar, ah. D .. Inice, cs. o. Gahar, 96, XXVI, a:,, Unrlél Q, Svu-a adók., Otocsán - Utoeae p~ 
L t. és a. p. Cahar. Likn, Koth'•tJfJ .,".~. · · :Lika-KrbtÍ11tJ·, otociani 

· Gora61 n; Iók.; Prezid pk.~· X Baz li, Kozji Vrh, o Loeaci J·• cs. o. O tolSAn Otni!ac. a. t. éi 
· Lautan, Ahlanov Vrh, Honci,' Tajeari ~ Modr•s- u. l•• otocsin Ut~c. · · . · ;• 
Fit~me ""'· Motlrui-.H.ijeka, eahari ·j., ház 70, c..:orlllanec Q, ~veta Helena adók .. SkentiY.lJl.. 
f. 6;,i, H., rk. Pruiil, tsz. Utfulin; jb. · Cabar, ah. zelina - ·~veLJ Ivau Zelma plt., Zágrai• fl•~!
Delnice, cs. o. Cabai', 96, XXVI, b6, u~· t. és u. p. Zagreb, ·' B"tertlvanzelin'lri svet•ivan:r.ehi1ai j, 
Prezid. · · ·. : · ·: · ' · · cs. G. ::izen ti v'áttzel ina -· Sveti lvan Zelina, •· ··c, 

Gora61 Q, Gorali ·adók., Cabar pt.,· Morlr•s· es. a. p. ::iz .. utlvánzehna l:iveti' l van Zelina.· · ; ·· 
Fiume tim. . Motlrui-Rijeka, ~!&bari' j., cs. o. c.;orlc)a•tOYec o. Putko\'ec adók., ·6jurmi.n .. 
Ca:bar, u~ t. és u. p. Cai:J.ar. · ·: · · · pk., l' arasd .,m. 'Vara~tlin, ki-apinai ú el. 

· Gorancl Q, Klenovn~.k adók., lvanci plt., Va· O. Krap1na, u. t. éot ····p.; 1\rapina, : !: 

riurl t~m. VtJraírlin, ivaneéi j., c;.. O. lvanci, Gorlelc·a o,· Tupolvvac adók.. éa pk., 
•· 't. ts· a. p. lvanc1. · · ' · · tim. Zagreb, szi.llzeki s1salti j .. cs. G. Gliiú, 

Goruec aaók., KaAina plt;, X Goranec, Kuói- u. t. ::izhszelr. ::itsak. a. p. Top 1lu\"ac" .. n 
lov.na, ;:,li}JDil"&; Zágráb tim. · Zagreb, sze Ul- G o r i~ J c e l. Dobrauskl'l (~uru!&ce, '• 
ivinzelinai svelilvaoöt.eliuai j., haz :~~7r», !, 1,3!·.f.. Gor16lne o. D•·aveniK .. mJó'k. 1!8 Jlto:., 

_ ~ •• rk. hasina es Vugrovec, ·1.318 It-h., tsz. Zágráb F'iume ·vm.-: .~J.. ·Mottrui~.LUjektJ, 'eirk-veJJica&· ' 
-Z~Lt;reli,jb. Szentiv!tnzelina. Sveti han Ze.IUa crh venical J., ca. G. 1\raljt~vtca, a. t. Kriti~ 
ah. · Zagráb Z~~ot~reb, cs. o. K&Sma, 68, XXV· •· l•· LJr.ven•c!k• Zo.gnul. · · ' 
8:?, a. t. :;esvete, 11. p. Kasina, · ' · Gorlllka atlók~ KuJevae pk., )( Donja 

. Goranec O, Gorauec adók., 1\a.Aina pt.., Zágráb lioroJ& trur.elta; Zágráb .,tn. ZtJgreb, dvór1 j;, 
e~m . . · Zagreb, szt-nlhiuuelinai avelit van- ház lil8, i. 1.101,-l:iz., l.i'JM kh., k,r. Javortuij ét 
&eL nai j .. c ... G. ·Ka§JDa, u.· t. Sesvete, u.-p. KdiDa. Zr nsl;.i Htdjaoa, tsz. 1-'etrinja, jb. JJvor, ah. Pet. 

G o r a n e e l. Goro.nci. _ · . l'inja, cs. ·G. ltuje,ac, 96, XX V ll, a. t. Dvor, 
G o r a n l L bltÚlle111 Lazi. a. p. H.uje,·al'!kl u .. A}ilt&C. .· : . 
G o r c! e t i 6 a v a P us t a ··L Divljac!ice. Gol'ltko Q, Kopra • n.eki Ivanec adók. és pt.. 
Gorencl O, Lukovdol adók., Severiu ua Kupi Varasd tim• VtJraitlin, ludhregi j., CL· li. 

pk., .Modn&s-1-'iu,ne · 11m. Modrui-Rijcka Maii Hukuvec, a. t. és 11. p. Kapronc.lli . K~ 
vrbov:-t"oi J., cs. o: · ::,everin na Kopi, u. t. ravnoca, . . 
Vrbovslio, a. p. Severin na Kupi. . GorjakoTo adók., pk., .· Varc11c,- e.. 

Gorenc1 L Vro.bei·ki lio•enci. - Varairlin. pregradai j., ház 167, f, I.<Jm, It, . ' 
Gorlca aduk., lt.as Il.JO. pk., X Gorica, Grba- J k. Pre11racla és Tubelj, ~7 IS ku., tsz. VaAI!d -

levee, \"oj~odinec; V artJad tim. Varaidin. \·arat.llln, jb. l'regrada, ah. Krapina, CL G. Pra.· 
ludbre;i j., ház Sa, :!. biH, .H., rk. Kuzu.inec, l'ada. ;,3, XXV, t:Sl, a. t. és a. p. Pregrada. 
l.f»i7 kh., fsz. Varasd VaraiLiin, jb. LudLrt!r, · Gorjakoto ·O, Gorjakovo adók., l'regrada pt., 
ab. Varasd · VBJ.'D.Ztlin, cs. O. Maii Uukovec, 16, Va.rasc.l 11m. Vara1din, pregradai j., cs. G . 

• 
XXV,~ u. t. és u. p~ Has1nja. · t'reifr&da, u. ·t. és 11. P• Pregra11a • 

Gorlcá O, Gorica aduk., Raainja pk., Va- - G o t' j a n l. Gorjani. 
rascl ""'· VtJraidin, ludbregi j., cs. O. Mali Gorjtlnl adók., és pk., )( Gorjani, · 
Bukovec, u. t. és a. p. Hasinja. Bara; Veróc.re '!lm. · Virovitica, 'diakoriri -

Gorica J. Crikven1ca. djakovoi j., ház Sil, f, 1.1111, H., n .. ~.kg. Dra~ 
G o r i c a L Jamn&l'!l>a lior•ca, Krivoputska Go- 6evci, 6.~ kh., tsz. Eszék Osijek; jb. 6 ah. 

rica, Lepuglavska G<~rtca, Lipnicka Gorica, Ahho- úiakovár lJjakovo, cs. ·O. Drenje, 78, XlVIll, 
lc~ka Gurica, ::ilr.rad.ka Uorica, Valpova~k.a Gorica. 9•·, a. t. Diako\"á.r lJjakovo, tUlf'tl· " 

li o r i c a L Pregro.tla. . Gorjanl o; Gorjani adók. és pk., Verdcet ta 
G o r i c a L Sveta Jnna. , ' V-iro-vitica, dlakun1rj lljakovoi j., 0, es. 
G o ri c a l. Seketino Brdo, · ' · G. Drenje, u. ii. Diakovar ; Djakovo, ~- · 

• 
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G 41 ·l' j a n i 1. _SutiQskl Gorjani._ '' ,, ~ ,, " ·'· : ~ -szlatinái ,._. alutinaf. J., .-_-:+i: C,.~ .-;~i·: . 
. Jr-..oTClr_ a,dól{~ . Qol'j~i ~- p.-k.,; X Slatina,• u. '- és u. p.-No\C• lhtkov:jc:a.,-, ·, ,\ , .. 

lv~ovci,:-_Pül!nja~;_ Yer~.zf! .. t~_m •.. - Go~:nja Buz-eta l. au~eta • .-"'-- .!, ;()._._, -·: 

d~ov~i _ -_ _dja~pvoj_ j., Mz ;l ~4, f GorDja Cemerulca O, Cem_erni~:ad.ctk. étl'pk., 
-~ h!t' 11,, 1·k. Gorjaqi, 1.6113 k_h., ,lsz, El)zék Zágráb fl& -. ZagHb, : topU,~pj :j-, .:f1 es. 6. 

;T:i_,O!Iijek" .jb, .~s ah, DJako,ár__ _ J;>j~kovo, _c$. -o. Bovié és Vr~rinmost, u. '- Vl'!f!n~ost-;· .. t:8J. -,, 
~~·- _ Djako't'o, 7&, _X;l{Vlll.:..9{>.( ll• t. Vii· G o r D j a D a b d n a l. Dahrma. . ;.:,: _;, · ·.:· 
iorci, L p. Gorjani. . . -, · Gornjm Dóbm O, BukoY.-Vrh:atlók.-; i_Sbad pk., 

.ITADo:~c•· 0 1 .• QQrjuaki l 1\!.anovci Motlrua Jtium6 ""'· MO.~·Bij4k1J, _tl~lJJicai j., 
&lfl'k1 •. porjani pk., YtTÓCSf!. v.m.-. : · Viro.t~itica, es. G. Brod-M•Jl·aviee, u; t.- es ll• ,.p.~Skra,d;. ., 
d .. vir_i . djakoroij., cs. G. Di~lt.o.vár . Djakovo, . Goruja Drebica ·0; Dr~mica,, adók.tés_ .. pk., 
.'o-'~. Vi~~oy~i; •~ P• ~orjani. , , ~ . , . .. .· . Motlrua-Fiume t~m. Modru8-Bijek!i;.;i·orulini 

Qerjaasko Baljo O, Bral!evaC!ko. P.odgorje j., cs. G. Dreioica, u~ l. ~zel"ail!!; •ll; p •.. J;lr!!2 !'ica, 
.. ~,- Bretevci pk., rw&:.t~ "~·--. Virot~ifica. Gonja Erdot-planina; 0;-. tE•·d'öd ,, .: ,·..:Erdut 
~l':Vlri_ · · djakQVOi: j. c;s. G. PQdBOl'lll!; .u. ;Ci. ad.ók. és pk., Veróc66 t1m> .. · · Wirotlti~, :; eszéki 
~-....L It• PodJo~a4. . . . - .,. : , . ._ . : · osijeki j., cs. G. D alja Da lj, a. ~ .ée. ~· P• 
. ~ll'~,vec Q, Ce~ugradsk~ Dvori :a~~k., Kla:n,iec Erd öd Erd ut. . -: . .: ::·. : _: ·';. - o : ,,., , 

pti, Ya1tJ1tl om. , . Yaraltltn, klanjeqi J., . ca_,_: G. GorDja Gare;nlc& _aoók., Berek· .pk.;'-. X;Gornja 
Kl.Öjec, u. t. éa: L p. ;l{.l!lJljee" _, . , . - Gari!So~ca, . Ostd ZioJ, l'otlpriC.;· · ill4.,oJ!f~.Körös 
<.:a D r D ik i I. Donji Oit,r.c. . . · o • """· -Bj6lot~ar-Kr~i6tlci, ~are!!n- eai,j .. _;h;\w l 
.Quniki L 'l'riéanski· G~l'IUkJ, Vlvodi~"ki f.. 1;009, -H.,.sz. rk. Samama, ;lqr,, Pa8ijan és 
•• • ' '·-• .' .. _ • J .. , • _. • ,, •.•••• · , • V •lika Briiljaoiu, 8.ll07 kh.ö !Bi. Be, ov A~: o • _>l~ja· 

·: . D~~ f •. B-_ lio c'! D r a l! . - .. .. lovar, j b. Gareioica. al:!, BeloV.ár ·. . -Bjelovar, .Cl; lJ. 
•• • • • • 
hl'llja BatiDa O, O!itrc_ adók., Lobor pk., Va- lvanska, 16, XXVII, 87, -u, t..-. Ga~eim"''-, w. ·v· 

r~rJ filii, Y araltlin,. rl.atari j., . c~. o. Zlatar, Berek. . • .. . . ; , 
- ,.._·L .H ·a. p. Zlallll'• . · , . _ . .. · QorDja Garelnlca Q, Gornja_ GaraAni ca adók., 

; Goi'IJja D.ebrlna _.adók.,_ KJakar pk., Po1st~ga Berek pk., Belor"ir,-KOröa t~m. J!jt~l01'at··Kf'tkv• 
· ,.· -_ Polt~ga, brodi j., hb 1~c;, f, _69!, lf,, rk. ci, preanicai j., ca. G. lvan.ska, q.; &. Gar,S~iea, 

. k&-• .Klokoeevik, ~Ut.f.9 kb., t~. ~ozseg~ a. p. Bl'rek. . . ., ·. . . ~ . : 
l'~ Jb. és _ab. Brud, Cll. G. Garl!in,. ~~,_XX V~II, GoruJa GI&TDica O, Glavnico. adó;k., 'Mo~!ee-
9lt L t. és n •. P• Broo. . .. . · . _ Belovar pk:, Zágráb f}tn, Zagrell, szentiván· 
o~onja De}Jrlna. Q, Goruja Bebri~. ·adók., zelinai sveti•vanzelinai j .. cs.-~· Ka§ina, ~ t. 
K~ pk.,_ Pouegg . Po~t~ga, prodi j., és L p. Sesvete. - . :; 
c~. JI._ Garein, •• t. ·és L p. Brod. . . Gor11ja _Glin& O, Kremen· adók.,: Sz'uin 

Qel'Jija Bedekoyilfna o, Bedekov~ina adók., Slunj pk., Mudrtu- lt'iumt~ 'v·m. Modt-.8-Bi,ié~a, 
lll• P.k., Yarastl ""'· Varastlin, . zlalal'l j., szluini aluoji j-., cs. o. ~zluin _ SJunj, a, t. 
cs, 1.-Zabok, r. ~ p. u •. ,_ . . es u. p. Szluin Slunj. __ . . : 
Ge_l'~j a e r o. v. a il a J. B_esova~a. · Gornja Gorlilka O, Goril!ka adók.. Rojevac 
fen,Ja Distra adók., Bistra pk., X Bislransk'> pk., Zágráb tnn. Zagreb, d vori j., es. G. Ruje• 

Oborovo, Gornja Bistra; Zát}f'áb t1m. . Zagr6b, v ac, •· t. Dvor, u. p • .H.uje .. ac!ki B~lioac. . o 

. slobieai J., h.llz !4-9, 1.606, H., r~.· Bistranaka Goruja Greda Q, Brekovljani adok. és pk., 
· P~ji.Dica, . 8.931 kh., tsz. ZárrAb Zagreb, jb. Zágráb t~m. Zagreb, du~toseloi ~ •• es o: Brckovl. 
· Stobiea, ah. ZAgráb Zagreb, es. G. Bistra, ó3, jani, u. t. Prikraj, u. p. Bu~Jakuviua. · 

JIV, 81, •• t. Pu!iéa-Bistra, u. p. Biatl·a. Gornja Jelenaka adók.; Pupuvaea pk., )( Do~ia 
Qernja Distra O, Gornja Bistra adok.,_ Biatra Paklenica, GomJa Jeleuska, G.ornja Paklt>mca, 

pko, Zágráb tlllt. Zagreb, slubicai j., cs. G. Moslava6ka Kamenica, Moslavac!ka Sl_p.ti,;a, ~opo. 
Biltra, •· t. Pu5éa-Bistra, u. p. Bistra. , vac!ko Podbrdje, Veleldc, Vo•leni~ko Brdo; B .. lo· 
. G o ru j a B u e i c a J. Bui!Jca. . vár-Köt·ös t~m. Bjt:l01Ját·-Kr·iit~vt:i. ku~ina . j., 

. Genja Badiiiina o, Bu~ic'!ina adók., Hr'lsto- ház _!!U, f, 1.35!1, H., o es rk. Vololler, kB. Mlk· 
'~ pk.,_ Zágráb t~m. Zagreb, _ petriojai j., leuska, 8.880 kb., tsz. Helovotr Bje!ovár, jb, 
Cl, ll. Bijelnak, u. t •. é8 a. p. Hrastovica. Kutma, ah. Cazma, es. lJ. P··pova<'!a, 1,6, XXVII, 

GoruJa Duko-rlea adók., Nova . Bokovica pk., b 7, u. t. és u. p. Popovac!a. . 
.tltll. , · Virot~itica, szlatlna s~alinai j., Qornja · Jelcn.1k& O, Goruja Jelenaka adók., 

hÍII 87, ~ 67{., H., sz., .::f, rk. Nova Bukovica, Popoval!a _ pk., .BeiOt~ár-Köt·öa """' .. Bjelovar• 
U19 kh., t.sz. Eszék Osijek, jb. és ah. Szlatina Kt·iit~vci, kolinai j., o,· cs. G. Pupovac!a, a. t. és 
- cs. G. Szlatina Sla i~a, 7~, XXV UI, u. p. Popof&ca. · . . . · _· . 

·a. '- _és u. P• Nova Bukovica. tiornJmk r.., Negosluei adó~. és pk.,. 811t~rlm 
8ol'Dja BukoTlea O, Gornja Bukovica adók., vm. vukovari j. es. G. Vuk~'ar, •• t. 

NQra_ Hukovica p~., . Ywóc•e vm. _ VirÓvitica, l ás n. p. Vu.kol'Ar _·vukovar. . 
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Gor-Oör 

.. GorD.fa· Kamelllca ·O, Krii:ípólje ndók., 'J ezeran é 
pk., Ltka·Korba?Ja vm. Lika·Krba?Ja, brinJ • • 

Cl 

j., cs. ·l. Jezerane, a. ~. és n. p. Kri§polje. 
~ · · ÜOhJakl O, HraAtina adók., H1·o.séina-Trg o-
• ''itiée pt., Varasd 'Dm. Vara!idin, ziatari • J., 
os. O. Zajezda,·•· ~ Budin§éina, •· p. HraSéin a-
Trgorilcie- . . 

, ·G o~ n j ak i l. Ravenaki Gornjaki. · 
. Goi'Dja IUada O, Klada adók., Jablanac pk •t 

Liko·Kt11'bava vm. Lika·Krbava, zenggi 
sen,ji j., ·ca. O. Jablanae, •• t. és u. p. Don 

.. 
JI 

• 
~ " . • 

n, 
. Gonaja IonJAélna O, Konjséina. adók., Hra 
i:ina-TrJOvii!ée pk., Varasd vm. Varazdi 
ziatari j., es. O. Zajezda, •• t. 6B •• p. Don 

·Konjii6iD&. · 

• J& 

Uol'Dja Iovaiiica adók., Veliti Grdjevae p k., 
: Belov6.r-Kdrö11 "m. Bj;lovar-Krilevci, sr U· 
:hi~nopoljei j., ház 175, :! t.oa, sz., h., m., n . , 
. i·k. V eliki Grdjev-acr kr. Veli ka 
Pisanica, 1.8!1, kb., tsz .. Helovar Bjelova r, 

o. jb. Orubisoo Polje, ab. Belovár lljelovar, cs. 
Véliki Grdjevac, 16, XXVII, 87, u. ~. Veh 'ki 
Griljevac, n. p. Zrinjska. · . 

Goraja Kovacica O, Gornja Kovaéica . adók ., 
• 

• Vehki Urdjevac pk., Belovár-Kö_rös' .,m. BJ • tJ· 

kt . 'iovar·KriietJci, S'fub:snopolj~i j., cs. o. Veli 
. Grdjevae, u. t. Veltki Grdjenc, u. p. Zrinjsk ll. 

G o rn j o. k P u st a I. Gornjat. 
· Gonaja O, Hrab adók., Gero vo 
·pk., ltlodrus·l!'iume vm. Modru8-Rijeka, ca.ba • 

ll 

j , ca. O. Gerovo, u. t. és n. p. Crr.i Ltllr. . 
• 
Ja · Gornja Jíupclna adók., Kraiié pk., ){ Gorn 

·Knpeina, Pesa.k, \'uk§in · Sipak r ·Zágráb vm. 
• . , 

.u 
·. Zagreb, jaskai jastrebarskoa j., hé.z 1~ l, :! bO 
'H., rk. Draganiéti Budrovci és Petrovina, 2.7 
kb., tsz. Zágráb Zagreb, jb. és 11h. Jaska 
Jaslrebarsko, cs. O. KraAié, 96, XXVI, 8:!, u. ·t. 

·_és u. p. Kt'Wiié. 
. GonaJa Kapcina Q, Gornjo. Kupcina adó 

· Kra.Sit pk., Zágráb vm. Zagreb, jaskai 
jastrebarskoi j., cs. O. Kruié, u. t. és u. 
KraJié. 

· Opr.aja Iustoilja O, Go1·nje Vrapce adó 
· · Vntpce pk., Zágráb vm. Zagreb, zágrábi 

k., 

P• 

k., 

· 'zac:rebi j., es. O. Vrapc'!e, u. t~ Zágráo Zagre b, 

• 

··u. P• Stenj.,vee. -
·· O·oruja Lamana D raga O,· Zo.vrije adó k., 

O· 

· Hrod-Aloravi•:e I>k., Modt·us-Fiume vm. 
·11fodru8·Bijekti, delnicei j., cs. O. Brod·M 
rHice, a. t;. Brod Moravice, u. P• Simato vo. 

Hornja Lasinja l. Lasinja • 
• • 

fJornja Letina O, Letina atlók., Sunja p k., 
Zcigráb "m. Zagreb, petrinjni j., cs. o. Sun • J :l, 

· u. t. és D.; p. Sunja. 
k., 
m.. 
o. 

G o r n J a L o· v a a l. Lovéa. .'; : · . '· · • ~-i 
• . . . . ' 

Gorja Lacelnfca O, Luceinica adók., Piaaro-
• 

V l na pk., Zágrab t~m. · Zagre~, pisarovinai J, 
O. Pi sarovinil 1i. t. és n. p. Pis:w-ovin~' cs. 

• 

Gol'uj& · r", MaAviaa ail6k;,·· Ratonra 
pk. , Madr a-.lt'ictme vm~ M<lclr!H·Bijeia, szl11illi 

• • • 
slunji j., os. G. Nova tl. ~. és •• •· 

kovica, · · ' ·.! · · Ra 
G o r n j a M H ir o r a 1: Mlioogl&. ·. ·· ·. '. 

M 
Gornja ltloélla O, Moc!ila ad6k., Rak:óvica_pl[., 
oclrus-Fir~me f,m. Motirr~i-Bajeta, aduini -
unji j., ;=-. cs. G •. GornJa MMila, •• t b ·'1, to sl 

Ra kovica. · · . . · · · · 

x 
Qornja J[otiCSlna adók.,· Nasicz · N~ice.,pt,. 
Go. nja .Motic!taa. Jelaiiin, Kerekus, Marin Dolac, 

' Ri jeka Dol; Veróc•e vm. ·Virotlilica~ 'na~~a&i 

N 
nasicei j., hAz ,1,:! !81, Sz., h., rk.Nasioa

alHce, kr. Gazije, S.fiO~ kb., ·tsz. ~zék · Osij •• 
és ab. Nasicz Na8:ce, cs. O. N as ica· Ndice, 
XXVIII, !H. u. -·t. és u. p~ Na;iez . Na.Sice. 

.ib • 
7 d, 

QorDja Motiöina o. Gornja ·Jlotii!ina ad6t., 
sicz Nas:ce pk., Veróc•e vm.--. . 
siczi 11ash:ei )., cs~ o. Naaicz- NaSicé; a. t. 

Na 
na 
és u. p. Nasicz NIIS.ce. .. 

Gornja Obreika Q, Obre§ka adók.; KloMar 
• 

I v anié pk., Belovár·Körtfa v111. BjdOtlar· 
riievci. wmai j .• es. ·o. Klostar lvaniC, 11o t. 
anié vár l vanlé-grad, u. P• Kluiítar Ivanié . 

• • 

.Ki 
Iv 

Gornja Obrljel adók., Badljevina pk., Po1191 
v m. Poiega, Jtakrácz• pakraci j., · ház 69, ! 
43 .;, Sz., olasz, rk. l:'akráez l~akrac, kg; Pakricz 

Pakrae 1,Toranjl, 1176 kh .. tsz. PozseiJ&..:.... Po· 
le ga, jb. é.-4 ab. Pakrácz Pakrac, cs. D. Palcráel 

Pakrac. 78,· XXVU, u. t. Pakrácz Pakrac, 
u . P• Bo.dljevi• a. · · · 

• J 8 

Gornja Obrijel 0, Gordja Obrijef adók .. Badl· 
v•na pk., Poesega Vtll. . Poi•gtJ, pakrác:&i -
kraci j., cs. o. Pflkracz · Patrac, u. t. Pak· po. 

rácz Pakrac. u. P• Badljevina. 

Po 
Goruja l'aklenlca n; Goruja Jelensh adók., 
poval!a pk., B lovár·Körös 11m. BjtloNr· 
·iievci, tutinai j., cs.- O. .l:'opovaéa, ·u. t. és a. •· Kt 

-
p.oval'!ll.. · ' · · ' P u 

. . 
Goruja Pastn§a Q, Postusa adók., Jabutone 

pk ., Zágt·áb vm. Zagt·eb, petriojai j., cs. l. 
a jevc!ani. u. t. és u. p. Kraljevuni; ·· · _,. Kr 
G o r n· j a P e r n·a l. Perna. · . · · ·. 

B 
Goruja l'et1·léka O, Petdc!ka al1ók..,·Ivansb ·pk., 
elovár-Körös vm. - Bjelovar·Krizuci, belo· 
ri -- bjt!lovari ~-· cs. O. lvanska, a. t. Belorf.r • VII. 

• 
Bjt•lovar, u. p. ·lvo.nska. · ' · · · · · 

G o r n j a P· i l a 1 .. Pila. · · · 
Goruja PUtana adóK., Orahovica pk.·, Verluc 
1. Virov-it ica; nasiczi - n.1sicei j.; bilz .((), V 71 

• 

! 277>, Sz., k&r.· Urahov•ca.,· 3.1-l-3 kb., UL Esz•k 
• 

Osijek, jb. és ab.; Nasicz Na§ ce, cs. 6. 
• o rah·,vica, ~d,· XXVUI, IH, u, t. 1111 a. ·p,· Ora· 

• h • • 
0\'ICL 

• • • • • 

HorDja Lomnlcil O, Donji Lukovee adó 
.:'\o.gy!furicza .Yelika Gorica. pk., Zágráb v 
· Zagreb, nagygoriczai - velikagoricai j., cs. 
Odra, u. t. és u~ p. Nagygoricza Velji[a Uorica:l 

• 

GornJa · O,· Gor.rija PiStana ~k .. 
• 

• - • 

• 
• • 

• 

'· 

• 

• 
• 



• 

• 

Gor · Gor 

oraJiof!c.li plc.; VHt1cse vm. . Vi1·ovitica, nasiczi Krnpina, L t. Velemlilki Golubovec, w.· p •. 
_ na·icei j., cs. ~. O•·ahovica; u. t. és u. p. hovljan. · 
()rabovica. · - · ·.. · Goruja Suma r., Molve adók. és pt., B· lo.,lir-. 

Qilr..Jir Plemeoséfna O. Plo>men§éina adók., Körös fJm., Bj~lur:ar-KrifefJcl, fljurgji!Yaci j.,, 
1>regratJa. pk.. Varastl ·vm. Vat·a.~ in .. prel!'rada1 cs. ~.· Vhje, 11. &. Vi-rje, a. P• :Molve. 
~. c11o ~. PreiJI'&•Ia, a. t. és u. l'• l'regrada. GoruJa Suml'tllca O, SumeUica adók., llraro•. 
' Qopja l•lolSa O, Ploi!a atló c, Lovinac plr ., vié plt., PozsrgrJ "m. Po'itgG, J•Ür4czi pak
WA·Korbat~a t1m. Li1·a-Krbava, Bral!a.c• j., raci j., cs. o. l'akriLcz - I'Dkrac, •~ t. Pa.krAcz . 
f-, c:s. ft. Gornj;J Ploi!a. a. p. Lovinac, [g). Pakrac, •• p. Spanovica. . : 

Geraja Pciljana Q, p, lj:ma aolók., Jat!abet G o r nj a :o;vica l. Svica. 
pk., rarasa vtn. Varaidin, varas. li varaZd101 Gornja T~tpllélc·a O, Hrastje adók., S:aenl1vin-. 
j.. cs. ,ft,_ Novi 1\larol, u. t. \'ara~dtt-plicz Vard- zelina sv .. tJ lnn Zeli•••· Zágráb .,,., - Ze~g-
.tnske Toplice, u. p. J .,}z.,bet. reb, szenti vAnzelinni svetiivanzelinai j., cs. G. 

GoJ'IIja Paséa O. Puséa a..Jók. és pk., Zágt·áb Szentivónzelina :-;veti Ivan Z~lina, a. 1. tit 
.. : - Zagreb. zA~rráhi zo~grehi j., cs. G. Zaprtl!iié, a. P• Sz nlivá.nzelina - Sveli han Zelina. 
L t. Pu~ Hu-tra, u;. p. Zapresié. Goruja Troblnja O, Trebinja a•lók.. \ ukma-

Goiuja RaAenJca O, Ra5euica at.lók., lvanovo nié pk., MoclrNB·l!'iumfl t1m. - Motlrt~i-Bijt"JltJ1 
~elo 11k., Belot1ár-Korös ""'· · Bjelovar-Kri- vojn1éi j., T• cs. O. Vukmanié. u. t. és "• p. 

gruhl!ínopoljei j.. cs. ~ Grullisno Polje, Skakavac. _ 
u. t. Gru•.isno 1-'ulje, 11 p. -lvano\·o liel.,, Gol'Dja 'h•na,·a adók., .Ma5ié pk., Pouega 11111. 

GeJ'IIja itljeka aduk, és pk., X Deklelianec, . l'oitga, üjgraoliskai novagradiitaJ j., h4a 
Dooja .ltojeka, Uornja R•jeka, M"slisée, Rijec'!ki 7·, :E 413, Sz., rk. liórn,i Ho~ru'levci, kg. Ale•lari, 
Kostanjene; Varasd t1m. Yaraiclita, nov•- l.f~·U kb., tsz. Pozsega l'u!ega. jb. és uh. Új
marofi j., ház !li) , :E 1.618, H., o, 3.683 kb., B'radtska Nova Umt.liiik&, cs. ö. Uku1!an1, 78, 

• 
lu. \'arasd VaraZt.lin, jb. Nod 1\larof, ah. Zlat~r, XXVll, ~9. u. t. Medari-Drag.tlié, 11. p. U gra-
AL, o. belyhen, 16, XXV, l:St', ~ .[11 e. ~· tliska Nova lil'Rt.lislia. 

Gornja Rijt'k.& O, Uornja R1je.lta adók. és pk.. Goruja Trnafa O, liornja Trnava adók., Ma-
f•rasll v111. V ara!'tlita, n ovimarori ~. o, si é pk., Pozaega vm. PoiegG, ujgracJJskai · 
llL_ o. belyb~n, 1•e. ~· nova:cratliskat j.~ cs. ~. Okul!ani, u. '- Ileolari-

G o r n j a .It 1 j ,,., a 1. l-' od. v oéka RP.ka. . Dragalié, u. p. Ujgradiska NO\'& Gradi-.ku, 
Gonja Seinlea O, lie:ec adók., HudinSéina Gornja Trstenica adók., Bovié pk., ~agrá& 

fl, Y GrGstl fJm: V araitlita, ziatari j., cs. O. VIli. Zagreb, to,.uskoi j., ház ll ·,, i 68~, ::iz., 
ZajeztJa, a. t. és u. p. Hutlinséina. rk. Hui!ica, klf. Huvié, !UYI kb., tsz. Peli'ÍDJ&, 

üenja S1fnlca. O, ::ituoill" acJÓk., J ablanac jb. Vrgin111ost, ah. ·Glina, cs. ö. Hovié, 96, XXVI~ 
... , Laka-KorbavA t:m. Lika-KrbrJva, zenrgi ~. u. t. Vrg.nmost, u. P• Uovic. 
- seoji j., cs. ~- Jablanac, u. t-. és 11. p. Jahlanac. Goruja Trstenlca O, liornja Tratenica acJók., 

Goruja Stranlea Q, Lil'nik acJók., tlibntk pk., Bovié pk., Zágráb t7m. Zag··eb, topuskoi j., cs. 
Zígf'áb ""'· - ZrJgreb, ka10lyvátu11i ko.rlovaei ~. Bovié, u. '- Vrgiumost, •· P• Hov1c, . 
j.. cs. o . .Maii .MoúJ·uspotok, u. t. Károlyváros Gornja Vas 0, Kalje acJólt. és pk., ZútJf'á6 
larlovac, a~ l•· Rubo k. · v-m. Zagr~b, ja~kai jastrellarilkoi j., ca. O. 

GflrJ!j& Stublca adók., Gornja Stubica pk., )( Kalje, a. t. Krdié, u. P• K11lje. 
B~zan~lul Hr11u ca, Hrezj,., Gornja Stubica, Hi la- G o r n j a Vas l. 6ornja Svetii!ka Vas. 
kuYec, .Meklekovo selu; Zágráb tJIJI, . Zagreb, Goruja Velesuja acJók., M.ei!euc!ani pk., Zágráb 
stubieai j •. hAz 1 :E 9Dti, H., 5, 1.977 kb., vm. Zagreó, lostajnicai j., ház bS, !. :il! l, ::iz., 
lu. Z~tgráb Zal!reh, jb. Stuhica, ah. Zágráb rk. Kostajnica, k~t. Uonji Kukuruzari, 1.811 kb., 
Zagreb, cs. G. Dunja Sluhica, 63, XX V, 81, u. t. ISZ. Petrinja, jb. Kostajnica, ah. Pelri"ja. cs. ö. 
Donja :-;LUbica, 18). Me<!enc!ani, 96, XXVII, bS, u. t. .Majur, u. p. 

Gornja Stu•dca Q, Gornja Stubica adók. és Mecencani. · 
pk., Zágráb "'n. Zagreb, stubica1 j., 5, cs. ö. Goruja VeleADja 0 1 Gornja Velesnja adók., 
IJonja :-tullica, a. t •. Dunja Stubica, C8]. Mei!eni!ani pk., Zúgráb vm. - Zagreb, koslajnit~ai 

Gorllja Savaja ~ :Su vaja 11dók., ,::,rb pk., j., cs. O.· Mei!encani, u. t • .Majur, u. p. Mei!enéani. 
Lika-Korbava vm. Lika-Krbava, alsólapaczi Goruja Velika Q, Ravenska Vt:lika lltltik., 
·- dunjilapac• j., cs. ö. St·b, a. t. és u. .P• Srb. Raven pk., JJ~,Zot•ár-Körös 11m. Bjelllf:ar-Kri-

GorDja 8Yeti6ka Vas r., Svetit!ko H• asée adók., zevc.i, körösi kl'i!evt"ii j., cs. O. Vrbovee, u. t. 
Jaékuvu pk., ~ágt·áb ""'· Zagt·eb, károlyvárosi KörOs KriJevci, u. p. Raven, 
- kvlovaca j., cs. ö. Svetice, u. t. KArolyváros H o r n j a V e l i k a l. Kapelska VelikL 
Kar uv:•c, 11. p. Jaskovo. . Goruja Vellea O, Podveiica adók., SuAilk pk., 

Goroja Sewnica O, kiemnic>J. adók., .Mihovljan Modrus-Fíu·me vtll. Modrul-Rij.J:tJ, suiluki j., 
,-t.., V.ruasá t1m. . Varaidin, ziatari j., cs. o. cs. G. Susak, u. t. és u. p. Susak. 
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·l"Qotnjá' VlsotlkÍ&:Ö~ Perjasiéki -Kuzma adók., 1niéi ·j., es: ll~ Barilovié, •·: t.· UroiJV'-~ 
Perjasica pk.. MotlrUB·l<'iume t~m. lll od ru;. JuJ Karlovat!·· a~ p. Barolovié. · , N•. -

· !j;;· cs.: o. Pe·: jasica, u. t. Generalaki . · G o r nj e C e r j e l. Cerje Tuino. · ,; ····( 
itolPU~.. Pel'jnsica. · •. ·· Gornje CJeJtidlake o. Cjepiollake adók,,. 

Gornja VIADjica addk.1 Bednja. :pk., X Bed· :la ves pk.,. l'ueaega t~m. l'oltga, daruvan: j.j . . ' 
' njir&; Gornja' Vi!rnjica,· · Visnjit!ka Jazbina, Zaluzje ; ·cs. o .. Gjulaves, u. t. és a. p. t.ljulaves. · • 1 

'P' ára-sa·..,".~' Varaldm, ivaneci j., hú 1 iB, ! Gornje IJal.ra\'e adók. és pk. )( Bartolo;léi, 
l.07:2k · tt,' tk, Donja Visnjica, 1.6Y•• th., tsz Dubravska Glavica, Gornje Dubrave, Janjiai, 
Varasd Varaldio, jb. lvanec, ah. Varasd Va- Miriéi .. Visnjié·brdo; 11Ioai'VB·:E'iume fia · 
ra!din, cs. O. Bednja, 16, XXV, 88, u. t. Ivanci drui·Bijeka, ogullni j., l•áz !US, i Sa., 
110 ·p~ ·'B"'ih)ja·; · ~ ':.. h., .::f, rk. Popovo selo, 5.04ö kb., tu., jb. ét ah. 
· ·G:c}ruj& Vi!{njli'a O, Gornja Viiinjica adók., Ogulin. cs. o. CJ. neralaki Stol, 06, XXVI, 
Bedii:ja· pk;, VaraBd t~m. Varalai•t, ivaneci j., a. t. Tonnj cg,j. · · ·· '· '" 
él. o. H"dnja. •· t. ·r anci, u. p. Bednjli. Qornjo · Uubra\'e 0. Goi'nje Dubrave adöt: •• 

Qornja Vlahiniéka ü, Kalolilllm Selisée adók.. 11k., Madr• B-l!'i.um~ t7m. AloaTui-BijtlrtJ, ep-
Ludina pk., Belovár-KöröB vm, Bjelof1ar·Kt:' li ui j., .::f, cs. o. Generalaki Stol, u. i. 'l'ounj, w. J• 
l'evci, kutinai j~,- cs. O. Popovaéa, u. i. és u. p. .181 p. u. . · · 
Lurlina. · Uornje O, Prozorje adók., Düp 

Gornja Voéa adók., Marosevec pk., X Budins· selo · pk.., Zá 1ráb ""'· Zagreb, dugoseJoi•j., 
ük, G• rnja \'oéa, \'oéanska Reka, \'oéanski le- cs, G. Brckuvljani. 'Ro' to Prokraj, u. P• Buijal:ll-
i("·ec; Varasa t~m. Yat·asain, ivaneci j., ház vina. . ·· ·· 
.&69, i !.6 -7, H .. rk. Uouja \'oéa, 8.6u.l kb., tsz. liornje llajfline O, Vrbovsko adók~ á p).; 
Varasd ·Yaraidin, jb. lvanec, ab. VarilSd Moarva•Fiume t~m. Bijeka, vrbonkdi 
Varaztlin, cs. O. lvailci, 16, XXV, 88,-11. i. és j., cs. G. Vrbnvsko, a. t. és u. p. Vrbovsko.· ··· 
a. p. Ma~ul!evec. · · Gornje Jelenje a•lók., Krasic•a pk., )( Goroje 
Gor~ja Voéa Q, G.ornja Voéa adók., Marusaver leJenje, L"pe•11ce; Motlrus-l•'iuml tim.-· 

pk.~ Varasa '""· ...;,.. Vardt.Hn, ivaneci j., cs. o. rus-Bijeka, smaiU j., ház ta, i i 7, H., 1k. Buceari.-
.. lv•mci, a. ·t. és ü. p. ?tfarusevec. .. Batar, 1.0117 kh., tsz. Ogulio, jb. és ab. Su~k.· eL 

Goruja Vrba O, Vrba adók., TrnjRni pk., Po· O. Susak, haditengerészet, XXVI, ~6, a. t. Jfe~ 
•Bega vm. - 11osega, brodi j., cs. o.· Brod, u. t. a. P• Kr;•si•·a. · · . · 
6a, u. p. Brod. · · · Gornje Jelt>nje o, Gornje Jelenje adók., Ira
. ~oroja Vrijeska O, Vrijeaka adók., Veliki sica pk., ModTuB-Fiume t1m. ltloart61-Rije~ 
Baslaji pk., Possega t~m. Poie. ·a, daruvari j., snsa.ki j., cs. o. Su&ak, a. t. Meja; 11. P• 
es. G. Gjulaves, 11~ t. és u. p. Velik1 Baslaji. Gornje Jesenje O. Jes .. nje aolók., 

G o r n j a Z d e n t! i n a L Zdencina. rt., VaraBa t~m. Varairlin, krapinai j.; . 6, 
.. 'G o r 'n j e B o. z i j e l. Gornje Bazje. . cs. ft. Beunja, a. t. és u. p. Krapina. . . .. 
· GorDJe Bazje· au6k;. LukAcs Lukac! pk., )( G o r u j e J o A a n e l. John. · · · 
Gornje Bazje, lva, Lnk~c!ki Gaj, Metaljka, Piliea, Gornje KomareYo adók:., ·Mo§éeniea p'k!, Zlf,
Prispe; Pustara Knt~nac, Ro.vno Polje, Ribina r,.ib tlnt. Zagreb, pelriujai j., hAz 109, i. · 
TréténfOld Te ezino Polje, Zt•inska Pustara; H" sz., o, kif. B ll n ja, ~.885 kb., tsz., jb. és aJi • 
Yerócze '?.m. .Yirovitica, vcrc5czei virovtticzni P~trinja, cs. o. Bije!nik, 00, XXVII, 88, L t. és 
j., ház 169, ! UH4. m., 'b,, rt. Lukács - Lu. 11. P• Blinjski Kut. . . 
kal!, 8.977 kb., tsz. 'Eszék- Osijek, j b. és ah Gornje KomareYo O, :Gornje Komaino adü~ 

• • 

~erócze Viro.vitica, cs •. o. TrézenCOld Terezina Moscenica pk., Zúgráb t11tt. Za!Jreb, petriJ$i 
Polje, 78, XXVUI1 89, u. t. és a. p. Lukács j., (), cs. G. Bijel01k, a. t. és u. P• Blinjski Knt. 
LJka~ . . . · . · · G o r n j e K u é e l. Kuée. 

Gornje Bazje O, Gornje Bazje adók., Lukl\cs Gornje Kusonje auók., Szla~ina · Slatina. (lk., 
-. Lukai! pk., .Verócze t~m. - Virot~itica, verllczei )( Bij .. Ia J~c, Uo1·nje Kusonje; Yerócse tnlt.

. · ,v•t:Qvitic~ 1·· es. G. T1·ézenfOld T~rezino Virovit,ca, · adatinai alatinai j.; ház 61, ·f. 85, 
Polje, lJ, t. és a. p. Lilkállll Lukai!. . Sl., h., m., rk. Sladujevci, k~. Donji ~leljaoi, l 
· ·: Goroje · Brdo 0 St·psko Selisle adók., Kutinn kh., tsz. Eszék - Osijek, jb. és ah. Szlat.na
p][., .p,elo~J(.4r Körüs : .m.. · . Bjelol;ar·Kr,ier;ci, Slatina, cs. ft. Szlnlina :ilalina, 78, XXVIU, 89, 
~ult~ai. j,, cs. O. Kut:na, u. t.· és u. p. Kutina. a. t. Sladojevci, u. p. Szlatina Slatina. . \, ., . . ·-
. Gornje Brezno 0~ B:rez,.o ·adók., Hum na Oornje Kusooje Q, Gornje Kusonje adék., 

Sutli pk,., Varasd :vm. Varaidin, pregrallai j .. Szlatma Sl;olina p·k., Veróc;se 11m. V*rolliticA, 
~'! G• .Hu~sk.i Brod, n. t~. P1·egr!ufa, u. P• . Hum sdntinai ·slalinai j., cs. O. Szlalina Slatina, 
pa: ~ulli:- . . . . · u •. t. Slado,il! ci, a. p. Szlulina Slatina. 

Goruje BukoTlje O, Bukovlje adók .. Ba•·ilovié Ooruje J.;ullu•.!e adók., Vinica pk., X Dooraki 
pk., Modrus-Í<'iume vm. Modru8-1Újeka, voj- Dvori 1 Uornje L:.·ianje; Varasd t~m. Var11Jdi•, 
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.-..u-. varaidini j,; ltáz 16C., ;! 1.060, ·H., · rk 
Vjniea, .1.867 kh., ts,z., j b. és ah. Varo.sd V 
rddin, e~~. O. V~niea, 16, XXV, 8~, u. t. és u. 

• 
a-
P• 

Vbriea. . · . · · ' . 
~- Qonje Ladanje O, Gornj!'l Lo.danjo adó 
l # J• • • • 

Vinica pk., Varasd ~m. Vat·azdin, varasdi 
k., 

yaralllini j., es. a.· Vin ica, u-. t. és u. p •. Vinica ... • 

. Qornje LediDe 0, Molve adók. _és pk., Bel 0· 
;,J,r·]{6rös t~m •.. Bjelo'Dar-l(t•izet~ci, gjurrjeyll c 
j!, ea.. O. V~rje, u. t •. \'irje, u •.. p. Molve. , 

of 
Q o r n j e L e !i é e l. Lesée. 

~Qor~e.-lla.kojl!iée 0, Grana adó~., No'"i Mar 
~~- V~&ras4. 1lfJZ, _ -Varazain, novimaruCi 
cL G. Novi Marof, 11. t. és a. p. Novi Mo.1·or. 

• J., 

Q o r nj e · lh 1l9 p,o l.j e J. · Mre!uielto· Mr z 
l9J101je.-. . . · . : ·_ · -' . 

Qol'llj·e . Ore~je .Q, , Oreilje adók., Szenth·á • • 

n-
z,eLna _ Svetj Ivan Zelina pk;, Zágráb '"''· 

j., Z.greb, szentiván~elioai svetii \l'anzeliuai 
c.l.. O\ ~zen~iv~nzelina . Sveti ho.n Zelwa, u. 
• 1~ p. Szt>ntivá.nzelina Sveü lvan Zelina. 
. Gonje-Orosluje O, Oroslavje adók. é·~ p 

Z4gráb tltll.. · Zaqreb, stulucai j., cs .. o. Don 
$lubica, •· ·t. Donja_ ~tubica, u. p_. Oroslav 

t. 

k . 
• J ll 

JI!. 
• • • 

Gornje Paljevine L Paljevine. 
x . Oornje . PazariSte · adók., Pazariste pk., 

Alehini~. DüD.JÍ Filipoviéi,· Dragnusa, Gurn • Je 
\)" Kuéanova, Skvadra, Milinkov.éi, Pod 

alrrica; }>odstrana, Predvaganac.; Lika-Korhav 
t~JIL - Lili:a-KrbatJe&, peru§u~i J., ház ~ao, f.. J.1a 
H., rt. Aleks•niea és Donje Pazariste, 4,"8ö7 k 
tiL Gospié, j b. PeruAié, aq. Gosp1é, cs. G. Pazar .i! 
79, JtXVl, b6, u. t. Pe~:uAié, . u •. p. _Pazo.riAte •. 

a 
l. 

h., 
te, 

Goruje -Pazarl§te O, Gornje. i>azar.sle adók •• 
P11zar•~le pk:., Lika-Kr.rbe&'De& t: ll&. Lil.:a-Krbav a, 
peruliilii j., cs. G. Pazarisle, u. t. Peru§ié, u. P• 
Pazariiíte. . . : .. 

•• • • • • • 

Oornje PlaTDlce adók., Trojstvo pk., ){ 
• 
~rlo~ac;. Gornje Plavnice, Kul•inov_ac, Zvijerc • l j 

o-~dr-Körös -vm. Bjelo'Dar-Krilevci, bel 
,jrj b_ elovari j.,. ház 318,. ! 1.:2!1.11!!, H., .s 
rk. .Kapela és T1·ojstvo, kg. Novoseljo.ni, 8.4 

z., 
Vb 

th., laz., jb. és ah. Belovár l:ijelovar, cs. o. 
X:apela, 16, XXVll, 87, u. t. és u. lJ• Miiiulino1 a c. 

k., Goroje Plavnlce O, Gornje Plavn.ct! adó 
'l'rojatvo pk., Belovár-Körös. tltn. • Bjelor:a 
Krileflci, belovári bjelovari j., cs.. O. Kapel 

r 
a • 

•• t.. és a. ·Ji. M1sulinovac. · · .. 
• e . G o r u j e P o d g o r j e L Stubiiiko PodgorJ 

.. Qorllje Podoto.cje Q, PodotollJe adók., Vuk O· 
Tina pk., Z11gt·ab vm. Zagreb, nngy.: .. riczai 

'll velikaroricai .j:, cs. G: Nagygoricza Velik 
Gorica, •· t.- Nagygoricza V elika Gorica, u. 
.Noyo éilll!. . 

p • 

t-. GoÍ'Dje Polonje O, Novo Mjesto adók., Szen 
iYinZI!lina . 8 veti lvan Zelina pk., Za gráb vm 
-,. Zagreb, szentivánzelinai svetilvanzelinai ' • J., 
CL ö. ::izenliváuzelinll. Sveti lvan Zelma, u. t. 
~ ... P. ~zenti.l'ánzelino. Sveti lvan Zelino.. 

• 

• .. 

1.489 

· Gornje P.redrljeyo adó'k., Sopje pk •• ·X ~rnje 
ellrrjevo,. P1·t!Urij \'Sk i Urebrov.ac; Veröez~ t~m. Pr 

Virov•tica, szlo.tina.i alatinai j.,· l•~ · 79, 
f. 
Os 

5tS3, H., rk. Sopje, ~.106 kb;, t.Bz •. Eszék·
ijek, jb. és ah. · t:zlatína Slatin:&; cs •. G. 
pje, 7:~., XXVlll, 89,-u. t. Noskovc•, a. p. Sopje, 
Gornje Pre 11 ljevo O. Go. n;e Predrijt~vo.adók., 
}•je pk., Vet•úcee t~m. Virot~itica,: szlal•nlli 
statinai j., cs. 6. Supje, 11. ~ Nuskov:c:i a. p. ::iopje. 
Gornje Prekrl~e Q, Prekrilj·• a•lók., VivodinB 

So 

So 

p k., Zu.gráb tim. Zagreb, jaakai ja:~l•·ebarskoi . 
• J., o, cs. 6. Krasié. a. t. és •· p. Krall.é. . 

Pr 
Gornje PriliSée adók., Nelretté pl.-, X Donje 
ol sée, Gornje Pr.li.Aét~, Sr. dnj11 Pr1lu1ée, litara 
slo. ; Zágrab ""'· Zagreb, károlYvarost -
rlovaci j., hi&. l.C.I, f. 7.19,. H., dr.. l:irednje 
ll.!iée, 1.:,u, kll., tn. Zag1·áb Zagreb, jb. és 

Ct' 
ka 
Pr 

• 

ah • Károlyváros Karlovac,- es. O. Mah Mo<Jru8-
po tok, !16, XXVI, S.f., u. t. Kérolyviros Karluvac, 
u. p. Don,e Pnl SéJ. . 

N 
Gornje Prlll!lée O, Gornje Prili§ée adók., 

etrdoé pk., ·Zagr-Ab t~m. Zagreb, károlyvárosi 
karlovaci j., cs~ . O. Ma h ld.odrusl'ol<tk, . 11. t. 

K .. arolyvároa Kadovac, u. p. Douje PrÍl•liée. 

• 
l V 

G o r n j e P r i m 1 Al j e L Primiiilj-o . 
Gornje Psarjevo Q, . Psarjevo adók., Szent
ánzehoa ::;~eH. Ivan Ze! t na plt., Zágt·db tim. 

Zagreb, szenli svetii • anzelinai j., 
C !il. O. ~zimt•vána~:lina l:iveti han Zelina, u.. t. 
es u. p. l:izt!nlovánzelina Sveli lvan Zelina. 

Gornje BuJlAte o. Kom adók., Zrman~a pk., 
l·a-Korbat~a tiW. Lika-Krba'Da, g•ai:aci j., Li 

cs. G •. ZrmanJa-vrel&, u. t. éli 11. p. Zt·manja-vrelo. 

- . 

Gornje SeliSt.e adók., Juk n LC pk., Zágráb t~m. · 
·Zu gr, b, IJÜnai j., 'hű :!7, f. ~t!S. Sz., kg.lihna, 
It kb., lsz. --Petriuja, .jb. es ab. G lma, ts. G. 
na, 96, X X V l, 83, u.. t. és 11. p. Gli ua. 

;)o 

Gli 
Gornje Q, Goruje ::iel.lste ali ök., Jukinac 

• 

pk ., Zágráb. 1nn. . Zagreb, glu.ai j., ca. G. 
G l na, u. t. és a. p. Lliaa.. . 

U o r ri j e· Se l n o l. Se.no. • • •• 
• 

G o r n j e s-Ei l o l. Dunja. K upc'!ina.. 
G o r n j .e s e l' o l. Goruji .Pollltelj. · 
G o 1~ n J e s el o l OAtarsko Gornje selo, 

Tr em. ko Gornje selo. .. · ·-
• G o. r n j' e s e l o .l. Sos i ce. · 

Sr 
Go1·nje· Sl'edice adók., Ka11ela pk., X Gornje 
etl•ce, ·Poljanl:-aui ;. BeloDár-l(örös t1m. 
jelovar-Kt·•ietx:i, belovári. bjelovart j.,· ház 
u, f. 64'11, !:iz., h., T• rk. Donji Mosti, 3.:!43 kh., 
., j b. és. ah.· Belovár lijelovar, es. 6. Knpela, 
, XX VII, 87,- u. t. Podro.vsk1 Novi~rad, a. p. 

B 
14 
tsz 
16 
Ka p~lL . . . 

Ka 
Gornje Sredlce Q, Gornje Sredice adók.; 
pela pk., Belouár·Köt·ós ""'· Bjelof)ar
·iZevci, belovári hjelov<~ri j., T• cs ö. K:at1ela, 
t. Podravsk.i Novi::;rad, u. p. Kapela. 

Kt 
Ilo 

Gornjc Statiye ·adók., Ni!lrdlJé pK., X Gornje 
• s tatiye, Mala JelsiL, Netrel1éki Sveti Marko, Voiíjak; 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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-· . . •.. _ _ _ l2tll. .. _ . Za,q.r«b, iár.oqvllfosi karlovaci rk. és gk. Sibinj, kg. B rod; 1.784 k'h., tn, PoZ.sep· 

• 

• 

j., ház 1111, f, 9-'1, H., rk. Károlyv4ros Karlovac - PoiPga, jb. és ah, Brod, es. ö. tiibiaj, 78;. 
(Dubovac) Ils N"'tretiéko Za.vrsje, t.i08 kb., tsz. XXVIll, 91. a. t. és a. p. S•binj. · 
Zágráb Zagreb, jb. és ah. Kirolyváros - GorJJjl Antlrljevci Q, Gornji Andrijevci adóLI 
Ka.rlovac, cs. ö. Duga H.esa, 96, XXVI, M:, •· t. Sihinj . pk., Pos ae ga .,..,. Po6ega, brodi J., Ca. t. 

-Károlyváros Karlovac, a. p. Nelretié. ::;,binj, u. t. és a. p. Sibinj • 
Gol'Dje StatiTO Q, Gornje S.ative adók.. Gornjl Babin Potok Q, Babin Potok adók.;· 

!"Jetretié pk., Zágráb fHR, Zagreb, károly- Vrbovine pk., Lika- KoTba11a 11m. Li~a-Krbat~tJ, 
városi karlovaci j., ca. ö. Dur l Resa, a. t. otocsáni otoc'!di j., ca. o. Vrhovine, u. t. Lieko 
Károlyv!ros Karlovac, a. P• Nelrel ié. Petrovo selo (ny!ron: Plitvic'!ka Jezera-), 'L p. 

Gornje Taboriiite Q, Cvitovié adók., Szluin Vrhovine. . · · · 
Slunj pk., Modrtla·Fivme 11m. , Gornjl Haéln Q, Ballin adók.,Dubica pk., Zági't!.& 
szluini slunji j., es. O. Szluin Slunj, •· t. t'm. ZagTeb, kostajnicai j., cs. G. Dubica, Ilo t.. 
és •· p. Szluin Slunj. u. p. Dubica. : 

• 

G o r n j e T a b o r i U e- L Buaiako Tabori§tt>. G o r n j i B a d o.,. i n e i L BadovineL · · · 
GonJje TlhoTo Q, Bród K./m. Brod na Knpi Qorojl Bogl6PTcl a Iók., Okuc'!ani pk., p,,,,;g• 

a Iók. és pk., Motlrv8·Fiume ""._ Modrvi- 11m• Po6ega, újl.!'radiskai novagradiilkai j.1 

Bijel:tJ, dehiieei j., cs. o. Dtlnice, a. t. és •· p. ház tl8, f, 64-l, H., (!), kg. Oknc'!ani, 1.77!J th,. 
Bród K./ m. . Brod na Kupi. tsz. PozsPra Po!ega, jb. és ab. Újgradish . ..._. 

Gernje Tnmare f""\, 'founjski Trzi6 adók., Nova Gradiska, es. o. Okuc'!ani, 71:41 XXVII, 
Primi!lje pk., Modn~._Fiume 11m. Modnü· a. t. és a. P• Okuc'!ani. · · 
Bijeb, szluini slunji j., cs. G. Primililje, u. t. Gornji Bogli5eTCI Q, Gomji Ragillevei adók., 
Szluin Slunj, •• P• Primililje. Okuc'!ani pk., Pos8ega "m. Po6ega, újgradiskai 

Gornje VUjeTo adók., Nova Butoviea pk., )( novagradilikai j , ö, cs. G. Okuilaui, a. t. és 'li Pi 
Gornji Viljevo, Yiljevac; Vlt'ócse "m. Yiromtiea, Oknc'!ani. . · : 
sz'atinai slatinai j., ház M, ! 309, Sz., h., Gornji BorJd Q, Borki adók., Sir~. pk., 
rt. Cadjavica és Nova Bukovica, kg. Gornja Poesega 11m. Po'legá, daruvari j., ca. ö. Daru-l· 
Bukovica, !.301 kb., tsz. Eszék . Os•jek, jb. és var, u. t. és a. p. Sirac'!. 
ab. Szlatina Slati'4a, es. G. Szlatina Gornjl Brestovec Q, adólt., Zlatu· 
78, XXVIII, 89, a. t. és L p. Nova Bukovica. pk., Varasel "m. Varazdin, zlalari j., cs. ·Go 

Gornje Vlljevo Q, Gornje ViJjevo adók., Nova Zlatar, a. t. Zlatar, u. p. Zlalar-Uistrica. · 
Bokovica pk., Verőcse "m. Vtro11itiea, szlatina• Gornjl Budaékl adók., Krnjak pk., X Bndi6ü 
- statinai j., cs. G. Szlatina . Slalina, a. t. és Suhodol, Gornji Budaaki, Jasnié-brdo, Keseroy 

· •· p. Nova Potok, Vojnovié-brdo; Modrva-Fiume 11m. -
Gornje Yino O, Krapinateplicz Krapinske ModTus-B·ijeka, vojni6i j., ház HO, :! 605, S1., 

Toplice adók. és pk., VaraBd 11m. Yaraidin. T• 1.3iiJ kb.; tsz., Ogulin, jb. Krnjak, ah. Szl~·n. 
prerradai j, cs. G. Zac'!retje, L t. és a. p. Krapin .. - Slunj, es. ö. Veljun, 116, XXVI, M, a, t. éti· 
teplicz Krapinske Toplice. a. p. K•njak. · 

Goruje Vrapée adók., Vrapc!e pt., )( Crnemerec. GornJi Bada~kl Q, Gornji Budaaki adók.; 
Frateriéiea, Gornja KostoSija, Gornje Vrapc'!e, Krnjak. pk., Modrv8·Fiu111e ModTul Bijelr.tJ, 
Ja<!kovina, Krvariéi, Stenjl!vec-bolr.iea, Vra.hec'!ki vojn.éi j., T• cs. G. Veljun, a. t. és a. p. h.rujak. 
(~orenci, Vrabec'!k.o Za vrije; Zágráb 11m. G o r n j i B u t o v a c J. Gornji Zakanj.d.i Hu• 
Zagreb, zágrábi zagrebi j., ház ~. f, 4..75l!, kovac. · 
H., C), rt. ZAgrAb . Zagreb, 8.1_93 kb., tsz., jb. Gornjl Bukonc Q, Remete adók., Sestine pk., 
és ah. Zágráb Zagreb, cs. o. Vrapc!e, 53, XXV, ZágTáb vm. Zagreb, zágrábi zagrehi j., cs. G. 
81, u. t. Zágráb Zagreb, u. p. Stenjevec. Zag1·áb Zaireb, a. t, Zásráb Zagreb, L p. 

Gornje Vrapoe O, Gornje Vrapce adók., Vrapi!e Sestine. · 
pk.,. Zágt·áb v•. Zagreb, zágrábi ~grehi Gornji CerovclQ, V elika Popina adók., Zrmanja 
j., c;, cs. lJ. Vrap<!e, u. t. Zágráb . Zagreb, pk., Lika·Kat·ba"a t/m. Li~a-Krbat~a, 
a. p. Stenjevec. · j., cs. G. Velika Popina, 'L t. és u. p. Zrmanja· 

Gol'Jije Vratoo Q, Vratno adók., Vinica pk., vrelo. · 
Vat·asd "•· _ Varcddin, varasdi varaldiui j., Gornjl CeroTljaul Q, Cerovijani adók., Dubiea 
cs. /:í, Yinica, u. t. és u. p. Vinica. pk., ZcigTtl.b t/m. Zagreb, , j., cs. lJ. 

Gornje Zdellee Q, Zdelice adók., Kapela pk., Dubica, a. t. és a. p. J.Jub1ca. · 
Belo11ár·Kr1t·ö8 vm. BjelovaT·Kt·i~e11ci, helo- Gor.njl Crnogoycl O, Crnogovei adók., Staro 
\'ári hjalovari j., cs. O. Kapela, u. t. Podravski Petrovo selo pk:., Pozsega vm. PolegtJ, .új·. 
Novigrad, •· p. Kapela. · gradi!'kai novagradjjkai j., cs. lJ. Staro Petrovo 

GorJJjl A.ndrljeycl adók., Sibinj pk., Pozsega selo, u. t, és u, p. Staro Petrovo selo. 
"'"· _Polega, brodi j., ház f. .(.78, H., r., Qornji Cagllé 0 1 Ú..Lghé adó~. és· pk., Pots~p 
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... _ Poiegu., pakriczi pakraci j., Cl. G. G o r n j i G r a b o v a c l. Banski Gra.bovac. 
C.glié, •· '-· ~ipilr, u. P· Caglié. G o r n j i G r a !í e c l. Gracec. · 

G 0 r n j i C e h i l. Ge hi. Gornji G u.~anl adók., Potein Breslovac pk., 
Gol'Jijl Daruvar adók., Vajnski Daruvar pk., X Donji Gua&ni, Gornji Gueani ; Po1sega ""'· 

X Gornji Dal'uvar, Ivanova Polje ; Po1sega t~m. Poiega, pt~zsegai pot:egai j., hú ,1, :f. 330, 
- Poiega, daruvari j., ház 180, i. 1.i-35, cseh, Sz., h., rk. Po!eiiki Brestovac, kg. Bolomalíe, 1.680 
11., h., m., rk. éP kg. Daruvár · Daru var, 8.014 kh., kb., tsz., jb. és ah. Pozsega Potega, cs. O. Pozsega 
tu. Pozsega Pozera, jb. és ah. Dal'uvár Daru- Pozega, 78, XXVIII, 91, a. t. és u. p. Pozsera 
ftl', u. o. Daruvár Daruvar, 78, XXVII, 89, - Po!ega. 

• 

a. t. és •· p. Daruvár Daruvar. Qornjl Gu.~anf Q, Gornji Gua&ni adók., Potein 
Qorlljl Daruvar Q, Gornji Daruvar adók., Brestovac pk., Ponega, ""'· Prilega, pozsepi 

Valljski Daruvar pk., Poeaega ""'· Polt:ga., poierai j., cs. o. Pozsera Polep, •· t. • 
clannuij., cs. O. Daruvir Daruvar, u. t. és u. p. u. p. Pozsega Potega. · 
Daruvár Daruvar. Gornji llrastovac adók., Majur pk., Zágráb 

Qei'Djl Deslnec Q, DeBinec adók., Pldh·ica pk., vm. Zagreb, kostajnicai j., ház 117, :f, 
lágráb flfJI, Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., Sz., kg. Meminska, 1.899 k.h., tsz. Petrinja, jb. 
u. ll. Jaska Jastrebarako, u.. t. és u. P• Jaska Koslajnica, ah.' Petrinja, cs. o. Kostsjnica; 96, .• 
- Jastrebarsko. XXVII, hB, u. t. és L p. :Majur. 

Qoi'Dji DoJjanl Q, Daljani adók., Skare pk., Gornji Hrastovac O, Gornji Hraatovac adók., 
• Liia-Korbafia "'"· .Lika-KrbatJa, olocsáni ·Majur pk.., Zágfo.áb tlfJI. Zagreb, koalajnicai j., 

etokci j., cs. 11. Dabar, u. t. Otocsán Oto&&c, cs. O. Kostajnica,· a. t. és u. p. Majur. 
1o p. Gornjl HruAeno adók., Kra.varsk.o pk.., X 

QerD.ji Drsgancl O, Draganci adók., Cazma Gornji Hruievec, Opalija ; Zágráb """ Zagreb, 
pk., Belot~ár-Körös t~m. . Bjelovar-Kriiet~ci, naugoriczai velakaroricai j., ház 1'!8, i. 'ló7, 

j., 5, cs. O. éazma, •· t. és u. p. éazma. H., rk. Kravarsko és Pokupsko, !1.984,. kb., tiL 
G o r n j i D r D. g a n e c l. Gornji Dragan ci. Zágráb Zagreb, jb. Nagyrorien V elika· 
Qol'Djl Dre!nik adók., Gernik pk., Poesega ""'· Gorica, ah. Sziszek Sisak, cs. O. Pokupsko, 

-Poiega, újgradiskai • novagradiskai j., hil.z 6.(., 63, XXV, SJ, •· 1. é1 a. p. Nagygoricza V elika 
l 577, H., rk. Cernik, 1. !J 43 kh., tsz. Pozsega Goi·ica. · · 
Polep, jb. és ah. Újgradiska Nova Gradilka, Qornjl Jlrdnee Q, Gornji lhulevec adók., 
u.~. Staro Petrovo selo, 78, XXVII, 89, a. t. Kravarako pk., Zágráb ""'' - Zagreb, nagy-
6& L p. Cemik. goricai velikagorieai j., cs. G. Pokupsko, 

Qoi'Jiji Drelnlk Q, Gornji Dre!nik adók., u. t. • L ,. Nagnoricza Velika Gorica. 
Cemik pk., PoesegG ""'· PolegG, újgradisbi G o r D J t H r Y a ts ki S h p n ik l. Stupnik. 
. .:.. novagradilkai j., ce. G. Petrovo aelo, G o r D J i l Y a n i 6 L Ivanié. 
.. t. és 11. p. Gernik. G o r D j i l & b u.k o v • c l Jahukovao. 

• 

Qonjl Duboveo Q, Dubovec adók., RaY• pt., Qonjl lalloYee o, Desinié adók. u pk., · 
Bllmlár·Kórö1 ""'· BjelotJar-KriletJci, tG~•i YG,..... .._ Yaraldia, j., oa. o. 

. krileYcii j., o . cs. G. Sveti Petar' Orehevee, •• t. .oe.ini.6, L 1. • a. p. Desinié. 
(l!rlls - Kri!evci, u. P• Rave~ Qornjl laTOrDit f'\ adók., 

Gol'lljl Emovcl 0 1 Emovc1 adók., VanJ.ska Zrmanja pk., Lii~r~-Korbatla tlfJI. Lika-Krbat:te&, 
Po!eg~ P,k.., Po•sega tim• Polega, pozseg&~ grec!aci j:, ca.·G. Zrmanja-vrelo, L '· éa •· p. 

· polep.1 J., cs. G. Pozsega · Po!ep, w. t. éa Zrmanja-uelo. 
L p. Pozsega Po!ega. G -41 '11'f-'- 0 K' · adók B 'é k ·y.r ..... 

G -4f F dr O F d dóL S t' o ... .., .a na 1 lrlD ., OVI p ,, Jaflf'-
o~..., o oveo , o rovec a &o, ve 1 z b t k · · · ,.. B ..:.. • 

P tar O h k Bel · .. TT "-Jt B' .l z ""'· agre , opus 01 J., Cl. u. o u.,, u. ,. e re ovec p ., otJ ... r·..a.vr-uB fJm, 'Je o- V · t B · · 
"' ·• . k" ,.. · kri'" .. . ,.. 8 t. rgmmos , u. p. ov1é. Hr·.a.rlletJCI1 uruBl ... evcu J., Cl. u. ve l , 

Petar Orohovec, n.~ Gornja Rijeka, •· p. Sveti ,Qol'Dji K.lasn16 Q, ~Iaa.n~é adók. és pk:~ Zd.g
Petar Orehovec. . rab ""'· Zagreb, ghn&I J., cs. ~- GornJl Klaa-

GorDji FrkaAI6 Q, Bjelopolje adók., Korenica nié, u. ~ Glina, u. P• Maja. . 
pt., Lika-Korbat~a ""'· Liia-Krbat~a, kore- Gornji Kn.egillec O, Kneginec adók., 
aieai j,, cs. o. Korenica, u. t. éa u. p. Korenica. pk., Varasd t:trn. Yaraldita, varasdi - varat· 

Gorujl Fu.rjan O, Furjan adók., Szluin - dini j., o, cs. O. Varasd Vara!din, u. t. 
Slunj pk., Motlrus-Fiume """ Varasd Vara!din, •· p. Varasdteplicz Varat· 
IZI.uini - slunj i j., cs. G, u. t. t.l.inske· Topliee. 
b L P• Szluin Slunj. G o r nj i Ko l a r e c l. Kalarec. 

GorDjl Geökoveo Q, Lepoglava adók., I van ci G o r n j i Ko si n j l. Kosinj. 
pL, Varcud tim. YGraltlin, ivaneci j., es. o. n o r D j i K o v a c! e v a o l aanski Kovac!evac. 
buci, a. 1. éa L P• Leposlava. QorDji J[raj Q, Kraj adók., Brdovec pi:., 

• 

• 

• • 

• • 

91 

• 

• 

• • 

• 

' 

• 

• • 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

l 

. ; 
• • 

• • 

• 

• 

• 



•• 

l 

• 

• • 

• • 

' 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

., 

• • 

• 

• 

• 

•. 

• 

• 

• 

l 

• 

• 

• 
• 

' 

• 

• 

• 

' 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 
• 

Gor Gor 
• 

Zágf'áb .,.. Zagreb, zárribi zagrebi j., cs. o. lapacz Donji Lapac, 7&, XXVI, 86, a. t. Ils 
ZapreAié, •· t. Savaki Marof, a.. p. Kraljevec. u. p. Alsólapacz Donji Lapac. 

Qornjf Kraljevec O, Hra§éinski Kraljevec Gornji Lapac Q, Gornji J,npac adók., Alsó-
adók., Hras~ina-Trgoviiée pk., Varasd 11m. lapac Donji Lapac pk., Lika-Korbava 11m.-
VGraidm, ziatari j., cs. ö. Zajezda, r (Ru- Lika-Krba11a, alsólapac:á - donjilapaci j., cs. ö. 
diniéina), u. t. HraSéina-Trgoviiée, ~ (Bu- Alsólaparz Donjí L:tpac, a. t. és u. p. Alsó-
diniéina) p. u. lapaez Donji Lapac. 

Qornjl Iremen Q, Kremen adók., Szluin Gornjl Lekci r., Klada adók., Jablanac pt., 
Slünj pk., Modrus-Fiume 11m. Modrtií-Rijeka, Lika-Korbava 11m. Lika-Krba11a, 
szluini szlunji j., cs. ö. Szlnin Slnnj, u. t. senji j., cs. ö. Jablanac, u. t. 68 u. p. Donji 
és u. p. Szluiil Slunj. . Starigrad. . · 

Gornjl Krl! adók., Kapela pk., Belo11ár-Kö,·ös Gornjl LlpoTac adók., Újkapela Nova Kapela 
""'· Bjelot:ar-Krise11ci, belovári bjelovari pk., Pozsega 11m. Po':ega, újgradiskai nova
j., ház 93, :E .(.!li, H., rk. Zrinski Topolovac, t. t 11 gradiskai j., ház 97, :! ót.S, H., 0 , !1.381 kb., 
kh., tsz., jb. és áh. Belovár Rjelovar, cs, ö lsz. Pozsega Polega, jb. és ah. Újgradiska
Kapela, 16, XXVU, 87, u. t. Lepavina, a.. p. Nova Gradiika, es. ö. Újkapela Nova Kapela, 
Zrinski Topolovac. ' 78, XXVII, 89, u. t. és u. p. Újkapela Nova 

Qonjl Krll O, Gornji -Kri! adók., Kapela pk., Kapela. . \ 
Bdo'Dát·-Körös ""'· ' Bjelovar·Kriie11ci, helo· Gornjf Lfpovac Q, Gornji Lipóvae adók., Új
viri hjalovari j., cs.· D. Kapela, u. t. J.epavina, kapela -Nova Kapela pk., Pozsega 11m. Poiega, 

. a. p. Zrinski Topolovac. , újgradiskai no vagradiAkai j., o, ca. ö. Új kapela 
Gornji Iuéan O, Ku6an ad6k., pk., Nova Kapela, a. t. és u.· p.· Újkapela-

Ve~rasd 'Dm. Varasditt, "Varasdi varaidini Nova Kapela. · . 
j., cs. ö. Varasd Varaldin, a.. t. és •· p. Gornji Lipovee·l.GornjiPodvrskiLipovec. 
Varasd Varaidin. Gornjl LoT16 Q, Vivodinako Dvoriiiée adók., 

• 

Qorujl Iakurazarl Q, adók., Me- Vivodina pk., Zágráb t~m. Zagreb, jaakai -
~n6dni pk., Zágráb 11m. Zagreb, koslajnir.ai jastrebarskoi j., cs. G. Kostanjevac, •· t. KraAic, 
j., ca. G. Me~n~ani, a.. t. Majur, u. p. Mel!eneani. a. p. Vivodína; .. 

G o r n j i K u r i l o v e c l. Kurilovec. Gonrji Lo!ac Q, Tur ke adók., Bród Ktm. -· 
G o r n j i K u r j ak l. Kurjak. Brod na Kupi pk., Modf'UB-Fiume t~m. Modrt61-
Gornji Kuti Q, Brod-Moravice adók. és pk., Rijeka, delnicei j., cs. ö. Gerovo, u. t. Bród 

Modf'UB-Fivme 11m. Modrvi-Rijeka, delnicei KJm. Brod na Kupi, a. p. G~parci. 
j., cs. o. Brod-Moraviee, a.. t. áJ u. p. Brod- Gornjf Lag r'l, KonC!aDJe~. adók. és pk., Po-
Moravice. . \ •sega t~m. Polega1 daruvar1 J., cs. ö. DaruvAr-

Qorujl L&b1l8l <), Velita adók., Daruvár, u. t. és a. p. KonC!anica.. • 
pk., Lika-Korba11a t~m. Lika-Krba"a. G_ornjl Luka ne ~dók., NagnorJcza. ~ehka 

gra~ei j., es. ö. Velika Popina, u. t. és u. P• Gorica pk., X GornJl Lukavec, TuropolJB~l ~ar- . 
Zrmanja-vrelo, · · kui.evec; . Z~!J_ráb 'Dm. Zagreb, naB')'gorJCZ&l -

Q ·'l L .. j dók. Szl · Sl . ._ X veiJkagorJe&l J., ház 79, :E öfl9, H., rk. Dubranec orn" au 8T&C a , u1n nnJ pA-, 0 · . 
é G .. L d' L d. "k !'; l:"l . és dra, t.94.1 kh., tsz. Zágrib Jb. amerovac. ornJl a Jevae, a Jeva., o "e .,. e ; N · V l'k G • h. 8 · k s· k · 
-a~ :. ~ "~~~" :. w R. . k 1 . . _ agygor1cza e 1 a or1ea, a zwe 1aa , 
.a.t0116rUB-.L'•Ume 'Dm. .w.or.or~H- t.Je ·a, sz um1 
l .. • há ... ... .~: 1 B"" H ± 3 3, 7 kb t cs. ö. Odra, 53, XXV, SJ, a. t. és u. P• Na111. s UDJl J., z ..... , ~ • uu, ., U• • ' ' ., sz. . v J"k G . 

0 -·1· 'b és b Szl · SI · · S 1 . gor1cza e 1 a onca. .... In, J • a • um UDJ, cs. ö. z u1n G ....,,1 L··'-
0 

G ... L .__ .a.aL 

Sl . 70 XXVI ,,._ t és s l . SI . Ou.., uaavec ' OrDJl UA&Vee a-•• 
UDJ, "• • .,.., u. • u. P• 1 w n uDJ. N V l"k .G ' k Z' áb .. . agygo1'1cza e 1 a or1ca p ., a gr "'·-
G~rnjl La~jevac O, Go~! LadJavac adók. Zagreb, nagygoriezai velitagoricai j;, es, G • 

'Je a, sz utna s .UDJ1 J., •. ca. • z wn G o r n j i L u l i é i l. Luliéi. 
u. t. és u. P• Szlutn SluDJ. Qornjl Marettél r"\, Kupinee adók. éa pk., 

Qornjl La(ac Q, Ladu~ ad?k;, Brd()~e~ pk., Zágráb 11m. Zagreb, · pisarovinai j., cs. 11 . 
Zágráb "m. Zagreb, zágrábi zagreb1 J., cs. Zdenl'!ina, u. t. és u. p. Zd.enl'!ina. 
ö. Zapreaié, a. t. és u. p. Savaki Marof. Gornjl adók., Martijanec pk., y11 • 

Gornjl Lapac adók., Alsólapo.cz Donji Lapae rasa 11m. Varafclin, ludb1·egi j., hú 49, :! 
pk., )( Gornji Lapae, Malta, Podlisac, Varoiine, :!47, H., rk. Mart•janee, kb., tsz. 'Varasd
Viso~iea; IAka-Korba11a 11m. Lil:a-Krba11a, Vo.rll!din, jb. Ludbreg, ah. Varasd Vara!din, 
alsólapaczi donjilo.paci j., ház l !ö, :E 746, Sz., ca. ll. Ludbreg, 16, XXV, 88, u. t. Ludbreg, •· p • 
h., rk. Boriéevac, kg. Dohroselo és Alsó!apacz- Marlijo.nec. · 
Donji Lapac, 3.86ó kb., tsz. Gospi6, jb. Alsó- Gornj i Martljanec O, Gornji Martijanee adók.~ 
lapacz Donji Lo.pac, ,ah. Grac!ac, cs. G, Alsó- Martíjanec pk., Varasd t~m. Varaid$n, lud-
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._P f., aL G. Ludbrer, u. t. Ludbreg, •· p. Gol'Djl Po~lte)j 1'""'1, Pollitelj a•lók., Medak pt., 1 

Jartijanec. Lik a-Korbava ""'· Lik a- Krbat1a, tos p iéi j., 
Qorojl lllaslarec O, Maia Muma adók., Soko- cs. O. Medak, u. t. és u. p. Medak. 

lonc pk., Belovár-Körös vm. Ljelovar-Krilevci, Gornji Podn-Akt Ltpone O, Slani Dol adót., 
- koprivncai j., cs. O. Sokolovac, u. t. Podvrh pk., Zágráb vm. Zagreb, sarnohori j., 

Lepavina, •• p. Sokolovae. cs. O. Samobor, •• t. és u. p. Samobor. · 
Qomjl :X111kinjar O, Mekinjar adók., Podlapac Gol'Djl Poloj O, Poloj adók., P..-rjasica pk., 

pt., Lika-Korbava 11m. Lika-Krba'Va, odbinai MotlrUB-Fiume 11m. Moclrui-B,jeka, vojaiéi j., 
J., cs. il. Podlapac, u. t. és u. p. Udbina. cs. G. Perjasica, u. t. Generalaki Stol, •· p. 

Qorojl MeJjanl adók. és pk., X Slatinski Perjasica. . 
Drenovae; Verőeze vm. Viro'Vitica, sz latinai Gornjl PopoTac O, Popovac adók., Szluin · 
alatinai j., h~z 58, f. 4«>, Sz., rk. Vo6in, kg. Siunj pk., Mctlrus-Fiume vm. Motlrui-Bijeka, 

. Slatinski Drenovac, 6.!03 kh., tsz., Eszék Osi- s:duini ~lunji j., cs. O. Szluin Slonj, L t. 68 
jek, jb. és ah. Szlalina Slatina, cs. o. Slatinski u. p. Szluin -Slunj. 
Drenovac, 78, XXVIII, 89, u. t. VoCin, u. p. GoJ'Djl Prnjaronc O, ~uAnjari adók., Kril pk., 
Slatinski Drenovac. Belot1át'·Körös ""'- Bjelovar-Krifeflei, 

Qorojl i11eljanl O, Gornji Meljani adók., Sla- j., es. o. Kril, u. t. és u. p. Kril. 
tililki Drenovae p.k., Ver6c•e 'Vm. Yiro11itica, G o r n j i P r o z o r L Prozor. 
alatioaj - alatinai j., cs. O. Slatinski Drenovac, GoJ'Djl Pu!lkarlél f""', Modruiko Zagorje adók., 
1o t. Vol'!in, u. p. Slatinski Drenovac. Modru§ pk., Motlrus-Fiume 'Vm. Modrui-Bijel:a, 

Goi'Djl M.lholjac Felsiimlholjáez adók. é!' ogulini j., cs. G. Modrui, u. t. és a. p. Modrui. 
pl, X Felsc'ímiholjácz Gornji lliholjac, Pustara Gornjl Bajié adók., Rajié pk., PoiSega vm. -
Vilnjica, Spanat; Verőcse vm. Virovitica, szla- Folega, novskai j., ház 17!!, ! 900, H., sz., o, 
tinai-alatinai j., ház 136, ~ 1.81 9, Sz., m., h., kg., Donji Raj ié, 3.889 kh., tsz. Pozsega Polega, 
;., rk. Sladojevci, 4.J11 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. Novsta ah. :fljgradiska Nova G1-adiska, cs. 
jb. és ab. Szlatina Slatina, es. O. Sopje, 78, G. Novska, 78, XXVII, 89, r. ~ p, u. 
IXVIII, 89, n. t. vci, u. p. Szlatina - Gornjl Rajié O, Gomji Rnjié adók., Rajie pk., 
Slalina. . Po68ega 'Vm. Polega, novakai J., ö, CL o. 

Gol'lljl J[JhoJjac l'els6mibo1Jácz O, Felső- Novska, , ~ p. u. 
miholjácz Gornji Miholjac adók. és pk., Verő Gornji r'l, Mekinjar adók., Podlapac pk., 
ac ""'- Yirollitica, szlatinai alatinai j., .::f, L1ka-KorbatHJ "._ .1Aka-Krbat1a, udbinai j., 
ea. il. Sopje, u. t. Sladojevci, u. p. Szlatina cs. G. Podlapac, ._ t. és u. p. Udbina. 

Blatina. Gornji Rit r., Gat adó]t., .Vanjsko Valpovo 
GGrojl Miklons O, Mikloul adók., Cazma pk., pk., ·veróc•e ""'· YtrOflitica, eazéki osijeki 

~elotiár-Körös 11m. Bjelovar-Krilet1ci, üzmai j., cs. G. Valpó Valpovo, .. u. ~ ~ n. p. Valpó-
J., ~. ca. o. éazma, a. t. és u. p. CazmL Valpovo. · · 

G o r nj i M o d r u A L ModruS.. Gonljl Selkovac adók., Stankovac pk., Zág-
Gomjl Iostl O, Mosti adók., Kapela pk., "b . ", b "ll'na1· J.. ház 5• "' H B • v • . .. . ra tm,. .e.agre , .., ., ., ;~;, ., 

. d_OI'ar_-..n.orö~ • """ B,1eZOt1ar-Kr.uevct, helo: rk. Vidu~evac, 1.f..!!O kb., tsz. Petrinja, jb. és ah. 
Yiri_-belovan J., es. O. Kapela, u. t. Podravsk1 Glina, cs. G. Glina, 96, XXVI, 83, a. t. ú -L p. 
lonpad, u. p. Kapela. Gl' l 

G • . M l . l M l' . lDL o r n JI r a e 1 n . rac m. .. 
Gorojl Nik~é o, Niksié adók., Szluin Slunj , Gornji SelkoT&~ <?, GornJI Sellrovac _ad~~-· 

pk., Modrus-Fiume "m. Modru8-Bijeka, . szlu- :stankov~c pk., Zagrab vn1. . Zagreb, l!'lmat J., 
ini- slunji j., cs. O. Szlui,n - Slunj, u. t. és cs. G. G h~~· 11:• t. és •· P• Glina. 
lop.Szluin Slunj. Gorn~~S~nacl. 1 

Gol'lljl Okrng O, Hrib adók., Gerovo pk., G 0 r n J 1 S 1 P L . 
ModrtiB·Fiume vm. Modnd-Bijeka, ~bari j., Gornjl Sjenl~ak adók., Vrginmost pk., Zá.Q-
ca. il. Gerovo, a. t, és u. P• Crni Lur. ráb 'Vm. Zagreb, topuskoi j., hAz !!6" f, 1.489, 

G o r n ji O rl o v n j a k 1. OrlovnJak. Sz., kg. Sjenii!ak, .f..853 kb., tsz. Petrinja, jb. 
Goi'Dji O§tre O, Makovljié adót., Sosice pk. Vrginmost, ah. Gli na, cs.· G. Vrginmost. 96, XXVI, 

Zágráb tltn. Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., u. t. és u. 1,• VrginmosL 
CL 6. Kostanjevac, u. t. Kr&Sié, u. p. Kostanjevac. Qornjl O, Gornji Sjeni~k adót.,; 

G o r nj i O It r i V r h L Gornji O:~:aljski Vrginmost pk .. Zágráb fl/H. Zagreb, topuskoi 
Oitri Vrh. j., cs. O. Vr~inmost, •· t. ~~ u. p. Vrri,nmosL 

Gol'lljl Ozaljskl O~tri Vrh O, Ozaljski OAtri Gornji Skrad adót., Kt'Djak pk., X éatruja, 
Vrh adók., Ozalj pk., Zágráb 11m. Zagreb. Dvori!Jte, Gornji Sirrad ; MotlrusiFumae 'Vm. -
tárolyvárosi . kariQvaci j., cs. o. Svetice, u. t. Motlrul-Bijeka, vojniéi j., hAz ~9, f, 1Jj7, Sz., 
lárolyváros Karlovac, a. p. Ozalj. .::t:'- éa kg. V elj un, 1.901 kh., tsz. Ogulin, jb. Kmjak ... 
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ab. Szluln Slunj, ca. G. Veljun, 96, XXVI, 84., goricai j., es. G. Odra, u. t. Nagygoricza- V elika 
. •· t. és a. p. Krnjak. Gorica, •· p. OdrL ' 

Gornjl Skrad O, Gomji Skrad adók., Kmjo.k G o r n j i T u r n i 1. Tomi. 
pk., Motlrus-l!'iume ""'· Modrt~-Ri1eka, voj- (,lornji Uljanik O, Uljanik adók. és pt., 
niói j., .:f, cs. G. Veljnn, a. t. és a. p. Krnjak. Poes··ga ""'· Poiega, daruvari j., cs. G. Uljanik, 

Gornjl Slatinit O, Slatinik adók., Podvinj a. t. Gareiinica, u. p. Uljanik. 
pk., Pozsega tnn. Pol ~tga, brodi j., cs. G. Gornjl V aganac 0, V aganac adók., Lié!b 
Brod, a. t. Brod, a. p. Podvinj. · Petrovo selo pk., Lita-Korbafia ·tim. Likti-

G o r n j i Sr b I. Srh. -- Krbatla, korenicai j., o, cs. G. Li~ko PetroT• 
Gonjl SreciJani adók., Badljevina pk., Poesega selo, u. t. és a. p. Liako Petrovo selo. 

· ••· Poiega, pakrAczi pakraci j., hAz ·77, Gornji Varoií adók., O gr ad ;$ka Stara Gra-
:1 Ul, cseh., m., h., rk. Badljevina, 943 kb., tsz. diiika pk., X Gornji Vo.roa, Suma Ljeskovaea, 
Pozsega Polep, jb. és ah. Pakt-Acz Pakrac, V eh ki Strur; Poesega ""'· . Polega, újiJrndis
es. G. Pakrácz- Pakrac, 78, XXVII, 89, a. t. kai novagradiákai j., hAz 166, l 9H, H., 
Sira~, a~ p. Badljevina. rt. és kg, Ógradiska Stara Gradista, ~.3.4.4 kb., 

Gornjl Sredjani O, Gol'Dji Sredjani adók., tsz. Pozsep Polep, jb. és ah. Újrradiaka -
Badljevina pk., Po ese ga tim. Poiega, pak· Nova Gradiiika, es. G. órrauiska Stara Gra•liska, 
ráczi pakraoi j., cs. ö. PakrAcz Pakrac, a. 1i. 78, XXVII, 88, a. t. é!l a. p. Ógradiska Starr. 

a. p. Badljevina. Gradiiika. 
Gornjl S1iarlgrad n, Starigrad adók., J abla- Gol"Djl Taroi Q, Gornji Varo!l adót., Ó!Jradiska 

aac plt., Lika-KOt"batla "'· Lika-Krba11a, Stara Gradüka pk., Poesega "-. Poieg11, 
-· senji j., CL G. Jablanac, a. t. és u. p. újgra.diskai j., es. G, Ótrradiska 

Donji Starigrad. Stara a. t. M L P• Ó!Jradiska -
Gornjl 81ie.njenc adót., Stenjevec pk., )( Bi- Stara Gradiiika. 

sek, Bor~ec, Gornji Stenjevec, Kostanjet, Liai· Gonjl Vele•m6 O, Barilovi~ adók. ú plt., 
tina, Perjavica, Podsu~edslto Dolje, Stenjevei!ki Motlrus-Fiu-.. .fl-. . MOthfli..Rijekfl, vojni6i 
Dolec, Stenjeve~ki Goljak, Stenjevecki Jarek; j., cs. G. Bar,ilovi6, a. t. Károlyváros Karlovae, 
Ztígráb ti& Zagreb, zágrábi zagrabi j., hAz a. p. Barilovi6. 
.o9, f. !.931, H., rk. th., tsz., jb. G o r n j i V i d u le.., a e L 
• ah. U,ráb c8. G. Vrap&t, öS, XXV, Gonjl VrhoTCi adók., Straleman pk., Ponega 
81, m. b., . L t. Zigláb •· p. tlfJI. - Polega, pozsepi polegai j., ház 40,. 

i. Sa., kg. !1.616 kh., tu., jh. 6s ah. 
· Gornji SteDjenc O, Gornji Stenjevec adók., Pozaega Po!ell'a, cs. 6: Biikapci, XXVIII,. 

plt., Zágráb tim. Za,qreb, zágrábi 91, a. t. u a. P• V elika, 
• 

~agrebi j., cs. G. Vrapi!e, m. h., L t. Zá.grib Qonjl' Vrho"fci O, Gornji' adók., 
- Zagreb, a. p. 'Stenjevec. Straleman pk., Poesega tlfJI. PoiegtJ, pozseiJai 

Qornjl O, Sarampov adók., Kloii- polegai j., cs. G. Biiikupci, a. t. és a. J• Veli kL 
lu heni6 pl.:., Btlotlár-Körös tim. Bjtlovar· Gornji Va~kov161 O, -

r (lvani6-grad), a. p. Kloatar lvanit. v"._ Motlrus-Rijeka, vrbovakoi j., cs. ö. 
Qornji Sarampov J. Bolc. . Vrbovsko, u. t. ·és u. p. Cameralmoravicza-
Gor.njl Sehone O, Zavl'Aje adók., Brod-Mora- Komol'ske Moravice. 

. tlee, pk., ModrtiB-Fiume vm. Modnd-Rijd:a, Gol"Dji Vukojevac 0, Vutojenc adók., Leke-
.wnicei j., cs. O. Brod-Moravice, a. 1;. Brod-Mora- nik pk., Zágráb tim. Zagreb, sziszeki sisaki 
1ice, L p.· Sirnato vo. j., cs. G. Lekeuik, a. t. é,; a. p. Leltenü. 

& o r n ji S k a r n i t I. Gornji Skrnik. G o r n j i V u k li i n a c I. Vukliinac. 
Gornjl S.k·rntk O, Zo.gorsko. Sela adók. és pt., Gornjl Zaklopac O, Zakiopac adók., Srh p'-•· 

Tarasel t1m. Varaitlin, klanjeci j., cs. G. Lika-Korbat~a vm. Lika-Krbat~a, 
Desinié, a. t. Desinió, a. p. Zagorska Sela. donjilapaczi j., cs. G. Doljane, a. t. lis u. ,.. 

G ~ r n ji T i U: o v a c I. TiAkovac. · Srb. 
Gon.Jl Tkaleo O, TlwLlec adóll:., Raven pk., Gor·nji Zak.u.jc L Turkovski Zakrajc. 

1Hlo11ár-Körös 11m. B1elot~ar-Kril<t1ci1 kGrOsi Qornjl Za1iezali O, Donje Dnlave adók.,. 
- krilevcü j., ca. G. Vrhuvec,. u. t. KGrös Kri- Gornje Dubrn ve pk., "'- Motl· 
levci, a. P• Raven. rus-Rijeka, ogulini j., cs. G. Stol, 

• Gor.njl Trebei r"'l, Lonja adók.., 68 pk., Po- a. t. Tounj, L p. Gornje Dubrava. 
,.eg a ""'· PolegtJ, novakai j., cs. G. Crkveni G o r n j i Z e e e v V a r o 8 L Zeae., 
B~k, 11. t. és a. p. Saii, Gomji Zve~aj adók., Dup Resa pk., X Gornji,; 

Gornji Trpacd O, Trpuci ·adók., Odra pk., Zvea&j, Mremi6ko Novo Brdo; Zcigrdb .-. -
".. Zagreb, nagygoriczai velita· Zagreb, károlJvároai karlonci j., ház 7i, L. 
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46~. H., rlr. Generalaki Stol és Sveti Petar Mrel- rasil 11m. Varalilin, pregradai j., cs. ö. Deaini6, 
oica, 1.338 kb., tsz., Zágráb Zagreb, jb. és ah. u. t. és u. P• Desinit. 
Károlyváros - Karlovac, ca. ö. Duga Resa, 96, GostovaiSa f""\, Konjsko Brdo adók., Peruilié pk., 
XXVI, 84, ~ m. h., u. t. Generalaki Stol, u. p. 1Aka-Korbat1a ""'· 1Aka-Krbat1tJ, perutiti j.,_ . 
Doga Reso.. cs. ö. Peru§it, •• t. és u. p. Peru§it. 

Gomji Zvecaj O, Gornji Zvet!aj adók., Doga Gos1iovl6 adók., Vrbovec pk., X Banovo, Gji-
Resa pk., Zágráb ""'· Zagreb, károlyvárosi van, Gostovit, Lovreeki. Ku6ari, Mala Lovre~ina 
karlovo.ci j., cs. ö. Duga Resa, m. h., •· 1;. Podolai, V elika Lovrecina, Vrbovecki Marinit; 
Generalaki Stol, a. p. Duga BdofJár-Körö& ·""'· Bjelo."tJr-Kriie"cá, körösi 

Goroji Zagari O, Cabar adók. és pk., Moel- kri!evcii j., ház 160, i. 868, H., rk. Lovrecka 
rvs-Fiume .,;m. Moilrui-BijektJ, t!abari j., cs. Varo§, !.118 kh., taz.'Belovár Bjelovar, jb. éa 
6. (:abar, u. t. és u. p. Cabar. ah. K6rös Kriievci, cs. ö. Vrbovec, 16, XXV, 88, 

l~ornji Zalranjskf Bukovac O, Bubnjarci adók., u. 1;. és u. p. Vrbovec. 
Rihnik pk., Zágráb vm. Zagreb, károlyvárosi Gostori6 O, Gostovit adók., Jrbovec pk., Belo
- karlovaci j., es. (!, Svetiee, u. t. Károlyváros vár-Körö& fJm. Bjelovar-Kri;e."cá, kiirösi-
- Karlovac, u. p. Jurovski Brod. krizevcii j., cs. ö. V1·bovec, u. t. és u. p. Vrbovec. 

Gorojl ZbiJJ O, Jelenjak adók., Desinit pk., Gostavo Polje O, Vodotec adók., l:lrinj11 pk., 
Varasa fJm. · Varaídin, pregradai j., ca. ö. Lika-Korbat:a fJm, Lilca-KrbafJa, brinjei j., 
Desinié, u. i. és u. P• Desinit. rs. lS. Brinje, u. t. és u. p. Hrinje. 

Qorste Mokrice adók., Gora pk., X Dnmaee, Gotaloniild Konaci f"\.1 GatLLlovo adók.; Gola 
Gorske Mokrice, Nebojan, N ovi Farkasit; Zágráb pk,, Belovár-Körós v•. ·· Bjelovar-Kriíe."ci, 

· ,,., - Zagreb, petl'injai j., ház 398, f. !.l•!u H., kapl'onczai koprivnicai j., cs. ö. Gola, a. t. 
6.860 th., rk. Gora, Mala Gorica és Stari Farka- és u. p. Gola. 
&ié, kg. Petrinja, tsz. jb. és ah. Petrinja, cs. ö. Getalone adók., Budinstina pk., X Gotalov&c, 
Petrinja, 96, XXVII, 88, a. t. Petrinja, u. p. Krapinica Peee, Toplicica.; Varasd t~m. Vara!'· 
Gora. din, ziatari j., biz ~861 i. 1.500, H., rk. Zajezda, 

Gorste Jlokrice O, Gorsb Mokrie'e adók., 3.303 kb., lsz. Varasd Varaldin, jb. és ah. Zlatar, 
Gora pk., Zágráb vm. Zagreb, petrinjai j., cs. ö. Zajesda, 63, XXV, 81, u. t. és u. p. Bu-
es. G. Petrínja, u. t. Petrinja, u. p. Gora. dinMina. 

tJorskl Lazl O, Cabar adók. éa pk., Mot'J"w- Getalone O, llotalovec adók., Budinicina pk., 
Fiunae vm. Modnli-Bijeka, c!abari j., cs, ö. Y artJad t~m. VartJI'din, ziatari j., cs. ö. Zajud .. 
• • 
Gahar, L t. Cabar, u. p. Triée. u. t. és u. p. Budin§éina. 

Goriéakl O, Mahii!no adók., Ja§tovo pk., Zág- Gotalovo adók., Gola pk., X Gotalova.cki K.o
ráb fim. Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., naci, Gotalovo ; BelofJár-Köröl ••· Bjelot1ar
ca. il. Károlyváros - Kal'lovae, u. t. Károlyváros Kr.iíevm, kapronczai koprivnicai j., ház 186, 
- Karlovae, u. p. Jaskovo. . i. H., rk. Gola, l • .U9 · kb., tsz. Belovár -

G o r s é ak i L Ozaljski Gor§éaki. Bjelovar, jb. és ah. Kaproneza Koprivnica, oa. L 
GorAetl O, Zavrije adók., Brod-Moravice pk., Gola, 16, XXV, 88, a. t. és u. p. Gola. 

Jlodrus-Fiume fJm, Modru8-RijektJ, delnicei GotaloTO O, Gotalo~o adók., Gola pk., Bdoflli,.. 
j. cs. G. Brod-Moravice, u. t. Brod-Moravice, Körós fJm. Bjelot~ar-Kriievcá, kapronczai-
1. p. Simatovo. . koprivnieai j., es. ö. Gola, u. t. és u. p. Gola. 

Gora8enjak O, Viniea-breg adót., Vinica pk., Gondja Glava f"o., Fericanei adók. és pk., 
Varasd t1m. Y artJielin, varasdi varaidini Verőcea vm. - VirofJitica, nasiezi naAieei j., 
j.; cs. G. Vinica, •• t. és u. p. Vini.... cs. ö. 01·ahovica, u. t. és u. I•· Ferii!anci. 

Go1plé adók. és pk., X Gospié, Gospiéka Ka- Govedje Polje adók., Uljanik plt., Poesega ea. 
Di!a, Zabi~; Lika-Korbatla ""'· L,ika-Krbava, Poíega, daruvari j., ház ~6, :f ö34., M., sz., rk. 
rospiéi j., ház 589, i. 4.661, H., sz., O• ~. ~.945 Gaj, kg. Uljanik, 1.631 J.:h., tsz. Pozsegil. - Polega, 
ih., lsz., jb. és ah. helyben, cs. ö. helyben, 79, jb. és ah. Daru var, es. ö. Uljanik, 78, XXVII, 89, 
llVI, 86, _[11 e. ~· u. t. Pakraéka Poljana, u. p. Trojeglava. 

Gospié mv., Gospié adók. és pk., IAka-KorbafJa Govedje Polje O, Govedje Polje adók., Uljanik 
'•· - LiktJ-Krbava, gospiéi j., o. ~. es. ö, pk., Poesega vm. Pozega, daruvari j.,· es. o. 
helyben, _[ll e. ~· Uljanik, u. t. Pakrat!ka Poljana, 11. p. Trojeglava. 

Guspiéka Kaniú O, Gospit adók. és pk., Grab adók., Graeac pk., X Cerovei, GaéeAia 
Lilo:a-Korbaoa tlm. LiitJ-KrbtJfJtJ, gospiéi j., Dol, Grab, Gusarica, Malo Glogovo, Radusinova 
es. !1. Gospit, u. t. és u. p. Gospit. Draga, Vucipolje; JAka-Korbaoa fJm. LiiG· 

Gospodsko selo f"\., Jelenje adók és pk., Mod- Krba'IJa, graeaei j., ház lSl, ;t 1.108, Sz., b., rt.. 
rus-l!'iume "m. Modrus-Rijeka, susaki j., és kg. Gracae, 7.986 kh., tsz. Gospié, jb. • ah.. 
cs. ö. Suiak, u. t. Suiiak, u. p. Jelenje. Graeae, cs. ö. Graeac, 79, XXVI, 86, •· 1;. és • p. 

fiusteoje O, Jelenjak adók., Desinit pk., Va- Grai!ae. · • 
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Gra Gra • 

Grab O. Grab adók., Grai!ac pk., Lika.Rorba1ia 11m. Motlrus-Rijeka, osulini j., Cl. G. Modruií, 
tHh. Lika-Krbava, lfl"ai!aci j., ca. O. Gracac, a. t. és n. p. Morlrui:i. 
a. t. Es u. p. Gracac. G r a h n o l. Grice. • 

Graba 0, OAtnriJe adók. és pk., Modrus-Fiume G r a b n o l. Skrndsko aelo. 
etn. Modrui-Rijeka, ogulini j., cs. G. Josipdol, GraboAtanl adók., Majur pk., Zágráb 11m. -
L t. Ogulin, a. p. OStnrije. · Zagt·eb, kostajnicai j., ]láz 6!, i. !b7, H.,· ri.. 

G r a b a n j l. Delnice~ Kostajnic a, 430 kh., tsz. Petrinja, jb. Kostajnica, 
Grabar adók., Kalj" pk., X Dane, Delivuki, ab. Petrinja, ·ca. o. Kostajnica, 96, XXVII, 83, 

!·:,,. :ni. Grabar, Hrakoviéi, Jeleniéi, Pavkoviéi n. t. és u. p. Majur. · 
:S1mraa:i, Sobatoviéi, Vi!io!ieviéi, · Z umberneki Bre- GraboAtani O, GraboStani adók., Maj ur . pk., 
ZO\•ac, Zumberac!ki Pavlanci, Zumberacki Rajiéi, Zágráb 11m. Zagreb, koslajnicai j., ca. IL Ko-
Zumberac!ki Tisovac j Zágráb vm. Zagreb, stajnica, a. t. és u. p. Majur. 
jaakai jastrebarskoi j., ház 18~ i. 769, H., .. Grabonc O, Sadilovac adók., Dretnik pk., 
; . és gk. Zumberac!ko Mrzlo polje, 8.550 kb., tsz. Modrus-.biume vm. Modru8-Rijelca, az\uini-

- Zagreb, jb. és ab. Jaska JastrebiU'Sko, slunji j., cs. O. Nova Krslja, •· t. Rakovica, a. p~ 
es. o. Kalje, 96, XXVI, 82, a. t. Krasié, u. p. Dremik • 
l:;.lje. G r a h o v a c l. Banaki Grahovac, Daljski Gra-

Grabar O, Grabar adók., Kalje pk., Zágráb bovac, Krnjai!k.i Grabovac, Vojniéki Grabovac. 
vm. Zagreb, jaakai jnstrebarskoi j., ; 1 cs. O. G r a b o v a c l. Laminac. 
Kalje, a. t. Kraliié, u. p. Kalje. . GrabonlSa r'l, Kom adók., Zrmanja pk., Lika-

G r a b a r l. Prokic!ki Grabar. . ' Korbava vm. J;.i.ka-Krba'Da, grai!aci j., cs. G • 
• 

G r a b a r l. Subopolje. · · , Znnanja·vrelo u. t. és u. p. Zrmanja-vrelo. . 
Grabaral O, Sveta Jana adók. és pk., Zágráb GraboT& Lokva r-.., Vojvodu§a adók., Brinje pk., 

vm. Zagrtib, jaakai jastrebarskoi j., cs. G. Lika-Korbafia ""'· Lika-Krbava, brinjei j., 
. Jaaka Jastrebrsko, •· t. Jaska Jaatrebarsko, cs. G. Brinje, u. t. és •· p. Zuta Loba. 

• 

•· p. Sveta Jana.. · Grabon Unka f"!, Doljane adók., Alaólapac& 
Grabarje adók., Kuijevo pk., Possega vm. Donji Lapac pk., L1ka-Korba11a 11m. Lil;a-

Pozega, pozsegai polegai j., ház t 12, i. 569, H., Krbava, alsólapaczi donjilapaci j., cs. ó. 
cseh, l, rk. Pofe!ike Sesvete, kg. Vetovo, !!.066 Doljane, u. t. és a. p. Alsólapacz Donji Lapae. 
kb., tsa., jb. és ah. Pozsega Polega, cs. O. Kut- GrabOTcl adók. és pk., X Grabovci, Suhi Gaj ; 

· jevo, 78, XXVIII, 91, a. t. és a. p. Kutjevo. . Szerém vm. Srijem, rumai j., ház 31 4o, z 1.88:!, 
Grabarje O, Grabarje adók., Kutjevo pk., Po· Sz., n., .:f, rk. Nitincze Nik.inci, 8.180 kb., tsz. 

ssega ""'· Pozega, pozsegai potegai j., cs. o. Mitrovicza Mitrovica, jb. és ah. cs. ö. 
Kutjevo, u. t. és u. p. Kutjevo. ' helyben, 70, XXVIII, 92, ~ • 

G r a b a r j e L Brodsko Grabarje. GraboTCI Q, Grabovci és pk., Sseré• 
G r a b a r j e , l. Gujetelovac. . vm. 

1 
SrijeJt&, rumai j., .:f, cs. O. helyben, 

Grabe O, Komor adók., lllace pk., Varasd""'· ~· . 
- Varaztlin. ziatari j., cs. O. Zlatar, u. t. Zlatar, üraboTica adók., Rujevac pk., Zágrá,b 1iiJI.-

•· p. Orehovica. Zagreb, dvori j., ház !15, f. 23!.il, Sz., ks. · Zrínaki 
Graberanec 0 1 Hruskovica adók., Vrbovec pk., Brdjani, 516 kh., tsz. Petrinja, jb. Dvor, ah. Pet-

Belo11ár-Kórös 1im. Bjelo11ar-Kriievci, kOrOsi rinja, cs. O. Rujevac, 96, XXVII, 83, a. t. Dvor. 
- kritevcii j., ca. · G. Vrbovec, u. t. és u. p. o. p. Rujevai!ki Beslinac. 
Vrbovec. · GraboTica O, Grabovieo. adók., Rujevae pll:., 

Graberec O, adók., Dubrava pk., Zágráb "'"'· Zagreb, dvori j., ~. o. Rujevl!oC, 
Belo11ár-Körös ""'· Bjelovar-Kriievcí, i!azmai a. 1;. Dvor, u. p.· Rujevacki Beslínac. .. 
j., cs. O. Cazma, a. t. és a. p. Dubrava. GraboTDica Or Bojana adók., éazma pk., BtJ-

• 

Graberje adók., Gora pk., Zágráb vm. Za- lo'Dár-Körös vm. Bjelo11ar-Krizwci, 
·gf'eb, petrinjai j., ház Si, f, 494-, H., rk. Gora, kg. cs. G. Cazma, u. t. és u. p. 

• J., 

Petrinja, 1.127 kh., tsz., jb. és ah. Petrinja, cs. O. GraboTo adók., Sotin pk., X Grabovo, Jakovac, 
Petrinja, 96, XXVII, 83, u. t. Glina, u. p. Gora. Ovcara j SUJf'lm. """ Srijfm, vukovari j., ház 

Graberje O, Graberje adók., Gora pk., Zágráb 3, i. 395, M., r., h. rk. Sotin, gk. Mildusevci, ~.536· 
v•. Zagreb, petrinjai j., cs. G. Petrinja, u. t. kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Vakovár-
Glina, u. P• Gora. Vukovar, cs. O. Opatovac, 70, XXVIII, 90, L t.. 

G r a b e l" j e l. Ivaniéko Graberje. -. Vuková.r Vukovar, a. p. Sotin. 
· Grabió O, Medinci adók., FelslSmiholjáez GraboTo ~. Grabovo adók., Sotin pk., 

Gornji Mihol.jac pk., Yerd'c.re vm. Virovitica, 11m. Srijem, vukovari j. cs. O. Opatovaa, a. t.. 
alatinai alatinai j., cs. O. Sopje, u. t. és u. p. Vukovár Vukovar, a. p. Soün. 
Kedinci-Senkovac. · G r a b o v o I. Planinsko Grabovo. 
. Grablk ~. Modrus adók. 6s pk., Modru.9-Fium e Grabovo Brdo r"', Mandjeloa adók. 6a pL,. 
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Gra Gra 14-17 

"".,. ""'· &-ijem, mitroviczai mitrovic&i Graöao O, Gra~c adók. és p.k., Lii11·Korbat1a . 
j., CL o. Grgure vci, Uo '" és u. p. Calma. ""'· LikiJ· KrbiJtiiJ, rrakci j., o. 1=-. CB; 11. 

G r a b o Y o P u a t a l. Gro.bovo. helyben, .(11 e. ~· 
Grabrló O, Cugovac adók., Farkasevac pk., G r a e a c l. Slavetiéki Graeac. • 

• 

. Belovár·Kör6a ""'· Bjdot~IJr·Kriievci, helo· G r a e a e l. Zdeni!ina. · 

• 

dri- bjelovari j., cs. o. Sveti lvan Zabno, u. t. Graeaeka GlaTlca C), adók., GraC!ac 
Gradec, L P• Farkasevac. pk., LikG-KorbGt~a wm. Lika-Kt·bat~a, araC!aei 

G r a b r i k l. Brodjanii!ki Grabrik, Virovitii!ki j., ca. o. Grai!ai:, u. t. és a. p. Grai!ac • 
Gro.brili:. Graeaekl Derlngaj O, Tomings.j adók., Graooe 

Grabr.k adók., Bosiijevo pk., X Grabrk, Podu- pk., Lika-Korb11va 11m. Lika-KrbatJa, gral!aci 
1101; MorJrua-Fiume ""'· Morlrui-Bijel.:a, j., cs. O. Grai!ac, u. t. és a. p. Gra.t!ac. 
trbovskoi j., hú 69, i H., rk. Toplice Lesóe, Graeaekl DoloTi f""', Btikade adók., Grai!ac 
t.874o th., tsz. Ogulin, jb. Vrbovsko, ah. Ogulin, pk, Ltka·Korbava 11m. Lika-KrbaiXJ, grac!aci 
11. o. Senrin na Knpt, 96, XXVI, Sio, u. t. Ge- j., ca. O. Grat!ac, · u. t. és •· p. Gracac. 
neralski Stol, u. p. Bosiljevo. Graeackllelovac f""', Duboki Dol adók., Grai!ac 

Grabrk O, Grabrk adók., BoaiJjevo pk., pk., Lika-Korba11a 11m. LUca-Krbava, rrai!aci 
• 

rt6B·Fiume ""'· .Moclrua-BijeJ:a, vrbovskoi j., J,, cs. O. Velika Popina, u. t. és •· p. Grai!ac. 
111. IL Severin na Kupi, u. t. Generalaki Stol, Ciraeaiíki Vucjak f""', Duboki Dol adók., Graéac, 
L p. Boailjevo. pk., Li/,;a-Kot•bava vm. lAka Krbaoa, graéaci 

Grabronc O, Zabok adók. ,és pk., Varaatl j•• dl. O. Grnéac, u. t. és u. p. Grai!ae. 
,., - Yarazciin, trapinai j., ca. O. Zahok, u. t. Qraeaol adók., Sastine pk., )( Gral!ani, Okrugl-
él L p. Zabok. jak, Zngrebaéko Slje!De ; Zágrtíb ""'· -- Zagreb, 

Orabronica adók., Pitomai!a pk., Belot~ár- zAgribi zagrebi j., ház ts•, ;S 800, H., rk. Re-
Körén t~m. Bjelovar-Kriievei, gjurrjevaci j., mete és Sestine, 1.400 kh., isz., jb. és ah. Zárráb · 
hú 1J7, ! 764, H., rk. Kozarevac, kg. Maia Zagreb, cs. o. Zágráb Zagreb, 58, XXV, 81, 
trainjevica, 1~31{. kb., tsz. Belo-rár Bjelovar, u. t. Zágráb - Zagreb, u. p. Sestine. 

· jb. Gjursjevae, ah. Belovár Bjelovar, ca. O. · Graeani O, Grallani adók., Sestlne pk., Ztíg· 
Pitomae&, 16, XXVII, 87, u. t. és •· p. Pitomaea. ráb ""'· Zagreb, zqrábi zagrebi j., es. ö. 

GrabroTDica O, Grabrovnica adók., Pitomai!a Zágráb Zagreb, u. t. Zqrib · Zagreb, •· p. 
pk., · vm. Bjelot~ar-KrilefJci, Sestine. · 
rjurrjevaci j., ca. O. Pitomal!a, 11. t. és •· P• . G r a l! a n i 1. Bosiljevski Potok. 

Pitomai!a. . Graeansko DoiJe O, Remete adók., Seatina 
G~~roT.o O, Podhum .. ad?~·· JelenJe ~k., pk., Zágráb ""'· Zagreb, zágrábi zagrabi j., 

,..,.J.ume 11m. ~ .Motlrua-B,Jek~, an~k1 j., ca. O. es. o. Zágráb Zagreb, a. t. Zqráb Zarreb, 
•· t. Sw.at, u. p. Jelen.Je. u. P• Sestine. 

G r a b r o v o s e l o l. Grahrovo. . . · 

• 

Grabrov Potok adók., Ludina pk., X DoiJja Gratleo O, BrckoviJ~n_a ~ók. és pk., Zd~rá~ · 
Vlahiniék.a, Grabrov Potok, Mikulanica-brdo ; 11m. z_agr~, dugose.o_a J., • cs. o. BrekovlJam, i 
Belooár-Körösvm. Bjelot~ar·KriktJci, kutinai u. t. Prlkl-&J, u. P~ Boi~a~ovJDL 
j~ ház 15J, i 77 ~J, H., ese b., r., rk. Ludiua, sk. G r a l! e c l. Kup~e~.'. Grai!ec. 

. Lipovijani, kg. Mikleuska, 1. 7!6 kh., tsz. BelováJ• G r a l! e c l. Radli!eVIeL 
- Bjelovar, j b. . ah. Cazma, cs.' o. · Popo· Graeeniea adók., Popovaea pi., )( Borik-brdo 

·! ll~ 16, XXVII, 87, u. t. és u. p. Ludina. Bukovje-brdo, Graeenica, Graeenil!ka Tucilaea, 
Grabrov Potok o, Grabrov Potok adók., Grai!enicko Staro Brdo, Mra.mor·brdo, OaovJe-brdo; 

Lodina pk., Belot~ár-Kihös fJm. Bjelovat·- Btlot~ár-Köröa fJm. Bjelovar·Kriiet~Ci, k.utinai 
Kriktlei, kutinai j., ca. o. Popovaea, u. t. és j., hú 35::.1, f. 1.686, H., r.k. Voloder, tr. Mik-
1. p. Ludina. leuska, 6.a87 kb., tsz. Belovár Bjelovar, jb. 

Grabricak O, Tkalec adók., Raven pk., Belo- Kutina, ah. éazm-, ca. O. Popovaea, 16, XXVII, 
tár·Köröa 11m. Bjelovar-KriiefJt:i, kOrOs) 87, u. t. és u. P• Popovaa&.. 
krileYeii j., cs. G. Vrbovec, u. t. KOrOs Kriievci, · Gratlenica O, Graeeoica adók., Popovaea pk., 
1o p. Raven. Belovár-Kdrös 11m. Bjelot~ar·Kriief1t:i, kuti· 

Grabullé O, Bjelopolje adó):., Korenica pk., nai j., cs. O. Popovaea, u. t. ~s u. p. Popqvaca. 
Lika-Korbava ""'· Ltka-Krbava, korenicai j., G r a i! e n i c a l. SiAinai!ka Grai!enica. 
ca. G. Korenica, u. t. és u. p. Korenica. GracenlckB Tucilaea. O,. Gracenica adók., i>o-

Graeac adók. és pk., X Grai!ac, Ljubovié, povaca pk., Belo·vár·Körös vm. Bjelo'Var-Kri-
kfG~ Potko~ir:na i Lika-Korbafia vm. Lika·Krbava, ievci, tutinai j., cs. O. PopovnC!a, u. L és u. p. 

~ac1 J., ház ~7~, ! 1.696, Sz., h., o . .:f, 7.194- Popovaca. ' · 
, kb., tsz. Gospié, jb. és ah. helyLen, es. o. helyben, Gt·aceniöko Staro Brtlo f""', Grai!enica adók,, 

79, XXVI, 86, _[11 e. ~- Popovnca pk.~ Belovár-Kihöa 11m. Bjelot~ar-Kri· 
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ietJci, k:utinai j., cs. O. Popovai!a, u. L éa •• p.' Grntlloski J,ug r.., Gradina adók. és pk., Yet·ÓCIII 
Popovai!B. · t' tn. Vi1·oritica, verc5czei viroviticni j., cs. G. 

Gracina 0, Cubinec adók., Sveti han ~no Suhopolje, u. i. Suhopolje, u. p. Gradinn. · 
pk., BelotJar-Körös 11t11. Bjelo11t1r·Kri~t11ci, Gradi§ée O, Lipa adók., Bosiljevo pk., Mod· 

• 
kGrll~i k:ri!evcii j., cs. ll. KOrlis - Krizevei, rus-Fiume vm. Modrui-RiJel:tJ, vrbovskoi j., 
u. t. KOrös - Krilevci, u. p. Sveti lvan Zabno. cs. o. Generalaki Stol, u. i. Genernlaki Stol, a. p. 

G r a d a c l. Bribirsti Gradac, Jabiéki Gradac, Bosiljevo. · 
Nüi~ki· Gradac. Po!eiki Grndac, Stari Gradae. G r a dis é e l. Draganiéta Gradilée, Malo 

Gradec adót. és pk., X Gradee, Gradei!ki Pav- Gradisée. , 
lonc, Maii Brezovec, Potoeec, Veliki Brezovee; G r a d i ll é e l. Samobor. · 
Belodr-Köröa 11tn. Bjelovar-Kri~e11ci, kOriisi adó~. és pk., Surlm eta. Srijew, 
-kri!evcü j., ház 39!, i. 1.970, H., 0 , <lo.169 kb., zsupanyai lupanjai j., hú 770, j 8.000, H., 

·laz. BelovAr Bjelovar, jb. és ah. KOrOs Kri- o, gk. Rajevo selo, kg. Vinkovcze Vinkovci, 
levci, es. G. V:rbovee, 16, XXV, 88, , _['(e. ~- 10.04.1 kb., tsz. Eszék -· Osijelr, jb. Zsupanya -

Gradec O, Gradec adók. és Belo11ár- Zupanja, ah. Vinkoveze Vinkovei, cs. O. 
KM-öa ftlo Bjel01111r- kOriisi tri- Zsupanyn Zupanja, 70, XXVIII, 90, f, 
le-reii j., ~. es. o. Vrbovee, ~. ~-

G r a d e e L Lekenieti Pokapskl UradlAte O, GradiAte adók. és pk., &ert. 
· &radee. Srijem, zsupanyai !upanjai j., ~. CL O. Zsu· 
. GradeW PaTione Q, Gradéc adók. -és pk., panya Zupanja, f, ~· 

BelOfJár-KM-ös .-. Bjelo'Dar-KmetJci, körlisi G r a dis t e I. Grad1Ate. 
- krilevcii j., cs. G. Vrbovec, u. t. és u. p. Gradna O, Domaslovee adók., Podvrh pk., 

· Qradeo. . . Zágráb vtn. Zagreb, samobori j., cs. o. Samo-
Qradl6l adók., Nagygoricza Velika Gorica bor, u. i. és u. p. Samobor. 

pt., X Gradiéi, Turopoljska Petrovina ; Zágráb Gradsko selo 1"'\, Liéki Osik adók. fs pk., 
••· Zag-rtib, nagygoriczai velitagoricai j., Lika-Korbava ~m. . . Lika-KrbatJa, gospiói j., . 
háZ 6S, j 501, H., rk. Nagygoricza Velita cs. G. Siroka Knla, u. i. Gospió, u. p. Liéki Osik. 
Gorica, 881 k.h., tsz. Ugráb Zagreb, jb. Nagy- G r a ds t o s e l o l. Bratina. 
10rieza V elika Gorica, ah. Sziszek Sisak, Qradusa adók. és pk., Zágráb 11m. Zagreb, 
es. o. Nqygoric~a Velita Gorica, 58, XXV, 8!1, petrinjai j., ház 46, !. !81, s~ .• rt. Sunja, kg. 
•· i. és u. P• Nagygoricza V elika Gorica. V elika Gradusa, .(.9~ kb.; tsz., jb. és ab. Petrinja, 

Gradiéi Q, Gradiéi- adók., Nagygorieza es. o. Bijelnik,96, XXVII, 88, u. t. és u. p. Sunja. 
Velita Gorica pk., Zágráb vm. Zagreb, nagy- Gradusa O, Gradusa adók., és pk;, Z4gráb 
roricui velitagoricai j.) ca. O. Nagygoricza 11m. Zagreb, petriojai j., cs. 6. Bijelnik, u. i. 
V elika Gorica, u. t. ~su. p. Nagygoricza Velita és u. p. Suoja. 
Gorica. . · G r a d us a n a Sa v i l. Posavsko. Grau usa. 

Gradlna adók. és pk., X Gradina, Gradinski GrahoTCI fl, Latin adók., Pluki pk., Mod-
Lug, Gu~ta, Postara Gradina, Pastara Mitrovica ; t'UB-FiiiFU ··flm. ogulini j., 
Yú·ócu 11m. Viro11itica, veriíczei v.irovi- es. o. Pluki, u. t. és a. p. Plallki. . 
ticai j., ház 181, f. 1.!36, H., m., o, 4.436 th., G r a h o v c i I. Jaojogorski Gro.hovci. 
taz. Eszék Osijek, jb. és nh. Verilc_Je Viro- Grahovljani adók., Dragovié pk., Po•sega 
vitica, es. O. Subopolje, 78, XXVIII, 89, u. t. vm. Poiega, pakráczi pakraci j., ház 181, 
Suhopolje, ~. f. 937, Sz., =t=-. rt. Pakrácz Pakrac, 5;121 kb., 

Gradlna Q, Gradina adók. és pk., VerdeBe vm. tsz. Pozsegn Po!ega, jb. és ah. Pakrácz 
-Viro11itica, verilezei viroviticai j.,_ O• cs. ö. Pakrnc, cs. ö. Pakrácz Pakrac, 78, XXVII, 89, 
Suhopolje, u. L Sahopolje, ~. n. t. ~irae'!, u. p. · Spanovica. · 

G r a d i n a l. Korenic'!ka Gradina, Uitic'!ka GnhOTljanl Q, Grahovljani adók., Dragovi6 
Gradina. pk.,. Po1sega 11m, Poiega, pakráezi . pak-

Gradinska BrezoTica adók., Gradina pk., X raci j., .::j=-, es. G. Pakricz Pakrac, u. t. Sira~, 
Gradins~a Brezovica, Pustara Brezovica, Pu~tara u. p. SpnnovieB. 
Sill'etae, Vladimirovae ; Verócee 'Dm. Virovitica, Grahovo r.., Bruvno · adók. és pk., Likfl
veriíczei. viroviticai j., hú ~8, :E 9!J8, H., m., Korba11a tJm. Lika-Krbava, gral!aei j., cs. o. 
rk. Gradina, 3.291 kh., tsz. Eszék Osijek, jb. Bruvno, a. t.· Grai!ac, u. p. Bruvno. 
és ah. Veröcze Virovilica, cs. · o. Suhopolje, Gramalj O, Bukov Vrh adók., ·Skrad pk., 
78, XXVIII, ·89, u. t. Suhopolje, u. p. Gradinn. Modr-us-Fiun~e 11m. Modru~-Rijeka, delnicei j., 

Gradlnska Drozovlco. Q, Gradinska Brezo- cs. O. Brod-Mornvice, u. i: és 11· p. Skrad. 
Yica adók., Gradina pk., Vertfele 11m. Virovi- Grann adók., Novi Marof pk., X Goroje 
tica, verilezei viroviticni j., ca. o. SahopolJe, lfakoji~ée, Grana, Mo!djenec; Varasd vm. 
a.. i. Suhopolje, u. P• Gradina. Vara~din, novimarofi j., ház !US, i. 1.4-30, H., 
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*· Bremiaki Hum, Madlorevo, !.669 kb., tsz. 4.581 kb., tsz. Ogulin, jb. és ah. Delnice, ca. G. 
Varasd Varüdin, jb. N ovi Marof, ah. Varasd Delnice, 96, XXVI, 85, a.~ Bród K.fm. Brod 
Yan!din, cs. ll. Novi Marof, 16, XXV, 88, u. t. na Kupi, •· P• Kulelj. 

· • •· p. Novi Marof. Grbajel O, Grhajel adók., ·Bród K.tm. Brod 
Qrana O, Grana adók., N ovi Marof pk., Varasd na Kupi pk.,· Motlt"»s-Fiume vm. Motlrvl-

•· Varcaitlit~, novimarofl j., cs. ll. N ovi Marof, Bi.jeka, delnicei j., cs. o. Delnice, •· &. Bród 
1o t. Ils a. p. Novi Marot: .. K./m. Brod na Kupi, a. p. Kulelj. 

Qroi!arl adók., Brezovica pk., X Gran6ari, Rudi GrbdeTec Q, Gorica adók., RasinJa pk., Va-
Bitek; Zágráb""'· Zagrflb, zágrábi zagrebi rasa vm. Varala in, ludbregi j., cs. o, Maii 
j., hú U, ! 318, H., tk. Goli Breg és Stupnik, Bukovec, u. t. és a. p. Rasinja. 
~7 th., tsz. és jb. ZágrAh Zagreb, ah. Szi- Grbavac GerboTácz adók., Veliki Grdjevac 
~~tk Sisak, cs. ll. Odra, liS, XXV, 81, u. t. pk .. X Gerbovácz Grbavac, Velika Jasenova~; 
ltupniaki Leskovec, n. p. Odra. ' BeZovár-Körös vm. Bjelovar-Kriievci, gru· 

Grancarl O, Granl\ari adók., Brezovica pk., hiAnopoljei j., ház 177, i. 97ft, M., h., sz., rk. Gru· 
ldgrá.b vm. Zagreb, zágrábi zagrebi j., bi§no Polje, és Veliki Grdjevac kg. Veliki Grdje-
11. G. Odra, u. t. Stupnil!ki Leskovec, u. p. Odra. vac, !.968 kb., tsz. Belovár Bjelovar, jb. . 

G r a n l! a r i l. ~atarsk1 Granl!ari. Grubiiino PolJe, ah. Belovár Bjelovar, es. O. 
Qrandié-breg O, Vrhovac adók., Kr~ié pk., Veliki Grdjevac, 16, XXVII, 87, u. t. Grubiino 

Zá!J'fdb vm. Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., Polj.e, a. p. Veliki Grdjevac., 
-. 11. Krasié, ll. t. és a. p. Kra§ié. Grbanc GerbóTácz O, Gerbovácz Grba· 

Grandina adók., Sesvete pk., X Branovec, vac adók., Veliki Grdjevac pk., Belovár-Köröa 
Cugovec, Grane§ina, Graoe§inska Dubrava, Grane- vm. Bjelovar-Krile'l1ci, grubiAnopoljei j.; es. G. 
linski Novaki, Miro!Jevec, Oporovec; Zágráb vm. Veliki Grdjevac, L t. Grubisno Polje, a. p. V~liki 
- Zagreb, zágrábi j., h~ 373, i. 1.919, Grdjevac. 
B~ 5, 8.113 kh., tsz., jb. és ah. Zágráb Grbe 0, Kedjedjak adók., PiaAki pk., MorZ· 
Zagreb, cs. ll. Sesvete, 53, XXV, 81, u. t. és rus·Fiume vm. Motlnü-Bijeka, ogulini j., 

1, p. Sesvet e. cs. O. Plaiiki, 11. ~ és u. p. PlaAk.i. 
Qraneiiina. O, GreneAina adók., Sesvete pk., G. r b e p o d Ka p e lom I. Padkapelsie Gr be. 

Zágráb ""'· Zagreb, zágrábi • zagrebi j., Greala r-., Glogovo adók., Gral\ac. pk., Lika. 
6· cs. ll. Sesvete, ll• t. és' u. p. Sesvete. Korbava vm. Lilca-Krbava, gracaci j., cs. ll. 

Granelíinska Dubrava O, Granesina adót., Gracac, n. t. és u. p. 
• • 

Sesvete pk., Zágráb vm. Zagreb, dgrábi - Grdak O, Sokolovac adók. és pk., Belo'l1ár· 
• 

11grebi j., cs. ö. Sesvete, u. t. és u. p. Sesvete. Körös vm. BjeZovar-Krilevci, · kapronczai -
NoTaki Q, Graneaina adók., Ses· kopri j., cs. o. Sokolovac, a. t. Lepavina, 

Yete pk., Zágráb vm. Zagreb1 zágrábi zag- u. p. Sokolovac. 
rebi j., cs. 6. Zágri.b Zal!reb, L t. és ll. P• Grdanjei O, NorAié selo adók., Podvrh pk., 
Sesvele. . . Zágráb vm. Zagreb, sarnohori j., cs. ö. Samo-

Grane&s'ld. NoToselec Q, Seavete adók. és bor, •· t. és u. p. Samobor. 
pk., Zágráb tim. Zagreb, zágrábi zagrebi j., Grdencl Q, Mirkovec adók., Zacretje pk., 
ll. ll. Sesvete, n. t. ~s •· P• ~esve te. • V arasd vm. Varaid in, krapinai j.,. cs. 6. Za-
Qr~nice adók., Nas1cz ~w~_pk., X ~ra~ce, bok, u. t. Zabok, u •. p. Zal\retje. 

Londza; Ver6cee ""'· Y•rovd,ea, nastcn G d . é · 1 M d .k. G. d' · z · ~ · G d" · 
ft •• ; • • h"· 7" ~ 608 h k N · r 1 1 . o ru~ 1 r 1é1, agorackl r Iéi • ...... ce1 J., ..... u, N , ., sz., m., r . as1cz ~'~-dj 1 d . . • 
lasice, kg. Londnca, 1.974. kb., tsz. Eszék Osijek, . u...- ev ca a ók., Bul\ ~k., X GrdJeVI~a, Kotu-
jb. és ah. Nasicz Naaice, cs. O •. Podgorai!, 78, rlé! . Po_esega ~tn. .Pozega, pakrácZI pak-
IXVIII. 91, a. t. Lond!ica,- u. p. Nasicz racq., haz 45• i. B~, l:iz., kg. Bul\, 3.35~ kh., tsz. 
l .: · Pozsega Po!ega, Jb. és ah. Pakrácz - Pakrac, a,.ce. . 

Granlee O G an. dó'- N • N-x.: k cs. O. Bul!ko Kamensko, 71'!, XXVII, 89, u. t. 
, r 1ce a ..... , as1cz ..... ce p ., p k p k B • · y • y· 't. · · x· • • a rácz a rac, u. p. u<!ko Kamensko . erocze vm. 'r0'11'l tea, nas1CZ1 na"Icel J•• . • 

·es. 11. Podgorai!, u. 1. Londlica, u. P• Nasicz GrdjeTica Q, GrdJeVIca adók., Bul\ pk., Pozseya 
llaSice. ""'· Poiega; pakráczi pakraci j., cs. O. Bui!ko 

Graaje O, Lakutije adók., Jaksié pk., Po~aega Kamensko, u. t. Pakráez Pakrac, u. p. Bucko 
ttll. - Poiega, pozsegai po!egai j., cs. o. Ko.mensko. . 
Iuijevo, a. t. Blacko-Jakiié, u. p. Jakaié. Grdovcak Q, Kosnica adók., Novo Öii!e pk. 

Grbajel adók., Bród K./m. Brod na Kupi Zágráb vm. Zagreb, DlllfYirOriczai velika· 
pk., X Grbajel, ~ul\e selo, Gnsti. Laz, Koi!icin, goricai j., cs. O. Nagygoricza. Velika Gorica, 
Iuieij, Suhor, Sevalj, Zagolik; Modt·us-Fiume n. t. Nagygorieza V elika Gorica, u. p. Novo Cice. 
111.- Moarus-Bijeka, delnicei j., ház 149, i. 74.J., Grdun Q, Tomasnica adók., Netretié pk., 
H., rk. Ku!elj és Bród K./m. Brod na Kupi, Zágráb vm. Zagt·eb. károlyvárosi karlovaci 
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j., oa. IS. Maii .Modru!lpotok, u. t. Kirolyváros Grganjica O, Li pa adók., Boailjevo pk., Jfodn&S-
Karlovac, u. p. Netretié. Fiume vm. Modrul-Bijelca, vrhovskoi j., cs. O. 

Greda adók., Sela pk., X Greda, Majur Graberje, Generalaki Stol, u. t. Generalaki Stol, .. .._ 
Petrovao; Zágráb tlm. Zagreb, sziszeki Bosiljevo. 
sisaki j., hú !07, f, 1.020, R., rk. Sela és Za!ina, G r g e. l j J. Postara Mlaka. 

· 6.097 kb., tsz. Zágráb Zagreb, jb. és ah. Sziszek Grgeieg adók., Neradin pk.. S1ertm tltn.

- Sisak, cs. IS. Sziszek Sisak, 53. XXVII, 82, 8rijem, iregi irigi j., hf.z 66, :! 360, Sz., ~. rk • 
*• t. Sziszek Sisak, •· p. Sela. Ireg Irig, 1.1!7 kh., tsz. Mitrovicza Mitro-

Greda o. Greda adók., Sela pk., Zágráb t~m. vica, jb. Ireg Irig, ab. Ruma, ca. G. Ireg-
Zt~greb, sziszeki sisaki j., cs. ö. Sziszek Irig, 70, XXVIII, 9!, a., t. Ireg Irig, L P• 
Sisak, u. t. Sziszek Sisak, a. p. SelL Krulledol. · 

G r e d a J. BreAk& Greda, Miholjal!ka Greda, Grgeteg Q, Grgeteg adók., Neradin pk., &erém 
Jlaruiievellka Greda, Peskovellka Greda, Sopjanska "m. 8r1jem, iregi iri11i j., ~. cs. O. Ireg -
Greda, Sunjska Greda. Irig, u. t. Ir g ,Irig, u. p. KrulledoL · 

G r e d a R a a t o v a ko d Bis tr e L Bastova G r g e t i l. Janllani. . 
Greda. . Grgeiiél Q, Kalje adók. és pk., Zágráb t~m. 

G r e d e L Drelniea; . Zagreb, jaskai jastrer.ars]toi j., cs. O. Kalje, . 
G r a d e L Molvanske Grede, Virovske Grede. u •. 1;. Krll1lié, u. p. · Kalje.. . 
Gredenec Q, Svedrula adók., PetrovskP pk., G r g i é K r ll e v i D a l. Prijeboj~ 

Yaraad ""'· Yaraidin, krapinaij., cs. G. Krapina, Grglnao O, TrojslveniMarkovac adók., Trojotvo 
u. t. és •· p. Krapina. · pk., BelotJár-Köröa t~m. Bjelo'Dar-Krile"ci,belo- · 

Gredice O, Gesargradski Dvori adók., Klanjec vári bjelovari j., c;;, "'G. Belovár Bjelovar, 
pk., VaraBd vm. Yaraztlin, klanjeci j., cs. G. u. i. Belovár Bjelovar, u. p. Millulinovac . 

• 

Klanjec, u. t. és u. p. Klanjec. G1gareyol adók. és pk., X Grgurevci, Livadski 
. G r e d i c e l. Guballevo. Put, Zovljak ; 81ertm · Srijem, mitroviczai 

• 

• 
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• 
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• 

• 
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Gredjaul adók., Okulllini pk., Polft{ltJ ""'' j., bf.z 387, f. !.008, Sz., n., T-, rk.. : 
· Poiego., újgradiskai novagradillkai j., ház 186, Mitrovica, 6.!69 kb., tsz., jb. éa ah.·. ; 

' f. 9j8, Sz., ~ •. rk. Gornji Bogillevci, 4.408 kb., Mitrovicza Mitrovica, cs. G. helyben, 70, XXVIII, 
· tsz., Pozsega Po.le a, jb. és ah. Újgradiska 9:j, u. t. . Mitrovica, C8J. 

Nova Gradillka, cs.-0. gradiska Stara Gradiiíka, Gt'gtl.revot O, Grgurevci ad,ók. és pk., 81arém 
78, XXVII, 89, u. t. és u. p. Okullani. vm. - Srijefl&, milroviezai i.. ~. 

Gredjani O, Gredjani adók., OkullaDi pk., cs. IS. helyben, u. t •. Mitrovicza Jlitrovica, 
Po11ega_ 11m. újgradiska.i novagra- C8J. · 
dillkai j., T• cs. G. Star o~. Gradiika, .' c.:.;. r g u r e v i6 M a la I. Od vorci. 
•· t. és u. p. Okullani. Grlo Q, Kalje adók. és pk., Zágráb ftl. -

G r e d j a n i l. Topuski Gred~ani. Zagreb, ~askai jastrebarskoi j., cs. l. Kalje • 

• • 

' ,. 

;, 
• • • ; 
( 

Cl r e d s ki V r h L Letovaniéko Gerje. u. t. Krasi6, u. p. K.alje. . 
Gregurlé-brag O, Slani Dol adók., Podvrh G r i i! l. Modrullki 6rill. · -~ 

pk., Zágráb vm. · ·zagreb; samohori j., ca. o. Grloe adók., Ribnilt pk., X Gril!e, V eseliéi; i 
Samob,or, u. t. és u. p. Samobor. · Zágráb vm. - Zt~greb, károl)'vá'rosi kar· ·; 

Gregoronc adók., Raven pk., X Beketinec, lovaci j., ház 83, :E .U-l, H., rk. Lipnik, 1.650 kb,. : 
' Ferelani, Gregurovec, Pustara Globollec, Ravensb ld. Zágráb Zagreb, jb. és ah. Károlyvé.ros ·1 

Kapela, Ravenska Sela, Ravenaki Hnm; BelO'Dár- Karlovac, cs. G. Maii Modru!!potok, 96, XXVI, 84-~ .' 
KöröB vm. Bjelo'Dar-K'I'iiellci, kGrO.$i kri- u. t. Ká.rolyváros Karlovac, u. V• Ribnik. j 
levcii j., ház ~28, :E U42, H., rk. Gornji Dobovec Grtoe O, Grii!e adók., Ribnik pk., Zágráb vm. i 
és M:iholec, 3.470 kb., tsz. Belovár Bjelovár, Zagreb, kirolyvárosi . karlovaci j., es. G. Maii ; 
jb. és ab. KGrGs Krilevci, cs. G. Sveti Petar Modru!ipotok, u •. t. Károlyváros Karlovac, L p. 
Orehovec, 16, XX. V, 88, u. t. KörGs Krilevci, u. p. Ribnik. 
Ra ven. · G r ill n ik i l. Dolen~i. · 

Qregurono Q, Greguravec adók., Ra:ven pk., Grl!ane adók., Grilane-Belgrad pk., X Barci, 
' Belovár-KöröB vm. BjelOtlar-Krilet~ci, körösi Dolinci, Franoviéi, Gri!ane, Gri!anski Belgrad, 

- krilevcii j., cs. ö. Sv~ti Petar Orehovec, u. 1;. Kamenjak, Ma1·~iéi, Mavriéi, Miro§i, Saftiéi, Sarari;. 
Kllrös Krilevci, •· p. Raven. Morlrua-Fiume vm. Modrui-Bij"ka, cirkve-

G r e r u r o T e c l. Mali' Gregurovec, Vetemi~ki ni cai erikvenicai j.. ház 459, :E !1.4t.t, H., Ot 
• 

Gregurovec. 6.651 kb., t.sz. Ognlin, jb. Cirkvenica Gribe-
Gre§éet'lna Q, J allabet adók. és pk., Varasa nica, ah. Soaak, cs. G. Girkvenica Grikvenica, 

tim. Varaitlin, ·varasdi Yara!dini j., cs. ll. haditenget'észet, XXVI, 85, .(li e. ~-
Novi Marof, u. t. Varasdteplicz Varo.idinske Grizane O, Gri.iane adók .. Grif.ane-Belgrad pk., 
T"plice, u. p. Jallabet. Modrua-F·iuf)le vm. eirkve-
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nicai- erikvenicai j., o, es .. ll. Cirkveniea t~m. - Varal'diw, pregradai j., t.s. o. Deaini6, 
Crikvenica, .r- e. ~· · u. t. és u. p. Des~ni6. 

QrUanski Belgrad O, Grilane adók., Grilane G r om a e i n a l. CrikveniCL ·• 
Belgrad pk., Modrus-Fiume f1m. Modrui- Gromaeolk adók., Brodski · VaroA pk., Po1seg• 
Bijeka, cirkvenicai crikver..ieai j., cs. O. Cir- 11111. Poiega, brodi j., ház 68, i. 372, H., r., rk. és 
benica Crikvenica, u. t. és u. p. Grilane. gk. Sibinj, kg. Brod, 1.!!66 kb., tez. Pozsega-

9rl.tiéi n, üdvorci adók., Sibinj pk., Pozsega Polega, jb. és ah. Brod, cs. ll. Brod, 78, XXVIII, 
... - Poiega, brodi j., cs. O. Sibinj, u. t. és 91, u. t. és u. p. Brod. 
• p. Sibinj. GroDlacnik O, Gromacnik adók., Brodski Varol 

9rJtna "' Pakrani adók., Siraa pk., Possega pk., Pozsega vm. - Poiega, broui j., cs. o. Hrod', 
... Pol'ega, daruvari j., cs. o. Daruvar, u. 1;, u. t. és u. P• Brod. 
él L p. Sirat!. · Gromila ~ Prljevo adót., Znnanja pt., Lik a 

9rk- adók. és pk., X Divlja~ice, Drenié, Grk, Kot·bava vm. Lilca-Krbava, il'a~aci j., cs. G. 
Topol-raj, Varadin; BseréJA t1m. Brijem, Zrmanja-vrelo, u. t. és u. p. Zrmanja-vrelo. 
mitroviczai mitrovicai j., hu 407, !!.ölO, Griiéakl O, Dup Resa adók. és pk., Zágráll 
Sz., :f, rk. Horovi6, 12.!136 th., tsz., jb. és nb. vm. Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., cs. G. 

- Mitrovica, es. O. Srijemaka Raéa, Dugu. Resa, u. t. és u. p. Duga Ress. . 
70, XXVlli, 9!, •· t. Morovié, ~- Gru.bae fl, Peéno adók., Kalje pk., Zágráll 

Grk O, Grk adók. és pk., S•ert!m t1m. Srijem, vm. Zagreb, jaskai jastrebal'l>koi j., cs. G. 
mi troviczai mitrovieai j., .::f, es. O. Srijemska Kalje, u. t. Kraiiié, u. P• Kalje. . 
Raéa, u. 1;. Morovié, ~· · GrubiAevo fl, Trema adók., Vojai.ovae pi.., 

0 Gjurgjevac adók. és. pk., Belo'Oár- Belovár-Körós'Om.-Bjelot~ar-Kri!evci,.k.örosi-
Köröa t~m. BjelotJar-Kriie",ci, B,jurgjevaei j., i.riZeveii j., es. ll. KllrOs Krilevci, u. t. Koros-
cs. o. Gjurgjevae, u. t. és u. p. Gjurgjevac. Krilevei, u. P• Vojakova~. 

Grkonél fl, Latin adók., Plaski pk., Modrus- G r u b i s e v o s e l o J. Grubriievo. · 
FitHAe "'"" Modru&-Rijeka, ogulini j., es. ll. GrublAno Polje adók. és pk., X Grubilno Polje, 
Pla&ki, •· t. és u. p. Pltiki. . Poljani j Belo'Oár-KöröB vm.- Bjt:lo'Oar-Kriiet~ci, 

G r It o v i é i l. Medjedjacki Gr.k.oviéi. grubiAnopoljei j., ház 399, :E 2.6{)3, sz., h., cseh, 
Qrleünec O, Humaki Druskovec ·adót., Hum m., o, .::f, ö.7'i8 kb., tsz. Belo~ir ·ajelavar, jb. 

D& Sulli pk., Varasd. """ Varaidin, prel!'radai helyLen, ah. Belovár Bjelovar, cs. ö. helyben, 
j., es. ll. Humaki Brod, •· t. Pregrada, u. p. Hum 16, XXVII, 87, I- e. ~· 
D& Sutli. Polje O, tirubisno Polje adók. és 

G r m ki L Radatoviéi. · pk., Belovár-Körös 11m., .Bjelot~ar-Kriie?Jci, 

. Qrmu~anl adók., Dvor pk.~ Zágráb tJm. Zag- grubisnopo.IJei j., o, .::f,_ ca. o. heJ~ ben, I- e. ~ 
nb, ·dvori j., ház JS, :E ~~1, sz., kg. Ljubina, GubaseTo adó~, Veblt~ Tlll'ov~~ pk., X Guba-
676 kb., tsz. Pelrinja, jb. Dvor, ah. Petrinja, es. o. sevo, Gubasevsk1 Prosemlt, .MartmJSée j VaraBd 

··-. Dvor, 96, XXVII, 83, u. t. és u. P• Dvor. vm. :Varairlin!. ~~~ci j., ház 13!1, i 988, H., 
0, GrmnSa.ui adók., Dvor pk., Zágráb rk. Vehko Trgov1s_ce es Za~ok, 1.4ll4 kb., tsz. Va

"'· - Zagreb, dv ori j., es. ll. Dv or, 11• t. és u. P• ;asd -;- ~ aralcbn, J,b. · KlanJec, ah. Zia~, es. o~ 
Dvor. · Zabok, o3, XXV, 81, Ilo t. és u. p. Vebko Trgo-

• • • 
9robnlcb OrehoTica O, Pasae adók., Grobnik v:JSee. . · . . 

. pk., Modrus-Fiun'e vm.- Modrul-Rijeka, susaki GuballeTO O, GubaAevo ad~k., Veli~o. ~rgoVllée 
j ca. o. Susalt u. t. Susak u. n. l:avle. ~k., Varasd vm. Vara~du•, kla~JeCl J., cs. o • 
., ' ' 4" · • Zahot, u. t. és u. p. Veliko T:rgov1Sée. 
9~obnik a.dók •. és._pk., X Drastin,. ~r?bmk, Guba~eTSki .Prosenik O, Gubasevo adók., Ve-· 

Donk, Kaéam, MtkelJl, Podgradac, Vahé1, Zaste· liko 'fraovisée pk Varas-> m v ._,. · .. , F. :r D •• ,_ ., ·• u. " • ~ arazu.u&, 
Dl~ i . .morlrus- '~me 'Vm. MorlrulS-..... ~Je~a, su- klo.njeei j., es. ll. Zabok, u. t. és u. p. Veliko 
&aki ~·: ~áz ~60, ~ 1.077, H., '?• 1.076 k~., tsz. Trgovisée. · . 
Ogulin, jb. és ah. Susat, cs. ll. Susak, hadllenge- Gu.baTli8TO Polje 0, Kijani adók., G1.1aeac pk., 
részet, XXVI, 86, u. t. Susak, 11. P• CavJe. Lika-KorbavtJ tim. L&ka.Krbava, gra4!aei j., 

Grobn.ik O, Grobnik adók. és pk., Modrus- es. o. Graeac, u. t. és u. p. G1·acao. 
Fivme t~m. Modrua-Bijeka, silsakij., o, es. ll. G u b a v c e v o P o l j e l. Podbakoval'!a. . 

• 

L t. S~ u. P• Cavle. . G11ci Q, Donji Lukavec adók., Nagygoricza-
G r o b n ik l. Veljunslti Grobnik. V elika Gorica pk., Zágráb 'Om. Zagreb, nagy- · · 

• 

• 

QrofoT Vliik fl, Viljevo adók. és pk., Ver6c•c goric:r.:ai velikagoriczai j.; es. ll. Odra, u. t. és 
ta.- Virovitica, alsómiholjáezi donjimiholjaci u. p • .Nagygoricza V elika Gorica. . 
~.cs. o. PodravskaMoslavina, 11.t. AlsómiholJácz- G u e i l. Draganiéti Guei. · 
Donji Miholjac, u. p. Viljevo. G11ce selo o, Grbajel adók., Bród K.~. -

Grohot O, Vinagora adók., Desinié pk., Varasd Brod na Kupi pk., Modrvs-FiuJM t'm. Mod-
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• • • 
.....&-Rljeb, delnicei j., ca. 6. Delnice, •• t. Brod f 600, H., rt. Ujgradiaka Nova Gradiilka, 1.34-9 
".Jm. - Brod na Kupi, L P• Ku!elj. kb., tsz. Pozsega · Polep, jb. éa ah. Újgradiaka -

G u d a l j i l. Buliéi. NovaGradii!ka, ca. 6. Staro Petrovo selo, 78, XXVII, 
Qudovac adók., Gudovac pk., Belo'fJár-KiJrös 89, u. t. és u. p. Újgradiska Nova Gradiska. 

"'· Bj~lo.,ar-Kriie.,ci, belovári bjelovari j., Gunjavcl O. Gunjavci adók., Relliatari pk.; ~-
t 76, f 871, h., az., cseh, rt. és tr. Belovár esega ""'· Polega, újgrnLiiskai novagradiskai 

• 
Bjelovar, ,,191 k.h., tsz., jb. és ah. Belovár j., cs. O. Staro Petrovo selo, u. t. és u. p. Uj-
Bjelovar, cs. 6. Belovár Bjelovar, 161 XXVII, gradiskn Nova Grndiska . 
.87, u. t. és 11. p. Belovir Bjelovar. GonJsko Brdo n, Ceralije adók., Slatinski Dre
• GudoTac O, Gudova,_e adók. és pk., Belovár novae pk., Verócee ""'· Virovitica, szlntinai -
Körös Bjeloi:Gf.'-KriletJCi, belovári bjelo- alatinai j., ca. ft. Slatinski Drenov ac, u. t. Szlatina-
't'&J'Í j., ca. ft. Belovár Bjelovar, •· t. és u. p. Slatina, u. p. Rijenci • 
. Belovir Bjelovar. . Gusakonc adók., Gornja Stubiea pk., X Gu-

. Draganié adók., Gudovac pk., B elo- sakovec, Bagodovec ; Zágráb ""'· Zagreb, stu-
. ·Nr-Körös ."._ Bjelovar-Krilef)C\1 belovári · bicai j., ház 184-, f. 987, H., rk .. Gornja Stubica, 

Jajelo~ari j., ház 87, i 1591 Sz., h., rk. és kg. 1.600 kb., tsz. Zágráb . Zagreb, jb. Stubica, ah .. 
RoviSée, 5ft kb., tsz., jb. és ah. Belovár Bjelo- Zágráb Zagreb, cs. 6. Donja Stubica, 63, XXV, 
var, cs. ö. Kapela, 16, XXVII, 87, a. t. és u. p. 81, u. t. Donja Stobica, u. p. Gornja Stobiea. 
Roviiée. . Gusakonc O, Gosakovec adók., Gornja Stubica 
\ Draganlé O, Gndovac!ki Dragan ié pk., Zágráb ""'· Zagreb, stubicai j.,' cs. O. 

lldók., Godovac pk., Belovár-Körös tnA. Bjelo- Donja Stubica, o. t. Donja Stubica, u. p. Gornja 
•r-K-rile11ci, belovári - bjelovari j., cs. G. Kapela, Stubica . 
L t. és u. P• RoviSée. . Goarica n, Grab adók., Grac!ac pk., IAicG-
GudoT&~ll Rajlé adók., Gudon,c pk., X Gudo· Korba11a ""'· Liia-Krbat~a, rratíaci j., cs. O. 

~ki Rajié, Tuk; Belotxir-Köröa ""'· Bjelovar- Grac!ac, u. t. és u. p. Grwc • 
Krisew:i, heloviri bjejovari j., ház tM, i í 18, GustaT•dTor n, Kuéanei adók., SJ,jivo§evci 
&., h., rt. RoviSée, kg. Boll! és Rovi86e, 1.716 kb., pk., Verócse ""'· Virot~itica, alsómiholjáczi 
ta., jb. és ah. Belovár Bjelovar, cs. O. Belo- donjimiholjaei j., ca. ft. Sijivo!íevei, •· t. éa 
vir Bjelova1·, 16, XXVII, 87, u. t. Roviiée, L P• u. p. Alsómiholjáez Donji Miholjae • 
Belovár Bjelovar. • Gost&T88 n Marjanei adók és pk Ve 6cee · 

· GudoTa~kl Rajié o .. Gudova&i Raji6. adók., Virot~i;ica, alsómiholjiczi d~njiro';hol-

• 

.Qu~~va~ pk., JJ_elotJ~r·KiJr~~ ""'· B,1elo_var· jaci j., es. G. voievci, a. t. és u. p. Yalpó-
Kr•setlc., belovári bJelovarl J., CB O. Belovar Valpovo · . 
Bjelovar, a. t. Rovi~, u. p. Belovár Bj~lovar. G u 9 t a v st a n 1. Kono l'i§te. 

Gadlll'& n, ZrmaDJa-vrelo adók., ZrmanJa pk., · p J • · 
.J'Aia-Korba1la ""'· Lika-Krba1la, gratíaci j., Gosteinlea ~dók:, ~ubranec pk.,. Z~~ráb. vm. 
~· G. Zrmanja-vrelo, u. t. és u. P•. Z1·manja-vrelo: Zagreb, nangorlCZIU. vel~karorle&l J., ~~ 32, 

adók. és pk., Beerém t~m. Srijem, i ~'!~, H., . rt. Dubra~ee, 660 k~., tsz. _Zagráb 
IApanyai lupanjai j., báz 469, f ~.101; H., 0 , . Zagreb, _Jb. Nagygor1cza Vebka Gor1ca, ah. 
JL Vinkovcze Vinkovci, 7.199 kh., tsz. Eszék SZlszek Slsak, cs. ft. . . 53, XXV, 8'!, 
Oaijek, jb. Zsupanya Zupanja, ah. Vinkaveze ll. t. és ll. P• .Nagygor1cza Vehka 
Vinkovei, cs. O. Babina Greda, 70, XXVIll, 90, GusteWea O, Gustelnica adók., Dobranec pk., 
• t. Babina Greda, u. p. Velikn Kopanica. Zágráb t~m. Zagreb, nagygoriezai velika-

0, Gundinci adók. és pk., Seerim goricai j., cs. O. Pisarovina, u. t. és n. p. Nagy
... zsupanyai zopanjai j., 0 , cs ö. goricza V elika Gorica. . . . 
Babina Greda, u. t. Babina Greda, u. p. Velikn Glbte Zldlne n, Prizna adók., Jabln.nac pk., 
ltopanica. · · Lika-Korbava tim... LU:a-Krbava, zenggi -

Ganja adók .. és pk., &erém tim. Brijem, senji j., cs. O. u. t. Karlopago Kar-
•upanyai mpanjai j., ház ~9. f 1.415, H., n., lobng, u. p. Jablanac. . 
m., ö, gk. és kg. Rajevo selo, 5.4~3 kb., tsz. Es&ék- Gusti Knnlé O, Konié adók., Plaski pk., Mod-
Osijek, jb. Zsupanya Zupanja, ah. Vinkovcze rvs-Fiutne 'fJm. Morlrv.i-B·ijeka. ogulini j., 
Vinkovci, es. O. Drenovci, 70, XXVIII, 90, cs. O. Pla!íki, u. t. ~s u. p. Pls.Ski. . 
:f, ~- . Gueti Laz O, Grbajel adók., liród K.Jm.-

Gunja O, Gunja adók. és pk., Sserim 11m. Brod na· Kupi pk., Modrus-Fiume ""'· Modnti 
/kijem, zsupnnyai zupanjai j., Q, cs. ft. Dre- Rijeka, delnieei j., ·ca. O. Delnice, u. t. t's u. P• 
aovci, r! ~- · . Bród K.Jm. Brod na Kupi. 

G u n n l. 8umu. Gunja. . GuAée adók. és pk., X Gu~ée, Lakoviile, Majur 
Gonjani adók., Reaetari pk., Poese,qa v1n. Cigoc ; Zágráb t~m. Zagreb, sziszeki sisaki j .. 

Polega, újrradiakai - novQ.~rad~kai j., ház 83, ház SOl, !. 1AtS, H., o, ó.081 kb., tsa. Petrinjt, 
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JI. 411 ah. Szlszek Sisak, cs. lJ. helyben, 53, XXVII, Guvno Q, Draga adók., Susak pk., Modr"l 
L t. SUD,ja, IZJ. Fiume vm. Motlrul-Bijeia, j., ca. 6.. 

a.He Q, Guilée adók. és pk., Gusee; Zágráb Susak, a. t. és u. p. Susak . 
• 

..., Ztr.greb, sziszeki sisaki j., (),cs. 6. Gu§ée. G v o z d a c l. Nadvut!nik. 
L t. Suuja, 181· · G' v o z d a n i é l. Gornji Kremen . 
. QuU_e L Hudakoval!ko G?ilée, éepinsko Guiiée. Gvozdanska adók., Pivnica pk., Ver6c_, ""'·-

Qalberone adók., Sveti Petar Orehovec pk., Viro'llitica, veróczei viroviticai j., ház ;9, f. ~5!~ 
X Gul~rovee, Sa~!mu~ovec; . Belov~r-K?_r~B Sz., m., rk. Suhopolje, kg. Klisa, 1.1)76 kb., tn 
.,.._ ,B.ie!o"or-Krtt:CfJCt, _kOrGsi kr1!evcu l·· Eszék Osijek, jb.és ah. Verc5cn Virovitica, es. G~ 
hb 64, ! .. 66, H., rk. Sveb Petar Orehovec, Suhopolje, 78, XXVIII, k9, u. t. és.u. P• Pivnir.a. 
kb., tn. Belovár Bjelovar, jb. és ah. KOrlis . . 

,. 
8 

ü p tar 
0 

h 
16 

Gvozclanska O, Gvozdanska adók., PIVnica pk., 
- cs. u. ve e re ovec, , "17 • y:· ·~. ..J< • i ·t· -• 
XXVI 88, ... ., K"r"s K 'l · S ti p ta r eroc•e tJm. trOfJioiCIJ, ve..-uc1e1 - v ron IC-· 

• ... u u n evet, a. P• ve e r . S h r ., é · Pi · 
Orebovec, . J., cs. G. u opo ~e, u. ... s u. p. vmca. 

Qalterone 0, Guliéerovee adók. Sveti Petar Gvozdansko adók., Rujevac pk., Zágráb "•· · 
Orehovec pk., BelotJár-KöröB • BjelOfJGr- Zag~eb, dvori j., ház 71, f, ~~· s~, b., O• 

. .kl!r6si kri!eveii j., cs. G. Sveti kg. RUJ~v~, 1.807 kb.,, tsz. PetrlD.J&; Jb. Dvor, 
Orehovec, u. t. KGr6s . Krilevci, a. p. ah. Petrinja, cs •. O. R~Jevae: 96, XXVII, 83, •· t.. 

8feti Petar Orehovee. Dvor, •· p. RuJev~kl Beshnac. . · 
hWoa "" BuAetina adók., Spi§ié-Bukovica Gvozduako O, Gvozdansko adók., Rujevae pk..-

pt., Yer6c•e11fll. Yiro.,itiC4, verc5czei virovi- Zágráb"'"'· Zagreb, dvori j., o. es. G. Ra-
Ülli j., es. O. Virovitiea, u. t. a u. p. jevac, 'Ro t. Dvor, •· p. Rujeva~ki 

· G v o z d e n e i I .. Krakar. 
Qd~ ro. G radina adók. és pk., "'· G v o z d e n i L ·. 

vereSeni virovitieai j., CL G. Su- r"!, Primislje adók. és pk., Motlrw-
.. t. Suhopolje, L p. Gradina. Fiume tJm. Modrui-Rijeka, azluini - alunji j.". 

8 • t lll& n o v e i L OraboTi~ke Podrumine. es. G. Primiilje, u. 1. SI unj, u. p. Primi§lje. 
' . 
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llahl:ov lat'ek O, Hra!l6insti K:raljevee adók., Yer4c•e flm. YirotJitica, eszéki osijeki )... 
Brúéina-Trgovisée pk., Vsra•cl .,.. Yara!'clitt, es. O. Bizovac, u. 1;. és u. p. Bizovae. 
•tari j., ca. G. Zajezda, u. t. Budiniéi.na, u. P• Badjer adók., Stankov~c pk., Zágráb .,.. · 

. Zagrtb, rlinai j., hú 39, i, !!7!, H., rk. Maia Solia1,. 
H a b ek o v J a r ek L Krapina. 694 kb., tsz. PetrinJa, jb. és ah. GJina, cs. 6. 
Habjanone adók., Farkaaevac pk., BelotJár- Glina ~6, XXVI, 83 a. t. és · .. p. Glin&. 

KM'ös .,., Bjeloflsr-Kriie'IJCi, belovari ' . ' 
bj l 

· · há 
7

• ~ .IV< H k. D b · Hadjey O, HadJer adók., Stank.ovae pk., Zá,. 
e ovar1 l·• z .", ., .-uu, ., sz., r u rava, .&b 17 b . 1. · · Gl' • 

~o~ s b " K 1 778 kb ~- .r... "b Bel á r ca vm. ~JIJ gre , g mai l·• es. G. 1na, u. ... . ._. r sa.a ape a, ., wuo. .... J • ov r é Gl' 
Bj l h K

Jt ,. .... .,. - • s u. P• ma. 
e ovar, a . urus ..... n .. evct, ••• o. Sveti !van d . l Sk r . 

kbno, i6, XXVII, 67, a. t. Gradee, a. p. Far- H a J u r · a Jevtca. 
túevac. HagenJ adók., Fark&Aevac pk.; X Hagenj, ZaT· · 

Habjanone O, adók., FarkaJavac nica; J!elo'l:l~r-Kö~iJ~ ""'· Bjelot~sr-KriiCfJct,. 
pk., Belopár-Köröa ""'· BjeloJJo.r-KrieeJJci, belo~ár1 bJelovart J., ház 186, i, 81J7, H., a., rk.. 
belovári . bjelovari j., es. G. Sveti !van Zabno, Sveh lvan Zabno, kg. Srbska Kapela, UJ9! kb., 
1. t. Gradee, u. P• FarkaAevac. tsz. ~ ~· Belov.ár ~~elovar, ah. KOrOs Kri-. 

HabjanoTCl adók., Bizovjic pk., X Habjanovci, leve~, cs. G. Sveti Inn. Zabno, 16, XXVII, 871 a. t. . 
Jedinac, Normanei, Sirokopoljski Lug, Vojnovai!ki Sveti Ivan Zabno, u. P• Farkaiievac. . . 
. Lug; Ver6c.re tJm. YiroJJitics, eszéki osijeki HageD.j O, Hagenj adók., Farkaiene p.k.,. 
j., ház 188, ! 1.ü6, H., rk. Brodjanci, kg. Csepén BelotJár-Kör6um. BjelotJar-.Kriie~. belovári 
-l:epin, 5.963 kb., tsz. Eszék , Osijek; jb. Eszék bjelovari j., cs. G. Sveli lvan Zabno, L t.. 
fela6város - Osijek gomji grad, ah. Eszék Sveti lvan Zabno, u. P• Farkaievac. 
Osijet, es. G. Bizovac, 7~. XXVIII, 91, a. t. és H a j d i n e I. Gornje Hajdine. 
l. P• Bizovae. Hajiölé adók., Maja pk., ZágráJJ ""'' Z.greb,.. 

RabjanoTel O, Habjanovei adók., Bizovae pk., glinai j., ház 6J, :E '76, Sz., =f, U06 kb., tu 
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Petrinja, Jb. 6s ah. Glina, es. O. Obljaj, 96, XXVI, Harmlca Q, Ladul! adók., Brdovee pk., Zágráb 
83, u. t. Glina, 'Ilo p. ltlaja. . t.•m.. Za,qreb, zágrábi zagrebi j., ca. G. Zap-

Hajt16 O, HaJtié adók., Maja pk., Zágrd.b -t~m. resié, u. t. és u. p. Savaki Marof. 
· - Zagreb, rlinai j., ::f, cs. O. Obljaj, 11. t. Glina, H o. r om e a r o v a I v a 1. I va. 
•· p. Maja. H a r t i j e l. Hartje. 

• 

• 
Halari f"'. Erdelj adók., Generalaki Stol pk., Hartje O, Kalje adók. és pk., Zd.gráb "'"'· -

Jlotln&a-Fiutne ""'· Motlrw-Rijeka, ogulini Za,qreb, jnskai jestreharskoi j., cs. O. Kalje, · 
j., cs. G. Generalaki Stol, u. t. és u. p. Gene- u. t. Kraiié, u. P• Kalje, 
ralaki StoL Hnsau-breg O. Jamnii!ka Velika adók., Piaa-

H am h_ a r i l. Molvanske Grede. r.:>vina pk., Zd.gráb vm. Zagreb, pisararinai 
HambarlAte O, .Som:.~sko Vrbovsko adók., j., es. 6. Pisarovina, u.. t. és u. p. Pisarevina. 

Somirje pk., Motlrus-Fiume ""'· Modrua- llntlca r-'1, Postara Palai!a adók., Bobola pk., 
B\ieitJ, ogulini j., es. O. Vrbovsko, U.4 t. és u. p. Beerém -t~m. Brijem, vukovari j., cs. O. Bobota, 

"'Vrbovako. . u. t. Borovo, u. p. Boilota. 
• • • 

Hamporlea adók., Virje pk., X Hampovica, Havldl6-!ielo O, Dragonolee adók., Dubranee 
Rakituica; Belot~ár-Körös ""'· BJelo-t~ar-Kri- pk., Zágt·áb ""'· Za gr~, velika· 
ietlci, evaei j., ház 104, f. l H., rk. goricai j., cs. o. Piso.rovina, u. t. és u. P• Nary-
Jiiholjanec, !.671 kb., tsz. Belovir Bjelovar, ~rorieza . Velika Gorica. . 
jh. Gjlll'gjevac, ah. Kaproneza Koprivniea, es. o. Benritovcl adók., Nostar pk., Beerém ""'· . . 
Virje, 16, XXVII, 87, u. ~ és u. p. V irje. Srijem, vukovari j., hAz 1, :! . 70, H., az., rk. 

HampoTica o, Hampovica o.dók., Virje pk., Nustar, q. Marinci, 797 kb., tsz. Eszék Osijek, 
Belo-tlár-Körös ""'· BjelotJar-Kriie.,ci, gjur- jb. és ah. VukQvar, cs. G. NuAtar, 70, XXVIII, 
rjevaei j., es. O. Virje, u. t. és u.. p. Virje. 00, •· t. és u. P• Nuatar. 

H a r as t i n l. Hraatin. . Henri.k.ovcl r., Henrikovci adók., Nulltar pk., 
Haraszti Hraatin adók. e\8 pk., X Amo.li- Seeré1n ""'· · Brijm,, vnkovari j., cs. G, Nuitar, 

jino Polje, Haraszti Hrastin, Hrastinski Ga· u. t. és •· p. Nusto.r. 
jié, Hrastinski Gradae, Humei, Pavlin Dvor; H e n r ik o v e i l. Posta Henrikovei. 
Ver6c1e tltn. • Virovitica, eszAki oaijeki j., HerakoTlél f""\, Grnbar adók., Kalje pk., Zágrtí.b 

. hál 168, ! 860, M., ~ , rk. Eszék Osijek vm. Zagrel), jo.sko.i jastrebarskoi j., ce. G. 
és Semeljei, kg. Dopstn, 3.4-!IS kb., tsz., Eszék Kalje, u. t. Kraiíié, u. p. Kalje. · 
Osijek, jb. Eszék Celsliváros Osijek gornji grad, HereegoTat adók., Hereegovac pk., Belet1dr- · 
ah. Eszék Osijek, CB. o._ Csepén éepin, 78, KöriJB ""'· BjelotJar· Kri!e1JCJ;· gare~nicai j., ház 
XXVIII, 91, u. t. Vuk.a-Dopsin, •· p. Laezhaza- :tUó, f. 1.198, Cseh, b., 0• gk. Disnik, !.3~9 kb., 
Vladislavei. · , . tsz. Belovár Bjelovar, jb. Garesnica, ah. Belo-

Haraszti Brastln O, Haraszti 1 Hrastin yár · Bjelovar, cs. O. helyben, 16, XX VII, 8í1 

adók. és pk., Veröc1e ""'· Viro-t~itictJ, eszéki _[Ile. · ~- . 
- osijeki j., ~, es. O. Csepén éepin, u. t. HereegoTat O, ·Hercerovac adók. és pt., Be-
Vuk.a-Dopsin u.. p. Laczháza Vladislavci. lotJtí.r·Kórös 1/tn. Bjelo-t~ar-Krize-t~ci, pl'es-

H a r i n a Z l ak a l. Harina Z! aka. . · · ni cai j., 0 , cs. O. helyben. _[Ile. ~-
HarinaZlakaQ,Sutlanska Poljana adók., Za- Hereegovac l Hercego\uc<~. 

rorska :sela pk., · Varasd 11t11. Varaid in. •. !dan- HercegoT&ea f""\, .Mikleus adok., .Nova Buko-
jeei j., cs. O. Desioié, u. t. Deéinié, u. p. Za· vica pk., Veróc.re """ Yirot~Stica, szlatin•i -
gorska Sela. · , slatinai j., es. O. Szlatina Slatina, u. t. Mikleus, . 

Harkanovaett Siro1ö.i Dol r'\ Ho.rkanovei u. p. Nova Bukoviea. 
adók., Koska pk., Ver6cze -t~m. Virot~itica, no.- HereAin adók., Peteranec pk., X Hereliin, 
siczi nasicei j., cs. O. Koiika, u. t. és u. P• Po.nje; Belo1Jrlr-Körös vm. Bjelot~ar-Krii6tlci, 
Ko!ika. kapronezai koprivnieai j., baz 61, ! UO, H., 

Harkanovai5ko BreA6e ""- Koska adók. és pk., szlovén, rk. Kaproncza Koprivniea, 346 kb., tsz. 
Veróc•e ""'· Virot~itica, nasiczi nasieei j., BelováJ.· Bjelovar, jb, és ah. Kaproncza -
es. ll, Koska, u. t. és u. p. Ko!ika. Koprivniea, cs. o. Kaproncza Kopri vnica, 161 

Hartanovci adók., Koska pk., X Harka· XXV, 88, •· t. Kaproneza Koprivnica, u. p. 
noval!ki Siroki DoJ,, Harkanovei,· Topolina Vui!ko- Drnje. . · 
vac; Ver6cee ""'· VirotJitW:a, nasiczi na~ieei Heretin· o, HereAin adók., Peteranec pk., 

• • 
j., ház 189, f. 1.185, H., O• kg. Budinci, 6.!66 kb., Belovár-Körös ""'· Bjelot~ar-Kriievci, kap-
tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Nasiez N &!Iice, es. O. l'onezai koprivnicai j., cs. O. Ka11roneza --
KoAka, 78, XXVIII, 91, u. t. és u. p. Ko~ka. Koprivniea, u. t. · Koprivnica, u. P• 

. BartanoTol Q, j tiarkanavci adók., Koska pk., D1·nje. · . 
Verőele ""'· Virovinca, n:..siczi na5icei j., H i d ek u t l Studenac • 
0• cs. O. Koika, u. t. és u. p. Koika. Hijaeintjevo l. 
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1Dnf6f f"\ Debelo Brdo adók., Bunié pk., Ltka- Korbat1a """ Lika-Krbtlt'a, korenicai j., cs. Go 
KorbfJtJtl ""'· Lika-Krbava, korenicai j., cs. G. Korenica, n. t. és· n. P• Korenica. · 
)lunié, L t. és n. p. Bunié. HomoJjackf Klauac r-., Korenica adók. és pk.,. 

r1, Gola adók. és plc.., BelotJár-Kör6s Lika-Korbat~a ""'· .Uka-K,·ba11a, korenicai 
,.. Bjelovar·Krizevci, kapronczai kopriv- j., cs. G. Korenica, u. t. és u. p. Korenica. 
Ji,cai j., cs. G. Gola, u. t. és n. p. Gola. HopoTO adók., Ireg Irig pk., X Hopovo, 

Kftakovec Q, Gornja Stubica adók. és pk., Staro Hopovo, Vijenac j 81erém ""'· Br.ijem, 
Jó,gráb ""'· Zagreb, stubicai j., cs. G. Donja iregi irigi j., ház 18, :E 67, Sz., m., n., h., rk. 
ltubica, v.. t. Donja Stubica, v.. p. Gornja Stubica. és gk. Ireg Irig, !.780 kh., tsz. Mitrovicza-

BUsnone O, Kalni<!ki Vojnovec adók., Sveti Mitrovica, jb. Ireg Irig, ah •. Ruma, cs. G. 
Petar Orehovec pk., BelotJár-Körös ""'· Bje- Irer Irig, 70, XXVIII, 91, •· t. és a. P• 
lo"ar-Kril'tJf1ci, kGrösi kri!evcii j., cs. G. Sveti Ireg Irig. . 
Petar Ot-ehovec, v.. t. Gornja Rijeka, v.. p. Sveti HopoTO r.., Hopovo adók., Ireg Irig pk., B~ert• 
Petar Orehovec. ""'· Brijem, il'egi irigi j., cs. O.' Ireg - Irig, 

H i l i i t e L Simijani ca. u. t. és u. p. Ireg Irig. 
Rladna Voda r.., Gjurgjevac adók. és pk., Be- Honatt adók., Sveti Martin pod Okiéem pk., 

Jf'Dár-Körös ""'· Bjelovar·Kril'et~ci, gjurgje- Zágráb "'"'· - Zagreb, samobori j., ház 104., 
· yaci j., cs. G. Gjurgjevac, v.. t. és u. p. Gjurg- i 1.074, H., rk. Sveti Martin pod Okiéem, 8.686 
Jene. kh., tsz. Zágráb Zagreb, : jb. Samobor, ah. 

H l a p c i l. Zaprudski Otok. . ZágrA.b · cs. G. Slupni<!ki Obrel, 53, 
Rlapnlk O, Mrzljaki adók., Ribnik pk., Zágráb XXVII, 8!, m. h., •· t. Zdeni!ina, L p. 

,., - Zagreb, kArolyvárosi karlovaci j., cs. G. G:,ll!'ovo. . . . 
Iali .Modruapotok, u. t. Károlyviiroa Karlov~o.c, Borvatt O, Horvali adók., Sveti Martin pod 
L p. Ribnik. Ok.iéem pk., Zágráb ""'· Zagreb, samobori j., 

Rleblne adók. és pk., X Gabajeva Greda, cs. G. Stupni<'!ki Obrei, m. h., •· t. Zdenéina, 
j Belo'Dar-Kör6s ""'· BjelorJar-Kri.· •· p. Galgovo. 

le1ci, .kapronczai .koprivnicai j., ház 605; f, H o r v a t i • B a b i é i L Horvati. · 
l.lí!U, R, ű, 5.!!78 kb., tsz. Belovár Bjelovar, Honatléevl Jarkl Q, Tuhovec adók., Varaad. 
jb. és ah. Kaproncza Koprivnica, ca. G. Kap- tt'plicz Varald.nske Toplice pk:, Varasd""'·-
roncza Koprivnicn, 16, XXV, 88, u. t. D.t:n,je, Varazdin, novimaroll j., cs. G. Novi Marof, v.. t. 
18]. . és a. p. Varasdteplicz Varaldinske Toplice. 

Hleblae O, Hlebine adók. éa pk., Bdo"ár· Horvatiéi r-., Kupinec adók. és pk., Zágráb 
K6r6s ""'· Bjelo.",ar-Kriief1ci, .kapronczai "'"· Zagreb, pisarovinai" j., cs. G. Zdeni!inu..t 
toprivniczai j., ű, es. G. Kaproneza Kopriv- n. t. és u. p. Zdenéina. 
aica, u. t. Drnje, Horvati-Mavrac'!iéi-Derdiéi l. Horvati. 

Ilevel O, Divjab adók., Skrad pk., Morlf't6s· H o r'\" a t i n i I. Tupc'!ina. 
Fiume ""'· Morlru8-.Rijeka, delnicei j., es. O. H o r v a t i- P i p i é i l. Horvati. 
Brod-Moravice, u. t. Ravna Gora, u. p. Skrad, H o r v a t i- P r e v e n d a r i -H e r c e r i l. 

adók., Gjurmanec pk., X Hlevnica, Horvati. 
Bromec, Jezwée; Varasd ""'· Yarairlin, H o r v a t o v a c l Manastir Be§l'lnovo. 
trapinai j., ház 187, i 1.09-1-, H., rk. Koslel, Horvatone r-., Svibovee adók., Varaadtepliez 
Pregrada és Taborsko, 8.094- kh., tsz. Vdrasd Vara!dinske Toplice pk., Varasa ""'· Varcai-
Varaidin, jb. és ah. Krapina, cs. G. Krapinil., 53, ain, novimaroll j., cs. G. Novi Marof, u. t. éa 
XXV, 81, u. t. és u. p. Krapina. ' a. p. Varasdtepliez V.llraldinske Toplice. 

Q, Hlevnica adók., Gjurmanec pk., Horvatsta adók., Destnié pk., X Dt'sini6ka 
· VArAsa ""'· Yaraidin, krapinaj j., cs. G. Ravnice, Donji Zbiij, Horvalaka; Varasa .,._
Krapina, v.. t. és u. P• Krapina. Varaiain, pregradai j., ház. !HB, :E 1.489, H., 

Hodinel O, Vivodina adók. és pk., Zágrá~ rt.. Desinió, 1.537 kh., tsz. Varasd Varaldin, jb. 
""'· - Zagreb, jaakai jasLrebarskoi j., cs. O. Pregrada, ah. Krapil)&. cs. G. Desinié, 03, XXV, 
lostanjevnc, u. t. Krüió, u. P• Vivodina. · : 81, u. t. Pregrada, u. p. Desinié. 

H o l j e v a c a e l o L Holjevci. Horvataka O, Horvatsk~ adók., Desinit pk., 
H o l j e v a c se l o L Jezaranski Holjevci. Varasa tl.m. Yarazain, pregrallai j., ca. L 
Boljenl t"'- Brinje adók. és pk., Lika-Kor- Desinié, u. t. Pregrada, u. p. Deainié. 

llllilA "'"'· Lik a· Krbaf1CJ, brinjei j o;· cs. 0. H o ,. v a t s ka l. D ub ra vec. 
Brinje, a. t. éa •· p. Brinje. - Hosnik Q, Belo adók., Bród K.fm. Brod ua 

Romer O, Lokve adók. és pt., Motlf'tfs·Fiume Kupi pk., Morlrus-Fiume t~m.
'"'· -· Modrul-Bijekca, delnicei j., cs. O. Fu!ine, delnicei j., . cs. G. Brod-Moravice, •· t. és u. p. 
L t. Lokve. Hród K/m. Brod na Kupi. 

BoaolJac O, Korenica adók. éa pt., Lika- H o s n o v e c 1. Tu!no. 
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Hot Hra 

. Hob,Ja adók., Pokupsko pk_, X Donji HruAevec, j., cs. O. Csepén Cepin, u. t. Vuka·Dopsin, 
Rotnja, Strezoj ; Zágráb t~m. Zagreb, pisaro- u. p. Laczháza Vladislavci. 
Yinai j., biz !!57, i. 1.6i5, H., rk. Kravarsko és Hrastinski Gradac 11, Harn.czti Hra•din adók. 
Pokupsko, 8.74.1 kb., tsz. Zágráb Zagreb, jb. és pk., Verócse t~m. Viro"itica, eszéki osijeki 
Piaarovina, ab. Jasta, ca. O. Pokupsko, 96, j., cs. O. Csepén Cepin, u. t. Vuka-Dopsin, 
XXVI, 88, u. t. Pisarovina, u. p. Pokupsko. u. p. Laczháza Vladislavci. 

Hotuja Q, Hotnjo. adók., Pokupsko pk., Zágráb Hrastfnskl Llpovac f"', Dopsin adók., Haraszti 
ea - Zagreb, pisarovinai j., cs. O. Pokupsko, Hrastin pk., Verőeze t~m. Virot1itica, eszéki-
a. t. Pisarovina, u. p. Pokupsko. osijeki j., cs. G. Csepén Gepin, u. t. Vuka· 

Hrastelnlca adók., Palanjek pk., X Hrastel- Dopsin, u. p. Laczháza Vladislavci • 
nica, Palanje~ko, Novo selo; Zágráb ""'· Hrastlnski RastoYac f"'. Dopsin adók., Haraszti 
Zagreb, sziszeki sisaki j., hú !1!, :E 1.006, Hrastin pk., Verócze t~m. Vit·ot~itica, eszéki -
H., rk. Sziszek Sisak, 1.601 kb., tsz. Zágráb osijeki j., cs. O. Csepén . Cepin, a. t. Vuka-. 
Zagreb, jb. ~ ab. Sziszek Sisak, cs. G. Sászek Dopsin, a. p. Laczháza Vladislavci • 
-Sisak, 53, XXVII, ; 8!, •· t. és L p. Sziszek Hrastje adók., Szentivánzelina Sveti Ivaa 
-Sisak. Zelina pk., X Berislavec, Cre~an, Donjo. Topli· 

HTastelnfca 0, Hrastelniea adók., Palanjek Mea, Gornja .T~pli~ica, Hro.stje, Kalinje, Mokrickt 
pk., Zágráb .,,., Zagreb, sziszeki sisaki j., Breg,. Preto~1, ~alovec ; __ Zágr~b ."~ Zagreb, 

. es. o. Sziszek Sisak, u. t. és u. p. Sziszek szenbvánzehna1 svetuvanzehna1 J., ház :!Sf., 
Sisak. :f. 1.770, H., rk. Szentivánzelina Sveti lvan 

Hrastenlca r-, Cernik,·l~avJe adók. és pk. Zelina, !.491 kb., tsz. Zágráb Zagreb, jb. Szent· 
Motlrult-Fiume flfll, sna.ki j.' ivanzelina Sveti Ivan Zelina, ah. Zágráb-
cs. o. Su§ak, a. t. Su~ak, a. P• ' ~reb cs. G. Szentivánzelina Sveti_Ivan Z~lina, 

HTastik """ Kuve!din adók., Divoil pk., B•erlm 63, ~XV, 8~ •. u. t. és u. P• Szenhvánzehna-
. tlfll. Srijew, mitroviczai mitrovicai j., es. G. Sveb Ivan Zehna. , . . 

' Calma, u. t. és u. P• Calma. Hrastje O. HrastJe adók., Szenhvánzelma-
. H til t dók x..:a k., X H tilDi Sveti !van Zelina pk., Zágráb Zagreb, ras __ u_ca a ., .... p ras ca, . .._ 1. · t" l' · · ,. 

J b B l .. · .""'-z B. l ." . szentn..uze 1na1 ave uvanze xna1 J., cs. u. 
o ovac ; e Ot1 .. r-..a.v..-"B t~m. 'Je Ot1ar-..a.N- S ti' la. 1. s t' 1 z l' ~ é 

~ · w · · há 109 :E 475 H t. K -1 zen VJJze ma. ve 1 van e ma, u. •• su. p. 
.et~m, mu J., z ' . ' ·• r n ' Szentivánzelina Sveti han Zelina. 
8.!1 t kb., tsz. Belovár BJeJovar, jb. és ah. H t . 1 F d' d "k H t' ;,_ . r as J e • er 1nan ova.., o ras Je. 
\.i&Zma, es. G. Kl'll, 16, XXVII, 87, a. t. 6s a. P• H _..;._ adók. ... _ k. Po 
Krif. _ r ... .uTac - p • /lsega ""'· 

ri' stllnf O H til · dó"' Krll k Po;'ega, daruvari j., ház 11~, :E 739, N., d', rk. 
ra ca • ras. nxea a ,;-' • P ·: Gaj, l.MO kb., tsz. Pozsep Pozep, jb. és ah. 

. BtlofJár-K6r6• t~m. - B"elot~ar·Knzet~cs. i!azma1 D v c ,. Uljan='- 78 XXVII 89 8 t. 
• • Jl x-=.. ~ .1. K . . aru ar, B. u. u., l l , • 

· J., es. u. ....OA, u. •• o:S u. P• n!. G · .. · r:::::::::"' · are .. mca, ~· 
. . . ~arasztl ~dók. és ~k., ?< A.~alijino Drastone Q, Hrastovac adók. és pk., 

PolJe, Haraszti Hrastm, Hrashnsln G&J1é, Hra- .,"., .Poiega, daruvari j., c!, cs. G. Uljanik, a. t. 
stinski ~rad~, Humci,_ Pavl~~ ~v~r; Veróc11e Garesnica, [8). . 

' • 

• 

"•· Vsrontica, eszéki os1Jek1 J., ház 168, H r a 8 t 0 v e c t Toplicki Hrasb:Yee. . 
f. 880, ~· ~, rk. Eszék Osijek és ~~melj?i, HrastoTica adÓk. és pk., Zágráb""'· Zagreb-, 
kg. Dops10, S.4!B kb:; tsz. ~~ék ŰlllJek, J~· petrinjai' j., ház lM, i. 835, H., 0, kg. Petrinja,. 
Eszék felsOviros · 0&1Jek gornJl grad, ah. EszP.k !.!78 kh., tsz., és ah. Petrinja, cs. G. Petrinja, 
, Osijek, cs. G •• Caepén éepio, 78, XXV~Il, 9~, 96, XXVII, 83, r. 12:5J. 

L t. Vuka-Dopsm, u. p. Laczbáza Vlad1slavc1. Brastovlca Q, adók. és pk., Zágráb-
Hrastln Haraszti O, Haraszti Hrastin t1m. Zagreb, petriojai j., 0, es. G. Petrinja, 

OSIJekl J., ~, cs. O. Csepén Cep1n, a. t. V oka- r a st o v i e a L Vivodinska HrastovieL 
Dopsin, u. P• Laezhiza Vladislavci. · HrastOTICki KriJ adók. Gora pk. X Hruto-· . ' . 

Hrastlna O, Kraj adók., Brdovec pk.. Zágráb vil!ki Kriz, iupié ; Zágráb t1m. Zagreb, petrmjai 
""" Zagreb, zágrábi j., es. G. Zapre- j., biz 78, i. 4j6, H., rt. Gora és Hrastoviea, 
iié, •· t. és u. p. Savski Marof. . . kg. Petrinja, 8•_J3 kb:, tsz., jb. és ah. Petrinja, 

• 

H r a st i n a l. Samahoraka Hrastina. ca. O. Petrinja, 98, XXVII, 88, u. t. Petrinja, 
Hraatinsld GaJ f"', Dopsin adók., Haraszti u. P• Gora • 

- Hrastin p.k., Veróclls "•· Virot~itica, eszéki- HTas1ioTiilki IrlJ O, Brastovitlki Krii adók., 
osijeki j., cs. O. Csepén éepin, u. t. Vuka· Gora pk., Zágráb t1m. Zagreb, petrinjai j., 
Dopsin, u. p. Laczháza Vladislavci. cs. o. Petrinja, u. t. Petrinja, n. p. Gora. 

· Hrastloski Gajló f"', Haraszti - · Hrastin adók. HrastoTljan adók., Martíjanec pk., X Öii!ko-
l!s pk., Veróc•e ""'· Yirot1itita, eszéki osijeki vin a, Hrastovljan, Madara~evec, Pusti Zid :: 

• 
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i J'artJstl fiWI.- Varalain, ludbregi j., hú 163, ! t~m. Zagreb, nagygoriezai velitagoricai j., 
1.01!1, H., rk. Martijanec, !.048 kb., tsz. Varasd cs. G. Odra, u. t. Nagygoricza · Velita Gorica, 
_ Varatdin, jh. Ludbrer, ah. Varasd Varaldin, a. p. Odra. . · 
.,_ 11. Ludbreg, 16, XXV, 88, a. L Ludbreg, Hreljln adók., és plt., X Glavil!ina, Hreljin, 

. L P• Martijanec. Mejo.-Gaj, Modrus-Fiutne vm. Modru8·Bijeka, 
HrastoTijan O, Hrastovljan adók., Martíjanec suiaki j., ház 698, :! !.136, H., o, 3.37.f.' Itb., 

pk., Varasd vm. Varafai n, ludbregi j., cs. G. tsz. Ogulin, jh. és ah. SuAak. cs. ll. Kraljevica, 
Ludbreg. u. t. Ludbreg, u. p. haditengerészet, XXVI, 85, r e.~. 

HrastoTBko adók., Ludbreg pk., X Hrastovsto, Hreljln O, Hreljin adók. és pk., MorJnu-
Ludbreslti Kuéan; Varasd t~m.. Varaldin, lud- Fiume "m. Modrus-Bijelca, sueaki j., ö, cs. ll. 
bleri j., ház 18!, i. H., rt. Ludbreg, 97:! Kraljevica, _r e. ~-
th., tsz. Varasd Varudin, jb. Ludbreg, ah. H r e l j i n l. Ogulinski Hreljin. 
Varasd Varaldin, cs. G. Ludbreg, 16, XXV, Hreljinske :W einloe O, Rulié-selo adók., Hreljm 
88, L t. és a. p. Ludbreg. pk., Modrus-Fiume '""' MorJrui-Bijska, suAaki 

HrutoTsko O, Hrastovsto adók., Ludbreg j . cs. G. Kraljevica, a. t. és u. p. Hreljin. 
pk., Varasd "m,. Varaldin, ludhregi j., . cs. ö. H r e n i c a l. Hrezanska Hrenica.. · 
Ludbreg, u. L és u. p. Ludhrer. Hrgone O, Mikovec adók., Sveti Petar Ore· 

llral6a O, Slaveti6 adók., Petrovina pk., hovec pk., Belo"ár"KiJrös Bjelo"ar· 
Zágráb "m. Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., KriletJci, kGrösi krilevcii j., ca. G. Szveti 
cs. ll. KraAió, u. t. Jaska Jastrebarsko, v.. p. Petar Orehovec, v.. t. Goruja Rijeka, •· p. Snti 
l'etrovinL · Petar Orehovee. 

H r a i ó e L Hruéa. . HrgoTijani adók., Kapela pt., Belo"tír-K~r61 
H r a U e L Plesivii!ko Hrastje. . "m. Bjelo"ar-Kriiet~ci, heloviri bjelovari 
H r a 16 e l. Sveticko Hraiée, Taropoljsko j., ház 1!e3, i. 681, h., sz., cseh, rk. éa kg. Belo-

Jbd6e. · · . vár Bjelovar,' 1.0!3 kh., tsz., jb., és ah. BelovAr 
BraA61na adók., Hraiéina-Trgovisée pt., X Do- Bjelovar, cs. G. Belovár Bjelovar, 16, XXVII, 

movee, Gornjalti, Hrailéina, TrB'ovisée; Varasdt~m. 87, •· t. Belovár Bjelovar, u. p. KapelL 
- Varaldift, ziatari j., hú 161,! 914, H., o, 1.130 HrgoTJjanJ O, Hrgovljani adók., Kapela plt., 
th., tsz. Varasd Varaldin, jb. és ah. Zlatar, BelotJár-KQrös "m. Bjelo"ar·Krile"ci, helo
ee. 11. Zajezda, 63, XXV, 81, v.. L Budipaéina, vári bjelovari j., cs. G. Belovár Bjelovar, 
~ (Hrdóina-Trgovisée) p. u. 11. t. Belovár Bjelovar, a.p. Kapela. 

Hrai61na O, Hraiéina adók., Hraiéina-TrB'o- Hrib adók., Gerovo pk., X Biljevina, Brezovci, 
Yiite pk., Varasd t~m. Yaraidin, ziatari j., Dolari, Donja Kraaiéevica, Donji Okrug, Gerovski 
~. cs. ll. Zajezda, v.. L Budiniéina, ~ (Hras- K1·aj, GornJa Kr&Aiéevica, Gornji OkruB', Hrih, 
6illa-Trgovi§ée) p. u. Konjci, Kupari, Lazari, Markei M.la1lje Mogusari, 

Hraléfnsli.l Iraljenc adót., Hrailéina-Trgo- Mo~un, Podrrii!, Putari, SrednjaKra~iée\·ica,Srodnji 
Yilée plt., X Donji Kraljevec, Gornji Kraljevec, Hrib, Steklice, Safari, Vriice, Zivci; ModrtiB-Fitcme 
Habekov Jarek; Varasd tim. Ve~raldin, ziatari tJm. Modr1&1-Bijelca, l!abari j., ház 174, i. 886, 
j., hu 167, i. 1.07!, H., rk. Hrailéina, t-626 kh., H., o és rk. Gerovo, Razloge, 7.084 kh., taz. 
ta. Varasd Varaldin, jh. és ah. Zlatar, cs. ll. Orulin, jb. Gahar, ah. Delnice, cs. ll. Gerovo, 
Zajuda, 68, XXV, 81, r (Budiniéina), ~ :16, XXVI, 86, u. L és u. P• Gerovo. . 
p. u. Hrib O, Hrih adók., Gerovo pk., Modrvs-Fiume 

Bnié O, Zubrinci adók., Bosiljevo plt .. Moilrus- vm. Modt·ui-Bijcka, éabari j., O• cs. ft. Gerovo, 
• 

J'iu~~e Motlrui-Rijeka, vrbovskoi j., cs. ll. a. ~. és u. p. Gerovo. 
Seyerin na Kupi, v..· ~. GeneraJaki Stol, u. p. H .r i b l. Jurovski Brod. 
Bosiijevo. ·· · Hrlbac Q, Divjake adók., Strad plt., MorJrus· 

Breblne Q, Puaéa adók. és pk., Zágráb vm. Fiume tJm. · Modru8-Bijeka, delnicei j., cs. 6. 
- ZGgreb, zágrábi zagrebi j., es. G. Zapreiié, Brod-Moro.vice, a. t. és u. p. Skrad. 
1o t. Pusóa-Bistra, u. p. ~pre§ié. H t' i b a r L Hribac. 

Breblnec adók., Brckovljani pk., )( Hrehinee, Hrliél f"', SJavetié adók., Petrovina pk., Zág-
SIIIleié,' Stakorovec; Zágráb "m. Zagt·eb, ráb "m. Zagreb, jaskai jastreharskoi j., 
dllgoaeloi j., ház 130, ! 795, H., r.k. Brckovljani, es. ll. Krasié, a. t. Jaska Jastreharsko, a. P• 

: l.&t!ih., taz. Zégré.b · Zagreb, jh. Dugo selo, ah. Petrovina. · 
- Zagreb, es. G. B1·ckov]jani, XXV, Hrmotlne 0, Szentgyörgy Sveti Juraj adók. 

8!. •· t. Prikraj, u. p. Bo!jakovina. és pk., Lika-Korba"a vm. Lilca-Krbava, 
Rrebinec O, Hrehinec adók., B1·ekovljani pk., 1.enggi senji j., cs. o. Zengg Senj, a. t. és a. p. 

Zágrlib "m. Zagreb, dugoseloi j., cs. ft. Brekovl- Sz~nlgyllrgy Sveti-Juraj. 
jani, a. ~. Prikraj, u. p. Boljakovina. llrnjanee adók., Szenti vánzelina Sveti l van· 

' 
O, Jaku~evee adók., Odra 'pk., Zágráb Zelina pk., X Bunjak, Donja Zelina, Hrnjanec, 

' 
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'eape~, Zelinska Gom, Zelinski Bukovec; Zágráb Dugo selo, ah. Zál!ráh Zag1·eb, cs. O. Sesvete, 
... Zagr~b, szentivánzelinai avetiivanzeli· 63, XXV, 8!, u. t. és u. p. Dugo aelo. 

j., ház 336, i. !.81~. H., !.461 kb., r'k. Donja HruAölca O, llruiíliea adók., Dugo se l o pk., 

• 

Zelina Moravl!e, tsz. Zágráb Zagreb, jb. Szent- Zágráb vm. Zagr~b, du!l'oseloi j., os. o. Ses-
ivánzelina Sveti han Zelina, ah. Zágré.b - vete, u. t. és u. p. Dugo selo. 

• 

Zagreh, ca. O. Szentivánzelina Sveti lvan H r u s e v a c l. Pof.e!iki RuAevae. -
• 

· Zelina, 53, XXV, Si, u. t. és u. p. Szentiván- · HrnAevec O. Andral!evee adók., Donja Stubiea 
: ulinn - Sveti lvan Zelina. . pk., Zágráb vm. Zagreb, stubicai j., cs. 6. 

Hm,IMec O, Hrnjanec adók., Sznntivánzelina Donja Stuhiea, u. t. és. u. p. Donja. Stubiea. 
• 

. · · ·~veti· 1 vnn Zelina }lk., Zágráb vm. -· Zagr~b. H r u A e v e c l. Tom~!ieveaka. 
• 

• • 

. . azentivánzel10ai svetiivanz!!linai j., ~s. O. H r u Ak o v a c l. HruAkovrl1 • 

Szentivánzeliua Sveti l van Zelina, u. t. és H r u Ak o.., a e J. Kutinski Hruikone. · · 
11,o p. Szentivánzelina Sveti Ivan Zelina. · Hruiikovec O, Vrbovec!ki Hakovee adók., Vrbo- · 

Brnjenc O, Po!e§ki I .. ukaö adók., Kaptol pk., vec pk., Belovár-Köröa "m. Bjelo.,ar·Krúeed . 
' . · Poesega tJm. Pozega, pozsegai potegai j., kllrOsi krizeveii j., es. O. Vrbove~. 11. t. és 

os. ll. Kuljevo, a. '- Kutjevo, v.. P• Kaptol. v.. p. Vrbovee. , . 
Hromec O, Hlevniea adók., Ujurmanec p'k., HruAkoTica adók., Vrbovec pk., X Graheranec, 

· Varasd vm. Varaldift, krapinai j., es. o. Hru!ikoviea, Poganl!ee, Preaeek.a Kamenica; Belo-
. ' l:apina, u. t. és u. p. Krapina. vár-KiJrös' ""'· · Bj~lo.,ar-KrilfltiCi, kOrOsi 

Hrslna adók., Bosiljevo pk., X BosilJevski Kta, -- krit:evcii j., ház 107, :1:, 607, H., rk. Lovrel!ka 
• • 

Rrsina,' Stl'iari ; Modrus Fiume vm. Modrui- Varo§ és 1. 738 kh., tsz. Bel o vir Bjelo-
Rijt~ka, vrbovskcJi j., hál 108, z 636, H.,... rk. var, jb. és ah. KOrOs Krit:evci,• es. O. Vrbovee, · 

• Bosiljevo, 1.\~85 kb., tsz. OguJin, jb. Vrbovsko, 16, XXV, SS, a. 1;. és L p. Vrbovec. · . . 
• 

• ah. Ogulin, cs. o. Severin na Kupi, 116, XXVI, SS., Hni!tko"rica O, HruAkovica adók., Vrhovee pk., 
•· t. !ieneralski Stol, n. p. Bosiljevo. ' Belo.,ár'-Körös 11m. Bjelo.,ar-Kril~"ci, kllrOsi . , 

• • • • 

Hrsina O, Hrsina adók., Bosiljevo plt., Mod· kri!eveii j., cs. O. Vrbovee, u. 1;~. és 11. p. .: 
rvs-lt'iume v•. · Modrui·Bij~ka, vrhovskoi j., Vrbovee. . · l 

· .. os. O. Severin na Kupi, a. t. Heneralski Stol, H r u ilkovi c a l. Ruiikovice. ·~ 
u. p. Bosilje,•o. . · · HrnilkoviJan ~. Volader adók., Popovall.a. p'k., -~ 

• 

Hrsovo adók., Sveti !van Zabno pk., X Hrsovo, Belot~ár-Köros .,... Bjelovar-Kri.'Ee.,ci, kutinai ) 
Kri!eval!ki .Marko vec; Belovár-Körös ""'~ Bj.- j., cs.· ll. Popovaea, a. 1;. és a. P• Popovaöa. · 
lotJar-KriÚt/ei, kOrOsi kriievcü j., bh 159, HrnilkoTrh O, Pribié adók., Kraiiié pk., Zág- . 

· i 41-11, H., u., r .If. Cirkvena, kg. Boli!, 1.0t8 k.h., rá b ""'· Zagrflb, jaskai-jastreharskoi j., ra. o •.. · . 
tsz. Belovár --. Bjelovar, jb. és ah. KOrOs - Kl'a§ié, u. t. és a. p. Kra!i!c. · 
Kri!evci, es. O. Sveti 1van Zahno·, 16, XXV,. 88, · Hrvatlnsko 0, Slapno adók., J&Akovo pk .. 
L t. Sveti Jvan. Zabno, . a. p. H.oviaée. 1 Zágráb vm. Zagreb, károlyvárosi karlovaci 

Hrsovo O, Hrsoyo adók., Sveti !van Zahno j., cs.' O. Svetice,_ u. t. Károlyviros Karlovac, 
plt., Bt~lovár·Körös .,,., Bjelovar-Kriievci u. p. J~~Akovo. 
kOrOsi . . kri!eveii j., es. O. Sveti !van Zabno, H r v a t i n s k o 1 e l o L Hrvatinsko. 
a. t. Sveti,. l van Za.bno, u. p. Rovi§ée. Hrvatskl Blagaj O, Blagaj adók., V eljut! plt .. 

Briak·breg O, Krapinateplicz .... Krapinske ""'· Motlrui-Bijeia, szluini-
Toplice adók. és pk., Varasci. "'!'· Varalciift, slunji j., O• cs~ o. Veljun; a. t. és u. p. Szlnia 

.. pregradai j., ca. o. Pregrada, u, t;. és u. p. Krapina- Slunj. 
• 

· teplkz Krapinske-Topliee. H r v a l ak i .P# i h a l j e v e i l. Mihaljevei. 
· Jlrtkovcl adók. és p~.; X Golomai!, Hrtkovei ; Hrvatsko O. Rr.zloge adó~, Bród K.jm. Brocl 
Be,rétn ""'· Brijem, rumai j., ház -67!1, ! !.518, na Kupi pk., .Morlrua-Fiume ""'· . Modrtll
b., u., m., i5, kg. Klenalt, 7.346 kb., tsz. Mitro Rijflka, delnfcei j., o.t. ö. tierovo, v.. t. PeJAce, 
vicza .Milroviea, jb. és ab. Ruma,·cs. ö. helyben. n. p. G&Aparei. · · 

. . 70, XXVUI, 9!, e. 4l!!:JA. . . Brvatsko st~lo adók., Topusko pk., Zágráb 
·· Hrtkovci O, adók. és pk., B•ertm ""'· Zagreb, topwikoi j., ház J4.3, ! 1.050, H., 

""'· St·ijem, rnmai j., i5, cs. G. helyben, rk. és kg. Topusko, 1.661 kb., tsz. Petril\ja, jh. 
1'~ e. ~- Vrginmost, ah. Glina, es. ö. Topusko, 9ti, XXVI, 

H r t o v i 1. Martinei. · foB, u. t. és u. p. Topusko. . 
Hruiicica adók., Dugo selo pk., X Ci.sta Mlaka, Hrvatsko selo O, Hrvatsko aelo adó it, 'fopusko · l 

• 

Hru· éi cn, l vanja Reka, Nartski Novalti, Nartski pk.., Zágráb ""'· Zagreb, topuskoi j., es. 1). . •l 
. Otok, Narlski Trstenik,, Sop, Svibje, Svibovski Topusko, u. 1;. és u. p. Topusko. .· . 'l 

• • 

Otok; Zágráb tJm.- .Zagreb,.dusoseloi j., ház Hdenlca adók., Ludbreg plt., )( Hrlenica: . ·-
!t39, f. .. 31~, H., rk. Resnik Savaki N art és Varasd tim. Varazdif', ludbregi j., ház 1~, 
Séitarjevo, 3.690 kb., tsz. Zágráb Zagreb. jb. f. 991, H., rk. Ludbreiiki Sveti Gjuragj, !1.5':!7 kh., 

• 
• 

• 
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•· Varud Varaldin, jb. Lodbrer, ah. Varasd j., cs. G. Csepq éepin, •· t. EmestiYODO, •,. 
- Varaldin, OL O. Lodbrear, 16, XXV, 88, a. t. Laczháza - Vladialavci. . 
• •· p. Ludhre~. Hamijani O, Kraikovi6 adók., Slatinaki .or. · 

Brlenioa O, Hr!eniea adók., Ludbreg pk., Va- novae pk., Ver6cu tiW. Virot~itica, ulalinai.-
rasrj, .,.. Vt~ra%din. ludbrep j., CL O. Lud- alatinai j., ca. ö. Slatinski, Drenovac, • t. . 

· bleg, .. L és u. p. Ludbre~r. Mikleu!l, u. Drenovao. 
H r l e n i c a M a j u r l. Hrlenica. Ham na Mntli adók. és pk., X Bella t, Haa 
HdeJdk O, Kr~ió adók. és pk., Z4grtJ'6 "'· na Satli, Hamaka CerinL Humska Hurn.Jd 

ISGgrlb, jaakai jastrebarstoi j., u. ~- Kn'i6, Brod, Humako Oreilje, Lastine, Lava, No'ri T~ 
.. t. és u. p. Kl'Mié. Tahorsko, VrbiAnica; Vt~rasd tiW. Varolt.U-. 

Hu.dl Bitek O, liran6ari adót., Brezovica pk., pre~rradai j., ház f.t.!OO, H., rk. Taborsko, . 
~gráb "•· Zu..greb, &á:crábi ~&~rrebi j., cs. kb.. tu. Varasd Varaldin, jb. Pregrada, aL 
l. Odra, a. t. Stupni~ki Leskonc, u. p. Odra.. Krapina, cs. o. Humaki Hrod, 53, XXV, 81, • t. 

Bu.doT]jani adók.. Kapela pk., X Pre~ada, ~- · 
lapelsks Velika, Rolanci; Belo'Dár-KörtJ• tiW. Hum na Sutll o. na Sutli adók. és pk., 
- Bjelotlar-Krizet~ci, .belovári bjelovari j., ház Vartud t~m. Varazdi11, pregratlai j., OL l. 
183. t 86H, H~, rk. DonJi Koati, kg. Gorn,je Humski Brod. u. t. Pfeirada, ~-
Srediae, ~-~S: kb., tsz., jb. és ah. Belovir Bje- Humaka Cerina f"\ Hum na Sutli adók ... 
loftl', CL o. Kapela, 18, xxvn. fR ... t. Pod:ravski pk., Vara•d tl111. Yt~raidiA, pregradai j., Cl. .. 

lovigrad, •· p. Zrinski Topolovac. Humaki Brod, u. t. Pregrada, u. p. Hum n~ 
Hu.dolljanl Q, Hadovijani adók., Kapela pk., Humsta Strala t""', H nm na Satli adók. és pk.. 

Belooár-Körö• ti& Bjelot~tJr-Krilet~ci, belo- Yara8d ""'· VaraldiA, pregradai j., OL L 
riri bjelovari j •• CB. ö. Kapela, 'L t. Pod~vski Humski R•od. u. t. Pregrada, u. p. Hum na SutiL 

• • 

llovigrad, u. p. Zrinski Topolovae. Humski Brod f'\ Hum na SuUi adót. • . 
Budovo adók., Vrbovec pk., X Hodovo, Krka~, pk., Varasd ""'· VartJJdtA, j., ... L 

• 
RakoveC!ka Lipnica, Selovac j BeZot~ár-KörtJ• t~m. Humski Brod,, u •. t. Pre~rrada, u. p. Hum D& 

- BjdootJr-Krilet~ei, kGrösi krilevcii j., ház Hnrnsll:i .Dru§kono adót.. Hmn na Sutli pk.. 
106, ! '718, H.; sz.. rt. Preseka, .. Vrbovec és X Cerkovec, Dru~kovec-gora. Grletineo, Humaid 
Vrl>onc!ki Rakovec, q. Salnik, 1.735 kb., tsz. Druilkovec j Varasd.,.. VaraldiA, prefraeiU 
Belofir Bjelovar, jb. és. ah. KörOs Krilevci, j•, hás 197, 1 1.087, H., rt. Kostel Priilin .. 
a. G. Vrbovec, 16, XXV, 88, u. t. és u. P• Vrbovec. Taborsko, 1.179 th., tsz. Varaldin, ~ 

Budovo O, Budovo adók., Vrbovec pk., Belo- Pregrada, ah. Krapina, ea. O. Hurnaki Blod, 
H.r-Körös tim. B;elo"ar-Kriiet~ci, körösi XXV. Bt. u. L Preif&da, • p. Hnm D& SaUL 
krilevcii j., cs. ~- Vrbc.vec, u. t. t's u. p. Vrbovec. ·· Bumski Q, Humaki Dna~to..-

. H u d o v o l. Zumberac'!ko ReAtovo. adók., Hum na Sutli pt., V•r.a•d "'·. V•r.J. 
Hudovski Breg t""', Draganiti adók. és p t.,· Z4,q- din, pregradai j., ca. 6. Humaki Bl'OCI, • t. 

ré/l "m. Za.qreb, karo!yvárosi karlovaci j., Pregrada, u. p. Hum na SuUi 
._ ll. Károlyváros Karlovac, •· t. és u. P•· Humakt Ilenone O, Lupinjak ad6k., H-

•• 
Drqaniói. oa Sutli pk.,· Var111d .-. - Vart~zdiA, · 

Hum adók., Gornja Stubica, pk., · X Hum, j., os. o. Humaki Brod, • t. Prerrsda, • ,. 
leiiroTo selo j Zágráb ."m. Zt~greb, stubicai Hum na Sutli 
j., ház 106, f. 1.008, H., rk. Gornja Stllbica, Shmeo O, Lupinjak adók., Hum at. 
1.108 kh., tsz. Zá~rrab Zagreb, jh. ~tubica, ah. Sutli pk., Varasd t1111. VcaraidiA, preil&dai j .• 
Zágráb- Zagreb, cs. O. Donja Stubica, ö3, XXV, cs. o. Humski Brod, • t. Pregrada, •· p. Hum 
81, u. t. Donja Stubica, u. p. Gornja Stubica. na Sutli. . · 

• 

HUl Q, Ham adók., Gol'n.ia Stubica pk., Hnmsko OreiQe O, Hnm na Sutli l.!iók. 6a pk., 
lá.r1ráb .,._ Zagreb, stubicai j., cs. O. Donja Varasd t~m. VaraldiA, preiJ'rr,dai j., oa. l. 
&tubica L t. Donja St ubi ca, u. P• Gornja Stubica. Humaki Brod, .. t. Pregrada, u. p. Hum na Sutli. 
. H um L Bislrii!k•. Hum, Brezni~ki Hum, Koii· H11mAéina 0 Remi! li nec adók., Noyi Marot 

Hum, Priillinski Hum, Postara Hum. Ra- pk., Varasd .".. VaraiaiA, novimarofi j., 
reoski Ham, VoC!inski Hum, Zabo~ki Hum. cs. O. Novi Marof, L t. és a. p. Novi Marot 

H um l V elika l!;rpenja. . Hum-uroA adók.. Vo6in pk., X Ham-varol, 
Rumci r-.. Haraszti Hrastin adók. és pk., :nana \'oda, Voc!inski llaC!kovac; Ver6c•e .,._-

Yerdc•e tiW. Yirot~itica, eszéki osijeki j., Virovitica, szlatinai alatinai j., ház 136, i 
01. 6. Gaepén Cepin. u. t. Ernestinovu, u. P• ll., sz., rk. Voi!in, kg. Lisii!ine, 2.t:l7 Itb., t& Enék 
Laczh&za -Vladislavci, · - Osijek, jb. és ah. Szlatina Slatina, CL O. Vo-
U.~m6161 n, Kopri-vna adók .. Haraszti-Hrastin ~in. 7M, XXVIII. 8!1, u. t. és a. p. Vo~in. 

-

• 

pk., ""'· Viro vítictJ, eszéki osijeki . Hum-varoA O, Hum-varoll adók., pk., . 
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1'-60 Has Ilo 

• • 

Ver6c1e .,.. Viro"i~tJ, sllatinai alatinai j., Huslnec O, · Peiléeno adók.. 
es. ll. Voi!in, u. t. és u. p. Vo~in. viilée pk., Vara•tl 'IJfA, VaralrJita, ziatari j., 

Busajin adók., Kolina pk., X Hasajin, Husa· cs. O. Zajezda, a. t. Donja Konj~éina, u. P• Hrd-
. jinako Staro Brdo, Kutinsk.i Karlovük; Belovár- éina-T1·govii!íée. 

• 

Körös tltiL, Bjelot~af'·!!riletlci, katinai j., biz HusfnJa ,........, Ferdinandovac adók. és pk., Belo
_105, i. ~· H., rk... Kntm~ 1.086 kb., tsz. Be- tJár-Körös .,"._ Bjclova.r-Kmevci, ~rjurgjevaci 
lov~r BJelovar, jh. Kntina, ah. éazm~ cs. O. j., cs. 11. Gjurrjevac, u. t. Kloillar; u. P• Bolho . 
Iuttna, 16, XXVII, 87, a. t. és u. p. Kutina. · . . . 

Busajin 0, Husajin, adók., Kutina pk., Belo· Bus~e 0; DoDJe MekuiiJe ad.ót. •. Re~tca pk.~ 
9 ár-Körö• tim. Bjclovar-Krifet~ci, tutinai j., ~ágrab 11m. Zagreb, károlyvarost karlovact 
es. ö. Kutina, a. t. és a. P• Kutina. J., cs. ö. Károlyváros ~arlovac, •· 1i. Károlyváros 

Staro Br•o ro" Busajin adók., Karlovac, a. P• Re1!1ca. 
. Intina pk., BelotJár-KOrös .,"., Bjclo'llar- H u B nj ak. o v o l. Krapina. 
Kri~e.,t:t, kutini.i j,, as. G. Kutina, u. t. és n. p. Bn1iln O, Pribié adók., KraAié pk:., Zágráb t~m. 
Kutina. · - Zagreb, jaskai jastreharskoi j., cs. ll. Krai!íió, 

H u B a nj l. u. t. és L P• 
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Q, Slathla adók., Donja Stu- Principov&e; Baet"itra "m. 8f'\jem, újlaki-
bica pk., Zágt"áb ".. Zagreb, stubica.i j., cs. ll. iloll:i j., ház 1.0.'l3, i. 6.8.'16, H., t., n., m., (), d", 
Bútra, a. t. és •· p. Donja Stuhica. =f, (r, rk. Bal!inci, 10.Mo kb., tsz. Mitrovicza -

Ik i é B r d o l. Trojvrh. Mitrovica, jh. és ah. helyben, cs. ll. helyben, 711, 
Dda adók. és pk., 81ert. ti& . Srijeflt, llidi XXVIII, 90, tf.,, _r- e. ~. 
ház i!l6, f. 1.112, H., n., rk. Tovarnik,. tr. llok Újlak mv., Újlak Ilot adók. és pt .. 

Banovci, 3.176 kb., tsz. .MitroVicza Mit~ 81erlm t~m. Srt,;em, újlaki iloki j., O• {/', "f, 
rovica, jh. ah. Vukovar, cs. ll. Nijemci, (r, cs. 11. helrben, tt, p e. ~. 
70, X·XVIII, 90, u.. t. Tovarnik,. a •. p. Don adók., Kotina pk., )( Bezgova Greda, 

Banovci. Ilova, Ilovsto Brdo, 11ovsko Terezovo, Kutinski 
• Daea o, Ilaea adók. és s,,.,..,. ea. llov&ik; Belot~ár-KOrös t~m. Bjelot~ar-Kf'i-

a-ijem, Aidi j., cs. o. Nijemci, u. t. Tovarnik. fevci, 'kutinai j., h6.z 193, f. 794-, H., m., rk. Kutina, 
.. p. Sidski Banovci. ' !1.787 kb., tsz. Belové.r Bjelovar, jb. Kutina, 

Diél r-, Mo~ilski Zbjer· adók., PrimiAlja pk., ah. Cazma, cs. G. Kutina, t 6, XXVII, 87, u. t. és 
vm. MorJMfi·Bijeka, szluini a. p. Kutina. 

slunji j., cs. G. Gornja Mol!ila, a. t. Szlnin llOl'a O, Ilova adók., Kutina pk., Belot~ár- . 
a. p. PrimiAlj e. Körös "•· BjelotJar-Kf'iH'IJci,_ tutinai j., cs. O. 

I l i 6 i l. Sai!íe. Kulina, u. 1i. és u. p. Kutina. ' 
. ' I l i 6 i l. Toboli&i lliéi 1 Ilonc adók., Ozalj pk., X Ilovae, Ozaljski Goli 

Dlnac r-., Mogorié adók., Medak pk., Lika- Vrh, Rujevo; Zágráb 'IIR· ~agreb, károlyv.árosi
Iorbat~a "... Li,ka-Kr fJtHJ, rospiéi j., CB. ö. karlovaci j., biz at, f. 169, H., rk. Kamanje és Ozalj, 
lledak., L t. és •· p. Medak. . 556 kh., tsz. Zárráb Zagreb, jb. és ah. Károly-

Dlnel adók. és pk., 81ert. "•· Srijem, aidi város Karlonc, cs. 11. Svetice, 96, XX}II, S.C., 
j., h6.z f. 1.5141, Sz., .::f, rk, Nijemei, gk. Sid, a. t. Károlyváros Karlovac, a. p. Ozaij. 
6.88!1 kh., tsz. Mitrovicza Mitrovica, jb. Sid, ah. Ilovac O, Ilovae adók., Ozalj pk., Zágráb· 
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llitrovieaa Mitrovica, cs.. ll. Nijemci, 70, XXVIH, t~m. Zagreb, károlyvárosi -- karlovaci j., cs. ll. . ·· 
10, u. t. és u. p. Tovarnik. Svetice, u. 1,. Károlyváros Karlovac, a. p. Ozalj. 

Dlncl Q, llinci adók. és pk., 81erm tHJI, - llonea:t adók., Butica pk., . Zágráb """· -
/lrije•, i!íidi j., .::f, u. O. Nijemci, u. 1;. és u. p. Zagreb, glinai j., ház 108, i. 64.3, H., rk. Bucica, 
Tovarnik..: ' kg. Donji Kirin, l.U,7 k.h., tsz. Petrinja, jb. és ah. 

l)yor 1""1, Öldjavica adók., Podravska Giina, cs. 11. Bovié, 96, XXVI, 83, a. t.'Glina, u. p. 
lloslavina pk., Vtlf'óe•e ."., - Virot~itica, alsó- Pokupsko. · 
.Uholjáczi donjimiholjaci j., cs. O. Podravskn Donilak O, Ilovac'!ak adók., Buc'!ica pk., Zágráb -lloslaVina, L t. Noskovci, u. p. Cadjavica. vm Zagreb, glinai j., cs. O. Bovié, u. 1;, Glina, 

• 

Dok ÍJjlall: adók. éa pt.,, X Újlak Ilok, u. p. Pokupsko. • . · 
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11 n 11a t L llov«at. . · lndjfJa mv ., India lndjija adók. 
DovD: o, Grobnik adók. és pk., és pk., S•erém ""'· rumai j., O• ;-., 

l'tu• ".. Modrui-Bijeka, suAaki j., cs. O. es. O. helyben. . r. _[ll e. ~· 
So~at, a. t. Suiak, a. p. Cavle. adók. és pt., X India -IH-

Dovskl ][loll:olíevao a• Iók., Hercegovae pk .• jija, Postara Indjija; &ert.""'·- Brije-, rumai 
Belo11ár-Körös ""'· BjelotJar-Krife"ci, rarei- j., ház 900, i 6.006, N., sz., m., o . .:f-, gk. Ki.trD-
alcai j., ház 98, t 603, H. rk. Toma!iiea, 1.101 vieza Mitroviea, 8.U1 kb., tsz. Mitrovieza-
ib., tsz. Belovár Bjelovar, jb. Gare~niea, ab. roviea, jh. és ah. Ruma, ea. G. heiJbén, 70, XXVIII.. 
Belovár BjeloT&r, ea. o. Hereegovae, 16, XXVII, 92, r. .{'1 e. ~. 

, L t. á u. P• Hereegovac. India mv., India Incijija adók. 6I 
Dolllkl Ilokoöevac . Q, Ilovski Klokol!evac pk., &erém ""'· SrijMrt, rumai j., o, .:f-, ca. 1. 

adók., Hereell'OV&C pk., Be10t1ú.r-KörÖI ""'· helyben, r. r- e. ~· 
preinicai j., es. G. Hercegovae ev Dvor n, :sot adók. és pk., &ern. 

1o t. és u. p. Hercqovac. ' ""'· - Srijera, újlaki iloki j., ca. G. Újlak -
DOTBko Brdo r., Ilon adók., Kutina pk. Belo",ú.r· Hot, ti. t. és u. p. Újlak Ilok. · 

""'· Bjelof1ar-K.ri.le",ci., tutinai j., es. G. Ireg Irig adók. és pk., )( Irer Irir, 
lutina, u. t. és a. p. KutinL Ssertm ""'· · irep iliri j., hú 1.000. 

Donto 'ferezovo fl, Ilova adók., Kutina pk., f, 5.Uó, Sz., m., i), .:f-, 6.780 kb., tsz. Kilro-
BBlOfltír-Körös ""'·• Bjelo<Dar-Krilevci, tutinai vieza M.itrovica, jb. helyben, ah. Ruma, e1. A. 
j .. es. G. Kutina, u. t. és u. P• Klltina. · helJben, 70, XXVIIl, 9t, .{'1 e. ~. 

Im.brljevcl adók., Ruievo pk.,. X Dobrogoiée, Ireg Irig mv., Ireg Irig adók. éa pL. 
lmbrljevei, Raclno Polje; Po•aegG ""'· Poi•ga, S•cr4m vm. Brije•, ireri iriri j., o, ;-., 
po11111gai potepi j., biz 51, f. 401, H.,· sz., rk. es. o. helyben, .(11 e. ~· 
Ruieto, tr. Pata, 1.!17' kb., ta., jb. és ah. Po- Irenovao rt; Jurkonc adók., Bektele pl::., _,. 
ssep Potep, cs. G. RuleTo, 78, XXVIII, 91, nega """ RJfega, pozseaai polerai j., ca. G. 
,; t. ~lin, •· P• RuseTo. Ruiievo, L t. és u. p. 

labrljevol o. Imbrijevci adók:, Rulevo .P~·· Irig Ireg adók. és pk., )( lret Iria, ; 
Po~aega ""'· Pofega,. pozser&l po!eru J., Seertm ",.. SrijMrt, iregi irigij., há& 1.()&0, f. 
•· 11. Ru!ievo, •· t. é~hn, a. p. Ruiievo. .. Ci.-"ö, Sz., m., 0, =f, 8.780 kb., tsz. 
IabriJ~_vec a~ók., ~J~lekovec pk.; ?< lmbnJO· Mitrovica, jb. helyben, ah. Ruma, 01. G. helybeli, · 

noc, ImbrJJove~l Vladtmll'~v~e, Trepetje; Varasd 10, XXVIII, 9!, .(11 e. ~. 
,., - Varafdus, ludbrest J., biz_ 1~8, i 736, H., Irig Ire, mv., lrer lriB adók. b pk., a... 
a, 1.615 th., tsz. Varasd Varat.dm, Jb. Ludbrer, .L... Sr.. · · · · .. * .=~.. • h l 
-" Varasd V ,._.. ,. u-li B k 16 rem• ""'· 1-JM, 11'8lfl UllflJ., u• ''es. u. e 'l-
Ul. &r&06Uln, ca. Uo -- u ovec, ' b 1'111 .... Ali. 

llV, 88, •· t. és u. p. Lerrad. en, .1.' 
8

• ~· . 

blbrljonc O, Imbrijovec adók., Gjelekovec ~lnovac O, Dre!mk .~6k. 6a .P~., Jlotl~-
pl, Varaad ",.. Varafdin, ludbregi j., l;, Fst~W~e ""'· _Mod,.W-B•Jel&a, _nloml sluiiJl :J.. 
. •· o. Maii Bukovec, JI• t. és u. p. Legrad. CL G. Rakov1ca, L t. Rakovica, a. p. D~inik. 

I m b r i j o v e e 1. J allabetaki Imbrijovee. IleTDica O, Bród. K.Jm. Brod na Kup1 ~ót. 
Imbrljoveökl Vladlmlrovae fl, Imbrijovee és ~k·: _ModrtiB-Fwme ",.... Modrui-B..,."" 

adók., Gjelekovec pk., Varaad ""'· V•rafdit~, delmeet J., cs. O. Brod-Ko~vlce, •· t. ~· •· fo 
Jodbregi j.,ca.G. Jla.li Bukovee, •· t. ésa. P• Legrad. Bród K./m. Brod na Kup1~ 

Im b r i n D v·o r l. Veliki Otok. · , ITa f'\ Gornje Buje adók. Lukács Luk~ 
Imsovcl adót., pk., Ponega ""'·- pk., Veróue ""'· Viro",ilica, verc5ezei vir~ 

&Jeg" daruva.ri l. ház 1"" .c 836 Sz. m rk viticai j., es. O. TrézenfOld Terelino PolW. n "'' ., üV, N . , , ., • . ,..,.., 

Delanovac, kg. Brestovae, '!.!160 kb., tsz. Pozsep •· t. és •· P• Lukács Luka<'!. 
·- Polep, jb. és ab. Daruvár Daruvar, es. G. ITa1mb O, Vodote~ adók., Brin,je pk., Lika-
Uljanik, 78, XXVII, .. t. Daruvár Daruvar, Korbat~a ""'· Lil&a-Krba",a, hrinjei j., es. o. 
1. p. KreAtelovac. Brinje, •· t. és •· p. Brinje. · 

Imsovci O, Imsovei adók., Deianovae pk., l T a n a e l. Ludbre§ki Ivanae, Vojakova<'!Ü 
Pouega "•· PosegtJ, daruvari j., cs. G. ffijanik, lvaaac. 
L t. Daruvár Daruvar, a. p. KreAteio:vac. lvan·brfJeg adók., Szlati~a pl::., . 

J m so v o a e· l o l. lmsovei. Veróc•e ""'· Vit ot~ilica, sziatinai slatinai j., 
India IndjfJa adók. és pk., X India ház '!8, f. 179, N., h., rk. Sladojevei, 1.876 kb., 

Pustara Indjija ; 86erétll ""'- Srijem, rumai j., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Szlatina-
há1 900, f. 6.006, N., u., m., o, =f, gk. Jlit· e1. o. Szlatina Slatina, 78, XXVIII, 

. Mitrovica, 8.141 kb., tsz. :Mitrovieza és a. p. Szlatina-
litrovica, jb. és ah. Ruma, c1. G. belJben, 70, IT an- brljeg O, lvan-brijer adók., Szlatina 
lXVIli, 92, r. .[11 e. ~. Sla.ti,na pk., Vet·tlue 'fJtn. Viritof1•ca, szlatinai 
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-•latinai j., Illi. G. SlatiDa, •· t. és Varalldin, c.. G. lvanci, 16, XXV, 88, •· t. n 
a. p. Szlatina Slatina. · •• p. lvanci. 

hu.ol adók., j§s pk., X lvanci, lvane•!ku Zel- haneoka Kanlla'O, lvaneNta Kanila adók.,· 
• 

jl&nica, Ivanec'!ki Vrhovci, Prigorci, Punlit ve, Sali- l vanci pk., V arasd ""'· V araiai11, i vaneci j., 
•vec, Vitesinec; Varasa ea. Varazain, iva- cs. ö. l\'anci, u. t. éi! •· P• Ivanci. 
MCi j., hú 7M, i t-.7Jt.i, H., o. q. Varasd haneoka Zt~lje~nlca r-., lvauci adók. és pk., 
Va1-aldin, 6.14ó th., ta. Varasd Varaidin, jb Varas·' t~n•. Vara3áin, ivanecij., cs. 6. lvanci, 
banee, ah. Varasd Varaidin. cs. ö. hel~hen, u. t. és n. p. Ivanci. . 
M, XXV, 88, ~. r. .['l e. ~. lvanec.l.i Vrhovci Q, lv&nci adók. és pt., 

ITanel Q, lvanci adók. és pk., Varasd t•m. - Var<,sa, ""'· - Vat·11.Sait~, ivaneci j., cs. G. lvanc~ 
Y11ral~t-. ivaneci j., o, e~~. ö. helyben, ~·r. u. t. és u. P• lvanci • 

J:i e. ~. .Podgorje O, lvanec'!lra Kamenica 
l\' a n c i l Mudrullki lvanci. adók., !vanci pk., Ycwt .. cl em. Varaiáin, IVa-
Tvaa~ 0. StariK~"ad adók., Jablana1· pk .. Lika- ueci j., cs. G. lvanci, a. &. Lepo!flava, •· p.lvanci. 

IorbciN "'· Lika-Krbae11, "eugtri senji J., . I v a n i l. Sveti JakoT-SiljevicL · · 
-. 6. •· t. és •· p. Donji Stari~rad. Innié-grad Innill Tár adók. és pk., Belo-

hancant O, lo'arkallevac adók. és pk., Belo- tJár-Küroa ""'· BjdoHr-Krize"ci, Ca.r.nuu J., 
Hr-Köróll ",., Bjeloear-KriiefJCi, helován haz l .U, i. l.UJ9,. H., o, -=F, itl kh., tsz. Belovár 
8jelovari j., cs. ö. 'iiveti lvan Zabno, n. t. Sveti Bjelovar, jú. lis ah. es. G • .Kloittar 

Í.hno, L p. · · . J 6, XX V H, 87, _rt e. ~· 
h a n é e l Radoc'!aji. Innié-grad nurl6 rir Q, I 

• 

hu* Q, Prk.os adók., Rasinja pk., Varasd lvanu~ vár auók. és pk., BelofJár-Köröll ""'·.
... Yardtlita, ludbrep j., cs. i.i Ludbr~:~s, •· t. BjeZoear-Kriitit~ci, cuzmu.1 J., O• T-, ca. o. 

.. . • a. p. Rasínja. . . Klo~tKi' Ivanui, .J:II e. ~· 
l y a D t i é a G u y D o l. Dobanovci. - IT&Di6ka LoDja adók., Kloltar lnnié pk., Belo-• • 

' 
• 

• 

bu.tllél Q, l:lveta Jana auók. és pk , Zágráb t~ár-Kur.-11 t~a. Bjelot1ar- Kriiet1ci, eazmai j., 
... - Za grib, jaakai jastrebarskoí j., es. o·. hlis ol, .f. 88 i, H., rk. lvanié vár lvauié-~rad, 
.-a. .lastreba:rs.k.o, •· t. .Iuka · Jutreharakn ·ö4.'l th., tsz. Belovár 6jelovar, jb. és ah. Caz1ua, 
• p. Sveta Jana. · ~s. O. Kloitar lvanié, 16, XXVU, 87, L '- .. 

· .l Y a n é i é i l Potupsti lvanc'!iéi. ' •· p. lvanié vár Ivanié-srad. ·. . 
ITaa-d.ol. adók., Poieilki ~restuvac p,.,)( lvan- hanléka Lunja Q, Ivaniéka Lonja adók., 

W, Oh!akovac; Po .. ega ".. Poiega, pozsegai KloA.at· hanié pk.,. Belot1áf·Kürós ""'· Bjelo
- polepi j., ház M, í. 618, H., sz., rk. Po2eAki 1Jat·-Kriieuci, cazm•t j., cS. 6, ~lo&l.ar IveniO, 
BrutoYae, q. Bulomaée, 1.08:j kb., lsz., jb. és ah. n. t. éa a. p. lvaoié vár lv&nié-grad. 
i:'ouep i'oleBa, cs. G. Pouega Poiega, 78, ITllDiéki PrkoiJ Q, Caginci adók., .1\loatar I.,... 
XXVII, 91, •• t. és a. P• Pozsesa Poz~ga.. nié pk., Bel0t1ú.r-Korös t7tn. BjelorJar-~ 

ITu-4o1 Q, han-dol adók., ·l'o!ellki Breatovae vci, cazmai j., cs. o. Kloit&r Ivanié, a.. '- lvaui* 
,t., Fo .. ega eM. Polega, pozsegai potesai vár lvanié-grad, u. p. Kloiitar !vaniC. 
~ aL 6. Po11ep Polep, L t. és n. p. l'ozst'ga lvaaiéko Graberje Q, t..:a~r,nci adók., .Klofla:r 
· Polep. lvanié pk., BelOtlár·KörÜII ""'· Bjelot1at·-Kt·~ 

l T a D. c l. Bistrsns\:i lvanec, Kopriui~.ki iflflci, J •• Col. o. Kloitar !van ié, a.&. l va-
lw · nié vár Iv&nié-rrad, u. p. KloAtar Ivanié. 

l v a D e c l. lv&Dci. :.. ' l v a n i 6 v á r l. Ivanié-gt·a.d -- lvanié vár. • 
IT&Dda Kamenicka adók.. lvanci pk., X . ITaninci ,-..,, Sodolovui adók:, llarkullica pk., 

Crkovec, lvantlcka Kamenica, lv&neéko Pour&orjt•, S.erti"• Brijem, vutovari j.,· ca. o . .Marko-
l.emeniai Vrhovec, Zarovnica; VaraBd em. !!ica, n. t • .MarJ.u~ica.-Anliu, u. p. Gabos. 
Y•rcszaiw, ivaneui j., ház 4ll0, f. i.6í'i.i, H., o, Dyor ,-..,, Poieü:i Gratiae adók., Pleter-

6.00l kb., tsz. Varasd Varaldiu, jb.lvanec, ah. nica pk., Ponet}a ""'· Po&eqa, pozse~&ai · 
'fvud Varaldin,· ca. 6. lvanci, 16, XXV, 88, poiegai j .. cs. O. PleLernica, m. h., L L 6a 
a. t.· Leporlava, a. p. Ivanci. · u. p. Pleterniea. 
hue~ka Iamenioka O, Ivanec'!ka Kameniea halljac-brflo r., Gaéiate ad k., Cabuna pk., 

-.Iók., pk., Varasa em. Varaiai11, Vet·ticeet~m. Virovitica, ver6czei virovilicaij., 
&Yaneoi j., o. cL .6. Ivenci, u. t. Leporlava, u. p. cs. o. Sui.topolje, u. t. és n. p. Suhopolje. · 
h·anci. . . . hanju. Beka Q, Hru!ic'!aca adók., Dugo ~elo pk., 

Kanlia :ulók., Ivanci pk., )(· Uonji Zúgráb ""'~ Zagrcb, dull'oseloi j., ca. 6. Ses-
&•tóvec, l\"Mnec'!ka Kani.la, Knapié, Krallevec, \'ete, a. t. ~ n. p. DuBO seJo. · 
l.ancié, Vqlovec.; VaraBa ""'· · Varaldin, ha· l v a nj o r 1 j ek a l. !vanja· Reta. · 
uci j., ház :.!1!11 f. 1.337, H., rk. Ivenui, J.i85 k~r., IYanjstl Dok adók.,,-.., <.:r.kveni Boi: pt., Zág-
-. Varaaci V .jb. lvll.De~, •h. Varasel ráb 11.1/l. - Zagr•b, kostajnieai j., hú 97, f. iH-' . 
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IL rt. SUD,ja, tr. Crkveni Bok, 3.888 kb., tsz. · lvauska adók. és pk .. X Ivanaka, Rastovae, 
tetnrJja, jb. Kostajnica, ah. Pelrinja, ca. _G. Crk- litiskani; Belovár-Körös .""., BjelofJar·Kri.
. .eni Bok, 96, XXVII, 88, L t. és a. P• Snli. ie11c·i, belovári bjelovari j., ház :J!ö4,, í 1.3ta, 

IT&Djsk:i Dok O, Ivanjaki Bok adók., Crkveni H., 0• kr. Narta, 3.101 kh., tsz., jh. és ah. Belo-
Bok pk., Zágráb ""'· Zagreb. ~ostajnicai j., vár Bjelovar, ca. O. helyben, 16, XXVII, 87, 
•· o. Cr; ,·eni Bolr.. u. t. és u. p. Sas. u. t. Belovár --- Bjelovar, 

ITankoTié aelo O, Utinja adók., Vukmanié pk., (TM~aka 0, Ivanska adók. é~ pk... Belovár· 
·1/.odru•-lliume ""'· Moclrvi-Rijeka, vojniéi j., Kürüs 11111, Bjelovar-Kriisvci., helovári 

• 

•· O. ~ukmanié, •· i. és, u. P• uti.D,ja. , :. bjelovati j., o 
1 

cs. O. helyben, u. t. Belovár -
_ITaako~o a~ó~ éa .. P~·· !'-~"~"' ,.""., - BriJem, Bjelovar, ~-

nnk.ovcze! vmJtoveu J., ha.z 679, í ~.818, H., u., I " ....... K ..,, d · d '.k. p i" .. 
P V. k V' · rv Yu8Tl.,.. 08& fl, "•U 8DCl a O ., eru IC pa.., c;, rt. etrov01, ktr. 1n ovcze mkove1, 9.7vi) Li,_ v b ·r ~k K ba -· ... 

.. ·-- L'- .... o .. Ir.: 'b é h v· k lfia•.D.Of' (111(1 ""' .u. a· ,. tla, perUSlC:l J., k.u., "_, ....,z.,Jt SlJ8 , J , B a . lD ovcze J un ;.o • • p ·é 
V·-L • .... Sta . 'l'k . 70 XXVIII "0 cs. ö .. --"we, u ... es a. P• erusl • , ..... ave!, ca. u. n ,, 1 anove1, , ,. "' , 

, _[ll ts. ~- . h~üúi r., . Kraa~o adók., SzentgJö~gJ Sveti 
O. lvankovo adók. éa pk., B•ertm JuraJ plt., Li~~·.Korbava _."",., .Lika-Krbava. 

"'· l:Jrijem v.inkovezei vinkoveii j. o cs. zenrtr' BeDJl J., .ca. o. Krasno, a. t. és u. l'" 
1. Stari Jdik~ovci, · , r, _[ll e. ~: 

1 

Szentgyör~. _ Sveti _JuraJ. . . 
ITuovci adók., s.ko Valpovo pk., X ha- I v It o v' c 1 l Pon1kve. · · 

• aovci, Prisunéani; Veróc•e vm. - Yirot~ieica, I v o !i e v i é i L Krakar. 
eezéki osijeki j., haz 18b, i. 741, H., l'k. Har- Ivo~eTié·lug r-., DtE:inica adók.. éa rk., Mocl-

. aanovci, kg. Hudiuc.i, 1.900 kh., tsz., Eszék rus-lt"'iu1M vm. Motlrwi-Bi,ieka, .. ogulini j., 
. Osijek, jb. Eszek f'els6vá.ros - Osijek goroji i'l'ad, ca. o. Dreznica, L t. Jezerane, u. p. Dreínica. 

~·~szék Oaijek,. cs. ö. V~lpó Valpovo, 7b, Ivo~evié-ponorao fl. Dretnica adók. éa rt., 
IXHII, 91, u. t. es ~· P• valpó . Valp~vo. Mudrus J!'iutll6 ·um. Modrui-B\ieka, ogulin1 

hanoYoi Or lvanovcl adók., VanJaka ValpoYo j. ca. ö. Dreznica u. '- Jezerane L P• Ureíuiea. • 

pk., Vff'ÜCifl ••· Virot~iCica, eszéki osijeki 'l " 'é l 0' Ut' . dók ' V Ir .. ..,. 
. . YOD8Yl ·•e o , lDJa a ., "-manu: P-
lor Cl. 6. ·Valp6 Valpovo, u. i. es •· P• Valpó u ·'-·-]j~· ' -.u-' • o,··,_ · ··· 

V J 
.U.LOWtWill- IUmfl '11711. - ..uO<tnJ8· V11Na1 VOJillCI 

- a p ovo. . ... v .. _ . . • . . u·. . 
. 1 · l ·p x L- I · . J·r cs. v. u ...... an1c, u. .. lll u. P• . •lliJu. v a n o v c 1 • oie .. ll.l vanovc1. . 
IYaao'YO Polje O, Gur~i Daruvar adók., Vanjski I z .i d o r. h a z l. ~z~dorovac. 

Daruvar plt. Ponsga """· Poiega, daruvari j., Izldoro!ao ~ L1~11t_ adók. és pk., Po.,1go 
&ll. Daru var, u. t.. és • u. P• Daru var. "'"'' Post~ga, pakr~~z1 · j., oa. cl. Gatr· 

• 

ITanO'Yo selo O, Raienica adók., Ivanovo selo l ié, a. ·1;, .és u. P• L1p1k. . 
pk.., Belo11ár·Köró1 ••· BjeloTJar-Kriievci, Izim)e O, Draganiéi adók. és p.lt., Zágráb ".. 
~~~Ubi.Snopoi.Jt~i j., CL 6. G1·uh.iilno Poije, . •· t. Zug1·eb, -Rárolyvároai karlovaci j., 111, 6, 
'Ytük.i Baslaji, 1::8J. · Károlyvil.ro11.- 1\:arlunc, a. 1i. u L P• Dl'&lfaniéi. 
l . 
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lablu Q, VrboTsko adók. és pk., Modrvs- Korba11a ""'' Lika- Krbava, zenggi 7- senji j., 
Fitfflle 'llln. - Modr"ií-Rijeka, vrbovskoi' j., ca. 6. (), ca. O. helyben, ~. ~-
Vrbovsko, u. t. és a. p. Vrbovsko. · J a b l a n a c l. -la~enuva~ki Jablanac. · 

lablanao adók. éa plt., X Bariéevié·dolac, Jablanacku, Rakovica fl, Jablanac adók. éa 
Barieevié-podi, Padet, Bilenslti Podi, plr.., Lika·Ko·rbaTJa .".",, Lika-KrbuflfJ, zenrri 
Crnjatkuia, Dragiéevski Podi, Du!iikrava, Jablanac, senji j., .ca. G. Jablanat~, u. i. és a. p. Jab-
~lana~ka Rakovica, Jablanaéko Jezero, Njive, lanac. · 
Rtoya, Stokié-duliba, Stokié·podi, Stokié-vrala, Jablana6ko .Jesero n. Jablanac adók. és plt., 
Vranjak, Zavramica; Lika·Korba'IJa vm. - Lika- Lika-Korbava 11m. Lika-K1·baTJa, zenrri
Irba.wa, zenggi senji j., ház !ll, f. 1.061, H.,. senji j., cs. cl. Jahlanac, u. 1;. éli u. P• Jablanac. 
6, 9.38li lth., tu. Goapié, jb. és ah. ~engs Jabluci Q, Bród K/ln. Brod na Kupi adók. 
Blmj, ca. 6. helyben, bamtengeréazet, XXVI, 86, és pk., MotirtU-Fiwme vtn. Moclrui-Bijeka, del· 

~- · · · nicei j., ca. 6. Delnice, u. t. DelniL-e, u. Ih .BrOci 
O, .Jablanac adók. és p.k.. Lika- 1 K., m. Brod na Kupi. 
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J a b l a n o v a c l. Slivi~ki Jablanovac. Bjelovar, j b. és ah. Kaproncza - Koprivnica . 
.Jablanono Q, Bistranako Podsorje adók., cs. O. Kaproncza Koprivnica, 16, XXV, 88, 

Bistra pk., Zágráb ""'· . Zagreb, stubicai j., u. t. Kaproncza Koprivnica, u. p. Sokolovac . 
cs. o. Bistra, u. t. Puiéa-Bistra,u. p. Bistra. .JaguJedoyac Q, Jasnjedovac adók., Sokolovac 

.JnbJan Stara Cesta ll, Vrhovsko adók. é1 pk., BelotJár-Körös t~m. Bjelot)ar-Kriiet~ci, 
pk., Modt'tls-E'iume vm.- Motlnd-Rijeka vrbov- kapronczai koprivnicai j., ca. O. 
skoi j., cs. O. Vrbovsko, u. t. és 11.. p. Vrbovsko. Koprivnica, u. t. Kaproncza Koprivniea, u. p • 

.Jabu«Seta Q, Zdelice adók., Kapela pk., Belo- Sokolovac. 
t~ár-Kör61 tim. Bjelovar-KriiefJci, heloviri .Jagodl6f ll, Tounjski adók., Primiiiljt 
hjalovari j., ca. O. Kapela, •· t. Podranki Novi- pk., Motlrus-Fiume ""'· Motlru&-Bijelca, szlu-
grsd. a. p. Kapela. ini sluD,ji j., cs. O. PrimiAlje, u. t. Szluin -

.Jabuka 0, Erdc5vég -- Erdevik adók. 68 pk., Slunj; •• P• Primillje. 
S1et•étn ""'· Srijem, újlaki iloki j., ca. O. J & g o d i l ó e l. Podsu1ed. 
El·dc5vég- E1·devik, u. t. és u. p. Erdc5vég .JagoduJe Q, Podlapae adók. és pk., Lilca-
Erdevik. · KorbafJa 11m. Lika-Krbava, odbinai j,, es. O. 

Jabukone adók. és pk., Zágráb ".., Zag- Podlapac, •· t. Udbina,· •• P• Podlapae. 
rtll, petriojai j., ház 97, i. 5~1, Sz., rk. Öuntié, Jagodno Q, Ribnica adók., Novo Öi~ pk., 
kg. Tremusnjak, 1.174 kh., tsz., jb. és ah. PetriD,ja, Zágráb ""'· Zagr«J, nasygoriczai velika
-cs. O. Kral.jevtani, 96, XXVII, 83, a. t. és u. p. goricai j., cs. O. Nagygoriez& V elika Gorica, 
Kraljev~ani. u. i.. Nagygoricza V elika Gorica, a. p. Novo 

J abukonc Q, Jabukovac adók. és pk., Zágráb Öi~. . · 
""'· Zagreb, petriojai j., ca. O. KralJev~ani, u. t. Jagronc Q, ~iroka Rijt:ka adók., Krstinja pk., 
és u. p. Kraljevtani. Motlru.-Fiume ""'· Motlru&-Bijeia, vojniéi j., 

Jackonna Q, Gornje Vrap~e adók., Vrapc!e cs. o. KrstiD,ja, u. t. Vójnié, u. p. KrstinjL 
pk., Zágráb "•· Zagreb, zigrábi zagrabi j., JagupUJe adók., Vilié-selo pk.. X Jaguplije, 

• 
/ 

• 
• 

• 
• 

• 

i 
• • ., 
' •• • • 
;il 
. ,, 
'l os. lJ. Vrap68, L t. ZA,rib a. p. ; Po~aega ""'· Po'Eega, pozsegai · 

· polegai j., ház 101, i. ö7ol, a, m., ·rk. stende· . 'o~~ 
J a d a l. rovci, 1.71J kb., tsz., jb. és ah. Pozsega Po- ü 
Jadono ll, Tmovac ad6k., SmiiJi.n pk., Lika- lep, cs. lJ. Biiikupci, 78, XXVIll, 91, a. t. éa )l· 

Korbaea .,.. Liia-Krbat~a, gospiéi j., ca. lJ. u. P• Pozsega Po!ega. · . t 
Bru.iane, L t. és •· p. BruJane. Jagu.pl.IJe O, Jaguplije adót., Vilié-selo pk., ~ 

Jadrl61 Q, Mrzlj&ki adók., Riboik pk., Zágráb Po•sega ""'· . Po'Eega, pozsegai polagai j., ·il 
es. Zagr11b, k6.rolyv6.ro1i karlovaci j., cs. o. es. o. Billkupoi, u. t. és u. p. Pozseg& Pofega. 

• 

Maii Modruiipotok, a. t. Kirolyváros · Karlovee, Jajiéi ll, Primisijanati Trtié adók., Primisija -~ 
•· p. Ribnik. pk., Fiume "•· ·. 

-~, 
J agaroT Int 11, adók., Gola pk.., Be· szluini sluD,ji j., cs. O. u. t. Szluin- ~ 

-~ 
Zovár-KtJrös .,., Bjdoear-Kr,itJtH:i, kapron- Slunj; u. p. PrimiAlje. .' · 

-~ 
czai toprivnicai j., 01. G. L t. 61 u. p. J ak a b o v i é i l. Donje Dubrava. 
Gola. · J a k a C! i é H a la I. Odvorci. 

•• ,. 
··ll .? 
• • • •• 

Jageüél ll, Drelnica adók. és pk., Jlotlrua- Jakopllce Q, Zrinski Topolovac adót., Kapela ;•! 

Fiume "'"· Motlru&-Rijelca, ogulini j., cs. G. pk., BelofJár-K6rös "•· Bjelovar-KriietJCi, 
Dre!nica, 11. t. Jezel'ane, a. p. heloviri · bjelovari j., cs. O. Kapela, •· t. Lepa-

Jegwa adók., Ö&glié pk., Ponega .,,., vina, u. p. Zrínaki Topolovac. . 
Po~ega, pakráczi patrsci j., biz ól, ! 815, J a k o p o v a e L Kapelski Jakopovac. 
Sz., rk. éaglié, ·kg. ~ubocka, 816 kb., tsz. Po- Jakopovec adók., Varasdteplicz Varaldinske-
zsep ·Po!ega, jb. és ah. Pakricz Pakrae, cs. O. Toplice pk., Varasd .,.. Varaitlin,· novi 

. ~ 
• .,. 
"~ • . 

-~ 
• 

l o 
'i1 • 
• -1., • 

Kukunjevac, 78, XXVU, 89, u. t. Lipik, •• p. maroft j., ház 87, i. 59!, H., rt. Varasdteplicz ;~ 
Ca g li c. . Toplice, 't kh., tsz. Varasd Va· :~ 

Jagma Q, Jasma adók., t:&,Iié pk., Po•l6fla . jb. Novi lllarof, ah. Vara.!din, ·.' 
'• 

... Poiega, pakriczi •pakraci j., os. O. Ku- ca. O. Varasd 16, XXV, 88, u. t. és ~ 
kun)evae, u. t. Lipik, 'R. p. Caglié. · u. p. Varasdteplicz -- V Toplica. 'il 

Jagni6-dol O, l:ivet& Nedjelja adók. él pk., Jakopono Q,Jakopovec adók., Varasdteplicz-
Zágráb .,,., Zagreb, ~amobori j., es. O. Saino- Vara2dinske Toplice pk., Varasd vm.- Varaitlit1, 

!.. . . 
• 
• • 

• •• 
bor, u. t. Samobo1·, u. p. Sveta Nedjelja. novimarofl j., cs. o. Varasd - Varddin, u. t. és -·~ 

Jagnjedonc adók., Sokolovac pk., X Jagnje- u. p~ Varasdteplicz Vara!dinske Toplice. 
. . 
··r 
• • 

dovac, l'eSéenik, Stari Grad ; Belot~ár-KtJrös ""'· Jakovao ll, Grabovo adók., Sotin pk., 81ert. • . 'l 

Bjelovar-Kriíet~ci, kap1·onczai kop1·ivnic&i j., vm. Srijem, vukovari j., cs. O. Opatovac, L t. _.-, 
bh 365, ! 1.700, H., rk. Kaproncza Kopriv- Vukovár Vukovar, u. p.· Soün. 
nica és ·zrinski Topolovac, -i.OJ.~ lth., tsz. Belovár J a t o v a_ c P u a t a l. Jakovac. 

• 
• • 

• 
• 

• 

• 

• •• 

·~ •• 

• • • 
• • 
• 

•• 
j 

• ' 
i . . 
• 

l 
) 

f 
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• 
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., 
• • 

latofeJ O, Zabrdske Rogulje adók., Bu~ pk 
Fo11egfl ",., - Polega, pakráczi patrac l J., 
• 11. Buc!ko Kamensko, L l. Pakráez Pat rac, 
• p. Bul'!ko Kamensko. 

• 
Jak o v e i l. Netretiéki Jakovci. 

'ág· JalovJje adók., Bistra pk,, X Jakovlje ; Z 
rób .,,., - Zagreb, stubicai j., ház 305, i. 2. 
IL. rk. Kraljev Vrh, 3.2~ kb., rk.. Kraljev V 
t& Zagreb, jb. Stubica, ah. Zásráb 

ou., 
rh, 

u. G. Bistra, lí3, XXV, 81, u. t. PuA éa-• 

Biltra, a. P• Biatra. 
'ág-. JatoTlJt 0, Jakovlje adók., Bistra pk., z 

r~ nt. ZGgrsb, j., o. Bis tra, 
• t. Pulea-Bistra, L p. Biatra. 

vs ki lHO't'O adók. és pk., X Jakovo, Jako 
lljua, Kanastir Fenet:; 81ertm ""'· Srijem, 
8QDJ'Í zemuni j., ház 803, f, 1. 796, Sz., .::f, 
limonr Zemun, 7.003 kb., tsz. Mitrovicza 
Jitrovica, jb. ~· ah. Zimony Zemun, cs. 
BoljeYCi, 70, XXVIII, 9!, u. t. és u. P• Sur 

• 
Zl· 

rit. 

6. 
ö in. 

.Jako1'0 O, Jakovo adók. és plt., S•srtm 'Vm. 
- SrijM, zimonyi zemuni j., T• ca. G. Bo 1-
jlvci, u. t. és lio P• Surl!in. · 

l ak o 't' o Y i 6 i L Banski Dre novae. 
.JakoTBkl IJJu6 r-., Jakovo adók. és pk., 8 le-

• 11.. Srije•, zimonyi zemuni' j., cs. o. 
Boljevci, .. t. él L p. Surl!in. 

sié; Jaklié adók. tis pk.., X Jak§ié, Pastara Jak 
lom ga "._ · Poiega, pozsepi polepi j., ház 

·196, i 1.048, H., sz., O• kg. Trestanovci, 2. 669 
kb., tsz., jb. és ah. Pozsega Polep, cs. G. Pozs e ga 

'é), -Polep., 78, XXVJII, 91, r (Blacko-Jakiii 

~· • 

Jal:Ué 0, JakAié adók. és pt., Po1aegtJ "'' - Polega, j., o, cs. O. Po-
llef-.1- Poiega, (Blacko-Jak§ié), ~ • 

sk e Jakll61 O, vicza · Komor 
loravice adók. ·és pk., .Motlrw-Fiume '"" • 

vrbovskoi j., cs. G. Vrhovs ko, 
It t. CameralmoraYicza Komorate Morav • 1ce, 
1. p. Val!inié-selo. 

.Jallf6.kl Cerone adót., pk., )( Brij est, 
egtJ lakliéti Cerovac, Rajsavci, Sumanovci; Pon 

' ... -húga, pozsepi po!esai j., ház 1 a 
, H., n., m., rk. Vetovo, Po.fle!ike Sesvete 

,f, 
és 

• 

laUié, q. Vetovo, 1.118 th., tsz., jb. és ah. 
PolStp Po!esa, CL 6. Kutjevo, 78, XX V III, 
ll, •· t. Blacto-Jakli6, 11o p. Jak!lié. 

ók., CeroT&c O, Jakiiéki Cerovac ad 
.labi6 pk., PonegtJ "'· · PolegtJ1 pozsesai 
poiepi j., ca. G. Kut,ievo, u. t. Blacko-J ak §i 6, 

. L P• Jakli6. 
' ' Jatll6.kl Gradao r-., Trapari adók., Jak §ié pt., 

• • 
l J., PoeregG ",., Pokga, pozsesai poiesa 

11. 11. Pleterniea, 11o t. Blacko-Jaksié, u. p. Jak !i: é. 
NoYOselcl O, Trapari adók., Jak si ó 

· pk., Po11ega ••· lbl'egtJ, pozsesai pole 
j., ca. G. Pletemica, a. t. Blacko-Jabié, u. 
lakiié. 

• pl 
p. 

• 
• 

• 

r-., Jezero adók., Ptalki pk., MotJ
us-l<iums ""'· Motlrui-Bijeb, osulini j., ea. o • 
aiki, u. t. és u. P• PJaAki. 

r 
Pl 

ee O, Potok adók., Gomja Stubiea. 
p k., Zágráb ""'· - Zagreb, j., cs. G. 

onja Stubica, Uo t. Donja Stubiea, u. p. Gornja D 
St ubica. · 

JakuAevee adók., Odra pk., X Hreliói, Jakuie-, 
ve c ; Zágráb .,._ Zagreb, naanoriczai 
v elikas oricai j., ház 177, i. 1.058, H., o, 1.363 kh., 
ts z. Zátrrib Zarrolb, jb. Nasnoricza-
G orica, ah. Sászek Sisak, cs. G. Odra, 63, 
XXV, 81, • t. Naanorieza Velita Gorica, 
u. p. Odra. -

JakuAeno 0 1 JakuieYec adók., Odra pk., Zr!.g-
r áb ""'· ZagrtiJ, o naBYsoric•ai velika· 
go ricai j., cs. o. Odra, L t. Nausoricza Velita 
Gorica, lio p. Od1'L. . 

J a t u l e v e c l. Zahoi!ki Jakule'Vec. • 

J a l e s l. Breznil!ki Jalea. · 
Jalkonc adók., BiU:upec pk., Vara1tl ""'· -

Varal'ditt, varasdi varaidini ~. ház 73, ! 
5 85, H.,- rk. B,1!ikupec, 7'9 kb., tsz., jb. és ah. Va-
ra sd Vara!din, cs. G. Varasd Varaldin, 11, 
x XV, 88, u. t. és 11o P• Varasd Varaldiz1. 

• • 

Jalkovec O, Jalkovec adók., Biskupec pk., 
Vi araatlt1A Y.araíditt, varasdi varaidini j., 
es • O. Vara1d Varaldin, 'il. t. és •· p. Varucl 

Varaldia. 

J alAnec O, éul!erje adók., Sesvele pk., Zágr66 
1J m. ZGgreb, zágrábi Z&BI"ebi j., es. G. Sesvete, 

•• t. és u. P• Sesvete. • 
J a l il e v e c l. Breilki Jal!ievec, · Jal· 

ie vec, Nartski Jal!ievec, Sviboveéki Jal.Sevec .. 
JalAje Q, Velita Erpenja adók., Veliko Tqo
ite pk., Varastl ""'· Vara~ditt, klii.Djeci j., • 

V l 

cs. G. Zabolt, u. t. és a. p. Veliko Trsovi§ée •. 

Jallabet. adók. és pk., X éehalnica, 
Ja ~bet, Jallabetski Jalilevec, Jalzahetsko Brdo, 
R ukljevina; Yaraatl ""'" Varalditt, varasdi. 

varaidini j., ház 171, i. 1.171;, H., o. 1.815 kb., 
tsz., jb. és ah. Varasd , Vara!din, es. O. Varucl 
- 16, XXV, 88, u. t. Varasdteplicz -

araldinske Toplice, ~· v 
Jallabet Q, Jalla.bet adók. és pk., Vartuti .-. 

Yaraidin, varasdi varüdini j., o. Cl. G. 
v arasd Varddin, a. t. Varasdtepliez-
d i nske Toplice, ~

Jal!abettna f"\ Badanica adók., Gabuna pk., 
er6cse 'Vm. Viro11itica, verilezei viroviticai Vi 

• 
l·· 

Ja 

cs. G. Suhopolje, lio t. és u. p. CabunL 
laliabetina Pusta l. J 

lmbrijoTec O; Kelemen adók., 
liabet pk., Varasd ""'· - Varaídin, varasdi 
varaidini j., cs. O. Varasd Varaldin, .. t. 

v arasdt~.>plicz VaraMinsite Toplice. L p. JallabeL 
Jalzabetski JalAeTec r-., Jallabel adók. 6a pk., 
arastl vm. . Varaiditt, varasdi varaldiDi v: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

' 

' 
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j.. es. ft. Varasd Varaidin, u. t. Vnrnsdteplirz Zei !Jrcib vm. - Zagreb, pisarovinai j., cs. ö. 
- Vara!din~ke Toplice, u. p. Jnliabel Pisnrovinn. u. t. ~ n. p. Pisnrovina. 
. Jallabetski Maii Vrh r-., Kelemen adók., Jamnflka Velikn adók.. Pisarovina pk.. X 
Jallabet pk., Varasd vm. · Vara1ídin, varasdi' Hasan-hreg, .Jamn1cka Gorica, J11mnickn V••lika, 

j., ca._ o. Varilsd Varaldin, · u. t. Radiéeviéi; Zö.gráb vm. Zagreb, pisnr.:>vinai j .. 
Varasdteplicz - .Vara!dinske Toplice. u. p. Jal- ház 9;l, f. S..'lö, H.. rk. Pisarovinska Jnmnica. · 
label 3.5'11 kb., tsz. Zágré.b Zagreb, jb. Pisarovina • 

JaJiabetsld Veliti Vrh r-.., Kelemen adók., ab. ·Jaska, cs. O Pisnrovina, 96. XXVI, 83, u. t. 
pk., Varasd vm. ' Varazdtn, varasdi és u. p. !Jisnro.vina. . 

- varddini j., cs. ö. Varasd Varaldin, u. t. Jnmuicka '\'elika O, Jamniilka Velikn adók., 
Varasdteplicz Varafdinske Toplice, u. p. Jal- Pisarovina pk., Zágráb vm. Zag·reb, pisarovinai 
lahet. j., cs. O. Pisarovir~a, u. t. és u. p. Pisnrovina . 

Jal!nbetsko Brdo r-., JaJJabet adók. · és pk., Jamnicko Po1lgorje O, Pisnrovinni aclók. és 
Varasd vm. Vara1íclift, varnsdi varaidini pk .. Zágráb vm. Zag·reb, pisarovinai ,i., cs. O. 
j., cs. G. Varasd -- VaraMin, a. t. Vatnsdteplicz Pisarovina, n. t. és u. p. Pi::arovinn. . 
- Varaldinske Topliee, u. p. Jamno O. _TrakoSéan adók., Bednja pk., Va· 

JaJRarlea adók., Medjurié pk., Poesega n~. rasd vm. Vara~tlin, ivaneci .j., cs. ö. Bednja. · 
Po'iega, novskai j., ház 1!.f., f. 689, H., m., rk. u. t. Lepoglava, u~ p. Bednja. . · 
Medjurié, 2.7~8 Itb., tsz. Pozsega Poiega, jb. Janeani O, Zubrinci ndók.. Bosiljevo pk .. 

.Novska, ah. Ujgradiska Nova Gradisk.a, cs. ö. MotlruR-Fiume vm. Modrua·R(ieka, vrhovsko• ·. 
Lipovljani, 78, XXVU. 89, u.; t. és a. P• Banova j.,, cs. ö. Severin na Kupi, ·a. t. !ieneralski Sto:. · 
.Jarug-d. u. p. Bosiljevo. 

• 
• 

Jamarica O, Jamarica adók., Medjurié pk.; J a n c i é i l. Toboliéki Jnnéiéi. " • 

Possega vm. Po'iega, novakai j., cs. O. Lipovl- J a n é i é i l. Trojvrh. · 
jani, u. t. és u. p. Hanova Jaruga. J a n c i é s e l o I. Trojvrh. · • 

Jamarje p, M&Avina adók .. Rakovica pk., Mod- Janda r-., Krcedin adók. és pk., 8seri1n vm. -
rw-Fiume ""'· · Motlrui-Bijeka, szluini Srijem, ópazovai starapazovai j., cs. ö. Stari ·. · 

• • 
slunji j., cs. G. Nova· Krslja., u. t. Rakovica, u. p. Slnnkamen, u._~ Ujzalé.nkemén N ovi Slimka· 

· Nova KriijL . · men, u. p. Kr~din. . · 
J ame adók., Stankovac pk., )( J ame, S.Snica; J a n u r e j se l o l. Dvornnci. r 

• 

Ugráb vm. Zagr!b, glinai j .. ház 110, f. 6117, Jandl'lléi r\, l'rlod.ru§ adók. és pk., Modrua· · 
B., sz., rk. Maia Solina . és Si!>inec, kg. Glina, Fiume vm. -- Moclru8-Bijeka, ogulini j. rs. ö.. : .. 
!.133 kb., tsz. Petrinja, jb. és ah. Gliha, cs. O. .Modrus, u. 1. és u. p. Mod~us. . _1 

Glina, 96, XXVI, sa, u. t. és u. p. Glina. Janjal! O, GeneralakiStol adók. és pk., Moilncs-
lam.e O, Jame adók., ·stankovac pk., Zágráb Fit~me vm. Motlrt~i-Bijel:a, ogniini j., cs. ö. ; 

"'· Zagreb, · glinai j., cs. O. Glinn, u. t. és Generalaki Stol, u. t. és u. P• Generalski Stol. ~ 
a. p. Glina. J a nj a ck a Kos a l. Ivceviéa 1\osa. . ·;:; 

'JanulDa adók. éspk., )( Jamena, Flsdjeno.,vci; Janja Gora adók., . :laski ~k., )( 'Qrli?i, Jan~o- ; 
&ertm vm. _ Srije-M, §idi j., ház 898, f. !.14(., gorsk~ P.o~D_luge, . JnD.,Jog~~kl _Gr~ho,·cl: Jan{o- .1 
Sz., h., -=f, rk. Strosinci, gk. Rajevo selo, 13.!&<b! gorskl Mmé1, ~anJogorsk~ SusnJD.rJ, JnnJogors .. ~ 

· th., tsz. Mitrovicb Mitrovica, jb. ~id, ab. Mitro- ::i~ro selo •. Juk1é1, ~~roliJe.' . Latas-b~do, La~'il, 
, Mitrovica, CL G. helyben, 70, XXVIII, 90, L~s~c, M~h. Tuk, MJ§}Jenovl~l, . \esull, _P?grmllo-

• 

•· ~ Vrbanja, ~. • · · . . v1é1, Str•~no Brdo, SusnJarJél, Vehkt .'~; , 
· Modrw-lh,ume vm. oruhm J~ 

.Jam.ena O, Jamena adók. és pk., S•erlm vm. ház 177 .c 1 100 S k lJJ 'k' 3 780 ·kb •--
·s,. · · 'di · """- " b l b ~ ' ., · ' z., If. as 1• • ·• WOL, - •Jem, 81 J., ,, Cl •. u. e J en, .. .. 'b és h O .. nl' " PIA"k' 96 xxv'I 0 " -. b . .. _..." . J • a • ti .... Jn, cs. u. ..." 1. , • • , ou . 

... r &nJ&, ~· t. é PIA"k' · . n. s u. p. ..., 1. 

Jamui~a.adók., Dvor pk., Zágráb vtn. - Zag- · Janja Lipa adók., Medjurié pk., ·pozsega ""'· 
Nb, dvo~ ~·· ~áz l.U, f-1.181, ~z..' =f, 4-.189 kh., Poiega, novakai j., ház 1St6, f. ö7!~,. H., rk. 
ta. PetrinJ&, jb. Dvor, ah. PetrlDJa, cs. O. D_vor, Medjurié, 3.3~3 kb., .tsz. Pozsega Po!ega; jb. 
16, XXVII, 83, a. t. éa L P• DYor. Novska, ah. Ujgradiska Nova Gradi!lka, cs. G~ 

Jamutca O, Jamnica. adók., Dvor pk., Zágráb Lipovljani, 78, XXVII, 89, u. t. Pakrnéka Poljana. 
"'· - Zagreb, dvori j., -=f, cs. ö. Dvor, L t. és a. p. Banova Jarura. · · · 
a. p. Dvor. . · .. Janja Lipa Q, .J ania Lipa adók.,' .Medjurié p.t., 

J am n i c a L Pisarovinsb Jamnica. - ;t>osseg" vm. Pozega, novskai j., cs. O. Lipev-
.Jamufi~ka Gorica O, Jémnii!ka V elika adók.~ ljani, u. t. Pakraéka. Poljana, u. p. Ba.nova Jaruga. 

Pisarovina pk., Zágráb .... . Zagreb, pisaro· . J JUJjani O, Gornje Dubrave adók. és pk., Mod
'rinai j., es. G. Pisarovina, a.. t. és u. p. Piso.rovina. rus-Fiume vm. MorJru;-Bijeka, ogul1ni j., cs. 

.JaiiP!il!k' Kisellca r\, adók. és pk., O. Genero.lski Stol, •· t. Tounj. u. p. Gornje Dubra-.'e . 
• • • 

• • 

• 

• 

• 
• 

• 
• • 
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• 
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l 1 n J a n i l Donje Du b\':\ ve. 1lm. - Zagreb, zágrábi - zagrehij., es. O. ZRprali~ 
· .JanjC!e r'!, Studenci adók., Peru.llit p'k., Lilca- u. t. és u. p. Savaki Marof. 
,l'orba"a ""'· Lika-Krbava, pet•u!liéi j., ca. 0. Japaga o. &ovica adók., Lipik pk., Pb!IRflga 

• 

Janj~e. u. t. és u. P• Peru!lié. Poiega., pakráczi patraci j., ca. O. Pak- · 
JanjeTalj O, BeiiJTad adók., Gri!ane-Belgrad rácz Pakrac, n. t. Pakrácz Pakrac, a. p. Lipik. 

pt., Modrti3-Fiume 17m. Moclrui-Rijeka, cirkve- Jara~ke Med,llce 0, J arak arlók. és pk., S•e-
mrai erikvenicai j., cs. o. Cirkveniea Crik- rém 17m. · Brijem, mitroviczai - mitrovicai j., 

u. t. Gritane, u. p. Trihalj. ca. O. Hrtkovci, u. 1;. Hrlkovci, u. p. Jarak. 
JanjeTcl t'""\, Alsómiholjáez Donji MiholjRc larak adók. és pk., X Jaral!ke Medjir.e, .Jarak, 

ldók. és pk., Verőeze 1lm- Viro1l,tica., alsó- Zeukovac ; 811erim 11111. Srijem, mitroviczai -
mlholjáczi - donjimiholjaci j., ca. O. Alsómibol- mitrovicai j., hú '275, :E 1.5M, Sz., .:f, rk. Hrtkovci, 
j6a Donji Miholjac, u. t. és u. p. Alsómihol- 5.963 kb., tn., jb. és ah. Mitovicza - Mitrovica, 
jjel Donji MiholjAc. cs. O. Hrtkovci, 70, XXVIII, 9!, a. t. Hrtkovci, 

lanjol!'ondre Poi!imnge ,-..., Janja Gora adók., [g!. 
I'Wki pk., Modrt48-Fiume 1lm. Modrtd-Rijeka. Jarn'll:· O, Jarak adók. és pk., Sserém 
lfllliDi j., es. O. Pli\Ski, L t. és u. P• Pla!lki. Sr\;em, mitrovie:r-ai mitrovicai j., =j=-, ca. ll. 
lanjogor~ki Grahovcl l"'\ Janja Gor.a adók., Hrtltovei, a. t. Hrtkovei, ~-

Pidki pk., Morlr"11-Pir~t11e f1fll, Morlru;-Rijeka, J11r~ani o. Mari~ovae adO l:., Voja'kovae pk .. 
lf'lllini j., es. il. Pldki, n. t. '- 1L p. Pla!!ki. Belo1lár-KorÖ8 """ Bjelot~a.r-Kriiet~ci, iii-

Janjogorskl Xirtói "'"'· JanjaGora adók., Plasd rOsi!.... krileveii j., ca. O. KOrOs Kritevci, 11.. t. 
pl, Modrt~s-Fiume - Modrui-Rijcka, ogulini KOrOs Krilevei, u. p. Vojakovac. 
j., es. lJ. Pldki, u. t. és u: p. Pla.iki. . Jarile Polje adók., Netretié pk., X Jar~ 

Suiinjarl r'!, Janja Gora adók., Polje, Strafa ; Zágráb . Za._qreb, károly-
PilAi pk., Modru8-Fiume flfll. Moilrul-Rijeka, városi karlonci j., hb 79, f, 465, H., rk. N ovi· 

.. eplin j., ca. O. Pla.~ki, u. t. ál u. P• PlaAki. grad na Dobri, 1.390 kh., tsz. Zigráb -
Staro selo ~. Janja Gora adók., jb. és ah. Kirolyváros Karlovae, cs. ö. Maii 

' Pldki pk.,Modt"Us-Fiume ""'· Morlrui-Rijeka. Modru§potok, 96, XXVI, 84, 11. t. Károlyváros-
eplini J., ca. o. PlaAki, u. t. n u. p. Pla.Ski. Karlova c, a. p. Netrelié. · 

Jaü:omlr adók., Stenjevec pk., Zágráb 1lm. Jari!e Polje O, Ja~e Polje adók., Nelretié pk., . . 

- Zt~greb, - agrehi j., hú 2, i. 21, H., Zágráb "._ Za.greb, károlyvé.roai karlovaei 
lk. 1.009 kb., tsz., jb. és ah. Zág- j., cs. G .. Maii Modru§potok, u. t. Kirolyváros .-
db ca.. IL Vratx!e, 1)3, XXV, 81, u. t. Karlovae,-...u. p. Netretié. 

- Zagreb, L p. Stenjevec. · JarileTAc n, Petrijevci adók. és pk., Veróclt · 
,-..., Jankomir adót._, Stenjevec pk., vm. - Vir01litica, eszéki osijeki j., cs. ll. Valpó 

IGgr,jb ....- Zngrcb, d.grábi zagrebi j., cs. Valpovo, u. t. és •· p. Petrijevei. 
l. Vrap&t, 11o t. Zigráb Zagreb, u. p. Stenjevec. J a r e k l. Stenjevei!ki Jarek. 

r'lt Slatinaki Drenovae adók.. és pk., J a r e k L Vinil! no. . 
rerrk•e tma. Viro"ifiea, szlatinai alatinai j., J a r e k l. Visoko. 
ea.ll. Slatinslri Drenovae, •· t. Mikleul11 u. p. Jargovo O, Dribir adók. és . pt., Mod,.".. 
Slaünski Drenovac. , Fiteme · Modrui-BijektJ, cirkvenicai -

J a n ko v i ~ e v G r a d L Cabuna. cirkvenieai j., cs. o. Cirtvenica Crikvenica, 
lantoTlől r'l, Krasno adók., SzentgyOrb"Y n. t. és u. p. Bribir. . 

· · heti Juraj pk., Lilca-KorbatJtJ 1lm. Lika- Jar1d O, Natkrilovljan adók., Krilovljan-Cestiea 
Krba1la, zenggi senji j., es. O. Krasoo, u. t. és pk., Varasd".. Varaidin, varasdi varatdiDi 
1. p. Szentgyllru Sveti Juraj. . j., ca. G. Viniea, u. t. és u. p. Vinica. 

J a nk o v i 6 i L Crikvenica. · J a r ki l. Honatléevi Jarki . 
Janko'rió-poljane ,-..., Ramljane adók., Sinac Jarkovcl r---, Golubinci adók. éa pk., S•ertm 

pl, Lika-Korba"a ""'· - Li~a-Krba1la., oto· 1lm. ópazovai 1tarapuovai. j., cs. 11. 
aáni oto~ci j., es. O. Janjc'!e, u. t. Otocsé.n Ópazova Stara a. t. és u. p. Golubinei. 
Otol!ac, u. p. Lelée. J armlna adók. és p t., 8• ert. ""'· - 8rijtff1, 

. . JankoTo Selllte O, MateAko selo adók:., Ge- vintovczei vinkovcii j., biz ~30, f, t.19i, N., 
lleralski Stol pk., MotlrtfB-Fiwme ""'· Moilnű- O• kg. Gabo!l, 1.667 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. 
Bt;eka, ogniini j., ca.. G. Generalaki Stol, u. t. és és ah. Vintoveze Vinkovci, es. ll. Markulica, 
1. p. Generalaki StoL 10, XXVIU, 90, u. t. és •· p. lvaokovo. 

oJanknv Potok r.., Zajile adók., Buc'! p~. Po•sega Jarmina O, Jarmina adók. és pk., Burlm 
•·- Poiega, pairáczi patraci j., es. O. Buc!ko ""'· Srijem, vinkovazei vinkovcii j., o. cs. 11. 
lawensio, u.' t. Sira!, u. p. Buc'!ko Kamens~o. Marku!lica, n. 1;. és u. p. Ivantovo. . , 

J&nkov Vrh l. Sopc'!ié-vrh. ,Jarnnlól Q, Lipnik adók., Ribnik pk., .Zág
JanuAn~ 0 Brdovec adók.. és pk., Zápráb ráb ""'· - Zagreb, kirolyvárosi karlovaci j., 
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01. G. Maii Modrgjpotok, a. t. Károlyváros -Kar· J'asenik o . 
lovac, a. p. Ribnik. 

J a r n e v i é s e l o I. Jarneviéi. 
' 

Belovár-KöröB 
vári - b j elo v ari 

f'"\ Djakoval!ki Selci adók. és pk., Severin. 

Sandrovac adók., Severin pt.., 
V fil. Bjelovar-Kriie",ci, helo
j., 01. G. Rai!a, a. t. 61 u. p. 

Veróc1e t~m. - Virot1ilica, diakaviri djakovoi J'asenovac adók. és pt., X Jasenovae, Lou
j., ca. G. Diakovár Djakovo, a. t. Ils a. p. l!arice ; Po11ega t1t11. Poíega, novakai j., bú 
Dia ko vár Djakovo. · (.56, ! H., u,, CS, .:f, 4.6'ii kh., tsz. Po-

J' ange adót., Sikirevei pk., Snrna t1t11. zsega Poiep, jb. Novska, ah. Újgradiska -
Srijem, zsupanyai mpanjai j., ház 74,, ! 377, Nova Gradiaka, cs. G. helyben, 78, XXVII, 88, 
H., rk. Sikirevci, 1.1 ll::h., tsz. Eszék Osijek, r, _[11 e. ~. 
jb. Zsupanya Zupanja, ah. Vinkaveze Vinkovci, O, Jasenovac adók. és pk., Po,.ega 
es. G. Babina Greda, 70, XXVIII, 90, •· t. és L p. em. Poiega, novskai j., cs, .:f, cs. G. helyben, 
&mac. r, _[ll e. ~- . 

J'aruge O, Jaruge adót.,' Sikirevci pL, 81erlfll r'!, Boril!evae adók., Alsólapacz-
""'· Srijet~~, zsupanyai - j., OL G. Donji Lapac plt., Ltk11-KorbatJtl .LiitJ· · 

Greda, u. t. és a. p. Krbava, alsólapaczi donjilapaei j., cs. 6. 
J a r a g e L Kosanovic-jaruge. Alsólapacz Donji Lapac, a. t. és a. p. Alsó-
Jatilo O, Vrap~ adók. és plt., Zdgrtlb .._ lapacz Donji Lapac. · · 

Zagreb, zágrábi za(frebi j., cs. G. Vra~, •• t. J as e a o v a 6 ,a l. Cesarii'!ka Jasel1oval!a, Mi· 
Záwr!b Zagreb, •· P• Stenje:vec. Jasenova~ 

JanAja O, Nori:ié-selo adót., Podvrh pk., Zág· Jasenova~kl Jabi,nac adók., Jasenovae pk., 
rtíb fJfll. Zagreb, sarnohori j., cs. G. X Jasenoval!ki Jahlanae, Jasenoval!ki 
•· t.' és •· p. Samobor. · Ponega ",.. Po'iega, novakai j., ház 77, i. 
Jasena~ka Javornloa f'"\ Juenak adók., Op- 'Sz., .:f, rk. Gornji Rajié, 5.603 kb., tsz. Pozsep-

• 
Jin pk., ••· Modrtii-Rijel:a, Poiega,jb. Novska,ah. Ujgradiska Nova Grad~ka, 
Oflllini j., cs. G. Jasenak, •· t. és L p. Orulili. c& G. Jasenovac, 78, XXVII, 89, u. t. és .~ ,. 
Juena~tl Tlaovac r'\1 Jasenak adók., Orulin Jasenovac. . 

pt., M.oarw·FiutM v& .MotJrtii·Rtjeia, om- JabJanac O, Jasenovac!ll::i Jablanae 
lini j., cs. 6. Jasenak, a. t. és a. p. adók., Jasenovac pk., Po1sega t~m. Po'iega, 

· Trelo f"'l, Jasenak adók., no"Yskai j., .:f, cs. G. Jasenovac, a. t. és u. p. Jaae-
pt., .Moart18·FiutM ••· .Moarui-Rijela., oru- novae. . 
lini j., es. G. Jaaenak, L t. és L p. Ogulin. JasenovaiSkl Strug r'!, Jasenovac'!ki Jablanac 

Jasenat adót., pk., X Jasenal!ka Javor- adók., Jasenovac pk., Poesega .",.. Poíeg., 
aica, Jasenal!ki Tiaovac, Jaaena&.o Vrelo, Jase- novakai j., cs. G. Jasenovac, a. t. ~s •• p. Jaae-
nak ; .Moaru-FiMu .,... oru- novae. · 
lini j., ház 161, ! 1.180, 9&., ~. rk. Ogulin, Jasenov~anl adók., Staza pk., Ztígrtíb "".. -
Ui.709 kb., tsz., jb. és ah. Ogulin, cs. G. helyben, Zagreb, j., ház 38, i. t:i.O, Sz., rll::. 
96, XXVI, 85, •• t. 6s L P• Ogulin. Sunja, kr. lrleminska, 737 th., tsz. Petrinja, jb. 

Jasenak o·, Jasenak adók., Ogolin pk., Mocl· Kostajnica, ah. Petrinja, cs. G. Crkveni Bok, 96, 
ru-Fiu~ VA MotJrW-Bijelt;a, orulini j., .:f, XXVU, 83, u. t. Sunja, a. p. Staza. 
cs. ö. helyben, u. t. és u. P• Ogulin. JesenoviSanl o, Jasenovl!ani adók. pk., 

Jasenar n, Smotric adók., I.ovinac pt., Liia· Zágráb 11m. Zagreb, .tostajnicai j.: cs. G. Crt· 
Korbam fJfJI. Lika·Krbat1a, ifl'Ri!aci j., cs. G. veni Bok, u. t. l:innja, a. p. Staza. 
Lovinae, u. t. és u. P• Lovinac. Jasenov:lca O, Ribnik adók. és pk., Zágrát 

Jasenal adók . .' Ivanova ... selo. pk., ?JelOfJIÍ.r: Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., cs. o. 
Körös fJfll. B"elot1ar-KruefJct., grubiinopoljel Maii Modruipoto.t a t Károlyváros Karlo'fae, 
j., ház 161,. ! 9~9, Sz., h., rk .. Grubisno Polje, u. P• Ribnik. '. • • 
kg. Tur&!né-polje, 8.930 kb., taL Belovár K · k. · k Ltk 
Bjelovar, jb. Grubi!lno Polje, ah. Belovár Jaslkovac O, . orentca adó és. P . ., ·ca-
Bjelovar, cs. G. Grubiano Polje, 16, XXVU, 87, Korba.va ·Vfll, Lilt;a-Krbat1a, .torentC&I j., cs. 4. 
L t. Gjulaves, u. P• Ivanova selo. KoreDica, •· t. és u. p. Koreruca. 

JasenaA O, Jaaend adók., hanovo selo pk., J as ka I. Jaatrebarsk~. Jask~ .. 
Belot1tír·Körös t1m. BjelotJar-Krilet1ei, gru· Jasnié-brdo. O, GornJI Buda~kt ~~k., Kr~J~ 
bisnapoljei j., cs. G. Polje, a. t. Gjulaves, pk., MotJrus-Ft.ume "'"'· MotJrui-Bt.Jeka, voJmti 
u. P• lvanovo selo. · j., cs. ö. Veljun, u. t. és a. p. Krnjak. .. 

Jasenict 1'"\ Kuéanci adók., ivoAevci pk., Jas~rebarsko Jaska adók. és pk., Ztígrá• 
Vet·ócle ""'· Virovitica, alsómiboljáczi t~m. Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., ház !10. 
donjimiholjaci j., cs. ö. Sijivo5evci, •· t. és a. p. f H., (), ifk. ZAgrab Zagreb, kif. Károlr-
Alsómiholjácz. Donji Miholjac. város Karlovac, 3.813 kb., tsz. Zágráb z.., 
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llb. jb. tSs ab. helyben, ca. G. helyben, 86, XXVI, .,... Polegt.l, pakráczi pakraci j., ca. 6. 
p e. ~· Buc!ko Kamenako, •· t. Pakr'cz Pakrac, a. p. 

J&rirebarsko .Jul:a m..-., Juka Jastre- Buc!ko Kamenako. 
-.nt o adók. és pk., Zdgráb ""'· Zt.~greb, Jazak adót. és plt., X Urolevac j S•e-
jukai jutrebarakoi j., 61 cs. o. helyben, rtm .,"., EWijM, irell'i irill'i j., bú 361, 

..[' e. ~. i. 1.798, Sz., =t=-, ik. Ruma, S.77:t kb., tsz. Mitro· 
adók., J.sto..-o (u Malom Erjaveu) pk.., vicza Mitrovica, jb. Ireg - lrir, ab. Ruma, 

X Jaikovo, Kali Erjavee. Treaéeno, Voltaani j ca. O. Vrdnit, 70, XXVIII, 91, a. t. Vrdnik, [81. 
U.grdb tltll. Zagreb, károlyviroBi karlovaci Jazak o. Jazat adók. és pk., s.".,". Ul.-

j., ház 1!1, f. 668, H., rt. Jlabi~no, 1.883 kh., Srijem, iregi iriri j., ;=., ca. G. Vrdnik, a. \. 
laZ. Zápáb Zagteb, jb. 6a ah. Károlyváros Vrdnit, ~ . 
Iarlovac, ca. 6. Svetice, 96, XXVI, 84., L t. J a z ak Sa l a l L UroAévac. 

.lárolyváros Karlovac, ~· J a z a t B e l o l. Jazak. · 
• 

Q, Jaikovo adók. H p t., Zágráb adók., Rajié pt., Po.,ega "._ -
,., Zt.~greb, kboly..-iroai _ karlovaci j., Po!ega, novakai j., hái 181, :f. 71~, H., sz., rt. 
.. O. Sntice, a. t. Karlovac, Gornji Rajié, ll'L Lipovljani, q. Donji Rajié, 
• p. Jukovo. , ~.26! kb., ta. Pozaep Polep, jb. Novska, ah. 

laTor Q, !umberdo llrzlo Polje adók.; Kalje Ujgradiska Nova Graditka, cs. G. Novaka, 78, 
pk., Ugrdb .,... Zagre'b, iaskai' jastre- XXVII, 89, a. t. éa a. P• Gomji Rajié. 
ltar$koi j., ca. G. KaJJe, a. t. Krasié, a. p. Kaije. JazaTica O, "Jazavica adók., Rajié pk., Po11tgt.~ 

.JaTeruj adók., DYor pk., Zágráb ""'· PolegG, novakai j., ca. G. Novaka, •· t. és 
J&agrtil, d't'ori j., hú 107, ! 1.89 .. , Sz., .:f-, rk. a. p. Gomji Rajié. 
Dh' ola, th., ta. Petfinja, jb. Dvor, ah. J a z b i n a L Cvetlinaka Jaahina, Remetaka 
Petrinja, ca. 6. D't'or, 96, XXVII, 88, •· t. és Jazbina, Visnji~a Jazbina. 
L p. D't'or. . Jazblne O, KoAnica adók., Deainié pk., Vt.~rGBt.l 

laToraDJ Q, J&Toranj adók., Dvor pk., Zág· ""'· V aralt.liA, j., ca. G. Deainié, •· t. 
ráf» ... Zagrtb, dvori j., ~. ca. G. Dvor, és a. P• Deainié. · 
L t. és a. p. Dvor Jaznel O, Drqaniéi adók. és pt.,· Zágrdb 

JaTorek O, Norlié aelo adók., Podvrh plt., """ Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., ca. G. 
Záfrtl.b .,.. Zagreo, samobori j., ca. G. Samo- Károlyviroa Karlovac, •· t. és •· p. 
bor, • t. és •· p. Samobor. JaZ't'ellil: adók., Sela pk., Zágrtl.b .,._ Zag· 

laTorje 0, Brdovec adók. éa pk., Ztl.gráb reb, aiszaki sisaki j., hál 51, i. 286, H., rk. 
",. Za.greb, zarrabi. j., · o. Zap- Sela, Sit kb., ta. jb. és ah. 
reiié, a. t. és u. p. Zaprelié. S2.iszek Sisak, oa. G. XXVII, 

J a T o r j e l. Krmpotako Javorje. 8!, a. t. Siaü, a. p. SelL 
JaTornlca f"'\ ModruA adók. éa pk., Mot.lrU8- lanellil: O, Jazvenik adók., Sela pk., Zágráb 

J'i...., "ll. - Mot.lru8-Bijeka, orulini j., 01. G. . Zagreb, uiazeki sisaki j., ca. G. Sziazek-
• • 

llodrld, a. t. és a. p. Modrui. Sisak, a. t. Sziazet Sisak, •· p. SelL 
h 't'O r n i c a l. Jasenac!ka · Janloe O, Radoboj adót. 6s pt.., Yt.~rCJit.l 

adók., Dvor pk., Zágráb ""'· VarGitliA, krapinai j., ca. G. Krapina, 
~greb, dvori j., haz 86, ! 300, l:iz., k.r. Dvor, a. t. "és a. p. Krapin._ . 
8.708 kh" tsz. Petrinja, jb. Dvor, ah. Petrinja, Jedinac r-.., Habjanovci adót., Bizovac plt., 
... G.· Dvor, 96, XXVII, 88, a. t. és a. p. Dvor. Y eróc•• """ Viro.,itica, eaéki osijeki j., 

. l&Jornft Q, Javornik adók., Dvor pt., Zágráb ca. G. Bizovac, a. t. és a. p. Biaovac. 
""· - Zagreb, dvori j., ca. O. Dvor, a. t. és Jeddene O, Delovi adók., Podravsti Novi· 

' 
L p. Dvor. rrad pk., Belo"ár-K6rö8 """ BjelO'DGr-Kri· 

Ja i o r n ik l. Delnini Javornit. iet~ci, j., cs. 6. Virje, 
JaYciroYac adók., Podravaki Novii'J'ad pk., X u. t. és a. p. Podravaki Novirrad. 

Javorovac, Srdinac j Bezo.,ár-Köröl """ Bjelo- J ek i é i L · Grabovac . 
Hr-Kri~et7ct, kapronczai .toprivnicai j., haz 93, Jelacto r"'l, Oll'Ulinski Sveti Petar adók., 
!406, 81., rk. Donji Mosti és Podravski Novigrad, Ogulin pk., Modru~-Fitnne "m. Modrvi• 
q. Plavliinac, 8.337 kb., tsz •. Belovár Bjelovat·, Bijeka, oguli.ni j., ca. t'J. Ogulin, a. t. és a. p. 
Jil. és ah. Kaproncza Koprivnica, ca. G. Virje, Ü1Julin. · 
ll, XXV, u. t. éa a. p. Podravski Novigrad. J e l as l. Crnaeti Jelaa. 
Jl't'oroT&o o, Javorovac adók., Podravski N ovi- J elaSin r., Gomja Motiéina adót., Nasicz -

Pad pk., Belo"ár-Kóf"ÖietiL Bjelo.,ar·Kr,letJci, Na5ice pk., Veróc•e ""'· Yirovitica, nasiczi -
b.pronczai koprivnicai j., Cl. G. Virje, .. t. és nasicei j., Cl. G. Nasicz Na5ice, a. t. és •• p. 
" p. Podravski Novigr11d. Nasicz Naliice. 

laToroTlea r"'l, Mija!i adók., Bu~ pk., Poliego J e l e n a c l. Crnolutki Zelin. 
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1670 .Jel las 

. J e l e n c! i é i 1. Mavriéi. Korb11va "... Lika-Kt·bava, otoc;;áni oto6aei 
Jelen-grad r-., Petrijevci adót. és pt., Yerd'c•B j., ca. G. Janj~. a. t. Otocsán Oto~ae, u. p • 

'""· Virovilica, eszéti osijeti j., ca. G. LeACe. · 
Valpó Valpovo, u. t. és u. P• Petrijevci. JerC5inoTi6l O, Drivenit adók. és pk., Modrt61-

Jelenl61 ""'· Grabar adók., Kalje pk., Zágrtib Fiume · .Modru8-Bijeka, eirk.venicai 
11m. · Zagt·Bb, jask.ai ja.qtrebarskoi j., cs. G. erikvenicai j., cs. G. Kralje vica, a. t. Krilieée, 
Kalje. u. t. Kraiiié, u. p. Kalje. · u. p. Drivenicki Zagrad . 

Jelenjak adók., Desinié pk., X Donji Jaliiovec, Jet·ebié O, Cerovski Vrh adóA., Dubranec pll'.., · 
Go1·uji Zbilj, Goslenje, Jelenjak., Nebojse, Turnovo, Zágt·áb v.... Zagreb, velika
Zagorski Skalié; Varasd vm. V11raidin, goricai j., es. G. Pisarovina, a. t. és u~ p. NarY-
pregradai i., hAz !!68, f. 1.556, H., rk. Desinié és goricza Velita Gorica. . 
Zagorska Sela, 1.714 kh., Lsz. Varo.sd Varaldin, Jerelln O. Zrinski Topolovac adók., Kapela 
jb. Pregrada, ah. Krapina, cs. G. Desinié, 63, pk., Belovtir-Körös vm. Bjlllovar-Kri'fevci, 
XXV, 81, a. t. és u. p. Desinié. belovári bjeloval"i j., ca. O. Kapela, a. t. 

Jelenjak O, Jelenjak adót., Desinié pt., Lepavina, u. P.• Zl'ins.ki Topolovac. . . · 
Varasd tim. VarG'fdin, presradai j., es. G. JertoTiéi n, adók., Dreinit pt., 
Desinié, a. t. és u •. P• Desinié. Modrw-FiutnB vm. Modrua-R·ijeka,. szluinf-

Jelenje adót. és pt., X Brneliéi, Gospodako slunji j., cs. G. Rakovica, n. t. Kakqvica, a. p. 
selo, Jelenje, Lubarska, Lukeli, Martinovo, Milalli, Drelnik. . . · 
Ratulje, Zoreliéi ; vm. Modrui- J e r ko v i é se l o l. Jerk.oviéi. 
Rijeka, j., ház 394, i, 1.703, H., 0• 10.!163 Jerono adók., lvanci pk., X Bedenec, Jerovec, 

· · kb., ts~:. Ogulin, jb. és ah. SuAak, ea. G. Su!iak, Kuljev~ica, Ribié-breg; Varasel vm. Vara'fditl, 
,haditengerészet, XXVI, 85, a. t. Suaak, c:gJ. ivaneci j., hAz 36~, f. 2.1!17, H., rk. lvanefb 
. JeleDje O, Jelenje adók. és pk., MorlrUB· KameniClL és Ivanci, 2.i0ll kb., tsz. 'Varasd -

• 
Fium~; 11m. Modra.;·Rijeka, suiaki j., 0 , os. G. Vara!din, jb. Ivanéc, ah. Varasd . 
SuAa.k, u. t. Susnk., ~- cs. o. Ivanci, 16, XXV, 88, u. t. és a. p. Ivanei. 

J e l e n j e l.· GornJe Jelenje. . Jerono O, Jerovec adók., l van11i pk., Varaad 
• J e l e n j e·L e p e n i c e l. Gornje Jelenje. o vm. Varafdin, ivaneci j., cs. G. lvanci, u. t. 

• 
i JelenAéak Q, Kamena Gorica adók., Novi és Ilo P• h-anci. · · . . . 
Marof pk., Varaad vm. Varaidin, novimaroB Jertoveo adók., Szenlivánzelina Sveti lva.n 
j., cs. G. Novi .Marof, 11o t. és u. p. Novi Marof. Zelina pk., X Jertovec, Prepolno, Zitomir; Zágrtib. 
. Jeliéi n, Brinje adók. és pt., Lim-Korbava ""'· Zagreb, ·szentivánzelinai-
Vfll. - :·Lika·Krbat1a, briujei j., ca, G. Brinje, j., ház 168, f. 1.260, H,, rlr:. Bedeniea, 2.463 kb., 
u. t. és u. p. llrinje. , tsz. Zágtúb Zagreb, jb. Szentivánzelina · Sveli 

J e l i é se l o ·l Jeliéi. · , I van Zelina, ah. Zác,"'l"áb Zagreh, cs. G. Maríja · 
Jellsane n., Nasicz Naaice adók. éa pk., Bistrica, 53, XXV, 82, a.. t. Donju. Konjséina, 

Verócee vna. · Yiro11itica, nasiczi nasicei j., a. p. Szentivánzelina Sveti ·Ivan Zelina. · 
• • 

o 

. es. ö. N asi ez Nuice, m. h., L t. és a. p. J ertono O, Jerlovec adók., Szentivánzdina - · 
Na.~ii!ka Breznica. · · Sveti han Zelina pk. Zágráb vm. - ZagrtJJ, 

J e lk o v a c l. Pustara Jelkovae. inai svetiinnzelinai j., cs. G . .Marija 
. Jelkovee O, Sesvele adók. és pk.., Zágrá'b vm. Distri ca, a. t. Donja Konjiiéina, ·u. p. Szentiván-

- Zagreb, zálfrábi zagrehi j., ca. G. Seavete, zelina - Sveti !van Zelina. · 
• 

a. t. és u. p. Sesvete. · J e r u z a l e m l. Rade~ié. .. 
Jelone r-., Vrbovsko adót. éa pk., Modrus- J esenica adók., Pla!iki pk., X Cikare, Drqió-

Fium~ vm. Modru8-Bij~ka, vrbovstoi j., ca. G. brdo, Jesenii:a, Jeseni&i Mom~iloviéi, Jese.nic!ld 
• 

Vrhovsko, u. t. és a. p. Vrbovsko. Vidak9viéi, Korito, Malba!ie, Paskaai, Po!lkapela, 
J e l o v a c l. Grai!a•~ki Jelovae. Podpolje, Vukelié-poljana; Modrus-li'iKmB "., 
J e l o v a c l. Konjiiéinski Jelovee, Vo6anaki - Modrui-Rijeka, ogulini j., ház 181, f. 1.093, 

Jelovec. Sz., .:j=-, rk. Saborsko, 8.108 kb., tsz., jb. és ah. 
Jelovka O, Krasica adók. és pk., Moarus· Osulin, es. o: helyben, 96, XX VI, S.'i, •· t. Plaiiki, 

li'iume 11m. Modrui-RijeJ:a, · j., cs~ G. u. p. Saborsku. 
Su~ak, a. t. Batar a. p. K1·asics. Jeseniea Q, Jesenlca adók., Piailki pk., MotJ-

J e l o v Kl a n a c l. Moc!ilsk.i Jelov Klanac, rus-fl'iumB t1m. Modrui-Ilijeka, og.Slini j., 
llnkovic!ki Jelov Klanat. .:j=-, cs. G. helyben, u. t. l'la!iki, u. P• Saborsko. 

Jelrlea O, Kri!ipoJje adók., Jezerane pk., Jeseniöld Mowölloviél n, Jesenica adók., 
J,ika·Kr-rbava .vm. Lika·KrbaN, brinjei., j., PiaAki pt., Modrus-Fiume 11m. Modrua-Rijek-. 
es. o: Jezerane, a. t. és u. l'• KriApolje. ogulini j., cs. O. Jesenica, u. t. Pla5ki, n. p. 

J e r b i é B r d o l Jerbiéi. Sahorsko. 
Jcrbléi n, Ramljane adók. Sinac JS[., Lika· Jesenieid Vidnli:OT16i ""'· Jesenica adók., Pla!iki 
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pt., Jlorlrus·Fiume v-. Modru8-Bije'ktJ, ogulini Jezero adók., Pl&Ski pk .. X Jakai6-selo, Jezerske 
J., es. 11. Jeseni ca, 11. i. P laski, u. P• Saborsko. ~u pice, J ezeraki Rali6i, Joveli6i,. Medarica, Plal· 

JeseDje adók., Gjurmanec pk., X Hrdo, Donje canska Ljubb., Plavea, Potpnle!, Sumoni6i; Moi.
Jesenje, Gornje Jesenje, Jesensko Gerje, Maii rtU lt'iume vm. Modru8-11.ijeka., ogulini j., hál 
lfac:elj, Zagorski LnJani; Varasd vm. Yara.z- 115, f, 682, Sz., kg. Plaski, 4..671 kh., tsz., jb. és 
Ili•, krapinai j., ház .{.96, f, !!.880, H., rk. Goruje ah. Ogulin, cs. o. Pl.aAki, 96, XXVI, a. ~ 
luenje P.s Gvetlin, kh., tsz. Varasd ~~ u.. p. Plallki. . 
Vara1din, jb. és ah. Krapina, cs .. O. Bednja és J e z e r o l. Gomji Frka!iii!. 
lrapina, 53, XXV, 81, u.. ~ és u.. p. Kro~.pina. J e z e r o J. Jablanaéko Jezero, Posavsko J~zero. 

JeseDjsko Cerje O, Jesenje adók., Gjurmanec Jezerske ~upiee r., Jezero adók., Pl&Ski pk., 
pt., Vara.ad vm. Va.ra.zdiA, krapinai j., es .. O. Modrua-Fiume t1m. Modrtd-Bijeka., ogulini j., 
BedDja, a. ~ és •· P• Krapina. es. O. Pla!iki, u.. t. é\1 u. p. Plasld. 
· Jesenovee O, Glavnica adók., Moravée-Belevar Jezerski Baliéi 11, Jezero adók., Pla~ki pk.;, 
pk., Zágráb ""'· Zdgreb, szentivánzelinai Modf'U8-Fiume vm. Modrus-Bijeka., ogulini j., 
avetiinnzelinai j., es. o. Ka8ina, 11. ~ és u.. p. es. ll. Pl&Ski, u. t. M u. p. Pl&Ski . 

• 

Sesvete. · Jeidone Q, Stupnik adók. és pk., Zágráb ... 
les e n o v e c L Zauorskt Jesenovee. · Zagreb, samobori j., cs. ö. Stupniéki Obrel. 
l e !i e v i k I. Jezevik. , u. t. és u.. p. Stupniéki Leskovac. 
leAkoTo r'l, Novaéka adók., Gola pk .. Belovár- Je!edk adók., Trnjani pk., Pouega. vta. -

Kör61 fiA Bjel011a.r-Kriievci, kapronezai Pokga, brodi j., ház !?i, i 143, Sz., r., h., rk. 
koprivnicai j,, cs. o. Gola, ·u. t. l!s ll. p. Gola. Trnjani, gk. Piskorevéi, kg. Klokoéevik, 94.6 kh., 

Jesera r'l, Dre!niea adók. és pk., Modrua- tsz. Pozsega Polega, jb. és ab. Brod, CL Cl. 

• 

Fitcru fl-. ModruB-Bijeka, Oi:ulini j., cs. ö. Brod, 78, XX.VIll; 91, u.. ~ és 11. p. Garcin. 
, D~e!niea, u. t. Jezel"&ne, u. P• JeleTik O, Je!evik adók,, Trnjam plt., PoiBtg. 

lezerane adók. és pk., X Jezerane, Jezeran- tlfl~. PoJega., brodi j., ca. O. Hrod, u..~ és a. p • 
ski Grnae, Jezerenski Holjevei, Jezcranski Sertiéi, Garcin. 
~ala, Trtnji; L&ia-Korba.va. tJti&.. Lika.- Jelevo adók., Dugo selo pk., X Jelevo, Jef.ev• · 
Krbafla., bri1ljei j., ház i84., i. 1.771; H., O• ko Obedi!ióe; Zágráb vm. Zagreb, duroseloi 
6.86S kh.,: tsz. Gospié, jb. Brinje, ah. Zengg j., ház 168, :f. 890, H., rk. Dugo selo, iW7!1 kh., · 
Senj., cs. O. helyben, 79; XXVI, SU, P e. ~- tsz. Zé.gráb Zagreb, jb. Dugo selo, ah. Z 

lezerane O, Jezerane adók. és pk., Lika- Zarreb, es. o. Dugo selo, 58, XX.V, u.. ~ 
Korbafia vm. Lika·Krba.va, hrinjei j., 0• cs. O. és u. p. Dug<) selo. 
helyben, !• e. ~· . · · · JeleTO O, Je!evo adók., Dug" selo pk., Zá grá• 

Jazeranaki Crllfto Ot Jezerane adók. és pk., vm. Za.greb, dugoseloij., es. O. Dugo selo, a.~ 
Likt~-Korbava vm. - L&ka-Kt·bava, hrinjei j., ·és ·u. p. Dugu selo. · . 
cs. O. Jezerane, u.. t. és u. P• Jezerane. . Je!evsko Obedisée r., Jeievo adót., Dup 
~ezeranskl Holjevel <?• JezL•rane adó~. ~s-p~, selo. pk., Zágráb vm. Za.gt·eb, ou goseloi j., 

Lika·Korba?Ja vm. Lika·Krbat~a, hrlDJel J., es. o. Du~~ro selo, u. ~ ~~ u. P• Dugo selo. 
CS, Ö, JezeraD81 U.o t. éS Uo P• Jezerane, J S' dÓL n d • k Vi _.J 

Jezernnski BnjkoTlél fl, Stajniea adók., J eze- elovec q .. a.Aa: a._ .. _.,. e nJ& P ·• . ar..-. 
k Lik u ba L 'k 17 b "'"" V a.raz.d1n, 1vanee1 J., es. O. BednJ&, u.. t. . nme p .1 ·a·..o..or va. vm. t a-..u.r ava, · B· . 

brinjei j., os. O. Jezerane, u. t. Jezet·ane, u. p. L~poglava, ~· P~ ed~a. · .. 

• 

• 

• 

• 

• • 

Stajnica.', · ~obi O, Glavtea adok,: _Bos1ljevo pk., ~otlrw· 
Jezeranski SarUél O, Jezerane adók. és pk., F'u'~ vm. . M?dru8-R'J~ka, vrbo~skolJ., cs. 6. 

Lika-Korba?Ja tim. Li~a-Krbava, brinjei j., Se\'e.nn ~~ _Kupi, u. t. Geuerabk1 Stol, L p. 
·ca. O. Jezerane, u. t. és u. p. Jezerane. DoDJe ~nb!ice. · . . · 
· Jezeree O, Prijeboj adók., Korenica pk., Lika J o h l S v o r n lk l. Joh1. • 

Korbafia """ Lika.-Krbava, korenicai j.; cs. o. Johovac O, Hrastilnica auók., Kr.i! pk.,Belot16,.. 
Plitviéka Jezera, u.~. Licko Petrovo selo (nyiron: Köröa ""'· Bjelovar-Kriievc\, ~nmaij., CL l. 
Plitvicka Jezera), u. p. Plitvi<!ka Jezera. Kti!, u.. t. és u. p. Kri.t . 

Jezerlne O, Prekri.f.je adók., V1vodino. pk., Zá g· J o h o v a e l. Hakovicki Johovac. -
rab flm.-Zagreb, jaakai jastrebar:~koij., es ö. Jobovo 0, Miholjsko adók;, Krstinja plt., Mod· 
lr&Si6, u. t. és u. p. Krdié.. rua-Fiume tim. Modrui-llijeia, vojni6i j., 

J O, Hlevniea adók., Gjurmanec pk., cs. o. Krstinja, u. t. Vojnié, u •. p. Krstinjs. 
Ve~raBtl vm. Yaraldi•, krapinai j., cs. O. Jokié·dl'&g& r., Prljevo adók., Zrmanja pk.; 
Krapina, u.. ~ és u. P• Krapina. Lika-Korbava vm. Lika.-Kt·bava, ll'raéaei j., 

Jazernlee . O, Soéiee adók. és p.k., Zá,qráb vtn. es. O. Zrmanja-vrelo, u. t. és u. p. Zrmanja-vrelo. 
· - Za.greb, jaskai - j astrabarskoi j~, cs. O. Ko- J o l' g i é l. Komelnik. · . 

1lanjevac, u. t. Kr&Si6, u, p. So!iice. Joelnovae f""'', ~tinica adók., Jablo.nae pk., Lik4· 
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• 

Korba ua ""'" Lika·Krba.,a, zenggi - senji j., · · t' j h' 1•9 .a N h "' OSlJe 1 ., az .. , Ao 1.1 M, ., ., r ... és kg. Eszék 
et. G. Jablanac, u. t. és u. P• Jahlanac. o " ... ., "'18 ...... t E "'k 0 " k 'b . SIJe ... , iJoU ,....,, SZ. SZa 81J8 , J , 

Joslpdol O, Munjava adók., Josipdol pk., - Eszék felsc5vAros Osijek gornji grad, ab. EsztUt 
rw-FiutM "m. ltfodrui--Rijeka, ogulini j., (5, - Osijek, cs. G. Csepen Cepin, 78, XXVIII, 91, 

. .:f, cs. G. Josipdol, _Pl e. ~. · u. ~ Osjeéki Antunovac, u. p. Ernestinovo. 
Josipln DTOr r., Tenjsk1 Antunovac adók., Jovanovac Q, Jovanonc adók., Ernestinovo 

. Tenye Tenja pk., Verócl' ""'" Virotritica, pk., Veróo•e .,m. Virof.litica, eszéki osijeJd 

r. tBriest), u. P• Tenye Tenja. a. p. Ernestinovo. 
Joslpovac adók., Petrijevcf pk., X Josipovac, J o v a n o v a c l. Calmanski Jovanovac. • 

Ugljeniite; Vuóc•e ""'" Virovitica, eszéki - Jonnovica Q, Voéin adók. és pk., Veróc•' 
. osijeki j., hál 81, ! 5!U, N., rk. Petrijevci, 686 kb., ""'" Virof.litica, azlatinai alatinai j., ca. G 
tsz. Eszék Oaijek, jb. Eszé\ felsilváros Osijek Vooin, •· t. é:J u. p. Voéin. 
JOrnji grad, ah. Eszék Osijek, ca. G. Bizova~, Jonnovl6a Lag n, 'Donje PazariAte adók., 
78, XXVIII,· 91, u. t. és u. p. Petrijevci. Pszniste pk., Lika-Korba"a ""'· Lika-Krba.,a, 

• 

Joslpovac Q, Josipovac adók., Petríjavci pk., perusiéi' j., cs. G. Pazariste, u. t. Perusié, u. p. 
Yeróc•e ""'· Virovitica, eszéki oaijeki j .. Pazariite. · 
ca. G. Bizovac, L ~ éa a. p. Petrijevci. . JOTano'ri6-draga f"\ DoDje . adók., 

Josipol'&C vasuti állomáBJP'1 Rétfalu- Retfala Pazarille pk., .Lika-KorbafJa "'· Lika-Krba.,a, 
adók. és pk., Verőcse .,m. VirovitictJ, eszéki peruail~i j., ca. G. Pazariate, a. t. Peruaié, a.· p. 
Ollijeki j., cs. G Eszét Osijek, u. ~ és u. P• Pazariite. · · 
Németrétfalu Njemacka Jon1il.6i n, Jezt>ro adók., Piaiti pk., Modru-

J o a i p o v a c l. Punitovaeki Josipovac. FiUJM '""· Modrui-Bijeka, ogulini j., ca. G. 
JosipoYac-Kr&Tlce r., Rétfalu Reltala adók. Plaik:i, u. t. éa u. p. Pluki . 

és pk., Verőcse vm. Viro11itica, eszéki OBijek i J o v e t i 6 s e l o l. J ovetiéi. 
j., ca. G. Eszék Osijek, . r. u. t. és ~ P• JoTiéa Um~l6 n, Doljani adók., §kare 

• Németrétfalu Njemai!ka H.etfala. , Lilca-Korbat1a f.lm. Lika-Krba'Da, 
Jolan adók., Udbina pk., Lika·Korba11a .,.. otoi!aci j.; cs. G. Vrhovine, u. 1i. Otocsán Oto~c, 

LiJ:a·Krbllt~a, udbinai j., ház !50, ! 1.'D3, Sz., a. p. Stare. · · 
. .:f, rk. Udbina, 16.372 kh., tsz. Gospié, jb. Udbina, J o v i é a V a r o a I. Divoselski Jovi6i. 
ah. Gra~c, es. G. Udhina, 79, XXVI, 86, L t. és JoTié.i r-, Primialjanaki Triié a(\ók., Primiiije 

. L p. Udbina. pk., Modrus·Fiume "".. · azlnini 
Jolaa O, Joaan adók., Udbina pk., Lika-Kor- slunji j., cs. G. Primialje, u. t. Szluin Slunj, 

bG" a .,.. Lika-Krba.,a, udbinai j., .:f, és. G. u. p. Primiilje. . 
Udbina, a. 1;. és u. p. Udbina. Jozlnci Q, Alaómiholjé.cz Donji Miholjac 

Joi&T& r., Budrovci adók., és pk., Verőele ""'· adók. és pk., Verőcse .,... Viromtica, alsó-
- Ywovilica, diakovári djakovoi j., cs. G. miholjé.czi donjimiholjaci j., cs. o. Alsómihol
Diakové.r Djakovo, u. t. Budrovoi-Piskorevci, jácz ponji Miholjac, u. t. #os a. P• Alsómihol-
L p. DiakovAr Djatovo. jác.z Donji Miholjac. 

Jola'rica adók., Jabukovac pk .. Zágráb""'" Jagono Q, Zakanje adók., Ribnik pk., Zág-
Zagreb, petrinjai j., h.Az 145, :E 1.1.~, S.z., .:f, ráb "m. Zagreb, kArolyvAroai karlovaci j., 
1.6~6 kb., tsz., jb. és ah. Petrinja, .cs. o. Bijelnik cs. G. Svetice, u. ~ Károlyváros Karlovac, u. p. 
és Kraljevi!ani, 96, XXVII, 83, a. t. Kraljeva&ni, Jurovski Brod. · . 
L. p. BlinjL · Jagovo Po],Je n. Budanica adók., Cabnna pk., 

Jola'rlea Q, Josaviea adók., Jabukovac pk., Veróe6e t~m. -- Virof.litilla, veroozei -· viroviticai 
Zágráb Zagreb, petrinjai j., .:f, cs. O. j., cs. o. Suhopolje, u. ~ és u. P• Cabuna. 
Bijelnik és Kraljeve&ni, u. t.. Kraljevéani, u. p. Jukiéi n, JanjaGora adók., Piaaki pk., Modru-
Blinja. Fiu.., t1t11. Modrui-Rijeka, orulini j., cs. G. 

Joienea adók., Jukinac pk.. Zágráb Plaiki, u. t. és a. p. Pl.aski. . 
Zagreb, glinai j., ház M, i, 370,· H., rk. Glina, Juldnac adók. és pk., Zá.qráb "m. Zagreb, 
860 kb., tsz. Petrinja, jb. és ah. Glina, cs. G. Glina, glinai j., hú 73, ! 601, R, rk. Glina, kg. Glina, 
86, XXVI, 83, u. t. és u. l'• Glina. 348 kb., tsz. Petrinja, jb. és ah. Glina, cs. G. Glina, 

Joievica O, Joievica adók., Jukinac pk., Zágráb 96, XXVI, 11o t. és L P• Glina. 
"'· Zagreb, gJ.inai j., cs. o. Glina, u. ~ és u. p. Juklnae Q, Jukinac adók. és pk., Zágráb ""'· 
Gli na. Za gre b, glinai j., cs. G. Glina, a. t. és Ilo p • 

J o i e v i e a I. Suvajska Josevica. Glinu.. · 
Jonnovae adók., E1·nestinovo pk., X Cepinaki Juranlélna Q, Belac adók.,. Budiniéina pk., 

_Iorogj gracl, Franjin Dvo~, Jovanovac, Postara Varasa f.lm. Varafdin, ziatari j., cs. O. Zajezda, 
Jo.anovac; Vef'ÖCie vm. Vit·ovttica, eszéki u. t. és u. p. Zlatar. 
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l D l a l o T i. e i l. Rosopajnik. ••ego. "~' -_ Pole_gt~, pozseg~ - polefai j., ca. G • 
. iur~f6-selo ti, Pt:i:ma adók., J ablanac plt., Kutjevo, u. t. és ·u, p. Ljeskov.ica. : . ·. ~ ·, 
Lika·K~rbava vm. Lika· Kt·bava, :r.enggi J u r ko \'i é i l, Skaljevica. · . · _ 
1enji j., r.s. G .. Jablanac, u. t. Karlopago .. - Kar- Jnrkol'O selo Q, Kostanjevac adó~_.,_· Susi~e· 
Jobq, u. P• Jablanae, ' p~ .• Zágrcí.b vm Za,qrtlb, jaskai jastrebarakoi 

· J u r~ i é a e l o l. Ledenifki Jure ici. · j., cs. 6. Kostanjevac, •· t. Kraiié, a. p. Kos· 
• • • • . ...... . . 

Jurga O, Radonja adók., V r1jnié pk., Moclru•- tanjevae. . . ·. . . · . :,. 
· Fivme- 11111. Jlodrus-Rijeka, vojniéi j., ra. G. Jurkn§l\ ~--., Stinica a!!ók., Jab!arlec pk_., Lika· 

Vojnió, u. t. és u. p. Vojnié. . Korbava tlf1'- -- Lik a-Krbat1a1 zenj!-gi ae~ji j.. 
Jurliiéf f"\1 Peru!i.é adók. és pk., Lika·Kot·ba'Va cs ... G. Jablanne, 11. t •. J~blana~, u._ p. Do_nji_ S~ari· 

, .. - Lika· Krbat~a., peruliiéi j., ca. G. Peru!iié, grad. . . . · 
11o t. éa u. p. Peru!iié. · · JQI'OYO adók., Ribnik plt., X Brihovo, Jurov~, 

J u r is i é s e l o l. Juri~iéi. · Juro,·ski Brod, Kobanjac, MiAinci; Zágráb t/111.-

J u r j e v a c l. Punilova~ki Jurjeva~. Za,qreb, kArolyvArosi , j., hAz ao, i. 
Jujc-r~ani O, Plesivica adók. és pk., Zágráb 6 J. 3, H., rk. Zakanje, 1.101- kb.,_ tsz. ZAgrAb. Zar· 

1 ... - Zagreb, jaskai jastrebar.skoi j., cs, G. reb, jb. és .ah. Károlyváros- Karluvac, cs. o .. 
Juka- Jastrebarsko, u. t. és a. p. Jaska Jas- Svctic e, 96, XXVI, 86, u.. t. Károl)'_város Kar· 
trebarsko.. · lovac, u •. p. Jurovski Brou._ . · · . · · · · _·. 
J~ r j e v e c I. Zaűretski Ju1'jevec. . JUl'OTO O, Jurovo adók., Ribnik pk., Zágriib. 
J u r j e v i l. Pomkve. · 1nn. . Zagt·eb, kirulpá.rosf karlovaci j., c~. o. 
Jvketfnec O, M.aru$evec adók. és pk., Varasa Svetice, u. t. Károlyváros Karlovac, u. p. J u-. 

fil.- Varaitlin, ivaneci j., eia. 6. lvanei, u. t. rovski Brod. 
• • 

él ~ p. Maruievec. Juronkl Brod Q, Jurovo ·adót·., Ribnik pk.1 

Jukone adók., Begtele pk., X lrenovac, Jur- Zágráb vm. Zagreb, károlyva\rosi karlovaci 
tovae, Ljeskovica; Po•sega 17m. Poiega, j., cs. G~ Svetice, u, t~ és u_. ·p. KárolyvAras -
pozse&ai ·- polep.i j., biz 1_11, :! 7':1.7, sz., m., h., Karlov ac, ~. · 
ri. K.utjevo ú li.ulevo, q. · Londtica, i.MS kb., Juzbi.Alél r., 'l'ounjski Trii~ adók., PrimiAJje 
111., jb. 6II ah. Pouep PoteJa, ca. G. Kutjevo, pk., Modru•·Fiume tim .. Motlrt~i-Bijeb, ainini 
78, l.X.Vlll, 91, L t. és •· P• Ljeskovica. slunji j., cs. G. Prilniilje, ll:• t. S&luin l:ilunj, 

Jvko-rao O, Jurkovac adók., Bektele pk., Po· u. p. l'rimiaije. . . · ' ·'· · · 
• • 
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• • 

• 
• 

• • . . 
• 

• 

" • • 
• • • 

• 

• K . • 

• 
• • 

• • 

• • • 
• 

• 
:• . 

• 

• 
• 

•• 

. . 

• 
• 
" 

labal adók., l<'arka.§evae pk., X IJonji Mar· venicai crikvt>nicai j., cs. O. Kralje.Vlca, 11. t. 
tovf,t;, Kabal; Belot~ár-Körös 'Vtn. Bjelovat·- Gri!ane, u. p. Cirli.venica Crikven.1ca. 
Krii~ci, belovári hjelovari j., ház 10!!, :! ó!U, KackoTec Q, Gesnrgrauski Dvori adók.; Klanjec 
H., sz., l'k. Cirkvena, kg. Boll!, 4.037 kh., tsz. pk., Varasd t~m. Varaidin, klanjeci j., us. il. 
~~ jb. Belovi r Bjelovar, ah. Körlls · Kri!e vci, Klanjec, u, t, és u. P• Klanjec. · . 
cs. il. Sveti l van Zabno, 16, XXVTT, 87, u, t. Ka d ak i l. Vrhovac. - · • 

• 

Dubrava, u, p. Farkai:ie.vac. · KadanoT ci O, Frkljevci · adók., Pieternica pk., 
Kabal O, Kahal adók., Farkn~evac pk., BtJlo- Po•se,qa 17m. ·Po'iega, pozserai ·- polepi · j., 

wír-Körös. tJm. Bjelova·I'·Kriict~ci, belovári cs. o. Pletemica, u. t. és u. p. Pleternica. . 
bjelovnri j., cs. O. !:!veti l van iabno, u, t. Dnb- Ka h l i é i 1. TomaAi~i. -- · ·· · · · . · 
ra va, u. p. l~arkasevac. · · Kajgana adók.,· tiareinica- pk;; Belovár·Köröi 

lablnr r', Haliski Kovu~evac adók., ~asinja tJm. Bjelov1.w-Kriievci, gare$nioai j., háJ 118, 
pk.; Zágráb tim.- Zagreb, pisarovinai j., r.s. 1\, f 516, H., rk. '1'omaSieo., 1.':!4.1 kh., tsz. Belovár 
Lasinja, u. t. Pisorovi~a, u. p. Lasinja. Bjelovar, jb. Garesnica, ah. Belovár Hjelo-

K ab u r 1.. Crkveni Pribié. · var, es. G. Gare~niea; 16, XXVJI. 87, u. t, éa u. pó 
I&Wlf r'\, Grobnik adók. és pk., Motl~- Gare:!lnica. . . · . . .-

Jt'iu7116 tJ_,;,, ·:- Mod1'1l8~Ri;ieka, susaki ·j., cs. O. Kajgana o, Kajgana. adók.,. Gareinica. p.k., 
Susak, u. t._ Suiiak, u. p. Űavle. · · ·.. Bt!lovd.r-Körös tltll. BjtJlotuJr..J{rilet~ci, gard:. 

la6jak O, Sveti Jakov·Siljevica adók., Drivenik nicai j., cs, o. Garesnica, u, t. és .u. p •. Gareanica: 
pk., Mo.rl1'u1-F~ t~m. ModriU-Rijeka, cirk-· Kaklnac -adók., Gudovae pt.,:.Bd011ár.·){ör61 
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HJ, BjllotJtlt'•Krihvct, belovári bjelovari j., Kallilovac O, Kalinovae auók., Ujurgjevac pk., 
hú 89, i. 17'!, Sz., rk. és kg. Rovisée, '60 kb., Belovár- KöriJs vm. BjelovtJ'I'- Krisevci, gjur-
tsz., jb. és ab. Belová.r Bjelovar, cs. O. Kapela, gjevaci j., o. cs. O, Gjurgjevac, m. h., 11. t. 
16, XXVII, 87, . u. t. és u. p. Roviséo. és u, p. Gjurgjevac. ·; 

Kaldnac O, adók., Gudovac pk., KalinoTaiSa r-., Donje Pazariiite adók., 
Beloviír-Körös vm. Bjslova·J··Kt·ilevci, helo- rilite pk., Lika· KorbtJfJIJ vm. .LilctJ-KrbtJva, 
vári bjelovari j., cs. ~J. Kapela, u. t. és oeru~iéi j., ca. G. Pazariste, u, t. Poru~ic, a. p. 
•· p. Rovilóe, Pazarillte. 

Kal Q, N ovi adók. és pk., Modt·us-FiunUJ vm. Ka I i n o v n c a I. Pljesivicka Kalinova~. 
- Modt·td- cirkvenicai erikvenicai -j., KalinoTaiSke lllolTleo r-., Kalinovae adók., 
ca. G. Cirkvenica Grikvenica, a. t. lis u. p. Gjurrjevac pk., Beloruír-Körös vm. B,ielovtu·-
Novi. Kt·iievci, gjurgjevB9i j., cs. lJ, Gjurg,jevnc, Q, t • 

• 

K a I a l. Grikvenioa. és u. P• Gjm·gjevac . 
• 

· K n l a j ll i n P o l ok l. V1·bovsko. KalbJoTackt Pfjes.ld r-., Kalinovae adók., 
Ka l ak a c a I. Beska. Gjurgjevac pk., Belovcít•-Köt·ö.t tma. BjelovaJ'· 

. Ka l ak a ll a V i n o r l' a d i l. Kt·izevci, rjur@jevaci j., cs. lJ. Gju1·gjevnc, u. -&. 
· K a l c e l. Ogulin. és u. p. Gjurgjevac. 
Kaldrma adók., Srb pk., X Kaldnna, Zavlaka: Ka I i n o v e c l. Korelinaki Kalinovec. 

LiktJ-Kot•btJvtJ· t~m. Lil:tJ-KrbtJvtJ, alsólapaczi KaUnoTica O, Rakov Potok adók., Sveti 
-donjilapaci j., hAZ 39, f. !168, Sz., ki. Osredci, Martin pod Okiécm pk., Zágráb v·m. Zag'l'eb, 
7!8 kh., tsz. Goapié, jb. Alaólapacz Donji Lapac, sarnohori j., cs .. O. Stupniöki Ob re$!, n. t, Samo
ab. Gral!ac, cs. O. Srb, 79, XXVI, 86, u. t. és a. p. bor, a. p. Gnlgovo. 
Srb. . · · Kalje adók. és pk., ){ Gorn,ja Vas, Grgetidi, 

Kaldt•m:l O, Kaldrma adók., Srh pk., Lika- Gri~, Hartije,. Kai.Je, Petrii!ko selo, Tomallevci; 
Koiba~tJ "m. Likt~-KrbtJvtJ, alaólapaczi Zág'l'áb vm. Za_q'l'eb, jaakai ,jaslrebn.rskoi j., 
donjilapaci j., ct. lJ. Sr b, u. t. és u. p. Srb. hú !U 3, ! l)7-f., H., o, gk. Znmbcrncko Mrzlo 

Kalebone O, Korenica adók. és pk., LiktJ- polje, 3.959 kb., lsi. Zágráb Zagreb, jb. és ah. 
Korbava tnn. I.ika-Krbava, korenicai j., cs. O. Jaska Jnstreharsko, cs. O. helyben, 96, XXVI, 
Korenie a, n. t. és n. p. Korenica. · 8:, n. t. Krasié, ~· · · 

Iallö O, Turke adók., Bród K,m. Brod na Kalje O, Knlje ndók. és pk., Zágráb vm. -
Kupi pk., Modt·us-lt'iufM vm. Mod'l'lfl-RijektJ, ZtJgreb, jaakai jnsh·ebarskoij., o, cs. o. helyben, 
delnicei j., cs. o·. Gerovo, u. t. B1·ód K./m. u. t. Krasié, ~· 
Brod nn Kupi, u. p. G&aparci. ,Kalnllikn KapeJa adók., Novi Marof pk., )( 

Kalilo r-., Pitoma~ adók. és pk., Belovát'- Curiluvec, Kalnii:ka Kapela, Kalnicki Rakove<', 
KöriJs vm. Bjeloveu·-Kt·ilevci, @jurgjevaci j., Piséanovec; Val'tJSd vm. VaJ·azclin, novi
cs. G. Pitomac.it, u, t. és u, p. Pitomac'a. mlll'Ofi j., ház 160, · i. 977, H., rk. Ljubeséica, 
. Io.llulé adók., Plelernic.'l pk., X Kalinié, Po- l.öSU kb., tsz. Varas.J Vat•a!din, jb. Novt }lru·of, 

le!ki Mihaljevci; Pozse,qtJ vm. Po"EegtJ, pozsegai ah. Vara-d Varntdin, cs. G. Novi Mnrof, 16, 
- po!P.gai j., hAz .f.:ll, :E !t681 H., rk. Buk, 1.'t'i0 XXV, bS, u. t. Varasdteplicz Varn!dinskP. 
kb., lsz., jb. és ah. Pozsega - Polep, cs. o. Toplice, u. p. Ljubeséica. 
Pleternica,. 78, XXVIH, 91, a. t. és u. p. Pieter- Ka.lnlcka KapeJa O, Kalnil!ka Kapela adók., 
nica. Novi .Maror p.lt., YtJrtJad vm. YtJrtJzdin, novi-

Iallnté O, Kalinic adók,, Pieternica pk., Po- maroti j., cs. O. Novi MRl'Of, a. t. Vnrasdtep-
JBegtJ vm. Po"Eega, pozsegai po!egai j., cs. licz Varat.dinsko Toplice, q, p. Ljube!!éica. 

• o. Pleternica, u. t. és u •. P• Pleternica. . Kalnicki Obrel O, Borje adók., Svcti Petnr 
Iallnje ·O, Hrastje adók., Szentivánzelina Orehovec pk., Belo·vát·-Körös ""'· Bjl!loz•ar-

Sveti han Zelina pk.," Zágráb t~m. Zt~greb, Kriievci, kiJrOsi krizevcii j,, cs. lJ, Sveti Petar 
azentivó.nzelinai avetiivanzelinai j., cs. o. 01·ehovec, q. t, Gornje Rijeka, a. p. Sveti Potnr 
Szentivánzelina Sveti lvan Zelina, u. t. ~! · l"!hovec. 
•· p. Szentivánzelina Sveti lvan Zelina. Kalni6kl Orehono O, Medja adók., Sveti 

Kalinovae adók., Gjurgjevac pk., X Kalinovae, Pdar Orehovec pk., Belovci"I'-Köt•iJIJ vm. Rj•-
Kalinovafki konaei: Hatinska, Kalinova<!ke Mol- lot'tJt•-Krillvci, kiJrOsi hi!evcii j., cs. lJ. Sveli 
vice, Kalinovalld Pijeski, Lomi, Rastova Greda, Pelar Orehovec, a. t. Gornja Rijeka, a. p. Sveti 
Spoljarev Knt, Tolnica ; Bdovtir-Köról tlfll, Petar Orehovec. 

· Krilevri, .e-jurgjevaci j., há.z 539, i Kaln16kl Popone Q, Borje adók., Sveti Pelar 
H., o és rk. Ferdinandovac, 6.217 kb., Orehovec pk., Belová1·-Körös vm. Bitllovcu·-

Ar Bjelovar,jb. Gjurgjevac, ab. Belovár Krilevri, kiJ1·0si krile\·cii j., cs. lJ. Sveti Petar 
Bjelovar, cs. O. GjurKjevao, 16, XXVII, 87, Orehovec, a. t. Gornja Rijeka, u. P• Sveli Petar 
m. h., q, t. él lo p. Hj11r.rjevac. Orehoveo. . 
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Kaiui"öki PÖ!ok adóJ.-~, Sv ·ti Petnr Oreho\·eo j., O• cs. li. Svetice, u. t.· Ktr~lyváros Jfatio-

• . ~ t • • . 

pi., Belovár·Kö1·ö,q tim. Bjeloim.r-·K,·i'fe·~:ri, vac, u. P• Jurovsk·i Brod. • . · 
törlisi krilevcii j., há.z '"· i. a a, H., ·rk. · Kal- f""', Puslara Kül& adók., Bobota_pk., 
nit, 709 kh., tsz. Belovár Bjelova1·, j b. és ah. Seertm vm. Srijem, vukovari j., cs. 6. Bob~ta, · 
Körlls Krizevci, cs. 6. Sveti Peto.r Orehovec, a. t. Ualja Dalj u. p. Bobot&. . · ·' 
16, XXV, 88, u. t. Gornja Rijeka, · u. p. Sveti Kamena Gorica adók., N ovi lllaröf pk., X -Je-
Petar 01·ehovP.c. · ' lenséak, Kamena Gorica, Godrute; Varaali vm. 

Kalnicki Potok O, Kalnicki Potok 'adók., Varaíditt, novimaroll j., ház ~95, f 1.871, H., rk. 
Sveti Petar Orehovec pk.. Btlo."ár-Köröa ."m. Matl~..arevo és Zajezda, !.68C. kh., tsz. Varaad 
- Bjelovar-KriletJci, k6r0si krizevcii i~, cs. Varaid in, jb. Nov! Marof, ah. Varasd 'Vara!· 
o. Sveti Peta1· Orehovec, ·u. t. Gornja Rijeka, din, cs. 6. Novi Marof, 1&, XXV, ·a.- ·t, il a. P• 
a. p. Sveli Pelar Orehovec. Novi Marof. ·. '" j" 

lalniöki Rakorec O, Kalnicka Kapela adók., Kameua Gorica Q, Kamena Gorica adók., Novi 
Novi .Marof pk., Varasd vtn. Varaidin. novi- Marof pk., Vara•d :Om. Varalditt, novimaroll 
IDarofi j., cs. ö. Novi Marof, ·u. t. VarasdlepHez j., ca. 6. Novi Marof, u. t• és a.· p~ :Nori· Matof. 
- Varntdinske Toplice, u. p. Ljubeséica. : Ka me n a r o v M l i il I. ZalukL : . . 

lalniCki Vojnonc adók., Svctl Petar Oreho- Kamencl· O, Malinci adók., Soaice ipk., Zág.-
nc pk., X Hizanovec, Kalniéki Vojnovec; Belo- ráb vm. · Zagreb, jaakai jastreb'arskoi j.,-. cs. 
td.r·K6rös vm. Bjelovar-~t·i"Eevci, k6rllsi 6. Kostanjel:ac, u. t.- Kra!iió, u. P• RadatovióL 
ltri!el•cii j., ház 106, f, 634, H., rk. Kulnik, 762 Kamenica adók. és pk., Seerlm vm.-- Sri.jsfll, 
k.h.,. tsz. Bdovár Bjdovar, jb; ~s ab; K6rös iregi irigi j:, ház "485, :E !.601, sz., h., m., 0• 
Krilevci, cs. 6. Sn ti Petar Orehovec, · 16, XXV, .:f, gk. Mi.rovicza Mitrovir.a, 6.4-86 kb., .. lsz. 
88, 1. t. Gornja Rijekn, u. p. Sveti Petar Ore- ~litrovieza M. trovica, j b. Ireg ll'ig, ah. 
hovec. · R cs. n. helyben, 70, XX'Vlll, 9lll, j_,, 

Kainlöki Vojnovec· Q, Kalnii!ki Vojriovéc ~dók., :r. .[ile._ ~· · 
Sveti l'ctar 0l't·hn\·ec pk., Belová,·•Köröa '""· nu•nlca,u~~-., ~lamcnic~ :a~~k. és.pk., .Bee-
- Bj.lo·"Car-K,·ile"ci, körösi kri!e·.cii j.; es. J'dm V11l. ~n·nn, Ireg! tr}_fll J., o, -T, cs.;~, 
ll. ·s,•eti Petar Or •. hovec, u. t. Go1·uja Rjekn, uel!ren, J,,_ : :r, .. .L ill~. ~- · .. 
a, p. Sveli P~lar Ortho\·ec. ... · · · ~am e n 1 c. u. l •. ha•1~~.-a Kamr,~tca,,., Mo_sla· 

V t T, - • · dók 8 1. vacka Kamemca, :skradmöka Kam::nlca, :slunJ&ka, 
ra no r-, Aamesmca a ·., ve 1 K . 

P l O l k /J l . ""'"' ö · B. amemca. .. . . . .. e nr re Io,·ec lJ·., e ovar·.n..or a t~m. '.]6· K . 1 M'l'"'é' · 
l K ... · k - ... · k · ·· .. · · " ·· 1. a m P n 1 c a . 1 1 "l 1. 
ovar· t•t:revet, oruSl l'IZ"VCll J., cs. u. live 1 K • ~·-t V ·h O IvAn"'-"k& Kameu1·ca 

P ta · u· h t G · ... • · k 8 t" amemea t u vec , "" e r re ovec, u. • ornJ& niJf a, u, P• ~~~ l dók . . k ,, d ,_. • _, · • 
P ·a 0 1 'L ., • va nl' l p ., ~a ras "'"· - ~ arn;uut, 1 vanec1 e r re 1ovec. . . . . 

· . · . . · · · . · J., cs. O. Ivnn~t u. t. LPpoa;lavn, u. P• hauc1 • 
. lal~ lk a~ ó~., Sveb PetRl' ?reho_v~_c plt., X K~l· li amenita .\nt a r"\' Helt!Hii 8 ,iók. és pk., .Sz6-

mk, LJub~!·lt ~op_run; _Belovar·K_öros vm. BJB: rtJn t1m. Srij<711, ÓJ>azuvai · sLarapazo\·ai _j., 
lovar-Knzevcs, k6rös1 - kr•!evcll j., l.táz. 183, i: cs. 6. Novl Banovci, u. t. ópazova stara p11zo,va. 
~.loB, H., 0, 4.674. kh;,. tsz. ;Belovár BJ_elovar, u. P• Starl Banovci. ; 
Jb. és ah. K6rOs KrJie\'Cl, cs. 6• Sveh ~.:ta:· Kamewto Poljlce'"', Doljaneadók., AlsólllPIIC!Z
Orehov~c, _16, ~XV, bS, u. t~ GornJ& RtJeka, Donji Lapo.c p.k., Lika-J(orbatJa .,m. .bika
u, P• Sveh Pe tar Orehovec. . Krbava,alsólapaczi donjilapaci j,, cs. o. Dolja~e, 
.. lalni.k Q, Kalnik adók., Sveti Petar Orehovec u. t. és u. P• Alsólapac• Donj1 Lapac. .. . 
pk., Belovár-Körös vm. Bjelovar-K,·i!etJci, Kamenjak o. Gri!ane adók., -Gri!aue-Belg~ad 
k!lrilsi-kritevciij., O• cs. O. Sveti Pc:tar Orehovec, pk., Modrws-Fiwme Modrwi·Bijeka, .cirt-
1l. t. Gornja Rijeka, u. P• Sveti Pe tar Orehovec. venicai erikvenicai j., cs. o. Cirlr.venica. ·. 
· Kaludjerovac adók., Peru~ió pk., X Kaludje- Crikvenica, u. t. és u. p.· Gri!ane. · 
rovac,Malo Polje, Zalika; Lika-Korbava ·vm. Ka me n j ak I. Lipn'ik. . . 
IAka-Krbava, peruaiói j., ház 169, :E 1.048, H., Ka m e n j a k .l. Stubiöki Kamenjak. , ... 
o éa rk. Pernsié, 3.016 kh., tsz. Gospió, jQ. Pe- KameujuAa '"'• Divoselo adók., Gospi6 pk.,. Ljka-
ruiit~, ah. Gospié, cs. 6 .. PeruAió, 79, XXVI, 86, KorbatJa vm. Lika·Kt•batJa, gospi~i j., ca. 6. 
a, t, és a. P• PeruAié. · Gospió, u. t. és u •. p. Gospié. . , .. . ' 

ICaludjeronc O, ·Kaludjerovac adók., Perusit Ka111enski Hrib O, Plelce .. adók. ~~ p,k., Mod· 
pk., LiA·a-Korbava """ Lika-Krbava, peru- rua-Fiume vm. Mod·rul·Bijeka, öabari j., cs •. ö. 
liéi j., ~. cs. 6. Peruaié, u. t. ·és u. p. Perulí1ó. Gerovo, u. t. és u. P• Plelce. . ... " 

Ka I u d j e r o v i é i l. Hornje Dnbrave, . Kamensld Seoni Q, Mij~tci adók,~ .J!ué. pk., 
· •.-K &-l· u h I. Ogulin. . . . Po1sega vm. . Poisgar·pakra!)zi.. . pak.rf,~,j .. cs; o. 

lamanJe O, Ozaljski Brlor adók., · Oz alj pk., Buéko Ka.rnensko, u. ~. Pak~ácz_ ~ ~akr~-e, .ll~.~ 
Zfigrcib vm. · Zagt·eb, károlyvároai karlovaci Bul'ko Kamen1ko, · ·· . ' 
• ·- -
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... • la111 ·lap 

._e.ullf hh,Jart Q, Miji\B aclft., B~ pk., UM ktl., tn. r.~ ·· Osijek, Jb. e. ab. 
Pbaeeg~ .,.,., ---~leg~, palrr6.ezi ...• pakraei j., e11. ~. ea. G. Suhopolje, 78, XXV liT, .... 
Bac'!ko Kamens:to. u •. t. PllbAcz --·- Pakrae, u •. p. é1 •· p. Sahopolje. 
Hu~ko Kamensko. . IapiUl Q, Kapao adók., Suhopolje pk., Yer6e.tc 

Kaaenskt Vui!Jü Q, Sat.ije adók., Buc! pk., ""'· Virovtlica, vertlcxei viroviticai j .. e1. O. 
Po••tflt' vm. Po'ie.ga, pakrt.czi pakraei j., ea. ö. Subopolje, •· t. é1 11. P• Suhopolje. . 
~uako Kamensko, a. L· PakrAez Pakrae, •· p. Kapela adók., Kapela pk., )(, Botinae, Kapela, 
Bu&o Kamenako. Lipovo Brdo ; Belot~6r-Kiiriia vm. BjdovtJr-
. ~am e n 11 k o l. Brdaricn. Kriievci, helovéri bjelovari j., ház !136, f. 1.101, 

. Ka m e D l t o l. Bucko Kamensko. . H., o·. kg. Goroje Srediee, 3.188 :th., tsz., j b. és· ah. 
1: am e n 8 :t O· 1 •. Osojnik. Belovár Bjelovár, cs. G. helJbeD, 16, xxvn, 87, 

. J[aaeAnlea adók., Sveti Petar Orehon.c pk., X •· t. BelovAr Bjelovar, ~· · 
Dedil)a, Kalnii!ko Vratno, Kameiínica; Belovár· Kapela O, Kapela adók. és pk., Belot1dr·Kör61 
Jl4rölvm. Bjclovar·KriietJci, körGsi krilevcii f111f., Bjelovcw-Krilevci, belovári bjelonri J., 
j., ház 1 H, i. 7,1, H., rit. Kalnik, 1.075 kb., tsz; o, cs. O. helJben, a. t. Belovár 8jelovar, ~· 
Belovál' Bjelovar, jb. és ~· KOrOs Krilevei, K a p e l a l. Kalniéka Kapela, Podra"Nka lapela, 
ca •. O. Sveti Pettt.r Orehovec, 16, XXV, 88, •· Ravenska Kapela, Saborska Kapela. 

• 

Gornja Rijeka, •· P• Sveti Petar Orehove. K a p e l a l. Letovaoiéko Cerje. 
JCam.e!bd.ca O, Kame~nica adók., Sveti Kapelec O, Calinec adók., Marosevec pk., Ya-

Orebovec pk., BelOtlár-Köröe "'"'· Bjelovar- rasti ""'· Vt~raltiin, ivaneei j., eB. t\. Lad&nj~'ko 
Krilef!Oi, t OrOsi krilevcii j., ea. G. Sveti Bl"ezje, 11. t. és •• p. .Marulevec. . 
Orehovae, •· 1;. Gomja Rijeka, •· p. Sveti Petar Kapellea adók., Vukovje pk., B~lovtir·KórÖI 

• • • 

Oi'ehovee. . f:lm. Bjelot~tJr·Krilevri, J., ház 133, 

•• 
r"l, Jlutilié adók., Udbina pk., LiiG- 689, H., rk. Gareinica, th., tsz. Helovir --

Korba."~ ""'· Lika-Krba1ia, udbinai j., cs. 6. jb. Gamnica, ah. BelovAr -- Bjelovar, 
Udbinll, a. t. 6s a. p. Udbina. ea. G. Gare§nica, 11, XXVII, 87, •· t. Ga\'Mnica, 

n, Turanovae adók., Lukica Lukat! •· p. Vukovje. 
p.t.,' .. Y~rdon f:ltn, Virot~tlictJ, verilezei viro· Kapelle& O, Ka pellea adók., Vutovje plr.., Be-
Yiticai j., es. G. TrézenfGid Terezino Polje, 11. lOflár·Körös BjeiOtltJr·Krilevci, prelnie&i 
6I .. P• Lutaé. . cs. 6. GareAnica, •· 1;. Garellnica, 11o p. Vukovje. 

ITa adók., Vukovje plt., BelotJár-Kiir61 Kapebla adók., Viljevo pll:., X Binovi6, Kapelna, 
e-. Bjelot~tJr-Kri"Eet~ci, pre!nicai j., bAz 215, Krunoslavje, Ladislavei, Stepanik, Viljevai!ki Kar
i 1.174, H., o. ·U38 kb., tsz. Belovár Bjelovar, lovae, Viljevac'!ko lledjuvodje, Vuljtovac; Yer6c•• 
jb. Gare~nica, ah. Belovár Bjelovar, es. O. Ga- ""'· Virot~ieiCG, alsómiholjáczi donjimiholjaci 
relriica, 18, XXVII, 87, •· t. Garetlnica, •· P• ., ház i!lt, :f, Sz., m., .::f, rk. Viljevo, 6.-'h 
V'uk~Yje. · · tsz. Eszék Osijek, jb. Alaómiholjácz Dooji 

ICaolika ITa O, l:anilka lva adók., "\'ukovje Miholjae, ab.Nasicz NaAice, cs. G. Alsómiholjicz--
• 

..... . Bel0f:l4r·Köröl ""'· Bjel01iar-Kriiet~ci, Donji Miholjac és PodravskaMoslavina, 78, XXVIII. 
aare!lnieai j., Ot Cl. G. GareAnica, .. "t. GareAniea, ut ••• t.· Alsómiholjácz. Donji Jliholjac, •• p. 
a. p. Vu:tovje. Viljevo. ' 

Ka n i l It a P us t a l. Kanillta. ·. Kapelna O, Kapelna adót., Viljevo pk., Yeróo•e 
Kanlia adók. és pk., Pouegrs Po'fega, vm. Yiro1iilica1 alsómiholjAczi donjimiholjaeí 

brodi j., bál '117, f 1.106, H., r., O o ; ; 5.868 lr.h., j., "f, es. O. Alsómiholj6.cz Donji é1 
laz. Polega, jb. és ah, Brod, ca. o. Podravska Moslavina, u. 'ti. Alsómiholjicz Dooji 

• 

78, XXVill, 91, a. t. Brod, u. P• BebrinL Miholjae, u. p. Viljevo. · 
K O; KaniilL adók. és pk., Poesega ""'· · Kapelaka Vellka O, adók., Kapela 

PoitgtJ, brodi j., o, ~, ca~ O. Sibinj, u. "t. Brod, plt., Belovtir·Köt·öa '11m. Bjelof1t~r-Kriier~ci, helo-
u. p. Bebrina. · · vári bjelovari j., ca. 6. Kapela, L t. Podravaiti 

K a n i ln J. Gospiéka Kanila, hane~ka.KRnila, Novigrad, •· p. Zrioski Topolovac. 
;·Peru~i6ka Kani!&, Stubi~ka Kani!&. Kapelski Jahoponc O, Pavlin-Klo~tar adók., 
• 

· JC_IUJ,jlr-•reg r., Donja Voéa adók., Marulievec ~apela -plt., Belot~tir·Körös "'"· hjelot~tJr-Kri-
• 

pk., Varaecl tJm,- YartJIGifl, ivaneci j., os. G. iet~ci, helovári hjalovari j., cs. G. Kapela, •· t. 
J;adanjsko Brelje, •· ~. és •· p. Maruile vec. Belovár · Bjelovar, •· p. Zrinski Topolovac. 
· Kantaront O, Strdeman adók. és pk., Po11egtJ Kapeleid YrcelJI· r>, Blata adók., pk., 

'!"': ·- PolegtJ, pozsepi polaiJai j., oa. o. Bili- Motiru•·E_iume t~tr~; Motinü-Rijel:tJ, Oifulini j.; 
i ll:npci, · •• t. él u. p. V elika. . - . . .. ea. o. Jesenica, a. t.,. Pldki u. p. Saborsko. 
:·~apu adók~, Suhopolje pk;, -Yeróow vm. · Xapel8kl Yrll O, Kraljevec adók. és pk.,. Y•· 

'- f4f.oviUcrr, vert'! ez ei · viroviticzai j., ház fí9, rCHcl ""'· V caresieli t•, klanjeei j., _CIJo 6. K.lapJec, 
·l 171, W., rL 8u.hopoiJ-, q. iuhopoijllka )Joaov., L '&. IO&Djec,. a. t• ~v... _. 

• , 
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• o. Stubiétt Strmec ad~~ .• DoDJa Ol. a. ltrolyYlrot Jt.arlo9ire, ••. L .. ... ,. 
!ltubie& pk., Zri11rdb t•m. -- Zagreb, atuhir.ai j.• . 
&1. lJ. Don,fa Stubiea, a. t. és a. p. Stubica. Karai r"), Virje &dók. éa pk., Btlová·r·l!~r6• 

Iapeianone ,...,, Kvarte adók., Peruiii6 pk., vm.- Bjelova.r-Krilet~iJi, 1Jur1je~!lr.i j., ea. ll. 
J,ika-Korbava vn1. LiT,a-Krbava, peruliiéi j., Gjurrjevac, •· t. és •• p. Virje. · 
n. O. Peruliié, u. t. és u. p. Peruliié. · Ka r al l. Miboljac'!.ki Karai. . . 

lapetanoTo adók., Badljevina pk., Poz·aega KaraAka Laka n, Virje adók. é1 pk., Belot~ár-
t:•· .. _ Po'Ee,qa, pnkr!c.zi -· patraci j., ház 64, i 9.(.3, Körö& vm. BjelotJar-Krilevci, liurrJevaci 1 .. 
lf., olasz, rit. Palirácz - Pakrac, 578 kh., tsz. O. Gjurgjevac, •· t. és 11. P• Virje. 
Pouera Poiega, jb. és ah. Pakricz Pakrac, Karaula O, PeruAi6 adók. és pk., Liia·Korbt~tJtJ 
ca. ll. Kukunjevac, 78, XXVII, 89, a. t. Pakric1 vm. ·- Lika-Krbava., 11eru~Jiti j., cs. ll. Peruli#., 
Pakrac, •· p. Badljevina. •• t. és •• P• Peruii6. · . . . 

l1petanno O. Kapctanovo adók., Badljevina Ka r a u la l. f:esari6ka Karaula, Priznanaka 
pk., Po11e,t1a vm. --- patráczi pakraei Karaula. 
ce. ll. Kuknnje\'ac, 11. t. PatrAcr. Patrae, ·u. P• J[arlkR r-, Ruiani adók., Gradina pll:., Vertk" 
Radijevinn. · tan. V·irovitictJ, Yer6czei viro'fi.Ucaij., Cl. ll . 

Ka p e t a n o v o P o l j e l. Kapetanuvo. . Trézenföld Terezinc Polje, a. t., Snhopolje •· p. 
lapinel adók., Sopje pk., )( Ciganka, Kapinci, Gradina. · 

Pual.ara Knpinei ; Verócze rm. Virovitic a, Ka r ik o l. Karika. · · 
u1a\inni s\aünai j., bt.z 9S, i. 'l 78, b., az., m., Iarlnroil O, SYeti Matej adók., Gomja Stubic:a 
rk. Sopje, kr. Fels6miholjó.cz ·-- Gornji Miholjae, pk., Zágráb nn. - Za.greb, stubicai j., Cl. cl. 
!.680 kh., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Szlatina Donja Stubicn, u. t. Donja. Stnbica, •• p. Gornja 
Slatina, 01. O. Sopje, 78, XXVIII, 89, •· t. Medinci- . 
Senkovac, a. p. Sopje. K a r l e 1 é a ir. l. Krleiliak. · · 

lapinel O, Kapinci adók., Sopje p.k., Verőeze Ka r 1 i 6 i I. Kostelj .. 
" •. - Vi1·otJitica, azlatinai . alatinai j., cs. O. J[arlobag Iarlopago adók. éa pk. LilttJ· 
~pje, u •. t • .Medioci-~entovac, ·u. p. Sopjc. Korbafia ""'· Lika-KrbatJtJ, gospiéi j., .hú 119, 

Ka P l J u h l. KaplJUV. i 888, H., o,· kB'• Smiljan, 26 kh., laz., jb. és ah. 
ll11p}Ju n, Cetinsl:i Varo! adóJ!:'., Cetiu-grad Gospié, e1, o. helyben; 7!l, XXVI, 86, ";, 

pk., Mo~~··Fi1Hill vm. . sz~uini .['1 e. ~- · · 
- sJ~llJl ;., ~s .. o. Ce.tJD-arrarl, •· t. Szlmn Karlobag _ Karlotaro. r-., Karlopa,o - Kar· 
SIODJ, u. P• l;etm·IJracJ. . Iobar adók. és pk., .T.tika-Korba.va ""'· Li/~-

laproocza J[oprivntca v., Belová·r·Kó·rü'l vm. Krbava, rospi6i j., 0, cs. o. helvben, ,t, 
- Bje!o·va·r-Kt·iievci, ház t .3!4, .! 8.018, !f·• m., .['1 e. ~- • 
0. t. X), 10.695 kb., tsz. Be lovát• BJelovnr, v ~ó Srij .ld v 1. 1 8' ~ · 

. , J J l h h ] h XXV BB a&ra Cl& fiDUJ a&r OYO v., ~~"'" Vtll. cs .t '. 1e y en, es. ö. e y P n.. f 6, • , , a .. b"'- 1 016 s: 6 ....... s ·h. ,., ~ p . .o:rvem, .... . , ... ,.,.,,., ._, , m., o , T , 

dók 68 e. k X K l 1 K t 1 k. 8.4-15 kb., tsz. Mitrovicza Mitrovica, jb. helyben, 

8 
'k Po. n • P Po., " ap 

0 
' • ap ~A 9 ~ ah. Rumn, cs. G. helyben. 70, ~VIII, 9t, ti,, 

rezi i :se ga ·vm. zeg a, pozseglll -·-po~B'al r l" ~ 
j., ház 180, E. t .090, cseh, h., n., o, 4-.975 kh.. ' e. · 

• laz., jb. és ah. Pozsep Po!ep, cs. G. BiAkupci, Ka r l o P a&' o l. Karlohq- Karlopa.ru. 
78, XXVIII, 91, •· t. V elika, ~- · Ial'lo~ao KárolJTó.roa v., Zágr6b t1t1L.-

laptul mv., Kaptol adók. és pk., l'uiiBC,cJa Zagreb, hu 1.611, i. 16.1HI, H., sz., szlovén., n., 
v•.- Polegcc, poise&'ai pof.Ajfni j., 0, cs. ö. m., O (•), .::f, (l, 14-.1»17 kb., tsz. Zárli-b Zairtb, 
BiAkupei, .i. t. V elika, ~- és ah. helyben, ca. G. helJben, 96, XXVI, 8,, 

laptolaka O, Bok adók., Palanjek pk., :(', .['1 8
• . · 

Zá.gráb ·vm. Zagt·eb, s:dszck.l 11isaki j., ca. o. K a r l o v a c I. Pod&'Oraaki larlovac, Vüjeva6ki 
Sziszek Sisak, u. t. éa u. p. Súazek --·Sisak. Karlovae . 

.laptolski Drezik ,...,, KapLol ndók. éa pk., Ka r l o v 6 a k l. Kulinski Karlov~ak, 
Poztega vm. ·- Po1egu 1 pozse~ai polegai j., Karlovaat. · .. 
ee. ll. Biikupei, a. t. Velikn, u. p. KaptoL IarloTi!lé adók. éa pk., vm. BnJ•, 

Ka r ajk o· v a c l. CJrahorljnni. zimonyi zemnni j., ház 'l73, i 1.787, Ss., .::f, ·rk. 
larajlortét n, Uo uj e l'nmislje adók., Primi~lje Nikinel!e Nikinci, 6 • .&89 th., tsz.. Ilitravicsa . 

pk., Motlrua-Fiume vtll ... ·Motln~8-Rijeka, szluini .Mitrovica, jb. és ah. Zemun, Cl. O. 
- alunji j., Cll. G Primillj~, a. t. Szluin . - Slunj, Simanovci, 70, XXVIII, 91, a. ·L Kupinovo, •• P• 
•· J• Prhnilllje. . Bimanovei. . . . . 

l ar a P a n d j e l. Uuruje Uuh1·an1. ·l:arloTi!l6 O, 1Carlov6ié adók. ••l pk. ·B••rlm 
karasi o. POkuiJiih Luta o.dők., Heeica vk., "flt· Srije•, zimonyi. zemnni ~. ... ll. 

Ugr6b Hl.· .. Zugt·•b, károlyvuoai · karlov •• •.i j., maaovei, •· L. Kupin<.lY\!, •· Ih. . .ov•~i. 
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·ka r l o" e c l. LudbreAki Karlovec. . lí~AtinoT&e Q, Kalinovae adók., Pern& pk., 
Karolyváros Karlovao v., Zág·l'áb tim. - Zágráb vm. ZtJgreb, topuskoi j., cs. o. Crno-

.ZtJgt•eb, ház 1.617, ! 16.11!1, H., sz., szl•JVén, poiol!ki Paunovac, a. t. és u. p. Topusko. : . .. 
o (4), .:f, (1, U.517 kh., tsz. Zágráb- Katolicll:o MeliAée adók., l.udina pk., X Gornja . 

• 

jb. és ah. helyben, cs. 11. hel) ben, !t6, XX VI, Vlahiniéka, Katolir:k.o Seli§ée, Kozin§éak-hrdo, 
84-, r, !" e. . . . Ludinica, Peséenica-brJo, Selisna Mikulnnica, 

Ka r t a l i j a s elo l. ·· Selisna Ribnjai'a; BelofJár-Körö• vm. Bjelo-
• 

Iartallje O, Utinja-vrelo Vojnié pk., tltJr-Kri!iet~ci, kutinai j., ház ~. ! 1.11., H., 
Mortru-Fiume t~m. . MorJr~·BijektJ, vojniéi j .. cseh, rt. Ludina, ak. Lipovljani, kg . .M1kleuska, 
cs. G. V·ojnié, a, t. Vojnié, u. p~ Utinja. · 4.381 kb., tsz. Belavér Bjelovar, jb. Kutina, 

J:uv.nl O,_'Pribanjci adók., Bosiljevo pk., ah. éazma, cs. o. Popovaca, 16, XXVII, 87, .·'ll· t. 
r~-Fiume 'i"n. MorJt'tfi-Bi.ie~tJ, vrbovskoi )., és u. p. Ludina. · . _ · . : 
oL o. Severin na Kupi, v.. ~ Generalaki Stól, Katollck.o SeUAlle Q, Katolii!kq Seliiiéc a.d~k., 
•· p. Bosiljevo. ' . Lndina pk., BelovtJr·K.örö• vm. l;ljelotJar-

J:uunlél f'"\. Erdelj adók., Generalaki Stol pk., Kri~evci, kulinai j., es. G. Popova~, u. ~ •. éi! 
1,!oaru·Fiume tJm. MorJrul-Bijeka, ogulini j •. a. p. Ludina. . 
c1. ·~. Generalaki Stol, u. to· Generalaki Stol, Iatun O, Sveti Jakov-Siljevica adók., Drive-, 
L p. Gornji Dubrava. · :llik pk., Mod'l'us-Fiume 11111. MorJrus-Bijeka, 

Ka a a r 1 l. Umol. · eirkvenicai ,crikvenica.i j., cs. G. Kraljevica, 
• • 

IaiUna adók. és pk., Zágt·áb ""'· ZfJ!/reb, a.. t. Kri!isée, a. p. Kraljevica. • 

&Jentivinzelinai svetiivanzelinai j., ház !105, .Ka t u n a r i l. Kostelj. . 
i t.H8, H.', o, 1.1&6 kb., ·tu. Zqráb Zagreb, Kavranl. O, ZavrAja adók., Brod-Mora.vice 

• • 

jb. Szentivánzelina Sveü l van Zelina, ah. Zágráb pk., Mod'I'UB-lt'iutne .vm. - MorJt·us-BijektJ, del-
- Zagreb, cs. O. helyben, öa, XXV, 82, a. ·t. nicei j., cs. o. Hrod-Moravice, u. t. Brod-Mora-
Sesvete, ~. vice, u. p. Simatovo. . 

• • 

Iaiina O, Kalina adók. és pk., Zá,q'l'áb "'"· Iebel O, Komor adók., Mai!e pk.., Varasd 
. Zagreb, .szentivánzelinai svetiivanzelinai j., vm. Vara!idin, ziatari j., CB. o. Zai!retje, •• t. 
O• ea. o. helyb~n, ·u. t. Sesvete, ~. Gornja Bedekovcina, u. p. Orehovica. · 

Iüljavac Q,· Ravnai adók., Severin pk., Belo líegljevac O, Malo Trojslvo adók., Trojslvo 
t>ár-Körös tma. Bjelovar-Kriiet>ci, bel:Jval'i pk., BelotJár·Kth·ös tJm, Bjelovat··Kt·ilevci, 
bjelovari j., cs. o. Hafa, a. t. és •· p. Severin. belovári bjelovari j., cs. O. Helovát· BJe-

Idt O, Bralljevica adók., Solica pk., Zágráb lovar, u. t. és a. p. Mi!iulinovac, . 
tJm. · Zagreb,· jaakai jaatrebarskoi j., ;t , cs. o. líejlcl O, Matesko selo adók , Generalski Stol 
Koslanjevac, v.. 1;. K.rasié, IZI· . l'k., MorJrus- lt'iume Vtn. Modru8-Rijeka, osu-

Ias1.elanec adó~ .• \'arasllt~:plicz Varaldinske hui j., cs. o. Generalaki Stol, v.. t. és •· p. 
Topl1ce pt., YtJrtJirJ vm. VtJrtJzrJin, novimarofi üeneralski Stol. · 
j., ház 77, i ö0t.1 H., rt. Varll.:«iteplicz Var.•!- Ke j i é a e 1 o l. Kej1éi. • • 

dinske Topliee, 678 th .. 'tsz. Varasd Vara!thn, Kelemen adók., Jalta~et pk., x • 

Jaliabetski 
jb; •Novi .Maro( áh. Varasd \'arc&tdan, cs. O. lrubrijo\·ec, Jaltahetski .Maii Vrh, . . . Jallabelakt Ve-
Varas•! Vantthn, 16, XXV. 88, u. t. és u. p. liki \'rh. ~{eleJU~n, LeAtak•Jvee, Pahovec, Vuk.o-
Varas.•tep!lcz Varaldanske Toplíce. vec-ha·elf; Yal'aB~ vm. YartJEdin, vat•asdi -

• • 

Ku~telanee Q,· Kaátelauec adók., Var~teplicz l'&rdumi j., baz 3U7·. ! ~.7t:.!, H., rk. Jalzabet, 
-· \ arazuinske Toplice pk., VartJBd "'" Va- l!!.b&ö 11.11., tsz., jb. es ah. \aro.su ·Varaillio, 
raidin, I•OVlmaror. j., cs; O. \'ai·as•l - Var .. zdin es. o. Varasd Vardt.lin, 16, . XXV, 88, a. t. 
u. t. es u. p. Varasúteplicz .. ·V, ra!dinske 'fopl c.-. \ arastlt~plicz Varazdinske Topl;ce, u. p. Jal-

• 

Katiéi r., Tohulié. a• Iók. Prm•iillje pk ., Muai'UB- .Z.1bet 
Fiume•vm~- Modrui-RijektJ, szluini · . slunji j., Kelemen Q, Kelemen adók., Jal!ab ~t pk., 
cs. O. Primislje, u. t. 8z1u:n Sfunj, u. p. Ya·rasá ·011h Vt~raidin, varasli vat·atdini j., 
Primiilje. ·· . c.il. o. \ li.a·as.l Vaa·at.Jin, u. t. VarasdtepliC% -

Ka t i é i l. Blastki Kaliéi. \'araZdiu.ke Toplice, u. p. Jalia.bet. 
Ka t i é 1 e l o l. Mrzli IJol. kelewinono O, Bisaski Tom&Sevec adók., 
Istinel O, Potoi!aoi adók., Gjulaves plt., Po·· Gor11ja Hajöka pk., YarusrJ vm. Varaidin, novi-

ll~ga vm. lblega, daruvári dal'uvari j., -=f, maroll j., cs. o. Szentivánzelina ::;veti lvan 
cs. o: Gjulaves, n. t. éa ·u. P• Gjulaves. Zelina, u. t. Szl!ntiv.ánzelina Sveti l van Zelina, 

Katinovae adók.,· Persa pk., Zágráb vm. a. p. Goroja-Rijeka. 
Zagreb, topu~koi j,, hAz Uj, !, b'10, Sz., kg. Keh·Aluka Q, Stipanovci adók., Podrora6 pk., 
Topusko, ~.'1!90 kb., ts;:. Petrinja. jb. Vrginmost. Veróc•e "'"· VirovitictJ, nasiozi n&Aicei j., 
ah.·Glina, cs. o. Crnopoto<!lti Paunovao, 96, XXVI, as. O. l'odgora6, a. t. és •• p. Podrora6. · 
SS, u. t. 61 •• p •. ~opusto. · . . K e l i ó i l. Krakar. . · · : 
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rendjelonc Q, Cirkvena adók., Sveti Ivan cl~ "m. -
u. t. 
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diakovlri - djakovoi j., 
Semeljei-Siroko Polje, a. p. 

r19ci, kOriisi kriievcii j., cs. ll. Sveti lvan Semeljci. 
~abno, •· t. és u. p. Sveti lvan Zabno. - K e t e r I. Drnje. . 

Kerakul f'"'l, Gornja MoW!ina arlók., Nasicz Ketlna 1""'1, Skrljevo adók., Krasica plt., Mod-
Ndice pk., VerOc:te tJm. Hrontica, nasiczi rus·I•'iume tJm,- Modrui-Bije1ta, suJaki j., cs. ll. 
n&Sicei j., cs. G. Nasicz Nasice, u. 1. és u. p. Su~ak, a. t. Hakar, u. p. · 
No.sicz ~ N alice. Klt n en ovo ad...,k., Badljevina pk., Polleg a ·V lll. 

Kerestinec adók., Sveta Neiljelja pk., X Keres- J>o'ic,qa, pakráczi pRkraci j., ház U, i. 4~t., 
tinec, Rakitje, flamobarski Nov aki, Samobar~>ko olas~. rk. Pakt•á.cz Pakrac, 475 kh., lsz. Pozsega 
Brezje; Zágráb rm. Zagreb, samobori j., ház Polega, jb. és ab. Pakrácz Pakrac, cs. G. 
200, ! 1.5.,5, H., rk. Svela Nedjelia, 1.6Sl! kh., Kukunjevac, 78, XXVII, 89, a. t. PakrA.Qz -
111. Zé.irráb Za~rreb~ jb. Samobor, ah Zá.grA.b Pakrac, a. p. Badlj 
- Zagreb, ca. ll. Slupnic'!ki Obrel, 63, XX_VIl, 8!. Khuanovo O, Khuenovo adók., Badljevina pk., 
•· t, Stnpnii!ki Leskovec, a. p. Sveta Neoljelja. Po1sega "m, Poicga, pskraczi patraci j., 

Korestinec Q, Kerestinec adók.. Svt>ta-Ne- c~. ll. Knkunjevac, u. i. Pakrácz Pakrac, a. P• 
djelja pk., Zá,qrdb tJm, - Zagreb,' sarnohori j., Hadljevina. · 

.; cs. ll. Stupnic'!ki Ohre!, u. t. Stupnic'!ki Leskovec, K h u e n o v o se l o l. Khuenovo. 
·· g, 11, Svela Nedjelja, Klöerl O, Aribir adók; és pk., Motlrua-l<'iutM 

KesP.rl o. Malinci adók., So~ice pk .. Zágrdb vm. Modru8-Rijel&a, cirkevinicai cirkvenicai 
fill.- Za,qrtb, jaakai jastrebRI'skoi i., cs. o. j., cs. ll. Cirkvenica Cr1kvenica, a·, t. és •• p. 
Kostanjevac, u. t. Krasié, a. p. Radatoviói. Bribir. 

K e se r i I. Donji Keserí. Kihalao adók., Jukinac pk., · ZágrtJb "m. 
IMlll'OT Potok O. Gornji Rudai!ki adók , Zagreb, rlinai j., hAz !O, i. 1011 H., rk. Glina, 

Krnjalr pk., Motlt"UB·Fiufi&B "m Modru~·Rijeka, ö • kb., taz. Petrinja, jb. és ab. Glina, cs. O. 
vojniéi j .• r.s. O. Veljun. a. t. és a. p. Krnjak Glina, 96, XXVI, b3, u. t. és a. P• Glina, 

lCNtenjn.ökl Rit '""'- Bijelo Brilo adók. és l'k.. Kiltalac O, Kiha;ac adók., J11kinae pk., ZátJ· 
Veróele t1m. Viropitica, eszéki osijeki j., ráb "'n. Zag·reb, Blinai j., ca. ll. Glina, u. t. 
cs. o. Dalja Dalj, u. t. és u, p. Szarvas és u. P• Glma. · 
SarvaA. K i h a J e c l. Kihalac. 

IMtfl"ja'k o. Perjasir.a ailók. és pk., Modrus- Kijae 1""'1, Lukovo-éugarje adók., Karlopu.go -
Fillfile ""'· Modru~-Rijeka. vojniéi j., cs. ll. Karlubar pk., Lika-Korbava vm. Lika-KdJat1a, 
Pe•·ia~ira, -a, t. Generalski Stol, a, p. Pt>r,jRSica. gospiéa j., cs. G. Karlopaga - Karlohar, u. t. 

JC(Iste'n)e o. Kmiiko,•ac'!a adók .. Cetin-l!'rad p 'Ir .. és u. P• Karlopo.go - Karlubag. 
ltfodr111·Fiume tJm. Modt·uií-lUjeka, szlnin' KIJanl &•Iok., Gra6ac pk., X Gnbavi!evo Polje, 
al•mii j., ca. ll. r..etin-grad, u. t. S1luin Slunj 1\ijan•, VreJa; Lika-Korbat1a t1m. Lika.-
u. p. Ce Un-r• ad. K-rb"va, gr~&~ci j., t1áz l a~. i. 861J, Sz., rt. Gr a·. 

KeRtc>nnvae adólt., Krstinla pk., X Dunjair c'! .. c, kg. "l omingaj, 6,t<i~ kb., tsz. Gospié, jb. és 
K"Stennvnc, Petrova Poljana; Mndru11-Fiutn•· ah. Gra6ac, ca. G. Grailac, 79, XXVI, 86, a. t. és 
filii. Jfodrt~I·Rijel·a vojniéi j .. hé.z au:l. f 74-t. 11. P• lira~c. . . 
Sz., kg. Ounjak; ~ llófi kh., lsz. Olfulin, jb, Krnjak. Kijani 0, Kijani adók., Grai!ac pk., Lil,tJ· 
ah. Szluin blunj, cs. ll Kr•tmja. 96, XXV l Ko1 bava t1m. L1ka-Krbat1a, lJra6aci j., cs. 11. 
8~ u. t. Vojnié a. P• Krstinja. · liracac, a. t. és u. p. Graeac. . 

KeRtenovae o. Kestenuvac ailólr... Krstinj•· 
pk .. Mo·lruB·.Fitlme vm. Mod.ru~-Rtjeka. vojni6i Kik adók., Lovinac pk., Lika-Korba.va tllll.' 

I.A.ka.-Krbava, 1rai!aci j., h6.z ~8, i. l, SI;, 
j., cs o. Krstinja, n. t. Vojnié, u. P• Krstinja 0 k. G 'é 'b 
X«~Rtennva Korita 1"'1

1 
Bur•ée,·ae adók., Alsó- -=f-, 1 ·3~ h., tsz. ospa ' J • és ab. Grai!ac, ca. O. 

lapacz- Donji Lapac pk., Lika-K(jrbatXJ tim. l.iornja Ploiía, 79, XXVl, 86, a. t. és •• P• Lovinac • 
Ld:11·Krba"a, alsólapaczi donjtlapaci j., c~. o. Kik O, Kik adók., Lovin~c pk., Lika-KorbatHI 
Alsólapacz Donji Lupac, u. t. és •· p. Alsó· t1m. Lika·KrbatJa, lJrai!aci j,, .:f, cs. O. Gornja 
lapacz- Donji Lapac. Ploc'!a, u. t. és a. P• Lovmac. 

Kellnel adók., ~emeljci pk., X Keiinci, Pi var- Kik o v i c a l. Pothumski SoboU. · 
nics, Vladojevac; Verdel 1 t1m. Viro1Jitica, dia- Kik o v o l. Marusev-ei!ki Seln1k. 
kovári djakovoi j., hA.z ~85, :f, 1.36::1, H., n., KfljeT f"', Kvarte adók., Peru!iié t>k., LiktJ· 
rk. Semeljci, kg. Dopsin, ,,130 kh., tsz. Eszék- KorbaiJn ""'· Lika-K,·batla, peruiiéi j., cs. ~. 
Os1jek, jb. és ab. Diaková.r Djakovo, cs. ll. Vuka, Peruaiú, u. t. és u. P• Perulié. 
78, XXVJil, 90. a. t. ;:,emeljci-Sil'oko Polje, •·l'· Kindrovo adók., Podvinj 1>k., Po11ega 
Semelje1, . Poiega, brodi j., ház 4:0, i. 19a, H., rk. Podcr· 

leSinel 0, Ke§inci adók., Semeljei pk:, Vet·6· knYlje, 1.809 kb., tsz. Pozsega Po!eia, jb. 61 
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lill·--.1.1• 
. . . . 

ah. Brod, oa. ·11: Brod, 78, XXVIII, 91, •· t. Brod, Mil'kullnske Staze, Aarinae; LtA:a-Korb4ea . -
•• p. Podvin,j. IAI.:a-Krbaea, zenggi aenji j., hb 108, !6!1, 

KlndroTO O, K.indrovo adót., Podvinj pk., H., rk. Donji Starigrad és Lukovo, 4.. 34f. kh., tsi. 
Ponega vm. Po'iega, bradi j., cs. 11. Brad, u. t. Gospi6, jh., és ah. - Senj, cs. O. Jahlana-c, 
Brad, u, p. Podvinj. hadileng('részet, XXVI, a, t. és u, P• Donji 

KingOTO r'l, Virje adók. •és pk., Belot1ár- Starigrad. 
K6riJ1 tJm. BjelotJar-KMievci, rjurgjevaci j., Hladare adók., Pitomaea pk., Beloruír-K6rö1 
01. o. Gjurgjevac, L t. és 11. p. Virje. t~m. Bjelot~ar·Krilevci,, gjurgjevaci j., hAz a.f., 

J[Jaj~ll:a adót., Gradusa pk., Zd.gr4b filii, i. 7 .W, H., rk.. Pitoma~. 1.()46 kb., ta. Helovir -· 
Zagreb, petrfajai j .. hú 80, f 4!79, Sz., rk. Gornje Bjelovar, jb. Gjurgjevae, ah. Helovir Hjelovar. 
Kocarevo., kr. Brdjani, Ul6.1 kb., tsz., jb. és ah. cs. G. Pitamalla, 16, XXVII, 87, u, t. ·és u, p. 
Petripja, ca. ll. Bijeloik, 96, XXVII, a. t.. Pitoma~. 
él •· p. Blinjski Kut. KJadare O, Kladare adók., Pitamalia pk., Be-

][lnjaiíka O, Kinjac'!ka adók., Graduau. pk., lotJát·-K6r6• tim. Bjelot~ar-KráletX:&, ~jurg· 
Ztigrab tllll. Zagreb, petrinjai j., cs., 6. Bijel· jevaci j., cs. G. Pilomaea, u .. t. és a. p. Pitomalla. 
n ik, u. ~ és u. p. Blinjski Kut. Kl a d a r i l. Sjeverovac. . 

Xip adót., Vanjski Darmlll' )lk,, IJouegu. ""'· Klaclje O; Podvrska Rakovica adók., Podvrb 
- Poiega, darnvari j., ház ól, :E 332, Sz., cseh, rk. pk., Zágráb t1m. Zagreb, samobori j., cs. ll. ., 

Daruvar, kg. Podboraki Doljani, 8ó1. th., tsz. Samobor, u. t, és u. p. Samobor . 
Pozsega Pa~p, jb. és ah. Da1·uvar, cs. G. liladnik 0 1 Razvor adók., Zagorska Sela vk., 
Daruvar, .78, XXVIl, 89, u, t. és u, P• Daruvár Va1·asd t1m. Vat'aedin, klanjeci j., ·cs. ll .. 
Daru \'ar. DesíníC, a. t. Klnnjec, u. p. Zagorska Sela. 

Kip (l, Kip .adók., Veliki Bastaji pk., Po•s6ga Kl a i éi l. Tremullnjak. .. 
• • 

""'· - Pozega, daruvari j., G. Daruvar, u. t, K la j n e r B r d o l. Senjsk.o. 
ét a. p. Daruvár, ·Daruvar. lilakar adót. éa pk., 1t••'D" "'· · ltí6go., 

][lpoTI 0, Rivica adót. 'l pk,. &ert. "'· brodi j., hú 8G, ! 396, H., O• t.r. Klokofevik, 
8rijem, iregi - irigi j., 01. G. lrq Irir, ·•· t. 1.698 kb., tsz. Pozsep Polep, jb. és ah. Brod, 
és a. p. Irer Irir. _ cs. G. Garein, 78, XXVIll, 91, a. t. és •· _p. Brod. 

Klrasiél r'\ Ogulin1kí Sveti Petar adók., O,ulin 'KJakRr O, Klakar adók. ~~ pk., Po1sega vm.-
pk., Modnu-Fiume """ Modru8-Bijeka, ogu· Poiega, brodi j., 5, cs. G. GaJ'I!in, u, t. és a. P• · 
lini j., cs. G. Ogulin, u. t. és u, p. Ogulin. · Brod. . 

K i r a si é i L Modruski Kirasi éi. Klake O, Kon~éic& adók., Sveti Ma1·tiu pod 
Xirln adók., Bovié pk., .X Donji Kirin, Gornji Okiéem pk., Zágráb tim. Zagreb, samobori j., 

Kirin; Zágráb tltll. Zagt·eb, toposkoi j., ház cs. G. Stupni~ki Ohr<'l, u. t. Samobor. u. p. 
18!1, f. 1.116, Sz., rk. Buc'!ica, k.r. Do11ji Kir;n, Galgovo. 
i.583 kb., tsz. Petrinja, jb. Vrginmost, ah. GJina, lilanac adók., Severin na KuP.i pk., )( Damalj, 
cs. G. Bovié,_ 96, XXVI, 88, a. t. Vrginmost, a. p. Klanac, Lukovdabska Pleiiivica; Modrus-Fiume 
Bovié. · : ' vm. vrbovskoi j., ház 67, 

KirlAlilea · ·11, Sakanlije adók., Divusa. pk.; f !87, H., rk. Lukovdol, 793 kb., tsz. Ogulin, 
Zágráb vm. · · Zagreb, dvori j.; cs. G. Divusa, jb. Vrbovsko, ah. Orulin, cs. ·o. Severin na Kupí, 
•• ~ Volinja, a. p. DivuAa. 96, XXVI, 84o, a. t. Vrbovsko, u. p. Severin na 

-IUsela Dara r'\ Divoii adók. és pk., B•~tlm Kupi. · 
- Brijefll, mitroviczaí · j., cs. G. Klanac O, Klanac adók., ·severin na Kupi p.k.., 

Calma, a. t. és a. p. Galma. Modrus-Fiume t~m. Modrus-Bijeka, vrbovskoi 
KUelicall, Verőeze Virovitiea adók. és pk., j., cs. ö. ~everin na Kupi, u. t. Vrhovsko, ·u, p • 

Yt~róc1e t1m. Virot~iti,ca, verc5czei · viroviticai Severin na Kupi. 
j.; Cl, ö. Verőeze Virovitica, u •. t, és u, p. K la. n J c 1. Homoljac'!kí Klanac, Pe1jasit'!ki 

· Veróc.ze .Vi.rovitica. . , • Klanac, Pribudiéki Klanac, Stikadski Klanac . 
Ki Am a t h. L Pofuki. · Kl a n ••c l. ·Josipdol. 

. flt . Valpó . Valpo't'o . adók. 6a pk., Kl a n·a c l. Pazaniite. 
• 

Verdc•e .., Y•roeitic:tJ, eu6ki osijeki j., KI a n a c l. Vukelié·selo. 
• 

c1. G. Valpó . V~po.vo, •· t. 6a •· p. Valpó KlanaiSko Polje r.., Pazaritte adók. 6a pk., 
Valpovo. , .. :. . _ Lika-Korbava t1m. LiJ:a-Krbava, peruliéi j., 

IO~iSIDac 11, Cemik adók. 61 pt., Fo•atga cs. G. Pazariste, u. ~ Perusié, u. ·p. Pazaríiite. . 
••· .POlega, lijgradiskai novagradiskai j., Kinnfari Q, .Drivenik adók. és pk., Modrtll· 
ca. G. Újarradiika Novo. Gralliska, u. t. és a. P• I~'ium#J tJm. · Modr148-1tijeka, cirkvenicai erik· 
Cernik.. .. . veuicai ;j.,· cs. ·G. Kraljevica, u. ·t. Grüane, u. p • 
-. Klada adók., Jablanac· pk., X Biluéa; Vonja Drirenic'!ki Zag-rad. • . 
~:Iada, ~~Ji ~etei, Uornja 'Klada, Gornji T,ekci, Klanjeo adók. éa pk., X Cesarska Vu, IClanjee, 
: . . . . . 
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O&D,jcM!ki Ool, Leporf...-et', Mibe.noYi6et Dol, 8veti Q, BJelopo)Je adót., Koremea PL. 
FJorijan; Yar(llfl "'· --· Yaralatr., ltlanjec:i j., .Uiii·KorboN ••· Lii:G·KrboH, koreDicai j., 
bÚ !111, i. 1.166, H., o. 1.087 kb., taz. Varud os. 6. Koreni~ a. t. és •· p. Koreni=. 
Varaldin, jb. helyben, ah. Krapina, c11. ö. helyben, Kl e~ e u o v o L Svetojursti Vrh. 
DS, XXV, 81, _[ll e. ~- . Klenak adók. és· pt., B•~rtm tm. · Brii••· 

Klanjec mv., KJanjee adók. és vlt., V 1.6ra•tl rumai j., hb 3«.1, f. 1.856, Sz., 11., "f, rk. Hrtkovci, 
.... - Vara.ldift, klanjecí j., o, Cl. ll. helyben, 7.657 kb., tsz. MitroviCia · jb. él ah. 
_r e. ~- Ruma, l. heiJhea, '70, XXVUI, 9t. r. 

JJ&Djecke LediDe 0, Ce1arrrudski Dv ori adók., _[ll e. ~. 
(Janjec pk., V"ra1d vm. Varafrlin, klanjeci Klenak 0, Klenak adók. él p~, B1erftl 
j., Cll. ll. Klanjec, Ilo 1;, és Ilo p. Klanjec. Sri;je•, j.,;:.. Cll. ö. helyben, r. 

Dol Q, Klanjec adók. és pk., Va· _[ll e. ~· , 
rasd o nl. -·- Varazdi "• klanjeci j., 1'.11. ll. Klanjee, KlenlceQ, adók., pk., Va·ra1d 
•· ~. és u. p. Klanjec. e·m. Ya·raftlitt, preil'adai j., ca. ö. Prerr11da, 
Klanje~ki Quijak U, Cesli.rifrll.dlki Dv ori adók., 11. t. éli •· p. Presrada. 

Klanjec pk., Va1·u.!fd om. 'Va,·aed·in, ivaneci Kl e D ik l. Popgoraéki 
j., c~. ll. Klanjec, u. t. és u. p. Klanjec. Kl e n ik l. Vrbovljaoi. 

Klanjeöki Ln kavEtc (l, Cesargradski Dv ori JOenoTao o, Studenci adók., Perueié pk., Li/uJ. 
adók., Klanjcc vk., Ve~~·e~ad Ulli. l"t"'U-~dit,, Ko,·haf1(1 .... .Ukt~-Krbr~ea, peruliti j., Ol. G. 
klanjecl j., cs. ll. Klanjec, u. t. ea u. p. Klanjec. Peruiié, a. t. él! a. P• Peruiié. 
JilaDje~ko le:t:ero adók., Veliko Trgovi&:e pk., Kl e n o v a c l. Osil!lti Klenovac. • 

X Druiilovec:, Klanje~ko Je~ero; Vara11cl ""'· Ilenov Dok n, Ustica adó.k., pt., . 
Vt:&raJdin, klanjeci j., ház as, L 8ti9, H., rk. PozsegG tml. PoitJga, novakai j., cs. ö. Jaae-
Veliko TrgoviAóe, 1.0:!' kb., tsz. V u.I'&Sd. - Va- novae, 11 •. 1;. él:! a. p. Jaaenovac. · · . 
ratdin, jb. Klanjec, ah. Zlatar, ca. 6. Zabok, 58, X: l e D o v e o l. Hum1ki Klenovec. 
Il. V, 81, a. -t. és a. p. Veliko Trsoviate.. Kl e n o v e c l. Martinkoveo. 
Jll&D,j~ko luero Q, Klaojeéko Jezero adóL, Ineno"rl.oa O, Ledenice adók.,'- pk., Jlollrw-

Veliko Trgoviaée pk., Varuli .... V"·raldin, Fiume "'· Modrw·Bijeitl, 
klanjeci j., CL ö. 7.ahok, u. t. é8 ·u. p. Veliko erikvenicai j., c~. ö. Girbenica 
Trgovisée. · ~. · -

- Grik>enioa, 

llauje~to 'l'Ul·nlAée Q, 8trmec adók., ~eliko e n o v n i ék a V e a l. Klenovnik. 
Trgovisée pk., Va-rasd vm. -- Ya·razdin, klanjeci Klenotnlk adók., Ivanci pk., )( Dubrsvec, 
j., es. ö. Klanjec, u. t. és u, p. Veliko TrgoviSée. Goranci, Klenovnik, Plememéina, Vukovoj; Va· 

ilanjccno O, Viuat;ora adók., Desinie pk., rasa "'"· -- V uraíiiitt, ivaneci j., ház"!. ! !!.9!0, 
Yt:&raBI'l VM. -- Varatdin, preiradai j., oa. ö. H., o, 4.961 kh., tsz. Varasd Varaldin, jb. 
Deainié, u. i. és a. p. Desinié. Ivanec, ah. Varasd Varaidin, ca. O. Ivanoi, 16, 

'(Japaviea O, Mutilié adók., Udbina p.k., Lika- XXV, 88, 11 • . ._ és u. p. Ivanci. 
KMba'IIIJ 11111. ·- Itika-Krbava, udbiuai j., c:s. ö. Klenoynik 0, Klenovnik ~~odók., Ivaoci pk., 

· Udbin&, a. i. é11 u. p. Udbina. Ya1·asil -o-m. Yurafd·i", ivaneoi j., C5, cs. ~. 
Kl a p a v i c a l. Bruvanjska. Klapavica. · lvaDci, u. t. ci11 u. p. lv&nci. . 
Klariéevac Q, Krivi Put adók. és pk., Lika· Klepeée selo O, Zavrtje adók., Brod-Jloravice 

Korbafia eM. Lika-Krbava, zensgi senji j., pk., "'"· Modrui-Bijeka, del-
Cl. ll. Zeng Senj, a. i. Zenn Senj, 11. p. nieei j., cs. G. Brod-Mol'Jlviee, •· t. Brod·Mora-
lrivi Put. vice, •· p. ~imatovo. · 

_ llarlé-glaiTI.oa ,-,, TounjHki Tr2ié adók., Pri- r>, Kulinu. adók. 61 pk., Bc:lová.r·Kö· 
• 

llliaije pk., Moflru•·Fiume mn. Mod1·u-8-Rijeka, rös vm. Bjelo11a1··Krilevc-6, tutinai j.,cs. 6. 
azluini - slunji j., ca. O. Pl'imi~lje, u. t. Szluin -- KutiDa, a. t. éa •· p. Kutina. · 

~·· 
Slunj, l!• p. Primialje. K l i k o v j e l. Plesivi~ka Reka. 

Klariél Q, Drivenik adók. 6s pk., JlotiruB· lillkaa n, PoteAka Koprivnica adók., Pleter-
Fivwe v•. Mollrui-Bijeka, eirkvenicai erik- nica pk., Ponego .,.., Polega, pozaepi -
venicai j., ca. o. Kraljevioa, u. t. Kri!i~ce, u. p. po!egai j.", oa. G. Pleteruica, a. i. éa L p. Pleternica. 

Zasrad. Illmea O, Donja Hatina adók., Ziatar pk., 
Kl ar i 6i l. Varala t~m. Varal'din, zia~ j., ca. O. Zlatar, 

adók. é11 pk., X Donji Klasnie,·Gornji a. t. Donja Konj~éina, a. p. Zlatar. . . 
KlasDié, Milakoviéi, Srednji ; Zágráb Kllnac adók., Jabukovae pk., Zágri.íb om. -
0111. - Zagreb, glinai j., ház 288, f. 1.9~9, Sz., Zagreb, petrinjai j., hú 36, f. 248, Sz., ki(\ Ju· 
rk. Alaja, kl!'. Uunji Klu.snie és Buzela, 3.587 kh., savi ca, 715 kh., b~ .• jb. éa ah. Petriuja, · cÍI. O. 
la. Petrinja, jb. w ab. Glina, ·cs. o. Gornji Kla:mi6; K1·aljevcu.ili, 96, XXVIl, 88, a. t.· éli· •· p. Kro~l 

. 86, XXV:l, 88, -. ·t. Gliua, a. p.. MajL. . jevcaui. 
' - . . 
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Xlinac -Q, Ktinao adók., Jabukovac p\:., Z ág Novi Marof, a.h, 'Varasd VaraMin, cs. O. Novi 
rdb vm.. Zagt·eb, pelrinja.i j., os. O. Kraljevc!ani, Marof, 16, XXV, 88, u. t. és u. p. N ovi Marof. 
u. t. és u~ p. Kralj"vl!ani. . KIJniS Q, Kijuli adók., N ovi 1\larof pk., Varasd 

• 
Kl i n ak l. Kostajnica. t~m. Vat•a!:din, novimaron j., c~. O. N ovi 
JOin~a Sela adók., Klini!a Sela pk., X Beter, Marof, u. t. és u. p. Novi Marof . 

• 
Goli Vrh, Gonjeva, Klinc'!a Sela, Kozlikovo, Ok.icka K J j u i! l. Brdovei!ki Kljui!, Suma Kljul!. 
Poljanica, Okiéta Sveta Marija, Okiék.o Oreaje, K l j u l! l. Kljui!-KradinL 
Popov Dol, Purgarija, RepiAée, Stankovo, Triié; Klju~ar O, Radonja adók., Vojnié pk., Motlrus- · 
Zágráb vtn. Zagreb, jaakai jaslrebarsk.oi j., Fiume vm. Modru8-Bijeka, vojniéi j., cs. 6. 
ház 489, i. !1.81-', H., rk. Okiéka Svela Madja Vojnié. u. t. és u. p. Vojnié. .· 
ö. 74-8 kh., Laz. Zágráb Zagreb, jb. és ah. J~ka . Kljuöarfé1 f"'t, Tounj adók. és pk., Modru
Jastrebarsko, ca. O. Zdenl!ina, 1161 XXVI, tsl, u. t. Fiume vm. Motlrui-lUjeka, OKUlini j., cs. 6. 
és u. p. Zden6ina. ·.. · Josipdol, u. t. és u. p. 'l'ounj. 

Klluila Sela, Q, Klini!a Bela adók.. és pk., KJJu~-gradlna f"'t, Tounjskt Tr!ié adók., Pri-
Zágráb vm.. Zagt·eb, jaskai jasb·ebarskoi j., mi~lje pk., Modrua-Fiume vm. Motlrui-Bijeka, 
cs. O. Zdeneina, u. t. éa u. p. Zdeni!ina. szluini slunJi j., os. o. Primililje, u. t. Szluin -

Klinje r-., Vrhova aaók., Staro Petrovo selo Slunj, u. p. Prim.islje. 
pk., Poz se ga tlfll, Polega, újgradiskBi nova- Ilju6l 0, Svetil!ko Hra!lée adók., Jaakova pk., 
Hrndi~kai j., cs. O. Staro Petrovo selo, 11. t. és Zágráb Zagt·eb, kArolyvárosi karlo-
u. p. S~a.•·o Petr~vo selo. vaci j., cs. O. Svettce1 u. t. Károlyvlros Kar-

Klluono f', Radovanci adók., V elika pk., Po- lovac, u. JI• J&akovo • 
nega vm. Poiega, pozsegai - po!egai j., os. Klju~lé-brdo Q, Kozjai!a adók., Kravarsko pk., 
11. Biskupci, u. '- és u. p. Velika. Zágráb tim. Zagreb, n&IJYiroriczai velika· 

KIII•Iua Ih•aga f"'t, Kunié · adók., Piaaki pk., IJOricai j., cs. O. Nagygoricza \'elika Gorica, u. t. 
~lotlt·us-Fit~me vm., MotlrrJI-Bijeka, ogulini j., és u. p. Nagygoricza Velika-Gorica. 

• 

cs. ll. Plal!ki, u. t. és u. p. l:'la8ki. IlokoiS adók., Krstinja pk., tm~. 
·KUJlino Ordo O, Utinja adók., Vukmanió pk. - Modru*-Bijeka, vojniéi j., ház 98, i. 600, Sz., 

Jllotlt·us•Fiume vm. - ModruB-Rijeka, vojniéi j., kg. UunJak, 1.ö77 kb., tsz. Ogulin, jb. Krnjak, 
cs. ll. Vukmanié, u. t. és u. p. Utrnja. ah. Szluin - Slunj1· cs. O. Krstinja, 96, XXVI, 
. Kl i p i n o B r d o l. i'laSI!ansk·• Kliptno Brdo. 8{., u. t. Vojnié, a. p. KrstiD.Ja. 

ICIIsa ndók., Pivnica pk., x· Klisa, Korna!, Klokoc o. Klokolí adók., KNlinja pk., Modt'UB• 
Levinovac, Smrel!ak; Veróc,e tim. Virovitica, Fiume tim. vojniéi j., cs. O. 
yeröczei · viroviticai j., bAz 1!U, ! 1.1ö4, sz., h .. Krslin.a, u. t. Vojnié, u. P• Kratin1a, · 
m., "f, rk. Suhopolje, 3.t183 kh., tsz. Eszék - ICloko~evac adók., Gudovac pk., Belovát·-
Osijek, jb. és ah. Veröcze Virovitica, cs. o. Körös t/tn. Bjelovat··Kt·iEet~ci, belovári 
Gjulaves, 78, XXVlll, 89, u. t. és u. p. Pivnica. bJelovari j., ház 118,! 4114, sz., h., rk. és kg. Belo-

Klisa c, Klisa adók., Pivnica pk., Verőeze f1m. v~r Hjelovar, 931 th., tsz., jb. és ah. Helovár-
-- Yit·ovitica, ,·eriiczei virovittcai j., =f, cs. o. HJelovar, cs. 0. Helovár HJelovár, 16, ~X V ll, 87, 
Gjulaves, u. t. és u. P• Pimica. m. h., u. t. és u. p. Helovár - ?Jelovar. 

Kl is a 1. Divoselska Klls& Pakrai!ka Klisa vao 0. Klok.ol!evac adok., Gudovac pk., 
Po2e§ka Klisa. ' . Belovár Kur(Js vm. Bjelovat·-Krilevci, belo· 

Kllsul'}él f", Vojakovac adók. és pk., Belovth·- 11ári bje1ovari j., cs. O. Helovar Hjelovar, 
· v B . K: k . m. h., u. t. és u. p. Belovár Hjelovar. 
aörös vm. Jelovar- riievci, Orösi kr1- K 1 0 k 0 il e v a 0 1. llovsk.i Klokol!dvac. 
tevcii j., CB. 0. KOrOs Krilevoi, u. t. Carevdar, 

Ilokoccvol adók. és pk., )( Hukovik, Kloko-
a. P• Vojakovao. · ilevci, Kravlje, Lila, Lipine, Obodlnci, Teodoro\&C; 

IllAka !.da 0, Tenye Tenja adók. és pk., Veróc1e tim. Virovitica, nasiczi nüicei j., 
Vet·óc:ee vtn. · Vit·ovitica, eszéki osijeki j., cs. ház 18"' .D 1 '"' • H k N · N ,. . • , a;. ....... , ., m., r . astcz a .. tce, 
o. 'l'enye Tenja, u. t. Eszék 1. Osijek 1., u. P• k G .. 11 ö""7 kb t Eszék 0 .. k 'b ~uo g. aZJJe, • u ., sz. BlJ.e , J • -
Tenye 'l'enja. · . ah. Nasicz N&Sice, cs. o. heir ben, 7tl, XX V lll, 

Jíljenove Seiloe n, Szentgyorry Sveti Juraj 91, u. t. Suliine-Gjurgjenovac, u. p. Nasics -
. adók. és pk., Lika-Ko1 bava vm. Lika-Krbava, Nailice. . 

zengri senji j., os. O. Zeng g Senj, u. t. és Klokoöevol O, Kl okoilevoi adók. és pk., Verőele 
u. P• Szenl.iYOrgy Sveti Juraj. tlf11. Virovitioa, nasiczi nailicei j., CB. o. 

Kl j e il t e v i o a l. Martinoi. helyben, u. t. Suiline-Gjurrlenovae, u. p. Nasicz 
• 

KJJuc adók., Novi Maror pk., )( Kljué,_ Oreho- N~ilice. 
vec, O~trice, Preselíno; Varasd v•. Varal- Kl ok o i! e v e c L Samobouki Klokocevec. 
din, novimaroll j., ház 413, ! !U.IiO, H., rt. Klokoile'flk · a4ók., Trnjani pk., PoiBega vm. 
Hemelinec, 8.071 kl1., tsz. Varasd Varaldin, jb. Poiega, brodi j., hb 181, l. 9Sö, Sz., h., :.:f, 
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It• Trnjalli, rk. Piikorevei, t.l'í!\t 'k.h., tsz. Pozsega "m. Pole.ga., POIII&Iai polerai j., es. o. Ku\jt't'o, 
_ P.o!ega. j b. és ah.' B rod, cs. ö. Garöin, 7~, XX V lll, ·a, t. Cililen ik:; u~ p. Garhn. : 
91, u. t. és u. P• Garöin. ,· : K n e z l. GradJilée. · : · · 

KlokoC!erlk O, Kluko~evik adók., Trnjani p'k., Kne.zoTljanl adók., Mei!enb.ni pk., ZtígrtJb 
Po1seua ""'· Po&ega, brodi j., ;:., ca. o. Gal'i!io, 11m. Za.greb, j., hú . ! !96, Sz., 
•· t. t!s u. p. Gar.:in. kr. Me~en~ani, 849 kh., tsz. PetrinJa, jb. Kostaj-

llokoTec adók., Krapina'eplicz Krapin~k.e nica, ah. Petrioja, os. G. Mei!eni!a.ni, 98, XXVII, 
Toplice pk., ·X Klokovec, Zagorsti Jesenovec, ga, u. t. Majur, •· p. Mei!eni!aDi. 
Yat·aBd tim. Yar·a.ZditJ, pregradai j., ház 146, KnezoTljanl o, Knezovljam adók., Me~en6ani 
f. 7611, H., rk. K1·apinateplicz - Krapinske Toplica. pk., Zágráb tltla. Zagreb, kostajnicai j., cs. G! · 
1.003 kh., tsz. Varasd Varalt.lin, jb. Pre1rada, Me~en~ni, u. t. Majur, u. P• Mei!en~.mi. 
ah. Krapina, cs. G. Pregrada, 5a, XXV, 81, u. t. · Knelenc f'"\, Sihokovac adók., Bektele pk., 
éa 11. P• Kl'apinateplicz Krapinske Toplica. . Po•aega t~m. Polega, polepi j., 
Klo~oTeo O, Klokovec adók., Krapinateplicz cs. o. Ruievo, a, 1;, és u. p. Carlin. . 

- Krapinske Toplice pk., 'Varasii tim, Varal- Kne.lnl6a Varol f'"\, éirok:a Kula adók., Lii!ki 
tlifl, pregradai j., cs. o. Pregrada, u. 1i1. és u. ,p. ·Ostk pk., .Uka-KorballtJ tlfll, Lika-Krbatla, 
lrapinatepliez Krapin>ke-'l'OiJlice. gospiéi j., es. O. Siroka Kula, a. 1;. Perulié, a. p. . 

lloAtar adók .. és pk., X A.loiitar, O derjan j S1roka Kula. . · . 
...- Beloflár-Köröa 'flm.- Bjelovar-Krile'flci, gjurgje- . K n e! e v i é i l. Medjedja~ki Knleviéi, Plas-

vacl j., haz 837, f, 1.~:1:.!, H., 5, kg .. 61ala Cr~s- c'!anski Kneteviéi. . · .. · 
njevica, iW76 kh., tsz. Helo var Bjlllova.r, jb. K n e 1 e v i 6 i l. Otok na Dobri. · . 
GjurrJevac, ah. B elovar 8Jelovar, os. O. Pitoma6a. K n e i e v i é i 1. Vot.lotec'!. . 
16, XX Hl, 87, r, ~. 'KneJevl6-ko11a O. Voinihdók. és pk., Moélt·JU-

Klo§tar O, K!o~lar adók. és pk., Belot~ár- Fiume tnn. Modr·u8-Bijeka, vojniéi j., cs. O. 
Kóröl tim. Bjelovar-Kriie·vci, ~rjurgjevaoi j., Vojmé, u. t. és u. p. VoJnié. ·. 
(5, cs. ö. Pilon,aea, :r.· ~. Knetgorlca o. Tref>inja adók., Vukmanié pk., 

Kl os t a r l. Pd:t&rlflna. Novoselija. . . Moclnu-Fiume "'"'· ModruJ-hijska, vojaiéi j., 
K l o g t a r L Siljev1i!ki Klo&tar, ,. ojakovai!ki e~. o. \'ukmanié, a. t. és a. P• Skakuac. · 

Kloslar. . .K:obaslöarl adók., Kapela pk., X Kobasi&lri, 
lloAtar Inul6 adók. és pk., X Klostar Ivauié skucani, ~taniéi, 8taréevljani, éiptari j Belovát·· 

Lon,ski L povac, Séapovec; Belovár-KóröB ""'· Köröa tim. Bjelot~a.r-Kriletlci, belovári bje
- Bjelovar-Krilewc&, C!lizma• j., haz au.f., .t 1.~1. lovari j., hú !! ,(.

1 
i, 1.11'»0, H., sz., rt. Kapela, 

H., O• kg. Lipuv~ni, ':!,86, th., ll!z. Bdo ··ir kJt. Rovli~ée, ~.ó\13 kh., tsz., jb., és ah. Belovár 
Bjelorar, Jb. és ab. Óo1;-ma. ca. O. helyben, lti, _ Bjelovar, cs. o. Kapl'la, 16, XlVH, 87, a. l. 
XXVH. !S7, •· t. hanié var hanié-grad. Helovár - Bj1dovar u. P• Kapela. . 

Klo§t:tr Ivaulé O. 1\loStar lvanié adók. é" pk. Kobasléarl o. Kollasicari adók., Kapela pk., 
Belo11ár-Kürós tnn. Bjelotlar-Kri.sevci, ruzm.u Belovár-Kürós ""'· Bjelo11ar-KriZevci, Lelo-
j. O• cs. O. hel) llen, Ilo t. !v~anlé vár lvanoé· v. ri bjelovari. j., cs. O. Kapela,· a. t. Bdovár 
IP'all. ~· Bjelovar. u. p. Kapela. · . 

iiHJICi O, Vrtniakovee a.lók., Krapin •tepliu KobaA adók. és pk., Ponega t~m. . Po'Eega, 
-ll.rapmske foplu:~: plt., Varasd Vtn. Varalá ita. hrot.li j., ház :illO, ! ~.uta, H., sz., o, T-, ll.\14-11 
tm•rratlal j., ·ca. O. Z.a\:1 elJe, •· t. ee a. p. Ku1 · • h., t.sz. Pozse1a Potega, j b. és ah. Hrod, cs. o. 
P•Dil·~}llicz Kr;;pinsll.e Toattice. Oriu\ac, iS, XX VIII, 91, a. t. Oriovac, ~· 

Kl u p i l. ll.L!fleuéa. KobaA O, Kobü adók. és pk., PontJ ga vm. 
liapica O, Miholjsk:o adók., Kr'ltin;a pk. -·- Poíega, brodí j., 0• ,_., cs. O. Oriovac, u. i.~ 

Jlt~dru1-I!'iume flm, Muclrus-Ri.jeka. \OJDiéi J•, ·)riova•~. ~· . 
cs. O. li.rstinja, u, t. VojniC. u. JI• Kuhnja. Koblllé O. Nagygorioza V elika Gorica ad ök; 

in&)llé o. lvllneöka 1\aniia. adók., h &DCl pk. és pk.. Zágráb tim. Zagt·ell, navygoriczai-
Vara1d vm. Varazdin, ivan~~ei j., es. O. lvaue.. , eükall'oric.i j., es. O, Nagygoricza Veüka Go-
t. t. es u. p. lvanci. rica, u. 1;. és u. P• NarYIOl'Jeza Velika Gorica. 

IDegbaec adók., UiAkupec pk., X Donji Kne· K o b i l i é l. Pokup:dti Kobilié. 
rinec, UornJi Kneriuec; Vat·asd vm. Varazdin, Koblljak adók., Zirovac pk., X Kobiljak, Pre· 
varudi · varaidini j,, ház :t1J4., ! 1.4-0~, H., l'lr.. vija, Prosinja; Zágráb tim. Zagreb, uvoci j., 
Goroji Kn!'ginec, 1.104 kh., tsz., jb., és ah. ház n., :E 66i, Sz., kg. Bojna és.Zü·ovac, 1.971:1 kh,, 
Varasd- Varazdin, cs. o. Varasd Vara!din, 161 tsz. Petrinja, jb. Dvor, éh. Glioa, cs; G. Zirovac, 

• 

XXV, 88, u. t. Va1'Bsd YaraMin, :a, P• Varasd· ~~6, XXVII, &8, •• t. Dvor, u. P• Rujevai!ki . 
lepiica Varatdinsite Toplica. · . linac. · · · ·· · - .. 

lileRot O, Zarila.c adók., Kutjevo pk., Po11ega · IobliJak Q, Kobiljak ·adók;1 iirovac ·pk., Zá g· 
. . 
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~ •·-:- 1M1r.&. ,._. j., •· l. .. t.' Fittlill ..,.,, - Motlt"fd:.R'j•lta. Yojnt6i j., T-· 
DYor, •· ,. Ru,jnll&i Rel1inu. . o. Vojnir., a. · ~. Al a. p. Vojni6. ., . -

Ko b i lj ak l. Su'fet1ld Kobiljak. · Iolaronc O Babinec adók., Krilo~ljan-C.atlca 
l:ecfJul O. Helo adót., Rrod K..fm. Brod Vara1d ""'· ·-- Varaldi", varaadi ... Yntal-

na Kupi pk., .JlotJMM-Fiume vm. -- Moarui· dini j. Cl. G. Vinica, •· t. él •· p. Vinica. 
Rijeka, delnioei j., Cl. G. Brod~MOJ'&vice, •· t. és K o la r o v e c l. Tuino. 
•· ·p. Bród K;fm. Brod na Kupi. · KolNilnec adók., pk., )( Koledinee, 

O, Grbajel adók., Bród • K/ul. -- Brod Ra•injski Gahrijelovac; Vara•a vm.· Vt~ml'dit~, 
.. Kupi pk., Motlru•·FiuiiN ..... - Motlrul- ludbreri j., ház 60, ! 37~, H., l'k. Ku~minec, 

· Bijeita, delnicei. j., CB. o. Gerovo, •· t. Bród 1.040 kb., tn. Varasd Varaldin. jb. Ludbr8f, 
1./m. Brod na Kupi, u. p. Ku.lelj. ah. Varaidin, cs. O. Mali BukoY11e, 11;, 

IeJiu,Jaci O,lurovo adók., Ribnik pk., Zd.grdb XXV, 88, •· i. é1 a. p. Rasinja. 
••· Zagreb, kArolyvárosi karlov.aci j., 01. G. O, Koledinec adók., Rasinja 11k., 
Mali l[odruipotok, •· ·'- K.árolyviroa Karlovac, Vora•tl vm. - Vat·aidin, llldbrtrí j., ca. fl. 

• 
l 

•· J• Jurovski" Brod. Bukovec, u. t. és 'll. p. Raainja .. 
1: o b D o v a P u • t i.· l. -Djakova~ti Adolfovac. . JloleDlca .. '"'l, Vrbovet!ki Rakovec adók., Vrbo"vee 
~o j i é i l. Kraiar. · . BelotJár·Köriü "'· Bjelo11or·Kriiet1Ct • 
IC ok a n 1 l. Trojvrb. - krilevcii j., ca. G. Vi·bovec, •· t. •• 
Iokuj O, Driv.enik adók. ·611 pk., •· p. Vrbovee. ' 

FitMIH .,., Moilrua-Rijeka, cirkvenicai .Jlolenone O, adók., Netretié p\~; 
erikvenicai j., ca. .o . . Krrdjevica, u. t. Kritiiíée1 Ztigráb tim. Zagreb, károlJvirosi karlo-
•· p. Drivenit!ki Zagt·ad. vaci j., ca. G. Maii Modruipotok, •· t. Káro1y-

Iolduc O, Obrovnica adók., Gudov-ar. pk;, Karlovac, •· p. Netretié, . 
Belot1ár·Kiirös · t.~m. Bjelova·r·Krilew:i, helo- Ko l e r o.., Sa l a A l. Trpinjll. 
viri- bjelovari j., c1. G. Helovir Bjelovar, u. t. Ko l i 6 i l. Cerovnii!ki Koliéi, nobranski Koliéi 
il •· p. Belovir ·Bjelovat. Koliéi. · . . 

··IoklreTO 0. Vojni6 adók. él pk., .M()(lru•· Ko l i é i l. Besovo Brdo .• 
Fittme .,... . .JloaNfi..Bijel&a, vojniói j .. ca. ll. . K·o l o 11 j v a r l. Cepinati 

• • 

Vojni6, •• t. 6a u. ·p. Vojni6. K o l o g j v a r l. Tenjaki Korosj-grad. 
Iekoük adók., Orahovica pk., VertJc•e vm. .JlolokuAlca f'"'\, Diakovir Djakovo adók. 41• 

- Vir0f1itica,· naaiczi nalicei j., hAz 33, f, 267, vk., Yertk•e Vtll. Yir0f1iiica, diakoviri ..:_ 
81., rk. 68 q. Orahovica, !!.5~0 kb., taz. Eszék djakovoi j., ca. O. Diakovlr Djakovo, u. ~. és 

• 

Oaijek,· jb. és ah. Na1icz · Naiice. cs. o. Orabo- u. p. Diakovir Djakovo. 
rica, 78, XXVlll, 91, •· t. és a. p. Oraho\'ica. · Ioluadiije r'l, Primililje adók. dll pk., .Jloarw,_ 

Ioko6ak O, Kokot!ak adók., Orabovi'"a pk., Fiume v;n. , uluini slunji j., 
Yet·óc•e ""'· Yiro"ilica, nasiczi nasic~i j., cB .. o. •· t. Szluin Slunj, 11. p • 
ea. G. OrahoYiea, •· t. t!a •· p. Orahovica. . Priauiiilje. . 

K o k o t i I. Gornjf Oitrc. - . ][om adók., ZrmaDja pk., X Breslovaéa, é~o., 
K o·k o t o v i é 1 e l o l. Lipovu Polje. · Dol, Donje Rujiiite, Donji Javornik, Drvenjat, 
Iolae 0 L~k~ - Lukai!. adók. _és P~·: ~e.rtke~ GOl·nje Rujilte,. Grabovai!a, Kom, .Piacurovac, 

""'· Vtr0f1tlico, ve~ze1 . VJrov1hca1 J., es. Popovo Polje; T.ika-Korbava vm. --Lika-Krbavca, 
11. Terezmo Polje, u. t. él •· P• grai!aci j., hú 131, f. 7ó3, Sz., h.,, rk. Palanh, 

. Lukai, . . . kg. Zrinanja-vrel~, kb., tsz. Goapié, jb. éJS 
K:olake'rloa f'"'\, ~mÜJIUl adók. éa .. ~k:, Ltka- ah. Gra~ac, r.a. 6. Zrmanja-vrelo, 71,. XXVI, 

KorbatHI ""'· · Li~a-Kt·bava,· .. lf~liJllét J., ca. G. u. t. éa u, p. Zrmanja-vrelu. · 
Bruane, •· t. Gosp1é, ll. p. SmdJan. · K O K dó'- z · · k L.,. . 

J[ ~---- O p ..... ~..· dók u··. • R"j k k 0111 , oJu a ... , rmaoJa ll ., ••a-Korba"' 
o..a~ , O&u&l a ., ornJ& 1 e a P ., L "k ..,.. .. · · z · 

"" "' "" ""' · · · ft • Cl ,.. "'' Cl-..a.r.,ava, lfl&i!acl J., ca. ö. ~rmanJI.· ,. ar•• .. ""'· ,. ora .... •"• novnnaro J., • v. . 1 • .. z . 
8om,ia Rijeb, .. t.·~ L P• Gol'll,ja Rijdta. vre o, ll. Ih ..a a. P• ~rmaUJa-v~elo, 

Iolarno Hlcr o, Narta adók., Ivanska pk., Komadble ~"""'~· Plask• 11?~k. ss P~··. ~odru-
Bd0'11dr-Kf1rö• .,., B~IO'Iar·Krifevci, belo- . ""'· .Jlotlni-RtJe~a. Olfuhnt J., ce. ll. 
viri bjelovari j., ea. G. Ivanaka, L t. Belovll.r Plaiikl, •· t. 6a •· P• Plaikl. • 
_ Bjelovar, •· p. lv&llSka. . J[omar f'"'\, Drnthinec a.dók., PetrijiUlee pk., 

Iol•rl6 adók., VoJni6 pk., )( Kulruió, LUIIkunja.; Yara•li tim. . Vat·aldiM, varasdi varalJini j., 
Jtotlru1-Fiume Motlrui-Rijeka, vojni6i j,, ca .. G. Vin ica, •· . t. Vinica, a. P• Petrijanee . 
h" 104r! f. 6M, S1., "f, rk. Vukm•ni6, :1.4-17 th., IomarDlca ·adók., S~viCil pk., Ponega .w1111• 

a Oa'llin, jb. Krnjak, ah. S~uin Slunj, u. o. a, ujpa~kui nov~radiAkai j., hAz 
Vojnit, 98, XXVI, 84-, •• L él L P• Vojnü. . , , 4-!6, B., rt. . 1.!19-4. kb., Lll. Poueaa 

KolarU O. l:oJam ~~ Vojql6:pk.,· .M"Qfifow· PolaJa., jh. éa ah. (ljvr&IJiakiL -: N.uva Qradil~ • 
• 
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lillliA . ,..,.,. 
• • 

.. •· Mar• Petro.,.. _.., 71, ~xrn, .. '- 'fiako...lt rtakO'fCIIl )., ..._ , 1. t.oM; a .. 
. NO"!'Il Ktlpeia, .. •· "\tart) P•troTo ••Io. a. rk. Rajno HlO; tr. Ntro•luei, 10.~8 kh., 

ICo,.arntM ·~ '• Komaroi ... ll ad<Jk., StiTica pk., ts~. Eszék- Oaijek, jb. és ah. ViDkoYcze -·VinkoTOÍ1 

l'olltf/A ,."._ - 1-'oit!gt&, Lljttrll<liakai -··- nova- ca. O. Otok, 70, XXVIII, 90, •• t. Otok, ~. 

1radiiltai j., t•s. O. Sltu·o l'elrovo 11elo, •· t;. NoTa Iomlettncl O, Komletinci adót. és plr.., Brer• 
Ji:apela, a. p. Stllro Petrovo selo. ""'· ·-- Srijetfl,. vink.ovczei ··- vinkovcii j., ~. 

g_ o m a r n i r. 11. . J. Ludbre!!.ka Komarn ica: CB. ö. Otok,. •· t.. otok, ~· 
loatar•nl O, Doljanov~i ~tdó.k., . Kap Lu l pk., Iomogoliaa adók., Mei!en6&ni plr.., Ztí.grtíll 

Pont! ga '""· -- Pokgfl,. po•sepi -- poletrai j., vm. -- Zflgt·eb, k,oatajnicai j., hAz 88, i 51~ Ss., 
c.~~. 11. Biikupci, 11. t. Velika, •· p. Kaptol. ::f, l.IJM, kb.. taz. Petrinja, jb. Kostajnica, ab. 
·lomamlea O, Sigetec adók., Dmje pk., Be~o· Petrinja, os. ö. 96, .XXVII, 83, a, t. 

p/Ír·Körtls tflll. Bjelot~ar-KriietJCt, kapronczai Majur, 11. P• · 
_!ktJpa·ivnicai j., Cll. ö. Kaproneaa · Koprivniea, Jromogolina O, Komogovina adók., 
•· ~ és •· p. Dmje. · : · pk., Zrigráb na. Zt~greb, koatajnicai j., -=f, ce. G • 

. Ko m a t n i c a · k o n a c i l. Komatnica. Mei!eni!ani, •· t. Jlajur, u. p. Mel!eni!ani. . 1 

lemesarac O, Krtril~vai!a. adót., Cetin-grad Ioaor adók., Maile pk., )( Grabe, Kebel, Ore-
pk., Motlrw•Fiwme v•- -- ModrMI-Rijekfl, szluini hovica, Oreboviilki Brestovec, Oreboviilki Luv. 
~ alunji j., ca. ö. Cetin-1rad, •· t. Szlnin Slunj, Oreboviilki Martinee, OrehoTil!ki Pustodol,- Vojni~-
•· p. Cetin-grad. · brell', Zad1·avec; Varasd vm. Y~~ralditt_, ziatari 
.lomemlk adólr.., Vocin pk., Yeróue ""'· j., ház 649, f. 3.9U, H., rk. Orehllviea, Donja · 

Ytroviliea, azlatinai ~ slatinai j., háa 99, i 761, Bedekov6ina t!a Zacretje, 4o.M8 kh., tsz. Val'UI'I 
ill., rk. Voi!ín, kg. Smude, . kb., tsz. Esilék ·--- Val'aldin, jh. és ah. Zlatat·, cs. ö. Za!:.retje é>! 
Olijek, jb. és ah. Szlatina -- Slatina, ra: ö. V omn, Zlal&l', öS, XXV, 81, u. t. Zlatar, Gllrnja Bedekov-
78, XXVIII, 89, •· t. éli a. p. 'VIlCi11. . ·•ina u. p. Orehovica. . 

lom.ebik O, Kometnik adók., Voein pk., K om o r l. Za<!retski Komor. 
Y~r~ic•t~ tltll. Yi,·Of1inca, 111.latinai •latinai j., Komora adók., ZiroY&C pk., ZGgrtí6 ""'· -
·e~. 11.- Voi!ln, ·u. t;, és 11. p. Vor.in. Zagreb, dvori j., ház 4o1, f. 860, Sz., ktr· ZiroYac, 

lomlé adók., Udhina pk., )( Komié, Komiéki 1.4~7 th., tez. Petrinja, jb. Dvpr, ah. Glina, 
l'aklari6, Opaliéi, Peb'll&iéa Poljiee; Lfkt~·KorbatJa cs. ö. Zirovac, 96, XXVII, •· t. Dvor, •· p. 
1111.- Lü:a-Krbava, udbinai j:, hú 168, f 1.116, Rujeval!ki · 
Ss., .:f, rk. UdhinR, 9.176 th., tsz.Gospió, jb. Ud- Komora O, Komora adók., Zirovac pk., Zág· 
bina, ab. Gr111!ac, cs. ö. Udhina, 79, XXVI, 86. ráb tm~. Zagreb, dvori j., ca. ö. 7.irovac, •· t. 
•· ~ és •· p. Udbina. Dvor, •· p~ Rujeval!lri Beilinac. 

lemé O, Komié adók., Udbina pk., Lika·Kor- Komorica adók., Pieternica plr.., PouegfJ wM. 
bora "".. Likt~-Krbava, odbinai j., -=f=-, cs. ö, Poíe_qa, po!egai j., hú 37, i ~6. 
lldbina, a. t. és u. p. Udbina. H., rk. Pleternica, kr. Pozseg& - Polep, 868 

llomtW PaJdarlé r'l, Komié adók., Udbina kb~; tsz., jb. és ah. Pozsega Polep, r.s. If 
pk., Lika-Kot·bava '11m. Lika-Krbava, odbinai Pletet•nica, 78, XXVIII, 91, a. t. éa u. p •. RatkoviCIL. 
~. es. 6. Udbina, 11. 1. éa u. p. Udbina. Komorlea O.- Komorica adók., Pieternica p.k., 

lomba adók., Sze.ntivá,nzelina Sveti lvan Pozsega ""'· Poíega, pouegai polegai j. 
1.elina pk., X Bisallr.i Dubovee, Biaaiki Novako- cs. ö. Plelerniea, •· t. és •· P• RAtlr.ovica. 
vec, Komin, ~urdovee, Zadrkovee; Zág·ráb 1nn. Komoreke Cameralmoravlcaa 
- Zugreb, s~entivánzelinai svetiivanzelinai j., adók. és pk., X Careviei, . Dokmanoviéi, Donji 
hú 160, f, 971, H., rt. Szentivánzelina -- 8\'eti 'VJl<!koviéi, Dragoviéi, Gladi. Gornji Vuékoviéi, 

• • 

!van Zelina, Veliki Bisllll', 1.648 kb., tu. Zágl'áb Jakiiói, Ko~eniéi, Cameralmoravicza Komot•ske 
-· Zatrreb, jb. Szentivánzelina Sveti I van Moravice! Matiói, Medjedi, Mlinari, M.oravi<!ka Pre
~.elina, ah. Zágré.b Zall'l'eb, cs. ö. Szentiván- sika, Mo,.vitka Topoloviea, Mora.vif.te Zakule, 
~elina Sveli lvan Zelina, 68, XXV, 8!1, u. t. Moravié.ki Bunjevei, Moravi<!ki Misljenoviói, Mora· 
e. a. p. Szentivánzelina. - Sveti lvan Zelina. vióki PetroYiéi, l\loravic'iki Vukelit'~, NikSiéi, Plan-

loml• O, Komin adók., Szentivánzelina diste, Radigojna, Rad~eviói, Tiói, Tomiéi, Vufinié· 
llveti ban Zelina pk., Zá,qráb tnn. Za_qt·eb, selo, Vuk~iéi, Zenska Sb·ana; Modrws-b,itmle vm. 
mntivánzelinai svetiivanzelinai j., cs. O. Szent- Moar•I·Bijeka, wbovskoi j.,· ház 438, i 
innaeliD.a Sveti lvan Zelina, •·• t. es u. p. ~~.91)7, Sz., h., rk. Vrbov_sko, kf. Dragovié4 7.ö36. 

- Sveti Ivan Zelina. kb., biz. Ogulin, jb. Vrbovsko, ah. Delniee, cs. ö. 
lolllenltl Q, Cameralmoravic:za Komoa·~tk:e Vrbovsko, 96, XXVI,· 84, f, e. ~· 

Koravice adók. ét pk., rlNH·Fi•me vm. Komorske Morallce · Q, 
JlolirfÜ.Bijeio, vrbov11koi j., ct. o. Vrbovsko, u. t. Canteralm Komo1·ske Mol'B.Vice adók. é11 
il L P• Cameraln10tavicza -.., Kowora&e llora·vice. pk., "•· Modr.U-Bij•ka, vrbov·-

• 

'-llleU.ol !Miók .•• pk., &.rht ... _..:. tk{i•m, tkoi j., 11,1. o. Vrb(IVBko, r. I- i. ~-

• 

• 

.. 

. 
• • 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 



• 

• 

o 

• 

·-
• 

• 

-
• 

• 

• 

• 

' 

-

' 

• 

• 

• 

lM 6 kom Kon 
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• 

·. Kompater (), Ruiikuvica adók., Ludinu. pk., Zá,ql'cib ·vm: ZatJI'eb, ja.skai· jaslrabarsk~i j:, 
Belovár-Köi·(}s Bjelouat··Kt•iievci,." kuti- cs. ft. Kostenjevac, 11.. t. és u. p. Kro.Aió. ·· 
nai j., cs. ll. ·Kril, u. t. és u. p. Ludina. Konjol O, Hrib adók., Gerovo pk., 

Irompolje adók., Brlor pk., Lika-Korbava 'Dm. Fiutne vm. Moarui-Bi,ieka, l'.abari j., ea. ll, 
- Lika-Krbava, otocsáni utoi!aci j., hú 178 Gerovo, u. t. és u. p. Gerovo. · 
f. 1.018, H., 0• U3ó kh., tsz. Gospié, jb., és ah. K on j e v i é a V o. r os l. Konjeviéi. . 
Otocsán O!Qi!ar, .cs. G. Otocsán . Otoilac, 79, KonjeTiél ,....., Radulíki Drenovae adók., Medak 
XXVI, 81J, a. t. Otocsl\n Otoi!ac, a. P• Brlor- pk.,_ Lika·KOt·bava vm. Lika·Kt·bava, sospii·.i · 
itaoija. j., cs. G. Gornja Ploi!a; u. t. és u. p. Medak. 
. IompoJje O, Kompolje adók. Brlog pk., Lik.a- Konjkovako Q, Mahii!oo .adók., .Jo.Skovo pk., 
Korbat~a vm. Lika·Kt·bat~a, otocsAni otolíaci Zágrcib tnn. Zagt·eb, károlyvárosi· · karlovac·, 
j~, . o, cs. G. OtocsAn Otoi!ac, 11.. t. OtoosáD j., cs. O. Károlyváros Karlovo.c, u. t. KAroly-
Oloi!ac, 11.. P• Brlog-Atacija. város - Karlovac, u. p. Jaiikovo. 

·Kom p o l j e l. Korenii!ko Kom polje. Konjsko O, Cesarica adók., Karlopaga. Kar·· 
• 

' . JComuAevcl O, Dragaoci adók., Ca'ma pk., Be· lobag pk., J;,ika-Kot•bava vm. Lika-KrbatJa, 
lovát·-KöröB vm. :QjelOflar·KriietJci, j., gospiéi j., cs. O. Karlopago Karlobag, u •. t. 
ca. ö. Cazma, •· t. és 'Ilo p. Cazma. Karlopago Kal'lobag,_ u. P.• Baske· Oiltarije. 

Kom u u v e c l. KomuAevci. JroDjsko B1·do adók., PeruAié . pk.,. )( Basiéa 
adók., Vanjaka Po!ega pk., p,"sega Duboki, HaAi6aPoljano.,Borciéi, Gostovai!a, Konjsko 

vm. Poiega, po~seiai polepi j., ház «», f Brdo, Kosa, Luliéi, Magarice, Podhoisno Seliilte; 
~'~' Sz., rk. és kg. PozseBa Po!ega, 691 kb., Lika-KorLatJa vm. Lika·Krbava, peruiiéi j., 
t~., jb. és ~. Pozsega cs. G. Pozsara ház 177, f 1.030, H., rk. Perulié, kg. Studenci, 
- Polep, 781 XXVI~, 91, u. t. és 11. p. Pozsep !U-43 kb., tsz. Gospió, jb. PLrusió, l.h. Gospié, 
- Poleia. · · . cs. G. PeruAié, 711, XXVI, ~G, u •. t. és u. p •. PeruAió. 

o 

Kon1ui!Una O, Komuli na adók., V~~onjska Polaga Kou.Jsko Brdo O, 
1
Konjsko Brdo adók., PeruAié 

pk., Pos11ega "'''· . Polega, pozsepi po!egai pk., Lika-KorbatJa. 11m. Lika·Kt·bav.tJ, peru~iéi 
j., ~· G. Pozsega . Pol 'IJ-.1, a. t. és u. P• 1:-'o- j·· os. O. Perusié, u. t. és u~ p •. P~ru~ió.. .. 
zsega Po!ep.. . · . K o D j A é i c a l. Konsé1ca. . . . . 

Ilonak 11, Vrho~ei!ka Poljana adók., Vrbovec Konjsélna adók., HraAó1na-Trgovi:'ée pk., 
pk., B·lot~ár·KiiröB ""'· Bjelor:ar-Kriievci X Ho~tl1r B•li!aki, Donja Konjiléina, Gornju. 
kOrOsi - &l'i!M·.::ii j., 1!&. o. Vr!•ovec, u. t. és u. P•, Konjilóma,Konjlldu:;k• Galuvec,KunJSétuskiJeJovec, 
'lrl•ovec. . ; . . IK:··~N\'· Nto,_ ~r •. pina·.se._u; Vf:Jrasd vm. Vara~

Ioncanlca adÓk. és plt., X Gorn i Lug, Kon- ·~u•, z~alar1 ~ .. ,.,.~ lU '• !. ~.:rl91, H.! .r.k •. Do~a 
· utk p· ··o·' 0 sk' K avJ', k ..... s · t n.. ~\.UDJsClD&. !1.904 kn., tsz. \ ara.;d \ ardd1n, J b. . U /0 l Ull r l r .-1 ""' IIJ'!• ; .ev• . 

uegil ""'· - Poíe,qa., Jaruvarl j., ház 4:J,.[ 1.\f"~• é:J ah. Zlu:ar. cs. tJ. Zajez•Ja, 63. XXV, &l, 
c~ela, m, rk. IJarol\ár D..ruvar, kg. Brestovao, :f, ~ p. u. . · 
-i.'J77 kb., ld. Pozsega Pu!ega jb. és uh. Da- .. Ko~jAéin~~~ bialonc O, KooJiló,na adók., Hr~-
ruvar Daru var, cs. 0, lJaruvar -. lJar.tv~t.r, ?E<. óiua-l ··truvu;ce pk.~ . VaraBa tim. . Vara.fa,~, 
:XXVII ... -~lL .. . o z l l n e .. -kl. zlat ·ri ... cs. o. za,ezola. u. t. és u. p •. DonJR 

,. "· ..L .-.on..,&DICil• l eD Cl 1 .L· • ~· · · • · 
• h: onj~éÍI a. 

Knni!RDica 0, Kon&uuca. ~!.Iók. es pli.., Po· .KonjAéinskl JeloYec Q, KolljAélD~i. .,.ctok., 
11ega vm. -l'oí:ga. Ja· ~va~l J • cs G I.Jaruvar -ll'!IAému-Trg•,villée pk., VaraBa fl&-Varaiain, 
Daruvar . llKun~an1ca Zo.JenC•), .(ll e. ~· dal an j., os. ·o. Zajez..Ja, · a. t. éz~ •· P• Donjn 

Koni!arn Kraj 0 1 Ualuo Potok adók., Vrho· Konj:!léina. . . .. 
v1ne pk., Lsl.a·Korba";a tim. Lika-Krba'lltJ, Ko D o p lj e n a. ·Fa b r· ik a l. Vladislava~ki 
otucsé.ni oto~c• J., cs. G. · Plitviaka Jezera, Majur. . · 
•· L. Lic!ko P~trovo selo (nyé.ron: 1'1iLvaau Jezera). Konopljiiit~ f""t, Viljevo adók. és pk., Ver4e~e 
•· P• VrhovlDe. · ' vm. Virovitica, alsómiholjáczi - donjimihol-

Koodr.é adók., Trnava pk., Vertk•e vm. jaci' j., cs. G. Podravsk~ Moslavina, u. t. A.lsó-
Virovihca, diakovári djakovoi J., ház M·, i. miholj-'.cz DoD.,Ji M hoijac, L p. Viljevó. · 
!iB:I, H., n. 'fl'nava. ktr. Majar, um; kb., tsz. E::!zék KonAéaol Q, Nuvoselec adók., Krl! pk., Be· 

O~~tijek, jb. és ah. lJio.liovár I.Jjakovo, Zot~ár-KöröB Bjelot~ar·Kriletlci, · "j., 
cs. ll .. Levanjska Varui, 71:$, XX V lll, 90, a, t. és cs. G. Kri!, a. t. és u. p ... Kri!. · · · · 
u. P• Dialtovaa· wDjakovo. · Koujséloa adók., Sveti .Mar1in pod O_kléem pk., 

Kondrl6 Q, Kon&h'ié adók., Trnava pk., Jte- X Klalre, 1\.onAóica, Podoki6k1 Dolec, Podok1éko 
rdc11 mn • .....: Virovitica, Iliakovari djakovoi j., Pod.: rad je Sveli l\Iartin pod Okiéem; ZtJ,g·ráb 11111. 

os. G. Levaujska· Varuil, u. t. és a. lJ• lJiako· Zagt·eb1 aamoi.Jori j., "há»: . ~4-21; ! ·1.709,. H., 
vlll' D.a~o.uvo. rk. sveü ~iartiu pod Oltiéem, 1.S.i3 kh.,· ·biz. Zéltré b 

~ . . . 
· Io»Jarlé-TI'h 0 1 Pnkrilje adók., Vivouina pk., Zqreb, jb. ~amobor~ · ah. Záifáb Zttireb, 
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.•• , 
,., "· Stubnii!ki Obrd, 58, XXV IT, St, a. t. Sa- os. 11. Perjasicn; 11. t. Generaleki Stot,·· il. ··'"p. 
mobor, a. P• Galrovo. Perjasica. · · 1 

Ionlélca O, Kon!iéica adók., Sveli Marlin pod l\ornnskl BrJJeg O, Kosijersko selo adók., Ba· 
Okielem pk,, Zdg·ráb vm. Zatfl'eb, sambori j .. rilovié pk., Motlrtu·Fiume vm. Motlrul-Bijeka, 
ös. ll. Stupni~ki Obreií, u.t. Samobor, u. p. Golgovo. vo.inici j., cs. 0. Baritovió, 11. t. Krnjall:, 11 •. P! 

Iopi!eno O, Duso selo adók. és pk., Zrí-,qrcib Barilovi6. . · 
lilii· Zagreb, dugoseloi j., cs. o. Duro selo, Kol'ansJd Kt•ll O, Krezni~ki Novaki adók., 
•· t. és n. p. Duro selo. Barilovié pk., Motlrus-Fiume 1111~. Moclr..S· 

Kop«li6-br(lo r-, Miklou~ adók., Gazma pk., Rijelt:a, vojniéí j., cs. O. Barilovil·, Q, t. Kflroly-
Belotdr-Köt·ös vm. B,ielova!··Kt·iZeN!i, cazmai város Karlovac, u. P• Barilovié. 
j., cs. ö. Cazma, u. t. és u. p. Üazma. . KOl'AliSkl Lag O, Nova K•·Alja adók., Rakovic& 

KoporoTo r-.. Pasac adók., Grobnik pk., Mod- pk., Moclrus-Fiumum. Motlrui-Rijeka, szluini 
rNB·Fiume vm. Mod·ri.S-Ri.ieka, suAaki j., cs. slunji j., cs. O. Nova Kr8lja, u, t. Rakovica, 
ö. S~ak, n. t. Su!iak, 11. p. Gavle. u. p. Nova Krslja. 

K o p o v i u e l. B ile. Koransko adók., Perjaaica pk., X Koransko, 
Kopritua adók., Haraszti Hraslin pk., X Orijevac, Slh·kovac, Zinajavac i Modr~es·l•'iutne 

Humiíicii, Koprivna i Vel'óa.zc ·vm. Vit·ovitica vtn. Modt·u8-Rijeka, vujnicii j., hiLr. 9:t, i. f»6t, 
méki - osijekf j., ház 71, i. BöO, Sz., h., rk. Sz., kg. Perjaaica és l)rednji Poloj, 2.40~ kh., taz. 
Semeljci, kg. Dopsin, 1.!84 kb., tsz. Eszék-Osijek. Ogu1in, jb. Krnjak, ah. S:duin ISlunj, cs. ll. 
jb. Eszék felsc5város Osijek rornji _grad, ah. Perjasica, 96, XX VI, M, u. t. Generalaki Stol, 
·Eszék - Osijek, cs. O, Csepén Gepin, 78, u. p. Perjasica. 
xxvm, 91, u. 1;. Ernestinovo, u. P• Laczháza KOl'RnSkO o. Koransko adók., Perjaaica pk., 
VlRdislavci. MoaruB·.h\1tme vm. Mocl1·u8-Hijeka, \'ojnicii 

Koprima o. Koprivna adók., Haraszti j., cs. O. PerJasica, u. t. Generalaki Stol, u. p. 
Hraslin pk., Verócze vm. Virovitica, eszéki Perjasica. . · 
- osijeki j., cs. ö. Csep én. Cepin, a. 1;, Ernes- K o r a n s k o · s e l o l. Koranak o. 
tinovo, n. p. Laczháza Vladislaci. K o r d i é t l. Komorovina. . 

X: o p r i v n a l. Breska Koprivna, Polelika K o r d i ci i l. Z:Jmbe•·acli.i Kordiéi. . 
Koprivna. Kordunaki Ljesli.ovac o. .l"ova K1•§lja adók., 

loprlvnlca Kapronoza v., Belovti·I·-KtJt·ös Rakovici!. pk., Modrus-P.iume vm. - Jtlodt·ui· 

• 

• 

tm • ...: Bjelovar-Kt·iZevc·i, ház 1.B:l4,f. 8.018, H., llijeka, szluini slunji j., =f, cs. o. ~ova h.rslja, '· 
m., n., szlovén, sz., ö, .::f, :!), 10.6~6 kh., tsz. u. t. Rakovica, a. p. Nu va Kr,lJa. · . 
Bel~:vár- Bjelovar, jb. és ah. helyben, cs. ö. KorduiieTcl adók., 'frnjana pk., Pozsega vm. -
hely Len, 16, XXV, 88, f', ...[11 e. Po!ega, brodi j., ház ·.{., i, :i4-f.. ~!:t .. , b ... rk. 

Ko p r i v n i c a l. Po1.dka Kupl'i vm oa. Jrnjani, kg. Klukol:evik, 1.67-~ kh .. lsz. Po~:;eKil 

Ko p r i v n i c a l. Zagol'ska. 1\opri vnica. Puiega, Jb. és llh. H10d, cs. ll. ü a rem, i d, 
Kopr:lntleka Rljek" O, Botmovac a::16k .. XXVlll, 1JI, u. t. é11 Q, p,-liartlU. 

Sokolovac pk., Belovcí·r·Köt•ös vtn. Bjelova-t· Korcluiicvd O, Kurlluie\Ci al.ló .... Trnja.,j pk., 
Kt·iic-oc&, Itapronezar koprivnicai j., es. ö. Pouegt& v11~. l'olega, hl'olli j., cs. o. ••ct.r~m. 
!:iokolorao, u, 1;, Lt>pavina, u. P• l::lukulovac. u. 1. es u. P• Giir~.n. . 

Kopr.vniökl lvan~c adók. és pk., X Cenkovec, Koren 1'""1, H.aru•jaue a•lók., Srn01c 1•k., Lik•'· 
fior1fko1 Koprivn1cKi lvauec; ·v arasd vm. Korbu.vu vtn. Lika-Kt·t,a·va, utuc~i.n. utui:aoi. 
YaraJdin, ludbregi j., ház ~28, ! J.ílH, H .. Ö· j .. cs. ö. Janjl:e, a. t. Utucsan - ut.,c.rc, ll. p. !..esel!, 
Uö8,kb., tsz. Varasd VaraZdm, jb. Lu•Jhre;r, . Koreulca adók. és pk., )( HomulJac, Homuljac'!k1 
ab. Vnr.,s!l Varatdin, cs. o. Alali Buko\·ec, 16, Klanac, Jas1kuvac, Kaiebovnc, Kurenica, 1\oJ·erul·k•l 
XXV, 88, u, t. és u. p. Kap1·oncza Kopr1vnica l.irauina, Korenicka H.ijeka, l\.oreni~li.i Ponor, ,K.,. 

Koprlruleki ITanec O, Koprivni<'!ki lvanec •·enicko Kompo!Je, Korllnil!ko Vrelo, Krst, U1hnl· 
adók. és pk., Vat·ascl '11711. Varazdin, ludbresi jevac, Oravac, H.uuanovac, Se~ranovac, Uvahca, 
~. o. cs, O. 1\lali .Huko,·ec, a. t. és a. P• Kap Vranova~a. Vrpilei Lika-Ku1·bava vm. Likr1· 
ronczo. - Koprivnica. Krbava, korenicai j., há~ i 65, it ~t.. 'll-l O, Sz., ö, T• 

.loraeuAa f""', Daha!inica adók.,Srb pk., Lika· és kg. Korenicko Vrelo, !l'l!.Oil Itb., l.:!z. Go~pié, jb. 
KorbaM vm. Lika.·Kt·bava, alsólapaczi- donji- helyben. ah. Otocsú,n Otooac, cs. o. helyben, 
lapnci j., cs. O. Sr b, u. t. és u, p. Sr b. 7!J, XX V l, 86, _[It e. ~. 

iornna ,....., D.·,·lnik adók. és pk., Moarus-Fiume Kot·enlcrr Q, K01·enic11. adók. és plt., Li ka~ 
tili.- Moclnts·Ri,jeka, szluini slunji j., cs. ö Ko·t·bava. vtn. Ltku· K1·bava. torenicai j., 0, ;o, 
Ro.kovicn., u, t. H.akovica, a. p. Dre!nik. cs. o. h .. lyhen, fl e. ~· 

Ko r a n a l. Dre2ni~ka Kora ua. Kol'enlé·bl·do adók., uosiljevo pk., X Ko· 
Xornnska :Sta·;ma O, Pe1·jasica adók. és pk., renié brdo, Kl'aljevo selo, Li!iifiua Gorica)o.Modrw-

~odrMJ-Fiume vm. Motlt'l.d·lUjekG, vojniói j., li'\utne t•m. Moclt'IU·lUjeka, vrbovskoi j., bil , 
• 
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ll. l !J.. *- 1.106 kll., ta . Jb. 6II ah. Pakri• Pakrar., -. l. Eukii•!JeYM, 
~ Vl'bonko, ah. CL 6. lHverin raa Kupi, 78, XXVII, 89, 11. L Lipik, a. p. t&,Ik. . 
N. XXVI, 86, •· t.. Generalaki Stol •· p. Bosiljevo. l:orlfia O, Korita adók., éa,lié pk;, P~uega 

O, 1\:orenié-brdo adók., Bosiljevo tmt. .Polega, pakrácsi pakraei j., ca. c:!. Ku-
p.k., Jtotl,.-..,·FW..e t~m. -- 'dcG, kunjevac, a. t. I .. ipit, L p. éaglie. · · 
vrbovakoi j., es. l. Severin n• .Kapi, a. t. Gene- ~o r i t" l. éanat!ka Korita, Rakovil'k•t Korita. 
ralaki Stol, •· J• Bosiljevo. · Ko r i t a l. Tmavac. . 

Iorenleaal adók., Veliki Baetaji pk., Ponega JCorltluja O, Pokupska BJatnica adók., Re~ica 
••· R>'Eega, daruvan j., ház 161, f. 1.070, pk., Zágl'áb 11m. $agreb, kirolyvárosi 
Sz., m., h., rt. Gjulaves, kg. Veliki Bastaji, 3.763 karlovaci j., cs. ll. Károlyváros Karlov~c, a. L 
kb., ts&. Pouep Polep, jb. éa ah. Daruvár és a. p. Reeica. . 
Darunr, CL 6. Gjulaves, 78, XXVII, 89, a. L Koritua adók., Semeljei pk., Veróc61s" vm. -
.;s •· p. Veliki Baataji. Viro11ieica, diakovári djakovoi j., ház 11>8, 
. Iorenleaal O, Km·eniéani adók., Veliki Baataji f, 9~, H., rt. Semeljci, kg. Dopsin, 3.70! kb., 
pt., Po111ega. tmt. .Polega, daruvari j., .. es. ö. tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Diakovár Dja-

L t. és •· p. V · Bastaji. kovo, cs. O. Vuka, 78, XXVIll, 90, u. t. Semeljei-
IorenlUa Qradlna 0, Korenica adók. és pk., Siroko Polje, u. p. Semeljci • 

Lika-Korbatua t~m. -- IÁlca·Krbava, ko1·enieai j., K:orltna O, Korit{l& adók., Semeljei p.k., 
.,., G. K.or-enica, a. t. és a. p. K.orenica. VereScll wn. --- Virot1itica, di&ková-ri djakovoi 

Ierealek.a Iapela O, Prijeboj adók., K.orenica j., ca, G. Vuka, u. t. Semeljci-tz:iroko Polje. u. 1'• 
pk., Lika-KorbatJG "•· Lil:a-KrbGt~G, koro- Sem~ljci. 

• 
nieai j., ca. G. Litko Petrovo aelo, 11. t.. Lic'!ko IorltDjak r., Kraaica adók. és pk., M.oarua-· 
Petrovo aelo (DJÚ'OD : Plitvieka J"esera), •· P• Fiume t~m. - suiaki j., ca. o. 
Plitvii!ka J"ezera. . · - Suaak, a. t. és a. p. Meja. · 

Bljeka Q, Korenie& adók. 6a pk., Iorltno O, Dubravsko Brezje adók., Dubrava 
LiiG·Korllat~G ••· Lil:G·KrbaM, korenicai j., plt., Bdovár-Köröa ""'· Bjelo•Gf'·K,·iie1Jci, 
oa. G. ~Dica, •• L és a. p. KoreniCL ~zmei j., cs. o. Cazma, a. L és L p. DubravL 

Iereal6tl Penor Q, Korenie& adók. 6I pk., Iorlto r'\, lesenica adók., Pla.iki pk., .Motlnu· 
tHA. LikG-KrbaN, j., FiUfiU ••· Motlrul-Bijelca, j., as. G. 

ca. 6. Koreaica, a. t. éa a. p. KorenicL Jeaenie&, a. t. Plaiki, u. p. Saborsko • 
.ICoraliko K:e•polje O, Ko1·enica . adók. és Iomal Q, K.liaa adók., Pivuie& pk,, Yerdc1e 

pk., L~Korba11a 'UtA. Lika-KrbaN, korenicai 1JIII, Viro11iti.ea, verllczei· viroviticai j., cs. O. 
j., Cl. l. ... t. eB u. P• Gjulavea, •• t. és u. p. Pivnica. 

.1Coral6ke Trele O, Korenie& adók. éa pk., _ Iorog Kórógy adók. és pk., Slerém 11m • 

· Liu-KorlHI.a "'· Lilca-KrlHit~a, J., Srijem, vukovari J., ház i4.9, f, 1.067, M., 
'f-, es. G. K.onnica, a. L u 11. p. Korenica. ~, rk. Tordin ce Tordinci, !.395 kb., tsz. Es:.:ék 

IoreaJü: Q, Dru!kovec adót., Marnievec pk., Osijek, jb. és ah. Vukovár Vukovar, cs. o.· 
VGrutl .,., YarGitlit~, ivaneci j., cs. G. La· Markutica, 70, XXVIII, 90, u. t. S~eatlászló-

--danJsko Bre'!le, •• t. és a .. p. Marul!íevec. Kórógy vo-Korog. 
Ioreaon adók., Gudovac pk.., X Malo K.orenovo, Iorog Kórógy Q, KóJ·~gy -- Korog adók. 

Veüko Korenovo; B_elo'Dár·KiJr6• n~. Bjelo11at'· és pk., Szet'ém •n•- ···- S1·ijem, vukovari j., (5, 
heloviri hjalovari j., ház 180, i. cs. G. Mark~ica, a. t. és a. p~ Szentl~nló-

• 

!JOli, Sz., m., h., rk. Belovir Blejovar, kg. Kórógy Laslovo-K.orog. _ • 

Novi Pavlajni, 1.148 kb., ta., jb. éa ah. Belovár Ko r o r j l. K.oroiJ. , 
- Bjelovar, ca. ö. Belovár Bjelovar, 16, XXVII, Iórógy. Korog adók. és pk., &et·ém ""''· 
87, a. t. és a. p. Belovú- Bjelovar. Srijem, vukovari j., ház .24-9, ! 1.067, :u., ~, 

Ioretlaee O, Calinec adók., Jlaruievec pk., rk. Tordineze Tordinci, !.395 "kh., tu. Eszék 
Ye~raatl ""'· Yaraltlin, ivaneci j., ca. 6. Ll.· Osijek, jb .. és ah. Vukovir Vukovar, cs. ö . 

· danjsko Brezje, 11. t. és a. p. .Markusica, 70, XXVIII, 90, a •. t. ás a.. p. Szent-
](oretlukl Kalinone ~ éalinec adók., lászló-Kórógy -- LILSlovo-Korog. 

ruievec pk., Yt~raatl .,_,,,.._ Ve~raldin, ivaneci K:órógy :Korog O, KóróB'Y ---Korog adót. 
j., ca. 6. LadaDJako Bruje, a. i. és a. P• Marusevec. és pk ., 81crém v n~. St·ijcm, vukovari j., 0, 

IoriJa r..., Verőeze Viroviüca adók. és pk., cs. G. Mn.rkusica, u. _t. loe a. p. Szentlászló-
Yeróc•• "'· Yif'Ofttica, verc5caei . virovi· Kórógy Laslovo-Korog. 
üeai j.,CI. 6. Ver6cu Virovitica, a. L és a. p. KorolJje r., Janja Gora adók., P.ldki p.k., 
Ver6cae . Motl1'UII- tJtn. -- Motlrui-R·ijeka, o1111ini j., 

Ierlia adók., pk., Pol8ega . .... . cs. o. Plalki, a... t. éa a.. p. PlaAki. _ 
:hl.g•, . . pakraei j., ház. 4-B,_ If. 181, r.,. Ceaarica a.dók.., Kerlopago --
.. k,. 1,136 kA., ta. Poqep Pot.ep, p ... LiM-KorbCIM ...._ :U/uJ-]{rl~tHil!l 
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K.or-Kos 
• 

ppi6i j., ca. c'!. Karlopago Karlohag, u. t. és t~m. Lika-K.rbatJa, perosiéi j., hú ! S.813, 
L P• Karlopaga Karl o hag. H., o, · kg. Lipovo Polje, 10.5.{.8 kh., tsz. Go spi é, 

l'orparsld Bt·og r'l, Donja Voóa adók., Maru- jb. Perusió, a.b. Gospié, cs. ll. helyben, 79, XXVI, 
~evec pk., Varasel .vm., Vara~difl, ivaneci j., 86, u. 1;. Perusié, ~· 
.. 11. Ladanjsko Brezje, u. 1;. és u. p. Marusevec. Knslnj O, Kosinj adók. és pk., LiktJ·KorbatJa 

.K 0 r p o r sk i B r i j e r l. Korparaki Breg. vm. Lika-Krbava, peru~iéi j., o, cs. c'!. helyben, 
(o r t u l l. Zelendvór. u. t. Perulió, . • 

• 
líosa f"'', Koujsko Brdo adók., Peru!iié pk.. Kosbljskl Bakone O, Kosinj auók. és pk., 

• 
LiktJ·KorbatJa fJm. Lika-Krba'Va, peruAiéi j., Lika-KorbatJtJ Lik a· KrbavtJ, · perosiéi j., 

• ,., lJ. Janjc!e, u. t. és u. p. Peru!iié. · .cs. G. Kosinj u. t. Perusié, 11. p. Kosinj. 
K o 8 a I. Banski Drenovac. Kosfnjsld Ribnik r-., Kosinj adók: és pk., 
Kos a l. Brloska Kosa, (~ana6ka Kosa, Sijska Lika-Korba1m tl1ll. LiktJ·KrbtJtla, peruiii~ij., cs. 

Jtosa, Skradska Kosa. · ö. Kosinj, ~· t. PentAié, •· P• Kosinj. . 
Kos a l. Grabusié. · Koslnjs.kl Zamost f"'', Kosinj adók. és pk., 
Kos a l. Vir. - · ' Lika-KorbavrJ vm. Lika-K1~batJa. perusi6i j., 

· K o sa k I. Tomasi éi. . cs. ö. Kosinj, 11. t. Perulié, u. p. 1\.osinj. 
• • 

'iosanovlé-brdo O, Gomirje ·adók. és pk., Kosna adók., Rujevli.c pk., Zágráo 11m. ZtJg· . 
. Vodrus·Ft:ume tim. Modt·tt8-1Ujeka, ugulinl j. reb, dvori j., ház !'13, :E lí30, Sz., rt.. Gvozdansko, 
ea. 6. Vrhovslto, u. t. és u. p. Uomi~e. kg •. Lj ub ina, 2.331 kh., tsz. Petrinja, jb. Ovo r, ah. 

losanovlé-glaTlca r,, Moi!ilski Zhjeg adók., Petrinja, cs. ö. Ruje,·ac, 96, XXVll, 8:3, u. t. Dvor, 
J>rimilije pk., Modrus-Fiume 11m. lllod·ru&- u. p. Rujeval!ki Helilioac. · 
!ijd~a. szluini -· slunji j., cs. ö. Gornja Molíila, Kosna O, Kosna adók., Rujevac pk., Zágráb 
L t. ~zlllin Slunj, u. p. Primi!llje. vm. ZtJgreb, dvori j., cs. G. Rujevac, u. t. 

l o a a n o v i é i l. Kosanovil!-slavica. Dvor, u. p. Rujevai!ki Beiílinac. 
I os a n o v i e i L 1\rakar. Kosnica adók., Novo Üiée pk., X Grdov&l.k, 
l os a n o T i é i L Ülflllinski Kosanoviéi, Pla~- Kusnica, Petina; Zágráb 11m. Zagreo, nagy, 

lanlki Kosanoviéi. goriczai veliitagoricai j., haz 87, :E 478, H., rk. 
IosanoTié-Jaruge f""', lJre!nica adók. és pk., .J akulevec és Séitarjevo, U30 kh., tsz. Zágráb-

• 

ll.odrua·Fiume t~m. Modrus-Rijeka, ogulini j., Zagreb, jb. Nagy~oricza V elika Gorica, ah . 
.. ll •. Dreinica, n. 1;. Jeze1·ane, u. p. Dreinira. Sziszek -Sisak, cs. O. Nagygoricza -V elika Gorica, 

l o a a n o v i é V a r o A l. Visué. ö3, XXV, 82, n. t. Nagygoricaa :Velika G.orica, 
losavln O, B1ibir adók. ós pk., Motlrus- Ilo p. Novo Ciée. · 

' l'iume 11m. Rljeka, cirkvenicai. erik- Kosnica O, Kosnica adók., Novo Cil!e pk., 
• 

j., os. G. Cirkvenica - Crikvenica, u. t. Zágráo. 11m. Zagreb, nagygoriczai velika-
u u. p. Blibir. goricai j., os. ö.· Nagyll'oricza Velíka Gorica, 

losié-draga r-., Alsólapacz Donji Lapa.r a. t. Nagygoricza Velikll Gorica, u. p. Novo CiM. 
adók. és pk., Lika-Korba11a t~m. Lika-KrbatJa., Ko!no Poljice r., Daljane adók., Alsólapacz
alsólapaczi donjilapaci j., cs. ö. Alsólapacz - Donji Lapac pt., LiktJ·Kot·bafJtJ ""~· LiktJ-
Llonji Lapac, 11. t. és n. p. Alsólapa<~z Do:lji K-rbat~a, alsólapaczi donjilapaci j., cs. G. Doljane, 
l.apac. . ' . a. t. és u. p. Alsólapacz Donji Lapac. 

· Ko~téi n, Primisijanaki Tni~ adók., Prim"i~lje · Kosorci r., Cernik-Üavle adók. és pk., Mod· 
pk., lllodru•-l!'iume ",m. Modrus-Rijeka, szlu- rus-Piume fJtll. Modrm-Rijeka, suSa~i j., cs. 
IRi -slunji j., cs. 1!. Pl"imislje, n. t. Szlui n 1!. Su~ak, u. t. Su!lak, a. p. Ca. v le . 

• 
8lunj, u. p. Primi!Hje. Kosorac adók.; Okucani pk., Ponega. ~na. -

Koaijersko aclo adók., Barilovié pi.., X Pozega, újgradisltai novagradii!kai j., h6.z 5~. 
i.oranski Brijeg, Kosijersko selo, Maii Kozinac f. 845, cseh, b., sz., rk. Gornji Bogi~evci, gk. 
Velili Kozinac; Alodrus-l•'ilune 11111. Moaru'f... Sibi nj, kg. Okurani, 4.37 kb., tsz. Pozsep Pozega, 
Ji.ijeka, vojniéi j., .l.táz l06, i 666, Sz., rk. Lad- jb. és ah. Újgradiska Nova Gradi~ka,. cs. G. 
Yenjak, kg. Dunji Budailki és Gornji Sltrad, 2.601 Okul!ani, 78, XXVII, 89, u. t. és u. l'· Okuéani. 
th .• tsz. Ogulin1• jh. Krnjak, ah. Szluin Slunj, Kosovac 0, Kosovac adók., Oku.~aui pk., 
es. lJ. Bal'ilovié, 96, XXVI, 84o, n. t. Kl'njak, u. l•· .l'oesega "m. Pozeg(,, újgradiskai nuvugra-

. Barilov ié. . ! .jiiikai j., cs. O. Oku~ani, u. t. és •· p. Okm',mi. 
losijersko selo O, Kosije1·sko selo adók. Ko 8 o v a c l. Kutinski Kosovac. 

Barilovill pk., Modrus-J!iume vm. Modru8- Kosovci r'l, ·Vodotel! adót., Brinje pk., .IAka
Rijeka, vojniói j., os. 1!. Barilovié, u. 1;. 1\rnjak, Korbava 11n1. - Lika-KrbtJvtJ, brinjei j., cs. o. 
1. p. Barilovié. · Brinje, u. t. és n .• p. Brinje. · · . 

Kosiuj a•lók. és }lk,, X Kosinj, Kosinjski Ba ko- ]{osovei\ko O, 1\onj!éina adók., Hraiéinl\-Trgo-
rac., Kusinjski Hi Ln ik, Kosinjski Zama st, K ru!lkica, viSée pk., Varasd 'VIli· -- V tJraldi?z, ziatari j., 
Podjelar, Poljan h, Ruja, ~usanj ; J.,ka-lúit'bucH 1 c~. ö. Zajezd a, ll. t. és u. p. Do nj a Konj~liinn. 
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• 

"o B o Y e C! It o 1 el o l. Kosovel!ko. . Kostelj O, Helgrud adók., Orilane-Belgrau pk., 
IostadlD.ovl61 f""'1 Vojatovac adók. és pk., BeZo- Moart~~-Fiume 11m. Moarr.S-Ri,ieka, cirkve- · 

11ár-Kö·r61 11m. kGrGsi nicai eritvenicai j., cs. G. Girkvenica Grik-
k rilevcü j., os. G. KGrGa Krilevci, a. t. Carevdar veni ca, n. 1;. és u. p. Grilane. 
a. p. Vojakovac. Kosteleki Bngi O, Kostel adók., Pregrada 

Iostajnica adók, él plt., Zágrdb - Zagreb pk., Va1"a1tl 'Vm. VaraJai n, prerradni j., 
j,, ház 417, :! !.090, H., sz., O• =f, os. ö. Pregrada, n. t. és n. P• Prepda. 

kh., tsz. Petrinja, jb. helyben, ah. K o a t e 1 s k i M l i n l. Svrlevo. 
os. G. helybea, 96, XXVII, 88, ifi~, r. Kostelsim O, Kostel adók., Prerrada pk., 
_[ll e, ~. Vat-ala 11m. Varaidin, pregradai j., ca. G. ' 

Iosiajnica f""', Kostajnica adók. •B pk., Zág- Pregrada, n. t. és u. p. Prerrada. 
• 

r tib 11m. Zagreb, kostajnicai j., o, =f, cs. ö. K o a t i 6 P u a t a l. Sib. . 
belJben, r. _[ll e. ~. Kostrena Snta Barbara adók., Suiak pk., 

SeilAte adók., Major pk., Zdgrdb Randiéi, Sojiéi, Urinj; Moarus-Fiume 11m. 
... Zagreb, kostajnicai j., hú 63, i. 873, H., Moarui·Bijeka, su~aki j., hú 16~, i. f.7i, H., rt.. 
rt.. Kostajnica, 1.579 kb., tsz. Petrinja, jb. Kos- Randiéi, 8tiö kb., tsz. 0(Culin, jb. és ah. Su~ak, 

. tajniea, ab. Petrinja, os. ö. Kostajniea, 96, XXVII, cs. o. Suiiak, haditengerészet, XXVI, 85, u• t. é• 
~. L t. KoBtajnica, n. p. Majur. n. p. Bakar. 

Ioabjnii!ko Selllite O, Ko!ltajnil!ko Seiiste K o s t r e n a S v e t a B a :r b a r a l. Randiéi . 
adók., Majur pk., Zágt•áb v111. Zagreb, kostaj- Inatrena 8Yeta Laclja adók., Susak pk., X 
nic•i j., es. 6. Kostajnioa, u. t. Kostajniea, u. p. Dujmiéi, Glavani, Rolmaniéi, Sveta Lu-
Major. cija, Sodiéi, · Vrb Zuknica-; 

IoaianJ O, Dubravski Novaki •dók., Dubrava Fiume 11m.- Moa'l"fÜ-Bijeka, su~nki j., ház 3_9..6, 
p.k., Belovár-Kör61 vm. Bjelovar·Krilet~ci, z 1.óó~. H._, rk. Sveta Lucija, 1.174 kb., tsz. Ogulin, 
&Izmai j., cs. O. Úazma, u. i. és a. p. Dubrava. jb. és ab. Su.4ak, es. 6. Suiiak, haditengerészet, 
• Kostanjek O, Gornji Stenjevec adók., Stenjevec XXVI, 85, u. t. SilAut (Sveta Lucija), [8] . 
pk., Zágráb '"''·• Zagreb, zágrf.bi za.grebi KostreAl adók., Staza pt., Zágráb 11m. Zag· 
j., cs. 6. Vrapee, a. t. Zapresié, n. p. Podsused. reb, kostajnicai j., ház 47, z i98, Sz., kB'. Me-

. Ieatanjeno adók., Sosica pk., X Jurkovo minska, 1.075 kb., tsz. Petrinja, jb. · Kostajniea, 
. aelo, Kostanjevac, Z•marija, Zumberac!ko BeiOVO ab. Petrinja, cs. o. ertveni Bok, 96, XXVII, 83, 

Brdo ; Zágráb .,.., - Zagreb, jaakai jastre· a. t. és u. p. Sa! . 
• 

barskoi j., hú f, H., rt. Donji Datre és O, Kostnai adók., Staza pk .. Zágráb 
Gornje Prekrüje, gk. Sosice, 1.4.39 kll., tsz. Z!g- Zagreb, kostajnicai j., cs. o. Crkveni Bok, 
ráb Zagreb, jb. és ab. Jaska .rastrebarslr.o, u. t. és n. p. Sd. . 

• 

as. G. helyben, 96, XXVI, SJ, u. t. Krasié, ~· K o s t r e A i L Bjelovac. 
IoatanJevac O, Kostanjevac adók., Soiiice pk., Iostrlnja n, Osekovo adók., PopovaM pk., 

Zágráb Zagreb, jaski.i jastrebarskoi j .. Bel0'1Jár-Kör6B 11t1t. Bjelovar-Krilevci, kutinai 
-. ö. helyben, u. i. K:r~ié, 4/IJIII. j., cs. o. PopovaM, a. t. és a. p. PopovaM. 

Kos t a n j e v a c l. Bereeid Kostanjevac. IoAae 0 1 Plemenita!l allólr.., Severin na Kupi 
Ko a t a n j e v e c I. Po.:lvrlki Kostanjevee, pk., Modnu-Fiume 'Vm. Moarui-Bijeka, vrbov-

Rasinjski KoBtanjeveo, Rijeeki Kostanjevec. skoi j., cs. ö. Severin na Kupi, u. t. Vrbovsko, 
· Ioatel adók., Pregrada pk., X Kostel~ Kostelaki u. p. Plemenitaa . 

BreB"i, Kosteljako; Varasa 11t1t. Varalain, Kolare Q, Skro.dnik adók., Josipdol pk., Motl
prepadai j., haz 9150, ! 1.413, H., o és rk. Pre· rt~~-Fiume vm. Moarui-Bijeks, ogulini j., 
.r~da, 1.1»67 kb., tsz. Varasd Varaldin, jb: Pre- os. o. Josipdol, ~· r. ~· 
grada, ab. Krapina, cs. O. Pre1rada, liS, XXV, K o ll a r i n e l. üornje Haj dine . 
dl, u. t. és u. p. PreB'rada. IoAeulne r'o, Vinagora adók., Desinié pk., Yo-

Iostel O, Kostel adók., Prearada pk., Varaid rasa ·11m. Varasain, preB'radai j., cs. G. Desi-
. om. Varalain, pregradai j., 5, os .. G. Pre- nié, u. t. és u. p. Desinié . 

.rrada, u. '*• éa u. p. PreB'rada. Kolevae f""', Slankamen adók., Újzalánkemén 
Kos t e l I. P ribiéti Kostel. Nov i Slankamen p.k., B•er4m vtn. Srijem, 
Ko a t e l L Srvlevo. · ópazov&i starapuavai j., es. l. Stari Slanka-
K o st e l a e I. Crkveni Pribié. men, u. i. és u. P• Újzalánkemén N ovi Slan-
Kostelol r-, Prozor adók.. Otocsán Otoeac karnen. ' 

pk., Lika-Korbava tmt. LilG(I·Krba'Va, otocsáui KoAka ndók. és pk., X Balvani!ié, Ce1·, Gnjete-
j., cs. o. Otocsli.n . Otoeac, a. t. és lovac, Harkanovaiiko Breaée, Ko!lka, Prandauovci, 

•• p. Otocsán OtoMc. Radostu.n; Yerócse 11m. Virovitica, uasiczi-
Ko a te a e v o a e l o l. :Kostelei. na~ieei j., ház 174-, i. 1.188, H., n., rn., rk. Har· 
Ko B t e l i é B e l o l. Ovnlin. kanovci, tv. Budimci, 11.118 kb., tsz. Eszék-
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Olfjek, jb. M ah. Na.~iez Na§iee, es. ll. helyben, Kamensko, u. t, Po.kráez - Paltrac, a. p. Bueto 
18. XXVIII, 91, f, ~. Kamensko. 

Q, adók. és Ve1·óCze vm. Koni!nao adók., Újgradiaka Vanjaka Non 
y;ro"itica, nnsiezi natieei j., es. ll. helyben, Graditka pk., Ponega 11m. Polegs, újgradia-

. ~· kai nov~t·adillkai j., hál 97, :f. 566, H., a., 
Q, Dru~kovec adók., Marnaevec pk.., rk. és kg. Ujgradi11ka. Nova Gradiska, 1.714 kh .. 

Ynru&d '"''·· Varaid in, ivaneei j., es. ö. Ga- tsz. Pozsega Po!ega jb. és ah. Újgradiska Nova 
llujsko l:lrezje, u. t. és u, p. Maru~evec. Gradiska, oa. ll. Újgradiska. .Nova Gradiaka, 78,. 

ICoilnica adók.. Desinié pk., ){ Jazbine, Ko~- XXVli, 89, u. t. és 11. P• Ujgradiskll NoY~ 
Ille!&, Kot!niéka Gora, Ko5nitika Ves, Ko~niéki Gradiska. 

Kotniéki lvanié, Veliki Tabor; Vat·aad IoT&ceT&C Q, Kovallevae adók., Újgradiska -
.... Varaidin, pregradai j., ház 1M, i. 1.!01, Vanjska Nova Gradiska pk., Ponega tim. -
H., rk. Desinié, Sutlanska Poljana és Zagorska Pozega, ójgradiskai nov~gradtskai j., Cl. ll. 
Bela, i.340 kh., ta. Varasd Vara.Zdin, jb. Preg- Új~radiska Nova Gradiska, a. t. és u. p. Új-
rada, ah. Krapiua, es. ö. Desinié, öS, XXV, 81, gradiska Nova Gradi§Jr:a. 

· L t. és a. p. Desinilt K o v a ll e v a o L Cqliéki Ko vac!evac, Krite-
IoAnfoa Q, Ko~nica adók., Desinié pk., Va- vaéki Kovai!evac. 

rtud 11·m. VtJraidin, pi·egradai j., cs. ö. K o v a i! e v a e l. Donje Vino. 
Desinié, u. t. és u. p. Desinié. KoTaeeTai!ki Brieg f""', Kri!evac!lr:i KraljeYU 

l:olnil!ka &ora O, Kolinica adók., Desinié pk., adók., Sveti han Zabno pk., Belo11ár-Kört11 11a. 

Yoras.L 11111. Vat·azclin, preir&dai j., c1. O. Bjelo11ar-Krize11ci, kOrOsi krilevcii j. 
Deainic, •· t. és •· p. Desinié. ca. o. Sveti I van Zabno, u. t. ~~ u. p. RoYiAóe • 

Kn~nii!ka Ves O, Koiinica adók., Deainié pk., Ko v a é e v i é a se l o l. Smiljanski .K:ovac!eviéi. 
Varasd ".. Varazdin, pregradai j., cs. O. KoT&cevlói "• Latin adók,, Pldki plr:., .MoiJ· 
IJesinié, 11. t. és u. p. Desinié. rua-Fiumt: Motlrui-Bijel:a, orulini j., 

Hum Q, Kosniea adók., Deiiinié pk., cs; O. Plaiiki, n. t. és a. p. PlaAki. 
Vt~raad 11-. Varaedin, pregradai j., es. ö. Ko v a i! e v i é i t Gomiraki Kovalleviéi, llo-
Desinié, •· t. 61 a. p. Desinié. c!ilski Kovai!eviéi. 

Ioinli!kt IT&nfé Q, KoAnioa adók., Desinié K o v a é .-v i é 1 e l o l. Bruvanj1ki Koval!eviíi. 
-p&., VaraMi ~~m. Varaeclin, preBTadai j., es. ll. X o v a ll i I. Soiliee. . 

L t. éa u. p. Desinié. Ko v a i! i é i l. Skaljevica. 
• 

I o l u l a n d i é i l. Svela Jelena-Dramalj. Ko v a i! i é i L Trojvrh. 
Io!latarlca adók., Jasenovac pk., Pozaega 11m. KozaJj-TrJa adók., Netretié plr., X Dubravi!eni, 

- Poiega, noTSkai j., ház 135, f, 80!, H., rk. Kozalj-vrh; Ztígráb Zagreb, károlJvároai 
Juenovac, !.418 kh., tsz. Pozaega jb. - karloveci j., ház 4rS, :f. 336, H., r.k. Novi1rad 
Novska, ah. Újgradiska Nova cs. ll. na Dobri, 1.099 kh., tsz. Zágráb Zagreb, jh. 
Juenovac, 78, XXVII, 89, u. t. és u. p. Jasenovac. és ah. Károlyváros Karlovae, oa. O. Du&'& Resa, 

Iosu,arlea Q, KoiJutarica adók., 96, XXVI, 84, u. t. Duga Reaa, u. p. Netretié. 
p.k., Pouega 11tH. Poiega, novs.k.ai j., cs. G. Jaae- Kozalj-Tl'h O, Kozalj-vrh adók., Netretié pt~ 
uvac, q, t. és a. p. Jasenovac. Zágráb t~m. - Zagreb, lr.irolyvárósi .karlovaci 

K o s u t i é P u 1 t a l. Sasinci 011, o. Dup Reaa, u. t. Duga Resa, .. p.· 
.lotarl O, Samoborsto Cerje adók., Podvrh pk., Netretié. 

Zágráb "'· Zagreb, sarnohori j., o, es. o. ][ozaperorlca adók., Gradac- plr.., Zá grá• 
Samobor, 11o t. és u. p. Sauwbor. ""'· Zagreb, glinai j., hál 57, i. 847,. Sa., 

I o t a r i L Ribié-brer. kg. Dragotinja és Maii Gradae, 566 kh., ta. 
Ko t a r i L Topliéki Pettovee. Petriej a, jb. és ah. Glina, os. ll. Gornji Kluni .. 
.lotarloe O, Jlirkovec adók., Zai!retje pk., 96, XXVI, 83, Ilo t. u. p. Maii Grada.c. 

Yara1a ""'· Yarazdi", bapinai j., cs. ö. Zabok, KozaperoTf.ca Q, Kozaperoviea adók., Maii 
L t. f.s a. p. Zaé1·etje. Gradac pk., Ztígráb 'lltll. Zagreb, glinei j., cs. 

.lotlenae r.., ~tovac adók., Kutina pk., Belo- ll. Gornji Klaanié, L t. Glina, u. p. Maii Gradae. 
td.r-Kö·rö• ••· Bjelot~a·r-Kriie·r~t:i., tutinai j., Kozarac adók., Bovié pk., Zágráb""'· Zag-
•· ö. Kutina, u. t. és u. p. Kutina. reb, topuskoi j., ház i. 471, Sz., rk. Buéica, 

.le&er Q, &irkvenica Crikvenica adók. és tg. Bovié, 1.7M kh., ta. Petrinja, jb. Vrtrinmost, 
,C., 11m. Moclrui-Rijeia, eirk- ah. Glina, cs. ll. Bovié, 96, XXVI, SS, 11 • ._ Vrgin-

- erikvenicai j., cs. ll. Girtvenica most a. P• BoYié. 
.. t. és u. P• Cirkveniea Crik- Kozarao Q, Kozarac adók., Bovic pk., Ztígrlib 

Vtl&. Zagreb, topuskoi j., cs. O. Bovié, u. L 
lotur16 Q, Grdjevica adók., Bué pk., Poeaega Vri'inmost, u. p. Bovié. 

•·- PoiegtJ, pakráczi pak1·aei j., cs. o. Huéko I.ozarenc adók., Klo~tar pk., Bfll0t1ár-Körö1 
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em. - B:idovar-Krilnci, murmevaci j., hAz 169, lío.lja Ul n TR n, VerOeze -- Virovi tie& adó).. 
l 914, H., m., ö, lUM\1 kh., tsz. Belovár Bje- és pk., Veróc•e tm&. Virovitica, verilezei
lovar, jb. Gjurgjevac,ah.Belovir Bjelovar, ca. ll. viroviticai j., cs. ll. Verl!cze Virovitica, u. t. w 
Pitoma~, 18, XXVII, 87, u. t. és u. p. Klo§tar. 11. p. Ver<lcze Virovitica. 

Ko•arenc 0, Kozarevac adók., Klo§lar pk., Ko z j a li l. Novo Topolje. 
Belovár-Köröl lltll. -Bjelot~ar.·Krieevci, ~rjurgjc- Ko z j ak l. Zai!retski Kozjak. 

• 

vaci j.,--5, ca .. ll. Pitomal!a; a. t.~:; n. p. KloAtar. Hozjan adók., Bunié pk., X· Kozjan, Likareor 
· Ko z a r e v a c l.· Rai!anski Kozarevac. Sor; Lika-Korbava vm. Lika K,·batJa, korenical 

adók., Novska pll:., Po~sega. t•m. j., ház 48, i, , Sz., h., rk. Canak, kg. Buni6, 
J'o'Zega, novakai j., hlz Hó, i.· 615, H., m., rk. 3.619 kh., tsz. Gospié, j b. Koreni ca, ah. OtocaP 
Lipovljani, lU83 kb., tsz. Pozsep- Polt!ga, jb. Otoéac, ca. _ll. Bunié, 79, XXVI, 86, a. i. • 

• • 

Novska, ah. Ujgradiska Nova Gradi.Ska, cs. O. o. p. Hunié . 
N ovsk.a, 78, XXVII, 89, u. t. Lipovljani, u. p. Novska. J(orjan O,• Kozjan adók., B uni é pk., Lfh-

Ko .. rlca O, Kozarica adók., Novska pk., Korbava vm. Lika·Kt·ba.tJa, korenicai j., ca. l;. 

l'o1sega tJm. Polega., .novsk&i j., cs. ll. Novsk.a. 13unié, u. t. és u. p. Bunié. 
•· t. Lipovljani, a. p. Novska. . · K o z j i H r o d l. KozibN_d. _ 

'Kozlbrod adók., Di vuAo. p'>., ZágrtJb vm. Ko1ji Rep r'l, Kutina 11dók. és pk., Bdov4 r· 
JLgreb, dvori j., ház 83, f. ~:>3, H., rk. Divub, Körös ""'· · BjelDtJar·Krife'Dci, tutinai j., 

' . 
4. 16, kb., tsz. Petrinja, jb. D vor, ab. Petrinja, cs. O. Kutina, u. t. és u. p. Kutina. 
e. Divnaa, 96, XXVIl, 88, u. t. Volinja, u •. p. Kozjl Vrh O, Gorai!l adók., Prezid pk., 
m mia. ru~-Fiume vm. Modr-uJ-Rijeia., i!abari j., oa. 

Kozlbrod O, Kozibrod adó:,., Divuia pk.., Zdg- o. Cabar, u. t. és u. p. Prezid. 
rá b 11n1. - Zagt·eb, dvori j., cs. O. Dh-uAa, u. t. KozllkoTO Q, Kline& Sela adók. és pk., ZtJ1· -
\'olinja, ~ p. DivlJ.iia. - · rdb tJm. Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., u . 

Kodoa fl, Krmpote adók., Ledenice Jlk., Moil- o. Zden~ina, a. t. és u. p. Zdenl!ina. - • 

rwl-l<,iume .,m. Moilrul-Bijeka, cirkvenit~a: K o z l ik o v o se l o l. Kozlikovo. 
-. erikvenicai j., oa. a. Cirkvenica CTikvenica, KiSrüs Kri!eTCI v., Belovár-Kart11 ""'· Bjf-

. •· ~. és ll. p. Klenovioa. · . lovar-J{rÜet·ci, ház 666, :t 4.89í, H., 11lovén. 
Kodce adók., Szlatina Slatina pk., Verdeze n., o,· t, T• J), 6.661 kh., tsz. B~lovir Bje-

nl. · Virovitici:&, szlatinai- slatinai j., hb 14.7, lovar, jb. és ah. helyben, cs. ll._ helJben, te. 
i 78ö, H., az., rk. Nova_ Bukovica, klf. Szlatina XXV, 88, :r, I- e. · 
- Slatina, 8.006 kh., taz. Eszék Osijek, jb. Kl'allenc , Vinii!no adók., Rijeka p\.,. 
_. ah. Szlatina Slatina, ca. ·o. Szlatina Sla- Varasil vm. · Yaraerlin, novimaroft j., oa. L 
&ina, 78, XXVIII, 89, u. t. és u, p. Szlatina Gornja Rijeka, u. t. és u. -p. Goruja Rijeka. 
8iatina. · · · · . . Kraguj adók., Lipik pk., X Kraruj; Pb1111• 

Kozlce Q, "Kozice ·adók., Szlatina Slatina vm. Poz/ga, pakráezi pakraci j., hAz 61, t 
plt., Verdcee vt11.· Virotlitioa, szlatinai ala· 39{., Sz., rk. és k-~. Pakrácz Pakrac, 1.6U kb.~ 
tiuai j., ca. o. Szlatina· Slatina, u. t. él 11. p. tsz. Pozsega Po!ega, jb. és ah. Pakr!cz -
t:zlatina- Sliltina. . Pakrac, cs. ll. Pakrácz Pakrac, 78, XXVII, 89. 

· K u z i n j A é1a k_ l. KozinACa.k. o. t. Pakrácz Pakrac, u •. p. Lipik. . 
J(o.dnA6ak O, Prozorje adók., Dugq selo pk., · Kraguj Q, Kraguj adók., Lipik p.k., Poueg• 

~ágráb Zagreb, dugoseloi j., cs. ll. Dugo vm. Polega, pakrciczi pa.kraci j., cs. G. Pak
aelo, a. t. Dugo selo, u.-p. B!>ljako~ina. rácz . Pakrac, u. t. Pa.kr.'icz Pak.rac, ·a. p.. 

.Koli~!16ak·brdo r., Katoliako Seliiiée adók., Lipik. 
L_udina -pk., Belovár-K6rt1s tltn. Bjelova.r-Kri- KraguJna O, Bosnjaci adók. és pk., 81erlra 
lltJCi, kutina,i j., C:i, 11. Popovai!a, · ~. t. él u. p. vm. -- Srijem, zsupanyai !!upanjai j., cs. l. 
Ludina. · ; . : Zsupanya Zupanja, u. t. és u. p. BolnjacL 

Kozjab adók., Kravarako pk., )( Kljuaié-brdo, Kraguljcl r'!, Pla§ki adók. és pk.., Moilr~W-: 
• • 

J:ozja~; Zágráb . Za.greb, uagygoricai l<'iume vm. Modrus-Rijeka, o~rulini j., . oa. 6 .. 
j., hliz :Jl, f, 675, H., rk .. Kra- Pla!iki, u. t. és u. p. Pla§ki. 

nrsko, 1.866 kb., tsz • .Zágráb Zagreb, jb. Nagy- Kraj adók., Brdovec pk., X Bela Gorir.a,. 
rorf~z~ . VelikB: G~1ica, a,h .. ~zi~z~k ~is~'- c8. Donji Kraj, Gornj~ :K~j, Hrasti~a,Marija -~orica., 
o, P~ll:l'Oti'?J', ö3, ~XV, .8,,_ u •. ~ t_, é~.u. p~. Nav-Y· ~.plaznik;,Pologi; Z6-gráb v_n~. Z~gnb, lágr~ 

. i01·ica V elika Gorica. , . . . zasrebi j;, ház liSt-, !1.717, H., rk. Marija Gorie& 
.Koi.J&ea ·0, Kozja~a adók.,· X,1·av~rsh pk., és Rozga, 9!.16J k.h., tsz., jh. és .ah. Zápáll

~ágrtíb '*· . Zagreb, nagnoriez!U- velika- Zagreb, · ca. o. Zapreiiié, fo~, ~XV, 81, u. ~: 
(oricai' j,· C!l. o. Pisat·ovina, ~· t, és u. p, Nagy- és u. p. Savski Marof. . . 
r·•ricza V elika Gorica. , · . K r a j l. Ani éi. -

l\ ro z j a~ a l .. Do:janste. Kozja~a.. .. · 'J{raja~l6t '""'• üdvorci adók., Sibinj pi., Poueg• 
• • • • 
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Kra-Kra 

... - PolegtJ, hrodi ,j., r.s. O Sibi nj, n. t. és j o és rk. Roz;~a, 1.688 kh.; taz. Varasd- Varata.hn, 
•· P• Sibinj. jb. Klanjec, ah. Krapina, cs. o. Klanjao, 1'11, 

IC raj a~ i 6 i l. Drajfotina. XXV, 81, n • .,t. Klanjec, ~- . 
l'raji!lne ('), Viljevo adók. és pk., Verdcse J[ra1jeno O, Kraljeveo adók. és pk., Ye~ra•ll 

.,., - Yiro.,itica, alsómihuljáczi donjimihol. vm. Yaraidita, klnnjeoi j .. 0, os. o. Klanjao. 
~ ... •· O. Podra1·ska- Moslavina, u. ·t. Alsó- u, t. Klanjeo, ~. · 
aiholjl.oz - Donji Miholjac, n. p. Viljevo. K r a l j e v e c l. Hralóinaki Kraljeveo, Suvet1ki 

lraJna adók., Orahovica pk., Vet·dcee 111n. Kraljevec, Senaniilki Kraljevec, St:atinski KraljeYeo. 
- Yír011ilica, nasiczi nnAicei j., ház iS, i !Kl, J[raJ,jenllki Nonkl O, Senel.ski Kraljene 
h., h., rk. és kg. Orahovica, 1.771 kb., tsz. Eszék adók., Sesvete pk., Zágráb v111. ZtJt:r•b. 
- Oaijek., jb. és ah, Nasicz NaAioe, ca. ö, Orabo- zágrábi zqrebi j., ca. O. Sesvete. a. t. él a. p. 
tior., 78, XXVJII, 91, 11. t. Cal\inri, n. p. Oraho- Sesvete. · 
ric.a. Kra]JeTioa adók. és pk., Motlr~u-FiM"" ,.. • 

ll'aju O. Krajna adók., Orahovica pk., Y e- Modrul-Bijeka, suiaki j., ház 300, ! 1.179, H.. 
r4cft et~~. Virovitica, nasirzi naiicei j., ca. c3, 'L-g. Rijeka, 997 kb., tsz. Or'din, jb. él ah. 
l. OrahoTica, u. t. Ca6inci. n. p. Orahovica. cs. ö. helyben, haditenrerés1et, XXVI, 85; .t,. 

Irajska Tea 0, Pluska adók, Veliko Trgovilée _r- e. ~. . 
pL V•ra1d t~m., Varaiclin, klanjeei j., ca. G. Xra1Jn1ca mv.,_Kraljevioa adók. é1 pi., Jlo(j• 
labok, 11o t. és u. p. Velilto T1'@'ovilée.~ rtu·Fivtu "m. Moarui-Rijeka, suiaki j.. 

IC r a j Yr t l. Crilrveniea. c3, 08. ö. helyben, .t,, e. ~. 
Irakar o. Dreznica adók. •l plr.., Modrue- KraljeTo aelo O, adók., Bosiljtn~ 

r4Vfi/U ""'· Modrul·Rijeka, ogulini j., Cl. o. pk., Modrus-Fiums tillio Modrl6i-BijlktJI nboY• 
Dr·tlnica, a. t. Jezerane, u. p. Dre!nica. sk.oi j., 08. O. Severin na Kupi., 11. t. Generallld 

l r a l J a Y a c l. Kriteva6ki Kraljevac. Stol. u. p. Hosiljevo. 
l r a l J e T a D r a g a L Gornji Hruleveo. Kra]Jn frh adók., Bistra pk., X Kraijn VrA. 
lraJ,Jen Peta r.. Fe1·dinandovac adók. és pk,, Pila ; Zágráb Zagr~b, stuhioai j., hu 1M" 

Jlloeár·K6r6• ""'· Bjelo",ar·Kri'le-oci, gjurg- ! 90!1, H., o, 4-.156 k.h., taz. Zágráb Zar~ 
Jnui l-· es. ö. Gjnrrjevac, u. t. Kloiitar, u. p, jb. Stubica, ah. Zágráb ZaK"reb, ca. G. BisU., 
hrdinandono. 53, XXV. 81, u, t. Donja Stubioa, L p. Bista,. 

lraJ,Jen T elika adók., Llpovljani pk., Pouega XraJ,Jn Trh Q, Kraljev Vrh adók., Bistra pk.. 
· -. - Poftge~, novakai j., ház 191, :E 786, H., Zágráb um. Zagr1b, itnbicai. j.,· o,. oL l. 

*- Lipovljani, kg, Donji Rajió, 7.046 kh., tsz. Bistra, a. t. Donja Stubica, L p. Bistra. 
Po!ega, jb. Novska, ah. Újgradiska K r a l j e v V r h l. Ravenaki KraljeY V rt., 

JOn Gndtl1ra, 08. ö. Lipovljani, 78 XXVII, 89, Svetogorsk.i Kraljev Vrh. . · 
L t. s L p. Lipovljani. · . Zdenao 0, Sestine adók. é1 pk..· 

Iraljen Tellka O. Kraljeva Velika adók., Ztigráb Zagrsb, zágrábi uiflhi J.. 
pk.., Po•aegtJ "m. Pokga, novskai j., cs. ö. Zigri.b Za:greb, L t. /'.ágráb Zarrela. 

.. e. LipoTJjani, •• t. és •• p. LipovJjani. .. p. Seatine. 
lraiJenl adók. éa pk., Snrtm vm. Srtjem, Ira),Jako f1, Do.nja Voéa adók., .MaruAeveo pk.., 

ftllll&i j., hú 196, ! 1.093, Sz., .:j=-, rk. Ruma, Vara•a t1M. Y'GrGidi•, ivaneci j., os. 6. La. 
tk. 4o.Ofi9 kb., tsz. llitro- danjsko Brezje, •· to és a. p. lrlaruleveo. 
•*-- Mitrovica, és ah. Ruma, cs. o. Dobrinoi, K r al j ak 'o 1 el o l. Kraij1k.o. ,. 

1n, XXVIII, m. h.. u. t. és a. p. Ruma. )[ralljcl O, Prezid adók. és pk.., ModtW-.riu .. 
lraljnol O, · adók. és pk., 81erém t~a. e&bari j.,· os. G. Cab14 

-. - Sf'ijtJm, rumai j., =f, os. ö. Dobrinci, ~ u. t. él u. •· Prezid. . 
a. h., 11. t. 68 u. p. Ruma. · KranJtino Brdo f1, Seona adók., Nuica -

• 

)[r al j e T e i l. Valpovacki Kraljevci. · Naiioe pk., Verdeu ""'· YirO'l.litica, anli.-
Kra)jni!anl adók. és pk., Zágráb ""'· nuioei j., os. ö. Naaioz Naiice, u~ t. éa L ,__ 

lagreb, rlinai j., ház 49, :E SOt, Sz., H., rk.. Crintié, Nasioz Nalioe. · 
q. Veliki Suiinjar, ,f.6S kh., tsz. Petrinja, · és Xl'anJica r\, Gjurlf.ievao adók.. éa pk., B•ioNr-
lb. Gllna, OB. ö. helyben, 96, XXVII, 83, r. Köröa tim. -- BjeZovar-Kr:i'Ee",ci, lf.iurlf.ievaoí j.. 
~- . · ca. G. Gjurlf.ievae, L t. és u, p. ~jw·lf.ievao. 

IJ'aJjnhDI O. Kraljev6ani adók. . es pk., K r a n j i o a· L Ferdinari.doval!ka Kranjioa. 
.,m. Za,grsb, glinai j., cs. O. helyben, Xranjsld Dol f1, Majar adók., Levanjab V&NI 

r. ~- . pk., . Verdcll """ VirOtlitica, dl~oriri .. 
r a, l j e T~ a n i va_suti tllomú l. Bai!uga. djakovoi j., cs. O. Levanjsk.a Varoi, L t~ Di~'*-

IraJ,Jenc adók. és pk.., X Kapelsiti Vrh, Kral- · Djak.ovo, L p. -Levanjsk.a v'arol. . 
)nu . .Movral\, ·sutlauski Sh·mec; Varasd ",m, K r a n j ak o . se I o l. Svi~L . . . . 
- Var11Jdi•, klanjeci j., hú 308, i. t.-f-45, II., Irapina adók. és pk., X Bobovje,Doli6i,ira'piu, 
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Krapinslu\ Podgora, Krapin:.~ka t•ristua, Krapi11ska Suink, ca. ö. Suiiak, Juuli tengereuot, X..X \'l, 86, 
StraM., Kravinski Zemun, Kl'RllÍHsko Polje Lazi, u. t. Buccari Bakar, IZ]. . 
lhh•ljekov Jarek, Strahinje, SuAGij-breg, Tkalci. Kt•asiea O, Krasica adók. él pk., Modrru· 
Trtlá Vrh, Zagora, Zutnica; Varasd vm. Va- Fimne tlm. 1Jlod1'1ti-Rijeka, suiaki j., cs. lJ. 
rllfdifl, krapinai j., ház 800, i, 4..430, H., o, 4.!!26 Soso.k,· u. t. Bucaari Bako.r, 12SJ. 
th,. ta. Varasd Varazdin jb. és ah. helyben lírasieke Ponlkvc t'"'l, Kukuljanovo adók., 
u .. IS. helyben, 58, XXV,81, r. .(li e. Krasioa pk., Modt·us-Fiume vm. Af.odrui-

Ri,ieTca, suiaki j., cs. ö. Suiak, u. t. Buccal'i- Bakar, 
mv., Kro.pina adók. és pk., Varasd vm.. u. p. Skrljevo. · 

- Varaedi u, krapinni j., 0 , cs. ö. helyben, K r as i n a c l. VivodinK, 
. f, .(li e. · Krasnlcn Q, N ovi adók. és pk., Modrus-Fiume 

l. r a p i n a l. aelo. vm. Modru8-Bijeka, cirkvenicai crik.\'enieai 
Kraplna-selo O, Konj§éina adók., Hraséina- j., cs. O. Cirkvenieo. · Crikveniea, u. t. és 11. p. 

TrgoviaM pk., Vat·asd '"'"' Varaidin, ziatari Novi. 
j., cs. o. Zajezda, u. t. Donja Konjséina, u. p. K1·asno adók., Szenlgyllrgy Sveti .Juru.j pk., )~ 
Hrdéina-Trgoviiiéc. Adziéi Aniéi, Devciéi, Dujme!iéi, Glavaii, lveti6i, 

K r a p i n u. t e p l i c z l. Krapi~1ske Toplice Jankoviéi, Krasno, . Lemiéi, Modriéi, Samartije, 
Krapinateplicz. Vu~eliéi; Lika-Korbava tim. Lika-KrbatiG, 

Krapinlca O, Gotalovec adók.,· Budiniíéina pk., zenggi senji j., ház !89, f. 1.483, (), H., 17.!88 
VaraBd tlfll, Vara~din, ziatari j., ca. o. Zajezdn, kb., tsz. Gospié, jb. és ab. Senj, cs. ll . 
•· t. és u. p. Budiniiéina. helyben, hndilengerészet, XXVI, 86, u. t. ~s u. p. , 

KrapJnska Podgora O, Krapina adók. és pk., Szentgyllrgy Sveti Juraj. 
Varasd vm. Varald·in, krapinai j., cs. o. Kruno O, Krasno adók., Szentrrorgy Svet•· 
Krapina, n. t. és n. p. K1·apinu.. · Juraj pk., Lika-Korbava vn~. Lika-Krbat~o.. 

Kraplnslia Pristtna O, Kl·apina adók. és pk., zenggi senji j., (j, os .. o. helyben, u. t. 6I 
Yara.d t1m. Va·raldiu, krapinai j., os. o. u. p. Szentgyörgy Sveti Jura,j. 
Krapina, u, t. tls u. p. Krapina. · Krasu]Ja f', ~rbavica adók., Bunié pk., Lilca· 

Kraptnska Strala O, adók. és p.t., Varasd Kcwbawa vtn. Lika-Krbatla, korenicai j., cs. ll 
""'· Varaldit~, krapinai j., cs. o. Krapina, Bunié, u. t. és u. p. Bunié. 
•· t. és u. p. Krapina. . Krn!iene O, Ivaneaka Kaniza adók., Ivauct 

Kraplnske·Topllce Krapinateplicz adók. és pk., Varasd t1m. Varddin. ivaneci j., cs. ll. 

pk., X Gornje Vino, Hriak-breg, Krapinatep'iez lvanci,. u. t. és u. p. Ivanci. . 
-Krapinske-Toplice, Slivonja-j&l'8k; Varasd t.~m. Kra!ilé adók. és pk., X Brezarié, Hrlenik., 
- Varazdtra, preg~.'R.dai j., ház !34o, f. t H., Kraiiié, Krneliéi, Krupoce, Kuéer; Zágráb "'· 
&, t.ltt kb., tsz. Varasd Varaldin,jb. Pl'tlgrada, Zagreb, jaakai jastrebal'llkoi j., hú V13, f. 
Ih. K.rapina, cs. G. Pregrada, 58, XXV, 81. t.78S, H: o, 1.999 kh., tsz. Zqráb-
.(ll e. ~. jb. és ah. Jaska Jastrebarsko, es. o. belJben. 

Kraplnske·Topltce Kraplnat.plicz 0- 96, XXVI, 8~. , .(Ile. ~· 
lrapinateplicz Krapinake-Toplioe adók. és pk., ][raAié Q, Kra!iié o.dók. és pk., Zágráb .,..._ 
Varaid Varaídin, pregradai j., o, os. ll. Zagreb, jasko.i jastrebarskoi j., (),ca. ll, hely-
Pregrada, .(li e, ~· ben, .[It e. ~· . 

Kraplnskl Zemun r"~, Krapína adók. és pJt... JCra~kovlé adók., SJatinaki Drenovae pk., }( 
V.srasd vm. Vara}din, krapinai j., ca. O. Humijani, KraAkovié; Vt~rt1cse vm. Virovitic .. 
lrapina, a. t. és u. p. Krapina. szlatinai slatinai j., hú J 60, ! 881, M., ea., 

1Crapla1ko PolJe O, Kl'R.pina adók. és pk., rk. Nova Bukovioa, kg. Mikleus, 2.616 kb., taL 
Varasa t~m. Vat·aidin, krapinai j., cs. ö. Eszék Oaijek, jb. és ah. &latina, SJatina, 
Krapina, u. t. és a. p. Krapina. ra. ll. Slatinski Drenovac, 78, :xxvm, 89, w. t. 

KrapJe adók. és pk., Ponega vt11. Polega, MikleuA, · u. p. Slatinaki Drenovac. 
nonkai j., hú i86, i, 1.080, H., 0• 1,916 kh., JCl•aAkovlé O, Krdkovié adók., Slatinski Dr• 

• tu. Po2ep, jb. Novska, ab. Ujgradiska novae pk., V~rt·óc.rll tlm. Virowitica, 
- Nova Gradi§ka, os. o. 78, XXVII, slo.tinai j., cs. O. Slalinski Drenovao, a. t. 

u. t. Jasenovac, ~· 1\likleui!i, u. p. Slatinski Drenovac. 
J[rapje O, Krapje adók. és pk., Pozsega vm. Krateeko adók. és pk., Zágráb ""'· Zagf'ci, 

Polega, novakai j., o. cs. 6. Jasenovac, u. t. s&iszeki sisaki j., bú 1Mi, f. 710, H., (j, !1.671 kh.., 
.Juenovac, ~. tsz. Petrínja, jb. t>s ah. Sziazek Sisak, ca. 6. 

Irulea adók. és pk., X Jelovka, Koritnjak,Kra- Guiée, 63, XXV ll, 82, a. t. és u. P• Sun,ia. 
aiea. Oalrovice, ViAnjavica; ""'· KrateUo ö; Kratecko adók. és pk., Zá gr_. 
- Motlrtd·Rijeka, auAaki j., ház 3H9, f 1.~78, H., tnn. Za.greb, sziszcki aiflalti.j., 0• ca. lJ. GuUe. 
rk.liucoari J:Ja.kar1 kb. ta. Orulin, jb. és ah. u. t. és u. p. Sunja . 
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Krateiíko Lonja ;;;, ,\iuzilovilica adók., Kra- dinski Kamenolom, Usarao; 81erlmt11n. &-ijem, 
tecko pll:., Zágráb vm. · Za,qt·eb, sziszeki ópazovai starapazovai j., ház óll7, i, 3.4-tS~. ~z., 

• 
~iaaki j., cs. O. Gusée, u. t. és u. p. Sunja. n., ef', .:f=-, rt. Ujzalánkemén Novi Slankamen, 

Kravarskl BarJ,nrlöl Q, Podvornica adók., 9.861S kh., tsz. Mitrovioza Mitrovica, jb. Upa· 
Kravarsko pk., ZágJ·á.ll I'm· Zagreb, nagygor•cai zova Stara Pa~~:ova, ah. Zimony Zemun, os. 
- veltkagorica j., cs. ö. Lekenik, u. t. !'·~ n. p, O. StariSlankamen, 70,XXVIU,O:t, u. t. Betka,I8J. 
Nagygoricza Velika Gorica. Kröedin O, Kr6edin adók. és plt., 81ertm om. 

Iravaraki Gladovec O, Kravasko adók. és &-ijem, ópazovai starapazovaij., ef', T• es. a. 
pk., Zá'lt'áb t~m. Zrtgl"eb, nagygoriczai veli- Stari l:ilankamen, u. t. lleAka, [g!. 
tagoricai j., es. o. Pokupsko, u. t. és u. p. Nagy- Kröediu.ld :Kamenolom r"'\, .h..reedin adók. és 
gorieza - Velika Gorica. pk., Becrém ·om. BrijetiJ, ópazovai . atarapa.· 

• 
Iranrsko adók., és pk., X Kravarski Gladovec, zovai j., ca. o. Stari ISlankamen, u. t. Ujzabin· 

iravarako; Zágráb f1m. - Zagreb, nagygoriczai kernén Novi Slankamen, u. p. Kr~ed1n. 
- velikaroricai j., ház 1!114-, i, 67!1, H., 0 , :Kröenik ~. Nova Jolava adók., Feri6anei pk., 
1.174- kh., tsz. Zágráb Zagreb, j b. Nagygoricza Verőce e Virovitica, nasiozi uaiieei j., 
Velika Gorica, ah. Sziszek Sisak, os. O. Lekenik, os. O. Orahovica, u. t. és u. p. l<'eriéanci. 
i3, XXV, 8!, u. t. és u. p. IrceTlaa n. Morori6 adók., Medak p.k:., L1ka· 
Gorica. KorbatJa vm. Lika-Krbaf1a, sospi6i" j.,. CB. ö. 

Iraursko O, Jú'& varako adók. és pk., Zágráb Medak, u. t. és u. P• .M.edak . 
'"'" Zagreb, nagygoriczai velitagoricai J., K r é e v i n a l . .Kutinska Kreevina, Priznanska 
~. es. o. Lekenik, a. t. é8 u. p. Nerygoricza . Voloderska Kréevina. 
- Velika Gorica. Kr«íeTo adók., .Majur pk., Zágráb tJm. Zag· 

Iravice O, Rétfalu Relfala adók. éa pk., reb, kostajoicai j., ház ~:ll, !!. f)al, ISz., kg. Sviruca, 
Yer6c1e f1m, Virot1itica, eszéki oaijeki j., l.!i30 kb., tsz. l'etriuja, jb. Koatajmea, an. .Pet-
cs. ö. Eszék Osijek, u. t. és L p. Németrétfalu rinja, os. 6. Kosta,inica, 1161 XX.V.U, 11. t. és 
- Njemac5~ a Retfala. a. p. Major. 
IraTl~ak 0. Poklek adók., Kalje pk., Zágráb Kreno O, Kri!evo adók., Majur pk., Záln·al' 

••· Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., cs. o: tJm, Zagreb, kostll.jnicai j., cs. 0. Kosta.Jnlca, 
lalje, a. t. Krasió, a. p. Kalje. u, t. és a, p, Majur. 

K r a v l j a k l. Klisa. K r cH L Adamovee. 
lraTJje ~. Klokocevci adók. és pk., Verdc1e K r c'l i I. L1povljani. 

n1. Virof1itica, nasiczi naiicei j., cs. o. :Kreöaves O, l1ovo Mjesto adók., Szentivánze· 
llokoi!evei, u. t. és u. p. Nasiez Naiiice. !ina Sveti !van Zelina pk., . Zágráb t~m. -

Krbavlca adók., Bunié pk., X Baljkuiia, Kra. Zagt·eb, szentivánzelinai aveliivsnzelinai j., 
llllja, Krhavica, Mbiéa Varoii, Prihióa Kraj, Rapa- os .. o. Szentivánzeliila Sveti lvan Zelina, a. \. 
jiéa Kraj, Vlajisavljeviéa Hor, Vujinove Glave ; és a. p. l:izentiv6.nzeijna Sveü !van Zelina. 
Lika-Korbat1a tJm. Lika-KrbatJa, korenicai Kremen adók., pk., X Donji Kre· 
j., ház !08, i. 1.!4-7, Sz., "f-, rk. Bunió, 4.080 men, lilinsk.o Vrelo, Gornja G!ina, Gornji Kremen. 
kb., tn. Gospió, jb. Korenica, ah. Otoeaán - Maii Vukovi6, Mlijevae tJflt. Mod.· 
OtOO&e, os. O. Bunió, 79, XXVI, 86, u. t. és ru8-Bijeka, szluini al unja j., ház :t ll, f UJ7ll!, H.. · 
•· p. Hunió. sz., rk. Cvitovi6, tr. Grajanov16-brdo, 3.0J1 kb,, 

lrbavlca O, Krhavica adók., Buni~ pk., Lika· tsz. Orulin. jb. és ah. ~zluin Slunj, cs. O. 
Korbawa ""'· Lika-Krbat1a, korenicai j., ;=., Szluin ~lunj, 79, XXVI, B', •· t. és u. p. 
cs. o. Hnnió, u. t. és u. p. Bunió. Szluin Slunj. . 

K r b a v i c a .l. Lioariói. K r e li a c l. Grikveniea. 
Irc adók., N ovi M.arof pk., X Kri!, Novi K l' e 5 e v i n a 1. Vukovje. 

Maror; Varaid tJm. Varaidit~, j., Krelltelonc adók., Oemnovae pk., X Kre-
ház 88, ! 614., H., rk. Madlarevo, 771 kb., tsz. iilelovao, Pelranovei; Po11ega ""'· · Polega, 
Varasd Var&ldin, jb. Novi Marof, ah. Varaild i!aruvari j., ház 103,! 683, M., sz., rk. Detanovac, 
Varatdin, cs. o. N ovi Marof, 16, XX V, a. t. lfk. Lipovljani, tr. Uljo.nik, th., tsz. Pozseg&-
ta u. p. Novi Marof. Polega,jb.ésah.Daruvál' Daruvar,cs.O.Uijanik, 

lrö Q, Ir~ adók., Novi :Marofpk., VaraBa vm. ;s, XXVII, tm, u. t. Daruvár Daruvar, [8]. 
- Varaldin, novimaroft j., os. o. Novi Marof, KrellteloTac O, KreAtelovao adót., 
•· t. és u. p. N ovi Marof. pk., Pouega ""'· · Polega, daruvari j,, ce. o . 

.l r i! l. Bo~iljevski Kr6, Kutinski Krl!. Uljanik, u. t. Daruvár Daruvar, [8]. 
Ircana 0., Mutilié adók., Udbina pk., Lika-Kat·- Kriölna Q, Brihir adok. és p&., Modru.r· 

ba11a11m. Lika-KrbatJa, udbinai j., ca. G. Udhina, Fiume "•·- ModruB-Bijeka, eirkvenicai-. erik· 
•· t. és •· p. Udbina. . venicai j., cs. o. Girkvenica Cr1kveniea, u. L 

lröedln adók. és pk., X Janda, Kröedin, Krce- és 11. P• Bribir. ' 
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KrilSke adók., Ö&trllé pk., .Po••e go ""'· -- Po- zengiJi senji j., ház ~3, !. UM, H., 0 , 1 ... 484 
t.ga, pakriozi pakrací j., ház 1()j, ! 611, Sz., kh., tsz. Gospié, jb. és ah. Zengr Senj1 u. 1. 
rk. él kg. éag!ió, 4.7::!:2 kh., tsz. Pozsep Polega, Vra tnik, haditenreré;;zet, XXVI, 8fi, u. t. Brin)e. 
Jb. él ah. Pakrácz Pakrac, ca. O. Gaglié, 78, ~· . 

• 
lXVII, 89, a. t. Lipík, u. P• Uaglié.. KriT1 Pnt Q, Kriví Put adók. és pk., J,il•-

IriC§ke O, Kríc!ke adók., Carlit pk., Po•aega KorbotJa 1JDL LiitJ·KrbtJtJa, zenggi aeoji j .. 
- Polega, pakráczi pakraci j., ea. O. Cqlié, o, ca. O. Vratnik, n. t. Brinje, ~· 
L t. Lipik, L P• é.aglié. · KrlYopntska Gorica n, Krivi Put adók .. " 

l r i c! ke L Zabrdske Kri6ke. p:t., Lika-Korbava vm.. Li ka KrbatJa, zen1ri 
Irlmeja O,- Terzattó · Trsat, adó.k. Su8ak aeoji j., ca. (J, Zengg Senj. u. t. Zenr8' -: 

pk., Modr.u-Fiunu ""'· Modrui-Bijeka., suiaki Senj, u. p. Krivi Put. · 
• 

J.. ca. o. Su~ak, •· t. éa a. p. Su~ak. IrJTopntski Osreflak n, Krivi Pot adók. !W 
Irilel O, Beélinec adók., Kloitar lvanié pk., pk., Lika-KJJrbatJa vm. Lika·KrbatJa, zenrl" 

Biloflár-Körö• ""'· BjelofltW-KriletJci, éazmai aeoji j., C8. O. Senj, •· 1. --
J., ca. a. Kloilar Ivanie, n. t. lvaoié vár Ivanié· Senj, L p. Krivi Pul · 
p-ad, n. p. Kl~tar Ivanié. J[rfTopntskt Slbinj n, Krmpote adók., ICrtwt 

BelSica O, Novoselec adók., Kril pk., Put pk., Lika·KDrbrnJa f.lm. Lika·KrbtJM, 
BelotJár-K6rö• ""'· BjelovtW-KriletJci, &lzmai zenrri aenji j., ca. t'l. Zengs Senj, s. t. 

. · J" ca. G. Kril, a. t. éli L p. Kril. Zengr Senj, u. p. Krivi Pul 

-

•. : 

• 

• 

adók., .Tezerane p.k., X DoDja. Kame- . KriTolilje n, Bruvno adók. éa pt., Ltia·'KOf"" 
llica, Goruja Kamenica, .Telviea, Krispolje, Krpani, btJtJa "m. LiktJ-Krba"a, gra:&Lci j., ca. G. BruTD4. 
Kali Kut, Pertoviéi, Peroari, ~ebalji, Veliki Kut, u. t. Gra6ac, u. p. Bruvno. 
l'alia;Lila-.Korba"a ""'· Lika-KrbtJtJtJ, brinjei K r i v o l i n o se l o l. Krivosije. 
j., hú 610, ! 8.117, H., o 6I rk. Lipice, Krinko Oatrovo f', ~i!!kovci adót., p~ 
U77 th., tn. Goapió, jb. Brinje, ah. Zengg B•ertm t~m. Sri.jem, Yinkovezei vio.toTcii j.. 
Seaj, OL il • .Teserane, 79, XXVI, 86, .r- e. ~- ca. O. Vinkovcze Vinkovei, u. t. éa •• p. Cem&. 

IrllpoJje O, Kriipolje adók., Jezerane pk., Irll adót. és pt., Belo"Dár-Körö• "•· 
lAla-Korbava ... Lil:a-KrbtJtJtJ, briojei j., o, Bjelot~ar-Krilet~ci, &l~mai j., ház 20!, ! 1.omt. 
ca. o. J'ezer"ne, _r- e. ~· H., az., o,' tr. Lipovcani, 1.610 th., tsz. Belof* 

Krin Bara n, Borovo adók. éa plr., B•ert. Bjelovar, jb és ah. Gazma, ca. ll. helyben, M, 
... Srijefll, Tutovari j., os. O. VukovAr XXVII, 87, .r- e. ~. 
Vukovar, u. t. éa u. p. Borovo. IrU O, Kri.l adók. éa pt., Belot.~ár-K61-tJ•-.. 

Irivac O, Bród Kfm. Brod na Kupi adók. Bjelot~tJr·Krilef.lci, ~mai j., o. ca. G. WJ· 
• pk., Modru1-~"* ""'· ben, .r- e. ~-

j., ca. o. Delnice, a. t. éa n. p. Bród K r i 1 L Go1•nji Kril, Hrastovi6ki Kriz, 
l .fm. na .IC.upi. Kril. . 

Irivaj adók., Lipovljani plt., Po .. egtJ vm. Krilac tl,Lnkovo Suruje adók., Karlopaga -
Polc go, novakai j., bú 90, ! <1-68,- h., caeh, rk. Karlobq pk., Lika-Korba11a ••· Lika·KrbtJH. 

. Lipovljani, 1 th., t& Pozaep Potep. gospiéi j., ca. G. KarJoparo Karlobq, a. t. • 
,ib. ah. Gradilka, oa. G. L p. Karloparo Karlobq. . · 

78, XXVII, 89, L t. és L p. Lipovljani, IriJajica fl, KokJjjé adók., Medat pk., ~ 
IriTaj O, KriTaj adók., LipoTljani pk., Po.,ega KorbatJa "'· · Lika-KrbtJf.la, ppi6i j., ca. L 

... .Poíego; novakai j., ea. G. L t. Medek, a. t. és u. P• Medak. . 
u L p. IriJauce O, Natkrilovljan adók., KriloTijaD-

1 r h aj l. lloalava!ki Krivaj, Sunjaki Krivaj. Gestica pk., YartJ8d ""'· Yart~ldi,., varasdi-
l r i T a j l. Krivaja. varaidini j., cs. G. Vinica, L t. éa u. p. V W... 
KriT~a Q, adók., Berek p.k., Belotuir- O, adók., Zaúetje pL, 

IUrö• na. gare~nicai j., Y•r••d ""'· Yt~raldi,., krapjoaj j., ca. &. 
ca. G. lvauka, L t. •· p. Beret. Zacretje, u. t. éa a. P• Zai!retje. 
~rhaja L Bdka.. · ,. . Irilani\161 O, Draraniéi adók. éa.pk., Z6grM 
~'l i T aj a L Puatara Kri'vaja, Vojni6ka Krivaja. 11m. Zt~greb, károlyv,rosi karlovaci j., cs. &. 

,l r j Y j D o l L Vieu~. KárolyvAl-oa Karlovac, L L és L p. 
IrlTI Pat adót. éa pk., X Dol, Bukova f', Sveti Petar adók., Maii Bu.kov• 

Huljina, 'Bnniea, Butkovié-dolao, Francitovac, pk., Yara1d t.~m. Yaraldi,., ludbreri j., ca. &. 
Klarióevac, Krlvi Put, Krivoputska Gorica, Krivo- Maii Bukovec, u. L és a. p. Maii Bukovec. · 
putaki Oaredak, Matié-gaj, Mrzli Dol, Irilanee O, Sveti Ilija adót., BiAkupec pL, 
Pijavica, Podbilo, Primaraki Veljun, Sveta Jelena, Vt~raacl vm. Varaldita, varasdi varaidini h 

Dol, Soli6i, Spalji, Tomljenoviti, Vrataruiia, cs. ö. Varasd Va1'&1din, a. t. Varasd Ve.:raldi' 
Zekanovia; Liio-KorbGf.lo ""'· Lika-Krbara, a. p. Varasrlteplicz Varaidioeke Topliee . 
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K r i t a n j e l. Pod ra v Kk& Kap ela. ház 7!, i, 377, H., . rk. lvanska, 937 kb., tu .. 
K r i t. a n o v o H r d o l. Tomaaeviéa llrdo. jb. és ah. Belovár Bjelovar, cs. o. lvanska, 11, 
K.riicncka Poljana O, Gubinee adók., Sveti XXVII, 87, u. t. BelovAr Bjelovar, u. p. henska. 

.l van iabno .pk., HelotJát·-Köt·ös tJm. · B.felovar- Kr.ltlé O, Kri!ié adók., lván~ka pk., Bdo•ár-
KrilefJci, · kOriisi - ·- kriieveii j., cs. ö. KOrOs Körös tim. Bjelot1ar-Kriiet1ci, belovári -
ltrilevci, u. 1;, KOrOs Kri!evci, u. p. Sveti l van hjalovari j., cs. O. Ivanska, u. t. BelovAr . lljelo.,..., 
t.abno. · · u. p. Ivanska. 

Krllevacki Bl'e.zovJjmll 0, S\'eli Ivan 2abno Krl21Aée O, Veliiti Dol adók., Bakar·ac plt,. 
,Liók. és pk., Belot•át·-Kürös fJtn. Bjelova1·· Moarus-l!'iume vm. Modrwi-Rijeka, suiaki j., 
Kriüvci, körösi kri2e,·cii j., cs. o. Svet.i Ivan es. ö. Kraljevica, · , ~· 
t.abno, m. h., u. t. és u. p. Sveti Ivan Zabno. f""', Pitomal!a adók. 61 pk., Belovár-

lrllevaiíkl Koncene O, Kri!evaaki Kraljevac Körös ""'· Bjslovar-Kriievci, gjurgjevaci j. 
lllók., Sveti lvan Zabno pk., Belovár-Köt·ös ,,.m, cs. 1!. PítomaQ, •· t. és u. p.Pitomafa. 
- Bjelovar-Kt·iietxJi, körösi k1izevcii j., cs. ö. Irilovijan adók., pk., X Krilov)jan, 
Syeti'Ivau iabno, u. t. és u. p. Rovi~e. Poljancc; Varasa t~m. Varaiaift, ludbregi j., 

lr.ltenCIJd Kraljevao adót., Sveti Ivon Zabno hú 156, i 1.066, H., Tk. Martijanec, t.M-1 kh,. 
,t., X Kovaaevai!ki Brijeg, Kriievaaki Kovacevac, tsz. Varasd Vara!din, jb. Ludbrer, ah. Var&IG . 
Kri!evaaki Kraljevac, Rovisko Brdo; Belot~ár- Vara!din, cs. ö. Ludbrer, 16, XXV, 88, •· '-
K4r6• Bjelouar-Krilet~ci, kOrősi Ludhl'eg, u. p. Marlijanec. 
tritevcii j., ház !!Ol, ! Bóa, H., u., rk. és kr. Il'f!ov1Jan o. Kri!ovljan adók., .Martijanec pk., 
Roviiée, 3.024. kh., 'tsz. Belovár Bjelovar. Varasa vm. . Varaitlift, ludbregi j., 111. L 
Jb. éa ah. Koros Krilevci, ca. o. Sveti l van Ludbreg, u. t. Ludbreg, u. p. Martijanee. • 

t.abno, 16, XXV, 88, u. t. éa u. p. Rovisée. K r i l o v l j a n l. Radaveaki Kri!ovljan. 
Irilenilki :Kraljevao O, Kri!eva6ki Kra1jevac · K r i! o v l j a n 8 r i j e i' l. Natkrilovij&D. 

adók., Sveti I van iabno pk., Belovár-Körüs vm. .Krl!ovJJan-grad n, Radovec adók., 
- Bjelovar-Krilet•ci, körösi kri!eveii j., cs. o. éestiea pk., Varasa um. Varaitlit~, Yarudl 
liYeti J van iabno, u. t. és u. p. RoviSée. varaidini j., cs. 1!. Vinica, u. t. ú •· p. Vinic• 

Markono O, Hrsovo adók., Sveti Kriiovijanska D11bravn adók., Kri!o'Vljan C:. 
IYID Zabno pk., Belouár-Körös .,"., Bjelovat·- tica }Jk., )( Kri!ovljanska Dubrava, Maii Lo~ 
Krilnci, körösi krifevcii j., cs. o. Sveti Ivan éan, Veliki Lovrea&n; Varasa "'"· Varaldt.. 
tabno, u. 1;. Sveti lvan Zabuo, u. p. RoviAée. varasdi varatdini j., ház 133, :! H., rlr.. 
' Irilenaid Predavac O, Sveti · Ivan iabno Radovec!ki Kri!ovljan, Zavreaje (Stajerska), Uli 
adók. és pk., Belot~ár-Kt5rtJs .,"., . Bjelovar· kh., tsz., jb. és ah. Varasd Varaidio Cl. L 
KriletH:i, Urlisi k.riievcü j., es. O. Sv~t.i .Ivan Vinica, 16, XXV, 881 u. ~. és •· p. Viniea. 
tabno, a. t. és •· p. Sveti han Zabno. Krl2oTij&nska Dubrava O, 

Remettnec o, Stari Glog .adók., Dnbrava adók., Kri!ovljan-Ceatica pk., Varas41 
&veti lvan Zahno pk., Belot~ár·K.ör68 .,., vm. Varaíain, varasdi varaidini j., Cl. 6. 
Bjllovar-Kriletl~, körösi kri!evcii j., cL o. Vinica, •· t. és •· P• Vinica. . . 
Sveti !van Zabno, u. ~. és u. p. Sveti !van Zabno. Krliolljansko Vtrje 0, Radovec adók., Kri-

Bukovje O, Guhinec adók., Sveti !ovl.jan-cestiea pk., Varasa vm. Varalai·,., 
Inn Zabno pk., Beloeár-Kih'(JII 11m. Bjelotlar· varasdi varddini j., Cl. o. Viniea, u. t. • 
l'riletlci, körlisi krilevcii j., ca. o. Koros u. p. Vinica. 
lrif.evci, •· t. KOrGs Krilevci, . •· p. Sveli :Krkail O, Hndovo adók., Vrbovec pk., Bel• 
Inn Zabno. tJár·Köröl fJfll, Bjelovat··Kriíevct, kGr!lsi 

lrlleva Drara r., Oabar adók. és pk., Moflrw· kri!evcii j., oa. ll. Vrhovec, a. t. él u. ,. 
l'iw•• t1m. Moflrtii-Bijeka, l!abari j., ca. o. Vrhovec. . 
Öabar, u. 1;, és u. p. éabar. . :Krkaneo O, Vidovec adók. ú pk., Yaru41 

- Ilrla v., Belot~ár-Körös tim. vm. . Yaraiflin, varasdi vantdini j., il. ll. 
Bjelof!ar-Kriievci, ház 664!, f, 4.891, H., szlov.én, Ladanjako Brezje, •· t. Varaldio, .. J. 
L, o, ' , "f, (1, 6.64-1 kh., tsz. Belovár Bjelovar, Vidovee. . 
ID. 6a ah. ca. G. helyben, 16, XXV, :Krle~ak r:-., Peséeniea adók., LekeDik pk., 

f, _[11 e. . Zágráb "'"· Zagreb, sziazeki j., e&. 
O, Paukovee Szentivánzeüna ö. Lekenik, •· t. és u. p. Lekenik. 

- Sveti I van Zelina pk., Zágráb tim. Zagreb, K r l e! o v B r i j e g l. Bobovje. ·. 
- svetiivanzelinai j., 01. G. Szent- Krmelovae f""', Popovaea adók. 61 pk., BelOtldr-

• 

- S't'eti !van Zelina, ·•• t. ú L p. &rös ~m. Bjelotu~r·Kri.ieJX:,, j., ca. 6. 
Bzl:lltivánzelina Sveti lvan Zelina. . Popovaaa, u. t. és u. p. Popovaca, 

lr.llté adók., Ivanska pk., BeloDár-Kör6s ""'· Irmpote adót., Krivi put pk., )(Alan, Krivo-
- Bjelo•ar-Kriie•ci,. heloviri bjelovari j., putaki Sihinj, Krmpotsii. Susanj, llurva, Petrova, 
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Vodna, Vrtljina, Zamnlié; Lika·KoJ•batJa t1tn.- eirkvenicai -- erikvenicai j., cs. O. Girkvenica ·-
LiktJ-Krba.,a, zenggi senji j., ház ll9, f. ölti, Crikvenica, u. t. és u. p. Klenovica. . 
R., rk. Krivi Put, tsz. Gospié, jb. és ab Zengg Krmpotsko Ru~eTo O, Krmpoto adók., Lede
- Senj, cs. ö •. Zengg Senj, haditengerészet, nic e pk., ll.foil~·ua-Fiume tJm. Modrus-Rijeka, 
XXVI, 86, u. L Zengg- Senj, u. p. Krivi Put. cirhcnicai erikvenicai j., es. ö. Cirkve· 

Irmpote adók., Ledenice pk., X Bile, Cupina, nica Crikvenioa, u. t. és u. p. Klcnuvica. 
Drinak, Kozico., Krmpole, Krmpotska Dub1·ava, Krmpotsko Staro selo Q, Krmpole adók., Le
K:rmpotska Luka, Krmpotska Smokviea, Krmpotske den i ce pk., lliodrtM·l!'imne v11t. ll{odrui
Poijice, KrmJ'otski Sibinj, Krmpotski Sveti lhja, R·Ucka., cirkv.,nicni erikvenicai j., es. ö. 
(rmpotsko Javorje, Krmpolsko Ru!íevo, Knnpotsko Cirkvenico. Crikvenica, u. t. és u. p. Klenoviea. 
Staro aelo, Obor, Podmelnik, Podomar, Proseni Krnajskl Potok r"'l, Zirovac adik. és pk., 
Dolac, ~&tor, Vodica, Vukelié-draga, Zabukovac, Zágráb · Zagreb, dvori j., es. ö. Zirovae, 
Zadrínak; Modrua-Fiume tJm. Modrui-Rijeka, u. t. Dvor, u. p. Rujevaaki Be!ílinae. 
cirkvenicai erikvenicai j., ház W, f, 1.46 1, IrndiJ& adók., Pnnitovci pk., Vet·ócse tJm.
R., ~. 16.!14 kb., tsz. Ogulin, jb. Cirkvenica Viro.,iCic;a, diakovári djakovoi j., ház ~ll, i 
- Crikveniea, ah. Sufio.k, es. ö. Cirkveniea 1.016, N., rk. Pun1tovci, 2.118 kb., lc;z. Eszék -
Cribenica, haditengerészet, XXVI, 85, v.. t. Osijek, jb. és ah. Diakovir Djakovo, cs. ű . 

• 
• L p. Klenovic&. Drenje, 78, XXVIII, 90, u. t. Semeljei Siroko 

Ka•mpote O, Krmpote adók., Ledenice pk., Polje, u. p. Gorjani . 
JCodru .. Fium!! vm. Modrui-Bijeka, eirkve- Krntlija O, Krndija adók., Punitavci pk., Ve
aieai erikvenicai j., ~. cs. o. Cirkv:eniea rócse tJm. Virovitica, diakovári djRko\'oi j., 

• 
- Crikvenica, a. L és u. p. Klenovica. es. O. Drenje, u. t. ~emeljei-Siroko Polje, -u.· p. 

Innpottél r'\, Ledenióe adók. és pt., Modrus- Gorjani. 
Modt·us-Rijeka, cirkvenicai O, Kra8ié o.dók. é-s pk., Zágráb ·om. 

erikvenicai j., es. o. Cirkveniea Crikvenica, - Zagreb, jaakai jastrebnrskoi j. es. n. Kra-
L t. és u. p. Klenoviea. ~ié, u. t. és •· p. Kraaié . 

l:rmpotiéi l. Primorski VeljuD. Krnezié selo I. Krneziéi. 
(r m p o t i é s e l o I. Krmpot .éi. :Krnié r'l• Stro inei ndók. és pk., 
Irmpotsll:a Dnbl'I&T& O, Krmpote adók., Lmde- Srijem, Aidi j., es. O. Jamena, u. 

aicepk., Modrua-FiufiUJ tJm.-Modrua·R~jeka,cirk- u. p. Jamena. 

Sserlm "._ 
t. Vrbanja, 

- erikvenicai j., cs. O. Cirkveniea .Krnlél r"'l, Mocilski- Zbjeg adók., Primi~lje, 
Grikvenica, u. L és u. p. Klenovica. pk., Modru.-Fiume ModruS-Rijeka, szlu-

Irmpotaka Lulm Q, Krmpotc adók., Ledenice ini - slunji j., es. O. Gornja M.otlila, n. t. Szluia 
pk., Modru.-F1tcme vm. Modrul-Bijeka, eirk- Slunj, u. P• Pl'imiAlje. 
Yenicai erikvenicai j., cs. O. Cirkvenica K r n i é i I. Krnié-varoA. . 
Crikvenica, a. t. és u. P• Klenovica. ~é-TaroA r-, Mocilski Zbjes aU.ók., Primi~ije 

Krmpotsll:a Sinoii:TJca O, Krmpote adók., Le- pk., Modnu-Fiume 'Dm. Modrui-Bijeka, szluiní 
deniee pk., Modrua-Fiume t~rn. slunji j., es. o. Gornja M.o6ila, u. t. Szluin 
Bijeia, e.rkvenicai erikvenicai j., · es. ö. Slnnj, u~ p. Plimi§Jje. 
rJrkTeniea Crikvenica, n. 1i. és u. p. Kle- Jírnjaekl Grabovac O, Krnjak adók. és pk., 

• DOVlca, 

It wpotste 
nice pk., 

Moarua-Fiume tJm. Modrui·Bijeka, vojniéi j., 
Po]Jice f"\, Xrmpote adók., Lede· cs. ö. Barilovié, n. t. és u •• p. Krnjak. 

vm. MotiruJ-Bijeka, Kr.oJaöko Podgorje O, Krnjak adók. és pk., 
erikvenicai j., ca. G. Cirkve- Mod-t·"s·Fiume vm. Modt·us-Rijeka, vojniéi 

aiea Crikvenieo., u. t. és u. p. Klenovica. j., cs. ö. Veljun, u. t. és u. p. Krnjak. 
InDpotakt SlbinJ Q, Krmpote adók., Lede- ][rnjak adók. és pk., X Krnjac!ki Grabovac, 

llice pk., t~m. Krnjacko PodiQrje, Krnjak ; Modrus-Fiume ea. 
cirbenieai erikvenicai j., cs. O. Cirkve- vajoiéi j.. ház 1681 f. l.Oft, 
aiea Crikveniea, u. t. és u. p. Kldnovica. Sz., rk. Bariloviéki Leskovac, kr. Donji 

Snti Ill ja ,.....,, Krmpote adók., Le- éa Kolarió, ~.806 kh., tsz. Ogulin, jb. helyben, ah. 
deniee pk., Modr~·Fiume t1tn. Modrui-Rijeka, Szluin Slunj, es. ö. Barilovié, 96, XXVJ, 86, 
eirkvenieai erikvenicai j., es. ö. Cirkvenica ,(1' e. ~-
Crikvenica, L ·L és u. p. Xlenoviea. Kru,jak O, Kmjak adók. és pk., Modru.s-l•'ium• 

Krmpotskl SuAaDj r-, Krmpote adók., Kivi vm. Modrui-Bsjeka, vojniéi j., es. ö. Barilovié, 
Put pk., Lika-Kot·ba"a vm. ~ka-Krbava, _[Ile. ~-
ungi senji j., es. o. Senj, u. t. Zenrg I••njes.,vel adók., Usrfnovei pk., Seerfhlt """ 
- Senj, L p. Krivi Put. Srijem, zimonyi zemuni j .• ház 169, f. 1.006, 

Inapotako . .JanrJe .Q, Krmpote adók., Lede- Sz., =f, rk. Golubinei, 4.!99 kb., tsz. . 
•iee pk., Modrua-Fi~ vm. . Moilrui-Rt'jeka, Mitroviea, jb. és ab. Zimony Zem un, ce. 6. 
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~imanovci, 70, XXVIII, 9!, u. '· Ópazova l lírléenovec Ot Butkavec adók., Breloic!ki H~n• 
8tara Pazon, u. p. Batajnica. pk., Varalel ""'· VaracdiA, novimaroll j., ca. 

KmjelieTci O, Kmj~e,•ci adók., Ugrinovci pk., G. Novi Marof, u. t. Novi .M.arof, u. p. Dresaiea. 
&wl18 "m. Srijem, zimonyi zemuni j., .::f-1 K r A i~ i l. Donje Dubrave. . 
c:1. G. Simaoovci, u. t. Ópazova Slara Pn:.:ova, Irilool adók., Podrorac pk., Yertlt11e tHit. -

1o p. Batajoica. . Virovitiea, nuiczi nillicei j., biz 80, l 
lrlljele r-., Bogdanavci adók. és pk., 81erém H., m., rk. Podgoral!, 1.818 kb., l81. Eaz'k -

,..- Srijem, vokovari j., cs. ö, Vukovár - Vuko- Osijek, Jb. éa ah- Naaicz Natice, es. 6. Podro-
Y&r, •· t. és u. p. Vukovár Vukovai'. ral!, 78, XXVIII, 91, a. t. és u. P• Podsora~. 

lrpaUD.ec-brdo 11, Lukinió-brdo adók., Irtlaci O, Kriinc!i adók., Podsoral'! pk., V• 
t'ilarovina pk., Zd gr tib ua. Za gre b, piaa~o- r6e1e ""'· Viro"ifica, nasic&i nalicei j., u. 
riDii j., ca. a. PisarovinR, Uo t. és u. p. Pisaro- ö. Podgorac! u. t. és u. P• Podgoral!. 
riM. · . J[a•Llnjaöa n, Ladimirevci adók., Bizone pk., 

Irpani Q, Kri•polje adók., Jezerane pk., Lika· Verdcse ""'· ViriHii,icCJ, eszéki oaijeki j., o. 
KorbGtliJ LiJ:a-Krba"a, brinjei j., os. ö. G. Valpó Valpovo, u. t. Valpó Valpovo, •· •· 
J•rsne, u. t. és u. p. Krispolje. Bizovac. 

• 

'lrpanoT Brieg f"\, Pazariste adók. és pk., KriiD,jaAl n, JlodruAko Z&~orje adók., llod· 
JM•·KorbatJa ""'· Lika·Krbat~a, perusiéi j., l'Ui pk., Morlrus·Fiut~~e 11m. Motlrui-Biid;•, 
... G. Pazari!lte, u. t. PeruAié, u. P• Pazari!lte. ognlini j., cs. ö. Modru~, u. t. es a. P• Modrui. 

Irpaaska draga r., Sveti Rok adók., Lovinac Irage adók., Alsólapaez Donji Lapae pk., X 
pk., LJka-Korbatu~ '""· Lika-Krbava, gra&lci Balafeva Lisina, Kruge, Srneóak; Lika·KorbotJo 
;., u. il. Lovinac, u. t. éa u. P• Lovinan. ""'· LiJ:tJ·Krba"a, alsólapaczi donjilapaei 

lrs' f'lt Korenica adók. és pk., Lika·Korba'Oa j., hAz 96, f. 6:110, Sz., kg. Nehljosi, kb., 
... -- Lika·Krba11a, korenicai j., cs. O. Kore tsz. Gospié, jb. Alsólapacz Donji Lapac, ab. 
oúca, a. 1., és a. p. Korenica. Grac!ae, cs. ö. Nehljusi, 79, XXVI, 66, •• t. Alaó-
~e "'• Bruvno adók. és pk., Lika-Kot·· Japacz Donji Lapae, u. P• Nebijusi. 

NN "'"· Lika·Krbat~a, graöaci j., os. O. Kruge O, Kruge adók., Alsólapaoz Donji 
Bnl1lo, u. 1. Graeac, u. P• Bruvno. Lapac pk., Lika-Korbafia ""'· Lika-Krba"a. 

l rs ta c e l. Zrmjanske Krstaée. ts~ólapaczi donjilapaci j., oa. ö. Nehljusi, u. i. 
· lrstlDja adók. éa pt., X Brosovai!a, Dzapero- Alsolapacz Donji Lapao, u. p. Nebljuai. 
-, Krstinja, Krstinjski Lipovac, Kusa.ja, Prisjeka 6 Irunoslnje n, Kapelna adók., Viljevo pk.. 
Jlodrv1-lt~iume """ Morlrui-Bijeka, vojniéi j., Veróc1e ""'· Yirot~itica, alsómiholjáczi donji
ház i&7, f, 1.660, Sz., rk. Uetin-grad, q. Dunjak miholjaci j., ca. a. Sljivosevci, •• t. AlsómiholjáCI 
~ Siroka Rijdta, !.878 kb., tsz. Ogulin, j b. Krnjak, Danii Miholjac, u. p. Viljevo. 
li. Szluin Slunj, oa. O. helyben, 96, XXVI, ~ KrapMe O, Kraiié adók. és pk., Zd,qrdb 
1o &. Vojnió, ~· Zagreb, jaakai jastrebarskai j., cs. ö. Krdié,, 

lntiDJa O, 1\.rstinja adók. és pk., Morlru .. a. t. és u. p. Kraiió. 
J'i•~~e t1t11. Modrui-Bijeka, vojniéi j., oa. 6. KraAC5lca adók., Pazariste pk., )( Antinovica, 
belJben, a. t. Vajnié, ~· Kru!l!ica, V&~anac; Likct-KorbaN """ Lika-

lnLfDJska lhfnica adók., Kntinja pk., X KrbatJIJ, perufiói j., ház 9U, f, 491, H., rk. Alekai· 
Hejkovac, h.rstinjsta Sviwca, HraceJj, Stakoro· nica, 8.097 th., tsz. Gospié, jb. Peruiió, ah. Goa· . 
'ica, Modnfl-ltW..c "-. Modrwi-Bijeia, vaj- pié, oa. o. Pazariste, 79, XXVI, 86,u. t. 
ni6i j., ház 171, :! 1.168, Sz., rk. Cetm-grad, kg. o. p. Pazariite. 
~rok& Rijeka, !.sao th., tsz. Ogulin, jb. Krnjak, O, Kruicioa adók., pk., Lita· 
ah. t!zJnin Slunj, cs. O. K.rstinja, !16, XXVI, 8" Korbt.~t~a flfll, Lika-Krba"a, pero~iéi j., ca. 6. 
•· t. Vojnié, u. p. Krstinja. _ Pazal'iite, u. t. Peruiié, u. t• Pazarilte. 

lntlnJs.ka Sdnlca O, K.r11tinjaka Svinica adók., IraAedol adók. és pt., X KruAedoJ, 
Krstinja pk., Modrt~s·Fiume vm. Morlrus- Dal; S~ertfll ""'· Srijetll, ireri -- irip j., 
Rti_.a, vojaici j., cs. o. Kntinja, u. ~ Vojnió, hu 151, f. 777, S1., ::f, rk. Ireg Irir, U6t · 
•· ,. Krstin"a. kb., tsz. Mitrovica. j h. Ireg Irig, 

lnUD.fskl Lipovac O, Krstinja adók., és pt., ah. Ruma, os. ö. Ireg Irig, 70, XX VIli, ~. a. \. 
.lfodrws·l'lume .,"., Modrvi-Bijeka, vojniéi j., Ireg Il'ig, ~· 
ca. a. Krstin"a, u. *· Vojnié, u. p. Kl'stinja. KiUAedol O, Krnledol adók. és pk.,. SICrlfA 

M.rauJ Q, .Miholjsko adók., Krstinja ""'· Srijem, ireri irigi j., oa. ö. lrer Irig, 
pk., Jlotlrvs-Fiume flfll, M.oclrMi-Bijcka, voj- a. *· Irer Irir, ~. 
eia J., cs. 6. Krslinja, u. t. Vojnié, u. u. Krstinja. K r u A e d o l se l o l. Kruledol. 

Iri Q, Donji Kosinj adók., Kosinj pll:., Lika· KraAeYlea adók., Sarnac pt., 81erlm ftl. -
Korbaocs tltll. Lika-KrbatJa, peruSiéi j., oa. O. Sri.jet~~,, lupanjai j., bá& 1-&d, i. 728, 
ll:oaaa~ •· t. .Peru!ié, u. P• Kosinj. H., rk. Babina Ureda, q. Vin Viftkovci, 
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!.39! k.h., tsz. ~;sy,ék Osijek, jb. Zsupa.nya Lika·KorbJtJa t•rn. ··· Lika-Krbarus, brlnj~l .h 
tup,II.Dja, sh. Vin kovcze - VinS.ovci, os. o. Ba.bina cs. o. Brinje, •· t. és u, p. Brinje. 
Greda, 70, XX. vm, 90, •• t. és u. P• Samac. K r z n a r i é B e l o l. Brinjski Knnariél 

Kru§evlca O, KruAevica adpk., Samac pk., K r z n a l' i é a e l o l. Kl'Znariéi. 
S1erém tim. Srijem, zsupanyai !upanjai j., Ku6an adók., Bi!ikupec pk., X Donji Kué&n, 
ca. o: Babina Gr .. da, u. t. és •· p. Samae. Gornji Kuéan, Kuéan-marof, Zbelava; Varali 

K r u i e v l j e l. Cerevié. tim. - Varaítlita, varasdi \'ara!dinf j., hú 196, 
Kru~eTo O, Mija~i adók., Hu~ pk., Puaega :f, 1.4·89, H., rk. Biikupec, 1.831 kh., tsz., jb. N 

rm. Polega, pa\rtczi pakraci j., cs; o. Bu~ko ab. Varasd Vara!din, cs. o. Varasd Varddia, 
Kamensko, u, t. Pakrioz- Pakrac, u. p. But'!ko 16, XXV, 88, u. t. és u, p. Varasd-
Kamensko. · K u é a n l. Ludbre§ki Kuéan. 

l'rulkfoa r., Kosinj adók, és pk., Lika-Kot·· Ku6ancl adók., Sljivoievci pk., X Gustav-d,oc, 
ht:a "•· Lika-Krbat~a, peru!iil~i j., ca. o. Ko- Jasenici, Kuéanci, Miholja~ka Jasenoval!a, Non 
ainj, u, t. Peru!iié, u, p. Koainj. · Kladje, Staro Kladje,_ Sljivoievec!ka Boljara, 

l'rulkonc adók., Medak pk., Lika-Korbat~a \'OJeva~ke Grede, Sljivo!ieva~ko Gul~ ; Verdell 
• 

••· Lika-Krbava, gospiéi j., ház 89,. i. !IS9, flm. Virot~itica, alsómiholjáczi donjimiboljae4 
Sz., kiJ. J\ ad ua, 1.4!!' kh., tsz., jb. és ah. Gos- j., ház !118, i. 1 .888, si., b., m., ;:., rk. Sljivo§eve(. 
pié, ca. O. Afedak, 79, XXVI, 86, u, t. ~~ -.. p. 9.669 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. Alsómiholjacs-
Medak. Donji Miholjac, ab. Nasicz ca. o. Sljivo

Xrulkorae O, KruAkovac adók., ·-Medak pk., !evci, 78, XXVIII, 91, w. t. 6s u. p. Alsómiholjúa 
T,ika-Korba~o. Lika-K~·bat1a, rospiéi j., Donji-Miholjac . 

• 

• 

• 

es. !1. Medak, u. t. és u, p. Medak. . Knéancl O, Kuéancí adók., §Ijivoievci pk., ; 
·l'raAkovaila adók., Cetin-1rad pk., X Gjurin· Ver6cse t1m. Virot1itica, alaómiholjáczi don· ;i 

po tok, Kestenje, Komesa1·ac, · Kruikovac'!a, Trnovi; jimiholjaci j., .:r, ca. O. Sljivolevci, u. t, '• •· p. -~ 
Moclrtti·Fittme t1m. Motlrui-Rijeka, B!llluini Alsómiholjácz Donji Miholjac. 1 

1lunji j., ház !131, i. t.Sj8, H., az., rk. Celin-g1·ad, K u é a n e i l. Djatova~ld Kuéancf. . ! 
q. Radovica, 3,507 kh., tsz. Ogulin, jb. és ah. Xuéanec O, Vqrovec adók., Kalina plt., Zd.1· 1 
Szluin Slunj, os. G. Cetin-grad, 79, XXVI, SI, rdb vm. Zagreb, szentivánzelinai 1vetiivan· _:.~ 
•· t, Szluin - Slunj, u, p. Cetin-grad. zelinai j., cs. O. Ka§ina, •· t. Sesvete, u. p. KaiiDA :it 

Kralkon6a r-., Kruikova&l adók., Cetin ·IJT&d K u é a n i l. Cerov!C.i. i-

pk., Motlru•·Fitm~e lJfotlrui•Rijeka,szluini Kuéanfca r-., Szlatma adók. lia pk., .; ( 
- slunji j., cs. o. Cetin-grad, n. t. Szluin V~t·óc•e t1m. Viro11ieica, szlatinai alatinai i-o ''i 
SJunj, u, p. Cetin·ll'rad. cs. O. Slilatina SJatina, u, t. és u. p. Szlatina -- :_;1 

.l'rulkon Plana r., Sveti Rok adók., Lovinac Slatin_a. · · . ;l 
pk., Lika-Korbava tlfll, Lika-Krbatla, IJTI.&lci Kucan-marof O, Ku~ adók.,. BiikuJ*: pk., \i 

·j., cs. o. Lovinac, •· t. és u. P• Lovinar.. Vara1tl flfll, Yarald~n, varaadt varaldmi J., ~ 
. . ca. O. Varasd Varaldm, u. t. és u. p. Varasd 

Krulljeno O, Belelinec adók., Baikupec pk., . Varaldin · ·"~~-
Ye~ralcl 'Vm. Varaltlin, varaadi ·varaldíni Ku6ansk~ Gorica r.. adók Jaikovo --~ 

j., os .. O. Varasd r Vara!di~, u. t, Vara~d pk., Zágráb ""'· Zag~eb, károlyváro~l karlo· ifél 
Va~dtn, u. P• 'arasdtephcze ' Vara~mste vaci j.,. ca. o. Svetice, u. t. Károlyvárol Karl• 1n 
Tophce. vac, u. p. Jaikovo. ; \ 

K r u i l J e v e c l. Ravenaki Kruiljevec. Kuóari O, Dubovec adók., Raven pk., B ll~ ~ 
KruAljevo aelo O, Slatina adók., W.r-KtJr61 flm. Bj6lot~ar·Krilef1ci, kOrtisi- \~ 

Donja Stubica pk., Zdgrdb Zagreb, stu· kri!evcii j., ca. G. Sveti Petar Oreboveo, •· t. :1;,. 
bicai j., Cl. o. Donja Stubica, u, t. és u. p, KOrös Kri!evci, a. p. Raven. · 1,:· o 

Oonja Stubica. · K u 6 a r i I. Lovre6ki Kuéari. :_::· 
K r u l i 6 l.. Kruli6i. · Kuóer O, Kraiió adók. éa pk;, Zdgrdb ., ... ·-· · _. .. .. '!!l 

Eágráb t1m. Zagreb, károlyvl\rosi karlovaci u, t. és u. p. KI'Uié. · . . 
• -l J., ra. O. Svetice, a. t. Kirolyyáros . Karlovar, K u 6 e v i c a l. Krivac:. · · ~ •l 

· •· p. Ja!ikovo. · K u 6 e v i c a- l. Kuéevice. · ,... : ~l 
Krrarlól O, Gornje Vrab~ adók., Vt·a~e pk., 'l'uéerlce O, Vinski Vrh adók., Netreti6 pk., _;:~: 

Eágrdb Zagreb, láglábi -· zagrehi j., cs. O. Zágráb t~m. · Ztr.greb, károlyvárosi karlonGi .'4• 
Vrapl'e, u. t. Zarrlb Zall'J'eb, u, p. Stenjevee. j., cs. G. Maii ·ModruApotot, u, t. Károlyvtrys ~ . ~ 

Ina:arl61 r-., Dabar adók. éa pk',, Lika-Kor- Karlovac •· P• Netretié. · . · · ._ · .:\1 
huta .,m, Lika-Krbat1a, otocsáni otoi!aci j., K u 6 i l t a l. Lipovo Polje. '· · ·· ·.. ~: \ 
111. !1 •. Dabar, u. t. Otoc!ián · Otoi!ac, u•.P• atare. K u é i A t e l. Cesari~lr.a Kuóiila. . . ·,· :~ 

l'l'narlé·selo f"\ Lelinae •dók., Brlnje p t., · _Kuilaj ("'\; Owulinati H reljin adók., Orulin· p~· \ 
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J1odru1-Fium1 tm. Modrui-Rijd:a, osulini j., Aid i j., ház ~. !. !.!87, H., n., (5, st.. éa k1 . 
... ~. Osulin, a. t. é1 a. p. Ogulin. Bacinci, 6.091 kh., tsz. Mitrovicza. Mitrovica, jb. 
J[u~anoTB Skvadra 1""1, Gornje Pazarille adók., Sid, ab. Újlak Ilolr, cs. o. EJ.·d6vég 'ErdeYik, 

. Parazilite pk., Lika-Korbava 11m. Lika-KrbatJa, 70, XXVIII, 9j, r (Kukujevci-Erdilvég), 
peruliéi j., ca. O. Parazi!ite, a. t. Perulió, a. p. ~. 
Puariite. · Kulmjevcl O, Kukujevci adók. és pk:, ·B•ert• 

I•C!e adók., Vukovina pk., X KuC!e Rakitovec, 11m. !iidi j., 5, cs. o. Erdó\'élf Erde-
'fqropolje; Zágráb vm. -Zagreb, nagygoriczai vik, (Kukujevci-Erdilvég), <li'<'~. 

- nlikagoricai j., ház !!05, i 1.821, H., rk. Staro adók., Krasica pk., )( Krasicke 
t':lle, ,,.U7 kb., tsz. Zásráb Zagreb, jb. Nagy- Ponikve, Kukuljanovo, Plesna, Skrebulnjak, Vrana; 

• 

rorlcza-V elika Gorica, ab. Sziszek Sisak, Cl. o. Moat·lts-Fiume tJm. Moarui-Rijelca, suilaki j., .· 
Sarygoricza Velita Gorica, 58, XXV, 82, o. t. hA.z 267, i. 1.008, H., 0• 4o.B78 kh., tn. Oguliu, 
Havygoricza V elika. Gorica, u. p. Novo Gil!e. j b. és ab. Susak, cs.· o. · Suiak, haditengerészet, 

lui!e O, Kul!e adók., Vnkovina pk., Zágráb XXVI. 86, u. t. Buccari Bakar, u. p. Skrljevo. 
••·- Zagreb, nasysoriczai velikagoricai j., KukuljanoTO Q, KukuljaiÍovo adók., Krasica 
' . 
"· ll. Nagygoricza V elika Gorica, u. t. Nagy- pk., Moarus-Fiume 'Inn. Moclrui-Bijda, suiaki 
roricza Velika Gorica, u. P• Novo GiC!e. j., O• es. o. Su!ialt, u •. t. Buccari Hakar, u. p. 

• • 
lu~llol'lna Q, Goranec adók., Kdina pk., Zá,q- Skrljevo. · 

rdb Zagreb, szentivá.nzelinai svetiivan- Kukunjnao adók. és pk., Pouega vtn.- 1\1· 
. Mllnaij., cs. O. Kdina, u. t. Sesvete, a. p. Ka~ina. íega, pakráczi pakraei j., ház 816,! 1.7i!S, Sz., 

• 

I u 6 i n i 6 i l. Cerovnik. cseh, T• rk. Gaj, 4..271 kb., tsz. Pozsega Po!ep, 
l u a i n i é s e l o I. Ogulin. jb. és ah. Pakrácz Palu'l.c, cs. O. helyben, 78. 
I u r e l o v a P u_ s t a l. Vrtlas. · XXVII, 89, r. [g! p. u. 
lajnik adók., Oriovac pk., Poesega .,m, - Po- ICukanjene O, Kukunjevac adók. és pk., RJ. 

J.ga, brodi j., ház 52, i. 270, H., rk. Oriovac, nega 11tn. Pozega, pakrá.czi pakraei j., 't', 
1i. kg. Koba§, 608 kb., tsz. Pozsep Po- es. O. helyben, i\1, r. [81 p. u. . · 
ttra, jb. 61 ah. Brod, cs. o. Oriovac, 78, XXVIII, Kukunjevaö.ke llrezlue auók., Kukunjevac pi .. 
ll, •• t. és 11. p. Oriovac. Po•sega vm. Polega, pakráczi pakraci j., hil 

lajnü: O, Kujnik adók., Oriovac pk. Po1sega 1!ia4r, i. 657, H.,. rt. Gaj, kl!'. Kukunjevac, 1.46!1 kh., 
... - Poiega, brodi j., c1 .. o.· Oriovao, u, t. és tsz. Pozsega Poiel!a, jb. és ah. Pakrá.cz- Pal· · 
•· p. Oriovao. . · rac,. ca. O. Kukunjevac, 78, XXVII, 89, u. t. 6I 

l uj n ik l. PoteAki Kujnik. u. p. Kukunjevac. -
I u It l. Delié-poljana. KukunjeTaöke Brezine O, Kukunjeva~ke Bre-

. I uk l. Oraovacki Kuk, Visniéki Kuk. :~~i ne adók., Kukunjevac pi., Posaega · vm.- Po·· 
• 

· (uk a t! a l. Skradnil!ka Kamenica. · , leg a, pakráczi patraci j., ca. O. Kukanjevac, 
lokit-brdo 1""1, Medjedjak adók., PiaAki pk., u. t. és u. P• Kukunjevac. . . 

Motlrut-Fiuml tJm, Modrtii-Rijelta, ogulini j., Hukuruzarl adók., Mei!eni!ani pk., X I>onjl 
as. 11. Plüki, u. t. és u. p. PlaAki. Kukuruzari, Gornji Kukuruza1·i; Zágráb vm. -

luki61 0., Pl'imislje adók. ~~ pk., Modrt~~- Zagr6b, .k:osla,jnicai j., ház 117, í. 697, Sz., h., 
l''ttlme em. Moarul-Rijeka, szluini slunji j., rk. Kostajnica, kg. Donji Kukuruzari, 1,768 kb., 
u. ll. Primi!ilje, u. $. Szluin Slunj, •· p. Pt·i- tsz. P!!trinja, jb. Kostajnica, ab, Petrinja, cl. ll. 

· · MeC!en~ani, 96, XXVII, 83, u. t. Majur, u. p • 
· ( 11 ki é i l. Donje Dubrav~. · Mei!eni!ani. 
K uk i é i l. Gornje Du b rave. · · Knla adók., Bek.tl:!e pk., PolSle ga 11m. Po16ga, 
(uk i é i J. Kukié-selo. · Jlozsegai - po!egai j., ház 90, i. 646, N., h., rk. 
(uk i é i J. Mol!ilski Kukiéi, Pothumilki Kukici. Kutjevo, kg. Bektesko Gradii!lte, 1.~5 kh., ta., 
lukié-selo r·..,, Primisijanaki Tdié · adók., Pri- jb. és ah. Pozsep Po!ega, cs. o. Kntjevo, 78, 

mislje pk.,Modru1-Fiume "'"· Modrui-Bijeka, XXVIII, 91, u. t. Kutjevo, u. p. Bekte!e . 
• • 
aluini alunji j., cs. ö. Primiiilje, u. t. Szluin Kula O, Kula adók., Bektele pk., Po11ega 11111.. · 

- Slunj, u. p. Primilllje. - Poeega, pozserai po!egai j., c1. o. Kutjev;o, 
kuklJ16 adók., Medak pk., X Kri!ajica, Kukljié, u. t. Kutjevo, u. p. Bektcze. ~- ··~ · 

'i edrine; LiklJ-Korbava 11m. - Lika-Kt·batJa, gos· Kullca Q, Ostrvica adqk., Li~ki Osik pk.,. 
pi6i j., hú 7!,!. 87i, Sz., kg. Medak, 6.958 kh., L1k.a-KorbatJtl vm.·_ Lika-Krbavt~,· 'gospiél. j., 
lal., jb. éa ah. Gospié, ca. o. Medak, 79, XXVI, cs. O. Siroka Kula, u. t. Gospié, u. p. Lii!ki Osik. 
~>8, u. t. és •· p. Me :ak. Iuljajl Q, Sekulié adók., So§ioe pk., Zágrcit 
-lllk1Jl6 O, Kukljié adók.,- Medak pk., Li-lea· vm., Zagreb, jask&i jastrebat"Skoi j., ca. 1. 

Korbava em. Lika.-K,·bava, gospiói j., cs. O. Koslanjevac, u. t. Kra!iié, u. p. Radatoviéi. · 
Hedak, u. t. 9a u. p. Medak. . Kaljani adók.; Divuia pk., Zúgráb vm. -
, lukujeni adók. éa pk., Ss.rém vm. 8ri,i1111, Zag r eb, dvori j., ház 60, f..!lell. Sz., h., rk. Divu~a 
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kg. Sakanlije, 4.il4o .th., llr4. Pettinja, jb. Dvor, Varaluin, es. o. Maii Hukovee, 16, XXV, 88, a. L 
a. b. Pelrinja, ca. G. Divuia, 96, XX VII, 88, •· t. és a. p. Rasinja. 
VoliDJ&, •· P• Divuk. Kunovec Q, Kunovee adók., Koprivni6lr.i lvanee 

Ku]Jaai Q, Kuljani adók., Div~a pk., Zágráb pk., Vt.u·asa vm. Va,·aiain1 ludhregi j., cs. ö. 
11111. Zagreb, dvori j., cs. O. Divusa, u. 1. Vo- Maii Bukovec, u. 1. és u. p. Rasinja . 
linja, u. P• Divu§a. . Kupa Q, Belo adók,, Bród K.;m. - Brod na 

K u lj a n· i l. Samariije. Kupi pk., Modrus-Fiume 11m. Morlrui-Bijekt.J, 
Kulj&Téioa ''• Jerovee adók., I van ci pk., Vt.J· deinicei j., ca. ö. Brod-Moravice, a. t. és a. p. Bród 

rasa ilm. Yaralrlin, ivaneci j., ca. O. Ivanei, K./m. Brod na Kupi. 
m. h., u. t. és u. p. Ivanci. Kuparl Q, Hrib adók., Gerovo pk., Morlrv.- · · 

O, Razvor adók., Zo.go_rska Seia pk., Fiume vm. -Moarul-Bijeka, &hari j., ca, 6. 
Varasd 11m. Varalrlin, kianjeci j., cs. o. De- Gerovo, •· t. és u. p. Gerovo. 
ainié, u. t. Klanjee, •· p. Zagorska Sela. Kapcina Q, iumberak adók., Kalje pk., Zágrtn 

Iu«Sanl O, Malinci adók., Sollice pk., Zágráb tim. Zagreb, jaskai jaslrebarskoi j., cs. G. 
om. Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., cs. G. Kostanjevac, u. t. Kralii~, u. p. Kalje. 
Kostanjevae, u. t. Krasié, u. p. Radatoviói. Kupec-dol O, Sveta Jana adók., és pk., ZágrdlJ 

Kundjene O, Raven adók. és pk., Bdot~dr- 11m. Zagreb, jaaka,i jastrebarskoi j., es. o. 
KfJrös vm. Bjelovar-.I{rilevci, kllr!!si kri- Jaska Jastrebasko, u. t. Jaska - Jastrebarsko, 
tevcü j., es. ö, Korlis Krilevci, •· 1. .Kllrös u. p. Sveta Jan a. . 
Kriievci, u. p. Raven. Kapina adók.·, Velika Kopanica pk., Po11eg• 

Ka n d r i é 1. Zeljava. . . ·vm. Polega, brodi j., ház 65, i. 351, H., rk., 
Iullill adók., Piailki pk., X Hocina Draga, V elika Kopanica, 950 kh., tsz. Pozsera Polep, 

Bocino Brdo, Gusti Kunié, Klipina, Draga, jb. és ah. Brod, cs. ll. Svilaj, 78, XXVUI, 91, 
Ok&Sevo Brdo, Rakió-brdo, Vojvodié-b1·do, Vrelo u. t. Andrijevci, u. p. Velika Kopanica. · 
Vrujike, Vukasi, Zutió-seio; Modrus-Fiume "•·- Kapina Q, Kupina adók., V elika Kopanica pk. 
Motlru-Bijeka, ogulini j., ház lJO, i. 618, 8.1., rk. Possega vm. Po'Eega, brodi j., cs. ö. Svilaj,. 
Plaski, kg. Josipdoi és Plaski, ·U50 kh., taz., jb. u. t. Andrijevci, u. p. Velika. Kopanica. 
és ah. Ogulin, cs. o. Pialiki, 96, XXVI, 85, u. 1;, Kupinec adók. és pk., X Bratina, Hornji Mareti~ 
es u. p. Plaiki. _ Horvatiéi, Kupinec, Kupine6ki Grafec, Kuaeyi6-

• 

K u n i é I. Ribnil!ki Koni~. breg, Peneziéi, Plésevina; Zágráb vm., Zagre'b, 
Iunléka Plantua O, Rosopajnik adók., Ribnik pisa1'0vinai j., ház 383, i. ~.072, H., o, 9.7ö1 kb., 

""-pt., Zágráb vm. Zagreb, károlyvárosi karlo- tsz. Zágráb Zagreb, jb. Pisarovina, a.h. Jaska, 
mci j., o, cs. o. Maii .ModrnJpotok, u. t. Károly- cs. ö. Zdencina, 9G, XXVI, 83, u. 1. és a. p. 
város Karlovac, u. p. Donje Prililióe. Zdenl!ina. 

adók., Mujanci pk., X Knnilinci, Kaptnec Q, Kupinec adók. és pk., Zágráll 
lliholjai\k.a Brezovica; Verőcse Virovitict.J vm. Zagreb, pisarovinai j., o. cs. ö.- Zdeni!ina, 

holjáczi donjimiboljaci j., ház lJO, ! 7110, Ilo t. és u, p. Zdenéina. 
H., n., _rk. Marjanci, kg. Kuéanci, lU·76 kh., tsz. Kupinecld Gracec r-., Kupinec adók. h pk., 
&szék Osijek j b. Alsómiholjácz- Donji Miholjac, Zágráb vm. Zagreb, pisarovinai j., cs. ö. Pisa-

. · · ah. Nasicz Nasice, es. o. Sljivolievci, 78, XXVIII, l'ovina, u. 1. és u. p. Zden6ina. 

• 

91, u. t. és u. p. Valpó -- Yalpovo. Kupineiíki Kraljnee adók., Kupinec pk., X 
. O, Kuniliinci adók., Marjanci pk.. .Upergeri, Franje-selo, Kupinel!ki Kra.ljevec, Lom
Yeröcse tmJ. Virovitict.J, alsómiholjáczi niéki Soliói, Pandak-seio, Pavlió-seio, PolOOko 
donjimihoijaoi j., cs. ö. Sljivotevti, •· 1i. és u. t. selo, Strpet, Tumbr1-selo; Zágráb t~m. Zagreb, 
Valpó Valpovo. . pisa1·ovinai j., ház 166, i. ~Slll, H., rk. Goli Hre, 

Iuja1i "• Sjliatovac adók., Letimir pk., Sserém es. Hupinec, 4!.M~ kb., tsz. Zigráb Zagreb, jb • 
• ",, Sri.jem, mitroviczai mitrovicai j., cs. ö. Pisarovina, ah. Jaska, cs. ö. Zdenl'ina, 96, XXVI, 
éalma, •· t. és u. p. Calma. · 83 u. t. és u. p. Stupnillki Leskovec. 

K u n o v a c I. Kupirovski Kunovac. Kupineiíki :K.rnijene Q, Kupineiiki Kraljevee 
K u n o v a c l. Tenjski Kunovci. adók., Kupinec pk., Zágráb -r:m. Zagreb, pisa-
Kunoni O, Ugarci adók., Vanjska Potera pk., rovinai j., cs. o. Zdeni!ina, u. t. és •· p. Stup-

Po!lsega tl'm.- Pozega, vozt~epi- po!egai j., cs. o. nicki Leskovec. 
iozsega.- Póiega, u. t. és •· p. Pozsega- Polega. Kupinono O, Gornje Plavnice ad~·k., Trojstvo 

KllllOYeC adók., Koprivnick.i Ivanec pk., )( Ku- pk., Belovár-Kórös vnl. Bjelovar-Kt··izevc-i., 
novec, Leptan, .Maklac, Pustakovec, Rasinjski belovári- bjeloval'ij., cs. o. Kapela, u. t. Helovár
Botinovec, Raainjski Dolanee, Rasinjski Goli Breg; Bjelova1·, u. p. Misulinovac . 
Varasd vm. Va,·aiain, ludbregi j., ház !178, Kupinovo adók. és pk., Ssertm ·vm. Sr~jÚ11, 
! l.öSb, H., rk, Kopl'ivni~ki lvanee, 3.156 kh., zimonyi zemuni j., ház 427, ~ ~.Si!, Sz., T-, 
tsz. Varasd VaraM•n, j b. Ludbreg, ah. Varl4sd - rk. Nikincze- Niki oc~, 14.3!3 tb., tsz. Mitrovic7.a -· 
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Jitrovica, ib: és ah. ~Zimony Zemun, es. O. hely-l Veli.ta Gorica, u, 1;. és n. p. Nagygoricta- V elika 
llen, 70, XXVIII, !l~, JJ, .,.,.,., Gor1ca. 

lupinOTO O, Kupinovo adók. és pk., S•e·ré-m K u l' i l o v e e l. Podgraj. 
,.. - Srijem, zimonyi zemuni j., =f, cs. 0. Kurln r-., Bribir adók. és pt., Motlrus-Fit~IM 
·~aelyben, ;t, . ~.· ""'· Moaru8-Rijeka, eirkvenieai . erikvenicai 

luplrovo adók., Srb pk., X Kuph·ovo, Kupi- j., es. o. Cirkvenicn Crikv,enica, u, 1;, és u. p. -ronki Kunovac, Sijanov Kl'aj; Jí.ika-Ko·i·bava Bribir. -
t..- Lika-Krbava, alsólapaczi donjilapaci j., Kurjacara ~. Donja Motic!ina adók., Na~icz-
bú 160, i. 875, Sz., kg. Srb, 7.434 kb., tsz. Gospié, Nnilice pk., Verócee 'Dm. Virovitica, nasiczi-
jb. Alsólapacz Donji Lapac, ah. Grai!ac, es. O. nasicei j., cs. o. Nasiez Naiiice, u. 1;, és u, p. 
irb, 79, XXVI, 86, n. t. és n. p. Srb. Nasicz Nasiee. · 

JC•ph•ovo O, Kupirovo adók., Srb pk. Lika- Knrjak adók., Udbina pk., X Korjak Tutice ; 
JCorbatJa vm. - L!ka-KrbatJa, nlsólnpnczi - donji- Lika-Korbava ""'· Lika-Krbava, udbínai j., 
lapaci j., cs. O. Sr b, u. t. és u. p. Sr b. biz 102, i. 607, Sz., rk. U llbina, kg. Srednja Gora, 

X:uplronld Kunovao O, Kupil·ovo adók, Srb 2.944 kb., tsz. Gospié, jb. Udbina, .&h. Grai!ae. cs. G. 
pk., Lika-Korbava vm. Lilca-Krbava, alsó- Udbina, 79, XXVI, 86, u. 1;, és u. p. Udbina. 
lapaci- donjilapnci j., es. O. Srb, u. t. és u. p. S1·b. Karjok O, Korjak adók., Udbina pk., L~ka· 

Kapjak O, Divjake adók., Skl-ad pk., ltlodri,B· Ko1·bcwa 11m. Lika.-Krba'Da, odbinai j., es. ö. 
Fivme 11m. Moaru8-Rijeka, delnicei j., cs. O. Udbina, u. t. és n. p. Udbina. 
Brod-Moro.viee, n. t. Ravna Gora, u. p. Skrad. Karjakovac n, Ma1·tinei adók. 6a pk., S;.e·rérlt 

Kli.pljenonckl Hru!!eveo O, Kupljenovo adók., vm. Srijem, mitroviczai mitrovieai j., cs. G. 
Polít!a pk., Zágráb vm. --:- Zagreb, zágrábi zag- Kuzmin, u. t. és u. p. Mo.rtinci. 
rebi j., cs. ft. Zapre!Hé, u. t. P~éa-Histra, u. 11. Karjege ~. Donje Primi§lje adók., P1-imiiilje pk., 
Zapre~ié. Moarus-Fiume v·m. Modruá-Rijeka, szluini -

lapJjenovo adók., Puséa pk., X Kupljenovai:ki slunji j.. cs. il. Primiiilje, u. 1;, !:izluin · Slunj, 
Hrusevec, Kupljenovo, Merenje, Pojatno, Puséa- n. p. Primialje. · 
Bistra; Zágráb tim. -- Za.greb, zágrábi zagrabi KurpezoTn tlorica o. Pl-ekriZje adók., Vivo
j., ház 84.5, i. 1.!185, H., rk. Donja Puséa,· Luka dína pk., Zágráb vm. Zagreb, jaakai jutre
és Rozgo, ':1..74.7 kb., tsz., jb. és ah. Zágráb- Zagreb, barskoi j., cs. o. Krdié, u. t. Krdié, •• p. Vivo-

. es. O. Zapre!ié, fiB, XXV, 81, u. 1.. Puléa-Bistl'o., dina. -
•· p. Zapresié. n; Hlata adók .• Pl&Aki pk., Modru~ 

lapijenovo O, Ku pljenovo adók. PuSéa pk., :Fiume tim. Moarui-Rijeka, ogulini j., cs. O .. 
Ugráb vm. zc,greb, zágrábi zagrabi j., cs. o. Jeseni ca, u. t. és u. p. l'la§ki. 
Zapreiié, u, t. Pu~éa-Bistra, u. }J• Zapresié. KurtuAa n, Prizna'adók., Jablanae pk., Lika-

X:.upljensko adók., Vojnié pk., X Kupljensko, Korbava vm. - Lika-KrbatJa, zenggi. senji j .. 
Radroanovae; )J(oarus-I!'iume tltn. Modrus- cs. ö. Jablanac, •· t. Karlopaga Karlobag, •· p. 
Bijeka, vojnic!i j., ház 166, i l.uBO, Sz., kg.· Kolarió, Jahlanac. · 
U63 kb., tsz. Ogulin, jb. K1·rijak, ah. Szluin Knl'Uzna r-., Cememicka Bukovicaadók., Cemer
Slunj, cs. 0, Vojnié, 96, XXVI, 84, u. t. és u. p., nica pk., Zágráb vm. Za.greb, topuskoi j., 
Vojnié. cs. ö. Bovié, u. t. Vrginmost, n. p. Gornja C:e-

lupljensko O, Kupljensko adók., Vojnié pk. mPrnica. · 
Jlodrus-~'ittme vm. Moarui-R,ijeka., vojniéi j., Kusac r-., Pribudié adók., Zrmanja pk., Lilca-
ea. o. Vojnic!, u. t. és u. p. Vojnié. Korba."a vm. Lika.-Krba.va, j., cs. G. 

:Kurijeno 0, Donje Primislj• atlók., Primislje Zrmanja-welo, u. t, és n. p. Zrmanja-vrelo. 
pk., Modrus-Fiume vn&. Moarus-Rijeka, K us a e l. Voéinski Kusac. 
uluini slunji j., cs. O. PrimislJe, u. 1;. Szluin Kasaja Q, Krstinja adók. és pk., Modrv•-
Slunj, u. p. PrimiSlje. Fiume v·m. Moartd-Rijeka, vojniéi. j., cs. G. 

i u r i l i I. Goriéine. Krstinja, u, t. Vojnié, u. p. Krstinja. 

• 

'lurllono adók., Nagygoricza V elika Gorica Kusanono r-., Lonjica adók., \ rbovec pk., 
pk., X Kurilovec, Kul!anec, Visoki Bl'ijeg; Zágráb Belot~ár-Kürös. vm. Bjelo."a.r -Kriie'IICi, k0r61i 
t&- Zagreb, nagygol'iczai veükagoricai j .. ház kriievcii j., cs. O. Brokovljani, u, t. Pl'iknj, 
180, i. 1.~. H., rk. Nagygnricza V elika Gorica, n. p. V1·bovec. , 
!.963 kb., tsz. Zágráb Zagreb, jb. Nagygoricza - :Kusljeno O, Fodrovec adók., Sveti Petar-
V elika Gorica, ah. Sziszek Sii!ak, cs. ö. Nagy- Or .. hovec pk., Belo'Dár-KöröB 'Dm. Bjelo'Dar-
IOricza V elika Gorica, XXV, S!t, u. t. és Krilet~ci, körösi kr1!evch j., es. O. Sveti Petar-
L p. Nagygoricza Velika Gorica. · Orehovec, u. t. Gomja-Rijeka, u. P• Sveti Petar. 

Inrilonc O, Kurilovee adók., Nagygol'icza Orehovec. . 

-. 

• 

• 

Velika Gorica pk., Zágráb vm. Zagre1J, n·1gy- Kusonje adók., Dragovié pk., Po11ega .., , 
roriczai velikagorirai j., es. ll. Nagygoriezn · Poiega, pakráczi pakraci j., ház 14.3, f. 
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1606 K.ns-Kul 

809, Sz., T• rk. Pakr4cz Pak.rac, !.ó96 H .. Po~ega, brodi j., ház 1361 i.. 701, H., lengJel, 
laz. Pozsega- Polega, jb. és ah. Patrácz- Pakrac. rk. Bebrina, gk. Kani la, ks. Koba§, i. 900 kb., 
ea. G. Pakrácz --· Pakrac, 78, XX\'11, 89, u. t. tsz. Pozsega Po!ega, jb. és ah. Bród Brod. 

• 
Patrácz Pa.kra.c, u. I•• Spanovica. cs. G. 01iovac, 78, XXVIII, 91, a. ~ Oriova~. 

Kusooje Q, Kusonje adók., Dragovié pk., o. l'· lll'Ouski Stupnik . 
Po18ega t~m. Po'Eega, pakráczi pakraci j., .:j=-, Ka&i Q, Kuti adók., BroJski Stupnik pk., h 
c.s. ö. Pakrácz Pakrl\e, a. t. Pakrácz· Pakrac, esega. 11m. Polega, b1·odi j., ca. o. Oriovu. 
•· p. SpanovicL a.. t. Oriovae, u. p. Brodski Stupnik . 

KusoojsJd Ltpone adók., Dragovié pk., X K u t i L Donji Kuti és Gomji Kuü. 
Urusnik, Kusonjski Lipovae; Ponega · tim. K u l i l. TI'Djanski Kuü • 
Po'iega, pakráczi pakraci j., ház 66, f. M4, Kutl~ fl, Ogar adók. és pk., &erm '""· -. 
Sz., q. Kusonje, 3.019 kh., tsz. Pozsega Polega Srijem, rumai j., ca. G. Grabovei, u. t. és u. p. 

· . j b. és ah. P ak rácz Pakrac, cs. O. Patrácz Grnbovci . 

-

• 

Pakrac, 78, XXVII, 89, u. t. Patrácz Pakrac, Katina adók. és plt~. X Brunkovac, Kle 
a: p. Spanovica. . Kozji Rep, Kutina, Kutinska Cigleniea, K.u-

Kasonjsld LipoT&c O, Kusonjski Lipovae tinska Lipa, Kutinske Ravnice, Kutinske SkaN, 
&dók., Dragovié pk., Pouega . PoEega, KutinskiKré, Kutinski Sokolovae, Kutinsk.i 'I'rebe!.. 
pakrá.ezi pakl-aci j., cs. 0. Patrácz Pakrac, Kutinsko TrsiAée; Belo'Dár-Körö& tim. B~lo-
•· t. Pakr4cz Pakraez, u. p. Spanovica. vtJr-Kriie'IJci, tutinai j., hAz 583, f. S.10ö, H., 

Iastrbanjsko r"l, Donja Voéa adók., Maruie- n., m., ö. J),· gk. Lipovljani, kJ. Stupovata,. 
'ee pk., Varaaá vm. Varal'ain, ivanci j., cs. O. S.759 kb.., tsz. Belovár - Bjelovar, jb. helyben, ah.. 
Ladanjsko Brezje, a. t. és u. P• Maru5evee.; éazma, cs. G. helyben, 16, XXVII, 87, :f, 

IllAaiía fl, Lukavo-Sugarje adók., Karlopaga . _[1t e. ~- . 
- Karlohag pk., Lika·Korbave~ em. Lika- Katina mv., Kutina adók. és pk., Beloflár-
Krbatla, gospiéi j., cs. G. - Karlo· Köröa vm. B1elotlar-Krile'11Ci, kutinai j., O• 
bqo, L t. és U. p. Karlopaga Karlobag. 1), cs. O. helyben, ~' :f, . _[1t e. ~ 

fl, Korilovec adók., Nagygorieza Iutlnlca adók., Vukovje pk., Blllo11ár-Körw 
' Telik& Gorica pk., Zágráb ""'· Zagreb, nagy- 11m. Bjelovar-Krize'IJci, garesnicai j., naz .U. 

ro1iczai ·velikago1ieai j., ca. O. Naugorieza i. j37, Sz., rk. Kaniska lva, kg. Velika Brsljanie:a. 
. Velita Gorica, a. t. és a. p. Nagygorieza l.l:S15 kh., tsz. Belovár - Bjelovar, jb. GareAnica, 

Velika-Gorica. ah. Belovll.r- Bjelovar, es. o. GareAnica, 16, XXVII. 

• 

.. 
• 

Idenc . n, adók. 68. pk., YtJr6cee a7, u. t. Garelniea, u.· p. V elika B1-Aljaca. . :·i 

... VirofJitica, diak.ovári djakovoi j., es. li. Kntlnlca O,. Kutiniea adók., Vukovje . pL. 
Diakoru Djakovo, u. t. Viskovei, u. p. Dia~o- Belovár-Köröa """· BjelotJar-Kriletlci, garet. 

• 

' 
ri.r Djakovo. nicai j., cs. G. Gareiinica, u. t. GareAniea, a. ,. ~ -IaleTl6-breg r-., Knpinee adók. és pk., Zág- Velika ·Briljanica. . · : .. 
r4b .,.., Zagreb, pisarovinai j., ca. O. Zdeni'ina, . K u t i n i c a 1. Selisna Kutinica. · ; 

~ 
L t. és L P• Zdenéina. Kutinska Clglt~nica r-., Kutina adók. és p.k,. < 

K u l i 6 i l. Ponikve. Belo11ár-Körös vm. . BjelotJar-KriiefJOi, kutina! 
Kaltant O, Cirkvena adók., Sveti lvan 2abno j., cs .. G. Kutina, u. ~ és u. p. Kutina . 

pk.1 Beloetír-Köröa tim. Bjelotlar-Krile..,ci., kO Ku.tinska IrceTina 0, Srpsko Seiiste adók., K• 
rOsi krileveü j., cs. O. Sveti Iva.n Zabno, a. t. tina pk.,.BelotJ~r-Köröavm.- BjeloDar-Kri'iew4 

· él L p. Sveti lvan Zabno. · tutinai j. cs. G. Kutina, u. t. és u. p. 
K u A t r b a n j s ko s e l o l. Kustrbanjsko. Kotfnska Lipa fl, Kutina ad(fk. és pk., BeZ.. 
KutereTO adók., Otocsain Oto&le pk., X vár-Köröa 11m. B;'elo'Dar-Kriletlci, kutinai j.. 

Ouliba, Kut~revo, Kuterevske Poljane ; Lile a- es. G. Kutina, 1i. t. és u.· p. Kulina. 
KorbatJa f1m. Lilca-Krbava. otocsáni oto· Kutlnska SlatiJJa fl, Srpsk:o ::ieliste adók.. 
taei j., biz 188, i. Ut!-', H., ö, 6.597 kb., tsz. Gos- Kutina pk., Belovár-Körös '1/tll. Bjelovar-Krt~ 
pié, jb. és ah. Otoesán Olocae, CS; o. K.rasuo, zevci, kutinai j., cs. o. Kutina, Ilo t. és u. .. 
79. XXVI, 86, u. t. éti o. p. Otoesán Ot001c. Kulina. . 

•• 
.:j , 
' ~ .. 
• 

-~ 
•• 

• 

:.~ 
• 

~ .., 
·' ., 
' ~l • 

KutereTO Q, Kuterevo adók., Otoesán Kotinske Űajlre Q, Srpsko Sehllte adók., K• ·'i 
Otoéac pk., Lika-Korbava v·n~. Lika-Krbava, Lina pk., Belot1ú1··K6rös ·vm.. Bjelo'l1ar·Kt·i.Je~ 
• oto~aci j., o, cs. O. Krasno, u. t. és kutinai j., cs. ö. Kutina, u. t. és u. P• 
a. p. Otocsán Otoéac. Kutinske Ravnice fl, Kutina adók. és pk., 

KatereTake Poljane r., Kuterevo adók., Oto- Belo'Dá?·-Körös vm. BjeZovat··Kt'-iietJci,· kutiDai 
rsán · Otoéac pk., Lika-Korba..,a tltn. Lilca- j., es. O. Kutina, u. t. és u. p. KutinL 
KrbatJa, otoesáni otoc!aci j., cs. O. Krasno, Kutlnske Stare fl, Kolina aJ.ók. és pk., lJt· 
.; t. és u. p. Otoesán - Otol!ac. lovát·-Köt•ii.y vm. Bjelovar-Kri'EevC'i, k.utiuai j., 

' 1\uti adók:., Hr.~dski Slupnik pk.1 Ponega ·rmr.es. ö. Kulina, u. t. •'s u. l'• Kutiua. 

• 
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• 

latinaki (!akovae 1'"'11 Sartovac adók., Kutina tar lvanió, a. t. Ivanic vár - lvanic-rrad, u. 11• 
pk., Bclovár·Körö.Y vm. Bjelovar-Kt·iee?Jci, ku- Bregi. 
tinai j., cs. O. Kutina, u. t. és 11. P• Kulina. Ko veldin adólr., Divo.l pk., X Hrastik, Kuve!din. 

JCatlnskl r-., Srpsko Seli!lte adók., Pistinac·planina, Stara Bingula; 81erlm ?Jm. ~ 
Kutina pk., Bclovát··Köröa fJm. Bjelovar·Kt·i- Srijem, mitroviczai mitrovicai j., ház 110, i. 
ietJct, kutinai j., c!!. O. Kutina, u. t. és u. p. 670, sz., h., t., .:f, rk. Calma, gk. Bai!inci, !.959 
Kutina. kh., tsz., jb. és ah. Mitrovicza Mitrovica, cs. o. -

latlnskl lloTcak r-., Ilova adók., Kutina pk., Calma, 70, XXVIII, 9!, •• t. fS u. p. Calma. 
BelotJát·-Körüs vm. Bjelo?Ja.r-Krile1Jci, kutina"i Q, Kuveldin adók., Divoi pk., Sle· 
j., ca. O. Kutina, u. t. és u. p. Kutina. rlm vm. Sri.iem, mitroviczai mitrovicai j., 

Katlaski KarloTiíak r., Husajin adók., Kutina -=f, cs. O. Calma, u. t. és u. p. Galma. 
pk., Belovár·Körös fJm. BjelofJar-Krilevci, K n v e z d i n P r nj a v o r l. Kuveldin. 
totinai j., es. o. Kutina, u. t. és u. p. Kutina. adók., Voi!in pk., Ver6c.1e ""., 'Yi-

J:utinslii Kosovac r-., Zbjegova&l adók., Ku- rot~itica, szlatinai alatinai j., ház 40, i. !77, 
tina pk., Belot~ár-Köröa Bjelot~ar-Kri.~e1Jci, Sz., rk. és kg. Vo<!in, kh., tsz. Eszék -
tutinai j., es. O. Kntina, u. t. és u. p. Kutina. Osijek, jb. és ab. Szlatina Slatina, e1. G. Voi!in, 

Kntlnskl Kri5 r-,, Kolina adók. és pk., BelotJár· 78, XXVIll, 89, u. t. és a. p. Voi!in. 
Körös "'"· Bjelovar-Kt·iie1Jci, kutinai j , cs. 6. Iuzma O, Kuzma adók., Voi!in pk., Verefele 
Kutina, u. t. és u. p. K utina. ""'· Yirovitica, szlatinai slatinai" j., c~. o. 

l11tlnski Sokolovac r-., Kutina adók. és pk., V u. t. és u. p. Voi!in. 
BeiOfJár-Köröa t~m. Bjelotlat··Kt"~sefJci, kutinai K. u z ma l. Perjasiéki K 
j., es. G. Kutina, u. t. és a. p. Kutina, l Kuzmanonca r-, Kula adók., Lii!ki 

llltillaki Trobe! r-., Katina adók. és pk., Be- Osik pk., Lilca-Korbat~a tim. Lilca-Krba"a, 
lovár·Köt·ös ""'· Bjelot~at·-Kriletlci, k11tinai gospiti j., cs. G. Siroka Kula, u. t. Peruiié, L p. ' 
j., es. O. Kulina, u. t. és u. p. Kutfna. Siroka-Knla. 

llltlusko Gojilo r\, Zbjegova&l adók., Kntina Kuzmica adúk., Pieternica pk., X Kuzmica, 
pk., Belovár·Körös ""'· Bjelo1Jar-Krilevci, ku· Srednje selo; Poesega ""'· Polega, pozsegai
tinai j., cs. o. Kntina, u. t. és u. p. Kutina. po!egai j., bár. 38, f. :t67, H., rk. Pozsega Pozega, 

][utinsli:o Trslilée r-., adók. és pk., 867 kh., tsz., jb. és ah. rozsega Poiega, cs. G, 
Belovár·Köt·ös fJm. Bjelo1Ját··Kt·ilevci, kutinai Pleternica, 78, XXVIII, 91, •· t. és •· p. Blacko-
j., es. o. Kutina, u. t. és a. p. Kutina. Jaksié.. 

lntjevo adók. és pk., X Ferovac, Kutjevo ; Kuzmlca O, Knzmica adók., Pieternica pk., 
PoJBega ""'· Polega, pozsegai potepi j., Poesega v1n. Po'iega, pozsegai po!egai j., 

·biz 318, f. 1.760, H., m., n., O• q. Vetovo, 8.185 cs. o. Pletemica, 11. t. és •· p. Blaoko-Jaüié. 
kb., tsz., jb. és ah. Pozsega Polep, 011. o. K u z m i j a k l. Protulip~ 
helyben 78, XXVIII: 91, _[lll e. ~· Kuzmln adók. és pk., X Bosutska Ustava, 
latjn~ mv., KutJev~ adók. és. P~·· Poesega KuzmiD, Kuzminska Paljevina, Postara Bok; See-

,., - Pozega., pozsega1 polapJ J., O• os. O. rlm tim. · Srijem, mitrovicai j., 

helyben, _[li e. ~. • . hé.z 615, :! 3.746, Sz., n., =f, rk. Kukujevci, sk. 
lntnjak adók., R&BJnJa pk., X Anolovet', IJai!inci, 1!.138 kb., tsz., jb. és ah. Mitrovicza-

Kotnjak; Ya.ra.stl Va~altlin, lndbregi j .. Mitrovica, es. o. helyben, 70, XXVIII, 9~. 
hál 111, f. BM, H., rk. Kuzmmec, 1.560 kb., tsz. 11• t. Mal'tinci, ~. 
Varasd Va1'1lZdin, jh. Ludbreg, ah. Varasd .... 1 O K · dók é k 8 "-
v--a..., ua1• B k 16 XXV co aUZm_D 1 uzm1n a . B p ., -,,,...,,.tim . 
..-.uu,n, cs. o. .... 1 n o vec, , , <><>t "- • • ·t · · ·t · · · """"- ,. 
~ é R . . DT•Jem, m1 rov1ezo.l m1 rov1ca1 J., 1 , Cl. u. 

L .. s u. p. &SIDJL h l b Coli ~ M t; . .. _ ... 
l t J k O K tn . k dók R • . k Vi 3 e y en, ...,, u. a. ar 1nc1, ~· a 11 a , u J& a ., a&JDJ& p ., arasu. . . · 

, .. _ Varalain ludbregi j cs. 0 Maii Bokovec Iumlnec adók., RasiDJ& pk., Varasd t'm. -
a. t. és u. p. R~sinja. ., · ' Varailli n, ludbregi j., ház 11~, f.. 760, H., 0, 

lntol"l adók., Orahovica pk., X Boljara, Ciga- 1.510 kb., tsz. Vara~d Vara!dm,, Jb. Ludbre~, 
allla, Kutovi; Ver6c.1e tim. Virot~itica, nasiczi ah. Varasd Vara!dln, cs. ~·_Maii Bukovec, 1 '• 
- ucei j., biz 95, f. 654-, b., sz., m., rk. Crnac XXV, 88, u. t. és u. P• RasiDJa. . 
M Orahovica, kg. Obradovci, 3.f.7! kb., tsz. Iuzmlnee Q, Kuzminec adók., Resinja pk., 
Eszék Osijek, jb. és ah. Nasiez Nüiee, cs. o. Yara.stl"m. Va.ra~dit~,ludbregij., O• cs. O. Maii 
Grnac, 78, XXVIII, 91, u. t. Cai!inci, u. p. Zdenci. Bukovec, u. t. és 11~ P• Resinja • 

Iatoli O, Kutovi adók., Orahovica pk., Ve· • K u z m i n e c l. Miljanski Kuzminec, Veternillki 
r6c~e "m. Viro!'itica, nasiezi nasieei j., Kuzminec.. · 
111. G. Crnae, a. t. Cacinci, a. p. Zdenci. .Kuzminska PAljeTina r-., Kuzmin adók. és pk., 

K11U'lnec r-., Breska Greda adók., Bregi pk., Surém ""'· Brijefll, mitrovioai 
lli.qráb t~m. Zagreb, dugoseloi j., ca. O. Klo8- j., es. o. Kuzmin, u. t. Bosut, .~ .P• Kuzmin . 
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Kaielj Q, Grbajel adók., Bród K.jm.- Brod !!O!l, f. 1.~37, H., rk. Peru!lié, kg. Studenci, 
Ba Kup1 pk., Modr11s-Fiume vm. Moclrvi-B(jeka, 2.633 kb., tsz. Gospié, jb. Peru!lié, ah. Gospié. 
dt!lnicei j., o, es. O. Gerovo, u. t. Bród K./m. es. o. Peru!lié, 79, XXVI, 86, a. t. és u. p. 
Brod na Kupi, ~ · · Peru!lié • 

Kvarte adók., Peru~ié 'pk., X Kapetanovae, ICTarte Q, Kvo.rte adók., Peru!lié pk., Lika-
Kiljer, Kvarte, Mezimovae, Sveli Marko; Lika- Korbava vm. Lika-Kt·bava, perutiiéi j., Cll. O. 
Korbava vm. Lika-Krbava, peru!liéi j., hú Perusió, u. t. és u. p. Peruiiió . 

• 
• 

• 

• • • •• 
• • 

•• • • 
• • 

• •• 
• • 

• L • • • 

• 

• 

.. . 
L o. ei é l. Laciói. . . . . ' . L a d e Ai ó D r a g a. l. LadeAiói. 
Lacléi adók., Sljivo!levci pk., X Laciéi, Mirovae, Ladeliiéi adók., Netretió pk.", :X Cnlibrki, 

Slavkov; Verőeze vm. · Virovitica, alsómihol- Ladeiliéi, Netreliéki Jakavci ; Zágráb vm. 
jiczi donjimiholjaci j., ház 143, ! 928, H., rk. Zagreb, ká.rolyvirosi karlovaci j., biz ro, 

· kg. Kuéanci, 5.935 kb., tsz. Eszék - i ! 19, H., rk. Srednje Priliiiée, 634o kb., tsz. 
Osijek, jb. Alsómiholjá.cz Donji Miholjac, ab. Zágráb Zagreh, jh. és ah. Károlyváros Kar
Nasiez Na!iice, cs. O. Sljivoiievci, 78, XXVIII, lovac, cs. O. Maii Modruspotok, 96, XXVI, 84, 
91, u. t. és u. p. AlsómiholjA.cz Donji Miholjac. u. t. Károlyváros Karlovac, a. p. Donje Prili§ée . 

Laclél O, Laoiéi adók., Sljivoiievci pk., Ve- Ladlnifrevacld Grabrtk 0, Ladimirevci adók., 
r6cse· vm. · Virovitica, alsómiholjáczi donji· s:zovae pk., Verócse t~m. Virotlitica, eszéki -
miholjaci j., . cs. O. Sljivo!levei, u. t. és u. p. osijeki j., es. O. Bizovac, a. t. és u. p. Bizovac • 
Alsómiholjácz Donji Miholjac. · LacUmtrevcl adók., Bizovac pk., X Baékos, 

• 

· L a c k o v i é s e l o l. Bratina. · ·.. Bizova~ko Pleso, Krtinjal!a, Ladimirevo.C!ki Grabrik, 
Laénrak adók. és pk., X Laéarak, Laéarsko Ladimirevci, ·Metlinci; Vercfcse Virot~i-

!Jrllo, Obori, Sib; Sserén& vm. Srijetn, mitro- tica, eszéki osijeki j., ház 247, i Sz., n., 
viczai mitrovicai ·j:, ház 807, i 4-.1M, Sz., n., rk. Bizovac, kg. Csepén Cepin, 3.726 kb., tsz. 
m., .:f-, rk. és gk. Mitrovicza Mitrovica, 9.676 Eszék Osijek, jb. Eszék fels<'lviros - Osijek 
kb .. tsz., jb. és ah. Mitrovieza Mitrovica, cs. O. gornji grad, ab. Eszék Osijek, cs. O. Bizovae, 
llitrovieza - Mitroviea, 70, XXVIII, ~2, m. 78, XXVIII, 91, a. t. és a. p. Bizovae. 
h., u. t. lltitrovicza Mitrovica, ~. Ladbilirevel O, adók;; Bizovac pk., 

Laéamk O, Laéarak adók. és pk., Sserlm Vercfcse t~m. Virot~itica, eszéki osijeki j., 
em. Srijem, mitroviczai mitrovicai j., T• es. O. Bizovac, , u. t. és u. p. Bizovac. 
os. O. Mitrovieza Mitrovica, m. h., u. t. Ladina O, D vsko B1·ezje adók., Dubrava 
és a. p. Mitrovicza Mitrovica, ~. pk., · BelotJár-Kör6s tJm. Bjelova,...Krflet~ci, 

Laéarsko Br4lo ~. Laóarak adók. és pk., Wm.ai j., cs. O. Cazma, u. t. és u. p. Dubrava. 
Slerém vm. St·ijem, mitroviczai mitrovieai Ladinec O, Novi Glog adók., Sveti Ivan Zah:t.o 
j., cs. O. Mitrovicza Mitrovica, a. t. Mitro· pk., Belot~ár-Körös tJm. Bjelovar-Krfleflcí, 
vicza Mitroviea, u. p. Laéar!lk. körösi krilevcii j., es. O.· Sveti l van Zo.bno. 

Lnczháza VIadislav ci adók., Haraszti 11. · t. és u. p. Sveti I van Zabno. 
Harastin pk .. X Morica, Vlo.dislaval!ka Konopljara, Ladlslo.T adók., Hereegovac pk., BelOtlár-Kö-
VIadislavaéka Lanara, Laczháza - Vlo.dislavci; rös tJm. BjelotJar-Kriievci, gare!lnicai j., hú 
Verricse tJm, Jlirovitica, es2éki osijeki j., 186, i 878, H., m., n., o, !-1.068 kb., tsz. Belovár 
haz 91, ! 79t; M., -h., rk. Semeljei, kg. Dopsin, Bjelovar, jh. Gareiinica, ah. Belovlir Bjelovar, 
1.176 kb, tsz. Eszt-k · Osijek, jb. Eszék felsc5- cs. O. Hercegovac, 16, XX VII, 87, m. h., 
Yáros Osijek gornji grad, ah. Eszék Osijek, 11. t. és u. p. Hereegovac. 
ca. o. CsePán Cepin, 7~, XXVIII, 91, r. LadlslaT O, Ladislav adók., Hereegovac pk:., 
~. . Belovár-Kör(Js vm. . Bjelovar-Kriievci, gareil-

Laczháza - VJadfslaTCI O, Larzh4zo. Vladis- ni cai j., o es. O. Hercegovae, m. h, u. t. 
lave1 adók., HaraszU Hrast..n pk., Verócse és u. p. Hercegovac. · 
tJm. - Virovit·ica,· ·eszéki osijeki j., cs. O. L a a i s l a v l. Malo Gaóiste. · 
Csepén - Ce pm, u. t. Laczháza Vladislavci, L a d i s l a v l. Sokolova!!ki Ladislav. 
~.' .. . Ladisinvci ~. Kapelna adók., Viljevo pk., Ve-

J..adanjsko Brezje · ~. Donje Ladanje adók., rócee vm. Virot~itica, alsómiholjáczi donji-
Marus~vec pk., Vat·asd t~m. Varazdin, ivaneci miholjo.ci j., os. 6. Podravska Moslavina, u. t. 
j., cs. o. helyben, u. t. és a. p. Ma.J.•uiöevec. Alsómiholjácz · Donji Miholjac, u. p. Viljevo • 
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La41slanc O, Ziataraki Marlinci adók., Ziatar Laktfnac r'\ Ges11rica adók., Karlo ago -
pk., Varasd vm. Varaedin, ziatari j., cs. ö· Karlobag pk., LiktJ-Korbava vm. Lika-KrbaM, 
Zlatar, u. t. és u. p. Zlatar. go,:piéi j., cs. ö. Karlopaga - Karlobag, u. t. éa 

Ladfsl!av-majur O, Rnhnj adók., Gradina pk., u. p. Karlopaga Karlobag. 
Yer6cse VIli. Virovitica, verc5czei viroviticai j., L ak u n t Odranski Obrel. 
es. o. Trézenföld -- Terezina Polje, u. t. Suho- Lnku!Uje adók., JakAié pk:., X Granje, Lo.kuiije; 
polje, u. p. Gradina. Poisega tnn. PóiegtJ, poisegai po!e.rai j., 

adók., Okul!ani pk., Po11sega vm. ház 56, !. 30;, H., sz., rk. Toje!íke Seavete, kg. 
Poiega, újgradiskai novagradi!ikai j., ház 119, Trestanovci, _1.017 kb., tsz., jb. és ah. Pozseg& 
! 715, Sz., kg. Bodegraji, 1.674 kb., tsz. Pozsega Po!ega; cs. ö. Plelernica, 781 XXVlll, Ul, 11. '-

- Poiega, jb. és ah. Újgradiska Nova GradiAka, Blaeko-JakAié, u. p. JakAié. 
cs. o. Oku<!ani, 78, XXVII, 89, u. t. és u. P• Laku!lfje O, Lakusije adók., JakAic! pk., PossegtJ 
Okul!ani. . · vm. Po ie g 11, pozsegai po2egai j., cs. ö; Ple· 

Ladjevac O, Ladjevac adók., Oltuliani plt., .RI- ternica, u. t. Hlacko-Jakiié, u. p. JakAié • 
11ega vm. Poiega, lijgradiskai L al i é i i. Poniitve. 
j., cs. ö. Oku~ani, u. t. és u. p. Oku~8J!i. L a l i é i l.. Staniéi. 

LadJevacko Sell!ite O, Gornji Ladjevac adók., L a m a n a D r a g a L Donja Lamana Draga 'a 
Sduin pk., Modrus-Fiume vm. Moa- Gornja Lamana Drap. 
rvi-Bijeka, szluini sllinji j., cs. o. Szluin Lamlnac adók., Stefanje pk., Belo'Dár-Kör61 
Slunj, u. t. és u. p. Szluin tltn. Bjelof1ar-Kriievci, l!azmai j., ház 1!.14, ! 

L a d om i r l. Pankovec. · 1.0!:>, H., rk. Stefanj '• kg. Narta, ~.574 kh., 
L a d o m i r G r a d i 6 l. Ivenei!ka Kanila. lsz. Belovár Bjelovar, jb. és ah. Gazma, ca. O, 
Ladui! adók., Brdovec pk., X Brdoveéki Klju~, Ivanska, 26, XXVII, 87, a. t. Guma, u. p. lvanska. 

Brdovecki Sveti Kril, Brdovei!ko Drenje, Donji Lamlnac O, Laminac adók., Stefanje pk., Belo-
• • 

Laduc, Gornji Ladui!, Harmica, Ladué, Savaki vár-Körös vm. Bjelovar-Kriievci, 6azmai j., 
Maro~ Senkovee, Vukovo selo; Zágráb cs. O. Ivanska, u. t. éazma, u. p. Ivanska. 
Zagreb, zAgrábi zagrebi j., ház 466, i. 2.813, Lampovac "• Lukal!ko Dugo selo adók,, Lu kAca 
R., rk. Brdovec és Maríja Gorica, 3.703 kh., tsz., Lukac pk., Ver6c.re vm. Vit·ovitica, verc5czei 
JI. és ah. ZAg1•á.b Zagreb, cs. ö. Zaprelíió, 53, viroviticai j., cs. ö. Trézen:öld Terezino Polje, 
XXV, St, u. t. és u. p. Savaki Marof. u. t. és u. p. Luká.cs Luk!W. 

Ladui!, ~Lad ui! adók., Brdovec pk., Zágráb f1m. Lani!lé O, lvanel!kll Kanila adók., Ivanci pk., 
- Zagreb, zá.grábi zagrebi j., cs. ö. Zapreoié, Varasa vm. Yaraidin, ivanecJ j., cs. G. Ivanci, 
•· t. és u. p. Savaki Marof. u. t. és u. p. l vanci. · . 

Ladrenjak O, Barilovió adók. és pk., Modrus- Lanl!lée O, Sveta Jana adók. és pk., Zágráb 
I!'st~ffle vm.. Modrus-Rijeka,vojniéi j., O• cs. ö. vm. Zagreb, jaakai- jastrebarskoi j., cs. o. 
Ban1ovié, u. t. Ká.roly:vá.ros Karlovac, u. p. Jaska Jastrebarsko, 11. t. Jaska Jaslrebarsko, 
Barilovié. u. p. Svela-Jana. ·· 

Ladrlé O, Girkvenica Grikveniea adók, és Lapai!ka Korita r'~, Bori~evac adók., Alsó-
• 
pk., Modrus-Fiume t~m. Modrus-Rijeka, cirk- lapacz Donji Lapac pk., Lika Kot·bava f1m.-
venicai erikvenicai j., cs. ö. Girkveoiea Grik- Lika-Krbava, alsóJapaczi donjilapaci j .• cs. O. 
venica, u. t. és u. p. Cirkvenica Grikveniea. Alsólapacz Donji Lapac, u. t. és u,. p •. Alsó-

·• 
Lakovi!ite "• GuMe adók. és pk., Zágráb vm. lapacz Donji Lapac. 

- Zagreb, sziszeki- sisaki j., cs. o. Gu§ée, u. t. L&(l&cld OblJ:tj r-., Alsólapacz Donji Lapac 
Sunja, u. p. GuAte. adók. és pk., Lika-Korbava vm. - Lika-Krbava, 

Laktec adók., Moravi!e-Belovar pk., X Banja alsólapaezi donjilapa.ci j., cs. O. Alsólapacz-
selo, Glavnii!ica, La.ktec, Moraveéko Bukevje; Donji Lapac, u. t. és u. p. Alsólap·1cz-Donji Lapac. 
Záqráb f1m. Zagreb, szentivá.nzelinai sveti- Lapali:kl Zbjeg r\, Alsólap:tcz Donji Lapao 

' ivanzelina.ij., ház 17!1, !. 876, H.~ rk. B1·ckovljani, adók. és pk., Lika-Korbava vm.·- Lika-Krbava, 
Gerje és Donja Zelina, 1.7«·3 kh., tsz. Zilgráh - alsólapaczi donjilapaoi j., cs. G. Alsólapaliz
f.agreb, jb. ~zentivá.nzelina Sveti Ivan Zelina, Donji Lapac, u. t. és u. p. Alsólapacz D~nji 
ab. Zágráb Zagreb, cs. O. Dugo selo, 53, XXV, Lapac. ·' · · · · · -
Si, u. t. és u. p. Sesvete. . Lapat O, PiaAki adók. és pk., Moi:lr~·Fiume 

Laktéc O, Laktec adók., Moravi!e-Belovar vm. Modrus-Bijeka, ogulini. j., cs. G. Pla.aki, 
pk., Zágráb Zagreb, szentivánzelinai u. t. é:i n. p. 1-'Jil!iki. · .. · 
netiivanzelinai j., cs. O. Dugo selo, u. t. és u. p. Lapnjak r-., Generalaki Stol adók, és pk., 
Sesvete. · Moclr·us-.lt,iume tltn. Modrus·Rijeku, ogulioi j., 

Laktlél r", Smiljan adók. és pk., Lika-Kot·bava cs. G. Generalski Stol, u. t. és u. p. Uenera.lski 
"''· - Lilca· Krbat~a, gospói j., cs. O. HruAane, .Stol. · . 

1. t. Gospié, •· p. Smiljan. · Lapovao O, Veljun adót. és pk., Modrul· 
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Fiume . Motlt·u~-Bijeka, szluini slunji 194!, :E 1.161, az., h., m., rk. aandrovao, kg. Bede-
j., cs. O. Veljun, u. t. és u. p. Szluin Slunj. nik, 1.611 kb., tsz., jb. és ah. HelovAr Bjelovar, 

Lapont adók., Trnava pk., Veróc.u t~m. cs. O. Rai'a, 16, XXVII, 87, a. t. Severin, •· p. 
Virovitica, diakavAri djakovoi j., ház 110, f. Bedenik. 
5 if!, H., n., rt. Tmava, k.r. Majar, S.U9 kb., tsz. Lasovao O, Lasovac adót.,Severin pk.,Bdovt.lr
Eszék Osijek, jb. és .ah. DiiLkovár Djakovo, KliröB tJm. Bjelot~a.r·Kriiet~ci, belovári bjelo
cs. G. Levanjska VaroA, 78, XXVIII, 90, u. i,; és vari j., es. O. Raca, u. t. Severin, u. p. Bedenilr::. 
a. p. Diakovár Djakovo. . · L a s o v a c - b r d o l. Lasovac. 

Lapovci 0, Lapovci adók., Trnava pk., Vertkee Lastine O, H•1m na Sutli adók. és pk., Vart.Nd 
- Virovitica, diakovAri djakovoi j., cs. O. vm. Varaltlin, preil'&dai j., cs. O. Humaki 

Levanjska Varoii, a. t. és u. p. Diakovár Djakovo. Brod, a. t. Pregrada, a. P• Hum na Sutli. 
Lasiéi f"'', Letinao adók., Brinje pk., Lika- Lntas-brdo r>, Janja Gora adót., PJaJkf pk., 

KorbaJJa fJfJI, Lika-KrbatJa, brinjei j., cs. O Motlrt~~-Fiume tim. MotlrW-Bijeka, oplini j., 
Brinje, a. t. és a. p. Brinje. cs. O. Pluti, u. t. és u. p. Plaiki. 

L a s i é a e J o I. Lasiéi. Latast r>, Janja Gora adók., Plaiki pt., Mod-
Lasioja adók.1 és pk., X Crna Draga, Lasinja, rus-Fiume t~m. Motlrui-Bijeka, ogulini j., cs. O. 

Lasinjska Kiselica; .Zágráb t~m. Zagreb, pisa· Plaski, a. t. és u. p. PlaAki • 
rovinai j., hiz ~11, ! 1.185, H., o. kg. Sjenicak, Latin adók., PiaAki pt., X Dragaii, Grahovc~ 
3.6()4. kh., tsz. Zágráb Za.rreb, jb. Pisarovina, ab. Grkoviéi, Kovaeeviéi, Latinaki E.riéi, Latinaki 
Jaska, cs. O. helyben, 96, XXyi, 83, a. t. Pisa- Vukeliéi, Medakovic!i, Mudraci, PiaAI!anski 
rovina, ~· . PlaJCanski Sta.il.iéi, Sediari; Motlrus-Fiume 

LasiDJa 0. Lasinja adók. és pk., Zágráb tim. Modrui-Bijeka, o.rulini j.,ház 119, i. 67'.1, Sz., 
- Zagreb, pisarovinai j., O• cs. O. Lasinja, u. t. k.r. Plaski, J. 764. kh., tsz., jb. és ab. OBUlln, cs • 
Pisarovina, ~- · G. Pla!iki, 96, XXVI, 85, •· t. és u. p. Plaiti. 

L as i n j a Kis e l i c a l. Lasinjska Kiseli ca. Latinovae adók., Bektele pk., Po ese g ca ""l· 
Lasinjska Iiselica r"l, Lasinja adók. és pk., Poiega, pozsepi polepi j., ház öS, ! 338, 

Zágrábtlm. Zagreb,pisarovinaij.,cs.O.Lasinja, Sz., m., h., rt. Rusevo, q. Bette~ko Gradiste, 
a. t. Pisarovina, u. p. Lasinja. 1.480 kb., tsz., jb. és ah Pozsega Polep, cs. G . 

LasiDJskl Prkos f"''., Banaki Koval!evac adók., Ru!ievo, 78, XXVIII, 91. a. t. és u. p. Ga.rlin. 
Lasinja p.k., Zágráb vm. Zagreb, pisarovinai Latinovae O, Latinovae adók., Bektele pk., 
j., ca. G. Lasinjo., u. t. Pisarovina, u. p. Lasinja. Ponega "m. Polega, pozse.rai po!epij., es. 

LasiDjsko Dugo selo adót., Lasinja pk., Zá g- G. Rusevo, u.. t. és L p. Caglin. 
rcíb Zagreb, pisarovinai j., ház 17!1,! 1.ilil6, Lattnskl ..t.:glél r>, Latin adók., Piailki pk.~ 
Sz., r.k. Lasinja, t.r. Stipan, 3.690 kb, tsz. Zé.gráb Motlrus-Fiume Modrui-Bijda, OIJUiini 
-Za.rreb, jb. Pisarovina, ab. Jaska, cs. o. Lasinja, j., cs. o. Pluki, u. i. és u. p. Pla!iki. 
96, XXVI, 83, a. t. a. p. Lasinja. Latlaski Vakellél r"l, Latin adók., PiaAki pk., 

LasiDjsko Dugo selo O, Lasinjsko Dugo selo Motlrus-Fiume Motlrui-Rijda, oiJUlini j., 
adót., Lasinja pk., Zágráb tJtn. Zagreb, pisa- cs. G. PlaAki, u. t. és a. p. Pla~ki. 
rovinai j., cs. G. Lasinja, u. t. Pisarovina, u. p. L a t ko v i ~ i l. Radinovo Brdo. 
Lasinja. L a t o va c l. Bosul 

LaslaTiéi O, Bosiljevski Potok adók., Bosiljevo LauAI r>, Erdelj adók., Generaisti Stol pk., 
pk., Motlrus-Fiume tim. Motlrw-Bijda, vrbov- Motlrw·Fiume tJm. OIJUliDi 
skoi j., cs. o. Severin na Kupi, a. t. Generalski j., cs. o. Ge~~:eralski Stol, a. t. és a. p. Gene-

u. p. Bosiljevo. ralski Stol. 
LasloTo S•entlászló adók., Ernestinovo pk., Lautart O. adót., Prezid pk., 

X Erneatinovo, Szenllászló Laslovo, Vrbik ; Ve· Fiume · MotlrW-Bijda, cabari j., es. G. 
rtkee fJm. ViroJJiticca, eszéki osijeki j., ház Cabar, a. t. és a. p. P1ezid. 
U!, i. !.0!0, m., n., h., !lj, r.k. és kg. Eszék Osijek, Lava r., Hum na Sutli adók. és pt., Var•sd 
4r.918 kh., tsz. Essék Osijek, jb. Eszék felsőváros 11m. Yaraitlin, preifadai j., cs. O. Humski Brod, 
- Osijek .rornji ab. Eszék Osijek, cs. O. a. t. PreBrada, a. p. Hnm na Sutli. 

r (SzentJAszló-Kóró.ry Lr.slovo-Korog), [8I p. u. Lazac ~ Gerovo. adók. és plt., Modru•-
Laslovo Szentlászló O, Szentlászló Las· Fiutne fJtA. Motlrui-Bijd:a, cabari j., es. G. 

lo-vo adók., Ernestinovo pk., Veróc•e t~m. Viro- Gerovo, u. t. és a. p. Gerovo. 
•iCica, eszéki osijeki j., !lj, cs. G. Martusica, L a z a c L Lokvarsti Luac. 
Tenye Tenja, r (Szentli:szló-Kóróu Lazart O, Hrib adók., Gerovo pt., .Motlru•-
Laslovo-Koro.r), p. u. FiutiUl .,,., Motlrui-Bijeka, 6abari j., ca. O. 

Lasone adók., :severin pk., Belot1ár-K(Jr6• tltn. Gerovo, •· t. és u. p. Gerovo. 
- Bjelovar-Kriievci, belová.ri hjalovari j., bAz L a z c i l. Pitoma~ . 
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LAZe adók., Mirkovci pk., Beerém vm. Brijem, Modrus-Fiume t~m: Modrtd-Rijeka, cirkveni-
rinkovczei vinkovcii j., ház 178, i 867, Sz,, -=f, cai erikvenicai j , cs. O. Cirkvenica Criltve-
rk. Ójankovácz Stari Jankovci, lU31 kh., tsz. nica, a. t. és a. p. Klenovica. 
Eszék Osijek, jb. és ah. Vinkovcze Vinkovci, J,t>deniokl LupoglaT O, Ledeni ce adók. és pk., 

• 
es. O. Otok, 70, XXVIII, 90, a. t. Ujjankovácz Modrus-Fiume wn. -· Modrus-Rijeka, cirkveni-
Novi Jankovci, a. p. Slakovci. cai erikvenicai j., cs. O. Cirkvenica Crikn-

Laze O, Laze adók., Mirkovci pk., Seertm vm. nioa, a. t. és a. p. Klenovica. 
- Srijem, vinkovczei vinkovcü j., -=f, cs. O. Ledenioki Smololói /'"\, Ledenice adók. és pk., 
Otok, a. t. Újjankovicz Novi Jankovci, u. p. Modrua-Fiume t~m. Modru8-Rijeka, cirkveni-
Siakovci. cai erikvenicai j., cs. O. Cirkvenica Crihe-

L a z e I. Poleake Laze, Stare Laze. ni ca, a. t. és u. P• Klenovica. . 
Lazi O, Krapina adók. és pk., Varasd vm. Ledenik O, Podgorai! adók. és pk., Vsr6c11 

- Vartddin, krapinai j., cs. O. Krapina, a. t. t~m. -· Virovitica, nasiczi na8icei j., cs. O. 
él a. p. Krapina. Koika, u. t. Koska, u. p. Podgorai!. 

L a z i l. Gorski Lazi, Turopoljski Lazi. L e d e n i k l. Cesariéki Ledenik. 
Lazina o, Draganiéi adók. és pk., Zágráb Ledina O, Preseka adók., Raven pk., Belovár-

""' Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., cs. o. Körös vm. Bjclovar-Krizet~Cl, kOrOsi- krilev-
KArolyváros Karlovac, m. h., u. t. és u. p. cii j., cs. O. Vrbovec, u. t. KOrOs Kritevci, u. p. 
Draganiéi. aaven. 

L az i n a l. Ciéka Luina. Ledlnaiíka Cigiana r\, Ledinci adók. és pk., -LaziDe ru Stiv:ica adók. és pk., Po ese ga Ss e rém "Vm. Srijem, iregi · irigi j., cs. O. Ka-
Poiega, újgradiskai novagradiskai j., cs. ö. meniea, f (Letlinci), a. p. Kamenica. 
Staro Petrovo solo, u. t. és u. p. Staro Petrovo adók, és pk., X Ledinaéka Ciglana, 
1elo. Ledinci ; Sseré?n vm. Srijem, iregi irigi j., 

• 

Lotipo]je 'ri, Borii!evac adók., Alsólapacz -- ház 299, i. 1.600, Sz., .::f, rk. Kamenica, S.SIJ~ kb., 
Donji Lapac pk., Lika-Kol'bava t~m. Lika- tsz. Mitrovicza Mitrovica, jb. Ireg ah. 
Krbava, alsólapaczi donjilapJ.ci j., cs. O. Ruma, cs. O. Kamenica,. 70, XXVIll, 9!, • f, 
Alsólapacz - Donji Lapac, u. t~ és u. p. Donji u. p. Kamenica. 
Lapac. Lediucl O, T.edinci aduk. és pk.., Seerlm vm. 

Ledenlce adók. és pk., X Bater, Cmo, C1·va- Srijenl, iregi irigi j., .::f, cs. ö. Knmenica, 
nac, Drsnik, Klenovica, Krmpotiéi, Ledenice, f, u. p. Kamenica. 
Ledeni~ka Maia Gora, Ledeniéka Zmovnicu, . 13 d i n e l. Ledina. 
Ledeni~ki Buliéi, Ledeniéki Juri!iéi, Ledenii!k.i L e d i n e l. Donje Ledine, Gornje Ledine, 
Lnp•JI(lav, Ledeniéki Smoli!iéi, Mosune, Omar, Klanjei!ke Ledine. 
Pleteno, Podlipuik, Portoteplo, Povile, Stalak, Ledlnec O, Cre!injevo adók., BiAkupee pk., 
Slilini, Zalipnik; Motlrus-l!'iume . Moil· Varasa vm. Varazdin, varasdi varaidini 
rvs·Rijeka. cirkvenicai erikvenicai j., ház 484, j., es. ö. Varasd Varazdin, u. t. Cerje-Tuzno, 
f. :!.238, H., o, 19.416 k.h., tsz. Ogulin, jb. Cirk- u. p. Varasd- Varatdin. 
vanica Crikvenica, ah. Su§ak, cs. O. Cirkve- I.egrad r'l, Mokrice adók., Oroslavje pk., Zág-
nioa Crikvenica, haditengerészet, XXVI, 86, ráb v1n. Zagreb, stubieai j., cs. O. Donja Stu-
11. t. és u. p. Klenovica. bica, u. t. Donja Stubiea, n. p. Oroslavje. 

Ledenlce Q, Ledeniee adók. és pk., Motlt·us- Lekenfeka Poljana adók., Lekenik pk., Zág-
J!Iiume om. Motlru8-Rijeka, cirkvenicai erik- ráb vm. Zagreb, sziszeki sisaki j., ház 66, 
venicai j., o, cs. O. Cirkvenica Crikvenica, i. 812, H., rk. Peiléenica, 1.!!84. kb., tsz. Petrinja, 
a. t. és u. p. Klenovica. · jb. és ah. Sziszek. -~ Sisak, es. O. Lekenik, 53, 

L e d e n i c e l. Podlapaéte Ledenice. XXVU, Si, u. t. és u. p. Lekenik. 
Ledenioka Maia Gora n, Ledenice adók. és Lekenieka Poljana O, Lekenii!ka Poljana. ad.ók., 

pk., Motlrus-Fiume t~m. Motlrul·Rijeka, eirk- Lekenik pk., Zágráb vm. Zag1·eb, szis.r:eki-
venicai cr1kvenicai j., cs. O. Cirkvenica Crik- sisaki j., cs. O. Lekenik, u. t. és u. p. Lekenik. 
'enica, n. t. és u, p. Klenovica. Lekenlöki Brezani n, Pe!ioenica adók., Leke-

Ledenliíka · Zroovoica 0, Ledenice adók. és n ik pk., Zágráb tJm. Zagreb, sz1szt>ki- sisaki 
"pk., Moarua·Fiume vm. Motlrul-Rijeka, cirk-. j., cs. O. Lekenik, u. t. és u. p. Lekenik. 
venicai erikvenicai j., cs. ö. Cirkvenica Lekenleki G11jeo r'l, Pes~enica adók., Lekenik 
Cr;kvenica, u. t. és u. p. Klenovica. pk., Zágráb vm. Zag·reb, sziszeki sisaki j., 

Ledeniiíld BulléJ 0, Ledenice adók. és pk., es. O. Lekenik, u. t. és a. ()• Lekenik. 
Motlrus-Fiume vm. Motl.rus-Rijeka, cirkveni- J.ekeniCki Gradee 0, Pesr'eniea adók., Leke-
·rai- erikvenicai j., cs. o. Cirkvenica Crikve- mk pi!., Zágráb t1m. Zagreb, sziszeki sisaki 
nica, a. t. és n. P• Klenovica. .· j., cs. G. Lekenik, u. t. és u. p. Lekenik. 

Jureiéi 0, Ledeniee adók, és pk., , Lekeniöko XoTo selo Q, Vukojevac adók., 
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Lekeni:k pk., Zágráb t"n. Za,qreb, sziszeki nicai j., ház 14!, f. 79, Sz., h., =f-, rk. Carevdar, 44!1 
sisaki j., cs. ö. Lekenik, u. t. és a. p. Lekenik. kh., tsz. Belové.r Bjelovar, jb. Kaproneza -

Lekenlk adók. és pk., Zágrli.b vm. Zagreb. Koprivnica, ab.Körös Kri2evci, cs. ö. Sokolovac, 
aziszeki sisaki j., ház 143, f. 819, H., rk. Pe~- 16, XXV, 88, ~. r. u. p. Sokolovac. 
c!enica, 4.318 kb., tsz. Petrinja, jb. Sziszek Si- Lepavina O, Lepavina adók., Sokolovac pk., 
aak, cs. O. helyben, 53, XX VU, 82, r. ~· Belovár-Körös vm. Bjelovar-Krilwci, kap-

Lekenik O, Lekenik adók. és pk., vm. ronczai koprivnicai j., =f-, cs. ·O. Sokolovac, 
- Zagreb, sziszeki sisaki j., cs. o. Lekenik, ~· :r. u. p. Sokolovac. 
r. ~. PrnjRTOr 0, Sokolovac adók. és 

Lekneno adók., Novo Ci~epk., X Lekn~no, Trnje; pk., Belovár-Körös vm. Bjelovar-Krieevci, 
Zágráb tim. - Zagreb, nagygoriczai velika- kapronczai kop1·ivnica.i j., cs. ö. Sokolovac, 
goricai j., ház 59, i30,, H., rk. Sr:itarjevo, kh., a. t. LepaVina, u. p. Sokolovac. · 
tsz. Zágrab Zagreb, jb. Nagygcricza Velika Lepenice n, Gornje Jelenje adók., Krasica pk., 
Goriéa, ah. Sziszek Sisak, cs. o. Nagygoricza vm. Modru8-Rijelca, suiaki j., 

Velika Gorica, 53, XXV, 82, u. t. Nagy cs. ö. Fuline, a. t. Meja, u. p. Krasiea .. 
gorieza Velika Gorica, u. p. Novo Ci~e. Lepoglua adók., lvanci pk., X Budin, éretno, 

Lekneno O, Lekneno adók., Novo Ci~ pk., Gornji Ge~kovec, Lepoglava, Lepoglavska Gorica, 
Zágráb vm. Zagreb, nagygoriezai velika Lepoglavska Ves, Lepoglavsko Borje, Sestranee ; 
g01ieai j., cs. O. Nagygoricza Velika Gorica, Varasd vm. Varaldin, ivaneei j., hú 350, 
•· t. Nagygoricza- V elika Gorica, a. p. Novo CiM. ! !!.831, H., 0• !.169 kb., tsz. Varasd Vara!din, 

L e l i~ i l. Dragotinei. jb. Ivanee, ah. Varasd \'arazdin, cs. o. Ivanci, 
LemeA adók., Raven pk., Belof1ár-Körös vm. 16, XXV, 88, , ..,r e. ~. 

- Bjelovar-Krilevci, körösi krileveü j., hé.z LepoglRT& O, adók., Ivanci pk., 
77, i 335, H., rk. Maii Raven, 862 kb., tsz. Belo Varasd vm. ivaneci j., 0• cs. ö. 
vár Bjelovar, jb. és ah. KOrOs Krilevci, cs. lvancf, :f, e. ~· 
O. Sveti Petar Orehovec, 16, XXV, 88, u. t. KOrOs O, adók. és pk., Varasd 

' 

- Kri!evci, u. p. Ra ven. Vfn. Varaldin, klanjeei j,, cs. ö. Klanjec, u. t. 
LemeA o. Leme§ adók., Raven pk., Belovár- és u. p. Klanjec. 

Körös vnl. Bjelovar-Krilevci, körösi kri- Lepoglanka GorlcaO,Lepoglava. adók.,Ivanci 
levcü j., cs. ö. Sveti Petlll" Orehovee, u. t. KOrOa pk., Varasd "m. Varaldin, ivaneci j., cs. cl. 
- Kri!evci, u. p. Raven. lvanei, u. t. és u. p. Lepoglava. 

L e m e A l. Vojakovailki Lern e§. Lepoglanka Oiíura adók., lvanci pk., X Le-
Lemlél ro., Krasno adók., Szentgyörgy Sveli poglavska O~ura, LepoglaYlik& Pwya, Muril\evec, 

Juraj pk., Lika-Korbava Lika-Kt·bava, Sumec, Vuli§inec; Varasd vm. Varaldin, iva
zenggi senji j., cs. ö. Krasno, u. t. és •• p. neci j., ház !24, :f. 1.!!59, H., rk. Lepoglava, 
Szentgyörgy Sveti Juraj. 1.75j, kb., tsz. Varasd · Varddin, jb. lvanec, 

L e n d a v a •· Vini~no. ah. Varasd-Varddin, es. ö. lvanei, 16, XXV, 88, 
Lenlja n, Siroko Polje adók., Vuka pk., Veró- u. t. és u. p. Lepoglava. 

c•e vm. Virovitica, diakavari djakovoi j., Lepoglavska Oöura O, Lepoglavska O~ura 
es. ö. Vuka, u. t. Semeljei-Siroko Polje, u. p. adók., lvanci pk., Varas(~ vm. Varald'lfl, 
Vuka. ivaneei j., cs. lS. Ivanci, u. t. és u. p. LepoiJ!ava. 

LenlAée O, Tubelj adók. ·és pk., Varasd vm. Lepoglavsli:a Pnrga O, Lepoglavska Oliura 
Varaédin. klanjeci j., cs, lS. Desini~, a. t. Klanjec. adók., lvanci pk., Varasd vm. Vart~ltlin, 

' 

•· p. Tuhelj. ivaneci j., cs. O. Ivanci, u. t. és u. p. Lepog}ava. 
Lepajel O, Velika Ves adók., Zac!retje pk., LepoglaTSk& Ves 0. Lepoglava adók., lvanci 

Varasel vm. Varaedin, krapinai j., cs. ö. pk., Varasd vm. _ Varaidin, ivaneei j., cs. ö. 
Zac!retj,., u. t. és u. p. Zac!retje. lvanei, u. t. él u. p. Lepoglava. 

Lepa Ves adók., Donja Stubiea pk., X Lepa Lepoglavsko Borje O, Lepoglava adók., Ivanei 
Ves, Vu~k; Zágráb "m. Zagreb, stubicai j., pk., Varasd vm. Vara.idin, ivaneci j., cs. 0. 
ház 178, f. 973, H., rk. Donja Stubica, 1. ~\tS kb., lvanci, u. t. és u. p. Lepoglava . 
tsz. Zágráb Zagreb, jb. Stubiea, ah. Zágráb LeproTlea adók., Dogo selo pk., X Donja 
Zagreb, cs. o. Donja Stubiea, ó:J, XXV, 81, u. t. Greda, Dugoselski érnec, Leprovica; Zágrti1J "'· 
Gornja Bedekovi!ina, u. p. Donja. Stubiea. Zagreb, dugoseloi j., hé.z 169, i 897, H., rk. 

Lepa Ves O, Lepa Ves adók., Donja Stubica Dugo selo, !1.201 kh., tsz. Zágré.b Zagreb, Jb· 
pk., Zágráb vm. Zagreb, stubicai j., es. o. Uugo selo, ah. Zé.gré.b Zagreb, cs. O. Dugo selo, 
Donja Stubica, u. t. Gornja Bedekov6ina, a. p. 'lS, XXV, 8!, u. t. és u. p. Dugo selo . 
Donja Slubiea. Lep1·oT1ca O, Lepravica adók., Dugo selo piL, 

Lepanna adók., Sokolovae pk., Belovár-Köröa Zágráb vm. Zagreb, dugoseloi j., cs. o. Jlogo 
I'm. Bjelovar-Kriievci, kaprouczai kopriv- selo, u. t. és u. p. Dugo selo. 
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Lepllfé adók., Bregi pk., X Bollki, Bre!ikn Ko- bjelovari j., cs. ll. Belovár Bjelovar, u. t. Belo-
privna, Lepsié, Tarno j Zágt·áb vm. Zagt·eb, vár Bjelovar, u. p. Mi~ulinovac. . . 
dugoseloi j., ház 43, :E 225, H., rk. Bregi, 1.171 Letinn adók., Suuja pk., X Donja Letina, Gornja 
tb., tsz. Zágrá.b Zagreb, jb. Dugo selo, ah. Letina j Zágráb 11m. Zagreb, petrinjaij., hAz 
Zágráb Zagreb, es. ll. Klostar Ivanié, 63, XXV, 73, :E 890, H., rk. Sunja, '·!a7 kb., tsz., jb. és ah. 
8!, u. t. Ivanié vár Ivanié grad, u. p. Bregi. Petrinja, cs. ll. Sunja, 96, XXVII, 83, u. t. és u. P• . 

Lepsié O, Lepsié adók., Bregi pk., Zágráb Sunja. 
""'· Zagreb, dugoseloi j., cs. ö. Klostar lvanié, Letlnac adók., Brinje pk., X Biskupiéi, Fumiéi, 
•· t. lvanié vár Ivanié grad, u. p. B1·egi. Krznarié-selo, Lnsiéi, Letinac, Lelinacki Perkoyiéi, 

Leptan r-., Kunovee adók., Koprivni~ki Ivanec Lelinnek i Rajkoviéi, Padjeno~ac, Pl&Mica, Viéiéi; 
pk., Vat·asd 11m. Varaidin, ludbregi j., es. Lika-Korbava 11m. Likcc-Krba11t1, brinjei j., há.z 
11 . .Maii Bukovee, u. t. és u. p. Rasinja. · !Ui, :E 1.343, H., (5, és rk. Brinje, 4.257 kb., 

Lesei fl, Lukovdol adók., . Severin na Kupi tsz. Gospié, jb. Brinje, ah. . Senj, cs. o. 
pk., Modrus-Fiume 11m.- Modt-us-Bijeka, vrbov- Brinje, 79, XXVI, !:>6, u. t. és u. p. Brinje. 
skoi j., cs. ö. Severin na Kupi, u. t. Vrbovsko, Letinac O, Letinac adók., Brinje pk., Liktl-
•· p. Severin na Kupi. · KorbavtJ vm. Lika-Krbt111a, brinjei j., (5, cs. O. 

Leska fl, Crni Lug adók. és pk., Modrus- Brinje, u. t. és u. p. Brinje. 
Fivme 11m. Modrtú-Rijeka, delnicei j., cs. ö. Letinacki Perkoviél f"\, Lelinae adrik., Brinje 
Delnice, u. t. és u. p. Crni Lug. pk., Lik((.-Korba11t1 11m. Lika-Krbava, hrinjei 

L es k a r l. Gomji Zvellaj. j., cs. ö. Hrinje, u. t. és u. p. Hrin;e. 
L esk o v a c l. Bariloviéti Leskovac. Letinackl Rajko,·iél ("\, Lelinac adók., Brinje 
L esk o v a c l. Purgarija. pk., Likt~-Korbava 11m. Lika·Krba11a, brinjei 
L es ko v a c l. Stupnil!ki Leskovec. j., cs. O. Brinje, n. t. és u. p. Brinje. . 
LeskOVIL Draga O, Divjake adók., Skrad plc., Letavanel adók., Blinja pk., Zágráb vm.-

Modt·us-I<'iume vm. -Modrui-Bijeka, delnicei j., Zagreb, petrinjai j., ház S" i 11:!5, H., rk. 
cs. il. Brod-Moravice, u. t. Ravna Gora, u. p. Skrad. Gornje Komar~vo, kg. Blinja, ~SO kh., tsz., jb. és 

L e s k o v e e I. Topliéki Leskovec. ah. Petrinja, cs. il. Hijelnik, 96, XXVII, u. t.i 
Lelléarska Peéina r-., Le!iée adók., Sinac plt., Hrastovica, u. p. Blinja. 

Lika-Kot·ba11a VII!. Lika-KrbtJvtJ, otocsáni Letovancl O, Letovanci adók., Blinja pk., 
otocaci j., cs. ö. Janjce, u. t. Otocsán Otollac, Zágráb 111n. Zt~greb, petrinjaij., es. ö. Bijelnik, 
•· p. Lesée. - u. t. Hrastoviea, u. p. Blinja. 

Lelléarsko SeilAte 0, Lesée adók., Sinac pk. Letovanlé adók. és pk., X Letovanié, Letova-
Likt~-Lorba11c' 1:m. Llka-Kt·batm, otocsá.ni niéki Vrh, Brod; Zágráb 11·m. Zt~gre~, 
otollaci j., cs. O. Janjlle, u. t. Otocsán Otol!ac, sziszeki sisaki j., ház !!!!5, f t.iM·, H., rk. Slari -1. p. Leiié:e. Farkaili é és Zafina, kg. Petrinja 4. 7 iS kh., tsz. 

LeAée adók., Sinac pk., X Le!íéarska Peéina, Petrinja, j b. és ah. Sziszek Sisak, es. ö. Lekenik, 
Leséarsko Seli~ée, LeAée, Matini§ce, . llfarkoviéi 53, XXVII, 8!, •· t. Lekenik, u. p. Sela. 
Pavenka; Lika-Korbava vm. Lika-KrbtJ11tJ, Letovanlé O, Letovanié :~dók. és pk., Zágráb 
otocsáni otoc.1ci j., ház 2; 6, i 1.9 •7, H., (;, vtn. Zt~greb, sziszeki sisaki j., cs. o. Lekenik, 
5.078 kb., tsz. Gospié, jb. és ah. Otocsá.n Oto- u. t. Lekenik, u. p. Sela. 
&le, cs. O. Janjée, 79, XXVI, Sj), •· t. Otocsá.n Letovanlékl Vrh O, Letovanié adók. és pk., 
Olollac, ~- Zágráb vm. Zagreb, sziszeki sisaki j., cs. il. 

Lelíée O, Le!iée adók., Sinac pk., Lika-Kor- Lekenik, u. t. Lekenik, u. p. Sela. . 
bava ""'· Lika-KrbavtJ, otocstni otoéaci j., Letovnnléko CerJe adók., Letovanié pk., )( 
ö, cs. il. Janjce, u. t. Otocsán Olollac, ~- Letovaniéko Cerje, Lelovaniéko Seli§ée, Pokupsk1 

L e H e l. Toplice Leiiée. Palanjak; Zágráb 11m. Zagreb, sziszeki sisaki 
LeAéara n, Verőeze Vitrovitica adók. és j., ház 166, ! 836, H., sz., rk. Peicenica, ~t;n·i 

pi., Verőeze tim. - Viro11itica, verlíczei- virovi li- Farka~ié és Zatina, kg. Petrinja, 6.915 kh., tsz. 
cai j. es. G. Veróc.ze Virovitica, u. t. és u. P• Petrinja, jb. és ah. Sziszek Sisak, cs. It Pokupo;k •, 
Verck.ze Vitrovitiea. 5:1, XXVII, 8!, u. t •. és u. p. Lekenik. · 
Le~takovec Q, Kelemen adók., Jal!abet pk., Letovanléko Cerje O, Le~oYaniéko Cerje adók., 

Varasd t11n. - Varairlin, varasdi varaldini j., Letovanié pk., Zágráb vm. Zagreb, sziszeki-
es. il. Varasd Vara! din, u. t. Vil.rasdteplicz sisaki j., cs. ö. Pok.upoko, u. t. és u. p. L·: kenik. 
Varúdinske Toplica, u. p. JaUabet. Letovaniéko SeliAée o. Letovaniéko Ce1·je 

Letlee fl, Medjedjak adók., Piailki pk., Morl- adók., Letovanié pk., Zágráb 11m. -- Zagreb, 
rtu-Firune 11m.·- Modru&-Bijeka, ogulini j., cs. ö. s.zis.zeki - sisaki j., cs. o. Lekeuik, u. t. L" kenik, 
Pl.atki, u. t. és u. }t• Pla8ki. u. p. Se la. 

Leticanl O, ViSnjevac adók., Trojstvo pk. Belo- Levanjska Varo~ adók. és pk., Verócee vm.-
tlár-Körös 11m. Bjelo11ar-Kriievci, belová.ri Vit·ovitica, diaková.ri djakovoi j., hliz 93, i. 
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58!, H., (;, kg. Majar, 1.870 kh., tsz. Eszék Lika-Krbava, gospiéi j., ház 154-, :E 899, H., t:,. 
Osijek, jb. és ah. Diakovl\r Djnkovo, es. ö. hely· ::!.481 kb., tsz., j b. és ah. Gospié, cs. ö. !!liroka 
ben, 78, XXVIII, 90, a. t. Diakovár Djakovo. Kula, 79, XXVI, 86, u. t.- Gospié, ~· 
~- · Llckl Oslk o, Licki Osik adók. és pk., Likii-

Levanjska VaroA O, Levanjska VaroA adók. Korbava vm. Lika-Kt·bava., gospiéi j., (), 
és pk., Vert1cee "m. Virovitica, diakovári cs. ö. Siroka Kula, a. t. G:1spié, ~· 
dJakovoi j., o. cs. ö. helyben, u. t. Diakovár Lickl Ribuik adók., Gospié pk., L·i.ka-Korbarm 

· Djakovo, ~· vm. Lika-Krlava, gospiéi j., ház 156, i. t-3~. 
· Levinone 0, Klisa adók., Pivnica pk., Vert1cee H., o, kg. Divoselo, !2.64-7 kb., tsz., jb. és ab. 

: t~m. Virovitica, veröczei viroviticai j., cs. 6. Gospié, cs. ö. Medak, 79, XXVI, 86, a. t. Medak. 
Suhopo1je, a. t •. és a. p. Pivnica. u. p. Bilajsko Novoselo. 

LeTiri ,--.., Sveti Petar adók., Maii Bokovec pk., Llcki Ribnik Q, Lii!ki Ribnik adók., Go!!pié 
Varasa t~m. Varaitlin, ludbregi j., es. ö. pk., Lika-Korba·v(' t~m. Lika-K~·bafJa, gos1-iéi 
Kali Buko\•ec, u. t. és u. p. Maii Bukovec. j., o, cA. ö. Medak, u. t. Medak, u. P• Bilajsko 

LevlruAje O, Pokupje adók., JaAkovo pk., Zágráb Novoselo. . 
- Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., cs. ö. llcko Col'je adók., Lovinac pk., X Cerjanska. 

Svetice, a. t. Károlyváros Karlovac, u. p. Poljana, Licko Gerje, Pila r, Zmt>lovai!a; Líka· 
Ja8kovo. Korbat•a vttl. Lika-Kt·ba"('• grucaci j., ház 12-'i, 

Le!lmlr adók. é~ pk., B•erém vm. Brijem, i 64-0, H., rk. Lovinac, Ricice és Sveli Ros-, 
mitroviczai milrovicai j., ház 306, i Sz., 3.319 kb., tsz. Gosp:é, jb. és ah. Gracac, cs. IS. 

· =f, rk. Calma, 6.09!1 kb., tsz., jb. és ah. M.itroviczil Lovinac, 79, XXVI, 86, u. t. és u. p. Lov10ac • 
· Mitrovica, cs. ö. Ca!ma, 70, XXVIII, 92, u. t. Llcko Cerjo O, Lil!ko Cerje adók., LÓvinac 
h u. p. éalma. · · pk., Lika-Korbat~a vm. Likc,·K·rbat~a, ~rat'!aci 
· O, Lelimir adók. és pk., B•erém 11m. j., cs. G. Lovinac, a. t. és a. P• Lovinac .. 
· Brijem, mitroviczai mitrovicai j., =f cs. ö. Llcko Petrovo selo adók. és pk., X Licko 
éalma, u. t. és u. p. l:alma. Petrovo selo, Plitvicka Jezera, Zaklopai!a, Zeljava; 

· Lic adók. és pk., X Banovina, Lii!, Lii!anski Lika-Korbava vm. Lika-KrbafJa, korenicai j., 
Benkovac, Pil·oviAte, Podkobiljak; MorlruB- ház 371, i. !.068, Sz., ·h., =f, rk. Gornji Vaganac 

' Jf'iume 11m. delnicel j., ház 395, és Korenica, 10.598 kb., tsz. .Gospié, jb. Korenica, 
! 1.4-14-, H., o. 6.128 kb., tsz. Ogulin, . és ah. ah. Olocsán Otocac, cs. ö. helyben, 79, XXVI. 
Delnice, cs. ö. Fuzine, 96, XXVI, m. h., 86, ~e. ~. 
•· t. Fuline, ~· Licko Petrovo selo O,. Lick.o Petrovo selo 

Lic O, Lil! adók. és pk., Motlt'tfB-Fiume vm. adók. és pk., Lika-Korbat~a vm. Lika-KrbafJtJ, 
- Morlrv&-Rijeka, delnicei j., O• es. 6, Futine. korenicai j., =f, cs. ö. helyben, _[11 e. ~· 

· m. h., u. t. Fuline, ~- Lldvlncl 0, Pustara Ljukovo adók., India -'-' 
vasuti állomás, Drivenik adók. és pk., lndjija pk., Beer4m vtn. Brijem, rnmai j., cs. ll. 

Morlrus-Fíume t~m. Modrui-Rijeka, cirkvenicai India Illdjija., a. t. és u. p. India -· lndjija. 
- erikvenicai j., cs. ö~ Kraljevice~, · ~. :f, 11. p. L i g e t I. Sumica. 
Plase. Lljepa Greda n, Gjurgjevac adók. és pk., 

Llöuni n, Podgoraií adók. és pk., Ve1·óoee vm. B~lovár-K4rós 11m. Bjelovar-Kri!evci, rjm·-
- Virovitica, nasiczi na.Aicei j, os. ö. KoAka, l!!jevaci j., cs. D. Gjurrjevac, u. t. és a. l'• 

' a. t. és u. p. Koska. Gjurgjevac . 
Llc·anskl Benkovae n, Lic adók. és pk., Lije!iée 0. M.alinci adók., Sollice pk., Zágráb 

v;n. Motlr·;.I-R·ijeka, delnicei j., vm. Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., cs. O. 
cs. o. Fu!ine, a. t. Fu!ine, u.. p. L ic. Kostanjevac, a. t. u. p. Radatoviói. 

Licinarl n, Primislje adók. és pk., Mod·ruB- LJjeTn Luka adók., Martinska Ves pk., X Lijeva 
ll'iume tim. Modru8-Rijeka, szluini slunji j., Luka. Lijevo Trebarjevo; Zágráb vm. Zagrel•, 

. cs. O. Primiilje, a. t. Szluin Slunj, u. p. szinek:i sisaki j., hfl.z 166, :E· ~80, H., rk. Mar-
Primislje. linska· Ves, !1.096 kb., tsz. Petrinja, jb. és ah. 

Llckl N ovi adók., Gospié pk., X Li~ki N ovi, Sziszek Sisak, cs. ö. Sziszek Sisak, f)3, XXVII, 
OStra; Lika-J(orbata vm. Lika-Krbava, gos- 8!1, u. t. Sziszek Sisak, u. p. Martinska Ves. 
piéi j., Mz 289, i 1.3,6, H., 0 , !.73!11 kb., tsz., IJjeTa Luka O, Lijeva Luka adók., Martinsk:l 
jb. és ah. Gospié, cs. o. Gospié, 79, ~XVI, 86, Ves pk., Zágráb vm. Zagreb, sziszeki tJisaki 
a. t: és u. p. Gospié. · · j., cs. o. Sziszek Sisak, u. t. Sziszek Sisak, 

Llökl Novl O, Licki Novi adók., Gospié pk., u. p. Martinaka Ves. 
Lika-Korbava t~m. Lika-Krbava, sospiéi J., o, L i j e v a .Ma l' t i n sk a V es l. Martinaka Ves. 
rs. o. Gospié, a. t. és n. p. Gospié. Lljed Degoj O, Auguiitanovee adók., Pokupsko 

Llökl Osik adók. és pk., )( Budak, Gradsko pk., Zágráb vm. Zagreb, pisarovinai j., cs. ö. 
selo. Licki Osik, Vuksié; Lika-Korham vm. Poknpsko, u. t. Pisaro,·inn, u. p. Pokupsko . 
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LfjcYi DnbrllYCillr adók., Bregi pk., Zágt·áb cs. ll. Generalslr:i Stol, u. t. Generalaki Stol, 'Ilo p. 
vm.- Zagreb, dugoseloi j., ház 158, i. 81~, H., Bosiljevo. 

' Ö, 1.253 kb., tsz. Zág•·áb Zagreb, j b. Dugo selo, L i p a l. Kutinsko. Lipa, Po!eAka Lipa, Ropul· 
ah. Zágráh Zagreb, cs. o. KloAtar Ivanié, öS uii!lta LipL 
XXV. 8!, n. t. Ivanié vár Ivanié-grad, u. p. Llpa6 n, Sveti Rolt ndók., I.ovinac pk., Lika-
öregi. Korbava vm. - Lika-Krbava, gra6aci j., o;~. ll. 

LUol'i Dnbraviínk Q, Li.evi DubraYiíak adók., Lovinao, u. t. és n. p. Lovinac. 
Breri pk., Zá,qráb vm., Zagreb, dugoseloi j., · L i p a 6 l. Radui!ki Lipaé, Zrmanjski Kipaé. 

0, c-s. il. Klo!itar Innii:, u. t. I van ié vár Ivanié- L i p a P us t a l. Puslm·a Ili ne i. 
t:rad. n. p. Bregi. Llpar r-~ Moi!ila adók., H.akovica pk., MoarUB· -Lijni Stef'ankl adók., Pokupsko pk., Zágráb Fiume vm. Modrus-Bijeka, szluini slunji 
11111·- Zagreb, pisarovinai j., ház 74, i 896, H., j., cs. ll. Gorja Moéila, u. 1;. és n~ P• Rakovica. 
rk. Pokupsko, 1.469 l:h., tsz. ZágrAb Zagreb, Llpe adók., Gospié pk., Lika-Korba'l1a '11m. 
jb. Pisarovina, ah. Jaska, cs. ll. Pokupsko, 96, Lika-Krba.'!1a, gospiéi j., ház 58, f. !!67, H., sz., 
XXVI. 83, 11. t. Pisarol•ina, n. p. Pokupsko. rk. és kg. Gospié, 948 kb., tsz., jb. és ah. Gospi6, 

Lljerl Stetanki Q, Lijevi Stefanki adók., cs. ll. Gospié, 791 XXVI, 86, n. t. és u. p. Gospié. 
Poltupsko pk., Zágráb vm. Za.greb, pisarovinai Upo O, Lipe adók., Gospié pk., 

1Lika-Korba~a 
j., cs. ö. Pokupsko, u. t. Pi sarovi na, u. p. v tn. Lik a-Krba.'!1a, sos p iéi j. cs. ll. Gos p ié, 
Pokupsko. n. t. és u. p. Gospié. 

Lfjevo adók., Pisarovina pk., )( Ltplee adók., Jezerane pk., X Glibodol, Lipice, 
Lije,·o Srediö.lto, Pokupski Gradec, Selsko Hrdo : Lipicki Mesiéi, Murati. Smoli!ifi, Vidakoviéi, Vi· 
ZQoráb v1n. Zagreb,. pisarovinai j., ház 134-, denkoviéi; Lika.-Korbava '11m. Lika-Krbava, 
! 695, H., rk. Pisarovina ka Jam n ica, !!.!U 1 kb., hl'injei j., ház l 69, E 1. 152, H., 0, 8.067 kb., tsz. 
lsz. Zágráb-- Zagreb, jb. Pisarovina, ab. Jasko., Gospié, jb. Brinje, ab. Senj, os. ll. 
cs. ö. Pisarovma, 96, XXVI, SH, u. t. és u. p. Jezerane, 79, XXVI, 86, u. t. Jezerane, n. p. 
Pi~rovina. · 8tajnica. i 

LJjevo Sredleko O, Ltjevo Sredil!ko adók., Liplce Q, Lipioe adók., Jezerane pk., Lika-
Piaarovina pk., Zágráb 'VIli. Zagt·eb, pisarovinai KcYI'bava vm. Lika-Krba'!1a, brinjei j., o. os. ll. 
j., oa. ö. Pisarovina, u. t. és u. p. Pisarovina. J ezerane, u. t. Jezerane, u. p. Stajnica. 

Lijevo Trebarjevo O, Lijevo Luka adók., Llpii!.kl n, Lipice adók., Jezerane pk., 
Marlinsk.a Ves pk., Zágráb '""· Zagreb, sziszeki Li.l.:a-Kot·bava '11m. L1ka-Krba'!1a1 brinjei j., 
- sisaki j., cs. O. Sziszek Sümk, u. t. Sziszek cs. ll. Jezerane, n. t. Jezerane, u. p. Stajnica. 
- Sisíi.k, u. p. Martinaka Ves. Liplk adók. és pk., )( Jzi.dorovac, Lipik; 

LljeTO Zeljezno O, Desno Zeljezno aJók., Ponega """ Po~ega, pakráczi - pakraci j., 
Martinaka Ves pk., Zágráb vm. Zagreb, sziszeki ház 158, f 1.188, H., m., rk. és kg. Pakrácz
- sisaki j., cs. ll. Sziszek Sisak, u. 1;. Sziszek Pakrac, 1.136 kb., tsz. Pozsell!l' Poiega, jb. és 
-Sisak, u. p. Martinska Ves. ah. Pakrácz Pakrac, os. il. Caglié, 78, XXVII, 

LlkareT Sor n, Kozjan adók., Bunié pk., Lika- ~9• r. ~ ~· ~. 
Korbc,ua vm. Lika-Kt·bava, korenicai j., cs. ö. ~ n, Ltpl~ auók. és . P~·· Poesega v~-
fttnié, u. t. és 11• p. Bunié. P_o~ega, pakrá~~~ pakrae1 J., cs. ll. Caghé és 

Lll Kl k ,._ · dók é k V ., L1p1k (a Cürdotdény alatt), ~. f, _[ll . e. a f'"\1 o o.:cvc1 a . sp ., eruc11e vm. ~ .· 
Tér111itica, nasiczi - nasicei j , cs. ö. Kl oko L1 "1 Kl k " . · ·'.ók é k · ~,. • • . .. é N . p ue n, o o .. ev Cl au . s p ., r e·rocee 
.eYeJ, u .... s n.p. ailtce. ~r· 't' · · ,,. · · . . vm. r •ro v• •ca, naslCZI na .. tcer J., cs. ll. 

Lilki n, Breska Greda ad?~·· Hregt pk., Klokoi!evei, u. t. és u. p. Nasicka Braznica. 
Zúgráb ""'· Zagt·eb, dugosel01 J., cto. ll. KloHai' Li11Jo 0 Skakavac adók. Vukmauié pt. 
han~é, u. 1i. lvanié vá1· - l vnnié-l!'rad, u. P• Modrus-Fi~me vm. Modt·us~Bijeka, vojniéi j.: 
B~P~I. os. ll. Vukwanié, u. t. és u. JI• Skakavac. 

Unarl6l 0, Brinje adók. és pk., Lika-Korbava L i p j e l. Hosiljevsko Lipje. 
""'·- Lika·Krbava, brinjei j., cs. ll. Brinje, Llpnlca o. Dragono!ec adók., Dubranec pk., 
a. t. és u. P• Brinje. · . . Zágráb '11m. Za.greb, nagygoric;;ai velika-

Lipa adók., Bosiljevo pk., X Gradis6e, Grganjica, goricai j., cs. ll. Pisarovina, u. t. é3 u. p. Nagy-
Li pa, Lipov Pesak, Trnovo; Modt·us-Fif,'tne vm. goricza V elika Gorica. 
- Jlochu8-B·ijeka, vrbovskoi j., ház 60, f. 461, L i p n i c a l. Rakovei!ka Lipnica, Zagorska .. 
H., (j, U:ill kh., tsz. Ogulin, jb. Vrbovsko, ah. Lipnica.. . . 
Ogulin, cs. ll. Generalaki Stol, !16, XXVI, Sf., u. t. Lipniiíka DrenoYica O, Ribnik adók .. és pk., 
... eralski Stol, u. p. Bosiljevo. Zágráb '11m. Zagreb, ká1•olyvá,rosi ~arlovaci 

.. illa Q, Lipa ndók., Bosiljevo pk., jJfoclt·us j., cs. ll. Maii !'tlodruspotok, u. t. Károlyváros -
J'ivme vm. Moclrus-Bijeka, vrbovskoij., 0 , Karlovac, u. p. Ribnik. ; · · . 
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Lipniilka Gorica O, Martinaki Vrh adók., H., sz., T• rk. éazma. és Dubrava, !.989 kh., tsz . 
• 

Rihnik pk., Zágrcíb vm. Za,qreb, károlyvá.l'osi Belovár Bjelovar, jb. és ah. Cazma, cs. ~. 
- karlovaci j., cs. ~. Maii l\fodru!lpotok, u. t. Klostar Ivanié, 16, XXVII, 87, u. t. és u. p. Úazma. 
Károlyváros Karlovac, u. p. Ribnik. Lipovcani Q, Lipovi!ani adók., Klo!íLar lvanié 

J,ipnicka Zaloka Q, Pravutina adók., Ribnik pk., Belovár-Köröa vm. Bjelovar-Krienci, 
pk., Zágt·áb vm. Zagt·eb, károlyvárosi ~azmai j., -T, cs. O. Klo!itar lvnnié, u. t. és u. p. 
karlov~ci j., cs. O. Maii Modrnspotok, u. t. Ká- Cazma. . 
rolyváros ·- Karlovao, u. p. Jurovski Brod. L i p o v l! a n i l. Stari Lipovi!ani. 

Ltpnicki Goli Vrh Q, 1\lartinski Vrh adók., L i p o v e o l. Lonjski Lipovac . • 

Ribnik pk., Zágráb vm. Zagt·eb, károlyvárosi L i p o v e c l. Veleskovecki Lipoveo. 
- karlovaci j., cs. o. Mali 1\fodru!ípotok, á. t. Lipovica ll, Stl-ulec adók., Popovai!a pk., 
Károlyváros- Karlovnc, u. p. Rihnik. Belovár-KörtJa vm. Bjelovar-Krieevci, kutina.i 

Ltpnicki Novaki Q, Martinaki Vrh adók .. j., cs. O, Popovai!a, u. t. és u. p. Popovaéa. 
Ribnik pk., Zágráb vm. Zagreb, károlyvárosi Lipov1Jani adók. és pk., lbeaega vm. lbeega, 
- karlovaci j., cs. O, Maii Modruspotok, u. t. novskai j., ház 880, i. U14:J, h., t., r., cseh, m., 
Károlyváros Karlovac, u. p. Ribnik. o, it ,•5.06'1 kb., tsz. Pozsega Polega, jb. Novska, 

Li11nik adók., Ribnik pk., X Donja Stranica, ah. Újgradiska Nova Gradiaka, cs. O. helyben, 
Gornja Stranica, Jarneviéi, Lipnik, Skradko selo; 7S, XXVII, 89. :f, ~ . 
Zágráb vm. Zagreb, kál·olyvárosi karlovaci Llpov1Janf O, vljnni adók. és pk., .lb· 
j., ház 118, f. 538, H., o. 1.981 kh., tsz. Zágráb eae ga vm. lblega, novakai j., o, ;, cs. O. 
Zagreb, jb. és ab. Károlyváros Karlovac, cs. O, helyben, :f, ~· 
Maii Modruspotok, 96, XXVI, 84-, a. t. Károly- 11, Svica adók., Otocsán Oto6ac 
vé.ros Karlovac, u. p. Ribnik. pk., Lika·Kot"bava vm. Lika-Krbava, otocs4Di 

Llpnlk Q, Lipnik adók., Ribnik pk., Zágráb oto~aci j., cs. O. Otocsán Otoi!ac, u. t. és 
vm. Zagreb, ká•·olyvárosi karlovaci j .. a. p. Otocsán Otoi!ac. · . 
o. ·cs. O. Maii 1\todruspotok, u. t. Károlyváros L i p o v n ik l. Klenovnik. 
- Karlovac, u. p. Ribnik. Llpovo Brdo Q, Kapela adók. és pk., Belovár-

LipoAéaki O, Padrehar adók., Bosiljevo pk;, Kö,röa vm. Bjelovar-Krile1Jci, heloviri 
Moarus-Fiume vm. Moaru8-.llijeka, vrbovskoi bjelovari j., cs. o. Kapela, u. t. Belovár Bjelo-
j., cs. O, Severin na Kupi, u. t. Generalaki Stol var, u. p. Kapela. . 
a. p. Bosiljevo. Ltpovo PolJe adók., Kosinj pk., Lika-Kot·bafJa 

L i p o 11 é ak i I. Bartolovi éi. ilm. Lika-Krbava, peruliiéi j., ház i09, i. 1.2M, 
Ltpone adók. és pt., Seertm vm. Srijem, Sz., T• rk. Donji Kosinj, 11.664 kb., tsz. Gos-

~idi j., ház 274, :E 1.367, H., 0 , gk. Sid, kg. llinei, pié, jb. Perusié, ah. Gospié, cs. 0, Kosinj és Perullié, 
10.035 kb., tsz. Mitrovicza Mitrovica, jb. Si d, ah. 79, XXVI, 86, u. t. Peruiié, a. p. Kosinj. 
Mitrovioza Mitrovica, cs. O. Morovié, 70, XXVIII, Ltpovo PolJe O, Lipovo Polje adók., Kosiaj 
90, u. t. Morovié, ~. _- pk., Lika-Korbava Lika-Krbava, 

Llponc O, Lipovac adók. és pk., Szerim, vm. j., -T, cs. O. Kosinj · és Perusió, u. t. Peru!ii4, 
- St·~jem, iidi j., O• cs. O. Morovié, u. t. Morovié. u. p. Kosinj. 
~. Lipoy Puak O, Lipa adók., Bosiljevo pk., 

L i p o v a o l. Hrastinski Lipova c, Krstinjski Aloarus-Fiun&e vm. Motlrui-Rijeka, vrbovskoi 
Lipovac, Kusonjski Lipovao, Slatinski Lipovae. j., cs. O. Generalski Stol, •· t. Generalaki Stol, 

L i p o v a o l. Lipovac-dol. u. p. Bosiljevo. 
L i p o v a c l. Ljudevitino selo. Liso.c r., Janja Goril. adók., Pla!iki pk., Motlrua-
L i p o v a c l. Veliki Porobljenik. Fiutne vm. MoaruB-Rijeka, ogulini j., cs. l. 
Lipovac-dol 11, Masvina adók., Rakovica pk., Plaski, a. t. és u. p. Pldki . 

Moarua-Fiume tJm, ModruB-Rijeka, szluini L is a c l. Vukelit-lisae. 
-slunji j., cs. O. Nova Krlllja, u. t. és u. p. Lisol 11, Brusane adók., Smiljan pk., ..Iik-
Rakovica. · Korbava "'"· Lika-Krba'Da, gospiéi j., cs. ~. 

L i p o v a a a l. Daljska Lipovai!&, Drelnicka Bruaane, u. t. és u. p. Bru!iane. 
Lipovaea. Lisiiiina O, Gornji Stenjevec Qdók., Stenjevec 

Lipova GlaTica ll, Perusiéadók. és pk., Lika- pk., Zágráb Zagreb, zágrábi zagnbi 
Korba";a ";m. Lika-Krbava, peruliiéi j., cs. o. j., cs. o. Vrapce, u. t. Zapresié, u. p. Podsusetl. 
Perusié, u. t. és u. p. Perq!iié. Gorica Q, Korenié-brdo adók., Boail-

L i p o v a G l a v i c a I. Buniéka Lipova jevo pk., Moarua-Fiume vm. Moaru8-Ri,jeka, 
Glavica. vrbovskoi j., os. ~. Severin na Kupi, a. t. 

Ltpovilanl adók., Klolltar Ivanié pk., X Generalaki Stol, u. p. Bosiljevo. 
Lipuvéani, Prujarovac; Belovár-Köröa vm. Lislelne adók., Voi!in pk., X Lisiéine, Vocinali 
Bjelovar-Kriiet~ci, 6azmai j., ház 1b71 :E 8!1'!, Kusae; Verócee VirotJitica, azlatinai -
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datinai j., ház 11,, i. 796, Sz., ~. rk. Voiíin, Polega, pakráozi pakl'aci j., ház 81, ! 187, Sz., 
1.838 kb., tSz. Eszék Osijek, jb. és ah. Szlatino. kr. Subocka, 1.114 kb., tsz. Pozsega Polega, 
Slatina, 08. G. Voiíin, 78, XXVIII, 89, u. t. és u. P• jb. és ah. Pakrácz Pakrac, os. O. éqlié, 78, 
Voiíin. XXVII, 89, u. ~ Lipik, u. p. Caglié. 

Lf.siiíbte Q, Lisiiíine adók., Voiíin pk., Vertkse ·Lfvadjanl O, Livadjani adók., éo.glié pk., 
•· Virovitica, szlatinai alatinai j., ~· Posscg'! vm. Poiega, pakráozi pakraci j., 
•· o. Voein, u. ~. és u. p. Voiíin. os. G. Caglié, u. t. Lipik, u. p. Cagliií. · 

Lfsiiíjak r;, Boriiíevac adók., Alsólapaez Ltvadskl Put r'!, Grgurevci adók. és pk., 
Donji Lapac pk., Lika-Korbava vm. Lika- Ssertm Vtll. Srijem, mitroviezai mitrovicai 

· .Krbava, alsólapaczi donjilapaci j., cs. O. Alsó- j., cs. G. G1·gurevci, u. t. Milrovicza -- Milrovica, . 
lapacz Donji Lo.pao, u. ~ és u. p. Alsó- u. p. Grgurevoi. 
lapacz Donji Lapac. Livana 0, Csepén Cepin adók. és pk., 

Lisina r;, Hamijani adók., Sinac pk., Lika- Verócee vm. Virovitica, eszéki osijeki j., 
KorbavrJ tim. Lika·Krbat~a, otocsáni oto- ~s. O. Cs~!pén Cepin, u. t. és u. p. Csepén -
a&ci j., os. O. Janjiíe, u. t. Otocsán Otoiíac, Cepin. · 
•· p. Leaée. LlTidra.ga r'l, Gerovo adók .. és pk., Moclt·us-

L is i n a l. J ab lan. Fiu me vm. Moclrus-BijekfJ, iíabari j., cs. o. 
L i si n a I. Lisina Suma. Gel'ovo, u. L és u. p. Gerovo. 
L is i n a l. Voiíinska LisinL Llzln Dvor r., Sveti Petar adók., Maii Buko-
Lislna Suma 1'""1, Borki adók., Siraií pk., Possega vec pk., Varasel vm. Varaid in, ludbregi j., 

11111.- Polega, daruvo.ri j., os. ö, Daruvár Da1·u- cs. G. Maii Bukovec, •· t. és a.. p. Maii Bukovec. 
var, u. t. és u. p. Siraií. LjeskoTae adók., Rujevac pk., Zágráb vm. -

Lislne O, Miholjsko adók., Krstinja pk., Mod Zagreb, dvori j., ház 116, t 858, Sz., kg. Hujevac, 
ru1-Fiume Modrus-Ri;'eka, vojniéi j., 5.469 kb., tsz. Petrinja, jb. Dvor, ah. Petrinja, cs. o. 
01. O. Krstinja, u. ~ Vojnié, u. p. Krstinja. Rujevac, 96, XXVII, 88, u. t. Dvor, u. p. Huje-

Liskonc r-., SzentgyGrry SveU Juraj adók. va~ki Beslinac. 
ú pk., Lika-Korbava vm. Lika-Krbava, LjeskOT&C o. Ljeskovao adók., Rujevac pk., 

- senji j., cs. G. Vratnik, u. t. Zágráb tim. Zagreb, dvori j., cs. G. Rujevac, 
Senj, u. p. SzentgyOrgy Sveti Juraj. · u. t. Dvor, u. p. Ruj~vac'!ki Beslinac. 

Lf.snik r., Djakovaiíki Hrkanovoi adók., Lj esk o v a o L Kordunaki Ljeskovao. 
Trnava pk., Ve,.óc.n vm. Virovitica, diako- L j e 8 k 0 v a o 1. Liskovao. 
Tári ~kovoi j., o~. G. Levanjska Varol, •· ~és LjeskoTa Draga r., V elika Popina adók., 
L p. iliakovár DJakovo. z · .... L ·k 'U' b T 'k K b 

L 
. 
1 

. 
1 

N . rma nJ a pa.., ' a-..u.. or ava vm. .~n a· r ava, 
l & n J , OVI, " • • " V l' 1. · p · • é Ce 'k (: 

1 
d k ", k 'lll 3 gl'a.,aei J., cs. u, -e la.a op1na, u. •• s u. P• 

1'""1, mt av e a ó . 1:1 p ., ..w.Oa· Zrmanja-vrelo 
rus-Fiume vm. Modrus-Rijeka, susaki j., • 
01• •O. Susak, u. t. Sulíak, u. P• Ca v le. LjeskoTI.ea O, J ur kova e adók., Bektele pk., 

Brijeg 1'""1, Vrbovsko adók. és pk., Possega vm. Polega, pozsegai polepi j., 

Motlrus-Fiume t~m., -- Modrui-Bijeka, vrbovs- 08• G. Rnsevo, I_», ~ P· u. 
· koi j., os. G. Vrbonko, u. t. és u. p. Vrbovsko. lde!!otanl adók., éaglié pk., Pozseg a tim. - Po· 

adók., Netretié pk., X Dubravci, Frke- ie ga, pakráczi pakraci j., ház Uj, t Jlti, Sz., kg. 
ti6-selo, Lilnioa, Reletarevo; Zágráb tim. Rogolje, 381 kh., tsz. Pozsega Polega, jb. és 
ZtJgreb, károlyvárosi karlovaci j., ház 76, f ah. Pakrác~ . Pakrac, .,o~ •. O. éarlié, 78, XXVII, 
MB, H., rk. Novirrad na Dobri, 1.369 kh., tsz. 89, u. ~. L1p1k, u .• P• ~·nl!'hé. . 
ZA,ráb Z.,reb, jb. és ah. Károlyváros Kar- Lje!\fianl O, LJe~tam ~dók., éo.ghé ~k.! PonegrJ . 
lovac, 08, o. Doga Resa, 96, XXVI, 8(., u. t. v~m,. • Poiega,. pakráoz1 ., ~akrac1 J., cs. o . 
Daga Rasa, u. p. Netretié. Caghé, u. t. L1p1k, u. p. Caghé. 

O, Lisnioa adók., Netretié pk., Zá g- Lj u ba adók., Erdc5vég EJ.·devik pk., X Ljuba; 
ráb Vfl&, Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., Slerém vm. Srijem, újlaki iloki j., ház 169, 
ca. o. Dugo. Res a, u. t. Doga Resa, u. p. Netretié. ! 884, t., h., sz., rJC. Sot, klf. Erdc5vég l<!rdevik, 

akoTa. Draga 1'""1, Bribir adók. és pk., 2.6ó3 kb., tsz. Mitrovioza Milrovica, jb. és ah. 
Modrus-Fiume vm. Modru8-Bijeka, oirk- Újlak llok, os. G. Erdövég Erdevik, 70, 
venicai erikvenicai j., os. G. Cirkvenica XXVIII, 90, u. t. és •· l•• Erdc5vég E~;devik. 
Crikvenica, u. t. és u. p. Brihir. Lja.ba Q, Ljuba adók., Erdc5vég Erdevik pk., 

LiTacie r'!, Primislje adók. és pk., Modrus- Saet·tm vm. Srijem, újlaki iloki j., cs. G. 
F&ume tim. Modrus-Bijeka, szluini slunji Erdc5vég Erdevik, u. t. és u. p. ErdcSvég -
~. cs. ll. Primi§lje, u. t. Szl u in SI unj, u. p. Erd ev ik. · 
Primitlje. ldubelj ll, Kalnik adók., Sveti Petar Orehoveo 

LITadjani adók., Cailié pk., Pol8ega vm. pk., Belot:ár-Körös "m. Bjelo"ar·Kri~ewi, 
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kOrö-i kri2evcii j., cs. O. Svcti Pelar Orehwee, Nova. GradiAka, u. t. és u. p. Újgradiska-
a. t. Gornja Rijeka, u. p. Sveti Pelar Orehovec. Nova Gradiillta. 

Ljubo§élca adók., Novi Marof pk., Varasd LjuAtine r-., Dabar adók. éa pk., .lAka-Kor
vm. Varasclin, novima1·oft j., hé.z 302, f. 1.4\10, bava vm. Lika-Krbava, olocsáni ot!M!aci j .. 
H., (i, !!.49:1 kh., tsz. Varasd Vara!din, jb. cs. O. Dabar, u. t. Otocsán Ot!M!ac, u. P• Skare. 
Novi Marof, ah. Varasd Vara~din, cs. o. Novi L j u A t i n o v a D r a g a l. Ljustine. · 
Marot, 16, XXV, 88, u. t. Novi Marof, 0· Ljutai!a 1'1, Smiljan adók. és pk., Lika-Kor

Ljube§éfea O, Ljube§éica adók., Novi Afarof ba11a vm. Lika-Krbava, 1ospiéi j., ca. O. Bru-
pk., Varasd vm. Varddifl., novimnro'i j., 0• iane, u. t. Gospié, u. p. Smiijan. 
cs. ö. Novi ltlaroC, a. t. Novi Marof, [8]. Lobor O, Purga adók., Lobor pk .. Varaid '"''·. 

Ljnboilne "• SzentgyOrKY Sveti Juraj adók, Vat·dd·in, ziatari j., 0 , cs. O. Zlatar, n. t. 
és pk., Lika·KOJ'bava V»l. Lika·K1·l1ava, zenggi Zlatar, . 
-senji j., cs. ö, Vratnik, u. t. Zengg - Senj, J,obOl'l!lli. Golubonc O, Petrova Gor;~ adók., 
u. p. Szentgyörn Sveti Juraj. Labor pk., Varasd vm. Vat·aidür, ziatari j .• 

Ljubfciél 1'1, Mogorié adók., Medak plt., Lika· es. O. Zlatar, u. t. Zlatar, u, P• L'lbor. 
Korbava t~m. Lika-Krbava, gospiéi j., es. o. Loborsko ZavrAJo O, Purga adók., Lobor pk., 
Medak, u. t. és u. p. Medak. Varasd vm. Varaldin, ziatari j., es. O. Zlalar, 

Lju.blna adók., Rujevac pk., Zágráb vm. u. t~ Zlatar, u. p. Lobor. . _ 
Zagt·eb, dvori j., ház 117, f 9!7, Sz., =f, 4-.900 0, Lode~iéi adók., Netr.:tié pk., Eág· 
kb., tsz. Pelrinja, j b. Dvor, ah. Petri nj a, cs. o. Ruje- ráb 11m. Zagreb, károlyvárosi . karlovaci j., 
vac, 96, XX V ll, 83, a. t. D vo r, a. p. Rujevac'!ki cs. O. Maii Modruspotok, u. t. Károlyvlros -
BeAlinac. · Korlovac, u, p. Donje Prilii!ée. . . 

Ljubina O, Ljubina adók., Rujevac pk., Zá g· L o j n i c a l. Lonjica. 
· rcíb tim. Zagreb, dvori j., =f, cs. ö. Rujevac. Loka 0, Zavr~e adók., Brod-Moraviee pk., 
u. t. Dvor, u. p. Rujevo.<'!ki Be!itinae. Modrus-Fiume vtn. Motlrus·Rijeka, delnieei 

Ljubljanlea O, Setu§ adók., . Palanjek pk., j., cs. O. Brod-Aioravice, ll. t. Brod-Moravice, 
Zágt·áb vm. Zagt·eb, sziszeki sisaki j., cs. n. p. Simatovo. 
O. Sziszek Siso.k, u. t. Sziszek Sisak, u. p. Lokmerl r-., Brinje adók. és pk., Lika-Kor• 
Marlinska Ves. bat~a V'lll. Lika-Kt·bat~a, brinjeij,, cs. o. Brinje, 

L j u b l j a n i c a l. Vrabeaka Ljuhljanica. n. t. és u. p. Brinje. 
Ljubo!ifna Q, Gomirje adók. és pk., Modrus- Lnko§ln Dol o. Desinec adók., Plasivica pk., 

Fiu11uJ t~m. Modrus-Rijeka, ogulini j., es. o. Zágráb vm. Zagreb, jo.skai jastreharskoi j., 
Ogulin, u. t. és u. p. Gomirje. cs. O. Jaska Jastrebarsko, u. t. és u. p. Jaska 

LjuboTlé 0, Gral!ac adók. és pk., Lika-Kor· Jastrebarsko. 
bava 'Um. Lika-Kt·bava, gral!aci j., cs. o. Lok v a •. Priznanska Lok va. 
Gral!ac, u. t. és u. p. Gral!ac. L o k v a l. Dolac. 

L j u b o v i é I. Tomingajaki Ljubovié. J,okTanskl Lazac r-., Lok ve adók. és pk., 
LjuboTO "• Siroka Kula adók., Liéki Osik pk., Modrus-Fiume vm.·- Modru8-Rijeka, deloicei 

Lika-Kot·ba;,;a vm. Lika-Krbava, gospiéi j., cs. j., cs. O. Fuzine, u. t. Lokve. · · 
o. Siroka Kula, n. t. Peruilié, u, P• Strok:l. Kula. LokTe adók. és pk., X Homel', Lokvanski 

Ljudevitono selo O. Donji Daruvar adók., Lazac, Lokve, Sljeme, Sopa<'!; Modrua-Fiume 
Vat,jski Daruvar pk., Pouega vm. Posega, 1nn. Modrui-Rijeka, delnicei j., ház 313, i. 
daruvnri j., cs. O. Dat·uvár Daruvar, u. t. és 1.489, H., (i, 3.'!77 kb., tsz. 0Kulin, jb. és ah. 

. u. p. Daruvár Daruvar. Delnice, cs. ö. Fu2ine, 96, XXVI, 85, f, 
L j u d m i l i n D v o r l. Gjelekovec. ~ e. ~. 
Ljapca 0, Mocila adók., Rakovica pk., Mod· LokTe O, Lokve adók. és pk., Mod·r~Fiume 

rua-Fiume vm. -- Moclt·tcs-Rijeka, szluini slunji ~:m. Modrus-Rijeka, delnicei j., (i, cs. ö.· Faf.ine, 
j., cs. O, Gornja Mol!ila, n. t. és ll. p. Rakovica. :f:', _[ll e. ~-

L j u p é a l. Plaliéanska. Ljupéa. o k v e l. Nikoliéi. 
Ljupina adók., Újgradiska Vanjska Nova Gra· J,okvica O, Brod-?ttoravice adók. és pk., Mod· 

diAka pk., Possega vt11. Poiega, újgradiskai - rua·Fi-iune "."., Modrus-R-ijeka, delnicei j., 
novagradiilkai j., ház 115, :E 6!7, H., rk. és kg. cs. ö. Brod-Moravice, u. t. é.s u. p. Brod-Mora.vice. 
Újgradiska Nova Gradiskn, i.405 kh., tsz. Pozsega Lok v i e a 1. Dramaljskn Lokvica. 
- Poiega, j b. és ah. Újgl'adisko. Nova Gradi!ika Lok v i c a l. Ruja. 
cs. O. Újgra Hska Nova Gradiska, 78, XX VI , Lomi n, Kalinovae adók., Gjurgjevac pk., Be-
89, u. t. és u. p. Újgradiska Nova Gradiska. lovár-Körös t~m. BjelovM-Kriiet~ci, rjurgje-

• 
Ljupina O. Ljupina adók., Ujgradiska Van- vaci j., cs. ö. Gjurgjevae,. u. t. és u. p. Gjurcrjeva('. 

jska Nova Gradi!ika pk., Possega tlln. Pose,qa Lomivrat r-., Priznn. adók., Jablanae pk., 
• • 

újgradiskai novagradl!ikai j., cs. O, Ujgradiska Lika-Korbat~a tim. Lika-Krba·va, ze11gg.1 -
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1enji j., · ca. ö. Jablanac, u. t. Karlopago Lonjica, Peskovec, Peskoveiíka Greda; Belo'!lár-
Karlobq, 11. p. Jablanac. Kör(Ja 11m. Bjelovar-Kriie'llci, körösi kri-

Sollél r-, Kopinec'!ki Kraljevac adók., levcii j., ház 805, f. 1.74i, H., rk. Brckovljani és 
Kupinec pk., Zágráb 11m. ~agreb, pisarovinai Vrbove~ki Rakovec, 4.()(.t kh., tsz. Belovár-
j., ca. !1. Zdenc'!ina, u. t. és u. p. Stupni~ki Bjelovar, jb. és ah. Kör!ls Iúi!svci, cs. ö, · 
Leskovec. · Brckovljani, 16, XXV, 88. 11. t. és 11. p. Vrbovec. 

Lomost L Ogulin. Lonjlca O, Lonjica adók., Vrbovec pk., Belo-
Len~ar-brdo O, Pisiíelke adók., Netretié pk., '!lár-K(Jr(Ja 11m., Bjelo'!lar-Krize'llci, k!lrös --

Ugráb t1fll. Zagreb, kirolyvárosi karlovaci krizevcü j., cs. !1. Brekovljani, u. t. és u. P• 
j., ca. !1 • .Mali Modruspotok, 11. t. Károlyváros Vrbovec. 
larlovac, •· p. Netretié. · LoDjaka Cemernica 0 1 Belilinec adók., Klo!ltar 
Loa~ar·gl&Tica n, Donje Primi!!lje adók., lvrmié pk., Belo11ár-Kiir6a 11m.- Bjelo11ar-Kri· 

Primiill je pk., 11m. Moarul- ze vci, iíazmai j., cs. !1. Kloiilar I van ié, u. t. Iva-
BüeiG, szluini slunji j., cr. ö. PrimiAlj e, u. t. nié vir- Ivanié-grad, u. p. KloiUar lvanié. 
Szluin u. p. Primislje. Lonjsld BrebroT&c f"\, Setul adók., Palanjek 
Lon~arl n, Vodotel! adók., Brinje pk., Lilt:a- pk., Zágráb 11m. Zagreb, sziszeki sisaki j., 

J(orba•a """ -- Lilt:a-Krba11a, brinjei j., cs. ö. cs. O. Sziszek u. t. és •• p. Sziszek -
BriDje, u. t. és u. p. Brinje. Sisak. 

L o n c'! a r i J. Lonc'!ar-glavica. Lonjski Liponc O, Kloltar Ivanié adók. és 
L o n 6 a r i. l. Plaic'!anski Loniíari. pk., Belof1ár-K6r6a 11m.- Bjelovár-Kriie'!lci, 
Loncarica O, DabCevica adók., Grubisno Polje ií&zmai j., cs. ö. Klostar Ivanió, u. t. lvanió 

pk., Belo•ár-K(Jr(Js 11m. Bjelo'!lar-Krile'llci, vár Ivanié-srad, u. p. Klostar Ivsnió. 
rrubiSnopoljei j., cs. O. Grubisno Polje, u. t. és Losk11nja O, Kolarié adók., Vojnié pk., ModrUB-
L p. Grubillno Polje. _ Fi'Ume 11m. Motlrui-Bijd:a, Yojni6i. j., cs. !1. 

L b n ~ a r i c a l. Lonl!erice. Vojnié, u. t. és u. p. Vojnié. 
Loacarlce r'l, adók. és pk., Possega Lotiéi n, Sveti Rok adók., Lovinac pk., Lil:a-

. .._- Poiega, novakai j., cs. o. Jasenovac, u. t. Korba11a vm. Lika-Krbat~a, sraiíaci j., cs. !1. 

• 

6I L p. Jasenovac. . Lovinac, u. t. és u. p. Lovinac. 
L o n l'! a r se l o l. Potoc'!ko selo. · LoUne adók., Zrin pk., Zágráb"""· Zagreb, 
Lond.la r-, Granice adók., Nasicz Nallice dvori j., ház SS, !. !39, Sz., kg. Segestin, 1.65~ 

pk., Venfc:•e ""'· Yirot~itica, nasiczi-na!iiceij., kh., tsz. Petrinja, jb. Dvor, ah. Petrinja, cs. ö. 
cs. ll. Podgorac, u. t. és u. p. Nasicz Nasice. Divusa, 96, XXVII, 83, •· t. Volinja, L p. Divula. 

adók., Bagtele pk., X Bekte~ki LoUne O, Lotina adók., Zrin pk., Zágráb 
Bukovac, Be.kte!!ki Jelovac, ; Possega vm. Zagreb, dvori j., cs. ö. DrivuAa., u. t. 
-. 'Pozega, pozsepi · pohgai j., ház 103, i Volinja, u. p. Divula. 
517, SL, h., l, .::f, rk. Nasice, 3.816 kh., tsz., LoT&& adók. és pk., X Lovas, Lovaaki Glad
jb. és ah. Pozsega Polega, ca. G. Ruilevo, 78, nol; Ssertm Srijem, vukovari j., hb SOS, 
XXVlll, 91, r. u. t. és u. P• Lj~kovica. f. 1.539, n., h., o, rk. Sid, kg. Opatovac, 4.165 kb., 

Loadllca adók., Begtele pk., Po- tsz. :E.szék Osijek, jb. és ah. Vukovar, cs. ö. 
IHga t1fll. p·ozsegai po!egai j., .::f, Opatovac, 70, XXVIII, 90, u. t. Tovarnik, ~. 
11. !1. RuAevo, , u. t. és u. P• Ljeskovica. Lovas O, Lovu adók. és pk., S.erém 11m.-

Longone r-, Put adók. és pk., Li/&a- Srijem, vukovari j. 0 cs. 11. Opalovac u. t 
llorbaf1tJ . Lika-Krba11a, ~enggi s.e~i j., Tovo.rnik, ~- ' ' 

1 
• 

cs. !1. VratDJk, u •. t. Zengg Sen~~ u. P• KrlVl Pu~: LoTaski G ladnos f"'\, ·Lovas adók. és pk., B• ert. 
Lellja ad~k. es P~:· X DoDJl Trebei, GorDJl tlm. Srijet~t, vukovari j., ca. O. Opatovac, u. t. 

Trebei, LonJa, SredDJl Trebe!; Po•sega 11m. Tovarnik . u. p Lovaa 
.Alle ga, novskai j., ház 167, i. .7!5, H., O• 3.406 L o v a's P u• s l a l. Daljski Lovas. 
kh., tu. Pozsep Polega, jb. Novska, ah. Új- ' . 
pdiska Nova Gradi.Ska, cs. o. Grkveni Bok, Lovca adók., Mec~niíam pt.., Zágráb 
78, XX.Vll, 89, u. t. és u. P• Sa!i. Zagreb, . . J., biz 83, ~ _5t~, Sz., k~. 

Lellja Q, Lonja adók. és pk., Po•sega K~mogovma, .1:677 kb., tsz. Petr~a, Jb. Kostaj-
Polegca, novakai j., O• cs. ll. Grkveni Bok, u. t. Dlca, ah. Pet.nDJa, cs. G. 'Meéen~anl, 96, XXVII, 
ta -. •· Sas. · . 83, u. t. MaJur, a. p. Mecenl'!aru. 

. L o u j a L Ivaniéka Lonja, Krate~ka Lonja. LoT6a 0, Lov~ adók., pk., Zá grá r, 
O, Rosopajnik adók., Ribnik pk., vm. Zagreb, kostajnicai j., cs. !1. Meéeniíani, 

Ztígráb Zagreb, károlyvárosi karlo- u. t. l'tlajur, u. P• 
nei j., cs. !1. Maii Modruspolok, u. t. Károly- Lovelé adók., Brodski Stupnik pk., Po11ega 
riroa . Karlovac, u. p. Donji Prilisóe. tim. Poiega, brodi j., ház 66, f. 84~, H., rk • 

loeiiJlea adók., Vrbovec pt., )( Kusanovec. Buiíje, l.öK kb" tsz. Pozsega Poiep, jb. és 
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ah. Brod, cs. G. Oriovac, 78, XXVIIi, 91, a. t. licz Varatdinsite Toplice pk .. ·vara.td ·-
Orio,·ac, u. P• Brodski SLupnik. '· Vara!clin, novimaroft j., C3, 6. N ovi Marof, n. t. 

Lovölé O, Lovflé adók., IJrodski Stupnik pk., és u. p. Varasdteplicz - Varaldinske Toplice. 
Pozsega tJm. Po'!e,qa, brodi j., cs. G. Oriovac, Lonléa Varoi f".., Siroka Kula adók., Lifki 
u. t. Oriovac, u. p. Brodski Stupnik. Osik pk., Lika-Korbava tJm. Lika-KrbatJa, 

L o v i é l. Ferenci. gospiéi j., es. O. Siroka Kula, u. t. PeruAié, u. p. 
Lovinac adók. és pk., X Cvitu!ia, Lovinac, .Siroka Kula. . 

Medvidovafa, Parfiéi, Peregino Polje, Pi plica, LoTSka adók., Caglié pk., Pozseg a tJm.
Rasaja, Volarica; Llka-Kot·bava tJm. Lika- Poiega, pakráczi - patraci j., ház 87, f, 486, 
KrbatJa, grafaci j,, há.z ~it, f. 1 H., sz., C;, Sz, -=f, !!.!11 kb., tsz. PozseBa Polega, jb. és 
kr. Kik, 4.361 kh., tsz. Gospié, jb. és ah. Gracac, ah. Fakrácz Pakrac, cs. G. Kukunjevac, 78, 
es. G. heiyben, 79, XXVI, Sii, _r e. ~- XXVII, 89, u. t~ Lipik, n. p. Caglié. 

LoTinne 0 1 Lovinae adók. és pk., Lika- LoTSka O, J...ovska adók., Caglié pk., Poz•ega 
KcwbatJa 11m. Lika-KrbatJa, sraeaei j., 0• es. vm. Pozega; pakráczi patraci j., -=f, ca. G. 
G. helyben, _r e. ~- . Kuknnjevac, u. t. Lipik, u; p. Caglié, · 

L o v n ik J. Nadvucnik. Lozan adók., SpiAi1~-Bukovica pk., X Lozan, 
Loneéa Sela O, Cret adók., Krapinateplic.z Rogovac ; Veróc•e "'"" VirotJitica, verc5ezei -

Krapinsk.e Toplice pk., Varasd tJm. Varas- viroviticai j., ház tM, f. 93t, H., m., rk. 
din, presradai j., cs. o. Pregrada, n. t. és u. p. sica, !.~6 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. 
Krapinatepliez Krapinste· Toplice. Verőeze Virovitica, cs. O. Ver<'ícze Virovitica, 

Lonecan adók., Ziatar pk., X Donji Bresto- 78, XXVIII, 89, u. t. és u. p. Spiii6-Bukovica. 
ver., Gornji Brestovec, Lovreean; Varasd """ Lozan Q, Lozan adók., Spisié-Bukoviea pk., 
Varaldin, ziatari j., ház 13f.; :E 896, H., rk. Vertieee tJm, Virovitica, veröczei virovitieai 
Zlatar, 1.300 kb., tsz. Varasd Varaldin, jb. és j., cs. G. Verőeze Virovitica, u. t. és L p. 
ah. Zlatar, cs. O. Zlatar, 63, XXV, 81, u. t. Zlatar, Spi!lié-Bukovica. . · · · · 
u. p. Zlatar-Bistrica. : Lubarska O, Jelenje adók. és pk;, 

LoTI'eöan O, Lovrecan adók., Ziatar pk., Va- Fiume vm. Modrul-Rijeka, aniaki j., cs. G. 
rasd vm. Varaldin, ziatari j., cs. G. Zlatar, Suiak, u. t. Suaak, n. p. Jelenje. · 
•~ t. Zlu.tar, u. p.· ZJatar-Histriea. Lubena O, Cugovac adók., Farkaievac pk., 
· L o v r e c a n l. Podbelaki Lovrefan. Belovár-Körös tJm, Bjelo'l1ar-Kri'fetJci, belo-

L o v r e c a n B r i j e 1r l. Veli ki Lovreean. vári bjelovari j., cs. G. Sveti lvan Zab no, •· t. 
• 

L o v r e c a n s e l o J. Mali Lovrecan. · Gru.dec, u. p. Farkaievac. 
Loneöli:a VaroA adók., Vrbovec plt., X Lov- Lubenonc f"'t Stinica adók., Jablanac pk., 

recka Varos, Lovrel'!ki Cerit, Lovrel'!ko Lukovo, Lika.-KorbatJa t.~m. Lika-KrbatJa, zenggi -· 
V•·hovefki Topolovac; . Belovár-Körös tJm. senji j., cs. G. Jablanae, n. t. és u. p. Jablanac, 
Bjelovar-Kri&ecci. kOrGsi kr•ievcii j., há~ 120, Luöani O, Brinje adók. és pk., Lika-KorbavtJ 
:E 766, H., o, 1.603 kb., tsz. Belovár Bjelovar, vm. Lika-Krbava, brinjei j., .:t. cs. cl. Brinje, .. 
jb. és ah. K01·Gs Kl'ilevci, cs. G. Vrbovec, 16, u. t. és u. p. Brinje. 
XXV, 88, u. t. és u. p. Vrbovec. Luöelnlca adók., pk., X Donja 

LoTJ"eiíka Val'oA O, Lovracka Varoi adók., Lucelnica, Gornja Lueelnica, Sacerié-brdo, Srednja 
Vrbovee pk., BelotJár-Körö• tJm, BjeZOtJar- Lucelnica, Topolovac-breB; Zágráb ""'· Za
KriietJci, kO rOsi krüevcü j., 0• cs. O. Vrbovee, greb, pisarovinai j., ház 7':l, f. 674, H., rk. Dubra-
u. t. és n. p. Vrbovec. nec és Pisarovinska Jamnica, 2. 7 J 3 kb., tsz. Zág-

Loneckl Cerik r-., Varoi adók., ráb Zagreb, jb. Pisarovina, ah. Jaska, cs. G. 
Vrbovec pk., ;BelotJár-Körö• tnn. Bjelovar- Pisarovina, 96, XXVI, 83, u. t. és u. p. Pisa-
KriletJCi, .kGrOsi kritevcii j., cs .. G. Vrbovec, l'OVina. · 
a. t. és u. p. Vrbovec. L u e e l n i c a L Toma.Aevecka Lucelnioa. 

Loneckl .Kuéari r-, Gostovié adók., Vrbovec Luclea O, Cerovac adók., Harilovié pk., Mod-
pk., Belovár ... Körö•""" Bjelovar-KriletJci, kG· rus-Fiume vm. Modru8-Bijeka, vojniéi j., cs. 
rOsi kri.!evcü j., cs. G. Vrbovec, u. t. és u. p. ö. Bu.rilovié, u. t. Károlyváros - Karlovao, a. P• 

• • 

Vrbovec. Barilovió. · · · 
• 

La'•oTo o, Lovrel'!ka Varoi adók., L· u c i c e l. Delnicke Lucice. 
• • • 

Vrbuvec pk., Betovár-Körös tJm. Bjelovar- Lucinel f"', Bratuljevci adók,. Vilió-selo pk., 
Krizevci, kGrOsi kri!evcii j., cs. G. Vrbovec, Poesega tJm. Poíega, pozsepi polegai j., 
u. t. és u. P• Vrbovec. cs. o. Biskupci, a. tö és u. p. Pozseg& - Po!era. 

Lonenlk o,· Vele~kovec 'adók., Ziatar pk., Luiíko O, Blato adók., t:itupnik pk., Zágráb 
Vara•a 11m. Yaraiain, zlatal'i j., cs. G. Z!lotar, vm. Zagreb, samobori j., .cs. o. Stupni~ki 
a. t. :llalar, a. P'• Z.Jatar-Histrica. · Ohrez, n. t. és u. p. Stupniéki Leskovec, 

Lonentovec Q, Svibovec adók., Varasdtep· · Ladbreg adók. és pk., Varasd 11m. · VtWal-
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dit~, ludbregi j., ház 265, i. 1. 7!4, H., o, (X, Luflbre§kl Torllec Q, Cukovec adók., Ludbre1 
rí.Ol3 kh., tsz. Varasd- Varaldin, jb. helyben, pk., "Varasd tim. Varalclin, Judbregi j., cs. ö. 
ab. Varasd Vara!din, ca. ö. helyben, 15, XXV, Ludbreg, u. t. és u. p. Ludbre~r. 
88, _[f( e. ~· . Sesvete adók., Ludbreg pk., Va· 

Lullbreg mv., Ludbreg adók. és pk., Varasa t•asd t•m. Varazrlin, ludbregi j., ház 9!,! 688, 
""'·- Varazain, ludbregi j., 0, (X, cs. ö. hely- H., rk. Ludbreski Sveti Gjuragj, 1.':!16 kh., tsz. 
ben, _[f( e. ~. · Varasd Varazdin, jb. Ludbreg, . ah. Varasd-

LudbreUa Komarnlea adók., Ludb1-eg Jlk., X Yara!din, cs. ö. Ludbreg, 16, XXV, 88; u. t. éa 
Ludbre5ka Komarnica, Ludbreska Luka; Varasa u. p. Ludbreg. · · 
tl/11.- Varala in, ludbregi j., ház 69, f. 4fí8, H., rk. Ludlna adók. és pk., Belo",ár-Körö• "m.-
Ludhreiiki Sveti. Gjnragj, 787 kh., tsz. Varasd Bjelot~ar-Kriiet~ci, kulinai j., ház 1!!0, f. 684-, 
Varaidin, jb. Ludbreg, ah. Varasd Varazdin, H., cseh, o. gk. Lipovljani, 1.095 kb., tsz. Be-
cs. ö. Ludbreg, 16, XXV, 88, u. t. és u. P• lovár Bjelovar, jb. ah. Cazma, ca. ö. 
Ludbreg. · Popova6&, 16, XXVII, 87, r (Ludina~Vid-

LudbreUa Komarnica O, Ludbreska Komar- l'enjak), ~-
nica adók., Ludbreg pk.; Varasd tlln. - Vat·ai· Ladina O, Ludina adók., és pk., Belo",ár-
Mtl, ludbregi j., cs. ö. Ludbreg, u. t. és u. p. Kőrös tma. katinai j., 0, · 
Ludbreg. . . cs. ö. Popov~a, r (Ludina-Vidrenjak), 

Lv.dbl'e!ika Luka O, LudbreAka Komarnica 4e?b. . 
adók., Ludbreg 'pk., ·Varasd t~m-. Vat·azdin, Ludlnlca O, Kato)i<!ko Selitée adók,, Ludina 
Judbregi j., cs. ~- Ludbreg, u. t. és u~ p. Ludbreg. pk.., Belo11ár-KöröB f1tll. · BjelotJar-Krile'fJCi, 

Ludbreike Senete O, · Ludbreske Sesvete kutinai j., cs. o. Popovaea, v.. t. és u. p. LudinL 
adók., Ludbreg pk., Varasd "'"· ·· Vara.Ztlin, ·Ludvincl adók., Bobota pk., Slerém ""'·
Judbregi j., cs. O. Ludbreg, •= t. és u. p. Ludbreg. Srijem, vukovari j., ház 1, i. 71 1 M., n., sz., 

Qlobo~ec O, Cukovec adók., Lud- rk. TorJineze Tordinci, kg. Bobota, 8{.6 kb., 
breg pk., Varasd t'm. Vat·aidin, Judbresi j., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Vukovar, cs. O. 
cs. ll. Ludbreg, u. t. és u. p. Ludbreg. Bobota, 70, XXVlll, 90, v.. t. Borovo,v.. p. Bobota. 

Ludbre!lkl ITanac O, Duga R1jeka adók., LndTfncl r'l, Ludvinci adók., Bobota pk., S.e-
Ludbreg pk., Varasd ""'· Vat·a!din, ludbregi rém tim.- Srijem, •vukovari j., ca. G. Bobot&, 
j., cs. ö. Ludbreg, a. t. és u. p. Ludbreg. n. t. Borovo, u. p. Bobota. 

Ludbreikl KnrloTec adók., Ludbreg pk., Va· L u d v i n c i P us t a L Ludvinci. 
rt~.Btl ·vm. Vat·aedin, ludbregi j., ház 87, :8 Lug O, Samoborski Klokoi!evec adók., Podvrh 
708, H., rk. Ludbreski Sveti Gjuragj, 1.197 kh., pk., Zágráb t~m. Zagreb, sarnohori j., cs. G. 
tsz. Varasd- Var&Zdin, jb. Ludbreg, ah. Varasd- Samobor, v.. t. és u. p. Samoilor. 

• 
Taraldin, cs. ö. Ludbreg, 16, XXV, 88, u. t. és L u g I. Cana<!ki Lug, Daborski Lug, Draganiéti 

• L p. Ludhreg. · Lug, Dugaéki Lug, Gradinski Lur, Jovanovi6a 
Ludbre!lkl Karlovec O, Ludbreski Karlovec Lug, Oslarski Lug, Priznanski Lur, Stiui~ki Lug, 

adók., Ludbreg pk., Varasd tim. . Varaidi1~, Zabol'!ki Lug. 
ludbregi j., cs. O. Ludbreg u. t. és a. p. Ludbreg. L u g a n i l. Miriéi. 

• 

Ludbl'eski Kuéan O, Hro.stovsko adók., Lud· Lugo.rl r~, Erdelj adót., · Generalski Stol pk., . 
breg pk., · VaraBa "-m. Vamzdin, lud~regi j., Modru•-Fiume t~m. Modrui-Bijeka, ogniini 
cs. 11. Ludbreg, n. t. és u. p. Ludbrer. j., cs. o. Generalski Stol, u. t. Generalaki 

Slgetec adók., Ludbreg pk., Va- u. p. Gornje Dubrave. 
rasd t1m. Vat·azdin, ludbregi j., ház 66, f, 388, Lugarskl Breg O, Dubravica adók., Kraljevec 
H., rk. Ludhreg, 536 kb., tsz. Varasd - Varddin, pk., VaraBd t~m. Varazdi,., klanjeci j., ca. 
jb." Ludbreif, ah. Varo.sd Varddin, cs. O. Lud- O. Klanjec, v.. t. Puséa-Bistra, v.. p. Kraljevee. 
llreg, 11.i, XXV, 88, u. t. és u. p. Ludbreg. Luka O, Pluska adók., Veliko TrifoviAée plt., 

Ludbre!lki Sigetec O, Ludbreski Sigetec adók., Varasd vm. Varaidin, klanjeci j., (j, 01. G. 
Ludbreg pk., V arasd t~m-. V at·aed·in, ludbregi Zab ok, u. t. és u. p. V eliko· Trgovis6e. 
~. cs. G. Ludbreg, u. t. és u. p. Ludbreg. L u t a I. Gabajeva Greda. 

Ladbreiki STeti Gjuragj adók., Ludbreg pk., L u k a l. Kl'mpotska Luka, LudbreAka Luka, 
Yc~t·asd vm. Vat·azdin, ludbreri j., ház 69, f Ore!ial!ka Luka, Oto~ka Luka, Pokupska Luka, 
&U, H., 0 , 676 kb., tsz., Varasd Vara!din, jb. Vrbovel'!ka Luka. · 
Ludbreg, ah. Varasd Varddin, cs. ö. Ludbre~r, L uk a I. Poljanske Luke. 
l&, XXV, ·ss, u. t. és u. p. Ludbreg. L uk a I. Zakanje. · · 

LudbreSkl Sveti Gjuragj 0, Ludbre!iki Sveti LnkA~ Lukács adók. és plt., X Kolac, Lu-
(ijuragj adók., Ludbreg pk., Vat·ascl vm. Va- kúcs Lukai! ; Ver6cee tltll. Vit·ovitica, verc5-
re~idin, ludbregi. j., (j, cs. ö. Ludbre~r, a. t. és czei viroviticai j., ház 68, t (.61, N., h., m., 0, 
a. P• Ludbre~r. 74.6 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ab. VereSeze-
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Virovitica, cs. o. Trézenföld Terezino Polje, 78, 7'6 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ab. Veróc,e 
XXVIll, 89, ~. r. ~. Virovitica, cs. ö. Trézenföld Terezino Polje, 

Lukac Lukács O, Lukács Luka~ adók. és 78, XXVIII, 89, r, ~. 
pk., Ve~·ócze t:m. Vi?'01litica, verelezei viro- Lukdes-LukuéO,Lukács - Lukac adók.éspk., 
viticai j., o, cs. O. TrézenfOld Terezino Polje, Verőeae vm. Vit·ovitica, veróczei virovi ti cai 

r. ~. j.. o, cs. O. TrézenfOld - Terezino Polje, 
uk a l! l. Pozeski Lukai!. r. ~· 

Lultacene adók., Goruja Rijek.a pk., X Bar- LukarlAée O,. Pro~rje adók., Dugo selo pk.., 
labdavec Fajerovec, Lukai!evec, Nemcevec; Va~ Zágráb vm. Zagreb, du~roseloi j., cs. ö. 
raad tmt. Varaldin, novimarofl. j., ház · 78, f. Brckovljani, u. t. Du~ro selo, u. p. Bozjakovina. 
MJJ, H., rk. Goruja Rijeka, 417 kb., tsz. Varasd Lukavac adók., Szlatina Slatina pk., Veró•ze 
-Varaldin, jb. Novi Marof, ah. Zlatar, cs. 0. vm. Virovilica, szlatinai alatinai j., ház 84., 
Goruja Rijeka, 16, XXV, 88, u. t. és u. p. Goruja i 4.60, Sz., h. n., rk. S!adojevei, kg. Szlatina -
Rijeka. Slatina, kh., tsz. Eszék Osijek, jh. és ah. 

LukaceTea o. Lukai!evee adók., Gomja Rijeka Szlatina Slaüna, ca. O. Szlatina Slatina, 78, 
pk., Varasd tim. Varaiain, novima1·ofl. j., es. XXVIII, 89, u. t. és u. p. Szlatina Slatina. 
O. Goruja Rijeka, u. t. és u. p. Goruja Rijeka. LukaTao O, Lukavao adók., Szlatina Slatina 

I. uk a l'! e v e c l. Toplil'!ki Lukal'!eveo. pk., Veröc•e vm. Virovitica, szlatinai slalinai 
L uk a l'! e v e e L Varaidinste Toplica. j., es. O. Szlatina u. t. és Ilo p. Szlatina 
Lukacka Ada ~ Lukal'!ki Budrovac adók., Slatina. 

Luká.cs- Lukai! pk., Verőele vm. Vit·ovitica, L uk a v e c L Klanjeéki Lukavee, Poubelaki 
verliozei viroviticai j., cs. O. TrézenfOld Lukavee, Posavski Lukavec, Sutlanski Lukavec. 
TerezinG Polje, •· t. és u. p. Lukács Lukae. Luke 0, Gomirje adók. és pk., Moarv•-Fivme 

· l_.:acld BudrOTae adók., Lukács ·- Lukai! t~m. - o~rulini j., os. o. Vrbovsko, 
pk., X Dijelka, Lukacta Ada, Lukai!ki Budrovac, u. t. és u. p. Gomirje. . 
Rit, Veliko Polje; Verőele vm. Virovitica, Lutetiélr-.,Modrui!iko Zagorja adók., ModruA pk., 
verilezei viroviticai j., há.z 68, f. 752, H., m., Moarva-Fivme 11m. Moarui-Rijelca, Olf\llini 
rk. Lukica Lukai!, S.Oi3 kb., tsz. Eszék j., cs. O. Modrua, u. t. és u. p. Modrus. 
Osijek, jb. és ab. Vercleze Virovitica, cs. O. Lukell O, Jelenje adók. és pk., Modru1-Fiv• 
TrézenfOld Terezino Polje, 78, XXVIII, 89, 11m. Moarui-Rieka, snAalri j., os. O. SuAak, 
u. "L és u. p. Luká.es Lukai!. u. t. Sui\ak, u. p. J elenje. 

L•kackl Budrovac O, Lukal'!ki Budrovac adók., Luklé-draga O, Ve~ika Popina adók., Zrmanja 
Lukica - Lukai! pk., Veröcze ""'· Virovitica, pk., Lika-Korbava "m. Liia-Krbat~a, ~rra6aci 
verilezei viroviticai j., cs. o. TrézenfOld- j., cs. O. V elika Popina, •· t. és u. p. Zrmanja-
Terezino Polje, u. t. és u. p. Lnké.os Luka~. v1·elo • 

Lukackl GaJ r'\ Gornje Bazje adók.; Luká.e:; Lukinié-brdo adók., Pisarovina pk.., X Bati11.0- • 
-Lukai! pk., VerOOle vm. Virovitica, verc5czei vac-brdo, Kl·pal\anec-brdo, Lukini6-brdo, PaWl· 
-·viroviticai j., cs. O. TrézenfOld · Terezino brdo, Por-brdo, Skender-brdo, Zutié-hrdo; Zágrtib 
Polje, u. t. és u. p. Lnká.cs Lukai!. vm. Zagreb, pisarovinai j., ház 116, f 697, 

Lukal5ko Brezovo ~ Lukal!ko Dugo selo H., rk. · llubranee, Pisarovinska Jamniea és Po-
adók., Luká.es Lukai! pk ; Yet•ócle Viro- k:upsko, 8.(U kb., tsz. Zé.grá.b -- Zag1·eh, jb. Pisa-
t~itica, verc5czei virovit1cai j., es. O. TrézenfOld l'Ovina, ah. Jaska, cs. O. Pisarovina, \16, XXVI, 
-Terezino Polje, u. t. és u. p. Luká.cs Lukai!. 83. u. t. és u. p. Pisarovina. 

Lukacko D11go selo adók., Lukács Lukai! Luktnié-brdo O, Lukini6-b1'1lo adók., PisaJO-
pk., X Brana, Lampovac, Lukai!ko.Brezovo, Lu- vina pk., Zágráb ""'· Zagreb, pisarovinai j.. 
kai!ko Du~ro selo; Verócze vm. ViroviticCl. cs. O. Pisarovina, u. t. és u. p. Pisarovina. . 
verc5czei viroviticai j., ház 167, ! 1.!66, H., Luklnió·draga O, Bratovanci adók., Ozalj pk., 
m., rk. Lukács Lukai!, ·J.6'8 th., tsz. Eszék Zágráb t~m. Zagreb, károlyvárosi -
Osijek, jb. és ah. Verc5cze Virovitiea, os. ö. j., cs. O. Svelice, u. t. Károlyváros Karlovae, 
T1·ézenfOld Terezino Polje, 78, XXVIII, 89, u. p. (}alj. 
Ilo t. és u. p. Lukács Lukai!. Lukin Meldl f'"'\1 GjiU'If.ievao adók. éa pk., BH8-

Lukacko Dugo selo O, Lnkal!ko Du~ro selo "ár-Kóröa t~m. Bjelovar-Kriievci, ~rjurgjevaei 
e.dók., Luké.cs Lukai! pk., Vertfeze vm. Viro- j., os. O. Gjurgjevae, u. t. és u. p. Gjurgjevae. 
11itica, ve1·clczei virovitico.i j., cs. o. Trézenfö•d Lukovcali: O, Gjurmanec adók. és pk., Vara.td 
-Terezino Polje, u. t. és u. p. Luké.cs Lukai!. V11&. Varalain, krapinai j., ca. G. Krapina, 

L nk a i! k o s e l o l. Kusevió·bl'elf. a. t. és u. p. K1·apina. 
Lukács · Lukac adók. és pk., X Kolac, Luká.es Lukovdol adók., Severin na Kupi pk., X h-

- Lukai!; Vertic1e vm. Virovitica, verc5czei lenc1, Gorenei, Lesei, Lukovdol, Podonl'!nik, 1\tijo; 
viroviticai j., ház 58, f. 4.51, .-N.; h., m., 0 , Moarua-Fiume - vrhoYSIIGi 
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j. biz 164., i, 61:1J, H., o, 3. i !lS kh., lsz. Ogulin, KrbatJa, zensgi ae nj i j., oa. it Zensg - Senj, 
jb. Vrbovsko, ah. Ogulin, cs. G. Severin na Kupi, u. t. és u. p. SzentsyOrsy Sveti Jur11j. 
96, XXVI, 84-, u. t. Vrbovsko, u. P• Severin na Luki\161 O, Sastine adók. és pk., Zágráb tJA 

Kupi. Zagrt:b, zágrábi zagrebi j., 08. G. Zásrf.b-
LukOTdol O, Lukovdol adók., Severin na Kupi Zarreb, u. t. Zágrlb Zagreb, u. p. Sestine. 

pk., Modrv•·Fivmt: vm. Moarul-R(ieka, L uk i i é i l. Ozaljski Lukiiéi. 
vrbonkoi j., o, cs. O. Severin na Kupi, u. t. Lallől r'l, Konjsko Brdo adók., Perulié pk., 
Vrbovako, u. p. Severin na Kupi. · Lika-KorbatJa om. Lflca-Krb•t~a, peruliéi j., 

Lukovtlolska Draga adók., Severin na Kupi pk., cs. O. Janj~e és Perulié, u. t. és 11. p. Perulié. 
)( Lukovdolska Draga, Nadvu~nik; Modrus- LumhardPnik 0, Popovac adók., Szluin SluDj 
Fiume ""'· Modrd-R(jt:ka, vrbovakoi j., ház pk., Motlrus-Fiume .""., Modru8-Rijt:ka, 
:19, i. 109, H., rk. Lukovdol, 1.81-3 kh., tsz. Ogulin, szluini · slunji j., ca. O. Szluin Slunj, u, t, és 
jb. Vrbovsko, ah. Ogulin, os. o. Seve1·in na Kupi, n. p. Szluin Slunj. _ 
Y6, XXVI, !14!, u. 1. Vrboysko, a. p. Severin na Kupi. Lunjkoveo allók., Maii l.lukovec pk., )( Lunj-

. LukOTtlolska Draga O, Lukovdolska D raga ko vec, Martinié; Vara.rd ""'· Varaidin, Jud-
adók., Severin na Kupi pk., ltfodrus-lli.ume vm· hreBi j., ház 79, :E 523, H., rk. Veliki Bukovec, 
- MQarv.8-1Ujeka, Vl'honkoi j., oa. o. Severin 7..90 kh., tsz. Varasd Va~aidin, jb. Luubreg, ab. 
na Kupi, u. t. Vrhovsk o, u. p. Severin na Kupi. \'a1·asd Varaiuin, cs. ö. Maii Bukovec, tli, XXV, 

Lukovdolska Ple!Uvica o, Klanac adók., Se- 88, u. t. és u. P• Ma.li Bukovec. . 
verinna Kupi pk., ~loat"I.U-li'iume ."m. Modrus- Llmjkovec O. LuDJkovec .adók., Mal~ ~ukovec 
Rijeka, vrbovskoi j., cs. G. Severin na Knpi, u. t. pk.,, VaraBa vm. Varaidsn, lu~bregi J., ca. G, 
Vrbovsko, u. P• Severin na Kupi. Mah Bukovec, u. t. _és u. ~· Mai1 Bu~o~ec. 

L k d lski C ·tin 0 · 'k ·dók S 'n Luplncl f"'\1 Erdelj adók., Generalskr Stol pk., u OT 0 e r-., soJm a .. ever1 'U: _, F' .., _, • B.. .. li .. 
. . · ..... o .. rvB- 1vme ""'· - ..... o .. ru"- •Jt: .. a, oru nr J., 

na .. Kupl pk., Mo.a;ti8-F,ume "~· . cs. o. Generalaki Slol, u. t. és u. p. Generalski 
RtJeb, vrbovsko1 J., ':"· O. Seve~n na Kup1, u. t. Stol. · ·· 

• 

Vrbovsko, u. p. Savenn na Kup1. . . Lupinjak adók., Hum Dit Sutli pk., ){ Humaki 
Lakovdolskl SmiAlja;k O , Sevenn na. Kupl Klenovec, Humlilki Strmec, Lupinjak, O!veée, 

adók. és pk., Modrtta-Fivme ""'· . Rusnica, Zarraja; VaraBd ""'· Varaldifl,· 
Hijeka, .vrbonkoi j., ca. lJ, Severin na Kupl, pregradai j., ház 179, i, 1.48j, H., rk. Taborako, · 
•· t. V1·bovako,_ a. ·p. Severin na Kupi. 1.500 kh., tsz. Varasd Varaldin, jb. Pre- · 

Luovec O, Pl'kos adók., Rasinja pk., Vara•d grada, ah. Krapina, ca. o. Humaki Brod, 51, 
1111t.- Varaldin, ludbrep j., oa. ll. Ludbreg, XXV, .81,. •· t. Pregrada, u. p. Hum na Sutli. 
L&. és u. P• Rasinja. · Lupinjak O, Lupinjak. adók., Hum na Sutli 

Lukovo O, SzentgyOrgy -· Sveti Juraj adók. és pk., VaraBd ·"•· Varalaifl, prerradai j., 
pi., Lika-Korbava vm.. Lika-Krba"a, zenggi ca. G. Humaki Brod, u. t. Pregrada, a. p •. Hum 
- senji j., o, ca. G. Zen gg Se nj, •· t. és a. P• na Sutli. . . 
SzentnOrgy · Sveti Juraj. Lupogl&T adók. és pk., Zágráb .,.. Zagr•b, 

. L u k o v o I. ~ribirsko Lukovo, Lovrel!ko Lu- dugoseloi j., ház ~. i. 1.6!8, H., 5, ,,777 kh., . 
kovo. tsz. Zágráb Zagreb, jb. Dugo selo, ah. 

L uk o v o l. Lukovo Sugar,je. Zagreb, ca. O. 'Brckovljani, 63, XXV, Si, u. t • 
• • 

Lull:ovo·Sugarje adók., Knrlopqo Karlobar Prikraj, u. p. Bot,ja.kovina. ·· 
pk., X Dev6ié-draga, Kijac, Kri!ao, Ku§a~a, Lukovo LupoglaT O, Lupoglav adók. és pk., Zágráb 
Sugarije, .Maii Porobljenik, Maii Priunac, llilk:o- vm. Zagrt:b, dugoseloi j., o, cs. G. Brckovljani, 
rita Seline, Pe6iee, Porat Lukovo, Raatovci, Re- u. t. Prikraj, u. p. Boljakovina. . 
dine, Rudelinka, Sedl~nica, Sultanula, Sarié- L u p o g l a v l. Ledeni~ki Luporlav. 
duplje, Siroka Punta, s .. garica, Suga~je, Sugaraka LuAcanl adók., Kraljev6ani pk., Zágráb ""'" 
Duliba, Su~njevac, Teplik, Tomljenovié-!alo, Zagreb, slinai j., ház 1~, f. 1.171>, Sz., ki-
Tr~tenica, Veliki Porobljenik, Veliki Prlnnac, Bacuga. 2.132 kh., tsz. Petrinja, jb. és ah. Gl.ina, 
Zbig; Lika-Korbava "~· Lika-Krba.,a, gos· cs. O. Kraljev6ani, 96, XXVI, 83, u. t. Banslti 
piéi j., ház 11S6, f. 1.116, H., o. 2!0.fj59 kh., tsz., Gr!lbovac, a. p. Baéusa . 
jb. :S ah. Gospié, cs. ö. Karlopago Kal'lobag, IJWíöani O, Lu16ani adók., Kraljev~eni l'k., 
79, .... XVI, 86, a. t. és u. p. Karloparo Kar)(Jbag. Záyrú.b vm. Zagreb, glinai j., oa. G. Kraljev-

. LukoTo Sugarje O, Lukovo-Suga1·je adók., Kar- 6ani, u. t. Bo.nski Grabovac, a. p. Bal!u,a. 
lopara -Karlobag pk., Lika-Korba"a vm. -Lika- Lu§clé r'l, CsepP.n Cepin adók. és pk., y,_ 

· Krba.,a, gospiéi j., o, os. o. Karlopo.go - Ka - 1'ÚC&e vm. Vir011·6tica, eszéki osijeki j., cs. G. 
. lobag, u. t. és u. p. Karlopago 1\.arlobag. C~epén Cepin, u. t. és u. p. Csepén éepin. 

Lukouke Struge r'l, l::izenlgy/)l'I!'Y ~veti Luzale r." Újvukovár és ÓvukoYÍU' Novi és 
Juraj adók. és pk., Lika-Ko1·bat1a vm. -- Lilca- Stal'i Vukovar adók., Vukovár Vukovar pk., 
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Bsertm vm. Srijem, vukovari j., cs. O. Vukovár 1 Brad, cs .. O. Oriovac, 78, XX V lll, 91, u. t. és u. l'• 
- Vukovar, u. t. rs u. p. Vukovár - Vukova1·. Oriovac .. 

J,u!an adók., Moravée-Belovar pk., X Lu!an, Ln! .. anl O, L~~ni adók. é~ pk., Possef/U tl»t. 

Moravée·Belovar; Zágráb vm: Zagreb, szent- .Po.,.egn, bJ•odi J., cs. O. Oriovac, u. t. és u. p. 
· ivánzelinai svetiivanzelinai _j., ház 171, f !142, ÜriOv~c. . . . . 
H., rk. Moravée, 1.976 kh., tsz. Zágrl\b Zagreb, L u la n ~ l. Zag~.rsk~ L~iam. 
jb. Sze n ti vánzelina Sveti I van 7..elina, ah. Zág- · L u! a n J ak L l:i!mlJnmco.. 
1-ib Zagreh, cs. o. Ka!liua, 63, XXV, 8!, u. t. J.uians~i Clglcnl~>: .adók., Lu!ani p~., l'ozsega 
Szentivánzelina Sveti Ivan Zelína, u.. P• Sesv~::te. ,,m, Pozcga, hrod1 J., hb 65, f 358, H., u., 

rk. Oriovac, kg. Kobo.A, H3 kh., tsz. Pozsega-
Lo.!~n O, Lulnn adók., M?ravée-~el.ovaJ' pk:, Polega, jh. és o.h. Brod, cs. o. Oriovac, 78, XXVIII, 

~ágra~"~"·. Zagreb, .szenbvánzehn~J sv~h- 9l, u. t. és u.. 1,. Oriovac. · 
tvanzeh~ai J., cs. ~· Ko.ima, u. t. Szenhvánzehna Luianski Ciglenlk Q, Lulanski Ciglenik adók., 
- Svetl Ivan Zelma, u. p. Sesvele. I,uzani pk., Pozsega vm. Pozega, hrodi j., es. 

L u l a n I. Bi!lkupecki Luzo.n. o. Oriovo.c, u. t. ~s u. p. Oriovao. 
Lninnl adók., és pk., Possega vm. Polega, Luiniean, Bt·dovee adók. és pk., Zágráb""'·-

hrodi j., ház 140, f 828, H., sz., rk. Oriovo.c, kg. Zagreb, zágt·ábi zngrebi -j.; cs. O. Zaprdié, 
Kobai, 1.761 kh., tsz. Po,sega Po!ega, jb. és ah. u. t. és 'u. p. Zapre!iié. 
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•acclJ O, Gjurmllnec adók. és pt.,· Varasd 78, XXVJl. 89, u. t. és o. p. Újgradiska . Nova 
·""" Varaldin, k1 apinni j., cs. ö. K1·apina, Gradisk.a. · .. 
•· t.· és u. p. Krapinn. i Maökovae Q, 1\fai:kovo.c adók., Újgradiska -

Macurovae r-, Kom adók., Zrmanja pk .. Lika- Vo.njska Novn Gro.diska pk., Poesega ",n. -
Korbava "m. Lika-Krbava, graéaci j;, cs. O. Posega, újgradiskai · nova~radi!lkni j., o. cs. ö. 
Z!manja-vrelo, •· t. és u. p. Zrmanja-vrelo. Ógradiska Staro. Gro.diska, u. t •. és u. p. Új-

Iacute adók., Vo~in pk., X Macute, Martin- gradiska Nova-Gro.diska.. . 
potok; Verócee vm. Virovitica, szlatinai l\1 a é It o v a c I. Mo.ckovo.c-Prebelin . 

• 

alatinai j., ház 88, i, 618, Sz., h., m., rk. és kg. Ma ck o v a c I. Vóéinski Maékovac. . 
Voéin, !U07 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. .Mncknvne·Prebelln r-, Djakovaöki Selci adók . 

· Szlatina Slatina,, cs. (!. Voéin, 78, XXVIII, 89, és pk., Ve-róc3e vm. Virovi ti ca, diakavari-

• 

•· t. és u. p. Voéin. . . djakovoi j., cs. ·O. Diakovár Djakovo, u. t. f.s 
Macute O, Macute adók., Voéin pk., Verdcse u. p. Diakovér Djo.ko\•o. . 

""'" Virot~itíca, szlatinai slatinai j., . Cl!. O. M a tk o v e c I. Ivanci. 
Voéin, u. t. és u. p. Voéin. . . Ma ék o v e c l. Ravenski Maékovec. 

JI' ace arlók. és pk., X Banjkovec, Maée, Maii Ma ék o v e c l. Rnde 
Komor, Veliki Komor; Varasd 11m. Yaraidín, ca 0, Tiborjanei adók .•. Vanjsko Val-
ziatari j., ház 47!, ! !.918, H., o, 3.!122 kh., tsz povo pk.;. Veróc:ee ·11m. Virovitica, eszéki-
Yarasd Vara!din, jh. és ah. Zlatar, cs. ö. osijeki j.; cs. O. Valpó Valpovo, u. t. és u. p. 
Zlatar, 53; XXV, 81, u. t. Zlalar, ~· . . Valpó Valpovo. . 

Iai:\e 0, Mo.ée adók. és pk.. Ya1·asd vm. .Mackovo selo adók., Jabukovac pk., Zágráb. vm. 
Varailli n, ziatari j., O• cs. o. Zlatar, u. t. Zagreb, petrinjai j., ház 90, ! 61 u, Sz., kg • 
Zlatar, ~- · · Tremu~njak, iU28 kb., tsz., jb. és ah. Petrinja, cs. 

Jraekl Q, Brezine adók., Farka!levac pk., o. Kraljevl'.ani, 91i, XXVII. 83, u. t. és u. p. Kral-
• • 

Bel0t1ár-Körös t;m. Bjelovat· Kriie11c,, helo- jevéaui. -- · ·· 
• 

vári · hjalovari j., es. O.. Sveti Ivan Zabno, MackoTo selo O, Maékovo selo adók., Jo.bu-
u. t. Sveti Ivan Zahno, u. p. Farkaievac. .. kovac pk., Zágráb vm. Zagrcb, tJetrinjai· j., 

• 

· J( a ék i I. Gornji Trpuci. ' cs. O. Kro.ljevéani, u. t. és u. p. Kraljevéani. 
adók., Újradisk.1 Vanjaka Nova MndaraAevec O, Hrastovljan adók., .Martijanec 

Gradiska pk., X Mai:kovac, Skoéinae, Visoka Greda; pk., Varasd vm. Varazel in, ludb1·egi j., cs. ö • 

l'o11ega vm. Po'icga, újgradiskai novaB'ra- Ludbl'eg, u. t. Ludbreg, u. p. 1\lartijanec. 
ciiikai j., ház 1M, i. Sil, H., (), 3.358 kh., ~z. Mntlarinel ~. Pelríjavci adók. és pk., Verőcse 
Pozsega Potega, jb. és ah. Újgradiska Nova tltn. Virovitica, esztloki osijeki j., cs. o. Hizo-
Qradi.Ak.a, cs. o. Úgradisko. Sta• o. Gradiskn, vac, u. t. és u. p. Petrijevci. 
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M.adhreTa B:\ra r-., Gorjani a·.lók. és pk., lovae, cs. o. Károlyváro.; Karlovac, 96, XXVI, 
Verdeze vm. Virovitica, diakovári djakovoi 84, u. t. Károlyviiros Karlovae, u. p. Jaskovo. 
j., Cll. o. Drenje, u. t. Semeljei Siroko Polje, llnlllcno O, }lahi~no adók., Jalikovo pk., Zág-
•· p. Gorjani. • ráb vm. Zagreb, károlyvárosi karloraci j., 

'!lfadiarevo O, Donje Makoji~ée adók., Novi C;,· es. il. Ktu·oly;·:í.ros- Karlovac, u. t. Károly· 
Mnrof pk., Varasd vm. Vct1"C1Zilin, novimarofi város - Karlovne, u. p •. Jalikovo. 
j., 0, cs. O. N ori Marof, u. t. és •· p. N ovi Marof. llnlaovljlé adók., So§ice pk., X Donji Oiilrc, 

illadiari a~~ók., Mo~éenica pk.. Zág1·cib vm. Gornji Oiitrc, Radinovo Brdo, Tup~ina; Zágráb 
- Za gre/J, petriojai j., ház 75, :E 455, H., sz., vm. Zag·reb, jaskai jastrebnrskoi j., hé.z 248, :€. 
rk. Gornje Komarevo, k;. Blinja és Staro selo, 1.0!!1, H., rk. Donji OAtrc, gk. Ka!U, !.441 kh., 
u·.6 kh., tsz., jb. és rih. Pelrinja, cs. ö. Bijelnik, tsz. Zágráb Zagreb, jb. és ah. Jaska Jastre-
96, XXVII, ~S, u. t. Hlinjski Kut, u. p. Blinja. barsko, cs. O. Kostanjevac, 96, XXVI, ~2, u. t. 

M.a11!ari O, Mad!ari adók., Maileenica pk., Kraiiié, u. p; Kostanjevac. • 
.Zá gr(íb vm. Zagreb, peu·injai j., cs. O. Bijelnik, Mnhovo adók., Martinaka Ves pk., Zágráb t1m. 
-.. t. Blinjski Kut, n. p. Hlinjn. _ Zagreb, sziszeki sii!llki j., hé.z 141, i. 691, 

Jlndiarska Rl'tfll1:& Magyarrétfalu O, Rét- H., rk. Martinaka Ves, 2.5!5 kh., tsz. Petrinja; 
falu Hetfala adók. és pk., Vet·ócee v·m.. Virovi- jb. és ah. Sziszek . Sis~k, cs. O. Sziszek Sisak. 
lica, eszéki osijeki j., ~, cs. O. Eszék Osijek. 63, XXV ll, bl, u. t. Sziszek Sisak, u. p. Mar-
L t. és u. p. Németrétfalu Njema~ka Retfala. tinska Ves. 

Magadinovae r., Feriéanci adók. és pk., Verócze Mahovo b, 1.\fahovo adók., Mnrtinska Ves pk .. 
•· - Virovitica, nasiczi naéicei j., cs. ö. Ora· Z d grá b vm. Za gre b, sziszeki sisaki j., es. 
hovica, u. t. é~ u. p. Ferii!anci. O. Sziszek Sisak, a. ~ Sziszek - Sisak, u. p. 

Jlagareée Polje r-., Zrmanja-vrelo adók., ~iarlinska Ves. 
Zrmanja pk., Lika-Kot·bava tm~o L·ika·Krbava. ·lluja adók. és pk., Zágrűb """ -
gr&eaci j., ca. O. Zrmanjn-vrelo, u.- t. és u •. P• glinai j., ház 6!i!, :t 338, H., 0, 466 
Zrmanja·vl'elo. ·· Petrinja, jb. és ah. Glina, cs. ö. Gornji 

Za_q·reb, 
kb., tsz . 
Klasnié, 

)[agariee r., Konjsko' Brdo adók., Peruiiié pk., 9_Ci, XXVI, 83, u. t. Glina; ~-
Lika-Korbava vm. Li.ka·Krba"a, perusiéi j., Maj a O, Maja adók. és ·pk, Zcigrcib vM.-
cr. O. Janj~e, u. t. és u. p. PeruAié. Zagrcb, glinai j., O• cs. O. Gorn;i 1\ lasnié, u. t. 

Ma g d i é i l. Cerovni~ki Kolicli. Glinaf ~-
• 

Iaglé-Mala adók., Ujkapela Nova Kapela Majar adók., Levanjska Varoii pk., X KranJski 
• 

pk., X l\Iagié-Mo.la, Medjice; Poeaega vm. -- Dol, Majar, Trnavski Rako\'ac; Vert' ele t~m.
Poh ga, újga·adiskai novagradiskai j., ház· 15 ~. Virovilica, eliakovári djakovoi j., hé.z tOB, 
! H., r., rk. Újkapela Nova Kapela, ! 555, sz., h., m., n., -=f, rk. Levanjska Varoii 
rk. Sibinj, 5.817 kb., tsz •. Pozsega . Po!ega, és Trno.va, ,gk. Piiikorevci, 3.984 kh., tsz. Eszék 
jb. és ah. ·Újgradiska Nova Gradilka, cs. o. Osijek, jb. és ah. Iliakovár Djakovo, cs. O • 
• 

Ujkapela Nova Kapela, 78, XXVII, 89, u. t. Levanjska Varoii, 78, XXVIII, 90, JI• t. Diakovir 
tis a. p. Újkapela Nova Kapela. . Djakovo, v.. p. Levanjska Varos. · 

• 
Iagié-lllala O, Magié-Maia adók., Ujkapela lllajar O, Majar adók.,. Levunjska Varol pk. 

Nova Kapela pk., Poesega vm. Poiega, újgra- t1m. VirofJitica, diakovári djakovoi 
diskai novagradiilkai j., cs; O. Újkapela Nova j., -=f, es. O. Levanjska Varo!i, u. t. Diakovár-
Kapela, •· t. és u. p. Újkapela Nova Kapela. Djakovo, u. p. Levo.njska VaroA. · 

• 

Ma g j e v uk i l. Hrienik. Majdan adók., Rnjevac pk., Zágráb vm. -
Iagleni!a O, Trojstvo adók. és pk., Belovár- Zagreb, dvori j., ház 86, :t 174, Sz., h., rk. 

Körös Bjelovar-Krilet1ci, belovári bjelo- Gvozuansko, kg. Zirovac, 8.515 kh., tsz. Petrinja, 
uri j., ca. O. Belovtr . Bjelovar, u. t. és a. p. jb Dvor, ah. Petrinja, es •. o. Rujevac, 96, XXVII, 
Kiiulinovac. · 88, u. t. Dvor, u. p. Rujeva~ki BeAlinac. 

ll a r o v c i l. Badovinci. Majtlan O, Majdan adók., Rujevac pk., Zdg-
.llagrarrétralu Jlad!arska Betfala O, Rét· ráb vm. Za,qreb, dvori j., cs. ö. Rujevao, •· t. 

falu- Retfala adók. és plr.., Ver6cee "m. Dvor, u. p. Ruje,·alíki Beillinac. 
Yirovitica, eszéki osijeki j., ~, cs. ö. Eszék Hajdan Vrdnik 0, ·Manastir Vl'dnik adók .. , 

_ - Osijek, 11. t. és u. p. Németrétfalu · Nje- Vt·dnik pk., Seerétn t1m. Srijem, iregi iregi 
aai!ka Retrala. . j., cs. t$. Majdan Vrdnik, u. t. és u. p. Vrdni~. 
- Kabiiíno adók., Jukovo (u Malom Erjaven) Majer r-, Gomirje adók. és pk.1 Modrtu-Fiunze 
pk., X Goriéaki, Konjkovsko, llahi~no, Sebreki, ·v·m. ];foarus-Bijeka, ogulini j., cs. o. Vrhovsko, 
Tuiikani, Vukoder, Zagraj, Zorkovac; Zágráb u. t. és a.· p. Gomirje. 
fill. Zagreb, kirolyvárosi karlovaci j., ház Majerje adók., P,Jltrijanec pk., 
SI&, :t t.!IOa, H., o és rk. Ozalj, 2.8f.B kb., tsz., Majerska Ov~ara; Varasa vm. 
Zágráb Zagreb, jb. és ah. Károlyváros Kar· varasdi · varaid.ini j., hé.z 81, j 

• 

• • 

• 

X Majerje, 
Varafdit~, 

ö39, H .. rk • 
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Petrijanec, 1.-'77 kh., tsz., jb. és ah. Varasd Zágrdb ""'·· Zagreb, sziszeki · sisaki j.. 
Varafc'lin, cs. O. Vinica, 16, XXV, 88, •· t. cs. O. Lekenik, u. t. Lekenik, u. p. Sela. 
Varasd Vara!din, u. p. Petrijanec. · · Kajuroo adók., Vojakovac pk., BeZovár-KIJrla 

Majerje O, Majerje adók., Petrijanec pk., ""'· BjelotJar-Krilevci, _kOrlSsi krilevcii j., 
Varasd vm. Vcaralaín, varasdi varaidini j., ház 50, i !168, H., rk. KOrOs Krilevci, 636 kb., 
cs. O. Vinica, u. t. Varasd Vara!din, n. p. tsz. Belovár Bjelovar, jb. és ah. KOrOs Kri-
Petrijanec. · levci, CB. O. KOrOs Krilevci, 16, XXV, 88, u. L 

Ma j e r o v o se l o l~ ~vica. KOrOs Krilevci, u. p. Vojakovac . 
Vrelo r'l, Sinac adók. és pk., Líka- Majurec O, Majurec adók., Vojakovac pk., 

Kot·bava Líka-Krbava, otoosáni otooaci Belovár-KIJröB Bjelovar-KríletJcí, kOrösi 
j., cs. 6. Janj~e, u. t. Otocsán Oto~c, •· p. krilevcii j., cs. O. KOrOs Krilevoi, •· t. 
Leiée. KOrOs Krilevci, u. p. Vojakovac. . 

Kl\forska OviSara 0, l'Yiajerje adók., Petrijanec .Maj ar Graberje r-., Greda. adók., Sela pk., 
pk., Varasd""'· Varalditz, ;arasdi varaidini Zágt·áb vm. Zagreb, !'Ziszeki sisaki j, cs. ö. 
j., ci. O. Vinica, •· t. Varasd Varddin, u. p. Sziszek u. t. Sziszek Sisak, u. p. Sela • 
Petrijanec. . . Majur Jurjovae ,-..., Pesi!enica adók., Lekenik 

·Kajkovee O, Sveta Helena adók., Szentivan- pk., Zágt·áb vm. Zagt·eb, sziszeki eisaki j., 
Jelina Sveti !van Zelinll pk., Zágrdb ""'· cs. ö. Lekenik, u. t. és u. p. Lekenik. 
Zcagreb, uentivé.nMlinai svetiiv!Lnzelinai j., 0, Maii Bokovec adók. és pk., 
•· o. Brckovljani, u. t. és u. p. Szentiván- Varasd""'' - Varazdítz, Judbreii j., cs. o. Maii 
.elina Sveti Ivan Zelina. Bukovec, u. t. és u. p. Maii Bukovec. 

Po]jane adók., Jukinac pk., Zágráb 11laklae r-., Knno\rec adók., Koprivnii!ki Ivanec 
•tn· Zagreb, rlinai j., ház 199, i 1.315, Sa., pk., Varasd ""'· Varaeditz, ludbreii j., cs .• ö • 
.of, rk:. 1.868 kh., tsz. Petrinja, jb. és ah· Maii -Bukovec, u. t. és u. p. Rasinja. 
Glina, CB. O. Glina; 98, XXVI, 83, ·a. t. és u. p. Maklen O, Brod-Moravice adók. és pk., Mod-
Glina. . rus-Fiume 11m. Modru8-Rijelca, delnioei j., 

J(ajske Poljane O, Majske Poljane · adók., os. ö. Brod-Moravice, u. t. és u. p. Brod-Moravioe. 
• • 

Jukinao pk., Zágráb ""'· ZagrtiJ, glinai j., Ma kl o v a o l. Koreniilki Ponor. 
.· =f, cs. O. Glina, •· t. és n. p. Glina. . llakov Hrlb O, éaba•· adók. és pk., Mod,..,._ 

• 

• 

• 

· Iajskl Trult adók., Maja pk., Zágrdb '""'· .lt'iume ""'· Modt:u8-.Rijeka, i!abari j .. cs. o. 
Zagreb, glinai j., ház 82, f. 54!, Sz., kr. Majské Üabnr, u. t. Cabar, u. p. TrAée . 
Poljane és Vlahovi6, 1.'!!8 kb., tsz. Peb:inja, jb. ~ako udk 0, Modru!J adók. és pk., .Modrvl-
• ah. Glina, cs. G. Maii Gradac, 96, XXVI, Fiume ""'· · ogniini j., cs. O. 

· 11. t. Glina, n. J• Maja. Modru§, u. t. és u. p. Modru§. _ • 
. 'h nfk O, Majaki Trtnik adók., Maja Kakslmovae r-., Manastir KruAedol adók., Kru-
pk., Zágrdb ..._ Zagreb, glinai j., cs. ö. §edol pk., Bzerlm ""'· Brijem, iMgi iriiri j., 
llali Gradac, u. t. Glina, u. p. Maja. cs. o. Ireg · Irig, u. t. Ireg ll'ig, u. p. Kru§edoL 

, Iajsko Brio r., Obijaj adók., Maja pk., Zdg- adók., Újgradiska Vanjska Nova Gra-
r~b ""'· Za.greb, glinai. j., cs. ö. Obljaj, •• t. ui§ka pk., Po6BtJga ""'· Polega, újgradiskai
Glina, •· P• Maja. . j., ház 83, ~ U!!, H., rk. és ktc . 

• 
llajstoroviéi 0, Moi!ilski Zb'jeg adók., Pri· Ujgradiska Nova Gradi§ka, 271 kh., tsz. Pozsega 

• 
ai§lje pk., MoartfB-Fiume ""'· Moarui-Rijeka, Polega, jh. és ah. Ujgradiska Nova Gradiska, . 
nluini slunji j., cs. lJ. Gornja Moi!ila, u. t. cs. O. Újgradiska Nova Gradi.§ka, 78, XXVII, 8B, 
Szluin Slunj, n. p. Plimi!lje. u. t. és u. p. Újgradisk.a Nova 

• • 
·- )[ajar adók. 's pk., Zágráb ""'· Zagrd, 0, Maia adók., Ujgrndiska Vanjaka 

. j., h4z 99, i!. 518, H., rk. és kg. Kostaj- Nova G1-adi!ik.a pk., Pozseg a 11m.. Poeega, 
nica, 815 kb., tsz. Petrinja, jb. · Kostaj n ica, ah. újlfradiskai - novagradiiikai j., cs. O. Ujgradiska
Petrinja, cs. O. Kostajnica, 96, XXVII, 83, :f, Nova G1-adi!ika. u. t. és u. p. Új.rradisku. -

!!: . p. u. N o va· G radi ska. : 
Major O, Major adók. és pk., Zágráb """· Ma l a l. Cernil'ka Maia . 

· Zagreb, kostajnicai j., cs. ö. Kostajnica, r. Mnla Dnrna adók., Gruhi!in,o Polje pk., BelotJár-
-~ p. u. . Köt·iis "m. Bjelovar-KriletJci, grubi!inopoljei 

.tl R j u r l Fark&.o!Jevai!ki Majur, Miholjailki j., ház ól, i. 335, Sz., h., m., rk. Grubi§no Polje, 
Majur. . kg. Barna, 671 kh., tsz. Belovál" Bjelovar, 

Maj u r L Pribiéki Strmac. · jb. Grubisno Polje, ah. Belovár Bjelovar, cs. lJ. 
llajur Clgoil r., Gulée adók. és pk., Zágrli.b G1•uhimo Polje, 16, XXVII, 87, u. t. és u. p. 

"tn. Zagreb, sziszeki sisaki j., cs. o. Gus~e, Gruhi!\no Poljll. 
u. t. Sunja, u. P• Gu!ióe. . 1\laln llnrna Q, Mala Barna adók., Grubi!in~ 

Mnjur Dullea 0, Dulica adók,, Sela pk., Polje pk., Bt:lovár-Körös vm. Bjelovar-Krizeflci, 
• 

•• • 
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grubiimopoljei j., cs. O. G1·ubiAno Polje, u •. t. és Ill a l a G o ri c a l. Nedeljaka Gorica. 
L p. Grubisno Polje. ·Ma l a G o r i c a l. Turavoljaka Mala Gorica. 

Mnla Brainaka O, Brainska adók., Sokolovac Ma l a G r a d us a l. Ga·aduaa. 
pk., Belovar-Köröa vm. Bclovar-Kt·iievci, Maia Glidura 0, Slikaue adók., Gra&Lc pk., 

- koprivnicai j., cs. O. Sokolovac u. t. Lika-Korbata vm. LiktJ-Krbava, lrl'ac!aci j .. 
Lepavina, u. p. Sokolovac. cs. O. Gra~c, 11. t. és 11. p. Gro.ác. · 

:Ma l a B r a n j sk a l. Mala Brainska. Jln.la JaÍ!enovuiía adók., GrubiAno Polje pk:., X 
Jlala Brilljanica 0, Brsljanica adók., Yulr.ovje Barnjanaki Vinogradi, Maia Jo.senovac!a; Bdo-

pt., Belovár-K6t'öa vm. Bjelovar-Krilevci, vár-Köröa v·m. BjeZotJar-Krilevci, grubiAno- • • 
rare§nicai. j., cs. o. Garesnioa, u. t. Gareinica, poljei j., ház 53, f, !:.179, Sz., rk. Grubiino Polje, 
a. p. Velikll Br&ljanica.. . kg. Velika Barna, 850 kh., tsz. Belovir BjeJo-

Mala Bukovica O, Baéin-dol adók., Cernit var, jb. Gl'ubiino Polje, ah. Belovár Bjelovu, 
pk., Ponega vm. Polega, újl!'radiskai nova- cs. o. G1·ubi!!no Polje, 16, XXVll, 87, •· 1;. él 
rradiskai j., CB. o. Újgradislr.a N o va GJ•adiilka, u. P• Grupi~no Polje. -· 
•· t. és u. P• Cernik. . lllala Jasenovaila O, Maia Jasenovac!a adók:, 

Iala Bnna O, Mraclin adók., Vukovina pk., GrubiAno Polje pk., BelotJár-KörtJs .,.., Bjl-
. Zágráb ""'· Zagt·eb, nagnoriczai velika- lot~ar- Krilet~ci, irubi~nopoljeij., cs. ö. Grubisno 
(Orico.i j., cs. o. Nagygoricza Velik:a Go1·iea, Polje, •· t. és u. p. Grubisno Polje. 
•· t. Nsgygori!)za V elika G~riea, u. p. Novo Ci6e. ·Jubina O, OtrUAevec adók., Podvrh pk.. 

Iala Ciglena O, Ci8lena adók., Trojstvo pk., Zágráb 'Dm. Zagreb, samobori j., ca. O. S•mo- -
.Belo"át··Körös tJm, Bjelovar-Krilevci, helo- bor, u. t. és 11. p. Samobor. . . 

• 

vári bjelovari j., cs. ö. Helovir Bjelovar, . .JIIala Jelsa O, Gornje Stative adók., Netrsti6 
•· t. és a. p. Severin. pk., Zágráb vm. Zagreb, károlyvirasi karlo-

Mala CrkTina O, Burié-selo adók., Krnjak vaci j., ca. o. Duga Resa, u. t. Károlyviiros -
pi., ModrUB-FiufiiB tJm. Motlru8-Bijd:a, voj- Karlovac, u. p. Nelretié. 
Di6i j., cs. O. Veljun, u. t. és u. p. Krnjak. Kapela f'"\1 Dabar adók. és pk., Lik. 

Iala Cre!!njevica adók., Pitoma6a pk., Belo- KorbatJa "'"· Lika-Krbava, otocaáni oto~ci , 
• 

.ar-Körös vm. Bj.lot'at·-Krile~:ci, gjurgjevaci j., cs, O. Dabar, a. t. Oloosán Oto~ac, a. ,. -j., ház 8(., i, 4.60, m., h., sz., =t-, rk. Kozarevac, Skare. · . 
kh., tsz. Belovir Bjelovar, jb. Gjurgjevac, J[lfsa .ll, Bijelo Brdo ·adák. éa pk~ y,. 

ah. Belovár Bjelovar, cs. o. Pitom&6a, 16, r6c•e v»l. - VirOtlitica, ~éki oaijeki j., OL 

l.XVll, 87, u. t. és u. p. Pitoma6a. O. Dalja Dalj, 'u. 1;. és L P• Szarvas Sarval. 
M:ala Cre!!Djevica O, Maia. Cre!injevica ·adók., Maia Kopanica adók., V elika Kopanica pk:., 

Pitoma6a pk., BeZotJár-KörtJa t~m. - Bjelo11ar- Poesega tJm. Po'iega, brodi j., ház 64o, f. SU, 
Krilevci, gjurl!'jevaci j., =t-, os. ö. Pitoma6a, u. t. H., m., rk. Velik.a Kopaniea, kg. Novo Topolje, 

• 

ta u. p. Pitoma6a. . 9-W kh., tsz. Pozsega. -- Po!ega, jb. éa ah. Brod, 
Iala DapileTlca O, Dap&lvica adók., GrubiAno cs. ö. Vrpolje, 78, XXVIII, 91, L t. Vrpolje, 

Polje pk., BeZotJár-KöröB t~m. · Bjelotlat·-Kri- a. p. Velika Kopanica. · 
ietH:i, grubi!inopoljei j., es. ö. Grubiano Polje, Kopanica 0, Maia Kopanica adók:, Velita 
•· t. éa u. P• Grubi!!no Polje. . . , Kopanica .pk., Poesega "m. Polega, brodi ·j., 

Iala . Erpenja adók., t Kraprnatephcz Kra cs. ö. Vrpoije, •· t. Yrpolje, u. p.- V elika Kopa-
pinake Toplice pk., Yara•a tlfiJ, - Varazdin· nica. 

pregradai j., ház 28~, f, 1.630, H., rk. Krapina, Maia ·xosa O Mrt!inica. adók Perjaaica pk. 
teplic~ Krapínske Toplieze, Tubelj és ~eli~a- Modrua-Fiume '".m. Modrui-Bijeka, vojni6t 
ErpenJa, 1.6-'5 kb.,. tsz. Varasd Yar~dm, Jh· j., cs. ö. Perjashm, u. t. Generalaki Stol, u. P• 
Pregrada, ah. Krapma, cs. O. Pregrada, 53, XXV, p . . 
" é K · t l' K · k erJaslca. ot, u. t. s u. p. raprna ep 1ez rapms e .... L u K Brod K · 
Toplice. !u.nla_ e~nlca O, ·ol·ód .. /m. . na u~a 

Jlala ErpenJa O, Mala Erpenja adók., Krapina- ad~k. es pk._, !lf.odrua-Fqem~ ~odru&-
tepliez Krapinske Toplice pk., Vat·a•d tltn. lü:Jeka, deln;cel J., cs. o. D~lnrce, L 1;. es u. P• 
Yaraldita, pregradai j., os. o. Prebrrada, n. t. és Bród K.fm. Brod na Kupr. · 
1. P• Krapinateplicz Krapinske Topliee. LoTreiíina 1'"'1, Gostovié adók., Vrbúvec . 

Iala Gora O, Vinagora adók., Desinié pk., pk., Belovár-Köt·öa vm. Bjelovar-Kri'i~tJct, 
Y11raad t~m. Yaraiidin, pregradai j., os. O. kOrOsi -- krizeveii j., es. ö. Vrbovec, u. t. és a. P• 
Desini6, u. t. éa L p. Desinié. ' Vrbovee. · · -

ll a l a G o r a L Ledeni~ka Maia Gora. Jlala Ludlna O, Vidrenjak adók., Ludina pk., · 
ll&i.a Gorica o., Pokopski Brest adók., Sela Bezo"ár-KöröB vm. . BjelQtJar-Kr~;e"ci, kulinai 

pk., Zágráb tJm. Zagt:eb, sziszeki sisaki j., j., cs. _ö. Popovo.l!a, u. t. és u. p. Ludina. 
~. ca. O. Sziszek Sisak, 11. t. é~ u. p. Pelrinja. Mala llaslenjnco. f'"l, Vrijeska adók.,. Veliki 
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Hastaji pk., l'ozse,qa tml. - l'ozegrt, daroJ.vari j., 1\[aln Plana f'\1 Douje Pazar.i:lte, atlók., l'aza· 
. cs. 11. Gjula\•es, u. t. és a.. p. Veliki Bastaji. ri§Le pk., Lika-Kot•ba'IJa ""'· Lika-KrbatJa, 

Mala lllnka adók., Odra pk., Zágráb vm. perosiéi j., cs. O. P11zari~le, u. t. Peru!iié, u. p. 
Zagreb, nagygoriczni v elikagoricai j., ház 67, Pazariste. · 
i. 466, H., rk. Odra, 1:06 kb. tsz. Zágráb Zagreb, Mala Podvdk& RakoTica O, Podor!ika Rakn-
,ih. Nagygoricza Velika Gorica, al~. Szisz\"'k vica adók., Podvrh pk., Zágráb 'Om. Zagreb, 
S1sak, cs. O. Odra, 53, XXV, 8!!, u. t. Nagy- sarnohori j., cs. O. Samobor, u. t. és u. JI • 
goriczn Velika Gorica, u. p. Odra. Samobor. · 

Maia Mlaka O, Maia Mlaka adók., Odra pk., Maia Popina O, Zrmanja.-vulo adók., Zrmanja 
Zágráb tim. Zagreb, nagygoriczai velika- pk., Li.lai-Korba1:a 'IJm. Lika-Krbat~a, gral!aci 
goricai j., cs. o. Odra, u. t. Nagygoricza Velika j., cs. O. Zrmanja-vrelo, u. t. és n. p. Zrm:m.ja-
Gorica, u. p. Odra. vrelo. - · 

Ma l a M l i n s ka l. Mlinska. Ma l a R ak o v i c a I. Mala Podvrska Rakovica • 
. Hala MaiSna adók., Sokalova c pk., X Donji Ma l a R as i n j a l. Rasinja. 
llaslarec, Gornji Maslarec, Mala Mucna, Sokoloval!ki Maia Remeta adók., Jaz ak pk., Bzet·ém, "'"· -

• 
Brdjani, Siroko selo; BelotJár-Körös 'IJm.-Bje- St·ijem, iregi irigi j., ház 68, :f. SO-lo, Sz., .::f. • 

lotlar-Kriie'IJci, kapronczr1i koprivnicai j., 1.648 kb., tsz. Mitrovicza Mitrovit'.a, jb. Ireg · · 
hu 14B, f, 7!9, H., sz., 1·k. Zrinski Topolovac, Irilr, ah. Ruma, cs. o. Vrdnik, 70, XXVIII, 
kg. Gornje Sredice, !!.010 kb., tsz. Belovár. Hje- u. t. Vrdnik, u •. , p. ~azak. 
lovar, jb. és ah. Kaproncza Kopl'ivnica, ca. o. Mala Remeta Q, Mal~ Remela adók., Jazak · 
Sokolovac, 16, X X V, 88, a. t. Lep:nina, u. p. pk., S.et·ét" vm. St•ijem., iregi h·igi j., .::f, 
Sokolovac. · · Vrdnik, u. t. Vrdnik, u. p. Jazak. 

Maia Jlucna o; Maia Mul!na adók., Sokolovac Ma l a R i j ek a l. Du ga Rijeka . 
pk., BelOtJát··Köröa vm. l}jelovat·-Kriie."ci, Maia Solfna adók., Stankovac pk., Zágráq 

· kapronczai koprivnicai · j., cs. O. Sokolovac, "'"· Zagreb,- glinai j., h~ HIS, i 915, H., 
•· t. Lepavina, u. p. Sokolovac. O• 1.49ii kb., lsz. Petrinja, jb. és ah. Glina, cs. 

Maia Osirna O, Ostrna adók., Dugo selo pk., O. Glina, 96, XXVI, 83, u. t. és u. p. Gliua. 
Zágráb ""'· - Zagreb, dugoseloi j., cs. o. Dugo llala Solina O, Maia Solina adók., Slanko-
selo, u. t. Dugo selo, a. p. Bo!j!lkovina.. vac pk., Zágráb 'IJm. Zagreb, glioai j., o • 

llala l' acetina · O, Petrovako adók. és pk., cs. O. Glina, u. t. és u. p. G.ina. 
'Yaf'asd tllll. - Varaidin, krapinai j., cs. ö. Ma l a T r n o v i t i c a I. Trnovitica. 
X:rapina, •· t. és u. p. Krapi'na. Maia Vai!ica adók. és pk., Beerém 'IJin. 

Iala l'aka O, Sra~.ak adók., Ribnik pk, Zá g· Srijem, sidi j., ház 8~6, :E !1.!85, Sz., h., .::f, 
• 

ráb 'Om. Zagreb, U.rolyvárosi karlovaci j , rk. Morpvió, gk. Sid, fi.5f.!, kh., tsz. Mitrovicza-
cs. o. Maii Modruspotok, u.· t. Károlyváros Mitr.n•iea, jb. Sid, ah. Mttrovicza Mitrovica. 
Karlovac, u. p. Ribnik. , -", . cs. O. Moroviéi és Sid, 70, XXVIII, !10, u. t. és u.p. 

ll a la P e c k a I. Pecka. . Si d. . 
Iala PeratoTica adók., Grubisn-o Polje pk., Vai!lc~ O, Maia V~!iica adók és pk., 

Belotfár·Köröa tJm. Bjelo."at· Kriievci, gru· 8ze1·em tJm. St"ije1n, aidi j., =t=-~ cs. O. Morovie . -
bisnapoljei j., biz 6S, :E 348, Sz., h., rk. Gru. és Sill, u. t. és u. p. Sid. 

· bimo Pol,je, gk. Di!inik, kg. Velika, Peratovica, Maia Vojka r-., Vojka adók. és pk., Snrém 
966 kb., tsz. Belovár Bjelovar, jb. Grubisno Polje, tJm. · Srijem, ópazovai starapazovai j., cs. O. 
ah. Belovár Bjelovar, cs. O. Grubisno Polje Úpazova Stara Pazova, u. t. Újpazova Nova 
16, XXVII, 87, u. t. és u. p. Polje. Pazova, u. p. Vojka • 

ParatoTica Q, Maia Peratovica adók.; ··Maia. Vranovina adók., Topusko plt., Zágrdll 
&rnbi!ino Polje pk., Belo'IJár·Köt·(Ja 'IJtll. Bje- 'Om. Zagreb, taposkoi j., ház 51, :f, 8!3, Sz,. 
lovar-Kriievci, rrubisnopoljei j., cs. O. Grubisno kg. Topusko, 1.449 kh., tsz. Petrinja, jb. V1-gin· 
Polje, •· t. és u. p. Grubi~no Polje. · most, ah. Glina, cs. O. Topusko, 1:16, XXVI, 88, 

adók., Ral!a pk., Belo'IJár-Kö- n. t. és u. p. Topusko. 
rle t~m. BjelO'IJtir-Kriiti'IJCi, belovári bje- Maia VranoTina O, Mala Vranovina adók., 
lovari j., ház 96, f, 496, m., h., sz., rk. Veliki Topusko pk., Zágráb tim. Zagreb, topuskoi j., 
Grdjevac, kg. Nagypiszanioza Velika Pisanica, cs. O. Topusko, u.. t. és u. l'· Topusko .. 
1.145 kb. tsz., jb. és ah. Belovár Bjelovar, HalbaAo "• J esenica adók., Plaski pk., Motlru•
es. O. Ral!&, 16, XXVII, 87, u. t. Voliki Grdje· Iliume 'IJtn. Modrui-Rijeka, ogulini j., cs. ~~-

• 

va.c, u. p. Ral!a. J esen ica, u. t. Pl Ili ki, a. p. Saborsko. 
!lala l'isanica O.- Maia Pi sanica adók., Raca Ma l b a l e l. M~ilske Malba!ie. 

pk., Belo'IJdr-K6r6s "'"· Bjelot:ar-Knit~'IJci, Ma l b a !i e l. Vajin-vrh. -
heloviri bjelovari j., ca. O. Raéa, u. t. Veliki Male Ba§unje O, Belgrad adók., Grizane-Bel-
Urdjevac, u. p. Ral!a. · grad pk., MotlrtfB-Fiume vm. - Jloélt·u$-Rijeka, 
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• 

oirhenicai- erikvenicai j., cs. O. Cirkvenica - vár-K6róa vm. Bjelovu·r-Kt·,ievci, körösi -
Crikveniea, u, i. és u. p. Gri!ane. · kri!evcii j., cs. O. Vrbovec, u. t. és u. p. Grade~. 

l\lale Brfsnioe Q, Stiniea adók., Jahlanac pk., Maii Budi6l Q, Budiéi adók., Buc pk., Po1sega 
Lika-Kot·batJa tim. Lika-Krbava, zenggi - L'm. Pozega, pakráezi p:tkraci j., cs. o. Rullko . 
senji j., es. O. Jablanac, u. t. és u. p. Jablanac. Kamensko, a. '- Pakd.cz -- Pakrae, a. p. Bul!ko 

.Jiale Drage Q, B1·od-Moravice adók. és pk., Kamensko. 
Modrus-l!'iume t~m. Modrus-Bijeka, delnicei Mali Bakone adók. és pk., K Majur Molve, 
j .. cs. O. Brod-l\foraviee, u. t. és a. p. Brod-Mora- Mali Bokovec; Varasd t~m. Varaldin, ludbresi 
vice. . j., hé.z !tt, :! 1.865, H,, rlr. Veliti Bukovec, !I.Oir3 

• 
:Male Q, Draii.ce adók., Jelenje pk., kh., tsz. Varasd Vara!din, jb. Ludbrer, ab. 

Modt·us·Fiumc vm. Modrui-Bijeka, suiaki j., Varasd VaraZdin; ca. o. Mal i Bukovec, 16, XXV, 
. cs. o. Susak, u. '- Suiiak, u. p. Jelenje. 88, ~· 

Male Sesvete O, Vojakovallke Sesve~e adók., . Maii ll11koveo Q, Mali Bokovec adók. és pk., 
Vojako,·ac pk., B~lot~ár-Köröa ""'· - Bjelot~ar- Vt~raad t~m. Varaldin, ludbreri j,, ca. o. Maii 

• Kriievci, körOsi -- krilevoii j., cs. o. Sokolovac, Bukovec, ~· --
•· 1;, Carevdar, a. p. Vojakovac. '.Maii Cnrevdar O, Vojakovac adók. és pk., 

Male Sredlce O, Srediee adók., Gudovac pk., Belovár-Köröa vm. Bjelovar-KrilefJCi, kOriisi. · 

• 

·BelofJár-Köróa vm. Bjelooar-Kt'i"levci, belo- - kri!evcii j., cs. o. Koros - Kriievci, a. 1;. Ga-
. vári bjelovari j., cs. o. Belovár Bjelovar. revdar, kolodvor, •· p. ~jakovac. 

a. t. és u. p. Belové.r Bjelovar. M a 1 i é i l. Sekulió. 
Ialelen Xosa n, Bojna adók., Maja pk., .Mall Canak 0, éanak adók., Bunic pk., Lika-

Zágráb vm. Zagreb, glinai j., os. o. Obljaj, Korbava tim. Lika-Krbaoa. korenicai j., cs, o. 
· a, t. Glin,a, u. p. Maja. Bunic, u. t. és u. p. Bunié. 

Jlale~eTI6-selo Q, Ulinja-vrelo adók., Yojnió Jlallcka adók., Gemernica pk., Zágráb , •. -
pk., Modrus"Fiume vm. Morlruí-Rijeka, voj- Zagreb, topuskoi j., ház 66, i 42j, Sz., kr. Blatusa, 

· ni~i j., os. ll. Vojnió, a. t. és u. p. Ulinja. 1.760 kb., tsz. Petrinja, jb. Vl'IJ'Ínmost, ah. Glina, 
Iale1;16 adók., Netretió pk., X Malelió, Novflrad os. o. Vrginmost, 96, XXVI, 831 11. 1;, Vrrinmost, 

na Dobri, Toneiéi; Zágráb vm. Zagreb, ká- .n. p. Gornja éememica. . · 
rolyvé.rosi- karlovaci j., ház 11!1, i 75{.1 H., rk. Malieka Q, Malillka adók., Gemernica pk., 
Novirrad nn Dobr"i, 1.88:3 kb., tsz. Zágráb Zágráb vm. Zagreb, lopuskoi j., cs. G. Vrrin-
Zarreb, jb. és ah. Kirolyváros Karlovac, os. ll. most, u, t. Vrginmost, u. p. Gornja. Cemernica. 
Maii Modruipotok, 96, XXVI, St., u. t. Károly- Dol Q, Veliki Dol adók.; Bakarac pk., 
vé.ros Karlo,•ac, •• p. Nelretió. Morlrua-:h'iume t~m. · Morlrv8-Rveka, iuiiakl j., 

Ialetié 0, Maletié adók., Netretié pk., Zágráb 0, cs. ll. Kraljevica, u. t. és u. p. Kri!iAée. 
fJIR,- Za gre b, károlyvárosi karlovaci j., os. o. Ma l i D om b ok l. Humöici. 
Maii ~odruiipotok, u. t. Károlyváros Karlovac, M a l i D i ~ n i k. l. Diiinik. 
a, p. Netretió. . Erjavec Q, Jükovo adók. és pk., Zágráb 

M a lll t i ó s e l o l. Klenovica. vm. Za_qreb, károlyvé.rosi -- karlovaci j., cs. G. 
Ma l e t i n c i l. Dobanov ci. Svetice, u. t. KArolyváros Karlovac, ~ (lu-
Maii Bastaji adók., Veliki Bastaji ·pk., X Maii kovo). 

Bastaj i, V elika Maslenjaca.; Po eae ga vm.- Poiega, Maii· Goreneo Q, Bednja. adók. és pk., Var11a.d 
darnvari j., ház 85, :E öi>O, n., sz., m., d', rk. vm. Varaldin, ivaneci j., ca. G. BeJnja, u. 1;. 
Gjulaves és Daruvir Daruvnr, kg. Veliici Bas- Leporlava, u. p. Bednja. \ -
taji, t.881 kb., tsz. Pozsega Poiega, jb. és ah. Mali Grabi6~nl O, Botinovae adók., Sok.olo
Daruvár Daruvar, cs. G. Gjulaves, 78, XXVII, Yac pk., BeZot~ár-Kdr6s ""'· Bjelot~ar-Kt·ilevci, 
89, u. t. és u. p. Veliki Bastaji. · - kapronczai koprivnicá.i j., cs. o. Sokolovac, 

][ali Butajt O, Maii Bastaji adók., Velika u. t. Lepo.vina, u. p. Sokolovac. 
Bastaji pk., Poesega vm. Po'iega, daruvari j., Mall Gradac adók. és pk., X Glinaki Trnova.c, 
ef, cs. o. Gjujaves, u. 1. és u. p. Veli ki Baataji. Ma.li Gradac, Momciloviéa Kosa; Zágráb vm.

Iall Blla6 Q, Tulnik adók., Pieternica plt., Zagreb, glinai j., ház !t6a, i 1.751, Sz., .:f, 5.400 
Po,sega vm. Poeega, pozsegai. pof.erai j., cs. o. kh., tsz. Petrinja, jb. és ab. Glina, cs. o. helr· 
Ru8evo, L t. Ciglenik, a. p. Pleternica. ben, 96, XXVI, 83, a. t. Banski Grabovac, 

M a li B i s a ll' l. Pod vorec. IZI· ·· · . 
M: a l i B o l c l. Boi~. M.ali Gradac Q, Ma li Gradae adók. éa pk., 
M al i B o l fa D l. Bolfan. . Zágráb vm. . Zagreb, slinai j., .:f, cs. ll. helr-
Iali BorU: "'- Voloder adók., Popovaöa pk., ben, u. t. Banaki Grabovac, [8]. 

BeZo'llár-&r6a BjeZovar-KriZevci, kulinai JlaU Grdjevac adók., VeliiLi Grdjevac p'k., 
j., CB. a. Popovaea, •• t. és •• P• Popovaea. Belová.r-KöröB vm. BjeZOtlar-Kriie"ci, Bl'Ubii·-

.M'all Bt•uonc Q, Gradec adók:. és pk., Belo- • nopoljei j., hé.z 107, f. ó6!1, Sz., m., rk. Veliki 
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. Grdjevac, kg. Nagypiszanicza Velita Piaanica, Veliki Bastaji pk., Pozsega vm. Pole,qa. claru-
I.607 kh., lsz. Belovár Bjelovar, jb. Grubisno vari j., cs. ö. Gjnlaves, u. t. és u. p. Veliki Bastaji. 
_Polje, ah. Belovár Bjelovar, cs. O. Veliki Grd- :Modrnl!potok O, Modrulipolok adók., 
jevac, 16, XXVII, 87, a. t. Veliti Grdjevac, u. p. Netretié pk., Zágráb vm. Zagreb, károlyvárosi 
Zrinjska. karlovaci j., cs. O. Mali Modruspotok, a. t. 

•Ali GrdjeT&c O, Mali Grdjevac adók., Veliki Károlyváros Karlovac, a. p. Netretió. 
Grdjevac· pk., Belovár-KiJriJI 111n. .Bjelovar- adók., SoAice pk., X DragoAevcl, Ka
KriiefJCi, grubisnopoljei j., cs. O. Veliki Grdjevac, menci, Keseri, Kun~ni, LijeMe; Malinci; Zá,qráb 
L t. Velik:i Grdjevac, u. p. Zrinjska. Zagreb, jaakai jaatreharskoi j., Mz 200, 

!laU Qreguronc O, Selno adók., Krapina· ! 88,, H., ik· Radatoviói, 2.161 kh., tsz. Zálfl'áb -
teplicz Krapinske Toplit:e pk., Varasd vm. Zqreb, jb. és ah. Jaska Jastrebarsko, cs. ö. _ 
Yaraldit~, pregradai j., ca. ö. Zabok, n. t. Kostanjev.ac, 96, XXVI, ~. n. t. Krasié, a. p. · 
•· p. Krapinateplicz Xrapinske Toplica. Radatoviói. 

Hala n, Sreti Rok adók., Lovinac pk., Malloci O; Malind adók., Sollice pk., Zá,qráb 
Lüca-KorbaM 11m. Lil:a•Krba11a, grac!aci -j., "m. Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., os. ö. 

· es. o. Lovinac, a. t. és a. p. Lovi nac. Kostanjevac, u. t. Krasié, u. p. Radatoviéi. 

• 

• 

• 

IaU Jadrö adók., Severin na Kupi pk., Ma l i n c i l. Belajaki Malinci. 
.liwme ""'· ModruB-BijeJ:a, vrbovskoi . j., ház IallniAée n. Leiiée adók., Sinac pk., Lika-K or-
87, :f, tM, H., rk. Lukovdol, 969 kh., tsz. Ogulin. batla vm. Lika-KrbafJa, oto~ci j., 
jb. Vrbovsko, ab. Ogulin, ca. O. Severin na Kupi. os. ö. Janj~e, a. t. Otoosán Oto~c, u. p. Leiiée. 
96, XXVI, 84-, •· t. Vrbovako, a. P• Severin na lialino adók., Oriovac pk., Ponega vm. 
· l:upi. PÖeega, brodi j., hAz 9!1, i. .&!o, H., sz., rk. Ori.&-

Ball Jadrö O, Maii ladre adók., Severin na vac, kg. Koba!J, 891 kh., tsz. Pozsega Polega, _ 
l:upi pk., Motlrua-Fiume 11m. Modruí-Bijeka, és ah. Brod, os. ö. Oriovac, 78, XXVIII, 91, 
nbovskoi j., cs. O. Severin na Kupi, a. t. Vr bo vako, íÍL. h. (Lu!ane-Malino ), u. t. 6I u. p. Oriovac. 
•· p. Severin na Kupi. O, Malino adók., 01iovac Poesega 

IIailk O, Oto.t na Pobri adók., Bosiljevo pk., tlm. Polega, brodi j., cs. ö, Oriovao, m. h. 
Jlodrus-Fivme .,"., Modrui·Bijda, Vl'bovskoi (Lu!ane-.Maljno), u. t. ée u. p. Oriovac . 
j., cs. o. Severin na Kilpi, u. t._ Generalaki Stol, M a l i N o v ak i l. Maruiieveeki Novaki. 
L P• Gornji Dubrava, . llali Otok O, Gjelekove~ki Otok adók., Gjele-

Ball Iamanjskl Vrh O, Police-Piriiiée adók., koveo pk., Varasd · -- Varaldin, ludbregi j., 
Ozalj pk.~ Zá,qráb 11m. .Zagreb, károlyvárosi cs. O. Maii Bukovec, u. t. és u. p. Legrad. 
karlovaci j., os. G. Svetice, a. t. Károlyváros lll a l i O t o k l. Nartski Otok . 

. -
K:arlovac, u. p. Ozalj. M a l i P a il i j a n I. Pa!iijan. 

ll a l i In a n a c ·1. Klanac. · Jlali Podgorcl r-'1, Podgorci adók., Gudovac 
Kali Komor o, Maee adók. ~s pk., Yara1d pk., BelofJár-Körös Bjelovar-Kri~eflci, 

""'" Varaidin, .zlatari j., cs. O. Zlatar, u. t. belovári bjelovari j., ca. o. Kapela, u. t. ~s 
Zlatar, a. p. Ma&!. . u. p. Roviiiée. · 

.Kozinac O, Kosijersko selo adók., Bari- llall Poganac O, Botinovab adók., Sokolovac 
loTi~ pk., vm. Modt"ai-Bijeka, pk., Belovár-KiJrös 11m. Bjelovar-Kriievci, 
vojniéi j., 011. O. Bnrilovié, •• t. Krnjak, u. p. kaprpnczai koprivnicai j., cs. ö. Sokolovac, 
Barilovi6. / 11. t. Lepa.vina, u. p. Sokolovac. 

Maii .Kraj r\, Divo selo adók., Gospill pk., ·Lika- Kali Pomoéln 0, Csepén Cepin adók. és 
Korbava ""'· LiJ:a-KrbafJa, gospiéi j., cs. O. pk. Ve,·öeee ."m. Vit·ovitica, .eszéki osijeki 
Gospié, •· t. és u. p. Gospié. - j., és. O. Csepén éepin, u. t. és u. p. Laczháza 
' )(ali Kat O, Kri!polje adók., Jezerane pk., Vladislavci. 
Lika·Korbat~a Lika-Krbatla, brinjei j., 11all Porobljenik n, Lukovo Sugarje adók., 
cs. O. Jezerane, u. t. és u. p. Kriipolje. Karlopago Karlobag pk., Lika-Korbava V711. -

Jlali Loneean O, Kriiovljanska Dubrava Lika-Krbava, gospiéi j., os. O. Karlopqo Kar-
adók., Kriiovljan-Cestica pk., Vara1ti 11m. Va· lohag, u. t. és u. p. Karlopaga Ka1·lobag. 
raldin, varasdi , varaidini j., ca. O. Vinica, Potoeec Q, Poto~ec adók., Vojakovac 
R. t. 6I R. p. Vinica. . pk., Belovár-KöriJI m. Bjelovar-Kriievoi, kö-

.llall Lag O, Ge1·ovo adók. és _pk., rösi kriievcü j., cs. O. Körös Kriievci, a. t. 
Fiu-me """ Modru8-Bijeka, ~a_bari j., os. ö. KOrOs Kri!evci, u. p. Vojakovac. · 
Gerovo, u. t. és u. p. Gerovo. Mnli Potok O, Berek auók. t!s pk., Belovár· 

Jlall Maoe1J O, Jeaenje o.dók., Gjurmanec pk., Körös 'IJm. Bjelovar-Kriievci, garaiinicai j., 
Vat·a~a "m. Varalain, krapinai j., os. O. Be- cs. ö. Ivanska, u. t. Belovár Bjelovar, u. l'• 
dnja, u. t. és u. P• Krapina: _ Berek. 

Kali Miletinac n, Bastajaki Brdjani adók., Ma l i P r ok o p l. Prokop. 
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][ali Pr.lunae r'l, Lukovo Sng orje adók.,· Kar- Moarus-.l!'iutM "m. Moarui-Rijeka, azluini • 

· Ioraro - Karlobag pk., Lika-Korbava vm. - a1unji j., ~. cs. o. Cetin'-grad, u. t. Szluin-
Lika-Krbava, gospiéi j., cs. O. Karlopaga Kar- Slunj, u. p. Cetin-grad. · 
lobag, u. t. és u. p. Knrlopago ~ Karloba g. llnljevaeko SeilAte r'l, Maljevu.c adók., Cetin-

Iali Radinel adók,, Kraljevci pk., Beerém ""'· grad pk., Modrus-Fiume 111n. Modru~-Rijeb, • 

- Srijem, rumai j., ház 1 Hl, i. 68:l, Sz .. m., ~. szluini slunji j., os. o. Cetin-grad, . u. 1;, 
' rk. Ruma, !.476 kb., tsz. Mitrovicza Mitrovica Szluin Slunj, u. p. Cetin-grad. 

jb. és ah. Ruma, cs. ö. Ruma., 7Q, XXVUJ, 9!1, Ma. l j e v l! e v o se l o l. Maia Solina. • 

L 1;, és· u. p. Ruma. .· Maljkovi61 fl, Vodotei! adók., Brinje pk., Lika- • 

Mali Ratllnol O, Mali Radinci adók., Krnljevci Kot·bava 'lltn. Lika·K'I'ba'lla, brinjei j., cs. \,, • 

pk., S•erém tJm. ·· Sríjem, rumai j., ~. cs. o. Brinje, u. t. és u. p. Hrioje. · 
Ruma, u. i. és u. p. Ruma. · Ma l j u z i o i I. Ponikve. . · 

)[ali Bas1ioTac O, Rasenica adók., Ivanovo Ma l o B u d as e v o l. Budasevo. 
• 

~tlo pk., Belovtír-Köriis vm. Bjelovat··Krise'llci, llalo DrljekoTo fl, Orahovica adók. és p)[., Ye-
rrubiilnopoljei j., cs. ö. GrubiSno Polje, u. i,, rócee vm. Vii'Ovitica, nasici na!íiczei j., cs. O. • 

Grubilno Polje, u. p. I vanovQ selo. Orahovica, u. i. Orahovica, u. p. Zdenci. 
ll a l i R as t o v a c I. Raatovl!ié. · .Malo r"\, Gaéiste adók., Cabuna pk., 
Ialf Bana r.., Raven adók. és pk., Belovár· Verőeze vm. VirofJitica, verilezei virovitical 

Köröl "m. Bjelovat··Kt·ieevci, kiJrOsi kri· j., cs. ö .. Suhopolje, 11. t. és .u. p. Suhopolje. 
tevcii j., 0, cs. o. KOrlis -- Kri!evci, u. i. Kö.rös Glogovo r'l, Grab adók., Gra~ac pk.,. 

o 

- Kriiev.si, u. p. Ra ven. .· Lika-Kot·ba'lla vm. Lika-Krbava, grac!.aci j., 
• • 

' Ma I i Sk o l! a'j l. Skol!aj. • cs. ö. Gral!ac, 11. t. és u. p. Gral!ac . 
• Kali Tabor O, Prislin adók., Hum na · Sutli Malo QrailAée O, Natkri!ovljan adók., Kri-

pk., Varasa vm. Varaldin, preg~.·adai j., cs. zovljo.n éestica pk., Varasa ""'· V"raiai11, • 

. 11. Humaki Brod, u. t. Pregrada, u. p. Hum na varasdi varazdini j., cs. o. Vinica, u. t. és u. p.· -· 
· Sutli. V in ica. 

• ll al i T 3o b o r v l a s t d v o r l .. Tabor-dvor. Malo Korenovo O, Korenovo adók., Gudovac 
Iali Tuk r'l, Janja Gora adók., Piaaki pk., pk.., Belovár-KöröB "m. Bjelovar-Krizevci, 

•• 

JCodrus-Fiume vm. ModruS-Bijeka, ogniini belovári bjelovari j., cs. ll. Beiovár Bjelovar, 
~. Cl. O. PlaSki, u. t. és u. p. Pla!:iki. u. t. és u. p. Belovár Bjelovar. 

ll al i V r h I. J alzabelsiti M·ali Vrh. Maio Nabrdje O, Nabrdje adók., Gaiiinci pk., 

• 

)(a I i V r h l. Maii Kamanjski Vrh. ·Veröcze vm. Viro'lliHca, diakovári djakovoi. 
Iall VukoYié O, Kremen adók., S~luin- j., cs. ll. Lavmjska Varo!l, u. t. és u. p. Diakovár 

· Slonj pk., Moaru1-lliume t1m. Modrus-Rijeka, Djakovo. · 
. aluini slunji j., os. o. Szluin Slunj, u. t. és · Malo N ovo selo n, Calma adók. és pk., S•et·l• 

• 

u. p. Szluin Slunj. v·m. Srijem, mitroviczai mitrovicai j., cs. o. 
)[ali Zdenof adók.; .Grubi&no Polje . pk., X éalma, u. t~ és u. p. éalma. 

Iali Zdenci, Zdenal!lr.i Orlovac; Belovár-Kiit·ös Malo PolJe O, Kaludjerovac adók., Peruilié 
• o 

·-. - Bjelor~ar-Kt·iievci, grubi!:inopoljei j;, bá~ pt., Lika-Korbafia "'n. Lika-Krba'lla, peruAiéi 
i. 1.119, cseh~ sz., h., m., rk. Grubisno Polje, j., cs. o. Peru!lié, u. t. és u. p. Perus(é . • . . 

·q. Veliki Zdenci, i.098 kh., tsz., Belovár Bje- PdjeTo Q, Prljevo adók., Zrmanja pk., 
. 1ovar, jb. GrubiSno Polje, ah. Belovár Bjelovar, Lika-Korbava t1m. Lika-Krbava, rral!aci j., 

01. ll. Grubi!lno Polje, 16, XXVII, (,7, u. t. és ~s. O. Zrmanja-vrelo, u. t. és u. p. Zrmanja-vrelo. 
1. p. Veliki Zdenci. Malo Selce O, Divjake adók., Strad pk., Mod- · 

Iali Zdencl O, Maii Zdenci adók., Grubisno rus-Fíume tim. Moclt·us-Bijeka, delnicei j., 
Polje pk., Belovár-Körös vm. Bjelovar·lú·i- cs. ll. Brod-Moravice, u. t. és u. p. Skrad. 
ietlci, grubisnopoljei j., cs. o. Gr·u~is.Do Polje, :Malo selo O, Cmi Log adók. és pk., Modt·us-
•· t. és u. p. Veliki Zdenci. li'iume ~n. Moarus-Rijeka, delnicei j., cs. O, 
· ll a l i Z d e Q l! a c l. Zdeni!ac. · Delnlce, u. t. és. u. p. Crni L ug. . 

ll ali r-, Pazariste adók. és pk., Lik a- M a l o s e l o l. Musalu~ko · Maloselo. · 
Korbava tJm. ' Lika-Krbaua, perosiéi j., cs. ll. Malo Sljene r'l, Sestine adók. és pk., Zá,q·ráb • 

Pazar-iste, u. 1;. Gospié, u. p. Pazariste. v1n. Zagreb, zágrábi zagrabi j., cs. ll. Zágráb 
•• 

IaljeT&c adók., Cetin-grad plr.., )( Maljevac, Zagreb, n. t. Zágráb Zagreb, a.. p. Sestine. 
· .llaljevacko Sehsle ; Moa1·us•Fiume vm .. · ·- Mod- · . Malo Svlnjiiíko O, Svinji~ko adók., .Gusée pk., 

nd·Rijeka, szluini s]unji j., ház 148, i. 9-Hl; Sz., Zágráb vm. Zagreb, sziszeki sisaki j., cs. O • 
.:f, rk. Cetin-grad, !2.405 kh., tsz. Ogulin, jb. és ab. Gusée, u. t. Sunja, u. p. Gusée. · 

• 

tiduin Slunj, cs. ll. Cetin-IJrad, 79, XXVI,. 8~, Ma l o T r g o v i§ é e J. Tuheljske Toplice. 
• 

•· t. !3zluin Slunj, u. p. Cetin-grad. Malo 'l'r.ojsho adók., Trojstvo pk., X Domin-
llnljevu.c O, Maijevu.c adók., Cetin-grad pk .. kovica, Kegljevac. Malo Tro,istvo, Trojatvena Vrbica; 

• 
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tüSO Mal-Man , • 

BelotJár-K!Wös vm.-Bjclovar-Kr-iicvci, helovári Mannstir Jnz:\k n, Mauo.slir Jazak !fodók., Jazak 
--bjelovarij., ház 17ti,·f,S:.!7, H., rk. Tt·ojstvo, 3.037 pk., Sec-rl!m vm. St'ije11~, iregi- irigi j., -=f-, 
kb., tsz., jb. és ah. Belavir Bjelova1·, cs. O. cs. O. Vrdnik, u. t. Vrdnik, u. p. _Jazak. · 
Belovár Bjelovar, 16, XXVII, 87, u. t. és n. p. Kanastir Kru8edol a•lúk., Kruiledol pk., X 
l\Iisulin'lvac. Bisage, ~laksimovac, Manastir Krusedol, PrDjavor 

liRlo 'l'rojstvo O, Malo Trajal vo adók., Trojstvo Krusedol, Srednje Brdo, Topola, Zavalj j Szer6m 
pk., Belovcít·-Köt'ÖB vm. BjelotJar-Kriievci, v1n. Br·i,jem, iregi irigi j., ház 106, :E 668, 
belovári hjelovari j., cs. O. Belová1• Bjelovar, Sz., rk. Ireg -Irig, kg. Prnjavor Kru!iedol, 4.486 
u. t. és u. p •. Mi!iulinovac._ . kh., tsz. Mitrovicza Mitrovica, jb. Ireg Irir, 

Malo YnkoTje O, Vukovje adók. és pk., Belo· ah. Ruma, cs. O. Irer Il'ig, 70, XXVIII, 9i. 
e át·-Körö8 vm. BjBlotJar-Kriievci, gare§nicai n. t. Ireg Irig, u. p. Krusedol. _ 
j., cs. o. Gare!inioa, u. t. Garesnica, u. p. Vukovjo. Manastir ][ru§edol 0, Manastir Kru!iedol adók., 

Halta n, Gornji Lapac adók., Alsólapacz Kru!iedol pk., 8eeré1n 111n. · Srijem, iregi iriri 
Douji Lapac pk., Lika-KorbatJa 11m. Lika- j., cs. O. Ires Irig, n. t~ Ireg Irig, u. p. Kru§edol •. 
Krbava, alsólapaczi donjilapaci j., cs. O. Alsó- M a n a s t i r K u v e l d i n l. Kuveidin . 
lapacz Donji Lo.pac, u. t. és u. p. Alsólapacz Manastir 01·aboTica adók., qrahovica plt., 
- Donji-Lapac. Verőcse em. Viro11itica, nasiczi nallicei j., 

)[a l t a v a I. Lii!ko Pelrovo Sülo. ház t, :E 16, Sz., rk. ~s kg. Qrahoviea, 767 kb., 
llalunje O, Sveta J ana adók. és pk.,. Zágrtib tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Nasicz - Na§ioe, 

vm. -- Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., cs. 0. es. O. Orahovica, 78, XXVIII, 91, ll. t. és u. p • 
Jasko. Jastreharsko, •· t. Jaska Jastrebarsko, Orahovica. 
u. p. Sveta J ana. Manastir OrahoTlea ·n, Manastir Orahovica 

Mam e d o v a c; l. Mamudovac. adók., Orabo~ica plt., Verőcse Viro!litica., 
MantudoTac r-., Ccsm·ica adók., Ka1·lopago nasiczi na!iieei j., cs. G. Orabovica, u. t. és u. p. 

Karlobag pk., Lika-Korbava tJm. Lika-Kt·batJa~ Orahovica. · 
gospi6i j., ·cs. o. Karlopaga - Karlobas, u. t. M a n as t i r R e m e t a 1. Velita RemetL 
Bruso.ne, ll. p. Bas ke O!ito.rije. • Ma n as t i r sk a P u s t a L PnstarJ. Beoi!iD. 

• • 
anastir Beocin adók., Beoain plt., X Beol!in- Ma n a st i l' S i A o. t o v a c~ l. Sisatovac . 

aki Sakolinac, Manastir Beocin, Postara Beocin, nanastir ''rdnik adók., Vrdnik pk., X Majdan 
Tvornica Beoi!in; Bsertm tJm. Brijem, újlaki Vrdnik, Manastir Vrdnik, Prnjavor Vrd~ik; Beeri• 
-iloki j., ház 5!1, f, 49!1, m., sz., n., t., rk. Cerevié, vm. Srijetn, iregi irigi j., haz 260, :E 2.170, 
kg. Beocin, 3.048 kb., tsz. Mitrovicza Mitrovica, m., sz., n., -9=-, rt. Ireg Irig, ·st. Mitro 
jb. és ah. Újlak - Ilok, cs. o. Cere~ié, 70, xxvm, Mitrovica, 3.019 kb., tsz. Mitrovicza ?rlitro-
90, u. t. és n. p. ijeol!in. · vica, jb. Ireg - Irig, ah. Ruma, cs. o. Majdan 

• 
· Manastir Beocin n, Manastir Beoi!in adók., Vrdnik, 70, XXVlli, 9!1, u. t. és ll. p. Vrdnik. 

Beocin p~., Seet·ém vm. St·ijem, ujlaki iloki HADastir Vrdn.ik n, Manastir Vrdnik adók., 
. j., cs. ll. Cerevié, u. t. és u. p. Beocin. · Vrdnik pk., Sset·tm vm. Srijem, iregi irigi j., 

anasUr BeAenoTo adók., Besenovo pk., X -9=-, es. o. Majdan Vrdnik, •· t. és u. p. Vrdnik. 
!dan_asti~ _B~~novo, Okop j B~et·tlm vm. 8t•i4em, f"'', Drenje adók. és pk., Ver6cse 
~egi 11'1.1'' l·•. ház 77, f. B63, S~, -9=-~ rk. _M,tro- vm. Virovitica, diakovári djakovoi j., ca. O •. 
VI~za . Mit.rovlca, . kb., tsz. Mitroncza Drenje, u. t. Diakovár Djakovo, u. p. Drenje. 
Müronca, Jb. Ireg Ing, ah. Ruma, es. O. Grgu- M · dók B k T~·--

. . V d 'k 70 XXVIII 9"' t " d 'k r-., azln a ., rovno P ., .c..nM.i" revc1 es r Dl , , , "'• u •.•• r Dl , ..,. b L'L ..,. b "- · · .. 
V l 'k' R d" · ·· .a.or atJa tJm, ,,..a-..o.r a'lla, p .... c1 J., ca. v. 

u. p. e 1 1 a IDCI. , t. G B 
. Munnstb· BeiienoTo n, Mane.stir BeAenovo Bruvno, u. l'a~c, u •. P• ruvno. . 

adók., Belenovo pk., Ssertm vm. Srijem, iregi llandlé-~elo O, Bukov1ca adók.,_ :Vukma~~ ~k •• 
irigi j., -9=-, cs. o. Grgurevoi és Vrdnik, u. t. Modrus-Fu'm~ VJn. Mo_rlrui·B·~~a, VOJIUÓI j., 

Vrdnik, u. p. Veliki Radinci. cs. O. Vu~mamé, u. t. és ~·. P• UtlDJa. 
M a n as t i l' D u z l u k l. Manastir Orabovica. . M a n d l é s e l o l. Mandi6I. . 
lllall&stlr Fenek r'\, Jakovo adók. és pk., llaudjelos adók. és pk., )( Hajevae, Grabovo 

· Bserém vm. Brijem, zimonyi zemuni j,. cs. ll. Brdo, Mandjelos, Radova~ ; Bserém tJm. Sri.je•, 
Boljevci, u. t. és u. p. Surcin, mitroviczai mitrovieai j., ház 2911 f. 1.50.~, Sa.t 

Ma n as t i r H o p o v o l. Hopovo. · -=f-, rk. Calma, 4.707 kb., tsz., jb. és ah . .Mit~ovicza 
· Manastir Jazak adók., Jazak pk., X Manastir ·- Mitrovica, cs. o. Grgurevei, 70, XXVIII, 9!. 
Jazak, PJ;njavor Jazak; Bsertm wtn. Srijem, u. t. és' u. P• Calma. 

'iregi iriri j., biz BO, i. 161, Sz., -=f-, rk. Ruma, Jlandjelos o. Mandjelos adók. és pk., B•erértt 
!1.807 kb., tsz. Mitroviea Mitrovica, jb. Ireg 11m.-Sri.jem, mitroviozai mitrovicai j., 4'-, oa. O. 
Irig, ah. Ruma, es. o. Vrdnik, 70, XXVIII, 9!, Grgurevci, n. t. és u. p. Calma. . 
a. t. Vrdnik, u. p. Jazak. Mandll O, Pleke adók, és pk., MorlruB·Fiw•e 
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,. 

'fm. -- Mod1'1's-Rijeka, ~Lari j., cs. ö. Gerovo, Korbava vm. - Li.ka-lú·/.cuJa, zcnggi- senji j .• 
a. t. és a. P• Pleace. cs. ö. Jablanac, •· · t. Knl'lopngo Knrlobar, 

lilaneatri 0, Sveta Jelena-Dramalj adók., Cir- 11. p. Jablanac. . . · 
k\•enica erikvenica pk., Modt"us-l<'iu-me "'"'' - M il. r o. v i é D r a g a l. Scocani. ••• 

Modrus-Ri,icka, cirkvenico.i erikvenicai j., cs. Ma l' a v i é i l. Ljubo§ina. 
ö. Kro.ljevica, u. t. és u. ])• Cirkvenica Crik- Ma J' c i j e v J a r e k I. Krapiilska Podgora. 

· venic.a. · Mariía O, Obre§ka adók., Klostar Ivanié pk., 

• 

Mnulta Drnga r'l, Sorackovo selo adók., Pod- Belovár-Kör6s vm. Bjelovar-Krieet1ci, ~zmai · 
Iapac pk., Lika-Kot·bat1a t~m. Lika-Krbava, j., os. ö. KloAlo.r Ivo.nié, u, t. Ivanié vir Iva-
udbinai j., cs. ö. Podlapac, u. t. Hun ié, u, p. nié-grad, u.· p. KloAtar Ivan:é. 
Podlap ac. M a r c a - k m e t i l. Nova Mari!a. 

BanjaTas O, Samoborsko Cerje adók., Podvrh MarClan adók., Vinica pk., X Mar6an, Opeka, 
pk., Zágráb vm. -Za gre b, sarnohori j., cs. o. Vinicka Peliéenir.a. ;_ Varasd vm. Ve~raldift, 
:iamobor, u. t. és u. p. Samobor. varasdi varaidini j., haz tS.f., f, 8,1, H., rk. Vi-

M a n j a V e s l Ma nj a vas. ni ca, 917 kh., tsz., "jb. és ah. Varasd Varaldin, 
. IanjeroTiéi O, Utinja adók., Vukmanié pk., cs. ö. Vinica, 16, XXV, 88, u. fi. és u. p. Vinica. 

Modrus-Fiume vm. Moilrus-Rijeka, vojniéi j., Marcan O, Mart\o.n adók., Vinica pk., Vorucl 
ca. ö. Vuknmnié, u. t. és u. p. Ulinja. 1nn. Vara.iain, va1·n.sdi- varaidini j., cs. ö. 

Ianojlovlél r., Omsica adók., Bruvno pk., Vinica, u. fi. és u. P• Vinica. 
Lika-Ko1·bava 'IJm. Lika-Krbava, grat\a:ci j., .. O, Dabci adók., Krii plr.., BelotJtir-
cs. ö. Bl'uvno, u. t. G•·at\ac, u. l'• Bruvno. K6rös vm. Bjelovat·-Krilc'Dci, ~azmai j., es. ö . 

· · Maraiílél O, Kostrena Sveta Lucija adók., Suliak K1·i~, u. t. Krit, u. p. lvanié vár- Ivanié-rrad. 
pk., Moa1'·!lB-Fiun'e vm. Modt·us-Rijeka, su- Ma r c i é i I. Klariéi .. 
iakij., cs. ö. Susak, u. t. SuAak, u. lJ• Svela Lucija. Haretlé O, Peiléeno adók., Htdéina-Trroviiée . 

Maradék Maradik a· Jók. és pk., )( Bacanovci, pk., V11rasil ""'· Vare~idin, ziatari j., cs. ll. 
Brdet, Gladnos, Marauiiika Bari ca, Maradic ko Zo.jezdo., u. t. Budin§eina, u. P• Hraiéina-Trgoviiée. 
SeliSle, Maradék Maradik, Sevari, Seviiijak, Za Jlargecanl O, Bela-Radovan adók., Vidoyec 
Krstom j Beerém v1n. B•·ijem., iregi irígi j., hi;,; pk., Ve~raail vm. Ve~rGitli", varasdi vard
'93, f. ! . .US, m., n., h., ~, .:j=-, rk. Ireg Irig, gk. dini j., ű, cs. ll. Varasd Varaldin, a. t. és •· p. 
lfitrovicz.a ~fitrovica, ö JI 99 kh., tsz. Milrovicza Gerje-Tuino. • 
- Mitrovica, jb. ll'eg · Irig, ah. Ruma, . cs. o. :Hargififn Dvor 1""1, Csepén Cepin adók. és 

• 

India Indjija és Ireg Irig, 70, XXV UI, 92, pk., Verőeze vm. VirO'DiticG, eszéki. oaijeki 
a, t;. Beska, ~- . · j., cs. ö. Csepén Cepin, u. t. és u. p. Csepén · -

Maradék Q, Maradék Maradik - l:epin. . 
adók. és pk., Beet·ém 'IJm, St·ijem, iregi irigi Maridelos adók., Vogány Voganj pk., X 
j., ~, ::f, cs. ö. India Indjija és Ireg Irig, ltlar&jelos, Radavanovae; Sefwim ""'· Srijem, 
L t. Bdka, ~- _ rumai j., ház J, f, 310, M., rk. !\urna, kg. Vogány 

Jlaradieka Harica r., Mal'adék· Maradit Voganj, !1.925 kh., tsz. Mitrovicza Mitrovica, 
adók. és pk., Beerim vm. Brijem, iregi - irigi jb. és ah. Rnma, cs. O. Ruma, 70, XXVIII, 9!, 
j., cs. o. I1·eg Irig, •· ~. Beska, u. p. Maradék u. t. és u. p. Ruma. 
- Maradik. 0, Ma1·gjelos adók., Vogány- Vo-

Jiaradiiíko SeJlAte r-., Maradék Maradik ganj pk., Snrdtlt vm. Srijem, rumai j., os. G. 
adók. és pk., Beerdm t~m. Brijem, ü·egi h·igi Ruma, u. t. és u. p. Ruma . 

. j., es. o. Ireg Irig, u. t. Bellka, u. p. MaradéK. Ma r g j e l os P us ta I. Marrjelos. 
- Maradik. Mal"iéa V arol r"', Siroka · Kula adók., Li~ki 

llandik Iarad'k adók. és pk., X Bo.éanovci, Osik pk., LikG-Korb®a tltll. Like~-Krbe~ve~, 
Brde!, G!adnos, Mat·adii:ka • Bal'ica, Maradicko 'ospiéi )., cs. O. Siroka Kula, u. t;. PenAié, u. p • 
Selisle, Maradék Maradik, Sevari, Sevinjak, Za Siroka Kula. · 
Kntom; Beerém Brijem, iregi irigi j., Iarlölé-dnga r., Vodotet\ adók., Bl'inje_ pk., -
hu f, 2.443, m., sz., h., ~, .::f, rk. Ireg Lika-KoriJMII vm. Like~-Krbe~t~a, hrinjei j., 
Irig, gk. Mitl'ovicza .. Mib·ovica, 5.399 kb., tsz. cs. ll. Brinje, u. ·t. és •· P• Bt•inje. 
Mitrovicza MitroYica, jb. Ireg Ifi g, ab. Ruma, Ma r i ií i é i I. Veliki Su§njar. 1 

· ca. ö. India lndjija és Ireg Irig, 70, XXVIII, Mnrlgutlé O •. Budiu!iéina adók. és pk., Va-
u. t. He!ika, ~- . t·asil vm. Ve~ralain, zlalal'i ·j., cs. G. Zajezda, 

Iaradik Mn1·adék Q, Maradék Maradik u. t. lludiniiéina, u. l'• Hraaéina-Trrovisóe. 
adók. élJ pk., Beeritil 'IJm, Srijem, iregi irigi llarljn lllatrlea adók., Maríja Bistrica pk., X 
;., ~, =f, cs. ö. India -- Indjija és heg Irig, Bistrieke PodlJorje, Marija-Bistrica j Zágráb v•.-
a. t. Beska, ~- Zagt·eb, stubicai j., ház SI>~ f, !.4-76, H., o-

Jisrama í"', Prizna adók., J ablanac pk., JAka· ~ .007 kb., tsz. Zágráb ·. Zagreb, jb. Stubica, ab. -
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:l.á~;ráb Zagt-eb, cB, G. helyben, 58, XXV, 8( ""'· Yaraldin, pregrado.i j., cs. G. Pregt·o.da, 
· , _r e. ~· u. t. él u. ·p. Presro.do. . 

.MarU a lllatrlea O, Mo.rijo. Bistrica adók. és M o. r i n i ó l. Vrboveéki Marinié. . 
pk., Zágt•cíb "m. Zagreb, stubicai j., Or cs. G. MarinkoTao adók., KloAtar Ivanió pk., X Marin-
helyben, _r- e. ~· ' kovo.c, Zvekovae; Belo"ár-Kőt·öa vm.- Bjelo"ar

Marlja Gorica O, Kraj adók., Brdovee pk., K1·iietJr.i, cazmai j., hAz !!34o, ! 1.067, H., sz., 
ZágrO.b ""'· Zagreb, záBrábi zagrehi j., 0, cseh, rk. Dubrava, kg. Lipovcani, 1.936 kb., tsz., 

· os. O. Zapre!iió, u. t. és u. p. Savski Marof. Belov'r Bjelovar, jb. és ah. Gazma, cs. G Klo-

-

• 

-
• 

.Marfja ~ágdalena O, Pn!léa adók. és pk., itat· lvo.nió, 16, XXVII, 87, u. t. Dubrava, a. p. - . 
Zágráb Zagt·eb, zágr,bi zagrebi j., os. G. Klol!itar Ivanió. . 
Zapreiió, u. t. Pt1Sóa-Bistra, a. p. Zo.prel!iió, O, Mo.rinkovao adók., Kloitar 

Ma r i j a T r os t l. Popovo selo. Ivanió pk., Belo"ár-Köröa tJm·. Bjelo"ar-Kri- · 
Ma r i j a T r o l t l. Turni, le"ci, 6o.zmo.i j., cs. G. Kloltat• Ivanió, u. t Dub-
MarJjevao r-., Gernik adók. és pk.. Po11ega rava, u. p. KloAtar ·Ivanió . 

na. Polega, újgro.disko.i novagrsdilkai j., Marlno selo adók., Antunovae pk.,X Marino selo, 
• 

us. G. Ujgradiska Nova Gro.di~ka, n. t. és n. p. Topliéki Ribojak; Po68ega "m. Polega, pak· 
· Gernik. ráezi po.kraci j., biz 161, f 9J7, H., m., rk. _ 

Barinhrod adók., Gora pk., Zágráb "•· -- Zag· Gaj, kh., tsz. Pozsega Poie8'a, jh. és ah. 
reb, petrinjai j., hAz 4.9, :E 263, H., rk. Goro., Po.krácz Pakrae, CB. o. Uljanik, 78, xxvn; 
64.1 kh., tsz., jb. és ah. Petrinja1 es. G. Petrinja, 89, u. t. Pakl'acka Poljana, u. p. Antunovae. 
961 XXVII, a. t. Glina, u. p. Gora. Marlno selo O, Marino selo adók., Anlunovao 

Iarlnbrod Q, Marinhrod adók., Gora pk., pk., Pozsega tJm. Poeega, pa.krá.ezi pakraci 
Zágráb 11-. Zagreb, petcinjai j., os. G. Pet- j., ca. o. Uljanik, u. t. Pakra.t!ka ·Poljana, u, P• 
-rinja, a. t. Glina, u. p. Gora. Antunovae. . 

][arfncl adók. és pk., X Marinci, Otolui.Bc; adók., Vojakovac plL X .ltu·cani, 
Snrém ""'· Srijem, vukova1·i j., hAz 196, f Marinovae; Belo"ár-KörtJa 11m. Bjelo"ar-Krí.· 

m., az., h., .:f, rk. Nustar, gk. Petrovci, Jevci., kGrGsi krilevcii j., biz 80, :E 88(., H., 
1.976 th., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Vukov'l' rk. Glogomiea, 1.035 th., tsz. Belodr Bjelovar, 
- Vllkovar, cs. G. Nust11r, 70, XXVIII, 90, •· t. és jb. és ah. KOrOs Krilevci, oa. o. KGrös - Krilevci, 
••P• Nul!ilar. . 16, XXV, 89, u. t. _KOrGs Krilevci, u. p. Voja-

Iarinol O, Marinci adók. és pk., 81er6m tJm. kovac. 
- Srijem, vukovill'i j., T• es. G. Nul!itar, u. t. és O, Mariuovac adók., Vojo.kovo.c pk., 
a. p. Nustar. . · Belo"ár-Köroa Bjelo"ar-KriletJci, k!h'Osi 

Jlarlndol adók., Netretié pk., X Mi.rindol, kr.iievoii j., cs. O. KiJrGa Krifevci, u. t. KOrOs-
Paunovió-selo i Zágráb tJtll. Za gre b, Krilevci, u. P• Vojakovac. . -

károl "'- - karl · · h"'- 67 .~: 300 s b a r i n o v a c l. Daljski · Marinovac. fVa.ruSI OV&Cl J.1 Ali 1 ;~~;o , Z., ·' 
rt. Prelob (Kranjska), kg. Milió-selo, 1.674. kb., Ma r i n o v e c l. Svetoivanski Marinovec:· . 
tsz. Zágráb Zagreh, jb. és ah. Károlyváros . Karjanel adók., és pk.~ X. ~us ta ves, ~arJ~ncl! 
Karlovae, ca. G. Maii Modruiipotok, 96, XXVI, 8(., Subar ; .. V~rcJc:•e ."!"· Ysro"1tsca, alsómlhOIJáCZI 
a. t. Kirolyváros Kallovac, u. p. Donje Priliiée. _ dOilJlmtboljact J., ház 21~~ f ~.t4(., H.,_ n.,. o, 

Z ' á b z b kár 1 .. _ - k 1 - ODJl 1 o ac, a . astcz a ce, cs. • 
agr tJtll, agre , • o yvcuOSI 11r ovact SI" ~ · 78 XXVIII 91 1 é V 1 ó 

· j., cs. G. Maii Modruiipotok, u. t. K•rolyv,ros - JIVvoslevcl, • ' • u. • 8 u. P• a P 
v 1 D · p 'l .u a povo • aar ovac, a. p. onJe 1'1 1""e. · . . M ·• 1 O · 

. ll a r i n D o l l. Marin Dolac. - &l'"!nc , Bdók. és pk., Veróc•e 
11m. r· alsómiholj,ozi donjimihol-

• 

. Karin Dolac r-., Gornja Moti6in11 adók, Nasiez jaoi j., 0 , os. o. voSevoi, u. t. és u. p. Valpó 
- N~ce. ~k., Yeróc1e _11m. Vi_rovitica, nasiczi Valpovo. 
- ~&ilcex ;·• ~s. G. NBBICZ Nal!itce, u. t. és u. p. Btlók., Vanjsko Vo.lpovo pk., Verö-
Nastcz Nal!itce. - CIB ""~· Viro"itica, eszéki osijeki j., biz 

Iarlndolsko brdo O, Cvitovió adók., Szluin 41, f !!56, H., rk. Valpó Vo.lpovo, 779 kh., tsz. 
Slunj pk., Modrua-Fiume tJm. Morlru8-Bsjeka, Eszék Osijek, jb. Eszék ftllsiiváros Osijek 
szluini slunji j., oa. G. Szluit~ "Slunj, 11. t. és gornji grsd, ah. Eszék Osijek, cs. G. Valpó -
•· P• Szluin Slunj. · · Valpovo, 78, XXVHI, 91, u. t. és u, p. Vo.lpó-

IarlndTor· r-., Stitojak adók., Vanjaka Polega Valpovo. 
pk., Po11ega ""'·- Po'iega, pozsegai polagai ruarjancacl O, Mo.rjanéaei adók., Vanjsko Val-
:., OB. G. Pozaega Po!ega, u. t. és u. p. Pozsega povo pk., Verőeze tJm. Virovitica, eszéki -
- Polega. osijeki j., cs. o. Valpó Yalpovo, u. t. és u. p. 

_Xarlnec O, ~opot adók., Pregr11da pk., Varalel Valpó Valpo,·o. 

-
• 

• 

• 

• 

' • 

• 

• 

• 

- • 

• 

• 

• 

.. 

•• 

. 
• 

• 
• . . 
• •• 
• 
• • 
' 
.. l • 

• 

' • • 
• • . 
' , . 
• • 
' J 

. ' 
• 

l 

' 



• 

• 

-

• 
• 

• 

• • 

• • • 

• • 

-
• Mar-Mar 1518 

• 

Xnrkoi Q, Hrib adók., Gerovo pk., Moaru1- Jnrmina, 6.1!9 kh., ts1. Eszék Osijek, jb. és ah. 
FiulM -vm. Moat·ui-Rijekrs, i!abari j., cs. o. Vukovir~ ·- Vukovar, cs. O.· hely be u, 70, XXVIII, 
Gerovo, n. t. és u. p. Gerovo.· 90, f (Marku!iica-Antin), u. p. Gabo.'·. 

llarkovao adók., Sirai! plr.. Po•1ega tlm. Marku~ica O, Marknillea adók. és pk., Secrtm 
Poiega, rlaruvari j., biz 73, i. . 516, Sz., rk. vm. - Srijem, vukovari j., =f, cs. o. helyben. 
Daruva.r, Ir r. Bijela, !2. t 96 kh., tsz. Pozsep (Mnrkuaica-Antin), n. p. Ga boi, 
Potesa, jb. és ab. Daruvir Daruvar, cs. O. O, Zumberal!ko Zeljezno adók., 
Daruvár Daruvar, 78, XXVII, 80, n. t. Daruvir Kalje pk., Zágráb 11m. Zagreb, jaskai -
- Darnvar, u. l»• Sirai!. jastrebarskoi j., os. O. Kostanjevac, u. t. Kra!íit; 

Ma1·kovac O, 1\larkovac adók., Sira!! pk.., u. p. Kalje. . 
Po;segu mn. Posega, daruvari j., cs. O. Daruvár :Marlovao Q, Perjaaica adók. és pk., Moaru•
- Daruval', n. t. DaruvAr Daruvar, ·u. p. Sira!!· Fiume tlm. Moarul-Rijeka, vojni6i j., cs. G. 

Ma l' ko v a c l. Duhravski Markovao, Na!iii!k.i Perjasica, u. t. Generalaki Stol, u. ·P· Perjasica. 
Marko l· ac, Tro,istveni Markovac. Ma r !i i é i l. So!iioe. . 

Ma r ko v a c l. Markovci. Ma r l i lj i l. Maru!iiéi. _ 
Iarkovoi ~ SzentgyOrlrJ Sveti Juraj adók. HariiJaneo adók. és pk., X Martijanec, SudoT-

éa plr., Lika-Korbat)(l "m. Lika-Krb<&"a, !!ina, Vrhanovec; Varasa tlm. VaraJai n, lud-
- senji j., cs. o. Zensg Senj, u. t. és hregi j., biz i t H., 5, 1.597 kb., tu. 

a. p. Szentgyoru Sveti Juraj. · Varasd Vara!din, jb. Ludbreg, ah. Varasd -
Ai ú ko v e c l. Krifel'ai!ki Markovec. Varaldin, os. o. Ludhr&~r, 16, XXV, u. t. 
MarkoTiéi r-., Lesée adók., Sinao pk.., Ltlt:a- •· p. Ludbrer, 1::8J. . 

Korbavc• tnn. Lika-Krba'IJa, otocsáni oto_. Martijaneo O, Marlijaneo adót. és pk., Vca-
6aci j., cs. o. Janji!e, li. t. Oloosán OLoc!ac, ra1d tlm. Varaiain, ludhrelri j., Ö; ca. o. 
•· p. Le!ióe. . Ludbreg, u. t. Ludbrer, C8J. 

Ma r ko v i é s.e l o l, Markoviéi. J(artln adók., Nasicz .'l~ice pk., X Martin, 
Iarkovo PoJJe ~ Vugroveo adók., Ka§ina pk., Na!iiéki Brezik; Vertiete vm. - Virotlilica, nasi-

Zágráb tlm. ~agreb, szentivánzelinai sveti- czi na!iicei j., biz 6+, i. 41!, H., rk. Nasicz 
·. ivo.nzelinai·j., cs. o. Ka!íina, u. t. Sesvete, u. p. Nasice, kg. Gazije, 1.577 tb., tsz;. IQ 

Ka!iina. . Osijek, jh. és ah. Nasicz Na!iice, Cll. G, Nasioz 
ll&rka~eT Breg O, Purp adók.,· Lohor pk., Na!iice, 78, XXVIII, 91, u~ t. és L p. Nasioz 

Varasa "m. Varaitlin, ziatari j., cs. O. Zlatar, Na!iice. 
•· t. Zlatar, a. p. Lobor. M.artbl Q, Martin adók., Nasicz Na!iioe pk., 

Markuliene adók., Sestine pk., X Ba~un, Bidro- Verócu "m. - Virovitica, nasio1d na!iicei j., 
vec, Cui!erski Vidovec, . Marku§eveo, cs. o. Nasicz Na!iioe, u. t. él L p. Nasicz-
Markusevei!ka, Dub1·ava, Markuillevei!ka Trnava, NaAice. 
Marku!ievel!ki Popovec, Stefanovec; Zág-ráb "m. adók., lvanska pk,, BelOflár-KörtJI 
Zagreb, zágrábi zagrehi j., hAz 879, i. 4.381, Bjelo1,ar-Kf'ilevci, belovári hjalovari j., 
H., Ö és rk. éucerje, 6.580 kb., tsz., jb. és ah. biz. 6j; f. SSB, H., rk. Gornji Miklou!i, 1.993 kb., . 
Zágráb Zagreb, cs. G. Zágráb Zasreb, 53, tsz., jh. és ah. Belovár · Bjelovar, os. G. lvanska, 
XXV, 81, n. t. Zágráb Zagreb, u. p. Sestine. 16, X."{Vll, 87, •· t. Casma, u. p. 

Iar.kuAevec O, M81·kulevec adók., Sestine plt., lladlnao O, Martinac adók., Ivanska pk., 
Zágráb tltn. Zagreb, zl\lrfá.hi zagrehi . j., Belováf'-Kör61 Bjdo.,ar-Kriletlci, helo· 
6, ca. G. ZAQ'ráh Zagreb, u. 1. Zásráb Zag- vári hjalovari j., cs. ö. Ivansk&, •· t. 
reb, a. p. Sestine. . a. p. lvanska. , 

1l a r k u l e v e e l. Turopoljski Marku!ievee. M a r t i n a. c l. Trojstveni Martinac. 
Markulevecka DubruT& O, MartuAevec adók., brod ~ Doljane adók., Alsólapacz -

Aestine pk., Zágráb vm. Zagf'eb, zá.lrl'ábi Donji Lapa-e pk., Ltka-Korba'la "m. Likca-
ugrebi j., ca. O. Zagrú.h Zagreh, u. 1. Zagráb Kf'ba"a, alsólapaczi donpiapaci j., os. G. Dol-
- Zagoreh, •· p. Sestine. · •· t. és n. p. Alsólapacz Donji Lapao. 

Markaleveoka Trnava O, Markolevec adók., Martinol adók. és pk., X Kurjakovac, Martinci, 
aeatine pk., Zágráb "m. Zagreb, Zigl'lihi Pustara Pa.ljevina, Zivi:oval!a; Snrt. tlfiL 

aagrebi j., es. G. Zá.gráb Zagreb, u. t. Zqráb Srijem, mitrovic.zai mitrovieai j., hál 716, f. 
- Zagreh, u. p. ~estine. .f..369, Sz., .:f, rk. Mitrovieza Mitrovira, gk. Ba-

IarkaAeveilkl Popone O, Markuillevee adók., i!inci, 12.115 kb., tsz., jb. és ah. Mitrovicza -
. Aeatine pk., Zágráb v·m. Zagreb, zágrihi Mih·ovioa, cs. G. Kuzmin, 70, :XX.Vlli, ~. 

l&j'rebi j., cs. o. Zágráb Zagreh, u. t. Zagráb f, ~· -
- Zagreh, u. p. Sestine. MaU'tinoi O, Martinci adók. és pk., Slerla ""' 

llarkuAiou adók., és pk., Beerém .,"., Srijem, Srijem, mitroviozai mitrovloai ·j., T• os. O, 
nkovari j., hál 186, f. 1.889, Sz., n., -T, rk. Kuzmin, irQ, f, ~-
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nova@'radi~kni j., cs. ö. Okuc!ani, u. t. Metlari- j b. és ab. Bróu- B1·od, cs. G. Bród- Brod, 78, 
• 

Dragali c, a. p. Ujgradiska Nov n Grat.liAka. XX VIII, 91, u. t. Brou, u. p. Pod vinj. 
ll[allvlna adók., Rakovica pk.; X Donja 1\fa'ij- 1\latl.oTié-Mnla O, l'rlatkovié-.M'ala a!lók., Pod-

vina, Gornja Ma~vina, Jamarje, Lipovac-dol, Stara vinj pk., Pozsega tim. Pozega, b1·odi j., cs. il. 
.. lútlja; Moclrus :B'iume "m. MoiJruJ-Bijeka, Bród Brad, u. t. Bród Brod, u. p. Podvinj. 

-szluini slunji j .. ház ~05, t 1.4·78, 82.1 h., rk. 1\1 a l u r o v o c l. Materovee. 
Rakovica, kg. Donja Maiivino., 5.415 kh., tsz. .MauroTié O, Pcn·jasica adók. és pk., Modrtu-
O~rulin, jb. és ah. Szluin Slunj, cs. O. Nova F·iume vm. Jlod·ru8-Ri.ieka, vojniéi j., cs. il. 
Krilja, 79, XX VI, 8.f., u. t. és u. p. Rakovica. Perjasica, u. t. llenernlsk• Stol. u. p. l'erjw;ica. · 

lllatn~dél 0, Coviéi adók., Sinac pk., Lika- .navrlél O, Gri!ane adók., Gri!ane-Belgrad p.k., 
Korba"a 111n..- Lika·K·rbava, otocsnni otoiíacl Mod1·us-Pi1lme v1n.. Modru*·R-ijeka, cirkvenicai 
!•• cs. il. Janjlie, u. t. Otocsán Otoi!ac, u. P• - erikvenicai j., cs. il. Cirkvenica- Crikvenica, 
Lelée. . il. t. és u. p. Griiane. 

Iatasié-podl 0, Szentgyörgy - Sve!i Juraj .lllavrlncl O, Cernik-Cavle adók. és.pk., Moll-

' 

adók. és pk., Lika-Korbavtt t•·llJ Lika· Krbava, rus-E'izmae ""'' Modru§-Rijeka, suiaki j., cs. !), _ • 
zenggi senji j., cs. G. ~engg ~enj, u. t. és Su~ak, u. t. f:;u~ak, u. p:"Úavle. • 
•· p. Szentgyilrgy Sveti Juraj. Mazln adók., B1·uvno pk., X Bruvanjski Brezo-

M a t as i é se l o 1. Malasiéi, vac, B1·uvanjski Kovaceviéi, l\Iaui.1ici, Mazin, Tulié; 
Iatencl O, Andr~evec :ulók .• Donja Stubi<'a Lika-Korba"a vm. Lilca-Krbava, gra~ei j., 

pk., Zágráb vtll. Zagreb, stuhirai j., cs. il. ház ~88. ! 2.(,06, Sz., .::f, rk. Rtidopolje, 14.751 
Donja Stubica, u. t. és u. l,• Donja Stubica. kb.~ tsz. Gospié, jb. és ah. Gra.•ac, cs. O. Bruvno, 

liaterono Q, Selno adók.J' KrapinRteplicz 79, XXVI, 86, u. t. Graliac, u. p. Hruvno. 
Krapinske Toplice pk., Varasd ·vm. Varaldin, l\11\Zin O, Mazin adók., B1·uvno pk., Lika-
pregrli.tlai j., cs. G. Zabok, lJ• t. és u. p. Krapina- Kol'ba"a "'11. Lika-Krbava, gracaci j., .::f, 
teplioz 1\rapinske Toplice. cs. O. Bruvno, u. t. Gracac, u. P.• Bruvno. 

Iateile Q, Otok na Dobri adók., Bosiljevo pk., ][azlnjRD.i fl, Primisljanski 'l'riié adók., Pri-
Motlrua-l!'iufiJB "'"· Mod·rus-Rijeka, Vl'bovskoi mislje pk., MoiJrus-l•'·iume vm. Moclrui-RijekrJ, 
j., cs. G. Severin na Kupi, u. t. Generalaki Stol, ::;zluini slunji j., cs. ö. Primislje, u. t. Szluin· 
L p. Gornji Dubrave. · - Slunj, u. p. Primislje. 

Inte!lko selo adók., Generalaki Stol pk., X Ma fa r K r li e· v i n n l. Prijeboj. 
Hrest, Jankova Se!iste, Kejiéi, ?.lntesko selo, Peb.·u· l\lea!ílél 0, Zdenac adók., Tonuj pk., Modrz~· 

' nitli; Modrus-Fiume vm. Mot~rtts-Rijeka, ogu- Fiuu1c V lll. Mod1·u8-Bijeka, ogulini j., es. O. 
ini j., ház 91, f. 6i>U, H., sz., rk. Brest, kg, Perja- Josipdol, u. t. és u. P• Tounj. 
sica, 3.159 kh., tsz., j b. és ah. O&l'ulin, cs. It Gene. adók. és pk., Zágráb v·m. Zagreb, 
.rol1ki Stol, 96, XXVI, 85, u. t. és u. p. Gene- kostajnicai j., ház ö6, f 884, S:o~., T rk. Kostajnica, 
ralski Stol. 1.677 kb., tsz. Petrinja, jb. Ko:;tajnica, ah. Petl·inja, 

IateAko selo O, Mateilko selo ·· adók., Gene- C!!. O. helyben, 96, XXVII, 83, a. t. Majur, ~. 
ralaki Stol pk., Modrua-Fi.utne ·1n11. Modru& Mecencanl O, Mec!enc!ani adók. és pk., Zágráb 
Jlijel&a, ogniini j., os. ö. Generalaki Stol, u. t. vm. Zagreb, kostajnieai j., .::f, cs. ll. helyben, 
és a. p. Generalaki Stol. . · a. t. Majur, . · . 

H a t e t i é i l. Katnn. Mecet fl, Net~.lta adók., Srb pk., Lika-Ko1·ba"a 
••tté-gaj f'\, Kriri Put adók. és pk., Lika-Kor- "m. Lika-Krbava, alsólapaczi donjilapaci j., 

btJoa 1m•. Lika-Krbava, zenggi senji j.; cs. o. cs. O. Srb, u. 1.. és u. p. Srb. 
Yratnik, a. t. Zengg Senj, u. p. Krivi Put. MedaceTO fl, Trema adók., VojakC?vac pk:., 

Katfél O, Cameralmoravicza Komorskc Mora- Belovár·Körös "111· Bjelovar-Kriieoci, körösi 
•iee adók. és pk., Modrus-Fiutne "m. Mocl·n4s- kl'i!evcii j., cs. O. Körl!s - Kl'i!evci, u. t. 

o 

Bi;eka, vrbovskoi j., cs. il. Vrbovsko, u. t. es KOrils Kri!evci u. p. Vojakovac . 
.. •· p. Cameralmoravicza Komoraka Moravice. Me d a é e v o se l o l. Medalievo. 

. ' 

adók., Dvor pk., Zágráb 11111. Zag- llledak adók. és pk., X Bo~ruu.ica. Medak, Vela-
f'eb, dvori j., biz 33,. ! ~19, S:.~., rk. Divuia, kg. cuAa,. Zapoljak; Lika-Korbaz:a "m. Lika-Kr
D,or, !30 k:h., tsz. Petrinja, jb. Dvo1·, ah. Petrinja, bava, gospiéi j., ház 257, i U·24o, Sz., .::f, rk.. 
ca. O. Dvor, 96, XXVII, 83, u. t. és u. p. Dvor. Li~ki Ribuik, 5. 7i7 kh., · tsz., jh. és al:.. Gospié, . 
. Iati.jeTiél O, Matijevici adók., Dvor pk. ZútJ· cs. o. helyben, 79, XXVI, 86, _r-e. ~. 
f'Ü •· .Zagreb, dvori j., cs. O. Dvor, u. t. .Medak fl, Medak atlók. és pk., Lika-Korbava 
él a. P• :Ovor. vnz. Lika-Krbava, gospiéij., .::f, cs. G. helyben, 

ll a tk o v i é i l. Crikvenica. .{ll e. ~· · 
IatkoTlé-Kala adók., Podvinj pk., Posaega vm. Jletlnlto'rlél 0, Lalin adók., PldAi pk., MoiJ-

- Poiega., brodi j., ház 30, i 149, H., rk. rUB-l!'it~me tnll.- Moclru8-Rijeka, ogulini j., cs. o. 
Podorkavlje, 1.167 k.h., tsz. Pozsetl'a - Po.lega Plaski, u. t. és u. p. P laski. · 
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1181) - Me d- -?tied 

' 
Medarf adók .. Ma!iié pk., Ponega tm~. Pozega, Mecljedjak adók., Pla~ki pk., X Egiéi, Grbe, 

újrradiakai novagradii!!kai j., ház 78, i. 41>5, Sz., Kukié-brdo, Letice, Medjeujaéki Grkoviéi, Medjed-
4=-, rk. Gornji Bogicevci, 873 kb., tsz. Pozsega jacki Kneleviéi,. Medjedjacki V uli éi, Piaséanako 
Polega, jb. ll& ah. Újgradiaka Nova Gradi~ka, Klipina Brdo, Potkapelske Grbe, Radoji!ié-brdo, 
ea. G. Okui!ani, 78, XXVII, 89, u._ 1.. Medari- Stipanoviéi, Strike; Moclrus-F"iume "m.- Modrfll. · 
Draralié, u. p. Újgradiska Nova GradiAkai. Bijeka, ogniini j., ház 101, f. ö6~, Sz., klf. Plaiiki, 

liledari Q, Medari adók., MaAié pk., Po &H g• 5.176 kb., tsz., jb. és ah. Ogulin, ca. o. Plüki, 
.... Poüga, újgradiskai novarra.diAkal i .. ;16, XXVI, 85, a. t. és a. p. Plalki • 
.:f, cs. G. Okufani, u. t. Medari-Drara:i~, .. p. llledjedjant r.., Saborsko adók., Piaaki pk., 

. Újrractiska Nova Grad1ska. Modrus-Fiutne vm. ModruB-Bijeka, ogulini j., · 
Me d a r i l. Ponikve. · cs. o. Jesenica, u. t. Plaski, u. p. Sabo1·sko . 
M.edarlca 1""'1, Jer,ero adók., PiaAki pk., J1lodru- MecJjice r-., Magié-Malo. adók., Újkapela 

• 

.. Fiume· "m. Modrus-Bijeka, ogulini j., ca. ll, Nova Kapela pk., Poeaega tm~. - PolegG, újrra-
. Plask.i, u. t. és u. p. Piaakt diskai navarradiskai j., es. O. Újkapela -

M4tflenl Dolac r., Vrhovine adók. és p'k., Uka· Nova Kapela, u. t. és u. p. Újkapela Nova 
Korba11a vm. Lika-Krbava, otocaáni --- otoiiaci Kapela. . 
j., cs. O. Vrhovine, u. t. Otocsán . - . Otol!ac, udraije Q, Zavalja adók. és pk., Lika· 
u. p. Vrhovine. . Korbava vm. Lika-Krbava, korenicai j., ca. O • 

lledlllehdók.,Felac5miholjáez Hornji Miholjac Zavalje, u. t. és u. P• Zavalje. 
pk., X Comb01'je, Grabrié, Medinci, Rafanac, Sen- ll e d j u g o r j e I. Osredaiiko Medjugo1'je. 
kovac, Senkova&i Zvjerinjak'~ Verócee tnn. IedJuraöa adók.,. Rafa pk., Belovár-Dr~ 

• 

• 

. . Virotlitica, szlatinai alatinai j., ház 187, i, vm. Bjelo"ar·Krilevci, belo~ bjelovari j., 

• 

• 

• 

• 

l.ü9; Sz., m., n., .::f, rk. Sopje, kb., tsz. ház 171, i. 749, H., rk. Nevinac, 1.71t kb., ta.. 
Enék Osijek, jb. és ah. Szlaiina Slatina, jb. és ah. Belovár Bjelovar, cs. O. Raiia, 11, 
es. 11. Sopje, 78, ~XVIII, 89, f (Medin~i-Senko- XXVII, 87, u. t. Severin, u. p. Raca. . 
ne), ~ p. u. · .Me4jura~a Q, Medjuraca adók.,_ Ral!& pt., 

Q, Medinai adók., F:elsc5miholjácz Belovár·KöröB vm. Bjelovar-Krile"ci, ]?_elo-
. Miholjac pk., Veróc.re vm. - ViTovittca, lovári bjelovari j., cs. ö. Haiia, u. 1. Severin.. 

f (Medmci-Senkovac), ~ p. u. lledjuraöe adók.., Gora pk., · Zágrtíb tm~ • 
lledja adók., Sveti Petar Orehovec pk., X Kal- Zagreb, petriojai j., ház 38, i. 168, H., rt.. Gora, 

nicki Orehovec, Medja; ·Belovár~Köröa """ 899 kb., tsz., jb. és ah. Petrinja, cs. ö. Petrinja, 
Bjelot~ar·Kt·ile"ct, kOrOsi j., hiz 84o, 96, XXVII, 88, u. 1. Petrinja, u. •· Gora • 
! "7, H., rk. ):1aolec éa Sveli Petar Orehovec, Medjuraöe Q, Medjuraee adók., Gora pk., 
796 kb.; tsz. Belovár Bjelovar, jb. és ah, Ztígrtíb "tn. ZagrM1, petriojai j., ca. O. Pet-
KörGs Krilevci, cs. O. Sveü Petar OrehoTec, rinja, u. 1. Petrinja, •· P• Gora. 
16, XXV, u. t. Gornja Rijeka, •· J• Sveti Iedjurlé adók. és pt.., X Medjurié, Sovinjak; 
Petar Orehovee. Polleg a Poiega, novakai j., biz 173, i. 981, 

lledja Q, Medja adók., Sveti Petar Orehovec pk., Cseh, h., t., o. 1.745 kb., tsz. Pozsega Polep, 
Belo"ár·KöröB "m. Bjelo"ar·Kriie"ci, kOrOsi jb. Novaka, ah. Újgradiska Nova 
- Jooilevcii' j., cs. 6. Sveti l'etar Orehovee, 'L t. cs. ö. Lipovljani, 78, xxvn; 89, irQ m. h., •· t. 
Gomja Rijeka, u.· p. Sveti Petar Orehonc. és u. p. Banava Ja1·uga. 

IHjal Ieggyea r.., Szolnok Solnot IecJjurié Q, .Medjmió adók. #a pt.., Poeaeg• 
adók., PutiDei pk., S•srhl- vM. rumai "'"· Poiega, novakai j., O• cs. O. Lipovijani, 
j., es. ö. Ruma, u. 1. Putinei, u. p. Ruma. irQ m. h., u. t. és u. p. Bo.uova Jaruga. 

liedjedi Q, Cameralmoravieza. X:omorske .Medjuvodje .--.,, Radui! adók., Medak pk., LiiG-
Mora vice adók. és pk., Modrtt.t·.Fivma "M.- Korbava vm. LikQ·Krbava, j., cs. 0. 
Modrwl·Bijeka, vrbovskoi j., cs. 6. Vrbovako, G01·nja Plofa, u. t. és u. p. Medak. · 

• 

: 

.. 
• •• • •• 
• 

' •• • 

•• 
a. t. Cameralm Korno1·ske Moravice, liedsave Q, D.omaslovec adók., Podvrh pk., .1! 
•· p. Vu~inié-selo. . · . . Zágrtíb Zagreb, samobori j., ca. L ji 

Xedjedjaiilf GrkoTióf· r-., · Medjedja~ adók., Samobor,. u. t. és u. p. Samobor. ~ 
· Piaaki pk., Motlrua-Fiume vm. · Modrvi·Bi,iek•, Me d v e d ak l. Utinjski Medjedjak. ~· 
oruUni j., Cit. o. Plaski, u. 1. és u. P• Plalki. lledvedlöka r"l, Virje adók. és pk., Belovár- -~ 

Iefljedjacld IneleTiél 0, )[edjedjak adók., KöröB tm~. Bjelovar-Krile"ci.; gjm"tjevaci J.. ~~ .. 
Plaliki pk., Moarvs·Fivme 11m. Modru.8-Bije1ca, es. ö. Gjurgjevac, u. t. és n. P• Virje. { 
ogulini j., cs. o. Pla~ki, u. t. és u. p. Pl&Ski. M e d v e d i l! k a l. Molvallllke Grede. . . f: 
'lletljedju~kl Vuliéi f""t, Medj djak adók., PiaAki .MedveclsJd Brleg Q, t:ul!erje adók., Sesvete pk., i 1 

pk., Modrua·Fium.e om.. Motl·/'1•8-Rijeka, ogu- Zágráb mn. Zagreb, zágrábi zag1"ebi j.. ! 
lini j., es. ö. Pla51ti, u. t. és u. p. Pla8k.i. cs. ö. Zágráb Zagreb, u. t. és u. p. Sesvete. .,!~ 

• ! 
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Xednnova Draga O, Prtlkl'izje adók., Vivodína BereD,je Q, Kupljenovo adók:, P.nlcie ·plt., Ztig- . 
· pk., Zdgráb vm. · Zagreb, jaskai. jastrehar· ráb vm. Zagreb, zágrábi ' zarrebi J, es. !1. 
~koi j., es. G. Kro.lié, u. t. Krasié, 11. p. Vivodina. ZapreAió, 11. t. PuAóa-Bistra, •• .p •. Zapre5ié. 

llledrldovaiía o. Lovinac adók. és pk., Lika· Mesiél r., Ostrvica adóJt.,.J..ieki Osik pk., LiklJ-
Korbava ""'· Lika-Krbava, graea.ci j., cs. ö. Korbava 11m. Lika-Krba11a, gosp1éi j., es. ll. 
Lovinac, u. t. és u. p. Lovinac. Siroko.- Kula, u. t. Gospié~ u. p. Lilki Osik. 

Me d v j e d o v a c a l. !tfedl'idoni:L · Me 8 i é se l o l. Lipicki Mesiéi. 
M e g r y e s l. MedjaA Meggyes. M e 8 1 li a e l o l. Slajnieki Ml!siéi. 
JI e g j es l. Medja5 Meggyes. IeltroTica r>:, Bizovo.e adók. és pk., Verticll' 
Jlehino Stau,fe ~. Getin-grad, Modrus·Fiunl~ tJtlt, Virot~itica, eszéki osijeki j., es. G. BiJo-

"'ll· Motlrui-.Ri,ieka szluini slunji j., cs. ö. vae, 11. t. és u. p. Bizovac. 
t:etin-grad, u. t. Szluin Slunj, u. p. Ctitin-grad. M e s t r o v i é i l. Bartalovilii. · 

Iej& O, Praputnjo.k adók., Krasica pk., Modrus· '"" Gornje . Bazje adók., · Lukács-· 
Hume Modru8·Bijeka, s114aki j., cs. ö. Lukaé pk., Veróc.re vm. Virovitica, verőczei-
Kraljevica, r, u. t. .HreJjin, ~- viroviticai j., cs. G. Tréz~>nföld Terezino PoJje. 

Q, H1·eljin adók. és pk., ltlodrus- u. t. és a. p. Lukles Lukai!. · 
.Z.'iu~~~e tim. Motlrus-Bi,jeka, susaki j., ~- O. :Metla 0, Zajile adók., Bue pk., Po•sega "._ -
_Kraljevica., u. t. és u. p. Hreljin. Po'íega, pakráczi pakl'aci j., cs. ö. Huek.o Ka-

JI:el:iujar adók., Podlo.pac pk., X Donji Mekinjar, mensko, •• t. Sira~, •· p. Bucko Kamensko. 
fiornji .Mekinjar, · Gornj1 Rebif; Lika·Kot·ba'IJfJ Me t l i n a. L Selce. . - ' 
",., Lil&a-Krbat~a, odbinai j., ház !68, f. J .t.óB, Me1.Ilncl r,, La.dimirevoi adók., Bizovac plL, 
Sz., rt. Podlapac, tr. Donji Mekinjar,_ 5.866 kb., Vcróc•e tltn. Virot~ieica, eszéki osijeki j., 
w. Gospié, jb. Udbina, ab. Gracac, cs. O. Pod· cs. o. Valpó Valpovo és Bizov~1:, u. t. VaJpó-
lapac, 79, XXVI, 86, •· t. és a •. p. Udbi~. Valpovo, u. p. Bizovac. 

Me k us j e l. Don,je .Mekusje. , • Mezlmonc Q, Kvarte adók., PeruAió pt., Likll-
Ile l i n j e l. Rude. Korbava vm. Lika-Krbava, peruliói j., es. G. 

· •ellnovac adók., Zavalje pk., Li.ka·Kot·bava Peru~1c, 11.· t. és u. p. -Pérusié. 
v& Lika·Krbatla, korenicai j., ház 61, :E 337, Iltetinac adók., Gjurrjevac pk., Belot~tif'·Köröl 
Sz., rt. Zavalj e, kg. ~ebijusi, 3.638 kb., tsz, Gospié, vm. Bjelot;ar-Krilevci, 8-.illl'i.ievaci ,j., ház 66, 

· jb. Koreniea, ah. OLol!ac, cs. ö. Zavalje. f. 4-~1, H., rk. Gjurgjevac, 1.0(.·) ~h., tsz. Helo,·ár-
í9, XXVI, 86, u. t. ~valje, a. p. Nebljusi, Bjelovar, jb. Gjurgjevae, -ab. Belovár - Hjelovar,. 

M:ellnonc Q, Melinovao adók., Zav.alje pk., cs. ö. Gjulldevac, 16, XXVII, 87, u. t. és •· p. Gjur· 
Li~a-KorbatJtJ vm. Lil&a-Krbcwa, korenicai j., 11jevac. . 
cs. ll. Zavalje, u. t. Zavalje, u. P• Nebljusi. :Míéetlu1tc c·,, adók., Gjurgjevac }:k., 

Keljan O, Hednja adók. és pk., Var·asd t•Jfl, Belot~ár·Körös vm. Bjelot;ar-KriE6tH:i, rltm-
Vardain, ivaneci j._" cs. O; BednJa, a. t. Lepog· gjevaci j., cs .. O. Gjurgjevae, n• t. és u. P• Gjur· 
lawa, u. P• Hednja. · gjevac. · 

•ewce adók., Hrlorpk., XKal,Melnice, V1·atnik, Jl16enc adók., Odra pk., Zágráb""'·- Zagreb, 
Vrziéi; L·ika-KorbtJ1ia tliH. Lika • Krbava, nagygoriezai velikagoricai j., hb 11:!, f.77ö, H., 
otocsáni otoeaci j., ház 1721 i 1.111, H., sz., rk. Jakusevec, 1.131 ih., tsz. Zágráb- Za~t-eb, 
kg. Brlog, 5.~ö8 kb., tsz. Gospié, j b. és ah. Otoesán - jb. Nagygoricza ·V elika Gorica, ab. Szis~ek
Utoe&c, cs. G. V1'Btnik, 79, XXVI, 86, u. t. Zuta ::iisak,cs.ö.Odra,53,XXV,S!,u.t.Nagyl!·oricza-
Lokva, •· p. Brlog-iílacija. . Velika Gorica, •· p. Odra. 

Ielnice O, M.elniee adók., Brlog pk., Lika- Jll~evec Q, Mieevee adók., Odra pk., Zágráb 
KU1'bt~va vm. Lika·Krbava, otocsáni otoeaci vm. Zagreb, nagygoriczai velikagorieai. j., 
j., cs. G. Vratnik, u. t. Zuta Lokva, u. p. Brlos- cs. o. Odta, •· t. Nagygoric:za Veli.lr.a Gorica, 
stacija. n. P• Odra. 

~~e l n i c e I. HreljinAke .Melnice. ("., Vojakova,c adók. és pk.~ Belot~át'· 
llelovica. n, Vinagora adók., Desinié pk., Va- Körös tnn. Bjelot>ar-KriietJci., .tllrOsi kri· 

rasd tJm. Varaidit&, prell'radai j., cs. ö. Desi- teveii j., cs. 0. 1\.örOs Krifevei, u. t. Carevdar, 
. nié, •· t. és u, p. Desinié. •· p. Vojakovac. 

Ieminska adók.~ Majur pk., Zágráb vm. Jllgalonl adók., Ru§evo pk., .Pozsega filii, -

Zagreb, kostajnicai j., ház 8,, 1 4:78, Sz., T• Po'íega, pozsegai potegai j., ház 65, f. 380, Sz., 
1.200 kb., tsz. Petrinja. jh. Kostajnica, ah. Petrinja, t., h., ik. Rusevo, kg. Paka., 1.!1!16 kb., tsz., ,ih.
es. o. Kostajnica, 96, XXVII, 83, u. t. és u. p. és ah. Pozsega Pozega, cs.-G. Ru~vo, 78, XXVIII, 
Maj ur. . ·. · 91, u. t. Caglin, a. p. Rusevo . 

• 

Xeminska Q, Meminsh adók., Major pk., Migalovcl O, M.igalovci adók., Ruiie'Vo pk.~ 
Zágráb 11111. Z11greb, kostajnicai j., =j=-, cs. O. Kos· Pot~sega vm. Po'iega, pozsegai poiegai j., 
t.juica, u .• t. és u. P• Majur. es. o. Roeevo, u. t. Caglin; u, P• Ro8evo. 
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-. M· i b a ~i l. Mijai!i, ·. . - .. - _ Peto.r Or•'hovec pk., lJelovár-Kür·ös ti"'· B jelu-
selo o, Bukovlje adók., Barilovié pk., var-Kri'Eevci, körlisi . kriieYci~ j., cs. 6. SYcti 

Modrus-Fiume tim. 1Jloaru8-Rijeka, vojniéi Petar Orehovcc, a. t. Go~nja ~ijeka, ~ p. Sveti 
j.;, es, O. :t;Jo.rilovió, a, t. Károlyváros Karlovac, Petar Orehovec. . . · . 
•· p. Barilovic. . .. Mlholeeko PodYIDje adók., Sveti Pclar Oreho· 

Jfiha]jekov Ja~k O, Krapina adók. és p~ •• vec pk.., X Miholccka Selni~ Miholt>cko Pod
VGrasd ""'·-:- Varaid it~, krapinai j., cs. o. K1-apina, vinje ; BelotJár-Körc1s. tlfiJ. . Bjelotlar-.l(riietJCi, 
a. t. és •· p. Krapina. . . körösi kri!evciij, ház. 41; !.· 140, H., rk. Mibo-
. _Mibalje-rac .Q, Korenica adók. ~s pk., Lika- l· c, kh., tsz. Belovár Bjelovl!-r. jll. é& ab . 

• 

Korbava t~m._ Lika-Krbat:a, korenicaj J., . cs. ö. KOrOs Kr~!evci, cs •. G. Sveti. P~tar Orehovec, 
Korenica, u. t. és a •. p. Koreniea. 16, XXV, 88, u. t. Gornja Rijeka, u •. P.• Sveli 

Jlihaljevcl adók. és pk., X Mihaljevci, Novi Petar .Orehovec. . . . . . . 
Mibaljevci; Poesega ""'· Po.iegar: pozsegai lliholeéko PodTf.Dje. o .. Miholecko ·Podvioje 
poiegai j., ház 90, !. 512, H., sz., rk, Velika, kg; adók., s,·eti Petar Orehovec pk.,_Bel,o'l)ár·Kö.r6s 
Trestanovci, 1.061 kb., tsz., jb. és ah. Pozsesa ·""'· Bjelovar~Kriievc.i., . kö.rOsi. k~;itevcii j., 
Pote~, cs. o. Po.zsega Poiega, 78, XXVUI1 91_, cs. o. Sveti Pelar Orehovec, u. t. ~omja_~ijeka, 

· a •. t. és a. p. Pozsega Poiega. u. p. Sveti Petar Orehovec. . . . . 
· . JühaljeTCl O, Mihaljevci adók. és pk., Poisega MihoiJaeka DrezoTiea .r.· Kw~isioci adók., 

t~m.. Poiega, pozsegai poiegai, j., . cs. o. Po- Marjanci pk., Yer.dcpe .. f?m. Virot~.ilicat alsó·· 
zsega Potega, a. t. és a •. p. Po~sega Poiep. miholJáczi .donjimiholjaci j.,_ cs. o •. Sljiv~~evci, 
. ·.M i- h a l j e v c i l. Pote !í ki Mihaij_evci, Srijem sk i u. t. Alsómiholjácz . Donji Ktholj•~• u.. p. V al p ó 
.Hibaljevci. .. . . . Valpo:vo. . . . ·. . . . . . 
- ~. O!ítarije adók. és. pk., .Mo(ir~- lliholjai5ka Gorica '"'' P.o.dravskn Koslavina 

. Fiume vm. oaulini" j., C!l- o. adók... és pk., Yerócec .,... YirQtJitica, ~~ol.só-
losipdol, a. t. Osulin, a. p. Olita1·ije. miholjáczi donjimiboljaci j., Cff, o. Podravska 
, Jl i h~ lj e v i é i l. Odvorci.. &loslavina, u. t. Alsómiholji.cz Donji. ~iholjac, 

14 i h a l j e v i é s e l o l. Mihaljeviéi. •· p. P odra vska Mosla vin&. . . . 
·. JllbanoTléev Dol O, Klanjec adók. és pk., M.lholjai5ka Greda r"'t Alsómiholjácz . Dooji 
VarABd .,.., V~&raicliR, klanjeci j., ~- ~· Kl!lD· Miholj.tc adók. és pk., Vnócze -tJm. . Vir.oDitica, 
jec, a. t. és u. P• Klanjee. . . . . alsótUJho}jáezi doojimiholjaci j., -cs • . O. Alsó· 

· . JI i h a r i je 1 •. Klariéi._, . . . . miholjácz Donji Miholjac, :a. t. és u. p. Alsó-
- lllholec_ . a~ók., Sv~b Petar ~rehovec pk., miholjá.cz Donji Miholjac.. .. . - . . . 

• 

)(. BreiaDI, Ml~olec, Allho~:i!ka_ Gor1~ i Be~otJá~: MlhoiJ neka J nAenovaiSa · r"'', Kuéanci adók., 
!föt·ö• ""'·- B~lOfJIIr-Kruevc•, körösi- krlievcn Sljivosevci pk., Verőeze tim: Virot1itica, alsó
J.,_ hb 16!,_!. 857, H .• ·(), l-84:\.1 kl_•., ~-Belovár ; miholjáczi · donjimiholjaci· j., cs. ö •. Hijiv<'~evci. 
BJelovar,. J h. és ah. Körös Kntevc;1, c~. ~- -~vel1 U. .t. és u. P• Alsómiholj!oz. Donji Miholj.1c. · • 
Petar Orehovec, HJ, XXV, 88, u. t. GornJa {\IJeka, ._ lJ k S , Al 

6 
'h 1- Do .. 

... p. Sveti P~tar. O:rehovec. . . . . -JD.~O ae a ke.~a ~, Si ml o Jáe~ - - . n] t 

. • IUhole~ O, Miholec adók., S~eti Petar Oreho- .Mlhol~_ac ~dó~. és pk.!. V:er&;•IJ. "~: Yt.rov~hcCl, 

.,ee pk Belo ... u x .x
8 

_B· ,
0 

-K .• - · alsómlhOlJáczl donJLmlhoiJ&Cl J;, · cs. O. Alsó-
., t116r .D..vru. 11m. JB• tJar ruevcn, . . 0 nj" 11 "h r t. é Al · 

kGrösi ~ lu:itevcii j., 0; cs. ö. ~veti Petar Ot:eho- m~hol~ácz 0 .• 1 _1 0 _Jac, L s u. P• so-
vec,. 'L .t. Gornja. Rijeka, u. P• SveU Peiar Ore •. m1holJáCz DonJl !hhoiJac. . · · 
hovec. · ' · . _ . . holJaekl Gaj r'l, Rakitóvic.a. adó~, Al:;ó-

: JUholei5ka. Gorlc&. O, Miholec . !ld9k., Sv.eti miholjácz Donji Miholjac pk., Yeróc.ie fli11. -
P~tar Ore,b.ovec plt., BelotJár-Köröa ~m. . .Bjelo- Virovit·ica, alsómiholjáczi donjimihuljaci j., cs. 
.,11;-Jí.ri~e"t:i, ldii'Os-i . kl"ilevcii j., ~s. o. ~veti O. A_lsómiholjácz Donji Miholjac, u. t. és li. p. 
Pelar Orehovec, u. t. Goruja Rijeka, u. p. Sveti Alsómiho'jli:cz Donji Miholjac. .. · 
Pel:11:. Orebovec; : . : . , · . · . K!'l"~ ry Alsómiholjá.cz Do nj i 

Iiholecb. Seinlea ·O, Mi}.lolec!ko J>odvi,nje Miqoljac adók. és pk.,. Verdeze ·vm. Viro:viti.c:a. 
adók., Sveti Petar Orehovec .pk., Belouár-l{.örös alsóJ.IIifl.olj~czi . donjimiholjaci j., cs. O. Alsó· 
om. BjelotJar-KrtletJci, körclsi kriievcii j., miholjácz DJnji Miholjac, u~. t. és u •. P·· Alsó-
cs. o •. Sv\'li Pelal· Or ... bovec; u. 't. Gornja -Rijekn, uli4olj!es Donji Miholjac~ . . . · 
a. p. Sv~U, Pelar Qrehovec. _ . .. . :Mlholjaekl Maj u. r r"'t .Als~mib~ljú.cz _Donji 
. .' ~ihole.éke Jlokri!)e O, .Fodro\:ec adó.k., Sve.ti Miholjac adók. és pk., Veröcs e t~.m. Yirpv-itict,, 
Petar Oreilovec pk.,.BilltH1ár·Körös. ~·· .lJjelo- alsómiholjáczi doujimihpljaci j.,_ cs. O. Alsó-
wár-Kri'fe'!7ci, kötösi · kri.aevcii. j., cs. _ö. Sveti miholjé.cz Donji Miholjac, u. t. és u. p. Alsó-
Pe~r· Orehove~, u •.. t. Goo•ja Rije)ta, u, p. Sveti miholjác:.~ Donji Mi.holj!l~. · 
P~tar Ure4ovec. · .. · · · . . . .. Miholjnékl Mni·tiucl 0, Podravska 1\loslaviDa 

B1holo6ko Brezje O~· Fodrovec adó.k.,. Sveti adók. és pk., Verócee ."m.. Yirovitica, alsó-
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-olj:ipei. Uonjimlilolja..ci J.,· cs._ ö. Podravská Kamensko; u. t. Pakrácz Pakra·c, · •· p. Bucko 
.Mosla.vina, u. t. Noskovei, u. p. t:o.djavíca; Kamensko. . . · : ... · 
·. JUholja.Cki Poroc.adcH: .• , 'Alsómiholjácz Donji MJjajlfje O, adók., Buc r;k.,. ·Po1sega 
.M.iho~jac. ·pk., Ve1·óc•e 1Jm. Virovi tic~, -alsó- Vtn. Poieg~, pakrác1.i pakraci j., cs, ~. Buck.o 
miboljáezi donjimiholjaei j., ház 36, f, !35, Kamensko, a. t.- Pahácz Pakrac, .u. p. ··Bu~ko 
.lLi rk~ Radikovei, 7J:! kh., tsz. Eszék Osijek, Kamensko. . ·. · . · · · : 
Jb ... Alsómiholjáe.z Donji Miholjac, ah. N asi ez M i j o ~i n o v i é i l. Mackovo selo. · ' 
~aiiice1 • es. ~- Alsótniholjácz Dónji . Miholjac és M i k. a Si n o v i é i I. Donje Dubrave. · "· 
sljivoilevci, '18, XXVliJ, 91, a •. t. és a. p. Alsó- Mikasinoviéi .l. Janjani. ·.· 
miholjAcz nonji Miholjac. . MlkekoT Int r-., Ferdinandovac adók. és pk .. 

• 

. JUheljacki .Porec o . .Miholjacki -Porec adók.. Belo?Jár-KiJrös tnn. . Bjelo'Dti.r-Krile"ci, rjur-
Alsómiholjáez . Donji .Miholjac pk., Verőeze tlm. gjevaci j., cs. o. Gjursjevac, a: t. GjuriJjevac, 
- VirotJitica, alsómiholjáczi donjimibolJaci j., u. P• Ferdinandovac. · · 

. .cs. ~. · Alsó.miholjácz Donji .Miholjac és SJjivo- Mlkeljl r-.., Grobnik adók; és pk., Modrus-
·~evci, u. t. és u. · P• .Aisómiholjácz. Donj• l!~iume ~m. Modrui-Bijeka, su§liki j., cs. o • . 
,Jiiholjac., . ·. · . Suiiak, u. t. SuAak, a. P• Gavle. · .. · · . 

• 

llfholjanec adók., Virje pk.; Belovár-Kiirös M ik i n a 5 i 1. Brezine. . .. 
",_.. . Bjelouar-K1·izetJci, gjurldevaei j., bAz !22 M i ki n o se l o L Rude:ilice. · 
., H., O• !l.!t!O kb., tsz. Bclovar Bjelova~; JliJdeuli adók., Nova Bukovica. pk., X Heree-
~b. Gjargjevac, ab. Kaproncza Koprivnica, cs. ll. go vata, Mikleui, Vojlov•ca; Yeróc•e "*· Yiro
Virje, 26, XXVII, 87, 11. t. és u. P• Virje. tJitic~, szlalinai slatinai j., ház 137, f. 979, 
. JlihoJjanec O, M.baljanec adók., Virje pk., H., sz., m., =r, rk. Nova Bukovica, 5.670 kh.1 tsz . 
.BdOtJár-Körös vm... BjelotJar-K1·iiet1ci, gjurgje. Eszék O.sijek, jb. és ah. Szlatinli. Slatina, cs. o • 
. faCi j., O• cs. ll. Virje, •• ~. és •• P• Virje. SJ:iatina Slatin.tl, 78, XXVlll, 89, r.~ 

Kiholjec J. Miholec. · p. u. . . · . 
. Biholjsko · adók., Krstinja pk., )( Johovo. Q, 1\likleuii adók., Nova Bukovica pk., 
Klupica, Krst'injski Mraeaj, Lisine, Miholjilko, Verócze tJm. ViroiJitica, · szlalinai slatiu;ii j., 

. Raji~ · brdo; Modrus•Fiume tJm. ModruB- .:.j=-, es. G. Szlatina Slatina, r. ~ p. u. 
· . . IKjeka, vojni~i j., ház 191, f. 1.!!!5, Sz., kg. Dunjak. Mlkleulika adók., Kutina Bdo~Jár-Körös 

3.08l! k·h., tsz. Ogulin, · jb. Krnjak, ah. Szluin vm. Bjelovar- KriletJci, linai j., ház 160,. f. · 
·Slunj, cs. G. Krstinja, 96, XXVI, St., u. t. Vojni~, 701, Sz., .:j=-, rk. Kutina, 5.!U kh., tsz. Belovár-
11, p. Krstinja. Bjelovar, jb. Kutina, ah. Gazma, Cl. ll. Ku,üna, · 

Jliholjsko O, 1\liholjsko adók., Krstinja pk., 16, XXVI!, 87, n. t.. és u. P• Kutina. . ·. 
. v "'rus-Jiiume vtn: Modrus-B·i-'eka voiniéi; Jlildeu.;ka O. Mikleu!ika adók., Kutma pk., .-o.. .1 ' • ,., B l . vr. ö B . l v . ~ . k t' . 

'u; ll. Krstinja, n. t. Vojnié, a. P• Krstinja. . e o"ar· .nu r s "~"· J6 OtJar-Af'UttlC~, u 1Da1 
••h lJ dók. · k X M'b 1. M'h ~·1 .:.j=-, cs. ~. Kutma, u. t. és ·a. p. Kuhna •. 

. at. .ov aa a. .es P :• 1• _ov .JaD, 1 ov- adók., Cazma pk., X Donji MiklOUA, . 
ljansltl Ferk~ul~evec, Su.li~ko, Stkad; Varaaa Gornji . Miklou!i, Kopci~-hrdo; Belovár-Kö;ös 

' .,.. v~raechn, zlatarJ J., ház 346, i, !.070, ~·· ·IJm. Bjelooar-KriletJci, eazmai j., ház 148, i. 
.o és rk. 1\l~ee, 3.0-t-3 kh., tsz. V&l'aSd Vara!dm, So.t., H., O• rk. Vrtliusk.a, kg. Lipovcani, 9.~76 
)b. és ah. Zlatar, cs. ~· Zlatar, 53, XX~. ~l. kh., tsz. Belovár Bjelovar, jh. és ah. Üazma; 
a, t. Zlatar, ~· cs. ö. Cazma, tH

1 
XXV ll, 87, a. t. és u. p. Cazma. 

Mlho.,-ljan O, Mihovljan adók. és pk" Varasa H~ Iullevel adók •. és pk., BzerérA ""'· Sri,iem, 
""'· Varaidin, ziatari j., O: cs .. 0. Zlalar, vukovari j., ház 173, ;t!. 800,. R, sz., t, .:.j=-, rk. 
u. t. Zlatar, ~· . · Solin, 1:953 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. 
. Ilho-rljanski Fer.kuljoTec Q, Mihovljan adók. Vukovár Vukovar, cs. o. Opatovac, 70, XXVIII, 
~ pk., Var~sci vm. · Varaldin, ziatari j., cs. O. !10, u. t. Gjeletovci, u. J•• Cakovci. ' 
.Ziatar, n. t. Zlatar, 11. p. Mihovljan. . Jlikla>íevci Q, M•klusevci adók. és pk., B1er~ 

adók., Buc pk., X Amalovac, Bogdo.!íié, ·Dm. Brijem, vuko1·ari_j., it, =t, cs. o. Opatovac, 
Bueko Kamensko, Javorovica, Kamenski Seovci, n. t. Gjelctovci, u. p. Gakovci. . · 
KamPnski Susnjari, Kru~e ... o, Mijaci, Paímk; Mikoveo adók., Sveti Petar Orehovee pk.., X 
·PoJiega · ""'· Poieg~, pakráczi pakraci j., H1·govec, MikovE!c, Selanec, Zamladinec; B do· 
ház l Bt', f. ·1.807, Sz., rk. Pakrácz Pakrac, kg vár-Körös tJm. - Bjelo'fJar-Krizevci, kllrösi · 
Slrijdevica, 8.618 kh., tsz. Pozsega Poiega, k1·iievcii j., ház lOU, i!. ;..60, H .• rk. Sveti Petar 
ib. és ah. Fakrácz Pakrac, es. O. Bucko Kameus~o, O;ehovec, 9 U k.h., tsz. Belovár Bjelovar, jb. 
78, XX \'ll, 89, u. t. Pakráez Pakrac, u; p. éS ah. KISrOs Kriievci, cs. ~; Sveti Pe tar· Ore-
Bu&o Kamensko. ·· · · hovee, 16, XXV, StJ, u. t. Garnja Rijeka, a. p • 

llijalil O, M1ja.Ci adók., But! pk., Poeseg~ ""'· Sve:i Petar 0J"ehovee. . 
. - Poiega, .pakráczi pakraci . j., cs. ll. Buvku Mik one Q~ )Jilr.ovee adók., Sveti Petar .Ole-
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Ilovec pk., Belovár·KörlJs fHil. · BjeloDar·Kf'i·ljusi, a. t. Alsólapaca Donji Lapae, 8 ; p. 
i~t1ci, kftrösi kriteveii j., cs. O. Sveti Petar Nebljnsi.. . . 
Orebovec, a. t. Gornja· Rijeka, a. p. Sveü Pelar Hllléno-st~lo r-, P11A6a adók. és pk., ZágráAI 
Ofthovee. · '"''· Zagreb, z,i.grábi zar:rebi j,. cs. G. Znp-

M ik i i é B r d o l. BosiljP.vski Pntok. . res1é, a. t.. PuAéa-JJislra, a. p. ZapraAié, 
:M ik u l a n i e a 1. p.,povacka Mik••lanica. lll ll é selo O, Alarindol adók., Netretié pk,. 
•t'knlanicaabrdo r"; Gral·rov Polok adók. Zágráb vti~. Zagreb, károlyvárosi karlovaci 

T .od ina pk., BelO'Dár· KörlJs lln&. · Bjelo'Dar· j., -'f-, cS. O. Maii Alodru~polok, 11. ~ KArolyvázos 
Kf'iie'Dci, kolinai j., es. O. Popova~a. a. t. és - Karlovac, a. p. Donji .PI'ilitíée. · 
••. p. Lud1na. JIUliSani r, Sokolovac adók. és pk., Belotulr-

:Bi'kallé O, Sestine adók. és pk., Zágráb 11m.· K •• röa t1m. Bjelovar-Kr·iiefJci, ka1nonczai -
Zagreb, ·zágrábi zagrabi j., rs. O!. Vrapi!e, a. t. kup•·ivnicai j., cs.. O. Sokolovao, a. ~ Lepavina, 
1..lgráb Zagreb, 11. p. Scstine. a. p. ~okolovac. 

•nadinl'CD, Sveta J ana aclók. b. pk., Zágráb Jlillmari.n Dvor r-, Cepelovac adók., Gjurgje· 
n.. Zagreb, jaakai jaslrellaJ"Ilkui j., es. ·O. vac. pk., Belo1Jár-Körö11 1Jm. Bjt:lofJar-Kri· 
Juka Jaalrebal'Sko, 11. t. Jaska Jaslrebankr, iefJci, gjurl!'j•:vaci j., cs. O. Gjul'@jevac, .q. t. és 
L p. Svela Jans. a. p. Gjurt~jevac. · 

r-., Tobolié adók., Primiiilje pk., O, Cenkovo adók., Levanjska Varos 
t i u me fJfl&, Modrus-llijeka, szluini pk., Yeröcee flm. . Viroflitica, diakov&ri dja-

- slun.ii j., CS," ö. Pdmislje, a. t. l:;zluin Slunj, ko voi j., ps. ö. Le\"an~ska \' nros, •• ~ Diakov!r ~ 
•· p. Primiiilje. . Ujakovo, a. p. Levanjska Varus. 

• 
M i l a d i n o v i é l l. Mocilski Miladinoviéi. MlUnkoTiél r"\, Gornje Pazariste adók., Paza-

• 

JI i lak o v i é a a e l o l. "Molakov1éi. ~·k., Li.ka·K•~t'bava fJm. L1ka-Krl1at:a, 
O, .Kio.snié adók. es pk., Zágr~b perusu!i j., cs. O. Pazariste, a. t. PeruAié, 11. p. 

ra. Zagreb, g l mai j., cs. O. Goroji Klasnié, l 'a7.al'iSle . 
. a. t. Gli na, u. P• Maja., · MillnkOTlé-U:gao r-., Donje Pazariste adók., 

O, Gluv.ica adók., Bosiljevo pk., Morl Pazariste pk., Lika-Korba1Ja f)JR. Lika-Kr
rv.-l<'iume vm. Modru8-Bijeka, vrbovskoi j., ba1Ja, perus1éi j., cs. o. Pazariiite, u. t. P~ru

cs. 4. Severin na . Kupi, u. t. Generalski Stol, sié, a-. p. 'pazarisl~ . 
L •· Bosiljevo. .. . M i l 1 n k o v i é U g a o l. Milinkoviéi. · 

IHle-lug n, ·CIIglin adók., :Bektele pk., Po· HUlnotiéi ·r", Cesat•ica adók., Karlopaga · 
elle ga ""'· Polega, pozsel.(ai . !>Oiegai j., fS. ö. Karlot.aar pk., Lika-Ko1 ba1Ja fJm. Lika-KrbafJa, 
RaAevo, a. t. és a. p. Caglin, go!lpiéi J,, cs. O. Karlopago KarlobaB', a. ·t. és 

Jlllanov V1·h r'l, adók., Pre~id pk., a. t•• Karlopa~o Karlobag. 
.Jlodrus-l<'iume vm. Modrus-Bi.jeka, l!abari j:, MllliUéi r-, Szent.ryOrgy Sveti Joraj adók. és 

• 
cs. O. l:abar, .u. t. éa a. p. P1·ezitl. pk., "Lika-Korbava 'Dm. Lika-Krba'Da, 

Jl i l as e v a c I • .Milalievei. · senji j., ca. O. Zengg Senj, 11. t .. és a. P• Szenl-
IllaAevci 1'"\ Bojana aclók., Cazma pk., ~yoro Sveli Juraj. 

KörlJs ""•· BjelofJar-KriiefJci,l!azmai llllhojevcl O, Hraluljevci adók., Vilié"selo pk., 
j., es O. Cazma, a. 't. és 11. p. Úa:tn•a.. . Poesega tnll. !'ole ga,· pozsegai potegai j., 

at a!U r-., Jelenje adók.. és !Jk., Modrus-Fiume cs. o. Hi!ikupci, _11. t. és 11. p. Pozsega Pozega. 
t~& Modru8-Rijeka, suA:lki j., cs • .O. SuAak, M.llja6& 0, Smiljan adók. és pk., Lika·Kor· 
.-. &. SuSa.k, u. P• Jelenje. ba1Ja flm. · Li.ka·Krba."a., gospiéi j., es. O. Hru-

Jl i ll! i n o v i é.i l. ltadatoviéL ' §a ne, u. t. Gosp1é, a. p. l:;miljan. 
• 

atlekovo selo O Got'Dja Slubica adók. és pk., · lllljana adók., Zagorska Sela pk., X Miljana, 
Zágráb fJm. Zagreb, ::;tubica• j., cs. G. Donja MilJ&nski ·Ivanié, .Miljanski Kuzminec, Plavié, 
Stubica, u .. t. Donja Stubica, u. p. Gornja Slubica. Puséa; Vara11r.l 'Dm. Varaidin, klanjeci j., ház 

O, Sve. i R ok adók •. Lovinac pk., ~ö6, f, t.f>ö~ H., rk. SuUanska Poljana és Zagorska 
Li.J:a·Kurba·va vm. Lika KrbafJa, .rrae&ci j., Sela, 1.917 kh., tsz. Varasd . Va.·a!din, jh. Klan· 
c:s. O. Lovinae, a. t. éli u. p. Ln v i nac. jec, Iili. Krapina, es. o. Desinié, ö3, XXV, ~t . 

Jl i l e t i n a S k e l a l. Donja Skela. u.- t. Desini é, a. p. Zagorska Se la. 
JU.Jeusnléa Val'OA f'"'. Siroka Kula adók., Lil!ki ~lljana 1""'1, Aliljana adók., Z1;1gorska Sela pi:., 

Osik pk.,. Lika-KorbaDa 11111. ....., Lika-Krba1Ja, VaraBd flm. Varaldin, klanjeci j., es. O. De· 
goapiéi j., es. O. Sil·oka Kula, a. t. Perusié, u. p. sinié, a. t. Desinié, a. p. Zagorska Sela. 
• 

Siruka Kula. Mlljanovac adók., V.anjski Daruvar pk., ~ 

• 

ll i l e us n i é B e l o l. Mlakva. . · ese ga fJm. Poiega. daru.vari j., ház 6'JI, :E 388, 
•méa liraj l'"\ Nebljusi adók., Alsólapacz u., n., rk. Badlj~vina, kg. Podborsiti Doljaui, 

Donji · Lapac pk., Lika-Kor a~a flm. Li ka· l.IJlö kb., tsz .. Pozseva 1-'o!ega, jh. és ah. lJara
KrbafJa, alsólapaczi donjilapaci j., es; ö. Ne.bl- vl\r Dal'uvar, cs. o. Daruvár -Daruvar, 78, 
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XX\'II, 89, •· t. Daru\"ár Daruvar, •· p. O, Goroje Dubmve adók. éa pk., MOfl-. 
nadljevina. · . · rus-Fiume vm. Modru8-Rijeka, ogulini j., 

.IJIJa.eno-0, MiljanC?vac adók., Vanjski Da- cs. ö. Generalaki ·stol, u. ~. TounJ, a. P• Gof!lje 
r•:var pk., PosBega vm. Polega, daruvari j., Dubrave. . 
"~- ő. Daruvár Daru var, a. t. Dar11>ir Daru- M i r i é i l. Donji Zatezali . 

• 

. , nr, u. p. Badljevina. M i r i é i I. Janjogorski Miriéi . 
. lliljansli:i Iranié o. · adók., Zagorska Mirkopolje adók., 1\rasié pk., Ztígráb. t~m. - · 

SHI& J>k., l'a.-asd t~m. T'"at·aldin, klanjeci j .. Zagreb, jaskai - jastrebarskoi j .. ház 17, :E tM, 
.". G. Desinié, u. t. Desinié, u. p. Zagorska Sela. H., rk. Oza.lj, Li48 kh., tsz. Zágráb Zagreb, 

Knzminec O, lliljana adók., Za- jb. és ah. Jaska Jastrel>arsko, cs. G. Kra~ié, 
r;•>rska Sela pk., Varasd vm. Varaidits, klan- 96, XXVI, hi, a. t. és u. p. Krasié. 
jet~i j., cs. G. Desinié, u. t. Desinié, n• p. Za- Jlfrkopolje 0 • .Mirkopolje adók., Kra!lit pk., 
t:t-rska Sela. Zágráb vm. Zagreb, jaskai jastrebarsioi j., 

C, Kremen adók., Szluin . Slunj pk., cs. o. K;ratié, a. t. és a. p. Kruié. · 
.Motlr1•1-Fiume vm. Modr"s·Bijeka,·szluini - Mlrkonl adók. és pk., Beerlm tllll •. Srijea, 
lllaDj i j., cs. li. Szluin Slunj, a. t. és a. p. vinkovczei vinkovcii j., ház · ~~. f. 1.115, Sz., 

• 

Szluin .. · =f-, rk. Vinkaveze Vinkovci, ,,688 kh., tsz. F.. 
adók., Nova BukGvica pk., Veróczc Osijek,jb. és ah. Vink.ovcze Vinkovci, cs. G. 

\liM. Virovitica, szlatinai alatinai j., ház 11!. Vinkaveze Viukovci, 70 XXVIII, 90, •· t. 
f. fOl, H., sz., t., rk. Nova Bukovica, kg. Dob- és a. p. Yinkovcze Vinkovci. . 
rovié, 1.5!6 th., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. .MlrkoTcl O, adók. és· pk., Beert. 
Sdat1na Slatina, cs. G. Szlalina Slatino., 78, vrn. Brijem, vinkovezei vinkovcii j., .:f, cs. 
l'XVII, 89, a. t. és n. p. Nova Bukovica. · ö. Vinkaveze Vinkovci, a. t. éJ a. •· 
., JQJJ~Tcl C. Miljevci adók., Nova Bukovica Vinkovc~e Vinkovci. 

• • 

p1i.; Ver6cse t"tn. . VirotJ~tica, szlatinai sin- Birkonc adók., Zaéretje pk., X Brezoyo, 
linai j., es. u. S~atina Slo.tina, a. t. és u. p. Grdenci, Kotarice, Kri!anC:e, Mirkovec, Zagorska 
.Nlwa Bnkovica. ' Ciglenica; Varasd t~m. Varaidin1 krapinaij., 

Seline n. Lukovo Sugarje adók., ház Ja, :E 1.71\tJ, H., rk. Donja Bedekov~ina, 
Karlopaga Karlobag pk., Lika-Korbava vm. Zabokés Z;,.cralje, !.185 kh., tsz. Varasd Varald.in, 
IA'I.:a·Kt·lJafJa, gospiéi j., cs. O. Karlopaga Kar- jb. és ah. Krapina, cs. ö. Zacretje, XXV, 81, 
lohag, u. t. és n. p. Karlopaga Karlobag. a. t. és n. p. Zacretje. 

"filkniéA lraroA ~ Smiljnn adók. és pk., Lika- Mlrkonc O, .Mirkovec adók., Zai!retje pk., 
Korbata ""z. Lika·Krbat~a-, rospiéi j., cs. ö. Varasli vm. - Varait.tin, trapinai j., cs. ö. Zac-
Hru5ane, a. i. Gospié, ~ p. Smi.ljan. retje, u. t. és n. p. Zaéretje. 

Wllko'rléi ~. Moéilaki Zbjeg adók.,; Primiillje M i r t o v. e c l. Hreznu!ki Mirkovec .. 
pl .. ,Modrus-F&vme vm. Modrul-Bsjeka, szluini :M i r n o v e c l. V elika Podv~ia Rakovica. 
- slunji j., es. ö. Gomja Moolla, a. ~. Szluin ~. Suha Mlaka adók., Nova Bu-

• 

Siunj, 'Ilo P• Primi§lje. · kovica pk., Verócn tim. Virovitica, szlatinai 
M i lk o v i é i l. Lukovo Sugarje. . slatina.i j., cs. ö. Crnac, a. t. Nova Bukovica, 
Ki l o b ra·t o v i é i l. Yeliki Susnjar. a. p. Crnac. · · · 1 

Illo~enc O, Poloj adók., Perjaaica pk., Mod- Ifroslavje f"'l, Semavec adók. és pk., · Vc&rasd 
T-tls-Fiume '*'· Modrus-Bijeka, vojniéi j., vm. Vat•aidin, varasdi varaidini j., cs. G. 
e~. _u. Perjasiea, n. t .. Generalaki Stol, n. P• Per- Varasd Vara!din, u.~. és u._p. Vlll'asd-\aro!din. 

JII:~Í ~ . . D l y· . O, Grane~ina o.dók., Sesvete pk., 
1 u se~ H ~ 8 ,B" ~ . • ISnc. · Zeigrá b vm.- Za gre b, zágrábi zag-rebi j., cs.· 

lllloAeri.61 r., Pr1m~Jj~ _adók. és ~~·· Mod~~,~- o. Zágráb Z&!fl'eb, a. t. és a. P• SeS\'·ete. 
Jiiume t1m. Modrlls-Bz,Jeka, szlmm slUDJlJ., . G . u- • 
tta. ú. Primislje, n. t. Szluin Slunj, a. P• Primisi je. q, Gr1zane adók., r~ian~~oalgra~ pt., 

f""'l, Primi!!ilje adók. és pk., Modrus- JJ!o~rus-~zum~ ~m: ModruB-Bt.Je~a, cu~~.rik~e: 
.Z.'iume tlm Modrus-Bi,-eka szluini - slunJ"i J. mcal crd;.venlcat J., cs. o. C!rk,·eruca -• -J ' ., • t _._ G .• 
es. O. 'Ilo t. Szluin - Slunj, u. p. Primislje. v emea, n. · • "" •· P• no~ane. _ . 

lliriéa Stropilla f'\ Prijeboj adók., Korenica llb·ovac f"'l, Laciéi adók., SljivoAevci pk., · Ye· 
11i., Lika-Korba11a vm. Lilm-Krbat~a, korenicai rócee t~m. Virovitica, alsómiholjáczi donji· 
j., cs. ö. Plitvil:ka Jezera, n •. i. Liéko Petrovo miboljaci j., cs. O. Sljirose\'"ci, u. t. és n. p. Alaó
~;elo (nyáron: Plitviékn. Jezera), u. p. Plitvii!ka mihuljácz - Donji M.iholj1u; • 
.lezera. Mirovo r"l, Stiniea adók., Jablanac pk,, Liia-

Mirién \'aro~ ~. Krbavica adók., Bunié pk., Korbava vm. Lika-K,·ba-t~a, senji j., 
Lika.-Ko2·bava 'l.'m. Lika-K1·bava, korenicai j., cs. ö. J.iblanac, a. t. és u.. p. Jablanac. 
c~. O. Bunié, n. t. és u. p. Bunié. Mislavnc ~. Orahovica adok. és pk., VeJ·Ic•e 

• 
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1lfti BliA-Mli 

"•· ' Yíro.;iti'oa, nasiczi na~icei j., qs.;o; 10r.a. Zágráb vtn. Zagre.b, · li;árol.Jvárosi . b11lo-: 
hovfua, a~ \~ Orahovica, a •. p. Zuenci. . vaci j, cs. O. Svelice, a. t. Ká.rolyváros. _KarlQ·· 

é .e. v i.é s1e l o t Munjava. · . . vac, u. P•. Jasltovo. .. . ·• .,: i. ·. , ,...., ,: .. :; . ·. : . .'1 
)(i ii6 e v i és e l o l. Vajin-vrh. . , . lll a c ak Vr hJ,. Mlacalt~ :. · ... : ::. ,.:h ·. 
)( i Si! e v i é a K u.é e ); Miseeviéi. .. _ . : · M l a d i n a l. Lokq~jn Do l.. .· 1 • , • , " • • 

Jfi!I«Sevléi O, .Vrehac adók., Medak pk., ·Lika- : Mladlne r-., Voloder adók., J'opl)vaiía pkt, .Bel&
·. Korba-sa· 11m. · Lika-KrbatJa, ·gospiéi j., cs. o. t~ár-Körös vm. . iJjelova,f'~Krii·",ci, k.utinai j .. 

Mednk, n. t. Médak, u. p. V re bal.", · cs. ö. Popovnéa, u, 1. •. es. u. :p • . Popovaé!l· . · · . 
Mi!\incl O,: Jurovo adók.,: Ribnik pk., Zág'l'áb ovac r-., Pofe!lk.i Vu.öjak. adók., Vilié~el& 

""'· -·· •Zag'l'ebi kArolyvé.rosi karlovaci j., cs. o. plt., Possega, 'IJm.. Poieg.a, pozsepi po!egai. 
Svetice, a. .t. Károlyváros ·Karlovac, . u. p, j., cs. o. Huilko .Kam!lnsko, ,u,,$. ~s •· p •. PQZsetra. 
Jarovski Brod.· · . . . · : Poiega. . . . • , · . ::, : 

JU!tino Brdo . h,. D alja · Dalj adók. ·és pk.,. · Mlaflje r'\ Hrib adók., Gerovo pk., Modrus
Yerócee vm.--· Yit'ofJitica·; eszéki - osijeki j., Fiume vm. . Mod'l'us-Rijeka, .éabari j,.; cs •. ö • 
ca.: G. Daija ·D alj,- u, t. és 11~ p. Dalja D alj. Gerovo, •· t. 6s u~ p. GerovQ. · · . . . . · . !l 

·Ire r-., Buiim adólr.1 Smiljan pk., Mlaka adók., Jasenovae pk.9 : Pozsega. ··~~.·-. 
Lika-Korba'IJa vm: Lika-KrbatJa, gospiói j., Pozega, novsltai j., ház 150, Z 8!!3, Sz., q_ 
cs: is.' Bru~ane · u. t. Gos pi é, q, p. Smiljan. .Jasenovacki Jablanac, 3.9.9.S kb., 'tsz. Pozsega ..--. 

'r'\ Smiljan · adók. és· pk., Lik-a· Poiega, jb. Novska,. ab •. Ujgra.dis.Ita ~Ol&' Gra ... 
Korbava t~m. Lika~K,.bava, gos pici' j,, cs; ö, di!\ka, os., O. Jasenovao, 78,. XXVII, 89,. u. 'L. és 
Brusane, a. t.' Gospié, u. p •. Smiljan. · · . · u. P• Jasenovac. : , . l . ' ~ : 

M i li k u I i n o v Q se l o l. Miskulinovo. · . O, Mlaka adót., Jasenovac plt., Pozseg,. 
·· JWkollnsli:e · Staze r'\ · Klada adók. Jablanar 11m. Poiega, novskai Í·-' <:ll· D. Jasenovac, a. t.. 
pk.,' Lika-Korbava 1nn. - Lika-Krbava·, és u. P• Jasenovac.. . · . 
- senji j., cs. O. J abiana c, B ó t. és u, p. Do nj i M l a k & l. Rakove~b. Mlaka. . . · . . . 
Starigrad. · · .· . lllakovae O, Donji Budaéki adók.; Krniak pt., · 

r-., Boriéevac ad.ók., Alsólapacz Modrus·F~um~ 'IJm, Modr'!'i-~ij~ka~ vojnié~. j., 
_ Donji Lapae pk., }jilúi-Korba'Da vm. · Li ka· cs. O. Bardov1é, . u •. ~ Tusllonc, .. n~ p. KrnJir.k. 
KrbatJa; alsólo.p!lcii donjilapaci J., cs. O. Alsó- •. Mlakva ~tdólt., KoslDJ. pk., ~ Duhbtca, !llakva~ 
lapacz D-'nJ·i Lapac ·u· ... és u p Alsói p \ll; Llka-KorbafJa 'IJJn,· Lika-Krba'Da, peru~1é1 

• • "' • • a acz · h' 1 5 .1! 57" S k. K .. k · 'tud • _ Donji Lapa c. · · · ' · J., az U , N o,. z:,· r . o_SIDJ, g.· .~ . enc1, 
r-., .tánj~ Gora adók., Piaaki pk:., Ul.6 ~h., tsz. Gosp1é~ Jb. Perus1é, ~ Gosp1é, os;~-

-.r0.;r ~.,.:Ti· •. e'. ..,
0

"' ~-R'' .... 0-.,"11·n·. K.munJ, .79, XXVI, M6,.a.. L Peru~1é,11. p.l'oBlDl· "..,,.r .. .Z!-& ... m 'lan. ~ .... ,.r"s -&Je,.a, .. - IJ., k · · t L' 
" Pl ·t· t ·és p·1 .u.· · • O, .Mlakva aoló ., KosiBJ p ., ska· 

ca. u. as 1, u.. • u. p.. a .... t. K b L 'k v b ··....: · · " 
M · "1 · · · · .. · 1 M · · •k' • M'"'l' ... : or ava "m. -& a-.o.r. a"a, perus1 .... J., e& . .,. . 1 .. Jenovl .. l . ~rav1c 1 h>Jenovlm. . K . . ... p ,..6· K · · · 
'""-u· . T · t' · .Íók .1. · k ·B OSIDJ, U., •• erUal , Uo P•· OSIDJ. . .. ' '· 
•a•·•.u.uDOT8C. r"l, l'OJS VO Ilu • cS p ., elo- · D' k "k' S l · . dók . .._ t 
; v- ö· · B· l v -~ . b 1 ·á . r-., JB ova .. 1 e Cl• .a . • .,.. p ,7 

eaf'·,u.or a "'"'· Je ovaf'·.a.rsze"c', e ov 1'1 '" • '"' •• · di k ár' . d' "' · 
b . l · · · . .. H 1 .. á u·· 1 ~ ,. erocze f1tn, ,. srov,hca,.. a ov 1. , J&a.ovm 
~e ovart J., cs. u. e o. r .OJe ovar, .J.., • n· k á n· k .. · .... ... 

.o -Al> · . , ·: , J·• CS. 0. la OV r J& OVO,' 1lo · ·•• -ai L P• 
~ p. u. . · _ · . Diakovár Djakovo. . . • ; '· l · 

Mltronc adók., Kutjevo plt., Poesega vm. Mltnal'l r-. Cameralmoravicza : .Komorske 
Pozega~ pozsegai· po!egai j.' ház 71, :E . 85:~. H.. Mm·avice adók. és . pk., Modrus-FitU~Je ""'··

. rk. KutJevo, 1 .. 706 k~., tsz,.· .J~· és ah. Poz.sega . Modrus-Rijeka, vrbovllkoi j., .c~~ t'S. :Vrbovsko,.· 
- .Po.tega,. cs. O. Kut~evo, 78, XXV Ill, 91, u, '*-és 11, t. Camer.almoravicza Komo1·ste Mora.vice,. 
a •. P• KutJeV'O. . . . ' u, p. Vuéinié-selo. · . . . . . · 

Mltrol'&C O, Mitrov~c 'll.dl'lk., Kutjevo pk., r-, Generalski. Stol adók. és· pe., Mad-
Ponega "m, - Poleg ·,· po:tsegai po!egai j:, rus-Fiume vm. Mociru8-Rijeka, ogniini j., cs. 

es. ~. Kutjevo, n, t. és u.' P• Kutjevo. · ö. Generalaki Stol, n. i. és u. p. Gen,eralski StoL 
. , . . . 

JIUroTica llltrodcza ·••• Bse'l'ém fJm; M I i n is é e I. Krapina. · . , .. • . .· 
Sr~jem, hú · 1.678, :E 12.909; sz.,· h., n.; m.; r., í., . MllniAte r., Prizna adók., .Jab'anae .pk;, ·Lü• 
cseh, o. t, ef', =f, 1), 8.408 kh., tsz., jb. és ah. KorbalJa f1.m. Lika-Krbava, zenggi'. seuji j;, 
helyben,: cs. ö. 70, XX \'lll, 9!, Ji,liiÁ1, cs. O Jab]a,nac, u. t, KarlQpago ·Karlobag, u. p. 
r.·· _[ll e. ' Jablanae. ' ' . ' . ' 

llltroTicza v:,· Sserim t~·m. .ftlllnoga adók., Jabukovac .pk., Zág'l'áb 47m.-
Brijem, ház 1.673, :E 1~btJ9, St., h., n., m., r., Zagreb, pelriojai j.,. ház 147, . :E \:166, s~., rk. 
L, ·cseh, .o; t, d', ,;f, 1), 8.4-08 kh., tsz., jb. Úumié, kg. Jo~aYica, 1.310 kh., tsz., jb. és ah. 
és ah. helyben, cs. O. helyl•en, 70, XXV lll, 9::!, Pell·inja, cs. O. Kraljev.cnrii, 9fi,. XX \'Il, 83,· u. t. 
,t, flil, r. _[ll e. · és o. p. Kl'llljeYI!ani. ... . .. . . 

.Mlucak n, s,·euc!ku HraAée atlók., Jdkovo pk., Mllnoga O, l\llmoga adók., Jahpltone . pk ... 
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Z6grálJ 'Dm. Za gre b, pelrinjai..j., cs. ':ll-. · Xral-' szluin:i:'· . lilunji-j;, 'CS.· o. Gornja: Moiíila, a.::.$. 
jevií.,ni, u. t. és u. p. Kraljevcani.. ·· , ·. Sztuin .:: Sin nj. n. p. Primi~e •. , · . . · ·l·,·. 

Mlinovi I. Seslin~ · · .; · '· Mocllilki·Popol'lél· ~:MPc!ilski Z]tjer. ·a~l.ó.~ .. 
IDlnska adók.,· Gareanica · pk.j. )( Belovár· Primi!ilje' · pk,.; MotirUB"Ftlime .. ,1 ,MadrrH-

Körüs vm. Bjelovar-KriZevci,: preAnirai j .. Bijelt:~, s:duini alJ]nji' j., cs. ,o. qpr,nja -)lpmJ~. 
hb 133, i. 770, n., sZ., h., rk. Trnovitiea, kg. P&Sijari; a. t. Sdüin SlUD,j, :a • .p. :Primi~lje. . ~ ·. :<. : .. 

:!.516 kh., tsz. Belovár Bjelovar, j b. Gareanica, Mciiíllskl- · Rállél·· 1"'\ Moi!ilski: ZPier. ·adók", 
ab. Belodr Bjelovar, cs. O. Hercegovac,·· i6, Pr imi.1lje pk., ModruB-Fiume . t~m. . Modnü~ 
XXVII, 87, u. t. és u.· p. Gal'el!nica.. . .· Bijeka;~zluini · slunji ·j., .cs •.. o. ~ja MÖ~Ia, · 

llllinska ~ Mlinska adók., Gare~nica pk., Be- u.. t.·Sz_lniq . Slunj,: u.· p. Primi~lje. . 1 -~,,!-_: 
• 

Zovdr-Köröa t~m. BjeZovar-Kriie."ci, gares- Mocllski Vakellél A, Moi!ilski .. Zbjeg.-.. -e.dók,, 
nicai j., cs. G, · Hereegovac, u. t. és 11. p. Ga- PrimiillJe pk., · ·MotJrus-Fiume ""'·· Mtulnu- · 
reiiniea.. · . · · . . . Rijeka, silnini . sln~ji j., cs. lJ, Gornja Mot!Ua, 

Jlolílla adók., Rakovica pk., ){ Donja Moiíila. 11.. t. Szluin ·. Slnnj,-. u.. p~ Prim~Ije. , .. . . . 
G01'11ja Moiíila, Lipar, LjuMa, llocilski J~lov Mocilskl Zbjeg-··adók.,l'riruiillJe pk.; X.BaJ:aai, 
Klanac, -Stoiel'; Mod.rus-Fiume t~m. Motlrui· Rrujici, Podigi, Dujanovici,~liói, Kosa~ovió-gl~vica, 
Rijeka, szlnini slunji j., ház !!68, f. 1.6.0, Sz., Krniói, Krnic-varos, Majstoroviój, Milk,oviói,. . 
rk, Rakovica, kg. Gornja Moi:ila, ~.!'l59 kb., ts-z. ci Iske Batale, .Moeilske Malba.Be,. Mollilski . .l{o:v~ 
Ognlin, jb. és ·ah. Szluin · Slunj, cs. O. Gornja ~vici, llloeifski Knkiéi, Mocilski lliladinpvi~i, 

79, XXVI, fU, u. t. és u. p. Rakovica. · Macilaki . Ogrizovic!i, . Moi!il.ski fijevci, ltloi!ilski 
Iloelle O, Seve1in na Kupi adok. és pk., Popoviói; Moi!ilski Raliéi, Mol!il~lri Vukeliói, ld~ 

Modrus-Fiumevm. Modrui-Rijel&a, vrbovskoi cilski Zh jeg, Petkoviéi,. Pi•je, Polov'n".., ~ihar_-. 
j., es. G •. Severin na Knpi, '-• t. Yrhovsko, a. ·p. peéina; !Smoljano.vié-varol, Trbojevió-jarak ;·.Moti
S&verin na Kupi. · · rus-Fiume 'lim.. . Motlrui-Bijeka, szluini ~ 

Jlo6Uno r'l, Zeli!in adók., Vanjsko Valpovo sluoji j., ház 1ts7, f, 1.081, Sz., kg. GornJaMoiíil~ 
pk., Veróc•e t7m. Viro."iCica, t!SZéki osijeki és S1ulniea; 6.B7:t kb.,. tsz •. Ogulin, jb. és ah. 

• 

j., cs, G. Valpó Valpovo, u. t. és u. p. Valpó :5zluin Slunj. cs. o. -Gornja Moi!tla, 79, .~XV.I, 
-- Valpovo. 84-, ·a. t. SzJu,n Slunj, u. P•. Primislje. . · .-. 

•• • •• 

Batale ~. Mocilski Zbjeg adók., Pri- Muiíllskl Zbjeg O, Mocilsti Zbjeg :.adó~ 
pk.,Modrus-.li'iumcr 1Jm. Modrui-Rijelt:a, Pl·im,slje · pk., lUodrt&BTl<'i~me t~m. MOtlrul-

• 
szluini tilunji j., cs. o. Uornja Mo~ila, u.. t. Rijeta, szluini · slunji j., cs. O. Goruja J.l.ot!ila, 
Szlnin Slunj, u. p. PrimiSljd. , . u. l. ::iz! u.n - Slunj, a. p.· Primislje. . . . . 

_lloöllske MalbaAe r-, Moctlski Zbjeg adók., M:ollrlé-dolac r-, Starigr.•d adók., ·pk., 
·PrimtAlje pk., Modrus-Fiume t~m. Motlrus- Lika-Kurbava """ . Lika·Krba11s, ze~ggi :. 
Rijeka, szluini slunji j., cs. o. Gomja Mocila, seuj1 j., cs. O. Jablanae, u. •. t. és u.. p, _UQnji 
u. t. Szluin Slunj, u. p. PtimiAlje. ::Ha ri grau. . · 

Molíllskl JelOT IUanac r-., Moiíila adók, Ra- . ~ Krasno adók., S2lenlBY?rrY· . Sveti 
kavica pk., ldotlrus-l!'iume vm.- Mod.rus-Rijeka, JuraJ P~·· L•k~-~orba~a t~m. . Ld:a;Kr~~~a, 
szluini slunji j., cs. ö. Gol.'llja Mocila, u. t. t!S ~llnggl J· s~n!t l·.• cs. ~· Krasno, a. t. (:sJ ••:P~ 
1[, p. Rakovica. · . :.;zelltgyOrgy . Sveb Jn~J· . . . . . . . 

. Hocilaki Kovaeel'iéi f"', Moiíilski Zhjel! adók., Modroveo auók., 6orllJ~ ,Stublca,_ pt., . X 
P · . 1. k. · · · ", _. k Mourov~o. Modroveeka H1-entea, Orehova ,GorJca, 

nxrua Je p ' 'IJm. ..<U0Lt1'UII' p k G . ' . v· z. . 'b .. 
R .. .. 1 · · 1 . . ... " . · Al "il asans ·a urtca, SamCJ, mtero:vec; ag ra t1m. 

•Je,.a, sz UlDI s UDJI J., cs. u. ··uorDJa o., a. · z b t b' · · b-'- .... 7 .&l 11.,., H L 

t. S l · · SI · · p . · . ;.1· . a gre • s u l Cal J., ...., .. ., , -. , • • ... , ., r&. 
Uo z U !O . 11DJ1 Uo P• lliDI~> J8. G ·. "'l b' 1 •• ·u kb tsz Zágr. áb z· · b. . , . . . . Ol'IIJ•L "' U lC&, ,:.;1:\" ,, • . . . ~l! ~ 

-~~cl~ski .Knkléi ~. ~octlskl ZbJe~ ado~., j b. :stubiea. all, Zágd.b Zagreb,~ cs.· G. Uonja 
_ Pr~~mslJe pk.! .Mod.ru~~~~,.me ·vm; . Mod.~~·- ~tubica, öS:. XX v, 81, u. t. Donja Stubicar.: u •. p. 

Rz;1eka, s~lmm - sl~nJl J., cs: O.' ~ornJa .Moclla. Gornja :Stubrea, ; ,. .. 
u •. t. Szlum . SlunJ, ll. P• PrJmtAlJe. lllodronc O, Modrovec adók., Gornja · 

lliladlnol'iéi r'l, Mocilski Zbjeg adók. pk., Zágráb 'lim. Za gr~ l), stubicai j., .ca. o. 
PrimiAlja pk., Motlrus-Fiume vm. Motlr.ü- Uouja Stubica, u. t. Donja Stubica, u. P• ~rnj~ 
R1jeka,. szluini •lnnji j., cs. O. Gornja .MoMa, 8 tubica. . . . · 
u. t. Szluin Slun.J, u. p. Prim1Alje, . ModroTecta. Hrenloa. f"'t, Mod~·ovep ·~dó~~ 

Mocilskl- Og:rtzoviéi r-, Moi!ilski Zbjeg adók., Gornjo~. .:Stubrca pk.,. Zágráb _vm~ :Zaot:e~. stu-
Primi:'lje pk., Modrus-Fiume t~m. Motlru8- biea1 j., cs ö, Uonja ::)tubica, •· t. Donja ~.tu~ 
Rijeka, szluini slunJi j, cs. o. 6ornja· Moeila, bica, u; p. Go1·nja ::ituLica,,. . ... :,. :- . . 
u. t. Szl.uin Slnnj, u. p. Primislje. M a ll r u n a l. MaVI'Jét, . , . . . . , . . . . 

llloiíilsld Pljevci 0., Mot"ilski Zbeg adók., Pri- odruA adók. és pk., ){Belobrajdiéi, C~rovniüki 
. · ani~lje pk., Modr;u.s-Fiume v.m. Modrui·Rijek.a, Kolléi, U.onj1 Keserí, Galparovici, Grabik, .~andrliÓ~ 
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Juornica, Makovnik, Modrull, Modruika Glavica, tsz. Zágráb Zagreb, jb. és ah. Károlyváros- -
Jlod~ki GJ'diéi, Modru~ki Grié, Mudru~ki KiJ·asiéi, Karlovac, es. O. t.lali Modru.llpolok, 96, XXVI, 84-. · 
llodruéki Orlovao, · Modru~ki Sabljaki, Modru!!ki a. t. Károlyváros Karlo:vac, a. p. Neh·elié. 
s&lopeki, Nova Cesta, Roli ó. Rnpciéi. sp .. Jiéi. Stimci; . Xogol'ié ll.dók., Medak pk., )( Huljmize, llinae, 
.JlorJrus-Fium11 .,m. - Modru8-Rij'eka, oguliui Krcevina, Ljubiciéi, Ma.goi•ié, ZakJanova Varo~. 
j., hAz ~4.7, i. i.Olfi, H., o és rk. Gerovnik, tO.ö87 Zeba; Lika-KorbatJtJ. t~m. Lika-KrbatJa, ~ros-
th., taz.,jb. és ah. Ognlin, eli. ll. helyben, 96, XXVI, piéi j., ház ~97, f, 1.677, Sz., .:f, ~.7W kb., tsz., 

e. ~· ' jb. és ah. Gospié, cs. O. Medak, 79, XX V I, 86, 
O, Modru~ adók. és pk., Modrus· a. t. és a. p. Medak. · 

FiUtJUfml, Modru8-~ijeka, ogulinij., o, cs. O. Mogorlé O, Mogomé adók., Medak pk., Liia-
helyhen, _r- e. Korbava 'IJm. Lika-Kt·bava, go<'pléi j., .:f-. 

o d r u a e l. ModruHE!. cs. o. Medak, a. 1;. és 11. p. M.edak. 
liodraAka GlaTiea 0, Modrus adók. és pk., O, Hrib adók., Gerovo pk., Modru3· 

Modrus-F.ume vm. Modrui-Rijllra, Olflllini j l Fiume t1m. . eka, caliari j. QS. ö. 
cai. O. Alodru!l, a. t. és •• p. Modruii. Gerovo, u. 1;, és u. p. Gerovo. 

:ModrllAU Dujmiél n, M•1drusko Zagorje adók., adók., Sarengrad pk., Bserlm 'Dm. 
·xodrus pk., Modnl8-~iume .,._ Modr.ü- Srijem, újlaki iloki j., ház 1U6, ~ . 481. Sz .. 
'Bijeia, otru'ini j., cS. O. Modrus, u. t. Modru8, .:f, rk. Lovas, !.~ kb., ts1. ,\liLrovic~a Mitro
•· P• · viea, jb. és ah. Újlak llok, cs. ~. Opatovse, 

1.1 Grdlél fl, Modrus adók. és pk., 70, XXVIII, 90, a. t. Újlak llok, 11.o P• Sa-
Jfocln&B·l<'i"me "'"·• Modni-R(ieka, ognlinij.; rengrad. 
cs. cl. Modrus, u. &. és u. p. Modrus. IohoTo O, adók., Sarengrad pk., 

· Grlií n,Modrus adók. és pk., Modrus- S~erém t~m. Bri,jem, újlaki ilok1 j., =f, cs. o. 
FiutfN t1m. Modru;·l:tijeka, ogniina j., cs. o. Opatovac, u. t. Újlak llok, u. l'• Sarent~rad • 
.llodruii, •· t. és a. P• Modrus, · Jloja Volja 0, Pustara Ljukovo adok., Jndia 

raAkl ITanel n, M• Zagorje adók., lndjija pk., Szerém t~m. Sfoijem, ruD;Ja,l j., 
.llollrui pk., Modrus-Fiume ti& Modrui- cs. o. India lndj1ja a. t. és a. P• lnc.ha ln•JJija. 

· ogulini j., cs. ll. Modrus, u. "t. és u. p. .llojmir 11, Nasicz Nas.ce adók. és pk., Veró-
M:odrus. cs:e vm. VirotJitica, nasiczi n&Saet:J j., cs. ö. 
·: Iirll8iél fl, Modrus adók. és pk., Nas1cz N11iiice, a. t. és u. p. Natl1cz Naiiice. 

·l!'iume tmt. orulioi M ok os l. Skalj .. vica. 
j., cs. cl, Modrus, u. t. és a. p. Modrus. M ok r es l, 

• 

· JlodraAIIi Orione n, Modrus adók. és pk., adók~, Oroslavje pk., X Legrad, Mok- / 
iume t~m. · MotlruB-Rijeka., o~rulin1 rice; Zágráb ""'· Zagreb, sluhicai J., hAz 113, 

j., cs. cl. :Modrus, u. t. és 11. p. M•,flrui. i. 616, H., rk. Donja ~:!tubica, 1.0;~8 k.h., tsz. Zág-
Jlo.ruAkl Uatlooaji n, Modrui.iko Zagorje ráb Zagre.!J, j b. t;Lutuca, ab. Zátel'ilb Zagreb, 

adók., Motlrus pk.., Motlrus-Fiume tJm. Modrus- cs. o. Donja ::;tubica, 63, XXV, ~SI, •· t. Uouja. . 
Bijda, ogniilli j., cs. G. Modrus, u. t. és u. p. dtubiea, a. p. Oroslavje. · 
lllodtus. O, MokrJce adók., Oroslavje p.k., 
· Jlodralkl Sabljall O, Modrus adók. és pk., Zágráb 11m. Zagreb·, stubicai j., cs. o. Donja 
Jfotlrus-l<iume t1m. · MoilruJ-Rijeka, o~rulini ~t.ubica, 'u. t. Donja. ~tubica, u. p. Oroslavje. 
j., cs. o. Modrus, u. t. és a. p. Modrus. .M. o k r i c e l. Uorsh Mokr1ee, .M.tholeeke 

·Salopekl o,. ?tlodrus adók. és pk., Mokr•ce. • · . 
Motl,..s-.i'iume t~m. Motlru;..Rijeka, ogniini j., M ok r i e e I. Sut1ansti Luka vec. · · 

· es. o. Modru.~, u. t. és u. p. Mudrus. :Mokrlckl Breg O, fuastje ad· k., Szentivin-
Zagorje adók., Modrus pk., X zelina l:iveli han Zelina plt.. Zágráb· ·cm. -

Berlov•é•, Cindrici, Cepiti, I.Jesm,.rice, úimnjak Zugreb, szenlivánzellnai svetüvanzelinai ·j., 
Donji Puiikar1éi, Gerovci, Gornji Puskariéi, Krtin· es. O. :SzenLavá.nzelina. . Sveti lvao Zelina, u. t • 
ja~i, Lnket.éi, Modruski Dujniéi, Modruiiik• lvanei, éo~~ a. p. :szenlivanzelina Sveti lvan Zelina. 
Jilo-di'us.lr.i Hadoéaji, l'adjeni, Ri hari ér, ZaJforailki M. o l j e i H r d o l. :::.jenieak. · 
Grdi~i, Z11gorack.i Koliéi ; Modrus-Jl'iume vm. MoloYln adók., Sarengrali pk., Sserém t~m. -,
.Modrul Bijeli:a, ogulini j., haz 34.6, f. 1.9u7, H., Srijem, újlaki iloki j., ház 1iU, il. tHö, Sa~., .::f'_ 
rk. Hertovié., 8.4i$ó kh., lsz., jb. és ah. Oaruhn, rk. Sot, gk. Sid, !:Wo5 .lr.h., tsz. Mitrovicza--

• • • • 
es. ; ö. Modrui:í, '96, XXVI, !15, a. t. és u. p. &htrovica, jb. és ah. Ujlak - llu.k, cs. G. Ujlak -

• 
.ModrtJs. · · · llok, íO, XXVlll, 90, a. 1;. Ujlak llok, a. l'· 

1lotll·aApotok adók., Netretil! pk., X Maii Sarenga'&d • 
.Modruépotuk, Nell-etié, Veliki .Modruapot...,k ; Zág· llolo'\'in .O, Molovin adók., Sa1-en~rrad pk., 
~lib · tltn. Za gre b, károlyvárosi ka..-lvvaei j., ~&ertm vm. Sr-i;[em, újlaki iloki . j., cs. ll. 
ház M, f 819

1 
H.; rk. 'Netretií·ko Zavt•sje, 901 kh., Ujlak llok, 11. t. Ujlak llok, u. p. ::::arenKrad . 
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Mol-Mos 

.JlolTauke Grede ~. ·Molve adók. és pk., a. t. Cameralmoravi~a. Komorske Moravice, 
BtlOfJár-Körös vm.. Bjelovar·Kt·isevci, gjur- u. p. Voéinié-selo. 

1jcvaci j., es. ö. Virjt', u. t. Virje, a. p. Molve. Moravlck.a Sela O, Brod~Morarice adók. és 
IolTansli:o Medjinodje ·r'l, Molve aJók. és plt., Motlrus-Fiume vm. Motlrus-Bi,ieka., 

pk., Belot~ár·Kürös v-rn. BjeZovar-Kriiet~ci, uelnicei j., es. O. Hrod-Morarice, u. t. ~ u. P• 
riUJ'Iievaci j., cs. o. Virje, u. t. Virje, u. p. Brod-Moravice. 
Jlolve. . Jlor&Tii!ka Topolonca o. Callieralmoravicza 

M:olTe adók. és pk., X Molve, .Molvanski konaci: Komorsite Moravioe adók. és pk., Motlrus-
Uonje Ledine, Gornja fluma,. Gornje Led me, Fiume ""'· Motlrul·Bi,ieka, vrbovskoi j., cs. il. 
Nolvanste Grede, Molvcmsko Medjuvodje, Repas; Vrbovsko, a. t • . Cameralmoravieza Komorsku 
Belot~ár·Körös .,.. Bjelovar-Kriset~ci, gjur· Moravice, u. p. Vuéioié selo. 
c,jevaoi j., hiz ~74, f. 4.007, H., (j, 7.84.7 kll., lloraTlcke Zaknie .O, Ga.meralmoravicza 
t~z. Belové.r Bjelovar, jb. Gjurgj"vac, ah. Kap- Komorsta Moravice adók. és pk., Motlrus-Fiumc 

• 

roncsa Kop1·ivnica, cs. o. Virje, 16, XX\ U, 87, ""'· Motlrus-Rijel&a, vrboskoi j., cs. li. 
•· t. V irje, ~- \'rbovsko. u. t. és a. p. Cameralmoravic;a -
Ioln Q, .Molve adók. és pk., Belot~ár-Körös Komorske Moravice. . 

,. Bjelot~ar-Krilet~ci, r,jurgjevaci j., Ő• · Uunjevcl O, Cameralmoravicza -
•· ll. Vuje, •· t. Virje, ~· · Komorsite Moravice adók. és pk., Motlrua-

11 olv e 1. Maj ur Molve. Fiume f1fiL Motlru8·1C(jeka, vrbovskoi j .. 
. Iolflee adók., Sveti .Martin pod Okiéem pk .. cs. 6. Vrbovsko, u. t. Cameralmoravicza -

Zdgráb .,... Zagreb, samobo1i j., ház 60, Komorsite Moravice, u. p. Vueinié~selo. 
f. ~. H.. rk. Sveti Martin pod Okiéem, 1.ö77 k.~, O Cameralmoravlcza 
181. Zágráb Zarreb, jh. Samobor, ah. Zágráb Komorske Mora.vice adót. és plt., Modnu-

cs. D. Stopnicki Ohrel, 53, XX. V II, 8:2!, · Fiume ""'· Motlrt.i-R(jeka, vrbovskoi j., es. ö. 
L t. a. p. Galrovo. Vrbovsko, u. t. Cameralmoravicza . . Komorsite 

Iolrlce O, Kolvice adók., Sveli Martin poJ Mornice, u. p. Vuéinié-selo. 
U~i~em. plt., Zágráb um. Za grib, :samobori j., PebOTitl O. Cameralmonvicza
dl. o. Stupni6ki Obre!, •· t. Sa.mohor, a. P• Komorsite Moravice adók. és pk., Motlrua" 
Galgo'fO. Fiume Motlrui-Bije(ca, vrbovskoi j., es. O. 

· l. o l v i c e L Kalinovaeke Molvice. . Vrbonko, u. t. és u. p. Cameralmorariczn -
Iom~Uoviéa Iosa r'l, ·.Maii Gradac adók. és Komorsite Moravice. 

,k., Zá.gráb ""'· . Zagreb, glinai j., cs. O. Moravlckl Vukeliél O, l:ameralmoravicza -
Iali Gradae, a. t. Banaki Grabovac, u. P• Maii Komor~:oke Moraviee adók. és pk., Modrus-
Gradac. Fitnne ""'· Motlrv.S·Bijel&a, vrboYskoi j., es. ö. 

Jl o m i! H o v i 6 B r d Q l. Donji Rebié. Vrbonko, •· t. Cameralmoravicza Komorak e 
. loaiíllodélr'l, Blata adók., PJ.a.Ski pk., Motl· l'tloravice, 11• p. ·Vuéinió-selo. 
,.,.J!'iume ""'· Motlru8-Rijeka, ogulini j., Morlca r'\ Laczhá.za Vlad'slaYci adók. Ha-
r.a. li. Jesenica, •· t. és 11• P• Pla.Ski. szL1' H as' l'n pk. TT. óc 

1 
'IT•"rotl~t•ca. 

v - 'l · ... · 1 J .... L. .M "..1 .6• ra r 1 , r er ee tiJJL - r· •• 
a om c 1 o v 1·., 1 • esen1 .... 1 om .. t on 1. ék' .. L' • .. (' é · 
I l O Utin. dók k esz 1 OSlJe•l J., cs. u. ,st!p n Cepin, u. t. . 

Or&TC ' J& a ·• P ·• · L ház VI d' l · u.d 1::1· · .Mi _" " R . . k . 'é' • es u. p. a ez a a 1s avc1 . 
.., rus-~ JUtntl ""'· ol6ru".. 13e a, VOJnt ·1 J., .. 

,er.. O. Vnkmanié, u. t. és u. p. Skak.avac. adók. . ~s p~,,.~ M?ron_c, Smo~va; 
M 0 r a v c i 1. Bonsti MOl·avci. Szerém t•m. Srt,7em, _Aadl J., haz 306, f, ~.31_8, 
Kor&Ti!e r'1, Blaskovec adók., :Moravée-Belo- h., .81·• 0 ·• o_. :t:-•. gk. ~id,_ ~4-~ kh:, ~- Mtl· 

,nr pk., Zágráb ""'· Zagreb. szentiván- r~Ylcz~ .M.Ih'Onca, Jb. S1d, ah. ~ltroncza -
zelinai svetiivanzelinai j., (j, cs. ~. Kasina, M•LroVIca, es. o. helyben, 70, XX\ Ul, 90, 
•· t és u. p. Sesvete. · _r- e. ~-
. Iur&Tiíe-Belonr o,· Luzan adók., Moro.vce- O, Morovié adók. és pk., S1erém 
Helovar pk., Zágráb Zagreb, szentiván- "m. Srijem., Aidi j., O•. -T, cs. O. helyben, 

-sveiiivanzelinai j., cL O. Ka~ina, u. t. ~. _r- e~ ~-
6s L p. Sesvete. r'l, Vedotec adók., Hrinje pk., Lika-

l o r a v e ií ki B e l o v a l' l. Morav~e-Belovar. Korba·va vm. Lika~rbava, brinjei j., cs. r.. 
•oraveeko Bu.knje r'l, Laktec o.dók., Moro.vce- Brinje, u. t. és u. p. Hrinje. 

ll~lovar pk., Zágráb tim. Zagreb, szentiván- Moslavack.a 'Kamenica r., Gornja. Jelenska 
J•:lioai svetiivanzelina.i j., cs. G. Szentivá.n- adók., Popovaéa pk., Belo,Jár-Körö& um. Bjelo
ad.iaa Sveti lva.n Zelino., u. t. és u. p. Sesvete. var-Krizevci, kutinai j., cs. ö. Poponi'a, u. t. 

Iornicka Presika r'l, Came•·almora.vicza és u. p. Popo,·aiia. · 
ktlllorske l\loravice adók. és pk., Modt·u.s-Fium&- M:oslav:.i'ka Slatioa 0,-Gornja Jelenaka adók .. 
t>tt.-Mod~·~ijeka, vrbovskoij., e~. o:I.Vrhovsko, Popo~·al'a. pk., Belovát··Köröa tim. Bjelot~ar-
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tntinai ·j.; es • .o.· Popov'aearu. ·t. és· · M~~tanica' Q, lioillanica ~ adt6a, :Slinja, 1pt.., 
a. p. PnJ>'>vnca. · ' · : · · · · .' . Zágráti 11m:.· Zagreb,·. •.petrinjai j., .~,9.; Uijel; 

:iloslavacki KrtvaJ Q',! V<Oloder adók., Papo- nik,.u. t •. H.rastoyiea, ,g .. p. Blinja.. . , :. ... .. . 
vai!&·pk., Belovár-KDrös "'"'- Bfolovar-Krizevci., MoAan··O,· 'Hrib adók., Gerov() •pk., · 
kulinili j., cs. ö. Popovat\a,"Uo·t•és. u •. p .. P.opova~. Fiume· vm. . .Modrus-Rijeka,, .cabrui ,j., .-ea. G •• 

• • 
Moslavina n, Popovat\a adók. és pk., .Belo11ár- Gerol'o,. u. • t. és u. p ó ·~erov:o. , . , · ... : . , . 

Körös 11m. Bjelo'tar-Kriütici, kutinai j., .Cl'll. G. : Mol\une n, Ledeni ee adók. és pk .• Moth'ul-·: 
Popovflt!a, u. t. és n.· p.. . ; · .. Fi'u.me tim.· ! Modrr.u·s~Rijekt&, ·,e•rkveai,en.i-

· M o 's l a v i n a l. ·POdravska Moslavina,; .· .· · · . erikvenicai .j.;,, ~s. o.- .. Jasenak, lU. 1~ i:és u •... P•· 
M os t a c l. Bosiljevski PotGk. . . ·. KlP.novica;. . , ••i. · . . . • . ·'' , .. , 1 1 .: 

Iostar n, Neitin adók.:éS •pk.., Beerém "m. Movrao .. Q, -Kraljevec .adok.. ... es. pk.;· V.aHBd; 
Srijem, újlaki iloki j., cs. O • .Néstin, u. t. Újlak vm. VMait:l:&n, klanjeci j.:;: es. li. Klanje_c, u. t.· 
-ll ok, u. p. Ne§tin; · . : :,,, Klanjec, u. p. Kraljev.ec, . · _· :_ .. :. . .. 

Kostari o. Obreska adók;, Klo§tar lvani6· pk., M o v r a~ e , l. · lt{önac.· .• : 1 . • 1 · . , 

Belo'Oár-Kőt'68 11m. · . Bje-lo11ar-Kriie'Ocl, · t\az- Moilljenec O, Grana adók.,. N ovi M~ pt., 
mai j., es. O. Klostar Ivanié, u. t. Dubrava, u. p. Varasa 1.1m. .Varaidin~. ·novimotrofi 1 , .. -~•- 6. 
KloAtar lvanié. :; . · ! . ·. • . . Nowi Marof, -u. t. és a~ p~'.Novi Ma1•of. ·. 

Jlostladók., ~apela-p'k., X Donji Mosti, Gornji Mrneelj O. Krstinjska Svjni.ea .adók ••. IV'i'slinja. 
Mosti. SretJnji Mosti; Belo'Oár-KöróB vm. Bje- pk., Moarus-.Fiume ""'· i Moarui-BijdtJ,.vGj
lovar-Kriie"ci, helovari bjelovari j., ház ~::a~. n iéi j., ·es. O. 1\l':jttnja, u. rt •. iV.,jnié, u •. p. Kl'lltin,ja. 
f 1.16 •, H., rk. Donji Mosti, !!.998 kh., tsz., jb. Mrnelln adók., oVukovina pk..;. X Mala\ Bnn~+. 
és ab. Belovár · Bjelovar, cs. o: Kapela, 16, \traclin, Turopoljski<Lazi; Zágráb-vm. Zagreb, 

. XXVII, 87, u. t. Podravski Novigrad, u. p. Kapela. nagygoriczai '- vt~lik:a~oricai j., ház 18!!, f. 1.147,· . 
~. G~rnja Rijeka adók. és pk., H., l'k. Kravarsko és Staro -Cict~, 8.!!65 kb.; tsz.: 

Varasd "'"'· Vara.iain, 'novimaroll j., CB. o. Zágráb :lagreb, j b. Nagygo~:ieza . :V elika Gori~· 
Gornja Kijeka, 11. t. és· u. ·p. Q(jrnja Rijeka. · >~h. Sziszek Sisak, ·es. O. .Nangoriel& . V elika 

Moi!ancl o. Srat\ak adók.", Ribnik pk., Zágráb Gol'ica, 1).!1, XX V·, 8::1, rn. h.,· a. t.;· :Nagyro-• 
11m. Zagreb, károlyvárosi · karlovaci j., cs. O. ricza V elika Gorica, u. P• Novo Ci6e, .. : . . 
Alali Modru~potok,. u. t. Károlyváros. Karlovac, : Airaelln O, Mraclin adók., Vukovina pt.,.Zt.ig"' 
11. p. Ribnik. · ráb 'IJm. .Zagreb, nagygoriczai velikali'or•cai 

• 

lloAéenlca adók. és pk., Zá grá." 'IJm. Zagreb, j., es. o. Nangoricza ·V elika Gorica, m. 
· pelriujai j.; ház 77, i. 47~, H., rk. és kg. Pe.ll·mja, h., u;. t. Nagygouczo. . V elika Gorica, .u. P•. 

811 ·kb., tsz., jb. és ah. Petrinja, cs. O. Pell·ioJa Cil!e. · : · . · .. i ' · 

96; XXVII, S:\, r. (8]. . Jlrai5nj adók., Major pk., Zágráb mn. Ztlg·' 
lloAéenica O, ~r.16k., és pk., Zag- reb. kuslajnicai j., ház 6:t. f.-lHl,'·ff.; s~; rk. és kg. 

ráb ",._. Zagreb, petruíjai j.,' cs.· O. Petrinja, Kostajnica, 1.045 kb., tsz. Petrinja,· jb. Kostajnica, 
, ~- . · · · · . ~h. l:'etrinja. cs. o. Kostajnica, 96, XXVII, 83, a. ir 

ki Crnec adók., Mo~éenica pk., Z.4o• éS a. p. Majur. · · · · · · · · . · . 
ráb ti._ Zagreb, petri,njai j., ház öl, i. 2!ti0, Q, Mrat\aj adók.1 hja:r pk., •Zá.grtí.'b 
H., .rk.. Sziszek _Sisak, 4~~ kb., tsz., jb. és ah vm. Zag'relJ,· kostajRicai j;, cs. O. Kostajnica, 

• 

. Petrioja, cs. O. Petrirrja, . 96,, XXVU, ~3, u. t. o.. t. és a. p. Maj ur. · . · · ·.·, \ 
o • • 

' 

Cap r~. u. P•· Moséeniea. . .,·,. . . · . M r a e a j l.· Krstinjski Mra~aj, Ztnrmjski .Jlra·· 
Hoséenickl Crnee o. Mo!ié~nicki ·Ctnec adók., !!aj. Zirovo.cki M-ro.caj. · r; . ~ .• · . . · 

Moséeoieil.. pk., Zá grá~ · Zagreb, petriojai Jlracla adók., .Netretié· · pk.•,: Zágráb tma.
j., es. O. Petrinja, u. t. Caprag, u •. p. MoSéeoica Zagreb, károlyvúosi karlovaci j;, .ház ~. ! 

lloAéenicko Novo selo adók., · Moséenica pk., 374, H.,·t·k. ~ovigrad na Dobri; -1-.tO:J kb., tsz. Zá.g-
Zágráb ""'· Zagreb, petriojai j.: báz 4:.!, f. rab Zagreb, jb. és ab. Kál·o~yvái'os . Karlova.e,; 

. 2!6, H., rk. Gornje Komarevo,. 19ö kb., tsz., jb. cs.· o. Duga Hesa, 96, XXVI, ~. a. t.J Károly· . 
és ah. Petrinja, cs. o. Pet:rinja, 96, XXVII, 83, város K.arlovac, a. p. Netretié. · . . .: 
11o t. és u. p. Moséenica. . . · ln O.- Mracin adók., Netretié pk.; Zágráb 

• 

llo!iéenlcko NoYo selO' O,· Mo!iéenicko Novo vm. Za gre b, károlyvárosi karlovaci j., G. 
&elo adók., M1s6enica pk., Zagráb 'Om. · Zagreb, iJu~&a J:\esa, u. t. Károlyváros Karlovac, L p. 
petriojai j., es. O. Pelrinja., u. t. és u. p. Mos- Netret é. · · · · . 

• 
ée01ca. Mrakovecko 0, Opo.tinec adók., B;regi pk.i 

Mo!itanlca adók., Blinja pk., Zd.gráb "m. Zágráb vm. Zagreb, dugoseloi j., cs. O. JUo~. 
. Zagreb, petriojai j., ház 101, f. 613, Sz.. kg., tar lvanié, u. t. lv~~.nié-grad, u. p. B1·egi. . • 

BlinJa, 1.37 i kb., tsz.. j b. és ah. Petrinja, cs. o. M r ak o v e ~ko se l o l. M:rakoveeko .. · .. ;u 
Bijt-lnik, 96, XXVll, 83, u. t. Hrutovica, u. p. Mramor-brdo n, Grdt\enica adók., Popevata 
I:Uinja. · · . pk., Belovár·Kü7·ös vm. Bjelovar.·Kriie'IJr:i, 
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Mta. 1bz 
• 

·j., cs. ~. "Popovac•, .U4 .t.: és u. p. Popo- (Duhovac) és Sveti PetarMremkai l.67-6:.lh.l tíz. 
·. · ... : . . 'zágráb Zagreh, jb. és ah. J<ái·olyviros !..;:.·l(ár-
~ Finéevec adók., Sveti Petar Ore- .lovac, es. a .. D.uga Resa, ·.961 XXV L; . 'B', a;,· t. ~a 

hcwec pk., Bezo."ár-Körös · vm. BjeZot1ar- u. p. Dnga Resa; ·. , · . · ·., · · :-i ,,:iq ·· i 

Kri,HtJci, kGi'Osj · kriie-vcii j., cs~ ö, Sveti Pe tar , M:re!nicko :Mrzlopolje O, Mrelniélo Mrzfopolje 
Üfeh!>vec, u. t. Gomja Rijeka, u. p. Sveti Pelat. "dók., .Duga Resa pk.; Zágráb. tim. · .Zá!}reb, 
Orebovec. . . : . · , . károlyvárosi . karlovaci : j., es.· G.·· Dura l.fteia, 
Ih c ifi l. Jezemice. . . . . .. · · u. t. és u. p. Dura ResL. · · ... :• ... , ·'•r ' : 

.!(reZnlca adók., Perjasica pk., X Maia Kosa, M:re!nU\ko Novo Brdo· Q; .G0mji ·Zve!Saj~&dók., 
Motlrus·Fiume 11m. MotlruB-Bijeka, Duga Resa pk., Zágráb tim. Zagreb, kiJ'ó.ly-

• • • l 

vtjaiti j., ház 33, i. !16, Sz., ~; 'Iounjski Triié, ''árosi - katlovaci . j., cs. ll• Duia ··Ritaa,: ··ú•"'· 
tg. Perjaaica és Srednji Poloj, 851 kh., tsz. Ogu- G .. nuralski Stol. u. p. Dugar Resa> . :·. '' · · ····. · : 
li-. jh. Krnjak, ah. Szlt .. in Slunj; .cs. ö. Perja- ' Jlrko.paiJ adók. és pk., )( :.Mrki>palj,· Mtkopalj~ 
siOG. 96, XXVI, 8',- a. t. Generalslri- Stol,. ao' p. ~ki Tuk : · Mbtlrus-Fiume- ,";,,: ' MoiJrfj8-Rijda, 
l'."jasica •. · . . . · ·, . iielnicei j., ház 483, !, !.tJ7j, H., (), ··IJ.76:J kb., 

J(reblica O,· lllre!nica adók., . pk., ~z. Ogulin, jb. és ab. D!!lnÍetO,· 'cS.: ~. · 'Deinice, 
Jlo4rua-Fiume tim. Motlrus·Bijeka, vojniéi 96, XXVI, 85, I- e. ~- · .·. . · . ~ :. : · · 

. j., tiL ·G. Perjasica, a. 1. Generalski Stol, u.; ·P• MrkopaJj mv., .VIrkop.lli adók~ .és pk1, ·Motlru•-
Perjasica. . . . · · Fiume t1m. Moaru.F.Rijeka; · delni~i ;.j.,· · o• 

· -W.: r e z n i c a I. :Mre!nica-vreJo. · cs. ö. D Ini ce, .(ll e. ~· , . · · '· · 
Ireinica•Trelo O, Tobolíé adók., Primisljt> llrkopaljski Tuk O, Mrkopálj ad"ók:; :es :;pk., 

pk.., .lf6tlrus·Fiume t~m. Motlrui-Rijeka, szlu· Moaru•·l<'iut~· t~m. Modrul-Rijeka; -délil.icei 
• • • • 

ini slunji j., cs. O. Gornja Moeila, u. t.· Szlu J., C!". ö. Delnice, u. t. és Ilo p. ?llrltupalj. · • · 
in•". u. p. Primislje.. . M:rkoplje Q, Sa!ije adók., Buc pk.;' 'PozsegfJ 
. "llre!nieke Poljfee O, Duga Reea adók. és vm. PoiegfJ, pakráczi pakraci j,,. cs,: l!, Hucko 

. . 
pk.,- Zágráb. Zagreb, károlyvárosi kar- Karnens ko, u. t. Fakrácz- Pakl'ac, •· p~ Bucko 
lovaci j., Cll. G. Duga Resa, u.- 1;. és u. p. Duga ~a mensko. . · · · · · · 
ReBL . · . . · · · . · Mt·lni.!ite 1""1, Stinica 2dók., Jablanac pki.-1 I:.iJ:a· 

Brig O, Mrezniaki Novaki adók~, Korbava tf.m. · Lika-Krba?:a, z~:nggi 'seoji j., 
H.-ilovit pk., MoiJrus-Fium6 tim. · cs. ó. Jablanac, u. t. és a. p. Jablanac.' · 

. ' Bije"ktJ, vojnici j., cs. ö. Bu.rilovié, u. t. Károly- M r m os l. Jasenas. · ·. · · ; :· · 
Yár• Karlovac, u. p. Barilovié. Mrtovlasl O, Vranit adók., Vilié-seloi pk., lb-

. .. Novaki adók., Barilovié pk., }( -,se ga '117n. . Po'iega, pozsegai po!egai.j;, c·s. ö_. 
BQit, Koranski Krii, Mreznil!ki Brig, Mrelnicki ):JiAkupci, u. t. és n. p. Pozsega Pozega. . ·. 
Novaki, Mrdniéki Varo!i; Motlrus-Fiume tnn." ·' llrzla Vodlca adók., Lohe pk., XMrzhi"Voiliea, 
MOiirui-Bijeka; · vojniéi j., ház 141, :f, 1.066, H., Mrzlovollicki Zelin; Morlrus·Fiume -fJih.· Moa-
rk; . Leskovac és ·Sveti Petar Mremica: f.u8-Bijeka, delnicei j., luiz 761 !, · oi83~ ·H., :rk.· 

kb., tsz. Ogulin, jb. Krnjak, ah. Szluin Crni Lug, Lokve, 4.0.2! kb., tsz: Ognliü, Jb. és'ab. 
!:ihmj, cs. o. Barilovi6, 96, XXVI, 84, u. t. Ká· Uelnice, cs. ö. Fu2ine, 96, XX VI,; 85, n. t. 'és u. p. 
rflliyvaros- Karlovac, u. p. Bu.rilovi6. Lokve. ·. · : · · · ·,_ 

· Novaid O, Mre!nil:ki Novaki adók., · Mrzla Vodlca O, Mrzla Vodica adók.,. L"ohe 
Bailovi6 pk., · Motlrua-Fium6 t1m• Motlrus· pk., Morlrus-F·iu·me t1m.- l!oélru-B•Rij~a, del
Rijelca, vojniéi j., cs. ö. Barilovié, u. t. Károly- nicei j., cs. ö. Fuzine, u. t. és u. p. Lo~ve. · ·. : · 

· Karlovaó, u. p. Bnrilovié. M r z l e D r a g e L Vrbovsko. · : · . ' '' · · .. - . . -
· . llrdnlek~ VarcHi Q, Mremiéki Novaki adók. . Jlr~U Dol Q, Krivi Put adók; és pk;, Llka· 

Hatrilovi6 pk;, · Morlrus-lt'iume tim• Modrus Korbava tim. Lika-Krbava, zenggi . · senji :j., 
R-ijeka, vojniéi j., cs. ö. Duga Resa, u. ·t. Károly- cs. ö. Vratnik, u. t. Zengg l:ienj, u. p~ Krivi' Put.· 
vároil Karlovac, u. p. Barilovié. · Mrzlja.kl adók., Ribnik pk., X Hogovci) ·Hiap· 
· lll'eloieJd Venac Q, Donji Zvecaj adók., Du ga nik; Jallr1éi, Mrzljakí, Stankovci; Zágrá:b · .",., · · · 

Re.sa• pk., Zágráb t~m. Zagreb, károlyvárosi · Zagreb, károlyviirosi karlovaci j.~ bü 7 ti, ! 
karlovaci j.; cs. ö. Du ga ·R eE a, u. 1;. és 11. p. 3 t-4., H., rk. Lipnik és Ribnick.i Kunié-, kg. Milié
Dega Resa. · · selo, 1.H4. kb., tsz. Zágráb - Zagreb;· jb;·· _és 

llre!niiíko Dvoriiíée O, Duga Resa ad(}k. és ah. Karolyváros - Karlovac, cs. O. Maii· Mo.lrus-
• • 

pk.,' Zágráb 11m. Zagreb, károlyvárosi kar potok, 9o, XX VI, 84, u. t. Károlyváros · Kar-

• 

• 

' 

loraci j., es. ö. Duga Resa, u. t. és u. p. Duga lovac, u. p. Rihnik, · · · '' : · 
Resa. · · · Ml'zljaki 0, l\trzljaki adók .• Ribnik ·pk,; Zág· · · 
. llreinieko llrzlopolje adók., Duga Rcsa pk., rá ú om .. - Za,qreb, kar· -lyvArosi- karlo' aci j c's. -· 
Zágráb ""~· Zagreb, kái'OI)'\":í.rosi karlovaci ll. Maii Modruspotok, u. t. Károlyváros Karlo-
j., hb 98, !. 768, H., rk. KárolyYiros Karlovac vac, u. l'· lhbnik. · i .:' 1 • · 
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1MB Mrl: Mut 

• 

• 

• . rz l j a k i l. Draganiéti Mrzljaki. M u r. a t .o v o s elo J. Mnrati. : . . · i • 

. M r z l i • ki J. Duga~e. Murlcncac O, l.epogla\·ska Olura adók., Ivanc i 
· : M;rzlo l' o lj e .O. Dul~_rovl'!an adók., Veliko Trgo.: pk .. Varastl' vm. Varala in·, ivanecl j., es. G • 

viif.e pk., Varasd t•m. Vat·aztlin, klanjeci j., lvand, a. t. és u. p. LepoglavL · · · · 
os. O. Klanjec, •• t. és a. p. Veliko Trgoviiiée. arkol'léi n, .::ltajnica' adók., lezerane pk., 
.· Mrzlo Polje l. Zumbernc!ko Mrzlo Polje. Likct-Korbava tun ... Lika-KrbatJa, brinjei j. es. 
, MrzloYodicki Zelln 0. Mrzla Vodica adók., ö. Jeze1-nne, a. t. .Jezerane a. p. · · '· 

· Lokve pk., ume tJm. R·i· M u r k o v i ó s e l o J • .M•trkoviéi •. ; . · · · 
i,eka, delnicei j., ea. G. Fuzine, a. 1;. és u. p. A Krmpote adók .. Krivi Put pk., Lika-
Lohe. Korba·va ""'· Lika Krbava; · senji j;,' 
. Jlnollé adók., Vrbica pk., Yerócze mn. cs. ö. Zengg Senj, •· t. Zengr Senj, a. p. · 
Vir~ataca, eliakovári djakovoi j., ház JM, Krivt PnL . · · . 
f. 886, h., n., rk. Vrbica, kg. Markusica, !1.650 adók., Levanjska VaroA plt., }( Dilji Hasit, 
~-. tsz. Eszék Osijek, jb. fa ah. DiakovAr Ralkov Dul; Yerócse wm. Yiroflitica, diako-
Djakovo, es. ö. Stari Mikanovci, 78, XXV lll, 90. vári djÜovoi j., ház 73, f, 6Ui!, H.,. sz.. · rk. 
a. t. Stari. Mikanovei, a. p. Vrbica. Levanjska Varo!!, kg. Majar, :!.4rtil kh., tsz. Eszék 

• 
O, Mrzovii: adók., Vrbica pk., Ver&- Osijek.. jb. és ah. Diakuvár Ujakovo, cs. G. 

c.enm. 'Yiroflilica, diakovári djo.kovoi j .. Levanjska Varo!!, 7te, XXVlll, 90, a. t. Diako-
es. 6. Stari llikanovci, a. 1;. Sto.ri Mikonovci, u. p. vár UJakovo, a. p. l.evanjska Varo!! • 
• 

VrbiCL o. Musié adók., Le• a.uj:1k.a Varoi pt., • 
r'l, Latin adók., Plaski pk., Modrus· Verócie tJm. VirotJitica, diakovári eljakovoi 

Fiume ""'· -Motlrt~~-Ri,ieka, oculini j., cs. O. j., cs. G. Levan1"ka Varo!!, a. t. DiakovAr.--. 
PlaAki, .L t. és a. p. Pla5ki. . Djakovo, a. p. Levanj8ka Varo!! .. · 

M u d r i 6 D r a r a l. Vajin-vrh. HastaRna Klada 0. Hruikoviea adók •• Ludina. 
M u d r i é G la v i c a l. Vajin-vrh. . plt., .Belová.r·Köröa wm · Bjelovaf'-Kril4uoi, 

. O, Broóanac adók.. Rakovica pk •. kutinai j., cs. G. Kri!, a. 1;.. és •• p. Lullina;. 
Motlrus-Fiume vtn. szluini Jlasullnl o. Gom•rje a<lók. és .pr., Modrlu· 
s.lunji .j.,. cs. ö. Gomja Moéila, •· t. és a. p. Fiu me 11m. Modru&-Rijeka, o&'ulini j., c~. G. 
Rakovica. V1huvliko. a. t. és u. p. liumirje • 

• 

M u d r.i é se l o l. 1\Iudriói. JlasuJlnskl Potok adók.., Ugulio. pk.., X Mu-
Brijeg l"'\, Donje Pazariste adók., su•i11sk• l~utok. Znidovac; .Motlrus-F'iume vm.

pamri§te pk., Lika-KorbafJa vm.- Lik a· Krbava. Modru.s-Bijeka ogulini j., haz ~. t t:J8, &,. 
peruiiéi j., cs. 6. Pazarisle, a. t. Peru5i6, a. p. rk. és klf. Ogulin, ~.Y)l!d kb.., tsz.1 jh. és ah. 
Pazari§te. U~ulin, cs. G. UKulin, 96, XXVI, 85, u. t. és a. p. 

M u l j e v a e l. LipniCka Zaluka. · Ogulin. 
0, Tureevié-polje ariók., lvanovo sein ttsld (•otok O, Mnsulinsti Potok ad~k., 

pk., Belovár-Kö_rös vm. Bjelovar·Kriievci, Ülo!'ulin pk., Motlru.s-Fiume ",., Modrus
grubiiinopolj~i j., cs. li. Grub1sno Polje, a. t. Rijeka, ogulir.i. j .• cs. G. O~u!in, u. 1; •. és a. p. 
lit·ubiiino Polje, a. p. lvanovo selo, O~rulin. ·. . · 

.HDDjasi O, Popovo selo adók., Gornje Dub. Drljaca n, Muso.luk adók., Lic!ki 
, rave pk., Modru.s-Fiume 11m. Motlr"8-Rijeka. Osik pt... LakCf-KtWbafla vm. Lika-Krbava, 

ogu.lini j., cs. ö. Generalaki Stol, u. t. Tounj, a. p. ~ospiéi j., cs. ö. Siroka Kula. a. t. Gospió, u. p. 
' 

Goruje Dubrave. Li~ki Osik. · 
M u n j as i l. Dulibica. . JluAalacko ~aloselo "" .Mnlaluk adók., Li6ki 

• 

. adók., Josipdol pk., }( Josipdol. O~ik. pk., L ka-Korbava flm. Lika-KrbaM, 
Munja'a; Motlt•us-Fiu.me tan. Modru.~·Rijeka, ~rosp1c1 j., cs. G. Siroka Kula, . a. t. Gospi6, a. t• · 

• 

ogulini j., ház 165, f, t~!H, H., sz., 1·k. és k~. Liék1 Os•k. . · 
.Jpsipdol, !1.188 kb., tsz., jb. és ah. Ogulin, cs. ö. Maiialuk adók., Liöki Osik pk., }( Mu!!aluéka 
Josipllol, 96, XXVI, 85, u. t. és a. p. Josipdol. Drl1a~. Mc1:ialu~ko Maloselo, MuS&luk:, S ; 
. MDDjaT& O, Alunjava adók., Josipdol pk.. Lika Korbuva flm. Lika-KrbatJa, gospiéi j., 

Modrus-l!'iume tJm. Mod,·ui-Rijeka, ogulini j., ház 14!1, f. ~U7, H., rk. Liéki Osc~, 8.067 kb., tsa., 
cs. ö. Josipdol, u. 1;. és u. p. Josipdol. ,b. és ah. Gospi6, cs. G. Struka Kula, 79, XXVI, 

.M u n j a v o. J. J.ipoiiéaki. 6~ u. t.Hos1.•ié a. p. Lir.ki u .. ilt. .. 
O, Smokrié adók., Lovinac pk. Lika- Mulhlluk O, Musaluk &~Iók:., Liéki Osik P,k., 

llorbava wm. Lika-K,·bava, grac!ac1 j., cs. G. Lika-Korbava filii. Lika-Krbava, ~rospiét j., 
. I.ovinae, u. t. és u. p. Lovinac. cs. ö. Siruka Kula, a. t. liuspiú, u. p. ·Lic:iki Q8ik. 

. Mul'&tl r'l, J.ipice adók., Jezenme pk., Li ka· .M u • 11. 1 J 1. Manast•r B· litwovo. 
• • 

Ko1·bava tnn. Lika-Krbava, lm.nj~::i j., cs. ö Mutillé ••Liók., Ulibana pk .. X 1\audió, l\lapaviea, 
Jezerane, a, t. Jczerane, u. p. Slajnico., Ko~ana, M-•tili6, Unllié; Lika-Kot·bava vm.-

• 
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Mut Nar tMI 

Lii&-Krbava, udbinai j., ház Ml, i. · Sz., selo, n. p. llavor. · , .. , 
b., .::f, rk. Udbina, 8.3i3 · ·kh., t& ·Gos.,ié, jb. ca adók., Krate6ko pk., X Kralf'cb 

ab. Grallae, es. ö. Udbina, 79, XXVI, Lonja, Mu!ilovcica, Suvoj; Zágráb ._ Zagrtb, 
86, ~· .t. és u. P• Udbina. · sziszeki sisaki j., ház tö!J, t 740, H., . rk. · 

Katlli6 O, adók., Udbina pk., Li ka· Krateöko és Lonja, 3.878 kb., lS'&. Petl'inja, jb. éa 
Korba'llfJ· 'Dm. Lika-Krba'na, odbinai j., ::j=-, es. ah. Sziszek · Sisak, cs. ö. GuAée, 63, XXV ll, M, 
ö. 'Udbina, u. t. és n. p. Udbina. · a. t. és n. P• Sunja. · 

• 

•aLniC!ko n, Orubica adók. és pk:, lbsscga MullloTC!lca Q. Motilovéiea.· adó~., Krate6kb 
- Polega, újg1·adisbi novagradiskai j., pk., Zágráb ."m. Zagreb, sz1szek1 siaald j., 

cs. G. Staro Petrovo selo, •~ t. Staro Petrovo es. O. Gu!iée, n. t. és n. p. Sunja. 
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. labrdje adók., GaAinci pk., X Malo. Nabrdje, bjeloval'i j., (), ~, :j:., es. G. Rat1a, •· t. Veli ki 
Veliko Nabrdje ,; Verőcse tnn. YiroDitica, diako· Grdjevac, ~· · ·· · · · 
~~ . djakovoi j., hú 19:>, f, UUO, Sz., b., rk. Naukonc r., Smode adók., Slatinski Drenovae-
Lennjaka V&.ros, kg. Veliko Nabrdje, 1>.660 kb., pk., Yer6c~e vnl. Yirofitica, szlalinai 
fsz. Eszét Osijek, jb. és ah. Diakovár Dja· slalinai j., cs. O. Slatiri.ski DreJiovae, •· t. V~o, 
ltovo, cs. ö. Levanjska Város és Dteoje, 78, u. p. Rijenei. · 

• 
XXVIII, 90, o. t. és a. p. Diakovár Djakovo. Napolje r., Drivenit adók. és pk., 

N a d t r i v a o I. Krivac. Fiume ""'· Motlrul-Rijeka, cirkvenicai- erik- · 
ladn-elo. O, Zrmanja-vrelo adók., Zrmanja venicai j., es. ö. Kraljevica, a. t. Griiane, •· .P• · 

pk., Lika-KorbatJG vm. Lika·Krba'Da, graöaci Tribalj. · 
J., t& D. Zrmanja-vrelo, a. t. ~s a. p. Zrmanja· N a p r a t n i o a I. Kupinovo. 

' . 
' 

Vl"elo. . N ard adót., Vanjsko Valpovo pk., X Gatovac, 
l'aclTD~nlk O, Lukovdolsta Drap adók., Se- Nard, Nardslta Skela, Nehaj, Sibie; Verifen tltll. · 

verin na ·Kupi p_k., Motlrus~Fiume ""'· . MoiJ,· Yirovitica, eszéki osijeki j., hiz lU, !600, 
rvl-Rijeka, vrbovskoi j., cs. ö. Severin na Kupi, H., rk. Valpó · Valpovo, t.ö83 kb., tu. -· 
·•· ~ Vrbovskp, a. p. Severin na Kupi. Osijek, jb. Eszék telsc5v6ros Osijek BOJ'nji rra~. 

Narll61 0, Zavrije adók., Brod-Moravice pk., ah. Eszék Osijek, es. G. Valpó Valpo\'o, 78, 
Fiume vm. Motlrui-Rijeka, . delnicei XXV lll, 91, a •. t. és L P• _Yalpó, Val po vo; 

i .. es. G. Brod-Moravice u. t. Brod-.M.oravice u. p. N ard O, N ard adók., VanJsku ~ alpovo plr.., Ve-
' J r6cse vm. Yiro."·ttica, eszéki OSijeki j., cs. 6. 

• • 

Valpó Valpovo, u. t. éli a. p. Valpó Valpovo .. 
Nasnorleza VeUka Gorica adók. és pk,, )( N d k Sk la N d adó'- v · Ir. v l-

K b'l é k · T . ka 1 G . N ar s a e ~. ar .... aDJ& o a o 1 1 , Ra &rJe, oropolJs , Ma a onca, agy- k rr • y· ·1 • ·zék'_ · . . v 1 k G · · 17. •
6 

. 17 b po vo p ., r erocze vm. tro11~ •ca, eli 1 
I!Oncza e 1 a or1cza; L.Jagra L.Jag·re , · .. '-' · ,. V lpó v 1 ... ...., · 

· • l'k · . · h1. ..... 6 • .a l 912 uSIJeal J., es. u, a a povo, u. 110 _ a. p. 
UQfJI!'OrleZ&I ve l agOrlCal J., Aio "' ~, ;ro. • . t V J Ó V l 
H.,, o, 998 kh., tsz. Zágráb· Zarreb, jb. helyben, aNp -R a povLo.Gl . 

• . a e p u av1ea. .. 
a4. SZ1szek Sisak, es. ö. helyben, 58, XXV, N · t 1 Sa k' N t. 
82 ota n ar • vs 1 ar . 

' .L' .L· e. . Na1·ta adók., . pk., X Kolarevo selo, 
. :Xag~gorle~~ V elika Gorica O,_ Na~JrOI'Ieza Narta, Paljevine; Belovár·K"rös ."m, BjelotlaF· 
- Vehka Gonca adók. és pk.,, Zagrab vm. Krile'l1ci, belovári bjelovari j., haz 400, t l.o8ö, 
Zagreb, D&gylloriezai velikagóricaij., o. cs. ö. sz., h., m., -T, rk. lvanska és Stefanje, 4.v74 kb., 
helyben, :f, _[ll e. tsz., jb. és ah. Belovir Bjelovar, es. ö. lvanska, . 

:Xagypiszanlcza Velika Pisanica adók. és 16, XXVII, 87, u. t. Belovár Bjelovar, a. p. 
)lk., X Slatlr.i Potok, Na~rypiszanícza V elika Pisa.- Ivanska. 
niea; Belo."ár·Körös tm&. Bjelovar-Kriievci Narta O, Narta adók., Ivanska pk., Bdotláf'
belovAri hjalovari j., hú 4.38, :E !!.ö48, m., sz., h., Körös vm. Bjelovar-Kr·&iet1ci, belovári · 
n., O• ~, =f, 6.611 kb., tsz., j b. és ab. Belo· bjelovari j., -T, es. O. lvanska, n. t. Belovár
vár Bjelovar, cs. ö. Raca, 16, XXVU, 87, 11. t. Bjelovar, u. p. lvanslr.a. . 
Veliki Grdjevac, Nartska SLraga O, Oknn§óak: adók., Dugo 

lfagypiszanieza Vellka Plsanlca o, Nagy- selo pk., Zágráb ""'· Zagreb, dugoselui j., 
piuanicza Velika Pisanica adók. é~ pk., Belo- cs. G. Sesvete, u. 1. és u. P• Uugo selG. 

· vár.Körös BjelofJar-KrieefJCi, belová1·i Nartski O, Okonlóak adók.,_ Dogo 
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selo pk,, Zágráb tJm. Zagreb,-. ·dugoseloi · j.J. · NaBii\ll.i · Drezik ·r--.., Marl~~ adók., ·Nasi~.
.d; G;•Sesl'éte, ·u.,·t; ~s -a· •. P~ Dugo sclo. . · . ! Na5~ce pt., Verócze t1m. V~rovitica; nasi~i ·..,...., 
. · N_ar.tsld Notul O, :HruAéiea auQk.,. Duso sel~ n;tSioei j., cs. ö.· Nasicz . ..Na,Sice,: JI•. j~ ~~-.:...,·p • 
J)k., Zágráb t~m. . Zagreb, dugoseloi.j., es. öJ Na.sicz N3Sice. _ ·. . , , • , . . .. . 
Sesv,ete; a.· t.· és a~ p. Dugo .selo. : ·. , . . · · · .. Nasicki Doljanci ~ .Nasici .. Nafiic~ ·,ad~.: éa 
, -~a.rtsld otok Q, Hruiléica adók.,.Dugo selo pk.,' pk., Ver6cse tJm. . Viroultica, nasicz_i h:l;M~i 
Zágráb tJm. Zagreb, dugpseloi j." cs, .. ö.,Sesve,te, j., cs. G. Nasicz · Nasice,. •·· t. él! a~ p. ~cz 
JL.' és ~· ·p •.• Dugo ~lo. . . . . Nasiee. . · . · ' ·. · · .. · · · · · . · . ·. 

~a:rtski Trstenik Q, Hruii~ica.adó;Jt.; Dngo selo · N . Gmclac adók., Nasi~z · . 'Nasice· pk·.~ X 
plt., Zágráb "m • . · Zagreb, dugoseloi j., cs. ö. Naiiés:a Krndija, Nasicki Gradac ;· Ver6c~e 11& -

• • • • l 

Sesvete, a. t. és u. p. Dugo selo. · · Viro"Oitica, nasiczi na§icei j., háZ 4.3, t' 344., 
Naselbina Krinja fl, Nova Krivaja adók., Sz., rk. Nasicz No.Sice, kg. Londlica, 2.7(11- ü., 

Pivnica pk., Ver6c.re tlfll. . VirotJitica, verőczl'i tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Nasi~ Nd~e. · 
- viroviticai j., cs. O. Gjulaves, u. t. Gjulaves, cs. O. Nasioz Na!íioe, 78, XXVUI, 91, L t. 
u. p. Pivnica. . . Londtica, u. p. Nasiez Na&iee. 

Naseoblna Lug ~ Susek adók. és pk., Beert!m NniU6Jd Gradac O, Na.Sic'!ki Gradae adót., Jla-
"ln:·: _.1Bdjem, . újlaki ilo:g j", os, ~· Nest_i~ si.cz . Nasice pk., Ver~.re . Virosi~*· 
a. t. Cerevié, u. p. Su sek.: · . . ; nasi.czi . nasic.ei j., cs. G. N .Si~,.~ L 

Nasi9• . NaAlce adók. és pk., X Dudié, Gentija: Londlica, a. p. Nnsiez Na8ice. . ' ·. · . 
ielisav.ae, Mojmir, Nasicz NaSíce, Nasicki Do l- N· a i i cH. i .Kl o ko e e v e i l. llokoéev&i. · ·· 
jap.ci, Niliiéki · .Markovac,'. ·Prisad, ·stara Pilana. Ladislaync _r"\, Donja M~tillina .·adtk., 

· Sipova:e, Trnjaki, V Velimirovae.; Verőcse Nasicz · Naiiice pt., Verőcse vm. Virofltiea, 
. .,., . VirotJitica, nasiczi na.Sicei j., ház 709; nasiczi na5icei j , cs. G. Nasica · • L 

:iS.151, FI., n.; t., m.,. o. (r, ref. és ág. Velimiro. és a. p. Nasicz Naiiice. ;: · ·: 
vac, kg. Londlica, ·7 .606 klL, tsz. Eszék Osijek. ll.arkol'ac -~ Naslez Naiiiée 84ék • 

• • 
jb. és ah. helyben, cs. o. helyben, 78, ~VIli, és pk., Verócze VirOtJilica, nasiczi -
91, r. _r e. ~· _ · . . nailicei j., cs. O. ·Nasicz Naiice, a. t. élf.. L p. 

Nasioz. N mv., Nasicz Na.Siee adók. és Nasiez Nüice. . : 
pk., Yer6cse "f.; VirotJitica, nasiezi na.§ieei Srednjak ~ Gazije adók., Feri&aaci 
j.; Ot. z), 'cs. ·o. helyben; r. .r e. pk., Verck.re t1tll. . VirotJitica, DU ezi naii.ai 
~,- · · · j., 01. G. Orahovica, u. t. és a. p. Ferifanel 

Nallee Naslcz adók. és pk., X Dudié, Gentija, NoTO selo r'\ Dooja Melicina a<Yk., 
Jelisavac, Mojmh·, Nasicz · Ndioe, Naiic'!ki Dol- Nasicz Nasice pk., Veróc.re tltn. Virot~IIN&, 
jan'ei, Naiil!ki 'Markovaé~ · Prisad, Stara Pilana, nasiezi nasiee1 j., os. O. Naaiez . NaSiee, a. L 
Sipovac, Trnjaki, Va&ariAte. Velimirovae; vtff.6c.re és •• p.. Slisine-Gjurgjenovac. . . 
9Jfn. Vilrovitica, nasiczi · naSicei j., ház 709, Natkrliovljnn adók., Krilovljan-Cestica. plc )( 

. flí.151, H., n., t., m., Ot 1), rer. és ig. Velimirovae, Jnrki, Krllance, Malo GradiSée, Natkri.Zov~. 
.ig. 7.606 lth., tsz. Eszék · Osijek, jb. Sdci; VaraBd •m. Varaitlin, vara8di va
és ab. helyben, cs. G. helyben, 78, XXVlll, 91, r·llZdini j., ház !37, ! 1.316, H., o, 1.716: kl!., 

r. I- e. ~- · ' . . . tsz., jb. és ah. V!trasd VnraZdin, G. VJDjea, 
NaAice Naslcz ·mv.; Nasiez · NaSice adók. 16, XXV, 88, •· t. és u. p. Viuica. 

és· pk., Ver6cee vm. . VirotJitica, nllsiczi Natkrüovljnn O, Natkriiovljan adók.,, . 
n&Sieei j., O• 1), cs. G. helyben, r. . jan-Ú:sLica pk., Varaatl tJm. Yaraitlitl, var..-i 
p, e. ~· . · · varaZdin1 j.,, o. es •. O. Vinica, a. t. és ri. p • 

N . Breznlca adók., Nasicz Na§ice pk., Viniea. · . 
· Yer6cze tJm. Virovitica; nnsiczi naAicei J.. Naudone adók. Cabuna pk., Veröcs e .. ea -

háZ 79, ! OOi, • N., h., rk·. Nasicz Na5ice, 647 VirotJitica, veróczei virovitieai j., ház 73, i. 467, 
kb., tsz. Eszék · · Osijek, jb. és ah. Nasirz :)z., n., rk. Suhopolje, kg. Go.éi~te, 957 kh;, tn. 
N&Sice, c8. ö.' Koska, 78, XXVIII, 91; r. ·C8:j Eszék Osijek, jb. és ab. Veróc1.e Virovitica, 

Nalfeka Breznica Q, ·Nasicka Br-eznica acJó ... , es. o. Suhopolje,. 78, XXVII, 8~; L t. és a. .P• Subo-
Naaicz Na&ice pk., Veröcze tJtn. Y:.iromtica, polje. .. ·. 
nesiczi· · nasieei j., cs. o. Koska, ~. r. ~- Nauclone Q, Naudovac adók., Gabuna. pk., 

Kindlja ~ Naiíil!ki Gradac ac.lók •. Vero~e "'"· Viro·11·itica, verőczei viroYiticai 
Nasiez' Nasiee· pk., Ver6cee "m. Virovitíca j., es; o. Suhopolje, u. t. és u. p,; Subopolje. 

, n~siezi nasicei j., cs. G. Nasicz · · Naaice, a. t. N n u ko v a e l. Rijenci . 
. • ' . , . 

Londtica, u." p. No.siez Nasice. · Nebljnsl adók., A1só1apacz · · Donji Lapáe pk., 
· ki· Antu.n o v ae " Feriéanci adók. és pk., X CapaéuSa., .Milica Kraj, Nebljn,i. Nebljuiiko 

Yer6c.Z"e' ""'~ Yiro;,itica, nnsiczi nasicei j., Piroviste, Su·bci, Uiljebié; Lika-Ko·rbava "m. "__. 
cs. i ö.• Ora-hovica a. t. éB u. P• Feriéanci. . Lilra-KrbtltJa, alsólapaczi - donj loll}JILCÍ j.,' hu , . 
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_,t1S, ~ . ~.866,-~·~ T-, rk~· í:a:.alJe, 7.016 -kh., tsz. · · Nehl\i r'\ Nuq . adók., Yanjllko VaTpovo'·pk.. 
,QospJc, ~b; ·,Alsol!'-pacz. ÜOI\Jl J..ap~c, ah. Gra~ue, Vt!rócee t1m. .. Virovitica;· eszéki osijeJd· j., · 
'es: ~- helyben, 79, XXVI, 86, n •. t. ~lsólapaez- cs. o. Valpó · · . Vaipovo, n. t. és u. p~ "Valpó -
,.UoDjj7Lapac, ~· ·. -, · · · Valpovo.. · · . ,. . , · . . : .". 
·. RebJJusi :O.,Nebljusi ad~k., Alsólapa ez . Donji NeUn DTOr ~. Sttba Mlab adók., Nova Buko-

'Lapac. p~., Lika·KO'I'bam ~m. . I.Jika--Krbava., vica pk .. ·veróc.r:e· . Virovitica, szlatinni -
·. &lsBlapaezi. donjililpaei j.,. =j=-, es. o. hd y ben, sl"utinai j., . cs .. . o. Crnac a. t •. ·Nova Bukovica, 
·. •·. t. .Alsólapacz Donji La.pac, ~· u. p. Crnae. . . . . . . 

NebljuSii:~ Pfrod~te n, Nebljusi ad(lk., Alsó- Nemcen~ Oi Luk~iíevec adók., Gomja RijP.ka 
,)apa~.-- DQfiji Lapa.c pk., Lika-Kof'bava 11m. pk., Var!}Bd -vm. · Varasdin, novimaroll j., cs. O. 
, LiH-Kt:h~va, alsólapac,zi . donjilapaci· j., es. ö: Gornja Rijeka, u. t.,~- u. p. Gornja Rijeka ... 
_ Nehljusi, :. u. t. Alsólapaez , Donji Lapae, u. p. Németrétfalu Njemacka · Retrala O, Re\-
; lfebljusi. . . . • , , falu Relfala adók.· .és pk., . Verócze "m' - Viro-
. :BeboJ• O, Gotske Mok~·ice adók., Gora pk., vitica, eszéki osijeki j., ca. o. Eszék Osijek, 
, Z6gráb fJ"tn: · Zagreb,: petrmjai j., es. ö. Petrinja, , r. ~· . . · 
... t. PetJ,inja, n. P• Go"'. . e p o m u c i n 1 .. Donja Rijeka.. . . · 
,_ .lebojse O: Jelenjak adók., Desinié'pk;, Varasa _ N~ra~l~ .a~ók. és pk., BzeJ.t:." 11m. · Srijem, 

. · ~· ·. : .Ya.raedin, .Pres!1Ldai j., es. o .. Desinié, areg1 Jr1g1 J., ház lb!J, i,1.14a. Sz., T• rk. Ireg 
•· t. és u. p. Desinié. · Irig, .!!.393 lth., .tsz., Mitroviczn :Mitrovira, 

. , 

.- . · Nedeljanec adók.,: Vidovec pk., X . Gojanec, j b. Ireg Irig, ah. Ruma, cs. O. ·Ireg Irig, 70, 
~Nedeljanec, Prekno; Varasd t:m. Varaidin, XXVIl~, Ut, u. t. és u. P• Ireg Irig. 
. urasdi . -varaidi~;~.i j., ház 209, :f. 1.441, H., t·k. Neradln. O, Neradin ·adók. és pk., Szerl• 
. Vidovec, 1.00~ .kb., tsz., jb,, és ah. Varasd &ijell&, iregi irigi j., =j=-, cs. O. Ireg Irig. 
· '(ara!di~, es. O. Ladanjsko Brezje, 16, XXV, 88, u. t. és n. p. lrieg. Irig. . . · 
· •· t. Varasd Vara!d•n, n. p. Vidovec. . N e r al i L Pribiéki Sta·mac. 

Nedeljanec Q,_ Nedeljanec ndók., Vidovec pk.; · -NespeA O, ·arnjanec adók., Szentivinzelin11. -
. Yara8d. . · · .Varaidin, varasdi varn!dini j., Sveti lvan Zelina· pk., Zágráb ""'· Zagreb, 

. es. O. Lad;p1jsko Brezje, u. t. Varasd Vara!din, szeotivánzelinai . svetii.anzelinai j., ca.~. Ment-
.... P.. Vipovec. . .... · . . . . · ivánzelina. Sveti lvan Zelinu.;· o. t. és a. l'· 

Jpdjeljsll:a Gorica O, Sveta Nedjelja adók. Szenlivánzelina Sveti I.van Zelina. 
<él pk;, Z~·ráb vm-. Zagreb, samobori j., es. ö. Ne!ltln adók. és pk., X Ceroval!a, Mostar, Nes· 
. Stupn~iíki · Obre~, .a.-.. t •. ~~mobor, u. p. Sveta tin, Pustara Orlovac; Bzerém ""'· Srijem, 
Xedjelj&. · · · . újl~ki . iloki j., ház 301, f, t.M.S, Sz., h., L. T· 
. NedjeJjsld :Br.eg O, S~eta Nedjeljo. adók. es rk..Ujlak · Ilok, 6.608 -kb., tsz. Mitrovicza· M•t-
'pk., Zagráb -11m. Zagreb, samcibori j., cs. o. rovica, jb. és ah. Újlak llok, es. o. helyben', 
·samobor, a. t. So.mobo1·~ n. p. Sveta Nedjelja. 7\1, XXVIII, 90, a. t.. Újlak llok, ~. 
. Jegoslavackl J:~i:r n, Negos~a.vci adó-k. és pk., Ne!ltfn o. Nestin adók. és pk., Szerém vm . 
,Bierifa ~··, Sr".1em, vuko,·o.ri J., cs. O. Vukovár Sr!:jem, úJlaki Hoki" j.; =j=-, es. o, helyben, 
- Vukovar, u. t. és u. p. Vukovár · Vukovar. n. t. Újlak llok, ~- ' · 
• Negoslavci ·adók. és pk., X Gornjak, Negos- N ... x ....... T · · dók Lukács 'Luka .. . 
1 

•L· L N ..•. 
8 

e .. e,.;& , ~ uranovae a ., ., 
avau1· ug, egoslo.vc1; zerém t~m. Srijem, k 1'T • l'T" • • .w. • • • 
-L • • ház .. 

68 
.c 

1 
.,

91 
S .±. k p ., ~ erocee ""'· . .,. arot1at&ea, vea·uczet Vlrovl· 

tiiAovan J., .. •. "' .o • z., ' ' r • t" . • "' T é ""ld T . P 1' ~ , 11 k, k.. p t • ·• 
3 74:Ckh ts E ék 0 .. k ie&l J., es. u, r zenlU erenno o Je, o ..... es 

.. beraés ah.R ·v ekröláci, 'v k... ., z. sz s•Je ' u. P• Lukács Luka~. . 
J • u ov r · u ovar. cs. O. Vuková1· . · 
'Vukovar, 70, XXVIII, 90; u. t~ és u. P• Neteka adók., Srb_p~., X Meéet, Neteko.; L_ika· 
Vukovár Vukovar. · Korbava 11m. . · Li.ka-Krbava, alsólapacz1 

· · Né~oslavcl 0 Negoslavci adók. és pk. Beerém dolnjilapaci j., ház 78, f. 4113, _Sz., kg. Donja• 
,,.,, . BriJem, ~kovari j., =f='-, cs. O. VuÍwvár :oiuvaja ~s Srb,~. t .. 5!1 kb.,. tsz. Gospió, jb. Alsó-
Vnkovar; a. t. és a. P• Vukovár Vukovo.r. lapo.cz . DonJI ~apac, ab. Gracac, cs. O. Srb, · 

Negouc adók., Vrbovec pk., Belovár-Koröa 1~·. XXVI~ Sö, a. t. e:J a. P• Srb • 
. · Bjelovar"Krieevci, klli·Os~· k1'1!evcii j., Neteka O, N.eteb adók., Srb pk., Lilci-
. hf.z. ~. f. 484>, H., rk. Vrboveéki Rakovec, t. 22& Korbava t~m. · Lika-Krba1la, alsólapncá -
. kh., tsz. Belovár Bjelovar, jb. és -ah. Köt•ös • uolnjilapaci j., cs. O. St·b, n •. t •. és u. p. _Srb. 

• 

-lrije~ci, cs. o. BrckovJjani, .16, XXV, 88, u. t. Netretié O, Modruiipotok · adók., Netretjé pk., · 
á lll• P• Vrbovec. . Zágráb ·vm. Zagre~, károlyvárosi karlo-
:: N egovec Q, .Negovee adók., Vrbovee .pk., v aci j.,. cs. o. Ma.li Modruspotok, u. t. Károly-
.Belo"ár-Jíöröa vm. Bjelovar·Krieevci, körösi vái-os Karlovac, ~ • 
. - ~i!evcii. j.,. cs. o. BrckuvJjani, u. t. és ·u. p. :Nctretiéki Go li Vr h Q, Pisiíetke adók., Net
.V.-buvec. - . · . retié pk., Zágráb t1m. Zagreb, károlyvárosi -
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karlovaci j., es. G. Maii Modrui;potok, e. t Karo ly• ce vo, 7.373 kb., t~z. Mitrovicza Mil 
VIÍl'OB Karlovac, u. p. Netretié. . 
. Netrettéki Jakovci O, Ladesiéi adók., Netre ti é 

pk., Zágráb "*· Zaqre1J, karolyvárosi 
karlovaci j., cs. G. lfali &lodru!!potok, u. t. Káro ly-
vtros Karluvac, u. P• Donje PriliSée. 

ve Netretlékl Sretl .Marko (), Gorrije Stati 
adók., Neh·etié pk., Zágráb ·1:m. Za grcb, kAro 
városi karlovaci j., es. ö. Duga Resa, u. 

ly-
t. 

KárolyvArus Karlovao, u. p. Netretié. 
Netretléto Zanije O, Drajakovo Brdo adó k., 

Netretié pk.. Zágrab "•· Zagreb, kál'o ly 
városi karlovaci j., .:f, es, G. Maii ll.odruspoto k, 
u. t. K'rolyváros Karlovac, u. p. Netretié. 

et-Ndretiéko Bakovje O, Zagradci adók., N 
retié pk., Zágráb vm. Zagreb, károlyvirasi 
karlovaci j., cs. ö. lJuga Resa, u. t. Károlyvár os 
-- Karlovac, p. a. Netret1é • 

Neadort adók. és pk., Beerém .",., · Bri.ie m. 
• vinkovczei · vinkovcii j., hflz J~ l, i. Vl!3 

N., rJ', rk. Vinkoveze \ inkovci, J.O:m .kh,, ts 
.,, 
z. 

Eszék Osijek, jb. és ah. Yinkoveze Vinkov • 
Cl, 

cs. G. Vinkovcze Vinkovci, 70, XXVUI, 9U ' 
(Novo selo) m. b., ·u. t. és ... P• Vinkonc ze 

- Vinkovei. . 
Neudorf Ol Neudorf adók. és pk., $zerdm t.t 

- Srijem, vmkovczei · vinko:veii j., d', es. 
m • 
Ci. 

Yinkovcze V1nkovci, m. b. (Novo sel o), 
u. t. és a. p. Vinkovcze Vinkovci. · 

N e u h of J. N ovi stan. 
NeTinac adók., pk., Belováf'·Körö8 vtn. 

Bjelovar-Krilevci, belovári bjelovari j., h á z 
71, i. ü., o. . 74!1 kb., tsz., jb. és ah • 
Belovú Bjelovar, cs. G. Rai!a, 16, XXVII, 8 7, 

• 

·és ah. Hum a, cs. ü.· Klenak, 70, XX V lll, 9~, 

r ' ~p. u. . 
Nikiucze Nikinel O, Nikineze NiUnoi 

ad ók. és pk., S:~Jré1n vm. Sr~jem, ru 111ai j., 
, ~, es. Ci. Kleoak, r. ~ p. u.· 
Nlkolléi O, Dre!oica ud.,.k. és pk., . 

o 
lt, iume t1tJL Motlru8-Rijeka, ·ol(ulwi j., -cs. G. 
D rein ca, u. t. Jt!zerane, u. p. Orezn•ea. · 

Nikollo Staa n. Pustara Ljukovo adók.., I-ndia 
lndjija pk., Beerém vm. Sri.jem, ruma1 j., 
O. India lndjija, a. t. és u. p. lnd•a lndjija. cs . 

Ni 
Nlkillé adók., Szluin Sluuj pk., X IJ"nji 
ks•é. Gornji Niksi", Nik~iéki Cerovac; Motlrw8· 
iume vm. Motlrus=Bijeka, szluin• - slunJi j., 

flz 101, f 600, H., rk. Szluin Slmj, t. ·xt kh., 
F: 
h 
tsz. Ogulin, jb. és ab. SzlGin Slunj. os. 6. Szluia 

SI 

M 

Slunj, 79, XXVI, st., a. t. és a. p. Szluin .· -
unt. 
N i ki i 6 e Y a P us t a l. PiAkorevai!ko 

O, Cameralmouvieza 1\omorske 
oravice adók. és pk., Motlf'us-Fiume ""'·
otlru;·Rijeka, vrbovsko1 J., Cil, ·ö. Vrbovsko, J[, 

u. 
u. 

t. Cameralmorayicza Komorske Morav1ce, 
p. V uéihi é-slllo. . . .. 

N i t A i 6 i l. Osil!ki Niksiéi. · 

SI 
Nlk!Uékl CeroTac Q,. N1kSié arlók., Szluin
unj pk .. Motlru8-Fiu'llle vm. Motlrui-RijektJ, 

B zluini slunji j., cs. G. S.duin Slunj, u •. t. és 
u • p. Szluin Shmj. , 

NlnkoTiél n. Pla.Ski adók. és pk., 
F iu'llle vm., Modrui-Rijeka" orulini j., es. G. 
Pl aski, u. t,; és a. p. Plas~o.i. 

. u. t. Severin, u. P• Raéa. 
NjegovanoTa V1&Nij n, Pol!iteJj adók., Medak 
., .Lika-Korbtlt1a t1tJL Lika-Krbava, rosp1éi 
cs. Ci. Medak, u. t. es u. p. Medak • 

pk , 
f'-Nevmac Q, Nevinac adók., Rai:-a pk., Belova 

Körö1 t1m. BjelOfJar·Krisevci, belovári 
hjelovari j., (;, cs. G. Raca, u. t. Severin, u. P• 
H.ai!a. \ 

NJjemci adók. es pk., Szerém vm. Brije m, 
vinkovczei Vtnkoveü j., hAz 469; i. !.298, H 
n., o, kg. Ilinci, 9~5&8 kb., tsz. EliZék Osije 
jb. és ah. Vinkaveze Vinkovci, cs. IL helybe 

••• 
k, 
n, 

70, XXVIII, 90, _r- e. ~· 
Nijemcl O, Nijemci adók. és pk., Bzerém v •• 

- Bt·ijem, viDitovozei vinkovcii j., 0, cs. 
helyben, _r- e. ~. 

Nikiaci Nitincze adók. es pk., X Nikineze 
Nikinei, Tip nj; Bzerém ""'· Brijem, rum 
j., ház 849, i. !.Ou5, m., h., n., O• ~, k 
Plaüi!evo, 7.373 kb., tsz. Mitrovicza Mitrovic 

Ci • 

• 
81 

g. 
a, 

és ah. Ruma, es. G. Klenak, 70, XXVIII, 9 2, 
.~p.u. 

. ·O, Nikineze Nikin • 
Cl 

adók. és pk., Beef'ém tim. Srijem, rumai 
O• ili' cs. Ci. Klenak, r. ~ p. u. 

Nlkincze · Nikinel és pk., X Nikincze 
Nikinci, Tiganj ; BzerénJ tim. Srij rumai 
h:.í.z 349, :f. !8.005, M., h., n., o, ~, kg. Pia 
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• 
J., 
ti-

• J., 

es 

N j e m a l! k a B r e z n i c o. l. Na~icka Breznira. 

Njemacka Retrala Németréttala o, H.élfala 
H.etfala adók. és pk., Verócz~ vm. Vir0t1iti 

1.éki osijeki j.,· 1cs. ö. Eszék Osijek, 

r ' 4a!)J. 
N j e tn a l: ki M i h a l j e v u i l. N ovi Mihaljevci. 
NJ O, . Vranié adók., Vilié-selo pk., .lb· 
ega t~m. lbiega, pozseva poiegai j., es. 
HiSkupei, u. t. és u. p. Pozsega - Poiep. 

zs 
G. 

• 

Njive r., Jablano.c adók. és pk., 
• 

ba va '111/1. Lika-KrbaM, zenggi senji j .. 
• 

cs • G. Jablanac, a. t. és u. p. Jablanac. 
N j i v e l Cerevié. .' 

• 

Normanel r., Habjanovei adók., Bizovac pk., 
Vi ef'Ócse vm. VirovitictJ, eszéki o!iijek.i j., 
08 . ö. K~iJka, r. u. p. Bizovae. 

ga 
Norilié-selo adók.,. Podvrh pk., . X Beder, Bre
nica, Grdanjci, Jaru!!je, Javo1·ek. Norsié-selo, Os
dek, Podo1~ki Kostanjevee, Podorski Visnjevec; 
ágráb "*· Zagf'eb, sarnohori j., haz 191. 

re 
z 
i. 1.376, H., o és rk. Samobor, fl.616 kh ••. tsz. 
Zág1·áb Zagreb, jb. Samobor, ab. Zágráb Za1-
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~ a. l. Samobor, XXVII, .. t. .. a. P• ~, .sf, rt. 1.988 kb., tllz. Pozsep Po-· 
l!amobor. ·- ~ lep, jb. és ah. Nova Gradi!ika,· CL 

Norll6 Q, Norll6 selo adót., Podvrh pt., G. helyben, 78, XXVII, 89, ir6'1, r. _r-e, 
•dgráb """ ZtJgreb, sarnohori j., ~~ Cl, O. 
Samobor, a. t. és u. p. Samobor. mv., Újl!l'&diska 

lfoskovaU:a DnbraTa r-., Noskovci adót., Nova Gradilka adók. é1 pk., Po11egtJ """' -
Bopje pk., Yert!e1e mra. szlatinai PolégtJ, újrradiakai novaaradithi j., ö, ~. 
- alatinai j., n. G. Sopje, a. t. é1 u. p. Nos- cs, O. helyben, ~.r, _ I-e· _ 
tovci. . . :JoYa J'oi&Ta adók., Fer1~anci pk., Kreenik, 

Nosll:oTOI adók., Sopje pt., X No1tova6ka Nova Joliava; Vuöc1e vm. VsrotriftctJ, aasicli 
Dubrava, Noskovcl, Torié; VercJue vm. Yiro- núicei j., hu .74•, i 468, H., cseh, m., rk. 
•itica, szlatinai alatinai j., ház 119, i 967, Orahovica, 1.06S kb., t~&. Eszék 01ijek, jb. él 
H., m., rk. Sopje, tg. Medinci, 1.936 kb., tsz. ah. Naaicz Naiice, cs. G. 78, XXVlli, 
Eszék Osijek, jb. és ah. Szlatina Slatina, 91, u. t. él u. P• Ferie&nci. 
es. G. Sopje, 78, XXVIII, 89. , ~ p. u. lfoT& J'oAan O, Nova Jolava adók., Ferii!anCi 

Nosll:oTcl Q, Nostovci adót., pt., Yert1c1e pk., Yuóc1e 1.11n. YiroritictJ, naaicli n&Aicei 
'""·- YirotJitica, szlatinai alatinai j., ca. o. j., cs. G. Orahovica, a. t. éa a. p. Feri&lnci. 
Sopje, r. ~ p. u. NoT&k adók., Bapska pk., B•erhl vm. Sri.Je•, 

loT& Bllkol'ica adót és pt., YM't!eu "'""' llidij.,ház176,f,848,H.,n., ö,rk. Sid, kr.Sareo-
Yirot~itica, szlatinai alatinai j., hu 1,6, ! 799, 1.287 kb., tsz. Mitrovioza -- Mitrovica, jJt. 
H., n., o, kg. Gornja Bntovi ca, 1 ,598, lr:h., tsz. Eszék ah. Újlak Ilok, os. G • .§id, 701 XX VIII, 90, · 
- Osijek, jb. és ah. Szlatina os. o. a. t. és a. p. Sid. 
Sllatioa Slatina, . 78, XXVIII, 89, r. 1f onk 0, No vat adók., Bap1ka pk., 81trM 
~· . iidi j., ö. Cl. o. Sid, .. t. .. 

IOTa BakoTica O, NoTa Butavica adót. és u. p. Sid. . .. · 
- pk., Vercfc1e flm, Yirot~itieo, szlatinai alatinai lfon Kapela Újll:apela adók. 61 pk., X 

. j., Ot cs. o. Szlatina Slatina, r. ~- Újkapela Nova Xapela, Ra!i.kovac; Poe~ega,. 
loT& Ceata n, ModruA adót. és pk., Moclrua- '"!l- Po'feg•, újrradiakai novagradiiikai J., 

FiwrM mra. Moclrui-RijektJ, orulini j., CL o. ház 141, :i 761, H;, o, kg. Xol>al, 1.166 kh., ta. 
llodm§, •· t. és L p. Modrui. · Pozaep Po!ep, jb, éa ah. Új,radiska Nova 

IoTa Cigiana n, Podrom adót. & pt., Ve- Gradilka, a. o. helyben, 78, XX.Vll, Sit, ,l'l • 
- r6cle flm, YtrOtlinctJ, nuiczi nailicei j., ~-

•· ll. Podgora~ a. t. é1 •· p. Podl!'orad. NoT& Iapela Újkapela O, Újlr:apela -
Nova~ka adót., Gola pk., X Jal!'arov Xut, .Jes- Nova Kapela adók. 61 pk., Po11eg"' 

kovo, Nova&a, Novai!ki Tmik, Novat!ko Sazevo, újrradiakai nonsradisb1 j., "f, CL O. hely· 
Pepelara, Pi!ikomja!i; Bllot~ár-Körö• 'Dm. B~- ben, _[lle. ~-
lovar-Kriievci, kapronczai koprivnicai j., ház l' o vak! adók., Felsómiholjács . Goroji Mihol· 
168,!1.116, H., m.,rk. Gola él Répás 2dala, jac pk., .X Novaki, Zidina; Vwóc1e t~m. Viro
!.739 kb., tn. Belovár Bjelovar, jb. éa ah. vitiCtJ, azlatinai alatinai j., ház tU., i 919, 
Kaproncza Koprivnica, oa. o. Gola, 16, XXV, H., n., m., rk. Sopje, kr. FelacSmiholjácz. Gornji 
88, L t. és •• p. Gola. Miholjau, 1.466 kh., tsz. Eszék Osijek, Jb. és ah. · 
Non~ll:a Q, Nova~ka adót., Gola p:t., Belo- Slatina, cs. G. Sopje, 7~, XXVlll, 89, 

tár-KőrOs flm, Bjelovar-Kriiet~ci, kaprom:zai a. t. Cabuna, a. p. Szla.tina Slatma. 
- koprivnicai j., os. o. Gola, a. t. és a. p. Gola. J'oT&kl O, Novaki adók., i'elaómiholjáal 
'lon.~ld Trnlk f"r Novaöka adók., Gola pk., Goroji Miholjac pk., VereJele tma. Yirovitiea, 

Belot~ár·KÖf't1B v111. Bjelovar-Kriievci, .kap- szlaLinai alatinai j., os. O. Sopje, u. t. Cabuna,· . 
roncui kopriYnicai j., cL o. Gola, u. t. és u. p. u. p. Szlatina -
Gola. N o v ak i L Bristranaki Nonk.i, Dubravskl 
lon~ko SueTO r-., Nova~ka adót., Gola pk., Novaki, Lipni~ki Non.ki, llreznil~ki Novaki, 

Belotlár·K6röB v•. B~lot~ar-Kriíe"Dei, kap- Ozaljski Novu.ki, Petrovinaki Novaki, Ravenslr:i 
• 

ronczai lr:oprivnicai j., Cl. o. Gola, L 'L és Novaki, Samobonki Novaki. 
l. p. Gola. . Nonkoveo adók., Jaltabet pk., .,.,,-

Ina Ditlenlea Q, Diklenioa adót., Kapela Y araleli n, varasdi varaidini j., ház 74, i 469, H., 
pk., Belovár-Kör6a ""'· Bjelovar-Knlevci, 1·k. Jal!abet, 9:.C5 kb., tsz., jb. és ab. Varasd Va• 
belovári hjelovari j., ca. O. Xapela, •· t. raldin, cs. G. Varasd Vara!din, 16, XXV, 88, 
Belov6.r Bjdovar, u. p. Kapela. u. t. Varasdteplici Vara!dinslr:e Toplica, a. P• 

loT& Gro.jiAka. Újgrdiska adót. ú pk., Jal!abet. 
Po11eg"' ..,.. Pofega, újgradiskai nova- NoTakovec Q, Novakovec adók., JaJJabet pk,. 
IfadiAkal l-1 hu 6'16, i 8.1:.76, H., 111., IL, m., YtJrast.i t~m. V"'raiciin, Taraadi vara!diol 

t 
• • 

• 

' 

l 

• 

• 

• 

• 

' 

' 

• 

• 

l 

• 

• 

• 

' 

' 

' 

• 



• 

• 

•• 

• 

• • 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

-· 

• 

• 

• 

\ 

• 

Nov- Nov 

j., es. O. Varasd Va1-aldin, a. t. Varaadteplicz garelnicai j., ca. G. Hercegovae, u. t. Veliki 
Varudinske Toplice, u. p. Jallabet. Grdjevac, u. p. Berek. • • 

N o vak o v e o l. Bisa§ki Novakovec. N ov a R a c a l. Raea. 
NonkoTlé·gorloa O, Prekri!je adók., Vivo- N o v a R i j ek a l. Reka. 

dlna pk., Zágráb t.~tn. Zagreb, jaskai jas N o v a S r p a ~a K a p e l a I. Srpaka Kapela. 
trebarskoi j., cs. G. Krasié, u. t. és u. p. Krdié. Nova Subocka O, Stara Subocka adók., No vako~ 

Non XriTBja adók., Pivnica pk., X Naselbina pk., l~oesega tlm. Polega, novakai j., cs. G. 
Krivaja, Nova KrivajB'j Stara Krivaja; Verócee Novska, u. t. Novska, u. p. Lipovljani . 
tim. Virotlitica, verliozei viroviticai j., ház N o v a V es I. Petrijanecka Nova Ves. 
1!1, f. 866, Sz., n., rk. Gjulaves, kg .. Klisa, Nove Hile ~. Zavdje adók., Brod•Moravice 
3.871 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Verőeze pk., Modrus-Fiume tlm. Motlrus-Rijeka, del-

• 
- Virovitica, cs. ö. Gjulaves, 78, XXVIII, 8!1, nicei j., ca. ö. Brod-Moravioe, u. t. Hrod-Mora-
•· t, Gjulaves, u. p. Pivnica. vice, u. p. Simatovo. 

NoTa KriYBja O, Nova Krivaja adók., Pivnica Non Plavnioe O, Plavnice adók., Gutlovac 
pk., Veróc1e tlm.. Virotlitica, ver<'iczei viro· pk., Betovát·-Körös tnn. Bjelot1ar-Krilevci, be
viticai j., cs. ll. Gjulaves, o. t. Gjulaves, u. p. lovári bjelovari j., cs. ll. Belovár Bjelovar, 
Pivnica. . u. t. ~s u. p. Belovár Bjelovar. 

Nova adók., Rakovica pk., X Basara, Nod adók. és pk., X Breze, Dumboko, Kal, 
Korariaki Lug, Kordanaki J.jeskovac, Nova Krslja., Krasnica, Novi Pavlomir, Plumice, Tl'ibolinj, Valac, 
hosic!eni Kamen; Motlrus-Fiume ""'· Mod- Zagon; Motlrus-:E'iume 11m. Modrui-Rijeka, 
rvi-R~jeka, szluini sluinji j., ház Si-~, i, i.i~30, cirkvenicai crikventcai j., ház 801>, i. 3.101-, H., 
Sz., rk. Dremik és Rakovica, kg. Kordanaki o, és rk. Zagon, 11.1'!2 kh., t.sz. Ogulin, j b. 
l.deskovac, 6.127 kh., tsz. Ogulin, jb. és ah. Szluin t:il·kvenica Crikvenica, ah. Suiak, ca. 6. Cirtve
- Slunj, cs. G. helJben, 7 U, XXVI, 84, u. t. nica- Crikvenica i a i'O.rdöidény tartamára: hely
Rakovica, ~· · ben, haditengerészet, XXVl, 85, .t~ J:'4 l". 

Nova .KrAIJa O, Nova KrSlja adók., Rakovica ~-
pk., Modrws-Fiume t.~m. Mod.rus-Rijeka, Novi n, Novi adók. és pk., Modrua--Fiume 
azluini · slunji j., cs. G. helyben, u. t. Rako- t1m. - Motlru8-Rijeka, oirkvenicai erikvenicai 
Tica, ~· · j., o, ca. O. Cirkvenica Crik venica, a fürdö-

Non M~i!a adók., Klostar Ivanié pk., BelotJár- idény ta~·tamá~a:. h~ly~en, tft, _r e. ~-
Eiirös ""'· B;elotlar-Krifet1ci, t!azmai j., haz 25, N ° v l l. L1c!kl N oVI. 
:E 97, H., rk. Cazma, kg. Lipovi!a~.oi, 105 kh., tsz. Nol'l Banofel adók. és pk., Beerém tlm. -
Belovár-Bjelovar, jb. és ah. Cazma, cs. ö. Klos- Srijem, ópazovai starapazovai j., ház 2!3, ~ 
tar lvanié, .161 XXVII, 87, o. t. Ivanié vár 1.2:t!:!, N., h., O• ef, kg. !:ittri Uanovci, 1.M1 kh .. 
lvanié·gro.d, u. p. Klostar lvanié. tsz . .Mitrovicza Mitrovica, jb. Ópazova Stara· 

:IoTa Mari!a 0, Nova Maréa adók., Klo§to.r Pazova, ah. Zimony Zemun, cs. O. helyben, 70. 
ITanié. pk., Belotlár·K~r(Js ""'· Bjelotlar- XXV lll, 92, u. t. Újpazova N o va Pazova, u. l'· 
Kriletlci, cazmai j., cs. G. Kloltar Ivanié, o. t. Stari Banovci . 
lvanié vár Ivanié-grall, u. p. Klostar Ivanié. Novl BanoYCI O. Novi Bo.novci adók. és pk., 

No1a Pazova Újpazova adók. és pk., See- ·Seerém t.~m. Sriiem, ópazovai sturapazoyai 
. rlm t~m. Srijem, ópazovai starapazovai j., j., 5, d', cs. O. helyben, u. 1. Újpazova Nova 

. ház 6iU, i 4.149, N.,. if, rk. Novi Banovci, kg. Pazova, u. p. Stari BanovcL 
Ópazova Stara Pazova, U) 60 kh., t.sz., Mitro- N o v i B a n o v e i l. Sidslti Banovei. 
Ticza Mitrovica, jb. Ópazova Sto.ra Pazova, NoTi Boiilljani O, Vojakovac adók. és pk., 
ah. Zimony Zemun, cs. ll. Novi Banovci, 70, Belovár-Kör(Js t1m. Bjelot1ar-Krilevci, kllrllsi 
XXVIII, 9~, r. _[11 e. ~· kri!evcii j., cs. ll. KGrlls Kri!evci, u. t. 

Nova Pazova Újpazova O, Újpazova Lepavina, u. l'• Vojakovac. · 
Nova Pazova, adók. és pk., S•et·ém tlm. Srijem, N ovi Dalj r-'11 Dalja Dalj adók. és pk., Vertk•e 
ópazovai -- sl&l'apazovai j., ef, cs. G. Novi Ba- vm. Virovitica, eszéki osijeki j., cs. ö. Dalja 
novci, r. _[11 e. 411/Jtl. - Ualj, r, u. t. és u. p. Dalja Dalj. 

Nova Ploséica adók., Berek pk., Bel0t1ár-Kö- NoviDol O, Poloj adók., Perjasir.!l pk., Mo-frus
r(Js "'n. Bjelotlar-Kt·ilet1ci, garci!ínicai j., ház Fiutne t1m. Mod.rus-Rijeka, vojniéi j.; cs. O. 
!23, :E 1.076, H., m., rk. Stara Plo~éiea, gk. Di§nik, Perjasica, u. t. Generalski t;tol, u. p. Perja~ica. 
~.!!60 kb., tsz. Belovár Bjelovar, j b. Garesnica, N ovi Dvor n, Rétfalu · Relfala adók. és pk., 
ah. Belovár Bjelovar, cs. O. Herceguvac, '6, Vereieee vm. Virovitica, eszéki osijeki j., 
XXVII, 87, u. t. Veliki Grdjevac, u. p. Berek. cs. o. Eszék Osijek, u. t. és u. p. Némelrélfalu 
. Non Plo~éira O, Nova Plo§éica adók., Berek Njemai!ka Retf'ala . 
pk., BelOtlár-Körös t1m. .'rljelo"ar-Kt·i.ie"ci, NoTi Dvorl n, Zapreiiié adók., Brdovec pk., 
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Mlf"rJ'b .,., Zagreb, l&poebi j., 01. G. ház !81, !. 1.086, h., sz., n., rk. OtankovAez-
_ Zapreiié, •· t. és u. P• Zapreii6. Stari Jankovci, tr. Laze, 8.096 kh., ta. Eszék-

N o v i D v o r i l. Cesargradaki Osijet, jb. és ah. Vinkaveze cs. l. 
l'oTI. Brdat Q, Erdőd Erdut ad6k. 6II pk., Vinkaveze Vinkovcl, 70, XXVIII, 90, 1'• 

Vwó'c1e 11m. esséti · osijeki j., u. p. Ójant.ovácz Stari Jankovoi. 
a. 4. Dalja Dalj, u. t. és a. p. Erdc5d Erdol Nol'l Janbvcl ÚjJankovác• Q, 

Non és S1iarl V utovar Új w utovAr éli ÓTU- No•i Jankovci adót. és pk., Snf'lrtt .,., -
l:ovár adók., Vukovár Vukovar pk., X Dobra vinkovczei vinkovcii j., ca. G. Vintovoa 
Voda, Lu!ao, Treiuja, Vukovár VukoYar ; Vinkovci, f, L p. Ojankovácz - Stlli 
tM Ht. Brijcm, vukovari j., ház UJt.7, &10.359, Jankovci. 
... n l u., m., O• ~',..,o. rt. Petrovci, 9.047 th., NoTI Karlovcl adók. él "pk., BurM ti •• -

ta. Eszék Osijek, jb. és ab. Vutovár Vukovar. ópazovai starapuavai j., ház 6i5, ··1 
a. ll. Vukovár Vukovar, 70, XXVIII, 90, ..t,, 3.ó88, Sa., T• rk, Újzalílllkemén Novi Slanka-

f, e. men, 9.!71 tb., tsz. - Mitrovica, jb. 
OTi Fark Q, Gorske Mokriee adók., Gora Ópazova Stara Pazova, ah. Zimony Zemun, 

pk;, Zágráb tma. Zagreb, petrin,jai j., u. 6. CL G. Ópazova Stara 70, XXVIII, 91, 
Petrinja, n. t. Petrinja, u. p. Gora. ~. -

NoT! Glog adók., Sveti Ivan tabno pk., )( Nod Karloval Q, Novi Karlovci adók. éli pk., 
· Cepidlak, Girkvenst.o Brdo, I.dineo, Novi Glor : Szerlm vm. Srijea, ópuovai - atarapazovai j~, 
Belorár·KöröB vm. JüeloHr-Kril"'t:i, kGrGsi "f-, cs. G. Stari Slankamen és Óp&;zova Stan. 
- krilcvcii j., biz !12, i. 97!, H., rt. Cirkvena Pnova, ~ 
4s Sveti Petar Cvrstec, kr. Boi!, !.736 tb., &u. N o v i L am i n a c l. Laminae. 
Belovár Bjelovar, jb. éa ah. KOrOs Krilevci, Iov:l Lazl Q, Bukov Vrh adók., pk., 
•· o. Sveli l van 2abno, 16, XXV, 88, L t.. és .. p. Jlotlrua-Fivme v•. Modrvi-Bijek11, delniceij., 
Sveti Ivan Zabno. cs. G. Brod-Moravice, 11. 1;. Brod-1\lorarice, u. Je 

JoTi Glog Q, No'fi Glor adók., Sveti han Skrad. · 
t&.bno pk., Belofldr-K6r0. .,., Bjclooar-Kri- Non Iarof Q, Novi Marof adók. pt., Y11r11N 
llf'cs, kllrGai krilevcü j., CL 6. Sve&i Ivan tabno, "-. YllrCJ.iditt, novimarofl j., aa. G. No'ri 
L 1;, és u. p. Sveti ban 2abno. · . Ma • of, WQ. :C, _r- e. ~. 

NoTi GraboT&o adók., Novsta pt., Po••!JG N o v i J( a r o f J. Breznica. 
"'· Po.icga, j., hú 46, f. !1186, Sli., rt. N o v i M a r o l L Starograda!ki Marof. 
Lipovljani, kg. LoYBka, 68' kb., ta. Pouera Iov:l Iihaljevel Q, Mihaljevei adók. 6I pt., 
Polqa, jb. Novaka, ah. Újgradiska Nova Gra- Po11cga v•. Polcga, pozsepi polegai j., 

ca. 6. Novska, 78, XXVll, 88, L t. Lipov- ca. o. Pouep Polera, 11. 1;. és u. p~ Pozsep 
),jani, a. p. Novsta. - PolefL 

loTi Qrabono Q, Nori Grabovae adók., Novsta Nov:l :Mikanovel adók., Vodjinci pk., 81erM 
pk., Poz1ega ... PoieJia, novakai j , • 6. vm. Srijem, vinkovczei vinkovcii j., ház 90, 
lovaka, u. t. Lipovljani, a. p. Novsta. f. H., rt. Vrbica, 1.690 kb., tsz. Eszék -

Nod Grd adók., Svilaj pk., Po•uga em. Osijek, jb. 61 ah. Vinkaveze Vinkovci, cs. G • 
- Poiega, brodi j., bú 73, :E 809, H., .rk.. Svilaj, Stari Mikanovci, 70, XXVIII, 90, u, t. Stari 
q. Novo Topolje, 1.186 th., tsz. Pozaera -· Polega, kanovci, u. p. lvankovo. 
jb. és ah. Brod, cs. G. Svilaj, 78, XXVIII, 'U, a. 1;. N ort Q, No'ri Mikanovoi adók., 
4I u. p. Andrijevci. Vodjinci pk., S:sert• t~m. Srijefll, vinkovczei-

loTi Gracl Q, Novi Grad adók., Svú. · ::lk., vintovcii j., cs. G. Stari Mik.ano\"ci, L t. Stari 
PoniJflrJ •· Polega, brodi j., ca. O. 6\.·.·:, .\fikanovci, a. P• I 
1. 1;, él IL P• Andrijevci. ~ No~l PaTijani Q, Galovac adók., Godone pk., 

N o v i g r a d L Novigrad na Dobd. Belovár-Kör~"""' · Bjelovar-KriietH:i, beloviri 
N o v i G r a d L Suia. ' bjelovari j., .:f, ca. G. Belovár Bjelovar, u. t. 
N o v i g r a d L Zagradci. és a. p. Belovár Bjelovar • 
Nod Gradac Újgrics Q, Rollani ac!6k., Gra- Novl adók., Pi!ikorevci pt., Yeróc•• 

•tna pk., Veróc11 v~. VirovitictJ, verc5ezei 11m. Virot~itioa, diakaviri djakovoi j., hAz 68, 
Tilovilicai j., ca. G. TrézenfOld Terezina Polje, :E 346, H., rk. és Bk. Piitorevc'!i, kb., tsL 
L 1;. Suhopolje, a. P• Gradina. Eszék Osijek, jb. és ah. Diakovir Djakovo, 

Nollgrad na Dobri Q, Maleti6 adók., Netreti6 es. G. Vrpolje, 78, ·xxVIII, HO, L t. Budrovoi· 
pk., Zágráb vm. Zagreb, károlyvárosi karlo- Pi~korevci, a. p. Piskorevci. 

• • 

uci j, (), cs. G. Maii Modru~potok,. u. t. Károly- Novi Perkovcl Q, Novi Perkovci adók., Piliko-
város Karlovae, u. ll• Netretié. . !-evci pk., Yeróc1e vm. Virovüica, diakovári-

Non Jankovcl Újjankon\.ez adók. ~· pk., djak(Jvoi J., cs. o. Vrpolje, u. t. 
BlerM .,._ Srijftl&, vinkovezei vinkoveii j., revci, u. p. PiAkorevoi. 
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Ih TI R u o v a e L Rezovac. NoTotiTorstf LetoTi!aa O, Ceaary··:, ';kl Dvori 
••TI Blankamea tJ'Jzalánkem6n Q, Blanh- adók., Klanjec plt., Varruci ••· • ·" ralclita, 

•n adók., Újaalánkemén Nod Slankamen plt., ltlanjeci j., CR. O. Klanjec, a. t. t!s •· p. Klltnjee. 
IHrlta .... Brije'M, 6pazoVRi atarapaaovai NOTo Janile r-., Ramljane adók., plt., 
J.. ~. ca. 6. Stari Slanbmen, ~- Lika-Korbava ""'· LiJ:a-Krbatla, -· 

••rt 8taa ,-.., Puatara Ljukovo aolok., India oto~ci j., cs. 6. Janj&l, 11. t. Oto~e, 
-Indjija plt., B1erlm ""'· Brijem. rumai j., a. p. Lel6e. 
& 6. India lndjija, u. t. és n. p. India Indjlja. !'oTo ,-.., Ku6anoi adók., 

:loTI Tabor ,-.., Hum na Sutli adók.· és pt., pk •• Veröcu ••· Virot~iticca, alaómiboljieli-
P'•ra1cl ••· Varall.lin, pre1ftadai j.. ca. 6. donjimiholjaci j., CL 6. Sljivolevci, •· t. M L p. 

Brod, •· t. Prl'grada, •· p. Hum na Sutlo. AJsómiholjics Donji Miboljao. 
:Ion Tarol adók .. Ógrad1aka Stara Gradilka NoTO Jljeato adók., Szentivinselina SnU 

Jk., X Nov! Varol, Suma, Prnlni:t ; Po11ega tlfll. lv•n Zelina pk., X Donje PolODje, Gornje Po
- Polega, 6jr•·adialtai no~ egradilkai j., biz ,..If, lonje. Kre~ves, Novo Mjeato; Zágr66 "'·-

· l lí09, H.. rit. Ógradiaka Sta.ra Gradilka, gk. Zagreb, szentivánzelinai svetiivanzelinai J" 

.. 

1t1. órracli~ka Sliira GradiJit&. B 466 kb .. ház 176,_ i 1.061, B., rt. Szentivánzelina 
tla. Pouera Polep.. jb. 6a ah. Újgradisb- :,veta l van Zeliua, 1.9;&; th., ~z. Zigráh-

Gradilka, cs. O. Ógradiaka Stara Grad•lka, jb. Szentivinzelina Sveti !Tan ab. 
XXVU, ~. •· t. és •· p. Ógradtska Stara Zal!'reb, ca. 6. Szentivánzelina Sveti Ivaa 

•adilt.L Zl'lina, 63, XXV, 8:11, u. L és a. p. Szentiván· 
••'fl Tarol. O, NoTi Varol adók., Ógradiak.a zelina Sveta Ivan Zelina. · 

-Btara Gradillta pk., Po .. ega ""'· Poiega· NoTO .lljeato O, Novo adók., Saent-
-nov&~radillt:ai j., oa. G. Ógradiska ivánzelina Sveti lvan Zelina plt., Zdgráb .,... 

- Stara Gradilka, a. L és •• p. Ógradiaka- Zagreb. asenlivinzelinai avetiivanzelinat 
Gradilka. j., ca. o. Szentiiánzelina STeti lvan Zelina, 

N o T i V a r o l L Viaa6. a. t. ~~ a. p. 8zentivinzelina SYeti han ZeliDL 
N o T l V u It o v ir L N ovi 6a Stari Vukovar, N o v o p l o H i l'! ki V i n o 1 r a d i l. Non. 

6vutovir él Újvukovir. Ploiéica. . · 
Kort Zoljan O, Zoljan adók .. Naaicz N alic.. N o v o P o l j e P u a t a l. Postara Lipova~ 

Verócu ••· Virovitieca, nasiczi-nalicei j., NoYoselcf adók., Slua pk., Zdgrdb ""'· Zag· 
.. l. Naaicz-N~ice, L t. él a. p. Naaicz NaAicP. re b, t.ostaJuicai j., bú 18, i 10&, H., n., rk: Sunja, 

:IOTko'rléf r., Donje PrimiAlja adót.., Primallje kK. Drljac'!a, ~i7 Itb., ta. Petrfnja, jb. Kottajnica, 
Jik., ""'· Modrui-Rijeka, szlu- a.h. Petriuja, ca. O. Sunja, 96, XXVII, 88, a. t. 
ai slamji j., cs. O. Primillje, u. 1. Szluin 'unja a. p. Staza. 
llunj, •· p. Primifllje. Novoselcl Q, NoVOlielei adclt., pk., 

NoTo Brdo aclók., Kravarsko p:t., X éaltanPe.. Zágráb ""'· Zagreb, koatajnicai ·j., ca. 6 . 
•ovo Brdo, .Íitkoveica; Zágráb """ Zagreb, S111oja, a. t. Sunja, a. p. Staza. • 

- veliltagoaicai j., hiz 83, f. 477. N o v 6 a e l c i l. Jak:Aiéti Novoaelci • 
a., rit. Kravarslto, U43 Itb., tsz. 7. Zalfl'8b. Novosf'lec adók., Kril pk., X Konléa.nl. Krellta . 
Ja. Nagygoncsa Veliita Gorica, ab. Sziszelt Rec'!ic·a, Novuselec, Razljev; Belot~ár-Körö• tlfll. 

ca. O. Po:tupalto, öl. XXV, ~:!, •• t. élo Bjelovar-Kriie•ci, ~zmai j., hiz ~76, f. 1.!50, 
L p. Nacrorie.za Velih GoricL · H., eaeh, rt. Kril és Vrllinska, 6.880 kh., tsz. 

NoTo Brdo O, Novo Brdo adók., Kravara'ko Helovár- Bjelovar, jb. és ab. Cazma, cs. O. Krif, 
Jk., Zágr4. .... Zagrtb, nauroric.zai 16. XXVI Í.:-. , r (Novoaelec-Kri!), a. p. KriL 
911libgoriaei J. ea. 6.; Potu~to, a. t. u a. p. NoTct&eleo O, Novoselec adót., Kril pk., Belo
larJgorioza ·Veli:ta Gorica. . t~ár-Körü• ""'· Bjelot~ar·Krile"ci, ~zmai j., 

• 

:1 o T o B r d e L Ilovako Brdo. cs. 6. Kri!, fijQ, r tNovoselec-KrizJ, u. t. es 
:1 o T • B r d o L Mretnil!ko _Novo Brdo, RepuA- a. p. Km. 

lk~o Novo Brdo. N o v o a e l e c l. GraneSinaki Novoselec. · 
KoTO Cl6e adók. • plt., Zágráb Zag- N o v os e l i j a l. Otol!ac . 

..... nanroric~ai velikagoricai j., hiz 98, ! Novo MP.Ui!Jée adók .• Gora pk., Zágráb t~tn.-
H., 6, 1.!6~ kb, laz. Zágráb ZagJ"eb, jb. Zagreb, pelrinjai j.. ház !84., ! 169, H., 1 r.k. 

-V elika Gorica, ah. Sziszek Sisak, l'elrinja, 669 kb., tsz., jb. és ah. Petrinja, -cs. O. 
-. 6. NagJBOricza Velita Gorica, 63, XXV. l'etrinja, 9fi, XXVII, t:IB, a. t. Petrinja, u. p. Gora. 

.. t. Nagygoncsa - Velika. Uunea. ~- l!foTo Mellilée 0. Novo SehA~e adók., Gora p.ll:., 
'KoTO Cl6e O, Novo l:ic!e aJók. fB pk, Zágráb Zágf'áb ""'· ·- Zagreb, petr.njai j., os. lJ. Pet-

•· Zagrtb, narypriczai veltlr.ugur.cal .1 •• o ri•-ja. u. t. Petrinja, a. P• ÜOr&. 

•· 0, Nanrorieza Vehk:L Uoraca, u. t. Na~y- Novoseijani O, Zda·alovi adók., Trojstvo pk., 
Gorica, ~. l!elovár-Körös Bjelovar-Kf',iet~ci, l•t>lo-
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j., •• es. O. BelovAr Bjelovar, trA Yiroflltca, szlatinai alatinai j.,-. 1. · 

• t. 11 • ,. Belorir BJeloftl'. · Voc!in, a. t. Voein, ~. 
le1'0 Hlo adót., Nijemcl pt., 81erlw "'- Nonka adót. éa pt., X Broeioe, .Nonta1 

'fintoyezel Yinkoveil j., ház 1ü4o, f. 818, Pa.uga .,.._ ·- Poleg11, novakai j., bú & 
rk. .Nijemci, q. llinei, th., tu. Essék !1.130, H., m., 0, rk. LipoYijani, kr. Douji ~ 

flll.let, Jb. él ah. V"mkoyoze VinkoYei. & G. 6.600 k.h., tsz. Poz!!ep Polera, jb. hel7bea, 
70, XXVIII, 90, L t. és a. p. Nijemei. ah. Újrradiaka Nova Gradiika, CL G. bel7b-, 

len selo Q, Novo selo adót., Nijemoi pk., 78, XX\ ll, 811, :r. p e. ~· 
lltrlw "•· Srijem, vinkovasei YinbYcii J., Nonka O, ovaka adók. él pk., Po111ga •• 

, a l. Nijemci, •· t. és a. p. Nijemci. Polega, novakai j., O• C!, O. hel7ben, 
N o Y o ae l o l. Bitajako NoYOselo, BosiljeYIIto :f, I- e. ~. ·. 

loTO aelo, Glinako Novo aelo, Lekt·ni~ko Novo Nollnli~l n, Hnjinja adók., Divuiia plt., Zd.1· 
Illo, Jloléeni~ko Novo selo, Naii~ko Novo aelo ráb tma. Zagreb, dYori j., ca. O. •• t.. 

NoYO selo, Osil!ko Novo aelo, Perja- Volinja, •· p. Dh 
li&o Novo selo, Podravako Novo aelo, Po!eiiko Nnrkonc adó~ .• Poldki Brestovae pk., X 11• 
loYo selo, Trnoyaeko Novo selo, Zumbera!!ko kovao, P1111tara Za vrije; Po1sega ""'· · Pol• l., 
loYo aelo. . pozaepi polerai j., bil r,r;, i. 3trJ, H., rk. Po-

N o y o 1 el o L ltalebovao. le!! ki Brestovae, U!.f.ö kh., tsz., jb., 6a ah. Pouep 
N o ., o 1 e l o L KobaJ. P1.11ep, oa. o. Pozaep Pof.era, 78, XXVIII. 

• 

l o v o 1 e l o L Markovo Polje. 91, a. t. és u. p. Pozsera Polep. 
N o Y o 1 el o L Podmelniea. N ur konc O, Norkovao adók., Pot.eikl Breato-
N o vo S te fa a J • I. Stefanj•. vae plt., l'ouega na. Poiega, pouepi 
Jol't TopoUo adók.. G~in plr:., Ponega. .,"., pof.e~ai j., cs. o. Pozaera Po!esa, u. ~. •• L p. 

- Pol•gG, brodi j.. bb i 38t, Sz., .:f, rk. Pozseg& Pole6f&. 
llr6a, rt. Sibinj, 1.!10 lr:b., tsz., Pozsega Po- NaAtar adók. él pk., 8nrtm t1t11. BrtJ•-. 
llp, jb. u ah. Brod, M. G. Garl'!in, 78, XXVlii, YUkovari j., ház !l"i6, f, 1.~9, H., n., (5, kr. Jla-
tl, L t. Andrijevci, L p. Garl!in. rinci, !:!.H9 kb., taz. Osijek, jb. 6a ala. 

IOTe Topolje Q, NoYo Topolje adók., Gar- Vukovar Vukovar, 01. G. helyben, 70, XXVIII. 
* pk:.., Poneg• ta Polega, brodi j., .:f, ca. 90. _[ll e, ~· 
l. Gwn, •· t. Andrijevci, a. p. Garl!in. NuUar Q, Nuiitar adók, és. pk., 8sert. •• 
. l o l' o V a l p o Y o L V al po vo. Sri te w, vukovari ~' o, ca. G. helyben, ~ 
'l eye z,..,. Q, Voaa. adók. él pt.,-Y ".41". e . 
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Ohel O, BukeYje adót., Orle pi., 8tlgráb kh., tn. Pefrlnja, jb. M ab. G1iua, es. ll. helyben, tt. 
•· ZtJgr1b, velikalfOl'ioai j., XXVI, 83, a. t. Gl•na, a. P• Maja. 

· -. o. Narnoricu Velita Godca, a. t. Nau- ObiJ~ o. Obijaj adók., Maj& pk., Zl.gr4i ·!6 
-V elika Gorica, a. p. Orle. Zagreb, j., .:f, ca. 0.-Aelyben, a.~. Gli.Dit 

O, Olr:elinec adók., K.ril pt., Bdo- u. p. Maja. , 
Nr·Köröl fiA Bjelot~Gr·Kriletrci, 6azmal j., 0 b l j a J l. Lapac!ti Ob lj aj. . 
& O. Kril, u. t. él u. p. Kri!. ObiJajac O, Tobolit. adók., Primil]je plt., Molr 

O b e d i 16 • L Jelevako Obedil6e. ,. .. ,.}'iume flm. Motlrui-Rijdca, szluini-
OblJje f".1 Pa'OIOr adók., OtocaAD. Oto&c pk., j., os. o. Gornja M.oMa, a. t. Szluin SI~, L .. 

lüa-KorbtJtJIJ .._ Lika-Krba.,a, utocsini Primiiilje. · 
eto6aei j., 01. G. Otoosb Oto~c, •· t. él •· p. O b l j a j a o l. Smi]janati Oblajao. 
Otoeaán · . · Obodlncl 1"', Klok.OO&vei adók. és pt., 

O biakonc Q, adók., ""'· V iro.,itica, D&siczi j., CL l. 
1'IC pk., PoiBtiJ• .-. PolegtJ, poaepi po- 1\lokoc!evci, •· t. és a. p. Nasiez Nas~ee. 
llpi j., ca. G. PoaHp . Polep, L t. és •· p. O bor O, Krmpole adók. és Ledeniee pk., MOflr. 
Pouaga Polep. ruB·FiufiH .,.. Motlrui·Rijeka, eirkvenieai- · 

OltJJaj adók., Maja pt., X Crljena, Majako Brdo, erikvenicai j., CL o. t.drhenica Gribenioa_ 
Ravua, Studena, Tanni; Zágráb .,... 11. t. és u. P• Klenoy'ica. 

,.,"., j., Ilii !8I, i 1.856, Sz., ., 6.067 Oborl f"\ adók. u pk., 81erl• ., .. 
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• Obo-Odr 
• 

- Bri./-. mitroviozai mitroncai j., oa. o. Mlt· zimonyi zemuni j., hú :! Sz., n., -=f, 
•Yicza Mitrovica, a. t. Mitrovicza Mitrovioa, rk. Nikincze Nikinci, t 1.705 kb., tsz. .M:itrovicza 
.. p. Laúrak. . Mitrovica, jb. és &.b. Zimony Zemun, cs. O. 

OboroTO adók. 6a pk., X Oborovo, Prevlaka; Kupinovo, 70, XXVIII, 931, u. t. és a. p. Kupinovo. 
Ugráb .._ Zagreb, duioaeloi j., hú 3!2!2, i. Obrel O, Obrei adók. és pk., S•ertm "m. -
1.40'J, H., 0, S.MU kb., tn. ZAifib Zagreb, jb. Srijem, zimonyi zemuni j., T• cs. O. Kupinovo, 

. Dugo selo, ah. ZArrAb Z!lifeb, cs. ö. Duio selo, u. t. és u. p. Kupinovo. 
iB, XXV, u. t. DuiQ selo, u. P• Or le. O b r e l l. Kalnicki Ob rel, Odranaki Obrez, 

Oborovo O, Oborovo adók. és pk., Zágráb Stupniöki Obrei, Svetoivanski Obrel, Vidovinaki 
... Zagreb, dugoseloi j., O• os. G. Dugo selo, Obre!, Vugrovec!ki Obrel. 
L t. Dugo selo, a. p. Orle. Obrh O, Ribnik adók. és pk., Zágráb "m. -

O b o r o v o L Bistranako Oborovo. Zagreb, káJ:olyvárosi karlovaci j., cs. O. Maii 
Oborovaka Preseka O, Ohorovski Novaki Modru!ipotok, n .. t. Károlyváros Karlo_vac, n. p. 

adók;;·Oborovo pk., Zágráb "m. Zagreb, dugo- Ribnik. 
•loi j., cs. G. DuiQ selo, n. t. Dugo selo, u. p. Orle. Obrondca adók., Gudono pk., X Kokinar, 

OboroTSkl NoTaki adók., Oborovo pk., X Obo- Obrovnioa; BelotJár-K6rh '""· - BjelotJar-Kri
JOVBka Preseka, Oborovski Novaki 1 Zágráb "'"· ze"ci, belovári bjelo1ari j., hú 141, i. 687, h., 
- Zagreb, dugoseloi j., ház 1M, f, 810, H., rk. sz., m., rk. Nevinac, ki• Novi Pavljani, 1.803 kh., 
Oborovo, 1.363 kh., tsz. Zlgráb - Zagreb, jb. tsz., jb. és nb. Belovár Bjelovar, cs. o. Belovir 
Dugo aelo, ah. ZAgrAb Zagreb, os. o. Duio selo, Bjelovar, tn, XXVII, 87, u. t. és n. p. Belová1· 
iB, XXV, 8!, u. t. Dugo selo, u. p. Orle. - BjeloVR.l', . 

OboroTSkl Novakt O, Oborovski Novaki adók., Obt•oTD.lca O, ,--.., Obrovnioa adók., Gudovac 
Oborovo pk., Zágráb filii, Zagreb, dugoseloi pk., Belovár-K6r68 ""'· Bjelovar-KriieTJci., be
J., cs. G. DuiQ selo, -u. t. Dugo selo, u. p. Orle. lovári - bjelovari j., cs. O. Belovár Bjelova•·, 

Obradoycl adók., Orahovir-a pk., Veróc.•e TJm. u. t. és u. p. Belovár Bjelovar • 
- Viro"itica, nasiczi na!iicei j., ház U, i. Oöura r-., Velernica adók., Mihov]jan pk., 
187, Sz., h., -=t=-, rk. Orahovioa, 630 kb., tsz. Eszék Varasa vm. · Varala in, ziatari j., cs. G. Kl'n- · 
Olijek, jb. és ah. Naaicz Na!iioe, os. o. Crnao, rPina, iitJ m. h., u. t. és n. p. Veternic!ki Golubovec. 

XXVIII, 91, u. t. Ca~nci, u. p. Zdenci. O i! u r a l. Lepoglavska Oi!ura. 
ObradoTol O, Ohradovci adók., 01-ahovioa pk;, Oderjan r., Klo!itar adók. és pk., BeJo"ár-

'Yuöc~e "•· VirOtlieica, nasiczi na!iioei j., Körös ""'· Bjelovar-Krile"ci; gjurgjevaci j., 
.,.._, cs. o. a. t. Cac!inoi, a. p. Zdenci. cs. o. Pitomalía, u; t. és n. p. Klo!!tar. 

Obradovi6a Var ol l. Divoselski Obradoviéi. Oilra adók. és pk., Zágráb "m.- Zagreb, 
Obradovlél 0 1 Rudopolje adók., Bruvno pk., nagygoriczai velikaroricai j., ház 105,:! 667, H., 

Ltka- """ Lika-Krba"a, gralíaci j., 0• !il.099 kh., tsz. Zágráb Zagreb,jb. Nagygoricza 
•· G. Bravno, a. t. Gral!ac, n. p. Bruvno. Velika G01·ica, ah. Sziszek Sisak, cs. o. hely

O, Selnik adók., Ludbreg pk., ben, öS, XXV, 8!1, ~ m. h.; u. t. Nagnoricza 
·· - 'Yt~rasd ""'·- Vara!ain, ludbrep j., cs. G. Lud- V elika Gorica, ~· 

lnr, u. t. és a. p. Ludbreg. · Odra o. Odra adók. és pk., Zágráb 
adók., Klo!itar Ivanié pk., X Donja Zagreb, veliitagoricai j., O• os. G, 

Obre!!ka, Goruja ObreAka, Mara, ?.lostari; Belo· helyben, m. h., u. i. Nagrgoricza Velika 
Hr-Körös •m. Bjelo"ar-KrSie"ci, C!azmai j., Gorica, . 
biz 160, :! 1.1~, H., rk. Cazma, Dv.h1·ava és O d r a i. Sisai!ka Odra . 
lloAtar Ivanié, kr. Lipovlíani, 6.837 kb., tsz. Odranskl Obrel adók., Odra pk., X Odranaki 
Belovár Bjelovar, jb. 6a ah. Caz1na, os. G. Kloltar Obrel1 Odranaki Strmec; Zágráb "m. Zagreb, 
Inni~ 18, XXVII, 87, n. t. Ivanié vir Ivanié- nagygoricz~i velikRgorioai j., ház 165, i. 1.073, 
pad, L p. Kloltar Ivanié. H., rk. Brezovica és Sveta Klara, kh., tsz. 

Obre1lna adók., Novo Cil!e pk., X Obrezina, Zágráb -Zagreb, j b. N agygorioza-V elika Gorica~ 
lui, Séitarjevski Novaki; Zágráb ""'· Zagreb, ah. ~ziszek Sisak, os. ö. Odra, XXV, 

- ugygoriczai veliitagoricai j., ház 89, :! 417, H •. u. t. Nagygoricza -V elika Gorica, u. P• Odra. 
lk. Séitarjevo, 1.157 kb., tsz. ZAgr6.b Zagreb, jb. Odranski Obr<el . o, Odranaki Obre! adók., 
lagygorioza Velika Gorica, ah. Sziszek Sisak, Odra pk., Zagráb ""'· Zagreb, n&gYifOl'iozai 
•· G. Nagy1ro1ioza Velika Gorica, 53, XXV, 8!, velikagorioai j., cs. G. Od1·a, n. t. Nagygoriczn 

• 

-
L t. Nagygoricza V elika Gorica, u. p. Novo Ciöe. V elika Gorica, u. P• Odra. . 

ObreziD.a 0 1 Obrezina adók., Novo Ci6e ·plt., Oilranski Strmec Q, Odranski Ohre! adók., 
IUgráb "'· . Zagreb, nagygoriczai velika- Odt·a plt., Zágráb vm. Zagreb, · nagygoriczai-
1orieai j., os. G. Nangoricza Velika Gorica, velik:lgoncai j., ca. G. Odra, u. t. StupniC!lti Les
•· t. Nagnoricza V elika Go1•ica, u. p. Novo Úi6e. koveo, ·u. p. Odra .. 

Obrel adók. éa pk., B•erlm Srijem, O d r-j a n l. Oderjan. -
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OluleT&C f'\ kamen adók., Sta1i Slankamen pk., Morlnu-FiUtM t~m. Morlrui·Bijeka, OKU• 
pJr:., · Bserlm Srijmn, ópazovai - !ilarapazo- lini j., ca, O. Ogulin, u. 1;. és u. p. Ogulin. 
Y&i j., cs. Stari Slankamen, u. 1;. Újzahinkemén Ogullnski STeü Petar adók., Ogulin pk., X 

. Nori Slankamen, u. p. Stari Slanko.men. Bjelsko, Jelai!ko, Kirasi~i, Ogulinski Sveti Petar, 
Odvorcl adók., Sibinj pk., X Gmi~i, Krajai!i6i., Pwkariéi, So vinica; M.orJJ'fiB-l!'iume t~m. -

Odvorci; PosBega t~m. Poiega, brodi j., hé.z Modrui-Bijeb, ogulini j., ház 169, z H., 
lU, f, 1.834, H., r., (5, gk. Sibinj, kg. Brod, rt. és kg. Ogulin, ~.43! kb., tsz., jb. éa ah. Ogu
t.86!1 kb., tsz. Pozsega Polega, jb. és ah. Brod, lin, ca. O, Ogulin, 96, XXVI, 81J; a. t. és u. p. 
•· o. Sibinj, 78, XX VIII, 91, a. t. és u. P• Sibinj. Ogulin. 

Oivorcl O, Odvorci adók., Sibinj pk., Pouega Ognllnski Sveti Pctar Q, Ogulinski Sveti 
,., Polega, brodi j., (5, ca. G. Sihinj, u. 1;. és Petar o.dók., Ogulin pk., t~m.
L P• Sibinj. Morlrui·Bijeka, ogulini j., os. O. Oguliu, u, t. éa 

Ogar adók. ~ pk., X Kutié, 0Bar; 81ertm u. p. Ogulin. 
,.. Bri.fef!', rumai j., báz !11, f, 1.!118, Sz., .:f, Ogullnaki Turkorl6l n, Vitunj adók., Ögulin 
rt. Nitincze Nikinci, 7.084 kb., tsz. Mitrovieza pk., MotlruB·Fiume tiM. - Morlrui-Bijeka, .ogu
-Mitrorica, jb. és ah. Ruma, cs. O. Grabovci, 70, hni j., cs. O. Ogulin, •· t. és u. p. Ogulin. 
XXV lll, 9!, u. t. 's u. p. Grabovci. O g u m a n i l. Trema. 

Ogar O, Ogar adók. és _pk., 81ertm vm. ÓjankovAcz Start Jaukovot adók, és pk., X 
Srijem, rumai j., .:f, ca. ö. Grabovci, u. t. és Ojankovflcz Stari Jankt>vci, Vidaievac; S1et·hl 
u. p. Grabovci. 11m. Brijem, vukovari j., ház z 1.'!03, M., n.·, 

Ogorelo Polje f""t, V irje adók. és pk., Belot~tfr- h., <5,11k. Potrovci, 8.636 kb,, tsz. Eszék Osijek, 
KöróB Bjelo11ar-Krflevci, l!jurgjevaci j., jb. és ah. Vuková.r Vuk.ovar, ca. O. Nuslar, 70, 
u. o. Gjurgjevac, u. t. és u! p. V irje. XX V lll, 90, u. 1;. Újjl!-nkov6.cz N ovi Jankovci, 

O g o r e l o P o l j e l. Zunlsko Ogorelo' Polje. ~· 
Ógradfska Stara GradiSko. o. Ógradiska Ojaukovácz Start Jaukovcl -O, Ójankovicz 

8tara Gradiska adók. ~ pk., Pozsega vm. PO- Stari Jmnkovci adók. és . pk., 81,ertm vm.-
• 

liga, tijgradiskai novagradiskai j., <5, . .:f, ca. O. Brijem, vukovari j., (5, os. ö. Nuitar, •· t. Uj- · 
Úgradiska Stara Gradiska, .(Ile~ ~· . jankovácz Novi Jankovci, ~· 

Ogrlzorléi f""t, Blata adók., PiaAki pk., ModruB- OkaAeTo Brdo 11, Kunié adók., Pl&Sk.i pk., 
Fitune 11m. Morlru)-Bijeka, ogulini j., ce. 0. Motlna-Fiume Motlrui-Bijeka, ogniini 
Jesenica, u. t. P luk i, u. p. Saborsko. j., cs. ö. u. 1;. és u. p. Pla:; k.i. 

O g r i .z o v i ó i l. Begovai!ki OgrizovióL O kellnec adók., Krü pk., X Obedi4ée, Oketinec, 
O g u j a n o v o i l. Hadinovo Brdo. VeziSée; BeZot~ár-KöróB t~m. Bjelovo.r-Krt· 
Ognlin adók. és pk., Motlrua-Fiume 11m. ievci, i!azmai j., ház !13!1, ! 1.07~, H., rk. Kril, 

Jlotlrui-Rijeka, ogulini j., ház 001, i. 6.36!1, H., 3.874. .kb., tsz. Belovár Bjelovar1 jb. és ah. 
(5, .:f, 9.360 kh., tsz., és ah. helyben, ca. o. Cazma, cs. ö. Kril, 16, XXVll, 87, u. t. és u. p. Kril. 
belyben, 96, XXVI,_ 86, :r. .(ll e. OkoSillee O, Oketinec adók., Kril pk., Belo-

m v., Ogulin adók. és pk., 'Oár-KöröB t~m. Bjelovar-Krilt:t~ci, i!azmai j., 
Fiume t~m. Modru)-Rijeka, ogniini ., (5, .:f, ca. o. Kril, u. 1;, és u. p. Kril. 

• 

• 

cs. ö. ~elyben, :C· .(ll e. . • Okié o, Tuaüovié adók., Vukmani6 pk., Moli· 
~gu~Inac O, VukoJevac_ ad~k., ~ek~n1k pk., rua-Fiume t~m. Modrui-Rijda, vojni6i j., ca. ,. 

Zagrab t~m. Zagreb, sz1szek1 a1saki j., cs. O. o. Vukmanié, u. t. és u. p. Tu!íilovié. 

Lekenik, u. t. és 0 • P• Leke~ik. . Okiéka PolJanica O, Klinila Sela adók. és plt., 
OgnliJUJid Drestone f""t, V1tunj adók., Ogubn z, 'b z b J'aska' · tr b k · · 

k .", ~ l!'. 111 ~ lr B.. agra tltn. a gre , 1 Jaa e ars 01 J., 
~ '.' ~Ou;rlll· '"~' 11"'· .w.Ou;rU,y· •Je~a, OI!'U· es. ö. Zdeui!ina, u. t. és u. P• Zdeni!ina . 
hm J., cs. O. Ogultn, u. t. és u. p. Oguhn. • . ~ 

Ogulinski Hreljin adók., Ogulin pk., ){ Kui!aj, O~l~a _sveta M~tija 0~ Kh~Ca. ~ela adók.~ · 
Ogulinski Hreljin Okl-ugljica Zei!ica. ModruB· pk., Zagrab tltll, - Zagreb, Jaakal J&Btrebarskol -
Fiutae ' ' ogulini' j., ház 84, j., <5'· C$. O. Zdencina, a. t. és a. p. 

i 4:60, a, rk. és kg. Ogulin, 2.~~:! kb., tsz., .jb. Oli.iéko OreAje O, Klini!a. Sela adók. és pk., 
, él ah. Ogulin, cs. G. Ogulin,, 96, XXVI, 86, u. t. Zágt·áb t~m. Zagreb, jaskai jastrebarakoi J., 

és u. p. Ogulin. cs. O. Jaaka Jaab·~barsko, u. t. Jaska JastN-

• 

• 

Ognlinskl Hreljln O, Ogulinski Hreljin adók., barsko, •· P• Zdeni!ma. 
Ogulin pk., MotlrUB·FiufM ""'· .Modrlli-Bijeka, OkUnak fl, Vilunj adók., OguliD pk., .Mocia 
oculini j., ca. G. Osulin, u. t. és u. p. Ogulin. ruB-Fiumc ""'· Motlrwi-Ri.jeka, ol!'ulini j., 

Ogullnsld KoaanoTlél r.. Vitunj adók., Ogulin cs. o. Ogulin, •• 1i. és u. P• Ogulin. 
pk., Motlrua-Fiume ""'· Motlrui-Bijeka, ogn- Okoll adók., Ludina pk., Belo11ár-KöröB vm.-
lini j., cs. G, Ogalin, u. t. és u. p. Og_ulin. BjeZovar-KriietH:i, tutinai j., hAz 146, ! 830. 

Oga.llnski Süpanovlói r.. Vitunj adók., Osulin H., rk. 6.7!8 kb., tsz. Belovár 
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Bjelovar, jh. Kutina ah. &zma, cs. ö. Popovai!a, Nagygoricza Velita Gorioa, •• t. NagJIOriea 
18, XX l II, 87, •· t. és a. p. Ludina. V elika Gorica, u. p. Novo éii!e. · 

Okoll O, Oltoli adók.., Ludina pk., Belo"ár- Okuka r\, Sopje adók. lia pk., Veróc•e ..... 
Köröe ti1JI, Bjelo"ar-KriletJct, kutinai j., cs. ö. Virovilica, .szlatinai alatinai j., cs. G. Sopje, 
Popova~, a. t. és u. P• Ludina. u. t. Medinr.i-Senkovac, a. p. Sopje. 

Okolica r., GaéiAte adók., Gabuna pk., Verócze O k u n j A é a k I. Olr.uniéak.. 
- Virot~itica, veriíczei viroviticai j., cs. ö. OkunAéak adók., Dugo selo pk., X Dragutiéka, 

Suhopolje, a. t. lia •• p. Snhopoije. N artaka Struga, N artaki Jalievec, OkunSéalr., Savaki 
Okoiske Mladine r\, Rnikovioa adók., Ludina N art; Zágráb "" Zagreb, dugoseloi j., hu 

pt., Belot~ár·Kör"- ""'· Bjelo"ar-Krilevci, a-:, i 686, H., rk. Savaki Nart, 1.8!0 kb., ta. 
kntinai j., cs. O. Kril, · •· t. és a. p. Ludina. Zligráb Zagl·eb, jb. DIJIO selo, ah. ·Zigrlib

Okop n, Manastü· Belenovo adók., Belenovo Za.sreb, cs. O. Dugo selo, 58, XXV, 81, u. t. éa 
pk.., Bsertm ""'· Srijem, iregi irigi j., ca .. G. u. p. Dugo selo . 
Vrdnik, 11. t. Vrdnik, u. p. Veliti ·Radinci. OkunAéak O, OkunA6ak adók., Dugo aelo pk., 

Okrivje Q, Pleice adók. és pk., .Modrv•- Zágráb vm. Zagreb, d1J10aeloi j., OB. O. Dugo 
Fiwtne ""'· .Morlrui-Bijeka, aa.bari j., cs. O. selo, u. 1i. és u. p. Dugo aelo, 
Gerovo, •• t. éa 11. p. Pleice. Olanak rl, DiToaelo adók., Goaplé pk., Lika-

Okrag r\, Slavetié adók., Petrovina pk., Zdg- KorbatJG 1/IJI. Liio-Krllat~a, goapiéi j,, cs. ö. 
· rób ",.. Zagreb, jaakai jutrebarsk.oi j., Gospié, u. t. és u. p. Goapió. 

u. G. Kraii6, a. t. Jaa.ka Jaatrebarsko,_ u. p. O]jasilldók., Vilió-selo pk., X O)jasi, Svrzigaóe ; 
Petrovina. Pouega "'"'· Poiega, PQ'I'.M\pi p\}ieia.i )., 
Okruglja~a r\, Btiletioa adót., Spiii6-Bukovica ház ó9, i. 40'1, Sz., T• 1.040 .kh., illi., jb. és ah . 

· pk., Ver6c•e ",., VirHiliea, verc5czei vil"Ovi. Pozaep. Poiega, ca. G. Biakupoi, 78, XXVII, 
j.,· es. G, Viro'ritica, u. t. és u. p. Ol, u. t. és L p. Po!ega. · 

Spilié-Buk.ovica. . Oljasl O, Oljasi adók.~ Vilió-aelo pk., .Polll§ll 

Okrugljak il, Grai&Di adók., Sastine pk., Zá g- vm. Polega, poasegai polegai j., T• OB, ö. . 
. r4b ""'· Zagreb, agrebi j., cs. G. Bi~kupci, u. t. és u. p.· Pouep Polega. 

Ugoráll Zarreb, L L Zérz'b Zagreb, u. p. O l o v n ik l. Sopje. 
éestine. . · Oltari r'!, SzentsyGru - Sveti Juraj adók. 6a 

Okngljlca r. ()rulin.ki Hreljin adók., Ogulin pk., lAka-Korba1HJ ""'· Liia-Krbat~a, zenggi 
pt., .Morlrue-Fiv., .,... ogu- senji j., OB. O. Krasno, u. t. és u. p •. Szent· 
hi j., ea. 6. m. h. •· 1;. és gyGrgy Sveti Juraj. 
L p. Ogulin.. Omamno o, 01·elje adók., . 

Oll:rugle r\, Brihir ..wt., és pk .Morlrus- Sveti Inn pk., Zágrd.b ""'· Zagrd, 
Fiv•e ",., Morlrvi-Btjela, eirtvenfcai erik- ~z~ntiv~~elinaj • . j., Cll. lJ. S•en~ 
Yenicai j., ea. G. l! Crikvenica, •· 1;. 1 ~anz~liDa Sveti Iv~n Zelma,. •· t. 6s u. p. 
61 u Bribil: Szenll Sveü I van Zelina. 

• P• • ' OmanOTac adók., Bad)jevina pk., Po••ega "'""· 
Okucant adók. 18 pk., Po~••1• .,.., Polega, Poiega, pakráczi pakraci j., biz 63, ! 866, 

. .. . ~·· báz 1~~ ~ 94!, Sz., H., sz., OBeb, rk. Badijevina, q. Pakricz Pat• 
h., T• rk. GomJl Bogleevel, rt. Sli.;IDJ, 84-7 th., rac, 915 th., tsz. Pozaega Polesa, jb. és ah. 
tu. Pozae&'_IL Polega, jb. és ah. Újgradiaka Pakdcz Pakrac, OB. o. Pakrica Pakrac, 78, 
Nova Gradiika, ca. O. helyben, 78, XX VII, 89, XX VII, 89, L t. Pakrac, u. p. BadJjevina. 

r. ..[1' 8 • ~. OmanoT&C Q, Omanovac adók., Badljevina pk., 
Okucant O, Oklléani adót. és pk., Po•sega Po6sega ""'· Poi~11a, pakráozi -- pabaczi j., 

"'· l'os~ga, újgradiskai j., ca. G. Pakricz Pakrac, a. t. Pakricz Patrac, 
"f, cs. o. helyben, ':f, ..[1' e. ~· u. p. Badljevina. -

. Okutsanaki ~uboyac adók., Okuci.ni pk., Po· Omar O, Ledenice adÓt. és pk., .Morlru.-
, · ,..ga vm. Polega, újsratliskai novagradiikai Fiume .Modrui-Bijelca, cirkvenicai erik-

j., biz 8~, i 4t.l1, Sz., lenuei, rk. Goroji Botriiíevci, venicai j., os. o. Vratnik éa Cirkvenica Crik-
ktr. Okui!ani, t.l)!lö kb., tsz. Pozsega Po!ega, jb. venioa, u. t. és u. p. Klenovica. 
68 ah. Újl1"&díska Nova Gradiska, os. o. Oknl!ani, Om.UJe n, Blaitoveo adók., Moravi!e-Belovar 
78, XXVII, 89, u. t. és u. p. Okucan i, pk., Zágráb t~m. Zagreb, szentivlinzelinai-

Okacanaki Dubonc O, Okutlanaki Dnbovac svetiivanzelinai j., cs. G. Szentivinzelina Sveti 
adót., Oknaa.ni pk., Po•sega v1n. Polega, új- Ivan Zelina, u. t. Szentivinzelina Sveti Ivan 

ai novasradiikai j., cs. o. Okueani, u. t. Zelina, u. p. Sesvete. 
6s u. P• Okulíani. Omslca adók., Bruvno pk., X Manojlo!i6i, 

Okuje O. Vukovina adók. és pk., Zágráb t~m. Omsica, Podbatova6&, ; .Lika·KorbciH 
- Zagreb, D&i'YBOriczai velilral!'oricai j., cs. 1'1. tnn. Lika-Krbatla, graa&cd j., hú 81, i 691, 
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kr- Tomingaj, 8.!98 kb., ta. w-. · Varalditt, varasdi nra!dini j., •· t. 
lolpi6, jb. és ab. Gral!ae,ca. l. Bruvao, 79, XXVI, Vinica, •· ~ éa 11. p. Vinica. 
15, a. ~ Gmac, L p. Brumo. Oplunlk O, Kraj adót., Brdovec pt., ZdgrA 

Omdca O, Omsioa adók., Bruvno pt., Lila- "".· Zagreb, zAiráhi zagrebi j., cs.~. Zaprelil, 
J'M'biMIII ... .UI:a-Krba"a, gral!aci j., ca. G. •· t. éli u. p. Savaki Marof. 
.-.rvno, L t. Gra~c, u. p. Bruvno. Oporono O, Graneiina adók., SeaTete pk., 

O, Mutilió adók., Odbina pk., Lila- Zágráb"'· ZtJgreb, zágrábi zagrebij., es.&. 
... .LiitJ-KrbtJ"a, odbinai j., ca. G. Sesvete, •· L és a. P• Sesvete. 

L t;. 6II L p. UdbinL OpriB&Tcl adók.., Svilaj pt., Po .. ega. "'--
IpaliM BoiiBa ry Onopolje adók., Alsólapacz PoiegtJ, brodi j., biz ~lU, f. 1.()6.6, H., o, P. 
Doajl Lapae pk., .l.rih-Korba.,. .",._ Lila- Piikornei, t~o .Novo Topolje, S.U6 th., t& 

j., CIS, IS. Alsó- Poasep Polep., jb. és ah. Hrod, cs. O. SnJI6 
..... Dollji LapM, 11. ~ és •· p. Alsólapacz 7g, XXVIU, 91, a. t. éa •• P• Gar~in. 
-Doajl Lapae. . OpriNTOI Q, adók., SYilaJ pk.. 

ry adót. els pk., Yara•d Po••ega .._ ~lega, brodi j., o, 011. G. S"riJit, 
• Y4Jf'fll4ltt, nra!dini j., es. G. u. ~ 6II L P. Garein. 
.flnld L t. 1111 L p. Varud O, BaniaeTU adók., Cernit .... 
t'lnldin. Po•sega .._ Poügt~, újg1•adiskai nova,nr 

"' Kemi6 adók., Odbina pk., Laa- j., CL G. Non GradiAka, a. t. 
kben711 ... Lih-KrbtJ .. , odbinai j., ca. G. és a. P• Cemik. 
IJAiaa. L t. 1111 w. p. Udbina. Opsenloe n, PiaAki adók. éS pt., Mod,... 

OpaQeu Ioa ry Zbjegova~ adók., Kntina Fiutae v•. - MorJrui-Bi,id:a, o1ulini J., -. 6. 

• 

1*-. BelMuJr-Kör6• "'- Bjelovar-Krile."ci., Plaski, L ~ és •· p. PJaski. 
llltini j., CL 1. X atilla, L~ és u. p. Kutina. Orab.oT.loa adók. és pk.., X Malo Drijeto.-. . 

tpasallje:t O. VeleAkovec adók., Ziatar pk .• Mislavac, . Orahovica, OrahoTíi!ko. BijeljeviDa. 
,.,..d "'· YtJrdditt, slatari j., cs. G. Zlatar, Orahoviéb Planina, OraboviCki Hercesoftilt 

. • t. és L p. Zlatar. Radlovae, Veliko Drijekovo, ZJenci; Ver.S. 

• 

O,.tiJa O, Hruhrvec adók., Kravarsko "'· nasiczi nasicei j., ház ..., · 
Jk., Zágráb.,.. Zogre"b, n•gygoriczai velik.a- .f. j, 795, H., az., Iil., o, 1=-, (l, 8.ó7~ kb., ta 
fDrieai j., CL Cl. Potupsto, u. ~ és U. P• N &lJ- ~zék Oaijet, jb. és ah. Nasicz Nasice, CL l. 

-Velika GoriCL helyben, 78, XXVIII, 91, f, _fle. 
OpatJneo adót., Breri pk., X Breilki Jal!levee, ~. 

Dolanee, Jlra.kovel!l:o, Opatinec ; Zágráb t~m. Orahodca mv., Orahovica adók. és pk., Yent. 
•grsb, dugoaeloi j., ház 187, f. 006, H., rk.. Bregi, ..,,.._ V\rovitica,_ nasiczi nasicei j., éi, =f, *-
1.007 th., tu. Zágráb Zagreb, j'b. Dugo selo. cs. O. helyben, f, I- e. ~· . 
a Ugrib Zarreb, es. o. Klostar Ivani6, 53, O r a h o v i c a JJivusku Uraovica. · 
m, 8!, .. t. Iftlli6 vir Ivani6-rracl, •· p. OrahoTii5ka BJJeljeviaa r, Orahovica adA. 
INri. és pk., Yer~e "'· Yiro"ltico, nasiczi n .... 

tpatiDee O, adók., Brerf pk., Zágráb j•r cs. 6. Orahovica, a. ~ éa a. p. 
-.- l'AgrtllJ, dagoseloi j., CL G. ICiolitar Ivani6, OrAhoTI.öka Planina ~ Orahovica adó~ • 
• t. hani6 'fU buli6-rrad w. p. "Rl'efi. pk., Yw6c•e "•· Viro.,itica, nUW 

• 

e,&te.... addt., 1111 pt., X Opatonc, Postara j., ca. G. Orahovica, 11. t. és 11. p. Orahovica. 
; . 8..,.. .._ vukovari j., hás OrahoTilke Podramloe 1""\, Zdenci adók., ~ . 

1168, a., -., a., ;:., rk. Loval. rk. Mikln- hovica pk.., Yerdc•e "·m. Virot~itica, nasicai-
lmll, kb., ..._ Eszék Osijek, jb. és ah. naAicei j., es. G. Kloko6evcl, · m. h., L ~ 
'-bm Vokonr, ca. ll •. helJben, 70, XXVIII, Orahevica6 .. p. Zdenci. 

w. t. ~· OrahoTitkl Hercegono r-., Orahovica adót. • 
O,.toTao O, Opatovae adót. 6s pk., 86ert. pk., . tltll. Yiro"itica, n.-. 

-.- Brijewt, tnkovari j., ~. cs. G. helfben, j., CL O. 01·ahovica, a. t. és a. p. OrahoTioa. 
• t. TovamUr, ~. . 0r&hodi5Jd LlpoT&c r, Cafinci adók., Or.-. 
o, a t o T a e L Cerni6ti Opatovac. 'rica pt., Y erócu .,... Virovilica, naaiozi-
IpatollBa Q, Vrapee adók. 1111 pt., Z6grtJb ndicei j., cs. ll. OraboTica, .. t. és L p. 
•- Zagrd, zarrebi j., ca. G. Vrapfe, OrahoTI6kl r-, DoDje 
• t. a. P• adók., Orahovica pk., ~ ""' -

6 p a z o T a I. Stara Pazova nasiczi naiicei j., cs. G. Crnao, •• t. 
~Tee Q, Dapoi adók., Kril pk., BdOfltJr- u. p. OrahovicL 
~~ ,., BjeZOflt~r-KriJ"ci, &izmai j., ca. G. Oraone adók., Alsólapacz DoD,ji Lapae .... 
lril, a. t. Casma, u. p. Ivani6 vár Ivani6-rrad. X Ajdukovi6-brdo, Celina, Oraovac, 

'teta f"\ Marfan adók., Vinica pk., Yarasci K.ut, Zobenifin Gaj; .UJ:a-Korbt.Jva.".. -~ 
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KrbatHI, alsólapaczi donjilapaci j., ház 11 ~. i. Zac!retje, u. t. Go1'Dja Bedekovl!ino., u. p. Ore
tiB;, Sz., rk. Boricevac, kg. Alsólapo.cz - Donji hovica. 
Lapo.c, !U9~ kb., tsz. Gospió, jb. Alsólapacz . Orel r-., Ferdinandovac adók. és plt., BeZovár
Donji Lapac, ah. Graco.c, CB. o. Alsólapacz Donji Körös tJm. BjelotJar-KrilBtJCi, rJurgje\·aci j., 
Lapac, 79, XXVI, 86, u. t. és u. p. Alsólapacz- r.s. o. Gjurgjevac, u. 1;. Gju1·[!'jevac, u. P• Ferdi-
Donji Lapac. . nandovac . 

• 

Oraone o. Oraovac adók., Alsólapacz Donji O r e l j e v K r l l. Orelj-krs 
Lapac pk., Lika-Korbava ""'· . Lika-Krba11a, OreiJ-krA f"\ Doljane adók., Alsóla.pacz 
alsólapaczi donjilapaci j., cs. O. Alsólapacz Donji Lapac pk., Lika-Korbava vm. Lika-
Donji Lapac, •· t. és u. p. Alsólapacz Donji K1·batJa, alsólapaczi donjilapaci j., cs. O. Dol-
Lapac. jane, a.. t. és u. p. Alsólopacz Donji Lapac • 

. Oraoni5k1 Ink f"\ Oraovac adók., Alsólapacz OreAac adók., Gabuna pk., X OreAae, Oresal!ka 
- Donji Lop ac pk., Lika-KorbatJa t1m. Lika- Djota, Oresac!ka Luka; Vertfen vm. Viro11ititta, 
KrbafJa, alsólapaczi donjilapaci j., cs. O. Alsó· verőezei viroviticai j., ház 84-, :! ó:l9, n., m., 
~apacz Donji Lapac, a. t. és u. p. Alsólapacz sz., h., rk. Suhopolje, kg. Gaóiste, 1.971 kb., tsz. 
- Donji Lapae. Eszék Osijek, jb. és ah. Verőeze Virovitica, 

Oralje O, Sirac adók. és pk., Po~aega ""'· cs. O. Suhopolje, 78, XXVIII, 89. n. t. és u. p. 
- Pozega, daruvari j., cs. o. Daruvir Daruvar, Suhopolje. 
a.. t. és u. p. Sira.c'!. OreAac O, Oreiae adók., Gabuna pk., Vertf-

O r a A j e J. Cepinsko OraAje, Erdutako OraJje. c•e ""'· VirofJitica, verc5czei virovi ti cai j.P 
O r a Aj e l. Manastir Besenovo. cs. O. Suhopolje, a. 1;. és u. p. Snhopolje. 
Oratje Q, Se~no adók., Krapinateplicz Ore!iacka Djota f'"'\, Oresac adók:., Cabuna pk ... 

Krapinske Toplice pk., Varara vm. Varalaifl, Verdcse ""'· Yirovitica, verőczei virovitioai 
pregradai j., cs. O. Zabok, u. t. és u. p. Krapina- j., cs. O. Suhopolje, u. 1;. és a~ p. Suhopolje. 

· teplicz Krapinske-Toplice. Ore!iacka Laka f"\ Ore§ac adók., Cabuna pk., 
Oranc O, Koreniea adók. és pk., Lika-Korbat1a Verócse ""'· - Virot1itica, verc5ezei viroviticai 

t1m. Lika·Krba."a, korenicai j., cs. o. Korenica, j., cs. o. Suhopolje, u. t. és u. p. Suhopolje. 
1.. t. és n. p. Korenica. OreAje adók., Szenlivánzelina. · Sveti Jvan 

o· r e c i é B ri j e g l. Jamnieka Gorica. Zelina pk., X Bedenic!ki Simunovec, Donje Oreaje, 
OrehoTD Gorica O, Modroveo adók., Gornja Gornje 01·e8je, Omamno, Otrckovec; Zágráb tJm.-

· Stubica pk., Zágráb "'"'· Zagreb, atubicai j., Zagreb, szentivinzelinai svetiivanzelinai j .• 
es. o. Donja Stubica, n. t. Donj3. Stubioa, u. p. ház !!Ol, :! 1 • .&09, H., rk. Bedeniea és Szent-
Gornja Stubica. ·· ivánzelina Sveti lvan Zelina, 4.008 kb., tsz. 

Orehovec o. Kljuc adók., Novi Marof pk., Zágráb Zagreb, jb. Szentivánzelnia - · Sveti 
Varasa t1m. Yaralain, novimaroB j., cs. O. !van Zelina, ah. Zá~rráb Zagreb, cs. O. Szant
Novi llarof, a.. t. Novi Marof, a. p. Ljubeséiea. ivánzelina Sveti lvan Zelina, 53, XXV, 8:!, 

O r e h o v e c l. Kalnil\ki Orohovee, Radobojski u. t. és u. p. Szentivinzelina Sveti Ivan Zelina. 
Orehovec. Ore!ije O, Samoborski Strmec adók., Sveta. 

Orehovecko Brdo O, Boc!koveo adók., Sveti Petar Nedjelja pk., Zágráb t1m. Zagreb, sarnohori j .• 
Oreilovec pk., Bezo."ár-Köröl t1m. Bjelo",ar- cs. O. Samobor, u. 1;. Samobor, u. p. Sveto. Ned;elja. 
Kriie."ci, kOrösi kri!evcii j., cs. o. Sveti Petar O r e a j e l. Humsko Oresje, Okióko Oresje. 
Orehovec, a. t. KllrOa - Krilevci, u. p. Sveti OreAkoT& Poljana n, Dnopolje adók., Alsó-

· Petar Orehovec. . · lapac:~.: Donji Lapac pk., Lika·KorbafJa ""'· -
Orehovlea O, Komor adók., Mace pk., Varasa Lika-Krbat1a, alsólapaczi donjilapaci j., cs. o. 

- Varalain, ziatari j., ö, cs. O. Zacretje, Alsólapacz Donji Lapac, u. t. és a. p. Alsó, 
_ a. t. Gornja .Bedekovfina, lapacz Donji Lapac. 

Orehovica l. Grobniöka Orehovica. Oreikoviéa Poljana I.OreAkovaPoljana. 
Orehovleki Bres1ioTec O, Komor adók., M&ae OreAkonéa VaroA r-., Siroka Kula adók., Licki 

pk., VaraBa ""'· Vardtiita, ziatari j., cs. G. Osik pk., Lika-Korbat1a ""'· Lika-Krba.,a,. 
Z•cretje, u. t. Gornja Bedekovl!ina, u. p. Ore- gospiéi j., cs. o. Siroka Kula, u. 1;. Peru8ié, u. p .. 
hoviea. Siroka Kula. · 

Lur Q, Komor adók., Mac!e pk., OreADjak ,.-..., Podravata Moslavina adók. éi-
Yaraat.i · ""'· Varalaita, alatari j., cs. o. Zac· pk., Veróc•e ""'· Viro",itica, alsómiholjáczi
ntje, a. t. Gornja Bedekovcina, u. p. Orehovica. donjimiholjaci j., cs. O. Podravska Moslavina. 

OrehOTii5k1 O, Komor adók., Mace u. t. Noskovci, u. p. Podravska Moslavina. 
pk., Varasa Varalain, ziatari j., cs. o. Orih n, SzentgyOrgy Sveti Juraj adók. és plt.~ 
Zacrelje, u. t. Gomja Bedekovc!ina, u. p. Orehovica. Lika-KorbtJfJa ""'· LiJ:a-Krbat1a, zen1gi .-

Orehovli5Jd Pustoiol O, Komor adók., Mace senji j., cs. o. SeDJ, u. t. és a. p. Szent-
pk., V arcut.i V arüclita, ziatari j., ca. o. gyOrrf Sveti Juraj. 

• 

• .. o 

o 

o 

------- . 

• 

o 

o o 

o ' 

'l o ,. 

' .: ~ 
! 
• .. 
o 

' o 

o ' 
o o l 

• • 

o' 
~~. 
o o 

' o 'o 

., 
o o 
• . '''t • 
~ t 
l , 
i 
j 

l 



• 

• 

• 

• • • 
• 

• 

• • 
• 

• Ori Oru , • 

: Orijene Q, Koransko adók., Perjaaica pt., ah. Belovir Bjelovar, oa. 11. Rai!a, 16, XXVIi, 
""'· Modrvl-Rijeka, vojniéij., 87, n. t. Veliti Grdjevac, u. p. Rai!a. 

• 11. Perjaaica, •• t. Stol, u. P• OrloTaO O, Orlovao adók., Rqöa pk., BelotJár- · 
Perjasica. Körös Bjeloiar-Kt·ilevci, belovári bje· 

O r i j o v a o l. Oriovi!i6. Iovari j., Cl. ll. Ra &l, a. t. Veli ki Grdjevao, u. JI. 
Orione adók. és pk., Poesega na. Polega, Raéa. 

)lrodi j., ház !34, i, 1.133, H., 0 , kg. Kobas, O r l o T a c l. Modru§ki Orlovac, Pokupski Or-
t.669 kb., tsz. PozseBa Polep, és ah. Bl'od lovac, Zdenacki Orlovac. · 
•· 11. helyben, 78, XXVIII, 91, :f, . Orlon Greda 0, Dabainica adók., Srb pk., 
,re. ~- Lika-KorbtvDa tim. Lilca-Krbatla, alsólapaczi 

OrioT&o O, adók. és pk., Pouega tl7n· donjilapaci j., cs. ll. Srb, u. ~ és u. p. Srb. 
. · Polega, hrodi j., O• ca. ll. helyben, ~. r. -OrloTDjak adók., Tenye Tenja pk., X Beze-

_[11 e. ~· ni cn, Orlovnjak, Sele5; Verőele tim. VirotlitictJ, 

• 

OrioTeié adók., Podvin,j pk., Po .. ega ""' - eszéki osijeki j., ház 40, :E m., sz., h., n., 
Polega, brodi j., ház 81, i, 181, H., rk. Poder- rk. Eszék Osijek, kg. Tenye Tenja, 5.~ 
)lavlje, 788 kh., tsz. Po&sega - jb. és ab. kb., tsz. Eszék Osijek, jb. Eszék alsó\•bos
Brad, cs. ll. Brad, 78, XXVIII, 91, u. t. Brad, Osijek donji grad, ah. Eszék Osijek, cs. 11. 
• p. Podvinj. Ten y~ Tenja, 78, XXV Ill, 91, u. 1i •. Eszék-

Oriovi!lé O, adók., Podvinj pk., Po- Osijek, n. P• Tenye Tenja. 
11ega ""'· Poiega, j., as. G. Brod, u. 1;. Orlovnjak r-, Orlovnjak adók., Tenye Tenja 
Brod, •• p. Podvinj. pk., Verőele tim. Virotlitica, eszéki osijeki j., 

• 

O r i i j e l. Bosiljevsk.o NoTo selo. os. 11. Tenye Tenja, a. t. Eszék Osijek, 
OrJakoTO Q, Ozaljski Brlog adók., Ozalj p'k., n. p. Tenye Tenja. 

~rcib tlfll. károlyvárosi karlovaci Ornlce ~. Divoselo adók~, Gospié pk., Lika- · 
J. ca. O. Svetice, u. t. KárolyvAras Karlovac, Korba11a ""'· .. .Lik~-Krbat1a; gospiéi j .. cs. 11. 
• P• Gospié, a. t. u. p. Bilajsko Novoselo. 

Orle Q, Drnek adók., Orle pk., Zágráb tlfll. Orolik adók.,Slakovoi pk., 81ertm tim. Srijem, 
•greb, naciJ'oriczai velikagoricai j., cs. ö. vinkovazei vinkovcii j., ház i 10, f 1.05!, Sz., · 
-."goricza Velika Gorica, a. t. Nacgoricza n., h., rk. Berak, kiJ'. Negoslavci, !.833 kb., tsz . 
Yelika Gorica, ~- Eszék Osijek, jb. ~ ah. Vinkaveze Vinkovci, 

OrletoT.I6 "i HrkiAevina adók., Pokupsto pk., cs. o. Nijemci, 70, XXVIII, 90, m. h., u. t. 
.,;gráb .._ Zagreb, · j., cs. ö. Gjeletovci, a. p. Slakovei. 
fokupsko, L t. Pi.aarovina, U. P• Pokupsko~ . Orolik 0. Oralik adók., Slakovci pk., Szertm 

OrUca ,...." Donje Mekuije adók., Reöica pk., t~m. vinkovazei vinkovcii j., cs. o • 
.,;gráb .,., Zagreb, károlyvárosi · karlovaci Nijemci, m. h., u. t. Gjeletovci, u. p. Slaltovci. 
~ ca. lJ. KárolyváJ.·os Kaz:lovao, a. t. KAroly- Oroslavje adók. és pk., X Gornje Oroslavje, . 
mos Karlovac, u. P• Rei!lca. · Oroslavje, Stubicke Toplice; Zágráb tJm. Zagreb, 

~rllf.l Oi Drap adók., Susak pk.! . Mot:lrus- stubicai j., ház 1!15
1 

i, 1.1'1!, H., rk. Donja Stu-
.rtt~tne '""' BOiaki l•• (5, ca. hica, 1.510 kh., tsz. Zágráb Zagreb, jb. Stubica, 
l. SuS&~, ~ t. és U. P• Sukt. ah. Záa'z'áh Zagreb, cs. O. Donja Stabica, 58, 

O r ll 61 l. Vodotef. XXV 81 t D · St b' • .Ali. 
Orlj k Zd d ... T j L , , .. • onJa u 1ca, ·~· a Q, enac a óA., oun p-., ...t . .. 

•· .., .3 ~R.. .. . ,. Orosla."e O, OroslavJe adók. és p ... , Zágrá6 
.1!' ,,.me tlfll. .-o .. rvr •Je""• J., cs. v. z b b' · · 11 D · Sl ·b. , __ . d 1 ... és T · t~m. agre , stu lC&l J., cs. • onJa u 1ca, 
-IP o , u. .. u. P• 0 111'\1• D · b' ..... .c. 

O l · k L o 1 k · a. t. onJa Slu 1ca, ~· r J a o v o r a ovo. . , 
. Orijavac adók., Vilié-selo pk., PoiHgo '""· Oro_vac adók., _Seve~m pk., ~~lot~ar:Körös_v~ 
Poiega, pozs&IJ'ai - polep.i j., ház 8~, f 676, H .. - B;elot~ar-Krslet~cJ, helov~n bJelovarl .J., 
.., rk. Skenderovci, kg. Slohostina, 1.711 kb •. ház 203, f 915, ~-· sz., rk. Clglena, ki~ ~everlll, 
lu., jb. és ah. Pozsega Polega, 08, G. Buc!ko !.335 kb., tsz., Jb. éa ah. Belovár BJelovar, 
lamensko, 78, :XXVlll, 81, u. t. és u. P• Po.zsep cs. ll. Ral!&; 16, XXVII, 87, á. t.· és u. p. Severin. 
- Poiep. Orovac O, Orovac adók., Severin pk., Belo-

Orijavac Q, Orljavao adók., Vilié-selo pk., t1ár-K6rös tim. Bjelot~ar-Kriiet~ci, belovári-
Jtoesega t1tiL .. . Poilga, po.zsepi polagai j., bjelovari j., cs. G. Raca, u. t. és a. p. Severin. 
•· ö. Buöko Kemensko, a. t. él u. p. Pozsep O r o v a o L Oto6ki Orovac. 
- Polega. Ornbloa adót. 61 pk., XMutniao, Orabica, Ora-

O r l j a v i c a L Xozmiea. bii!ki Duboc!ae, Orubic!ki lCrst, Voée ; Po1sega .. 
Orlovac adók., Rai!a pk., Belot~dr·KilrtJs tiM· tim. Poiega, újiJ'l"&diskai novagradiskai j., ház 

lljelovar-Kriiet~ci, belovári bjelovari j., ház !5!, i, 1 H., O• -'.40! kb., tu. Pozsega -
Itu. :E 565, H., rk. Raöa, 1.618 kb,. jb. és jh. és ah. Újnadiska Non Gradiika, 
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1681 Oru O.t 
• 

ca. lJ. Sb1o Petrovo selo, 78, XXVll, 89, •• t O ala ve o l. Sredn,ji Dubovec. 
Petrovo selo, •· p. Davor. Osojnlk adók., Severin na Kupi pt., )( J.atw. 

Orablca Q, Orubica adók. és pk., PonegG "'· dolski Getin, Osojnik ; Moarus-Fi••• '*" -
- Poiega, újgradiskai novagradilb.i j., ~, cs. o. Motlrui-Bvd:a, vrbovskoi j., ház 81, f. 

Petrovo aelo, a. t. Staro Petrovo aelo, H., rk. Lukovdol, 4..953 kb., ta. Ja. 
L p. Davor. . Vrbovsko, ah. Ogolin, cs. G. na Kapi, ll, 

OrabiUI DaboiSac ~ Orobica adók. 6a pk. XXVI, 84, •· t. Vrbonko, •· p. Severin na KuJil. 
Po6Bega '*· PoJega, - novqra- Osojnlk Q, Oaojnik adók., SeTaria na Kap 
dilkai j., as. G. Staro PetroTa •lo, a. t. Staro pk., Motlru•-FiuffN ... 
Petrovo aelo, a. p. Davor. vrbonkoi j., ca. 6. Severin na Kupi, u. t. Vrbcn'o 

Oru1»1ckl Krst ("'" Orubiea adók. éli pt., Po- sko, L p. Severin na Kupi. 
Aega fl.. Polegfl, újpdiakai DOT&p'&dilkai Osolljak f\1 Sda adók., pL, Y• ..... 
j., cs. G. Staro PetroTO aelo, .. t. s~ Petrovo .,.. YGrdtliA, iTaneci j., Cll. 6. .. t. 

. aelo, a. p. Davor. Leporlava, u. p. BecblJa. 
Osei!li:a Q, Bela-Radovaa adók., Vidovec pk., OaoTje-brdo ~ Gra~oa adót,. Popo"YIIia . 

YtWGBtl ftl. Vcaralaitl, varudi j., pk., BekH14r-"R6r.S. .._ Bjelo«Jr-KriHeet4 
••· G. Varud V"*atdin, a. t. .... p. GerJe· ll:otinai j., ca. G. Popovaa&, a. t. b a. p. Pcp-
Tulno. ..a.. 

• 

Olekoro adók., Poponi!a pk., X )[oatrin,ja, O... OaredaW ,.re:a.ovao adók., Srb pk., X O.. 
kovo, Preprolt; B•lotHir-KöröB .,., BJSIO.ar- da~ki Osredatko l!led)uiJOrje, ~ 
Kriln>ci, .kutinai j., ház f. Ul 9, H., m.. ~. ; Lüci-I"Au·bcwa .._ Liu·KrlHMMI. 
6.007 .kh., tu. B elovir Bjelonr, J1t. ab. alaólapaczi donj j., háa i, !11 ö, Sa, 
l! ca. l. 18, XXVII, 87, .. t. q. Oaredoi, !.9!5 kb., Go8pié, jb. ÜlólapMB 

· Donji Lapu. ah, Gra~ u. O. Zm1anja, 71, 
08flkOTo Q, Oaekovo adók., Popo..a. pk., XXVI, 86, u. t. Ils a. P• Srh. 

Beloflár-Kói'H ... . Bjelowar-JI.r,Jcwi, kutilaa.i DnllO'f&O Q, Dteuo,... 
j., ~. ca. G. L t. á L .. PopoTaéa. adók., Srb pk., .Liia-.KDrbcaH ftL .Liia-KriHI~ 

Oal6b Bujnlea ~ J:* adók., Lic"!ki alsólapaczi donjilapaci j., cs. G. Zrmanja, •· t. 
Oaik pk., LNCI-KorlHIN .-. Liia-KrlHIH, és a. p. Srb. 

j., ea. 6. Kula, .. t. L p. O.M.aUI V-.raa Q, TiAkovac adók., Srh plr.. 
. Liia-KorbciN ftL .Liica-Kr6eN, allldlapMIII 

· Oai6kl JQe:a.ono " Kal& Lic"!ki donjilap&ei j., cs. 6. Velika Popina, •· t. • 
Olit pt., .._ Liia-Krk•A. a.. P• Srb. 
ro1pi6i j,. aa. lJ. Kal&, .. t. Peralié, L ,_ OareUCSko XeciJugorje n, Oareddi :ora.. 

· Siroka. Kula. . vac adók., Srb pk., Li-.. KoricatHI .._ ~ 
· Oal6kl ~ Klll& adók., Li~ KrbtJflca, al116lapaczi uonjilapaci j.. -. &. 

Oaik pk., -. .Uica-KrliGN, Zrmanja, •· t. és a. P• Srb. 
ro•piéi j., .. G. Kula, .. t. Goapié, .. P• o B r e d • k. L Krivoputski Oandak. 
Lic!ki Ulik. . O a r e d a k l. Zumberac"!ki Osredek. 

• • 

lloYMele ~ )[aJa adók., Li&i Osredcl adók., Srb. pk., .Liio-Korbaea""-
Oaik pk., -. .u-..KrlHt«J, Lika-KrbGH, alaólapaczi donjilapaci j., .W. 
(Oipi6i j., u. G. Siroka X:ala, ._ t. Goapié, 11. p. 1!16, f. 779, S.., -=F, ~ kb., ta. Goepié, jlt. 
Li.i!ki Osie. Alsólapaoz Don,ji Lapac, ah. Grac"!ac, aa. G. 9lla, 

OsJ,Jek Bu:'k tjv., Y..-6flu ... YiroftHcca, 79, XXVI, 861 L t. éli a. p. Srb. 
WI 8.068, f. 31.888, h., n., m., 111.., cseh, ~. r:f, Oaredol O, Oaredci adók., Srb pk., ~ 
;-., (1, 9.840 \h., ta., jb. él ah. helyben, ca. 6. KorbGtiG .,.. Lih~Krbcwa, 
laelyben, 7S. XXVIII, 91, "" r. _[ll e. donjilapaci j., ;;:., es. G. Al·b, •• t. éa •• P• sm. 

Osredek Q, Norai6-aelo adók., Podvrh ~ 
~ adók., Feriünoi pk.., Zágráb .,.. ZGgreb, j., -. 1. s. 

Yer6cn v•. Y'roeitica, naaio&i nalicei j., mobor, a. t. • a. p. 
ea. ft. Orahovica, a. t. Ils •• P• Feri6anci. O 8 r e d e k I. Deainiéki Oaredek. 

OsjeiSkl htuoTac r-, Ten,j1ki Antunovae O • r e d ek. I. GabaJava Greda. 
adók., Tenye TeDJa pk., Yer6fl•e .._ Yiro· O a r e d k e I. Osredoi. 
wtiea, 1811Üi omjeki j., as. G. Tenye Tenja, Oatojlt-aele 0, t.iroT&C IUWt. .. pk., 

J •• p. Tenye Tenja. ""'· ZGgrtlb, d·nni j., Cll. o. .. t. n-... 
~ Suba lllaka adók., Nova Boko- 11. p. Rujevai!ki Beilinac. 

vica pk., Yer6c•• .,... Yirovitiea1 11laünai Osh:a.a adók., Dugo selo pk.1 X 
alati:a.ai j., ca. O. Gmao, •• t. Non BakoTica, Vel;h Ostrue; Zágrdb ..._ Zagnb, dur088W 
•· P. Grnao. . . · j., hú f. 769, H., rt. Duco eelo, 1.617 k11., 
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... jb. Duao •lo, ab. Z'a· je'YW, Oltarije, Ottarate Ravnice, Oltaraki Belaj, 
- Zagreb, •· G. Dugo aelo, 58, XXV, Oltaraki Bu!in, Oltaraki Lq, Ottaraki PodveljUD, 

• t. Dugo selo. L p. Boljakovina. . Oltarab Goru,je 1elo, Padomi, Prebel{·&elo" 
adót., Podgora~ pt., Vw6'cH .,., Spanjno Brdo, Auinjevo aelo; Mod,.."·Fi._. 

"""'ica, nuiczi j., hú liO, f. 818, ""'· ModrW-Bv•b, opliDi j., biz 618, !,1.0710 

k, l, h., rt. Podgora~, tr. Bra&tvei, 1.&80 H., a .. lk. loaipdol, q. Joaipdol, 6.105 kh., 
.._,tn. Elllét o.ijek, jb. 4e ab. Naai01 Naliee, ta., jb. 6I ah. O.ulin, ca. O. loaipdol, 96, XXVI, 
& l, Podgom, 78, XXVIII, 91, L t. 6II L p. 85, L t. ~-
l'odgora~. Oltar:lje Q, Oitarije lia pk., 

O, OstroAiDei adót., Pocfrord pt., Hl. JIOfirvi·Bvelr:a, orulini j., a, & 

Y...6cu .,., VirotJitica, naaiczi - nalioei j., O. losipdol, L t. Oplin, ~. 
-. l. Podgona, •· t. és u. p. Podgora~. O i t a r i j e l. Ostari,je. . 

Odrmoe r"\, Krasica adók. u pt., Jrodrv.· Oltante Banaloe n, adót. 6I pL, 
IV•tM .,., 1uiati j., 011. G. Modrv•·Fiv..e .... - Modrvi·Rvd:a, ogulini j., 
.... t, L t. 6s L p. MejL cs. O. loaipdol, L t. Ogulin, L P• Ottarije. 

e.tron adók. és pk., X O.tro"Yo, f.,stna Oltaraki Belaj n, Oltarije adót. 6I pt., Mocl-
leriea, t.&nkonc; B•erlm ""'· Brijem, 'V11ko· rvs-FivtM ••· Modrui·RV.iG, j., 01. O. 
.-i j., hú 118, i 746, Sz., ~. rt. Nos tar, rk. Josipdol, a. t. Oplin, u. p. Oltarije. · 
Nroni, 1.9!5 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Oltaraki ~. Olltarije adók. él pk., 
Movár Vutonr, 01. G. Naitar, 70, :XXVIII. ••· .Jlodrvl Bijd:a, oaoliDi 

• r. L P• Nultar. j., cs. O. loeipdol, L t. Or"lin, 11. p. Oiilarije. 
. O, OatroYo adót. 68 pk., 81erltn Oltaraki I.r r'\, Oitarije adók. éa pk., Moir 

-· Brije•, vukovari j., +. ca. G Nuitar, rv•·FitMe ... Modrvi·BV.ia, oplini j., 
f, L P• Naltar. . os. G. loaipdol, L t. Ogulin, L P• Oltarije. 

Oatro!la adók., Vrrmmost pt., Ugrdb ... Oltaraki Otet adót., OAtarije pt., X Oltaraki 
- Zagrib, topustoi j., hú 184., f, Sz., tr. Otok, Stabarnica, Sarani; ""'' ., •. -
IDD,ji Klrin 6a Stipan, 8.061 tb., tsz. Petrinja, jb. Moilfovi-B•J-t., opliDi j., hú :f. 617, Sa.,. 

ah. Glina, cs. G. Vrginmost, 96, XXVI, h., rk. Oitarije, q. loaipdol, 1.76& kh., tu., jb • 
L t. ú u. p. Vrrinmost. és ah. OpUD, -. l. 98, XXVI, 86, •· t. 

O, Ostro!in adót., Vrginmoat pk., Ognlin, L p. Oralin. 
IJ4gráb .-. Zagreb, topuskoi j., l. Vrrin· Oltaraki O..k O. Oltanld. Otok adók., Olta-
...t, L t. '- u. p. Vrginmost. · rije pk., ... Motlrui-Bve-. 

Ostmea adók., Osik pt., X XuUea, orulinf j., •· O. L t. Orulin, L p. Oiitarije. 
.. iéi, Ostrvica, OatrviC!ti Vu~jak, Polo'Yinci ; Oltaraki I'MniJu n, Oltarije adók. és pL, 
~Korb~JtH~ .,._ .Li.ta-Krbaea, rospi6i j., Modrv•·FU... ""'· JJlodrvi·Bvelr:a, ogu.lini 
W. 14.0, i 791, Sz., ;:., rt. LiC!ki Osik, '-587 j., ca. O. Jo1ipdol, U. t. Ogulin, a. p. Oltarije. 
lill., tn .. jb. M ah. Gospi6, os. G. Siroka Kula, 79, Oltanld Stanon r'\, Rakovica adók. és pk., 
lXVI, 86, •· t. Gospi6, •· P• Li~ki Osit. . Modrv•·Ftv".. ••· Modr•~Bijda, szluini-

011&1 tlca O, Oatrvica adók., Lilki Oaik pt., slunji j., cs. l. R•kovica, 11. t. és 11o p. Rakovica. 
Ub-Korba""" tm~. Lika-Krbaea, BOBpiéi j., OAtarsko Gol'llje aelo n, Oitarije adók. é.s pt., 
.... ca. 6. Siroka Xula, •• t. Gospié, · L P• Lilki ""'· .Moilrui·Rijeka, ogulini ·j., 
•it. cs. O. Joaipdol, •· t. Ogulin, u. p. Oiitarije. 

O.triUl Vai!jat 1'"\, Ostrviea adót., LiC!ki OAtra Q, LKki Novi adót., Gospié pk., Lilr:a· · 
lilit pk., Lika·Korbaea ••· Lilr:a·Krbt.&tla, KorbatiQ. .,., - Lilr:a Krbatla, goapi6i j., ca. 0, 
papiéi j., cs. G. Siroka Kula, u. t. Go1pié, w. p. Gospi6, L t. u 11. p. Gospié. 
W&i Osit. O §t r a l. Smiljanska OA tra. 

Oaudjno ~ Trema adót., Vl'ljakonc pt., Oltrc adók., Lobor pt., X Gornja 
•.zot~ár-KtJrtJ• "•· Bjelot~ar·Krileeci, kOrOsi Martin§~ina, Repno, Sé1•bineo, Znol; Varasd ""'· 
-krileveii j., ca. G. KörOs Krilevci, •· t. KOrOs Varaldi", ziatari j., ház 836, i. 1.964, B., 
-Kri!evci, u. p. Vojakovac. rk. Belec és Lobor, 8.041 kb., tsz. Varasd Varal· 

Oeunja O, Budinjak adók., Kalje pt., Zágrdb din, jb. és ah. Zlatar, cs. O. Zajezda és Zlatar, 
... Zagreb, jaskai jaat1·ebarskoi j., Cl. O. 53, XXV. 81, L t. Zlatar, a. p. Lobor és Zlatar . 
lalje, L t. Xrasi~, u. p~ Kalje. OAtrice O, KljuC! adót., Novi Marof pk., 

O lk o r u l l. O~koruiia. Varasd Varazdi", novimarofl j., oa. 6. 
Olljalll n, Zrmanja-vl·elo adók., Zmaanja pk., Novi Marof, 11o t. és u. p. Novi l'lfarof. · 

l.llr:a·Korbatlt.& tlfll. Lika·Krbatla, gral!aci j., OAtri Vrh, adók., Starll Petrovo selo pk., X 
.. O. Zrmanja-vrelo, L L és •· P• Zrmanja-vrelo. O!ítri Vrh, Vla,liso\'O ; Pouega t~m. Poiega, Uj-

• 

O l t a r l. Boailjevo. ~rradiskai novagradiakai j., ház 58,. 311, B., 
OltarJ,Je adót. é• pk., X OOone, Gnba, rt. Staro Petrovo selo, kg. Davor, 1.890 kh., tsz • 
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• 

Pozsl'p Po!ega, jb. és ah. Újgradiska....:. No va 
Gt·adi~ka, cs. ö. Staro Petrovo selo, 78, XXVII, 89 l 
•· t. és o. p. Staro Petrovo aelo. 

OiJtrl Vrh O, Oitri Vrh adók., Staro Petro 
selo pk., Pozaega t)m. Poitga, ujgl·adiskai 
nongradiikai j., cs. ö. Staro Petrovo selo, u. 

VO 

t. 
és u. p. Staro Petrovo selo. 

O i l r i V r h l. Stankovo. 

ek OAtri Zld O, Gornja Garelnica adók., • Ber 
pk., Belof,ár·Körö• · t~m. Bjelot~ar-Kriiet~ 
gare~nicai j., cs. ö. lvanska, u. t. Gare!inica, •• 

• 
Cl1 

P· 
Berek. 

tiQ .. OteA n, Pazariite adók. és pt., Lika-Korba 
-t:m. Lik a-Krbat~a, peruiiéi j., cs. O. Pazarii te. 
u. t. Pe1 uilié, u. p. Pazari!ite. 

(J Otkopl n, Kon~anira adók. és pk., Po .. eg 
tJIII. Poiega, daruvari j., cs. O. Daruvár 
Daruvar, u. t. és u. p. Kon~nica. 

Ot oüc Otocsan adók. ls pk., )( Otocs án 
l o. Oto~c, Oto~ki Orovac, Otoeko Staro se 

Sumeéica; Lika-Korbava t~m. Lika-Krbat~ (J, 

o. otocsáni - oto~ci j., ház 4J.!I>, f. 3,4.,!, H., sz., 
;=-, 4.711 kh., tsz. Gospié, jb. és ah. helybe 
a. ö. helyben, 79, XXVI, 86, _t- e. ~. 

n, 

Oto~ac Otocsan mv., Otocsán . Otoeac adó k. 
á pk., Lika·KorbtJ17tJ t~m. Lika-Krbat~a, ot O• 

csáni oto~ci j., o, .:f, os: o. helyben, _[ll e. 

~· 
O t o 6 e c l. Zaprodski Otoeec. . 

Oto~ka Luka r-, Prozar adók., Otoesin 
Otoeac pk., Lika-Korba17tJ t~m. Lil:a-Krbat~ a, 
otocaáni otoilaci j., os. o. Otooaán Otoeao 

' . L t. és •· p. Otoc~án . Otoeac. 
. 

Oto~kl OrOYac O, Olocslin - Oto&o adó k. 
(J• és pk., adók. és pk., Otocsán Otoi!ac, Lik 

Korbat~a t~m. Lika·Krbat~.a, otocsáni oto~a • Cl 
• 

j., ca. ö. Otucsin · OtOO&c, a. t. és u. p. Otocs án 
-Oto~ac. 

Otomd Tlsouo r'l;· Svioa adók., Otocsá!i 
Olo~e pk., Lil&···Korbat~a t~m. Lil:a-Krbat~ 
otocsini oto~ci j., cs. ö. Otocsfm. OtOO& 

a, 
c, 

a. t. és a. p. Otoesán Oto~ac. 
• 

Staro selo O, Otocsl\n Otoc!ae, adó k. 
a, ~~ pk., Lika-Korbat~a vm. Lika-Krbat~ 

Cltocsáni - otoeaci . j., cs. ö. Otoesán Oto~ c, 
· 11. t. és u. p. Otocsán Otol'!ac. 

O t o c s á n l. Oto~ae Otocslin. 

v-Otok adók; és pk., S1ertm t~m. Srijem, vinko 
czei vinkovcii j., ház 780, f. 3.568, H., o, r 
Rajevo eelo, kg. l.aze, 13.070 kb., tsz. Eszék 
Osijek, jb. és ah. Vinkoveze Vinkovci, cs. 
helyben, 70, xxvm, 90, r. ~-

k. 

o. 

. Otok O, Otok adók. és pk., 81erlm t~m. 
Sr. vinkovazei . vinkoveii j., o,· cs. ö, he ly-
ben, <.f, ~· 

O t o l. Donji Kosinj. . 
O t ok l, Gjelekov~ki Otot • 

• 

. 

• • 

• 

• 

• 

O t ok J. Oltaraki otok, Samoborski oto .. 
z aprudski Olok. . • 

O t o k J. Otok na Dobri. 

M 
Otok na Dobri adók., Bosiljevo pk., )( lialit 
alcie, Otok na Dobri; Moclru•·Fiume tlfll. ·

rk 
Modrui-bijeka, vrbovskoi j., ház 69, i 401, B., 

. Popovo selo és Toplice Leiée, 1.st3 kb., 
z; Ogulin, jb. Vrbovsko, ah. Ogulin, os. O. Sen
n na Kupi, 96, XXVI, Sf., a. t. Generaisti Stol, 

ts 
• 

1'1 

u. p. Gornje Dubrave. 

• Je 
Otok na Dobri O, Otok na Dobri adók., Boail
vo pk., ModruB-Fiume "m. Modrui-Rijd:-. 
hovakoi j., cs. ö. Severin na Kupi, u. t. Uene
lsti Stol, u. p. Gornji Dubrave. 

vr 
ra 

Otollnno n, Marinci adók. és pk., 81erém ti .. 
Srijem, vukovari j., cs. ö. Nu!itar, u. t. és u. p. 

N ui tar. 
O t o n-d v o r l. Uljanik. · 
Otröko..-eo Q, Ore!lje adók., Szentivánzelina 
Sveti I van Zelina pk., Zágráb""'· Zagre'6, 

sz entivánzelinai svetiivanzelinai j., cs. o. Szent
ánzelina Sveti !van Zelina, u. t. és a. p • • 

IV 

Sz entivánzelina Sveti Ivan Zelina. 

L 
Otrlé n, Zrmanja...vrelo adók., Zrmanja pk., 
ika-Korba17tJ t~m. Lika-Krbat~a, P'~ci j., 

CB . ö. Zrmanja-vrelo,· a. t. és •· p. 
OtroTanec adók., Pitomai!a pk., Belot~ár-Körf1• 

ti 

f. 
m. Bjelot1ar-Kriiet~ci, ldurr.ievaei j., ház 117, 

7!1!, H., rt. Pitomaca, 1.01 t. kb., tsz. Helovir 
Bjelovar, jb. Gjurgjevac, ah. Belovár Bjelovar, 

• O Pitoma&l, 16, XXVII, 87, u. t. és a. p. cs 
Pi toma~a. ·. · . 

B 
01.rovanec O, Otrovanec adók., Pitomaea. pk., 
elot~ár-Körö• tltll. Bjelovar-Krúet~ci, gjurgje
ci j., cs. o. Pitomaea, u. t. és u. p. Ptloma~ 
Otruleveo adók.,. Podvrb pk., )( Bistrao, 
ala Jazbina., Otruievec, Samoborska Dubrava, 
rhovl'!ak; Zágráb "m. Zagreb, samobori j. 
l.z 124, f. 810, H., rk. Samobor, 1.!!115 kh., ta. 
agráb Zasreb, jb. Samohor, ah. Zqráb Zar
b, cs. O. Samobor, 5~. XXVII,~. a. t. és u. p. 

va 

M 
v 
h 
z: 
re 
Sa mobor. . 

z 
Otrullene O, Otru!ievec adók., Podvrh pk., 
ágráb t~m. Zagreb, samobori j., es. G. Samo
r, u. 1;. és u. p. Samobor. bo 

ti 

Ov~ara r-, Grabovo adók., Sotin pk., B•eri'M 
m. Srijem, vukovari j., cs. o. Opatovac, • t. 

• v ukovár ·Vukovar, u. p. Sotin. 
O v a a r a B e l a h o f l. CPpinska Ovi!al'll. 
o v a a r a p u B t a l. On:am. 

v 
Óvoliovár Novl és S1iari Vakovar adóll.. 

ukovár Vukovar pk., )( Dobra. Voda, Lu.lae, 
reiiu:a, Vukov6.r Vuk.ovar; 81erém "" -
rije111, vuk.ovari j., hAz 1.6 l-7, :E 10.Sö9, H., a,. 
., m., o, ~, .:f, J), gk. Petrovci, 9.017 kb., 

T 
8 
sz 
t sz. Eszéjc_. - Osijek, jb. és ab. Vukovir VukovU', 
cs • ö; Vuko,ár, Vukovar, 70, XXVIII, 90, .&, 
~. r. . .[ll e. 

OzaJJ E's pk., Ozaljski GoricWd, 
• 

··-

• 
• 

• 

• 

• 

• 

' í 



• • 
• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• • 

• 
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Olal.fski Lukliéi, PodgraJ, Soldatiéi; Zágráb vm. riSée; Zd.grd.b ""'·- Zu.greb, 
-Zu.greb, károlyvárosi karlovaci j., ház 99, :E karlovaci j., hú 94, f, 480, H., rt. Ozalj, 

H., o éa rt. Svetice, l.OM kb., tsz. Zágráb kh., tsz. Zágrab Za1reh, jb. és ah. Károlyvároa . _ 
- Zagreb, jb. éa ah. Károlyváros Karlovac, Karlovao, cs. G. Svetice, 96, XXVI, 84o, a. to 
a. G. Svetiee, 96, XX,VI, 84o, u. t. Kirolyvl\ros Kérolyváros Karlovac, u. p~ Ozalj. . 
- Karlovac, ~. · Oza1jskl Novaki O, Ozaljski Novaki adók., 

Oza)J o, Ozalj adók. és pk., Zdgráb ""'' Ozalj pk., Zágráb "'· . Zu.greb, károlyvárosri _ 
Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., o. cs. O. karlovaci j., cs. O. Svetice, u. t. Károlyváros 
Svetice, u. t. Károly-ráros Karlovao, ~· Karlovac,. u. p. Qzalj. 

Ozaljska Preseka O, Police-Piri!ié~ adók., Ozaljskl OALrl Vrh adók., Ozalj pt:, X Be-
Oialj pk., Zágráb """ Zu.greb, kirolyvárosi linsko selo, Donji Ozaljski Oitri Vrh, Gornji 
- karlovaci j., cs. G. Svetice, u. t. Karolyváros Ozaljski Oilri Vrh, Vinivrh; Zágráb ""'· Zag-
- Karlovao, u. p. Ozalj. · reb, karlovaci j.,liáz '1&, ~ 339, 

Ozaljskl Brlog adók., Ozalj pk., X Kamanje H., rk. Ozalj és Svetice, 8!!1 kb., tu. Z&sftb-
- Orlakovo, Ozaljski Brlog, Re!ilovo; Zágráb t1m. Zagreb, jb. és ah. Károlyváros Karlovac, cs. G. 

• 

- Zu.greb, károly\•árosi karlovaci j., ház 171, Svetiee, 96, XXVI, 86, •· t. Károlyvir01-
l, 7!l6, H., rk. Kamanje, 1.04-~ kh., tsz. Zágráb lovac, u. p. Ozalj. 
- Zagreb, jb. és ah. Károlyváros Karlovac, Ozaljsko O, .Ozaljski Novaki adók., 
•· O. Svetice, 96, XXVI, 84o, a. 1. Károlyváros Ozalj pk., Zágráb """ Zagreb, károlyvára.i 
-Karlovac, a. p. Ozalj. kal'lovaci j., _os. G. Svetice, u. t. Károlyváros-

Ozaljskl Brlog O. Oza]jski Brlog adók., Ozalj Karlovao, u. p. Ozalj. . 
pk., Zágráb ""'· Zagreb, károlyvárosi . kar- Ozaljsko Polje O, Trg adók., Ozal) pk., Zág· 
lovaci j., cs. G. Svetice, u. t. Kirolyváros Kar- ráb vm. Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., . -
lovac, u. p. Ozalj. os. o. Svetice, u. t. Károlyvé.ros - Karlovac, u. J• 

On1jskl FratroTci Q, Ozaljski Novaki adók., Ozalj. 
Osalj pk., Zágráb ""'· Zagreb, károlyvárosi OzdakoYCl O, Bratuljevci adók., V11ié-selo pk., 
- karlovaci j., es. O. Svetice, u. t. Károlyváros Poesegc' vm. Pole ga, pozsegai polagai j., Cll. 

- Karlovao, u. p. Ozalj. · · o. Bi!ikupci, u. t. és u. p. Pozsega Po!ega. 
Ozmljskl Goll Vrh Q, novae adók., Ozalj pk.. O.! d ak o v o i l. OzdakoveL 

.Bágráb ""'· Zagreb, károlyvárosi karlovaci O!egoTCl adók., Bui! pk., X Bal!, Diegovci; 
J., cs. G. Svetice, u. t. Károlyváros Karlovac, Poesega Polega, pakréczi pahaci j., 
1. P• Ozalj. ház ·70, i. ~3, Sz., h., =f, rk. PakrAcz Pakrac, 

Ozaljski Godéakl Q, Ozalj adók. és pk, 11.430 .kb., tsz. Pozsega Polega, jb. és ah. Pat
Zágráb ""'· Zagreb, károlyviroBi tarlovac. rácz Pakrac, os. O. Bui!ko Kamensko, 78, XXVII, 
. J., cs. o. Svetice, u. t. Károlyváros . Karlovae, d9, n. to Pakrácz · P~krac, u. p. Hul!ko Kamensko. 
•· p. Ozalj. O!egovcl Q, Olegovci adók., Bue pk., Peesega 

Ozaljski Q, Ozalj adók. és pk., Zág- vm. Polega; pakráczi pakraoi j., cs. o. 
·ráb vm. Zagreb, károlyvárosi . karlovaci j., Hucko Kamensko, a. t. Pakrácz Pakrac, a. p. 
CL O. Svetice, u. 1. KáralJVáros Knrlo\"ae, u. p. Bucka Ka.mensko. 
Osalj. · Oiveée Q, Lupinjak adók., Hum na Sutli pk., 

• 

Ozaljsld NoTaki adók., Ozalj pk., X Boievci. Varasd vt11. Varaidin, pregradai j., cs. 4. 
()saljski Fratrovoi, Ozaljski Novaki, Ozaljsko Dvo- Humakt Hrod, u. t. Pt-e11rada, 11. p. Hum na Satu. 

' • 
• 

• 

. . 
•• 

• () . 
• • 

Öröm punta l. 
• 

l • 

• 

• 

• 

. . 
• • 

P . • 

• 
• 

· Pdetfn adók. él pk., Beerim ""'· Srijetn, Pa~etin Q, Pal!etin adók. és pk., · Seet·IM 
vokovari j., ház 139, ! l.16t.i, Sz., .:f, rk. Tor- St·ijem, vukovari j., =f, cs. o. Bobola, u.. 
clincze Tordinei, !!.918 kh., tsz. Eszék Osijek, BrSidin, u. p. llobota. 

-

· lb. és ab. Vukov'r Vukovar, ca. o. Bobota, Paceti.na adók., Zac!retje pk., X Dukovec, Pa-
70, XXVlll, 90, •• L BrAadin, a. P• Bobola. l!etina, Zac!1·etsko Zavrije; Varasil tim. Varu.i· 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 
' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. ... 

• 

• 

• 
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tliff, krapinai ;., ház U6. ! 1.687, H., rk. Z~retje, Pakrao, ce. G. Kukun,jevao, 78, XXVII, 89, L t. 
• 1.966 kb., tsz Var:~sd V.arnl•lin, jb. és ah. és u. p. Lipik • 

~pina, os. G. Zaarelje, 53, XXV, 81, a. t. és Pakra6ka Kllsa o, Pakrdb Kli1a adók., 
L p. Zaaretje. · · Lipik pk., Po•aegtJ vm. PolegtJ, pakráczi-
Pai!··tina O, PILI!etina adók., Zai!retje pk., VtJ- pakraci j., ce. G. Kukunjevao, a._ t. ú u. P• 

""'· VtJraldin, krapinai j., oa. 1'1. Zaaretje. Lipik. 
a. t. éa u. p. Zai!retJe. _ Pal.rai!ka Poljana adók. é" pk., X Pakraeb. 
Padj~al 1'"\ \f01lruilko·1.a~orje adók., 'Modruil Poljana, Ruriina Jagma; Po.,ega. ""'· PolegtJ, 

M•Jtlrua·Fiume ""'·-Mntlru.;-RijektJ, ogulin' pakráczi pakraci j., hb 1-H, f. Cseh., h., 
es. G. Modrn!l. a. t. éa n. p. Modrul. t., rk. Gaj, lU7l kb., tsz., Po11ep Polep, jb. 
P~djennno A l..etinac adók .. Brinje pk., lAla- és ah. Pakrácz Pakra.c, ca. G. IDjanik, 78, 

.K'orbat~a lim.. Lilra-Krbat~~~, brinjei j., os. G· XXVII, 8!~, ifl!- r. [81. 
Brinje, u. t. éa u. p. Brinje. Pakrai!ka l'oljana O, Pakrai!ka Poljana ad6k. 

P a h i n a k o 1. Ivn.nci. éa pk., PouegtJ t1tn. - PolegtJ, pakráczi - pak-
. ' p aj l o ll l. §R.r-"njtradska Onhra VodL raci j., cs. G. Ul.iamt, . r. ~. p. u. 

Pata a•lók., Rqjevo pk,, PD1aegr& ""'· - Po- - Pakrai!kl BaünJanl adók., Hadijevina pk., X 
,.,., poz."eroai polegai j., ház 69, f. 416, Sz., Pakr.u:!ki Ba ti nj ani, Turkovai!a; Po•aega tlftl. -

~ of, rk. R nlievo, '!.41\6 th., tsz., j h. 'a -ab. Poiega, pakrá.czi pakraci j., bú ~. ! 86,, Sa., 
Pozaep Pole~ra, ca. ~. Ruievo, 78. XXVIII, 91- h., rk. Patrácz Pakrac, q. Pakrácz Pakrae 
a. t. f'.:~ gli n a. p. R nie vo. (Toranj),. 1.668 th., tu. Pouera Polega, jh. 68 

Pata 0. Paka adók., RnAP.vo pk., Po .. ega ah. Pakrácz Pakrac, ce. 6, Pakrácz Pakrac, 
.._ PoJegr&, l'"zse .. ai- po~erni j., -f"-, 01. G, Ru-. 78, XXVII, b9, u. t. Pakriez Pakrac, L P• 
lev_o. L t. C&llliD. n. p. RnAevo, Badljevina. 

P a t a l. r.ornje M11kojil!nA. Pakrai!kl Jl&tlnJanl Q,. Pa••ai!ti 
P a ka L Riiec!kR. Po&kR.. Visoi;ka Pa'kL adók., Badl;evina pk., Po .. .,a. ""'· - Poleq•, 
Pall1Arl6 r"', Rallopolie adók., Brumo pk.. pakri,ui pakraoi j., 01. G. Pakrá.oz Pakrao, 

l.iia Kt~rbaf!G .,... Likr&-Krha"a, gr&QCÍ j .. u. t. Pakrácz Pakrac, a. p. 
a 6. Rruvno, a. t. r.rac"~'lo. •· p. Bruvno. P a k r á c z l. Pakrac Pakrácz. 

P a k l a r i ~ l. Komióki Paklarió. P a k r a M a n a a t ir L Pakra. 
Palllt~na A, Slarn Petro,·o aelo adók. ú pk.. Pakranl adók~, pk., X Grilna, Pah•nf, 

l'o,.t!gtJ ""'· Poiega, újgra•listai novqra- Piljenaca; Po•aegtJ ""'· PolegtJ, daruvari j., 
itlkaa j •• es. 1'1. Staro Petrovo aelo; a. t. éa u. p. ház 107, l. 6111, Sz., h., rk. Datuvir-
ltaN PPtrovo a~lo. Uaruvar, kr. Bijela, 8.007 th., tsz. Pozaep-

Paklt~nlea adók., Novska pk., Po••~gtJ ""'· Po!ega, jb, éa ah. Daruvir Daruvar, ca. G. 
Jllolrga, nnvakai í., ház i16. !. M1, Sz., rk. Daruvár Daruvar, 78, XXVII, 89, a. t. ú u. P• 
8omji Raji ó. tg. Donji Raji ó, !. t 90 kh., tsz. Po- Sira i!. 
ae.... Pol,.ga. jb. 'llnvsk&, ah. Újgradiska Patrani O, Pakrani ad6t., pk., Poeaega. 
lfon r.radiik·•, c,s. G. Novska, 7 '• XXVII, 89. ·~t. ""'· PokgtJ, daruvari J. os. G. Daruvir -
6I •· p. ~ovsta. ' - Uaruvar, u. t. és 11. p. Sir&i!. 

Pa lenlea O, Paltlenira adók., Novaka p t.. P a l a l! a L Branjevina. _ 
Pout!gt& Poieg•:&, novakai j., ca. G. Novaka, Palaneanl O, Dabci adók., Xri! pk., Belo"dr 
a. t. es a. p. Nov~ka. Köröa t1m. Bjelot1ar-Krilcflci, ~azmai j., es. G. 

Pali:ra'"" H·•rk1 aclók .. Sirat! pk.. Po•aegtJ ""'· h:ril u. t. Kri!, a. p. Ivanió vir Ivani6-rrad. 
- PoJega. daru' ari j.,· c>~. G. Daru vár Daru- P a l a a j a k l. Po tupaki Palanjak. 
·ftr, a. t. "" n. p. Sira6. 11alauje6ko NoTo selo Q, Hrastelnica adók., 

Pa'. rac- Pakrácz adók. és pk., Po.,ega. ""'· PulanJe.k. pk., Zágráb tmt. Zt~grcb, sziazeki-
- Poiega. pakr:Lczi 1•akrar.i j . ház 44.-., i 8.:t5, -isaiti j., ca. G. Sziazek Sisak, a. t. és a. p. S.d-
11... sz. ru. n .• cs.,h, O· T- •'ti kg. 1-'akrácz Pao;rac sz,_.k Si,;ak. 
(Tora.• j). X), :11.~ 4 lth .• tsz. Poz .aga- Pulegól, jb. Palanjek adók. és pk., Zágráb""'· Zt~grcb~ 
és ah. he1yhl'n, rs. G. helyben, 71!, XXVII, I*S. szi:~zekl sisaki j., ház 79, i. 4.30, H., rk. Sziazet 

r- .(1' e. ~- _ :Sisak, 74.1 kb., tsz. Zá.grih Zagreb, jb. és 
l'ak!":IC l'akroll'Z w v. 1-'.okráoz- Po~.krac adók. ah. Szaszet Sisak, ca. G. ::Jisak, 58, 

ú pK., Po•Be,lla vtn. Poiega, patraczi pat- XXVII, ~<:!, L t. éa u. p, Sziszek Sisak. 
nci .1.. • T és kg. Tora~oj, X). cs. G. hely· l'alanjek O, PalrmjeJt adó"· és pk., Zágrdb """ 
lten, f, .('l e. ~· z.,greb, szi~zek• sisaki j., cs. ~. Sziszek 

ka& Klh1a 11dók., L1111k pk., Pouegn. - Soaak, a. t. és u. p. S.z,azek Sisak. 
... Poiega, pakrácz1 pa~raci j., bé.:& 6:1, f P11lanka adók., Zrmanja pk., X Palanka, Ved~ 
ltil, M.. sz., rk. ea kg. 1-'akr.u:z Pakrac, 7liS riro., VrgOl'BC; Lika-Korbat1a ""'·- Lika-KrbavtJ. 
kla.., ta. Poiega, jb. éa ah. Pakrác.z graöaci j., ház !~, i. 14..:!, bz., h., o. kg. Zrmanja-

• 

-

-

• 
• 

-

-

• 

• -

-

-
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• vrelo, S7 ~ k:h., tsz. Gospié, jb. és ah. Gra~ac, cs 
o. Zrmanja-vrelo, 79, XXVI, 86, n. t. és u. p. 
Zrmanja.-vrelo. 

Palanka Q, Palank8. adók., Zrmnnja p k., 
Lika-Kot·ba"a ."m, Lika-Krba'IXJ, grncaci • J., 
0• cs. O. Zrmanja·vrelo, u. t. és u. p. Zrmo.n • Ja· 
t rel o. 

Paleinlk adók., Garelinica pk., X Po.lesn ik, 
Zdeneac; Belovár·Körös BjeZovar-K • rt.-

rk. ietJci, preAnicai j., ház !36, f. 1.156, H., n., 
Tomasica, kg. Pasijan, 2.8ö8 kb., tsz. Belov ár 
-Bjelovar, jb. Garesnica, ah. Belovár Bjelov ar, 
cs. O. Hercegovac, 16, XXVII, 87, u. t. és n. p. 
Gare!!Dica. 

k., 
es-

PaleAnik Q, Palesnik adók., Go.resnico. p 
BeZotJár-KOt-ös , Bjelot1ar-KrieetJci, gar 
nicai j., cs .. O. Hercegovac, n. t. és u. p. G ar es-

• mea. • 

k. 
ol-

Zagreb, kostajnicai j., ház i. 143, Sz., rk· 
és kg. Kostajnicn, !!6 kb., tsz. Petrínja, jb. Kos

jDica, ah. Pehinja, cs. ll. Kostajnica, 96, XXVII. 
, u. t. és u. 'P• Majur. 

ta 
S3 

Panjanl O, Panjani adók., Major pk., Zágráb 

" m. Zagreb, kostajDicai j., cs. o. Kostajnica, 
n. t. és n. p. :&lajur. 

Panje r-'1, HereiiiD adólr ., Peteranec pk., -Belo-

" ár-KöriJB vm. Bjelo'Dar-Krile."oi, kaproDczai 
koprivnicai j., cs. O. Kaproncza . KoprivDica, 

n • t. Kaproncza Koprivnica, n. p. Drnje, 

g 

p 

• 

P o D j i 6 i I. Gornje Dubrave. 
Paujlk r-'1, Podgorai! adók. és pk., Verőeze 11m. 
· Viro11itica, nasiczi naticei j., es. o. Pod

Ol'&i!, u. t. és u. p. Podsorac. 
P a n ji k P u s ta l. Po.njik. 
Panos r-'1, SzentgyOrgy Sveti luraj adók. és 

k., Lika-KorhatJa "m. Lika-Krbrwa, · 
senji j., cs. O. Zengg Senj, n. t. és u. p. 

Sz entgyOrgy Sveti Juraj. · 
P a D o s I. Stinii!ki Panos. 

• 

• 

--

Paliba r-, Alsómiholjicz - Donji Miholjao adó 
és pk., Veróc•e vm. Virovitica, alsómih 
jáczi donjimiholjaci j., os. O. AlsómiholjAoz 
- Donji Miholjo.c, n. t. és u. p. Alsómihoijá Cll Panitnac f""', Prizna adók., Jablanac pk., Lika- · 

8· 

- Donji Miholjac. 
Pallee f"'\, Dt·emica adók.· és pk., Modru 

Fitime Modru8-Bijeka, ogulini j., cs. O· 
Dre!nica, u. t. Jezerane, u. p. Dt·einica. 

d-Palijan·selo r-, Rakovica adók és pk., Mo 
ru1-Fiume ""'· Modru8-Bi:jeka, szluini 
sluDji j., cs. O. Rakovica, n. t. és n. p. Rakovi ca. 

PaUlnia r-, Rétfalu, Retfala adók. és p k., 
• J., Vertfeze Viro."itica, eszéki · osijeki 

• cs. o. Eszék Osijek, u. t. Németrétfalu N J 8· 
mni!ka Retfala, a. p. Eszék Osjiek S. 

P a l i l u l a l. Tenjska Palilula. 
P a l i n l. Paliba . 

• 

P a l i a a l a li l~ Gornji Lug. · • 

• 

'k •. Paljevlna Q, Potnjani adók., Bral!evci p 
Vertfeze vm. Viro"itica. diakovári djakov o i 
j, cs. O. Drenje, u. t. és n. p. Podgorac . 

l o-
P a l j e v i n a l. Knzininska Paljevina. · 
PaljeTlne Q, Narta adók., Ivanska pk., Be 

tár-Körös vm. Bjelovar-Kriievci, belovári 
bjelovari j., cs. O. I vanska, n. t. Bélovár · B • ~e-
lovar, n. p. lvauska. 

Paljogi Q, Sveta Jana adók. és pk., Zágr á b 
tm. Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., cs. o. 
Kra§ic, u. t. Jo.ska Jastrebarsko, u. p. Sve ta 
l ana. 

ze 
á.z 

Pancje adók., Levanjska· Varoii pk., Veróc 
em. Virovitica, diokov:í.ri djakovoi j., h 
~. i, 483, Sz., -=f, rk. Levanjska Varos, 4.9 13 
kb, tsz. Eszék Osijek, jb. és ab. DiakovAr -· 
Djakovo, cs. o. Levanjskn Vo.ros, 78, XXVIII, 90 

' 
q, t. Dinkovár Djakovo, n. p. Levanjska Varo !i, 

k., Pandat-selo 0, Knpine~ki Kraljevec adó 
Kupinec pk., Zágráb "m. Za,q1·eb, pisarovin 
j., cs. D. Zdencina, n. t. és n. p. Stopnicki Le 

• at 
S· 

kovec. 
• 

• 

Panjanl adók., Majur pk., Zágráb vm. · 

Korba11a vm. -- Lika-KrbatJa, zengsi senji j., 
cs . o. Jablanao, n. t. Karlopaga . Karlobar, u. p. 
Ja blanac. · 

P a p o. z o v i é M a l a I. Odvorci. 

re 
Paplől adók., Staza pk.,_ Z~gráb tJm. Zag
b, kostajDicai j., há.z 41, i, !55, Sz., kg. Meminska, 
3 kb., tsz. Petrinja, jb. KoslajDica, ah. Petrinja, 
. O. Crkveni Bok, 96, XXVII. 83, u. t. ésu. p~ Sal 
Papiéi O, Papi~i adók., pk., Zágráb 

57 
cs 

" m. Zagreb,· kostajDicai j., oa. o. Crkveni Bok, 
Uo t. és 11. p. Sd. 

P a p i é i l. Donje Dubrave. . 
P a p i é i l. Miroii. 
Papinec Q, Vidovec adók. és pk., Varasd"'"'· 

• 

Varaldin, varasdi vat-aillini j., cs. O. Ladanj- · 
sk o Brezje, u. t. Varasd Va1'8.!diD, u. p. Vidovec. 

Papuk f"'\ Mijaöi adók., B u~ pk., Possega tJm.-
Polega, pakráczi pakraci j., cs. o. Bui!ko 
K amensko, u. t. Pakrioz Pakro.c, n. p. Hui!ko 

amensko. K 
P a r a d iZ um I. Krapina • 
P a r a d us l. Jamnicka V elika. 
Pari!iél O, Lovinac adók. és pk., Lika-Kor
'Va vm. Lika-Krbava, grai!aci j., cs. O. Lovi-ba , 

na c, u. t. és u. p. Lovinac. · 
Parg O, Gol'&i!i adók., Cabar pk., Modrus
iume 'VIli. Modrus-Rijeka, i!abari j., oa. o. F 

Ca 
• 

har, u. t. és u. p. Cahar. 

Zr 
Pal'ipoTa Draga O, Zrmanja-vrelo adók., 
manja pk., Lika-Korbava vm. Lika-Krba11a. 
uco.ci j., es. O •. Zrmanja·vl'elo u. t. és u. p. 
manja-vrelo. 

gr 
Zr 

P a l'Í p o·v i 6 s e l o ·l. Kri. . 

Ra 
Pa1-u!enc adók., Dubrava pk., X Paruf.evec, 
dulec; Belo'Dár-Körös 11m. Bjelof1ar-Kri

uci, i!azmai j., ház 96, i, 4SB, H., rk. Dubrava, ~-

BC 

'1.9 ö9 kb., tsz. Belová.r Bjelovar, jb. és ab. Cuma, 

99 
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cs. IS.Öazma, 16, XXV, 87, a. t. és n. p. Dub1·ava. hjalovari j., es. IS. Belovlr - Bjelovar, •· t. 
Paralevec O• Parutevec adók., Dubrava pk., ös a. p. Severin. 

Belot~ár-Körös Bjelot~ar-Kt·iicvci, cazmai Pauci O, Belo adók., Bród K./m. Brod na 
j., cs. IS. Cazma, u.. t. és a. p. Dubrava. Kupi pk., Moarus-liiume Modru8-Bijeka, 

O, Vurnovcc adók., Kaiina pk., delnicei j., os. O. Brod-Moravice, u. t. Brad-
Zágráb tim. Zagreb, szentivánzelinai sveti- Moravice, a. p. Bród K.fm. Brod na Kupi. 
ivanzelinai j., cs. IS. K&Sina, a. t. Sesvete, a. p. Pauiíje O, Paueja adók., Levanjska Varoii pk., 
Kalliinll. Verúc.e t~m. Viro"i"ca, diakovári djakovoi 

Pasanska Gorica Q, Mod1·ovec adók., Go1·nja j., .::f, cs. O. Levanjska Varo§, a. t. Diakovir- . 
Stubica pk., Zágráb t~m. Zagreb, stubicai j., Djakovo, a. p. Levanjska Varoii. 
cs. IS. Donja Stubica, u. t. Donja Stubica, a. p. ·· Paukova Hala adók., pk., Zágráb t~•. 
l1ornja Stubica. Zagreb, petrinjai j., hb 50, f, 310, Sz., rk. 

PaslkoTcl Q, Poieiiki Kujnik adók., VHié-selo Sunja, kg. Dl'ljaca és· Svinica, 1.074 kb., tsz., jb. 
pk., Ponega t~m. Polega, pozsegai pofegai és ah. Petrinja, cs. O. Bijelnik, 96, XXVII, 
j., cs. o. Bul!ko Kamensko, a. t. és a. p. Pozsega a. t. és u. p. Sunja. 
- Poiega. PauloTIL O, Paukova Maia adók., Gradusa 

• 

P as j i N o a l. Gornji Kril. pk., Zá grá b tim. Za gre b, pelrinjai j., cs. G • 
Paakall r'\, J esenica adók .. Plo.ski pk., Moarus· Bijelnik, a. t. és u. p. Sunja. . 

J-'iunle tim. Moaru8-Bijeka, .ogulini j., cs. G. Paukonc adók., Szentivánzelina Sveti han 
Jesenisa, a. t. Pla~ki, a. p. l:iaborsko. Zelina pk., X Krifevcec, Paukovec, Zelinsko 

Pasiala adók., Jabukovac pk., X Donja Pastuiia, Bukevje, Zelinsko Vukovje ; Zágráb t~m. 
Goruja Pasluiia; Zágráb t;m. Zagreb, petrinjaa Zagreb, szentivánzelinai · svetiivanzelinai j., 
j., hú 66, f, 40i, Sz., kg. Komorovina és Tremu- hb 119, f, 788, H., rk. Cerje és Donja Zelina. 
injak, 8.370 kb., tsz., jb. és _ah. Petrinja, cs. G. :U85 kh., tsz. Zágráb Zagreb, jb. Szent.ivá,
Kraljev&uli, 96, XXVII, 83, 11. t. és a. p. Kral- seiina Sveti Ivan Zelina, ah. Zágráb -- Zagreb, 
jev6ani. . cs. O. Szentivánzelina Sveti lvan Zelina, 53, 

Palac adók., Grobnik pk., X Gronbicka Oreho- XXV, 8!, u. t. és a. p. Szentivánzelina Sveti 
vica, Koporovo, Pa~ac, Svilno, Zakalj; Modrus· lvan Zelina. . 
Fiume t~m. Moarus-Rijeka, suAaki j., ház 1ö8, Paukonc O, Paukovec adók., Szentiván
! 866, H., rk. Grobnik, 700 kb., tsz. Ogulin, zelina Sveti Ivan Zelina pk., Zágráb t~Jn.
jb. és ah. Suiiak, cs. O. Suiak, haditengerészet, Zagreb, szentivAn.zelinai svetiivanzelinai j., 
XXVI, a. t. Suiiak, a. P• Cavle. cs. O. Szentivánzelina Sveti Ivan Zelina, u. t. 

Palac O, Paaac adók., G1-obnik pk., és a. p. Szentivánzelina Sveti !van Zelina. 
Fiume tim. Modrus-Ii.ijeka, suAaki j., cs. o. P a u l im i n D v o r l. Pavlin D vo a·. 

.. Subk, •· t.· Suiak, u. p. ca~le. Paulonc r., Trojslvo adók. és pk., Belof1ár· · 

-

PúlJan adók., Gareiinica pk., Belo'DÚ·Körös Körös ""'· Bjelot~ar-Krilet~Li, b~lovári -
~- Bjelotlar-Kriiet~ci, gareiinicai j., ház 171, bJelovari j., cs. 0: H~lovár Bjelovar, m. h., 
! IU9, H., m., sz., T• ·rk. Toma!uca, t.S'lB kh., u. t. és n. p. Mtiiuhnovac. 
tsz. Belovár Bjelovar, jb. Gareauica, ah. Belovf.u· Pann·bri.o 0, Lukiou!-brdo adók., Pisarovina 
· Bjelovar, cs. IS. GareAnioa, 16, XX VII, 87, a. t. és pk., Zágráb . Zagreb, pisarovinai j., cs. O. 

•• p. Gareinica. • . Pokupsko, a. t •. és a. P• Pisarovina. 
PaliJan 0, Pdijan adók., Gareiinica pk., Bdo- Paunone O, Velika Mucna, ~ók., Sok?~ov~ 

tlár-Kört1B tim. Bjelot~ar-Kril tiCl, gar~snicai .,k., Belo_tJár-Kö~ös. "!": B;elot~ar-Kruetlet, 
j., T• cs. o. Gare~nica, u. t. és n. p. Garesnica. kapro~cza1 kopr~vmca1 J., ca. o. Sokolovac, a. t. 

p as i n 1. Brod na Kupi. LepaVln&, _a. p. Sokolovac. • . 
p AJ t k C r d dók é k Mi a t' a u n o v a c I. Crnopolockl Paunovao. 

n .. "·PO o . 1"\ e ln-gra. a.. · 8 P ·~ . 0 - p a u n o v a c l. Pann-brdo. 
rtll-~l~tl&e tlm. . ModruB·Rt-Je~a •. szlullll Paunovlé-selo O, Martndol adók., Netreti6 
alUilJl J., ?8 • O. Cehn-gt-ad, u. t. l:izlU1n • pk., Zágráb t~m. Zagreb, károlyvárosi 
u. P• Cetm-gro.d. karlovaci j., cs. O. Maii Modruiipntok, n. t. Károly-

PaAki Porat r'\, Cesarica adók., Karlopage vát·os Karlovac, u. p. Donje Priliiiée. 
Karlobag pk., Li~a-Korbat~a tim. Lika-Krbat~a. f\, éacinci adók., Or.Lhovica pk., 
gospici j., cs. O. Karlopugo - Karlobag, u. t. és Veröcze tim. Virot~itica. na~iczi na§icei j •• 
u. p. Karlopaga Karlohag. ~~~- o.· Orahovica, a. t. és a. p. éacinci. 

PaAnik. Q, Saiia adók., Heunja. pk., Varasd tim. Pavenka r., Lei!iée adók., ISinac pk., Lika-
- Var·aidin, ivaoeci j., cs. O. Bednja, a. t. Lepog- KorbatJa t~m. Li ka Kt·bava, c.rtocsáni otoeaci 
lava, u. p. Bednja. j., cs. o. Janj&!, a. t. Otoc:;án -· Otolíac, a. p. 

l'at.kovac Q, P1·espa adók., Trojslvo pk., BeZo· Ldóe. 
t~ár-Küt'ÖB tltll. BjeZot~ar-Kriiet~ci, helováli Paviclél Q, Rosopajnik adók., Ribnik pk., 
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Zágriíb vm. Zug·reb, károlyviLrosi karlo- grubisnopoljei j., cs. ö. Veliki Grdjevac, u, t;, 
vaci j., es. O. Mah. Mouru~potok, u. t. Károly- Veliki Zdenci, u. p. Veliiti Grdjevar. 
város Karlov ae, u. I•• Donjt! P1·iliSée. P a v l o v a e L Blagajski Pavlovac, Po.dgoraiiki 

p 11 v i c i 6 se l o l. Buzimski Paviciéi. Pavlovac, Vrehacki Pavlone. · 
P a v ke l. Brodski Zarnos t. · PadOTel adók., Vrdnik pk., Seertm vm. -
Pavkoviéi n, Grabar adók., Kalje pk., Zágráb iregi iri~ri j., biz 1!!3, f. 674, Sz., "f, . 

•m- Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., cs. O. rk. Ireg Irig, !.ö!U kb., tsz. Mitrovicza -
_ Kalje, u. t. Krasi6, u. p. Kalje. l"Oviea, jb. Ireg Irig, ah. Ruma, es. O. Majdan 

Pavkovté-selo Q, Donji Buda6ki adók., Krnjak Vrdnik, 70, XXVIII, 9.1, u. t. Ruma, u. p. 
pk., Moarua·Fiu1ne vn,.- Modrus-Rijeka, vojni6i V1·dnik. 
j., cs. o. Barilovi6, u. t. és u. p. Krnjak. Padovel O, Pavlovci adók., Vrdnik pk., Seere111 

P a v l a n c i l. Gjurgjevacki Pavlanci, ium- '""· · iregi irigi j., . .::f, cs. o. Majdan 
hera.cki Pavlanci. Vrdnik, u. t. Ruma, u. p. Vrdnik. 

. PavlciUé-selor-., Donje PrimiSlje adók., PrimiAlj e P a v l o v c i l. Po!eski PavlovcL 
pk., Modrua-Fiufl&e vm. .11Eoat·u8-Rijeka, P a v l o v i! a n J. Pavlovi!ani. 
szluini . slunji j., cs. o. Primiiljt~, u. t. Szluin PaTloveani O, Pltsivil!ka Reka adók., Pleii-
Slunj, u. p. vica pk., Zágráb "m. Zagreb, jukai jastre-

PaTlice r-., Plascanski Podhum adók., Plaiiki barskoi j., cs. O. Ja~ka Jaslrebarsko, u. t. és 
pk., Modrua-Fiutne "'"· ' Modrui-Rijeka, o. p. Jaska Jastreba1·sko. . 
o~rulini j., cs. O. Pla5ki, u. t. és u. p. Pla§ki. P a v l o v e e l. PtElira.dski Pavlovec, Ravenski 

P a v l i é i l. Cerovnik. . Pavlovec, Zabol!ki Paviovec. -
Padté-solo n, Kupinecki Krli.ljevec adók., P a v l o v i é B r d o I. Pavloviéi. -. 

Kupinec pk., Zágráb 11m. Zagreb, pisarovinai Pavlodél r-, Oiitarije adók. és pk., Modrul· 
j., os. lJ. Zdencina, u. t. és a. p. Stopnicki Leskovac. Fiume "m. Modrus-Rijeka, o~rulini j., ca. o . 
. Pavlliíanl Q, Vrtlinska adók., Cazma pk., Josipdol, •· _t. ?Bulin.'_ u •. P• Oatarije. 
Belo'IJár-Köröa 11m. Bjelo"ar~Kriievci, 6az- P a V l 0 Y ~é ~ l. KrJspolJe. 

j., cs. o. C:azma, u. t. Kri.l, 11• P• Cazma. P a v l o v 1 6 1 l. Pomkve. . . 

P lln D O '"'. H t" H t' dó'- é PaTU6Djak Q, Gal~rovo adók., Sveti-Martin pod 
av T r . ., arasz 1 ras 1n a ..... s 0 ,_. k. 17... • b q b bo · · 

... TT • ·r7" "t. ék' .. k' .o..l~em p , L.J .. gr~ 11m. oagre , samo r1 J., 
p ... , r erocee vm. r •ro"' 1.ca, esz 1 OSlJe 1 , ,. St . ,.,_. Ob " • Sa b 
. " ,, é c· . t. E ti cs. u. upnh.al r. AJ a. .. mo or, •• P• J., ca. u. ~sep n epm, u. rnes novo, L p. G 

1 
L h . VI d" l . a go vo. 

acz aza a 1s avc1. D b D · p ···t dók u rava r-., ODJe az:lrla e a ., 
PavliD·KloA~r adók., Kapela pk.,_?< Kapelsk Pazariste pk., Lika-Korba'Da 11m. _Li.ka-Krbava, 

Jakopovac, Pavhn-Kl.o§tar, Tvr~wa R.tJeka; J?~lo- peruliiéi j., cs. o. a. t. Ptru§ié u. p. 
"fJ6r-Köröa '""· B;elo11ar·Krue"c', helovan Pazariste. 
h~elovari j., biz 185, f. 91~, H.! sz., rk,- Zrinski, Pazarlsna Novosellja n, Donje Pazariste 
'1opolovac _és Kapela, kg. GornJe _SredJce, !.776 adók., PazariAte pk., Laka-Korba'Da 11m. Lil,a· 
kb., tsz., Jb. és ah. Belovár BJelovar,. cs. ö. Krba'Da, perusiéi j., ca. o. Pazniste, u.·. t. 
Kapela, 16, XXVII, 87, a. t. Belovár BJelovar, Perusié, u. p. Pazar1sle. 
Ilo P• Kap ela. PazarlSna Popovaéa n, Donje Pazar:i!te adók., 

PavliD-KloAtar Q, Pavlin-Klo!ilar adók., Pazariste pk., L•ka-Korbava . 11m. Lika-
Kapela pk., Belovár-Kiiröa vm. Bjelo11ar-Kri.- Krba11a, peruaiéi j., c.. o. Pazariiíte, u. t. Pe-
ietJci, belová.ri bjelovari j., cs. O. Kapelu., u. t. rusié, u. P• Paur1ste. 

. 

Belovár Bjelovar, u. p. Kapela. adók. és pk., X Balenija, Hudiak, 
P a v l j a n c i l. Virov~ki Pavlanci. Dunjevac, Kla11a~ko Polje, Krpanov Br.ije~r, Mil.li 
P a v l j a n i l. Draganiéi. Z1tnik., Otes, Pazariste, Stojevié-draga, Velilr.i 
PaTlomir r-., Novi adók. és pk., Moarua- Zitnik, Vranovinc; Lika-Korbava 11m. Lika-

:Fi.utne tJm. Modru§-Bijeka, cirkvenicai Krbava, peruiiéi j., llaz 37ö, f. 1.::;()7, ·H., (), 
erikvenicai j., cs. O. Cirkvenica Crikvenica, 7.016 kh., tsz. Gospié, jb. PeruAié, ah. Gospié, 

· .n. t. és u. p. Novi. cs. O. helyben, 79, XA VI, 86, u. t. PeruAié, ~-
PaTlovac adók., Veliki .Grdje\·ac pk., BelotJár- PazariSte O, Pazariste adók. és pk., Lika· 

Kiiröa 11m. Bjelovar-Kriievci, lfl'Ubisnopoljei Korbava vm. Lika-Krba11a, peruliiéi j., o. 
j., biz i49, f. 1.4!!9, H., sz., cseh, rk. Veliki es. ö. helyben, u. t. l'erusié, ~-
Grdjevac, kg. Veliki Grdjevac, 8.623 kb., tsz. Püurovec Q, l:luJio&cina adók. és pk., Varala 
Belovár Bjelovar, jb. Grubisno Polje, ah. Belo- ~- Varaidin, zlat.ari j., ca. O. Zajezda, a. t. 
vár Bjelovar, cs. o. Veliki Grdjevac, 16,.XXVI:, és u. p. Buuinséina. 
87, u. t. Veliki Zdenci, a. p. Veliki Grdjevae. Peelló adók., Sullapolje pk., X Pi!elié, Pepe· 

Q, Pavlovae adók., Yeliki Grdje,·ac lana ; Verócee tJm. Virovitica, verc5czei 
.Pk., Belovár-Körös vm. Bj•lo·var-Kriiuci, vh·oviticai j., ház 176, f. 1.097, sz., h., m., rk. 
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Suhopolje, kg. Suhopoljska Borova, .... 560 lr.h., 1 Peéno adók., Kalje pk., )( éuéi~l. Gruhat!• 
tsz. Es~ék Osijek, jb. és ah. Verc5cze Virovi- Peéno, Posina1r, Slijiéi, Zumberai!ki Gjuriéi, Zum
tira, ca. O. Suhopolje, 78, XXVIII, 89, u. t. és beraéki Goljuk, Zumberat'ki Stanit!i~i, Zumbe
•· p. Suhopolje. rai!ki Vranjak; Zágrdb t'm.- Zagreb, jaskai-

PöeHé O, Pi!eli~ adók., Subapolje. pk., Ytróc•e jastrebarskoi j., ház lOO,E 578, H., 1, ~.396 kb., 
""'· -- Yirovitica, verc5czei viroviticai j., tsz. Zágré.b Zagreb, jb. -és ah. Jaska Jastre
cs. o. Suhopolje, u. t. és u. p. Suhc-polje. · · bal'Sko, cs. O. Kalje, 96, XXVI, 8!1, u. t. Kra!iió, 

Pecara r-, Podgora6· adók. és pk., Yeróc:•e u. p. Kaije. · . · 
""'· Yiro.,itica, nasiczi na§icei j., ·,..s, o. Peéno O, Pe~no adók., Kalje pk., Zd.gráb 
Podgorai!, u. t. és •· p. Podgorai!. vm. Za.greb, jtiskai jastrebo.rskoi j., ; , cs. O. 

Pece O, Gotalovec adók., · Budiniiéina pk., Kalje, u. t. Kralié, u. p. Kalje. 
Varast-hm. Yt~raitlin, datari j., cs. ö. Zajezda, Peéarkovo O, Belaj adók., Barilovi~ pk., 
u. t. és u. p. Budlniléina,_ Modrus-l•'iume ""'· ModruJ-Bijeka, vojaiti 

P e c e l. Podbelako Pece. · j·• cs. ö. Bari lovi~, u. t. Ké.rolyváros Kar-
Pecka adók., pk., ZágráPJ vm. Zagreb, lovac, u. p. Barilovi~. 

topuskoi j., hú 103, f. 616, Sz., kg. Perna, !1.131 kh., P e é u r ko v o Brdo l. Peéurkovci. · • 

\sz. Petrinja, jb. Vrginmost, ah. Glina, cs. o. Crno- P e c e l i n J. Sedalce. . · · 
potoi!ki Paunovac, 96, . XXVI, 83, u. t. és u. p. Pe efce r'l, Lukovo Sugarje adók.~ ·Karlopago 
Topusko. . · · Karlobag pk., Lilei&-Korbat1a t1m. Lika-

Pecu Q, Pecka adók. és pk., Zágráb ""'· Krbat1a, gospiéi j., cs. o. Karlopago· · Karlobag, 
Zagreb1 topuskoi j., cs. o. Crnopoto6ki Paunov ac, u. t. és u. p • .Karlopaso Karlobag. · 
•· t. és a. p. Topusko. . . Pedalj adók., Rujevac pk., Zágráb .,m. -

Peckl adók.~ Gora pk., Zt!gráb ""'· Zagreb, Zagreb, dvori j., hé.z 89, f. 3M, Sz., kg. Rujevac, 
petriojai j., hé.z 89, f, 5~3, H., sz., rk. Cuntió, kg. 1.014 kb., tsz. Petrinja, jb. Dvor, ah. Petrioja. ca. G .. 
Bai!usa, 98! kh., tsz., jb. és ah. Petrinja, cs. G. Rujevac, 96, XXVII, u. t. Dvor, •· p. Rujevai!ki 
Petrinja, 96, XXVII, •· t. Kraslovica, u. P• BeAlinac. · · 
Bal!uga. Pedalj O, Pedalj adók., Rujevac pk., Zágráll 

Pecld 0 1 Peckl adók., Gora pk., Zágráb .,m. vm. Zagreb, dvori j., cs. ö. Rujevac, u. t. 
- Zagreb, petriojai j., ca. ö. · Petrinja, ·a. t. Dv or, u. p. Rujevai!ki Be§linac. 
Hrastovica, •· p. Bal! op. · Pejali:ui!a O, Cesarica adók., Karlopago .. Kar-

Peéane O, Debelo Brdo adók., Bunié pk., lobag pk., Lika-Korbava .,m. Lika-Krbt~va, 
Lika-Korbam ""'· Lika-Krbat1a, korenicai j., sospiéi j., cs. G. Karlopago Karlohag, u. t. és 
cs. G. Bunié, u. t. és u. p. Bunié. · u. p. Karlopaso Karlobag. . .. 

P e é a n i t Dobranski Peéani. Pejica fi, Stinica, adók., J ablanac plt., Lilca-
Peéariéi O, Vivodina adók. és pk., Zdgráb Korbat1a 11m. Li.ka-Krbava, zenni senji j., 

t~m. Zagrtb, jaskai jasb·ebarskoi j., cs. ö. cs. ö. Jablanac, u. t. és u. p. Jablanac . 
Kostanjevac, ·u. t. Krasié, u. p. Vivodina. Pekecl r'l, Primi§ljanski Tm~ adók., Primi!iije 

Peéca 0, Belgrad adók., Grilane-Belgrad pk., pk., Motlrus·Fiume t.m. Motlru8-Rijeka, 
Motlrus-.li'iume t1m. ModruB-Rijeka, cirkve- szloini slnnji j., cs. G. P1·imiiilje, u. t. SzJuin 
nicai erikvenicai j., es. ö. Cirkvenica · Crik- SlUD3, u. p. Primislje. 
venica, u. t. Grilane, u. P• Tribalj. PelinoTa Gora r'l, Draga adók., Suilak pk., 

Peéina r-., Buni~ adók. és pk., Lika-Korbatla Modrus-Fiume ""'· • J., 
• 

""'· Lika-Krbat~a, korenica~ j., cs. ö. Bunié, cs. ö. Su!iak, a. t. és u. p. Suk\:. • 

• 
u. t. és 11. p. Bunié. P e n e z i é l. Peneziéi. • 

P e é i n a l. Leiéarsta Peéina. Peneziéi r., Kupinec adók. és pk., Zdgráb 
Peélncl adók. és pk., Seerinl Srijem, 11m. Zagreb, j., cs. o. Pisarovina, 

zimonyi zemnni j., hú t:!l!, f. 1.4-ti Sz., .:f=-, u. t. és u. p. Zdeni!ina. 
rk. Golubinci, 3.346 kb., tsz. Mitrovicza Mitro· Pepelana r'l, Pi!eli~ adók., Suhopolje pk., 
vica, jb. és ah. Zimony Zemun. es. ll. Dobrinei, Yerócu ""'· Yirot1itica, verc5czei viroviti-
70, XXVIll, 9i, a. t. és u. p. Putinci. cai j., cs. o. Suhopolje, u. t. és u. p. Pivnica. 

Peélncl O, Peéinci adók. és pk., Beerém ""'· Pepelara 0, Nov~ka adók., Gola pk., Belo· 
- Srijem, zimonyi- zemuni j., .:f=-, cs. ll. Dob- vár-KéJrüs -vm. Bjelovar-KrifetJci, kapronczai 
rinci, u. t. és u. p. Putinci. kopl'ivnieai j., cs. ö." Gola, u. t. és a. p. GolL 

Peéine O, Podvelica adók., Suilak pk., Motlrul- Pereglao Polje r'l, Lovinac adók. és pk., Lika-
Fiume vm. Motlrui-Rijeka, suilaki j., cs. ö. Korbava vtn. Lika-Krbava, gral!aci j., es. O. 
Su§ak, u. t. és u. p. Suilak. Lovinac, u. t. és u. p. Lovinac. 

Peél.Aée O, Bukov Vrh adók., Skl'ad pk., Perenci adók., Vilié-seio· pk., X Perenci, 
Modrus-FiuiM tltn. Modrui-Rijtka, delniceij., Po!e~ki Bl'djani; Pouega ""'· Polega, pozse
es. O. Brod-Moravice, u. t. és u. p. Skrad. gni po!egai j., ház 56, i. 3fí0, Sz., ri.. Sken-
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' 
derovci, kg. Oljasi é3 Slobostina, Ul39 kh., lsz., Andrije,·ci, kg. Novo 'fopolje, 4.003 kb., tsz. 
j b. és ah. Pozsegn -. Pozega, cs. O. . Biskupci, Pozsego. Pozega, jb. és ah. Brod, cs. o. Vrpolje, 
18; XXVIII, 91, u. t. és u. p. Pozsega . Pozega. 78, XXVIII, 91, i(! m. h., u. t. és u. p. Andrijevci. 

Perenel 0, Perenci adók., . Velié-selo pk., Po- I•erkovol O, Perkovci adók., Andrijevci pk., 
11ega t~m. Poiega, pozsogai pozegni j., cs. Pozsega tim. Poiega, bro:li j., cs. O. Vrpolje, 
41. BiSkupci, u. t. és u. p. Pozs!.lga Po.iega, m. h., u. t. és u. p. Andrijevci. 

Periéi O. Barié-selo adók., Krnjak pk~, Mod- r"\, Krispoije adók., Jezerane pk., 
rus-Fiume tim. Modrui-Bijeka, vojniéi j., cs. Lik~·Ko,·jatla tim. - Lika-Krbat~a, brinjei j., 
41. Veljun, u. t. és u. p. Krnjak. cs. ö. Jezerane, u. t. éi a. p. Kriiipolje. 

P e r i é i l. Janjan i. · P e l' It o v i é s e l o l. ~etinaiíki Perkoviéi. 
P e r i é s e l o I. Periéi. Pernn adók. és plt., Zágráb t~m. Zagreb, 
Perjasfoa adók. és pk., x Donja Perjnsica, lopuskoi j., ház 180, ~ t.t!tl, Sz., T• rk. Topusko, 

Kestenjak, Koranska Strana, :Mal'lovnc, .Maurovié . .f..519 kb., tsz. Petrinja, jb. Vrginmost, ah. Glina, 
Perjasica, Perjasiiíki Ponorac; Morlrus-Fiume C!J. O. Grnopotoiíki Paunovac, 96, XXVI, 83, u. t. 
"m. Modrus-Ri.fekt;c, vojniéi j., ház 178, f és u. P• Topusko • 
1.1 a, Sz .. .:f-, rk. Brest,. 4-.6ö6 kh., · tsz. Ogulin, Per na O. Perna. adók. és pk., Zágráb ""'- -
jb. Krnjak, ah. Szluin . Slunj, cs. o. helyben, Zag'reb, topuskoi j., T• cs. O. Cmopotoiíki Pau~ 
95, XXVI, 84-, u. t. Generalaki Stol. ~- novae, u. t. és u. P• Topusko. . 

Perjasica O, Perjnsica o.dók. és pk., .Modt'tfB- Pernari n, Krispolje adók., Jezerane pk., Lika- . 
Filuna v1n. Moihus-Rijeka, vojniéi .i., .:j=., Korbava ""'· Lika-Krbatla, brinjei j., cs. o. 
cs. o .. helyben, u. t. Genero.lski Stol, !Xl- Jezero.ne, u. t. és a. P• Krispolje. 

Perj88U\kl Dukovae 0. Perjasicki Kuzma a·1ók., P e r n a r se l o l. Pernari. · .. 
Perjasica pk., Modrus-Fiume vm. lllodrus- Pedaves adók., Lobor pk., X Delkovec, Per:
Rijeka, vojniéi j., cs. O. Perjo.sicn, a. t. Generalski sa ves, Periaveski Ferkuljevec, Sipki, Vukanci; 
Stol, u. p. Perjasica. .. Varasd '"''· Varaiain, ziatari j., ház 340, 

Perjasickl Kl a nac O, Perjasi<"ki K ur.mn adók., J! !1.!!69, H., rk. Lobor, Maiíe és Mihovljan, 
Perjasica. pk., Modrt~s Fiume tlin. Mod·rus· kh., tsz. Varasd Varaidin, jb. és ah. Zlatar, cs. O. 
Rijeka, vojniéi j., cs. o. Perjasica, u. t. Gene- Zlutar, 63, XXV, 81, u. t. Zlatar, "il. P• Lobor. 
ralski Stol, u. p. Perjasica. Ped:n-es O, Per§aves adók., Lobor pk., 

Perjasickl Kuznta adók., Perjaaica pk., X Varasd vm. · Varasdin, ziatari j., cs. ll. Zlo.tar, 
nonja Visoiíka, Donji Poloj, Gornja Visoéka, Per-· u. t. Zlatar, u. P• Lobor. . 
jasiiíki Bukovac, Perjasicki Klo.nac, Perjasiéki Per!Javeski Ferknljeveo Q, Per5avea adók., 
Kuzma; Modrus-Fiume vm. .J.Yoclrui-Bijeka, Lobor pk., Vat·asd vm. Varaldin, zlr.lo.ri j., 
vojniéi j., ház 169, f. 936, Sz.., kg. Sre :lnji Polo j. cs. ö. Zia tar, u. t. Zla!at·, u. p. Maiíe. 
·sBSO kh., tsz. Ogulin, j b. Krnj ak, ah. Szluin Per~ié 0, Ferdinandovae o.dók. és pk., Be
Slunj, cs. O. Perjasica, 96, XXVI, 84-, a. t. Ge- lotlát·-Körös """· Bjelovar-Kriievci, gjurgjevaci 
neralski Stol, u. p. Perjasica.. j., cs. ll. Gjurgjevac, u. t. Gjurgjevo.c, u. p. 

Perjasickl Kuzma O, Perjasiaki Kuzma· adók., Ferdinandovac. 
Perjasica pk., Modrzts Fiume vm. Modr·u~- P es i é ko n ak I. Persié. • 

• 

Bijeka, vojaici j., cs. O. Perjasica, u. t. Gene- P e r si n o v a e I. Zaistovec. t 

ralski Stol, u. p. Perjasica. · P e r !í i n s e l o I. Bralina. 
Perjaslc~l Ponorac 0, Perja~ica .. adók. fls. P~·~ adók. és pk., X JuriAié, Karaula, Li-

!'forlrus-F"'".""~ tl11&. lfl?drus-Bt?eka, VOJD1ÓI pova Glavica., Perosiéi Perusiékn Ko.l'J.iia, Peru
J., c_s. _o. PerJastca, u. t. Generalskt Slol, u. P• !iiéki Bukovac, Prvanei; Lika-Korbat"J flm. -

PerJaStca. v .. • • • Lika-Kt·bava, peruliiéi j., ház 295, f 1 H ... o, 
Perjaaleki ToMk O, SvoJlC adók., PerJaatea kg., Studenci, 4-.106 kh., tsz. Gospié, jb. Peru§ié, 

p~.! ~odrus-Fiume. v~&. Modrui-Ri.ieka_, voj- ah. Gospié, cs. o. Perusié, 79, XXVI, 86, p e. 
ru61 J., cs. ö. PerJnstca, u. t. Generalakt Stol, 

• 
Q, p. Perjasica. i . dók k T, v 

11 • • _ • · Perus é O, Peru!íté a . és p ., .u.ka-.o..or· 
Perjaslcko Novo selo O, Polo; adok., Per;a- b L'k K ,, §"é" · ± o 

aic k. · . ..., .:~ • R . . , (Wa vm. ~ ·a- rvava, peru 1 1 J., 0 , cs. • 
o. p , un&e t~m. .m.o .... t·ua- ·~JC~•a, p ... .. fl! ... -n.. 
· · · · .... P · · t G l k' St l eru:~z...;, e. ~· vo;mc1 J., cs. v. erJaslca, u. • enera s ·1 o , ~· . . 

Q, p. Pe1·jasica. ~ern,_s1éka Ka1uia 0• Perus1é adók. é~ ~~·· 
Perjavlea 0, Gornji Stenjevec adók., Stenje- Lika-Korb~~a tim. L,ka-Krbava,. _P!lru!hót J., 

vec pk., Zág 1·áb tim. Zagreb, rág•·ábi zag- cs. ll. Pernsté, a. t. és u. p. Perus1c. 
rebi j., cs. o. Vrapiíe, u. t. Zágráb .Zagreb, Peru~iéki Dakovac O, Pe1·usié adók, é3 pk., 
•· p. Stenjevec. · Lika-Korbava t•m Lika-Krbava, perusiéi j., 

Perkovol adók., Andrijevci pk., Poesega v11&. ~s. O. Perusié, u. t. és u. p. Perusié. 
- Polega, brodi j., ház 193, f 1.076, H., rk. Pl'sak Q, Gornja Kupiíina adók., Krúié pk., 
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Zágráb tim. · Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., Petennec o, Peteranec adók. és pk., Belorulr-
os. ll. KraAié, a. t. és a. p. KraJi~ Körös vm. Bjelot~ar-Krilevci, kapronczai-

P es ak I. Lipov Pesak. koprivniooi j., 0 , cs. ll. Kaproncza- Kapriv-
Peskonc O, Lonjica adók., Vrbovec pk., Be· nica, a. t. és u. p. Drnje. 

lot1ár-Kör61 t~m. Bjelot~ar-Krilet~ci, kllrllsi Peteranaki IConaci r\, Gola adók. és pk.,. 
krilevcii j., cs. ll. Brckovljani, u. t. és u. p. Belovár-Köröl vm. Bjelovar-Kr·ilet~ci, kap- . 
Vrbovec. ronczai koprivnicai j., cs. ll. Gola, a. t. és. 

Peskonöka Greda 0, Lonjica adók., Vrbovec a. p. Gola. 
pk., Belot~ár-Köröl · ""'· Bjelovar·Krilevci, P e t e rsa l a ll l. Petranovci. 
kllrllsi krilevcii j., cs. ll. Vrbovec, u. t. és u. p. P e t e r s h o f l. Petrov Dvor. 
Vrbovec. Pétenarad Petrovaradin v., Sserim 11m.-

Pe!16enicn-brdo r-, Katoli6ko Selillée adók., Srije'"• ház 697, !. 5.7!7, H., n., ro., O• q. 
Ludtna pk., Belovár·Körös 11m. Bjelovar-Kri- Bukovac, 7.=>16 kh., tsz. Mitrovicza Mitroviea~ 
ie.,ci, kutinai j., cs. o. Popova6a, u. t. és u. p. jb. Karlócza Srijemaki Karlovci, ab. 
Ludina. cs. O. Karlóeza Karlovci, 70, XXVIII~ 

PeAéeno adók., HraSéina-Trgovillée pk., }( 9!!, ~· r. e., 
Hnsinec, Maretié, Pe§éeno, Vrhovo; Varasa "'"· . Petinn O, Kosnica adók., Öi6e pk., Zá g-
- Varaiain, ziatari j., hiz !103, :E 1.890, H., ráb vm. Zagreb1 nagygoricmi velikagoricai 
rk. Hraséina, 2.785 kb., tsz. Varasd Varaldin, j., cs. O. Nagygoricra V elika Gorica, u. t. Nagy-
jb. és ah. Zlatar, cs. o. Zajezda, I>B, XXV, bl, goricza Velika Gorica, u. p. Novo Ciae. 
u. t. és u. p. Donja. Konj§éina. Petkovnc adók., ffiinja pk., Zágráb 

Pe!léene O, Peséeno adók., Hraséina-Trgo· Zagreb, pellinjai j., ház 30, f, 17-1, Sz., kg. Blinja~ 
visée pk., Varala ""~· Varaiain, ziatari j., iHS kh., tsz., jb. és ah. Petrinja, cs. O. Bijelnik~ 
es. O. Zajezda, u. t. és u. p. Donja Konj!iéina. 96, XXVII, 83, u. t .. Hrastovica, u. p. Blinja . 
Pe~öenica adók., Lekenik pk., X Brefanske Petkovac O, Petkovac adók., Blinja pk., Zág-

Jiodruse, Lekeni~ki Bl'Biani, Lekeni~ki ráb vm. ZatJ''etJ, petriojai j., cs. ll. Bijelnik,. 
Gajec, Lekeniilki Gradec, · .Majur Jurjevac, Besl!.e- u. t. Htasto~ica., u. ll• Blinia. 
nica, Prkovac, Severje, Zebinee; Zágráb vm. Petkov Breg O, Podokiéki Dremik adók~ 

Zagreb, sziszeki · sisaki j., ház 187, i. 1.066; Sveli Martin pod Okiéem pt., Zágrá'6 ""'· -
H., o, 6.4!7 kb., tsz. Petrinja, j b. és ah. Sziszek Zagreb, sarnohori j., cs. o. Zdenl!ina, u. t. Zden-
- Sisak, c~;. o. Lekenik, 53, XXVII, 8!, u. t. és !!ina, u. p. Galgovo. _ 
•· p. Leken ik. P e tk o v D o l 1. Letovaniéko Cerje . 

Peiíiíenfca o, Pe!il!enica adók., Le.kenik. pk., P e tk o v D 9 l 1. Manastiz· BeJenovo . 
Zágráb vm. Za gre b, sziszeki - sisaki j., ö, P e tk o v e c l. Topli~ki Petkovee . 
es. o. Lekenik, u. t. és a. p. Lekenik. · Petkoviél r-., 'Mocilski Zbjeg adók., 

• 
Peilöenik o, Jagnjedovae adók., Sokolovac pk., pk., Modrus-Fiume vm.-Moarui-Bijeka, szluini 

Belo11ár-Körö1 "'"· BjelofJar-Kriie'Oci, kap- slunji j., cs. ll. Gornja Moöila, u. t. Szluin-
1-onczai koprivnicai j., cs. ll. Sokolovac, •· t. Slunj, u. p. Primi!ilje. 
Kaproncu Koprivnica. a. p. Sokolovac. Petraci r-., Brinje adók. és pk., Lika-Korbama 

Pe!luU r-., Janja Gora adók., Plüki pk., Moa- vm. . Lika-Krba"a, brillJei j., cs. o. Brinje, 
rus-Fiume Moarui-Rijeka, ogUiini j., u. t. ~a u. p. BrinJe. 
cs. o. Plllllki, u. t. és u. p. Pla§ki. Petrakevo O, Duga Resa. adók. es pk., Zág-

Peilutoy Dolac r-., Smokrié adók., Lovinac ráb vm. Zagrib, károlyvárosi karlovaci j.~ 
pk., L1ka-Korbava vm. Lika·Krb·a11a, graöaci cs. O. Duga Resa, u. t. és u. p. Duga Resa. 
j., ca. O. Lovinac, u. t. és u. p. Lovinac. P e t r ak o v o B r d o l. Petrakovo. 

P e t ak l. Crikvenica. · Petranovci r-, Kre~telovac adók., Delanovac-
p e t ak i l. Draganiéi. pk., Poe1ega 11m. Poi~ga, daruvari j., es. o. 
Petanovié-brclo 0, PodJapac adók. és p.k., Uljanik, u. t. Daruvár Daruvar, u. p. De!a-

• 

Lika-Kot·bava vm. Lika-Krbava, udbinai j., es; novae. 
ll. Podlapac, u. t. Udbina, u. p. Podlapac. n, Komié adók., Udbina pk., Lika-

Petelal r-., Petrijevci ~dók. és pk., Verőele Korbava vn1. Lika·KrbafJa, udbinai j., cs. G • 
""'· Virot~ilica, eszéki osijeki j., cs. o. Udbina, u. ~. és u. p. Udbina. 
Bizovac, u. t. és u. p. Petrijevci. P e t r a !i i é i I. Petr&Sica. 

Peteranec nddk. és pk., Btlovár-Körd1 'Om. Petravec Q, Vukomerié adók., Dobranec pk.. 
Bjelo"ar-Kriievci, kapronezai .lmprivnicai j;, Zágráb ""'· Zagreb, nagygoriczai velika
ház 515, :il. 2.4.-1-6, H., o. kr. Kaproncza goricai j., ca. o. Pisal'ovina, u. t. és u. p. Nary-
Koprivnica, -1.(00 kb., tsz. Belovár Bjelovar, jb., goricza V elika Gorica. · . 
és ah. Ka.proncza Koprivnica, cs. O. Kaproncza P e t r i é e v B l' i j e g l. Tkalci. 
Koprivnica, 16, XXV, 88, u. t. és u. p. Drnje. Petriöka ndók., Ivanska pk., X Babinri, Donja 
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PetriC!ka, Gornja PebiC!ka; Belovár·Körös '*· ráb vM. Zagreb, petriojai j., cs. 3. Sonja, L t. 
BjelotJar-Krimci, belová1·i bjelovari j., baz és u. p. Sunja. 
188, i 1.003, H., rk. Ivanska é8 Samarica, 8.6a P e t r i n j s ll: o s e l o L Donja Kupl'!inL 
kb., tsz.~ jb. 6s ah. Belovar Bjelovar, cs. o. PetrinoTiéi O, Drivenik adók. és pk., Mocfru•-
Itanska, 16, :XXVII, 87, u. t. Belovár Bjelovar, Fivfll8 ""'· Mocfrui-Rijd:a, 
L p. Ivanska. erikvenicai j., ca. G. Kraljevica, •· t. KriiiUe, 
Petrl~ko selo Q, Kaije adók. é8 pk., Zágráb u. p. Drivenii!ki Zagrad. 

.... Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., cs. 6. Petrova r-., Krmpote adók., Krivi Pat pk., 
Kalje, u. t. Krdi6, a. p. Kalje. Lika-Korb(Jf)(J '"''· Li1ca-Krbawa, zencri -

PetrQanec adók. és pk., Varaiti wm. Va- serji j., cs. G. Senj a. t. SenJ, 
raidi•, varaidini j., ház 166, i, 1.189, a. p. Krivi PaL 
H., O• 1.1lJ6 kb., tsz., jb. és ah. Varasd P e t r o v a c l. Petrone. 
Varaldin, cs. G. Vinioa, 16, XXV, 88, a. t. Vinica, P e t r o v a i! ka D u b r a T a l. PetroTci. 
cg:J. · Petrova Draga r-., Zdenac adók., Tounj pk., 

Petrljanec mv., Petríjanec adók. és pk., Va· Moaru1-Fiume 11m. Modrus-Rijd:a, oculilli j., 
rtUd vm. VaraldiA, varasdi .Taraldini j., cs. G. Josipdol, a. t. és a. p. Tounj. 
O• cs. O. Vinica, u. t. Vinica, IZJ. Petrova Gora adók., Lobor pk., X Cebovee, 

Petrijanecl:a NoTa Ves adók., t'etrijanec pk., Loborski Golubovec, Petrova Gora, Petrovagorska 
. X Ban.;ki Marof, PetrijaneC!ka Nova Ves, Ze- ; Varasd vm. Varaldin, ziatari j., hb 

lendvor; Varaid t1m Varasdits, varasdi 803, i 1.666, H., rk. Lobor, i . .&S;> kb., tsz. 
varaidini j., hb 1.:22, :E 1.0991, H., rt. Petrijanec, Varaldin, jb. és ah. Zlatar, cs. G. Zlatar, 68, 
1.94t:i kb., tsz., jb. és ah. Varasd Vara!din, XXV, 81, a. t. és a. P• Veternii!ki Golubovec. 
cs. G. Vinica, 16, XXV, 88, u. t. Vinica, u. p. PetroTa Gora O, Petrova Gora adók., Lobor 
Petrijanec. pk., Varala vm. Vara.Min, ziatari j., cs.- 6. 

Petrijaneckn. NoTa Ves O, Petrijanei!ka Nova Zlatar, •· t. és •· p. Veternii!ki Golobovec. 
Ves adók., Petrijantlo pk., Varasd vm. "Varai· P e tr ov a G o r a I. Topuska Petrova Gora. 
diA, varasdi varaidini j., cs. O. Vinica, a. t. PetroTagors.ka V O, Petrova Gora adók., 
Vioica, u. p. Petrijanec. Lobor pk., Varaiti . Varaitlin, zl•l.!ari j., 

PetrljeTacl:l Cerovao "• Petrijevci adók. és cs. o. Zlatar, a. t. Yeterniéki Golubovec, a, p. 
pk., Verócze fJ11Z.. Virovitica, eszéki osijeki Lobor. 
j., cs. G. Bizovac, u. t. éli u. p. Petrijevci. . PetroTa Poljanil. O, Kestenovac adók., Krs-

Petrijefnckl Selcl (), Petrijevoi adók, és pk., tinja pk., Motlrus-l'"iume mn. .Modru8-Bijeka, 
Verócze t~m. Virovitica, eszéki osijeki j., vojniéi j., cs. G. Krstinjn, •· t. Vojnié, u. p. 
cs. G. Bizovac, u. t. Bizovac, u. p. Petrijevci. lú-stinjo.. · 

Petrl,jncl adók. és pk., X Hranik, Budvaj, PetroTaradln -- Pétenarnd v., Szerém 1:111.-

JarC!evac, Jelen-grad, Madarínci, Pete ld, Petri- Srijem, ház ü!J7, f, 5.ö!l7, H., n., m., o, kg. Uuko
jeni!ki Cerovac, Petrijevaéki Selci, Petrijevci, vac, 7.616 kb., tsz. Mitrovioza Mitrovica, jb . 

ZeC!evac; Verdeze tnn. Virovitica, Karlócza Srijemaki Karlovci,. ah. Ruma. cs. G. 
- osijeki j., ház 6~5, i 2.862, H., n., m., K&J·lócza Srijemaki Karlovci, 70, XXVIII, 9!1, 

o. kg. Csepén Cepin, tO.tM kb., tsz. Eszék illi· r. _rt e. 
Osijek, jb. Eszék felsőváros Osijek gornji grad, Petrovci adók. és Szertm vm. Srijem, 
ah. It:szék Osijek, cs. o. Bizovac, 78, XXV111, vukovari j., ház 189, i. 1.03!, R., sz., 1, rk. Ójo.n-
91, r. ~. kovácz Stari Jankovci, kg. Marinci, 3.495 kb., lsz. 

O, Peb·ijevci adók. és pk., Veröc•e Eszék Osijek, jb. és ah. Vukovár- Vukovar, 
wm. Virovitica, eszéki osijeki j., o, cs. O. cs. G. Nu!ito.r, 70, XXVIII, 90, u. t. és a. P• 
Bizovac, ~. Vukovár Vukovar. 

(), liabar adók. és pk., Lika- PetroTci O, Petrovci adók. és pk., Szerit/l 
Korbava t~m. Lika-Krba1Ja, otocsáni oto&lci f)tla. Srijem, vukovari j., 1, ca. G. Nu!itar, u. t. 
j., cs. G. Dabar, u. t. Otocsán Oto&lc, a. P• és 11. p. Vukovár Vukovar, 
Sk&J·e. P e t r o v c i l. Donji Petrovci. 

Petrlnja v., Zágráb t~m. Zagreb,. biz 804o, adók., KarlovC!i6 pk., Surtm vm. -
:E 6.686, H., sz., o, ;=., 7.040 k.h., tsz., jb. és ah. Srijem, zimonyi zemuni j., hiz 16~, f, 899, Sz., 
helyben, cs. G. helyben, 96, XXVII, 83, r . .::f, rk. Zimony Zemun, kb., tsz. Mitro,·i-

_rt e. cza Mitrovica, j b .. és ah. Zimony Zemun, cs. 
Petrinjci Sunja pk., Zágráb t~m. G. Dobanovci, 70, :XXVlll, 9!, u. t. és a. P• . 

Zagreb, pehinjai j., ház 7:!, i, 404, Sz., rk. Sunja, Surein. 
kg. Brdjnni, 1.öS4 kb., tsz., jb. és ah. Petrinja, Peb'OTcl6 o, Petrov~ié adók., Kal'lovC!i6 pk., 
cs. O, Sunja, 96, XXVII, 83, a. t. és il. p. Sunja. Szerdna vm. Srijem, zimony• zemuni j., .::f, 

Petrlnjcl O, Petriojei adók., Sunja pk., Zág· cs. G. Dobanoni, u. t. éa a. p. Surcin. · 
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Peb'nv .. nvor ~""""~, . R~ma adók. és pk., Sztwtn• PetruA-vrh o .. Viv?din~ adók. és pk., Zágráb 
'"''·· - Sr·1.1e"'• ruma1 J., cs. ö. Ruma, u. t. és vm. Za,qt·eb, Jaakat Ja&trebarskoi j., es. lJ. 
11. p.· Ruma. · · Kostanjevnc, a. t. KrRilié, a, p. Vivodina. 

Petrone o. Greda adók., Sela pk., Zágráb Pibovec o. K~lemen adók., Jallllbet pk., Ve~
t~m. ·- Zagreb, sziszeki sisaki j., cs. ö. Szi. t•ascl "m. Varazclin, varasdi varaidini j., cs. 
siek ~isak, u. t. Petrin,ia, u. p. Sels. 0. Varasd - Varo!din, a, t. Varasdteplicz Va

Pt'ltrod61 O, Podhum adók., Jelenje pk., Mod- razdinske Toplice, a. p. Jalzabet. 
ru.-Fiume vm. - Modrui-Ri.feke~, suiaki j., cs. Pijavfoa r., Krivi Put adók. és pk., Lika-Kor-
ö. SuAo.k. a. t. SnAak. u, p. Jelenje. bava t·rn. Lika- Kt·bava, zengri senji j., cs. lJ. 

P e t r o v i é i l. MoraYil!ki Petroviéi. Zengg Senj, a, t. Senj, u. p. Krivi Put. 
PetToTina adók. és pk., X Brezari, Petrovina; P i j esk i · g r e d a l. Kalinovailki Pijeski. 

Zágráb vm. Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., Pijevci ~ PrimiAlja adók és pk., Modrul-
hú 1!,, í R2~ H., 0 , 1.5f9 kb., tsz. ZAgri.b Fiume vm. Moarui-Rijeka, szluirii slunii 
7.agreb, jb. és ah. Jaska Jastrebarsko, cs. ö. j., cs. ö. ::>rimi§lje, u._ t. Szluin Slunj, u. p. 
KraAié, 96, ·xXVI, ~!, u. t. Jaska Jci.sti·e- Pt·imislje. 
barsko, [8J. . P i j e v: e i l. Moi!ilski Pijevci. 
· Pet"roTina o, Petrovina adók. és pk., Zágráb ' Pila O, Kraljev V1·h adók., Bistra pk., Zágráb 
tJm. - Zagreb, jaakai jastrebal'skoi j.. 0 , cs. ö." vm. Za gre b, a tubicai j., cs. o. Bistra, u. t. 
Kra§ié, a, t. Jaska Jastrebarsko, 0· Don~a Stubica, '!l• P• ~istra. · 

P e t l' o v i n a I. Turopoljska. Petrov ina. · P t l a l. Sevma PolJana. 
Petrodnski NoTaki o, Volavje adók., Petro- Pllar 0, Licko Cerje adók., Lovinac pk., Lika-

vina pk., Zágráb vm. Zagreb, jaskai jastrc- KMbava vm. Lika-Krbava, gra&lci j., cs. ö. 
barskoi j., cs. O. · Jaska. -- Jast1·ebarsko, a~ t. Lovinac, u, t. és u. p~ Lov:inae. _ 
Jaska Jastrebarsko, a. P• Petrovina. · PllatoTcl O, Sekulié adók., SoAice pk., Zág-

Petrovo Polje 0 Donje Predrijevo adók., ráb tJm. Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., cs. 
Orahovica pk., VeróC•; vm. Virovitica, nasiczi O. Kostanjevac, a. t. Kra5ié, a. p. Radatoviéi. _ 
- naiicei j., cs. ö. Crnac," u. t. (:acinci, u, p. Plllca f"\, Gornje Bazije adók., Lukács Lukae 
Zdenci. . pk., Verócee t~m. Virot1ilica, ver&zei viro-

p e t r o.,. o P o lj e I. Golenié. vilicai j., cs. O. Trézenföld Terezino Polje, u. t. · 
Petrovsta Brezovica o, Petrovfko adók. és és a. P• Lukács Lukae. 

k TT .. TT w;~. k • . . " p i l i p o v i ó i L Veliti Sum.;ar. p .. ~ are~~ .. t:tn. ~ arae .. ut, rapmai J., cs. u. ~...." 

Krapina, a, t. és u, p. Krapina. · Pilje ;-.., Moi!ilski Zbjeg adók., PrimiAlja pk., 
Petronka Preseka O, Petrovsko adók. és Modrus-Fiume vm. Modrui-Rijeka, szluini 

p'k., Varasd vm. Varasdin, krapinai j., es. O. slunji j.; es. o. Gornja Moéila, a. t. Stluin · 
Krapina, u. t. és a. p. Krapina. • Slunj, u. p. Primi§lje. 

PetroTSki Benkonc Q, Petrovsko adók. 1\s Piljenica f"'l, Pakrani adók., Sira& plr., Poeaega 
pk., Varasd vm. Varaidin, krnpinni j.,. es. ·1nn. Poiega, daruvari j., cs. ö. DaruvAr --· 
!1. Krapina. u. t. és u. p. Kr;lpina. Daruvar, u. t, és a. p. Siraé. 

Petronkt Viilovec O, Skaril!evo ariók., Pet- Piljenice adók., Lipovljani pk. Pofl8ega 
~ovsko pk., Va~ascl "m. Varastlin.' krapinai Poiega, novsk:ai j., ház 1110, 't 603, H., rk. 
]., es. ö. Zai!retJe, a. t. és u, p. Krapma. Lipovljani, 3.965 kb., tsz. Pozsega Po!ega, jb. 

Pe1ironko adóf. és pk., . X Maia Pal!etina. Novska, ah. Újgradiska --Nova üradiAka, cs • .O. 
Pe.trovska Brezovtca, Petrovska Preseka, Petrov- Lipovljani, 78, XXVII, 89, a. t. és u, P• Lipovljani. 
skt Benkovee, Petrovsko, Podgaj, Rovno, St ara Pllj 1 O P'l' · dók L' l· · k 
V . TT .. TT • .. • k . . . ház en ee , 1 Jentee a ., 1pov ,Jani p ., 

es, ~ arasr. t~m. ~ ara8totn, raptnat J., Po~ . . L' 
'1.79 ll 1 896 H :1:: 1 603 kb t V d Poesega vm. lfjega, novakat J., cs. ll. tpov-

' :z::. • , ., u• . • ., sz. aras 1. . _,_ é L' 1- · 
V -"'d' 'b és h K · ,. Krn . 53 JBDI, u. •• s a. p. 1pov J&DI, ar.u. m, J • a . ra p 10a, cs. u. p ma, , . . . 
XXV, 1'!1, u. t. és a. p. Krapina. Pl(lllc~ o,.Lovmac adók. é~ ~k., Li1r:a-Kor~tJf111 

Petrovsko O, Petro,·sko adók. és pk., Varasd '"''· Lika-Krbava, ~rrafllc1 J., cs. ö. Lovmac, 
t1m. Varaiain, krapinai j., 0 , cs. ö. K rapi na. a. t, és u. p. Lovi nac. 
a. t. és u. p. Krapina. l' i r·a ko v e c I. Vrbovecki Pira.kovee. 

.Petrunl61 O, Mateéko selo adók., Generalski O, Lic adók. és pk., Modrus-Fiume 
Slol pk., Modru1-Fiume tJm. Modru8-Rijeka, vm. ltloclrui-Rijeka, delnicei j., cs. ll. Fuline, 
ogulini j., cs. ö. Generalaki Slol, u. t. és a. p. u. t. Fuline, a. p. Lic. 
Generalski Stol. P i t' o v is t e J. NehljuAko 

P e t r u n i é s e l o I. Petruniéi. Plsae adók., · Podlapac pk., X Corkovo selo, 
Peb'u!íevec O, Belec adók., Budin~éinn pk., Pisac, Tolié ; Lika-Korbava vm. Lika-Krbat~a, 

Varasd tJm. -- Varaidin, ziatari j., cs. ö. Znjezda, udbinai j., ház 157, f. 941, Sz., h., rk. Podlapac, 
u. t. és •· P• Budin§éina. kg. Svrackovo selo, !.991 kb., tsz. Gospié, jb. 
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Udbina, ah. Grai!ae, es. n. Podlapae, 79, XXVI.vár-Körö• tma. Bjelovar-Krilet:ci, kaproncrai 
86, u. t. Bunió, •~ p. Podlapac. koprivnicai j., cs. O. G ola, u. t. és u. p. Gola. 

Pisai! Q, Pisai! adók., Podlapae pk., Li ka- PlAkovac n, Boi!kovec adók., Sveti Petar Ore
Korbava tnn. Lik a- Krbava, udbinai j., cs. O. ho vec pk., Belovár-Köröa Bjelovar
Podlapac, u. t. Bunió, u. p. Podlapac. Krizevci, körösi krizevcii j., cs. ·O. Sveti Petar 

Pisak 0, Diakovár Djakovo adók., és pk., Orehovec, u. t. Go1·nja Rijeka, u. p. Sveli Petar 
Yeróc1e vm. Virovitica, diakovári djakovoi Orehovec. 
j., ci. 1), Diakovár Djakovo, a. t. és u. p. P i !i k u r i L Donja Budii!ino.. 
Diakovár Djakovo. Pi~tanac-plaalna n, Kuve!din adók., DivoA pk., 

P is ak I. Budroval!ki Pisak. Sserém vm. Srijem, mitroviczai mitrovicai j., 
• • 

PisaroYina adók. és pk., X Dubravec·breg, cs. o. Co.lmo., a. t. és u. p. Calma. 
DYoranci, Jamni&a Kiselico, Jamnieko Podgorje, · Pitomaca adók. és pk., X Pitoma~a, Pitomafiki 
Pisarovina, Pisarovinska Jamnica, Pisarovinski konaci: Brestió, Gjuretina, Ko.lilo, Krizoicia, Puatol; 
Topolovec; Zágráb vm. Za_qreb, pisarovinai j., Belovár·Körös vm. Bjelovar-Kriievci, gjurg
háJ 168, f. 1.081, H., rk. Pisarovinska Jamniea jevaei j., ház 878, f. 6.1161 H., 0, gk. Prgomelja, ' . 
U79 kb., tsz.· Z8.gráb Zagreb, jb. Pisarovfna. kg. Maia Cresnjevica, 10.264 kh., tsz. Belovár -
ah . .laska, cs. O. helyben, 96, XXVII, 83, Bjelovar, jb. Gjurgjevac, ah. Belovár Bjelovar, 
_r e. ~- . . es. ~· helyben, 16, XXVII, 87, r. _[ll e.~. 

Pl.sarovina O, Pisarovina adók. é-s pk., Zágráb Pitomaca o, Pitomal!a és pk., Bdo-
flm. Zagreb, pisarovinai j., cs. O. helyben. vár-Körös vm. Bjelovar·Krizevcj, gjurl!'jevaci 

• 

.P e. ~. . j., o. cs. o. helyben, r . ..[11 e. ~- • 
Pisarnvfnska Janmica O, Pisarovina adók. Phare n, Oonji Varo§ adók., Ógrauiska -

és pk., Zá,qráb vm. Zagt·eb, pisarovinai j., Sto.ra GradiAka pk., Possega 11m. • Po~ega, új· 
O• cs. G. Pisarovina, u. t. és ,u. p. Pisarovina. gradiskai novagradilikai j., es. O. Ogradiska.

Plsarorlnski Topolovee O, Pisarovi:la adók. Stara GradiAka, n. t. és u. p. Úgradiska Stara 
és pk., Zágráb ·vm. Zagreb, pisarovinai j., es. o. Gradtska, - . 
Piaarovina, u. t. és u. p. Pisarovina. Pivarniea r\, Keliinei adók., Semeljei pk., Ve- . 

Plléanorec O, Kalniéka Kapela arJók., Novi rócse vm. Virovitica, diakovári djakovoi j., 
M:arofpk., Varasd vm. Varazdin, novimaroft j., cs. ö. Vuka, u. t. Semeljei-Siroko Polje, •· p. 
es. G. Novi .Marof, n. t. Varasdteplicz Varafdinske Semeljci. · · 
Topliee, .. u. p. Ljubeséica. Pivnica adók. és pk., Verócze 11m. · Viro· 

Pliéetke adók. Netretió pk. X Kolenovac vitica, verilezei viroviticai j., ház 50, f. 
Lon~ar-brdo, Net~etiéki Goli Yrl:, Pi!iéetke, Za~ Sz., h., rk. Suhopolje, kg. Klisa, 1.685 kh., tsz. 
borskoselo; Zá,qráb vm. Zagreb, károlyvárosi Eszék Ollijek,, jb. és ah. Verdeze Virovitica, 
- karlovaci j., ház 94, f, 493, H., rk. Netreliéko cs. ö. Suhopolje, 78, XXVIU, 89, r. _[ll e. 
Zavrlje, 1.67!! kb., tsz. Zágráb - Zagreb, jb. és 
ah. Károlyváros Karlovac, cs. O. Maii Modru§- PhDica O, Pivnica adók. és pk., Verőcse vm. 
potok, 96. XXVI, 84, u. t. Károlyváros Karlo- Viroviti verdci.ei virovitieai· j. cs. G. 
ne, u. p. Netretié. Suhopolje, r . .(ll.e. ~· 

PiAéet.ke O, Pitlléetke adók., Neb·etié pk., Zá g- Pjeskulja n, Rakovica adók. és pk., Modrua-
ráb vm. Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., Fiume vnt. Modru8-BiJ.eka, szluini slunji j., 
cs. il. Maii Modruspotok, u. t. Károlyváros cs. O. Rakovi~, u. t. és u. p. Rakovica. 
X:arlovac, u. p. Netreti6. P j e sk u l j o. P us t a l. Pjeskulja. . 

P i li é e lk i I. Piliéetke. P j elicanica adók., Vrginmr>st pk., Zágráb tim. 
OriAje 0, Piskorevci adók. és Zagreb, topuskoi j., ház i33, f. 1.360, Sz., 

pk., Yarooee Virovitica, diakovári dja- rk. Topusko, kg. Vrginmost, 3.869 kh., tsz..Petrinja, 
iovoi j., cs. O. V1·polje, u, t. Diakovár Djakovo, jb. Vrginmost, ah. Glina, cs. G. Vrainmost, 96, 

• 

1. p. Pilik:orevci. l XXVI, 83, u. t. és u, p. Vrginmost. 

PlSkorevcl adók., és pk., X Pilikoreva~ko Orilije, Pjescanlea O, Pje~i!anica adók., Vrgi.nmost pk., 
'Pisi.orevci; Veröcze vm.-·- Virovitica, diakovári Zá.iJráb vm. Zagreb, topuskoi j., cs. ö. Vrgin
- djakovoi j., ház iö5, f. 1.401, H., r., 0, t, most, u. t. es u. p. Vrginmost • 
Ut.6 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Diakovilr Plandilite r-, Cameralmoravicza Komorske 
- Djakovo, cs. 0, Vrpolje, 78, XXVIII, 90, a. t. Maravice adók. és pk., Modrtta·Fiutml vm .. -
Budrovci-PiSkorevci, ~. 1Jfodru8-Rijeka, vrhovskoi j., cs. o. Vrbovsko, 

PIUorevci O, Piskorevci 11dók. és pk., Ve1·ócse u. t. Cnmeralmoravicza . Komo1'Ske Moraviee, 
'"'·- Virot•itica, diakovilri djnkovoi j., o, ;t, u. P• Vucinié-selo. 
es. il, Vrpol~e, u. t. llutlrovci-Piskorevci, ~· Planica O, Belo adók., Bród K./m. Brod na 

Piskornjns í", NoYacka adók., Gola pk., Belo- Kupi pk., .L'Jfoclrus-Fiume vm. -.Modru8-Bijeka, 
• 

• 
• 
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delnieei j., cs. ll. Brod-MOl'llViee, Ilo t. és u. P• Moa1'U8 Fiume t~m. Moarui-BijekG, nrulini j., 
Bród K.fm. Brod na Kupi. cs. ll. Plnski, u. t. és u. p. Plniíki. 

Planina ,adók., Kaiina pk., Zágráb t~m. Pla!icanskt Lonilarl r'l, Piailki adók. és pk., 
Zagreb, szentivánzelinai svetiivanzelinai j., ház Modrtn·Fiume t~m. Modt·w-B·i,iekG, ogniini j., 
!itO, f. 1.187, H., rk. Kasina, !.149 kb., tsz. Zagrab cs. ll. Plaski. u. t. és u. p. Plaski. 
-z jb. Szentivánzelina Sveti Jvan Zelb.o, Plas«Sanski Rallét t1, Plaski adók. és pk., 
ab. Zágráb ZKgreb, es. G. Kallina, f»3, XXVII, Modrus-Fiume tltn. ogulini 

• 

8!1, u. t. Sesvete, u. p. Kasina. j., cs. G. Plo.Ski, u. t. és u. p. PlaAk:i. 
O. Planina adók., Ka~ina pk., Zágráb Pia!icanskl Sta ul él r'!, Latin adók., Piaaki pk., 

""" Zagreb, szentivánzelinai sveliivan- Modru8-Fiume t~m. Modrrü-RijelcG, ogulinij., 
zelinai j., es. ll. KaAina, a. t. Sesvete, u. p. Ka§ino.. cs. ll. Plaski, u. t. és u. p. Plaiiki. 

P l a n i n a I. Kuniéka Plan ina, Skradska Pia; Pla!iiíanski TrboTlét r'l, PiaAki ~dók. és pk., 
nina. ModruB-Fiume tim. ogulinij., 

P l a n i n a D a l j l. Daljaka Planina. es. O. Plo.llki, a. t. és u. p. PlaAki. 
PJaninkoT&Cf'"', Szentgyllrgy Sveti Juraj adók. Pla!icanski V akaUél , """. Plaski adók. és pk., 

és pk., Lilca-KorbafXJ t~m. Lilca-Krbat~~, zenggi Modrus-Fiume t~tll. Modrui-RijeJ:a, orulini j., 
- senji j., es. ll. Zengg Senj, a. t. Zengg es. ll. ·, u. t. és u. p. Plaiiki. 
Senj, a. p. SzentgyOrgy Sveti Juraj. . Piascanako Kllpino Brdo r'l, Medjedjak a~ók., 

Pianinsko G·raboTO adók., Susek pk., Seertm Pl&Ski pk., Modt·us-Fiume tim. Modrw·Rijeka, 
""'· Sri,;em, újlaki iloki j., ház i. 6'B, ogulini j., cs. O. Plaski, a. t. és a. p. PJaAki. 
Sz., t., -=f, rk. Cerevié, 1.540 kh., tsz. ~litrovicza PlaAélca O, Latinac adók., Brinje pk., Lika· 
- .Mitrovica, jb. és ah. Újlak Ilok, cs. o. Korbat~a t~m. Lika-Krbat~a, brilljei j., cs. ö • 
Cerevió, 70, XXVIII, 90, u. t. éerevió, u~ p. Susek. Brinje, u. t. és u. p. Brinje. 

PiaDinako GraboTo O, Planinsko Grahovo Pla!ika GlaT& r'l, Piailki adók. és pk., Modrv•-
adók., Susek pk., S-.ertm t~m. Srijem, . úJ1aki Fivme t~m. Modrui-Rijeka, orulini j., os. o. 
- iloti j., cs. ll. Ceverié, u. t. éerevié, u. p. Plaski, •· t. és n. p. Plaiiki. · 
Susek. Pia!ikl adók. és pk., X Becevac, Budimlije, 

Plase Q, Ru!ié-selo adók., Hreljin pk.,Modru11- Calina, Forderbari, Komadine, Kraguljei, Lapat, 
Fiume Modru8-1Ujelca, suilaki j., cs. o. Ninkoviéi, Obseniee, Pla2~nska Vera, Plailcanske 
Kraljevica, , ~ p. u. Supice, Pla~anski Dokmanoviéi, Plaiícanski Kne-

adók., Plallki pk., X Bun- !eviéi, PlaA~nski viéi, Pl&Scanski Loncari, 
jovci, Dugovae, Pavliea, Pothumski DragaAi, PI&Sa&nski Raliéi,Plas6anc;ki Trboviéi, 
Potbnmski Kukiéi, Pothumaki Trboviéi, Pothumaki Vukeliói, Plaika Glava, PI&Ski, Polmuge, Skoni
Vuliéi, Surle, Supiee, Varkapiéi; Modrus-Fiume pani, Suvaja, Sumonje, Zebiéi; MorlrvB-lt'iume 
""'· Modt·us-Rijeka, OKulini j., ház 65, i. 406, t~m. Morlrui-Rijeka, ogulini j., ház 317, f. 
Sz., kl!.'. Pla.Aki, tsz., jb. és ab. Ogulin, es. ll. PlaAki, 1.835, Sz., (), -=f, 4.967 kb., tsz., jb. és ah. Ogulin, 
96, XXVI, 85, u. t. és u. p. cs. O. helyben, 96, XXVI, _[ll e. ~-

Plaiícanska Ljupca r'l, Jezero adók., Piailki PiaAid O, Plaski adók. és pk., ModruB-Fiume 
pk., Morlt·us·Fiume t~m. · ogu- ""._ Modru8-Rijeka, ogniini j., 0, -=f, cs. o. 
lini j., cs. O. Pla§ki, ·u. t. és u. p. Pla!ki. helyben, _[Gi e. ~-

PiaAeanska V ua r'l, Plalki adók. és pk., Piatak 0, Cernik-Cavle adók. és pk., Morlrvii-
Modt·us-Fiutne '!:tn. · Modrus-Bijeka, ogulini Fiv.me 11u1• Modt'us-Bijeka, j., es. o. 
j., es. ll. Plaski, u. t. és u. P• PJa!iki. Sullak, u. t. Sullak, u. p. éavle. 

Pla!icans~e Suplee 0, Pla5ki ~~ók. és P_k.! Plat1ceTo adók. és pk., X Bokaina, Platicevo ; 
~odt·us-Ft.vtn~ 11m. Modru8-Bt~e~a, oguhn1 Surétn t1m. Sri;eua, rumai j., ház 386, f. 2.068, 
J., es.~ O. Pla!ik1, u. t. és u. Ih Plaskl. . Sz., b., m., -=f, rk. Ni kineze Nikinei, 8.619 kh., 

PJaseaus~l Begovnc o. Blata ad~k., Plallk_l ~~-· tsz. Mitrovicsa Mitrovica, b. és ab. Ruma, cs. ö. 
Moclrus-Fiume t~m. Modru8-Bi;eka, ogul1n1 J., Klenak 70 XXVIII 9!i r j25J p. u. 
es. G. J esenica, a. t. Ploski, u. p. Saborsko. ' 1 

' • ' ' 

PlaAcanskl Bonciéi ro, Latin adók., Piailki Piatice.~o O, Pla~u:!~vo adók. és pk., Seertm 
k .., "' ..". .., "' lr R .. k tl711. - Brvem, rumai J., -=f, es. o. Klenak, p ,, DL0<t'I'U8•.L' 'time tlfll, ..<aO<trU4J• 'I.Jtl a, r 0 

ogniini j., cs. G. 1-'la~ki, a. t. és u. p. Pla~ki. ' p. u. . . . 
Pla~eanskl Dokruanodél 0 , Piailki adók. és PlutiAina Draga r... Vo J v odulia adók., BnDJe pk., 

pk., Modrus·Fiume vm. Modru8-Rijeka, Lika-Ko~-b~t~a t~m. Lika-K~b~va, brinjei j., 
ogulini j., cs. G. Plo.!iki, u. t. és u. p. PJaski. es. O. BnnJe, u. t. és u. p. BrlDJe. 

Plo.!íe!nnskl Knezevléi 0, Pla§ki. adók. és pk., Piavel O, So!iiee adók. és pk., Zá grá b tim. -

Modrus-lt'iume vm. Modt·ui-Rijeka, ogulini Zagreb, jaskai jastrebar~koi j., cs. li. Kostan-
j., cs. o. Pla!iki, u. t. és u. p. Pla!iki. jevae, u. t. K1-a~ié, a. p. So!iice. · 

PlaAC!o.nski KosauoTiél r'l, PJa§ki adók. és pk., PIBTC5a 0, Jezero adók., Plo.iiki vk., Morlrru· 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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Fit~me t~m. .Modru8-Rijda, oaulini j., cs. G. .Piesno Q, Plesno adók., K.rapje pk., PoltegtJ 
Pldki, u. t. és a. P• Pla!iki. .,;m. Poiega, novakai j., cs. o. Jasenovac, a. t. 

P I a v i! a Draga l. Plavi!a. Jasenovae, a. p. K.rapje. 
PlaTJé O, Miljana adók., Zagorska Sela pk., P l e s n o l. Plesmo. 

Varalll 11m. Varaidin, klanjeei j., es. G. Desi- Pleso O, V elika Mlaka adók., Nagygorieza-
ni6, •· t. Desinié, a. p. Zagorska Sela. Velika Gorica pk., Zágráb 11m. Zagreb, nqy-

Planlce adók., Gudovac pk., )( Nove Plav- goriczai velikagorieai j., cs. G. Nagygori~a-
nice, Stare Piavoice; BeZovár-Köröa 11m. Bjelo- V elika Gorica, a. t. és u. P• Nagygorieza V elika 
f!ar-Kriie11ci, belovAri bjelovari j., ház 180, i Gorica. 
9!1, H., sz., rk. és kg. Belovár Bjelovar, 1.4!19 P l e s o l. Bizovai!ko Pleso. 
kh.; tsz., jb. és ah. Belovár Bjelovar, cs. O. PleA Q, Bednja adók. és pk., VarGall "'· -
Belovar Bjelovar, 16, XX VII, 87, a. t. ·és a. p. Varaillin, ivaneei j~, cs. O. Bednja, •· t. Lapo-
Belovár Bjelovar. · glava, u. p. Bednja. 

P I a v n i i! k i Brijeg I. Gornje Plavnice. PleAce adók. és pk., X Donji Zqari, Jalonci, 
adók., Podravski Novigrad pk., X Kamens.ki Hrib, Mandli, Okrivje, Ple§ce, Pldke 

Borovljani, Plav!iinac, Podravski Banat, Vlajislav; Podstene, Polarnica, Smrekari, Zamosl; Mollru•
Bil011ár-KöröB vm. BjeZo11ar-Kriievci, kap- Fiume 11m. Mollru8-Bije"ka, cabari j., ház 198, 
roncui koprivnieai j., ház !109, i 8H, Sz,, h., i, 978, H., o, 2.764 kb., tn. Ogulin, jb. éabar, 
.:f, rk, Kapronaza -· Koprivuica és Podravski ah. Delnice, cs. O. Gerovo, 96, XXVI, 85, _r- e. 
Novigrad, !1.,1! kh., tsz. Bt>lovár Bjelovar, jb. ~. · 
és ah. Kaproocza Koprivnica, cs. o. Virje, Hi, PleAce O, PleAee adók. és pk., Mollru•·Fiume 
XXV, 88, m. h., a. t. és a. p. Podravski vm. Modru8-Bi.jeka, j., O• cs. G. Gerovo, 
·Novigrad. _r- e. ~-

O, Piaviiinae adók., Podravski Novi- Plel!eTlna n, Kupinec adók. és pk., Zágráb 
pd pk., Belovár-Körö• 11m. Bjelovar-Kri- vm. Zagreb, pisarovinai j., cs. G. Pisarovioa, 
ievci, kapronczai koprivnicai j., .:f, cs. o. Vit·je~ a. t. és a. p. Zdeoöina. · 

m. h., a. t. és u. p. Podravski Novigrad. Plel!hloa adók. és pk., X Jurjevi!ani, Pleiivica, 
l e 6 as e v o selo I. P l e é a A i. Prekri?.je, Prilipje, Vranov Dol; Zágráb 11m. -

Ple~éaAl n, Bruvoo adók. és pk., Lika-Korbava Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., ház 206, f. 1.1!7, 
t~m. Lika-Krba11a, grai!aci j., cs. G. Bruvno, H., 0 , !1.473 kb., tsz. Zágr6.b Zagreb, jb. és ah. 
•· t. Gral!ac, u. p. Bruvno. .. Jaska Jastrebarsko, cs. IS. Jaskn. Jastrebarske, 

• 

PlemenitoA adók., Severin na Kupi pk., X 96, XXVI, Si, u. t. és u~ p. Jaska Jastrebarsko. 
X:o8ar, Plemenita!i, Zaumol; Modrut-Fiume vm. PleUrtoa Q, PleAivica adók. és pk., Zágráb 
- Mollru8- Bijeka, vrbovskoi j., ház 66, f. ~53, vm. Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., o, es. ö. 
H., o, !UO l kb., tez. Ogulin, j b. Vrbovsko, ab. Jaska Jastrebarsko, u. t. és a •. p. Jaska-
_Ogulin, es. O. Severin na Kupi, 96, XXVI, 84o, Jastrebarsko. · 
l. t. Vrbovsko, ~· P l es i v i c a l. Lukovdolska PleAiviea. 

Plenlenitaf. O, Plemenita§ n.dók., Severin na PleAITl~ka Reka adók., Plesivien pk., X Pav
Kupi pk., ModruB-Fiume 11m. Modru8-Bijeka, Iovcaoi, Ple5ivicka Reka, Ple!iivicki Breuik, 
vrbovskoi j., o. cs. O. Severin na Kupi, u. t. Ple!iivicko Hrastje, Zdihovo; Zágráb vm. Za-

. Vrbovsko, ~· · . greb, jaakai jaslrebarskoi j., ház 241i, f. 1.301>, 
PlemenAéina adók., Pregrada pt., X DoOJ& H., rk. Jaska Jasb·ebarsko és Pldivica, !.053 

Plemeniéina, Gornja PJemenAéioa, Vojsak; Varasil kb., tsz. Zágrá.b Zagreb, jb. és ah. Jaska
t~m.- Varaidin, pregradai j., há.z CJI09, t 1.!160, Jastrebarsko, cs. G. Jaska Jastrebarsko, 96, 
H., rk. Kostel és Pregrada, 1.103 kb., tsz. Varasd XXV, Si, u. t. és a. p. Jaska Jastrebarsko. 
- Varaldin, jb. Pregrada, ah. K.rapioa, cs. G. PleAhicka Reka Q, Pleiivii!ka Reka adók., -
Pregrada, 68, XXV, 81, u. t. és a. p. Pregrada. PI .. . k Z"' "b z--greb J"aska" 'k k 1 · .... es1v1ca p ., ugra vm. .. , 1-

PlemenAélna O, Kleoovn1 adó ., vanc1 P•·• . t b k . . ,. J k Jastrebar k ~ 
Vi .3 ..,.. ... .3 • • • J ,. I · JBS re ars 01 J., cs. u. as a s o, •· ... 

11ras .. 11m. ,. arae ... ,n, Jvanec1 ., cs. u. van ct, és J k J t b k · 
t. "" I · u. p. as a as re ars o. 

1. cS a. p. vanc1. . . 
Ples f"'l, Topolje adók., Bregi pk., Zágráb . . Bre~nik Q, Ple§mcka Re~a ad?k., 

11m. Zagreb, dugoseloi j., cs. o. Klostar Ivaoié, PleslVlca pk., Zagráb vm. Zagreb, Jaakai
•· t. Ivaoi6·grad, a. p. Bregi. jaslrebarskoi j., cs. o. Jaska - Jastrebarsko, u. t. 

Plesno adók., Krapje pk., X Plesno, Suma és u. P• Jaska Jastrebarsko. 
Plesno; Poesega 11m. Poiega, novakai j., ház Ple§lvlcko Brastje O, PleAivicka Reka adók., 
116, f. 6~1, H., rk. Krapje, 3.033 kb., tsz. Pozsega PleAinica pk., Zágráb vm. Zagreb, jaakai-

• 
- Po!ega, jb. Novska, ah. Ujgradiska Nova jastrebarskoi j., cs. o. Jaska Jas1rebarsko, a. t. 
GradiAka, es. ö. Jasenovne, 7~, XXVII, 89, u. t. és u. p. Jaska Jash·ebarsko. 
Jase~&ovac, u. p. Krapje. Plene Podstene O, Ple!ice adók. és pk., 
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.. .Moaru1-Fsun~e ""'· Moaru.s-Ri,ieka, i!!lbari Pluska adók., Yeliko TrgoviAee pk., X Krajska 
j., os. O. Gerovo, u. t. és u. p. Plesce. Ves, Luka, Pluska, Vadina, Zejinci; V arctad vm. 

Pleteno t"'', Ledenice adók. és pk., Moarus· Varaeain, klanjed j., ház 268, i. 1.895, H., t·k. 
Fiume 1!m. cirkvenicai Luka ~s Veliko Trgovisóe, J.99J kb., tsz. Varasd-

. orikvenieai j;, cs. O. Cirkvenica Crikvenica, Vara?.din, jb. Klanjeo, ah. Zlatar, os. O. Klanjeo, 
a. t. és a. p. Klenovioe. . 63, XXV,. 81, a. t. és u. p. Veliko Trgovi!!!ée. 

Pletendca adók. és pk., Po.sega t~m. Po- Pluska O, Plusko. adók., Velik.o Trgovi§6e pi., 
ie ga, pozsegai po!epij., ház i77, i. 1.618, H., Varasa t~m. Varailli n, klanjeci j., cs. O. Klan-
0, 1rg. Pozsega Polega, 1.940 kb., tsz., jb. és jec, u. t. és u. p. Velileo Trgovi§ée. 
ah. Polega, os. o. helyben, 78, XXVIII, l'loinlcc O, N ovi adók. és pk., Motlru1-Fsume 
91, ~- '""· ]lodrui-Rijeka, eirkvenico.i erikvenicai 

mv., Pieternica adók. és pk., j., es. o. Cirkvenica Crikveniea, u. t. és u. P• 
Ponega t~m. PoEega, pozsegai po!egai j., o; N ovi. · ' 
cs. lS. helyben, ~. r, ~· Pobjenliíkl Pobrdjani r-., Pobjenik adók., 

P l e v i 6 i l. Klari6i. : pk., BelotJár-Köröl t~m. BjBlofJar-Kri· 
O, Drivenik adók. és pk., Moarus- ievci, eazmai j., cs. o. éazme, a.· t. és u. P• 

• 
Fiume tim. Moarua -·lUjeka, eiFkvenicai Cazmn. 

· erikvenicai j., cs. o. Kraljevica, a. t. Krizisée, Pobjenik adók., Ca.zma pk., )( 

• 

• 

a. p. Driveni~ki Zagrad. Pobrdjani, Pctbjenik, Subaja ; Belovár-Körös ""'· 
Plltka Draga f""', Cesarica adók.,' Ka.r:opago BjBlotJar-Kriievci, ~.zmai j., ház lU·, f.1.014-, 

• 
Karlobag pk., Lika·KorbafJa fJm. Lika-KrbatJa, H., rk. <.:azma és Vrtlinska, kh., tsz. Belo-
ppiéi j., os. lS. Karlopaga Ko.rlobag, a. t. és vdr Bjelovar, jb. és ah. é:azma, cs. o. é:azma., 
•· P• Karlopago Karlobag. . 16 XXVII, 87, u. t. és u. p. é:a.zma. 

Plltrlca .O, Babin Potok adók., Vrhovine. pk., Pobjenik O, Pobjenik adók., CaJma pk., Belo-
Lika-KorbafJQ. Lika-KrbatJa, olocsáni tJár-Kdrös fJin. BjelotJar-KriietJCJ, üzmai j .• 
otoeaoi j., cs. O. Plitvil!ka Jezera, u. t. Lic'!ko- cs. o. Úazma, n. t. és u. p. Cazma. 

• • 
Pet1·ovo· selo, (nyá.ron Plitvic'!ka Jezera), a. p. Pobrdjanl adók., Staza pk.1 Zágráb t~m. 
Plitvic'!ka Jezera. Zagreb, kostajnicai j., ház 86, i. ~i6, Sz., kg. 

P l i t v i c a l. Voéanska Plitviea. Meminska, 504- kb., tu. Petrinja, jb. Kostaj-
• 

Plltvlce r't, Drelnik adók. és pk., Moarus- nica, ah. Petrinja, cs. o. Sonja, 96, XXVII, 83, 
Fiume . ""'· J-Iotlr"s·R~ieka, s~luini slunji a. t. Sunja, u. p. Slaza. 
j., cs. o. Rak:n·ica, a. t. ll.akovica,a. p. Drelnik. Pobrdjanl O, Pohrdjo.ni adók., Staza pk., Zág-

Pllhiöka Je.leJ•a f'"'l, Lic'!ko Petrovo selo adók. ráb vm. Zagreb, kostajnioai j., cs. O. Sunja, 
és pk., Lika-Korba'Va ""'· Lika-Krbat~a, kore- n. t. Sunja, u. p. Staza. 
ni cai j., cs. O. Plitvic'!ko. Jezero., _[ll (csak nyá- P o h r d j a n i I. Pobjenic'!ki Pobrdjani, yoja- .-
ron; télen u. t. Lil!ko Petrovo selo), IZI· · · kovacki Pob1•djani. 

Pllhllíka Kosaf'"'I,Drelnikadók.éspk., ..1Uoarus- Pobre.lje O, Sveta Klara adók. és pk., Zág
Fiume ""'· Moarus-Rijeka, szluini slunji ráb t~m. Zagreb, zágrábi zagrebi j. cs. o. 
j., cs. O. Rakovica, u. t. Rakovica, u. p. Drelnik. Odra, u. t. Nagygoricza Velika Gorica, u. P• 

Plitvicki Ljeskonc Q, Babin Potok adók., Odra. · 
Vrbovine pk., Lika-KurbatJa 1!111. Lika-Krbava, Políazbina f'"'l, V elika Popina adók., Zrmanja 

. olocsáni otoc'!aoi j., cs. G. Plitvil!ka Jezera, pk., Lika-KorbatJa 1!m. Lika-Krbat~a, graOO.ci 
u. t. ~icko Petrovo selo (nyáron: Plitvieka j., cs. o. V elika Popina, u. t. és n. p. Zrmanja-
Jezera), u. p. Plitvii!ka Jezera. vrelo. 1 

P l i v e l i é i L Trojvrh. · . P o C! a z b i n a l. Pribudicka Powbina. 
Plje!liTllíka KallnoT&lía r'l, Dnopolje adók., Pocitelj adók., Medak pk., X Donji Poc'!itelj, 

Alsólapacz Donji Lapao pk., Lika-KorbafJfl Gornji Pol!itelj, Njegovanova VaroA, Poc'!itelj, Vuk
""" Lika-Krba'Va, alsólapaezi donjilapaci j., sanova VaroA; Likll·KorbatJa f)m. Lika-Krba1!a, 
cs. O. Alsólapacz Donji Lapac, u. t. és u. p. gospi6i j., ház !86, i. 1.54-S, Sz., =f, rk. Licki 
Alsólapaez Donji Lapac. Ribnik, 14.678 kb., tsz., jb. és ah. Gospie, cs. 

Plo6a adók., Lovinac pk., X Donja Plo6a, O. .Medak, 79, XXVI, 86, u. t. és u. p. Medak. 
Gornja Ploü, Tepiiin Dol; Lika-KorbafJfl ""'· PoCitelj f'"'l, Pol!itelj adók., Medak pk., Lika
Lika-KrbatJa, sral!aci j., ház 260, i. 1.410, Sz., Kot·ba11a t~m. · Lika·KrbatJa, gospi6i j., =f, 
kg. Gornja Ploéa, 5.'53 kh., tsz. Gospi6, jb. és cs. O. Medo.k, u. t. és u. p. Medak. 
ah. Gra~c, os. O. Gornja Plo(!a, 79, XXVI, 86

1 
r't, Rétfalu Retfala adók. és pk., 

a. t. Lovinae, u. p. Gornja P1oila.. Verócee 1Jm. Virovitica, eszéki osijeki j., 
Piosna O, Kukuljanovo adók., Krasica. pk., cs. o. Eszék O.:;ijek, u. t. és u. p. Német-

Moclru.B-Fiume vm.-Moaru.i-Rijeka, suAaki j., rétfalu - Njemacka Retfala . 
• 

cs. ö. Suiiak, u. t. Bucoari-Bakar, u. p. Skrljevo. P o é i v a r ka l. Poi:ivaljka • 

• 

• 

• 

• 

• 
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Poöuóe f"\ Divoselo o.dók., Gospié pk., Lika- f. 956, Cseb, az., .:f, rk. Daruvár Daruvar, 1.781 
KoJ'ba11tl tm&. - Lika·Krbava, gospiéi j., cs. O. kb., tsz., Pozsega Polega, jb. és ab. Daruvár -
Gospié, u. ~ és u. p. Gospié. . Daruvar, cs. o. Daruvár · Daruvar, 78, XXVII, 

P o c u c i é a P o l j e l. Polluéiéi, 89, u. t. és u. p. Daruvár Daru var. 
Poeulitét '"'· Divoselo adók, Gospié pk., Lika· Podborakt Doljani O, Podboraki Daljani adók., · 

KorbafJa vm. Lika-Krbava, gospiéi j.,. cs. ö. Var.jski Daruvar pk., Poesega vm. Poiega, 
Gospié, u. ~ és u. p. Gospié. daruvari j., .:f, cs. O. Daruvár Daruvar, u •. t. 

Podariauj '"'• Sedlarica adók., Pitomaca pk., és u. p. Daruvár Daruvar. 
BelofJár- Körös vm. -Bjelot~ár- Kriievci, gjur- PotlboTskl KraTjak '"'· KonCiloica adók. éa 
rjevaci j., CB. o. Pitomaea, Uo t. és u. P• Pito- pk., Poesega ""'·. Poiega, daruvari j., CB. G. 
maca. ·· Daru vár Dri.J:u var, a. t. és a. P• Konéanica. 

P o d b a d a n j 1. Crikvenica. Podboraki Vrbonc adók., Vanjski Daruvar 
Potlbakovalla '"'• Omsica adók., B1'Uvno pk., pk., Pozsega tma, Polega, daruvari j., ház M, 

Lilca-KorbafJa vm. Lika-Krbava, graliaci j., f. HM, Sz., h., m., rk. és kg. Daruvár Daruva1·, 
ca. O. Bruvno, u. t. Gracac, u. p. Bruvno. 1.010 kb., tsz. Pozsega Po!ega, jb, és ah, 

Potlbelskl LoTrecan Q, Bela-Radovan adók., Daruv6.r Daruvar, cs. O. Daruvár · Daruvar, 
Vidovec }JL, Varasd .;m... Varaidin, varasdi 713, XXVII, 89, u. t. és u. p. Daruvár Daruvar. 
- varaidini j., cs. ö. Varasd Vara!din, u. t. Podborskl Vrbonc O, Podbo-raki Vrbovao 
és u. p. Cerje-Tulno. · · adók.; Vanjaki Daruvar pk., PoJBega '""- Po-

Podbelski LukoTec Q, Cerje-Tu!no adók., lega, daruvad j., cs. O. Daruvár Daruvar, 
Vidovec pk., Varasd vm. Y"raiain, va1·asdi u. t. és u. p. Daruvár - Daruvar. . 
yaraldini j., cs. ö. Ladanjsko Brezje, u. t. és :Podbrdje '"" Brlog adók. éa pk., Lilca· 

• 

•· p. Cerje·Tuzno. . Korba11a 11m. Lika-Krba11a, otocsáni oto-
Potlbelsld Seljanec Q, Bela-Radovan adók., bei j., es. ö. Otooaln Oto~c. a. t. Zula Lokva, 

Vidovec pk., Va-rasd Varazdin, varasdi u. p. Brlogstacija. · 
varaidini j., cs. O. Varasd Vara!din, a. t. és P o d b r d j e L Popovaéko Podbrdje. 
•· p. Gerje-Tuzno. P o d B r d om L Be!ika. 

Podbels ko Pece Q, Bela-Radovan adók., Vido- P o d B r e z am i l. iakanje. · 
yec pk., Varasa vm. . Varaidin, varasdi PotlbrezOl'ica O, Putkovec adók., Gjurmaneo · 
yarazdini j., cs. o. Varasd . Vara!din, u. t. és pk., Vat·asd tJm. Varaitlin, trapinai j., ca. G. 

· •· p. Cerje-Tuma. ·· . · Krapina, u. t. és u. p. Krapina. 
Potlbelsko Zavr§je Q, Bela-Radovan adók., P Q d B r•e z o v i c om l. Podbrezovioa. 

Vidovep pk., Varasd vm. . Varaldin, varasdi PodbreJje adók., Krüié pk., Zágráb vm.-
fllr&ldini j., cs. ö. Varasd Varazdin, u. t. és Zagreb, jaskai jaatreliarskoi j., ház 64o, i. 4l0, 
•· p. Cerje-'fuzno. . . · H., rk .• Vrhovac, kb., tsz. Zágráb Zagreb, 

Potlbilo O, Krivi Pot ·adók. es pk., Lika- jb. és ah. Jaska Jastrebarsko, oa. O. Kl'o.§ié, 
Korba11a 11m. Lika·Krlia11a, zenggi · senji j., 96, XXVI, Si, a. t. és u. p. Kruié. 
cs. O •• vratnik, u. t. Zengg Senj, a·. p. Kl'i,·i Put. Podbre!je Q, Podbrezje adók., Kra!iié _plt., 

Podbitoraj Q, Dreznica adók.· és pk., Mod- Zágráb vm. ZagrfJb, jaskai jastrebarskoi 
• 

rv•·lt'iume vn1. - Modrui-Rijeka, ogillini j., j., cs. G. Krdié, u. t. és a. p. Kralié. 
cs, o. Dreznica, u. t. Je.zerane, u. p. D1~eznica. Podcetin o. Cetinaki Varo!i adók., Cetin·g1·ad 

Podbolimo SeilAte '"" Konjsko Brdo adók., pk., Modrus- Fiume t~m. Modru8-Rijeka, 
PeruAié pk., Lika-Korbava vm. Lika·Krbava, szloini slunji j., es. ö. Cetin-grad, u. t. 
perusiéi j., cs. o. Peruf!iié, a. t. és u. p. Peruliié, Szluin Slu1:j; u. p. Cetin-grad. 

P o d B o k o m I. Koainj. · Poderkadj e adók., Podvin j pk., Poesega fJin. · 
Potlborski Batinjant adók., Vailjski Daruvar Polega, brodi j., ház 43, :t 210, H., ö, kB". Brod, 

pk., X-Batinjska H.ijeko., Batinjsko Vukovje, Pod- 69S kh., tsz. Pozsego. Polega, jb. és ah. Brod, 
barski Bo.Linjani, Suplja Li pa; Pozsega vtn. cs. ö. Brod, 78, XXVIII, 91 1 u. ~ Brod, ·a. p. 
Polega, daruvari j., ház 214, :E 1.U6, Sz., oseh, Podvinj. . 
h., rk. és kg. Da1·ovár Daruvar, ·.:1!.939 kb., tsz. :Podct•kavlje O, Podcrkavlje adók., Podvinj pk., 
Pozsega-Pozega, jb. és ah. Daruvár Daruvar, Pozsega tJm.- Po'lega, brodi j., ö, cs. G. B1·ou, 

(Supljalipa), u. t. és u. p. Daruvár Daru var. P o d C r n i V l' h I. Crni Vrh. . 
Podborslll Batinjani Q, Podboraki Batinjaui Podcudnié O, Podrvanj adók., Grobnik pk.., 

adók., Vanjski Dal'U\'ar pk., Pozsega v·m. Po- Modrus-Fiume vn•. Modrul-Ri.feka, sukki j;, 
itga, daro\·árj j., cs. ö, Daruvár Daruvar, cs. ö, SoAo.k, a. t. Suf!iak, n. p. éa.vle. 
u. t. és u. p. Daruvár Da,·uvar. Podncevo adók., Novi .l\llu·or pk., Varascl11111.-

Podborakt Doljaui adók., Vanjski Daruvar pk., Varaldin, novimaroll j., ház 107, :E 7071 H., rk., 
Jlo:sP!JI' ri/J. l'oiega,, daruvuri j., ház as, Remetinec, 1.073 kh., tsz. Varasd _vara!din, jb . 
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No''i .Marof, ah. Varasd Varatdin, 01. G. Novi j., ca. G. Cirkvenica Crikvenioa, •· t. ée u. p • 
Marof, 16, XXV, 88, u. t. és a. p. Novi Marof. Rribir . 

Podevi!eTo O, Podev6evo adók., N ovi Marof Podgorje adók., Vrginmost pk., Zágrcib t~m.
pk., Varasa '""· Varddin, novimaroll j., cs. O. Zagreb, topuakoi j., ház tOf., ! 659, Sz., rk, To
Non Marof, u. t. és u. P• Novi Marof. pusko, kg. Blatu§a, 1.353 kb., tsz. Petrinja, jb. 

Podgaj O, Pet1·ovsko adók. és pk., Varala Vr~inmost, o.h. Glina, cs. o. Vrginmosl, 96, 
""'· Varaiain, krapinai j., ca. ~· Krapina, a. t. XX 'll, 83, a. t. és a. p. Vrsinmost. 
és a. p. Krapino.. Podgorje Q, Podsorje adók:., Vrgiumoat pk:., 

Podgarlé O, Gornja Garetnica adók., Berek Zágráb vm. Zagreb, topuskoí j., cs. o. Vrgin-
pk., BtdOf)cir-Köröl t~m. Bjelovar-KriietJci, most, a. t. és a. p. Vrsinmost. · 
prelnic•i j., cs. O. Ivanska, a. t. Gare§nica, a. p. P o g o r j e l. Bistranako Podgorje, Bislrieko 

· Berek. · Podaorje, Braeevacko Podgorje, Iveneeko Pod-
Podgora o, Ravno Brezje adók., Tubelj pk., gorje, Jamnii!ko Podgorje, Krnjaelr.o Podgorje, 

Y aralel tJm. Yaraiclin, lr.lanjeci j., cs. O. Klan- Polesko Podgorje; 
jec, a. t. Klanjeo, a. p. Tuhelj. Podgradao f"\, Grabnilr. adók. és pk., Moclru-

P o d r o r a l. Krapinska Podrora. Turkovska Fium~ vm. Moclrw-Rijeka, suiiaü j., cs. G. 
PocJ,ora. Susak, a. t. Suiiak, u. P• éavle. 

P o d g o r a I. Podgorani. Podgradje adók., Nijemci pk., 8•erlfll tJfll, -

Podgorai! adók. és pk.,X Blali6-polje, Ledenik, Srijem, vinkovczei vinkovcii j., ház 151, f. 7t!t 
Libni, Nova Cirlana, Panjilr, Pecara, Podgoral1, H., rk. Nijemci, gk. Miklu§evci, tr. llinci, 4..509 kb., 
Podrorac!ka Ovi!ara, Podgorai!ki Karlovac, Pod· tsz. Eszék Osijelr., jh. és ab. Vinkovcze Vin
rorai!ki Klenilr., RudolCovac, Stara Cigiana; Ve- lr.ovci, cs. o. Nijemci, 'iO, XXVIII, 90, •· t.. éa 
r6c~e 11m. VirotJitica, nasiczi. naiiicei j., ház a. p. Nijemci. 
MS,! 2.!95, H., n., 0, lr.s. Brai!evci, U.MO kb., PodgradJe o, Podsradje adók., Nijemci pt., 
tsz. Eszék Osijek, jb. és ab. Nasicz Naiice, 811erlm tJm. Srijem, vinkovczei viukovcü j., 
os. ll. helyben, '18, XXVIII, 91, ~· cs. O. Nijemci, a. t. és u. p. Nijemci. 

Podgoraö mv., Podgorai! adók. és pk., Veróc11e P o d r r a d j e l. Bistrii!lr.o Podgradje, Podoki61r.o 
""'· Yirot~itica, nasiczi no.Aicei j., O• cs. ll. Podgradje. 
helyben, ~- . Pod~;raJ O, Ozalj adók. és pk., Zágráb tJfll,-

Podgoracka Ovi!ara r", Podgorai! adók. és Zagreb, károlyvál'OIIi. karlovaci j., cs. o. Sveüce, 
pk., Veróc•e t~m. Virovitica, no.siczi nasicei a. t. Károlyváros Karlovac, •· p. Ozalj. 
j., cs. ll. Podrorai!. a. t. é!l u. p. Podgora6. Podgric O, Hrih adók., Gerovo Moclru•-

PodgoraUJ Karlovac r-, Potlgoro.e adók. és Fiume tJm. j., CB. G. 
pk., Yeröc•e tJtn. VirotJilica, nasiczi no.sicei Gerovo, a. t. és u. p. Gerovo. 
j., cs. o. Podgoi"B.i!, u. t. és a. p. Podgorac. Podjalea adók., Gradec pk.., X Fistinee, Pod-

Podgorackl JUeulk r\, PodiforalS adók. és pt., jales, Pokasin, Repinec; Belovár-Körö• ""'· -
Yertic•e 11m. Yiro11itictJ, nasiczi nasicei j., BjelotJar-KriletJci, k.OrOsi krilevcií j., ház 137, 
cs. O. Podgorai!, •· t. és a:. p. Podgoraé. f, 797, H., rk. Gradec, 1.897 lr.h., tsz. Belovár ·-

Podgorai!ld PaTlovac r'l, Vuk.ujevci •dók., Bjelova.r, jb. és ah. K01·0s- Krilevci, CB. o. Vrbovec, 
P<Kirorai! plr.., Veróc11e filii, - Virot~itica, nasiczi 16, XXV, 8~, u. t. és u. p. Gradec. 

j., ca. ll. Nasicz Naiice, u. t. ée a.. p. PodJales Q, Podjales atlók., Oradec pk., Be-
Podgorai!. lovár·K6rö• tJm. lJjelot~tJr-Kriiet~ci, kOrOsi _ 

Podgorani O, Zamje. adók., Brod-Moravice kriievcii j., os. O. Vrbovec, u. t. Gradec, u. p. 
pk., MoclrUB-Fiume tJm. Moclrd-Rijd:tJ, tlel- Vrbovec • 
nicei j., cs. O. Brod-Mon"Yice, u. t. Hrod-Hora- Podjelar r\, Kosinj adók. és pk., Lika·Kor-
Yiee, u. p. Simalovo. ' batJa ""'· Lika·KrbtJVtJ, perosiéi j., cs. G. Ko-

Podgorcl adók., Gudovac plt., X Mali Podgorci, sinj, u. t. PeruAié, u. p. Kosinj. . 
Podgorci, Re!ikovci, Sta ri Lipovi!ani, Visovi; Be- P o d J e l a r o m l. Podjelar. 
l~ár-KöröB tJm.- BjdotJtJr-Krilet~ci, belovAri- }J o d Ki t om I. Polkila. 
bjelovari j., ház 175, f. ii16, Sz., b., rk. Kapela és Pocikotor r'l, Cirkvenica Crikvenica adók. 
b Rovisée, kg. Rovisée, !.1:2!3 kb., tsz., jb. eB ah. és pk., M.oclrua-lt'iume t1m. Modrua-Rijeka, 
Belovár Bjelovar, cs. G. Kapela, 16, XXVII, 87, cirkvenical erikvenicai j., cs. o. Cirhenica
•· t. és a. p. Rovilée. Criuenica, u. t. és u. p. C1rkvenica Cr•kve-

Podgorcl O, Pod~roroi adók., Gudovac pk., nica. 
Bdot~ár-Köröa tJm. Bjelovar-Kriie"ci, be.o- P o d Ko v i l j a i! om l. Poikoviljaea: 
vári bjelovari j., oa. G. K.a}lela, u. t. és u. p. Podkrcmar r'l, Smiljan adók. és pk., LiktJ-
Rovi§óe. 1 l{orbat~tJ t1m. LiktJ-Krbat~tJ, gospiéi j., cs. O. 

PodgorlO, Bribir adók. és pk., Moclru1-Fiumc Urui;o.ne, u. t. Gospié, u. p. :StnilJilD . 
.,.., Modrvi-Rijeka, c1rkven•cmi -· crikv-.nicail Podlapac adók. és pk.., X Hreslane, Bu2a'k, 
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lll'odnje, Petanovió-brdo, Podlapac, Podlapai!ke Zagreb, samobori j., cs. 11. Zdeni!ina, u. t. 
Ledenice, Potkoviljai!a, Zrnié poljana; Li1ca-Kor- u. p. Galgovo. · 
"""a ""'· Lika-Krbava, udbinai j., ház Pofloldéko Podgradje Q, Kon§éina adók., 
f. !.513, H., Ö, kr. Svral!kovo selo, 8.861 kb., Sveti Martin pod Okiéem pk., Zágráb "m. --
181. Gospié, j h. U db ina, ah. Grai!ac, cs. G. hely- Zagreb, samobori j., es. o. Zdenl!ina, u. t. 8amobor, 
ben, 79, XXVI, 86, n. t. Udbina, ~- n. p. Galgovo. 

Podlapno O, Podlapae adók. és pk., Li'ka- Podolcl l'"'\, Goatovié adók., Vrbovec pk., Belo
Korba"a vm. Lika-Kt·bava, udbinai j., o. cs. o. vcír-Körös t~m. Bjelot~ar-Kriievci, k!11·llsi-
helyben, u. t. Udbina, ~· kri!evcii j., es. O. Vrbovec, a. t. és a. p. Vrbovec. 

PofllnpaC!ke Ledenice ~. Podlapac adók. és Podomar O, Krmpote adók., Ledenice pk., 
pt., Lika-Korbava t~nl. Lika-Krbava, udbinai Modrua-ltiume t~m. Moarui-Bijei:a, cirkve
j., cs. !1. Podlapac, u. t. Udhina, u. p. Podlapac. nicai erikvenicai j., cs. G. Cirkvenica - Crik-

Podlipnlk O, Ledenice adók. és pk., Modrua- veniea, a. t. és u. P• 
Fivme "111. Modru8-Bijeka, c:rkvenicai Podostmea r\, Gornje Pazariiite adók., 
erikvenicai j., cs. O. Cirkvenica Crikvenica, riiite pk., Lika-Korbat~a tiM. Lika-Krbat~a, 
L t. és u. p. Klenovica. . perusiéi j., cs. O~ Pazariiite, u. t. Perulié, a. p. 

P o d L i p om l. Lipa. Paza.riste. 
r\, Gornji Lapac adók., Alsólapnez - Podolitra r\, Trnovac a~ók., Smiljan pk., Lika-

. Donji Lapac pk., Lika-Korbat~a tlm. Lika- Korbatla t~m. Lika-Krbava, gospiéi !., cs. 11. 
Krbatltl, alsólapaczi donjilapaci j., cs. !1. Alsó· Brusane, u. t. és u. p. BruAane. 
Japacz Donji Lapac, u. t. és u. p. Alsólapacz PodotoCJe adók., Vukovina pk., X Donje Podo-
Donji J.apac. tOOje, Gomje Podotocje_; Zágráb ""'· Zag· 

Podljut O, VelikaPopina adók., Zrmanja pk., reb, Telikagaricai j., hú M, f.. 
Lika-Korbat~a tim. Lika-Krbat~a, rrai!aci j., 337, H., rk. Novo Cii!e éa Staro Cii!e, 1.085 kh., 
ea. ll. V elika Popina, u. t. és u. p. Zrmanja-vrelo. tsz. Zégtáb - Zagreb, jb. N&B'fgoricza V elika· 

Podlulan O, Dubravski Novaki adók., Dubrava Gorica, ah. Sziszek Sisak, es. !1. Nqygoricza 
pk., Belovár-Körös vm. Bjelovar-Kriletlci, Velita Gorica, 53, XXV, Si, u. t. Nagygoricza 

· kzmai j., cs. 1). Cazma, u. t. és u. p. Dubrava. V elika. Gorica, u. p. Novo Cil!e. 
PodmelnJca O, SziÜin Slunj adók. és pk., Podo-d n, Siroka Kola adók., Lii!ki Osik pk., ; 

Modrus-Fiume vm. Modru8-Bijeka, szluini Lilea-Korbava t~ta. gospiéi j., 
slunji j., cs. !1. Szluin Shmj, u. t. és u. p. cs. O. Siroka Kula, u. t. Perulié, u. p. Siroka 
Ssluin Slunj. Kula. 

Podmelnlk O, Krmpote adók.. Ledenice J•k., P o d o v i l. Konjsko Brdo. 
Modrua·Fiume t~m.- Modru8-Bijeka, cil·kve- P o d o v i l. Milinoviéi • • 

nicai erikvenicai j., es. !1. Cirkvenica - Crik- Poflranka Kapela adók., Maii Bokovec pk., 
nnica, u. t. és u. p. Klenovica. • X Dubovica, Podravska Kapela; Varasd tiJn.-

P o d Me t lom l. Visué. VaralaiA, ludbregi j., hb 185, !. 1.019, H., rk. 
Podmlla O, Velika Popina adók., Zrmanja pk., Veliki Bukovec, kb., tsz. Varasd Varatdin, 

Lib·Korbatla t~m. Lika-Krbava, l!'l'acaci j., jb. Ludbreg1 ah. Varasd Varaf.din, cs. o. Mali 
es. !1. V elika Popina, u. t. és u. p. Zrm~nja- Bukovec, 16, XXV, 88, a. t. és •· p. Maii Bukovec. 
ttelo. · Podravata Kapela O, Poolravska Kapela adók., 

P o d o b i é l. Crno. Maii Bukovec pk., Varasa em. . Varaedi A, 

Podobijaj n, Donji Kosinj adók., Kosinj pk., Judbreai j., cs. !1. Maii .Hukovec, u. t. és u. p. 
Lika-Korbava t~m. Lika-KrbatHJ, peruAiéi j., Maii Bukovec. 
cs. !1. Kosinj, u. t. PeruSié, u. p. Kosinj. __ . Podravska Koslavina adók. és pk., X Domaéa 

P o d o h l' u A v a l. Orliéi. Ada, Gejzinci, MiholJai!ka Gorica, Miholjai!ki Mar-
Podoklóki Dolec O, Kon§éica adók., Sveti tinci, OreAnjak, Podravtka .Moslavina; Vcröcee 

Martin pod Okiéem pk., Zágráb t~m. Zagreb, vm. Virotlitáca, alsóm1holjáczi donjimiholjaci 
samobori j., cs. O. Stu Obrel, u. t. Samobor, j., ház !70, i. 1.811, H., m., O• kr. Suba Mlaka, 
•· p. Galgovo. 7.801 kb., tsz. Eszék O ... ijek, jb. Alsómiholjácz, 

Podokiéld Drelnlk adók., Sveti Martin pod Donji Miholjac, ah. Na .. 1cz - Nasice, cs. !1. hely-
Okiéem pk., X Petkov Breg, Podokiéki Dre!nik ; ben, 78, XXVIII, 9l, u. t. Alsómiholjácz -
Zágráb tlm. Zagreb, samohm·i j., ház 57, i. Donji Miholjac, 
481, H., rk. Sveti Martin pod Okiéem, 1.364 kb., Podravska Q, Podravata Moslavina. 
tsz. Zágráb Zagreb, jb. Samobor, ah. Zárráb adók. és pk., Verócze t~tn. Virovitica, alsó
Zagreb, cs. O. Zdeni!ina, 63, XXVII, 82, u. t. miholjáczi donjimita uJjaci j., o, cs. o. helyben, 
Zdenéina, u. p. Galgovo. u. t. Alsómiholjé.cz - UonJi Miholjar, ~. 

Podokiéld Dreznik O, Podokiéki Dre!nik adók.. Po1lravska Seinica adók., Maii Bukovec pk., 
Sveti Mal'tln pod Okiéem pk.

1 
Zágráb vm. Varasd vm. Vat·asdin, ludbregi j., ház 98, i 
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384-, H., rk. Veliki Bukovec, 1.185 kh., tsz. Varasd varaidini j., cs. O. Varasd Varaf.din, a. t •. Va-
- Varnidin, jb. Ludbreg, ah. Varasd Varaldin, rasd Varddin, a. p. Petrijanee. 
cs. O. Maii Bukovec, 16, XXV, 88. a. i. és u. p. Podranko Novo selo adók., Mali Buli.ovec pk., 
Maii Bukovec. X Podravsko Novo selo, Zupanec; Vara•d e• . 
. PotlraTBka Seinlea O,Pod1•avska Seinica adók., Varaidin, ludbregi j., ház tO!!, i. 699, H., r •• 
Mali Bukovec pk., Vat·astl tlm. Varaidin, lud- Veliki Bukovec, 740 kb., tsz. Varasd Vara!din, 
bregi j., cs. O. Maii Bukovec, a. t. és a. p. Mali jb. Ludbreg, ah. Varasd Varaldin, cs. O. 
Bukovec. Bukovec, 16, XXV, 8~, u. i. és u. P• Mali Buko:vec • 

• 
Potlranke Sesne adók. és pk., X Podravske Potlravsko Novo selo O, Podravsko Novo selo 

Sesvete, Konaci Podravskih Sesveta: Dubovnik; adók., Mali Bukovec pk., Varaatl ""'- Yarai
BelotJár-Kör6s tlm. Bjelot~ar-Kriiet~ci, gjur- din, ludbregi j., cs. O. Mali Bukovec, •· t. és •· p. 
gjevaci j.,- hu MO, :E 8.356, H., 0 , ó.OW kh., Maii Bukovec. · 
tsz. BelovAr Bjelovar, jb. Gjurgjevac, ah. Belo- Podrebar adók., Bosiljevo pk., X 
TAr Bjelovar, cs. G. Pitoma~a, 16, XXVII, 87, Podrebar, Renduliéi; MotlruB-Fiume ""'· -
•· t. Klo!itar, [81. · · Motlrui-Rijeka, vrbovskoi j., hu 63, f, !88, 

Potlravske Sesvete O,Podravske Sesvete adók. H., rk. Bosiljevo, 1.70!! kb., tsz. Ogulin, jb. 
és pk., BelotJár-K6rös tlm. BjelotJar-Kriievci, Vrbovsko, ah. Ogulin, cs. G. Severin na Kupi, 96, 
gjurgjevaci j., 0,cs.O. Pitoma&l, u. t. Klostar, [8]. XXVI, 84, ·•· t. Generalaki Stol, a. p. Bosi)jevo. 

PodraTSkl Adolfovac r., Rétfalu Retfala' Padrebar O, Podrebo.r adók., &siljevo pk., 
adók. és pk., Verócze tlm. VirotJitica, eszéki Motlrus-Fiume vm. Motlrui-Rijeka, vrbovskoi 
- osjjeki j., cs. o. Eszék Osijek, , u. t. és j., cs. ö. Severin na Kupi, u •. 1. Generaisti Stol, 
•· p. Németrétfalu Njemafka Rettala. u. p. Bosiljevo. . ... 

PotlraTSkl Banat 0, Piaviiinac adólr., Podravski P o d r e b a r c i l. Zakanjska Sela. . . 
Novigrad pk., Belot~ár-Kör6s vm. Bjelovar- P o d r e p o v a c l. Babié-dolac. 
KriietJci, kapronczai koprivnicai j., cs. O. Virje, PodrtG O, Draüce _adók., Jelenje pk., Motlrus-
~· t. és u. p. Podravski Novigrad. Fiume ""'~ Motlru8-Rijeka, suiaki j., cs. 6. 

Podrankl Dragancl r-., Podravske· SesvPte Susak, a. t. Suiak, u. P• Jelenje. 
adók, és pk.. BelotJár-Kör611 ·tlm. . Bjelo'Dar- Podrumina 0, Csepén Cepin adók. és pk., 
Kriievci, gjurrjevaci j., cs. o. ~tomat'!a, u. t. Verócee 'Dm. Yirovitica, eszéki osijeki j., 
Klostar, u. p. Podrava ke Sesvete. cs. o. Csep én- éepin, u. t. és u. p. Csep én éepin. 

PotlraTSki Novigratl adók. és pk., BelotJdr- Podrate O, Kamena Gorica adók., Novi Marof 
Köröa t~m. Bjelovat·-Kt·ieevci. kapronczai pk., Vat"aBtl 11m. Varaitlin, novimaroll j .. 
·kopri~nicai j., ház 837,_ E, 3.909, H., 0 , kg. Plav- cs. O. Novi Marof, a. t. és u. p. Novi Marof. 
sinac, 4.191 kh., tsz. Belovár Bjelova1·, jb. és Podrv&Dj adók., Grobnik pk.., X Pod!udnié, 
ah. Kaproncza Koprivnica, cs. O. Virje, tn, XXV, Pourvo.nj, Soboli; MotlrtiB-Fiume tlm. Motlrui-
88, P e. ~· · Rijeka, suiaki j., ház 117, :E óOII,·H., rk. Grobnik, 

Poflravski NoTigrad O, Podravski Novigrad 436 kh., tsz. Ogulin, jb. és ah. S~!iak, cs. 6. 
adók. és pk., Bel0tlár-K6rös t~m. BjelotJar- Su!iak, haditenierészet, XXVf, 85, a. t. Susak, 
Kt·izetJci, kapronczai koprivnicai j., 0, cs. o. u. p. Cavle. 
Vh·je, p e. ~· · Podrvanj O, Podrvanj adók., Grobnik. pk., 

Podravskl Podgajcl adók. és pk., Verócn Modrus-Fiume t~m. Motlrui-Rijeka, suAaki j., 
tlm. Virovitica, alsómiholjá.czi donjimiholjaci cs. O. Suso.k, u. 1. Susak, u. p. Cavle. 
j., ház 146, :E 909, H., O• !1.181 kb., tsz. Eszék Podsedlo O, Utinja-Tl'elo adók., Vojni6 pk., 
-Osíjek, jb. Alsómiholjácz Donji Miholjac, o.h, Modrus-Fiume tJm. Motlrui-Rijeka, vojniéi 
Nasicz Na~ice, cs. ö. Alsómiholjácz - Donji j., cs. G. Vojnié, u. 1. és u. p. Utinja. 
Míholjac, 78, XXVIII, 91, u. t. és u. p. Alsó- p o d Se d 1om l. Podsedlo. · 
miholjácz Donji Miholjac. . PodshoCSl 0, Bribir adók. és plt., Motlrv•-

Podravski Podgajci O, Podravski Podgajci Fiume vm. Motlrui-Rijeka, 
adók. és pk., Verócee tlm. Virotlitica, alsó- erikvenicai j., cs. O. Cil'kvenica Crikvenica, 
miboljáczi donjimiholjaczi o, cs. O. Alsó- u. t. és u. p. Bribir. · 
miholjácz Donji Miholjac, u. t. és u. p. P o ds l em e u i L a z i l. Slemenj Lazi. 
Alsómiholjácz Donji Miholjac. . Podsreée adók., Vilié-selo· pk., X Crljenai, 

Podravski Strmec O, Drulbinee adók., Petri- Podsrcóe ; Posaega tlm. Poiega, pozsegai -
janec pk., Vara•tl t~m. Varaitlin, varasdi pot.egai j., hú 45,!. 321, Sz., kg. Sloboslina, 1.088 
varaidini j., cs. G. Vinica, •• t. Vinica, u. p. kh., Lsz., jb. és ah. Pozsega Pot.ega, cs. O . 
Peh·ijanec. BH!kupci, 78, XXVIli, 91, u. 1. és u. p. Pozsega 

Podravski STiboveo O, Srafinec adók., Petri- Pozego.. 
janec pk., Vara•d """ Varaidin, varasdi PodSI'eée O, Podsreóe adók., Vilid-selo pl., 

• 
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Pol6egrs vfil. Po'iega, pozsegai po!egai j., Brod, !'UM kh., tsz. Pozseg& Polep, jb. M ah. . 
ca. ö. Biskupei, u. t. és u. p. Pozsega Po!ega. Brod, cs. ll. Brod, 78, XXVIII, 91, a. t. Brod, ~· 

Podstena O, Divjake adók., SJnoad pk., Moil- Podl'iDj o, Podvinj adók. és pk., Poesega tJm. · 
rus-Fiume vm. Moilrus-Rijeka, delnicei j., Po'iega, brodi j., o, cs. G. Brod, u. t. Brod, 1:8J. 

· cs. ll. Brod-Moraviee, u. t. és u. p. Skrad. P o d •i n j e l. Miholei!ko Podvinje. 
Podstene o. Belo adók., Bród K.fm. Brodna Podvlnjsko Bnkovlje adók., Podvinj pk., Po-

Kupi pk., Fiume 11m. Morlrus-Rijekrs, •se ga vm. Poiega, brodi j., ház 961 i. 496, H., 
· delnieei j., 0 , es. G. Brod-Mo1-aviee, u. t. Brod- r., m., rk. Podvinj, gk. Sibinj, kg. Brod, 997 kh., 

)[oraviee, u. p. Bród K./m. Brod na Kupi. tsz. Pozsega Polega, jb. és a.h. Brod, es. G. 
P o ds t e n e l. Pleske Podstene. Brod, 78, XXVIII, 91, u. t. Brod, a. p. Podvinj. 
Podstenskl Bukovao 0. Belo adók, Bród K.fm. Pod'Vinjsko Bakodje O, Podvinjsko Bukovlje 

- Brod no. Kupi pk., Moilrus-Fiume vm. adók., Podvinj pk., Pozsega vm. Poiega,·brodi 
· Morlrus-Rijeka, delnicei j., es. ö. Brod-M01·avice, j., cs. ll. Brod, u. t. Brod, u. p. Podvinj. 

u. t. és u. p. Bród K.fm. Brod na Kupi. Podvoljak O, Terzattó Trsat-adók., Sulak 
Potstenski Sepcl O, Belo adók., Bród K.Jm. pk., Morlrus-Fiume vm. Moilr»B-Rijeka, su-

- B1·od na Kupi pk., Morlrus-Fiuffie vm. Sa.ki j., es. ö. SnSa.k, u. t. és u. p. SuS&k. 
Moilrus-Rijeka, delnicei j., cs. ö. Brod-Moravice, Podvorec O,Brezniea adók.,Breznii!kiHnmppk,, 
u. t. Brod-M.oravice, u. p. Bróll K.Jm. Brod Varasil Yara'iilin, novimaroft j., es. ö. · 
na Kupi. · Szentivánzelina Sveti !van Zelina, u. t. Szent-

Podst'rana r;, Gornje Pazariste adók., Pazari§te ivánzelina Sveti l van Zelina, a. P• 
• 

pk., Lika-Korbava vm. Lika-Krbava, pern- P o d v o r j e L Plesivic!ka Reka. · 
iii~i j., cs. ll. Pazariste, u. t. Perusi~, u. p. Po.zariate. Podvomlea adók., Kravarsko pk., X Kravarski 

Podsused O, Stenjevec adók. és pk., Zágráb Harbari~i. Podvomica; Zágráb vm. Zagrsb, 
- Zagreb, zágrábi j., cs. li.Vrapi!e, nagygoriezai velitagoricai j., ház :49, !. !68, 
u. t. Zo.presié, ~· H., rk. Kravarsko, l.!OEr kb., ts:~:. Zág:ráb 
dsi!Sedsko ;Do]je O, Gornji adók., Za.greb, jb. Nagygoricza Velika Gorica, ah .. 

pk., Zágráb vm. Zagreb, zágrábi Sziszek Sisak, cs. G. Lekenik, 58, XXV, 82, 
- za.grebi j., cs. ö. Vrap~. u. t. Zaprasié, u. p. a. t. és •· p. Gagygoricza Velika 
Podsused. Podvornloa O, Podvomica adók., Kravarsko 

P o d U d binom l. Udbina. pk., Zágráb vm. Zagreb, nagnoriczai -
Podugrinac O, Bribir adók. éli pk., Moilrus· velikagoricai j., es. o. Lekenik, u. t. és u. p. 

· Fiums vm. Morlrus-Rijeka, cirkvenieai Nagygoricza Velika Gorica. 
erikvenicai j., cs. o. Cirkvenica Crikvenica, Podvozié O, Belaj adók., Barilovié pk., Moil-. 
a. t. és u. P• Bribir. . . rus-Fiume t1m. Moilrui-Bijeka, vojni~i j., 

Poduljln o. Bribir adók. és pk., Morlrus- cs. o. Barilovi~, u. t. Károlyváros Karlovae, 
Fiume vtn. Morlrus-Rijeka, ch·kvenicai . u. p. Barilovié. 
erikvenicai j., cs. ll. Cirkvenica Crikvenica, Podvrh adók. és pk., X Bregana, Podvrh, 
•· t. és •· p. Bribir.' · · Velika Jazhína; Zágráb Zagreb, samo· 

Podnm O, Skare adók. és pk., Lika·KorbatJa bori j., ház 145, f, unt, H., rk. Samobor, 83! kb., 
em. Lika-Krbava, otocsáni otoi!aci j., cs. O. tsz. Zágráb Zagreb, jb. Samobor, ah. 2;ágráb
Vrhovine, u. t. Otocsán Otoi!ac, u. p. Skare. Zagreb, cs. ll. Samobor, 53, XXVII, 82, u. t. és 

Podnmol O, Grabrk adók., Bosiljevo pk., Morl- a. p. Samobor. · 
rvs-Fiume vm. vrbovskoi j., Podvrh O, Podvrh adók. és pk., Zágráb 
cs. ll. Generalaki Stol, u. t. Generalaki Stol, u. p. , Zagreb, samobori j., cs. o. Samobor, a. ~. 

· Bosiljevo. · és u. p. Samobor. 
Podurljaj r.., Brnvno adók. és pk., Lika-Kor· P o d vr h l. Ogulin. 

bat1a vm. Lika-Krbava, grai!aci j., cs. ll. Bruvno, Podvr~ka RakoTica adók., Podvrh pk., X 
a. t. Graéac, u. p. Br~vno. Kladje, Maia PodVl'ska Rakovica, Slavagora, Ve-

p o d U r I j aj em l. Podurljaj. lika Podvr5ka Rakovica; Zágráb '!1'm. . Za gre b, 
P o d v e lj u n l. Josipdol. samobori j., ház 199, !. 1.i05, H:., rk. Samobor, 
P o d v e l j u n l. Ostarski Podveljnn. 1.7!9 kb., tsz. Zágráb . Zagreb, jb. Samobor, 
Podveiica adók., Su!iak pk., X Donja V e!ica, ah. Zágráb Zagreb, cs. ll. Samobor, 53, XXVII, 

Gornja Vetica, Martin!iéiea, Peéine; 8~. a. t. és u. p. So.mobor. 
Fiume vm. Modru8-1Ujeka, suS&ki j., ház 216, Podvr~ki Kostanjene O, Nor!ii~-selo adók., 
:! 1.494, H., rk. Terzatto Trsat, kg. Rijeka, .1!39 Podn·h pk., Zágráb t~m. Zagreb, sarnohori j., 
kb., tsz. Ogulin, jb. és ah. Su&ak, es. ö. Susak, hadi- cs. ö. Samobor, .u. t. és u. p. Samobor. . 
tengerészet, XXVI, 85, u. t. és u. p. Su!iak. Podvr!íki Vi!ínjevee O, Nor8ié-selo adók., 

Poddnj adók. és pk., Pol8ega t1m. Po'iega, Podnh pk., Zágráb "'"'· Zagreb, samobori 
modi j. há.z W9, !. 1.089, H., é;, gk. Sibinj, ·kg. j., cs. G. Samobor, u. t. és a. p. Samobor. 
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adók., Cernik pk., PossegG tJtn. Pojatno O, Knpljenovo adók., PnSéa pk., Zág-
RJlega, újgradisk&i novagradiAkai j., ház 89, ráb ""'· Zagreb, z6.gr6.bi zagrebi j., es. o. 
-

' f. 776, H., rk. Gernik, 8.770 kb., tsz. Pozsoga Zapre§ié, u. t. Pn!iéa-Bistra, u. p. Zapre§ié . 
• 

• 

Polep, jb. és ah. Ujgradiska. Nova Gradiiíkll, P o j i l e l. Donja Dobra. 
os. G. Újgradiska Nova 78~ XXVII, Pokasln O, Padjales adók., Gradec pk.,Bdovár- . 
89, u. ~ és ·u. P• Cernik. . · · Körös 11m. BjerotJar-Krilevci, k01·6si krilev-

0, Podnsko adók., Gernik pk., Po- cii j., es. O. Körös Kri:2evci, u. t. és u. p. Gradee. 
IBt:ga ""'· - Poiega, újgradiskai novagra- Poklok adók., Kalje pk., )( Kravljak, Poklok, . 

j., cs. ö. Nova u. t. éla. p. Ge1·nik. Stojdl'aga, Stojdraski Osredek, Zamberaako Selce; 
PodnAko Bnkovjo O, Samoborsko Gerje adók., Zágráb ""'· Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., 

Podvrh pk., Zágráb ""'· Zagreb, samobori h6.z 98, f. 633, H., rk. Kalje, gk. Stojdraga, !1.9!8 
j., cs. O. Samobor, u. t. és u. p. Samobor. kh., tsz: Zligrlib Z&al'l'eb, jb. és ah. Jaska-

PodYUilnlk O, Lnkovdol adók., Severin na Knpi Jastrebarsko, cs. · o. Kalje, 96, XXVI, Si, •· ~ 
pk., .Modrv•-Fivme ""'· .Motlrus-B\jeka, Krasié, u. p. Kalje. 
vrbovskoi j., cs. ö. Severin na Kupi, u. t. Vrbov- Poklok O, Poklok adók., Kalje pk., Zágráb 
ako, u •. p. Severin na Knpi. ""'· Zagreb, jaakai jastrebarsi:oi j., cs. G. 

Poddd '"'• Sirova Katalena adók., Gjurgjevac Kalje, u. 1. Kra!!ié, u. p. Kalje. · 
· plt., Belo.ár-K6rös """ BjelotJar-KriletJci, P o kl e k I. SuUanski Poklok. 

liurrjevaci j., cs. o .. Gj1111'ievac, u. 1. Sirova Polmpje adók., Jaikovo (u. Malom Erjaven) 
latalena, u. p. Gjurgjevac. pk., )( LevknAje, Pokupje; Zágráb ""'· Zag-

p o d Z i d o m L Podzid. · re b, kirolyvárosi karlovaci j., hú 62, :f. 303, 
Pot r"\ Radna adók., Medak pi:., Lika· H., rk. Mahiano, 767 kh., tsz. Zigrib -

Korbava ""'· Ltia-KrbafJa, gospiéi j., ca. ö. jb. és ah. Kirolyviros: Karlovac, cs. ö. Svetice, 
Gornja Ploaa, u. t. és n. p. Medak. 96, XXVI, 861 u. t. K6.rolyvbos Karlovac, u. p. 

adók., Gornja Rijeka pk., )( · Kolarec, Jaskovo. 
Pofuki1 Rijeaki Fodrovec, Rijeaki VukSinec; Va- O, Pokupje adók., Jaikovo pi:., Zág· 
ra•l'l ""'· Varaltlin, novimarofl. j., hál 9ll, ráb ""'· - Zagreb, károlyvirasi karlovaci j., 
f, 707, H., rk. Gornja Rijeka, !.091 kh., tsz. Va- cs. O. Svetice, u. 1. Károlyv6.ros Karlovac, u. p. 

- Varaldin, jb. Novi Marof, ah. Zlatar, Jdi:ovo. 
cs. O. Gornja Rijeka, 16,"XXV, 88, u. t. 6I u. P• Poknpska Blatnica adók., Beaica pk., )( Kori
Gornja Rijeka. · · tinja., Pokupska Blatnica, Pokupski lvanl!iéi; 

Pofuld O, Pofuki adók., Gornja Rijeka pk., Zágráb t1m.. Zag re b, ké.l•olyvirosi karlovaci 
Varasd ""'· Varail'lin, novimarofl. j., cs. O. j., ház 76, :E 381, H., rk. Sisljavié, 1.4.85 kh., tsz. 
Gornja Rijeka, u. 1. és u. p. Gornja. Rijeka. Zágráb Zagreb, jb. és ah. Károlyviiros Kar-

• 
Pogoilec Q, HrnAkovica adók., Vrbovec pk., lovae, cs. ö. Károlyváros Karlovac, 96~ XXVI, 

Belovár-Körös ""'· Bjelovar-KriletJci, körösi 84., u. 1. ős u. p. Reaica. · 
- krilevcii j., cs. ö. Vrbovec, u. t. és u. p. Vl'bovec. Pokupska Biatillea O, Pokupska Blatnica 

Poganl Vrh r'\, B01·ki adók., Sira~ pk., Po ese ga adók., Rel'!ica pk., Zágráb t1tn. Za gre b, károly· 
tim. Polega, daruvari j. cs. O. Da1-nvir Daru- v6.rosi karlovaci j., os. o. KArolyv6.ros Karlo-
Tar, u. t. és u. p. Siraa. vac, u. t. és u. p. Rel'!ica. · 

Poganovailko Polje r"\ Poganovai adók., Pod- Pokupska Luka adók., Re<!ica pk., )( Karasi, 
10ral'! pk., Veróc.re fJm. Yirovjtica, na.§iczi Pokopska Luka, Zamrsje; Zágráb vm. Zagreb, 
nallicei j., cs. ö. Ko!ika, u. i. és u. p. Podgoro.a. kirolyvárosi karlovaci j., h6.z 26~, :f. 1. 238, H., 

PoganoTCI adók., Podgoraa pk., )( Cokadinci, rk. Rel!ica, 6.069 kb., tsz. Zá.eráb Zagreb, jb • 
Poganoval!ko Polje, Poganovci, Vuanjak; Verócee és ah. Kirolyváros Karlovac, cs. o. Károlyviiros 

- Virovitica, nasiczi nallicei j., ház 138, Karlovac, 96, XXVI, 84., u. t. és •· p. Rel!ica. 
f. 7!0, Sz., rk. Brodjanci, kg. Budimci, 5.5!8 kb., Pokupska Luka O, Pokupsta Luka adók., 
tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Nasicz Na!iice, Beliica pk., Zágráb t1m. Zagreb, k6.rolyv6.rosi 
cs. ö. Koaka, 78, XXVIII, 91, u. t. Normanci, karlovaci j., cs. O. Károlyviiros Karlovac, 
•· p. Podgorac. u. t. és u. p. Re<!ica. 
Po~anovcl O, Poganovai adók., Podgorac pk., Pokupsk1 Brost adók., Seta pk., )( Maia Go

Verócee ""'· VirotJitica, nasiczi na.Aicei j., dca, Pokupski Brest; Zágráb ""'· Zagreb, 
cs. O. Koiika, u. 1. Normanci, u. p. Podgoraa. sziszeki sisaki j., hAz 183, f, 94-i, H., rk. Maia 

Pogiell r"\ Dalja Dalj adók. és pk., Verócee Gorica, kg. Petrinja, 3.816 kh., tsz. Zágráb Zag-
""'· Virot~ilica, eszéki osijeki j., cs. ö. Dalja re b, jb. és ah. Sziszek Sisak, cs. ö. Sziszek -
-Dalj, u. t. és u. p. Dalja Dalj. Sisak, 63, XXVII, bf, u. 1. és u. p. Petrinja. 

PogrmiloT16l r'l, Janja Gora adók., Pla§ki pk., Pokapski Brest O, Pokupski Brest adók., Sela 
Modrus-Fiu~ ""'· Morlrua-.Rijeka, ogulini j., pk., Zágráb vm. Zagreb, sziszeki sisaki j., 
Cll. O. PlaAki, u. t. és u. p. Plaiki. cs. o. Saiszek Sisak, u. t. és u. p. Petrinja . 
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Pokapski Gradee. O, Lijevo Sredi<!ko adók., labet, 1.079 kh., tsz., jb. és ah. Varasd VIU'I.I· 
Pisarovina pk., Zágráb""'· Za.greb, pisarovinai din, ca. O. N ovi .Marof, 161 XXV, 88, a. t. 
j., cs. G. Pisarovina, a. t. és u. p. Pisarovina. teplicz Vara!dinske Toplice, a. p. Jal!abet. 

Pokupski Ivanciél O, Poknpska Blatnica adók., P o lj a n a l. Bailiéa Poljana, Bisknpeiíka Pol· 
Re<!ica pk., Zágráb ""'· - Za.greb, kirolyvárosi jana, Breska Poljana, Cerjanaka Poljana, Kl'ile· 
- karlovaci j., cs. O. Károlyváros Karlovao, u. t. vai!ka Poljana, Pakraeka Poljana, Sutlanska Pol-
és u. p. Rei!ica. jana, Vojniéka Poljana, Vrbovei!ka Poljana. 

Pokupskl Kobilló O, Donje Mekusje adók., Poljanak r-., Dretnik adók. és pk., Moarua-
Rei!ica pk., Zágráb ""'· Za.greb, károlyvárosi Fiume ""'· szlqini alunji j., 
- karlovaci j., cs. G. Károlyváros Karlovac, ca. G. Rakovica, a. t. Rakovica, u. p. Drelnik . 
a. t. Károlyváros Karlovac, u. p. ReCica. Poljanet adók., Svilaj pk., Poeuga. ""'· Po-

Pokupskl Orlovac l'l, Donje Mekusje adók., lega., hrodi j., hú 63, f, 348, H. az., lengyel, r., 
Rei!ica pk., Zágráb ""'· Za.greb, károlyvárosi rk. Opriaavei, ak. Piilkorevci, ks. Klokoi!evik, 1.071 
- karlovaci j., cs. G. Károlyviros Karlovae, kh., tsz. Pozsega Po!ega, jb. és ab. Brod, cs. G. 
11. t. Károlyváros Karlonc, u. p. Rei!ica. Svilaj, 78, XXVIII, 91, u. t. és u. p. Gariíin. 

Pokupski Palanjak O, Letovaniéko Cerje adók., Poljanet O, Poljanci adók., Svilaj pk., Po ... egu. 
Letovanié pk., Zágráb""'· - Zagreb, sziszeki ""'· Polega., hrodi j,, cL G. Svilaj, •· t. és 
sisaki j., cs. G. Pokupsko, u. t. Lekenik, u. p. Sela. ·u. p. Gari!in. 

Pokupsko adók. és pk., X Gladovec, Poknpsko, P o l j a n c i L Dobranski Poljanei. 
Pokupsko Cerje; ·Zágráb t1m. Za.greb, pisa- PoljaneADi O, Gornje Sredice adók., Kapela 
rovinai j., ház 107, :E 1.1U, H., o, ,,376 kb., pk., Belovár·KOr6a ""'· Bjdot~ar-Krilet1ci, 
tsz. Zágráb Zagreb, jh. Pisarovina, ah. laska, belovári hjalovari j., es. G. Kapela, •• t. Pod
es. G. helyben, 96, XXVI, 83, a. t. Pisarovina, ~. ravski Novigrad, u. p. KapelL 

Pokupsko O, Pokupsko adók. és pk., Zágráb Poljane adók., Mailié pk.! Po.,egflo ""'· .fb. 
1'tn. Za.greb, pisarovinai j., o, cs. G. helyben, ie gG, ujgradbkal novagradiilkai j., lW 84,! 4-16, 

• •· t. Pisarovina, ~· Sz., h., rt. Goroji Bogii!evei, kg. Ujgradi:~ka -
Pokupsko Cerje O, Pokupsko adók. és pk., Nova Gradi§ka, 1.!160 kb., tsz. Pozseg& Polega, 

Zágráb ""'· Za.greb, pisarovinai j., cs. G. Po- jh. és ah. Újgradiska Nova GradiAka, CL G. Új· 
kupsko, u. t. Pisarovina u. p. Pokupsko. gradista Nova GradiAk.a, 78, XXVII, 89, u. t. 

Poka.psko Vratecko Ó, FarkaAié adók., Leto- Medari-Dragalié, u. p. Újgradiska Nova GradiAka. 
nnié pk., Zá,qráb ""'· Zagreb, sziszek.i - sisaki Poljane O. Poljane adók., .Müié pk., Poesega 
j., cs. G. Pokupsko, u~ t. Lekenik, u. p. Sela. tnn. Polega., ujgradiskai novagradiskaij., cL G. 

Pollee O, Tomalievec adók., Klanjec pk., Va.- Újg1·adiska Nova Gradi§ka, u. t. Medari-Draga-
f'aad. ""'' Va.ra.lait~, klanjeci j., es. o. Klanjee, lié, u. P• Újg1·adiska Nova Gratliéka. 
a. t. és u. p. Klanjec. P o lj a n e I. Delnii!ke Poljane, lankavié-pol-

p o l i c e I. Gabajava Greda. jane, Kutere\'ske Poljane. 
P o li c e l. Police-Piriilée, P o l j a n e l. :(',lj ani. 
Polloe·Plrl!\ée adók.,· Ozalj pk., X Maii Ka- Poljauec O, Krilovljan adók., Martíjanec pk., 

manjski Vrb, Ozaljska Preseka, Police-Piriilée. Varasd tltn. Vu.ra.Jain,ludbresi j., cs. G. Lud. 
Veliki Ko.manjski Vrh; Zágráb ""'· Zagreb, breg, u. t. Ludbreg, u. P• Martinjanee. 
károlyvá.rosi karlovaci j., ház 87, f 487, H., rk. Poljani O, Grubilino PolJe adók.. és pk., Ildo
Kamanje, 817 kh., tsz. Zá.gráb Zag1·eb, jb. és ah. vár·Kiiröa tim. Bjelot1ar-Krilet1ci, gl·ubisno
Károlyváros Karlovac, es. o. Sveliee, 96, XXVI, poljei j., cs. O. Grnbisno Polje, a. t. és u. p. 
84, u. t. Károlyvé.ros Karlovac, u, p. Ozalj. GrubiAno Polje, 

O, Police-PhiSétl adók., Ozalj P o l j a n i L Topuski Poljani. 
pk., Zágráb vm.. Za.greb, károlyviLrosi kar· Poljan.lea adók., Marija Bistrica pk., X Polja-
lovaci j., .,s. (1, Svetice, u. t. Kirolpáros Kar uica, TuKonica; Zágráb Zu.greb, stubicai 
lovae, u. p. Ozalj. j., ház !ll(. l, :E 1.65"5, H., rk. Marija Histrica, ~.'tOl 

P o l i ék a K o 8 a l. Stari Laz. kb., tsz. Zágráb - Zagreb, jb. Stubica, ah. Zágráb 
Poljakovo selo r., Smoljanac ailólc., Drelnil! Zagreb, cs. G. Maríja Bistrica, b3, X.XV, 81, a. t. 

pk.,Moclrus·Fiume t~m. Modru8-Rijeka,szluini "'8 u. p. Muija Distriea. . 
- slunji j., es. G. Rakovica, u. t. Rak.oviea, u. p. Poljanica O, Poljanica adók., Marija Bistrica 
Dre!nik. pk., Zcígrd.b "'"· Za.greb, stubicai j., cs. G. 

Polja11. ·r., Donji Kosinj adók., Kosinj pk., ~farija HlStrica, u. t. és u. p. Maríja Bistrica. 
Lika-Korbava f1m. Lika-Krbat~a, perilSiéi j. P o l J a Jl i c a l. Bistranaka Poljanica, Ultiéka 
ea. O. Kosinj, u. t. Peru!íié, u. p. Kosinj, Poljanica. 

PoJjua adók., lai.Zabet pk., X Do uj a Pol- Poljanka r., Koainj adók. és pk., Lika.-KorbQ,f1u. 
iana, Gornja Poljana; Varasel ""'· Vardain, vm. Lika-Kt·ba.t~a, pe1·u~iéi j., cs. o. Koainj, 
1'1aru4ii vu·údini j., ház 1491 f 006, H.; r.k. Jal- u. t. PerllSié, u. p. Kosinj. · 
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. PolJansta adók., Stra!eman pk., Pont~ga ""'· PonlkvnrJ adók., Topusko pk., )( Ponikvarf, 
- Polt~ga, pozsepi po!egai j., ház 57, f. 361, Topuska Petrova Gora, Topusko, Topuski Poljani; 
B., sz., m., rk. kg. Oljasi, · · kb., Zágráb ""'· Zagreb, topua.koi ·j., ház !117, f. 
tez., jb. ú ah. Pozsega Po!ega, cs. lS, BUí- 1.899, H., sz., rk. Topusko,. kg. Topusko, Blatula 
tupci, 78, XXVIII, 92, Ilo t. és Ilo P• Velika. és Perna, 3.191 .kb., lsz. Petrinja, jb. Vrginmoat, 

Poljanaka O, Poljanaka adók., Stra.!eman pk., ah. Glina, cs. lS. Topusko, 96, XXVI, 83, u. t. 
PonegtJ ""'· Poiega, pozsegai po!egai j., és u. p. Topusko. 
u. o. BiAkupoi, L t. és u. p. Velika. Ponlkvnri O, Panitvari adók., Topusko pk., 

Po)janake Lute O, Sutlanske Poljana adók., Zágráb tnn. Zagreb, topuskoi j., os. O. To-
Zagorsta Sela pk., Varasa ""'· Varalclin, pusko, u. t. és u. p. Topusko. 
.k1anjeoi j., u. l. Deainié, L t. Desinié, u. p. Pon l) te adók., Gornje Dubrave pk., X Brda-
Zqorata Sela. rica, Ponikve, Simrakovica, Tabani ; Moarws-

PolJanakf Lug r"', Vrbove&a Poljana adók., Fiume ""'· Moaru8-Bije1ctJ, ogniini j., ház 170, 
· Vrbovec pk., BelofJár-Kt1rt1s BjelO'fJtJr- i. 871, Sz., =f, rk. Popovo selo, 4.960 .kb., tsz., 

• 

KriltlfJCi, kOrOBi kri!evcii j., 6. Vrbovec, jb. és ah. Ogulin, os. lS. Severin na Kupi, 96, XXVI, 
L t. és u. p. Vrbovec. . 85, u. t. Tounj, u. p. Gornje Dubrave • 

P o l j e I. Krapinsko Polje, Ozalsko Polje, Pere- P~nfhe O, Ponibe adók., Gornje Dubrave pk., 
gino Polje, Smiljansko Polje. · Moarus-FiumtJ Modrui-Bijeka, ogulini 

PolJe tod Gaja r-., Siroka Kula adók., Licki j., cs. o. Severin na Kupi, .u. t. Tounj, u. p. 
Osik pk., Lika-KorbatHJ ""'· Lika-Krbat~a, Gornje Dubrave. · . . 
gospidi j., os. G. Siroka Kula, u. t. Perulió, a. p. P o n i k v e I. Krasicke Ponikve. . · 
Siroka Kula. Ponor adók., Ceün-gradpk., Moarus- Fiu me""'· 

Po)Jlce f"\ Komi6 adók:) Udbina pk. Likcs- . Moaf'ui·Bijeka, szluini slunji j., ház as. ! 
KorhatiCI ""'· .Lika-Krbatla, udbinai j., cs. lS. !!81, H., rk. Cetin-grad ú Cvitovié, 674 kb., tsz. Ogu
Udbina, u. 1i. és 11. p. Udbina. lin, jb. és ah. Szlnin Slunj, ca. lS. Cetingrad, 79, 

P o l j i c e I. Belajaka Poljice, Krmpotske Pol- XXVI, 84., u. t. Szluin Slunj, u. p.Getin-grad. 
Jice, Mrezni~ke Poljios. · Ponor O, Ponor adók., Cetin-grad pk., .Moa-
. P o lj i ce I. Dubioa, rus-Fiume ""'· Morlrui-B\ie1ctJ, azluini-

P o l j i c e L Otoeac. · slunji j., cs. lS. Ceün-grad, u. 1i. Szluin Slunj • 
Pologl. O, Kraj adók., Brdovec pk., Zágráb u. p. Cetin-grad. . 

""" Zt~greb, zágrábi j., os. lS. Zap- P o n o r I. Korenioki Ponor, Rolin Ponor. 
u. 1i. Savaki Marof, 11. p. Kraljevec. Ponorac Q, Crkvina adók., Krnjak pk., 

Poloj adók., pk., Gornji Poloj, Milo .Moarus-Fiume vm. Moarui-RijektJ, vojniéi j., 
levac, Novi Dol, Perjasieko Novo selo, Srednji cs. o. Veljun, u. t. és u. p. Krnjak. • 
Poloj; Moarus·FiumtJ ""'· Moarus-Rijeka, P o n o r a o L Ivoievi6-ponorac, PerjasiCki Po-
vojniéi j., ház 84., f. 650, Sz., kir. Srednji Poloj norac, Suvajski Ponorao, Veljunski fonor~c. 
68 Perjasica, 3.M3 kb., tsz. Ogalin, jb. Krnjak, ah. Ponort o. Svica adók., Otocsán OtoMc: pk., 
Szluin Slunj, ea. lS. Perjasica, 96, XXVI, 84., u. t. Lika-Korbat~a vm. Lika-Krbat~a, otoosini-
Generalaki Stol, u. p. Perjasica. otoeaci j., cs. lS. Olocsin Otoeao, u. t. és u. p. 

P o l o j I. Daljski Poloj. · . OtoQsán Otocac. 
Poloje ,-.." Po!eika Koprivnica adók., Pieternica PopiDol adók. 68 pk., S6erim ""'·-

pk., Ponega ""'· Poiega, pozsegai · pozegai zimonyi zemuni j., biz !40, ! 1.5!0, Sz., =f, 
j., es. lS. Pleternica, L t. Plete1nica, -L p. ~k. Golubinci, 3.87! .kb., tsz. Mitrovicza Milrc?vica, 
Ratkovioa. . . Jb. és ah. Zimony Zemun, cs. lS. Dobrinej és 

PoloJeti TaroA r-., Radovica adók., Getin-grad Simanovci, 70, XXVIII, 9!1, u. t. és •· p. Putinci. 
pk., Moarus-FiumtJ ""'" . Morlrui-BijektJ, PopiDei o, Popinci adók. és pk., S6erim vm. 
szlnini slunji j., cs. lS. Cetin·gl'ad, u. t. Szluin Srijem,. zimonyi zemnni j., =f, cs. O. Dob-
- Slunj, li. p. Cetin-grad. rinci és Simanovci, u. t. és u. p. Putinci. 

PoloTine r-., Macilaki Zhjeg adók., Primi!ilje pk., Poplnski Vaganr-., VelikaPopinaadók., Zrmanja 
.Jlotlrus-Fiume t.m. Morlrui-Bijeka, szluini pk., Lika-K&rbavcs ""'· Lika-Krba'Da, graeaci 
- slunji j., cs. lS, Gornja Mocila, u. t. Szluin j. J os. O. V elika Popina, u. t. és u. p. Zrmanja-vrelo. 
Slunj, u. p. Primillje. · Popinsko Vrpolje n, Velika Popina adók., 

P o l o v i n e I. Gomirske Polo vine. Zrmanja pk., Lika-Korbafia vm. Lika·Kf'batla, 
PoloviDiéi f"', Ostrvica adók., Lieki' Osik pk., grallaci j., cs. ö. Yelika Popina, li.. t. és u. p. 

Lika-KorbatHJ ""'· .Lika-Krba'Da gospi6i j., Zrmanja-vrelo • 
cs. O. Siroka Kula, u. t. Gospió, a. p. Lieki Osik. Popo.no adók., Szluin Slunj pk., X Donji 

Pomperovec O, Budin§óina adók. és pk., Va- Popovac, Gornji Popovao, Lumbardenik; Moa
raarl 'Vm. Varairlin, ziatari j., cs. O. Zajezda, rus-Fiume tml. Morlrui-Bijeka, szluini sbmji 
Ro 1i. Budirutina, u. p. Hrasóina-Trgoviióe, j., ház 96, f. 614, H., rk. Gornja Ladjevac ú 
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S.lu~n SI~, 1.b36 kb., .tsz. Oguli~, jb. és ab. j., ház· 109, f, 6!5, Sz., h., 0, kg. Gornje Dub
SsluJn SluiiJ, cs. O. SzluJn SlullJ, 79, XXVI, rave, 3.018 kb., tsz., jb. és ah. Ogulin, cs. ll. 
6', •· t. és u. p. Szluin Slunj. Generaisti Stol, 96, XXVI, u. t. Tounj, a. p •. 

P o p o v a c l. Trnovili~ki Popovac, Voöinski Gornje Dubrave. 
Popovac, Zabrdski Popovac. Popovo selo O, Popovo selo adók., Gornje 

Popovaöa adók. és pk., X Gaboröina, Krmelo- Dubrave pk., Morlrus-Fi.ume t~m. Modru~-
nc, Moslavina, Popovaöa, Popovaöka Mikulanica, Bijeka, ogniini j., o, cs. O. Generalaki Stol, u. t. 
Popovaöka Ribuja~, Popova~ki Karlovöak, Rajöe- Tounj, ú. P• Gornje Dubrave. 
n.c, Studenac, Veliko Brdo; BtJZot~ár-KöröB t~m. Pora1i LukoTo """ Lukovo Sugarje adók., Kar
- Bjelot~ar-Krilet~ci., kutinai j., ház !!31, f, 1.i73, lopago Karlobag pk., Lika-Korbat~a """
H., m., rk. Voloder, gk. Lipovljani, kg. Mikleuska, Li.ka-Krbat~a, gospiéi j., cs. O. Karlopaga-
2.763 kb., tsz. Belovár · Bjelovar, jb. Kutina, Karlobag, u. t. és u. p. Karlopaga Karlobag. 
ah. éazma, cs. o. helyben, 16, XXVII, 87, Por-brdo r'l, Lukinié-brdo adók., fisarovina 
{Moslavina-Popova~), _[It e. ~· pk., Zágráb t~m. Zagreb, pisarovinai j., ca. 

PapOTaöa 0, Popovnca adók. és pk., BdofJá.r- O. Pisarovin11, u. 1;. és u. P• 
Xórös t~m. BjelotJar-Kf'iset~ci, tutin11i j., cs. o. PoreiS adók., Bektele pk., X Dragan-l ug, Porec; 

. laelyben, (.Moslavin11-Popovaöa), _[It e. Po•aega t~m. Poiega, pozsegai polagai j., 
~· ház 71, f. 58!, N., m., rk. Kutjevo, kg., Bektelko 

p o p o v a ~ a l Pazarilna Popovo.~. 1 kb., tsz., jb. és ab. Pozsega -
PopavaCSka Ml'kulanlca n, Popova~a adók. és Polega, cs. O. Kutjevo, 78, XXVIII, 91, u. 1;. 

pt., BeZot~áf'-Köröa tim. _ . Bjelot~af'-Krilet~ci, Ciglenik, u. p. Bektele; 
.tutinaij., cs. o. Popovaéa, u. 1;. és u. p. Popovo.<!a. Porec O, Porec adók., Bektele pt., Po.,ega 

PaponCSka RibnjaiSa r-., Popova~ adók. és 'IJm. Po•ega, pozsegai polegai j., es. G. Kut-
pk., Belot~ár-Köf'öB "m. Bjelovar-Kri.e'IJci, jevo, u. t. Ciglenik, u. p. Bektele. 
kutinai j., cs. O. Popovafa, u. t. és u. p. Popovaca. P o r e c l. Miholjacki Poreö . 

PapoTaéld KarloTCSak r'l, Popovaöa adók. és Poredje O, PriJlin adók., Hum na Sutli pt., 
pk., Belo'IJtir-Köröa f)m. Bjelovar-Kriiet~ci, Varasa t~m. Varaiain, j., os. G • 
.kutinai j., cs. O. Popova~, u. t. és u. p. Popova~a. Humaki Brod, u. t. Pregrada, 11.. p. Hum na SnUi. 

Papovacko Podbrdje O, Gornj11.Jelenskn adók., Portotepla r'\, Ledenice adók. és pk., Motlrua· 
Popovo.a pk., Belo"ár-Köf'ól tim. BjelofJar- Fiume fJm. .Motlrus-Bijeka, cirkvenicai crik
Kri.et~ci, katinai j., cs. O. Popoval!a, u. t. ~s "venicai j., cs. ö. Cirkvenica Crikvenica, u. 1;. 
u. P• PopoV&Ca... és u. p. Klenovico.. 

P o p o v c i l Bosiljevo. Posavska Gr ad usa adót.,· Sunja pk., Zágráb 
PopoT Dol Q, Klin6a. Sela adót. és pk., Zágráb 'IJm. Zagreb, petrinjai j., ház 81, f, '14, H., 

- Zagreb, jaskai jastrebo.rstoi j., cs. o rt. Sunja, 4!!1 kh., tsz., jb. és ah. Petrinja, c;s. G. 
Zdeni!ina, u. t. és u. P• Zdenöina. Sunja, 96, XXVII, u. 1;. és u. p. Sunja. 

P o p o v e c l. Kalnicki Popovec, Marku§eveöki Posavska Qradusa Q, Posavska Gradusa adók. 
Popovec,RadobojskiPopovec, Vu~ve~ki Popovec. Sunja pk., Zágráb tim. Zu.greb, petrinjai j., 

Popo'rlé-brdo adót., Vukman1é pk., Morlru1- cs. G. Snnja, u. t. és u. p. Sunja. · 
Fiume f)m. Modrui-Bije"/Ga, vojniéi j., ház 51, Posavskl Cret o, Bnkevje adók., Orle pk., 
f. S::H, Sz., b., rt. _vu~mani~, kg. Gomj~ Trebinj~, Zágráb t~m. Zagreb, nagygoriczai velika-
1.60!- kb., tsz. Ogubn, J b. KrnJak, ab. Szlum SlunJ, goricai j., cs. ö. Nagygoricza V elika Gorioa, 
a.O.Vukmanié,96,XXVI,84, u.t.ésu.p.Skakavac. u. t. Nagygoricza Velita Gorica, u. p. Orle. 

Popol'ié·brdo O, Popovié-brdo adók.;Vukmanié PosanJdLukavecQ,Prelo5éicaadók., Topolovac 
pk .. Moarua-Fiume vm. voj- pk., Zágráb tJm. Zagreb, sziszeki sisaki j., 
niéi j., cs. o. Vukmanié, u. 1;. és u. p. Stakavac. cs. G. GuSée, u. 1;. Sziszek Sieak, u. P• GuAée. 

PopoTlél ~. Tobolié · adók., Primislje pk., Posankl Padgajci adók. és pk., Szertm. t~m. 
Modrua-Fiume "m~ Morlf'ua-Bijeka, szluini - Srijem, zsupnnyai !upanjai j., ház !34o, :E 
alnnji j., ~- G. Primillje, u. 1;. Szluin Slunj, 1.071, H., 1·k. Rajevo selo, kg. Rajevo selo, 7.376 
•· p. PrimiAJje. - kh., tsz. Eszék Osijek, jb. Zsupanya Zupanja, 

P o p o v i é i l. Hocilaki Popoviéi, ~umberaöki ah. Vinkoveze Vinkovci, cs. G. Drenovci, 70, 
'Po paviéi. XX VIli, 90, u. t. é3 u. p. Rajevo selo. 

P o p o v i é se l o l. Munjava. Posavskl Podgajci O, Posava ki Podgajci adót. 
PapoTO Polje r'l, Kom adók., Zrmanja px., és pt., B•ertm t~m. Srliem., zllupanyai -

Lika-KorbafJa tlm. Liká.-Krbava, gral!o.ci j., !upanjai j., cs. O. Drenovci, u. t. és u. p. Raje\·o selo: 
, es. G. Zrmanja-vrelo, u. t~ és u. p. Zrmanja-vrelo. Posavsld Strulec O,- Velelevec adók., Orle 

PopoTO selo adók., Gornje _ Dobrave pk., X pk., Zá,qráb t~m. Zagreb,nagygoriczai velika· 
Gojak, Munjasi, Popovo selo, Stakoru§ll, Vn!ak; go1icai j., cs. O. Lekenik, u. 1i. Nagygoricza
Jlorlru1-Fiume tim. J[odrua-Bijeka, ogulini Velika Gorica, u. p. Orle. . 
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PosaTSkO Jezero O, Sa!ia adók., Orle pk., baea t~m . .LU:a-Krbava, gralíaci j., cs. D. Zrmanja-
Zágráb t~tn. Zagreb, nagysoriczai velika- vrelo, u. t. és u. p. Zrmanja-vrelo. 

. soricai j., cs. G. Lekenik, u. t. Nagysoricza Potkoblljak O, Lia adók. és pk., Modru•-
Velika Gorica, u. P• Orle. Fimne tJm. Motlrus-Rijeka, delnicei j., cs. o. 

Pos&Tsko Vrbovo o, Drnek adók., Orle pk., Fuzine, u. t. Fuiine, u. p. Lia. 
Zágráb t~m. Zagreb, nagysoriczai velika· Potkoklrna r-., Gra~ac adók. és pk., Lika
goticai j., cs. G. Nagygoricza Velika Gorica, Kor·bat~a Lika-Krbava, sra<!aci j., cs. G. 
u. t. Nagygoricza V elika Gorica, •• p. Orle. Graéac, u. t. és u. p. Graéac. 

PosaTBko Zablatje O, Bukevski adók., Potkoren r'\ Ramljane adók., 
Orle pk., Zágráb t~m. Zagreb, nagysoric2.ai Lika-Korba'Ua Lika-KrbatJa, 
- velitagoricai j., cs. ö. Nangoricza Y elika Go- otoéaci j., cs. G. Janji!e, u. t. 
rica, u. t. Nagygoricza V elika Gorica, u. p. Orle. u. p. LeMe, 

Sinac plt.,. 
otocsáni
-Oto&Lo,. 

Posinak 0, Peéno adók., Kalje pk., Zágráb Potkosa O, Stikade adók., Gra<!ac pk., Lika· 
tlffl, Zagreb, jaakal jastrebu·~koi j., cs. G. Korbat~a t~m. Lika-Krbat~a, graéaci j., cs. ö. 
Kalje, u. t. Kra§ié, u. p. Kalje. Gra<!ac, u. t. és u. p. Graéao. 

PoAmuge r'\ Piaaki adók. és pk., Motlru... Potkovlljai!a r;, Podlapao adók. és pk., Likca
Fiume 'IJm, Motlrtf8-Rijeka, oKUlini j., cs. ö. Kot·bat~a tJm, Lika·Kt·bcava, udbinai j., cs. G • 
Plaiki, u. t. és u. p. Pla!íki. Podlapac, u. t. Udbina, u. p. Podlapac. 

P o 8 m n g e l. Janjogorate Posmuge. P o tk r a j l. Senjsko. 
Pothrzail r-., Vrbovsko adók. és pk., Modrus· P o t k r <! a n a l. Visné. 

Fiume vm. - Motlru8-Rijeka, vrhovskoi j., cs. PoUremen f"', Bruvno adók. és pk., LiTra-
. G. Vrbovsko, u. t. és u. p. Vrbov&ko. Korbava Lika-Krbava, grac!aci. j., cs. G. 

' 

Pothum adók., Jelenje pk., X Banja, Banovo Bruvno, u. t. Gracac, u. p. Bruvno. 
1elo, Grabrovo, Petroviéi, Polhumaki Kamenjak, P o t k u é e l. Segote . 
Podhumaki Soboli, Reljcevo; Motlrus-Fiume vm. Potnjani adók., Bracevci pk., X Paljevina,. 
- Motlru8-Rijeka, suilaki j., ház '1.77, z 1.050, Potnjani i Yerócee -- Yirot~itica, diakové.ri 
H., rk. Jelenje, 6.193 kb., tsz. Ogulin, jb. és ah. djakovoi j.,· h~ 199, :E 900, H., m., rk. Drenje,. 
SuAak, cs. G. Su!ialr:, haditengerészet, XXVI, 86, kg. Braéevci, !1.560 kb., sz., Eszék Osijek, jb~ 
•· t. Suiak, •• p, Jelenje. és ab. Diakovir Djakovo, cs. ö. Drenje, 78.. 

P o t b u m l. Bednja. XXVIII, 90, u. t. és u. p. Podgoraé. 
P o t h um l. Pl&Sc!anski Potbum. Potujani O, Potnjani adók., Bra~vci pk.,. 
PothumsJd Dr&gaAl r-., Pla!il!anski Pothum Yerócee ""'· Yirot~itica, diakovári djakovei 

adók., Pla~ki pk., Motlrus·Fiume vm. Motlrus· j., cs. G. Drenje, u. i. és u. p. Podgorai!. 
Bijeka, ogulini j., cs. ö. Pla§ki, u. t. és u. p.Pla!íki. Potocl ~. Sabo1'Sko adók., Piailki pk., Motl· 

r-., Pothum adók., Jelenje f'IU·Fiume t~tn. Motlru8-Rijeka, ogniini j., ca • 
pk., Modrus·Fiume t~m. Motlru8-Rijeka, su- ö. Jesenica, u. t. Pla!íki, u. p. Saborsko. . 
!laki j., cs. ö. Su!iak, u. i. Su~ak, u. p. Jelenje. Potoi!anl adók., Gjnlaves pk., X Katinci, Poto-

Poihumskl Kuklél f"to PlaSéanski éani i Pouega tim. Polega, daruvari j., ház 
adók., Plüki pk., Motlrus·Fiume t~m. Motlru8- 101, i. 766, Sz., rk. Gjulaves, kg. Katinci, 
RijeTra, ogulinij., cs. ö. Pla!íki.u. t. és u. p. P!a!lki. kb., tsz. Pozsega Po!ega, jb. és ah. Daruvár 

Soboll r'l, Pothum adók., Jelenje Du·uvar, cs. G. GJulaves, 78, XXVII, 89, u. t • 
• 

pk., Modru.-Fiume tltll. Motlr"i-Rijeka, su- és u. P• Gjnlaves. 
!lati j., cs. G. Susak, u. t. Su!lak, u. p. Jelenje. Potoi!ant O, Potoi!ani adók., Gjulaves pk.,. 

PothumskJ Trbotiél r-., Pla!iéanski Pothum Poesega ·11m. Poiega, daruvari j., cs. G. Gju-
adók.1 Pla!íki pk., Motlrus-Fiume tim. Motlrui· !aves, u. t. és u. p. Gjulaves. 
Rijelca, ogniini j., cs. ö. Pla!iki, u. t. és u. p. Plaiiki. P o t o l: a n i l. Po.leilki Potoi!ani. · 

Pothnmskl Vullél ~. Pla!íeanski Pothum adók., P o t o é a n i l. Slatina. 
Pla!íkipk., Motlt·us-Fiume vm. Motlrua·Rijekf.l, Potoi!ec adók., Vojakovac pk., X Malí Potoéec,. 
ogulini j., cs. G. Plaski, u. t. és u. p. Pla!íki. Veliki Potol:ec, Vojakovaéti Ivanac; Belot~ár· 

Potkapela r-., Jesenica adók., Pla!íki pk., Körös vm. Bjelot~ar·Kriievci, körösi kri-
Motlnu-Fiume t~m. Motlnú-Rijeka, c·gulini j., !evcii j., ház 174, :E 932, H., rk. Glogovnica éS. 
cs. G. Jesenica, u. t. Pla!íki, u. p. Saborsko. KörGs . Kri!evci, kg. Vojakovac, 2.162 kh., tsz.· 

Potkapelske Grbe r-., Medjedjak adók., Pla§ki Belovár Bjelovar, jb. és ah. KOrOs Kri.levci,. 
pk., Motlr"s-Fiume t~m. Motlt·lli·Rijeka, ogniini cs. ö. Koros Kl'iievci, 16, XXV, 88, •· t. KGrGs 
j., cs. ll. Pldki, u. t. és u. p. Plaiki. · Kriievci, u. p. Vojakovao. 

PotkilaTao O, Dralice adók., Jelenje pk., Potoi!ec o, Gradec adók. és pk., Belovár· 
Motlru•-Fiume f.lfll, Motlrus·Rijeka, su~aki Körös t~m. Bjelovar·Krilet~ci, kGrGsi kri· 
j., cs. ö. Suiiak, u. t. Su!íak, u. p. Jelenje. !evcii j., cs. G. Vrbovec, u. t. és n. p. Gradec. 

Poikita r-., Zrmanja adók. és pk., Lika·Kor- Potoi!ko selo r'\ Kupineéki Kraljevec adók.,. 
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Kupinec pk., Zágráb 11m. Zagreb, pisarovinai Poiar O, Turke adók., Bród K.fm. Brod na 
j., cs. O. Zdenéinn, u. t. és u. p. Stupnil:ki Leskovec. Kupi pk., Modt'ui-Fiume 11m. Modrvi-Bijeka, 

Potok adók., Popova~a pk., X Crnl!ina, Donja deloicei j., cs. o. Gerovo, u. t. Bród K./m. -
Jelenska, Potok, Svnljugovo; Belovár-Köt'ös vm. Brod na Knpi, u. p. Gdparci. 
- Bjelo11ar-Kriie1Jci, tutinai j., hú 307, f, 1.549, P o z a r i l. Donje Dubrava. 
H., rk. Osekovo, 3.654 kh., tsz. Belovár Bjelovar, Poiarkonc O, Strmec adók., Trgovilée 
jb. Kutina, ah. Cazma, cs. o. Popovn~a. 16, XXVII, pk., Varasd 'IJ·m. Varaldin, Jdanjeci j., cs IS. 
87, u. t. és u. p. Popoval!a. Klanjec, u. t. és u. P• VaJiko Trgovilée • 

Potok O, Potok adók., Popovnl!a pk., Belo- Polarnica O, Pla!!ce adók. és pk., Modrtll• 
eár-Köt'ös 'IJm. Bjelo11ar-Krieevci, kutina.i j., Fiume 11m. Modrv8-Bijeka, &iliari j., 01. ll. 
cs. o. Popoval!a, u. t. és u. p. Popoval!a. Gerovo, u. t. és u. P• Ple!!ce. .. 

P o t o k l. BosiJjevski Potok, Kalnicki Potok, P o l e g l. Pribiéki Strmo.c. 
llali Potok, Tounjski Potok. v., Po11ega 11m. Polega, 

Potok Zoljan r-., ZoJjan adók., Na.sicz . ház 8,1, 6.913,- H., sz., m., n., cseh, o, ef, 
Natica pk., Verócee 11m. Viro11itica, nasiczi .:j=-, 1), 4-.~,7 kb., tsz., jb. és ah. helyben, cs. O, 
nasicei j., CB. o. Nasicz Naiica, u. t. Stukin helyben, 78, XXVIII, 91, r. ..['1 e. ~. 
Zoljo.n, u. p. Nnsicz N&Sice. · PoleAka Bresnica O, Sulkovci adók., Pieter-

p o t o r a n j l. éerevié. nica pk., Pozsega 11m. Polega, pozsegai -
Potpalel r'!, Jezero adók., PiaAki pk., Modrul· polegai j., cs. ö, Pleternica, u. t. és u. P• Pleternica, 

Fiume Modt"ui-Bijeka, ogulini j., cs. O. PoleUa Draga adók., Straleman pk., X DrBIJa-
Pldki, a. t. és u. P• PlaAki. . vinogradi, Polelika Dro.ga, Po!eiki PotoCani ~ Po-

Potpl,lmlnsko O, Svojié adók., Perjaaica pk., esega 11m. Poiega, pozsegai polagai j., hú 
Motlrus-Fiume 11tn. Modrui-Bijika, vojniéi j., 56, :E 87~, H., rk. Strazemann, 1.806 kb., tsz., 
cs. O. Perjasica, u. t. Ge:c.eralski Stol, u. p.Perjasica. jb. és ah. Pozsesa. Polega, cs. o . 
.._P o t p la n i n sk o se l o l. Potpla.ninsko. 78, XXVIII, 91, u. t. és n. p. V elika. 

Potpolje O, Jesenico. adók., PiaAki pk., Poie§ka Draga 0 PolBAka Draga adók. Stra-
rt4s·Fiume . 11m. Modt'u~Bijeka, ogulini J:• zem an pk., Po1se,a ''Dm. Poiega, pozse~ai -
cs. o. Jesentca., u. t. Plo.Akl, u. p. Saborsko. pozegai j., cs. o. u. t. és u. p. Velika. 

Potprnija r'!, Bruvno adók. és pk., Lika· lOtsa 0. Vranié adók., Vilié-selo pk. 
Korba11a 11m. ·Lika-Krba'IJa, graeaci j., cs. O. Poesega . 11m. Poiega, pozsagai polegai j.: 
Bruvno, u. t. Gracac, u. p. Bruvno. cs. o. Biskupci, a. t. és u. p. Pozsega. -

Povellé O, Rusevac adók., Sokolovac pk., Be· Pole§ka IopriTDa adók.. Vilié-selo pk., X 
lot~át'-Körös "'"· Bjelovar-K-riie'Dci, tap- Dragutinovae Pozeaka Koprivna, Rasna ~ Poesega 
ronczai koprivnieai j., cs. O. Sokolovac, u. t. ·VII~. Poie~a, pozsegai polegai j., hu 81, 
Lepavina, u. P• Sokolovac. f, 609, Sz., m., rk. Skenderovci, kg. Snjegavié, 

PoTiéi n, Donje PrimiAlja adók., PrimiAlje pk., 1.743 kb., tsz., jb. és ah. Pozsega Po!ega, 
Moilrus-Fiume 11m. MoilruB-Bijeka, szluini cs. o. Bucko-Kamensko, 78, XXVIII, 91, .. t. és 
- slunji j., cs. o. Primislje, u. t. Szluin u. p. Pozsega Pozega . 

• 

SJunj, u. p. Primi!iije. Po!eUa Ioprhna Q, Poleika Koprivna adók., 
Polile O, Ledenice adók. es pk., Vilié-selo pk., Poesega Poiega, pozsega.i-

Fiume 11m. Modrus-Bijeka, cirkvenicai polegai j., cs. O. Bucko Kamensko, u. t. és a. P• 
erikvenicai j., cs. o. Cirkvenica Crikvenioa, Pozsega Po!ega. 
11. t. és u. p. -Klenovica. Pozo~ka Kopi'iTDlca adók., Pieternica pk., X 

PoTriine r'!, Dijane!! adók., Vrbovec pk., Be· Bzenica, Klikun, Poloja, Pole§ka Koprivnica; 
lovát'·Köt'ÖB 11m. Bjelovar-Kriie11ci, kOrOsi Poesega "''''· Po'íega, pozsega.i pozegai j., 
krizevcii j., cs. o. Vrbovec, u. t. és u. p. Vrbovec. ház 11,, :E 616, H., sz., rk. Pletemica, kg. Po-

Poznanovec adók., Mace -pk., Varasd vtll. zsega Po!ega, 3.692 kh., tsz., jb. és ah. Po-
• 

Vat'aidin, ziatari j., ház 227, f, 1.449, H., rk. Ma.l!e, zsega. P ole ga, cs. O. Plelernica, 78, XXVIII, 
1.68~ kb., tsz. Varasd Varaldin, jb. és ah. Zlata1·, 91, a. t. Pleternica, u. p. Ratkovica. 
cs. o. Zlntar, 63, XXV, 81, m. h. (Sutinsko· Potelika KopriTnlc.a o, PolBaka Koprivnica 
Toplice), u. t. Goruja na, u. p. Mal!e. adók., Pieternica pk., Pozsega 11·m. Poiega, 

Poznanone O, Poznanavec adók., Mo.l!e pk., pozsegai pozegai j., cs. o. Pleternica, a. t. 
Varasd 11m. Yarddin, ziatari j., cs. o. Zlalar, .Pleternica, u. p. Ratkovica. ·· 

· (Sutinsko-Toplice), u. t. Gornja Bedekov· Potelika Xrhaja (), Straleman adók. és pk., 
u. p. Ma~e. Poesega 'IJm, Po'iega, pozsegai pozegai j., 

P o z n a n o v e c t i L n 1 1. Pomanovec. cs. o. Biskupci, u. t. és u. p. V elika. 
Pomiéi 11, Omsica adók., Bruvno pk., L•ka· Polelika Lipa adók., Vanjska Po!ega ~k., Po

Korbava vm. Lika-Krba'IJa, gra~aci j., Cll. ö. 11sega vm. · Poiega, pozseltai po!e~alkj., ~áz 
Bruvno, u. t. G1•acac, u. p. Bruvno, 49, i. 807, B., sz., m., rk. Skenderovci, g. o-
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aega Polega, 987 kh., tsz., jb. és ah. Pozse vo pk., Pozsega t~m. Po~egtJ, poaegai 
- Polep, es. O. BHikupei, 78, XXVIII, 91, u. olegai j., C8. 0, Ruievo, •• t. Ciglenit, w. p. 
és u. p. Pozsega Polega. uiievo. 

PoleiUra Lipa O, Polelika Lipa adók., Vanjs Pole!ild Injnlk adók., Vilié-selo pk., X Pasi-
Polaga pk., Pozsega. Polega., pozsegai ovci, Poleiiki Kujnik ; Po~aega tnn. Poiega, 
pozagai j., C8, O. Biiikupci, •• t. és u. p. Pozsega ozsegai polegai j., ház ó3, :! 868, Sz., tg. 
Pozega. obostina, 1.53:a kb., tsz., jb. és ah. Pozseg& -

P o z e li k a M i t r o v i e a I. Trenkovo. olega, cs. o. Bu!!ko Kamensko, 78, XXVIII, 91, 
. La1e e.dók., Vanjska Pozega pk., Po t. és u. p. Pozsep Pozega. 

11ega """'· PoiegtJ, pozsegui polegai j., h KuJnik O, Poleiiki Kujnik adók., Vill6· 
47, i, 807, .Sz., rk. éB kg. Pozsega Pole Io pk., Pozsega vm.- Poiega, pozsepi- polagai 

• 

!.689 kh., tsz., jb. és ah. Pozseg& Polega, cs cs. 0, Bn~o Kamensko, u. t. és n. p. Pozsep-
Pozsega Pozega, 78, XXVIU, 91, n. t. olega. 

• 

u. p. Pozsep Pozega. PoleAki Lukac adók., KaptoJ pk., X Hrnjevae, 
Pole!ike La1e O, Polelika Laze adók., Vanja olesk.i Luka!!; Pozsega tm~. Po'lega., pozsegai 

Polaga pk., PoiBega. t~m. Poiega., pozsegai polapi j., ház 77, i. 4-8!, H.,· cseh,_ sz., rk. 
pozepi j., C8. ll. Pozsep Polega, 'li. t. és u. etovo; kg. Vetovo, 1.968 kh., tsz., ·jb. és ah. 
Pozsega Polep.. ozsep Pozega, cs. o. Kuljevo, 78, XXVIII, 

Sesvete adók., Kntjevo pk., X é:oain , u. t. Kutjevo, u. p. Kaptol. 
Polelike Sasvete; Pozsega .,m. Poiega, p Pole!ikl Lnka:ó O, Pozeli ld Luka«! adók., Kaptol 
zserai polepi j., ház 6!, f, 368, H., sz., k., Pozsega t~m. Polega, pozsepi polagai 
tg, Vetovo, 1.!01 kh., tsz., jb. és ah. Pozsera cs. ll. Kutjevo, n. t. Kutjevo, u. p. Kaptol. 
Polep., cs. ll. Pleternica, 78, XXVIII, 91, n. Po.l!e!ild Hlhaljevcl O, Kalinié 11.dók., Pleter-
Kntjevo, a. p. Pleterniea. ca pk., Pozsega tnn. Poiega, pozsegai pole-

Polelke Se.svete O, Poleiike Senete adó i j., cs. (!, Pleternica, n. t. és a. p. Pleternica. · 
__ Kuijevo pk., Po18ega. .,ln, Poiega, pozsegai Poie!ikl PaTlovel O, Delevei adók., Viüé-selo 

pozegaij., o. cs. O. Pletemica, n. t. Kutjevo, u. k, Pa.sega. .,.m. Poiega, pozsegai polepi 
• 

Pleternica. · . cs. o. Bn~ko Kamensko, u. t. és n. P• Pozsep • 

BllDkoTCi O, Pozelíki Toranj adó olega. 
•• Stra!eman pk., Pozsega flln. Poiega., pozseg Poto~anl O, Po!elka Draga adók., 

- polep.i j., cs. ll. Pozseg& Pozep, u. t. traleman pk., Po~aega "'m. Polega, pozsegai 
• 

•• p. Velika. polagai j., cs. O. Bilikupei, u. 1. és n. p. 
Po.l!eA.kl Brdjanl o, Perenci adók., Vilié-se ehkiL. · 

• • 

pk., Poesega tlln. Polega, pozsegai · pozega. Poie!ikl Bavnl Lag· f", Sovski Dol adók., 
j., cs. O. Bilíkupei, u. t. és n. p. Pozsega Pozep usevo pk., Pozsega t~m. Po'lega, pozsegai-

• Brestovae adók. és pk., X Dola !agai j., es. O. Ruiievo, •· t. Caglin, n. p • 
Polelki Brestovac; Pozsega vm. Polega, p uiievo. . · 
zsesai polepi j., ház l B~, !. 900, H., sz., Poie!\kl Beanit O, Buk adók., Piatemica pk., 
ts. Bolomace, !:1.899 kb., tsz., jb. és ah. Pozse 'Ozsega vm. Poiega., pozsegai polepi j., 
- Polep, cs. lJ. Pozsep Pozep, 78, XXVI . ll. Plete1·nica, u. 1. és u. p. Pletemioa. 
91, u. t. és u. p. Pozsega Polega. · Pole§kl Rn!ienc " Poleiiki Vu!!jak adók., 

Pole!iki Brestovae O, Poleiiki Brestovac adó lié-selo pk., Pozsega. vm. Polega, pozsegai 
és pk., Poesega t~m. Poiega, pozsegai poz pozesai j., cs. o. Bu!!ko Kamensko, u. t. és 

• 

sai j., 0• cs. l!. Pozsep Pozega, u. t. és u. p. Pozsega l'ozega. .. 
Pozsep Pozesa. . Po.l!e!iki Toranj adók, Straleman pk., X Poleliiri 

Emlnovel r-., Po!eMri Vui!jak adó ankovci, Poze!iki Toranj; Posseqa vm. Poiega, 
Vili~selo pk., Pol8ega .,m, Poiega, pozseg zsegai polegai j., ház 55, f. 803, H., rk. 
- polep.i j., cs. ll. Bni!ko Kamensko, n. t. raleman, kg. Oljasi, 2.404 kh., tsz., jb. és ah. 
•· p. Pozaega Polega. zsega Polega, cs. O. Biiikupci, 78, XXVIII, 

Po.l!e!ikl Gradac adók., Pieternica pk., , n. t. és u. p. Velika. 
Ivanin i>vor, Poleiiki Gradao; Pozsega .,m. Po.l!e!ikl Toranj O, Poleiiki ToraDj adók., 
Poiega, pozsegai polagai j., ház 87, i, 494, H raieman pk., Pozsega t~m. Po'lega, pozsegai 
cseh, rk. Pletemica, 1.349 kh., tsz., jb. és a pole~ai j., cs. O. Biskupei, u. t. és u. p. V elika • 
Pozsega Po!ega, cs. o. Pletemica, 78, XXVlll Pole!iki VISkoTci o, Blacko adók., Ple'ternica 
91, itJ m. h., u. t. és n. p. Pleternica. ., Possega vm. Polega, pozsepi polegai 

Poze!ild Gradac o, Poie!ki Gradac adók., Pl cs. o. l'leternioa, u. t. és a. p. Blaeko-Jakiiié. 
ternica pt., Pozsega 11m. Poiega, pozsegai Pole!ikl Vui!jak adók., Vilié-selo pk., X Andjié, 
polep.ij., cs. ll. Pletemica, u. t. és n. p. Pleternic adinovao, Poze!!ki Eminovci, Poleliki Rn!ievac, 

Ivanovd O, Veliki Bila!! adók., Rn- Polesk iVui!jak, Reinerovac; Pozsega - Poiegt~, 

--

• 
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pozserai po!eg_!li j., ház 51, i. 5!4-, Sz., rk. Pravutina; Zágt·áb 11m. Zagreb, károlyvárosi 
Skenderovci, kg. Snjegavié, 1.791 kh., tsz., jb. és karlovaci j., ház lliS, f. 731, H., rk. Lipnik, 1.833 
ah. Pozsega Pozega, cs. o. Bufiko-Kamensko, kh., tsz. Zágráb Zagreb, jb. és ah. Károlyváros 
18, XXVIII, 91, u. t. és u. p. Pozsega Pozega. Karlovac, cs. o. Maii .Modruspotok, !16, XXVI, 

PoleAki Vucjat O, Po!e!ki Vuajat adók., 84,. u. t. Károlyvá.ros Karlovac, u. p. Jurovski 
Vüió-selo pk., Poesega 11m. Poeega, pozsegai Brod. 
- po!ep.i j., c.s. o. Bul!ko KamensJr:o, u. t. és Pravutina O, Pravatina adók., Ribnik pk., 
L p. Pozsega Poze~ra. Zágráb vm. Zagreb, károlyvárosi karlovaci 

Pote§lco .lfoTo selo adók., Vanjaka Po!ega pk., cs. O •. Maii .Modruspotok, u. t. Károlyváros -
Poullfla 111111. Polega, pozse~rai pozegai j., Karlovac, u. p. Jurovski Brod. 
ház 40, z 233, H., rk. Pozsega Pozega, O, Dre!nica adók. és pk., Modru•· 
kb. tsz., jb. és ah. Pozsega Po!ega, cs. O. Fiume 11m. Modrui-Bijeka, ogulini j., cs. o. 
Pozsegal- Polega, 78, XXVIII, 91, u. t. és u. p. Drelnica, u. t. Jezerane, u. P• Dreznica. 
Pozsega Polega. . P r l! i d r a g o v i é i I. Odvorci. 

• 

Poie!íko NoTo. selo o, PoleAko Novo selo Pr d o l! aj l. Brodski Radol!aj. 
adók., Vanjaka Pozega pk., Po:esega vm. Poeega, Prebe-gselo r"'o Olitarije adók. és pk., 
pozse~rai po!egai j., ca. o. Pozsega Po!ega, .li'iume 11m. Modrui-Bijeka, ogulini j., cs. 11 . 

. a. t. és u, p. Pozsega Po!ega. • Josipdol, u. t. Ogulin, u. p. O!ilarije. 
Pote~ko Podgorje adók., Kaptol pk., PrebukoTje O, Bednja adók. és pk., Vartud 

~"'· Polega, poiaegai po!egai j., ház 71, "m. Varaldin, ivaneci j., ca. O. Bednja, a. t. 
f. 447, H., rk. Vetovo, j.089 kb., tsz., jb. és ah. Lepoglava, u.. p. Bednja. 
Pozsega Po!ega, ca. O. Bi§kupci, 78, XXVIII, Precec adók., Bregi pk., X Prei!ec, Tedrovec; 
91, u. t. Kutjevo, u. p. Kaptol. Zágráb "m. Zagreb, dugoseloi j., ház 83, f. 681, 

PoteAko Poflg.orje 0, Po!eAko Podgerje adók., H., rk. Lupoglav, !.309 kh., tsz. Zágráb Zalfl-eb, 
Kaptol pk., Possega vm. Polega, pozsegai jb., · Dugo selo, ah. Zágráb Zagreb, cs. ll. Brc
poiegaij., cs. O. BHíkupci, u. t. Kutjevo, u. p. Kaptol. kovljani, ·58, XXV, 82, m. h., u. t. Ivani~ 

Pofnn O, Zajai!ko selo adók., Krdió pk., Zág· vár Ivanié-grad, u. p. 
ráb · vm. Zagreb, jaskai jastrebal'Skoi j., PreiSec O, Prefiec. adók., Bregi pk., Zágráb 
os. o. Kraliié, u. t. Kraiiié, u. p. Ozn.lj. 11m. Zagreb, dugoseloi j., cs. O. Brckovljani, 

Pozsega Polega v., Poeaega .vm. Polega, m. h., u. t. Ivanié vár- Ivanié-grad, L p. Bregi. 
ház SU, z 5.913, H., sz., m., n., cseh, O• eJ', "t, O, Vrapi!e adók., éa pk., Zágráb ""'· 
X), 4.!47 kh., tsz., jb. és ah. helyben, cs. o. hely- Zagreb, zágrábi zagrebi j., cs. O. Vrapc!e, 
ben, 78; XXVIII, 91, , _[ll e. ~- u. t. ZágrlLb Zagreb, u. p. Stenjevec. . 

Pracno adók., pk., Zágráb '"''· PreiSno adók., Oborovo pk., X Pret!no, Prero· 
Zagreb, petriojai j., ház 101, i. 581, H., rk. Sziszek vec; Zágráb vm. Zagreb, dugoseloi j., hú 
...:.. Sisak, kg. Petrinja, 1.365 kb., tsz., jb. és ah. Pet- 174-, i. 753, H., r&. Lijevi Dubravcak és Oborovo, 
rinja, cs. O. Petrinja, 96, XXVII, 83, u. t. és 1.776 kh., tsz. Zágráb Zagreb, jb. Dugo selo, ah. 
L p. MonAéenica. Zágráb 7. ca. o. Dugo selo, 63, XXV, st, 

. PJ:'andanoTci r-.,· Ko§ka adók. és pk., Verócee u, t. Ivanié vár Ivanié-grad, u. p. Or le. 
tm. Virovitica, nasiczi nallicei j., cs. O. PreiSno o, Prefino adók., Oborovo pk., Zág· 
Koska, r. u. p. Koika. ráb '""· Zagreb, dugoseloi j., cs. O. Dugo · 

P r a p u é e l. Ogulin. selo, u. t. Ivanié vár lvanié-grad, u. p. Orle. 
P r a p u t n ik l. Praputnjak. · Predavac adók., Gudovac pk., X Debali, Pre-

. · Praputnjak adók., Krasica pk., X Meja, Pra- davac, Prekobrdo; Belo"ár·Körös Bje· 
- putnjak, Ravnil!ica; Moclrua-Fiume -vm. Mo- zo",ar-Krile'Vci, belovári bjelovari j., hiz ~11, 

drus·Bijeka, suilaki j., ház !4o5, i. 811, H., o, f. 939, H., cseh, az., rk. Kapela és Rovi!iée, kg. 
!U79 kb., tsz. Ogulin, jb. és ah. Su§ak, es. O. Rovisée, !.7~6 kh., tsz., jb. és ah. Belovár -
Su§ak, haditengerészet, XXVI, 85, u. t. Hreljin, Bjelovar, cs. o. Belovár Bjelovar, 16, XXVII, 
u. p. Meja. \ 87, u. t. Belovár Bjelovar, u. p. RoviAée. 

Prapubjak Q, Prapulnjak adók., Krasica pk., Pl'edavac o, l:'redavao adók., Gudovac pk., 
Modrua·Fiume "m. Moclru8-Rijeka, suilaki j., BeZovár-Köt·ös 'Vm. Bjelo.,ar·Krilevci, helo-
Q, ca. O. Su!iak, u. t. Hreljin, u, P• Meja. vál'i bjelovari j., cs. O. Belovár Bjelovar, 

P r as ka l. Ivanecki Vrhovci. u. 1.. Belovár Bjelovar, u. p. Rovi!iée. 
PraAiSeTac O, Brezine .adók., Farka§evac pk., P r e d a v a o l. Krizevat!ki Predavao. 

BelotJár-Körös 'Vm. Bjelovar-Krisevci, belo- Predavcl o, Be~linec adók., Kloslar Ivanié 
Vári bjeloyari j., cs. O. Sveh l van Zabno, u. t. pk., Belovár-Körös 11m. Bjelovar-Krilevci, 
Sveti bim Zabno, u. p. Farka~evac. cazmai j., cs. o. Klostar Ivanié, u. t. Ivanié vár 

P r a !l n i c a l. Bednja. Ivanié-grad, u. p. Klostar Ivanió, · · 
. Prautina adók., Ribnik pk., X Lipnil!ka Zaluta, p r e d a v e c L Predavc.i. 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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P r e d n j i Z v e il a j l. Donji Zve&lj. pk., ZágrtJb 11m. Zagreb, jaskai . jastrebara
Predrijenkl Brebrovac r-, Gornje Predrijevo koi j., es. o . .Kraiiié, a. t. Kraiiié, a. p. Vivodina. 

adók., Sopje pk., Ver6c6e ""'· VirotJitittJ, szla· Prekrl!je adók., Vivodína pk., X Barovka, 
tinai alatinai j., us. ö. a. t. Medinei- Careva Draga, Cunkova Draga, Di>nje Prekl·i!je. 
Senkovac, u. P• Sopje. Gornje Prekrizje, Jezerine, Konjarié-vrh, Kurpe-

PreiTaganac fl, Gornje Pazariiite adók., Pa• zova Gorica, Medvenova Draga, Novakotié-goriea, 
zorHite pk., LiktJ·KMba1ltJ ""'· Lika-KrbtJtla, Prekriska Bukoviea, PrekrHika Ceroviea,· Prekriski 
peruiiéi j., ca. ö. Pazari1ite, u. t. Peru!iié, •· p. Lovié, Prvinci, Radina Gorica, ; Zá g· 
Pazari!ite. · ráb ""'· Zt~greb, jaakai jastrebarskoi j., hAz 

Pregled 0 Feriunci adók. és pk., Vertklt 338, i. 1.764, R, rk. Gomje PrekriZje, Crkveni 
""'· Virotlitíca, nasiczi nasicei j., cs. ö. Pribió, 8.01! kb., tsz. Zágráb Zagreb, jb. és ah. 

1 

Orabovica, a. t. és u. p. Feri~nei. Jaska Jastrebar;;ko, cs. o. Krasié, 96, XXVl, 
Pregrada adók. és pk., X Pregrada, Preg- 8!1, u. t. és u. p. Kraiié. 

Vrhi; Varaiti Varalain, pregradai Prekrllje Q, Pleiiiviea adók. és pk., Zágráb 
j., bú !163, i. t . .WS, H., o. 1.!67 kb., tsz. Varasd 11m. Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., cs. ö. 
-Varaldin, jb. helyben, ab. Krapina, ~s. O, J as ka Jastrebarsko, a. t. és u. p. Jaska-
helyben, 63, XXV,- 81, .['1 e. ~. Jas_trebarsko. · 

Pregrada Q, Pregrad<L adók. és pk., Varala PrekTrlje O, Vugrovec adók., Kaiina pk., 
1ltn. Varaiaifl, pregradai j., o1 cs. ö, hely· Zágráb Zagreb, szentivánzelinai sveti-
ben, _[ll e. ~. · ivanzelinai j., cs. ö. Kasina, u.; t. Sesvete, •· p. 

Pregradski PaTlonc O, Sopot adók., Prog· Kasina. 
rada pk., Varala ""'· Varaitiifl,· pregradai j., Prcloilélca adók., Topolovac pk., X Bukovsko, 
cs. ö. Pregrada, u. t. és u. p. Pregrada. Posavski Lukavec, Preloiiéica; Zágráb ""'· -

Pregradskl Vrhl O, Pregrada adók, és pk., Zagreb, sziszeki sisaki j., biz 368, z 1.7-69, 
Varasa """ Varaitiifl, pregradai j., cs. G. H., o és rk. GuSée, 6.06! kb., tsz. Petrinja, jb. 
Pregrada, a. t. és u. p. Pregrada. · és ah. Sziszek cs. O. GuSée, 53, XXVII, 

PreknR 0, Nedaljanec adók., Vidovec pk., 'Va· 8~, u. t. Sziszek Sisak, u. P• Topolovac. 
_rtuti ""'· Vardtiin, varasdi varaidini j., Preloiléloa O, Preloiiéica adók., Topolovac pk., 
ca. o. Ladanjsko Brezje, u. t. Varasd Varaidin, Zágráb ""'· Zagreb, sziszeki sisaki j. 0, 
L p. Vidovec. · cs. G. GuAée, u. 1;. Sziszek · Sisak, u. p. Topo-

p r ek n o l. Prekna. . lovac. 
• 

Prekobrdo O, Predavac adók., Gudovac pk., Prepolno O, Jertovec adók., SzentiváMelina 
Belovár-K6ró1 ""'· Bjt:lovar-Krilt:tJci, helo· Sveti !van Zelina pk., Zágráb 11m. Zagreb, 
.vári bjelovari j., cs. G. Kapela, u. t. Belovár szentivánzelinai avetiivanzelinai j., cs. D. Maríja 
-- Bjelovar, a. P• Roviilée, Bistrica, •• t. és u. p. Szentivánzelina Sveti 

Prekopa adók., Jukinac pk., Zágráb vm. !van Zelina • 
Zagreb, glinai j., hiz 44, f, !151, H., rk. Glino., Prepros1i f"'\ Svinjii!ko adók., Gu8ée pk., Zág-

. 474 kb., tsz. Pelrinja, jb. és_ ah, Glina, ca. O. ráb ""'· Zagreb, sziazeki sisaki l·, cs. o. 

• 

Glina, 96, XXVI, 83, u. t. és u. p. Glina. Gu!iée, u. 1;. Sunja, u. p. Guilée. 
Prekopa Q, Prekopa adók., Jukinac pk., Zá g· Preproilii f""'', Osekovo adók., Popovai!a pk., 

rá b vm. Z11greb, glinai j., cs. o. Glina1 u. t. BelotJár·Körós vm. BjelotJar·KriietJci, · kuti-
és u. p. Glina, nai j., cs. o. Popovai!a, u. 1;. es u. p. Popovai!a. 

Pretopakra adók., Lipik pk., Pouega Prepuiltono Q, Vurnovec adók,, K&Sina plr,, 
Polega, pakráczi pakraci j., ház 186, i. 1.123, Zágráb ""'· Zagreb, sumtivánzelinai sveti
H., cseh, rk. és kg. Pakrácz Pakrac, 1.'.1110 kb., ivanzelinai j., os. o. K&Sina, u. t. Sesvete, u. P• 
tsz. PozseiJa Po!ega, jb., és ah. Pakráez Pak· Kasina • 
rac, cs. G. Patrácz Pakrac, 78," XXVII, 80, P r e p u§ t o v e c t Zagorski Prepu8tovec. 
a. t. és u. p. Pakráez Pakrac. Preronc Q, Prei!no adók., Oborovo pk., Zág· 

Pretopakra Q, Prekopatra adók., Lipik pk., ráb tJm. Zagreb, dugoseloi j., cs. o. Dugo_selo, 
Po1sega vm. Polega, pakráczi pakraci j., u. t. Ivanié vár Ivanié-grad, a. p. Orle. 
cs. o. Patrácz Patrac, u. t. és a. p. Pakráez Presecka Kamenlca ~ Hruilkovica adók., 
- Pakr.w. Vrbovec pk., BeZovú.r·Körös "'"· Bjelotlar• 

• 

Prekrl!!ka BakoTlea Q, PrekriZje adók., Vi- .Krilevc·i, körösi krileveii j., cs. O. Vrbovec, 
vodina pk., Zágt·áb ""'' Zagreb, jaakai a. t. és u. p. Vrbovec. _ 
jastrebarskoi j., ca. o. Kra!iié, u. t. és u. p. Krasié. Prese«Sno Q, Kljui! adók., N ovi Marof pk., Va-

Prokri!ika Cerolica r-., Prekrif.je adók., Vivo· rasil ""'· Varaiilin, novimaroll j., os. ö. No~i 
dina pk., Zágráb ""'· Zagreb, jaskai jastre- Marof, u. t. és u. p. Novi Marof. 
barskoi j., cs. G. Kostanjevac, u. t. és u. p. Krasié. P r e se c n o l. Visoilko Preseéno • 

• Prekrl!ikl LoTié O, P1•ekrizje adók., Vivodina Preseka adók., Raven pk., )( Fuiinec, Ledina, 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Preseka, Ravenska Slatina, Ravenaki Gornjaki, Zágráb Zagreb, kostajnicai j., cs. ö. 
Ravenski Kraljev Vrh, Ravenaki Krulljevec, Ro.- Mec!encani, u. t. Majur, u. p. Mei!enc!ani. . 
venaki Mai!kovec, Stari Kri!, Suhineo j Belovár· Prezld adók. és pk., X Kranjci, Prezid, Zbitke; 
Köröi tim. BjeZot~ar-Krilevci, körösi kri- Modrui-Bijeka, übari j., 
!evcii j., ház :E 1.4-7!, H., ö, 4o.i94 kb., tsz. ház !!!6, :E 1 H., ö, 5.406 kb., tsz. Ogulin, 
Belovár Bjelovar, jb. és ab. KOrOs Krilevci, jb. Cabar, ah. Delnice, cs. O. Gahar, 96, XXVI, 
cs. O. Vrbovec, 16, XXV, 88, u. t. KOrOs Kri- 85, _[ll e. ~· 
levci, u. p. Raven. Prezid Q, Prezid adók. és pk., .Modruii· 

Preseka Q, Preseka adók., Raven pk., Belo· Fiume vm. Motlru8-Bijeka, c:!abari j., (5, ca. 
fJár-Körös Bjelot1ar-Krilevci, kOrOsi o. Cubar, ..['1 e. ~· 
krilevcii j.,· (5, cs. o. Vrbovec, u. t. KOrOs Prgomelje adók., Gudovac pk., X Breza, Prgo-
Krilevci, u. p. Ra ven. . melje Stanieié; Belot1ár-Köröa "'"· Bjelot1ar- . 

P r e s e k a l. Oborovska Preseka, Ozaljska Krilet1ci, belovári bjelovari j., hál J79, :E 
Preseka, Peu·ovska Preseka. 1.~1, Sz., h., rk. Rovisée, kg. Belovár · Bjelo-

p r e s i k a J. Delnii!ka Presika, Moravic!ka var, !.435 kb., tsz·• jb., és ah. Belovár Bjelovar, 
Presika, Vrbovskn Presika. cs. o. Belovár Bjelovar, 16, XXVII, 87, u. t. és 

Presla&cl adók., Drenje pk., X Djakovacki u. P• Belovár Bjelovar. · 
Kuéanci, Preslalinci j Yerócee vm.. Yirot1itica, PrgomelJe Q, Prgomelje adók., Gudovac pk., 
diaková1i djakovoi j., ház US, f. 650, h., m., Belovár·Köröa "".. Bjelovar-Krile11ci, belovári · 
sz., rk. Drenje, kg. Veliko Nabrdje, !.160 kb., hjalovari j., ; , cs. o. Belovár Bjelovar, 
tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Diakovár Djakovo, u. t. és u. P• Belovár Bjelovar. 
cs. lJ. Drenje, 78, XXVIII, 90, u. t. Diakovir P r ll" om e lj e l. Zabrdske Prgomelje. 
Djakovo, u. p. Drenje. Prhci Q, Úabar adók. és pk., MotlrtÚ-Fiume 

PJ.·eslatJncl Q, Preslatinci adók., Drenje pk., vm. .Motlru8-Bijeka, i!abari j., cs. lJ. Gahar, 
Verócee 11m. Yiro11itica, diakovári djakovoi u. t. Ge1·ovo, u. p. Tdée. . 
j., cs. O. Drenje, u. t. Diakovár Djakovo, n. p. Prho6 Q, Desinec adók., Pleiivica pk., Zágráb 
Drenje. vm. Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., cs. o. 

Prespa adók., Trojstvo pk., X Patkovac Jaska Jaslrebarsko, u. t. és u. P• Jaska Jas-
Prespo.; Belovár·KörQa 11m. Bjelovar-Kri- treh:ll'sko. · 
JetJei, belovári bjelovari j., ház 175, f. 987, Prhovo adók. és pk., Beerlm t1m. Brijem, 
H., m., rk. Ci~rlena, k&". Novoseljani, 1.998 kh., zimonyi zemani j,, ház 19,, z 1.097, Sz., .:f, 
tsz., jb. és ah. Belovár Bjelovar, cs. o. Belo- rk. Golubinci, 3.966 kh., tsz. Mitrovicza Kitro
vár Bjelovar, 16, XXVII, 87, u. t. Severin, vica, jb. és ah. Zimony Zemun, cs. O. Simanovci, 
L p. Belovár Bjelovar. 70, XXVIII, 9~, u. t. Golubinci, u. P• Simanovci 

Prespa Q, Preapa adók., Trojstvo pk., B elo· Pr bOTO Q, Prhovo adók. és pk., Bnrtm t1m. -
fJár-Köröa t1m. BjelotJar-Krilevci, beloYári Brijem, zimonyi zemuni j., .:f, cs. O. Sima-
hjelovan j., cs. o. Belovár Bjelovar, u. t. Se- novci, u. t. Golubinci, u. P• Simanovci. 
nrin, u. p. Belovár Bjelovar. Prhuton Draga O, Gahar adók. és pk., Mod-

Pretkovcc Q, Skal'i~evo adók., Petrovakó pk., rus-Fiume vm. Motlrua·Bijeka, Co.bari j., cs. 
Varasli ""'· Yaraiain, krapinai j., cs. o. O. éaba1·, u. t. éabar, u. p. Triée. · 
lrapina, u. t. és u. p. Krapina. . Prlbanjcl adók., Bosiljevo pk., X Bosanci, 

Pretold Q, Hrastje adók., Szentivánzelina Fratrovci, Kasuni, Pribanjci; Motlrus-Fiume 
Sveli !van Zeliná pk., Zágráb Zagreb, tim. Modru8-Bijeka, vrbovskoi j., ház 1!1, 
azentivánzelinai svetiivanzelinai j., cs. o. f, 5!9, H., rk. Bosiljevo, 1.88! kb., tsz. O&"Ulin, 
Szentivánzelina Sveti I van Zelina, u. t. és jb. Vrbovsko, ah. Ogulin, cs. O. Severin na Kupi. 
L p. Szentivánzelina Sveti l van Zelina. 96, XXVI, 841 u. t. Generalski Stol, u. p. Bosiljevo. 

Prnija n, Kobiljak adók., Zirovac pk., Zág- Prlbanjcl 0 1 Pribanjci adók., BosiJjevo pk., 
ráb ""'· -- Zagreb, dvori j., cs. 0, :Zirovac, 11. t. Motlrus-Fiume vnl. Modru8-Bijeka, vrbovskoi 
Dvor, u, p. Rujevaeki Bellinac. j., cs. O. Severin na Kupi, u. t. Generalaki Stol. 

Prevlaka Q, Oborovo adók. és pk., Zágráb u. p. Bosiljevo. 
em. Zagreb, du.roseloi j., cs. ö. Du~ro selo, Prlblé adók., Kratié pk., X Crkveni Pribi6, 
11. t. Ivanié vá1· lvanié grad, 11. P• Orle. Dol, Hruikovrh, Hutin, Pribié, Prihiéke Rude, 

Prevdac adók., Mei!eni!ani pk., Zágráb "m. Pribiéki Kostel. Pribibiéki Slrmae, Svrlevo ; 
-Za gre b, kostajnicai j., hiiz 51, i. ~79, Sz., rk. Zágráb vm. Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., 
Kostajnica, kg. Donji Kukuruzari, ?U3i kh., tsz. ház 871,! !.043, H., rk. C1·kveni Pribié, gk. Peéno, 
Petrinja, jb. Kostajnica, ah. Petrinja, CS. ö. Me- 3.656 kb., tsz. Zágráb Zag1·eb, jb. és ah. Jaska 
~eni!ani, 96, XXVII, 83, •· t. Majur, u. p. Jastrebarsko, cs. O. Kra!iié, 96, XXVI, 8~, 

• 
Me~eni!ani. u. t. és u. P• Kra!iié. 

Pren-Aac Q, Prevrsac adók., Mecencani pk., Prlbié Q, Pribié adók., Kraiié pk., Zágrá-" 
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"m. Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., ca. O. "m. Po'iega, brodi j., cs. O. Újkapela - Nova 
Krn~i~, u. t. és u. p. Krdi~. · Kapela, u. t. és u. p. Oriovac. 

Prlbiéa Iraj r-, Krbavica adók., Buni~ pk., PrldTorje ndók., Drenje pk., X Pridvorje, 
Lika-Korbava tJm. Lika-Krb®a, korenicai j., Pridvorsko Brdo; Yerócze tlm. _ Yirovitica, 
ca. ö. Bunié, u. ~. és u. p. Buni~. diakovári • djakovoi j., h!z 158, i, 818, n., h., 

Prlbiéke Ruflo O, Pribié adók., Kralié pk., m., rk. Drenje, kg. Veliko Nabrdje, 1.037 kb., 
Zágráb tlm. Zagreb, jaskai- jaslrebarakoi j., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Diakovtr Dja
cs. O. Kra.Jié, u. t._és u. P• Kraiiié. kovo, cs. ö. D1·enje, 78, XXVlli, 90, u. t. Diako-

Prlbiéki Kostel O, Pribié adók., Kraiiié pk., vár Djakovo, u. p. Drenje. . 
Zágráb tJm. Zagreb, jaskai jastrebarkoi j., Pridvorje O, Pridvorje ndók., Drenje pt., VI• 
cs. ö. Kra§ié, u. t. és u. p. KraAié. róc;:e vm. Viro"itica, diakovári djakovoi j • 

Pribióki Strmac O, Pribié adók., Kra.§ié pk., cs. ö.Drenje, u. t.Diakovár- Djakovo, u. p. Drenje, 
Zágráb tlm. Zagreb, jaskai jastreba.rskoi j., P r i d v o r j e B 1· d o I. Pridvorsko Brdo. 
cs. ö. Kra§ié, u. t. és u. p. Krúié. Prldvorslm Brdo r-, Pridvorje adók., Drenje 

P r i b i A e v a c J. Pribisevci. pk., Veröcs e t~m. VirotJitica, dialeovári -
· PribiAevci adók., Klokoi!evci pk., X Gabrijelin djakovoi j., cs. ö. Drenje, u. t. Diakovár -

Dvor, Pribisevci ; Veróc;:e tim. · Virot~itica, Djakovo, u. p. Drenje. · 
nasiczi nüicei j., ház 67, :E 879, H., m., rk. Prigorcl O, Iva.nci adók. és pk., VaraBd 11t11. 

Nasiez Naiice, 1.8!1 kb., tsz. Eszék Osijek, Varaidin, iva.neci j., cs. o. bsnci, u. t. ú 
jb. és ah, Nasicz NaSice, cs. o. Klokoi!evei, 781 u. p. lvanci. 
XXVIII, 91, u. t. Su§ine-Gjurgjenovac, u. p. P r i g o r e c l. Prigorci. 
Nasiez Na§ice. - Prigorje O, Putkovec adók., Gjurmanee pk., 

O, adók., Klokocevci pk., Varasd "m. Varaidin, krapinai j., cs. o. 
Ver6cze t1m. VirorJitica, nasiczi na§icei j., Krapina, u. t. és o. P• Krapina. . , 
es •. o. Klokocevci, u~ t. Susine-Gjurgjenovac P r i g o r j e l. Brdovecko Prigorje. 
u. p. Nasicz · Nasice. . P r i g r e v i c a l. N ovi Slankamen. 

Pribodló adók., Zrmanja pk., X Cui!evo, Kusac, Prljcboj adók., Korenica plt., X Cujiéa Kri!e· · 
Pribudié, Pribudicka Poi!azbina, Pribudicki Klanac, vina, Jezet·ce, Korenicka Kapeln, Miriéa Stropina, 
Pribudiéki Vagan, Zujino Polje; Lika-Korbatla Prijeboj, Soriéa Kri!evina; Lika-Korbat:a t~m.
t:m. Lika·Krbava, graéacij., ház 84, :E 471, Sz., Lika-Krbava, korenicai j., ház 1!13, f 1.160, Sz., 
.:j=-, rk. Palanka, 2.14-8 kb., tsz. Gospié, jb. és ah. h., rk. Koreoica, kg. Korenii!k.o Vrelo, 8.771 kb., tsz. 
Gracac, cs. o. Zrmanjn-vrelo, 79, XXV I, 86, a. t. Gospié, jb. Korenica, ab. Oloeaán Otoi!ac, cs. 
és u. p. Zrmanja-vrelo. o. Licko Petroyo selo, 79, XXVI, 86, 11. t. J.ii!ko 

Pribudié O, Pribudié adók., Zrmanjo. pt., Petrovo selo (nyáron: Plitvii!ko. Jezera), u. p. 
Li.ka.-Korba.t1a t~m. Li.ka.-Krb4tla, grai!aci j., Plitviéka Jezera. · 
.:f, cs. O. Zrmnnja-vrelo, u. t. és u. p. Zrmnnja- PtijeboJ O, Prijeboj adók., ·Koreniea. pk., Lika
vrelo. Korba.tla t:m. Lika·KrbatJa, korenicai j., cs. lJ • 

l'ribodiéka Pocazbina f""\, Pribudié adók., Lii!ko Petrovo selo, a. t. Lii!ko Petrovo selo 
Zrmanjn pk., Lika-Korbat~a t:m. Lika-Krbava, (nyáron : Plitrii!ka Jezera). o. p. Plilvii!ka Jezera. 
gt·o.eaci j., cs. o. Zrmanja-vrelo, u. t. és u. p. Prijeka adók., Maja pk., Ztigráb "m. Zag· 
Znnanja-vrelo. .._ reb, günai j., h!z 36, f !66, R, rk. Maja, 487 

, Prlbndléki l:lanac r'l, P1·budié adók., kh., tsz. Petrioja, jb. és ah. Glina, cs. G. Gornji 
· pk., Lika-Korbava vm. Lika-Krbava, grai!aci Kla.snié, 96, XXVI, 88, a. t. Glina, a. p. Maja. 

j., cs. lJ. Zrmanja-vrelo, u. t. és u~ p. Zrmanja- Prljckn O, Pl'ijeka adók., Maja pk., Zágráb 
vrelo. "m. Zagreb, glinai j., cs. o. Gornji Klasnic!, 

Prlbudiékl Vagnn 1'"'1, P1·ibudié adók., Zrmanja u. t. Glina, .u. p. Maja . 
pk., Lika-Korbava tJm. Lika-Krbava, graéaci P r ik r a j l. Ravenski Prikraj. 
j., cs. O. Zrmanja-Vl'elo, o. t. és u. P• ·Zrmanja- Prikrnj o, Erekovijani adók. és pk., Zágráb 
vrelo. fltn. Zagreb, dugoseloi j., cs, o. Brckovljani, 

Price f"\ Brlog adók. és pk., Lika-Korbat~a r és ~ m. h. (Bo!jakorina), a. t. és 
t1m. Lika-Krbat:a, olocsáni otoi!aci j., cs. ö. u. p. Hof.jakovina. _ 
Otocsé.n .Otoi!ac, u. t. Zu ta lokva, u~ p. Brlog- P r ik r a j e i l. C vitovi é. 
iitacija. Priles o, Selnik adók., Ludbreg pk., Vara1t.l 

Prli5ac adók., Luzani pk., Pouega tim. "m. Vara'idin, ludbregi j., ca. ~. Ludbreg, 
Poiega, brodi j., h6.z 58, :E i64-, H., sz., rk. u. t. és u. p. Ludbreg. 
!Jl'iovac, kg. Koba§, 9öB kh., tsz. Pozsega Po- Prllesje O, Vrboveiíka Poljana adók., Vrbovec 
2ega, jb. és ah. Brod, cs. ö. Újkapela Nova pk., BelotJár-Köröl tJm. BjelotJar-KriictJci, 
Kapela, 78, XXVIII, 91, a. t. és a. p. 01·iovac. körösi- krizevcii j., cs. G. V1·bovec, a. t. és 

Prl"c o, Pdi!ac adók., Lufani pk., Pozsega u. p. Vrbovec. "' 
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PriUpje O, Pleiiivica adók. és pk., Zágráb Prlsjeka O, Krstinja adók. és pk., 
- Zagreb, jaakai jnstrebarskoi j., cs. O • .Fiume vm. Modrui-Bijekfl, vojniói j., 08, o. 

Jaska Jo.strebarsko, u. t. és u. p. Jaska Krstinja, a. t. Vojnió, a. p. Krstinja. 
·Jastrebarsko. P r i s j e k a l. Dobroselaka Prisjeka. 

o 

PrfmiSljansld Raliéi ~. Donje Primi§lje adók., P ri sj ek a l. Korenicka Kapela. 
Primi.§lje pk., Modrus-Fiume tltn. Modrul- Prispe r-., Gornje Bazje adók., Luk!os Lnka6 
Bijeka, szluini slunji j., cs. o. Primi.§lje, u. t. pk., Verc1cse vm. Virotliticfl, verc5czei viro-
Szloin - Slunj, u. p. Primiilje. viticai j., cs. O. Trézenföld Terezino Polje,· 

Trilé adók., pk., X u. t. és u. p. LukAcs Luka~. 
Batale, Donje Tumare, Jajiéi Joviéi, Kosiéi, Prlstan 0, Tubelj o.dók. és pk., VflrtJBd 
Kukié-selo, Mazinjani, Peteéi, Primi.§ljanski Tr!ié, 11m.. Yflraltlin, klanjeci j., ca. o. Klanjee, a. t. 
Roncevici; Saviéi, Zeci, Zoriéi : Moarus-Fiume Klanjec u. p. Tubelj. ' 
m. Moilrus-Rijekfl, szluini slunji j., hAz p r i ~ t a v a I. Krapinska Pristava. · 
l06, .~ ~66, Sz., kg .. Primiiije? 3.067 kl;t·•. t~z. Prisanllanl r-., Ivanovci adók., V~sko Val~ 
Ogulm, Jb. é~ ah. Szlw~ SlnnJ: 08• 0• Pr~m~il~e, povo pk., Veróc1e VirotliUcfl, eszéki -
79, XXVI, 84-, u. t. Szlmn SlUD.J, a. P• PrlmJIIJe· .. ki · o Val ó Val .. .r.-

PrJmUljansJd Triié O, Primilljanski Tr!ié ~s~e ó l·•v ~· • P . povo, u. .. "" 8
• P• 

adók., pk., Moilrus-Fiume vm. Moa- a P a povo. . . . 
rul-Bijda, szluini slunji j., cs. o. P1·imislje, . adók., Hn~ ~& S~tli pk., X Mah Tahor, 
•• t. Szluin Slunj, u. p. Primiilje. Por~dJe, . Pr1~Imskl Hum, Tabor-dv?r, 

Tuk Q, Tobolié adók., Primiiije Vn~Ja Gor1ca, Zalug; Varflsd vm. Varflltlan, 
pk., Moilrus-Fiume "m. Moil.rul-Bijeka, szln· p1•egradai j., hAz 229! i.. l.239, H., 0> 1.176 ~ .. 
ini slunji j., cs. o. Gornja Moöila, u. t. Szluin tsz. Varasd Va1·aidi.n, Jb. Prerrada, ah. Kl"&pma, 
- Slunj, u. p. Pl'imiilje. ca. O. Homr<ki Brod, 53, XXV, 8l, a. t.. Pregrada, 

e adók. és pk., X Bo!i6i, éaéiéi, l:ubre, u. P• Hum na Sutli. . . 
éurnvije, Dnnoviéi, Esapoviéi, Glumci, Gvozdiéi, PrUlin O, Prillin adók., Hum na Sntli pk., 
Kolund!ije, Kukiéi, Liöinari, Livade, Miloievi~i, Varasa "m. Varaltlin, pregradai j., o, ca. o. 
llirei.éi, Pijevei, Primi§lje1 Raliépeéi:p.a, Saie, Humski Brod, n. t. Prerro.da, u. p. Hum na Sutli. 
Vukiéi, Ze~ev Varos; MotlruB-Fiume "m. Prl!Ulnski r-., Priilin adók., Hnm na Sutli 
Modrul-Bijeka, szluini slunji j., ház i85, i. pk., Yflrasd 11m. Var"ldin, pregradai j., cs. O. 
1.683, Sz., .:f, rt. Szluin Slunj és Tounjski Humski Brod, u. t. Prerrada, u. p. H nm na SuUi. 
TrZié, 6.174 kb., tsz. Ogulin, jb. és ah. Szluin PriTliJ.a GlaT& adók., Berkasovo pk., s.,.,.., 
Slunj, CB. o. helyben, 79, XXVI, 84, u. t. Szluin tlm. Srijem, sidi j., hú 15!1, i. SU, sz., r., .:f. 
Slunj, ~. · 1·k. Sot, gk. Sid, 2.469 kb., tsz. Mitrovicaa Mitro-

PrimfAlje r'\, Primiilje adók. és pk., vica, jb. Sid, ah. Újlak Uok, cs. o. Sid, 70, 
Fiume vm. Modru&,Bijeka, szluini slunji XXVIII, 90, a. t. és a.. p. Sid. 
j., t• cs. o. helyben, u. t. Szluin Slunj, ~. Pl"iTina GlaT& Q, Privina Giava adók., Ber-

Primorsk.a Raiía r-., Szentl!'yörgy Sveti Ju1'8.j kaaovo pk., Sserém 11m. Sriiem, iidi j., .:f, 
adók. és pk., Lika-Korb®a 11m. Lika-Krb""'"• cs. G. Sid, a. t. és u. p. Sid. _ 
zenni senji j., cs. o. Zenl!'g Senj, u. t. és Prldaka adók. és pk., Sterém vt11o Briiffn, 
L p. SzentgyOrgy Sveti Juraj. Yinkovczei vinkovcii j., ház 408, i. 1.93l, H., 

Pl'imors.ld Cernik o, Cernik-l:a1!1e adók. 0, gk. Petrovci, kg. Mirkovci, kb., tsz. 
á pk., Modrus-Fiume tltn. Motlf'tii·Bijeka, Eszék Osijek, jb. és ah. Vinkaveze Vinkovci, 
sasaki j., o, cs. o. Suiak, a. t. Suiak, a. p. Cavle. cs. o. Otok, 70, XXVIII, 90, iQ, a, t. Otok, ~· 

_Prlmorski Veljan O,_ Krivi Put adók. és _pk., Prhlaka Q, Privlaka adók. és pk., 81erlm 
Ltka·liorbava "m. Ltka-Krbava, zengr1 vm. Srijem, vinkovczei vinkovciij.,· (),cs. o. 
se~~ j., cs. ö. Vratnik, u. t. Zengg Senj, u. p. Otok, , u.~t, Otok, ~-
KriV1 Put. Prizna. adók., J ablanac pt., X Ba6vica, Boro-

Prlnclpovac r-., Újlak llok adók. és pk., va~ki Podi Crni Padez, Gavran Guste Zidine 
Seeré1n vm., Srijem, újl~i iloki j., cs. o. JurCié-selo: Kurtuta, Lomiv1'&t, :M:U.ama, MliniAte: 
Újlak. Ilok, a. t.. és 11. P• Ujlak Ilok. Pan!inac, Prizna, Priznanska Karaula, Priznanska 

Prlsad f'"\1 Nasicz Ndice, adók. és pk., Ve- Kre&vina, Priznn.nska Lokva, Priznanske Seline, 
röcse vm. Virovitica, nasiczi nailicei j., Primanaki Lug, Prpió-podi, Ravni Pade!, Sinokoiía, 
os. o. No.sicz Naiice, u. t. és u. p. Nasicz Naiice. Star~evié-dolac, Star~evié-podi, Star6evió-seline, 

.Prlselcl O, Zadoborje adók., Jaikovo pk., Sveti lvan; Lika-Korb"v" ""'' Lika·Krb"v"• 
Zágráb vm. Zagreb, károlyvárosi karlovaci zenl!'gi senji j., ház 152, i. 771, H., o. 11.086 
j;, cs. G. Svetiee, u. t. Károlyváros Karlovac, kh., tsz. Gospié, jb. és ah. Zengg Senj, 08. o. 
11. p. JaAkovo. Jablanac, haditengerészet,, XXVI, 8&, a. t. Karlo-

p r i s e I j e I. Badovinci. · pago Karlobag, u. p. Jablanac. 
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Prlzna O, Prizna adók., .Jablanac pk., Lika· PrJjeTakl Doman ~. Prljevo adók., Zrmanja 
Korbava t~m. Lika·KrbatJa, zenggi senji j., pk., Lika-Korbat~a 'Dm. LtktJ·KrbatJa, gral!aoi 
~. cs. G • .Jablanao, a. t. Karlopago Karlobag, j., cs. G. Zrmanja-vrelo, u. t. és n. p. Zrmanja-vrelo. 

11. p • .Jablanac. Pmjarovno O, Lipovc!ani adók., Kloiit:u• Ivanf6 
Prlznanska Karaula ~. Prizna adók., Jabla- pk., Belovár-Körö1 'Dm. BjBlo'Dar-Krile'Dci, 

nac pk., Lika-KorbatU-' 'Dm. Ltka-Krba'Da, cazmai j., cs. G. Klo!Har Ivani6, u. t. Dubrava, 
zenggi senji j., cs. G. Jablanac, 11. t. Karlopago u. p. Kl olitar Ivanié. 
- Karloba.g, n. P• Jablanac. Prnjavor adók., Svilaj pk., Ponega . -

Prlu.anska KröeTina n, Prima adók., Jabla· Posega, brodi j., hú 59, :! 815, H., m., rk. 
nac pk., Ltka-Korba'Da 'Dm. Lika-KrbatJa, Svilaj, 1.076 kb., tsz. Pozsega Polesa, jb. éa 
zenggi aenji j., cs. G. Jablanac, .u. t. Kat·lo- ah. Brod, cs. G. Svilaj, 78, XXVIII, 91, 11. t. éa 
paso Karlobag, n. p. Jablanac. a. P• Andrijevci, 

Prtmanska Lokva n, Prizna adók., Jablanac Prnjavor O, Prnjavor adók., Svilaj pk., Po-
pk., Lika-Korba'Da """ Lika-Krba'Da, zenigi eaegtJ tim. Pozega, brodl j., ca. G. Svilaj, u. t. 
- seDji j., cs. G. Jablanac, L t. Karlopaga éa u. p. Andrijevoi. · . 
Karlobag, u. p. Jablanac. P r n j a v o r l. Cuntiék.i Prnjavor, Lepavinskt 

Prlmanske Sellne n, Prizna adók., Jablanac Prnjavor. 
pk., Ltka-Korba'Da Ltia-Krbatla, zenggi P r n j a v o r l. Maii Podgorci. 

• 

- senji j,, cs. O. Jablanac, u. t. Karlopaga P r n J a v o r I. Pettinjei. 
Karlobag, •· p. Jablanac. P r n j a v o r e o l. Pmjarovao • 

Prlananskl ·Lug n, Prizna adók., Jablanac Prnjavor Jazak O, Manastir Jazak adók •. 
pk., Liia-Korba'Da t~ffl. LtktJ·Krba'Da, zenggi Jazak pk., Seertm t~m. Srije•, iregi . irigi j., 
--senji j., cs. G. Jablanao, u. t. Karlopago os. ft. Vrdnik, n. t. Vrdnik, u. p. .k. 
Karlobar, u. P• Jablanac. Prnjavor Iru~edol O, · Manastir Kruiiedol 

Prkos adók., Rasinja pk., X Belanovo, Ivan~ec.o, adók., Kruiiedol pk., Seertm t~m. Srijem, iregi 
Lukovec, Prkos, Segovina; Varaid Va· irigi j., .:f-, cs. G. Ireg Irig, u. t. Ireg-
raltlin, ludbregi j., ház 161, f. 816, Sz., h., rk. Irig, u. p. Kru!iedol. . 
Rasinja, kg. Cukovec és Veliki 8.005 Prnjavor Vrdnik O, Manastir Vrdnik adók., 
kb., .tsz. Varasd Varaldin, j~. Ludbreg, ah. Vrdnik pk., Seertm tim. Srijem, iregi irigi 
Varasd Varaldin! ~· G. Ludbreg, 16, XXV, 88, j., cs. o. Majda.n Vrdnik, . :f (Vrdnik), ~ 
•· t. és u. P• RasmJa. · (Vrdnik) . 

Prkos O, Prkos adók., Rasinja pk., Varasd Probo o, Proiíno adók., Mo!i6enica pk., Zág
"•· Vt~raldin, ludbregi j., cs. ~. Ludbreg, ráb tim. Zagreb, petriojai j., cs. o. Petrinja, 
•· t. és u. p. Rasinja. u. t. és u. p. Moaéenioa. 

P r ko a l. Erdutski Prkos, Ferdinandovaek p r 0 d a n 0 v i é i 1. Cerovnik. 
Prkos, lvanil!ki Prkos, ·Lasinjski Prkos, Tremski Q, Sveta-Jana adók. és pk., Zág· 

· Pl'kos, Virontic!ki P1·kos. 
- p r ko a C a r d a L Starina ki ·Prkos. ráb vm. Zt~greb, jaskai j astrabarskoi j., . 

p r k o s i l. Hopovo. 
os. G. Jaska Jastrebarsko, u. t. Jnaka Jaa-
trebarsko, u. p. Sveta Jans .. - . 

Prtone n. Pe!ifienica adók., Lekenik pk., - Prodor n, Alsómiholjácz Donji Miboljac 
Zágráb vm. Zagreb, sziszeki sisaki j., cs. G. adók. és pk., Yerócze 'Dm. Yirot~itica, a.\86-
Lekenik, u. t. és u. p. Leken ik. 'h l' á · d .. 'h , · · t ,. .. •-. ml O J 0•1 ODJ1ID1 O•JaCl 1•1 6'1, v, A>.'IÓ• 

8 
:t:~tovc~ kadók.! Re~kovol .~~·· 8.ház•er1~ 41 6 

.. 
8 

miholjácz Donji ~liholjao, L t. és u. p. Alsó· 
n;etn, vm ovcze1 vm ovcu J., •"• or;. :.. , 'b l'á D .. M'h I' 

H., rk. Retkovci, kg. Vinkoveze Vinkovci, mi 0 J ez ODJI- 1 0 J&C. 

2.851 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Vin- :.:~ogar . adók:, Boljevo~ .pk., Seert. t~m. -
kovcze Vinkovci, cs. G. Stari Mika.novoi, 70, Srvent, zJmo?yi zemuni J., ház 16~, f. . 1.886, 
XXVIII, 90, n. t. Ivankovo, u. P• Retkovci. s~., "f-: rk. Zimony Zemun,, gk .. llltrOVlCZa -

Prkovci 0, Prkovci adók., Retkovci pk., Bee- ~rro~1ca, 7.0!0 .kh., tsz. M1trovtcza lt~itro~ 
rém vm. Srijem, vinkovczei vinkovcii j., cs. G. vtea, J b. és ah. Ztmony - ~mun, cs. G. ~~J~VCl 
Stari M1kanovci, u. t. Ivankovo, u. p. Retkovci. 70, XXVIII, 9!, u. t. Surem, u. P• BolJeVCl. 

Prljevo adók., Zr~anja pk., X Gromila, Joki6- Progar O, Progar adók., Boljevci pk., &erém 
drag11, Malo Prljevo, Prljevski Duman, Rasti6evo, 'Dm. Sr~jem, zimonyi zemuni j., T• cs. G. 
Sla.na Vl11ka., Veliko Prljevo, Vilin Klanac; Lika- Boljevci, u. t. Surcin, u. p. Boljevoi 
Korbaoo 'Dtll. Ltka··Krbat~a, gracaci j., ház 153, Progon o. Draga adók., Su&ak pk., Motlt·ua· 
P.. 966, Sz., rk. Palanka,. k~;. Pribudi6, 7.171 kb., Fiume vm. Modrui·llijcktJ, suAaki j., cs. G'. 
tsz. Gospié, jb. és ah. Graüc, cs. G. Zt'Dlanja- su!iak, u. t. és u. P• Suiak. 
vrelo, 79, XXVI, 86,. n. t. és u. p. Zrmanja-vrelo. Prolrlckl Grabar ro., Prokike adók., Blinje 
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ProAée 11, Babin Potok adók., Vrhovine pk., 
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j., ház 166, i. 9!1!1, H., sz. rk. és Körül vm. Bjelovar·Kriievci, garesnicai j., 
kg. Nova Gradiiíka, 1.981 kb., tsz. cs. ö. Garesnica, u. t. Garesniea, Jl• p. Vukovje. 
Pozsera Po!ega, jb. és ah. újvadiska Nova Punikve Q, Ivanci adók. és pk., Varasd 'lim • 

• 
Gradi!ika, cs. o. Ujgradiska Nova Gradiska, 78, P"araidin, ivaneci j., es. o. Ivanci, •· t. dl 
XXVII, 89, a. t. és u. P• Újgradiska Nova u. p. Iva.nci. 
Gradiiika, • Punitovaekl Joslpovac O, Punilovei adók. il 

PrvC!a O. Prv~a adók., Újgradiska Vajoaka pk., Verócze vm. Yirovitica, diakovári 
Nova Gradiiika pk., Posse,qa vm. Poiega, új- djo.kovoi j., es. O. Drenje, u. t. Semeljci-~il'oko 
eradiskai novagradi§kai j., cs. o. Újgradiska Polje, u. p. Gorjani. · . 
Nova GradiAka, a. t. és •· P• Újgradiska Nova Ponitovaekl Jarjevae O, Pnnitovei adók. 
Gradiska. és pk., Ver6cse 'Dm. Virovitica, diakovári -

Pr t ln ol O, Prekri!je adók., Vivodina pk., djakovoi j., cs. ö. Vuka, u. t. Vuka-Dopsin, u. p. 
Zágráb vm. Zagreb, jaskai jastrebarskoi j •• Gorjani. 
cs. O. Kostanjevae, a. t. és u. p. Kra§ié. Punltonladók.és pk., X Ponitova61r.i Josipovac, 

PrTonotina Q, Cerovski Vrh adók., Dobranec Punitovai!ki Jurjevac, Punitavci ; Ver6cee 
pk., Zágráb vm. Zagreb, nagygoriezai velika· Virovitica, diakovári djakovoi j.. ház 

j., cs. o. u. t. és u. p. N an- f 1.857, t., h., o, 3.698 kb., tsz. Eszék Osijek. 
goricza V elika Gorica. . jb. és ah. Diakovár Djakovo, es.- o. Drenje, 78, 

• 
Psarjenekl Biaind ol O, adók., Szent- XXVIII, 90, a. t. Semelj ei- Siroko Polje, a. p. G01jani. 

ivánzelina Sveti I van Zelina pk., Zágráb vm. Punitovcl O, Punitavci adók. és pk., Vertfeze 
Zagreb, szentivánzelinai svetiivanzelinai j., es. 'Vm. Virovitica, diakovári djakovoi j., 0 , 
G.Szentivánzelina Sveti lvan Zelina, u. t. és cs. O. Drenje, u. t. Semeljei-Siroko Polje, a. p. 
•· p. SzentivAnzelina Sveti !van Zelina. Gorjani. . 

Psarjevo adók., Szentid.nzelina Sveti l van Pupn.Teéva Glav:ion. r,, Zrm•nja adók. és pk., 
Zelina pk., )( Donje Psarjevo, Gornje Psarjevo, Lika-Korba'Va 'Vm. Lika-Krbava, graiíaei j., 
Psarjevaiíki Blalevdol, Zelinski Suhodol; Zágráb cs. o. Zrmanja.-vrelo, a. t. és a. p. Zrma.nja-

• 

tltn. Zagreb, szentivánzelinai svetiivanzelinai vrelo. 
j., ház i. 1.M1, · H., rk. Donja Zelina, Szent- PupavC!ev Stubllé n, Zrmanja adók. és pk., 
ivánzelina Sveü han Zelina, !1.~7 kh., tsz. Lika-Korbava vm. Lika-Krbava, graiíaei j., 
Zágráb Zagreb, jb. Szentivánzelina Sveti I van es. o. Zrmanja-vrelo, a. t. és •· p. Zrmanja-
Zelinn, ah. Záváb Zagreb, cs. o. Szentiván- vrelo. 
selina Sveti Ivan Zelina, 63, XXV, 8~, a. t. Pupellca adók., Severin pk., BeZotJár-KtJrtJ• 
és u. p. Szentivánzelina Sveti lvan Zelina. vm. Bjelovar-KriletJci, belovári bjelovari j., 

PUi!Djalr: r't, G~rjanski Ivanovai adók., Gorjani ház s~. i. 45!, h., m., . sz., rk. Sandrovae, ~B'· 
pk., Veróc11 Viro'Vilica, eliakovári dja· SeverJD, 3.377 kb., tsz.,Jb. és ah. Belovár BJe-
kovoi j., es. o. Diakov6.r Djakovo, a. t. ViA· ovar, es. G. Raiía, 16, X.X.Vll, 8'1, u. t. és u. J• . 
kovci, u. p. Gorjan. Severin. 

Pucalr: 0 Divjake adók Sitrad k. Papellca O, Pupelica adók., Severin pk., 
Fiume 'D".,' Modrul·B~~ka, det!idti j., oa. o. Bel_o.,ár:KtJrös. "~· Bjelo'Dar-Kri'Eevci, belo· 
Bl·od-Moraviee, a. t. és a. P• viU-1 • bJelovarl J., es. o. Ra6a, a. t. és a. p. 

P h k l l B · Sevel'ln. 
u e s e o rahna. · P . 1 C Vl L upovc1. ma as 

Puhovo n, Dugo selo. a~ók. és pk., Zágráb p u r d ek i 1. Donje Dubrava. 
tim. Zagreb, dugoselOI J., es. o. Dugo selo, Parga adók., Lobor pk., X Lobor, Loborsko 
a. t. és a. P• Dugo selo. · Zavrije, MarkoAev BreB', Vinipotok; Yaru4 

Pujlee- n, Staro Petrovo selo adók. és pk., vm. Varaidin ziatari j. hAz 387 f, !.399 H 
Possega vm. Poiega, újgradiskai nov&~ra- rk. Lobor, !.~81 °kh., tsz. Varasd 'varaldin: jb: 
dilikai j., es. o. Staro Petrovo selo, a. t. és a. p. és ah. Zlatar, es. o. Zlatar, fiS, XXV, 81, •· t. 
Staro Petrovo selo. Zlatar, a. P• Labor • 

PolrUca adók., Gjulaves pk., · X Pukliea, p u 1· g a l Bednjansta Purga, Lepoglavska 
Postara Sandorovao; Poesega vm. Poiega, Purga. 
daruvari j., ház 60, i. 4!17, Sz., rk. Gjulaves, kg. p u r g a I. Hrcié. · 
Katinei, 1.4!4 kb., tsz. Pozsega Po!ega, jb. és p u r g a 1. Severin na Kupi. 
ah. Daruvár Daruvar, cs. G. Gjulaves, 78, XXVII, Pargarlja 0, Kliniía Sela adók. és pk., ZtigrQ,b 
89, u_. 'L és u. P• Gjulaves. vm. Zagreb, jaskai jaslrebarskoi j., ca. O. 

• 

Puklloa Q, Puklica adók., Gjulaves pk., Po- Zdeniíina, a. t. és a. p. 
IBBga t1m. Pozega, daruvari j., cs. o. Gjulaves, P u r i Ci a n i l Trojstveni Markovae. 
•· t~ és u. p. Gjulaves. Puska adók., Krapje pk., Fbs~ega ""'' 

Puljlrovac n, Vukovje adók. és pk., Belovár- Poiega, novakai j., ház !08, j 83i, H., rk • 
• 
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Krapje, kg. Jasenovae, 3.673 kh., tsz. Pozsega Pastara Dobrodol '"'• Postara Ljukovo adók., 
Pofega, jb. Novska, ah. Újgradiska Nova Gra- India Indjija pk., Bserl1n vm. Sr·~iem, 1·uma.i 

_dil!íka cs. ~. Jasenovae, 78, XXVII, 89, u. t. j., es. O. India Indjija, a. t. és u. p. India -
Jasenovac, a. p. Krapje. lG.djija. 

Puska O, Puska adók., Krapje pk., · Pozsega Pustara DragatiaoTao f"''l, Dolei adók., Fel·i
f111'· Po'icga, novakai j., es. O. Jasenovae, u. t. ranei pk., Verőeze vm. Vi1·ovitica, nasiezi -
Jasenovae, u. p. Krapje. · nasieei j.; cs. ~. Orahovica, u. t. Orahoviea, 

Pastakovec Q, Kunovec adók., Kaprivnicki u. p. Fericanei. 
Ivanee pk., Varasa vm. Vara.Jain, ludbregi Pastara GaboA f"''l, Gaboli adók. és pk., Sserm 
j., cs. ö •. Mal i Bukovee, u .. t. és u.· P• Rasinja. vm-. Brijem, vukovari j., es. O. Mark.ul!íica, 

Pastara Ada adók., GaboA pk., Bzerém vm. u. t. és u. P• Gabos. . · 
- St·ijem, vnkovari j., ház 1, :E 108, M., h., sz., Postara Qjeletonl adók., llaéa plt., Bzet·ém 

· rk. Jal'mina, kg. Gabol!í, 1.007 kb., tsz. Eszék -.. vm. Brijetn, i!idi j., hiz 1, ! C> 7, M., l'k. Bel'ak, 
Osijek, jb. és ah. Vukovár Vukovar1 cs. O. kg. Sidski Banovei, 741 kh., tsz. Mitrovicza -
M'lrkusica, 70, XXVIII, 90, u. t. és u. p. Gabos. Mitrovica, jb.-Sid, ah. Vuková.r Vukovar, cs. O. · 

11nst.ara Ada f"''l, Pastara Ada adók., Gabos Nijemci, 70, XXVIII, 90, a. t. Gjelotovci, u. p. 
pk;, Szet·ém vm. Srijem, vukovari j., cs, ö. Sidski Banovci. 
Markusica, u. t. és u. p. Go.bo§. Posta!': a GjeletoTCi f'\1 Postara Gieletovei adók., 

PllStara :UankoTci adók., Neradin pk., X llaiía. pk., Se e rém, vm. Sr·ijem, i!idi. j., es. ~ . 
• 

Pustara llankovei, Vagani; Szet·dm vm: Srijem, Nijemci, u. t. Gjelt'tovci, u. p. Sidski Banovci • 
iregi irigi j., ház 4, ! 17, Sz., 1·k. Ireg Irir, Pastara Globoceo f"''l, Greguravec adók., Ra ven 
kg. Grgetek, 1.388 kh., tsz. Mitrovicaa M.itrovica, pk. Belovár-Körös Bjelovat·-Kriievci, . 
jb. Ireg hig, ah. Ruma, cs. O. Ireg Irig, körösi kri!evcii j., cs. ~. Sveti Petar Orehovec, 
70, XXVIII, 92, u. t. h-er Irir, u. p. K1·uAedol. u. t. KörOs Kri!evci, u. p. Raven. 

Pastara Bankovcl f"''l, Pustara Bankavci adók., Pusta1·a Gorica f'\, Ostrovo e.d~k. ~" p'l.., 
Neradin pk., Beerém. vm. S.rije1n, iregi irigi Bzerém vm. Brijem, vukovari j., cs. ö. Nustar, 
j., es. ö. Ireg Ilig, u. t. Ireg Irig, u. p. u. t. Ostrova, u. p. Nustar. 
Krusedol. Pustara GrabOTO 0., Bogdanavci adók. és pk., 

Pastal'a Banovci f'\, Sodolovci . adók., M.arku- Szerém t~m. Srijem, vukovari j., es. ö, Vako-
lica pk., Bzeré1n vm. Srijem, vukovari j., cs. o. vár Vukovar, -.. t. és u. p. Vukovár 
Markusica, u. t. Markusica-Antin, u. p. Gabos. Vukovar. 

Postara Beo~lu n, Manastir Beocin adók., Pastara Qradao f"''l, Borovo adók. éa pk., 
Beoéin pk., Beeréln vtn. Srijem, üjlaki iloki Sserém vtn. Brijem, vukovari j., cs. G. Vuková.r 

• • 

j., cs. ö. Cerevié, a• t. és u. p. Beoéin. Vukovar, u. t. és u. p. B01·ovo. 
Pastara Bok n, Kuzmin adók. és pk., Bzet·ém Pustara Qradina r., Gradir..a o.dók. és pk., 

t~m. Bf'ijem, mitroviczai mitrovicai j., cs. O. Veröcze vm. Yirovitica, ve1·6czei virovi
Kuz~qin, a. t. Martinci, u. p. Kuzmin. ticai j., cs. ö. Suhopolje, u. i. Suhopolje, u. p • 

PllStar& BraDjeTina f"'', Horovo adók. és pk., Gradina. 
Bzerém t~m. St·ijem, vukoval'i j., cs. o. Vuko- Pastara Hum f"''l, Vooinski Hum adók., Vocin 
var Vnkovar, u. t. és· u. p. Boro vo. pk., Verőe;e 'Imi. Yirovitica, szlatina 

Postara BrezoTica f'\, G1·adin~ka Brezovica slatinai j., cs. ö. Vocín, u. t. és u, p. Vocin. 
adók., Gradina pk., Verócze vm. Virovitica, Pastara Dluci f"''l, Borovo adók. és pk., S:erém 
veróczei vil·oviticai j., cs. G. Suhopolje, u. t. v1n. Brijem, vukoval'i j., cs. O. Vuková1; -
Suhopolje, u. p. Gradina. Vukov81'1 u. t. és u. p. Borova. 

Pastara Cemernica n, Rezovac adók., Sobo- Pastara lndjija r-, India lndjija adók. es 
polje pk., Veröcze vm. Vü·ovitica, veróczei I>k., Bzerém vm. 8rijeu1, rumai j., CR. O. India 
viroviticai j., cs. o. Verdeze Vil'ovitica, u. t. lndjija, u. t" és u. p. India lndjija. 

l 

és u. p. Subopolje. . Pust.ara ITanel adók., llaca pk., Bzerém Vlll • 
• 

Pastat·a Cerje ~ E1·dóvég Erdevik adók. Srijem, sidi j., ház 1; f, ~61, ·M., n., r., rk. 
és pk., S;eréur. vm. Bf'ijem, újlaki iloki j., Tovarnik, gk. Sid, kg. Sidski Banovci, 1.638 kh., 

_ ea. o. E1·dóvég Erdevik, u. t. és u. p. Erdö- tsz. Milrovicza .l\litrovica, jb. Sid, ah. Vukovár 
vég ErdtlVik. · Vukovar, cs. O. Sid, 70, XXVIII, 90, Ilo t. 

Postara Citluk r-., Ferieanci adók: és pk., Tovarnik, u. p. Sidski Banovci. 
Verőeze tim. Virovitica, nasiezi nasicei j., Pnstara Ivancl f"''l, Postara lvanci adók., 
cs. O. ~hahovica, u. t. és u. p. Fericanci. Ilaiía pk., Szerém vm. Srijem, i!idi j., cs. ö. 

Pastara Detkovao r-, Detkovac adók., Gradina Sid, u. t. Tovarnik, u. p. Sidski Banovci . 
pi., Veröcze vm. Y·irovit'ica, veróczei viro- Pastara Ja&bukoTac f"''l, Pustara Palaca adók., 
vilicai j., cs. O. Trézenföld Terezina Polje, Bohota pk., Bzerém vm. Srijem, vukovari j., · 
u. t. Suhopolje, u. p. Gradina. es .. ö. Mark u~ ica, u. t. Borovo, u. p. Bobota. 

• 

• 
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Postara ,JakiUé "• .To.kéié adók. és pk., Po
uega vm.-- Pozega, pozsegni poiego.i j., cs.!!. 
Pozsega Polega, u. t. Blacko-Jnk§i6, u. p. 
Jak~ié . 

·Pnsta.ra Jelkovac 0, Snboti§te adók., Brestat~ 
p"k., Szerém t/111. Sr-ijcm, rumai j,, cs. ö. Uob-
rinei, u. t. és u. p. Hudjanovci. 

Postara Jovano-vac r-., Jovo.novac adók., 
• 

Pustara Lipovae n, Opatone adók. és pk., 
Beerém 1111. -- 8-l'i,iem, vukovari j., es.!!. Opalovae, 
u. t. Tovarnik, u. p. Opatovac. 

Pu~Jtnr:t Lipovacn adók., Bdadin p\., 8zeré11' 
vm. Sri.Jem, vukovari j., ház 2, :E tOl, lll., h., 
1·k. Tordineze Tordinci, kg. Briiatlin, t.27i kb., 
tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Vukovár Vu
kovar, cs. ö. Bobota, 70, XXVIII, 90, u. t • 

Ernestinovo pk., Vet·ócee v·m. Viroviticcr., eszéki Brbuin, u. p. Vukovár Vukovar. 
- osijeki j , cs. ö. Csepén Cepin, u. t. Osje~ki . Postara LiilOTBea 0, Pustara Lipovaca o.udk., 
Antnnovac, a. p. Emestinovo. !Jrsaúin pk., Secrém vm. Srije·m, vukovari j., 

l,ustara · Kapinci r-., Kapinei adók., Sopje cs. !!. B(Jbota, u. t. Brilauin, u. p. Vukon\1- -
pk.;· Veróc11e t~m. Virt»JifictJ, szlatinai -- sla- VukoYar. 
tinai j., cs. ö. Sopje, •· t. Medinci-Senkovac, Postan Lju.koTO adók., lnuia lndjija pk;, )( 
•· p. Sopje. Ago.tin Dvor, Dragutinae, Golubinac, Lidvinci, -

Postara Katinac r-., Gornje Bazje adók., Lukács 1\foja Volja, Nikolin Stan, Novi Stan, Puslara 
- Lukac pk., Verőelle t~m. Virovitica, ver~czei Dobrodol, Pustara Ladislavci, Pustara Ljukom ; 
- virovitieai j., cs. ö. Trézenf!!l~ Terezino Ssertm ·tim. Sriietn, J"Umai j., ház !12, IE 1.41!1, 
Polje, u. t. és u. p. Lukács Lukac. M., n., rk. és kg. India Indjija és Pu!inei, 

Pastara,Klisa adók., Bobota pk., X Kama· 1!1.7!13 kh., tsz. l'tiitrovieza -- Mitroviea, jb. és ah. 
riste, Pustara Klisa j &ertm tim-. Brije-m, vu- Ruma, cs. ö. India, Indjija, 70, XXVIII. 9~. 
kovo.ri j., ház B, i 115, Sz., rk. Tordineze u. t. és u. p. India Indjija • 
Tordinci, kg. Bobc:ita, 779 kb., lsz. Eszék . Pustara J,jukovo f\ Pustara Ljukovo adók., 
Osijek, jb. és ah. Vukovar Vukovar, cs. O. India lndjija pk., Slleré1n vm. Srijem, rumai 
Bobota, 70, XXVIII, 00, u. t. · Dalja Dalj, j., cs. !!, India Indjija,u. t. és u. p. India -
a. p. Bobota. Indj ija. 

Pustara Kllsa r-., Pustaro. Klisa adók., Bobola Pastara Jlajkovac r\, Ru§ani adók., Gradina 
.pk.; &erllll tlln. Srijem, vukovari j., cs. !!. pk., Verőcse vm. Virovit·ica, ver~ezei viro-
BobotiL, u. t. Dalja Dalj, a. p. Bobota. vitieai j., cs. O. Trézenf!!ld Terezino Polje, 

Pnstaia Kostrina r-., Svinjic'!ko adók., Gusée a. t. Suhopolje u. p. Gradina. 
pk., Zágráb vm. Zagreb, sziszeki sisaki j., Pustat·a Meltjari f""\, éaJma adók. és pk., 
cs. !!. GuAée, u. t. Sunja, u. p. Gusée. : BefH·ém vm. Srijetn, mitroviczai mitrovieai 

;l>ustara Krlvaja r-., Suha Mlaka adók., Nova j., es. o. Calma, u. t. és u. p. Calma. 
Bokovica pk., Verd'c11e vm. Virovitica, szlatinai Pastara agorje r-., Suhopolje adók. fS 
- alatinai j., cs. !!. Crnae, u. t. Nova Bukovica, pk., Veróc11e vm. Virovitica, verilezei viro
u. p. Crnae. vilicai j., cs. ö. Suhopolje, u. t. és u. p. Suho-

Pustara Krllevcl r-., Sodolovci adók., Mar- polje.· 
kuliea pk., &ertm t/m. Sr·ijem, vukovari j., Pastara JUtroTica r-., Gradina adók. és pk., 
cs. !!. Markusic'!a, u. t. lvankovo, u. p. Gabos. Verócze tnn. Virovitica, verilezei virövilicai 

Pastara KruAkovac r-., Gaéiate adók., Cabuna j., cs. ö. Suhopolje, u. t. Suhopolje, u. p. Gradina. 
pk., Verócse vm. VirovitictJ, ver~ozei viro- PuAtara Mla.ka n, .Antin adók. és pk., SHrétll 
vilicai j., cs. !!. Suhopolje, u. t. és u. p. Suho- t/tn.· Srijem.~ vukovari j., cs. o. Mark.usica, u. t. 
polje. Markuliica-Antin, u. p. Gaboii •. 

Pastara r-., Puatara Ljnkovo adók., Pustara Orlovac r-., Nestin adók. és pk., 
India Indjija pk., Beerém tim. 8rije1n, rumai Sserém ""'· Brijem, újlaki iloki j., cs. !!. 
j., cs.!!. India lndjija, •· t. és u. p. India Nestin, u. t. Újlak llok, u. p. Neiain. 
lndjija. • Pastara Palalla adók., Bobota pk., )( C.elija, 

Pustara Lanka r\ Sodolovei adók., Marku- Hatiea., Pustara J o~bukovac, Postara Palaéa, Sil&S, 
Aicn pk., S11er-énl t1tn. Srijem, vuknvari j., cs. ö. Suma Gunja j Beerém tim. St·ijetn,, vukovari j., 
Markusica, u. t. Markulica-Antin, u. p. Gaboli. hAs 6, .i. 150, M., rk. Tordineze Tordinci, ks. 

Pastara Laze adók., Svinjarevci pk.., X Dojein, Bobota, 5.S35 kh., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. 
Pustara Laze; 811ertm t/tn. Srij~m, vukovari Vukovár Vukovar, cs. !!, Markusica, 70, XXVIII, 
j., ház !, i 94-, M., rk. Ójankovácz Sta1i Jan- 90, u. t. és •• p. Szentlászló-Kórógy Las-
:tovci, kg. Negoslavei, kb., tsz. Eszék Osijek, lovo-Korog. 
jb, és ah. Vukovár Vukovar, cs. o. Vukovár Pustara Palalla r-., Pustara Palaea adók., 

· Vukovar, 70, XXVIII, 90, u. t. és u. p. Slakovci. Bobola pk,, Seer~m t~m. Srijem, vuko·vari j., 
Pu.stara Laze f"', Pustara Laze adók., Svinja- cs. O. Markuiiica, u. t. és u. p. Szentászló-Kó-

revci pk., Sseré1n Srijem, vukovari j., róri Laslovo-Korl)g. · 
cs.!!. Vukovár Vukovar, u. t. és u. p. Slakovci. Pastara Palje-vina /"'"\, Martinci adók. és pk .. 
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s1erém tm~. Sn)•:m. mib·oviezai mitrovicai j., Pus1.ol 11, Pitomal!a adók. és pk., Belovár-
os. ö. Kuzmin, u. t. Bo::~ut, u. Ih l\Iarlinci. Körös vm. Bjelovar-Krilevci, Jrjurgjevaci j., 

Postara Siöe n, Vuka adók. és pk., Vet·ócze cs. ö. Pitomalia, u. t. és u. p. Pilomaéa . 
• m. - Virovitica, dinkavári djakovoi j., cs. ö. Pu~an O, Radakovo adólt:, Kraljevee · pk., 
Vub, u. t. Vuka-Dobsin, u. p. Vu ka. Varasa vm. Varaltlin, klanjeci j., cs. ö. Klan-

Postara Sigetac n, G1·adiusli:a Brezovica o. )ók., j ee, u. t. Klanjtc, u. p. Kraljevec. 
Gradina pk., Verócze vm. l·iro·vitica, vel'ciczei Pu~éa adók. és pk., X B1·eguvljane, Donja 
- viroviticaij., es. ö, Trézenföld Terezino Polje, Puséa, Go1•nja Puiriéa, HNbine, Maríja Magdalena, 
a. t. Suhopolje, u. p. Gradina. Miliéevo selo, Pu1iéanska Dubrava, Puséanska 

J•astara Stari Graduc 11, Stari Gradac adók., Celina, Pu!iéanski Hru§evec, Puiriéanski Trslenik, 
· Spisié-Bukovica pk., Verőcse vm. Virovit·ica, Ztebec; Zágráb •m. . Zagreb, zá(frábi za-

• 

yeröczei virovilicai j., cs. ö. Veröcze Viro- grebi j., ház .J.17, :E 2.463, H., r)t. Donja PusC::a 
Yiticn, a. t. Pitomaca, u. p. ~pisié-Bukovica. és Maríja Gorica, 8.704. kh., tsz., jh. és ah. Z:ig-

Pustara SandoroTilc ~. Puklica adók., Gju· ráb Zagreb, cs. ö. Zapresié, 631 XXV, 81, u. t. 
!aves pk., Pozsega vm. Poeega, daruvari j., Pt~géa-Bistra, u. p. Zapresié. 

• 

cs. ö. Gjulaves, u. t. és u. p. Gjulaves. Pu!ií:a O, Miljana adók., Zagorska Sela pk., 
Postara TeldéLn, Bertelovci adók., JakAié V"rasa vm. Varaltlin, klanjeci j., cs. ö. 

pk., Possega vm. Poeega, pozseil'ni po2ega j., Oesinié, u.. t. Desinié, u, p. Zagorska Sein. · 
cs. ö. Pozsega. Pozega, u. t. Hlacko-Jaksic, Pu.Aéa-Bistn 11, Kupljenovo adók., Pus6& pk., · 
•· p. Jaksic. Zágt·cib vm. Zagreb, zá(frábi agrehi j., 

Postara •rre!itanovci 11, Trestanovci atlók., cs. ö. Zapresié, :f, u. p. Zapre§ié~ 
JakAié pk., Poesega vm.. Polega, pozsego.i Pn~éanska O, Pu~éa adók. és pk., 
polegai j., es. O. Pozsega Pozcga, u. t. Blacko- Zágráb vm. Zagreb, zi.grábi zagrebi j., 
Jak~ic, •· p. Jaksié. cs. o, Zapre§ié, u. t. Puséa-Bistra, u. p. Zapresié. 

I•ustara VetoTO 11, Velovo adók., Kaptol pk., Poséanske Celine O, Puiéa adók. és pk., 
Poeaega •m. Poiega, pozsegai pozegai j., Zágráb vm. Zagreb, zágrábi zagrebi j., 
cs. ö. Kutjevo1 u. t. Kutjevo, 11. p. Jaksié. cs. ó. Zapre!íié, a. t. Pu~éa-Biatra, u. p. Zapresié, 

Pastara Visoka n, Turanovae adók., Lukács Pusénnski Hru!ie1·ec o, Puséa adók. és pk., 
- Lukali pk., Verócee vm. -- Virovit·ica, veröczei Zágráb vn1. Za gre b, zágrábi zagrebi j., 
- viroviticai j., cs. O. 'l'rézenfö:d Terezina cs. O. Zapresié, u. t. Pu§éa-Bistra, u. p. ZapreSié. 
Polje, u. t. és u. p. Lukács Luko.l\. Paséanski Trstenik O, Puséa adók. éa pk., 

Putara Vllnjlca 0, Felsómiholjá.cz Gornji Ztí.gráb vm. Zagreb, zágrábi zugrabi j., 
Mih.oljac adók, és pk., Verácze t:m.. Virovitica, c.s. o. Za pre!! ié, u. t. Savski Mo.rof, u. p. Zapre5ié .. 
szlatinai alatinai j., cs. o. Sopje, u. t. és u. p. Pa!íina adók., Slatinski D1·enovac pk., Verőeze 

Cabuna. · ·vm. Virovitica, szlalino.i statinai j., ház l~t>, 
Pastara Vukojevcl 11, VukojcvCi adók .. Pod- ~ 695, Sz., rk. Voéin, kg. Slatinski Drenovac, 

gorac pk., Ye,·ócze vm. Virov-iti co, nnsiczi 6.193 kh., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Szlatina -
nas:cei j., ca. O. Nasicz Naiíice, u. t. és u. p. Slatina, cs. ö. Slatinski Drenovac, 78, XXVIII, 
Poclgol"&lí. · 89, u. t. Mikleu§, u. p. Slatinski Dtenovac. 

Pastara Zavr§je f"'', Nurkovac adók., Po!eski O, Puaina adók., Slalinski Drenovae 
Brestovac pk., Possega vn&. Pozega,' pozsegai pk., Verócse tm&. Viro·vitica, szlatinai -

" - po2egai j., cs. G. Pozseg& lo!ega, u. t. és slatinai j., cs. ö. Slatinski Drenovac; u. t. 
• 

u. p. Pozsega. Po!ega. Mikleu§; u. p. Slatínski Drenovac. 
Pustike f"'', Vukojevac adók., Lekenik pk., P u sk a l' i é a P o t o k l. Kostajnica. 

· Zúgráb ""'· Zagreb, sziszeki sisaki j., cs. ö. PuiSkal'iéi n, Ogulinski Sveti Petar adók., 
'Lckenik, u. t. és u. P• Lekenik. Ogulinpk., Modrua-F-iumevm. Motlrt~s-Rijeka, 

' . 
Pusti Zid r-., Hrastovljan adók., Martijanec. ''gulini j., cs. ö. Ogulin, u. t. és u. p. Ogulin. · 

pk., Varasd""'· Var"ltlin, ludbrcgi j., cs. o. Puakarié seio J. Puskariéi. 
Ludbreg, 11. t. Ludbreg, u. p. Martijnnec. P u !l k a l' o v J a r a k L Dol . 

Pastodol adók., Donja Stubica pk., Zágráb Putari O, Hrib adók., Gerovo pk., Modrul-
",n, Zagreb, stubicai j., ház 131, i 67i:\, H., l•'iu11u~ ""'" Mod·rus-Rijeka, l'!abari j., cs. o. 

• • 

rk. Donja , 1.018 kh., tsz. Zágráb Zagreb, Gerovo, u. t. és u. p. Gerovo, 
jb. Slubica, ah. Zágráb Zagreb, cs. ö. Donja I>utinacko Cerje f"'', Szolnokpuszta Solnok 
Stubica, .63, XXV, 81, u. t. és u. p. Donja Stuhica. adók., Putinci pk., Beerém ·vm. Srijem, rumai 
· Pastodol O, Pustodol adók., Donjo. Stubico. j•, cs. ö, Ruma, u. 't, Pulinci, u. p. ijuma. 
pk, Zágráb •m. Za,qreb, slubicai j., cs. ö. Pntlncl adók, t'S pk., Szerém vtn. Srijem, 
Donja Stubica, u. t. és n. l•· Donja ~tubiea. irumai j., hb 233, :E 1.671, N., sz., <5, -T, :i.07S 

P us l o d o l l. Orehovicki Pustodol, Zacretsk kh., lsz. Mjh·ovicza Mitrovica, jb. és ah. Ruma, 
Pustollol. C"S •. ö. Dobrir:ci, 'iO, XXVIII, 9!!, :f, ~p. u, 

• • tot• • • • • • • • • 
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Pdh1cl O, Put.inci n dok. és lk., Szerém nn. H., rk. Kos lel, Petrovsko és i'regrada, 1.409 kh .• 
Srijem, rumni j., O• .:f, c~. ll, Dobrinci, ~. f, tsz. Yar.:sd Vo.raf.din, jb. és ah. Krapina, cs. ll. 
~ p. u. Kro.pina, 53, XXV, 81, Uo t. és u. p. Kra.1•ina. 

PutkoTCc adók., Gjurmanec p'k., X Gorii!a· Putkovcc O, Pulkovec ndók., Gjurmanec pk., 
novec, Pod!Jrezovica, Prigorje, Pulkovec i Vnrasd Varasd vm. Ynrnzdin, kmpinai j., cs. ll. 
vm. . Vara.Zdin, trapinni j., hAz !196, ! 1.796, Kl'apina., u. t. és u, p. Krnpinn . 

• 

• 
• 

• 

• • • 

• 
• 

• 

R. • 

• 

Rabatié·poJjana ,....,, Gomirje adók. és pk., Varasd ·rtn. Varazdin, klo.nj1·ci j., cs. ll. K!an-
Modrus· F'i"me .t·m. Modru8-Rijeka, osulini jec, u. t. Klanjec, n. p. Kralje' ee. · -j., cs. ö. Ogulin, u. t. és u. p. Gomirje. . R a d a n o v i é se l u l. Sljivovac. 

R-a~a adók. és pk., X Raca, Stara Rai!a i B elo~ Rada~nlca r-, iirovac adók. és pk., Zágráb -tuir-Kürös v·,n. Bjelot·ar-Krizet•ci, belovári . t~m. Zagreb, dvori j., cs. ll. Zil'o,ar., n. t. Dvm·, 
bjelovari j., ház 256, f 1.'197, H., o, kg. Severin, o. p. Rujevnéki Bcilinac . 
!!.846 kb., tsl., jb. és ah. Dclo\'ár- Bjelonr, cs. ll. Radatol'lói O, S~kuliéi adók., Soaiee pk., Zág-
hely"ben, 16, XX.VU, 87, u. t. Severin, ~· ráb tnn. Zagreb, jasli:ai jaslrebarsl;:oi j., t, 

Raöa O, Rnca adók. és pk., BelODc~r-KüröB cs. ll. Koslanjevac, n. t. KraiHé, ~-
t:t... Bj~lovar·Krilcvci, belov{.ri hjelovnri j., Radoljcyo O, Veliki Gl'ahicaui adók., Sokolo-
o, cs. lJ. helyben, u. t. Se\·erin, ~· vac pk., Belovár-Körös run. Bjelo'l:ar.-Kt·ilevci, 

R a ll a l. Primoraka Raca, Srij~mska Rnéa. liapronczai koprivnicai j., cs. ll. Sokolovac, 
Rai!ü r., Vukova Gorira at~ók., Netretié pk, n. t. Rasinja, n. p. Sokolovac. 

Zágráb vm. Zagreb, károlyvál'osi karlovaci R a d e 1 j e v o se l o J. Rndeljevo. 
j., cs. ll. Maii Modru§polok, u. t. Károlyv!Ú'Os R a d e l j i 1. Donji OUrc. · 
Knrlov.ac, u. p. Donje Prili!\'ée. Rade!iié O, Vinillno adók.,_Gomja Rijeka pk., 

Rai!IUlac fl, Medinci adók., Felsl'imiholjácz Vnrasa t•m; Vardain, novimaroft j., cs. ö. 
Gornji 1\liboljac pk., Ver6cze vm. Virovitica, Gm·nja Rijeka, n. t. és n. p. G01nja Rijeka. 
szlatinai sin j., cs. O. Sopje, u. t. és u. P• Rallliíeviél r-., Jamp.iilkn Velika adók., Pisa-
Medinci-Senkovc. ro\·ina pk., Zágráb v-m. Zagreb, pisarovinai 

Rncall8ki Ko.znrnac adók., Rn~ pk., BelotJár- j., cs. o. Pisarovina, o. t. és o. ll· Pisarovina. 
Karos t•m. Bjelot:ar-Krilevci, helovári Radlgojna O, Cnmel'almoravieza Komorske 
bjelonri j., ház 85, i. H., rk. Ncvinnc, Maravice adók. és· pk., Moarus-Fiume vm.-
767 kh., tar., jb. és 11h. Delorár . Bjelovar, cs.·ll. Modru8-Rijeka, vrbovskoi j., cs. ll, VrboYsko, 
Raca, 16, XXVII, b7, •· t. Severin, u. p. Rai:a. u. t. Cnmeralmoravicza Komorske Moravicr, 

Racanskl Kozarenc O, RaéaJ~sk.i Koz;,reva.c u. p. Vucinié-se~o. 
adók., Rafa pk., Belot1cir·Körös tJm. Bjelovar- Radlkovcl adók., Sljivo5evci pk., Voróc&e t1111. 
Kt·izetJci, belovári bjelov11.1i j., es. ll. Raca, Virovitica, a'sómiholjáczi donjimiholjnci j., 
•· t. Se\'erin, n. p. Raca. ház 126, ! 670, H., m., n., o1 1.588 kh.,. tsz., 

R a c a T v r d j a v a l. Srijemaka Raéa. Eszék Osijck, jb. Alsómiholjácz Donji lllihol· 
Racinol·cl adók. és pk., Szerém t~m. Srijem, ~ac, ah. Nasicz Ndiee, cs. ll. Sljivosevci, 'i~. 

unpnnyai-fupaujai j., ház 291,! 1.4.51, H., n., o, XXVIII, 91, n. t. és n. p. Alsómiho]jicz Don. t 
gk. és kg. Rajevo selo, !:-.509 kh., tsz. Eszék Osijek, .Miholjac. 
jb. Zsupanya Zupanjn., nh. Vinkaveze Vin.- Rndikovcl O, Radik.ovci adók., p~ .• 
kovci, cs. ö. Drenovci és Jamena, 70, XXVIII, Verócse t1m. Virovitica, alsómihol;áczi 
801 a. t. Gunja, ~· . donjimiholjaci j., o, cs. O. Sljivosevci, D;, t. l-s 

RaclnOTcl O, Racino ci adók. és pk., Sserém n. p. Alsóm•holjácz Donji Miholjac. 
t?m. Srijcm, zsupanyai zupanjai j., o. cs. O. Ra1llna Gorica Q,. Prckriije adók., Vivodin:L 
Drenovci és Jamena, o. t. Gunja, ~. pk., Zágráb f1m, Zagreb, jnskai jastrc-

Ra.dakoTo adók., Kraljevec · pk., X Pula.va, barskoi j., cs. O. Kl'dié, u. t. és u. p. Kra!lié. 
·Radakovo; Varasd vm. Vara.idin. klanjeci j., Rndlna Vas O, Vivodína adók. és pk., Zágrúb· 
ház !11, ! 1.1!0. H., rk. Klnnjec, Kraljevec és vm. Zagreb, jaakai jastl'eharskoi j., cs. ú. 

Luka, !.028 kb., tsz. \arasd-Val"ttidin, jb. Klanjec, Kostnnje-\·ac, u. t. Krailié, n. p. Vivodina. 
ah. Krapina., cs. O. Klanjec, 63, XXV, 81, u. t. Brdo O, Mahovljié auók., So§ice pl·.~ 
Klanjec, n. p. Kraljevec. Zágrcíb vm. Zagreb, jaakai jastre!Jar:~koi j., 

BallakoTO Q, Radakovo adók., Kra1jcvec 1·k., ,.cs. ll, Kostnnjevnc, n. t. Kra.sié, o. u. Kosla.njeva•=-
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B:uljanoTCl r"\ Jamena adók. és pk., S:erém Radojclél r"l, Dre!nica adók. éa pk., Modrus· 
~••· Srijem, iidi j., ca. ö. Jamena, u. t. Yrbanja; Fiume t:m. Modras·Rijeka, oplini j., ci. ö. 
u. p. Jamena. . Ore!nica, u. t. Jezerane, u. p. Dre!nica. 
· R a d j e n o v i ó i l. Radinovo Brdo. Radoji!!ée adók., Gornja Rijeka p'k.., X Rado-. 

B1UIIOT&C r-., Orahovica adók. és pk., Veróue ji§ó~. Zrin~éina; Varasd t:m. Varaldi?J, novi-
~m. VirOIJilica, 1•asiczi nasicei j., cs. ll. marofi j., hiz 90, f, I'>IH, H., sz., rk. Veliki 
Orahoviea, u. t. és u. p. Orahodca. Bisag, kg. Salnik, !!.!32 kh., tsz. Varasd Varat

Badmanovae O, Kupljensko adók., Vojnié pk., din, jb. Novi Marof, ah. Zlatar, cs. ö. Gornja 
·Modru-s·l!'iume tim. - .Modru8-Rijeka, vojniói j., Rijeka, 16, XXV, 88, u. t. Szentiviuzelina-
cs. ö. Vojnié, · u. t. és .u, p. Vojnié. S\·eti Ivan Zelina, n. p. Gornja Rijeka. 

R a d ma n o v a P o l j a n a l. Radmanovac: RadojiAée O, Radojisée adók., Gornja Rijeka 
R a dm a n o v i é i l. Mocilski Ogrizoviéi. pk., Varasd tim. Varddin, novimaroll j., 
Jbdno Polje r-., Imbrijevá adók., Ru§evo pk., cs. ö. Gornja Rijeka, n. t. Szenlivillzelina. 

l'ozsega vm. - Polega, pozsegai polegai j., Sveti Ivan Zelina, u. p. Gornja Rijeka. 
es. ö. Rusevo, u. t. Caglin, u, p. Rulíevo. R:uJoniél r-., Tobol.é adók., P1·imilílje p.k., 

Undoboj adók. és pk., X Jazvine, Radoboj, Rado· Modt·us·Fiume vm. Modru8-Bijeka, szluini
boj~ki Bregi, Radobojski Orehovec, Radobojsko slunji j., cs. ö. G01·nja Moiíila, u. t •. Szluin -
Strahinje; Varasa tim. Varaiain, krapinai Slunj, u, p. Primiilje. · · 

. j., ház 484, i. 2.911, H.:; o, 3.560 kh., tsz. Y a- Radonja adók., Vojnié pk., X Jurga, .Kiju~ar, 
rasd Vo.rafdin, jb. és ah. Krapina, cs. o. Radonja, Vojniéka Krivaja; Modrus-Fiume vm. 
Krapiua, 63, XXV, 8!, u. t. és n. I•· Krapina. l'fioarus·Rijeka, ,·ojniéi j., ház 11í7, f 90~, 

lbdoboj O, Radoboj adók és pk., Varasd vm. s~ .. kg. Vojnié, 8.016 th., tsz. Ogulin, jb. liimjak, 
- Varaeaitl, krapinai j., o. cs." o. Krapine, u. t. ah. Sz\•Jin Slunj, c3. ö. Vojnié, 96, XXVI, Si, 
és n. p. Krapina. . u, t. és n. p. Vojnié. · 

Ratlobojski Bregl O, Radoboj adók. és pk., Rllllonja O, Radonja adók., Vojnié pk., J'fiod· 
Varasd tim. Varalclin, kro.pinai j., ca. ö. rus-l•'iume ""'· · Mo.dru8-Rijeka, vojniéi j., 
Krapina, u. t. és u. p. Krapina. cs. ö. Vojnié, u. t. és u. p. Vojnié. 

UudoboJskl Orebonc O, Radoboj ·adók. és pk., Rndouja Luka adók., Su nj a pk., Zágráb t:m. 
'Varasd vm. Varazclin, krapinai j., es. ö. Zagreb, pelrinjai j., ház 29, i. 161, Sz., kr . 
.Krapina, u. t. és u. p, Krapina. Drljaea, 61.7 kh., tsz. jb. és ah. Petrinja, cs. ö. 

lladobojskl Po}IOlCC n, Velika Ves adók., Sunja, 96, XXVII, 83, u. t. és u. l'· Sunja. 
Za~retje pk., VMasd vm. Yaraidin, krapinai Ratl.onja Luka Q, Radonja Luka adók., Sunja 
j., cs. ö. Krapina, u. t. és u. JI. Krapina; pk., Zágráb vm. Zagreb, petri~ai j., cs. ö 

Raiobojsko Strahlnje O, Radohoj adó''· és Sunja, u. t, és u. p. Sunja. 
pk., Varasa vm. Yat·alclitl, krapinai j., cs. ö. RadosaTCl adók.,· Szlatina Slatina pk., Ve· 
Krapina, u. t. és u. p. Krapina. röcze tim.-- Virotiitica, szlatinai slatinai j., 

Rado(Saj rl, Hazdrlo ndók., Severin na Kupi ház 3!, i. 203, N., m., rk. Sladojevci, 85!j kb., tsz. 
pk., Moaru•·li'iume tim. Moélrui-Rijek_a, Eszék Osijek, jb, és ah. Szlatina Slatina, Cil. ö. 
Vl"hovskoi j., cs. ö. Severin na Kupi, u. t. Szlatina Slalina, 78, XXVIII, 89, a. t. Slado-
Vrbovsko, u: p. Plemenitai. · jevci, u. p. Szlatina Slatina. . · 

Radoöajl adók., Bosiljevo pk., X Crno Ka· RadosBTel O, Radosavci adók., Szlatinl. -
manje, Radoöaji; Moar·us·Fimne vm. Mod· Slalina pk., Verőeze vm. l'irovitica, szlatinai 

• 

rus·lUjeka, vrbovskoi j., ház 41, :E !ö,, H., rk. alatinai j., cs. ö. Szlatina Slatina, n. t. 
Lipa és Toplice Lesée, 1.140 kb., tsz. Ogulin, Sladoj~vci, u. p. Szlatina - Slalina. 
jb. Vrbovsito, ah. Ogulin, cs. ö. Generalaki Stol, Radostan r-., Ko!ika adók. és pk., Veróct~ 
96, XXVI, 84-, u. t. Generalski Stol, u. p. Bosil- vm. Virovitica, nasiczi nallicei j., c9. ö. Koska., 
jcvo. . u. t. és u. l'• Ko!ika. 

Radoeajl O, Rado~aji adók., Bosiijevo· pk., R a d o !i e v i é B r d o l. Vajin-vrh. · · 
Modru•·Fiutne vtn Modrua·Rijeka, \'rbovskoi UafloAeTlél O, Camcralma.rovicza Kom9rske 
j., cs. G. Generalaki Stol, u, t. Generalaki Stol, llloravice adók. és pk., Moclrus-Fiutne nn.-
u. p. Bosilje,·o. lllodrtts·Rijeka, nhovskoi j., cs. ö, VrlJovsko, 

R a d o~ a j i l. Modruiki Ro.docaji. n. t. és u. })• Cameralmora\'icza Komorske. 
RadoeaJ-selo O, Genc1·nlski Stol adók. és Jlk., Mor:IYice. 

Modrus-l!,iume vm. Modt·us·Rijekc&, ogulini Rndotlél r-., Brinje adók. és pk., Liku·lior· 
j., cs. ö. Generalaki Stol, u. t. és u. l'• Generabki bava mn. Lika·Kt·bat•a, brinjci j., cs. ~· 
Stol. firinje, u, t. és u. JI. Brinje. 

lladojölé·brdo r-., Mcdjedjak adók., Pla§ki pk., R.alloTaila r-." 1\langjelos ndók. és pk., Szeré11~ 
' 

Modrus-J?iume .,m. .Jifoclt•t~s-Rijeka, ogulini vm. Sl'-ijem, mih·o\'iczai- mitrovicni j., c~. ö . 
j., cs. O. PlaAki, u. t. és 11. ll• Plaski. · GrgmeYci, u. t, t\s u. p. Calma . 
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Radovan Q, Bela-Radov1m adók., Vidovec pk., Korbava vm. Lika-Krbaua, gospiéi j., .:f-, os. O. 
Va·rasa vm. Varddin, \'arasd! varaitiini j., G01·nja Plocn, u. t. és u. p. Medak. 
cs. O. Varasd Vara~din, u. t. és R. p. Cerje- Radneki Drenovae adók., Medak pk., X Kon-
'fuino. jeviéi, H.ntlui:.ki Drenovae; Lika-Korba'IJa vm. -

Radonnel ndók., Velita pk., )( Klinovac, Lika-J(rbava, gospiéi j., ház 70, :E 416, Sz., kg • 
Radovanci; Poesega v111 .• - Po"iega, pozsegai H.nduii, 1.688 klt., tsz., jb. és ah. Gospié, cs. O. 
polegai j., ház 76, f 455, H., rk. V elika, kg. OJjasi, l\Iednk, 79, XXVI, 86, u. t. és u. p. Metlnk. 
8.596 kb., tsz., jh. és ah. Pozsegn Poiega, Ratlneki nrenovnc Q, Raducki Drenovae adók., 
cs. o. Biskupci, 78, XXVIII, 91, u. t. és u. P• Meduk pk., Lika-Kot·ba'IJa 11m. Lika-Krba~a, · 
Velika. gospiéi j., cs. ö. 1\ledak, u. t. és u. p, Medak. 

Radovanci Q, Radovanci ad~k., Velika pk., Utulncki Lipaé n, Rad1111 ndók., Medak pk., 
Pozsega ~"'· Po"iega, pozsegai pozegai j., Lika·Korbav" vt~. Lika-Krbava, go~piéi j., 
cs. o. Hi!ikupci, u. t. és u. p. Velika. cl!. O. Goruja Ploca, u. t. és n. p. Medak. 

Radovanje adók., Oriovac pk., Pozsega vm. Radulec Q, Parulevec · adók., Dubrava pk., 
-.Pozega, hrodi j., ház 56, i. BOJ, H., rk. Orio- Belovár-Körös t1n~. Bjelovar-Krizevci, cazmai 

VA.C, kg. Kobo.S, 712 kh., tsz. Pozsega Pozega, j., cs. o. éazma, u. t.· és u. p. Duln·ava. 
jh. és ah. Brod, cs. ll. Oriovac, 78, XXVIII, !11, RBtlnlovac n, Cesarica adók., Kal'lopag-o 
R. t. és u. p. Oriova.c. Karl o !Jag pk., Lik a Kot·bava vm. Lika-Krbava, 

Ratlovanje Q, Radovanje adók., Oriovac pk., gospiéi j.,. cs. O. Ko.rlopago Karlobag, u. t. 
Pozstga vm. l'oiega, brodi j., cs .. ö. Ori o va c, és u. p. Karlopaga Karlohag. 
a. t. és u. 1'• Oriovac. R.a d u l o v i é i l. Podhitoraj. · 

Itad9nuovac f"'\, Margjelos adók., Vogány:.... Vo· R a d u n i c e-v i n o g r a d. i L Magleni!a. · 
gauj pk., S1et'én~ vm. Sr·ijem, rumai j., es. ö. Badasinova D1•ngn ~ Grah adók., Grai!acpJr., 
Ruma, u. t. Vogány Voganj, u. p. Rumn. Lika-Korbava ""'· Lika-Krba11a,. gt·acaei j., 

\\a ll o v a n o v i é\ \. Bal:uga. cs. ö. Gracac, u. t. és n. l'· Gracac. . 
Radoveo · adók., Kriiovljan-l:estica pk., )( R a j nk o v i é i l. Sekuli é. · . 

Cestica, lü·ilovljan-grad, Kriiovljansko-Virje, Ha- Uaj~evac r'1, Popovai!a adók. és p~ .• Belovár- . 
· dovec, Radovei:ki, Iü·izovljan; Varasel v1n. Küt·ös vm. Bjelovar-Kriievcl, kutinai .i•.• cs. • • 

· V~ra"iclin, varasdi varaidini j., ház 206, i.1.2D7, ö. Popoval!n, u. t. ús u. P• Popovaca. 
H., rk. Radovecki Krilovljan, !.850 kb., tsz., jb. Rajovo selo adók. és pk., Sseré1n .-~ 

• 

l 

és ah. Varasd Varaldin, cs. o. Vinica, 16, zsupanjo.i lupanjai j., ház !8.1, i. 1.240, H., 
XXV, 88, u. t. és a. P• Vinica. · sz., (), it·, . .:f-, 4.130 kh., tsz. Eszék Osijek, 

Radovec O, Radovee adók., Krilovljan-Cestica. jb. z.supa.nJa Zu~anja, ah. Vinkovoze Vin-
pk., Varasa vt11. Varaetlin, val'asdi vara:!- kovCI, cs. O. Drenove1, 70~ XXVIII,90, _('4 e. ~
dini j., , ca. o. Vinica, u. t. és· u. P• Vinica. RajeTO selo O:. RaJevo selo_ adók. és. ~~·· 

R d Ilki K i" lj O R d dók Seerdm 'IJ'II~. Sn:~em,, zsupanya.1 tupaDJlll J., n ov ee · r :..ov an , o. ovec o. • ., ~ . ra 
K . . l' c·· t' k TT ;l v ~a. (), ;\:' ,, ca. ö. Urenovcl, ..L. e. ~-

rJZOV Jan- es 1ca p ., ,. ara au 'IJm. at•ae tn, R · · é 1 G d "'k' R .. · 
d. "d' · · ± V' · ... é aJ l • , U OVac l &JlC. 

varas l vara.. lDl J., u l cs. o. lDl Ca, Uo ••. B J>nJir•.b d o M'h l' k dók K t' . . k V' . ·· W> " r 0 1 l O JS O U. ., lS IDJ8 p ,, 
u. p. IDica. · - · Moat·us-Fiume 11m. Moclru8-Rijek·a, vojniéi j., 

Uadovlca adók., Cetin-grad pk., X Batnoga, cs. ö. Krstinja, 11o t. Vojnié, u. p. Krstinja. 
Hegovo Brdo, Dalmatinski Varos, Polojski Varos, Rajino Polje 0 Brezovlja.ni adók., Nova Bu
Radovica, Ru§evica, Zrvnica; Motlt·us-Fiume 'l:m. kovica pk., Verfice~ 'IJm. Virovitica, szlatinai 
- Modrus-Rijeka, szluini . slunjij., ház 945, slatinai j., cs. ö. Crnaci a. t. és u. p. Nova Uu-
f. 1.8~8,. Sz., h., -t-; rk. Cetin-grad, 3.919 kb., kovica. · · . · 
tsz .. Ogulin, jh. és nu. Szluin. S~unj, cs. ~- Rajkoviél n, Brinje ad.ók. és pk., Lika-Kor-
Cehn•gl'lld, 79, XXVI, 81-, u. t. Szlum SlunJ, bava 'IJtll. · Lika-Krba11~, brinjei j., os. O. 

u. P• Getin-grad. Brinje, u. t. és u. p. Brinje. 
R adoTica Q, Radovica adók., Cetin-gl'ad pk., R o. j ko v i é se l o I. Jezera•.ski Rajkoviéi. · 

Moarus-Fiume vm. Modt·u8-Rijeka, szluini R n j ko v i é s e I o l. Letinailki Rajkoviéi. 
- s!unji j., .:f-, cs. o. Cetin· grad, u •. t. Szluin Rajnerovac ("'\, P ... leski Vuiíjak adók., Vilié-
Slnnj, u. p. Cetin-grad. selo pk., Possega 'IJm. Poiega, pozsegai po-

Radulí adók., Medak pk., X Medjuvodje, Pod zegai j., cs. o. Bucka. Kamensko u. t. és u. p. 
Zirom, Raduií, Radullki Lipaé, VasCica; Lika· Pozsega ·- Polega. 
Korbava 111n. Lika-Krbava, gospiéi j., ház R aj n o P o lj e l. Rajino Polje. 
186, i t.tt.O, Sz., T-, rk. Sveti Rok, 7.720 kh., Rajsavol Q, Jak?.iiéki CeroYne adók., Jaksié pk., 
tsz., j b. és ah. Gospié, cs. o. Gornja Ploéa, 79, Poe ss ga tnn. Polega, pozsegai ·- poiegai j., 
XXVI, 86, R. t. és u. ·P· Aledak. cs. ö. Kutjevo, u. t. Hlacko-Jak!íié, u. p. Jak!íió. 

Radu6 Q, Radui! adók., .&ledak pk., Lika· llakarje O, Nagygorieza V elika Gorica adók. 
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és pk., Zágráb vm. Zug·1·cb, nagyg01iczai RakoveckA M.IAka adók., Vrbovec pk., )( 
velik:agoricai j., cs. ö. Nagygoriczo. V elika Gorica, Dropce,·ec, Rakoveéka Mlaka, Rakavecki Bani
•· t. és u. p. Nagygoric7.a V elika Gorica. l-evec; Belovár-Körös vm. Bjelovar-Kriieflci, 

Rakié·brdo n, Kunié adók., Plaski pk., Mod- körösi kri!evcii j., ház 107, i. 680, H., rk. 
rtii·Fiume vm. Modt·us-Ri,ieka, ogulini j., cs. Vrbovecki Rakovec, 1.374 kh., tsz. Belovár-
1!. Plaski, u. t. és u. P• PlaAki. · Bjelovar, jb. és ah. Köröa Kri!evci, ca. ö. 

Raldéi n, Siroka Kula .. Jók., Lieki Osik pk., Brckovljani, 16, XXV, 88, u. t. és u. p. Vrhovec. 
Lika-Kot'baf!a t~m. Lika-Krbava, gospiéi j., Bakovecka MJaka O, Rakovecka Mlaka adók., - . 
cs. ö. Siroka Knla, u. t. Perusié, u, p. Siroka Kula. Vrbovec pk., Belovár-Körös vm. Bjelovar· 

Btddta r.., Baske OSlal·ije adók., Karlopaga KrieefJci, körös bi!evcii j., ea. ö. Brckovljani, 
Karlobagjlk., Lrika-Korbava vm. Lika·Krbava. u. t. és u. p. Vrboyec. · 
rospiói j:, cs. ö. Brusane, a. t. Brusane, u. p. Rakoncki Bauiiiene O, Rakovecka Mlaka 
BaSke O§fari,ie. ' adók., Vrbovce pk., BeZovár-Körös vm. Bjelo-

R ak i t a l. Gluhodolac. . var-Krieevci, körösi kri!evcii j., cs. ö. Vr bo-
. . R ak i t e l. Gjurgjevo.cke Rakite. vec, u, t. és u. p. Vrbovec. 

BaJdtje O, Kerestinec adók., S\•eta Nedjelja · Bakonöld GoU Vrh n, Samobor~i adók .. 
pk., Zágráb Zagreb, sarnohori j., cs. ö. Vrbovec pk., Belovár-Körös vm. Bjelovar-
Stupniéld Obre!1 m. h., u. t. Samob01·, u. p, Kriievci, körösi kl'i!evcii j., es. ö. Vrbovec, 
Sveta Nedjelja. u. t. és u. p. Vrbovec. 

Baldtniea O, Hampovica adók., Jirje pk., Bakovecki GoJjak r., Vrboveeki Ro.kovec adók., 
Belo'Dár-Körös ""'· Bjelovar-Kriievci, rjur- Vrbovec pk., Belovár-Körö• vm. Bjelovar· 
gjevaci j., cs. ö. Virje, u. t. és u. p. Virje. Kriievci, körösi kri!evcii j., cs. O. Vrbovec, 

Bakitonc O, Kuée adók., Vukovina pk., Zá. g- u. t. és a. p. Vrbovec. 
rdb vm. Zagreb, ua.gygoriezai velikagoricai - Rakoncki Vrhovec O, Samoborci adók., Vrho
j., cs. o. Nagygoric.za V elika Gorica, u. t. Nagy- vec pk., Belovár-Köröa vm. Bjelouar-Kriievci, -roriczn V elika Gorica, u. p. Novo Ciée. kö1·ösi .- kri!evcii j., cs. ö. Brckovljo.ni, u. t. és 

R a ki t o v e c l. ét·et. ~ u. p. Vrbovec. . 
BakitoTica adók., Alsómiholjácz Donji Mi- Bakoniíko Dvorf!í6e O, Vrboveeki Rakavec 

holjac pk., ){ MihoJjacki Gaj, Rákitavica; Verócee adók., Vrbovec pk., Belovár-Körós vm. Bjelo
"'· VirotJ\tica, alsómiholjáezi donjimiholjaci vat·-Kriievci, körösi krizevcii j., cs. ö. Vrbovec, 
j., ház 163, f 959, H., m., rk. Alsómiholjácz u. t. és u. p. Vrbovec. 
Donji Miholjac, 2.46j kh., tsz. Eszék Osijek, jb. adók. és pk., X Brajdiéi, OAtarski 
Alsómiholjáez Donji Miholjac, ah. Nasicz Na- Stanovi, Palijau-selo, Pjeskulja, Rakovica; Raka- · 
Iice, cs. O. Alsómiholjáez Donji MihoJjac, 78, vicka Korita, Rakovieki Jelov Klanac, Redulié-

• 

XXVIII, 91, u. t. és u. p. Alsómiholjácz brdo, Sabljakkovo; Modrus-Fiume vm. Mod- · 
Donji Miholjac. ru8-Bijeka, szluini slnnji j., ház 408, f ~.731, 

RaldtoT.loa O, Rakitovica adók., • Alsómihol- H., o, kg. Donja. Mosvina, Gornjo.. Mocila és 
jácz Donji Miholjac pk., Verócee tJm. Viro- Sadilovac, 7.713 kh., tsz. Ogulin, j b. és ah. Szluin 
t1itica, alsórniholjáczi donjimiholjaci j., es. ö. Slunj, cs. ö. helyben, 79, XXVI, 84, _[ll e. 411fjb. 
Alsómiholjácz Donji Miholjo.c, u. t. és a. p. RakoTica O, Rakovica o.dók. és pk., Modrua.' 
Alsómiholjáez Donji-Miholjac. Fiume vm. ModruB-Bijeka, szluini slunji j., 

R a. k o t i é l. Brezova Polje. • o, cs. O. helyben, p e. ~-
Bakovac adók., Ledinci pk., X Rakovac, R ak o v i c a l. Jablanailka Rakovica. 

Sala:i Rakovac ; Beerém vm. Brijetn., iregi Bakovliíka Korita ""'' Rako.vica adók. és pk., 
irigi j., ház M0, :E 886, Sz., -=t. rk. Kamenica, ModrU6-F&unu: vm. Modrus-Bijeka, szlnini-
3.3d9 kh .. , tsz. Milrovieza Milrovieu, jb. Ireg· slunji j., cs. ö. Rakovica, u, t. és u. p. Rako\'ica. 
Irig, ah. Ruma, cs. ö. Ko.mcnico., 70, XXVIII, 9!1, RakoTiiíki JelOT Klanao 0, Rakovica adók. 
u. t. Beollin, u. p. Kamenica. · és pk., Moarus-Fiutne tlnJ. Modru8-Rijeka, 

Rakovac O, Rakovac adók., Ledinci pk., szluini slunji j., cs. ö. Uakovica, u. t. és o. p. 
Szerém tJm. Srijem, il·egi irigi j;, =f', cs. ö. Rakovica. . · 
Kamenica, u. t. Beoéin, u. p. Kamenica. Rakovickl Johovae n, Broéanac. adók., Ra-

R ak o v a c L Svinica. · kovico. pk., Modrus-Ftume vm. Modt·us-B·i,ieka, 
R a k o v a c l. Tfnavski Ro.kovac. szluini aluini j., es. O. Nova Kr~lja, u,; t;. és 
R ak o v e c l. Kalniéki Rakovee, Tornaireverki u. p. Rakovica. 

Rakovec, Vrboyecki Rakovee. Rakovo r., Cernik-éavle adók. és pk., Mod- . 
Bakoveöku Llpniea Q, Hudovo adók., Vrbovec rus-Ji'·iume tlm. Morlru,..Bijeka, su§aki j., cs. 

pk., Belovár-Körös vm. Bjelovar-Kri'ie'Oci; ll. Su§o.k, n. t. Su.§a.k, u. p. Cavle. 
körösi krilevcii j., cs. ö. Vrbovec, u. t. és u. p. R a k o v o s e l o l. R a k o v o. 
Vrhovec. Rakov Potok adók., Sveü Martin pod Okiéem 
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pk., X Kalinovica, Rakov Potok; Zá,qr!ib t~m. Rn}lajin Dol r-., Prokike adók. Brinjo pk.,· 
- Zt~greb, sarnohori j., ház 109, i. 80f, H., rk. L·il.:a·Ko1·buva t~m. I.Aka-Krbava, hrinjei j., 
Svela Nedjelja és Sveli Martin pod Okiéern, cs. ö. Brinje, u. t. és u. p. Zula I~?kva. 
1.653 kh., tsz. Zál!'ráb Zall'l'eb, jb. Samobor, ah. R o. p n j i n Kl a n a e l. R apajin Dol. 
Zágráb Zall'reh, cs. O. Stopnicki Obre!, 53, Basinlca Q, VeJilii Grnbicnni adók., Sokolovac 
XXVII, 8!, u. t. Stupnillki Leskovec, u. p. Galgovo. pk., Belovár-Körös ",n. Bjelovar·Krizevci, 

RakoT Po1.ok O, Rakov Potok adók., Sveti kapronczai kop1ivnicai j., es. ö. Sokalavac, u, t. 
Martin pod Okiéem pk., Zágráb 11m. Zagreb, Rasinja, u. ]l. Sakalavac. 
sarnohori j., cs. O. Slupnick.i Obrez, u, t, Slup- Raslnja ndók. és }lk., ){ Cvetko,·ec, Rasinja, 
nicki Leskavec, u. p. Galgovo. Rasinjska Strazbenica, Ra~injski Stari B1·ell', 

R a l i é i I. Jezerski Raliéi, Macilaki Raliéi, Sovilnjak, Vadeni Jarak; Trarasa vtn. Vat•aidin, 
Pidcanaki Raliéi, ludbrei!'Í j., ház 3H, f 1.776, H., o,' 3.699 kh., tsz. 

R o. l i é i I. Ralié-peéina. Varasd Vara!din, jb. Ludhreg, ah. Varasd-
Roll6-pe6fna ,-..., PrimiAlj e adók. és pk., Moilrus· Varazdin, cs. ö. Ludhreg, 16, XXV, 88, _[ll e. ~-

Fiuti'B ""'· Modrus-Ri,ieka, szluini slnnji j., Rnsinja 0, Rasinja adók. és }lk., Varasd tim. 
cs. O. Primi§lje, u. t. Szluin Slunj, u. p. Pri· Varc.tZdin, ludbregi. j., .Q, cs. O. Ludbreg, 
mislje. . _r- e. ~-

RamanOTcl O, Alilovci adók., Kaptol pk., Po· Raslnjska Stra~bentca 0, Rasinja adók. é• 
IBBgtJ 11m. Poiega,· pozsegai poiegai j,, cs. O. plr:., Varasd vm. Varc.tZdin, ludbregi 'j., cs. O • 
Pozsega Pot.ega, ll. t. Pozsega Polell'a, u. P• Ludbre~r, u. t. és ll. p. Rasinja . 
Kaptol. · Rasinjskl Botinone o, Kunovec adók., Kopriv-

Jtamljane ad{lk., Sinac pk., X Jankovié-poljane, nicki Ivanec pk., Varasd tltn. Vart~lídin, lud
Jerbiéi, Koren, Lisina, Novo Ja.njee, Podkoren, hregi j., cs. O. Maii Bokovee, u. t. és u. V• Rasinja. 
Ramljane, Ramljanska Dralica, Rarnljanski Alan; Rasüljskl Uolanec r-., Kunovee -adók., Kopriv-

• 
Li,~tJ-Korb~Jt~a 11m. Lika-Krbatla, otoesánl nii:ki lvanec pk., Varasd t~m. Varaidin, Jud-
- otoaaci j., ház 131,:! 1.096, H., 0 és rk. Lesl\e, bregi j., s. O. Mo.li Bukovec, a. t. és n. p. Rasinja. 
6.581 kb., tsz. Gaspió, j b. és ah. Otocsán Otoll.ac, Rasinjski Gn.brijelovi\c ~. Koledinec adók., 
cs. O. Ja.njöe, 79, XXVI, 86, u. t. Otocsán Otoöac. Rasinja pk., Varasd tltn. Varazdin, ludbregi j., 
u. p. Lesóe. cs. ö. Mali Bukovec, u. t. és u. p. Rasinja. 

Ramljane O, Hamijane adók., Sinac pk., Lika· Basinjski Goli Breg r., Kunovec adók., H.asinje 
-. Korbava. 11m. Lika-Krbat~a, otocsáni o to- pk., Vt~raad vm. Vt~t•tJ.Iilin, ludbregi j., cs. O. 

eaci j., o. cs. o. Janjce, n. t. Otocsán Otoeac, Maii Bukovec, u. p. és u. t. Rasinja. 
·L p. LeSóe. Raldnjskl Kostanjene r-., Subotica adók., Ra~ 

Bemljansk& Draflca l"'\, Hamijane adók., Sin ac sinja pk.; V tJraad 11m. Varaedin, ludbre(li j,, 
pi., Lika-KorbtJtla tim. LiktJ·Krbave~, otocsaini es. O. Ludbreg, u. t. és u. p. Rasinja. 
- oloi:aci j., es. O. JaDjee, L t. Otocsán Raslnjskl Start Breg n, Hasinja adók. és pk., 
Otal!ac, u. ,p. Leióe. VartJBtl vnt; V cwaidin, ludhregi j., cs. O. ~ud-

Bamljanskl Alan r-., Ram!jane adók., Sinac brer, u. t. és ll. p. Rasinja. 
pk., Lika-Korbava vm. Lika-Krbat~tJ, otocsáni Raskrf! ~. ~loder adók., Popova<'!a pk., Belo-
- otocaci j., os. o. Janji:e, · u. t. Otocsán t~ár-Körös t11n. Bjelot~tJr-Kriiet~ci, kutinai j., 

• 

Otol!ac, •· p. Lei!ée. cs. O. Popovai:a, u. t. és u. p. Popovo.i:a. 
Bandfét o. Kostrena Sv~ta Barbara adók., Raskd~je O, Bela adók,, Bród K/m. -- Brad 

. . 
So~ak pk.., Modrua-Fiume vm. Modru~- na Kupi pk., Moilrus-Fiume vm. Moil?·us-
RijektJ, susaki j., o, ca. O. Sutak, u. t. és u. p. BijektJ, delnioei j., cs. 

6

0. Brod-Mo1·avice, u. t. 
· Buccari Bakar. . és u. p. Bród K/m. Brod na Kupi. 

n, Gomirje adók. és pk., Moilrua-Fiume Rasna O, Poze!ikn Kop1ivna adók.., Vilió-sei o pk., 
- Modru8-Rijeka, ogulini j., es. O. Vrbovsko, Pozseg(J vm. Po.lega, pozsegai pó!ego.i J., 

•· t. és u. p. Gomirje. cs. ö. Bul!koKamensko, ll. t. és u. p. Pazsell'a-
0-Rusani adók., Gradina pk., Verócee Po!ega. . 

- VirovitictJ, verc5czei viroviticai j., cs. 0. Basohe O, Belo adók., Bród K.fm. Brad 
TrézenfOld . Terezino PolJe, u. t. Suhopolje, oa Kupf pk., Moilrua-Fiume t~m. ModruJ-
•· p. G1adina. RijektJ, delnicei j., cs. o. Brad-Moravice, u. t. és 

Rapaj16a ][raj l"'\, Krhavica adók., Bnnié p~ •• u. p. Bród K.Jrn. Brad na Kupi. . 
Likt;·Korbat~a 11m. Likt~·Krba'DtJ, korenicai j., Rasoja fl, Lovinac adók. és pk., Lika-Korbat~tJ 
ca. ö. Bunil'l, u. t. és u. p. Bunió. 11m. Lika-Krbat~a, graöaci j., cs. G. Lovinac, 

Rapaj161 n, Brloll' .adók. és pk., Lika-Korbat~a u. t. és u. p. Lovinac . 
t~m. Lika-Krbava, otacsáni oto<'!aci j., cs. ö. · RasoYBea n, Smiljan adók. és pk., LiktJ-
Otoesán Otoi:ac, u. t. Zuta Lokva, ll. p. Brlog- KorbtJ'Da ""'· Lika-KrbavtJ, gaspiói j., cs. o. 
itacija. Bruaane, u. t. Gospil!, u. p. Smiljan. 
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Bnstléevo O, Prljevo adók., Zrmanja pk., Lika- Ro.senica, Gornja Raiienica, Ivanovo selo, Maii 
Korbava vm. Lika-Krbava, graéaci j., cs. ö. Rastovac, Raaeniéka Trojeglava, Veliki Rastovac; 
Z•·manja-\"relo, o. t. és n. p. Zrmanja-vrelo. Belovár-KörOa 11m. Bjelovar-Krile11ci, gru

Rastik n, Bekelinci adók., Vuka pk., Verócze biAnapoljei j., ház 4-08, :E !.499, h. , sz., . cseh, . 
vm. Virovitica, diakovári · djakovoi j., es. ö. rk. és kg. Grubiiino Polje, 6.0!0 kh., tsz. Belo-
Vuka, o. t. Vuka-Dopsin, u. p. Vuka. vár Bjelovar, jb. Grubiiino Polje, ah. Belovár 

R a a t j e l. Sudovec. Bjelovar, cs. ö. Grubisno Polje, 16, XX:VH, 
R:lStoka r---, Smiljan o.dók. és pk., Lika-Kor- 87, u. t. Grubisno Polje, u. p. Jvanovo selo . 

.. bava t:m. Lika-Iü·bava, gospiéi j., es. ll. Ra!ienicko. Trojeglnvo. O, Ro.senica o.dók., Iva-
Hru~ane, u. t. Gospir., o. p. Smiljan. no\"o selo pk., BeZovár-Köröa vm. B,ielovar-

R as t ok e I. Slunj. . Iü·iievci, grubiiinopoljei j., cs. ö. Grubi§no Polje, 
O, Slavetié adók., Petrovina pk., Zá.qrá.b u. t. Grubi!íno Polje, o. p. h'o.novo sei o . 

.:111. Zagreb, jaskai jaslrebnrskoi j., cs. ö. Ra!!koTRC r'\, Újkapelo. - Nova Kapela adók . 
. KraSié, u.\ Jaska Jaslrehnrsko, u. p. Petrovina és pk., lJozsega 1111.'· • Pozega, újgradískni -

Rastovac O, Ivansk11 nuók. és pk., Belovár- novagro.diskai j., es. ö. Ujkapela No,·a Kapcla, 
• 

Körös 11m. Bjelovat·-Kt·iievci, belovári bje- u. t. és u. p. Ujkapela Novo. Kapela. 
lovari j., cs. ll. 1\'anska, u. t. Belovár Bjelovar, RatkoTac adók., Maiii~ pk., Pouega vm. Po-
u. P• lvanska. . sega, újgradiskni j., ház iíS, . 

. R o. st o v a e I. Budaéki Hastovac, "Ol'a.hovic!ki :E 317, Sz., T• rk. Gornji Bogicevci, 1.600 kh .. 
Rastovac, Svctojurski H.astovac. tsz. Pozsego. Po!ega, jb. és i.h. Újgradiska -

R as t o v a c l. Garesnica. · N o va Gradilka, cs. ö. Okucani, 78, XXVII, 89, 
• 

R as t o v a e I. Rastov!'!ié. - u. t. Okui!ani, a. p. Ujgradiska Nova Gradiska. 
Bastova~a n, 8moljanac adók., Dreznik pk., Ratkovac O, Ratkovac adók., Masi~ pk., Po-

Modrua-Fiume vm. ruB-IUjeka, szluini 1sega vm. Poiega, üjgradiskai novagradiskai 
• 

_ slunji j., cs. ö. Uakovica, u. t. Rakovica, o. p. j., =r, cs. lJ. Okul'!ani, u. t. Okucani, o. J•• Uj-
Dre!nik. gradiska Nova Gradi~ka. 
, R as t o v a!'! a l. Reietar. . Ratkov DolO. Musiéadók., Levat\jska Varos pk., . 

Bastova Greda r-, Kalinovae adók. Gjurgjevac Verőcse vm. Viro11itica, diaková1i djakovoi 
pr., BeZovár-Köröa "m. Bjelo11ar-K1'izevc·i, j., cs. ö. Levanjska Varoii, ri. t. Diakovár . Djakovo, 
gjurgjevaci j., cs. ö. Gjurll'jevac, u. t. és u. P• a. p. Levarijaka Varo§. 
Gjurgjevac. R a t k o v e c I. Zlatarski Ratkovec. 

Raatovcl (), Lukovo Sugarje adók., Karlopaga Katkortea adók, Újk.apela Nova Kapel11 ·pk., 
- Karlobag pk., Lika-Korbava vm. Lika- Pozaega 11m. Posega, újgradiskai no\'lltra-
Kt·ba11a, gospiéi j., cs. ö. Karlopaga Ko.rlobo.g, diAkai j., ház 63, :E 25:~, Sz., h., rk. Újkapel;t-
u. t. és u. p. Karlopaga · Karlobag. Nova Kapela, kg. Kobas, 031 kiJ., tsz. p,,zscga -

· Rastov~lé (), Oopsin adók., Haraszti Hrastin Po!ega, jb. és ah. Újgradiska Nova "Gradiska, 
pk., Veróc1e 11m. Virovitica; eszéki osijekij., cs. ö. Ujkapela, Nova Kapela, 78, XXVII,· 
cs. ö. Csepén Cepin, u. t. Vuka-Dopsin, o. P• 89, r. ~ p. u. . 
Laczháza Vladislavci. Ratkovica O, Ratkavica adók., Újkapela -

H as t o v e d o T o l n i c e I. Tolnica. · Nova Kapela pk., Posaega .,m. Pozega, ú.:-
Rostu~je adók., Podvinj pk., Pozaega 11m. gradiskai novagradiakai j., cs. 11. Újkapcla-

~oi~ga, brf?di j., ház 36, f. j17,, H., rk. Podv~nj, Nova-Ko.pela, r. ~. p. u. . 
SSI kh., tsz Pozsega Po!ega, Jh. és ~· Blod, RatkoTlén l'oljana n, Salamunié adók., Bunié 
cs. ~· ~rod, 78, XXVIII, 91, u. t. Bro • u. P• pk., Lika·Kot·ba·va 11111. Lika-Krbava, kore-
PodviDJ. · · · ,. B ·.. .. é B · · • . . . n1cat J., cs. u. unt.,, o. ... s o. p. u me. 

Rastai!íje O, RastuAJe adók., PodvlnJ pk., Po· Ro.tk lé S S 1 ·é d 'k B .. k 
1sega 11m. Poiega, brodi j., es. ö. Brod, •· t. L'k v-ovb 8 or r'l, a ~~ukntK:ab 0 ·• ~lmc P ·~ 
Br d P P d 

. . s a-..a..or ava 11111. .uJ, a~ r a11a, .. oren:r1u 
o ' u. • o Vln.J. • B . ~ t. és B . 
Ra!!éani 11dók., Vojakovac pk., BelOt1ár-KöröB h cs. 0· 0~1 . •. 8 • u •. ~· um~. 

B · z K: · ~ · k"r"SI' krl·•-vc1•1• J' R a t k o v 1 c 1 I. Radotov1é1. ""1. - Je 011ar- r'sevcJ. u u ..... ., 

hiz 4-9, :E CJ54, H., rk. Sveti Pelar Cvrstec, . 81'.1 Ratulje O, Jelenje adók. és pk.,_ Motlnt8· 
kh., tsz. Belovat· Bjelovar, jb. ·és 11h. Körös Fiume 11m. Modrus-Ri.ieka, suilaki j., c;:. ö. . 
- Kri!evci, cs. o. K!irös Kri.Zevci, 16, XXV; 8"3, Suiiak, u. t. Suiiak, u.' P• Jelenje. . 
u. t. Körös Krizevci, u. p. Vojakovac. Ransono adók., Majur pk., Zágráb 11m.-

RsAéani O, RaiéR.ni adók., Vojakovac pk., Zagreb, kostajnicai j., ház 40, :E !!38, Sz., kg. 
Belovár-KörDs vtn. Bjelovar-Krizevci, körösi Utolica, 873 kh., tsz. Petrinja, jb. Kostajnica, ah. 
- k.ri!eveii j., CB. ö. .KOr !is Kri!evci, Q, t. Petrinja, cs. ö. Kosto.jnica, 96, XX v n. 83, u. t. 
KOrOs Krizevci, u. p. Vojnkovac. Koslajnica, o. p. Majur. ·· 

RaAenlca ad<ik., Ivanovo Helo pk., X Donja Uaasovac O, Rausovac adók., MaJor pk. Zág· 
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ráb t•m. - Zagreb kostnjnicai j., cs. G. Kostaj- Ravenaki Nonki O, Raven auók. és p'k., 
nica, u. t. Kostajnica, u. I•· MajUJ•, l:lelovár-Körös mn. ·-- .TJ,idovar-lú·i.zevci, körösi 

R a v a n l. Belaki Ra van. krilevcii j., es. o, Körös -·- Krilevci, u. t. KOr/js 
R a v a n l. Odvorzi. · Kri!evci, u. p. Ra ven • 
Rann adók., és pk., X Kundjevec, Maii Ravenaki PaTlonc o, Dubavec ndók., Haven 

Raven, Raven, Ravenska Stara Ves, Rnvenski pk., Belovát·-Körös vm. Bjelovár-Kr·iz(!t'ci, 
Novaki; BelotJát·-Körös tJtn. Bjdovat·-Kri- kOrOsi krizevcii j., cs. O. Sveti l'etar Orehovec, 
letJci, körösi krilevcii j., ház 190, i. 1.1 a, H., a. t.; KOrOs Kri2evci, u. P• Raven. 
rk. Maii Raven, ~.457 kb., tsz. Belovár Bjelovar, Rannaki PrikraJ O, Spiranec adók., Raven 
jb. és ah. Kö1•ös Krilevci, cs. o. Sveti Petar pk., BelotJár-Körös tJm. Bjelo·1•ar-Krilevci, 
Orehovec, 16, XXV, 88, a. t. KörOs Krilevi:i, ~- körösi krizevcii j., cs. o. Körlls Krizevci, u. tö 

Raven o, Raven adók. és pk., Belovár-Köt·ös KörOs Kl'i!evci, u. p. Raven. 
tJm. Bjelovar-Kt··izevci, körOsi krilevcii j., Ranusti IUbnjak n, Havenska Velita adók., 
cs. ö. Sveti Peta1· U1·ehovec. u. t. Körös Kri- Raven pk., Belová,r-I{örös tim. •B.ielo'Oar• 
levci, ~· Krne"ei, körösi kri!evcii j., es. 11: V1·bovec,_ 

Rannska Kapela O, Greguravec adók., J\aven u. t Körös Krizevci, u. p. Ra\'en. 
pk., Belovcír-Köt·ös tJm. Bjelovar-Kriievci, . Rnenski Strmec O, Ravenska Velika adók., 

. körösi - kri!evcii j., cs. O. Sveli Petar Oreliovec, Raven pk., Belovát·-Körös vm. BjeZovar-Kri-
u. t. KOrös Krillevci, u. p. Raven. levci, körösi krilevcii j., cs. ö. Vrbovec, u. t. 

Rnenska Sela O, Gregurovee adók., Raven Körös Krilevci, u. p. Raven. 
pk., Belová?·-Küt·ös vm. Bjelovar-Kt·izetJci, Ravna n, Obijaj adók., Maja pk., Zágráb vm. 
körösi kri2evcii j., cs. ö. Sveti Petar Or~hovec, Zagreb, elinai j., cs. O. Obljaj, u. t. <Hína, 
u. t. Koros Krizevci, u. p. Raven. a. Ih Maja. 

. Ravenska Slatlna Q, Preseka adók., Raven RaTDa Gora adók. és pk., Modrus-Fiume 1:tn. 
pk., Belovár-Köt·ös vm. Bjelot•ar-Kt·iitwci, Modrus-Rijeka, vrbovskoi j., ház !81, ! 1.4-98, 
körösi - krilevcii j., cs. ö. Vrbovec, u. t. Kürös H., o, 7 .-t.ö7 Jr.h., tsz. Ogulin, jb. Vrbovsko, ah. 
- Krilevci, u. p. Ra ven. · · Delnice, cs. ·ö. Vrbovsko, 96, XXVI, 841 _[ll e. ~· 

. Rannska Stara ,.es O, Raven adók. és pk., Ratna Gora mv., Havna Gora adók. és pk., 
Belovár-Körös vm. Bjelovar-KriietJci, körösi Modrus-Fiume tJm. Modrus-Rijeka, vrbovskoi 
- krileveii j., es. ö. Köt·ös Kri!evcit u. t. KOrös j., O• cs. ö. Vrllo1·sko, _[fil e. ~· 
-Krillevci, u. p. Raven. . KavneA adók., Severin pk., X Kdljavac, 

Ravenska l"ellka adók., Ravén .pk., X Donja RavneA; Belovár-Körös 1:m. BjeZovar-Kri-
Velika, Gornja V elika, Ravenaki Ribnjak, Ravesnki ~etJci, belovári hjelovari j., ház 134, i. 7~7. 
Strmec, Zabnjak, Zunci; BeZo_vár-Köt·ös vm. Sz., h., rk. Sandrovac, kg. Severin, 1.946 kb., 
BjeZovar-Krizevci, k01·ösi kri2evcii j., ház 183, tsz.,jb. és ah. HelovAr Bjelovar, cs. ö. Raea, 16, 
i. 1.069, ·H., rk. Gornji Dubovec és Préseka, XX VII, 87, u• t. és u. p. Severin. . 
~.216 k.h., tsz. Belovár Bjelovar, jb. és ah. Rav:il.eA O, Ravne§ adók., Severin pk., Belo
Körils Kri!evci, cs. ö. Vrbovec, 16, XXV, 88, vár-Küt·ös tJm. . Bjelovat·-Krisevci, belovári 
11. t; KOrOs Kri!evci, u. p. Raven. hjalovari j., cs.· O. Haca· u. t. és u. p. Severin • 

Rannskl Gornjakl O, Preseka adók., Raven R&Tnica O, Ribnik adók. és pk., Zágráb tJ1R. 

pk., BelotJár-Körös tJm. Bjelovar-Kriievci, Zagreb, károlyvál.·osi karlovaci j., cs. ö. Mali 
körösi kri!eveii j., cs. ö. Vrbovec, u. t. Körös Modruiipotok, u. t. Klrolyváros Karl«?vac, u. p. 
- Kri!evci, u. p. Ra ven. Ribnik. 

Ravenaki Hum r., Greguravec adók., Raven Ravnice O, Velik.a Erpenja. adók., Veliko Tl'I'O· 
pk., Belovár-Körös vm. BjeZovar-Krise'IJci, viiiée pk., Varasd tJm. Varddin, klanjeci j., 
körösi krizevcii j., eJ. ö. Sveti Petar Orehovec, cs. ö. Klanjec, u. t. és u. p. Veliko Trgovisée. 
u. t. Körüs Krizevci, •· p. Ra ven. R a v n i c e l. Desiniéke Ravnice, Dobranske 

· Bannsli:i Kraljev Vrh O, Preseka adók., Ravnice, OAtarske Ravnice TrSéanske Ravnice. 
Raveu pk., Belovár-Köröa ""'· Bjelo'Oar-Kr·J· Ravniilica n, Praputnjak adók., Krasicu pk., 
ievci, körösi krillevcii j., es. ö. Vrbovec, u. t. .Modrus-.Ii'iunJe vm.- Moclru8-Rijeka, suiiaki j., 
Körös Krillevci, u. p. Raven. cs. ö. Kraljevica, u. t. Meja, u. p. Krasica . 

• 

Rannski Krasljevec O, Preseka adók., Raven Ravnl Dabar O, Gesarica adók., Karlopaga--pk., BelotJár-Küt·ös tJm. BjelO'Oar-Krilevci, Karlobag pk., Lika-Kot·batJa tJm, Liko.-
körösi kri2evcii j., cs. O. Vrbovec, u. t. Körös Krbava, gospiéi j., cs. ö. •· t. Druiiane, 
- Krizevci, 1.1· p. Ra ven. u. p. Ba§ke Ostarije. 

Ravenaki f'"'\, adók., Raven Ravnlk f'"'\, Volader adók., Popovai!a pk., Belo· 
• • 

pk., Belovár-Köt·ös tJm. Bjelo'Oar-Kt·isevci, vát'-Körös vm. Bjelovat·-Kt·ilevci, kuünai j., 
kGrösi krilevcii j., cs. ö. Vrbovec, u. t. Kürös cs. ö. Popovaca, u. t. és ü. p. Popovai!a. 
- Krill!lvci, a. P• Ra,•en. . Ravnl Lug f""\, Saborsko adók., PiaAki pk., 

• 

• • 
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Mod,·us·Fiume vm. - Mod,·uií·Rijeka, o~ulini j., 1rk. Brod-Moravice és Plemenitail, 1.050 kh., tsz. 
cs .. ö. Jesenica, u. t. Pla~ki, u. })• Saborsko. Oguliu, jb. Vrbovsko, "ah. Ogulin, cs. ö. Severin 

Ra,·niusko O, Gjurmanec atlók. és pk., JTarasd·na Kupi, 96, XXVI, 8,, u. t. Vrbovsko u. p; · . , 
tJm. VarazditJ, krapinai j., ca: ö. Krapina, Plemenita§. 
u. t. és u;. p. K1·apina. . · Razdrto O, Ro.zdrto adók., Severin na Kupi 

Rzn·ni PadeZ n, Prizna adók., J ablanac pk., pk., Modrus-Fiume 11m. Modrus-Rijeka., ubov-
Lika-Ií.m·ba.,:a vm. Lika-Krbava, zengsi skoi j., os. ö. Severin no. Kupi, u. t. Vrbovsko, 
senji j., es. ü. Jablano.c, u. t. Karlopasa Kar- u. p. Plemenito.§. 
lopag, u. P• Jablanac. R a z d r t o l. Tuheljsko Razdrto. · 

Ramo n, Bribir adók. és pk., Modrus-Fiume Bazljev O, Novoselec o.clók., Kri! pk., BeZot~ár· 
. tJm. Mod,·u8-Rijeka, cirkvenicai -- crikve- Körös tm~. Bjelovar·KI"izetJci, cazmai j., cs. 

nicai j., cs. ö. Gü-kYenica Crikvenica, u. t. o. Kril, u. t. és u. p. Kril. 
és u. p. Bribir. Razloge adók., Bród K.fm. Brod na Kupi 

Ravno DreyJe adók., Tubelj pk., X Dugnjevec, pk., X Hrvatsko, Razloge i Modrz,s-Fiume '!lm. 
Podgora, Ravno Brezje, Risvica, Tubeljako Raz. Modru8·Bijeka, delnicei j., ház úB, i 268, H.,· 
drto; Varasd vm. Varaidin, klanjeci j., ház o és rk. Turke, 2 kb., tsz. Ogulin, jb. é:~ ~h. 

i 1.351, H., rk. Tuhelj, 1.476 kh., tsz. Varasd Delnice, cs. O. Gerovo, 96, XXVI, 85, u. t. és u. l'· 
- Vnra2din, j b. Klanjec, ah. Krapina, cs. o. Desi- Crni Lug. 
nié, ö3, XXV, 81, u. t. Klanjec, u. p. Tuhelj. · Bazloge O, Razloge adók., Bród K.fm. Brod 

Ravno Brezje o, H.nvno Brezje adók., Tubelj no. Kupi pk., Modrua-Fiume vm. Mod!·us· 
pk., Vat·asd tn.n. Val·azdin, klanjeci j., os. O. Rijeka, delnicei j., o, cs. O. Gerovo, u. t. és 
Dcsinié, u. t. Klanjec, u. p. Tuhelj. u. p. Crni Lug. 

Ravno Polje ('1, Gornje Bazije adók., Lukács Razvala O, Jezérane adók. és pk., Lika-lí.o1·-
- Lukac pk., Verőeze vm. Vi-rovitica, verd- batJa vm. Lika·K,·bava., lninjei j., cs. ~~ .. Jeze-
czei viroviticai j., cs. O. Trézenföld Terezino ro.ne, u. t. és u. p •• Jezeraue. 
Polje, u. t. és n. p. Lukác3 Lukac. Razvor adók., Zngorsko. Sela pk., X Donji -Ravno Poljice n, Doljane adók., Alsólapo.cz Skrnik, Kladnik, Kumrovec,. Razvor, Velinci; 
Donji Lapac . pk., Lil•a·Ko•rbava tJm. Lika· Varasd vm. Va·raidin, klanjeci j., hilz :77, 
Krbava, alsólapaczi donjilapaci j., cs. ö. Doljane, i 1.669, H., rk. 'fuhelj, 1.572 kh., tsz. Varast.l-
u. t. és u. p. Alsólapncz- Donii Lapac. Vara!din, jb. Klanjec, ah. Krapina, cs. o.'Desinié, 

Ravno RaAée adók., Jukinac pk., Zágráb vm. <>3, XXV, !ro, u. t. Klo.njec, u. p. Zagorska Sela. · 
Zagreb, glinai j., ház 90, f 534, Sz., h., rk. Maja, Razvor O, Razvor adók., Zngorska Sela pk., 

• kg. Vlahovié, 1.063 kb., tsz. PeLrinja, jb. és ah. Varasd vm. VaraiditJ, klanjeci j.; cs. · ö. 
Glina, os. O. G line, 96, XXYI, 83, (Maja), u. t. Desinié, u. t. Klanjec, u. p. Zagorska Sela .. 
és u. P• Glina. R nil j e v o l. \ ilje'Vac. 

• 

Rn-vno Rn.Séo O. Ro.vno Rasée adók., Jukinae Rebar n, Zavrsje adók., Brod-MoraYi.ce pk., 
Zc~g,·áb ""!· -- Zagreb, glinai i:• cs. O. Glino., Modru.s-Fiume tJm. Mod·rus-Rijeka, delnicei 
m. h. (MaJo.), u •. t. és u. P• Glina. . j., cs. o. Brod-Moravice, u. t. Hrod-MoraYice, 

. ('1, Zrman.Ja-vr~Io adók., ZrmanJa. _P~·· u. P• Simatovo. · 
L~ka-~orba~a 11m. . Ltk.a-Krbava, g~l!o.ct J., R e b i é i 1. Donje Dubrave. · . 
cs. ö. ZrmanJa-vrelo, u. t. es u. p. ZrmanJa-vrelo. R b ..~ ... 1 O Zd • dók T · k ..... J_ 

nA b .. O R ,.. dók Lo . k Lik e rou., , enac a ., ounJ p ., .mO~.t 
.I.WIZ OJIIle l ll.<iiCe o. ., Vlnac p ., ·a- F. .. ... d " n .. k I" .. 

v b . L "k K ·b " . . ,. rus· 'tu me vtn. .JH.O f'tf".·.n':7e ·a, ogu Ini J., cs . .n.or ava vm.. t a- t ava, gra .. acl J., cs. u. " J . d 1 • é T · 
L · t G ,.A L . v. os1p o , u. •· s u. p. ounJ. 

ov111ac, u. • ra ..... c, u. p. ov1nac. R b · é 1 1 R b "é" 
Rn b 'l"te d ·k p d · k TT • e r o v 1 s·e o . e rov1 1. ~ OJ ., a o ., o goraé p ., ~ e,·ocse vm. • . 

Virovitica nasiezi nasicei j. ház 111 i 671 Reciea adók. és pk., Zagráú vm. Zagreb, . 
H., m., rk. 'Pod go rac, kB". Brac~vei, 9!:l5 'kb., tsz: kli.rolyvtirosi karl~~aci. j., ház 178, ~ 992, H., 
Eszék Osijek, jb. és ah. Nasicz Na§iee, cs. O• 6.i08 kb., tsz. Zagrab Zagreb, Jb. és ah . 
. ö. Podgorac, 78, XXVIII, 91, u. t. és u. P• Podgorac. Károlyváros K~rlovae, es. ö. Károlyváros -

Razbojiiíte O, Razboji§te adók., Podg01-ac pk., Karlovac, 96, XXVI, 84, :C, 
Verőcse 11m. Virovitica, nasiczi na§icei j., Rectca Q, Recica adók. t!s pk., Zágráb 
cs. ö. Podgorac, u. t. és u. p. Podgoral!. vm. Zagreb, . károly\·áros karlovaci j., 0 , 

R a z b o j i § t e l. Svetojursko Ro.zbojiste, cs. O. Károlyvál'os Ka.rlovac, ~. :r. ~· 
Viroviticko Ro.zbojiste. Relline 0, Lukovo Sugarje adók., Karlopago . 

R a z b o j n a l. H.ozbojine. K11rlohag pk., Lika-KorbatJa vn1.- Lika-K,·bava, 
R n z d o l j e l. Podbitoraj. • gospiéi j., cs. O. Knrlopago Karlobag, u. t. és 

· Razd1·to adók., Severin na Kupi pk., X Rado- u. p. Karlopago Knrlobag. · 
cnj, Razdrto, Stefanci i Modrus-Fiume vm. RedovjQ O, Sveta Jana adók. és pk., Zágt·dl, 
.Modru.I-Rijeka, vrbovskoi j., ház 46, i 216, ·ll., tJ/11, Za.greb, jaskai jastrebarakoi j., os. ö . 
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Jaska Jastrl'loarsko, u. t. Jaska- Jastrcbar.:~ko, Pozsega. 11tn. J>o'lega., dan1vari j., cs. ll. Gjula-
u. JI. Sveta Jana. · \'CS, u. t. és u. p. Gjulavc3. 

Rekl\ adók., Soko 1ovac pk., Belovár-Körös Rmulullé·brdo f"\, Hakoviea. adók. és pk., .JfocZ· 
1:m. Bjelovar·lú·iZevci, kapronczai kopriv· r"s-Fi1une t•m. :Jloilru8-R-ijeka, szluini slunji 
n cai j., ház ~03, f. 1.01!!, H., sz., rk. Kapront1za j., cs. ö. fiakovica, u. t. és u. p. Hakovka. 
Koprivnica, kg. \'elika Mucna, 3.167 kb., t~z. Renduliéi Q, Podrebar adók., Bosiijcvo pk., 
B~lon\r Bjclovar, jb. és ah. Kaproncu Kop· llfodrus-Fi"tne vtn. Modrus-Rijeka., ''l'bovskoi 
rimica, e3. ö. Kaproneza Koprlvniea, 16, XXV, j., cs. O. Severin n:t Kupi, u. t. Generalski Stol, 
83, u. t; Kaproncza Koprivniea, n. p. Sokolo\•ac. u, 1•• Bcisiljevo. · 

Rl'kA Q, Beka adók., Sokolovac pk., Belovúr- Uétu\s Zdnla adók., Gola pk., )( Úambin<L, 
Körös vm. Bjelovar·Kriievci, kaproncui- Répús- Z·dala, 2dalski Konaci, ZcJalsko Ugorelo 
koprivnieai j., cs. O. Kaproncza Kopr.vu1ca., Polj~ j Belovár-Körös. t'tll· Bjelor:ar-Jú·ifevci, 
a. t. Kaproncza Koprivnica, a. p. Sokolovac. kapronezai koprivn:cai j., ház §!.H, f. 2.6i!l, 

~ R~knvlca n, Sagovina adók., Cernik pk., H., 0, li. 789 kb., tsz. Belovár Bjelovar, j h. 
:Pozsc,qa. t'tn. Pozcga, újgradiskai no,·agra· és ah. Kaproncza Kopri rnica, cs. ü. Go la, 16, 
diAkai j., cs. O. Okut~ani, u. t, éa u. Jl. G~rnik. XXV, 88, u. t. Gola, (81. 

R e l i 6 i l . .Turkovo selo. RéJUÍ.S - Zdnln Q, Hép:ís- Zdala adók,, G ola 
ReJjceTO Q, Podhum adók:, Jelenje pk., J-Coel· pk., BelovM-Körós tan. Bjelova.I·-J(ri'let•ci, 

rus-Fiume titn.- Modrus·Rijeka, susaki j., es. kap1·onczni koprivnieai j., (;, cs. O. Gola, u. t. 
O. Susak, a, t. Susak, n. Jl. J elenje. G ola, [Z]. · 

R e l j c e v o se l o l. Hcljcevo. RejlAS O, Molve adók. és pk., Btlovár·Kó?'ÖI 
Romete adók., Sestine pk., X Bliznec, é;rna i~m.- Bjelo"Ca.r-Kt·i'levci, gjurgjevacij., cs. o. Go la, 

Voda, Donji Bukovec, Gornji Hukovee, Gracansko u. t. Hola, u. Jl. 1\lolve. . 
Dolje, Remete, RcmetskaJazbina, Zveeaj j Zágrc'fb Rcpiécvo selo Q, Slubii!ki Dubovec auók., 

• 

t•m. Za,qreb, zágrábi zagt·ehi j., ház 383, i. Garnja Slubica pk., Zágráb 11m. Zagrcb, slu-
1.776, H., 0, 1.F.98 kh., tsz., jb. és ah. Zágl'áb bicai j., cs. ö. Donja Slubioa, a. t, Donja SLubiea, 
Zag1·eb, cs. O. Zágráb Zagr~b, 63, XXV, 81, u. p. Gornja Stubiea. 
•· t.. Zligráb Zagreb, u. p. Sestine. Repinec Q, Podjales adók., GradEic pk., lJelo· 

• 

Remete Q, Remete adók., Se3tine pk., Zágráb 'Dár-Körös 11m. Bjelovar·Kriievci, körösi-
""'· - Zagreb, zágrábi zagrebi j., 0 , cs. o. krilevcii j., cs. ll. Vrho\·eo, ilQ. m. h., n. t. és 
Zágráb · Zagreb, u. t. Zágráb Zagreb, n. p. u. P• Gradeo. 
Sestlne. Itepllée Q, KliQ.fa Scla adók. és pk., Zágráb 

Remettnec adók., Novi Marof pk., X Humscinn, vm. Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., cs. o. 
Remetinec, Remetinecki Strmec j Varasd t•m. Zdenl!ina, a. t. és n. P• Zdeni!ina . 
Vara.Zilin, novimaroll j., ház !162, f. 1.648, H., R e P nj ak l. Valpovo. 

0, 1.819 ··kb., tsz. Varasd Vara!din, j b. No,• i RC}lDO Q, Olih·o adók., Lobor pk., Va·rasd 
lllaror, ah. Varasd Vara!din, cs. o. Novi Marof, vm. ·- Vat·aiditJ, ziatari j., os. O. Zajczdn, u. t. 
t(. XXV 88 t é N · "' " Zlatar, u. p. Lobor. '· , , u. • s n. p.. o\'1 maro1. 

lto)IOVec Q, Zabok adók. és pk., Vat·asd vm.
nemettnec Q, Remetince adók., Novi Marof 

k 
.:1 ~d . fi Ya1·azdin, k•·apinai j., cs. o. Zabok, u. t. és u. J•· p·., Varasu v1n. Varas in, nonmaro 1 j., (), 

N ' M f t é ' M " Zabok . 
cs. O. ovt aro • u. • s n. P• Non aro1. ltoJ•dnlca .adók., Kutina pk., )( RepuAnica, 

li em e t i n e c l. Krilevaöki Hemetinec, Stup- Repusnicka Li pa, Repusnil!ka Tuoilaca, Repu~nirko 
nii,ki Hemetinec. 

Novo llrdo,. Repusnicko Trai!iée j Belovár·Kö1·öa 
• U~metlnei.\ld Strmec 0, Remetivne~ adók: vm. Bjelo'Dat··Kriievci, kutinai j., ház 19i!, 

Non ?tla.l'Of pk., Vara~d vm. Varazdu&, !lOVI· f. s·;5, H., in., rk. Kutinn, gk. Lipovljani, 4-.977 kh., 
marofi J., cs. ll. Nov1 Mnr.>f, n. t. és u. P• tsz. Belovár Bjelovar, jh. Kutina, ah. Cazma, 
No\'i Marof. cs. o. Kutina, 16, XXVll, 87, n. t. és u. Jl. Kulina. 

Uemetska Jazblua f"\, Remele adók., Sestine · Ilcpnsnlca Q, Repullnica adók., Kutina pk., 
pk., Zágráb vm.- Zagreb, zágrábi zagrebi j., Belovár-Köt·ös vm. Bjelot•at·-Kriiet•ci, kulinai 
es. O. ~ágráb Zagreb, u. t. Zá:rá!J - Zagreb, j., es. o. Kutina, u. t. és u. p. Kulina . 
u. }l• !:iestine. . RcpnAnlcka Llpa r., Repusnica adók., Kolina 

Remone adók., Gjulaves pk., )( Babina Gora, pk., Belovár-Körös vm. Bjelovar-Kriievci, 
· Rcmovao j Possega 11m. Po'lega, daruvari j., kulinai j., cs. O. Kulina, u. t. és u. )J. Kulina. 
· ház 180, f. 1.0,5, M., n., h., sz., rk. Gjulnves, kg. RrpuAull:ka Tacilnca n, Repusnica adók., 

Katinei, 1.4(.4 kb., tsz. Pozsegn Poiega, jb. tls Kulina pk .. Belovár-Körös vm. Bjelovar-J(ri
ah. Uaruvár Daruv11r, rs. O. Gjulaves, 78, XXVII, zcvci, kulinai j., es. O . .Kutina, u. t. és u, p. 
Nl u, t, és u, p. Gjula ves. · Kutina . 

. 

nrmonc Q, Removac adók., Gjulavea Jlk., Repu§oiCko NoT'O Brdo n, Repu~nica adók .• 
• 
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Kutina pk., Belo1•ár-Ktirüs rm. Bjelovar-Kri- Resctnrilld Brdjaui o, Rcsetarski Brdjani · 
Jef!ci, kutönai j., cs. ö. Kutina, n. t. és n. p. adók.,. Re!ietari pk., l'oesega vm. l'ozega, új
Kutina. · l!radisko.i - novag1·adiilkai j., cs. o. Stnro P~:lrovo 

• 
netln~nléko Trsl!'íée r-, Repusnica. adók., Kutina. selo, n. t. és n. p. Ujgradiska Nova Gradiska. 

· pk.. Belovár-Körös t•m. Bjelovar- Kri%cvci, Relikont r-., Podgorci adók., Gudovac pk., 
tutinai j., cs. ö. Kutina, n. t. és n. P• Kutina.. Belovár-Kőről 1lm. - Bjelovar-Kt·ilevci, belo-

R es a I. Jarneviéi. vári bjeloYari j., cs. O. Kapela, n. t. és L P• 
R e s a l. Jurovski Jlrod. · RoviAée. · 
Rcsnatn.c O, Bnkov Yrh adók., Skrad pk., RoiítoTO o. Ozaljski Bl'log ndók., Ozalj pk., 

Modrus-Fiume vm. Modrui-Rijeka, delnice• pk., Zágráb vm. - Zagreb, károlyvárosi kar
j., cs. ö. Brod-Moravice, u. t. és n. p. Skrad. lovaci j., cs. O. Svetice, a. t. Károlyváros -

. Resntcka Trnava O, Resnit adók., Sesvete Karlovac, n. p. Ozalj. 
pk., Zágráb vm. Zagreb, z;\grú.bi zrg1·ebi j., R e§ t o v o I. Zumberafko Rcstovo. 
ca. ö. Sesvete, u. t. Zágráb Zab"I'eb, n. p. Ses- Retrala Rótfaln 111lók. és pk., X Breiée, 
vete. Duga Bara, .Josipovac-Kravice, Josipova.c, Kra-

Resntcki Gaj O," Resnik ,adók., Scsvete pk., vice, falu Mmlzarska Relfala, Német-
. Zá,qráb vm. Zagreb, zágrábi - zagrohi j., cs. O. rétro.lu Njernacka RetrlllR, N ovi Dvor, Palilula, 
Ses\"ele, n. t. és n. p. Sesvele. Poci valj~a, Podrn \'Ski Allolfovae, Slara D1 ava, 

Rc~:mik adók., Sosvete pk., X Culinec, Res- Suma Ha: §ad; Yerócze VJil, Virovitica, esztki-
nil'ka Truava, Resnicki Gaj, Resnik, Retkovec; osijeki j., hAz 4-16, i. 2.559, N., m., h., rk. és kr. 
Zágráb tJm. Zagreb, zá.grábi zagrcbi j., hó.z Eszék Osijek, 5.981 kh., tsz. Eszék Osijek, jb. 
!7'!,! 1.430, H., o. 2. 799 kh., tsz., jb. és ah. Zúgrit b- Eszék felsOvi os Osijck gornji grad, uh. E~zék-
Zagreb, cs. ö. Ses\·ete, öS, XXV, $1, u. t. P.s n. P• Osijck, cs. O. Eszék OsiJek, 78, XXVIII, út, 
Sesrete: r (Nérnetrótfulu Njemo.cka Rctfala), 

Rcsnik O, Resnik adók., l::iesvete I•k., Zágráb ~ (Némctrétfnlu N~emacka Rctfalva). 
"m. Zagreb, zágrábi zacrebi j., O• cs. O. Rétfala Betfala adók, és pk., X Bresée, 
Sesvete, a. t. és u. P• Sesvete. Doga Bnra, Josipovac-Kravice, Josipovac, Kra-

.R e s n i k l. Bosiljcvo. vice, l\lagyarrétralu Mad!o.rska Rl:'tfala, Né-
R es n i k I. Po!eski Resnik. metrétralu -Njernacka Retfala, N ovi Dvor, Paliiul a, 
Resnjak r., Dclnice adók. és pk., Mo·drus- roéivnljka, Podravski Adolfovac, Stara Drava, 

Fiufile vtn. Motlt·u8-Rijeka, delnicei j., cs. ö. Suma Harlad; Yet·ócu vm. Vwovitica, eEzélci
Delnice, u. t. és u. P• Delnice. osijeLi j., há.z 416, i. !.559, N., m., h., rk. és tr. 
Rc~etar O, Vaganac adók., Licko Petrovo selo Eszék Osijl·k, 5.9~,1 kh., lsz. Eszék - Osijek, jb. 

pk., Lika-Kot·bava vm. Lika-Krbava, kore- Eszek felsóváros- Osijek górnji grad, ah. Eszék
ni:ai j., cs. ö. Li~ko Petrovo selo, n. t. és a. P• Osijck, cs. o. Eszék-. Osijek, 78, XXVlii, 91, iQ, f 
Lu•ko Petl·ovo selo. . • . . . (Némut.rétfalu Njemo.cka Retfala), ~ 
Re~~tareTo o, Liimea adók., ~eh-elle pk.~ (N~metrétral11 Njemacka Retfala). 

~ág~"b vm. Zagreb, kirolyvárOSI karlovaci ReU:oTci adók. és pt., Seerérn !lm. Srijem, 
J., ca. ö •. Dup Re~a, 8 • t. Károlyváros Kar- vinkovczei vinkovcü j., ház 335, i. 1.868, H., n., 
lovac, n. P• Netretlé. · . 0, kg. Vinkovcze Vinkovci, 5.563 kh., tsz. 
Re~etarl adó.k. és pk., Poesega tJm, Pozega. Es· 'k Os"ek 'b és a1'1 u 1·ntovcze _ ''l'nko .. · 

_... d' k • . h.l.- m95 .l! 1 580 ZI! lJ 1 J ' ' ' ~Cl, 
uJgra 18 &J J., Ali "' ' ., • ' St · M'k · 70 XXVIII "" t. l 
H k é k U•. d' k N G d"k n öt:S CB. o. &rl J anovci, ' • i1Vo n. vnn-., r . s. g. Jgra Js a ov a ra J:; a, ,), ..; k .. _ "'-
kb., tsz. Pozsesa. Po!ega, jb. és ah. Újgradiska ovo, ~· · .. 
NoYa Gradina, cs. ö. Újgradiska Nova Gra- Retkov~l O, . Retkov~1 ad~k. és-~~·· Beerém 
di§ka, 78, XXVII, 89, n. t. és n. p. Újgrari'ska _ ~m.. ~t'tJem, ~·mkovcllel vmko\'Cll J., O• cs. ö. 
Nova Gradi§ka. Stan MJkanoYcl, n. t. Ivankovo, ~-

RcAetal'l 0, Rdet&.ri adók. és pk., Pozaega Retkovcc Q, Resni~ adók., Ses.v~te pk., Zágráb 
"m. ·- Polega, újgradiskai novagrndi!!kai j., vm. Zagreb, zágrábi zqrebJJ., cs. ö. Sesvcte, 
ca, ö. Újgradiska Nova Gro.d:ska, n. t. és n. p. n. t. és a. P• Sesvete. 
Újgradiska Nova Gradiska. R e tk o v e c l. S\'iboveéki Retkovec. 

R e§ e t a r i l. Skratlsko selo. Retra r-., Brezno adók., Hum na Su Ui ·pk., 
Re!letarski B1·djani adók., Reietari pk., Po- Varasd vm.- Vat·a.idin, precradai j., cs, o. 

ne ga vm. Polega, újgradiskai- novagradi§kai Humski Brod, n. t. P1egrada, n. p. Hum na Sutli • 
j., hAz 80, f, 691, H., sz., rk. Staro Petrovo selo, Rezonc odók., Subapolje pk., X Postara Ce
kg. Újgradisk.a Nova G1·ndiska, 1.483 lc:h., t"z. mernica, Rezonc: Yerúcee vm. - Virovitica 
Pozsega- Polega. jb. és ~h. Újgradiska Nova ve: ilezei viroviticai j., ház 163, f. 996, lll., h., 
Gradiska, cs. G. Staro Petrovo selo, 78, XXVII, sz., rk. Suhopolje, kg. Subapoljaka Borova", !Uli 
89, •• i. és n. p. Újgl'ndiska Nova Gl'adiska. kh., tsz. Eszék Osijek, jb. éa ah. Verc5cze-
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Vil·ovitica, cs. 11. Verócze Vh·ovilico., 78, XXVIII, Bjelova.r, cs. ö. Raca, 16, XXVII, 87, u. t. Veliki 
89, u. t. és u. p. Suhopolje. Grdjevac, u. p. Severin. 

Bezovac Q, Rezovac adók., Suhopoije pk., Ribujniíka O, Ribnjaéka adók., Severin pk., 
Verócze vm. Virovitica, veriSozei viroviticai Belovci1·-Köt·ös vtn. Bjelovcu·-Krizevci, bP.!o
j., cs. O. Verdeze -- Virovitica, u. t. és u. p. Suho· vári bjelova.ri j., es. ö. Rai'a, u. t. Veliki 
polje. Grdjevac, u. p. Severin. 

Ribarl O, Skakavac adók., Vukmanié pk., Mod· Ribnjak O, Veliki Poganac adók., Sokolovac 
ru.s-l!'iume t~m.- Modru.s-Rijeka, vojniéi j., ca. O. pk., Belovár-Körös vm. Bjelovar-Krilev·ci, 
Vukmanié, u. t. és u. p. Skakavac. kapronczai koprivnicai j., ca. o. Sokolovac, u. t. 

.it i h n r i l. Rihar-peéina. Rasinja, u. p. Sokolovac . 
R i h a r i c a l. Beska. R i b n j a k l. Gomirski Ribnjak. 
Ribariói n, ModruAko Zagorja adók., Modruii Riclee adók., Lovinac pk., X Brinéevo, Raz-. 

pk., Modru.s-Fiume t~m. Modru.s-Rijeka, bojne, Ricica; Lika-Kot·bcwa vm. Lika-Krbava, . 
ogulini j., cs. O. Modru!i, u. t. Modru!i, u. p. O!itarije. graéaci j., ház 1iH, :E 740, H., o, 7.962 kb., 

Rlbar·peélna f"\., Moéilski Zhjeg adók., Pri- tsz. Gospié, jb. és nb Graéa.c, ca. ll. Lovinac, 79, 
mislje pk., Modrua-Fiume t~m. Modru.s-Rijeka, XXVI, 86, u. t. Graiiac, u. p. Lovi nac. 
szloini slunji j., cs. ll. Gornja Mol!ila, u. t. Ricice o, Ricice adók., Lovinac pk., Lika· 
Szlu~n Slunj, u. p •. Primislje. KO'I·bava t~m. Li.ka-Krba.va, gracaci j., o, cs. 

Bibié·breg O. Jerovec adók., Ivanci pk., Va- ll. Lovinac, u. t. Graéa.c, u. p. LQvinac. . 
rasrJ vm.. .Va.raedin, ivaneci j., cs. ö, Ivanci, o, Balgrad adók., Gri!ane Beig1·ad pk., 
•· t. és u. p. Ivanci. Modrus-Fiume t~m. Moilru.s-Ri,ieka, cirkve-

R i b i é i l. Topcin a. . nicai erikvenicai j., cs. · ll. Cirkvenica -
Bibina n, Gornje Bazije adók., Lukács Lukac Crikvenica, u. t. Grilane, u. p. Tribaij. 

pk., Verócze vm. - Virovitica, veriSozei viro- R i j e é i c a l. Kriska R ee ica. · . · 
viticai j., cs. O. TrézenfOld Terezino Polje, 11.. t. R i j e é i c a I. Recica. 
és u. p. Lukact Rtjecka Paka f"\ Üanjevo adók., Gornja Riie"kll. 

:ir.J.bniea adók., Novo Ciée pk., X Jagodno Rib- pk., Varasd t~m. Varaiclin, novimaron j., cs. 
nica és Zelin; Zágráb tJm. Zagreb, nagygori- ll. Gornja Rijeka, u. t. és 11. p. Gornja Rijcka. 
czai - velikagoricai j., hú 109, :E 789, H., Rijeckl Fodrone O, Pofuki adók., Gornja 
rk. Novo Gice, 1.5!7 kb., tsz. Zágrib Zagreb, Rijeka pk., Varasd vm. Varaldi'll, novimaroti 
j b. Nagygoric~ Veli h Gorica, nb. Sziszek j., cs. ll. Gornja Rijeka, u. t. és a. P• Gornja Rijeka. 
Sisak, cs. O. Nagygoriczn Velika Gol'icn, 53, Rtjeckl Kostanjene O, Gornja Rijeka adók. 
XXV, 8!, u. t. Nagygoricza V elika Gorica, és pk., Varasd vm. Vara.idin, novimarofi j., 
a. p. Novo éiée. cs. o. Gornja Rijeka, u. t. és u. p~ Gorojn Rijeka. 

Btbnica, O,Ribnica adók., Novo Cice pk., Zág· ecki Voljane o. Strigovec adók., Gornja 
ráb vm.-Zagreb, nagygoJ·lczni velikagoricai j., Rijeka pk., Varasd t~m. Varaldin, novi
cs. ll. Nangoricza- Velika Gorica, u. t. Nagy- marofl j., cs. G. Gornja Rijeka, u. t. és a. p • 
goricza Velika Gorica, u. p. Novo éiée. Gornja Rijeka. . 
. Ribnlcld Kunlé O, Rosopajnik adók., Ribnik Rtjecld O, Pofuk.i adók., Gornja 

pk., Zágráb vm. Zagreú, károlyvárosi kar· Rijeka pk., Varasd 1:m.- Varaidin, novimnrofl 
lovaci j., o, cs. ö. Maii :&todruspolok, u. t. Károly- j., cs. l!. Gornja . Rijeka, a. t. és u. p. Gornja 
város Karlovac, u. p. Ribnik. Rijeka. · . 

adók. és pk., X Jasenovica, Lipniéka Rijecko BogaceTO o, Strigoveo adÓk., Gornja 
Drenovica, Obrh, Ravnica, Ribnik, Sopllié·VJ'h; Rijeka pk., Varasd t~m. Varazt.lin, novimarod 
Zágráb vm. Zagreb, kirolyvárosi karlovaci j., cs. l!. Gornja Rijeka,. L t. és L p. Gornja 
j., ház 101, :E 476, H., rk. Lipnik és Zakanje, Rijeka. . 
1.802 th., tsz. Zágráb Zagreb, j b. és ah. Károly- R i j e k a l. Budal!ka Rijeka, Korenil'!ka Rijeka. 
város Karlovac, ca. ö. . Maii Modruspotok, 96, R i j e k a l. Ca b una. . 
XXVI, 84, 11. t. Károlyváros Karlo\·ac, ~. R i j ek a L Reka. 

Bibnik O, Ribnik adók. és pk.,__ Zágráb "m. R i j ek a I. Voéanska Reka. 
- Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., cs. G. RJJeka-Dol f"''1 Gornja Motiéina adók., Nasiez 
Maii Mod~otok, a. t. Károlyvá1·os Karlovac, - Nasice pk., Verócze vm.- Virovitica, nasiczi 
~. na!iicei j., ca. o: Nasiez Nasice, u. t és u. p • 

R i b n i k L Kosinjski Rihnik, · Liéki Ribnik. Nasicz Naiiice. 
adók., Sevel'in pk., Belovár-Körös Bijencl adók., Slatinski Drenovae pk., Verőeze 

"'"· Bjelot~ar-Kriiet~ci, belovári bjelovari j., vm. Virovitica, szlatinni alatinai j., ház 59, 
ház 88, :E 609, H., sz., rk. Kozarevac, kg. Maia :E 461 1 Sz., h., rk. Voéin, kg. Smude, !.!65 kb., tsz . 
Crei!lnjevica, 9!6 kb., tsz., j b.· és ah. Belovár 1 Eszék Osijek, j b. és ah. Szlntina Slatina, cs. o . 
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Slalinski Drenovac, 78, XXVIII, 89, u. t. cs. ö. Ireg Irig, 70, XXVIII, 91, u. t. és u, p. 
~ p. u. Ireg Irig. 

Bijenci 0. Rijenci adók., Slatinski Drenovae Rivlea O, Rivica adók. és pk., Beerém vm. -
· pk., Veroeze 1:111.- Virovitica, szlatinai-slatinai Srijem, iregi irigi j., =j=-, cs. ö. Ireg Il'ig, u. ~. · 

j., cs. ö. Slatinski Drenovac, IiG• u. t. 1\likleus, és u. p. Ireg Irig. 
18] p. u. . Rlzvanuiln O, Bru9ane adók., Smiljan pk:, 

Bim adók., Severin na Kupi pk., X Bosiljevsko Lika-Korbava vm. Lika-Krbava, gospiéi j., 
Lipje, Bosiljevsko Zdihovo, Rím ; Modt'tM-Fiume cs. ö. Brusane, u, t. és u. p. BruS&ne. 
vm.-Modt·us-:Rijeka, vrbovskoi j., ház 72, il, 3!1!3, Rogl O, Bród K.;m. Brod na Kupi adók. és · 
H., rk. Bosiljcvo és Lukovdol, 731 kb., tsz. Ogulin, pk., Modrus-Fitune vm. Modrus-Bijeka, del· 

· jb. Vrbovsko, ah. Ogulin, cs. ö. Severin na Kupi, nicei j., cs. ö. Brod-Moravice, a. t. és u. p. Bród 
96, XXVI, 84, a. t. Vrhovsko, u. p. Severin na K./m. Brod na Kupi. . 
Kupi. · Rogolje adók., Caglió pk., Possega '"''· -

Bim O, Rim adók., Severin na Kupi pk., Poiega, pakráczi pakraci j., ház 9-J, i 5!6, 
• • 

Modrus-Fiume vm. Modrus-:Rijeka, vrbovskoi Sz., T• rk. Caglió, a.036 kb., l~z. Pouega -
• 

j., cs. ö. Severin na Kupi, u. t. Vrbovsko, u. p. Po!ega, jb. és ah. Pakrácz Pakrac, e.~. ö. Caglió, 
Severin na Kupi. · 78, XXVII, 89, u. t. I,.ipik, 11. }t. éaglié. 

R i m s ki S r e d j a n i l. Gornji Sredjani. Rogolje O, Rogolje adók., Caglic pk., Possega 
Rinkovec adók., Bednja pk., X Bednjansko t1m. Poiega, pakráézi -· pakraci j , 1=-, cs. ö. 

Brdo, Benkovci, Rinkovec, Viletinec; Varasel t1m. Caglic, u, t, Lipik, u. p. f;aglic. 
- Varaidin, ivaneci j., héz !01, i.. 1 H., rk. Bogone 0, Lozan adók., pk., 
Bednja, 1.464 kb., tsz. Varasd Vara!din, jb. Iva- Verócse vm. Virovitica, verOczei viroviticai 
nec, ah. Varasd- Varaidin, cs. o: Bednja, 16, XXV, j., es. ö. VerOeze Virovitica, u, t. Pitoma•:·a. 
::.8, u. t. Lepoglava, a. p. Bednja. u. p. SpiAié-Bukovica. · 

Rinkovec 0. Rinkovec adók., Bednja pk., R o g o v i 6 P i l a l. Desmerict!, . 
Varasd t1m. Varaidin, ivaneci j., cs. ö. Roroia O, Stupovai!a adók., Vukovje pk .. Bs
Hednja, u. t. Lepoglava, u. p. Bednja. lot1ár-Körös vm. Bjelovar-Kriievci,·ga.relinicai 

Ui}lilika Gorica r-., Svetic!ko Hra.Aée adók.; j., cs. ö. Gare~nica, u. t, Gare~nica. u. p. Vu· 
JaAkovo pk., Zágráb t1m. Zagreb, károly- kovje. 
városi karlovaci j., cs. ö. Svetice, u. t~ Károly- Rogulje adók., Zrin pk., Zágráb ""'· Zag• 

· · város Karlovo.c, u. p. Ja§kovo. reb, dvori j.,· ház 68, i.. , Sz., kg. Segestin éa 
Rlpü~e fl, Haske O!ltarije adók., Karlopago Zrinski Brdjani, 1.690 kb., tsz. Petrinja, j.U. Dvor, 

- Karlobag pk., Lika-Korbava '"m. Lika- ah. Petrinja, cs. ö. DivuM, 96, XXVII, 88, u, t. 
• 

Krbava, gospiói j., cs. O. Bruliane, u. t. Bru§ane, Dvor, u. p. 
a. p. Ra!ike Ostm·ije. Rogulje O, Rogulje adók., Zrin pk., Zágráb 

. R i p n j ak I. Tonéiéi. t1m. Zagreb, dvori j., cs. ö. Divu9a, u. t. 
RlsoTac r-., Smokrió adók., Lovinac pk., Li.ka.- Dvor, u. p. Divusa. ·· 

• 
Korbat1a. t1m. Lika-Krba"€f• p~ei j., cs. ö. R o g u lj e l. Zabrdske Rogulje. 
Lovinac, u. t. és u. p. Lovinac. Roknléi 0, Tounjski Ti!ié adók., Primislje. 

BisTlea Q, Ravno Brezje adók., Tubelj pli:., pk.., Motlrvs·Fiume vm.-Modrus-Bi,jeka, szluini 
Varasd "m. Varaidin, klanjeei j., cs. ö. slunji j., cs. ö. Primi!ilje, u. t. Szluin- Slunj, 
Klanjec, u. t. Klanjec, u. p. Tuhelj. . u. p. Primislje. · · 
Ri~ r-., Luko.c!k.i Budrovac adók., Lukites Boko-vel adók., Andrija§evci pk., Bstrém vtn. 

Lukai! pk., Verőcse vm. Virof1itica, vereSczei Srijem, vinkovczei vinkovcii j., ház !US, i.. 82::!, 
- viroviticai j., cs. ö. Trézenföld- Terezina Polje, H., n., rk. és kg. Vinkaveze Vinkovci, i.62iJ 
•· t. és u, p. Lukács Lukai!. kb., tsz. Eszék (}.rijek~ jb. és ah. Vinkaveze- 1 

n, Vojvodnia 'adók., Brinje pk., Lika· Vinkovci, cs. ll. Vinkovcze- Vinltovci, 70, XXVIII, 
Korbava tJm. Lika-Kt·bat1a, brinjei j., rs. ö. 90, u. t. és u. p. Andrijasevci-Rokovci. 
Brinje, a. t. és u. p. Brinje. Bokovci O, Rokovci adók., Andrija§evci pk., 

• 
Rltlé fl, Csepén- Cepin adók. és pk., Veróc.st 8zcré11' ""'• Srijem, vinkovczei vinkovcii j., 

f1m, - Virot1itica, eszéki osijeki j., cs. ll. Cse- cs. ö. Vinkaveze Vinkovci, u. t. és 11. p. 
pén Cepin, 11. t. és u. p. Csepén éepin. Andrijasevci-Rokovci. . 

Rinlno o. Slanje adók., Martíjanec pk., Va- R ok h 6. P us ta L Bei!men. 1 

rasa t1m. Varu.Bdin, ludbregi j., cs. ö, Lud- Ronilevica t!, Smoljanac adók., Dre!nik pk., 
breg, u. t. és u. p. Ludbreg. ' Modrus7Fivme 11m. ModruJ-Bijeka, szhtini 

RITlea adók. és pk., X Kipovi, Rivica; Sserém slunji j., cs. ö. Rakovica, u. t. Rakovica, 11. p. 
f1m, Srijem, iregi iregi j., ház 198, i 988, Dre!nik. 
!:i:.~., =t-, rk.. Ireg hig, 3.633 kb., tsz. Mit- Roniíelié-dolae r-., Szentgyörgy Sveti-Juraj 
rovicza jb. Ireg Irig, ah. Ruma,adók. és pk., Lika-Korba11a ""'· Lika·KrbatJa, 
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zen senjl j., cs. ö. Zengg Senj, u. t. l!s H. o\' n i n ak o I. Ravninsko. 
•· P• Szent1JyGr1Jy- s,·eti Juraj. Rovno (), Petrovako adók. ~~ pk., VarasrZ vm. 

Ronilenél ,..., PrirniAljanski Trlié adók., Pri- Varaidin, kl-.apinai j., cs. O. Krapina, u, t. éa 
mi!ilje pk., Motl·rtu-Fiume vm. Mocl1'us-R·i- u. p. Krapina. . · 

• 

jtJka, saluini slunji j., cs. c'J Primi!ilje, u. t. Rozga O, Dubravica adók., Kraljf!\'ec pk., Va-
Szluin - Slunj, u. p. Prirni!ilje. ras d v-m. Va1·azdin, klanjeci j., o, cs. o. 

R o n g y os l ám p á a l. Lampovao. Kianjec, u. t. Pu!iéa-Bislr•l, u. p. Kraljevec. 
R o p a r i I. Hrsina. Rozgauskl Dobovec O, Dubraviea adók., 

· Ropcl O, Drivenit adók. és pk., Modrus- Kraljevec pk., Varasd vm. Varazdin, klanjeci 
Fiume vm. Moclrus·llijeka, eh·kvenicai j., cs: o. Klaujec, u. t. Pu!léa-Bis ra., n. p. Kral- . 
erikvenicai j., cs. o. Krnljevica, u. t. Kl'ifi!iée, jevec. 
L p. Drivenic!ki Zagrad. - R o z B' o l. RozB'a. 

R o s maj e r o v a c I. Lond!a. Rolanel O, Hudovljani adók., Kapelll pk., 
Rosopajnik adók., Ribnik pk., X Bajiéi, Ku- Belová_r-Körös vm. BjeZovar-Krilevci, belo

nléka Planina, Lonjgal'i, Pavi<!iéi, Ribnic!ki Kunié, vári bjelovari j., cs. O. Kap ela, u. t. Podrava ki 
Rosopajnik; Zágráb vm. Zagreb, karolyvárosi NoviBrad, u. p. Zrinski Topoiovae. · 
- kariovaci j., ház 1331 f. 706, H., rk. Ribni<!ki Ro!danlk adók., Rajié pk., Poeaega vm.
Kunié, 1.668 kb., tsz. ZáiJfáb ZaB'reb, jb. és Pozega, novskai j., ház 77, i 4.19, H., rk. Gornji 
ah; Károlyl'áros Karlovac, cs. O. Mali Modru§- Rajié, kg. Donji Rajié, 1.501 kh., tsz. Pozsega-
potok, 96, XXVI, 84-, u. t. Károlyváros Kar· Polega, jb. Novslr.a, ah. ÚjBradiaka I7ova Gra-
lovac, u. })• Donje Prilisée. diAka, cs. ö. Novslr.a, 78, XXVII, 89, u. t. és 

Rosopajnlk O, Rosopajnik afiók., Ribnik pk., u. p. Gornji Rajió. · 
Zágráb Zagreb, károlyvárosi karlo- Roldanik O, Roidanik adók., Rajié pk., .Po
nci j., cs. ö. Maii Modru!ipotok, u. t. Károly- esega vm. Polega, novskai j., es. O. Novska, 
város Karlovac, u. p. Donje Prilisóe. u. t. és u. p. Gornji Rajié. 

Rosokun r'\, Vla!iko Polje adók., Brlog pk., Roienica adók., Pokupsko pk., Zágrcíb vm . 
. _ Lika-Korbava t~m. Lika-Krbava, otocsini - Zagreb, pisa1·ovinai j., ház 77, f. ü!, H., 

oto<!aci j., cs. ö. Otocsán Otoi!ae, u. t. Otocsán rk. Pok•Jpsko, 1.688 kb., tsz. Zágráb Zagreh, 
- Otoi!ae, u. p. BrloB-!itacija. jb. Pis&l'OVina, ah. Jaska, cs. O. Pokupsko, 96, 

Rosulje 1"'1, Smiljansko B1·do adók;, Smiljan XXVI, 88, u. t. Pisarovina, u; V• Pokupsko. . 
pk., Lika-Korbava · t~m. Lika-Krbava, gospiéi Ro!enlca. O, Ro lenica adók., Pokupsko pk., 
j., cs. o. Bru~ane, u. t. Gospié, •· p. Smiljan. Zágráb t~·m.. Zagreb, pisarovinai j., es. o. 

R os u lj e I. Kostajnica. Pokupsko, u. 1;, Pisarovina, u. p. Pokupsko. 
RoAin Ponor A Bu!im adók., Smiljan pk., Rollé fl, Modrus adók. és pk., Modrus-Fiume 

Lika-KorbCI1HI t~m. Lika-Krbat~a, B'ospiéi j., vm. Modrus-Rijeka, oplini j., cs. o. Moch·Ui, 
. ca. ö. Bruiane, u. t. Gospié, u. p. Smiljan. . u. t. és u. V• Modrui. 

adók., SveLi Ivan Zabno pk., Belovár- R o i i é e v o se l o l. Maia So 
Köröl vm. Bjelovar-Krilevci, kOrösi kri- ·r'\, Vrbovsko adók. és pk., 
levcü j., ház 183, f. 848, H., cseh, (), -T, 1. 790 kb., "m. Modrul-Rijeka, vrbovs-

. tsz: Belovár Bjelovar, jb. és ab. Kc'Jrc'Js Kri- koi j., ca. ö. Vrbovsko, u. t. és u. p. Vrbovsko. 
leve~ ..cs. O. Sveti lvan Zabno, 16, XXV, 88, Ro!manlél O, Kostrena Sveta Lucija adók., 
~' r. ~. Suiiak pk., Moclrus-Fiume 11m. Modrui-Rijeka, 

RodSée Q, RoviAée adók., Sveti lvan Zabno suilaki j., CL o .. Suiiak, •• t. Su!iak1 u. p. ~veta 
pt., Belot~ár-Körö• 11m. Bjelovar-Kf'ilevci, Lucija. · 
körösi krilevcii j., 0 , =r, cs. O. Sveti l van Rtl6 o, Lukovdol adók., Severin na Kupi 
Zabno, r. ~· pk., Moclrus-Fi.ume vm. Modrul-Bijeka, 

RoTlAka adók., Jukinne pk., Zágráb vrbovskoi j., es. O. Severin na Kupi, u. t. 
Zagreb, glinai j., ház 70, :E · óiO, Sz., kB· Vrbovsko, u. p. Severin ne Kupi. 
Majske Poljane, 1.096 kb., tsz. Petri.oja, jb. és Rton r\, Jablanac adók. és pk;, Lilca·Kor
ah. Glina, cs. o. Glina, 96, XXVI, 88, u. t. és bava vm. Lika-Krbava, zengi senji j., ca • 
•· P• Glina. o. Jablanac, u. 1i. és u. p. Jablanae. 

O, Roviika adók., Jukinac pk., Zá g- Bu«Sa adók., Orle pk., Zágráb vm. - Zagreb, 
ráb t~m. Zagreb, Blinai j., ca. O. Glina, u. t. naB'YB'Oriezai velikagoricai j., hú U2, f. 61'1, 
á •· p. Glina. . H., rk. Vele!levec, 1.106 kb., tsz. Zágráb ZaB· 

• 
R o v i i k i B r i j e r l. Roviiko Brdo. reb, j b. N &B'Jgoric.za V elika Gorica, ah. Sziszek 

Brllo r'\, Krilevac!ki Kraljevac adók., . Sisak, cs. c'J. Lekenik, 53, XXV, 82, u. t. 
Sveti Ivan Zabno pk., Belovár-Köröa vm. NaB'JB'Ol'Ícza Velika Gorica, u. p. Orle. 
Bjelot~ar-Krilevci, körösi kriievcii j., cs. O. Rni!a O, Rul!a adók., Orle pk., Zágráb tim. 
Sveti Ivan Zabno, u. i. és •· P• Rovisée. Zagreb, D&B'Jf!'Oriczai velikagoricai j., cs. c'J • 

• • 

• 

• 

• 
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J,ekenik, u. t. Nagygorioza Velika Gorica, u. p. ah. Zágré.b Zagreb, cs. O. Dugo aelo, 58, XXV, 
Ode. l:i2, u. t. és u. p. Dugo selo. 

Rudanono r\, Korenica adók. és pk., Lika- Rugvtea O, Rug\•ica adók., Dugo aelo pk., Zág
Korbava vm. Lika-Krbava, korenicai j., cs. o. ráb vm. Zagt·eb, dugoseloi j., cs. O. Dugo aelo. 
Korenica, u. t. és u. JI. Korenica. u. t. és u. JI. Dugo selo . 

Rnde adók., Podvrh pk., Zágt·áb vm. Zag- Rugvlcld Úrnec O, Rugvica· adók., Dugo selo 
reb, samqbori j., ház !78, :E 1.481, H., 0,. 1.!16 }lk., Zágráb vm Zagreb, dugoseloi j., ca. o. 
kh., tsz. Zágráb Zagreb, jb. Samohor, ah. Zág- Dugo aelo, u. t. és u. JI. Dugo selo. 
ráb Zagreb, cs. O. Samobor, 63, XXVII, 8:11, Ruja f""', Kosinj adók. és pk., Lika-KorbatHJ. · 

• 

u. t. és u. p. Samobor. tJm. Lika-Krbava, pcruAi6i j., cs. O. Kosinj, 
Rude O, Rude adók., Podvt·h pk., Zágráb u. t. Perulíi6, u. p. Kosinj. 

vn1. Zagt·eb, sarnohori j., 0, cs. O. Samobor, Rujevac adók. és pk., X Rujevac, Rujev~ki · 
. u. t. és u. p. Sn.mobor. Bealin,:lc; Zág't·áb vm. Zagt·eb, dvori j., ház tü, 

• 

H u d e l. Pribiéke llude. :E 1.1!!6, Sz., -T, rk. Gvozdansko, !U50 kb., tsz. 
Rudalinka f""', Lukovo Sugarje adók., Karlo- Petrinja, jb. Dvor, ah. Petrinja, cs. O. helyben, 

pago Karlobag pk., Lika-Korbava tJm. 96, XXVII, 88, u. t. Dvor, u. p. Rujevai!ki Be~-
Lika-Krbava, gospiti j., cs. O. Kn.rlopago · Kar- linac. 
lobn.g, 11. t. és u. p. Ko.t•lopago Karlobo.g. RujeTao O, Rujevac adók. és pk., Zágráb vm. 

Rudenica r\, Donje Primiiilje adók., Zagreb, dvori j., -T, cs. O. helyben, u. t. Dvor, 
pk.,ModrNB-Fiume vm. Modrtd-Rijda,szluiai u. p. Rujevacki Beilinac. · . 
- slunji j., cs. o. P1imiiilje, u. t. Szluin Sinn j, Ru.jevailld Bemnae · O, Rujevac adók. é.s pk., · 
u. p. Pdmiiilje. . Zágráb tJm. Zagreb, dvori j., cs. 0. Rujevac, 

Budenloe O, Drivenik adók. és pk., Modru.t· u. t. Dvor, ~-
Fi1lme vm. Modru8-Rijeka, cirkvenieai erik- Rujevo O, llovao adók., Ozalj pk., Zágráb ~'•· 
venicai j., os. ll. Kro.ljevioa, u. t. Gri!ane, u. p. · Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., cs. O. Sve-
Drivenicki Zagrad. tice, u. t. Károlyváros Karlovac, u.. p. Ozalj. 

Rude!\ Ö, Vrabee adók. és pk., Zágráb vm. Rujlea-plRD.a f""', Cesarica adók., Karlopaga -
Zagreb, zágrábi zagrebij., os. O. Vrapce, u. t. Karlobag pk., Lika·KorbatJa tim. Lilca-Krba""• 
Zágráb Zagreb, u. p. Stenjevec. . gospi6i j., cs. O. Bruiiane, u. t. Bru!!ane, . •· p. 

Rudal f""', Vrebac adók., Medak pk., Lika-Kor- Baii.ke Oitarije. 
bava vm. Lik a-Kt·bava, gospiéi j., cs. O. Medak, R u j n i o a I. Katinov ac. 
ll. t. Medak, u. p. Vrebac. · R u j n i c ·a l. Osiéka RujnicL . 

Rudlna Jagma 0, Pakra.~ka Poljana adók, és Rukljevlna O, Ja~Jabet adók. é1 pk., Varaiti 
pk., Poesega vtn. Pozego., pakráczi pakraci t~m. Varaidin, va'rasdi varaidini j., ca. ll. 

·j., ca. li. Uljanik, u. t. es u. p. Pakracka Poljana. N ovi Mazof, u. t. Varasdteplicz Vara!dinsk.e 
R u d i n c i l. Bjelopoljslti 'fuk. Toplice, u. p. Jalf.ahet. · 
R u d i n e I. H1·sina. Ruma adók. és pk., X Petrov Dvor, ; 
Rudinka f""', Donji Kosinj adók., · Kosinj pk., Beerém t~tn. Srijem, rumai j., hú 2.118, f,1U4o8, 

Lika-Korbava tJtll. Lika-Kt·bava., peruiiéi j., N., sz., h., m., o. =f, J), gk. Mitrovicza Mitro-
cs. O. Kosinj, u. t. Pet·uSi6, u. p. Kosinj. vica, 11.798 kh., tsz. Mitrovicza Mitrovica, jb. 

R u d n i c a I. Jerovec. és ah. helyben, cs. ll. helyben, 70, XXVIII, H, 
Rudolfovac 0, Podgorac &•Iók. és pk., Veróe~e r. _r- e. . 

tan. Virovitica, nasicz_i nasicei j., cs. G. mv., Ruma adó és pk., &ertm ""'- -
Podgoral!, u. t. és u. p. Podgoral!. Srijem, rnmai j.; , .:t, (r, cs. ll, helrben, 

Rudapolje adók., Bruvno pk., X Bruvanjska r. . _[ll e. · 
Klapavica, Bruvanjski Jasenav, Obradovi6i, Pak- R um e n j ak i Crlenjaki. 
lo.l'i6, Rudopolje; Lika-Korbava vm. Lika- O, Gora~i adók., Prezid pk., Motl,...... 
Kt·bava, gracaci j., ház 193, i. 1.8,0, Sz., h.,· Fi;ume vm. .Modrtd-Rijeka, filbari j., ca. ll. 
o, kg. Bruvno, 9.807 kh., tsz. Gospi6, jh. és ab. Cabar, -.. t. és u. p. Prezid. 
Graeac, cs. O. Bruvno, 79, XXVI, 8ti, u. t. Gra6ac, Jbmj1n:lca r\, Zt·manja-vrelo adók., 
v.. p. Bruvno. pk., Lika-KorbatJa tJm. Lika-Krbatla, 

Rudopo]je O, Rudapolje adók., Bruvno pk., j., cs. O. Zrmanja-vrelo, u. t. és u. p. Zrman,ja-
Lika·Korbava tJm. Lika-Krbava, graeaci j;, vrelo. . l 
o, cs. ll. Bru\'no, u. t. Graéac, u. p. Bruvno. R u p a 6 a l Bosiljevo • 

• 

H. u d o p o l j e l. Vrhovinsko Rudopolje. Rupölél f"\ Modru!! adók. és pk., Modnu-
Rugvtea adók., Dugo selo pk., X Rugvica, Fiume 11m. Modru8-Rijeka, ogulini j., ea. ll. 

Rugvicki Crnec; Zágráb vm. Zagreb, dugoseloi Modruii, u. t• és u. p. ltlot.lrul. 
j., ház U4, :E 761, H., Dugoselo és Savaki N art, R u p e l. Kamenjak. 
1.!03 kh., tsz. Zágráb Zagreb, jb. Dugo selo, Rus ~ Djakovack.i Selci adók. és pk:, Ver4e,. 
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vm. VirofJitica, dinkavád djakovoi j., cs. O. 3.1!2 kh., tsz., fb. ~s ah. Pozsega Pole~ea, c!!. G. 
Iliakovár Djakovo, u. t. és u. p. Diaková.r helyben, 78, XXVIII, 91. n. t. C:aglin, cgJ. 
Djakovo. RuAovo Q, Husevo adók. és pk., Pozllcga vtn. 

R us a n o v B r i j e g I. H:ulesit:. - Poiega, poz~egai po!egai j., o, cs. O. helyben, 
Rasntea O, Lupinjak adók., Hum na Sutli pk., u. t. Caglin. · 

Varasd fJm.- Varaidin, pregradai j., cs. O. Humski R u !l e v o l. Krmpotsko Ru§evo. 
Brod, u. t. Pregrada, u. p. Hum na Sutli. RnAkovae adók., Herek pk., BBlovár-Körc1s vm . 

BuAant adók., Gradina pk."X Karika, Lndislav- Bjelovar-Kriievci, gare§nicai j., ház 101, :E 
majur, Ujgrácz Novi Gradac, Pustara. Majkovac, 5U, H., rk. Stara Ploséica, 1.455 kb., tsz. Belová.r 
Ranja§, Ru!iani, Zlebina; Ver6cze vm. Virovi· Bjelovar, jb, GareAnica, ah. Belovár Bjelovar, 

. tica, verőczei virovilácai j., há.z 168, :f. 1.573, cs. O. lvo.nska, 16, XXVII, 87, u. t. Gareiínica, 
M., h., rk. Gradina, 5.!5~ kb., tsz. E;s~k Osijek, u. p. Berek. 
jb. és ah. Vel'Őcze Virovitica, cs. O. Trézenföld RuAkovae Q,.Ruskovac adók., Rerek pk., Belo- · 
-Terezino Polje, 78, XXVIII, 89, u. t .. Suho· vár-Körös t7tn. Bjelovar-Kriief1ci, go.reiinicai 
polje, u. p. Gradina. j., cs. O. lvanska, u. t. Gare§nica, u. p. Berek. 

RuArmi o. R uliani adók., Gro.dina pk., Verócze R u§ ko v a o l. Sarovo. 
fJtn. Virovitica, veröczei vh·oviticai j., cs. O. ...f.uAkonea adók., Ludina pk., X Komp1tor, 
Trézenföld Terezina Polje, u. t. Snhopolje, ~lustafma Klada, Okoiske Mladine, Rnskovica, 
u. p. Gradina. · Rnskovicka KoFa, Ru§koviéki Sokolovac; BeZovár-

Rull:lca adók., · pk., Pozsega vtll. Körös vm. Bjelovar-Kriievci, kutinai j., ház 
Pokg'tJ, brodi j., ház 9!, f, 447, H., rk. és kg. -..9, !. 607, H. .cseh, rk. Lodina és Vrtlmska, 

. Brad, 1.84.7 kb., tsz. Pozsega Poiega, jb. és ~-601 kh., t-:~z. Belovár Bjelové.r, jb. Kutina, ah. 

• 

. ah. Brod, cs. O. Brod, 78, XXVIII, 91, u. t. és Cazma, es. G. Kril, 16, XXVII, 87, u. t. és u. P• 
• • 

u. p. Brod. . Lu•lina. · 
RuAl:ica 0 Ru!iéica adók. Tmjani pk., Poesega R118koTf.ca Q, Ru§kovica adók., Ladina pk., 

· tnn. Poteg~, brodi j., cs. G. Brod, a. t. és u. p. !lelot•ár·K~~ös vm. Bjelovar-~-riievci, kutinai 
Brad. · J , cs. O. Klll~:, n. t. és u. p. Ludma. 

RuAeT&C adók., Sokolovac pk., X Pove1ié, Ru- Ruskovlckn Kosa r'l, Ruskovica adók., Ludina 
pk., Belovár-Körös "m. BjclofJar·Kri'fevc·i, ku. !ievac, Veéeslavec; Belovár-Körös vm. Bjelo-

. fJar-KriiefJci, kapronczai koprivuicai j., ház linai j., cs. 0· Kriz, u. t. és u. P• Ludina. · 
- Sokolovac r'l, Raskavica adók., 176, !. !JM, H., sz., rk. Sveti Petar Gvrstec, kg. 

Gornje Sredice és Lepavina, !l.s.:.7 kb., tsz. l;ldo- Lodina I>k., Belovár-Körös vtn. Bjelovar-
vl.r Bjelovar, jb. és ah. Kaproncza Kaprivoica K?·iievci, katinai j . ._.cs. O. Krif., u. t. és u. P• 

L ut! ina. es. a. Sokolovac, 16, XXV, 88,. u't t. Lepavina. 
u. P• Sokolovac. UuznA "-.., ll'eg Irig adók. és pk., Bzsrém 

tnn. Srijem, iregi irigi j., cs. iJ. Ii-eg ll'ig, 
BuAevae O, Ruilevo.c adók., Sokolovac I k., 1 · u. t. és u. p. refo(' Irig. 

BeZofJár·Körös fJtn. Bjelovar·Kt·iievci, ko.p- Ru!ll:·selo adók., Hreljin pk., X Hreljin!'ke 
ronczai koprivni.cai j., cs. a. l:iokolovac • u. t. u .. tni•:e, Plase, Ruiié-selo, Zastene ;. Mudrus· 

. LepaYina, u. P• Sokólovac. Fiume vm. Modrui-Rijeka, suaaki j., ház !!!!!5, 
BuAertca O, Radovica adók., Cetin-grad pk., t. 8~, H., 1·k. Hl'e1.iin, ':1!. 1 1t.i kh., tsz. OguJio, j b . 

. ~odrus-Fiume t~m. Modnci-Rijeka, szluini és ah. l:iuAak, cs. o. Kro.Jjevica, haditenrerészet, 

• 

• 

• 

- slunji j., cs. O. Cetin-grad, a. t. Szluiu Sluuj X X VI, 8!), u. t. és u. p. Hl'eljin. 
u. P• Cetin-grad. Rufil:·selo Q, Ru!ié-selo adók., Hreljhi pk., 

Rdevo adók. és pk., Pozsega t~m. Poeega Mudrus-Jt"iume 'lim. Modrus-Bijeka, suAaki j., 

• 
• 

• 

- po!epi j., ház 1:l!t, f. 701, H., o, cs. O. Kraljevtco., u.~. és u. p. Hre1jin. · 
• 

• 

• 

• 

• • 
• • 

• 
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• 

• 

SabljakoTO f"'ll, Rakovica ailó'k. ~s pk., Mna-1 Snl1nr!'llcA Kn}>P.1a f't, SllhOl'l'lko adlik., Pln!iki 
rus-Fiume vm. MudruJ-Rijelw, ~zln ni :~lu~tji pk., ll{odrus- Fi u me vm. Mud rt,li-Rijl'lka, ogu-
j., cs. O. Rakovica, u. t. és u. p. H.nk•1• ica. li ni j .. cs. O • . Jes~.m c-•, u. t. Pla4k:.r, 11. p. :-iahorsko. 

Sa b l j ak se l o l. Modru:.ki Sahljaki. Sahort~ko adók., Pla~ki pk., X Alr•oljerljllni, 
Sa b l j ak B e l o l. Osulin. Potoc1, 1-l.avni Lug, Sa b· orsko. Kapela, :O:o.hur,:ko, 
S a b l j a k s e l o l. Sabljakovo. Slu-ada; Modrus- J?iunze t'111. Modt•tt'S R rjf' l-rt. 
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oguliní j., ház !98, ·i. 1.951, H., o, kg. Jeseni ce, Bjelovar, cs. ll. Ivansko., 16, XXVII, 87, n. t. 
10.503 kb., tsz., jb, és ah. Ogulin, cs. ll. Jesenice, Belovár Bjelovar, u. p. Berek. 
96, XXVI, 85, u. t. PlaAki, [8]. Samarlca Q, Sa.mal'ico. adók., Bel'ek pk., Belo-

Saborsko O, Sahorsko adók., PiaAki pk., Mod- vát·-Körös vm. Bjelovar-Krile~Jci, garesnicai 
rus-Fif'me tJm. Modrus-Rijeka, ogulini j., o, j., o, cs. ll. Ivanska, u. t. Belovár Bjelovar, 
cs. G. Jesenica, u. t. Plaski, C8J p. u. · u. p. Berek. 

Sacerié•brd.o 0, Lui:elnica adók., Pisa1·ovina 0, Krasno adók., SzenlB"yllri!Y-
pk., Zágráb vm. Zagreb, Ilisarovinai j., cs. O. Sveti Juraj pk., Lika-KorbatJa ~m. Lika
Pisarovina, u. t. és u. p. Pisarovina. Krbava, zenggi senji j., cs. O. Krasno, u. t. és 

adók., Dre!nik pk., X Cvjetiéani, u. p. Szt>ntgyOI·gy - S\'eti ~uraj. 
Dre!ni~ka Lipoval!a, Gavranié, Grabovae, Jerlroviéi, SamatoTCi 11, Petrijevci adók. és pk., Verőele 
Sadilovac, Tominovae; Modrua-Fiume vm. vm. Virovitica~ eszé_ki osijeki j., cs. ll. Bizo-
Modrus-Bijeka, szluini sluoji j., ház ~3, :E vac, m. h., u. t. és u. p. Bizovac. 
1.596, Sz., h., =f=-, rk. Dre!nik és Rakovica, 4-.991 O, Modrovec adó.k., Gornja Stuhiea pk., 
kh., tn. Ogulin, jb. és ah. Szluin Slunj, cs. O. Zágráb vm. Zagreb, stubicai .j., cs. o. Donja · 
Nova Krilja, 79, XXVI, 84., u. t. Rakdviea, u. p. S~ubica, u. t. Doo;a :stubica, u. p. Gornja Stubica • 
Drelnik. . . Samobor adók. és pk., Zágráb vm. Zagreb, 

SadilOTAC O, Sadilovac adók., Dre!oik pk., samobori j., ház ö30, i. ~.7:l!6, H., o, !.889 kb., 
Modrua-Fiume t~m. Modrus-Bi,icka, szluioi tsz. Zágráb-- Zagreb, jb. helyben, ah. Zú.g1·áb-
aluoji j., -=f, cs. G .. Novo. Kdlja, u. t. Rakovica, Zagreh, cs. ll. helyben, 53, XXVII, 8~, 
u. p. Dre!nik. . _[ll e. ~-

Sartlél O, Grilane adók., Gri!ane-Belgrad pk., Samobor mv. és fllrdil, Samohor adók. és pk., 
Modrua-Fiume vm.. Modrus-Bijeka, cirkveni- Zágráb vm.. Zagreb, sarnohori j., o. cs. ll •. 
cei erikvenicai j., cs. O. Cirkveoica Crik- helyben, _[ll e. • . 
•eniea, u. t. és u. p. Grila,ne. Samob adók., Vrbovec pk., X Rakovel!ki 

S aj i 6 e v o l. Bednja. . Goli Vrh, Rakovel!ki Vrhovec, Samoborci;Belovár-
Salajcf O, Tul!enik. adók., Sveti Ivan Zaboo Körös 11m. Bjelovar-Kri.ievci, kllrOsi. kri

pk., Belovár-Kürös tJm. .Bjelovar-Kriievci, ~evcii j., ház 80, i. 4-511, H., rk. Vrbove~ki 
kOriJai kri!eveii j., cs. o. Sveti lvan Zabno, Rakovee, 1.296 kb., tsz. Belovár Bjelovar, jb. 
•· t. és u. p. Sveti Ivan Zalmo. és ah. KOrlis Kri!evci, cs. O. Hrckovljaoi, 16, 

GladnoA r'l, Cortanovci adók. és pk., XXV, 88, u. t. és u. p. Vrbovec . 
Beertm t~m. St"ijem, ópazovai · star;1pazovai j., S:unoborcl O, Sarnohorci adók., Vrhovec pk., 
cs. o. Karlóeza Srijemski Karlovci, u. t. és.u. P• BeloTJár-Köröa tltn. BjeloTJar-KriietJci, kilrllsi 
Cortanovei. . krüevcii j., es. ll. Brckovljaoi, u. t. és 11. p • 

• 

8 " 8 .. · · . . . . " K amo ors a u raya , l'U veo a o ., 
ser .. m vm. - r-&Jem1 1reg1 1r1g1 J., cs. u. a• p d h k z, 'b z b h · : 

· (R k ) ... Led" · K o vr p ., agra vm. agre , samo or1 J., .meo1ca, a ovac , u. h lOCI, u. p. a· S b ... b . es. O. amo 'Jl', u. ... és u. p. ::,amo or. 
me01ea. 

Samoborska Hrastina O, D.m1aslovec adók., 
SaJJnorec O, lvanci adók. és pk.,. Vartua Podvrh pk. Zágráb vm. Zagreb samobori j. 

tltf'l.. Varaid~ta, ivaneci j., cs. ll. Ivanci, u. t. cs. o. Sam~bor, u. t. é!l 11 , p. Samobor. ' · 
és u. P• IvancJ,' Snmoborska . Sreta ll elena O, Somoborski 

Salnlk adók., Vrbovee pk., X Salnik, Valetié, Klokocevec adók., Pou v. 11 pk., Zágráb vm.
Vinkovae; Belovát··Körös vm. BjelotJar-Kri· Zagreb. samobori j., cs. ll. Samohor, u. t. és u. p. 
ietJci, kllrGsi kl'ifevcii j., ház 171, i. 981, H., Samobo1·. · • 
4'-, rk. Preseka és Vrbovel!ki Ho.kovec, 2.1~ kb., Samoborske Celloe 0. Domaslovee adók., 
tsz. Belovár Bjelovar, jb. és ah. Koros Kri!evci, Podvrh pk., Zágráb tJm. Zagreb, sarnohori j" 
es. G. Vrbovec, 16, XXV, 88, u. t. és u ... p. Vrbovec. cs. o. Samobor, n. t. és u. p. Samobor. 

Salnlk O, Salnik adók., Vrbovec pk., Belovár· Samoborskl lt'arka~enc O, Domaslovec adók., 
Körös vm. BjelotJar-Kt·iieDci, kü1·0si kri!ev:cii Podvrh pk., Zágráb vt~a. - Zagt·eb, samobori j., 
j., -=f, oa. G. Vrbovec, u. t. és u. p. Vrhovec. cs. O. Samohor, u. t. és u. p. l:iamobor. 

Sal o p ek L uk e l. Cameronc. Samoborski tUokoce1·ec adók., Podvrh pk., X 
Sa l o p ek s e l o l. Modruski Salopeki. Bobo\'lca, Lug, Samoh·•rska l:iveta Helena, Samo· 
Sa l o p e t s e l o I. Ogulin. bol'ski Klokocevec, · San1 ·bor .. ki Otok; Zágráb 
Sam a r d l i j e 1 •. 'l'omingajske Sama1·.lzije. vm. Zagt·eb, sarnohori J., ház 1!!6, !. 919, H .• 
Samarlca adók., Berek pk., X Samarica, Simlja- rk. Samobor, 1.5~ kh. t:sz. Zágráu Zagreb, jb. 

nit; Belovár-Körös vm. Bjelovar-KrieelJci, Samohor, ah. Zágráj, · Zagreb, cs. ll. Samobor, 
rareloicai j., ház 195, i. 9:>7, H., sz., o, 11.~54 kb., ó3, XXVII, 82, n. t. es .u. P• l:iamohor • 

• 

taL Belovir Bjelovar, jb. Garelnica, ah. Belovár Sam()bOrliJki JUokocenc O, Santoboraki Kloko-

. lOi• 
• 

' 
• 

• 

• • 

• 

• -

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

... 



• 

• 

• 

\ •• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-
• 

• 

• 

• 

• 

• • 

16!0 Sam Sav 

i!evec adok., Podnh pk., Zúgr(íb '1111&. Zagt·eb, Saro\·o O, Yodena Draga adók., Rosiljevo pk.~ 
1amohori j., cs. ö. Samohor, u. t. és n. p. Samobor. Modrua-Fiume t•·lll. Modrus·Rijeka, vrbovskoi 

Samoborski Novaki O, Kerestinec adók., Sveta j., cs. ö. Generalaki Stol, u. t. Henerals.ld _Stol, 
Nedjelja pk., Zcíg·ráb vm. Zagreb, samobori j., n. J). Hosiljevo. 
cs. ö. Stupnii!ki Obrei, u. t. Sarnohor, u. p. Sveta Snrvali Szarvas adók. és pk., Verócze t~m. 
Nedjelja. Virovitica, eszéki osijeki j., ház 2l9, !. 

Snmoborskl Otok. O, Samoborski Klokoi!evec 1.191, N., o, 2.349 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. 
adók., PodvriJ. pk., Zágráb vm. Zao·reb, samo- Eszék alsóváros Osijek donji grad, ab. Eszék-
bori j., cs. ö. Samobor, u. t. és u. p. Samobor. Osijek, cs. ö. Tenye Ten~a, 78, XXVIII, 91, 

Samoborskl Strmec adók., s,·etn Nedjelja pk., ~ (Drá.vaszarvas), 4 ~ • 
X Bestovj<!, Ore5je, Samoborski Strmec; Zágráb Szarvas O, Szarvas Sarvas adók. 
"'"· Zagreb, sarnohori j., ház ~34, i. 1.641, H., és pk., Verócze '11111. eszéki osi-
rk. Sveta Nedjelja,!!.885 kb., tsz: Z!gráb Zagreb, jeki j., o, cs. ö. Tenye 'fenjn ~ (Dr.iva-
jh. Samobor, ah. Zágráb Zagreb, cs. ö. Sainobor, szarvas), ~· 
öS, XXVII, 8!!, u.- t. Samobor, u. p. Sveto. Nedjelja. S é. r v i z I. Djakovacki Josipovac. 

Samoborskl Strmec O, Samoborski · Strmec Sast Q, Obrezina adók., Novo Ci~e pk., Zá g-
adók., Sveta Nedjelja pk., Zágráb Vlll. Zag·reb, ráb '!lm. Zagreb, nagygoricmi velikagoricai 
sarnohori j., cs. ö. Samobor, u. t. Samobor, u. P• j., cs. ö. Nagygoricza V elika Gorica, u. t. 
Sveta Nedjelja. .. . N~gygol'icza Velika Gorica, u. p. No\·o éi~e. 

Samobors:ti Vratnik 0, Slani Do l adók., Pod vr h Sasovac adók., Rai:a pk., Belo'!láT-Kóröa 
pk., Zágráb Zagt·eb, sarnohori j., cs. ö. Bjelovar-Kriievci, belová.l'i bjelovari j., ház 
Samobor, u. t. és u. p. Samobot·. 79, %, 412, H., rk.. Rai:a, 1.366 · kh., tsz., jb. és 

Samoborsld Vrbovec Q, Domaslovec adók., ah. Belovár Hjelovar •. ~s. ö. Raéa, 16, XXVII, 
Podvrh pk., Zágrab vm. Zagreb, sarnohori j., 87, n. í. Severin, u. p. Raca . 
cs. O. Samobor, u. t. és n. p. Sarnoh or. Sasovac Q, Sasovac adók., Raca pk., Bellnár
. Samoborsko Brezje 0 1 Kerestinec o.dók., Sveta Köt·öa tnn.. Bjclovar-Kt·iie'llci, belovári bje
Nedjelja pk., Zágráb. vm. Zagreb, sarnohori lovari j .•. cs. ö. Haea. a. t. Severin, u. p. Raca. 
j., cs. ö. Samob~r, u. t. ~nmobor, u. p. Sveta Sastavak O,J.o'urja.r.. adók., Szluin Slunj pk., 
Nedje1ja. Modrua-Fiume tim. Mod-ru8-Rijeka, szluini . 

Samoborsko Cerje 'll.dók., Podvrh pk., X Bras- slunji j., cs. ö. Szluin Slunj, u. t. és u. p. 
lovje, Kotari, Manjo.vas, Podvr5ko Bukovje, Samo- Szluin Slunj. . 

· ~orsko Cerje; Zágráb vm. Zagreb, sarnohori S o. s t a v k i l.. Simljanica. . · 
j., ház ISO, :E 1.1()4., H., t·k. Kotari, Plesivica és Sntnica adók., Petrijevci pk., Verócse ";n.-
Rude~ t.S5S kh., tsz. Zágráb Zagreh, jb. Sanio- Vit·ovitica, eszéki osijeki j., hé.z 165, f. alU, 
bor, ah. Zágráb Zagreb, cs. ö. Samobor, 53, H., t·k. Petrijevci, 1.67€) kh., tsz. Eszék Osijek, 
XXVII, ~j, u. t. és u. P• Samobor. jb. Eszék felsőváros Osijek gornji g1·ad, ah . 
• Samoborsko Cerje Q, Samoborsko Ce1je adók., Eszék Osijek, cs. ö. Bizovac és Valpó Val-

Podvrh pk., Zágráb 11m. Zagreb, sarriobori j .. povo, 78, XXVIII, !U,~. u. t. és u. l'· Petrijevci.· 
cs. O. Samobor, u. t. és u. P• Samobor. Satnica o. Sntnica adók., Petr·ijevei pk., Ve-

Sanaderovac 0, Sm·uja adók., Srb pk., Lika- rócze 1nn. Vi·rovitica, eszéki osijeki j., rs. ö. 
KorbatJa 11m. Lika-Krba'!1a, alsólapaczi-donji- Bizovac és Valpó Valpovo, u. t. és u. p. 

· lapaci j., cs. ö. Srb, u. t. éli . u. p. Srb. Petrijevci. 

Sa nk o v i t i L B~elovac. · Sa\·iél r"', Pdmisljanski T !"Zi é aJók., Primislje 

• 

Sapcl a~~k., Gar~m P~·· Pozaega t~m. .~o- pk., Modru-Fiu"ze t:m. Modn18-Rijeka, szlu-
iega:. ~~·~d1 J., ház Si, :E '.w. H., n., r., rk. Gntcm, ini slunji j., cs. ö. Primi~lje, n. t. Szluin--, 
gk. StbiDJ, ~i· Novo TopolJe, 1.15!1 kb., tsz .. !ozs~ga Slunj, u. P• Primiiilje. . 
- Polega, J b. és ah. Brod, . c~.ö. Gal eiD, 'B, S a v i é P u s·t a l. fiai.: i n ci. 
XXVIII, 91, u. t. és a. P• Gar~m. • . 

S l O S · adók Garéin pk ."0 8• a Savrn!!cnk O. Domaslovee adók., Podvrh pl:., apc ' a pel ., ., ... -, 8 .. g Z, 'b Z b . . S 
tJm. Pozega, brodi j., cs. ö. Garcin, u. t. és agra 'l:m. agreb, samo or1 J., cs. ö. a-

G •. mobor, u. t. és u. p. l:iamobor. u. p. arcrn. . 
Sapna adók., Bektele pk., X Darkovac, Snpna; Savska Cesta r"', Vrbo\·ecka, Poljaua adók., 

Pozsega vrn. Po'iega, pozsegái po~egai j., Vrb~~vec. pk., ~elová~-Kü~_ü•. vm. . Bjelovaf'
ház 86, f. fiSO, u., n., rk. Rusevo, kg. Londzica, Kruevc1, körős1 krr!e,·cu J., cs. ö. V1povec. 
~.100 kb., tsz., jb. és ah. PozseB'a Polega., cs. a. t. és u. »· Vrbovec. .. · 
ö. Ru~evo, 7~. XXVIII, 9 l, u. t. és u. p. Caglin. Savskl Mar of 0, Lad ui! adók., Brdovec pk., 

Sapna Q, Sapna adók., Begte!e pk., Poz11ega Zágráb 11m. Zagreb, z:.ígrá.bi . zal.{rebi j., cs • 
.,"&. Poiega, ~zsegai po!egai j., cs. ö. Rusevo, o. Zapre~ié, ~. ~ e. 
ll. t. és u. p. <..:aglin. · S:nskl N:Lrt O, Okun~éo.k adók., Dugo sela 
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pk .. ZCígráb "m. Za_qreb, dugoseloi j., o, cs. ráb 1Jm. Zagreb, jaskai jastrehnrskoi j., cs. 
o. Sesvelc, a. t. és n. p. Dugo selo. ll. Koslnnjevac, u. t. Kra!ié, u. p. Radnloviéi. 

Sai.ije adók., B11~ pk:., X Kamenski Vu~jak, Seknllé·dolac (""l, Smokrié adók., Lovinac pk., 
Mijajlijl', Mrkoplje, Sa~je, StrijezeTica; Pozseoa Lika-Korba"a "m.. IA-ka-Krba?Ja, graeaci j., 
.,m. Poiega, pakráczi pnkraci j., ház 110, i. cs. ll. Lovinac, u. t. és u. p. Lovinac. 
1.014. Sz., rk. Pa.krácz Po.krac, kg. Strijeze v i co., Sek u l i é i I. Krakar. . 
6.552 kb., tsz. Pozsega Pozega, jb. és ah. p,,k- Sek u l i 6 i l. Sekulié. . • 

rtcz Pakrac, cs. ll. Bucko Karnens ko, 78, XXVII, S e k u l i 6 i l. Toboliéki Seknli6i. 
89, u. t. PakríLez Pakrac, u. p. Bu~ko Kameosko. Sekulinel adók., Slatinski Drenovae pk., Ve-

S:ttije O, Saiije adók., Bué pk., Pozsega 1Jm. rócu tJm. Viro1Jitica, szlatinai - slatinai j., 
-Poiega, po.kráczi pakraci ,i., cs. O. Bucko ház 117, i. 813, Sz., rk. Vo~in, ks. Smude, 5.862· 
Kamensko, u. t. Pak:rácz Pakrar, u. p. Bucko k:h., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Szlatina -

• • 
Kan1ensko. Slatina., cs. O. Slatinski Drenovac, 78, XXVIII, . . 

S b i nj i n I. Jercinoviéi. . 89. u. t. Voein, u. p. Slatinski Drenovac. · 
s,•dalce O, Turke adók., Bt•ód K.fm. Brod Sekulinel O, Sekulinci adók., Slatinski Dre-

na Kupi pk., Modrus-Fiume 1Jm. Modrus· novae pk., Verócse "'"· Viro?Jitica, szlatina1 
Rijeka, delnicei j., es. O. GP.rovo, a. t. Bród - slo.tinai j., cs. ll. Drenovae, u •. t .. 
1\.lm. Brod na Kupi, u. p. Go.spo.rei. · Vocin, u. p. Slatinski 

• Sediari f"', Latin adók., Plaski pk., Moclrus- Seln adók. és pk., Zágráb t>m. Zagreb, 
Fi"me '!lm. Modru8-R·i..ieka, ogulini j., es. O. sziszeki sisaki j .. ház 83,~ 4-81, H., (i, kg. Pet
Pla!iki, u. t. és u. ,. Plaski. rinja, 3.27-i- kb., tsz. Zágráb Zagreb, jb. és ah. 

Sedlaricn adók., Pitomnea pk., X Podnr:ianj, Szisz ·k Sisak, cs. o. Sziszek .Siso.k, 53, XXVII, 
SedCarica; Belot:ár· Kö1·üs tm~. Bjelot•ar-Kri- 82, u. t. Sziszek Sisak, ~. 
iet,ci, gjurgjevaci j., ház 189, ~ 1.04j, H., rk. Tur- Scla O, Sela adók. és pk., Zágráb tJm. -
nasiea, !1.864 kh., tsz. Belovár Bjelovar. jb. Zagreb, sziszeki sisaki· j., O• cs. O. Sziszei.-

. Gjurgjevac, ah. Belovár- Bjelovar, cs. O. Pitomaéa, Sisak, u. t. Sziszek Sisak, ~-
16. XXVII, 87, u. t. és u. p. Pitomaca. Se l a l. Dobranska Sela, Moro.vii!ka Sela, Ra-

. Sedlarica O, Sedlo.rica adók., Pitomaca pk., venska Sela, Sesvetska Sela, Zakanjska Sela. 
Belo.,ár-Körös t~m. Bjelovar-Kriievci, gjur· S e l a l. Hri!ié. 
gjevaci j., es. O. Pitomaca, u. t. és u. p. Pitomaca. Se l a l. Selsko Brdo. 

Sedlenica r;, Luko1·o Su11arje o.dók., Karlopaga SelakoT:l. Poljana adók., Krstinja pk., Modrus-
1 

- Karlobag pk., Lilm - Kot·batJa ,;m. Li ka- Fiutm: tJm. Modrua-R~jeka, vojniéi j., ház 9, i 
Krbat>a, gospiéi j., cs. O. l.{arlopago Karlobag, 14{), Sz., h., kg. Siroka Rijeka, .f..834 kh., tsz. Ogulin, · 
u. t. és 11. p. Karlopago Karlobag. jb. Krnjak, ah. Szluin Slunj, cs. O. Krstinja, 

SegoTina O, Prkos adók., Ras;nja pk., Varasd !l6, XXVI, S.f., u. t. Vojni6, u. P• Krstinja . 
.,m. Varazdin, ludbregi j., cs.. ö. Ludbreg, SelakoTa Poljnna O, Selakovo. Poljana adók.; 
u. t. és u. p. Rasinja. . Krstinja pic., Modrus-Iliume vm. Modrui· 

Seketin 0, Sveti Ilija o.dók., Biiikupec pk., Rijeka, v~j~iéi j., cs. O. Krslinjo., u. t. Vojnié, 
TT .:1 r.- .. .:1. · d' ft"d' . . u. p. KrsbnJa. 

· r ara.au. 'IJm. r arazu.,n, varas 1 varou. 1m J., . . . 
es. o. Varasd· Var&Zdin, u. t. Vo.ro.sd-Varafdin, Sel1m~c O, M1~ove~. ~dók., Svel1. Petnr Q,·~-
11 p Varasdteplicz Varaidinske Toplice . bovec p ., Bclo?Jar-Koros vm. B;elovar-Kr~-

• • . · · ze?Jci, kOrllsi krizevcii j., cs. o. Sveti Pclar 9•. ZacretJe. a~ó~. és pk., Vara~d Orehovec, u. i. Gornjo. Rijeka, u. p. Sveti Petar 
em. Varaedtn, krapmat J., cs. O. ZacreiJe, Orehovec. -

a. t. é~ u~ P• Zacrelje. . · Selce adók., és pk., Modrus-Fiume t~m. -
S ek l r J e v o sc l o l. Sektrovo selo. . Modru8-Ri,iel;a, cirkvenicai Cl'ikYenicai j., ház 
SekiroTo selo O, Hum adók., Gornja. St u- S'!ti, ~ 1.4-ti7, H., 0, kg. Rijeka, l. !lU, kh., tsz. 

biea pk., Zá_qráb tJtn. Zag1·eb, stubieai j., Ogulin, jb. Cirkveniea Crikvenica, ah. Suiia..k, 
es. ll. Donja Stuhica, n. t. Don ja Stubica, u. p. es. 0.· Cirkveniea Crikvenica, haditPngerészet, 
Goruja Stubiea.. XXVI, 85, tf,, _[ll e. ~· . 

Seknlié auók., Sosice pk., X Buliéi, Drage, Selce O, Selce ndók. és pk., Modt·us-FiutM .. . 
Kuljaji, PilatoYci, Hallatoviéi, Sekuli~, Zumbe- tJm. Modrus-Rijcka, cirkvenicai erikvenicai 
racki Doljani, Zumherai::ki Goleiii, Zumbera~ki j., o' cs. o. Cii'kvcniea Grikvenica, j,, D e. 
Popoviéi; Zágrcíb vm. Za_qreb, jaskai jasl- ~- .. 
rebarskoi j., ház 288, f U!33, H., 1·k. Drage és Se l c e l. Dramo.ljsko Selce, Zumberaci.o Selce. 
Rarlatovi 6 i, 4..7fi2 kh., tsz. Zágráb Zagreh, jb. S e l c e I. Petrijeva.cki Selci. 
és nb. Jaska Jastreho.rsko, es. o. Kostanje\'II.C 1 Selcl Q, Natkri2ovljan adók., Kt'i!ovljan-

• 
9 j, XXVI, 82, n. t. Krn~ié, u. p. Radatoviéi. Cestica pk., Varasd t~m. Varalclin, varasdi-

Sekulié O, Sekulié adók., Sosice pk., Zei g- vara!dini j., cs. O. Vinica, u. t. és u. P• Vinica • 
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Selei! 0, Orlovnjak nuók., Tenye TE>n!a pk., SeintcR Q, Seinica adók., ~llu·ija Bhllica pk., 
Yerócse tltn. Virovitica, e5zéki ·- osijeki j., Zág1·áb vm. Zagrcb, slubicai j., cs. ö. ~I:u·ija 
cs. 6. Tenn 'l'enja, n. t. Eszék Osijek, u. p. Bis tl'ica, u. t. és n. p. Maríja Bistrica. 
Tenye Tenja. Se l n i c a l. Banska Seln:ca, 1Jonje Selnica. 

Seline n, SzentgyörBY Sveti Ju1·aj adók. Gornja Selnica, Miho!eilka Selnica, Pod1·avska 
és pk., Lika- Korba·v" vm. Lika - Krbava, Selnica, Sesve1ska Selnica, Séitarjevska Selnicn, 
zenggi senji j., cs. ö. Zengg_- Senj, u. t. és Vukmanska Selnica. 
u. J)• Szentgyörgy Sveti Juraj. S e l n i c a J. Topliéki Borii!evec. 

S e l i n e J. .Milkoviéa Se line, Priznanske Seline. Sclnlk adók., Ludbreg pk., X Obrankovec, 
ScllAée adók., Sunja pk., Z!igráb tltn. Zag- Priles, Selnik j Varasa vm. Yarazain, lud

reb, petrinjai j., blí.z 53, i. 2í9, H., rk. Sunja, bregi j., ház 149, i. l.O.U, H., rk. Ludbreski 
318 kh., tsz., jb. és ah. Pelrinja, cs. G. Sunja, Sveti Gju1•agj és Ludbreg, 999 kb-., tsz. Varasd-
9ti, XXVII, 83, n. t. és n. p. Sunja. Varaidin, jb. Ludbreg, ah. Varasd . Varat.din, 

Selllée O, Selifiée adók., Sunja pk., Zág,·áb cs. ö. T..udhreg, 16, X XV, 88, u. t. és n. p. 
~~~~. Zagreb, petrinjai j., cs. ö. Sunja, n. t. Ludbreg. · . 
és u. P• Sunja. Selnfk o, Selnik adók., Ludbrer pk., Varasd 

Se l i !i é e I. Ldfarsko Seli!iée, Letovaniéko '"''· Varaicli-n, ludbregi j., cs. ö. Ludbl'eg. 
SeliSée. · 611 . a. t. éa u. p. Ludbreg. 

SeUiina ctglenica f"', Srpsko Seli!ite adók., Kutina Se l n ik· l. Maru!ievecki Selnik. 
pk., Belovár-Kö.rös mn. Bjelovar-Krilevci. Selno ndók., Krapinateplicz Krapinske-
li.utinai j., cs. ö. Kutina, u. t. és u. p. Ku ina. Toplice pk., )(. Maii Gresurovec, Materovec. 

Seli!ína Iattnica O, Srpsko Seiiste adók., Oralje, Selno j Varala 11m. Varazdin, pre-
Kotina pk., Belo11ár-Köröa 11m. Bjelo11ar-K,·i· gradai j., ház 276, i. 1.495, H., rk. Kt·apina
Jevci, kutino.i j., cs. ö. Kulina, u. t. és u. P• tepllcz- Krapinske Toplice és V elika Erpenja, 
Kulino.. . l. 782 kh., tsz. V arasd Vara!din, jb. Pregrada., 

SeUiina lUku.lanlca n, Katolicko Seliilce adók., ah. Krapina, cs. ö. Preg~·ada, 58, XXV, 81, u, t. és 
Lodina pk., Belo'Cát·-Körös tltn. Bjelo11ar-Kri· o. p. Krnpina.tepli: z Krapinske Toplice. 
iet~ci, kutinai j., cs. ö. Popovaca, u. t. és u. p. Selno O, Selno adók., Krapinateplicz Kra-
Ludina. · . pinske Toplice pk., Varasa "''n. Varaidin, 

Semna RJbnjaca n, Katolicko SeUée adók., pregradai j., cs. ll. Pregrada., u. t. és n. p. 
Ludina pk., Belovár·Köt·ös vtn. Bjelovfi.,'-Kt·i- Krapinateplicz Krap~nske Toplica. 
fevci, kutinai j., es. G. Popova!!a, u. t. és u. P• Sclo O, Cabar adók •. és pk., Modrus·Fium~ 
Ludina. . . ""'· Modru."Y-Rijeka, cabari j., cs. ö. Cabar,. 
· S e l is t e l. Boriéa. Seliste, Dreinicko Seli!ite, n. t. Úabnr, u. p. Triée. 
Ko~~ajnicko Se~sle, L~d~evaiik~ S_e~iAle, Maro.d~cko Selsko Drflo Q, L·jevo ~redicko adók., Pisa
Sehs~t!, ~o~OJsno Se!1ste, ~m•lJatsko Sehste, l'O\'ina pk., Zcigráb vm. Zagreb, pisarovinai 
Varosko ::;ehste, Vrebacko SelJste. . j., cs. ö. Pisarovina, u. t. és u. P• Pisarovina. 

Se lis t e 1. Donji Kos nj. S lj 1 d k é k X s l' · s )' · 
S l . • t 1 p db 't · . eme c a ó • s p ., eme JCl, eme Jel-

e 1 s e . o n o raJ. ~. k p J. Tr ó y· · · d' k 
S l · • l 1 p 1 o.1·o o o Je j ,. er cse vm. Jrot1d1ca, 1a o-

e ls e . opo~o se o. á . d' k . • l ... _ "63 .c 1 ~61 Il ::t 
S l · , t 1 R d 1., b ·d v ti J& ovo1 J., 1.... .. , ot. ... , ., n., u, 

e u e . en u le- l o. k D . 4 ' 3 kh E k O .. k 'b é 
Se l is t e l. Vel mirovac. gh. D~pksm: ... öUn· k ., tsz. szév ka . SIJ.e x'·x~\;Ills 
S. l .• t e l v· ; a .. Ja ov... Ja ovo, cs. ö. u • 7~. 4 • • 

CIS .lSUC. 90 OO(S lj'"''kPlj)A-~ 
S e l · 't 1 z 1 · , .L, eme ct-o1ro o o e , ~-

J s e • a OJ. 
· se 1 j a n e c 1. Podbelaki Seljanec. Semeljel O, Semeljei adók. és pk., Vet·ócs~ 

Selna adók., Gari!in pk., Pozseg a 11m. Poiega, v_tn. Yiro11itica, ~~a~ová.ri ~jakovoi j., cs. O~ 
hrodi j., blíz 58, f 3~1, H., sz., n., rk, Garcin, 'uka, u. ~· s~melJCL-Stroko PolJe, ~. 
gk. Sihinj, kg. Klokocevik, 650 kh., tsz. Pozsera SemdjcHUroko. Polje 0, Semeljei adók. és 
- Po!ega, jb. és ah. Brod, ca. ö.· Gari!in, 78, pk., Ve,·ócze vm. Virovitica, diakovál'i dja-
XXVlll, 91, u. t. és u. p. Garc!in. kovoi j., cs. ö. Vuka, :r, u. p. Semeljci. 

Selna O, Selna adók., Garcin pk., Pozsega Semlce·vlél O, BeJgrad adók., Gri!aoe-Belgrad 
11m. Po}ega, brodi j., es. ö. Garc·n, u, t. és pk., Modrus-Fiume vtn. Mod,·u-~-Rijeka, cir-

. u, p. Gari!in. kvenicai- cr&kvenicai j., cs. O. Cirkvt'niea 
Seinlea adók., Maríja Bisb·ica pk., X Bislriiíko Crikvenico., u. t. Gri!ane, u. p. Tribalj. 

Podgradje, Seinica j Zágrdb "'n. Za,qreb, stu- Senj Zengg v., Lika-Korbafia tim. Li ka·-
. hicai j., ház 241,! 1.5611 H., rk. Maríja Bislrica, Kt·bava, ház 467, i. l.-1.!96, H., o. T> 497 kh.1 . 

.2.387 kb., tsz. Zágráb Zagreb, jb. Stubica, tsz. Gospié; · jb. és ah. helyben,· cs. ö. helyben, 
ah. Zligráb Zagreb, cs. ö. Marija Bislrica, 53, haditengeré~zet, XXVI, 85, ,t, , _[It e. • 
XX V, ~1, u. t. ls u. p. Marija Bistrica. . Senjanska Luka "• V irje adók. és pk., Belorci r-
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Köt·ös vm. Bjelovar-Krile~ci, gjul'gjevari j., Seonsko Pothillje n, Seona adók., Nasicz -
cs. ll. GjUJ·gjevac, a. t. és u. P• Virje. Nallice pk., Verőcse vm. Virovitica,- nasiczi 

Senjska Draga Q, Szentgyoa·gy Sveti Juraj nneicei j., cs. ll. ~asicz Xdice, u. t. és •· P• 
adók. és pk., Lika-Korbava vm. Lik"·Kt·bava, Xasicz NI!.Sice. 
zenggi -- senji j., cs. o. Senj, a. t. Zengg Sepeina r-, Buda§evo adók., Topolovao plt., 
- Senj, a. p. Szenlgyörgy Sveti Juraj. Zágt·áb vm. Zagreb, sziszeki sisaki j., cs. G. 

Senjskl Sntl Krlt: r-, SzentgyOrgy Sveli Gus~e, a. t. Sziszek Sisak, a. p. Topolovac. 
Juraj adók. és pk., Lika-Kot·bava vm. Lik a- Se p i! i n a P us t a I. Sepi!ina. 

· Krbava, zenggi senji j., o, . cs. ll. Vra tnik, Sertlél 0., Brinje adók. és pk., Lika-Korbava 
u. t. Zengg Senj, u. p. Szentgy6rgy Sveti vm. Lika-Krbava, hrinjei j., cs. O. Brinje, 
.Juraj. n. t. és u. p. Bai.nje. . 

Scnjsko Q, Vrbovsko adók. és plt., Modrus- Sertlé-poljana O, Dreinik adók. és plt., Mod
Fiu·me vm. Modru8-Bijeka, vrhovskoi j., cs. ö. rus-Fiunu: ·vm. Morlrv8-Bijeka, azluini -
Vrbovsko, a. t. és a. p. Vrbovsko. slunji j., cs. o. Rakovica, a. t. Rakovica, •• p. 

S e n .i s k o - V l' b o v s k o l Senjsko. Dremik. . 
SenkoTBc n Medinci adók., Felsc'!mihoijácz S e r t i é s e l o l. Jezeranski Serliéi. 

Gornji Miholjac pk., Verőcse vm. Virovitica, Se r t i é se I o ko d S v e t i P e t r a (P o r-
azlatinai alatinai j., cs. o. Sopje, u. t. és a. p. k u l a b e) l. Se~tiéi. 
Medinci-Senkovnc. Sestranec O, Lepoglava ·adók., Ivanci plt., Va-

SenkoTackl Zv,Jerlnja\J[ n, Medinci adók., rasa vm. VaraicUn, ivaneci j., cs. !), lvanci, 
Felsc'!miholj;ícz G01·nji Miholjac plt., Verőeze u. 1i. és u. p. Lepoglava. 
vm. Vi1·ovitica, szlatinai alatinai j., cs. ö. Se s t r u n e c J. ~rstranec. 
Sopje, a. t. és u. p. Medinci-Senkovac. SeSTete adók. és pk., X Brelitje, Gra.-

S e nk o v c i l. Senkovnc. neliinski Novoselec, Jelkovec, Sesvete; SPsvetska 
Seoee adók., Újkapela Nova Kapela pk., Sopnica; Zágráb vm. Zagrelr, zégribi zar-

Polsega vm. Poiega, újg1•adiskai novagrn- rebi j., ház 198, f. 1.170, H~, o és ~k. Graneiiina, 
ciiikai j., h .. 96, f. 501, H;, rk. Újkapela Nova 3.093 kb., tsz., jb. és ah. Zágráb Zagreb, cs. ö, 
Kape]a, 2.096 kb., tsz. Pozsega Pozeg~, jb. és helyben, 53, X_XV, t!l, r. fil e. ~-
ah, Ujgradiska Nova GradiAka, cs. ö. Ujkapela Sesvete O, Sesvete és pk., Zágráb "'"'· 
-Nova Kapela, 78, XXVII, 89, u. t. és a. P• Za,qreb, zágribi zagrebij., O• cs. O. helyben, 
ÚJkapela Nova Kapela.. ~. r. (ll e. ~- · 

Seoce o, Seoce adók., Ujkapela Nova Kapein :sc s v e t e l. Ludbre§ke Sesvete, Pozen~e Ses-
pk., Pozs1ga 11m Pozega, újgradiskai nova- vete, Vojakovai!ke Sesvete, 

• 
gradi.§kai j., cs. o. Ujk'"pelá Nova Kapela, u. t. Sesvetska Sela Q, Sesvetski Kraljevec adók., 
és u. p. Újkapela Nova Kapela. Sesvete pk., Zágráb vm. Zagreb, zégribi -

Seocl adók., Vanjaka Pozega pk., Possega vm. zagrebi j., cs. o. :Sesvete, a. t. és a. p. Sesvete. 
- Poiega, pozsegai poiegni j., ház 48, f, 2 il, Scnetska Seinlea O, Sesvetski Kraljevec adók., 
H., rk. Pozsega Pozega, 631 kh., tsz., jb. és ab. Sasvete pk., Zágráb V11f, Zagreb, zágrábi -
Pozsega Pozega, cs. ö. Pozsega Pozega, 78, zagrebi j., cs. ö, Sesvete1 u. t. és a. p. Sesvete, 
XXVIII, 91, a. t. és u. p. Pozsega Pozega. Senetska Sopnica Q, Sesvete adók. és pk., 

Seocl O, Seoci adók., Vanjaka Poiega pk., Zágráb vm. Zagreb, ):1grabi zagrebij., cs. ö. 
Ponega. tlm. Poiega., pozsegai pof.egai j., Sesvete, u. t. és u. p. Sesvete. 
cs. ö. Pozsega Polegn, u. t. és a. p. Pozsega Sesvetskl KobUiak Q, Sesvetski Kraljevec 

adók., Sesvete pk., Zágráb vtn. Zagreb, zágribi 
Se o c i l. Vrhovine. zagrebi j., cs. ö. Sesvete, u. t. és u. p. Sesvete. 
Seocani O, Dreinico. adók. és pk., Modrua- Sesvctskl Kru)Jevec adók.,Sesvetepk.;X U um c. 

Fiume vm. Modrus-RUeka, ogulini j., ca. ö~ vec, Kraljeveéki Novaki, Sesvetska Sela, Sesvetska 
Ureinica, n. t. Jezer:me, u. p. Drelnica. Selnica, Ses\·etsti Kohi1jak, Sesvetski Kraljevec; 

Seono. adók., Nasicz Nasiee pk., X Kranj- Zágráb vtn. Zagreb, zágrábi zagrebi j., ház 
6evo Brdo, Seona, Seonsko Podvinje; Verőcse 2~7. f, 1.2.i!:"!, H., rk. Cea·je és Sesvete, 3.882 kb., 

• 

vm. Viro11itica, nasiczi na§icei j., ház 74, tsz., jh. és n h. Zágráb Zagl'eb, cs. ö. Sesvete, 53, 
f. -'ö!a, H., rk. Nasicz Na5ice, !.W kb., tsz. XXV, 81, u. t. és u. p. Sesvete. 
Eszék Osijek, jb. és ah. Nasicz Na§ice, cs. O. Sesntski Kralje,·ee Ö, Sesvetski Kraljevec 
Nasiez NaAiee, 18, XXVIII, 91, a. t. és u. P• adók., Sesvete pk., Zúg1·áb VII&. Zagreb, zágrábi 
Nasicz N&Sice. zaga·ebi j., cs.-ö. Sesvete, a. t. és u. P• Sesvete. 

Seona O, Seona adók., Nasicz Na8ice pk., SetaA adók., Palanjek pk., X Ljubljanica, Lonjski 
• 

Yerócze "'"· Viro·vitica, nasiczi nailicei j., Brebrovac, Setuii, SandorSéuk; Zcígt·áb '1:11J. -

ca. ö. Nasioz Nasice, u. t. és a. p. Nasiez Zagreb, sziazeki sisaki j., ház lll l, i, H., rk. 
- Nüice. Martinsta Ves, PreJoséica és Sziszek Sisak, 8,088 
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kb., tsz. Zágráb- Zagreb, jb. és nh. Sziszek- Sisak, Si b i nj l. Krivoputski Sibinj, Krmpo!ski Sibin;. 
cs. O. Sziszek Sisak, 53, XXVII, 8~, u. t. és Slca O, Cerovac adók., Barilovi~ pk., Moclrus-
•· p. Sziszek Fi·ume '""· Moilrus-R·~ieka, vojniéi j., cs. o. 

Sotnil O, Setus adók., Palanjek pk., Zá.qráb Harilovié, u. t. Károlyváros Ka.rlovac, -u. p. 
tim. Zagreb, sziszeki sisaki j., cs. ll. Sziszek Ba1ilovié. · 
-Sisak, u. t. és u. p. Sziszek adók., Újknpelo. Nova Kapela pk., 

Senrln adók. és pk., Bezo",ár-Körös 11m. Poesega vm. Pozega, újgt•adiskai nova-
Bjelot~ar-Kriiet~ci, helovári hjalovari j., ház gudiskai j., ház 134, f. 756, H., rk. Újkapela . 
179, f. 974, H., sz., .:f, rk. Cislena, ~.166 kh., tsz., Nova Ko.pela, 1.812 kh., tsz. Poziega. Po!egn, 
jb. és ah. Belovár Bjelovar, cs. ll. Raa&, 16, jb. és ah. Újgradiska Nova cs. o. 
XXVIJ, 87, ~. Újkapela Nova Kapela, 71:1, XXVII, 89, u. t. 

Senrln Severin adók. és pk., Belo11ár- és u. p. Újkapela Nova. Kapela • 
• Köröa t~m. Bjelot~ar-Krilet~ci, belovári Slce O, Si~e adók., Ujkapela Nova Kapela 

hjalovari j., .:f, cs. !1. Rai!a, ~. · pk., Posaega tnn. Po'iega~ ujsradiskai nova-
• Se v e r i n l. Bo ll!. gradiskai j., cs. !1. Uj kapela Nova Knpela, 

Severbl na Kupi adók. és pk., X Lukovdolski n. t. és u. p. Újkapela Nova Kapela. - , 
SmiSljak, Mo~ile, Severin na K u pi ; lJiocZ.rus- S i l! e l. Pustat·a Sil!e. 
Fiume t~m. Morlrus-Rijeka, vrbovskoi j., ház Slelee adók., Re!!etari pk., Pouega 1ltn. 
98, :E 369, H., rk. Lukovdol, 1.896 kh., tsz. Ogulin, Poiega, újgradiskai novagradi!!kni j., ház a9, 
jb. Vrbovsko, ah. Ogulin, cs. ll. helyben, 96, XXVI, i. 74!, H., rk. Vrbje, 3.573 kh., tsz. Pozsega -

• 
M, u. t. Vrbovsko, ~. Po!ega, jb. és ah. Ujg1·adiska Nova tlradi!!ll.a, 

Senrin na Kupl O, Severin na Kupi adók. és cs. ll. Újgradiska Nova GradHika, 78, XXVII, 
• 

pk., Modrua-Fiume 1ltn. Modrus-Rijeka, vr- 89, u. t. és u. ll. Ujgt·ndiska Nova Gradi!!ka, 
bovskoí j., cs. !1. helyben, •· t. Vrhovsko, ~. Slilice O, Sicice adók., Re!ietrui pk., Possega 

Saverje r., PeAéeniCil adók., Lekenik pk., "m. Po'iega, újgradiskai novagradiskai j., 
Zágt·áb 11m. Za,qt·eb, sziszcki sisaki j., cs. O. es. O. Újgru.diska Novo. Gradi!!ka, u. t. és u. p. 
'Lekenik, u. t. és 'll· p. Lekenik. Újgradiska Nova GradiSka. 

SeveroTel r-, Gju~jevac auók. és pk., Belovár- Slget 0, Konl!anica. adók. és pk., Pozsega VII&. 

Körös ""'· Bjelovar-Krizevc·i, gjurgjevaci j., Poiega, daruvari j., cs. !1. Daruvár baruvar, 
cs. O. Gjurgjevac, u. t. és u. p. Gjurgjevac. u. t. és n. p. Koniíanicn. 

O, Sibal! adók., Budjanovci pk., Beerim Si g e t l. BartoloveeiU Trnovec. 
11m. Sr(iem, rumai j., .:f, cs. !1. bobrinci, u. t. Sigetec nllók., Drnje pk., X Komatnica, Sigetec; 
és u. p. Budjanovci. • BeZovár-Körös t~m. Bjelovar-Kt·ize1lci, kap-

Sibanit adók., Velíki Grdjevac pk., Belovár- ronczai koprivnicai j., ház '39, ;E !.~79, H., 
Kö·r{ja 1ltn. Bjelovat··Kt·iEevci, grubi!inopoljeí j., o, kh., tsz. Belovár Bjelovar, j b. és ah. 
ház 69, f. ·417, Sz. m., rk. Turna§ica, kg. Nagy- Kapt·oncza Koprivnica, cs. ll. Kaproncza Kop

- Velika Pisanica, 753 kh., 1sz. Belo rivnica, 16, XXV, ~8,. u. t. és u. p. Drnje. 
vár Bjelovar, jb. Grubiino Polje, ab. Belovái' Sigetac O, Sigetec adók., Dt'Ilje .pk., Belot~d.r-
• 
- Bjelovar, cs. ll. Veliki Gt•djevac, 16, XXVll, 87, Köt·ös vm. Bjelo1lar-Kt·izevc·i,. kapronczai -
u. t. Veliki Grdjevac, u. p. Zl'injska. koprivnicai j., o, cs. O. Kaproncza Koprivnica, 

Sibeotk o, Sibenik adók., Veliki Grdjevac pk., u. t. és u. p. Dmje. 
Belovár-Körös 11m. BjeZova·r-Kriiet•ci, rrubi!i- Si g e t e e l. Ferdinanuovacki Sigetec, Lud-

• 
napoljei j., cs. !1. Veliki Grujevnc, u. t. Velikí bre§ki Sigetee. 
Grdjevac, u. p. Zrinjska. Slkirevacko adók., Sikirevci pk., 
· Sibié adók., Gora pk., Zágráb 1ltli. Zagreb, Szc~·ém vm. S.rijcm., zsupanyni !upanjai j., 
petrinjai j., haz 40, :l!. 22!, H., rk. Gora, 640 kh., húz 15, i 42, H., m., rk. Sikirevci, 3.4 1-:J kh., 
lsz., jb. és ah. Petrinjo., cs. ö. Petdnja, 96, XXVll, tsz. Eszék Osijek, jb. Zsupanya Zupanja, 
SB, u. t. Petrinja, u. p. Gora. ah. Vinkaveze Vinkovci, es. !1. Babina G1·eda, 

ISibié o; Sib1é adók., Gm·a pk., Zágráb vm. 70, XXVIII, 90, u. t. és u. p. Samac. 
Zagreb, petl'injni j., cs. a. Petrinja, u. t. Petrinja, Siklramcko Merolino r·, Sikireval!ko Mero-
u. p. Go1·a. lino 'auók., Sikirevei pk., Szet·ém vm. Sri:je-m, 

Siblnj adók. és pk., Pozsega ""'· Posega, zsupanyni zupanjai j., es. o. Babina Greda, 
brodi j., ház 287, i 1.924, H., sz., r., o, it, kg u. t. és u. p. Samac . 
Brou, 5.069 kh., tsz. Pozsega . Po!ega, jb. és Siklrenl adók. és pk., Sze1·im t~m. St·ijem, 
ah. Brou, ca. O. helyben, 78, XXVIII, !J 1, ~. :f, zsupanyai zupanjni j., ház 3-13,. i 1.428, H., 
~J. . o, kg. Vinko,·c~e Vinkovci, 3.983 kh., Lsz. 

Sibinj O, Sibinj adók. és pk., Pozsega vm. Eszék Osij~k, jb. Zsupanya Zupanja, ah. Vin-
Pozega, brodi j., Ot it l cs. !1. helyben, r. kovcze Vinkovci, cs. o. BaLiua Greda, 70, 

• 
XXVUI, 90, u. t. és u. p. Samac . 
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· Sild.1·evci 0, Sikit·evci adók. és pk., Beert-tn cs. o: Sziszek Sisak, öS, XX VU, 82, u. t. és 
•m. Srijem, !upnnjai j., CS, u. P• Sziszek Sisak. 
es; 11. Babina Greda, , u. t. és u. P• Samae. Sisacka Ollra O, Sisai:ko. Odra adók., Sela . 

SUa!\ r-, Pustara adók., Bobola pk., pk., Zágráb vm. Zagreb, sziszeki sisaki 
See·rellt ·um. Srijem, vuk o var i j., cs. 11. Mar- j., cs. 11. Sziszek Sisak, u. t. és u. p. Sziszek-
kuilica, u. t. Borovo, á. p. Bobota. Sisak. · \ 

Sim c e v o s e l o l. l'tlala Solina. Szlszek v., ZátJráb vm. Zagreb, 
Sim e n i~ i l. Kostanjevnc. ház 8!>3, :E 7.881, H., m., st., azlovén, n., cseh, 
Simiéi r\, Tounjski Tdié ndók., Primiillje pk., cs, 1), 4.00~ kb., tsz. Petrinja, jb. és ah. hely-

Modl·us-FiufiUI t>m. Modt:us-Rijeka, szluini ben, cs. ö. helyben, 1>3, XXVII, r. (Szi-
- slunji j., cs. o. Primiill je, u. t. Szluin Slunj, szek és Caprng) .[li e. 
a. p. Primi!llje. SliJc11nl ntlók., pk., X , Zden&le j 

Slnac adók. és pk., X Donja Skela, Majerovo Belovár-Körös vm. Bjelovar-Kr·i~evci, ~z-
Vrclo, Sinac; Lika-Korbava 111"· Lika· mai j., ház 281, :E 1.1!9, H., rk. Gornji DraganCi, 
Krba'IJa, otocsáni otocaci j., ház 265, :E 1.8b2, 8.816 kh., tsz. Belovár Bjelovar, jb, és ah. 
H., cs, kg. Zalu~nica, 6.511 kh., tsz. Gospi~, jb. cs. ö. Cazma, 16, XXVII, ~7. u. t. és u. p. Cazma. 
és ah. Otocsá.n Otocac, · cs. o. Janjce, 79, Si!\cr.ni O, Siil~ani adók., Cazma pk., BeZo
XXVI, 86, u. t. Otocst'm Oto6ac, u. p. Le!ioo. vár-Kö1·ös vm. Bjelovat·-Krilevci, ~azmai j., 

Sinac O, Sinac adók. és pk., L·ika-Korbava cs. o. Cazmn, u. t. és u. p. Cazma. 
em. Lika-Krba11a, otoesáni otol\aci j., CS, Sjecevac O, Budinjak adók., Kalje pk., Zá_q-
cs. ö. Janjoo, WJ. t. Otocsán Otoi!ac, u. p. ráb 11·m. Zagreb, jaskai jastrebarslr.oi j., -
Le!i~e. cs. O. Kalje! ·u. t. Kra!H~, u. p. Kalje. 

Siniciéi n, ·Blinje adók. és pk., Lika-Kor- Sjeclvica r-, Turjanski 11.dók., hhovine pk., 
ba11a 11m. Lika-Kt·ba1Ja, hrinjei j., es. O. Brinje, Lika-Korba11a vm. Lika-Krbava, otocsáni -
u. t. és u. p. Brinje. otoi!a.ci j., cs. 11. Vrhovíne, n. t. Otocsán 

SinJJje O, Banicevac adók., Cernik pk., Po- Otocac, u. p. Vrhovine. 
esega vm. Poiega, újgradiskai Sjenlcak adók., Lasinja pk., Zágráb vm. 
j., cs. O. Újgradiska Nova Gradiska, u. t. és Zagreb, pisarovinai j., ház 266, i. 1.491, Sz., . 

·. u. p. Cernik. .:t=-, 4-.!178 kh., tsz. Zágráb Zagreb, jh. P.isa-
Sinoko!\a f"\ Pl'izna adók., JablanBc pk., Lika- rovina, ah. Juska, cs. ö. Lasinja, 96, XXVII, 83, 

Korba'IJa 111n. Lik a-Kt·bava, zenggi senji j., u. t. Vrginmost, u. P• Lasinja. · 
cs. o. Jablanac, u. t. Karlopaga Karlobag, Sjonica~ O, Sjenii!ak adók., Lasinja pk., Zcig-
u. P• Jnl•lanac. ráb· vm. Zagreb, pisarovinai j., =f=-, cs. o. 

Slrnc adók. és pk., X Ora!ije, Sh·aé j Poesega Lasinja, u. t. Vrginmost, u. P• Lasinja. 
"'"· Poiega, daruvari j,, ház 1!J6, i. 1.2-I.U, Sjevorova~ ~d?~·· Grauusa, pk.', Z,ágráb vm .. -
H., sz., n., rk. Badljevina, kg. Grahuyljani, Zagreb, pe~rlDJal J., ház .63, f 865, ~z.,~~· Vehka 

· 3.095 kh., tsz. Pozsega · Polega, jb. és ah. Gr~du~a, 1 ..• 67 kh., tsJ., .Jb. e1:1 _ah. Petri~Ja, .cs. O. 
Daruvá1· Daruvar, cs. o. DaruviLI' Da1·uvar, BtJelmk, 9o, XXVII~ 83, u. t. es u. P~ SunJa . 
78, XXVII, 89, r, _[ll e. ~· ~je~erovac Q, SJeverovac ~d.ó~.~ h1·adusa ~k., 

Sir 
s· dók: . k j.l Zagrab 11m. Zagreb, petrmJal J., cs. ö. HlJel-

~ ac o. Irae. a_ • es p ., '0~8ega tJ11l. nik, u. t. és u. P• Sunja. ' ·-
Poeega, ~1·uvar1 J., cs. O. Daruvar Daruv.;u·, Skndar n, Suvaja adók., Srb pk., Lika-Ko·r-

f, f e. ~. bava 1:fl&. L1ka-Kt·ba11a, alsólnpaczi uonji-
Sirova Katatana adók., Gjm·gjevac pk., )( lapaci j., cs. o. Srb, u. t. és u. p. Srb. 

Pouzill, Sirova Katalena j Bclovár-Kürüs vm. Skn.kavac auók., Vukmanié pk., X Brodjan:, 
Bjelovar_-Kriie11ci, gjurgje\·aci j., haz 143, f 88~, Glihoki Brod, Lipje, Ribari, Skakavac, Vukman:>ka 
H., 1·k. Santlrovac, !'.!.110 kjt., tsz. Belovár Selnica j MrJClrus·Fiume.'IJm, Modrus-Rijeka, 
Bjelovar, j b. Gjurgjevac, ah. Belovár Bjelovar, vojni~i j., ház 320, f, 1.919, H., sz., cs, k~. Gomja 
cs. ö. Gjurgjevac, 16, XXVII, 87, r. u. P• Trebinja, 4.800 kh., tsz. Ogulin, j b. Krnjak, ah. 
Gjurgjevac. Szluin Slnnj, cs. O. Vukmanié, 96, XXVI, 84., 

Sh·ova Katalena Q, Sirova Katalena adók., ~. r. C8J. . 
Gjur~jevnc pk., Belovar-Körüs 'Din. Bjelo·var- Skn.k:avuc O, Skakava~ nuók., Vukmani~ pk., 
KriZeiJci, gjurgjevaci j., ca. O. Gjurgjevac, , Mod'rus-Fiu1ue ""~· Moclr!'s·ll-ijeka, vojni~i 
r. u. P• Gjul·gjevac. j., O• cs. o. Vukmani~. ' r. [81 p. u. 

Sisack:l ·Odra adók., Sela pk., X Sisacka Odra, Sk: ak a v a c l. Vrbo . 
. Staro Pra~nu, Zab no; Zágrcí.IJ '/Jtn. Zagreb, Skakavei 0, Vojvodu~a adók., Brinje pk., Lika-

sziszeki s saki j., ház 1t.9, .i. 930, A., rk. Ko·1·ba·ua ,vm. Lika-Krb.1va, brinjei j., cs. O. 
Szil!Zelt Sisak, kg. Pe~rinja, 1.636 kh., lsz. Brinje, 11. t. és u. p. Brinje. 
Zá.:ráb Zagreb, ji>. és ah. Szis%ek Sisak, S ke u n a r i I. Hrib. 
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S~icln auók .. Jukinn\' pk., Zd[J1'db vm. Zag- l.ludrus-l•'ittme n11. llloa1·u8-Ri;jeka, delnicr:i 
reb, glinai j., ház 1~, i. 278, H., rk. Glina, 651 j., es. ö. Brod-Moro.vice, u. t. és u. p. Skrad. 
kh., tsz. Petrinja, jb. és ah. Glinn, cs. ö. Ob!jaj, Slira1lska Kosa 1""'1, ))ivjake adók .. Skrad pk., 
UG, XXVI, SS, u. t. és n. p. Glina. ~fudrus-li'iume ·vm. lllocl?·u~-Rijeka, delnicei 

Sk e ln Q, Skela adók., Jukinac pk., Zágráb j., cs. ö. Brutl-:\J oravic•\ u. t. Havnn. Go1·a, n. p. 
vm. Zagreb, glinai j., cs. O. Obljo.j, u. t. és Skro.tl. · 
u. P• Glina. Skradska Planina O, Divjake adók., Skro.tl pk., · 

Skenfine Xuée 0, Bunié adók. és pk., Lika- Modrt,s-Fú,me v1n. Modrus·Rt.feka, rlt>lnicei 
Km·bava vm. Lika-Kt·ba.t•a, korenicai j., cs. ö. j., cs. ö. l:h·od-lloravice, u. t. és u. p. Skrad. 
Bunié, n. t. és n. p. Bunié. Skradsko selo Q, Lipnik o.dók., Ril:inik pk., 

• 
S t l o p l. Camerovac. Zágt·tíb vu~. 'Zagreb, károlyvárosi karlo-
Sk o b l j i é B r d o J. Bosiljevo. . vaci j., cs. ö. Maii Modruspotok, n. t. Károly-
Skocaj adók., Zavalje pk., Lika-Korbava vm. város Karlovac, n. P• Ribnik:. 

Lika-Kt·bava, korenicai j., ház 225, :E 1.063, H., Skradsko Sljenle·O, Divjake adók., Skrad pk., 
rk. Zavalje, 4.013 kh., lsz. Gos}Jié, jb. Korenica, Moarus-F·iume vm. ,Modrus-llijeka, delnicei 
ah. Otocsán Otot!ac, cs. ll. Zavalje, 79, XXVI. j., es. O .. Brod-Moravice, u. t. és u. p. Skrnd. 
86, u. t. és n. p. Zavalj e. Sk l' b i é s e l o l. Tulic. 

Q, Skocaj adók., Zavalje pk., Lika- Skrbine 0, Donje Primislje o.dók., Primislje 
KorbutJa vm. Lil.:a·Krbava, korenicai j., cs, O. pk., Modrus-Fiume ·vm. Modrus-Rijeka, 
Zavo.lje, u. t. és u. p. Znvalje. szluini slunji j., es. ö. PrimiSlje, u. t. Szluin-

n, Maékovac adók., Újgradiska Slunj, n. p. 
Vanjska Nova Gradiska pk., Pozseg a vm. Sk r o b n t n j ak l. Skrebutnjnk . 

• 
Pozega, újgradiskai navarradiSkai j., cs. ö. Uj- Skucani Q, Kobasiéari o.dók., Kapela pk., 

• 
gro.diska Nova Gro.diska, n. t. és u. p •. Uj- Belovár-Körös vm. Bjelovar-Kt·iZevci, belo-
~radiska Novo. Gradiska. vál:i bjelovari j., cs. il. Kapela, u. t. Belovár-

S ko k l. Grkveni Pribié. Bjelovar, u. p. Kapelu. 
Sk ok i l. Jurkovo selo. Sk uk a n i l. Toplice Le~ée. 
Skorupani n, Plaski o.dók. és pk., Modrus- Skupica. Q, Zagradci o.dók., Netretié pk., Zág-

J!'iume vm. ..IJ!odrus-Rijeka, ogniini j., cs. ö. níb vm. ZafJ1'eb, károlyvil.rosi karlovaci j., 
Plaski, u. t. és u. l,• Plaiíki. cs. O. Dugo. Resa, n. t. Károlyváros Karlovae, 

Skonpov Dolac 0, Szentgyörgy Sveti Juraj u. lh ~etrel1é. 
adók. és pk., L·ika-Korbava vm. Lika-Krbava, Slnbinja adók., Dubicn pk., Zcígráb vm.-
zeuggi senji j., cs. ö, Zenss Se nj, n. t. és Zagreb, kostajnicai j., ház 167, :E 96!i!, Sz., .::f, 
u. p. Szentgyörgy Sveti Juraj. , rk. Dubiea, !i!.!:i08 kh., tsz. Petri'nja, jb. Kostajnicn, 

Skorupovo 1""'1, SzentgyOrgy Sveti Juro.j adók. ah. Petrinja, cs. 0 .. Dubica, !lti, XXVII, 83, n. t. 
és pk., Lika-Korbava tlnl. Lika-K1·bava. és u. P• Dubica. 
zenggi senji j., cs. ö. Zengg Senj, u. t. és Slubiuja Q, Slabinja adók., Dubica pk., Zág-
u. Jh Szentgyöl'gr Sveti JUl·aj. t·áb vm. Zag1·eb, kostajnicai j., =f, cs. O .. 

Skrnd O, Divjake adók., Skrad pk., lJIIodrtM- Du?ica, u. t. és .u. P• Du~ica. . 
Ph1me v11~. Morlru8-Rijeka, delnicei j., cs. ö. .slallojevci a~ok.,. ~zlatma . S~ahna ~k.,. V~-
Hrorl-Moravice, :r. ~· ·r~c&tl vm.. VIrovztica, szlatma1 ~!ahn~1 J:• 

' .• d . k d 1 . k haz 149, :E 9:.!7, H., m., o, kg. Do nJ l MelJRDI, 
Ski a a n, Sabors o o. ók., P askl p ., Mod- ., •• 76 kh t E ék 0 .. k 'b é h s 1 tin' 

]J.. ..". d • R .. k 1• • . ö .... ., sz. sz SIJe , J • s a , z a a 
t··us- IIttme vm. .u.LO rus- 1Je a, ogu 1m J., cs. . SI t' cs ,. s 1 t• SI t' 78 XXVIII · t Pl "k' . b k a Ina, . v. z a 1na o. IDO., , • • , 
Jesen1ca, u. • as 1, u. P• ::sa ors o. ..,9 l1>rl 111 "·! t' ..,1 t' 

., v • o l ..... .L, n. P• oZ a l na o a Jna . 
. ~kradnicka Kamenicl!o . O, Skradmk adók~. Sllulojel·cl Q, Sladujevci adók., Szlatina -

Jos1pdol pk., Modt··us-F,ume vm. Modrus- Slutiuo. pk., Verócee tim. Virovitica szlatinai 
Ri~eka, ogulini j., cs • . o. Josipdol, n. t. Ps u. P· slatiuai j., o. cs. 6. SzJatina Slatin~, f, 
Jos1pdol. u. p. ~zlnlina Slatinn. 

Skradnik adók., Josipdol pk., X Koiiare, Sk1·ad- Slakovcl adók. és pk., Seerétn vm. Srijem, 
niéka Kameniea, Skradnik; Modt·us-Fiume V11t. vinkovczei vinkovcii j., ház !a:tl, i, 983, H., Q., 
- Modrus-Rijeka, ognliui j., ház 281, t 1.40t, kg. Laze, 3.133 kh., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. 
H., rk. Josipdol, Ostarije, Tounj es Touij.,ski Vinkaveze Vinkovci, cs, ö. Otok, 70, XXVlii, 
'l'lii~, 4.33ó kh., tsz., jb. és ah, Ogulin, cs. ö. 9o1,~. n. t. Újjaukovácz Novi .Jaukovci, ~· 
Josipdol, 96, XXVI, bó, u. t. és u~ Ih Josipdol. Slakoyci Q, Slakovci adók. és pk., Szerém 

Skrutlnlk Q, Skradnik o.dók., Josipdol pk .. mn. Sr·Uem, vinkovczei vinkovcii j., Ci, cs. ö •. 
Modrus-Fiume vm. Mod·rus-R·ijel•a, ogulini 01ok, n, t. Újjank.ovú.cz. Novi JankoYci, 
j., cs. !l. Jos1pdo!, u. t. és n. P•. Jos1pdol. ~~· 

· ~k'ratlska Gol'ir:L Q, Di\'jake o.dók., Skrnd pk., Slana o.dók., Gora pk., Zágráb 11m.- Zagreb, 
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pelrinjai j., ház 143, t 692, H., sz., rk. Sisinec, 2.158 kb., tsz, Mitrovieta - Mitroviea, jb. Ópazova 
kg. Petrinja, 1.686 kh., lsz., jb. és ah. Petrinja, Stara Pazova, ah. Zimony Zemun, es. o, . 
es. o. Petrinja, 961 XXVII, 88, u. t. Glina, a. p. Ózalánkemén Stnri Slanko.men, 'iO, XXVIII, 
G,.~ 1, . • 92, J:, (Ózalánkemén Stari Slankamen), n. t • 

l'ol:um O, Slana adók., Gora pk., Zágráb vm. Újzalé.nkemén Novi Slankamen, ~ (Ózallin· 
- /,t,gr6b, petl'injai j., cs. ö. Petrinja, u. t. Glina, kemén Stari ~lankamen). 
a. Jr. Gora. Slanonc O, Cui!erje adók., Sasvete pk. Zág· 

Slana Vlaka ll, Prljevo adó)t,, Zrmanja pk., ráb vm. Zagr6b, zágré.bi zagrebi j,, ca. O. 
Lika-Korbava vm.. Lika·Krbava, grai!aei j., Zágráb Zagreb, n. t. és u. p. Sesvete.-
cs. o. Zrmanja-vrelo, u. t. és u. p. Zrmanja-vrelo, Slapnlca O, Slani Dol adók., Podvrh pk., Zág· 
. Slana Voda O, Hum-varoA adók., Voi!in plt, ráb vm. Zagreb, samobori j., es. o. Samobor, 

Vertieee ·vm. Virovitica, szlo.tinai alatinai j., a. t. és a. p. Samobor • 
• 

cs. ö. Szlo.tino. Slalina, u. t. és u. p. VoMn. Slapno adók., Jaskovo (u Malom Erjavcu) pk .. 
Slani Dol adók., Podvrh pk.., Donji Podvr!!ki X Andreska Gorica, Hrvatinsko, Kuéanska Gorica, 

Lipover, Draga.nje selo, Gornji Podvr!íki Lipovec. Slapno, Trdinska Gorica, Ztigi!eva. Gorica); Zág
Gregurié-breg, Samoborski Vr~tnik, Slani Dol. ráb vm. Za,qreb, károlyvárosi karlovaci j.,· 
Slapniea; Zcígráb v-m. Zag7·eb, samobori j., ház 77, t 4.4:8, H., rk. Svetice, kh., tsz. 
ház 176, t 1.013, H., rk. Rude és Snmobor, 4.073 Zágráb Zagreb, jb. és ah. KArolyváros Kar
kb" tsz. Zágráb Zasreb, jb. Samobor, ah. Zé.g- lovac, cs. o. Svetice, 96, XXVI, 84-, u. t. Károly-
ráb Zagreb, cs. o. Samobor, 53, XXVII, 8!, város Karlovae, u. p. JaAk.ovo. · 
u. t. és u. p. Samobor. · Slapno O, Slapno adók., Jükovo pk., Zágráb 

Slaul Dol O, Slani . Dol adók., Podvrh pk .. vm. Zagreb, káro!yvé.rosi karlovaci j., cs. O. 
Zágrcí.b vm. Za g7'6b, sarnohori j., es. o. Samo· Svetioe, u. t. Kirolyváros Karlovac, n. p. 
bor, u. t. és u. p. Samobor. Ja!!kovo. . · 

Slani Potok adók., G<irnja Stubica pk., X Jak- Sla!iéak ll, adók. és pk., Veróc•e 
Sinec, Slnni Potok, Volavec; Zágráb "m.- vm. Vir.o"itica, diakovári djakovoi j., cs. o. 
Za,qreb, stubicai j., hú ~1, i 1.'!64, H., rk. Diakovár Djakovo, u. t. Viskovci, u. p. Diako-
Gornja Stubica, 1.03! kb., tsz. Zágráb Zagreb, vár · Djakovo. . 
jb. Stubica, ah. Zé.gré.b Zagreb1 cs. o. Donja Slatlna Szlatina adók. és pk., X ~uéanioa, 
Stubica, 53, XXV, 81, u. t. Donja Stubiea, u. p. Szlatma SI a tina, Turbina; Veröcs 6 "'"· -

Gornja Stubica. ' Virovitica, szlatinai slatinai j., hé.z 608, f, 
Slanl Potok O, Slani Potok adók., Gornja 3.6l!8, h., m., sz., n., d', .:j=-, 1), rk. Sladojevei, 

Stubica pk., Zágráb vm. Za,q,·eb, stubicai j., 6.!!i9 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. hely.ben, 
es. o. Donja Stubica, u. t. Donja Stubiea, u. t. cs. O. helyben, 78, XXVUI, 89, r. 
Gornja Stubica. I- e. ~. . 

Slanjc adók., Martíjanec pk.,X Rivalno, Slanje; Slatln:\ Szlatina mv., Szlatina Slatina 
Varasd vm. Varazdin, ludbregi j., ház 

0
145, adók. és pk., Vet·ócs6 "'n.·- Virovitíca, szlati-

f, 1.140, H., rk. Mnrtijanec, SAOS kh., tsz. Varo.sd nai sintinai j., eJ', .:j=-, J), cs. o. helyben, 
- Varaf.din, jb. Ludbreg, ah. Varasd-- Varaidin, r. _[ll e. ~· -
es. G. Ludbreg, 16, XXV, 88, u. t. L~db1·eg, u. p. l a t i n a 1. Hrubno. 
Martijanec. S l a t i n a l. Bui!1dk.a Slatiua, Kutinska Slatina, 

Slanje O, Slanje adók., Martíjanec pk., Va1·asd Mosln.vaeka Slatina, Ravenska Slalina, Stubil!ka 
t~m. Va,·aldin, ludbregi j., e_s. O. Ludbreg, Slatina, Svedru6ka Slatina. 
n. t. Ludbreg, u. p. Martijanec. S l a t i n a I. Hajtié. 

Slankamen adók., Újzalá.nkemén N ovi Slan- S l a t i n a I. Vuger-selo. · 
kamen pk.,X Koiievac, Újzalánkemén Novi Sinn- Slatinicko Brdo 0, Drenjski Slatinik adók., 
i:amen ; Sz6rdn1 11m. - Srijcm, ópnzo\'Bi - stara- Drenje pk., V6t'ÓCI6 vtn. Viroflifica, diakovári 
pazovai j., ház 766, :2 4.137, H., sz., n., rk. Új- eljakovoi j., cs. o. Drenje, u. t. Diakovár-
zabinkemén Novi Slankamen, kg. Ózalán- Djakovo, u. p. 'Drenje. 

• 

kemén Stari Slankamen, 10.757 kb., tsz. Mitro- Sla1.lnik adók., Podvin j pk., X Donji Slatinik, 
viczo. Mitrovica, jb. Ópaova Star& Pazova, ah. Gornji Slatinik; Poza6ga vm. Pozega, brodi j., 

o • Zimony Zemun, cs. ~. Ózalánkemén Stari ház 78, á!, 441, H., rk. Podcrkavlje, kg. Brod, 
Sin nk amen, 70, XXVIII, 9!1, ~ (Új- 1.658 kh., tsz. Pozsega Poiega, jb. és ah. Brod, 
zalánkemén Novi Slankamen). cs. o. Brod, 78, XXVIII, 91, u. t. Brod u. p. 

adók., Stari Sla~kamen pk., X Podvinj. 
éarnok, Oduiievae, St ari Sinnkarn en, Zagrad : S l a t i n ik l. Drenjski Slatinik, Stal'i Slatinik. 
8ee·ré71J vm. Srijem, ópazovai starapazoyo.i j., S l a t i n ik B r d o l. Slatinicko Brdo. 
ház 2:!1, i. 967, h., sz., 1·k. Új~alánkemén Novi Slatinskl Drenone adók. és pk., X Jankovac, 
Slanknmen, kg. Ózn}á11kemén Stal'i Slankamen, Slalinski Drcnovac! Suma Lug; Verócze vm.-
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Virovitic a, szlatinai slatinai j., ház 80, ! i)OS, Slavl!ko l'olje Q, !-\lavsko Polje adók., VrKin-
Sz., h., 4=-, rk. Voi!in, 5.4.37 kh., tsz. Eszék most pk., Zágráb t:m .. - Z<tgreb, j. 
O.sijek, jb. és ah. Szlatina Slatina, cs. G. hely- 4=-,. es. ö. Vrg\nmosl, ~-:C (Vojnié), (Vrgin-
hen, 78, XXVIII, 89, ~· u. t. M1kleus, most). u. p. Vrginmost .. 
p. u. Slemcni J,azi O, Helo :ulók., B1·6d K./m.-
. Slatlnski Drenovae O, Slo.tinski Drenovae Brod no. Knpi pk., Modrus-Fiume 11m. ·- Modrtd
adók. és pk., Veröcze vm. Virovitica, szlntinai Rijeka, delnicei j., cs. ö. Brod·Moravice, u. t. 
· slatinni j., 4=-, es. lS. helyben, u. t. Mik- B•·od-1\lornvice, u. P• Bród K.fm. Brod na Kupi. 
Ieus, ~ p. u. Slivarsko O, Donja Voéa adók., Maruilevec 

Slatinskl LipoT&c adók., Szlatina Slatina pk .. pk., Varasd tlm. Varaidin, ivaneci j., cs. o. 
Verócee t~m. Virovitica, szlatinai - slatmni j., Grntlanjsko Brezje, u. t. és u. p. Maruilevec. 
ház 29, i. 171, Sz., h., rk. Sladojevci, kg. Szla- Slivonja·jarek O, Krapin.ateplicz Krapinske 
tina Slatina, 1.560 kh.,. tez. Eszék Osijek, jb. Toplice auók. c!s pk., Varasd vm. Varazclin, 
és ah .. Szlatina Sla.tina, cs. lS. Szlatina Sin- p1·egradai j., cs. o. Pregrada, u. t. és u. l•· 
tina, 78, XXVIII, 89, u. t. és u. p. Szlatina Krapinateplicz Krapinsko Toplice. · 
Slatina. SJjcme O, Lokve adók. és pk., Mod·rus-

Slatins'kl Lfpovac o. Slatinski Lipovac adók., Fiu me vm. Modrus-R~ieka, delnicei j., cts. ö. 
Szlatina Slatina pk., Veröcze vm. Virovitioa, Fuiinc, u. t. és u. p. Lokve. 
szlatinai . sintinai j., cs. lS. Szlatina · Slatina, S l j e m e l. Skrads.to Sljeme, Zngrebal!.fto . 
•· t. és u. p. Szlatina Slatina. Sljeme. 

SlaUi Potok fl, Nagoypiszanicza V elika Pisa.- ~lobodna Vlast adók., Le:vanjska Varos pk., X 
.n ica adók. és pk., Belovár-Körö• vm. Bjelouar· Borojevci, :Slobo4na Vlast ; Verőeze tlm. Viro-
Krizevci, belovári bjelovari j., cs. ö. Ral!a. 11itica, diakovári djakovoi ,i., ház 112, i N:17, 
u. t. Veliki Grdjevac, u. p. Nagypiszanicza -- H., sz., rk. Levanjska Varos, kg. Paka és Pnucje, 
V elika Pisauica. · · 4.0.!i kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Diako-

SlaTagora O, Podvrska Rakovica adók., Podvrh Vál' Djakovo, cs. lS. Levanjska Varo!i, 78, XXVIII. 
pk., Zágráb tltn. Za_qreb, samobori j., cs. lS. uO, u. t. Dinkavár Djakovo, u. p. Levanjska 

· Samobor, u. t. és u. p. Samobor. Yaros. , 
Slavetié adók., Petrovina pk., X Brebrova~, Slobodnn Vlast O. Slobodna Vlast adók., 

Dragovan!!Ca.k, Goljak, Hrd6a, Hl'liéi, Okrug, LevnujsJta. Vn1·o~ pk., Verócze 11m. Virot~itica, 
• • 

Rasloki, Slaveti~, Slaveliéki Graeac, TihoCa.j; diakov:hi djnkovoi j., cs. G. Levanjsko. Vnroii, 
Zci_qráb tlm. .Zagreb, jaskai jastrilbarskoi u. t. Diakovár Djn.kovo, u. p.Levilnjska Varos. 
j., hiz 335, f. 1.604., H., o, 3.681 kh., tsz. Zó.gr.íb Slobodnlca adók., Sibinj pk., X Bartolovci, 
- Za.greb, jb. és ah. Jaska Jastrebarsko, cs. o. ::;}obodniea ; Pouega t:n&. Pozega, brodi i-, ház 
KraSi~, 96, XXVI, 8!, u. ~ Jaska Jastrebarsko. 210, i 1.01:!, H., o. gk. Sibinj, 8.3':9 .L:h., tsr~ 
u. p. P~trovina. Pozsega Po2ega, jb. és ah. Brod, cs. G. Sibinj, 

Slavetié O, Slaveüé adók., Petrovinn pk .. 78, XXVIII, UJ, u. t. es u. p. Sibinj. 
Zágráb vm. Zagreb, jaskai .- jastrebarskoi j., Slobodnica O, Slobodnica adók., Sibinj pk., 
o, cs. O. Kl'asié, u. t. Jaska Jastrebarsko, Pouega t•m. Pozega, brodi j., o, cs. G. Sibinj • 
u. p. Peh·ovina. u. t. és u. p. Si.hin.i. 

Slavetiékl Gracac O, Slavetié adók., PelroYina S l o b o d n j ak i l. Tupl!inn. . . 
pk., Zágráb tlm. Zagreb, jaskai jnstrebarskoi Slobo~tina adók., Vilié-selo pk., Pozst;ga vm. 
j., cs. O. Knlje, u. t. Jaskn JI\Streharsko, u. p. . Po.:.e_qa, pozsegai po!egai j., ház 4í, :f. 3;!~, 
Pelrovina. Sz., 4=-, rk. Skem.lerovci, 818 kb., tsz., jb. és ah . 

• • 

Slavlca O, Vrata adók., Fuline pk., · Moat·us- Pozsega Po2cga, cs. O. Bi!ikupci, 78, XXVIII, 91, 
Fiume tlm. Modru.<-Rijeka, delnieei j., cs. O. u. t. ~s u. p. Pozsega Po!ega. 
Futine, u. t. Fuiine, u. l,• Vrata. Siobastina O, Siobastina adók., Vilié-selo pk., 

S l a v i n o v c.i l. Kupinovo. Pozsega '1:'111. Po'iega, pozsegai po!egni j., =f, 
Slatkov r., Lacici adók., Sljivosevci pl\., cs. o. B:skupci, u. t. és u. p. Pozsega Po!ega. 

Verdeze tlm. Virovitica, nlsómiholjáczi donji- Slokovec adók., Ludbreg pk., )( Apatija, 
. -

miholjnci j., cs. ö. Sljivoiíevci, u. t. és u. ]). Slokovec; Varasd vm. Varazdin, ludbregi j., 
Alsómiholjácz Donj1 ~lihol,;nc. ház i. 74.::>, H., rk. Ludbrej,", ~27 kh., ~~-

S l a v n i~ i l. Banski Drenovac. . Varasd Vara!din, jb. Ludbreg, ah. Varasd-
S l a v o n sk i St u p n ik l. Brodski Stupnik. Vara!din, cs. O. Ludbreg. 16, XXV, 88, u. t. és 
Slavsko Polje adók., Vrginmost pk., Zágráb u. p. Ludbreg. 

tnll. Zagreb, topusltoi j., ház :t50, f. 1.4<hl, Sz., Slokovec O, Slokovec adók., Ludbreg p.t., 
=j=-, 4-.09!1 kh., tsz. Petrinja; jb. Vrginmost, ah. Varasel t'm.. Varazdin, ludbregi j., cs. lS. 
I>Iina, cs. li. Vrb>Ínmost, 9G, XXVI, 83, (Slavsko Ludbreg, u. t. és u. p. Lndbreg. 
Polje), iQ. :f (\'ojnié),. u. t. és u. p. SloTincl adók., Stazn pk., Zágráb vm. Zag· 
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r6lJ, .tostajnicaij., ház 77, .f. 4-89, Sz., kg. Memin -Lika-KorbatJa tJm. Lika-Krbava, gospi~i j., 
1;lta és Utolica, !.077 kb., ~· Petrinja, j b. Kostaj- cs. ll. Brusane, u~ t. Go s_pié, u. p. Smiljan. 
nica, ah. Petrinja., cs. G. Crkveni Bok, 96, XXVII, Smiljauski Vaganac fl, Smiljan adók. és pk., 
83, u. t. és u. p. Sas. Lika-Kot·bava vtn. -- Lika-Krbava., gospiéi j., 

Slol'incl O, Siovinci adók., Slaza pk., Zágráb es. G. BruSa.ne, u. t. Gospió, u. p. Smiljan, · 
""'· Zagreb, kostajnica.i j., cs. o. Crkveni Bok Smiljunsko Brdo adók., Smiljan pk., X Ro-
u. t. és u •. p. Sas. · sulje, Sruiljansko Brdo; Lika-Korbava 'Inn • 

• 

Slovlnska Kovacica adók., Raca pk., Belovár· Lika-Krbava, gospiéi j., ház 56, ! H., rk. 
' Körös tJm. Bjelovar-KriZevci, belovári bjelo- :3miljan és Trnovae, 758 kb., tsz., jb. és ah. 

vari j., haz 124, :E 619, H., rk. Raéa, 1.115 kh., Gosp16, cs. G. Brusane, 79, XXVI, 86, u. t. Go>· 
tsz., jb. és ab. Belovár Bjelovar, cs. G. Raca, pié, u. p. Smiljan. 
16, XXVII, 87, u. t. Veliki Grdjevac, u. p. Raca. Smiljansko Brdo 0. Smiljanako Brdo adók., 

SloYhlska Koyaélca 0, Sloviusk.a Kovacica Smilja.n pk., Lika-KorbatJa tJm. Lika-KrbatJa, 
adók., Raca. pk., BelotJár-Körös """· BjeZo'Oar- gospiéi j., cs. G. Bru$ane, u. t. GospiC, u. p. 

. KriietJci, helovéri bjelovari j., ca. o: Raea, Smiljan. 
•· t. Veliki Grd.Jevac, u. p. Ra~ · Smiljnnsko Polje o; Smiljan adók. és pk., 

• 
S l u .i i n c i l. Slovinci. Lika-Korbava vm. Lilca-Krba.va, gospiói j., 

selo 0, Zrinsti Topolovac adók., cs. o. Gospié, u. t. Gospié, u. p. SmiljBn. 
Kapda pk., BeZotJdr-Körös otn. BjelotJar- SmlJjansko SeilAte fl, Bu!im adók., Smiljan 
KriletJci, heloviri bjelovari j., cs .. o. Kapela, pk., Lika-Korbava tJm.- Lika-Krbava, cospi~i j., 
u. t. Lepavina, u. p. Zrinski Topolovac. cs. ö. Bru~ne, u. t. Gospié, u. p. Smiljan. 
· Sluuj Szluln adók. és pk., X Podmelnica, SmiiUjak r-, Bl'od-Moravice adók. és pk., 

SZluin Slunj, Slusnica.; Morlrus-Fitnne tJm. Morlrus-l!'iume ""'- Morlrus-Rijeka., delnicei 
Morlru8-Ri.jeka, szluini slunji j., ház 356, f. j., cs. O. Brod-Moravice, u. ~. és u. p. Brod-
!U7~. H., sz., O• kg. Slu~nica, 4.016 kh., tsz. Moravice. · 
Ogulin, jb. és ah. helyben, es. G. helyben, 79, S m i U j ak I. Lukovdolski Smisljak. : 
XXVI, 84, e. ~- Smogya r"~, Morovié adók. és pk., See·rém 11111. 

Sl1Ulj Ó, Szluin Slunj adók. és'pk., Srijem, sidi j., ca. o. Morovi~, -a. ~. és u. p • 
• 

Morl-rus-Fiume tJm. Morlru$-Rijeka, szluini Morovié. 
- slunji j., o. cs .. O. helyben, ,P e. ~- SmokOTU O, Sveü Jak<iv-~ljevica adók., Dri-

Slunjska Kamenlca O, Cvitovié adók.; Szluin venik pk., tJm. Motlrvi-RijekJJ, 
- Slunj pk., Morlrus-l!'iume vm. Motlrui- cÍl'kvenicai erikvenicai j., ca. O. Kraljevica, u. t. 
Rijeka, szluini slunji j., cs. G. Szluin Slunj, Grilane, u. P• Kraljevica. · · 
u. t. és u. P• Szluin Slunj. Smokrlt adók., Lovinac pk., X Bliznice, Brkié-

Sluilnlca 0 1 Szluin Slunj adók. és . pk., dolac, Cankuse, Jasenar,Muntanje, Pdutov Dolac, 
Morlrus-Fiume tJm. Morlrus-Rijeka, szluini Risovae, Sekulió-dolac, Smotrié, Segotin Dolac, 
sluuji j., T-, cs. ö. S~luin . Slunj, u. t. és u. p. Vagan; Lika-KorbatJa "m. Lika·KTbaoa, 
Szluin Slunj. · grai!aci j., bAz. 1~0. f, 793, H., rk. Lovinac, kg. Kik, 

S m o l c i é a e l o l. Ledenicki Smoli!ici. 4-.704 kb., tsz. Gospié, jb. és ah. Gra~c, cs. G. 
Smlljan adók. és pk., X Baéinac, Bogdanié, Lovinac, 79, XXVI, _86, u. t. és u. p. Lovinac. 

éelina, Kolatovica, Laktiéi, Ljutaca, Miltoviéa Smokrlt O, Smotri6 adók., Lovinac pk., Lib
Varoil, Milja6a, MHikulinovo, Pudkl'cm&l', Raso- KorhatJa tJm. Lika-Krba"a, rraiíaci j., cs. G. 
vaiía, Rastok.a, Smiljan, Smiljnns~i Kovaceviói, Lovinac, u. t. és u. p. Lovinac. 
Smiljanski Obljajac, Smiljanski Vaganac, Smi- Smokl'tca. fl, SzentgyOrgy Sveti Juraj adók. 
ljnnsko Polje, Zablato; Lika-KorbatJa t1m. és pk., Lika-KorbatJa "m. Lika-KrbatJa, 
Lika-KrbatJa, gospiói j., hAz 433, f. 2.!!86, H., zenggi senji j., es. (!, Zengg Senj, -a. t. és 
sz., o. -=f, 7.006 kb,, tsz., jb. és ah. Gospié, u. p. SzentgyOrgy Sveü Juraj. 
cs. G. B1·utane, 79, XXVI, 86, u. t. Gospi6, ~- S 'm o t v i c a l. Krmpolska -

Smiljan O, Smiljan adót. és pk., Li ka- Smolclél r,, Lipice adók., Jezerane pk., Lika-
Korb(J't)(J tJm. Lika-KrbatJa, gospiói j., O• ~ KorbatJa ""'· Lika-KrbatJa, brinjei j.; cs. o. 
ca. G. Brubne, u. t. Gospié, ~· Jezerane, u. ~. Jezerane, u. p. Slajnica . 

Smiljanska OUra ll, 'l'rnovac adók., Smiljan S m o l c i c se l o l. Smoliíiéi. 
pk., Lika-K01•bava om. Lika-Krba'Oa, gospiói Smoljanac adók., Dre!nik pk., X Dreznii!k& 
j., ca. ö, Hruilane, u. t. Gospié, u. p. BruSa.ne. Ko,..ma, Poljakovo selo, Rastova&&, Ront!evica, 

Smlljanski KOTacniéi r"~, Smiljan adók. és Smoljanac, Trnova~, Visnjevaiía, Zareva ; Mod
pk., Lika-Korba'Oa 'D'm. Lika-Krbava, cospiéi rus-F·6utne "'"'· szluini -
j., cs. O. Bru~ane, u. t. Gospié, u. p. Smiljan. slunji j,, ház 18:!, ! 1.086, H., sz., rk. Dretnik, 

Smiljaillilki Oblajac r-. Smiljan adók. és pk., kg. Sadilovac, 4.6391 kh., tsz. Ogulin, jb. éa ah . 
• • 

• 

• 

•• 
• 

• 

• • 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

.. 



• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

' 

• • 

168U Smo-Sol 
• 

Szluin CB. o. Rakovica, 79, XXVI, 8{., ráb vm. - Zagreb, szenUvé.nzelinai sveliivan-
•• t. Rakovica, u. p. DrPlnik. zelinai j., cs. ö. Sesvele, u. t. ~cs vete, u. p. Ka~ina. 
· Smoljanac O, Smo~janac ad1ik., Dre!nik pk., Sobocanl O, Caginci adók., 1\lostar lvanié pk., 
Moclrua-Fiume fJtn.. Moclrui-Ri,icka, szluini Belovár-Köröa tJm. BjelofJar-Kríie1Jci, eaz-
slunji j., cs. O. Rakovica, u. t. Rakovica, u. p. mai j., cs. o. Klostar Ivanié, u. t. lvanié Vál' 
Dre!nik. .. Ivanié-grad, u. p. Kiostar Ivanié • 

. 

Smoijanovcl O, Bratuljevci adók., Vilié-selo Soholi O, Podr,·anj adók., Grohnik pk., Mod.-
pk., Poesega ""'· Polega, pozsegai polegai rus-l!'it'lne fJm. Mod.rus-Rijeka, su!laki j., cs. 
j., cs. O. Bi§kupci, u. t. és u. p. Pozsega Poiega. O. Susnk, u. t. SuAa.ll:, ll• P• Ca vie. 

Smoljanorlé-vnroii r-, lUol!ilski Zbjeg adók., S o h o l i l. Cernil!ki Soboli. 
Primi!llje pk., Morlrus-Fiun~ fJm. Modrus- Socanlca adók., Dvor pk., Zág,·áb fJm. Zag-
Bijeka, szluini sluoji j., cs. O. Gornja Moaila, reb, dvori j., ház 761 i, .63f., Sz., kg. Jamnico. él! 
•· t. Szluin Slunj, n. p. Primi§ljA, Ljubina, l. toY kb., tsz. Petrinja, jb. Dvor, ah. Pet
. S m r d e 6 e T o p I i c e 'L Tuheljske Toplica. rinja, cs. ö. Dvol", 96, XXVII, ts3, u. t. és u. p • 

. Smrtlelj 0, Salamuni6 adók., Bunié pk., Lilca- Dvor. · · . 
Korbt.u;a fJm. Lika-KrbtJfJa, korenicai j., cs. o. Socanlca O, Soaanica adók., Dvor pk., Zá g-

. Buni6, u. t. és u. p. Buni6. ráb vm. Zagreb, dvori j., cs. ö. Dv01·, u. t. és 
Sml'dijhac r., Zrmanja-vrelo adók., Zrmanja u. p. Uvor. · 

pk., Lika-Korbava fJm. Lika-Krba1Ja, gr&· So d i 6 i l. Sodi6i. 
eaci j., cs. o. Z•·manja-vrelo, u. t. és u. p. Sokoli o. Cabar adók. és pk., ]tfod.rus- Fiu me 
Zrmanj~t-vrelo. fJm. Moarus-Rijeka, b.hari j., cs. ö. Cabar. 

Smreeak 0, Klisa adók., Pivnica pk., Veröcee ll. t. Gerovo, u. p. Td6e. 
tm. Viro11itica, verc5czei - viroviticai j., cs. O. 8okolovac adók. és piC., X Grdak, Lepavinski 
Gjulaves, u. t. és u. p. Pivnica. Prnja,vor, Mil•l!ani, Sokolovac; Belo1Jár-Köröa 

Smreöje O, Gerovo adók. és pt., · vm. Bjelovar-KriietJc~, kapronczai kopriv-
FiutTUJ ""'· Mod.rus-Rijeka, öabari j., cs. ö. n1cai j., ház 193, f. 9a3, ~z., h., rk. Carevdar, 
Gerovo, u. t. és u. p. Geruvo. Koprivnica és Zrinski Topolovac, kg. Lepavina 

Smrell:arl O, Ple!ice adók. és pt., Mod.rua- és Vtthka 1\luana, a.6la kb., tsz. Belovár - Bje
Fiume fJm. Moarus-Rijeka, öabari j., cs. ö. Iovar, jb. és ah. Kaproncza Koprivuica, cs. o. 
Gerovo, u. t. és u. p. Ple:iee. -iokolovac, 16, XXV, tsS, u. t. Leuavina, ~-

. SmrekoTa Draga r-, Cabar ad.ók. és pk., Mod.- SokoloTac O, Sokolovac o.dók. és pk., Belovár-
rua-FiufiiiJ ""'· Mod.rvs-Rijeka, öabari j., cs. Körös fJm.. BjelofJar-KriJefJci, kapronczai -
ti. Cabar, u. t. Cabar, a. p. T1·!!6e. h.Opr•vn1cai j.; cs. ö. ·Sokoiovac, u. t. Lepavina, 

Smrtló adók., Maii6 p~.. Pozaega tim. ~-
Pozega, öjll'radiskai no vaKrad 1éka1 j., ház S o k o l o v a o L Delanovat!ki Sokolovac, Ku-
f, ':U, Sz., rk. Gornii Bo21~evci, kg. Ratko vac, tmski Sok,olnyac . 
1.4·61 kb., tsz. Pozsega Poiega, jb. és ah. Új- Sokolovackl Urdjanl o. Mo.la Mul!na adók., 
gradislr.a Nova GradiSka, cs. ö. Okuaani, 7t1. Sokolovac pk., Belovár-Körös fJm, Bjelovar· 
XXVII, 89, a. t. Okuöani, u. p. Újgradiska Krilevci, kaproucza1 ko p ri vnicai j.. cs. ö. 
Nova GradiSka. Sok•Jluvac, u. t. Lepavina. u. p. SokolO\·ac. 

Smrtió O, Smrlié a•'ók .. M&S1é pk., Po68ega l!io.kolovackl Ladit~lav Q, Sr1jem adók., Soko-
""'· Pozega, újBradiskai novull'radiskai j., lovac pk.., Belovár-Köt·ös fJm. Bjelooar·Kri
cs. O. Okul!ani, u. t. Okul!ani, u. p. Ú;gl·adisklt iefJCÍ, kaprouczai kuprivnicai j., ca. ö. Sulr.o-
- Nova Gradiilka. · · Jovae, u. 1.. Lep•tVina. u. p. Sokolovac. 

Smude adók., Slatinsk1 Drenovae pk., X N an- Sokolovaöki· Trnovac o.· Srij"'m at.lóll:., Soko· 
kovac, Smude; Verócee fJm. - VirofJitica, sz la- lovac p.k., Belovár-Körös fJm. Bjelovar-Kri· · 

· tinai alatinai j., ház 41, í 806, Sz., "f, 1 k. Vol!in ietJci, kapruncui kupri vuicai J., cs. ö. So ko 
kb., tsz. Eszék Osijek, Jh. és ah. Szlalina lovac, u. t. Lepavina, u. p. Sukulova1·. 

Slatina, cs. O. Slatinsk1 Uoenovac, 7~, XXVlll, SU. Sokolo,·ackt Vrhovac o. Ve·ika M.ut!na adók., 
u. t. Voliin, u. p. H.iJ~Dci. . Sokoluvau pk., Belovár-Köröa fJII•. .Bjeloóar-

l!lmude O, Smude adók.. ~lalins•\Í Drenovae KriSBtJci, l..o.prouczai - kopl'l vm<"ai j., cs. o. Soko-
pk., Verócee vm. Virov1tic:a, ·zlatmai - sla1i- lovac, u. t. H.asiuja, n. p. Sukolo\'!1-C. · 
nai j., .:f, cs.· O. Siatinskl !Jrenm a u. t. Soldatfél O, Ozalj adok. és plt., Zágráb ""'· 
Voain, u. ·p. Rijenci. . • Zag·rcb, károlyvarasi karlovaci J., cs. O. 

Snos r"l, Cvij&novié-b1·do adók.. Veljun pk., SYellu .. , u. t. 1.\ál·oly,·áros Karlova.·, u. Jh Uzalj . 
Mod.rua-Fivme t1m. Modrus-Rijeka, s:duini Soline O, Umul auók., .Bosiljev" pK., Moarua
- slunji j.,cs. ö. Veijun, a. t. és u. p.· Szluin I<'i,UIJ" tJm. Mod.r~s-Rijekc,, v1 Luv .. koi J., cs. O. 
- Sluoj. lieneralsk1 Stol, u. t. l.:ieneralslti Stol, u. p. 

SDbllnec r"l, Salinavci adók., Kaiina pk., Zá g-. Hosiljevo. 
' 
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so I i n e I. Norsié-selo. So p n i c a I. Sesvetska Sopnica. 
• 

Soljani adók. és pk., Sedrém flm.. Bri,ietn, Sopot adók., Pregrada pk., X Marinec, Preg. 
J:supanyai !upanjai j., ház 35f, f. 1.693, H., t., radaki Pavlovec, Sopot, Stipernica, ViAnjevec; 

0, gk. és kg. Rajevo selo, 11.793 kb., tsz. Eszék Va,·asd t~m. Varaid.in, pregradai j., ház 36,, 
-Osijek, jb. Zsupanya Zupanja, ab. Vinkovcze i. !1.094, H., rk. Pregrada, V.nagora, 1.150 kb., 
- Viukovci, cs. ö. Drenovci, 70, XXVIII, 90, lsz. Varasd Vara!din, jb. Pregrada, ah. Krapina, 
u. t. Vrbanja, l:8J. · · es. O. Pregrada, 53, XXV, 81, u. t. és u. p. P reg· 

Soljani O, SöJjani adók. és pk., Bze'rtm t~m. 1·ada. . 
-Brijem, zsupanyai iupanjaij., us. O. Drenovei, Sopot O, Sopot adók., Pregrada pk., Varasd 
u. t. Vrbanja, [8]. . tim. Varazdin, pregradai j., cs. O. Pregrada, 

Solnok Szolnokpuazta adók., Putinci pk., X u. t. és u. p. Pregrada. · 
Meggyes MP.djaA, Putinacko Cerje, Solnok So p o t l. Vrhovacki Sopot. · 
Szolnokpuszla; Bzerém "m. Brijem, rumai j., Sopote O, SoAice adók. éa pk., Zágráb ""'··- · 
ház Hl, f. ö05, M., n., rk. és kg. t'utinei, 1.!4-6 Zagreb, jaakai jash·ebarskoi j., cs. O. Kostan· 

-kb., tsz. Mittovicza Mitrovica, jb. és ah. Ruma, jevac, u. t. Kraaié, u. p. SoAice. . 
' cs. O. 70, XXVIII, 991, u. t. Pntinci, u. p. So l' g e r o v a P u st a l. Vladislavci. 

Ruma. - Sorléa KrceTina\ ·n, Prijeboj adók., Korenica 
Solnot -· Szolnokpuaztan, Solnok Szolnok· pk., Lika-Jlot·b_,",a vm. Lika·Krbava, korenicai 

puszta adók., Putinci pk., Bzerém "m. Sr;,jetn, j., cs. ö. Licko Petrovo eelo, u. t. Li~ko Petrovo 
rumai j., cs. o. Ruma, u. t. Putinci, u. p. Ruma. selo (nyáron: Plitvi~ka Jezera), u. p. Plitvirka 

So l n ok P us t a l. Solnot Szolnokpuszta. Jezera. 
S o ~ b o t e l j l. Cetinovac. . So!!lce adók. és pk., X Crnik, Jezernice, Plavci, 
Som o g j l. Tordinci. Sopote, SoAice Visoée, Zumbe1'8.él..i Kordiéi, Zum-
S om o g j G a j l. Tordinci. · beracko ReAlovo; Zá,qráb tim. Zagreb, jaskai 
Sop Q, Hruiéica adók., Dul{o selo pk., Zágráb jaslrebarskoi j., ház 28t, f. t.U'!, H., it, rk. 

vm. Zagreb, dngoseloi j., cs. O •. Sesvete, u. t. Donji Oétrc, 6.131 kh., tsz. Zágráb Zagreb, 
és v.. p. Dugo selo. - jb. és ah. Jaska Jaab·ebBl"Sko, ca. O. Kostan· 

So p J. Bukevski Sop. jevac. 96, XXVI, 8~, u. t. Kra~ié, ~· 
Sopai5 Q, Lokve adók. és pt., Modrus-Fiume Soi!ice Q, Soiiice adók. és pk., Zágráb 

11m. Moilrus-Bijeka, delnicei j., cs. O. Fuiine, Zagreb, jaakai jastrebBl·skoi j., it, cs. li. 
u. t. és u. p. Lokve. Kosto.njevae, u. t. Kraiiié, ~· · . 

Sopaljaka O, Cil'kveniea erikvenica adók. és Sot adók. és pk., X lnoeeneijev Dvor, Sot; 
pk., "m. Morlru8-Bijeka, Seerém vm. Bt·ijem, újlaki iloki j., ház 229, 
cirkvenicai cnkvenicai j., cs. o. Cirkvenica ! 1.21'»7, m., b., n., t., o, gk. Sid, kg. Molovin, 
Crikvenica, u. t. és u. p •. Cirkvenica Crikvenica. 3.666 kb., tsz. Mitrovicza Mitrovica, jb. és ah. 

Soptslé-Trh Q, Ribnik adók. és pk:., Zágráb Újlak Ilok, cs. o. Újlak llok, 70, XXVIII, 90, 
o • 

.tm. Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., ·ca. o. u. t. és u. p. Sid. 
Maii ModruApotok, •• t. Károlyváros Karlovac, Sot O, Sot adók. és pk., B1eré111 vm. Brijetn, 

• 
L p. Ribnik.. újlaki iloki ·j., o, cs. O. Ujlak ll ok, u. t. 

SopjMsk:a .Ua f"'t, Sopje adók. és pk., Verőcse és u. p. ~!id. . . 
t~m. Virovitica, szlatinai idatinai j., ca. O. Sotin adók. és pk., Sseré111 "m. Br·i.jem, 
Sopje, u. t. Medinei-Senkovac, u. p. Sopje. vukovari j., ház 277, f. 1.369, N., h., m., o, gk. 

Sopjanak:~~o Greda n, Sopje adók. és pk., Miklusevci, kg. Opatovac, 3.950 kb., tsz. Eszék -
Verócee tim. Virovitica, azlatinai alatinai Osijek, jb. és ah. Vukovár Vukovar, cs. o. 
j., cs. O. Sopje, u. t. Medinci-Senkovac, u. p. Opatovac, 70, XXVIII, 90, j,, a. t. Vuko1•ár-
Sopje. Vukovar, ~. 

Sopje adót. és pk., X Okuka, Sopjanska Ada, Sotfn O, Sotin ndók. és pk., 81erém tim. -
Sopjanska Greda, Sopje; V~röc1e vm. Viro- &··ijem, vukovari j., O• ca. O. Opatovac, .j,, 
eitica, szlalinai alatinai j., ház f. 1.483, u. t. Yukovár Vukovar, ~. 
H., m., 0, kr. Medinei, 5.496 k:h., tsz. Eszek - Sovarl Q, Dabci adók., b..ril pk., Bdovár
Osijek, jb. és ah. Szlatina Slatina, cs. O. hely- Köt·ös tim. Bjelot~ar-Krize"ci, éazmai j., cs. o. 

ben, 78, XXVIII, 89, u. t. Medinei-Senkovae, ~. Krif, 11. t. Kri!, u. p. Ivanié vár Ivanió-g1·ad. 
Sopje Q, Sopje u.dók. és pk., Verócee vm.. Sovilnjak: r-, Rasinja adók. él pk., Varasd 

Viro"itica, szlatinai alatinai j., o, ca. O. hely- vtn. Va1·aidin, ludbregi j., cs. O. Ludbreg, 
ben, u. t. .Medinci-Senkovac, ~. u. t. és u. p. Rasinjo.. 

Sopnlca O, Goranec ,adók., Ka.Aina pk., Zág- Sovlnlca f"'t, Ogulinskl Sveti Petar adók., 
ráb "'"· Zagreb, azentivánzelinai sveti- Ogulin pk., Modrus-.li'iume ,_,m. Modnss
ivanzelinai j., ca. o. Kasina, u. t. Sesvete, u. p. Bijeka, ogulini j., cs. O. Ol!'ulin, u. t. és u. p; 
laaina. · Ogulin. · 

-
• 

• 
• • .. 

• 

• 

• 
• 

-

• 

• 

.. 
• 

• 

• .. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

- • 

• 

• 

• 

• 

• 

•• 

• 

• 

• 

-

• 

• • 
• 

163~ 
• 

Sov Sre 
• 

·Sovlnjak ('), Mcdjurié adók. és pk., Pozseg a Srb O, ~rb adók. és pk., Lika-Korbava. om. 
"111. Po:ega, noukai j., ca. ö. Lipovljani, Lika-Krbava, alsólapaczi donjilapaci j,, ;=-. 
u. t. és a. p. Banova Jaruga. cs. O. helyben, .['4 e. ~-

Sonki Dol adók., Ru!ievo J•k., X Dilj-jezero, Srdari 0, Hu2im adók., Smiljan pk., .Lih-
Po7.iska Ravni Lug, Sovski Dol; Poesega ""'· Korbava vtn. Lika-Krbctva, gospiéi j., os. 6. 
Pozega, po!egai j., ház 107, f. 696 Brusane, u. t. Gospiti, u. l'· Smiljnn. ··· 
H., rk. RuAevo, kg. Pnka, 3.!79 kh., tsz., jb. és Sr d a. l' o v n K t? s a l. Srllari. 
ah, Pozsega Po!ega, cs. o. Ruievo, 78, XXVIII, Srdarova Varo~ r--, Sil·oka Kula adók., 
91, u. t. éaglin, u. p. Ru8evo. Osik pk., Lika-Korbava vm. ·· Lika-Krba'IIG, 

SoTSkl Dol 0, so,·ski Dol adók., Ru~evo pk., ~?spiéi j;, I'S. ö. Siroka Kula, u. t. Perui;Jé, a. p. 
Pozse_qa vm. Po'iega, pozsegai pozegai j., Suoka Kula. 

· R--"-- t i• 1· R O, Ja.vorovac o.uók., Podravski No-vi-cs. ö. ..".,vo, a. • ... ag m, u. p. u~evo. 

S hiél O 
n. b · · d. k B .1. k grad pk., Belovár-Köt·ös Vtll. B~lofJar-Kri-

pn 1 .t.U llnCl a O , , OSJ J8\'0 p ., • · )t • k · ' · · Ö V' · ...,.. l F' 711 •1 • n .. k b k . zevc1, apronezaL opr1vmca1 J,, cs. . LrJe, 
.m.oc rus- 1vme t1m. .m.o .. rvs·.ntJe a, Vl' ovs 01 t . p d kl' N · d 
· , · K · G 1 k' u. • es u. p. o ra vs ov1gra . • . 
J., cs. O. Severm· no. up1, a. t. enera s 1 Slol, S b lk 0 li' ·k "'é dók L i ._. L 

B 
.
1
. re ren , 11.1 a .. 1 a ., e.ovanL.. p ... ,. 

a. p. os1 Jevo. · z. .,_ z b • ki · k' · . . ·, . agrau vm. agre , S"ns~e 818& 1 J., ea. 6. 
Sparcnja~ O, ZagorJe o.d~k., .. ' elj un P_k.! Po.lr:upsko, u. t. Lekenik, u. p. Sela. 

Modr~~-~avme t~m. . 1Jiorlrv11-R1Jeka, szluJ~l Sreb1'lljak f"., 'Sveta Nedjelja adók. éa p.k., 
- slullJ~ J., ca. O. Veljun, u. t. é~ u. P• Szlum Zágráb vm. Zagreb, so.mobori j., cs. ö. Stup-
- SbmJ. nicki Ohre!, u. t. Samobor, u. p. Sveta Nedjeij&. 

Spnsonc f"'', Szentgyörgy Sveti Juraj o.dók. Sredancl adók., Svilaj pk., Pozaega t~·m. -
és pk., Lika-Korbat1tl vtn.. Lika-Krbava, Poiega, hrodi j., ház 98, ~ 535,_ H., m., rk. Srilaj, 
zenggi senji j., cs. ö. Zengg Senj, u. t. és gk .. Pi§korevci, kg. Novo TopolJe, 1.379 kh., tsz. 
u. p. Szenlgyörgy Sveti Juraj. Pozsega Po!ega, jb. és ah. Brod, ca. O. Srilaj, 

S p o r c i é K l a n ll. c. l. Kosinjski Bo.kovac. 78, XXVIII, 91, u. 1;. és u. p. Andrijevci. 
Sp r a j é e v o se l o L Sprajéevo. Sredaucl o, Srello.nci adók., Svilaj pk., Jlb-
Sracak ariók., Rihnik pk., X Ertié, Maia Paks, esega vm. Poiega, brodi j., cs. o. Svilaj, 

MoS:tnci, Srai!ak; V elika Pak:a, Vrvi§ee; Zágráb u. 1;. és u. p. ,\ndrijevci. 
t11n. Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., haz S1·edlco adók., Gudo.vac· pk., X Male Sredice, 
113, ! M4-, H., rk. Lipnik, 1.465 kb., tsz. Zágráb Velike Sredice; Belovár-KöröB 1m1. Bjelot~ar
- Zagreb, jb. és ah, Károlyváros Karlovac, Kri!evci, belovári bjelovari j., ház 158, f. 1.003, 
cs. ö. Maii Modru!ipotok, 00, · XXVI, fU, u. t. h., sz., cseh, rk. és kg. Belovár Bjelovar, 966 
Károlyváros · Karlovac, a. p. Ribnik. kb., tsz., jb. és ah. Belovár Blelovar, ca. l. 

Sracak O, Sro.~k adók., Rihnik pk., Zágráb Belovár Bjelovar, 16; XXVll, 87, u. t. és 1lo )• 
• 

'""· Zagreb, károlyvárosi kal'lovnci j., cs. o. Belovár Bjelovar. _ 
Mo.li Mod!'uspotok, u. t. Károlyváros Karlova.c, Srednja Diklenica O, Diklenica adók., Kapela 
u. p. Ribnik. pk., Belot1ár-Körös vm. Bjelovar-Krileeci, 

Sraiíineo adók., Petrijanec pk.,. X Pod1-avski belová.l'i bjelo,•o.ri j., cs. ö. Ko.pelo., u. t. Be-
Svibovec, Srai!inec; Varasa vm. Vara!din, lovár Bjelovo.r, u. p. Kapela . 
varasdi varc~.M.ini j., ház ~Oá, i, 1.936, H., rk. Srednja Draga O, Cabar adók. és pk., .Mocl
Varasd V O.l'aidin (Sveti Vid), !:!.625 kh., tsz., jb. rvs- b'iume vm. Modrui·Rijeka, i!aho.ri j., c.. G. 
és ah. Varasd Vara!din, cs. o. Varasd éabar, n. t. Ca.l::ar, u. p. Tr~ée . 
Varaldin, 161 XXV, 88, u. t. Vru·asd Varo.Zdin, SredJJja Gora adók., Podlapac pk., X éanko1i6-
a. p. Petrijanec. selo, Srellnjo. Gora; Lika-Korbat1a titll. Lt~II-

Sracinec O, Sro.i!inec adók., Petrijanec pk., Krbat1a, udbinai j.,. ház ai, z 683, Sz., .::f=-, rk. 
Yara1tcl vm. Varazrlin, varasdi vo.ra2dini j., Polllapac, 5.~52 kh., tsz. Gospié, jb. Udbina, ah. 

• • 
cs. ö. Varasd Vara!uin, u. t. Varasli Vo.ra!llin, Graéac, cs. O. Podlapac, 79, XXVI, 86, u. t. '-
u. p. Petrijanec. a. p. Udbina. 

Sr ak l i _n l. Kosinjski Bakovac. Srednju Go ra O, SrerlnJa Gora adók., Pod-
SrakoTao f"", Bai!evac adók., Grallina pk., Ve- lapo.c pk., Lilo:a-Korba'Oa vm. Lika-Krba'DG, 

r6cee ~m. Virovitica, veröczei viroviticai j., utlbinai j., ;=-, cs. ü. Podlapac, u. t. és u. p. 
cs. o. Suhopolje, a. t. Suhopolje, u. p. Gradina. Udbina. 

Srb adók. és pk., X Ajderovac, Srh, Urljaj; S1·edujak O, Sveta Jana adók. és pk., Zágrdb 
Lika-Korba'Da fJm. Lika-Kt·bava, alsólapa.czi vm. Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., cs. a. 
- donjilo.paci j., ház U't, ! 1.2ö7, Sz., .::f, rk. Jaska Jastrehar$ko, a. t. Jaska Jash·ebarsko, 
Buricevac, 3.189 kb., tsz. Gospi6, jb. Alsólapacz u. p. Sveta JanL 
Donji Lapac, ah. Gra<!ac, cs. G. helyben, 79, XX VI, Sr e d n j ak l. Na~it!ki Sredujak. 
86, .p e. ~- . · Srednja Kra!!lénico. O, Urib adók., GeroYo, 
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pk., JJ!odrt~S-Fiume tJm. liíotlrt.S-Rt)elca, ~bari ""'· BJBlot1ar-Kt·iiet1ci, helovári - hjelovari j., 
f., cs. ö. Gerovo, u. t. és u. p. C:rni Lug. ház 141, f. 686, Sz., h., rk. Ivanska, kg. Narta, 

S r e d n j a L o v a a l. Lova&. . 1.403 kb., ts:z., jb. és ah. BelovU.r. Bjelovar, 
Srednja Lu~elnlca Q, Lul!elnica adók., Pisa- cs. o. Ivanska, 16, XXVII, 87, .u. t. Belovár-

rovina pk:., Zágráb ""'· Ze~greb, pisa1·ovina.i j .. Bjelova1', u. p. lvanska. 
CJ. O. Pis3rovina, u. t. és u. p. Pisarovina. Sredska Q, Sredska adók., lvanska pk., Be· 

Srednja Perjasiea O, Svoji6 adók., Perjasica lovár·Köröl tJm. Bjelovar-Kriievci, belovári 
pk., Motlru1-Fiume ""'· Motlrui·Bij'eka, voj- bjelovari j., cs. o. Ivanska, u. t. Belovál' · 
ni6i j., cs. O. Perjaaica, L t. Generalaki Stol, Bjl'lovar, u. p. lvanska. . . 
•· P• Perjasica. Srijem adók, Sokolovac pk., X Sokolot1"ki 
. Sre~je Brdo r., Manastir Kruiiedol adók., Ladislav, Sokolovaiíki Trnovac, Srijem; Belot1tir·.: 
Kruiedol pk., B•ertm vm. Brijem, iregi irigi Körö1 ""'· Bjelovar·Kr·tievci; kapronczai -
j., 6. Ireg Irig, u. t. Ireg Irig, a •. P• koprivnicai j., ház 152, f. 746, H., rk. Zrinski · 
K'•uledol. · • Topolovac, .kg. Lepavina, !.2ö3 kb., tsz. Belovár 

Sr e d nj e B r d o L V elika Remt.ta. Bjelovar, jb. és ah. Kapl'oncza Koprivnica, 
Srednje PrlliA6e Q, Gornje Prili!i6e adók., cs. O. Sokolovac, -16, XXV, 88, u. t.· Lepavina, · 

Netzoetié pt., · Ztigrá'b ""'· Zagreb, károly- a. P• So.kolóvac. · 
drosi karlovaci j., o, cs. o. Mali Modruspotok. Srijem O, Srijem adók., Sokolovac pk., Belofltir· · 
a. t. Károlyváros - Karlovao, a. p. Donji Priliiée. Köröa tJfll, Bjelovar-Kriievei, kapronczai -

8rKnje selo Q, Kuzmica adók., Pleternica· pk., koprivnicai j., as. G. Sokolovac, u. t. Lepnvina, 
Po••ega ""'· Polega, pozsegai polegai j., u. P• Sokolovac. · 
cs. o. Pleternica, u. t. és u. p. Blacko-J akAi é. Srijemaka Kaca adók., Bo aut pk., 81erlm 11m. -

SrednJI Bor ld O, Bor ki adók., ·Sira6 pk., Brijem, m1troviczai mitrovicai j., ház 190,! 968, 
Po•sega t1m. Po'Eega, dlll'Ú\'al·i j., os. G. Daruvár Sz., h., .:f, rt. M.orovi6, '1.013 kb., tsz., jh. és ah. 
-Daru var, u. t. és u. p. Siraé. · Mitrovieza M1trovica, 01. G. helyben, 70, XXVIII, · 

Srednjt Dobovec O, Dubovec adók., Ra ven 9!&, ~ • .[l' e. ~- · · · 
pk., Belovár-Körös """· Bjel0t1ar-Kriiet1ci, Srijem11.ka Ba~a Q, Srijemaka Ra&l ad6k., 
kOrOai krilevcii j., cs. o. Sve•i Petat· Orehovec, Bosut pk., B•erlm ""'· mitroviczai · · 
a. t. Koros K1-ilevci, u. p. Ra.~ en. mitrovicai j., ;=-, cs. G. helyben, _r- e. ~-

Srednjl Brlb Q, Ht·ib adók., Gerovo pk., Srijems.kl IarloTCi Karlócza v., B•ert• . 
Fiume vm. Motlrui-Rijeka, labari vm. Brijem, ház l,lJ76, f. 6.342, Sz., h., n., m., 

j., cs. O. Gerovo, u. t. és u. p. Ge1·ovo. · O• .:f, 8 ... 16 .kb., taz. Mitrovicza Mitrorica, jb. 
Srednjl IJasnié O, Klasni6 adók. és pk., Zág- ab. Rnma, cs. O. helyben, 70, XXVIII; 

• ráb vm. Zagreb, glinai j., os. o. Gornji Klaani6, 92, ,f,, r. · _fl e. ~ . . 
· •· t. Glina, u. p. Maja. · Srf,Jems.kl IU.haJjeTct adók. és pk.j B•wtw 

Srednjt Llpovac adók., Újkapela · Nova Kapela t1m. Sri.jerA, zimonyi zt~mnnj j., ház 1 f, . 
pk., Poesega vm. Poiega, újgradiskai nova- 1.177, 'Sz., ;=-, rk. Nikincze Nitinci, 3.4-40 kb., 
rradiAkai j., ház 116, !. 676, H., rk. Gornji Li- tu. Mitrovicza Mitrovica, jb, 68 ah. ZimonJ . 
povac, !.681 kb., tsz. Pozsega Polega, jb. és Zemun,' 01, lJ. Si~anovci, 70, XXVIII, 91, •'*- · 
ah. Újgradiaka Nova Gradiska, cs. G. Újkapela Golubinci, u. p. Simanovei. 
- Nova Kapela, 78, XXVII, 89, u. t. éa • Po · SriJemeid lllhaJjnel O, ·Srijemlri .Mibaljnci 
tJjkapela Novli. Kapela. · adót.' és pk., Bnrétll t~A · zimonyi-

SredDJI Llpovac o. Srednji Lipovac adók.-, zemuni j., .:f',· Cl. lJ. Simanovoi, •• t. Golubinci, 
tJjkapela Nova K~pela pk., Panega t1A ·u. p. Simanovcf. · · · 
Poiega, tajsradiskai novagradiikai j., ca. lJ. · Srne6ak r"\ Krüge adók., Alsólapacz Donji 
Új kapela · ·· Nova Kapela, u.· t. és u.· p. 'Ojka- Lapac pk., Lika-Korbava 11111. · Lik11·KrbaN, 
pela Nova Kapela. · · alsólapaczi donjilapaci'j., cs. lJ. Nllbljusi, •· ~. 

Srebjl :MosU Q, Moati adók., Kapela pt., Alsólapacz Donji Lapac, u. p. Nebljuai. · · · 
Belot1ár-Körö1 tim. Bjelot~ar-Kriilt~ci, helo- Srpska Iapela adók., Farkaievac pk., Belov4r- · 
vári bjelovari j., cs. G. Kapela, u. t. Pod- K.öröa t~m. -Bjelotlar·Kriietlci, belovari- bjelo
ravski Novisrad, u. p. Kapela. vari j., ház 143, :l!. 761, h., .. sz.; cseh, ;=-, rk. Dab-

Sreinjl Poloj Q, Poloj adók., Perjuica pk. rava, !!.930 kb., w: és jb. Belo·Y.ár Bjelovar, 
Jfodrua-Fium• Motlrui-B\jeJ:a, vojniói j., ah. Koros Iú·í!evci, ca. lJ, Sveti I van Zabno,· 

• 

~. cs. lJ. Perjasica, •· t. Generalaki Stol, •· p. 16, XXVII, 87, u. t. Dubrava, L p. Sveti Ivan. 
Perjaaica. Zabno. · · · · · 

. . . . ', 
Sreflnji Trebel f"', Lonja adók. és pk., .Po- Srps.ka Iapela Q, Srpaka Kapela adók., :rar: 

11ega ""'· Poiega, novakai j., cs. lJ. Crkveni kaiavac pk., Bdovár-Körós tltll. BjelOtJar
Bo'k, •· .~. 68 u. P• Sal. Kriiet~ci, belovári bjelovari j., ;=-, ca. Sveti 

8redaka adók .. hanaka pic., Befot~tir-K6r6• Ivan Zabno, u. t. Dubrava, u. p. Sveti Ivail Zabuo. 
• 
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-
Srpskl Blagaj Q, B!agaj adók., Veljun pk., Sta n H i I. Ivak.u§a. 

Motlr"s-Fiume vm. Modt·us-Bijeka, sz! nini - St a n i~ i I. Pldcanski Stani~i. 
slnnji j., cs. G. Veljun, u. t. és •· p. Szluin StanH~-polJe adók., Dvor pk., Zágráb vm. -
Slunj. Zagreb, dvori j., ház 11, i. 94, Sz., kg. Dvor, 3(.1 

Sr ps t i Sr e d j a n i l. Donji kb., tsz. Pebinja, jb. Dvor, nb. Petrinja, os. G. 
Sr})Sli:o Seli§te adók., Kutina. pk., X Gaji~- Dvor, 96, XXVII, 83, u. t. és u. p. Dvor. 

brdo, Gornje Hrdo, Kutinska Krl!evinn, Kutinska Stanlé•poiJe Q, Stanié-polje adók., Dvor pk., 
Kutinske Caji1·e, Kutinski Hruikovae, Zágráb t~m. - Zagreb, dvori j., es. G. Dvor. 

Selisna Ciglenica, Beliina Kutinico., Srpsko Se- n. t. és n. p. Dvor. 
; Belovár-KörtJB t~m. Bjttlovar-Kriiet~ci, Staniöló Q, Prromelje adók., Gudovac pk., 

kutin~i j., hAz 215, i Ul84-, Sz., h., n., m., rk. Belot~ár-Köraa ""'· Bjelot~ar-Krilet~ci, belo· 
Kutina, kr. Mikleuika, 5.994- kb., tsz. Belovár vári bjdovari j., os. G. Belovár BjelovnT, 
Bjelovar, jb. Kutina, ah. Ű&zma, cs. G. Kulina, •· t. Rovisée, u~ p. Belovár Bjelovar. 
16, XXVII, 87, u. t. és u. p. Kutina. brdo Q, Tounj adók. és pk. Morlrus-

Srpsli:o SeilAte Q, Srpsko . Seliite adók., Ku- Fiutne 11m. Modrus-Bi.jeka, ogulini j., es. o. 
tina pk., Belovár-Köraa vm. Bjelot~ar-Krilevci, Josipdol, u. t. és u. p. Tounj. · 
tutinai j., cs. G. Kutina, u. t. és u. p. Kutina. St a 11 i i i é i l. Donji Oitrc. 

Srifél Q, Vivodina adót. és pk., Zágráb t~m. Stani!ita Q, Ceaa1·ica adók., Karlopaga Kar-
- Zagr~b, jaakai jaslrebarskoi j., es. G. Kos- lobat pk., Lika-Korbavci tim. Lika-Krbaw, 
tanjevac, u. t. KraAi~, u. p. Vivodina. gospié1 j , cs. G. Karlopaga · Karlobag, u. t. és 

Stabarnlea f""', OAtarski Otok 11dók., Olitarije u. p. Karlopaga Kar!obag . 
pk., Modrua-Fiume tltll. Morlrui-Bijd:a, ogu- · ~t a n i li t e l. Stanil ta. 
lini j., os. G. JosipJ.ol, u. t. Ogulin •· p. OAtarije. Stanli:onc adók. és· '[lk.,· Zágráb 1.m. Zag· 

StajD.Ica adók., JezeJ·ane pk., X Carapi, Du- reb, glinai j., ház 68, f. i76, H., rt. S.sinec, 1.061 
men6iéi, Jezeransti Rajkoviéi, Murtoviéi, Slaj· k.h., tsz. Petrinja, jb. és ah. Glina, cs. ö. ,GJina, 96, 
nica, Stajnieki Meaiéi, Slajnicki Sertiéi, Stajnil!ki XXVI, SS, u. t. és •· p. Glina . 
Vuuti~i. Spraj<'!evo, Stefaniéi, Tominac-draga, Stauli:oT4C Q, .Stanko\·ac adók. és pk., Zág· 
Vlahiniéi, Vujakovo, Vuk.oviéi; Lika·Korbat~a ráb "m. Zagrtlb, glinai j., cs. G. Glina, u. t. 

• 

... . Lika-Krbat~a, brinjei j., ház iSj, f. 1.9.1~. és u. P• Gli na. • . 
H., o. 7.370 kh., tsz. Gospié, jb. Brinje, ab. Stankonl Q, Mrzljaki adók,, H.ibnik pk., Zág-

- Senj, os. G. Jezerane, 79, XXVI, 86, ráb t~m. -- Zagreb, tárolyvárosi karlovaci j., 
L t. Jezerane, ~- . es; G. M·aJi Modruipotok, u. t. Károlyváros-

Stajnlca Q, Stajnica adót., ·Jezerane pt., Lika- Karlovac, u. p. Ribnik. 
Korbat~a t~m. Lika-Kt·booa, br1njei j., (), Stankonó-tuk r-., Bunié adók. és pk., Lika· · 
os. o. Jezeran'e, u. t. Jezerane, ~- Korbat~a t~m. Lika-Krbat~a, korenicai j., es. G. 

Stajnlckl Jlesiél fl, Stajnica adók., Jezerane Bunié, u. t. és a.. p. Bunié. 
pt., Lika-Korbava n•. Lika-Krbat~a, brinjt!Í Stanli:oTO Q, Klini!a Sela adók. és pk.1 Ztí.g
j., os. G. Jezerane, •· t. Jezerane, a.. p. Stajnica. ráb t~m. Zagreb, jastai jastrebarskoi j., 

Stajnicli:l Sertiéi 0, Stajnioa adók., Jeze1·ane es. G. Jasta Jaslrebarsko, L t. Jaska Jas-
pt., Lika-Korbat~a tltl&. - Lika·Krbatla, brinjei trebarsko, u. p. Zdenl!ina. 
j., cs. o. Jezerane, a. t. Jezerane, •· p. Stajnica. Stara Dingula r-., Kuveidin adók., DivoJ pt., 

Siajnlökl Vucetlél r"l, Stajnica adók., Jezerane Slerém t~m. Srijem, mitroviczai mitrovicai j., 
pk., Lika-Korbat~G Lika-Krba11a, t..riojei es. G. Ű&lma, u. t. és u. p. Calma. 
j., cs. G. Jezerane, u. t. Jezerane, u. p. Stajnica. St a r a C a b u n a l. Cabuna. 

S t ak i é se l o l. Lipovo Polje. Stara Cesta 0, Gornje Priliiiée adó.t., .Netre-
Sialali: f""', Ledenice adók. ~s pk., Modrua· üé pk., Zágráb t~m. Zagreb, károlyvárosi -

Fiume JJ!odru8-Rijeka, cirkvenicai erik- karlovaci j., es. G. Maii Modrulipotok, u. 1. Ki-
-renicai j., os. G. Jasenall:, 11. t. és a. p. KlenoVica. rolyv6.ros Karlovac, u. p. Donje Prilisée. 

St a l i n st e L uk e l. Podmelnioa. · Sta.ra Cigiana 0, Podgoral! adót. és pk., V11· 
Sianarl f'\ Drelniea adók. és pk., Morlrus- r6cee tltn. Virot~itica, nasiczi nasioei j., 

Fiun&e ""'· Modrus-Rijeka, o,Wini j., es. G. es. G. Podgoral!, a.. t. és u. p. Podgora~ . 
Dre!nica, n. t. Jezerane, u. p. Drelnica. . · Stara Dlklenica Q, Diklenica adók., Kapela 

Stanclé Q, Hrebinec adók., Brckovljani pk., pk., Belovár-Karöa 11m. Bjelot~ar-KrilllfJCi, 
Zágráb Zagreb, dugoseloi j., os. G, Brckovl- belovári bjelovari j., cs. G. Kapela, u. t. Bel o-
jani, u. t. Pritraj, u. P• Boljakovina. vár Bjelova1·, u. p. Kapela . 

• 
· Stsnlél O, Kobuicari adók., Kapela pk., B11· Stara Draya r-., Rétfalu Relfala adók. éa 
lo"ár-Köraa tim. BjlllofJar-Kri~evci, heloviri pk., Verócee t~m. VirouUica, eszéki osijelr.i 
- bjelovari j., Ci. G, Kapela, •· t. Belov6.r Bje- j., os. G. Eszék Osijek, 11. L és n. p. Némel-
loval', u. p. KapelL rétfain Njemal!ka Retfala. 
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Stara Drenlina adók., Sela pk., X Stara C!l. O. Ivanska, 16, XXVII, 87, a. t. Belorir
Dren~iua, Vurat; Zágráb vm. Zagreb, sziszeki Bjelovar, u. p. Ivanska. ' 
_ sisak1 j., ház 9i, f. óli, H., rk. Mala Gorica, Staara Plo!!élca O, Stara PloJ6ica adók., Be
kg. Petrinja, i . .Wf. kh., tsz. Zigráb Za.greb, jb. rek pk., Belovár:-K6rö• BelOtJtJr·Kri
és ah. Sziszek Sisak, cs. O. SziszP.k - Sisak, ievci, garei!nicai j., O• cs. O. Jvanska, a. t. Be· 
5:1, XXVII, 8~, a. t. Sziszek Sisak, a. p. Sela. lovár - Bjelovar, u. p. Ivanska. 

Star& D&·enlina o. Stara Drenc na adók., Star& Ra~a O, Rai!a. adók. és pk., BelOtJór-
SPia pk., Zágráb vm. Zagreb, sziszeki Körös ""'· Bjelo'llar-Kri.zevci, belovári bjelo-
sisaki j., cs. O. ~ziszek Sisak, a. t. SZJSZek vari j., os. O. Rai!a, u. t. Severin, u. p. Rai!a. 
Sisak, u. p. Sela. · St a r a R i j e ka l. Reka. 

Stara GradHika - Ógradlska O, Ógradiska S t a r a S r p s k a K a p e I a l. Srpska Kapela. 
Stara Gradi§ka adók. és pk., Po."egtJ ""' Star& Subocka adók., Novska pk., Nova Su-
Polega, újgradiskai novagradii!kai j,, ·O• T• bocka, Stara Subocka; Po•sega ""'· Poiega, 
cs. O. helyben, _[ll e. ~- novskai j., ház :61, ! 1.C9S, H., r., rk. és ik. 

Stara J o§& TB adók., !t'e1 iéanoi pk., Crkvari, Lipovljani, 6.8 '9 kh., tsz. Pozsega ·- Polega, jb. 
• 

Stara Joiiava; Ywóc•e vm. YirOtJitica, nasicz Novska, ah. Ujgradiska - Nova Gradiiika, es. o. 
- nuicei j., ház 74, f, 469, H., rk. Ferii!anci, \'ovska, 78, XXVII. 89. a. t. Xo\'ska. n. Jt. 
1.·U7 kh., tsz. E"zék - Osijek, jb. és ah. Nasicz Lipovljani. 
- Nasioe, cs. o. Orahovica, 7~. XXVIII, 91, u. t. Stara Sabocka O, Stara Subocka adók., Novaka 
lis 11. p. Feril!anci. . pk., Pouega 1.1m. Pozega, novakai j., cs. ö. 

Stara JoAaT& O, Stara Jolava adók., Fericane i No,•ska, a. t. No,·ska, u.. p. Lipovljani. 
pk., Yer6c•e vm. Virovitica, nesiczi nasi- Stara adók., Ravna Gora J>k., Modr~H-
cei j., os. O. O•·ahovica., u. t. és u. p. Ferii!anoi. Fiume - Modrui-BijektJ, vrbovskoi j., hu .. 

Stara K&Jtela adók., Új kapela Nova Kapela ~l, f. 46M, H., rt. Ravna Gora, 1.84-á kh., tsz. 
pk., Ponega vm. Pozega, újgradiskai novagra· Ogulin jb. Vrbovsko, ah. Delnice, cs. O. Vrbovsko, 
diskai j., biz !115, :E 1:-.!4, H., rk, Gornji Lipovao .t6, 'XXVI. 84, u. t. és u. p •. Ravna Gora. 
MB kh., tsz. Pozsega Polega, jb. és ah. Újgra- Stara SuAica O, Stara Su~ica adók., Ravna 
diska Nova Gradii!ka, os. O.' ÚJko.pela Nova Gora pk., MorlrtU-Fiume """ Morlrul-Bijel:tJ, 
Ka pele, 78, XXV JI, 89, 11. t. és u. p. Ratkovica. Ogulin, jb. vrbovskoi j., os. O. Vrbovsko, 11. t. 

Stara Iapela o. Stara Kapela adók., Újka- · s u. p. Ravna Gora. 
pala Nova Kapela pk., Pozsega vm. Po'fe,qa, Stara Ves O. Petrovako adók., és pk., Varasd 
újgradiskai novagradjskai j., os. ö. Új kapela v1n. YaraldiR, trapinai j., os. o. K~pina . 
Nova Kapela, 11. t. és u. ·p. Ratkovica. a. t. és u. p. Krapina. 

Stara KriTaja o, Nova Krivaja adók., Pivnica St a r a V es I. Kosnic!ka Ves. 
pk., Yet·6c•e Virovitica, verelezei viro· St a r a V es l. Ravenska Stara Ves. 
viticai j., as. O. Gjulaves, u. t. Gjulaves, u. p. Starel r"\ Staro Petrovo selo adók. 6s pk., 
Pivnica. - Pouega vm. · Polega, újgradiskai novarra-

Stara Krllja O, .Muvina adók., Rakovica pk, üiiíkai j., cs. o. Staro Petrovo selo, u.. t. és 11. p • 
• 

Jlorlrus-Fiume vflt. Morlrui-Bijeka, szluin' ooilaro Petrovo st:lo,, 
slu••ji j., cs. ö. Nova Kr~lja, u. t. és u. p. Ra- StariSeTi6-dolao r-., Prizna adót., Jablanac pk., 
kovica. Lika-Korbava va. Lil:a-KrbatJa, zenggi-

Stara Pazova Ópazova adók. és pk., Szerém seuji j., cs. o. Jablanac, u. t. Karlopago Kar-
••· 8rije111, ópazovai starapazovai j., ház tobag, a. p. Jablanac. 
l.t8f., f, 7.Sól, 'l'., sz., n., h., rf', .::f, rt. Golu- StarceTié-podi 0, Prizna adók., Jablanac pk., 
bioci, 8,668 ku., tst. Milrovicza .Milrovica, jb. Lika-Korbava vm. Lika-Krbava, zeniJ~Í-
helyben, ab. Zemun, os. o. helyben s~nji j., cs. o. Jablanac, u. t. Karlopaga Kar-
70, XXVIII, 9~, . r. _j!4 e. ~- lobag, u. p. Jahlanac. 

Stara PazoT& Mzura Q, Upazova Stara StarceTlé-seline f""\ Prizna adók., Jablanac pk., 
Pazoya adók. és pk., Szerem vm. - Srijem, ópa· Lika·Korbavo. vm. Lika-KrbafJtl, zenggi -
zovai - starapazovai j., eJ', .::f, cs. O. helyben. :~enji j., os. o. Jablanac, u. t. Karlopago Kar-

r. 6&@), .['1 e. ~- • lobar, •• p. Jablanao. 
Pilnna n, Nasicz -· Nasice adók. és· pk., StarleTljanl O, Kobasil!ari adók., Kapela pk., 

Ver6c•e vrn. Viro,;itica, nusiczi nasicei j., Belovár-Körös vm. Bjelo1.1ar-KriletJoi, helo
ca. O. Nasicz - N&S.ce, u. t. és a. p. Nasicz- vá.ri bjelova1i j., cs. O. Kapela, a. t. Belovár-
Nasio-,. · Bjelovar, u. p. Kapela. 

Stara Ploiiéica adók., Berek pk., Belovár- Stare Laze adók., Staro · Petrovo selo pk., 
Körö• vm. Bjelovar-Kriie'llci. g&l'esnicai j., Ponego. ",.., Poiega, újgradistai nova~ra
ház 1 ! 5S5, H., 0 , 1.!199 kh., tsz. Belovár diika1 j., ház 61, :E 4~2, H., rk. Staro Petrovo 
Bjelovar, jb. GarP.!nica, ah. Belovár Bjelovar, selo, 963 kh., tsz. Pozsega - Polega, jb. és ah • 
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ú;rradiaka R'oft. •· l. 8ta10 Petrovo Novska, ah. Ujgradiaka Non. Gradiib, ._ 1. 
1elo, 78, XXVII, 88, .. t. él u. P• Staro Petrovo Novaka, 7~, XXVII, 89, u. t. él •· p. Novaka. 
Hlo. · Start Q-raboTaO O, Stari Grabovao adót._ 

Stare Lue O, Stare Lue adók., Petrovo Novaka pk., Po••egu. t~m. Poiegu., novaka1 j.. 
1elo pk., Po.aegu. ""'· Polegu., újrradiakai r.a. o. Novska, u. t. és u. p. Novska. 
aovaaradiikai j., ca. o. Staro Petrovo aelo, •• t. Starlgrad adók., J ablanac plt., X Gma Duh ha. 
és_ a. p. Stal'Q Petrovo selo. · l De,·iiilhlo!ac, Donji 13tarigrad, Gornji ~tar it~ rad, 

Stare Planrloe O, Plavnica adót., Gudovac lvan6a, Modrié-dolac, Starigradski Budim, Velike 
pk., Btl011ár-Kör'- tiM. BjeZot~u.r-Kriiet~ci, Hrimice, Vodice;. Liku.-KorbaN Likt1· 
belovári hjalovari j., c:a. 6. Belov•r Bjelovar, Krbat~a, · senji j., ház l7ó, z 813, Sz,. 
a. t. él L p. Helovir Bjelovar. rk. !Jonji ::!ta.ngrad, ö.714 k.h., tsz. Gospié, jo. "'"' 

81:arl ·nan.oTCil adók. és pt., 81er1M tlfiL- ah. Zeogg l:ienj, 08, 6, Jablanac, haditeuseré-
8rtJ-. ópuovai 1tarapa10vai j., ház :·JöU, f szet, XXVI, Sö, L t. és •• p. Dooji Sl.ari~rrad. 
!.()98, Sz., :t, rt. Novi Banovci, 7.16" kh., tsz. Starl ~rad O, Jarojedovac adók., So.tolova• 

- Mitrovica, jb. Ópazova - Stara Pa· pk., Bdo'tlár·Köt-tJ• .,".. Bjeloflar-Kriie"c" 
•va, ah. ZimoDJ Zimony, ca. G. N ovi Banovci, kopriYnicai j., oa. G. · 
'NJ, :XXVIIl, 9t, L ~ Ópazon Stara Pazova, K.oprivnica, .. ~ Kapro.ocza Koprivnica, a.. p. 
~. • 

Starl O, Stari Banoni adót. és pk., S t a r i G r a d l. Stari Grad. 
S..rta .,., Srijem, ópazovai - atarapazovai Stari Qradao adók., Spilié-H11kovica pt., X 
j,, .;=.,ca. 6, Novi Banovci, a.. t. Ópazova Stara Puslara Stari Gradac, Stari Gradao, Slarorra· 
Puon, ~· . daeki Marof; Veróc•• .,.., Yir0t1ittca, ver6-· 

8 t a r i H a n o v c i l. Vinkovaaki Banovci. czei virovitio'li j., ház f. 1.784-, B., m., 
litari Bolajaul O, Vojakovac adót. éa p.t., rt.. Turnoiica, .th., tu. Eszét Oaijek, jb. 

..,o"ár-.ILJrO. .,., Bjelovar-Kriiet~ci, kGröBJ éa ah. Ver6eze Viroviüca, ca. 6. Ver6cze-
-krilevcii j., ca. G. KötGa- Krilevci, L· t. Viroviticu. 78, XXVIII, 89, L t. Pitoma&a, a. ,e 

L p. Vojatovac; 
B t a r i B r i j •1 r. Raainjati Stari -Brer. St.rl Uraclao Q, Stari Gradac · adók., Api~i6-. 
8 ta r i B r i j e r L Trojatvo. · Bokovica p.t., Yeróu• fltll. Virot7Íiica, Yer6- , 
8tar1 Brod O, Letovanié adók. H pk., Z6.gráb czei "Virovitieai J., 6; Verilcze Virovitica, 

• • 
... Zagreb, j., oa. 6. Po.tup· a. t. Pitoma&l, u. p. · · 
·au; a. t. Le.teni.t, a. p. Sela. · 8t.artrradllkl 0. Starilrf&d adók., Jab-

B t a r i B r o d L l'erdinandovafiki Brocl. lanao pt., Lih-Korbtlt~CJ .,.., Lilca-Krbm"., 
IHar1 DfTol adót., Divoi pk,, B•eret~~ .,., zengi aenji j., e~~. G. Jahlanac, . L t. éa •• Ih 

Brije•, mitroviczai mitrovioai j., ház 7, f. Dooji · ' 
s..,· h., rt. Calma, 1.t. Bafiinci, q. DiYoi, U&i 8tarl J&DkOTal Ój&Dkoncs adók. u pt., X· 
th-~ tai., jb. 6I ah.: ·Mitrovicza Mitrovica, Ójantovácz litari Jan.tovczi, Vidalevac; s .. rt.. 
l. ·~ma, 70, XXV lll, st, u. t. éa L p. Calma. "'·· Brtj,., vukovari j., hi& _ :tliO, f, UOB, M., 

Dhol O, Stari Divoi adót., Divoi pk, n., b., o, 1.t. Petrovci, tUSS kb., \az. Eu.6k. .· 
lliNn. t1t1L Brije•, mitrovicza - mitroviea.ij., Oaijet, jb. és ah. Vu.kovár Vukovar, cs. D. Nustar, 
•· O. ~lma, a. t.; éa 11. p.- Ca.:ma, · 70, XXV UI, 90, L t. Újjanko'VUZ .NoYi Jan.tovci, 

Start l'artaAl6 O, Fu-ka.Ai~ adót., ~tovani6 · 
pt., Zágráb ""'· Zagreb, tziazeki aiaa.ti' j,. S1iari Jaüotol Ójan:toTial O, Ójanlr.ovt.• 
a, ea. G. Potupsto, u. t. Le kenik, •· p. Sei&. Stari J ankovoi adók. es pk., B•erlra t1t1L -

IHarl. Qlog ·adók.; Sveti Ivan Zabno pk.~ )( Srtjem, vutovari j., a. ' 6. Nuilar, a. ~ Ú~ 
Irilevalki Remetinec, Stari Glog; Bel011ár-Körö• jankovuz Novi Jan.tovci, · 
... Bjeloear-Kril,."ci, körösi k.ri!evcii j., Starl Kr6 f"'.o Preseka adók., Ha ven p.t., Beltt
hAz M, f. !4.6, Sz., .b., 'rk. Sveti lvan Zabno, kr. edr-KrJrö• "'· BjelOflu.r-KniefiC'i, tc5tösi _._. 

Kapela, 1.551 kb., tsz. Belovár · 'Hje_lo~ar, .trilevcü j., cs. 6. V rhone, L t. KISrOa Kri..: · 
jh, és ah. KOrOs Kriievci, · ca. G. Sveti Ivan lev-ci, .. p. Raven. 
Zabno, 16, XXV, .u. t. és L p. Sveti IV&D 8 tari LamiDa e L I,aminae. · 
kbno. '- · · · . titari Lu adót., Ravna Gora pk., X Stari 

Sbrl Q log Q, Glog adót., Svetl Laz, Sijaka Koaa; .Modr••·Fiw .. , ""'· .Mod-
bbno pk., BeloetÍr·KörO• ..,.. BjelOfltJr-Kt·~ rt~i-Btjdt,~, 1vrbon.toi j., ház 14-!il, f. 718, H., 
le-vci, kiSrOsi krilevcii j., ca. G. Snti bau rt. Ravna Gora 6a llrkopalj, S.B61 .th., tu. Otru· 
kbno, a. t. és u. p. Sveti lvan Zabno. · lin, jb. Vrbova.to, ah. Delnice, ca. 6. Delnice, 

Stari Qrabouo·· adók., Novaka p.t., · 96, XXVI, !Wo, u. t. 6I .. p. Ravna Gon. 
... Polegu., novakai j., ház 69, f. 318, H., rt. · Starl Lu o, Stari Laz adót., Ravna · Gora 
loY"Jka, 8.088 kh., tn. Pou.,a Polep, jb. pt.. Jrod,.....Fi•.. ""'· .Modrws-Rf.ieka • 

. ,~ ... ... 

• 

• 

' 

• 

• 
• 
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wbo'*ol j., -. e. Delnice, 11. t. és •· Sta-rjak ; Zágráb 11m. Zag'reb, zlgrA.bi iig· . 
Jlama Gon. · bi j., ház -'O, :E !U~. H., rk. Go li Brag é_!l Ku-

Starf Lad O, Bukov Vrh adók., 8krad nec, 1.003 kh., tsz. és jb. ZágrA.b Zagreb, ah. 
Jlod'rw•·Fivme 11m. Mod'rvi-Bijeka, dein ISzek Sisak, oa. O. Odra, öS, XXV, 81, a. t. 

·j., es. o. Brod -Moravioe, a. t. Komorske Morav upnil!ki Leskovec, 11. p. Odra. ·. · · 
.. p. Skrad. Starjak O, Starjak adók., Brezovica pk., fld.f· 

Starl. LlpoyCSanl f"\ Podgoroi adók., Gudo b ""'· Zag'reb, zágrábi - zagrebi j., c.J. 6. 
pk., Belo11á'r·Körö• ""'· Bjelot1ar-Krile dra, u. t. Stupnic'!ki Leskoveo, a. p. Odra. 
belovári bjelovari j., Cll, O. Kapela, a. t. 8 t a r j ak -l Platirilik a Reka. 
•· p. Rovisc'!e. 8 t a r o B r d o l. Grai!enii!lto Staro Brdo, Hu-

Start. Jllkanoycl adók. u p'k., &erlm .".. jinako Staro Brdo. 
· vinkovczei vin'koveii j., ház 377 Staro Öl6e adók., VakoTina pk., Zág'ráb 11m. 

1.900, H., ö, kg. Vinltovcze Vinkovei, 7 Zag'reb, nagnoricai - veliitagoricai j., há& 
Itb., tsz. Eszék Qsijek, j b. és ah. V inkovcz , i, 300, H., ö, Mi kh., tsz. Zágráb - Zagreb, 
Vinkovci, cs. O. helyben, 701 XXVIII, 90, NaB7gorica Velika Gorica, ah. Sziszek -
~- ' sak, cs. O. Nagygoricza - Veliita Gorica, 5a, 

Stari J[fkanoTOI O, Stari Mikanovci adók. XV, 8!, L t. Naugoricza -.V elika Gorica, 
· pk., 86e'rem ""'· - Srijem, vinkovczei - vinko p. Novo Cii!e. 

j., c3. cs. o. helyben, fAl. r. ~· S1:aro Clöe o. St&ro Ciee adók., Vukovina • . ... 
Starlll adók., Felsómiholjácz Go1·nji Miho ., Zágráb "•· Zagreb, nagygoriczai -

pk., )( Starin, Starinski Prkos; Verőele ""' likagoriczai j., a, cs. O. Nagygoricza - Velik.& 
Yit'OfJÜáca, szla.tinai alatinai j., ház 81, !. orica, u. t. Nagygorica Velita Go1-ioa, u. p. 
If., sz., rk. Cadjavica, kg. Medinci, 1.809 ovo Cii!e. 
1sz. Osijek, jb. és ah. Szlatina Slat Staro!fl'adaCSkl Marot ~ Gradac adó.k., 
•· O. Sopje, 78, XXVIII, 89, a. t. Nosko piilió-Bukovica pk., Ver6c.e ""'· Várooática, • 

a. p. Cadjavica. · róozei viroviticai j., cs. O. Ver6eze -Vim-
Stario O, Starin adók., Felsc5miholjác tica, u. t. és u. p. apiaió-Bukovica. 

Gornji Miholjac pk., Verőcse ""'· Yi'rovát 81;aro HopoTo r'l. Hopo ro adók., Ireg Irir 
alatinai sla'inai j., cs. O. Sopje, u. t. Nosko 'k., Sse'rém "•· S'rijem, iregi irigi j., cs. G. 
a. p. Cadjavica. eg - Irig, u. t. és u. p. Ireg - Irig. 

Starioaki Prkos r"\ Starin adók., Felsc5mi Staro Kladje r-., Kuóanci adók., Sljivolevei 
jácz Gornji M.iholjac pk., Ve'röcse tim. Y. k., Ve'rócse "m. Virot~itica, alsómiholjáoai-
tliCica, szlalinai -slatinai j., cs. o. Sopje, 11 onjimiholjaci j., es. O. Sljivolevoi, u. t. és a. ,. 
lfoskovci, u. p. Cadjavica. sómiholjácz Donji Jliholjac. • 

Stari PaTijani o, Galovac adók., Gudo S1:aro PetroTO selo adók. & pt., X OrapoY&o-
pk., Belot1á'r-Körö• tim. Bjelova'r-Krile do, Paklena, Pujii!e, Starci, Staro Petrovo 88lo; 
Jtelovári bjelovari j., cs. O. Belovár Bjelo onega tim. Polega, újgradiakai -
L t. és a. p. Belovár Bjelovar. ai ~., haz toU, :E !11.3:1!8, a, sz., lenuel, 

S t a r i R e z o v a c l. Rezovac. k S"b"DJ· k D v r ,.. 759 tb tsz. P , g • 1 1 , g. a o , u. ., ozaega 
8tar1 Slankamen O, Slankamen adót., S Po!ega, jb. éa ah. Újgradiska Nova Gradi!lka, 

pk., Sserlm t1m. &-ijem, ópaz . o. helyben, 78, XXVII, 89, r. :.['1 e. 
- star~pa1.ovai j., -=f, es. O. Stari Slankam ~· · 
•· t. Ujzalánkemén NoTi Slank~men, &_. ~ Staro PetroTO selo 0, Staro Petrovo selo 

Start. 8latinlk adók., B~d.skl Stupn11t ók. és pk., p088ega ""'· Po'iega, újgradts-
Po•uga t1m. Polega, brod1 J., ház a~. i ai novagradiskai j., ö, ca. O. helyben, 
h., sz., r., r.Jt. és gk. Sibinj, kg. Kobai, 3 _[It e ~ 
kb.. tsz. Pozsep - Polega, jb. és ah. Brod, ' • • s· Od d k Sei 
" Ori 7" XXVlll .. 1 4- 0 · Staro Pracno o, 1sac'!ka ra a ó ., a 
u, ovac, o, , .. , u. ... r1ovac, u , , z - k" · . 
B d k. SL k ., Zagrab f1tll, agreb, sz•sze 1 J.; 

ro a 1 up n1 • ..., . k . 1. 4- é s · k 
S1;arl Slatlnlk o. Stari Slatinik adók., Bro . o. "'11818 : Slsa., •• .. 8 .. p. ZIS18 -

Btupnik pk., Poe•ega ""'· Pozega, Lrüdi j. sak. . 
o. Ori.ovac, u. t. Oriovac, u. p. Brodski Stup Staro selo adók., Gradusa pk., Zágráb t~a.-

S t a r i V uk o v a r l. N ovi és Sta ri Vukova agreb, petriojai j., ház 14!7, i. t.Cl~ö, Sz., "'t', 

• 

• 

• 

.. 

tljvuk:ovár és óvukovár. ~%3 kb., tsz., jb. és ah. Petrinja, cs. O. Bijelnik, 
Starl Zoljan O, Zoljan adók., Nasicz , XXVII, 83, a. t. Sunja, u. P• Blinja. ' 

Iice. pk., Yeróc1t1 t1m. Yirovitica, nasicz Staro selo Q, Sta:ro selo o.dók., Gradnsa pk., 
llasicei. j., cs. o. Naaicz Na!iice, u. t. és u ágráb ""'· Zagreb, Jletrinjai j., =f, es. o . 
.Naaicz NaAioe. · jelnik, u. t. Sunja, u. p. Blinja. 

81:arjak adók., Brezovic11. pk., X Brebern1 a, S t a l" o B e l o l. Janjo1orsko Staro -Hlo, 

• 

• 

• 
• 

• 
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Krmpotslr:o Staro selo, Otofiko Staro selo, Sveto- zagrebi j., cs. G. Vrapi!e, a. t. Zaprelii!, a. ,. 
roi!ko selo, T«~pusko Staro selo. Stenjevec. 

St a r o s e l o L Lisci. SteD.jeveeki Go lj ak Q, Gornji Stenjevec adók., 
Sta r o se l o I. Mojmir. Stenjevec pk.. Zágráb v-m. Zagreb, zágrábi 

. Staro S&etanje Q, Stefanje adók. ds pk., Be· zagrebi j., cs. D. Vrapc!e, m. h., a. t. Zap • 
. loflár-Körös vm. -- BjelotJar-Krileflci, i!azmai resiil, u. p. Podsused. 

j., cs. G. hanska, u. t. éazma, a. p. Ivanska. Stenjeveeki ,Jarek O, Gornji Stenjevec adók., 
Staro Topolje adók., Gari!in pk., Poesega. tJm, Sleojeveo pk., Zágráb flm. Zagreb, zágrábi-

- Polega brodi j., ház 96, :E 491, H., n., rk. za~rrebi j., os. 11. Vrapl!e, a. t. Zapresié, u. p. 
Garcin, gk. Sibinj, kg. Novo Topolje, !.166 kb., Podsused. 
tsz. Pozsep- Po!ep, jb. és ah. Brod, cs. G. Stepanlk r'\ Kapelna adók., Viljevo pk., Veró-
Gari!in, iS, XXVIII, 91, mb., a. t. Andri- c ee tJm. VirotJitica, alsómiholjáozi - d onji· 
jevci, a. p. Gariíin. mihoJjaci j., cs. ö. ~odro.vska Moslavina, a. t. 

Staro Topo]je O, Staro Topolje adók., Garcin Alsómiholjácz Donji Miholjac, u. p. Viljevo. 
pk., Po:stga vm. Poiega, brodi j., os. G. Gar- St e p i 6 se l o I. Donja Kupc!ina. 

mh., u. t. Andrijevci, u. p. GariHn. · Stljlól r'\ Peéno adók., Kalje pk., Zágráb vm. 
Staro ZveiíeTO rt, Vooin adók. és I•k., Veró· Zagreb,. jaakal- jastreberskoi j., cs. G. Kalje, 

eee ""'· · VirotJitica, szlatinai alatinai j •• cs. u. t. Kr&aió, u. p. Kalje. 
G. Voi!in, •· t. VOOin, •· p. Novo Zvec'!evo. Stillnl O, Ledenice adók. és pk., Modrus-

Staza adók. és pk., Zágráb vra. Zagreb, Fiume tJm. Modrui-Bijeka, cirkvenicai ci·ik-
kostajnicai j., ház 97, :E 6't3, H., rk. Suoja, kg. venicai j., cs. O. Cirkvenica C:rikvenica, u. t. 
Meminska, 1.&95 kb., tsz. Petrioja, jb. Kostaj· és u. p. Klenovica. 
Dica, ah. Petrinja, cs. G. Sunja, 96, XXVII, 88, S t i l i n s e l o l. Stilini. 

u. t. Sunja, 18J. · Stlnlca adók., Jahlan ac pk., X Balenska Dragn, 
taza O, Staza adók. és pk., Zá!Jf'áb ...,. Donja Stinica, Drndiéi, Dundovié·kuki, Dundovié-

Zagreb, kostajnioai j., cs. G, Suoja, ~. L t. podi, Goruja Stinica, Josinovac, Jurku§a, Lube-
Bunja, 1:8]. novae, Male Brisuiee, Mito'lo, P~}iea.: 

Stalnjevcl O, C:erje-Tu!no adók., Vidonc pk., Stiniéke Struge, Stiniéki Dolac, Slinicki . Ln~r, 
Varasd flf/1, raraidifl, varasdi varafdioi Stinic!li Panos, Stirovaéa, Segote, Skrape, Veiíii 
j., cs. o. Ladanjsko Brezje, L t. 6s L p. Alan, Vlaka, Vojinac, Zivi Hunari; Lika·Ktw· 
Cerje-Tulno.-. bat~a ""'· Lika-KrbatJa, zenggi senji j., há: 

St a i n j e v e c l. ~. :E 1.837, H., rk. Jablanac, 15.6i6 kh., tsz. 
Stajanont adók., Veliki Radinci plr:., B•wlm GosP.ié,jb. és ah. Seoj, cs. G. Jablanac. 

- Srijem, rumai j., ház 201, i. 1.013, Sz., haditengerészet, XXVI, !:i5, a. t. és u. p. Jablanac. 
~. rk. Ruma, 3.397 kh., tsz. Mitrovioza Mitrovica, Struge rt, Stinica adók., J ablanac 
jb. és ah. Ruma, cs. G. Grgurevci, 70, XXVIII, pk., Lika·KorbatJIJ tJm. Lika-Krba1la, zenggi 
91, u. t. Ruma, a. P• Veliki Radinei. senji j., os. ö. JabJanar., a. t. és u. p. Jab-

Stejanovcl O, Stejanovoi adók., Veliki Ra- lanac. 
dinoi pk., Seet·ém ""'· Srijem, rumai ~., =f, Stlnl~ti Dolac r-, Stiníca adók., Jablanac pk.., 
cs. O. Grgurevci, u. t. Ruma, a. p. Veliki Ra- Lik a· Korbafia ""'' Lile a· Krbat~a, zenggi -
clinci. senji j .• os. G. Jablanac, .u. t. és u. p. Jablanac. 

Stetlice O, Hrib adók., Gerovo pk., Modrus- Stlnl6kl Lag n, Stinica adók., Jablanac pk., 
Fiume tJm. Modrus-Bijeka, i!abari j., os. ö. Lika-KorbaN t~m. Lika-Krbat~a, zenggi-
Gerovo, a. t. és u. p. Gerovo. senji j., os. 11. Jablanac, a. t. és u. p. Jablanac, 

St e l n i It l. Vrhova Gorica. Stinliíkl Panos n, Stinica adók., Jablano.c pk., 
Stenjeveo adók. és pk., X Podsused, Stenje- Lika-KorbatJG .,m. Lika-KrbatJa, 

Yec; Zágráb fltn. Zagreb, zá~rrábi zagrabi senji j., os. o. Jablanac, u. t. és u. p. Jablanac. 
j.. ház 118, :E 736, H., Ö• 1.!75 kh., tsz., jb. és Stlpan adók., Lasinja pk., Zágráb tJ-m. Zag· 
ah, Zál!'ráb Za~reb, cs. ö. Vrapl!e, 53, XXV, 81, reb, pisarovinai j., ház 106, :E Sz., T• 

u. t. Zt.gráb Zagreb, ~- 1..':!48 kb., tsz. Zágráb Zagreb, jb. Pisarovina, ah. 
Steujevec Q, Stenjevec adók. ~ pk., Zágráb Jaska, cs. G. Lasinja, 96, XXVI, L t. Vrgin• 

... Zagreb, zágrábi ZBI!'febi j., 0 , os. G. most, a. p. Lasinja. 
Trapi!e, i~Q, u. t. Zágráb Zagreb, ~. Stipan O, Stipan adók., Lasinja pk., Zágráll 

SteD.jevec·bolDica rt, Gomje Vravée adók., ""'· Zagreb, ptso.rovinai j., ~. os. 6, 
Vrapce pk., Zágráb ""'· Zagreb, zágt·ábi a. t. Vrginmost. u. p. Lasinja. 
sagrebi j., cs. G. Vrapl!e, u. t. Zágrab Zagreb, StlJ)anja r., Skrljevo adók., Kl'asica pk., Mod· 

· L p. Stenjevec. rus-Fiums 11rn. ModrW-Rijeia, suiaki f, cs. 
Stenjeveckl Doleo O, Gornji Stenjevec adók., o. Susak, u. t. Buccan Bakar, a. p. Skrijevo. 

veo pk:., Zág1·áb tJm. Zagreb, zágráhi Stlpanovoi adók .• Podsorü pk., )( Elemirovac, 
• 

• • 

• 
• 

-

• 

• 

• 

• 
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Stipanovoi, ·vukojevailki Lug; Veróc111 aenji J., 01. It. Vratnik, •· 1. és u. p. Szent· 

- VirotJitica, naaiozi n&Sicei j., ház M, györgy Sveti Juraj. 
f. 594, H., m., rk. Podgor~r., 1.701 kb., tsz. Eszéki Stolnlk-breg 11, Donja. Voéa adók., Marutevec 
- Osijek, jb. és ah. Nasiez - Na8ice, cs. o. Pod- pk., Varaiti ""'· Varaitlin, ivaneci j., cs. o. 
rorai!, 78, XXVII l, 91, u. t. és u. p. Pod go ra il. l Lndanjsko Brezje, u. t. és u. p. Maru ie vec. 

StlpanoTCi Q, Slipanavci adók., Podgorae pk., Storgaö f'"'l, Ferdinandovac adók. és pk., Belo· 
VeröciiJ tJm. Virot1itica, nasiczi naiioe j.,· 'IJár-Köröa ""'· Bjelovar-Krize"ci, gjurgjevaci 
a. o. Podgorai!, u. t. és u. p. Podgorae. j., ca. O. Gjurpjevae., u. t. Gjurgjevac, u • .-p. 

StlpanoTiél 0, Medjedjak . adók., Pl&Ski pk., Ferdinandovac. 
Jlodrus-.F&ume ""'· . Morlrus-Bijeka, ogulini j., 0, Erdelj adók., Heneralski Stol plt;, 
a. o. Plaiki, u. t. és o. p. PlaAiti. Fiume "m, MorJru,~-Bijeka, ogulini 

::it i p a n o v i6 i l. Ogulinski Slipanoviéi. j., es. G. Generalaki Stol, a. t. Generalaki Stol, 
Stipernica Q, Sopol adók., Pregrada pk., u. p.-.Gornje Dubrave. · 

Vara1rl """ Varairlin, pregradai j., cs. O. Stoler 0, Mo!\ila adók., Rakovica pk., Morlru1· 
Pregrada, u. t. és u. P• Pregrada. . Fiume "m. Moclru~-Riei:a, szluini - slunji j., - . 

Stirkovac Q, Koransko adók., Perjesica pk., cs. O. Gornja Moi!ila, o. t. ·és u. l'• Rakovica. 
t7m. Morlrus-Bijeka, vojniéi St r a h i n i é i l. Oani!uloviéi.. 

• 

· . . j., os. G. Perjasica, u. t. Generalaki Stol, ~· P• Strahlnje Q, Krapina adók. és pk., Vara1ti. 

• 

• 

• 

. Perjuiea. · "m. Varairlits, -krapinai j., cs. ·O. Krapina, · 

• 

. Stlrovaöa "" Stiniea adók., Jablanae pk., u. t. és u. p. Krapina. 
Lika-KorbaN f1tn. Lika-Krbat1a, zenggi S t r a h o v n j a k l. Yinski Vrh. · 
- senji j., os. o. Jablanao, u. t. és u. p. Jablanao. Suana 0, MuAa.lult adók., Licki Osik pk., 

r-., Diakovár Djakovo ·adók. és pk., Lika-KorbatJa """'· Lika-KrbatJa, gospiéi j., 
• 

Yer6cu "m. Virot1itica, diakovári djak.ovoi cs. O. Sir oka Kula, o. t. Gospié, •· p. Liilki Osik. 
j.,ca. G. Diakovár - Djakovo, u. t. és u. p. Dia- Stra~nlk adók., Gora pk., Zágráb """· - Zag· 
iovár Djakovo. TtJb, petrinjai j., ház 99, :E 583, H., rk. Gora, 1.746 

Stojavnlca Q, Vivodina adók. és pk., Zágráb kh., tsz., jb. és ah. Petrinja, 08. o. Petrinja, 
"'"· Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., 08. O. 96, XXVII, 83, u. t. Hraslovica, u. p. Gora. 
Koslanjevae, u. t. Kra§ié, u. p. Vivodina. StraWk O, Strainik adók., Gora pk., Zágráb 

StojölnoT&c Q, Sihokovac adók., Bektele pk., um. Zagreb, petrinjai j., 08. O. Petrinja, u. t. 
Pouega t;m. Poiega, pozsegai: poleiaÍ j., Hrastovica, u. p. Gora. 
u. o. Ruievo, u. t. és n. p. Ljeskovic&. Strala Q, Jari!e Polje adók., Netretió pk., Zág-

Stojdraga Q, Poklek adók., Kalje pk., Zágráb ráb ""'· Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., 
""'· -- Zagreb, jaakai jaslrebarskoi j., ; , cs. o. Mali ModruApotok, •· t. Kirol;vvároa Kar-
cs. O. Ka)je, u. t. Kraiié, u. p. Kalje. lovac, u. p. Netretié. 

StojdrasJd Oaredek 0, Poklek adók., Kalje S t r a l a l. Hnmska Strda, Krapinska Strala . 
pk., Zágráb "'"'· Zagreb, jaskai j~~:stre· Stra!lbenica adók., BJinja pk., Zágráb ", •. 
huakoi j., es. G. Kalje, u. t. Kras1é, u. p. Kalje. ZagTeb, petrinjai j., ház 40, f. !77, Sz., rk. 

Stojnié-draga 11, Paza1iste adók., és pk., Gornje Komarevo, kg. Blinja, kh., taz.,jb. és ab. 
Lika-Korba'IJa "m. Lika-Krbat1a, peruiiéi j., Petrinja, cs. O. Bijelnik, 96, XXVII, . It• t. 
cs. G. Pazariste, o. t. Peruliié, u. p. Pazariste. Hrastovica, u. p. Blinja. 

Stojmerlé r-., Cvijanovié-brdo adók., Veljun Stralbenlca O, Sta·a!beniea adók., Blinja pk., 
pk., ModrUB-Fiume vm. Modt·us-Bijeka, Zágráb vm. Zagreb, petriujat j., oa. o. Bijelnik, 
azluini slunjij., es. G. Veljun, u. t. és u. p. Szluin u. t. Hrastovica, u. p. Blinja. 
- SluiLj. S t l' a ~ b e n i e a l. Rasinjska Stra!beniea. 

Stokié·dllliba r-., Jablanac adók. és pk., Lika- Straleman adók. és pk., X Doljauci, 
KorhatJa "tn. Likc,·KrbatJa, zenggi senji j., Kantarovci, Poieska Krivaja, Straleman; Possega 
es. ö. Jablanac, u. t. és o. p. Jablanq. ""'· Po!ega, pozsepi polegai j., ház 166, f. 

Stoklé-podi 0, Jablanac_ adók. és pk., Lika- U48, H., sz., m., (), kg. Oljasi, 5.751 kb., tsz., 
Kot·bava 'Um. Lika-Krba'IJa, zenni senji j., jh. és ab. Pozseg& Po!~a, cs. ö. Riskupci, 
es. ö. Jablanac, u. t. és u. p. Jablanae. 78, XXVlll, 91, o. t. és o. p. Velika . 

• 

Stoklé-vrata 0, Jahlan ae adók. és pk., Lika- Straieman O, Straleman auók. és pk., Pon'ega 
Korbaua ",n. Lika-Krbat•a, zenB"gi senji j., "1n. - Po!ega, pozsegai poleKai j., 0, cs. G. 
ca. O. Jablanao, u. t. és o. P• Jablanac. Biikupci, n. t. és u. p. V elika • 

• 

Stokuéi.na Draga f"'o, Vojvodusa adók., Brinje S l r b i n c i l. Strbinci. 
• 

pk., Lika-Kot·baua vm. Lika-Krba"a, brinjei Strele~ko O, Bok adók., Pillanjek pk., Zág· 
j., cs. ö. Brinje, u. t. és u. p. Brinje. ráb "m. Zagreb, sziszeki - sisaki j., cs. o. 

Stolno f"'o., !)zentgyörgy !;veti Juraj adók. és Sziszek Sisak, n. t. és u. p. Sziszek Sisak . 
pk.., Lika-Korba'IJIJ 'lltn. ·- Lika-Krbat1a, zengi!'i Strezoj O, Hotnja adók., Pokupsko pk., Zág- · 

• 
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ráb ""'· Zagreb, pisarovinai j., cs. G. Pokupsko, Strmloa Q, Terzattó Trsat adók., Suhk plt., 
a. t. Pisarovina, u. p. Pokupsko. Modrvs-Fivme "m. Modrvs-Rijeka, suiaki j., 

• 
St r e z o j e v o l. Strezoj. cs. G. SuAak, u. t. és u. p. Sn!iak . 
Strgarl O, Hrsina adók., Bosiljevo pk., Motl- StrossmajeroTao r'l, Djakovai!ka Satnica adók., 

J"UU-Fiume .,m. Modrus-Rijeka, vrbovskoi j., Diaková.r Djakovo pk., Verőcse "'"· Virorn· · 
cs. G. Severin na Kupi, u. t. Generalsld Stol, u. p. tica, diakovári djakovoi j., cs. O. Dialr:ovár-
Bosiljevo. Djakovo, u. t. és u. p. Diakovár Djakovo . 

Strije!fiTioa Q, Salije adók., Bui! pk., Poesega StroAlncl adók. és pk., X Krnió, Strolinei : 
tlm. PoJega,. pakráczi -· pakraci j., =f-, cs. ö· S:ertm tlm. Srijem, sidi j., hú 193, f. 1.1.13, 
u. t. Po.krácz Pakrac, u. p. Burko Kamensko. H., (), kg. Jamena, 9.188 kb., tsz. Mitrovioza-

Strlke f'"', Medjedjak adók., Piailki pk., Motlrvs· Mitrovica, jb. Sld, ah. Mitrovicza Mitrovica. 
. Flvme "m.-Modrus-Rije~a. ugulini k~ cs. O. cs. O. Jamena, 7o, XXVIII, 90, L t. Vrbaoja, 

Pla!iki, a. t. és u. p. Pla!iki. u. p. Jamena. . 
Brdo 0, Janja Gora adók., Plaski pk.. Q, Sto!iinci adók. és pk., 81e'lllrA 

Motlrus-Fiume "m. Modrvs-Rijeka, ogulin1 vm. Srijem, !iidi j., (), cs. O. Jamena, •· t • 
j., ca. O. Pl&Ski, u. t. é:1 u. p. Pl&Ski. Vrbanja, u. p. Jamena. . 
. Strlzhojna adók. és pk., Verócse "m. Viro- Struga adók., Ludrt>g pk., Varaatl ""'· Ya
tlitica, diakovári djakovoi j,, ház. 25!i, f. 1.888, rddin, ludbregi j., ház 104, f. H., rlr:. Lud
H., rk. Vrpolje, kg. Novo Topolje, 5.764 kh., tsz. breski s,·eti Gjul'agj, 1.19! lb., tsz. Vara!ld
Eszét Osijek, jb. és ah. Diakovar Djakovo1 Vnra!din, jb. Ludbl'er, ah. Varasd Varaldin, 
cs. o. Vrpolje, 78, XXVIII; 90, g,g, r (Strizivojna- cs. o. Ludbrer, 16, XXV, 88, ••. ~ él a. p. 
Vrpolje), u. p. Vrpolje. · Lurlbreg. 

StrkiTojDa O, Strizivojna adók, és pk., Yeró- Struga O, Struga adók., Ludbrer pk., Var••d 
11m. Virovitica, dialr:ovári djakovoi j., "m. Varaitlin, ludbrep j., Cl. G. Ludbreg, 

cs. O. Vrpolje, r (Strizivojna· Vl'polje), u. p. u. t. éa 11. p. Ludht6iJ • 
Vrpolje. . S t r u r a 1. Banaka Strup, Nartal:a Strqa. 

adók., Gaj pk., Po .. ega, "m. S t r u g e l. Lukovske Strup, Stlnii!ke Strup. 
Po~ega, pakráczi pakraci j., ház 16, f.. ilf, N., 8tralam adók., Svilaj pk., Po11aega na. Po
olasz, rk. Gaj, B!IO kb., tsz. Pozsera Po!ega, iega, brodi j., hú ~. f. i01, H., rk. SviJaj, lr:J
jL. ~s ah. Pakrácz Pakrac, cs. O. Kukunjevac, Novo Topolje, 73! kb., ta. Pofep., 
7f!., XXVII, 89, ·a •. t. Pakral!lr:a Poljana, u. p. j b. és ah. Brod, cs. O. Svilaj, 78, XXVIll, 91, 
Antunovac. a. t. és u. p. Andrijevci. 

O, StriZiéevac adók., Gaj pk., Po- O, StnJtani adók., Svilaj pk., Po11ega 
.,e ga 11m. Polega, pakráczi pakraci j., ca. G. "•· Polega, brodi j., es. G. S'rila.j, u. t. 68 11. 'P• 

• Kukunjevac, •· t. Pakrac!ka PoJjana, u. p. An- Andrijevci. · 
tunovac. adók., pk., X Lipovica, Stru-

• St r ma e l. Pribii!ki Strmac. lee,· Zapolica; BllO'Iár-Köröl .,m. Bjelo.,ar-
adók., VeJiko Trgoviiióe pk., X KJanjec'!ko, Kriu11ci, k.utinai j., ház !!8, f. 1.074, H., rk . 

Turniiiú, Polarkovec, Strmec, Vilovlje; VaraBd Osekovo, 5.080 kb., tsz. Belovár .:... Bjelovar, jb. 
"'n. Varaltlin, klanjeci j., ház 168, f. 1.!65, Kutina, ah. Cazma, cs. o. Popova&l, 16, XXVII, 
H., rk. Klanjee, Luka és Veliko Trrovi~óe, 1.697 87, u. t. éa u. p. · 

• 

kb., tsz. Varasd Varaldin, jb. Klanjec, ah. Zlatar, Strnleo Q, Stru!ec adók., Popoval!a pk., Be-
. cs. O. Klanjec, 58, XXV, 81, u. t. és ·u. P• Velilr:o zo.,ár-Körös "m. Bjezo.,ar-Kriletlci, kutinal j., 

Trgoviiée. cs. o. Popova~, u. t. és u. p. Popoval!a. · . 
• 

Strmec 0 1 Strmec adók., Veliko Trrovi!lóe pk., St r u! e o l. Posa.vski Stru!ec. 
Varasd 'llm. Varaldin, klanjeci j., 08. O. Klan- St r u l i c e l. Sigetec, 
jec, u. t. és u. p. V~liko TrgoviA6e. stubalj adók., Majur pk., Zágráb Zag-

St r me c l. Bukevski Strmee, Humski Strmec, reb, kostajnicai j., hAz 85, ! 4.37, H., rk. Kosta}' 
Odranaki Strmec, Podravski Sti·mec, Ravenaki nica, 7!2 kh., tsz. Petrinja, jb. Kostajnica, ah. Pet-
Strmec, Remetinel!ki Strmec, Samoboraki Strmec, rinja, cs. O. Kostajnica, 96, XXVII, a. t. és 
Stubil!ki Strmec, Sutlanski Strmeo. u. p. Major. • . 

StrmeP.. adók., Crkveni Bok pk., Zágráb tlm. Stubalj O, Stubalj adók., Major plr:., Zágráb 
- Zagreb, kostajnicai j., hú 2!6, f. 1.810, Sz., "m. Za,qreb, kostnjnieai j., 08. O. Kostajnica, 
rk. Sunja, ky. Crkveni Bok, t . .f-26 kh., tsz. Pet1·inja, u. t. és u. p. Majur. 
jb. Kostajriica, ab. Petrinja, cs. O. Crkveni Bolt, St u b a lj l. Vratnik. · 
96., XXVI l, SS, u. t. és u. ll• :iai. St u b i o a l. Gomirska · Slubioa, Vrbovska Slu-

Strmen Q, Strmen adók., Crkveni Bok pk., hica . 
Zágráb t~m. Zagreb, koslajnicai j., cs. 6. S t u b i c a l. Zupaujol. • 
Orkveni Bok, a. t. és u. p. SaA. StubH\ka Kanita 0, Stubil!ka Slatina adók., 
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DoDja Stubica pk., Zágrdb Za.greb, stu- 'Ilicai j., ca. e. Donja Stubfca, u. t. és u. p. Donja 
ldeai j., oa. G. Donja Stuhica, a. t. és ll. P• Donja Stubica. 
ltuhica. Studena n, Obijaj adók., Maja pk., Zágráb 11m. 

Stllbltska Slatlna adók., Donja Stubica pk., X Za.,qreb, !linai j., es. O. Obljaj, u. t. Glina, 
lrrisée, Krusljevo selo, StubiHa Kani!a, Stuhic:!ka a. p. Maja. 
Slatina; Zágráb tJm. Za.greb, stubicai j., biz Studenac r., Popovnc:!a adók.· és pk., Belovár-
865, t J. l 09, H., rk. Donja Stubica és_ Kraljev KöröB tJm. Bjelova.r-K.riZevci, kutinai j., 
Vrh, B.50l kb., tsz. Zágráb Zagreb, j b. Stubica, es. o. Popoval!a, u. t. és u. p. Popovaca. 
ah. Zágráb Zagreb, es. O. Donja Stubica, 5:~, Stullencl adók., PeruSi~ pk., X lvcevi~ Kosa, 
IX\', 81, a. t. és a. p. Donja Stubica. Janjl!e, Klenovac, Stud~nci, Tornasevi~ Brdo; 

Stublöka Sintina O, Stubil!ka Slatina adók , Lika-KorbatJa. tJm. Lika.-Kt·ba.tJa, peruiiéi j., 
· Donja Slubica pk., Zágráb vm. Za_qreb, stubi- ház 199, t t.tí6, H., &!., .:j=-, rk. l'eru!iié, 6.80u 

ai j., os. O. Donja Stubica, u. t. és u. p. Donja kh., tsz. Gospié, jb. Perusi~ ah. Gospi~, cs. ö. 
Stubica. PeruSió, 79, XXVI, 86, u. t. és a. p. l'erusi~. 

Stu.bltske Toplice r., Oroslavje adók. és pk., Stadanei O, Studenci adók., Peru!iió pk., Likd· 
Zágráb tltA. Zagreb, shibicai j., cs. o. Donja Korbava tJtn. Lika-Kt·hava, perusiói j., =f, 
&tubica, a. t. Donja Stubica, a. p. Oroslavje. cs. o. Perusié, u~ t. és a. P.• Perusi~. 

SálbU~ki Dobovec adók., Hornja Stubica pk., X Stukln Zoljan r., Zoljan adók., Nasicz Na
Banllc!ica, Dobri Zdenci, Repióevo selo, Stubil!ki sice pk., Veröcee vm. Virovitica., nasiczi-
Dllhove_,; Zágráb Zagreb, stubicai j., ház na!iicei j., cs. O. Nasicz Naiice, lit!· :f, u. p. 
!18, t 1.196, H., rk. Gornja Stubira, 1.684 kb., Nasicz- Na5ice. 
tu. Zágráb Zagreb, jb. Stubica, ah. Zágráb Stupaciua fl, Baike OStarije adók., Karlopago 
Zagreb, cs. ö. Donja Stubica, 63, XXV, 81, a. t. 1\arlobag pk., Lika.·Kat·ba.tJa. tim. Lika
Donja Stubica, a. p. Gornja Stubica. . . K1·bava, gospiéi j., cs. O. Hrusane, u. t. Bru!iane, 

StRbickl Dnbovre O, Stubiéki Dubovec adók., u. p. Baske Ostarije. · 
Gornja Stubiea pk., Zá,qrdb tJm Zagreb, stu· Stuparje O, Svedru!a adók.; PetrovsJ..Q pk., 

j., cs. G. Douja Stubi~, u. t. Donja Stu- Varasd t~m. Vara.Zain, krapinai j., cs. O. 
bica, a. p. Gornja Stubica. K1·apina, u. t. és u. p. Krapina. 

Stubfckl Golnbone fl, Stubil'ko Podgorje Stupe O, Zumherak _adók., Kalje pit., Zágráb 
adók., Donja ~tubica pk., Zágt·áb "m. Zagreb, vtn. Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., cs. O. 
litubicai j., C:i. G. Donja Stubica, u. t. és u. p. Kostanjevac, u.. t. K1 aiié, u.. p. Kalje. 
Donja. Stubica. ' Stupniea adók., Rujevac pk., Zágráb vm.-

Stubickl Kamenjak fl,Andra!Jevec adók., Donja Zagreb, dvori j., ház 66, f. 624-, Sz., kg. Ru
ltubica pk., Zágráb t.m. Zagreb, stubicai j., jevac, 1.1!1, kb., tsz. Petrinja, jb. Dvor, ah. Pet
u. o. Donja Stubica, a. t. és u. p. Donja Stubica. rinja. cs. ö. Rujevac, 96, XXVll, 83, a. t. Dvor, 

Lu O. Sveti Matej adók., 'Gornja u. p. RujAvac!ki . 
&tubica pk., Zágráb t~m. Zagreb, stubicai j., Stupnlca O, Stupnica adók., Rujevac pk., Zág
u. G. Donja Stubica, a. S. Donja Stubica, u. p. ráb '"''"· Zagreb, dvori j., cs. o. Rujevac, •· t. 
Gornja Stub ca. Dvor, u. p. Rujeval!ki BeAlinac. · 

St11blcki St1·mec adók., Donja Stubica plt., X Stapnlcki Botinec o, Blato adók., Stupnik. 
lnpelAéak, Stubic:!ki Strmec; Zágráb tJm. Zag· pk., Zágráb tJm. Zagreb, sarnohori j., es. 6. 
reb, stuhicai j., ház 219, t 1.!1!35, H., rk. Donja Stupniéki Obre!, a. t. és u. p. Slupni<!.ki Leskovee. 
Stubica és K1·aljev Vrh, 1.691 kh., tsz. Zágráb Stapnicki Leskonc fl, Dernerje adók., Stupnik 
Zagreb, jb. Stubica, ah. Zó.gráb Zagreb, ca. ö. pk., Zágráb tJm, Zagreb, sarnohori j., cs. 6. 
Donja Stubica, XXV, 81, a. t. és a. p. Donja Stupnil!ki Obrei, . r. ~ p. u. 
Btubica. Stupnlckl Obrez O, Stupnik adók. és pk., 

Sto.blckl Strmec O, Stubic!ki Strmec adók., Zágt·áb ""'" Zagreb, sarnohori j., cs 6. hely-
Donjo. SLubica pk., Zá_q·1·áb vm. Zagreb, slu- ben, u. t. és a. p. Stupni<!ki Leskovec. 
bieai j., os. G. Donja Stubica, u. t. és a. p. Donja Stupnlöki Remettnec O, Blato adók., Stupnik 

pk., Ztígráb vtn. Zagreb, samobori j., cs. G. 
Stublcko Podgorje adók., Donja Stubica pk., Slupni<!ki Obrel, m. h., u. t. és a. p. Stup-

X Stubi~ki Golubovec, Stubi<!ko Podgorje; Zá,q- nic!ki Leskovec. 
ráb ""'· Zagreb, stubicai j., ház !a'J!7, il. 1.180, Staimik adók. és pk., X. Je!dovec, Stupniaki 
H., rk. Donja Stubica, 1.460 kh., tsz. Zág1·áb ·- Obre!, Stupnik; Zágráb vm. Zagreb, sarnohori 
Zagreb, jb. Slubica, ah. Zágráb - Zagreb, cs. G. j., ház 301, t !a.095, H., <5, 6.890 kb., tsz. Zágl'áh 
Donja Stubica, 53, XXV, 81, u. t. és u. p. DJnja - Zagreb, jb. Samobor, ah. Zágráb Zagreh,. 
ltulJica. · cs. O. Stupni<!ki Obre!, 63, XXVII, 8!, a. t. és 

8tub1Cko Podgorje Q, Stubi6ko Podgorje adók.., a. p. Stupnillki Leskovac. 
Donja Stubica pk., Zágráb vm. Za,qt·eb, stu· Stu}mlk O, Stupnik adók. és pk., Zágráb ""'· 
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- Zagreb, sarnohori j., O• es. O. Stupnii!ki Obre!, pk., Lika-Korbava tJm, Lika-Krbava, BT~aei 
•· t. és u. p. Leskovae. j., es. o. V elika Popina, •· t. és u. p. Zrmania-

Stnpno adók., Sela pk., Zá,qráb vm. Zagreb, vrelo. 
sziszeki - sisaki j., ház 6!, §!. H., rk. Sela, Sudovctna 0. Marlijanec adók. és pk., Vt.~rasli 
1.113 kh., tsz. Zágráb Zngreb, jb. és ab. S:liszek 11m. Varazdin, ludbregi j., es. o. Ludbreg, u. t. 
-Sisak, es. o, Sziszek Sisak, 53, XXVII, SJ, Ludbreg, u. P• Mnrlijanec. 
u. t. Sziszek Sisak, u. p. Sela. Sadonc O, Canjevo adók., Gomja Rijeka pk., 

Stupno O, Stupno adók,, Sela pk., Zágráb Varasd vm. VartJlain, novimaroll j.. Cl. o. 
vm-. - Zagrcb, sziszeki sisaki j., cs. O. Sziszek Gomja Rijeka, u. t. és u. P• Gomja Rijeta. 
·-Sisak, u. t. Szisz~k Sisak, u. p. Sela. SohaJa O, Pobjenik adók., Cazma pk., BelOfláf"o 

Stupovaiía adók., Vukovje pk., X Brinjani, Köröa tJm. Bjelo'Oar-Krizevci, i!azmai j., 011. G. 
Rogoi!.a, Stupovai!a; Belovár-Köriia vm.- Bjelo- Cazma, u. t. és u. P• Cazma. · 
var-Krize11ci, garaAnicai j., ház 301-, :E 1.588, Sz., Suba Jratalena adók., Kloltar pk., Belof1ár
m., T• rk. Kaniilka Iva, gk: Dilínik, 5.768 kh., Kör(ia vm. Bjelovar-Kt·ilevci, gjurgjevaci j., 
tsz. Helovár Bjelovar, jb. Garelnica, ab. Belo- ház 170, :E 934-, H., rk. Kozareva.c, 3.549 kb., 
t·ár Bjelovar; cs. 6. Gw·ei!nioa, 16, XXVII, 81, t!=z. Belovár Bjelovar, jb. Gjurgjevac, ah. Belovir 
a• t. Gare!lnica, u~ p. Bukovje. - Bjelovar, es. ö. Pitoma~, 16, XXVII, 87, u. t. 

Stupovaca o. Stupovai!a adók., Vukovje pk., és u. p. Kloslar. .. · 
Belovár-Köröa 11m. Bjelovat·-KrizetJci, gares- Suba Jratalena O,Suha Katalena adók., Klostar 
nieai j., 1-, oa. G. Gareinica, u. t. Gal'einiea, u. p. pk., Belo1•ár~Köt·iJa vm. Bjelovar-Kriie'OCi, 
Vukovje. · g~urgjevaei j., cs. O. Pitoma.i!a. u. t. és u. p. Klo§tar _ 

Subocka adók., Caglié pk., Pouega vn,. Soha adók., Nova Bukovica pk., X 
Poiega, pakráczi pakraci j., ház 137, :E 721-, Sz., Miroslavica, Nelin Dvor, Oskorusa, Pusta1-a Krivaja, 
=f, rk. Caglié, !.838 kb., tsz. Pozsega Po!ega, Suba Mlaka ; Veróc111 vm. Yirovitica, szla
jb. és ah. Pukrácz Pakrac, cs. ö. Caglié, 78, tino.i alatinai j., ház lM, !. l.109, sz., h., m., 
XXVII, 89, u. t. és u. p. Lipik. · n., =f, rk. Crnae, 4.599 kb., tsz. Eszék Osijek, 

Sa'boeka O. !::laboeka adók., Caglie pk., Pozsega jb. és ab. Szlatina Slatina, es. O. Croac, 78, 
""'· Pozega, pakráezi pakraei j., cs. O. Carlié, XXVIII, 89, m. h., u. t. Nova Bukovica, a. p. 
u. t. ·éa a. p. Lipik. Crnae. 

Su b o ck a l. Stara Subocka. Suba O, Suba Mlaka adók., Nova Buko-
Suboeki Grad adók., Novska pk., Poueg·a vtn. \'ica pk., Verőcse 11m. Virovitica, szlatinai-

- Poiega, novskai j., ház 148, :E 935, Sz., rk. alatinai j., =f, es. O. Crnac, m. h., u. t. Nova 
Novska, kg. Lovs~a, 3.507 kh., tsz. Pozsega Bukoviea, u. p. Crnac • 

• 
Pozega, jb. Novska, ah. Ujgradiska - Nova Gra- S u h o. r l. Su var. 
ditka, es. G. Novska, 78, XXVII, &9, u. t. és u. p. Su h i D o l l. Mihanoviéev Dol. 
Novska. · SuW GaJ (""1, Grabovei adók. és pk., Ssertm 

Suboo.ld Grai O, Subocki Grad adók., Novska vm. Srijem, rumai j., es. O. Grabovci, a. t .. 
pk., Pouega vm.-- Polega, novakai j., cs. ö. és u. p. Grabovci. 
No\·ska, u. t. és u. p. Novska. SohiDeo '""'• Preseka adók., Raven pk., BelofJár-

S 11 b o ck i M l i n I. Lipovljani. Kiit·os vm. Bjelovar-Krilevci, körösi krilevcii 
Subotlca adók., Rasinja · pk., X Banjkovica, j., cs. o. Vrhovec, u. t. KOrOs Krizevci, u. p. 

Donji BreiJ, Rasinjski Kostanjevec, Subotiea; Va- Ro.ven. 
rasa Varazain, ludbreiJi j., ház 153, :E Su h o d o l l. Buda~ki Suhodol, Zeliuski Su-
S!ll.J, H., rt. Rasinja, 1.341) kb., tsz. Varasd Varaz- hodol. 
din, jb. Ludbreg, ah. Varasd Vara2din, es. O. Suhopo1je adók. és pk., X Cmeljine, Dabrovioa 
Ludbreg, 16, XXV; 88, u. t. és u. p. Rasinja. Pustara Medjugorje, Suhopolje, Zverjerinjak ; Ve-• 

Subotica O, Subotica adók., Rasinja pk., Va- róc•e vm. Viro'OitictJ, verc5ezei viro\·iticai j,, 
rasa vm. Yarazdin,Iudbregi j., cs. ö.Ludbreg, ház 205, :E 1.681, H., m., n., o. ~.ki. Suho
a. t. és u. p. Rasinja. poljska Borova, 4-.036 kh., tsz. Eszék Osijek, jh. 

Subotiilte adók., Brastal! pk., X Postara Jelkovac, és ah. Verc5cze Virovitica, os. o. helyben, 78, 
SubotiAte; Bze1·ém vm. Srijem, rumai j., ház XXVIII, 89, ~. :f, . ~. · 
199, t 1.191, Sz., n., =f, rk. Nikincze Nikinei, Subopolje mv., 8uhopulje adók. és pk., Verticu 
4-.162 kb., tsz. Mitroviea, jb. és ah. vm. Virovitica, veröczei virovitieai j., 0 , ~, 
Ruma, cs. ll. Dobrinci, 70, ·xxviii, 9~, u. t. és es. ll. helyben, ~. :f, ~· 
•· p. Budjanovci. Suhopoljsko. Bol'ovo. allók., l:iuhopolje pk., X 

SubotfAte O, Subotiiite adók., Brestal! pk., Bee· Suhopoljska. Borova, Suma Dabrovioa; VBróc•e 
rém vm. Srije•m, rumai j., =f, cs. o. Dob1·inci, vm. Virovitica, verc5ezei virovitieai j., hu 
•· t. és a. p. Budjanovci. l45, :! 1.4-78, Sz., b., n., m., =f, rk. Suhopolje, 

Sal:eTié-polje r-. V elika Popina adók., Zrmauja 3.66!1 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ab. Verc5cze 
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- Virovitica, cs. il. Suhopolje, 78, XXVIII, 89, u. t. 11m. Z4greb, petrinjai j., hAz 48, i. !35. H., 
és u. p. Suhopolje. rk. Sunja, 376 kb., tsz., jb. és ah. Petdnja, cs. 6. 

Su:bopoljska Borora Q, Suhopoljska Borova • Sunja, !:l6, XXVII, 83, u. t. és u. p. Sunja. _ 
adók., :suhopolje pk., Veröc.re 11m.. Vit·o."itica, Suojskl Krlvaj O, Suojski Krivaj adók., Sun~ 
veróczei viroviticaij., =r, cs. ll. Suhopolje, u. t. pk., Zágráb 11m. Zagreb, ·petrinjai j., cs. il. 
és u. p. Suhopolje. . . Sunja, -a. t. és u. p. Sunja. 

Suhor Q. Grbajel adók., Bród K./m. - Brod na adók. és pk., Beerém 11tn.. - Sri.ie•, 
Kapi pk., Modrua-Fiume 11m. Modr~es-Bijeka, zimonyi zemuni j., ház 586, i. 8.183, Sz., n .. ~-. 
delnh:ei j., cs. ll. Gerovo, u. t. Bród K/m. rJ, =f, rk. Zimony Zemun, 9.9!-~ kb., lsz. 
Brod na .k.upi u. p. Ku:telj. Milrovicza Mitrovica, jb. és ah. Zimony . 

Sulkovci adók., Pieternica pk., X Po!e§ka Bres· Zemun, cs, il. Boljevci, Dohanavei és Zimouy-
nica, Sulkovei; Po.raega 11m. Poiega, pozsega.i z.,mun, 70, XX VIli, ~. ~. 
- polagai j., hAz 149, f. 791, H., sz., rk. Plelemiea, Suröln O. Surcin adók. és pk., Szerém vm.
kg. Pozsega Pozega, ~.765 kb., tsz., jb. és ah. Srijem, zimonyi zemuni j., rJ, -T. es. ö. Bol,e\'ci, 
Pozsega Po!ega, es. ll. Pleterniea, 78, XXVlll, Dobnnovci és Zimony Zemun, ~-
IH, u. t. és u. p. Pleternica. Surduk -adók. és pk., Beerém '11.'11. - 8rije•, 
· Sulkovci Q, Snlkovci adók., Pieternica pk., ópazovai starapnzovai j., ház Böll, :E 1.99!:1. Sz., 
PolBella 11m. Pozega, pozsegai po!egai j., =r. rk. ÚjzalAnkemen Novi Slankamen, 6.689 
11. O. Pleternica, u. t. és u. p. Pleternica. · kh., tsz. Mitrovicza - Mitrovica, jb. Ópazo\·;, · 
· Suitanulia r'\, Lukovo Sugarje adók., Karlopago Sta.rapazova, ah. Zimony Zemun, es. ll. Új- . 
- Karlobag pk., Lika-Korbava 11t1J. Lik a- zalán.ltemén Stari Slankamen, 70, XX VIII. 91, 
Krbat~a, gosp1é1 j., es. O. Karlopaga Karlobag, u. t. Novi Karlovei, ~-
•· ·t. és u. p. Ko.rlopago Karlobag. Su1·duk O, Surduk adók. és pk., S.rerém v•. 

Samedje adók., Fel"il!anci pk., Veróc.re 11m. - Sriem, ópazovo.i stnrapazovai j., T-, es. o. 
Viro11itica, nasiczi nasicei j., ház 15, :S 83, Sz., Sto.ri :::ilnnkamen, u. t. Novi Karlovci, ~- . 
kg. Gazije, 7~3 .kh., tsz. Eszék Os1jek, jb. és ah. Surle n, PiaSéanaki Podhum adók., Plo.~ki pk., 
Nasicz N&Sice, es. o. Orahoviea, 78, XXVIII, 91, Mod.rus-Fiume t~m. Modrus·Rijeka, ogniini j., 
L t. és u. p. FericaneL cs. o. Pla9ki, u. t. és u. p. Plo.ski.. 

e 0. Sumedje adók., Fel'ii!ani pk., Ve· Susek adók. és pk., X Naseohina Lug, Susek; 
r6cee 11m. Viro11itica, nasiczi na§icei j., cs. o. S.rerérn ·vm. Sr·ijem, újlaki iloki j., hiz 376, 
Orahoviea, u. t. és u. p. Feril!anci. !. l!.U31J, Sz., t., =j=-, rk. Cerevié, Újlak llok, 

Su n e e l. Hednja. 7.111 kh., tsz. Mitrovieza jb. és ah. 
• • 

Sungeri adók., Mrkopalj pk., X Brestova Draga, Ujlak . Ilok, cs. O. Neatin, 70, XXVIIl, 90, J,, 
Sungeri, Sungeraki Bukovac, Modrua-Fiume vm. u. t. Cerevié, [8]. 
-Modrus-Bijeka, delnieei j., ház 181,! 800, H., Susek O •. bo•"" adók. és pk., Beerém t~m.
U. Mrkopalj, 4.058 kh., tsz. Ogulin, jb. és ah. Srije1n, újlaki iloki j., -=f, es. ö. Nestin, J,, 
Deln.ice, cs. ll. Delnice, 96, XXVI, 85, a. t. és u. p. u. t. Cerevié, IZJ. .... 
llrkopalj. Su~a adók., Ur1e pk., X Posavsko Jezero, SuS&; 

Sungeri O, Sungeri adók., Mrkopalj pk., Mod- Zágráb t~m. Zagreb, nagygoriczai velika-
rva-Fiume 11m. Modrua-Bijeka, delnicei j., goricai j., ház 15!il, f. ti98, H., rk. Lijevi Dubravéak 
cs. ö. Delnice, u. t. és -a. p • .Mrkopalj. és Vele§evee, 1.846 kb., tsz. Zligráb Zaireb, jb • 

Sungerski Bukovac n, Sungeri adók., Mrkopalj Nagygoricza Velikagorica, ah. Sziszek Sisak, 
pk., Modrua-Fiume 11m. Modrus-Rijeka, del- es. ö. Lekenik, ö3, XXVIf, 8:2, u. t. Nagyg01·icza 
Dicei j., cs. O. lt'uiine, u. t. és u. p. MrkoJialj. --V elika Gorica, u. p. Orle. 

Sunja adók. és pk., Zágráb 11tn. Za,qreb, SuAa O, Suk adók., Orle pk., Zágráb vm. -
petriOJai j., ház 260, i. 1::!76, H., o, kg. Dr!jaea, Zagreb. nagygoriczai velikagoricai j.1 es. o. 
~.078 kh., tsz., jb. és ah. Petrinja, cs. O. helyben, Lek~uik, u. t. Nagygoricza \'elika Gorica. 
16. XXVII, M8, r. _r- e. ~- u. p. Orle. . 
. Sunja O, Sunja adók. és p.k., Zágráb 11m. SuAak mv., Terzattó Trsat adók., Susalt 

, petriojai j., o, cs. O. helyben, f, pk., Moclrua·Fiutne 11m. Modrus-Rijeka, 
fit e. ~- susaki j., es. ll. Su§ak, ..[11 e. ~-

8unjska Gre,Ia adók., Sunja pk., Zágráb 11m. SuAanj n, Kosinj adók. és pk., Lika-KorbatNJ 
-Zagreb, petriujai j., hAz 198, ! 839, H., rk. 11m.-- Lika-Krbat~a, peru§iéi j., es. ll. Kosinj, 
hnja, 2.t:S56 kh., tsz., jb. és ah. Ptltrinja, es. O. u. t. Peru§ié, u. p. Kosinj. 
&unja, 96, XXVII, 83, u. t. és u. P• Sunja. Sn~lc:& Q, Bród K./m. Brod na Kupi adók, 

Snnjska Greda O, Sunjska Greda adók., Sunja és pk., Modrus-Fiume ""'· -- Modrus·Rijeka, 
pt., Zágráb 11m. Zagr~b, petriojai j., cs. O. delnicei j., cs. O. Delniee, iQ, u. t. és u. p. 
lkmja, u. t. és u. p. Sunja. . Bród K.jm. Brod na Kupi. 

8aujs.ld Kl'Jvaj adólc., Sunja pk., Zágráb S u A i c a n a M os t u 1. Stara 
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SutíiK o .. .Lirivenik adók. és pk., Modrus• su,.ajskl l'onOl'BC "· Suvaja adók., Srb .pk., 
Fiume vm. Moelrus-Rijeka, cirkvenieai- erik- Lika-Korba'IJa "'"· Lika-Krbava, alsólapaMi 
Yenicai j., 08, G. Kraljevica, 11. t. Grilane, 11. p. - don,iilnpací j., cs. lJ. Do/jane, u. t. és u. p. fllb. 
Tribalj. _ SuTnjsko Zaluije n, Suvaja adók., Srh pk., 

SuAiDe adók., Klokofevci pk., X Gjnrgjenovar, Lika-Korbavc' '""· Lika-Krba·-oa, alsólapacai 
SuAine; Verócse tim. Virotlitica, nasiezi - nati donjilapaei j., es. n. Srb, u. ~. és u. p. Srb. 
eeij., ház 1!18,! U,:!!!, h., sz., m., rk. Nasicz Nasice, Suvar ,.-.,, Marj•mci adók. és pk., Verdcse 
tr. Gazje, 1.9::.!6 kb., tsz. Eszék Osijek, j b. és ah. Vir,?t7itica, nlsómibo 'jáczi donjimiholja.ci 4., 
Nasiez Nasice, cs. G. Klokoiíevci, 7-l., XXVIII, 91· cs. O. Sljivo!!evci, u. t. éa u. p. Valpó ValpOYo, 

(Suline-Gjurgjenovac), ~. p. u. S u v i n e c l. Suhinec . 
O, Susine adók., Klokoéevci pk .. Vct·ocse Suvoj Q, Muiilovcica. adók., K1·atecko pk., 

•m. Virot~itica, nasiczi na§icei j., cs. O. Zágráb vm.. Zagreb, sziszeki sisaki j., 
Klokocevci, u. ~. és u. p. Su§ine-Gjurgjenovac. cs. o. Gusée, u. t. és u. p. Sunja. 

SuAobreg O. Globoéec adók., Maríja Bistries SYed.J,"u~Jm Slatiua O, Svedrula ·adók., Pet· 
pk., Zágráb""'· Zagrsb,stubicaij., cs. O. Maríja rovsko 'pk., Va1·asa vm. Varaidi", k1·apinai j., 
Bistrica,u. t. Donja Konjséina, u. p. Maríja Bist1·ica. cs. lJ. Krapina, u. t. és u. p. Krapim. 

Sotit ski Gorj •• nl Q, Semnica adók., 1\lihovljan Svedru!a adók., Petrovako pk., )( Gredenec, 
pt., '!"arasd ""'· V~ra~din, zlalari j., cs. ~- Stuparje, Svedruskn Slatina, Svedruza; Vartwd 
Krap1na,, L t. Vetermcki Golubovec, u. P• Ml- vtn. VaraicUn, krapinai j., ház 340,· f. !!,()5\1, 

H., rk. Petrovako és Pregrada, 1.6H kb., tsz. 
Sutinsko n, Mihovljan adók. és pk., Varasel Varasel Varaidin, j b. cs ah .. Krapina, cs. IS. 

"'· Varaldin, ziatari j., cs. O. Zlatar, u. t. Krapina, 53, XXV, 81, a. t. és u. p. K1·apina. 
Zlatar, u. P• Mihovljan. Svedrn!a O, Svedru2a adók., Pell'Ovsko pk., 

Sutlanska Puljana adók., Zagoraka Sela pk., Varasa vm. -- Varddin, kl-npinai j., rs. ~
X Bojacno, Brattovec, Harina Zlaka, Poljanske Krapino., u. t. és u. p. Krapina. 
Luke, Sutlanska Poljana; Varasel vtn.-:- Vcu·al· ::; v e tJ r u t e ]. Svedrula. 
din, klanjeci j., ház 172', :E !JB7, H., O• rk.Desinié, Sveta Ana adók., \'il·ie pk., Belovár-Kórö• . 
1.0!6 kb., tsz. Varasd·VIlrdilin, jb. Klanjec, ah. V"'· Bjelovar-Kt·iievci, (!'jurgjevaci j., ház 68, 
-Krapina, cs. G. Desinié, 53, XXV, li!, u. t. Desinié, n ooa9 ll k ,,. · 1 s9~ kl ts B 1 · _ 

;t., ..., , · ., r -. •lrJe, • .., 1., z. e o var 
•• P• Zagorska Sela. BjeloYIU', jb. Gjur&:ievac, ab. Kap1·oncza Kop. 

Su1lo.uska Poljana O, Sutlanska Poljana adók., 
•·ivnica, cs. O. Gjurgje,·ac, 16, XXVII, 87, u. t. és 

· Zagol'ska ::iela pk., Vara•d vm. Vara.iditt, 
• Ilo P• \'irjt~. 

· klanjec1 j., (), cs. G. Desinié, u. t. Desinié, · · , .. 
11• p. Zagorska Sela.. Svet.1' ~a O, Sveta Aua adók., ~JrJe pk., 
-Su~lansld Lukavec 0, Dubravica adók., Kral· !lelo·?~r-Kor(Js v1~l. . Bj8lovar-~ril1wci, ~j~rg· 

jevec pk., Varasd t1t11. Var!Jitlin, klanjeci j., JC\'~~1 J., 08• O. GJurgJe~ae,_ ~· t ... t'iJ u. 1,• Vn·~e. 
ca. O. Klanjec. u. t. Puiiéa-Bi.stra, u. p. Kraljevee. S " t! t a A n a l. TroJegl.l' a·. . • . 

Sutlausld Poklek ,-.,, Zarorska Sela adók. és Sveta !felena adó~., ~zen h fánz~lma- ~,·etJ 
pk., Vara•d vm. Varaiain, klanjeci j., es. o. lvan Z~l1~a ~.k,, )( Gol'lca~ec,. MaJkovec, Sveta 
Desinié, u. t. Desinié, u. P• Zagorska Sela. Hele~a, Zehnsk~ Hrezove~: Zagr'!'b ~~~~- ~agreb, 

Sutlauski Stlmec 0, Kraljevec adók. és pk .. azentlv~zelma1 svetuv~nz~lu~a1 .J., _h11~ ~91, 
Yara•el vm. V.araldin, klanjeci j., cs. o . .E l.Oati, H., rk. Hrckov,Jam tl:i .uo~!a Z~li~a, 
Ilanjec, u.~. Klanjec, u. P• Kraljevec. . !.'!?8 l. h., .tsz .. Zágrá~ . Za.greb, JL. :szenbvan-

Suaja adók., Srb pk., X Donja Suvo.ja, Gornja zehna Sv~ll Ival~ Zelma, ah." Zág1·áb _Zagreb, 
·Suvaja Sanaderovac Skadar Suvajskí Ponorac cs. ö. Szenttvánzehna Sveh lvan Zehna, r;a, 
Suvaj~ko Zaluije, S~ampoviAte; Lika-Korbav~ XX~, Bi, u._ t. és u. l'• Szentivúnzelina 

.... Lika-Krbat~a, alsólapaczi dolnjilapaci Sveb lvan Zelma. 
j., ház 172, ! 1.2;19, Sz., rk. Donja Su vaja, 5.!07 kh., Svetn Helenn O, Sveta. Helenc~. adók~, Szenl-
tll. Gospié, jb. Alsólapacz Donji Lapac, ah. ivánzelina Sveti [van Zelina pk., Zágráb vm. · 

,Qraeac, cs. O. Srb, 7!1, XXVI, 86, u. t. és u. p. Srb. Zagt·eb, szentivánzelinai sveliivanzelinai 
. Sunja n, Plo.ski adók. és pk., Moarus- j., cs. G. Szentivánzelina Sveti lvan Zelina, 

.J'iume ""'· Modrus-Rijeka, ogulini j., cs. o. u. t. és u. p. Szentivánzelino. Sveti I van 
Pldki, u. t. és u. p. Plnski. S v e t a. H e l e n a l. Samahoraka Sveta Helena. 

t;unjska JoAL~l'lca n, Brotnja adók., S1·b· pk., S v e t o. H e l e n a I. Sveta Helena Korui;ka. 
Lika-Korbat1a tim. Lika-Kt·bat~a, alsólapaczi Sveta Helena Ko1·una adók., Vojakovac pk., 
- donjilnpaci j., cs. G. S•·h, u. t. és u. p. Srb. )( Sveta Helena Koruiika, Zibrinovec; Bslo•t.ír-

Suvnjskl Brezova n, Zak l opac adók., Srb pk., Kür(J• t1fll.-- Bjelovat·-Kriievci, körOsi kl'itevcü 
.Lika·KorbatJa Vtn. Lika-Kt·bava, alsólapaczi - j., ház li!, f. 664, H., rk. Glogovnioa, 1.787 kb., 
,lionjilapaci ·j., 08, o. Doljane, u. t. és u. p. Sl'b. tsz. Belovár Bjelovar, jb. és ah. KG!& -
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Krif.evei, cs. lJ. KörGs Kril!evci, 16. XXV, 88, Zágr6.b vm. Zagreb. samobori j., o, cs. a. 
•· t. KOrlis Krilevci, u. p.Vojakovac. Samobor, m. h., u. t. Samobor, 1::8:J. · 

Snta Helena KoruAka O, Sveta Helena Ko· S v e t i r a n g j e l I. Munjava. 
ruaka adók., Vojakovao pk., BeloTJár-Kört1s ""'· Snttce adók., Jaikovo (u. :Halom Erjavou) pk.. 
- Bjelovar-Kriievci, kGrOsi krileveii j., cs. O. X Svetice, Yeliki Erjavec; Zágráb vm. Zag-
KOrlis Krilevci, u. t. KOrOs Krilevoi, u. p. reb, .k:árolyvárosi karlovaci j., ház 68, :i 319~ 
Vojakovao. H., o. 465 kb., tsz. Zagráb Zagreb, jb. és ah. 

Sveta Jana adók. és pk., X Belm~i. Celinléa.ki. Károlyváros Karlovac, cs. G. helyb,en, 96, 
Dolanjski Jarak, Grabarak, Ivan~i~i, Knpél!·dol, XXVI, 84o, u. t. Károlyv:iros Karlovne, n. P• 
Lanisc!P., Malunje, 1\liladini, Paljugi, Prodin-dol, Jaikovo. · 
Redovje, Srednjak, Sveta Jana, Svetojanska Drap, Sveti.ce O, Svetice adók., Jaikovo pk., Zág
Svetojanski Bukovac, Spigelaki Breg, Toplice; ráb vm. Zagreb, kirolyvarosi karlovaci j,. 
Zágráb vm. Zagreb;. jaakai jastrebarskoi j., o. cs. O. helyben, u. t. Károlyváros Karlovac, 
U.% 708, :E 3.~1!1, H., o. gk. Grabar, 5.!S71 kh., a. p. Jaiikovo. 
tsz. Zágráb Zogreb, jb. és ah. Jaaka Jastre- Svett~ko Hra§ée •vlók., ·~~~':.~-.-G (u. ~(l}ntil 
bars ko, cs. ö. Jaska Jaatrebarsko, 96, XXVI, 8!, Erjavcu) pk., X f:!l1•~:;~\ Gn::":!AL1 ~u, llonja 
L t. Jaska Jastrebarsko, ~. Sveti~ka Vas, Gornja SveliCka V.as, K.lju~i. Mla~ak, 

8nta J'ana O, Sveta Jana adók. 8 plt., Zdg· Ripi~ka Gorica, Sveticko HraMe, Vrbanskn. Draga,· 
rdb ""'· Zagreb, jaakai jaatrebarskoi j., (!;, Vul:.ini; Zágráb vm. Zag1·eb, kilrolyvárosi-
ee. G. Jaska Jaatrebarsko, •· t. Jaska karlovari j., ház 168, :E 7tl0, H., rk. Svetice, 
Jastrebarsko, ~· 1.462 kb., tsz. Zagráb Zagreb, jb. és ah. Kiroly-

Sveta Jelen& r>, Krivi Put adók. éa pk., v6.ros Karlovac, cs. O. Svetice, 96, XXVI, S', 
Lika-Korbava vm. Li'ka-Krba.,a, u. t. Károlyváros -- K•1rlovac, u. p. Jaikovo . 

• 

18Jlji j., cs. ö. Zenn Senj, u. t. Zenn Senj, Svetlcko Hra!iée o. Svcti~ko H adók., 
L p. KriTi Put. Jukovo pk., Zágráb vm. Zagreb, károlyvárosi 
. Sveta .Jelena-Dram.a)j adók., Cirkvenica - k~lovaei j.~ ca. lS. Svetice, u. t. Kirolyv!ros 
erikvenica plt., X Dramaljaka Lok:Tioa, Sveta Karlovae, u. p. Jaskovo. 
Jelena~Dramalj, Drameljako Selce, lilaneatri; . Sntl Florljan O, Klanjec adók. és pk., Vt~· 
Modr.vs-Fiume ""'· Modrvi-Bijeka, cirhc- rasa vm. Varaldin, klanjeci j., ra. lS. Klanjee, 
nicai erikvenicai j., ház 160, :E !l88, H., o, u. t. és u. JI• Klanjec. · · ·. 
181 kh., tsz. Ogulin. jb. Cirk~enica Crik.venica, Svetl Gjuragj adók., Podravaki Podgajci pk .. 
ah. Sulak, G. Kraljevica, haditengerészet, Verócee vm. Virovitica; alsómiholjáczi 
llVI, 85, u. t. és u. p. Cirkvenica ~rikvenica. donjimiholjaci j., ház tu~; :E 1 H., rk. Pod-

Suta Jelena•DramalJ . o. Sveta J elena- ravski Podgajci, !.706 kb., tsz. Eszék Osijek, j b. 
Dramalj adók., Cirkvenica . .Cl•ikvenica pk., Alsómiholji)CZ Donji Miholjac, ah. Nasicz ·
Modrus·.F,~utRe .,,., Modrvi-B'ijeka, cirkve- Na.Aice, cs. G. Alsómiholjácz Donji Miholjac, 
Ilicai erikvenicai j., O• cs. O . .Kraljevica, u. t. iS, XXVIII, 91, u. t. és u. p. Al~Jómiho)jácz-
ú u. p. Cirkvenica Crikvenica. . · Donji · 

Sveta Klara adók. és pk., X Podbrelje, Svt>ta 8Tfiti. Gjuragj o, Sveti Gjurarj adók., Pod~· 
llara, Zaprudski Glogovec, Zap1·udski Otoooc; ravak:i Podgajci pk., Veróc1e vm. · VirovitictJ; 
Zágráb vm. Zagreb, zágrábi zagrebi j., alsómiholjáczi donjimiholjaei j., es. G. Als6-
ház Uö, f. 876, H., O• 1.378 kh., ~z., jb. és ah. miholjAcz Donja Miholjac, a. t. és a. p. 
Zágráb Zagreb, cs. O. Odra, 63, XXV, 81, Alaómiholjáez Douji Miho]jac. · · 
a. t. Nagygoricza V elika Gorica, u. p. Odra. S v e t i G j u r a g j l. Ludber!iki Sveti Gjuragj, 

Sveta Klara Q, Sveta Klara adók. és pk., Viroviti~ti Sveti Gjuragj. 
Zágráb Zagreb, lágrabi 1agrebi j., Snti lllja adók., Biikupec pk., X BiAkupe~ki · 
o, es., G, Odra, u. t. ·v elika Lu!an, Doljan, Kritanec, Seketin, Sveti' Ilij~ 
Gorica, u. Po' Od~ · Zigrovee; Varasd vm. Varaiditl, 

Snta Lnelja O, Kostrena Sveta Lucija adÓk., varaidini j., ház 178, :!, 1.793, H., 0 éa rk. 
Suiilk pk., Modrv•·Fiume """ Modru8- Gprnje Kneginee, 1.687 kb., 1sz., jb. és ah. Varasd. 
Bijd;a, suAaki j., o. cs. G. Susak, u. t. Suiak, IZ] Varaldin, cs. o. Varasd Vara!din, 16, :XXV, 

Snta Nedje]Ja adók. és pk., X Jagni~·dol. 88, u. t. Varasd Varaldin, •· p. Varasdtepliez 
Nedjelaka Gorica, Nedjl!laki .Breg, Srebrnjak, Sveta Varaidinske Toplice. · 
Nedjeljet; Z~,qrtí.b ""'· Zagreb, sarnohori j., Sntt lllja o,_Sveti llija adók., Bi!ikupeo pk., 
h6.z 179, :E 1.186, H., o, 1.!00 kh., tsz. Zágráb Varasd vm. Varaidi", varasdi varaidini j., 
Zagreb, jb~ Samobor, ah. Zagreb, cs. o. 0 , ca. o. Varasd Varaidin, a. t. Varasd -
Samobor, r;s, XXVII, St, m. h.,· a. t. Samo· Vara!idin, u. p. Varaadleplicz Vara!dinske 
bor, r:gJ. . . · Toplice. . . 

Sveta NedjelJa Q,. Sveta Nedjelja adók. és pk., S v e t i ll i J a L Krmpotsld Snti llijL • 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
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• 
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16~ Sve-Sve 
• 

Sntl ban r-, Prizna adók., Jablanac pk., Zagoni, Zakosa, z .. novn:ca, Zukalj; Li·ka-Kor-
Lika-KorbatJ(J tltn. ·- Lika-Krbava, bat~a tltn. . .. Lika-Krba'IJa, zenggi senji j .. 
senji j., os. O. Jablanao, u. t. Karlopago Karlo- ház 607, :E 3.15~, H., rk. Lukovo és Senjski 
ba,, a. p. Jablanac. Sveti Krif, !5.6r,o kh., tsz. Gospié, jb. és ah .. 

Sntl ITan Zelina Szentlvánzeliua adók. és Zengg SPnj, cs. ö. Zengg Senj, haditenreré-
. pk., X Szentivá.nzelina Sveti lvan Zelina, szet, XXVI 85, J,, _[It e. uA\. 

• 

Svetoivanski Bi§kupec; Zágrdb 'IJtn. Zagt·eb, Svetl Jnrnj Szentgyörgy 0. SzentgyOrgy 
nentivánzelinai svetiivanzelinai j., ház ':Z6U. S\·cti Juraj adók. PS pk., Lika-KorbatJ(J, tltn. -

:E 1.617, H., O• "1.126 k.h., tsz. Zágráb Zagreb, Lika-Kt·bava, zengg1 senj1 j., o. cs. O. Zengg 
jb. helyben, ah. Zágráb Zag1·eb, cs O. helyben, Senj, J,, _[ll e. ~-
18, XXV, 81, _[ll e. ~- Sveti Krl! adcjk,, TubelJ pk .. Varasd ""'·-

SvetJ han ZeliDl& Szentháuzellnu Q, Sze nl- Vat·aiclin, · klanjeci j., ház 130, :E 6~0, H., rk. 
- S\•eti Ivan Zelina adók. és pk., Z ág- Tuhelj, 614 kb., tsz. Varasd Varaldin, jb. 

rÁb tltn. - Zagreb, szentivánzelinai svetiiran- Klanjec, ah. Kr·apina, cs. o. Klanjec, 53, XXV, M, 
•linai .j., o. cs. O. helyben, .ft e. ~- a. t. Klanjec, u. p. Tuhelj. 

SnU Inn .labno adók. és pk., X Krizencki Sretl Krll O, Sveti Kril arlók., Tubelj pk., 
Brezovljaui, Krizevaiíki Preda\'ar, Sveli lvan Vcu·asa '""· Varazain, Jtlanjeci j., cs. o. 
!abno; Bdotlár-Kör6s tltn. Bjelo'IJar-Kt·izevci. Klnnjec, u. t. Klanjec, u. p. Tuhelj. · 
torosi krilevcü j., ház 3:1;>, f. 1. 72:1, H., 0 , s v e t i K r i z l. Brdoveiíki Sveli Krii, Budin• 
kg. Srbska Kapela, 4-.ö87 kh., ts~ Helovár séinski Sveti Kriz, Senj:;ki Sveti KriZ, Virovitil!ki 

jb. és ah. Koros Krilevci, cs. o. hely- Sveti Kriz. · · 
llen, 16, XXV, 88, r, ~- Sveti Kriz Zaiíreée l. Za&e(je. · 

Sntllnn iabno Q, Sveti Ivan· Zabno adók. STeti Marko O, Kvarte adók., PeruAié pt., · 
• pk., Belotlár-K6rös tlfll, Bjelotlat·-K1·iZe'Dci. Lika-Korbava fltn, Lika-Krbatla, peruAiéi j., 
t.GrOsi kriZevcii j., o. CS, o. helyben, ~. r. cs. ö. Peru§ié, u. 1;. és u. p. 1:-'eru§Jé . 

~- · S v e t i :&l a r ko l. Netretiéki Sveti Marko. 
Jakob 1"\ Sestine adók. és pk., Zágráb Sntl Martin O, Spiranec adók., Raven pk., 

'""· Zo.greb, zágrábi zagrabi j., cs. o. Zág· Belotlár-KóTöB tltn. ·- BjelotlaT-KriietiCi, kOr&li 
ráb u. t. Zigráb Zagreb, u. p. - bi!evcii j., cs. O. K.örös llritevci, n. t. 
Beatine. . KOrOs Krilevci, n. p. Raven . 

• 
S v e t i J ak o v l. Krmpote. _ Sntl Jlartlu pod Okléem Q, Konjiéica adók., 
ST e ti J a t o T l. Ogulin. Sveti Martin pod Okiéem p t.., Zá.g,-cib ""'· ...... 
S v e t i J a t. o v l. Sveti Jak.ov-Siljeviea. Zagreb, aamobori j., o, cs. O. Obrel, 
SveU JakOT·SlljeTlca adók., Drivenik pk., u. t. !;amobor, a. P• Galgovo. 

)( Dirakovi~Wo, KaiíJak Katun, Smokovo, Sveti Svetl .llatej adók., Goruja Stubica, pk., X 
Jakov-Siljevica, Siljevieki Kloitar; Motlrus- Karivaroi, Htub&iíki Laz, Sveti Matej; Zágráb 
Fiume tltn. Morlrus-Bijelca, eirkvenicai "tn. Zagreb, stub&cai j., ház 815, i 1.71i 1, H., 
erikvenicai j., ház !:t311 i 1.!894, H., o és rk. rk. Gol'nja Htubica, 1.839 kb., lsz. Zágráb Zagreb, 
STeta Jelena-Bramalj, 1.690 kh., tsz. Ogulin, jb. Stubica, ah. 7. Zagreb, os. O. Donja 
jb. Cirkvenica Crikvenica, ah. Suaak, cs. O. ~Hobica, 53, XXV, 81, L t. Donja Stubica, u. ;. 
Kraljevica, haditengerészet, XXVI, 81», u. t. Kri- Gornja Stubica. . 
liMe, u. p. Kraljevica. Sveti lilateJ O, Sveti Matej adók., 6ornja 

STeti JakoT-SlljeYica O, Sveti Jakov-Silje- Stubica pk., Zágráb "m. Zagreb, stubioai j., 
vica adók., Drivenik pk., Motlrus-Fiume vtn. cs. O. Donja Stubica, u. t. Uonja Stubica, 

Motlru8-Bijeka, cirkvenicai erikvenicai u. p. Gornja Stubica. 
j., o, cs. G. Kraljevica, u. t. KriliSée, n. p. Sntl f"'l, Touajaki Trlié adók., PrimiAlja 
K1·aljevica. pk., Motlrus-Fiutne ""'· Morlrui-Bijeka, 

SnU Jaraj Szentgyörgy adók. és pk., X szluini slunji j., cs. o. Primiilje, u. t. Szluin -
A.Zi~evac, Babi6-dolac, Balinovica, Hiljevine, Bi- ::llunj, a. p. Primiiilje. 
lopolje, BoboviAte, Crnika, Dolinica, Dragiiíevié- Svetl JUhoTil n, SzentgyOrgy Sveti Juraj 
dolac, Dumboka, Gluhodolac, Hl'motine, Kljenove adók. és pk., Lika-Korbatla tlfll. · Lil:o.
Seline, Liskovac, Ljubeline, Lukovo, Lokovske Krba'IJa, zenggi senji j., cs. O. Vratnik, •• t. 
Struse, Marko vci, M.c taii6-podi, Mili§iéi, Oltai-L és n. p. SzenlgyOrgy Sveti Juraj. 
Orih, Panos, Planinkovac, Primorab Ral!&, Ron- Sveti Mlk.nla Q, Uribir adók. és pk , Modrus
i!evié-dolac, Seline, Senjska Draga, Senjski Sveti Fiutne ""'· · Motlrus-Rijeka, cirkveoicai -
Kril, Skorupov Dolac, Skorupovo, Smokviea, erikvenicai j., cs. O. Cirkvenica Criltvenica, 
Spaaovac, Slolac, SzentgyOrgy Sveli Juraj, Sveti a. t. és a. p. Bribir. 
Jlihovil, Svetojurski Rastovac, Svetojurako Razbo- Sveti.uja f"'l, DerviAaga adók., Pletemf'oa pk.; 
jilte, Tomajiéi, Turinaki Krt, Tulevne, Volarice, Ponega vm. Polega, pozsegai palegai j .. 

• 

• 

• 

• 

• • 
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• 
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• 
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• Sve Sve 184.7 
• 

•· G.. Pozsep - Polega, u. t. é !l u. P• 
lakiió. 

Blacko erikvenicai j., os. ö. Cirkvenioa - Crikvenica, 

Sntloje f"\, Svinjarevci adók. és pk., Seertm 
"'· S't'ijem, vukovari j., cs. ö. Vukovár 
Vukovar, u. t. és u. p. llakovci. · 

8Tetl Petar adók., Maii Bukovec pk., 
lri!ancija, Leviri, Lizin Dvor, Sveti Peta 

x 
r; 

Varasel """· Vara.ielin, ludbregi j., ház 1()3 ' f. 1.001, H., rk. Vel1ki Bukovec, !.7a7 kb., t sz. 
Varasd Vara!din, jb. Ludbreg, ah. Varasd 

a. t. és o. p. Brihir. 

V i 
Svetoblalje adók., Trnava pk., Verdcse vm. -
t'OtJitica, diakovári dja\covoi j., ház 4f., f 
3, Sz., rk. Trnava, kg. M••jar, 1.65t. kb., tsz. Eszék 
Osijek, jb. és ah. Diaková1· Djakovo, cs. ö. 
vanjska VaroA, 78, XXVIII, 90, a. t. és u. p. 
akovár Djakovo. 

!!9 

Le 
D i 

s·vetoblafJe O, Sveloblaf.je adók,, Trnava pk .. 
erócee """· VirotJilica, diakovtri djakovoi J'í 

· Varaldin, os. ö. Maii Bukoveo, 16, XXV, 88 cs. o. Levanjska Varos, •· t. és u. p. Diakovár • 
• l·· 

•· t. és o. p. Mali Bukovec. 
Sntl Petar O, Sveti-Pelar adók., Mali Bukov eo 

pk.1 Varasel ""'· Varazelin, ludbregi j., os. ö. 
)[ali Bukoveo, u. t. és u. })• Mali Bukovec. 

x 
S v e t i P e t a r l. Ogolinski S~eti Pet ar. 
Sntl Petar Cvrstec adók., Vojakovao pk., 

BuAiói, Crljenjaki, Sveti Petar Cvrsleo, Vukosla 
Belot~ár·Körös """· Bjelot~ar-Kriiet~ci, köi'O 

v; 
• 

SI 

. - kriievoii j., hf&z 34>7, f, 1.69o, H., o, B.SSt. k b., 
taz. Belovár Bjelovar, jb. és ah. Koros 
Krilevci, os. ö. Sveti lvan Zabno, 16, XXV, 88 l 
•· t. KOrOs · Krilevoi, u. p. Vojakovao. 

ee Snti Petar Cvrstec O, Sveti Petar Cvrst 
adók., Vojakovao pk., Belot~ár-Körös """· 
BjdofJar·KriiefJci, körösi krilevoii j., o, cs. o. 
Sveti lvan Zabno, a. 1. .X:Örös Kmevoi, a.. P• 
Vojakonc. · 

Sntl Petar IreiD.Ica O, Duga Resa adók. és 
pk., Zágráb Zagreb, lc.á1·olyvárosi kar -
lovaci j., o, cs. G. Dup Resn, u. t. és u. P• 
Duga Resa. 

a-Snü Petar Orebonc adók, és pk., X Bog 
6evo, Crncevec, l:iveti Petar Orehovec, Vinare 
BelOfJár-Körös ""'· Bjelot~ar-Krilet~ci, körö 
-hilevcii j., ház 17~. f, 1.084-, H., O• 1.9 
kb., tn. Belovár Bjelovar, jb. és ah, KOrOs 
lrilevoi, os. G. Sveli Pelar Orehoveo, 16, XX 

c; 
• 

SI 

~ 

v. 
88, .. t. Gornja Rijeka, ~--

ee Snü Petar Orebonc O, Sveti Petar Orehov 
adók. és pk., Belot~ár·Körös ""'· BjelofJa 
Krilet~ci, körösi kri!evcii j., o, cs. O. Sve 
Petar Orehovec, u. t. Gornja Rijeka, 4afjtl. 

r· 
ti 

ka STeü Rok adók.,. Lovinac pk., X Balens 
Plana, Egeljac, Krpanska Drag&, KruAJmva Plan 
Lipat, Lotiéi, Maii Halan, Miletié-gaj, Sveti Ro 
Svetorocki ZamrAten, Svetorocko Staro selo ; Lik 
Korbat~a ""'· Lika·Krbat~a, graeaci j., ház 31 
f. 1.728 H., o. kg. Kik, 18.019 kh., tsz. Gosp 
jb. és ab. Gracac, cs. G. Lovinao, 791 XX VI, 8 

a, 
k, 
a· 
·l 
~. 

ié, 
6, 

•· t. és u. p. Lovinao. 
8ntl Rok O, Sveti Rok adók., Lovinac p 

• 

Lika-Korb~~t~a """· Lika·Krbat~a, gracac1 
o, cs. ö. Lovinao, u. i. és u.. p. Lovinac. 

S v e ti R o k 1. Sestine. 
Sveti Rok L Valpovo. 
S v e t i S p a a l. Spasovae. 

k., 
• J., 

Snti Vid 0 1 Bribir adók. és pk., Modru 8· 

Djakovo. · 
Svetogorskl Iraljev Vrh O, éabar adók. és pk .• 
oelrus-J!'iume t~m. Modrui-Rijeka, cabari j., Mi 

• • 
• O. <.:abar, u. t. Cabat·, u. p. Tdóe. cs 
Sntoinnskl O, Szenlivánzelioa -
eli l van Zelina adók. és pk., Zágráb "•·

agreb, szentivinzelinai svetiivanz.elinai j., cs. 
Sv 
z, 
o. Szentivánzelina Sveti lvan Zelina, L t. él 

' 

u. p. Szentivánzelina Sveti !van 
SntÓiTauskl llarluonc O, Svetoivenski Obrel 
ók., Sz.entivánzelina SveLi !van Zelina pk., 

Zágráb .,.. Zagreb, szentivánzelinai aveti· 
anzelinai j., cs. ö. Szentivánzelina Sveti lviJ1 
elina, u. t. és u. p. Szentivánzelina Sveti Ivan 
li na. 

ad 

• 
IV 

z 
Ze 

' 

SntolTauskl Obrel adók., Szentivánzelina-
s 
s 

veti lvan Zelina pk., X Svetoivanski Mal'inovec, 
vetoivanski Obrel, Sulinec; · Zágráb .,., -
agreb, szentivánzelinai svetiivanzelinai j., hb 
, :E 616, H., rk. Szentiv'nzelina Sveti Ivan 

z 
8ó 
z elina, 1.106 th., tsz. Zágráb Zagreb, jb. 

entiv4nzelina Sveti !van Zel•na, •b. Zigré.b 
Zagreb, cs. G. Szentivánzelina Sveti lvan 

elina, 63, XXV, 8!, u. t. és •· p. Szentivánzelina 

Sz 

z 
Sveti !van ZelinL ' 

a 
z 

SntoiTanski Obrel Q, Svetoivanski Obrel 
dók., Szentivánzelina Sveti !van Zelina pk., 
ágráb t~m. Zagreb, szenlivánzelinai aveti
anzelinai j., cs. o. Szentivwelina Sveti Ivan 
lma, u. t. és a. p. Szentivánzelina Sveti 

• 
IV 

Ze 
I v an ZelinL 

p 
Drag& O, Sveta Jana ad6k. éa 

k., Zágráb""'· Zagreb, jaakai jastrebarskoi 
cs. o. Jaska- Jastrebat·sko, L i. .laska

astreharsko, u. p. Sveta Jana. 

• 
l·• 
J 

Svetojanskl Bukovac Q, Sveta Jana adók. és 
p 
• 
k., Zágráb"""· Zagreb, jaakai- jaslrebarsko1 

cs. O. Kra5i6, u. t. Jaska Jaslrebarsko, u. p • 
eta Jena. 

h 
Sv 

STetojurski Basione r\, Szentgyörgy- Sveti 
raj adók. és pk., Lika-Korba11a ""'· Liia
rbat~a, :tenggi senji j., cs. o. ZenBI!' SeD,j, 

J u 
K: 
u. t. és u. p. SzentgyOrgy Sveti Jur.1j. 

pk 
Svetojurskl Vrh O, Vrbanec adók., Pregrada 
., Vat·asel """· Vara.idin, preiJradai j., es. o. 
eiJrada, u. t.· és •· p. P1·egrada. Pr 

FiufiU ""'· Modrui-Bijeka, cirkvenicai · Sv 
Svetojursko Razbojl!íte n, Szentgyöl'IY
eti Juraj adók. és pk., Lika-KorhatJa """·-

-
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• 
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Lika-Krbava, zeoggi senji j., os. o. Zengr jb. és ah. Újlak llok, cs. o. Neltin, 70, XXVIII. 
SeDj, u. t. és u. p. Szent.ryorgy Sveti Juraj. 90, a. t. Cerevió, n. p. Snsek. · 

Svetorockl Znm1·sten n, S l'eti Rok adók., Lo-' SvlloQ Q, Svilos adók., Susek pk., Setrtm .,._ 
vin:u: pk., Lika-KorhatJa """· Lika-KrbatJa, 87'ijem, újlaki iloki j., =f, os. O. Ne§tin, a. t. 
rraóaei j., ca. O. Lovinac, a. t. és a. p. Lovinar.. Gerevió, u. p. Suaek. . 

Sretoroöko Staro selo Q, Sveti Rok adók., Sl'lncl ,-..., Donje Mt!ku~e adók., Ret\ic:a pk., 
Lovinae pk., Lika-Korbu;va ""'· Lika-KrbavtJ. Zrigní.b vm.. Zagrcb, károlyvárosi- karlovact 
~;rnc'nci j .. cs. ö. Loviuac, u. t.. és u. p. Lovinac. j., cs. O. Károlyváros Karlovac, u. L Károly-

Sveto TrojstTo ,-..., Verőeze - Virovitica adók. város Karlovac, u. p. Rei!ica. 
és pk., Verócee """· Virovitica, veröczei viro- STinlca adók., Gradusa pk., Zágráb flfll, -

vilicai j., os. O. Verőeze Virovitica, a. t. és a. p. Zagrtb, pehinjai j., ház 1St-, ~ 1.088, Sz., =F, rk. 
Verőeze Virovitica. Sunja, a.765 kb., tsz., jb. és ah. Petrinja, G • 

Sl'lbje Q, Hru!iéica adók., Dugo selo pt., Mt!éeni!ani, 96, XXVII, .83, a. t. Majur, a. p. 
Zágráb "'n. Zagreb, dugoseloij., cs. G. Sesvete, SLlllja. 
u. i. és u. p. Dugo selo. STinloa Q, Svinica adók., ltl·aduaa pk;-, Zág1·át 

S v i b l j e 1. Svibje. ""'· Zagreb, petrinjai j., =F, os. it Mecen~i. 
Sribonc adók., Varasdleplicz Varaldinste u. t. Majur, u. p. Sunja. 

Toplice pk., X Horvatovec, Lovrentovec, ::ivibo- S v i n i c a I. Krstmjska Svinica. 
vec, Sv.bovecki Jal&lvec, Sk amik; Varasd vm. STinjarec Q, Badjinee adók., Dubrava pi:., 
- VaralrJin, novimaroll j., ház 1!16, 1 1.3!16. Belovár·Körös t~m. Bjel0f1ar-Krilet~ci, i!azmai 
\\., o ~"tk. V'an.'idlep\icz Vo.ra!dinsk.e Toplice, j., cs. 6. Cazma, u. L éli a. p. Dubrava. 
!.130 kh., tsz. Varasd Vara!din, jb. Novi Marof, f""\1 Svinjarevci adók. • 
ah •. Varasd Vara!din, ca. o. Novi Marof, 16, pk., Sserém tJm. Srijem, vukovari j., cs. o. 
XXV, 88, u. t. és •· p. Varasdteplicz Vara!- Vakovár · Vukovar, u. t. és w. p. Slakovci. 
clinske Toplice. . SvinjareTCi adók. és pk., X Svetinje. Svinja-

SviiJovec Q, Svibovec adók., Varasdteplicz revacko !:ieliste, ~vinjarevci; Sserém vm. -
Varaidinske Tóplice pk., Varasd "m. Vt~ral- Srijem, vukovari j., ház.. 157, 1 771, h., n., m., 
din, novimaroll j., (j, cs. ö. Novi 1\farof, u. t. •·k. Ojankoyáez Stari Jankovci, kg. Negoslovci, 
és n. p. Varaadtr.plicz Vara!dinslr.e Toplica. i.!!O kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Vukovár 

S v i b o v e c l. Podravski Svibovec. Vukovar, es. 6. Vukovár Vnkovar, 70, XXVII l, 
STiboveökiJ o. Svibovee adók., Varasd- 90, a. t. és a. P• Slali.ovci . 

• • 

teplicz- Vara!dinske Toplice pk., Varasd fJm. SYinjarevol Q, Svinjarevci adók. és pk., Sseré• 
- Varaldin, novimarofl j., cs. o .. Novi Marof, vm. Srijem, vukovari j., cs. 6. Vukovár -
L t. és u. p. Varnsdteplicz Vara!dinske Toplic_e Vukovar, u. t. és u. p. Slako\·ci .• 

Ketkonc Q, Tuhovee adók., Varasd- STlnjarlca Q, Yojnii!ka Poljana adók., Vojnió 
teplicz Vara!dinste Topliee, Varasd vm. pk., Modrus·Fiume t1m. ·- Modrus·lUjeka, voj
Ye~raldin, novimaroll j., cs. O. Novt Marof, u. t. niéi j .. cs. o. Vojnié, u. t. TuAilovié, u. p. Vojoié; 
és •· p. Varasclteplicz Vara!dfnske Toplice. STiojlöko adók., Gu!ióe pk., -x Malo Svinjii!ko, 

Sl'lboyskl Otok O, Hruscica adók, Dugo selo P1·eprost, Pustara Kostrina, Veliko Svinjii!ko; 
pk., Zágráb tiM. Zagreb, dugoseloi j., cs. ö. Zágráb t1t11. Zagreb, sziszeki sisaki j., ház 
Sesvete, a.· t. és a. P• Dug.o selo. 151, f 831, H., rk. Gu!í6e, kb., tsz. Petrinja, 

~ 

Sl'llaj adók. és pk., Possega t~m. Folt ga, jb. és ah. Súszek Sisak, cs. O. Gu!iée, 53, XXVII •. 
brodÍ' j., ház 87·, ! 366, H., 0 , kg. Novo Topolje, 82, a. t. Sunja, u. p. Gu~óe. ·. 
1.033 kh., tsz. Pozsega Po!ega, jb. és ah. B1'0d. STOjié adók., Pe1jasica pk., X Gaée!iko, Perja
os. O. helyben, 78, XXVIII, 91, u. t. és •· p. sii!ki Toi!ak, Podplaninslw, Srednja Perjasica, 
An.drijevci. Svojié; Modrua-Fiume t~m. -- Moarui-Bijeka, 

Srllaj Q, Svilaj adók. ·és pk., rontga t1t11. · vojniéi j., ház 134-, i. 7111, Sz., kg. Perjasica, 4.-.640 
Poiega, brodi j., 0, cs. o. helyben, a. t. és u. p. kb., tsz. Ogulin, jb. · Krnjak, ah. Szluin Sluoj, 
Andrijevci. cs. 6. 'Perjasiea, 96, XXVI, St-, u. t. Generalski 

Srllna Q, Buk adók., Pieternica pk., Pone'ga Stol, u. P• Perjuica. · · 
- Polega, pozsegai po!egai i.·• cs. O. Pleter- STojié Q, Svojié adók., Perjaaica pk., Modrus-

nica, u. t. és a. p. Pleternica. Fiume t~m. MotJrui~Bijeka, vojniói j., cs. o. 
Svllno O, Palac adók., Grobnik pk., Modrus- Perjasica, a. t. Generalaki Stol, u. p. Perjasica . 

~""'e ""'· Modrui-Bijeka, suiaki j., cs. o. Snacica adók., Maja pk., Zágráb """· -
SuAalr., u. t. Su!íak, u. P• Cavle. Zagreb, glinai j., ház 69, ! 354-, H., rk. Maja, 

8TiloA adók., Susek pk., X Sviloa ; Snrém t~m. 734 kh., tsz. Petrinja, jb. és ab. Glina, cs. o. &ornji 
-Brijem, újlaki Uoki j., ház 1!13,! 70J.,.Sz., =f, Klasnié, 96, XXVI, 83, u. t. Glina, a. p. Maja, 
rk. Cerevi6, i.i90 kb., tsz. Jlitrovlcza Mitrovica, STraclca Q, Svracica adók.', Maja pk., Zágráb 
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... Zagre'b, rlinai j., -. l. Gomji odbinai j., "t&, ca.&. Podlapac, a. t. Buni6, a. p. 
a. t. Glina, a. p. llaja. Podlapac. · 

l!lua6kovo •elo adók., Podlapac pk., X Kanita 8Tl'akln Otok f"\ &dolovoi adók., . M.arkuiioa 
Drara, Svra6kovo llelo; LiJ:a-KorlH:wa "'· -- pk., 81erim ""'· Srijetll, vukovari j., ca. &. . 
Ltka.-Krbaea, odbinai j., ház 181, i. 809, Sz., MRrku§ica, •· t. Markuiica-Antin, u. p. Gaboi. 
'f"-, rk. Podlapae, -1.!8'1 kh., tsz. Gospi6, jb. Udbina, 8Tl'.zlga6e O, Oljasi adók., Vilit-selo pk., 
ah. Graa&c, ca. G. Podlapao, 79, XXVI, 86, •· t. Pol8ega t:lll· PokgG, pozserai polegai j., 
lunié, a. p. Podlapa•. ca. O. Biikupci, a. t. '• •· p. Pozsega Polep. 

8-vraökovo aelo O, l!lnaltovo aelo adók., SuleTo O, Pribié adók., K.raAié pk., Z6.gr46 
Podlapac pt., oLYG-KorbaN ••· - LikG-Krba•a t~m. Zagreb, jaakai jastrebarakoi j., a. G. 

Kraiié, a. t. és a. p. Kraii6. 
• 

• • 
• 

• 

• 
• •• 

• 

• 

• 
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fiahac f"\ Vrbove~ adók. a pk., Be~o•tir· 1.897 kb., tsz. Petrlnja, jb. Dvor, ah. PetriuJa., ca. l, 
Körös '*· BjeZOf1Gf'"-Krilef1ci, körösi kri- Dhruia, 96, XXVII, 83, •• t. Volinjl\. u. p. DivuiL 
levcü j., CL O. Vrbovec, •• t. ál •· p. Vrbovec. SakanUJe O, tlakanlije adók., Divuia pt., 

Sa b a c I. ~anjevo. · · Zágráb 11t11. ZGgreb, dvori j., .:f, cl. O. Divuia, 
Aatarl O, Hrib adók., Gerovo pk., u. t. Volinja, a. p. · 

.l'i..., 11m. Jlodt-tli-Bijeb, eahari j., ca. o. SakanHJskl IllkoT16l r., &bnJije adók., 
Qerovo,. •· t. 68 a. P• Gerovo. Divilia pk., Zágráb ZGgf'eb, dvori j., 

Sar adók., Vanjsko Valpovo pk .. Verlkn ••· cs. IS. Divuia, u. t. Volinja, L p • 
rsr011iticG, eszéki oaijeki j., ház 79, f. 506, H., Sakrnlljsld r., Sakanlije adók., 
Jt. Valpó Valpovo, 1.165 kb., tsz., Es&ék Divuia pk., Zágráb vm. Zagreb, dvori j., 
Osijek, jb. Eszék felschiroa Osijek gornji grad, cs. o. Divuia, a. t. Voünja, u. p. Divuia. 
ah. Eszék Osijek, Cl. IS. Valpó Valpovo, 78, Sakotlnac r., Cerevit adók. és pt., Snrt.. 
XXVIII, 91, a. t. á a. ... Valpó 'ValpoTO. ""!· -- Srijem, újlaki Uoki j., ca •. o. Cerevi6, 

Sar Q, &g adók., Vanjsko Valpovo pk., Ve- u. t. és •· p. Cerevi6. 
rdclf ""'· V sromPcca, eszéki oaijeki j,, Cl. IS, S ak o t i D a O l. $atotinac, 
Valpó Valpovo, L t. éli a. P• Valpó Valpovo. Salamtmf.ó adók., Bunf6 pk., X Ratkoviéa PoÍ· 
~agovbaa adók., Cernik pk., X Cerni6ki Buto- j ana, Ratkoviéa Sor, Sudelj, Salamunié ; LikG

nc, Rekavica, Sarovina; Polleg G ••· PoiegG, Kot•ba1111 11m. Lii:G-KrbG11a, korenicai j., hál 
tjlrl'&diskai j., ház 10.i, i, 778, H., 80, f. 510, Sz., rk. és kg. Buni6, 5.031 kb., tsz. 
r.~ rk. Cernik, 3.6!! kh., tsz. · Po1.1ega Potega, Gospi6, jb. Korenica, ah. Otocsán Oloéac, cs. IS. 
Jb. és ah. Újgradiska Non CB. G. Buni6, 79, XXVI, 86, u_. t. és u. P• Bunié • 
Okua&ni, 78, XXVII, 89, L t. és u. p. Cernik. Salamtmf.é Q, &lamunf6 adók., Bunié pk., 

Sagovlna · Q, Aagovtna adók., Cernit pk., Lika-Korbflttla 11tll. Lika-Krba1Ja, korenicai j., 
Pol8ega 11m. Poiega, újgradilkai novagra- cs. O. Bunié, •• 1. él u. p. Bunié. 
ii~kai j., ~. IS. Okua&ni, a. t. és u. p. Cernik. Salamunonc Q, QuAferovec adók., Sveti Petar 

Sa r o v i n a l. Masiéka Sagovina. Orehovec pk., Belo11ár-Köt'ö1 11m. Bjelo1Jar-
Aagudovec O, Gusa.t.ovee adók., Gornja Stubica Krize11ci, körösi kri!evcü j., ca. O. Sveti Petar 

pk., Zágráb 11•. Zagreb, stubicai j., c1. o. Orehovec, u. t. KOrOs Krilevci,a. p. Sveti Petar 
Donja Stubica, a. t. Donja Stubica, •· p. Gornja 01·ehovec. 

• 

ltubica. Salono Q, Hrastjc adók., Szentivánzelina-
Sajn Q, Zavrije adók., Brod-Moraviee pk., Sveü lvan Zelina pk., Zágráb .,m, - Zagrtib, 

Fiume ""'· Modrul-Rijeka, delnicei j., szeuti vinzelinai svetiivanzelinai j., cs. o. Szent-
ee. o. Brod-M.oravice, •• t. Brod-.Moravice, u. p. ivinzelina Sveti !van Zelina, u. t. 61 11.. p. 

Szentivánzelina Sveli lvan Zelina. 
8akanl1Je adók., D:ivuia {lk., X Crnobrnje, Samac adók. és pk., Seerlttl 11m. Srijem, 

&riéi, KiriAnica, Sakanlije, Sako.nlijaki Milko zsilpnnjai !upanjai j., ház 155, f. 755, H., rk.. 
Yiti, Sakanlijaki .Rije~ani; Zágráb ·L•tn. Zag- llal,ina. Greda, kg. \'inkovcze Vinkovci, 1.503 kb., 
..-, dvo1·i j., ház 183, f. 887, Sz., -T, rk. Dh•usa, lsz. I~Bzék Osijek, jb. ·zsupanya · · Zupanja, ah . 
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Vinkovcze Vinkoyci, ca. G. Babina. Greda, 70, KorbatHJ "m. Likt&-Krba.,a, alsólapaczi -
XXVI11, 91l, r, _[ll e. ~- donjilapaci j., ca. G. Srb, u. t. és u. P• Srb • 

Samao O, adók. és pk., B61rtm ""'· Sarari Q, Grilane adók., Gritnne-Bel~rrad pk., 
Brije•, zsupnnyai tupanjai j., oa. G. Babina Modt·t,s·Fiume "m. cirkveni-
Greda, r. _[ll e. ~. cai erikvenicai j., CB. G. Cirkvenica - erik

Sambar r.., Orbovl'~ki Rakovec adók., Orboveo venica, u. t. és u. p. Gritane . 
pk., Belo"dr-Körös Bjelo"ar-Kril•"ci Sarengrad adók. és pk.,. X Bjelica, Saren
kGrOsi krilevcii j., cs. G. Vrboveo, u. t. és u. p. grad, So.rengradska Dobra V oda; Bzertm vm. -
Vrbovec. Brijetn, újlaki ilo ki j., hú 308, f. 1.4-7!!, H., B!·• 

Sa n c L Priape. m., o . és rk. Novak, T• Bk. Si d, ö.996 kb., tsz. 
Sa n i! i n e I. Bosul Mitrovicza - Mitrovica, jb. és ah. Újlak !Iok, 
Sandorono adók., Biikupec pk., Yc&rasd "m. cs. G. Opatovao, 70, XXVIII, 90, .t,, u. t. Újlak-

- Varaldin, varasdi varaidini j., ház !t4o, :! llok, ~-
194o, H., rk. Nedelisóe, 81!! kh., tsz., jb. és ah. Sarengrad mv., Sarengrad adók. és pk., 
Varasd Vo.ra!din, ca. G. Varasd Varaf.din, 16, Bzerlm .,.. Srijem, újlaki iloki j., o, .:t-. 
XXV, 88, u. t. és u. p. Varasd Varatdin. ca. G. Opatovac, J,, u. t. Újlak Ilok, ~-

Sandorovec Q, Sandorovec adók,, Biskupec Sarengrallska Dobra Voda r-., Éinrengrad 
· pk., Varasd "m. Yaraldin, varasdi varaz- adók. és pk., Snrém Srijem,- újlaki iloki 

dini j., cs. G. Varasd Varatdin, u. t. és u. p. j., cs. G. Opatovac, u. t. Újlak Ilok, u. p. 
• 

Varasd Vo.nfdin. Sarló-duplJe ~ Lukovo Sugarje adók., Kar-
8andorl6ak f"\ Setus adók., Palalijek pk., lopago Karlobag pk., Lika-Korbava "m. -- · · · 

Zágráb "m. Zagreb, sziszeki sisaki j., cs. ö. Lika-Krba"a, gospiéi J., cs. ö. Bruiane, u. t. 
Sziazek Sisak, u. t. és u. p. Sziszek Sisak. és u. p. Karlopa.r., Karlobag. 

Sandrono adók., Sevt'rin pk., X Jasenik SarJnac r-., Klada adók., Jablo.nae pk., Lika-
aandrovae; Belo"ár·Körös "m. Bjelovar- Korba"a vm. Lika-Krbava, zenggi senji j., 
Krile"ci, belovári hjalovari j., ház UB, f. es. G. Jablanac, u. t. és u. p. llonji . Slarigrad. 
1.870, H., o. 3.551 .lr:h., tsz., jb. és ah. Belo\·ár Sarje 0, Podravake Seavete o.dók. és pk., 

oa. G. Rai!a, 16, XXVII, 87, •· t. és u. p. Belo"dr-Kör6s "m. Bjelo.,ar-Kri•e"ci, gjur-
Severin. ' &crjf:lvaci j., cs. G. Pitoma~:1, u. i. Klostar, u. p. 

Sandronc O, éandronc adók., Severin pk., Podrava ke Sesvele. 
BllOtldr-Köriis ""'· Bjdo.,ar-Kriievci, helo- Saroka r-., adók., Gabuna pk., Veróeze 
vAri bjelovari j., o, cs. G. Rai!a, u. t. és u. p. ""'· Viro.,itica, veröczei vi1·oviticu.i ,i., cs. O. 
Severin. Suhopolje, u. t. és u. p. Suhopolje. . 

Sa n j a l. LuiC!ani: 
1 

. • SartoTao adók., Kutina pk., X Ko tienac Ku-
. 8uJugoTo (), V elika Ves adók., Zai!retJe pk., tinski évkovac, Sartovac· Belovár-Körös "m. -
Varas~ "m. Yarald~n, kl:apinai j., es. G. Bjelo"ar-KriJevci, kut~ai j., ház 61, :t B"!iő, 
ZacretJe, u. t. éa u. ~· Zai!relJe. . H., sz., m., rk. Kutina, klf. Stupovaca, 1. i-9'!! kh .. 

Sanlonc n, éreinJevo adók., B1lkupec pk., tsz. Belovár Bjelovar, jb. Kutina, ah. éazma, 
_Yaraatl va. Yara.tlin,_ varasdi varaidini cs. G. Kutina, 16, XXVII, 'b7, u. t. és u. p. 
J., cs. G. Varasd Vo.ratdm, u. t. és u. P• Kutina. 
Varasd - Varaldin. li ;:, 

li tf K . · . . l:l&rioTac Q, o:~artovae adók., Kutina pk., Belo· 
"ap DOTe! adók., lokocevc1 pk., X GJUrgJe- • 1'.7'- R B. • l 1'.7' ·~ • Ir: t' · · 

. n t' . 'IT • • • • var-a.of'uB "m. '36 o"ar-..a.rue"c', u 1na1 J., 
Dica, o:~ap IDOVCI; "eroc•e "m. Vt.rovshca. G K t' t. és K t' 

. . ,.. . . ház 1""' .lJ 1 067 H k ca. . u ln&, u. u. P• u Ina. 
D&SlCZI D8DlCel J,, u>~1 ;r;, , 1 ·• r • s . 
Fericanci, .Übi kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ~ ~~.~· Staza pk., ~ágráb "m. Zag~eb, 
ah. Nasicz Na.Aice ca. G. Klokoi!evci 78 XX VIII. kost&Jnicai J., ház 148, :t 9o8, Sz., h., rt. Dubxca, 
91, a. t. Susine Gj~rgjenovac, u. p.' Fe;il!anci. · ~g. Utolica. éa Zi vaja, 5:2~9 th., tsz. ~etrinja, 

8aptlnOTc1 O, Saptino\·ci adók., Klokoi!evci pk., Jb. KoatajDica, au. PetrmJa, cs. G. DnbJca, 96, 
Verócee "m. YirotJitica, nasiczi - naAiuei j., XXVII, 83, r. ~ P· u. 
ca. ö. Klokol!evci, u. t. Susine Gjurgjenovac, Saii O, Sas adók., pk., Zdgráb "m. -
•· p. Ferii!anci. · Zagr1b, kostajnicai j., cs. G. Dubica, i1Q, :C. 

SarampoT adók., Klostar lvanié pk., X Donji .._~ P· u. 
Sarampov, Gornji Sarampov; Belo.,ár-Kör6s "m. Sala adók., Bednja pk., X Jelovec, Osonjak, 
- BjelotJar-Krile"ci, l!azmai j., ház ~6ö, f. 1.197, Painik, Sasa, Saih Sin.lr:ovica, Vranojelje, Vr h no; 
H., rk. Ivanié vir lvanié-grad, 6.193 kb., tsz. Varasa"m. Varaidin,ivanecij.,házöOO, f3.091, 
Belovár Bjelovar, Ib. és ah. Cazma, cs. ö. H., r.lr:. Bednja, 4o.!B3 kh., tsz. Varasd Vara!Liin, 
Klo§tal' Ivanié, 16, XXVII, 87, r, (lvanié- jb. lvanec, ah.Val'asd - Varatdin, ca. G. Bednju, 
rrad). u. p. Kloitar Ivanié. 16, XXV, 88, u. t. Lepoglava, a. p. Bednja .. 

Sa,rn.mpOTiAte r\, SuYaja adók., SJb pk., Likc&· Sala O, adók., Bednja pk., Varasa "'"· 
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- V11ra.zdit&, ivaneei j., 01. o. Bednja, u. t. Le- rinja, jb. és ·ab. Glina; cs. ll. Topuako, 
p01Jlava, u. p.· Bednja. XXVI, 83, _u. ~ és u. P• Glina. 

SaAavn adók., Maja pk., Zágrdb tim. Zag· Sntornja Q, Satornja adók" Jukin&c pk., Zdg· 
reb, glinal j., ház 60, i. 3!!7, Sz., kg. Hajti6, Vt85 ráb tim. Zo.greb, glinai j., cs. G. Topusko, 
kh., tsz. Petrinja, jb. és ah. Glina, cs. o. O"bljaj, a. t. és u. p. 61ina 
96, XXVI, 83, a. ~ Glina, u. P• Maja. Sntrlncl adók., Neradin pk., B1erlm vm. -

SaAan Q, Sa.Sava adók., Maja pk., Zágráb Srijem,· iregi irigi j., ház 78, i. 4.70, 11.1 !!:t,. SiS· 
em. Zagreb, glinai. j., cs. G. Obljaj, u. t. rk. Ireg - Irig, kg. Kru:iedol, 1.000 kb.., tsz. Mitro-
GJ1na, u. p. Maja. - vicza Mitrol"ics, jb. Ireg Irig, ah. Ruma, cs. ll. 

SaAe r-, Prilui§lje adók .• és pk., ModrUB· Ireg Irig, 70, xxvm, 9i, u. t. és u. p. Ireg 
Fiume tim. - Modrui-Bijeka, szluini slunj• j., Irig. 
cs. o. Primililje, u. 1;. Szluin Slunj, a. p. Pri· Satrincl Q, Satrinci adók., Neradin pk., s.,. 
mililje. rém tim. Srijem, iregi irigi j., cs. o. Irer 

adók. és pk.,B1ertm tim. Srijem, mit- Irig, u. t. és a. p. lrer lrlif, 
roviczai - mitrovicai j., ház 887, i. S..::t~9, Sz., SéaJ)Oveo Q, KloAtar Ivani~ adók. és pk., Be· 
"f, rk. és rk. Mitrovicza Mitrovica, 6.031 kb., lotJár-Köröa tJm. BjelotJar-Krizevci, bzmai 
tsz., jb, es ah. Mitrovicza Mitrovica, cs. G. j., cs. o. Kloita-r Ivani~, a. t. l,vani~ vár - lvani6-
Mitrovicza Mitrovica, 70, XXVIl~, 9!1, IL t. és !!".rad, u. p. Kloitar lvani~. 
•· p. Mitrovicza Mitrovica. Séepanje adók., Breznicki Hum pk., X Bre!nicki 

Sasinci O, Sdinoi adók. és pk., B•erlm tim. Hum Séepanje; Varasd "m. - Vart~!din, noVi-
- SriJem, mitroviczai mitrovicai j., .:f, cs. ö. ma rot\ j., ház 263, f-1.617, H., rll.. Breznii!ki Hum, 

· - Mitrovica, u. 1i. és u. p. Mitrovicza -t.~87 kh., tsz. Varasd Varaldin, jb. Novi .Marof, 
·- · ah. Zlatar, cs. o. N••vi Marof, 16, XXV, SS, a.~ No"ri 

SaMnono adók., Kaiina pk., X Budenci, Cerje, Marof, o. p. Brezl!-ica. 
Drencec, Soblinec, Sdinovec, Sijavrh, Vugr~vecki Séepanje Q, Séepanje adók., Brezni6,i Hum . 
Popovec, Zerjavinec; Zágrtib "m. Zagreb, pk., Varasd tJm. VartJidin, novimaroft j., 
szentivánzelinai - svetiivanzelinai j., ház ~76, cs. ö. Novi ld.arof, u. L Novi Marof, a. p. 
z. 1.570, H., rk, Cerje, Kasina és Vugrovec, 3.800 Hreznica .• 
kb., tsz. Zágráb Zagreb, jb. Szentivánzelina- SéUarjeTo adók., Novo Ci&~ pk., X Séitazo. 
Sveti lvan Zelina, ah. Zágrá.b Zagreb, ca. a. je vo, Séitarjevsko Drenje; Zágráb v•. Zag-

• 

-

Seswete, ó3, XXV, 8!1, a. L Sesvete, L p. reb, - velikaroricai j., ház 87, t US, . 
KaAina. H., o, 1.113 kb., lsz. Zásráb Zarreb, jb., NarJ-

Sal\inoTec O, ·adók., KaAina pk., gorioza V elika Gorica, ah. Sziszek - cs. G. 
Zágráb 'Dm.- Zagreb, szentivánzelinai- sveti· Nagygorioza V elika Gorica, 63, XXV, S:i, a. 1;. 
ivanzelinai j., 01. a. Ses\'ete, a. 1i. Sesvete, u. P• Nagygoril'Za V elika Gorica, u. p. Novo Ci68. 
Ka~ina. SéitarjeTo O, Séitarjevo · adók.,· Novo· Ciae 

Saü:a SinkoTica o. adók., Bednja pk., pk., Zágráb tJm. Zagreb, nac~oriczai -
• 

V artJad tim. Varaidin, ivaneci j., cs. G. Bednja, velikaroricai j., Ot cs. G. Nagy~oricza- Velika 
•· t. Lepoglava, a. p. Bednja. · Gorica., a. t. V elika Gorica, a. p. 

8 a lik o v e c l. Dugo selo. Novo Ciée. 
SaAna Greda " BudaAevo adók., Topolovac lSéitarjeYska Seinlea Q, Cmkovec adók., 

pk., Zágráb "m. · Zagreb, sziszeki sisaki Novo C1ce p.k., Zápráb tJm, Zagreb, nagy-
j., cs. o. Gusée, u. ,t. ~ziszek ·a. p. Topo- goriczai vel.kagóricai j., cs. o. Nagygoricza 
lovac. Velika Gorica, •· L Nanroricza Velika 

8 a i n a t o P o l j e l. Gjur etin a. Gorica, a. p. Novo Ci ee. · 
SaADioa r-., J ame adók.,· Stankovao pk., ZrJg· Séitarjeyskl Novaki O, Obrezina adók., Novo 

ráb tJm. Zagreb, glinai j., cs. G. Glina, a. ~. éice plt., Zágráb "m. Zt~greb, narygoriczai-
és u. p. Glina, velikaroricai j., cs. G. Nagnoricza Velika Go-

SaADJatica " Verc5cze Virovitica adók. és rica, a. t. Nagyrorioza Velita Gorica, a. p. 
pk., Veróc1e ""'· Viro'Difica, verc5czei viro• Novo éice. · · 
viticai j., CB. a. Veróuze VirovitiCa, a. t. és Séit:n·jevsko DreDje o. ~itarjevo adók., Novo . 
u. p. Verc5o&e Virovitica. · éiee pk:., Zágráb tJm. Zagreb, nagy~roriczai-
Sa~or O, Krmpote adók., Ledenice pk., Mod- velikagoricai j., cs. G. Nagnoricza V Go· 

rua-Fiume "m. cirkvenicai lica, a. p. Novo Ci6e. 
erikvenicai j., cs. O. Cirkvenica Crikve"Dica, Séulno O, Cerovac adók., Barilovit pk., .!Cod· 
a. L és u. p. Klenovica. rua-Fiume "m.-Modrui-Bijeka, vojniti j., cs. G. 

Satornja adók.,Jukinac pk., Zágráb "m. -Zag- Barilovi~, a. 1;. Károlyváros Karlovao, •· p. 
reb, glinai j., ház l:t3,· i. 799, H., sz., rk. Vidu· Barllovi~. · . 
lievac, tr. Gornja éermernica, i.674 kh., tsz. Pet- Scrbluec O, Oitrc adót., Lobor pk., VGr~&•ti 
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Seb Sev • 

""'· Vcaraltlin, zlatari f., ca. o. Zlatar, •· t. Scmone adók. é11 pk., X Opacnjak, Semone, 
6s •· P• Zlalar. Stefanec, Mi"roslavje, Zamlaka; Vt~rtJitl .,., -

SebalJI r-, Kri!polje adók., Jezerane pk., Lika- Vt~raiain, varasui varaidini j., ház ~01,! 1.565, 
Korbaw "'· Lika-Krba'fla, hriojei j., ca. O. H., l'k. Bartolovec, 3.487 kb., tsz., jb. és ah. Varasd 
lezerane, •· t. és u. p. Krilpolje. - Vara!din, cs. o. Varurlin, 16, XXV. 

Se b a lj i l. Billkupi~i. 88, u. t. és u. p. Varasd- Varudin. 
Sebrekl O, Mal.icno adók., Jnikovo pk., Ztig- Semono O, Semovec adók. éa pk., VaraBj 

rób "•· Zagreb, kirolyvárosi karlovaci j., 'flfll, Varaitlin, varasdi V<~raldini j., ea. 6. Va
•· 6. Károlyviros Karlovae, u. t. Károlyviros rasd-Varaldin, u. 1;. és u. p. araldin. 
- Karlovac, u. p. Jaiikovo. S e m o v e c l. Breiiki Semovee. 

Segul r;, (liitarski Otok adók., Oiitarije pk., Sem o v e c l. Semovci. 
•otlrv&·Fiume ""'· Motlrvi-Bijeka, ogulini Senkonc O, Ladul! adók. 
J., cs. D. Joaipdol, •· t. Ogulin, u. P• Oitarije. ráb ..,"., Zagreb, 

Seguovao O, Korenica adók. és pk., Lili:a- Zapreii~, u. t. és u. p. Savski Marof. 

pk., Ug
j., ca. o 

IorbaM .,., Lili:a-Krbcura, korenieai j., ea. o. Seovcl adók., Vanjaka Polep pk., X Alaginci, 
lorenica, u. t. és L p. Korenica. Seovci, Turnié; Po11ega 'fltn. Poi1gil, pozsegai 

Aegestln adók., pk., Zágrd.b .,.. po!epi j., hé.z 40, i. 859, H., m., rk. Pozsep 
•greb, dvori j., hé.z 56, t Sz., ;=., rk. Dit ui&, Po2 ga, kb., tsz., jb. és ah. Pozsep--
767 kb., ta. Petrioja, jb. Dvor, ah. Petrinja, Polega, . •· O. Pozsega Po le ga, 78, XXVIII, 
-. G. 96, XXVII, 83, L i. DTor, u. p. 91, L i. éa a.. P• Pozsega Po!ega. 

AeoTCI O, Beovci adók., Vanjaka ~olega p~ .• 
Aeges~lu O, Segestin adók" DiTUia pk., Z4g- ~uega na. Polega, pQzsegai j., 

Nb ""'· Zagreb, dvori j., ;-., eL 6. Divuia, cs. ll. Pozaep • Po!ega, •· 1;. éa L p. Posaep 
L t. Dvor, •· p. Polega. 

O, Gerovo adók. M pk., Jloflnt.- Se o v e i L K.amenski Seovói. 
7tv.u "'· - Motlru-Büda, 6abari j., -. o. Aeonca adók., Lipik pk., X Japap., Beovica; 
lerovo, L i. és u. p. Gerovo. Pouega, na. Polega., pakraci j.. 

Segote r.., Stinica adók., J ablanac pk., Lila- ház 12.1, :E 774., Sz., rk. éa kg. Pakráca PakrMw 
Iorbava ""'· Ltka·Krba'fla, zenggi aenji j., 2.066 kb., ta. Pozsega Po!ega, jb. él ah. Pak-. 
•· ll. Jabianac, u. t. és L p. Jabianac. rácz - Pakra.c, •· O. iS, XXVII, 

AegotiD Dolac r..,Smokrié adók., Lovinac pk., ~9, u. t. Pakrácz Pabac, •• p.;. Lipik • 
Wa·KorbtJ'fla ••· Lib·Krbaoa., gral!aci j., Senica O, Seal'ica adók., Lipik pk., Po11ega 

• 

•· O. Lovinec, L t. és u. p. Lovinac. tJm. Polega, pakráczi patraci j., ca. 6 . 
Se h o v a c I. Donji Sehovae, Gornji ~ehovac. Pakrácz Pakrac, u. 1i. Patrácz Pakrac, u. p. 
Aeketlno Brdo o, Dup adók. éa pk., Lipik. -

Ugró.b .,., Zagreb, kirolyvároai karlovaci Se p c i l. K.atun, 
j., ca. G. Duga Resa, L 1i. és •· p. Duga Resa. . · Se p e i l. Podstenskí Sepci. 

Aelorao O, Budovo adók., Vrbovec pk., Be- S e p e l j i I. Gornje Dubrava. . ~ 

már-Kór68 .,.. körlisi - Serién YaroA r-., Badete adók., Li~ki Osit 
krizevcii j., ca. O Vrboveo, L 1;. éa u. p. Vrbovec. pk., Lika-K01·bava Lika-Krbava, gospiéi 

Sem•lea adók., p~ .• X Donja Sem- j., cs. ö. Siroka Kula, u. t. Gospié, u. p. Vrebac. 
aica, Gorn,ja Semnica, Sutinaki Gorjani, Semni~ki Sestak-brdo O, Zgudé-bruo adók., Pokupsko 
lraljevec J Varcud '*· Varaztlin, ziatari j., pk., Zágrdb vm. Zagreb, pisarovinai j., cs. O. 
~ ·:i.SS, f. 1..467, B., rk. Miho\•ljan, Radoboj és Pokupsko, a. t. Pisarovina, u. p. Pokup!ikO. 
tdretje, kh., tsz. Varasd Varazdiu, jb. P.s Sestine a Iók. és P.k., X Bijenik, Dediéi, Kralji· 
ah. Zlatar, & l. :trapine és Za~retj~, 1)3, XXV, ~in Zdeno.c, Luksi6i, Malo Sljeme, Mikuli~, Sveti 
iJl, u. 1i. .. Veterni6ki Golubovec, u. p. Jakob, Sestine, Sestinski Kraljevec; Zágráb tn~&· 
llihovljan. Zagteb, zágrábi zagrebi j., hé.z 494, t ~.706, 

Sematal Q, Semnica adók., Mihov-: H., o, 4.007 kb., tsz., jb. és ah. Zágráb Zagreb, 
aja.n pk., V..M .._ Yaraidin, ziatari j., cs .. ö. Zágráb Zagreb, 1i3, XXV, 1)1, n. t. Zág· 
•· 6, KrapiDa, • i. Zdretje, u. p. Mihovljan. rál~ Zagreb, 18] . 

Sem.oTGI edók., l'~ pk., Beloflár-Körös flfn, Sestine o. s~stine adók. és pk., Zágráb ""'· 
gjurgjevacij., ház i8S, i, Zagreb, zágrábi zagrabi j., o, cs. ö. Zágrál· 

t.Rr»6, H., rt. l'mje, 1.469 kh., tsz. Belovár Zat!t·eb, u. t. Zágráb ~agreb, IZ!· 
Hjelonr, Jh. ah. Kaproncza Kopriv- Sest.inskl Xraljeveo r-., Sestine atJók:. és pk., 
llica, ca. 1. 16, XXVII, 81, u. 1i. és u. p. Virje. Zágráb oa. ZGflreb, zágrábi zagrebi j., cs. 

Semonl Q, adók., Virje pk., BelotJár· O. Zá[n'áb Zagreb, u. t. Zágráb Zagreb, u. P· 
I«a. ... Bj.loHr-Krilt~flci, gjurgjevaci j., Sestine. 
-. 11. Virje1 u. 1i. .. u. p. Virje. SevaiJ. Q, Grbajel adók., Bród K/m. - Brod nu 
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16óB -
l up i pk., lJlotlrtt•-FitHne v•.- Motlru8-Bijeka, Si d adók. és pt., X Trnjaci i 81~ ••· 
delnicei j., oa. G. Delnioe, •· t. Bród K./m. Srijem, !iidi j., hú 995, i. 5.070 Sa., r., h., L, 
Brod na Kupi, u. p. Kuteij. · l , ci', .:f, rk. Giba"o, 8.189 kb., tsz. Mitro..X. 

aeT&rl f"'t" Maradék. Maradit adót. és pk., Mitrovica, jb. hel r ben, ah. Újlak Ilok, ca. a, 
81•rt. vm. Srijem, iregi irigi j., cs. G. Ireg 70, XXVIII, 90, :f, _r- e.~-
- Irig, u. t. BeAta, u. p. Maradék Maradik. Q, ~id adók. él 81ertm vm. Sri;.., 

Aevlna Poljana n, Osreda6ki Drenovae adók., Aid i j., l, r;j', .:f, ca. G. heir ben, :f, I- e. ~ 
Brb pk., Lika-Korbava vm. Lika·KrbatJa, Sidsld BanoTcl adók., llaea pk., I':J1ert• ... 
a.IBólapaczi donjilapaei j., ca. G. Ztmanja, u. t. Sri jem, Aidi j., hu 1 :E 990, N., a., ~, ;., 
ú •· p~ Srb. . rt. Tovarnik, 1.676 kh., tsz. Jlit.. 

Sevf.DJak n, Maradék Maredik adók. és pk., vica,jb. ab. Vukod.r Vukovar, ca. ö. 
6nrt• "'· Brijem, iregi irigi j., es; o. Ireg 70, XXV HI, 90, -.. t. Gjeletovci, ~ 
- Irir, •· t. Belka, u. p. Maradék Maradik. SidsJd O, Aidaki adók., llllia 

Si• n, La6aralt adók. és pk., 81ertm vm. pk., 81erém """' - BriA iidi j., S, ;., ea. a, 
/Jrije•, mitroviczal mitrovicai j., cs. O. Mitro· Nijemci, i(l, u. t. Gjeletovci, ~. · 
Ticza Mitrovica, u. t. Mitrovi Mitrovic.1, Sijanec Q, Vidovec adók. és pk., .,......, 
L p. Laéarak. . vm. Varaitlit11 varasdi varaidini j., ClL a, 

Slba6 adók., Budjanovci pk., 81wtm ""'· Ladanjsko Brezje, •· t. Varasd VaraldiD, L Ja 
Bnjem, rumai j., ház t~D, f. 785, Sa., =j=-, rk , Vidovec. 
Nitincze Nikino\, 2.106 kb., tsz. Mitrovicza Sljanl ~ Debelo Brdo adót., Buni6 pt., L-. 
.Kitrorica, jb. és ah. Ruma, cs. G. Dobrinci, 70. Korbcit1a "•· Lill:a-Krbat~a, korenicai j., -. 
XXVIII, 92, u. ,. és u. p. Budjanovci. ö. Hunié, u. t. es u. P• Bunié . 

St•lce Q, BrdoTec adók. él pk., Zágráb vm, SJjanoT Kraj r-, Kupirovo adók., Srb .... 
-Zagrib, zarrabi j., u. o. Zaprdié Lika-Korbava t~m. Lika-Krbat~a, allólap .... 
-.. t. él u. p. Zapre!i6. - tlonjilapaci j., cs. G. Srb,a. t. ós L p. Srb. 

8 i b i 6 l. Sibié. SijaTl'h n, SasinoTec adók., pk., .U,. 
Alblne adót., Maja pk., Zágráb "'· Zagreb, ráb .,,., Zagreb, szenti svetü~ 

rJinai j., ház M, f. 4.01, Sz., q. Hajti6, kb., zelinai j., oa. O. Selvet.e, L t. Sesvete, a. .. 
tllz. Petrinja, jb. és ah. Glina, es. G. Ob]jaj, 96, Kaiina. · 

UVI, 83, L t. Glina, u. p. Maja. Sijel Q, DiTjate adók., Strad pt., 
Q, Sibine adók., Maja pt., Zágráb t1A Fivae nt. Jlotlnti·Bt,jda, deloicei j., -. a. 

- Zagreb, slinai j., cs. ll. Obljaj, •• t. Glina Brod-Moravioe, L t. Ravna Gora, L p. ' ~ . • Maja. Sljska Iosa O, Stari Lu adót., Ra.,. O.. 
n, Nard adók., Venjsko Valpovo pt., Vw6- pk., .Motlrv.-Fiv .. ..._-Jlotlrü-Btjeia, vrboJrp. 

•• fiA Yirovitica, eszéki osijeki j., os. ll. skoi j., Cl. l. Vrbovsko, L t. ú L ,. Ra._ 
'Yalpó Valpovo, u. t. és u. p. Valpó Valpovo. Gora. . · · 

SibokoT&c adók., Bektete pt., X Kne!~vac, Stkad A, ad6k. 6I pk., v....- -. 
Sibotovac, Vladtovae, Zdenkovao i Varaltii•, ziatui J., oa. a. Zlatar, L t. ZW.. 

Pbnega Polega, pozsepi polepi ·j., u. P• .Mihovlj&n. 
biz 160, f, 8471 Sz., l, h., rk. Rui!evo, kr. Lond- Si-k a d l. · 
lica, ... 327 th., tsz., jb. és ab. Pozsep Po!ep, SllJakorlB.a adék., :lr&Yarsto pk., _Z4ft'A-. 
11. o. Ruievo, 78, XXVIII, 91, L t. él L p. - Zagreb, - velikarorioai j., háa J4, 
{4eU:oviea. i. 64-S, H., rt. Kravarsko, kb., til. 

Sibokonc Q, Sibokovac adók., Bektele pk., Z~, jb. Velika Gorioa, ü. 
Po1aega .,.. Poiega,_ pozserai polepi j., Szi1zek- Sisak, oa. ö. -V elika 
11. o. Rnievo, u. t. és u. p. Ljeikovica. 53, XXV, Sf, ·u. t. él •· p. Nagy~Qricza VelUra 

SibOT&C adók., Vanjski Daruvar pk., Pouegq, Gorica. 
... Pozega, daruvari j., ház 60, i. .H6, Cseh, akoTina Q, Siljatovina adók., Kravarüe 
u., rk. Daruvir Daruvar, klf. Podhonti Doljani, plt., Zágráb .,... - Zagreb, nagygoriczai-
1.()4! 1 kb., tsz. Pozsega Polega., jb. és ah. Daruvár goricai j., 01. O. N&~Jiforicza Velita Goriel. 
- Daruvar, cs. o. Daruvár· Daruvar, 78, XXVII, L t. és u. p. Nagygoricza \'~lika Gorica. 

u. t. és u. P• Daruvár Daru var. Si l j e v i e a l. Sveti 
Q, Sibovac adók., Vanjski Daruvar SUJeTield KloAtar O, Sveti 

pk., Pouega t~m. Polega, daruvli.ri j., cs. o. adók., Drivenit pk., .,.. JIM-
Daruvár - Daruvar, u. t. és u. p. Daruvir nH-Btjda, eirtvenieai el"ik\-enicai j., CL l. 
Daruvar. · Kraljeviea, u. t. Krim6e, -.. p. Kraljevia 

SibrUeka Q, Crni Lug adók. él pt., JrotiN1- Si l j n i n a l. Crkveni Pribic. • 

Fiume t~m. Motiru8-Bi,ie"ka, delnicei j., Cl. o. Si l j t i l Maltnei. 
&erovo, a. t. éa •· p. Crni Lug. Slljkonea "· Cetin-rrad adók. és pk .. l'tlml• 
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S1m-S1r ' 

f'tfi-FttffiN fltll, Modrw*·Rijeka, azluini- alunji éipa6ki Brer; Zágráb Zagreb, umobori 
j., ca. G. Cetin-rrad, a. ~ Szluin Slunj, u. p. j., ház !!9, :! 107, H., rk. NorAi6-selo, 1.1!0 kb., 
Cetin-grad. lsz. Z!gráb Zagreb, jb, Samobor, ah., Zli.~t·áb 

SlmanoTCl adók. éa plt., Be ert. tltll. Srijem Zagreb, ca. ö. 58, XXVII, u, ~ 
llimooyi zemuni j., ház 344, i. !a.OO!!, :Sz., T-, és u. p. Samobor. 
rk. Goluhinci, 5.967 th., tsz. vicza Mitro- Sipaiíkl Breg O, Sipa~ki Brer adók., Podvrb 
-rica, ~b. é8 ah. ZiolJny -· Zemun, ca. o. ht-lyben pk .. Zágráb tim. Zagreb, sarnohori j., oa. G. 

XXVIII, 9!1, Ilo t. Golubinci, .• Samobor, u. t, és u, p. Samobor. 
O, Simanavoi adók. és pk .. Beerém S i p ak l. Dl'aganiéki Budrovoi. 

• 
. ••· Srijem, zimonyi zemuni j., =r. ca. o. Si p e ki l. Mot.lruski Salopeki. 

• 

belyben, 11. t. Golubinci, ~- Sit,kl O, Periaves adók., Lobor pk., Yllf'cucl 
SimatoTO O, Zavrije adók., Brod-Moravice pk., v'"· Yllrl.lzain, ziatari j., os. G. Zlatar, u, t. 

.Modrv•-Fiume tim. Mod.rus-Rijeka, delnice1 Zlatar, u. p. Lohor • 

.J., 0 , 01. G. Brod-Moravioe, u. t. Brod-Moravice, Slpovae r., NasiCI NaAice adót. és pk., 
18]. · Verócee tlm. Yirot~itica, nasiczi naJi.cei j., 

tUmlét Q, Drivenit adók. éa pk., Modrus- cs. O. Nasioz N~ice, u. t. ti u, p. Nasioz ~'iaiice. 
Fiume t~m. Modt'us-Bijeka, cirkvenicai - Stptari O, Kobasi~ari adók., Kapela pk., Belo
orikvenicai j., cs. o. Kraljevioa, •· t. Kritiiiée, ?Jár-Körös tim. Bjelot~ar-Krize1Jci, belovári 

. a. p, Driveni~ki Zagrad. - bjelovari j., os. O. Kapela, a, t. Belovár -
Simlé-selo r-., Donje Pazariiite adók., Pazariste Bjelovar, u, p. Kapela. 

pk., Lika-Korba?JI.I tim. Lika-Krbi.I?Ja, perusié1 Sirtnel adót., Maiii6 pk., Po.aega 1Jm, 
j., os. G. Pazari;;te, 11, t. Peruiiii,, u. p. Pazariille. Poiega, újgradiskai navarradiskai j., ház 30, 

Almljana adót., Berek pk., X Krivaja, Sin•ljana, f 199, Sz., kg. Halkovac. '!.696 kh., lsz. Pozsega 
Simijanlea; BelotJtir-Körös tim. 'Bjelot~ar-Kri- Polega, jb. és ah. Újg1·adiska Nova G ra-

. iefJci, trareiinicai j., ház 179, f. 9M, H .. sz., J·k. diskn, oa. o. Okui!ani, 78, XXVll, 89, u, L M.edari-
• 

S•marica, és Stara Plosóica, kg. Narta, !.816 kh., Dragali é, u. l" Ujgradiska Nova 
ta. Belové.r Bjelovar, jb. GareA.oica, ah. Belovár Sirlnol O, S1rinci, adók., Masié pk., Poese_qa 
- Bjelovar, os. o. lvanata, 16, XXVII, 87, u. t. ""'· Poiega, ujgl'adisk.ai novagradi!íkai j., 

• 
Gi.re!inica, u. p. lierek. ca. o. Okucani, u.. 1. !'fledari-Dra,calié, a, p. Uj-

S.imijana O, SimlJana adók., Berek pk., Belo gradiska Nova Gradista. 
•ár-Körös ""'· Bjelovar-Kriiet~ci, rareAnicai j., Si r i n e l. Bosut. 
os. G. l vanska, a. t. Gare&nica, u, p. Be:re:k. S i r i n e L B res ti é. 

Sim1Janlca O, adót., Bere:k pk., B elo- Si r i n e l. Virovske Sirine. · 
•tir-Körö• ""'· BjelOflar-Krizet~ci, preinicai j., Slrlnee adók., . Kril pk., )( Brinjani, Deanovec, 
ca. ö. lvanska, a. t. Garesnica, u, p. Herek. Sírinec; BelOtJár-Kör(Js tim.- Bjelot~ar-Krilet~ci, 

Simljanlk O, :::iamarica adót., Beret pk., B elo· i!azmai j., hé.z 25f.i1 f. 1.~46 H., sz., rk. K.ri!, kr . 
•dr-Körös ""'· Bjeloflar-Kriiet~ci, gareAnicai Lipovco.ni, ~.870 th., tsz. Belovár Bjelovar, j b.· 
j., 01. O. lvanska, u. L GareADica, 11. P• Berek, és ah. Cazma, os. O. l(:ril, 16, XXVII; 87, ~ 

("', Grabar adót.. Kaije pk., Zágráb m. h., u.. t. és u. p. Krii. 
.,._ -- Zagreb, jaakai jaatrebarslr.oi j., os. O. Sirtnec O, Sírinec adók., Kril pk., Belot~ár-
Kalje, L t. Kraiiié, a, p. Kalje. Körös 1Jm, Bjelotlar-Kri1e'IJci, i!azmai j., cs. ll. 

- Almrakovica f"\ Ponibe adók., Gornje Duh· Kril, ~ m. b., u. t. és a. p. Kni. . 
n.ve pk., Fiume ""'· - Moarus-Rijeka. Siroka Kula adót., Licki Osik pk., X Caéiéa 

··oculini j., oa. o. Severin· na Kupi, u. t. Tounj. Varus, éukovao. éa.ntova Varoi, Gluml!usa, Kne-
u. p. Gornje Dubrave. · levi6a Varoii, Kuzmanova~ Ljubovo, Lovri6a 

Simunae r-., Bubnjarci adók., • Ribnik pk., Varos, Mari6a V aros, Mil~kusnum Varos, Orestoviéa 
Ztigráb t~m. Z1.1greb, kArolyvárosi karlovaci Varos, O.tiéka Rujnica, Osu'!ki Klenovao, Oaic!ki 
j., oa. 6. Maii Modru!ípotok, u. t. Károlyv6.roa - N1k~i6i, Osic'!ko Novoselo, Podovi, Polje tod Gaja, 
Karlovao, a. p. Jurovslr.t Brod. Raki6i, Srda1·ova Varos, Siroka Kula, Uzelceva 

Simanel o, Deaiuié adót. es pt., v~.~raltJ fl.m. Varoi!, Vut.lva; Lika-Korba'IJa tim. Lika-Kr-
- Yaraiaitt, prerradai j., os. o. Delli.oié, u. t. és ba'IJa, goapiéi j., ház 47~, f. 3.19~, Sz., h., 5, 
a. Desinie. =r, 15.~7a kb., tsz., jb. és ah. Goapié, cs .. O, hely

O, Qjurrjekovec adót., Ka!íi;..a ben, 79, XX V l, 86, u. t. Perusié, IZJ. 
pk., Zágráb t~m. Zagreb, azentivé.nzelinai Siroka Kala O, Sirot.l Kula at.lók .. Licki Osik 

j., ca. o. Kalina, a. t. Seavete, pk., Lika Korbat~a ""'· Lika-Krba?Ja, l{Ospiéi 
a. p. K.alinL j., o. T-, ca. G. helyb_en, u. t. Perus16, cgJ. 

Sim u n o v a c l, Siroka MedJa ("'11 Sodolovci adót., Marli.usica 
Sim u n o T e c l. Bedenic'!ki Simunovec. · pk., B•ert!m 'IJm. Brijem, vutovari j. os. o. lllar-

Dre adót., Podvrb pk., X Dragonoil, kuiioa, u.~. Marku~ica-Antin, •· P• GaboS. 
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Sir-8 ke 1666 

~Urota Plmta 1""\ Lukovo Sngarje adót., Kar· ah. Jaska, ee. ö. Pokupsko, 96, XXVI, L t. · 
lopillo- Karlobagpk., L1ka·KorbatXJvm.- Lika Pisarovina, •· p. Pokupsk.u. 
KrbafltJ, gospiéi j., oa. O. Karlopago Karlobal!', SUinec O, adó Ir., Polmpsko pk .. Zágráb 
•· t. '• u. p. Karloparo - Karlob&f. vm. Zagreb, pisarovinai j., O• cs. ö. Pokupsko, 

Siroka Rljeka adók., Krstinja pk., X JBI!'fovac. u. t. Pisarovina, u. p. Pokupsko. 
airoka Rijeka; Modrw11-Fivme ""'· - Modrus- SIAkoTCi adók., Gerna pk., X Krivsko Ostrovo, 
BijektJ, vojniéi j., ház 98, :! 5!:!4-, Sz., .:f, rk. Ce li n· SiAkovci; B•erém Brijem, vinkovczei -
rracl, 1.369 kb., tsz. Ognlin, jb. Krnjak, ah. Szluiu vinkovcii j., ház as, ! 64-6, H., rk. Cerna, kll'. 
- Slunj os. G, Krstinja, 96, XXVI, 84o, L t. Voj- Vinkovcze Vmkovei, !Vit.6 kb., tsz. Eszék -
aié, •· p. Kratinja. Osijek, jb, és ah. Vin'kovcze Vinkovci, CB. ö, 

Siroka RIJeka O, Rijeka adók., Krstinja \'inkovcze Vinkovci, 70, XXVIII, 90, u. t. és 
pk., Modrva-Fivme ""'· Modrv~-Bijeka, voj- a. Gerna. . 
niéi j., .::f"-, 08. G. Krsti.Dja, u. t. Vojnié, u. p. Krs· O, adók., Cerna pk., B•ert. 

""'· Srijem, vinkovczei vinkovcii j., cs. ö. 
Dol 1""\ Kro!iedol adók., ~ pk., B•erlm Vinkovcz~ Vinkovci, a. t. l!s u. p. Cema. 

'""· Srijem, il'ill'i j., cs. ö. Ireg lril!', SiAijavió adók. és pk., Zágráb t~m. Zagreb, 
L t. Irel!' Irig, u. p. Kruiedol. károlyvárosi karlovaci j., biz 1353, :! 1.61ll, H., 

S i r o ki D o l l Harkanova~ki Siroki D oL o, 3.3fi5 kb., tsz. Zá~rráh - ZBI\'reb, jb. és ah . 
. Si r o ki . V r h l. Letovaniéko Cerje. Kirolyváros Karlovac, cs. ö, K'roly\•iros -
Siroko PolJe adók., V uta pk., X Lenija, Siroko Karlovao, 96, XXVI, 84-, •· t. és u. p. He~ica. 

Polje ; Veróc•e ""'· Virot~ilictJ, diakoviri SiAljo.Tió O, Sisljavié adók. és pk., Zág·ráb t~m. 
djakovoij., hu 132, f, 769, H., m., n., rk. Punitovci, Zagreb, károlyviresi karlovaci j., o, cs. G. · 
1.663 kb., tsz. Enék Osijek, jb. és ah. Diakovár Kirolyviros Karlovac, u. t. és u. p. Rei!ica. 
-Djakovo, os. o. Vuka, 78, XXVIII, 90, u. t. Skallé O, Vodotet1 atlók., Brinje pk., Lika· 
Semeljei-Siroko v.. p. Vuka. Korbava tim. Lib-Krbava, hriujei j., CB. ö • 

Airoko PolJe O, Polje adók., Vuka pk., Brinje, u. t. és a. p. Hrinje. 
Veróc6e ""'· VirotliUctJ, diakoviri djakovoi S k a l i é l. Za~rorski Skali6. 
j., CB. G. Vuka, v.. t. Semeljei-Siroko Polje, v.. P• SkalJeTica O, Zaluka adók., Kraiié pk., Zág-
Vuk.a. ~ ráb ""'· - Zagreb, jaskai jasttebarskoi j., 

i i r o t o P o l J e l. Polje, Tenjsto cs. o. Krüié, u. t. és •· p. K1·üié. 

Polje. Skare adók. és pk., X Glavace, Podum, Skare; 
Lag f""', Hahjanovci adók., Bizo- Lika·KorbatXJ ti•. Lika-KrbatltJ, otoCBini 

vac pk., Yer6c•e ""'· Virot~itica, eszéki - oto~aci j,, hu 4.96, z !!.905, Sz., .:f és kr. 
osijeki j., oa. O. Bizovao, u. 1.. és u. P• Bizovac. Zalu!nica, rk. Brlog és Dabar, 11.565 th., lsz. 

Nlo O, Maia Mui!na adók., Sokolovac Gospié, jb. és ah. Otocsin Oloüc, oa. G. Dabar, 
pk., Bdot~tir Köt-ös ""'· Bjelot~ar-Krileflci, 79, XXVI, 86, u. t. Otocsan Otoüc, ~-
lrapronczai koprivnicai j , cs. ö. Sokolovao, Stare 0, Skare adók. és pk., Lika KorbaN 
a. t. Lepavina, u. P• Sokolovac. ""'· - Lika-Krbava, otocsini otoi!aei j., .:f, 

adók., Leli.mir pk., X Carine, Ú&ka· ca. ö. Uabar, u. t. Otocsan Oto~ac, ~-
lovo, Kunjat, SiAa.tovac; B•ert. Brijem, St a r e l. Kutinste Skare. 
mitroviozai mitrovicai j., bú 71, j 319, Sz., Sk a r i c e l. Desno 

·.:j=-, rk. Calma, 2. kb., tsz., jb, él ah. Jlitro- Skar16eTo adók., Petrovako pk., X Petrovaki 
vicza Mitrovica, cs. G. Calma, 70, XXVIII, 9!1, Vidovec, Pretkoveo, Skari~evo; Varasd t~m.
u. t. ~~ u. P• Calma. Vara.idin, krapinai j., ház ! 1.818, H., rk. 

O. Silatovae adók., Lelimir pk., Krapinateplicz Krapiuske Toplica, Petrovako él 
Seerétn. .,.. Srijem, mitroviczai mitrovicai j., Za~rl'tje, 1.811 kh., ta. Varasd- Varaldin, jb. él 
.:f, ca. G. éalma, u. t. él lL p. éalma. ah. Krapina, cs. O. Krapina, 53, XXV, 81, •· t. 

S i ill a t o v a c P r n j a v o r l. SiAatovao. és u. p. Krapina 
SiAlna6ka Gracenlca adók., Stankonc pk., SkarléeTo Q, Skaricevo adók., Petrovako pk., 

Zág1·áb tlfll. ZtJfJt·eb, glinai j., ház 96, ! 518, H., Varasd 11m. -· Vara.idin, krapinai -j., CB. ö. 
rk. Sisinec, kh, tsz. Petrinja, jb. és ah. Glina, Kl'apina, •· t. és u. p. Krapina. 
cs. ö. Bovié, 96, XXVI, 83, u. t. és u. p. Glina. O, SVibovec adók., \'a1-astlteplicz -

Graceuica Q, Gra~nica Vara!dinske Toplice pk., Vat·asd tlllf.- Vt~rdditJ, 
ad61r.., Stank.,vac pk., Zágrá,b tlfll. Zagreb, novimw:ofi j., ca. !1. Novi Maro~ a. t. és a. P• 
glinai j., cs. G. Bovié, u. t. és •· p. Glina. Varasdteplicz Vara!dinske Toplica. 

SlAinec adók., Pukupsko pk., Zágráb tiM. Sk a r n ik l. Cvetlin. 
Zagreb, pisarovinai j., hú 51, i, 850, H., O• Sk a r n j ak l. Hdenica. 
t.Hi th., tsa. ZiKfáb Zaareb, jb. Pisarovina, Skender-brdo r-., Lukinié-brdo adók., Pisaro-
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Yina pk., Zdgráb "•· Zu.grtJb, pisilrovinai S k v a d r a l. Kuaanon Skvadra, 
J. aa, ö. Pisaro\·ina, lio t. és u. p. Piso.rovina. AlatoTt O, G•neralski adók. éa pk., Moci- · 

AtenderoTCI o. Jquplije adók., Vili6-selo f'UI-FtUtiN ••. Mocind-Bijd:u., osulini j., 
pk., Pb.,egu. "m. RJiega, pozsegai po!erai j., oa. G. Generalaki Stol, L t. és ll. p. Generalakt 
~ 1 oa. G. Biilknpoi, u. t. és u. P• Pozseg& - Stol. . . 
Potera. . S I j h a ra k o L SliYUtlko. 

Sk e n d e r o v o i l. Carllóki fikenderovci. SJjhuJak adók., Veljnn pk., X Sljivnak, V el-
Sk e r i 6 i l. Gornje Dubt'Bvt'. junska. Glina, Veljonaki Grobnik; Moaru1·Fiut1M 

0, Dalja Dalj adók. éa pk., Yerócee ••· aluini sluoji j., hú 
"'· YirOfJitica, eszéld osijeki j., oa. G. Dalja ljó, ! 738, Ss., rk. Hnatski BlaJaj, kr. VeljUD. 
- Dalj, •• t. és 11. p. Dalja Dalj. 1.978 kb., t.. jb. 6II ah. Ssluin Slunj. 

S .It i p i n a l. Za valje. 011. O. Veijaa, 79, XXVI, SI, L t. és u. p. SzluiD 
S k i p i n e J. Seo~aoi. Sluoj. 
SkoftDJe"" Ferdinandovac adók. és pk., B do- AJjhuJat o, mjat adók., Veijon pk.., Mofi-

ur-Köröa "m. -· Bjelo"af'-Kriie"ci, gjurgjevaci rv1-FiM.. ••· szluini --
j., oa. G. Gjurwjevao, u. t. Gjurgjevao, u.· p. alunji j., -. o. Veljun, u. t. • L p. Salain - Slunj, 
Jerdinandovao. SJ,JITelenfta Boijara r-., Kutanci a1M.It., 

Stomié 0, Trenkovo adót., .Mibaljevci pk., Sljivoievei pk., YtJróc .. .,., Yirot~itica, alsó
Ponega .,"., - RJiega, pozsegai - po!egai j., miholjicsi donjimiboljaoi j.. ca. G. Sljivoilevci, 
01. G. Pouesa Polep, u. t. Pozaep Polep, •· t. és •· p. Alaómihoijies Donji Miholjae. 
•· p. Trenkovo. Qrede r-., JCuóanci arl<ik., Slji-

Atorall: n, adók., Skare pk., Liia- vo~evci pk., Y•róc.. t~w. ·- YirOfJitica, a~ 
Iorba"a 1:1•. Liia-Krba•a, otocaini oto~aci miholjácsi donjimiholjaoi j., es. ö. Sljivoilevct, 

ca. G. Dabar, •· t. Otooatn Otoftac, u. p. •· t. é8 L p. Alaómiholjioa Donji Mi~oljao. 
AlJiTeleftib Qd6e r-., l:ut~snci adók., Slji. 

All:rabu&nlll: adók., VaDjaka Potera pk., Po•••ga voievoi pk., Yertk•• ... Yirot1itica, alsó-
... Polsga, pouepi j., hu 41, f mihoijáCsi donjimoljaci j., •· G. Sljivoilevai, 

Ss.., h., rk. Gomji Liponc, tr. Pozsep •· t. é8 •· p. Alsómiholjác& Donji MiholjM. 
Poiega, 1.575 th., t&, jb. é8 ah. Pozsoga Po- AJ,JIToleTOl adók., és plr.:., 'YtJrtk•e ••· Yif"• 
lap, cs. G. Pouaga Polep, 78, XXVIII, 91, tlitica, donjimihuljaei j., ház 106, 
a. t. éa •• p. Pouep f 685, H., n., a, 1.798 kh., tsa. Essék Osijek, jJL 

O, Ilkrabatnik adók., VaDjaka Po- .H~miho)jAos Dooii lliholjac, ah. Naaics -
lep pk., RJ6BIIG ... Pol1ga, pozsegai Naiice, ca. O. helyben, 78, XXVlll, ~1. L t. 6i 
polepi J., 011. O. Pos..,. Polep, •· t. éa u. p. L P• A.Jaómiholjácz Donji Jliholjac. 
Pozaep Polep. AJ,JboleTGI O, adók. és pk., Y" 

8 It r ak i l. VrhO?U. u• .._ Yit'09iaoa, &J.ómiholjácai - deuji-
Akrapt 0, Stinica adók., Jablanao plr.:., Liitl· miholjaoi. j., ~. cs. L helJben, •• t. 68 a ... 

Korbu.w - Liia-KrbtJt~ll, senrJi - aenji j., Alsómiholjáoa Donjl lliholjao. 
•· G. Jablanac, L t. éa w. P• Jablanac. A1JITOT&o adók., pk., Zágráb .,., -

Strebub,jall: "" Kukuljanovo adók., Krasica Zagrsb, j., háa 106, :E 696, Sz., kf. 
plt., Modrus-Fiutlh "•· .Jlodrui·Bijilca, · 886 kb., tu. 7. jh. 
1uiaki j., oa. G. Suilak, a. t. Buccarl Batar, ah. Juta, oa. G. Lasinja, 96, XXVI, 83. 
L Skrljevo. . L t. •· p. Luinja. . 

O, Bela-Radovan adók., Vidovec pk., SJ,JITOTao o. Sljivovac adók., Lasinja pk., 
Ycarasli ""'· Yaraidin, varasdi- varaidini j., Zágrtib ••· Zagreb, puarovinai j., cs. a. 
•· ö, Varasd Vara!din, 11. t. és a. P• Gerje· LaaiDJa, w. t. Vrrinmost, L p. Lasinja. 

~0• . • Amrika adók., Kraljevica pk., Modrua- .Z,'iu., 
Skrljey~ adók., Krasica pk., X . Sttp&DJ&, .,., ModrMi-Bijda, suiaki j., ház lö8, í. 74•1, 

vo.' ~~a Urap ; .. Modrua-F1ume tlfll, B., rt. Kraljevica, 976 th .. tsz. Ogulin, jh. és ah. 
JlofirvB-B\1eku., su~kt J., lJ~z 181, i. 74.5, H., a, Suiak, oa. G. Kraijevioa, haditengerészet. XXVI. 
UU kb.,-.ts..:. O~ulin, Jb .. es ~h. Suilak, oa •. G. 86, u. t. Krüii6e, u. P• Kraljevica. 
Buiak, had!lengereszet. XX\ l, !t., •· t. Bnocsn n . ._ ._ K lj . .,. 
Bakar, IZI· . , , · . , . . 0, o:3mn .. a adó ... ~ . ~a evtco. ~":"' 

StrljuYo O, Skcljc•u ~·lu.:., ~r;:.sica plt., Moa· Moaru•-F~"'~"' t~m. Mo~~us-Bveka, sufla)t~ J., 
,..., • .Z,'iume ""'· Moarus·lHjeku, su§o.ki j., 0 , cs. G. KralJeVlca, L t. Krtlii16e, u. p. Kr~l,)encs. 

. •· !1. Suilak, u. t. Bucaari Bakar, [81. Sujegadé adók., Vili6-selo pk., X C8Qvac, 
0, Douje Pazariite adók., Pazariste Snjegavi6; RJuega t1m. Polega, pozsegai-

pk., Lil:a-KorbtJti(J tim. Lika-Krbu.tla, peruiiéi po!eM'ai j., há1 68, ! 658, Sz., 1=-, t.t18 kh., tsz., 
j., ca. G. Pazarme, a. t. Peruiié, a. p. Pazarish•. jb. és ah. Pouep. Polep, oa. G. Bu~ko Kamen-
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~ 78 XXVIII, tl, a. t. és -· ' 
a. p. Pozsep - H., rt. éa .ts. Patries Pak.rac, 1.115 th., ta 

Pozsep Polep, jb. éa ah. Pakricz Pakru, 
11DJegaTI6 o, Snjepvi6 ac.lók., Vili6-selo pt., 011. o. Pakrioz Pakrac, 78, XXVII, 89, •· '-

Pollega "•· Polega, pozsegai - polegai j., Pakráez Pakrac, IZJ. 
;=-, c1. O. Buiko Kamensto, u.. t. és u.. p. Po- ApanOTlea Q, Spanoviea adók., Dr&lJoTÍ6 pt., 
uep PolesL Ponega t~m. Po'Eega, pakraczi pakraci j., ca. 

6obato"Y16l r.., Grabar adót., Kalje pk., Zág- O. Pllkrácz Pakrac, u. t.Pakricz Pakrac, ~ 
Nb ""'- Zagreb, jaakai jastrebarstoi j., ca. Spansko Q, Vrapi!e adók. és pt., Zágrl.i 
1. Kalje, L t. Kraii6, L p. Kalje. Zagrib, zásrábi z&lJrebi j., os. 11. Vrap6e, 

ledi6l O, Koltrena Snta Lucija adót., Sulak a. t. Zasreb, u. P• Stenjevec. 
fk., ea. Motlrui-Bijeka, au- Sp e h a r i l. Cerovnik. 
IU:i j., ca. O. Sliiat, L t. Suiak, •· p. Sveta B p e h a r i l. Dobranaki Spehari. 

· S p e h a r i l. UmoL 
WoloTol adót., llarkoiica pk.., X Antanovo, Spelf6l r.., ModruA adót. és pk., Motlru1-Fi ... 

éeretinci, baninci, Pwltara Banovci, Pustara ""'· Motlrvi-Rijika, orulini j., cs. O. llodrul, 
Krilevci, Snakin Otok, Siroka u. ~ és u. p. Modl'111. 
•edJa, &dolovci, Tomi n BraBt ; B•ert.. tlta. Spi6kovlu adót., Za6retje pt., )( Braiak., 
Brije•, vukovari j., hU 13, :f. 4r94r, ll., n., h., Zaboeti Hum, Zaeretska Dubraw.; 
It. Jarmina, k~o llarkusica, 6.791 kh., tsz. Varala ""'· VaraztUn, krapinai j., hU 1116, 
- Osijek, jb. és ah. Vukovár Vukovu, O. i. 1.335, B., rk. Douja és Zabok, 

- kkuiica, 70, XXVlli, 90, a. t. 1.5!7 kh., tsz. Val'asd - Varaldin, jb. éa ala. 
.A.Dtin, •· p. Gaboi. Krapina, ca, G. öS, XXV, 81, a. t. ésa. J-

Aodolovol r-..., Sodolovci adók., Martuiica pk., Gornja Bedekovlin•. 
•wt. "•· Brtje•, vnkovari j., cs. ll. Marku- SpiokoTina Q, Spi~tovina adók., Zaüetje pk., 

L t. Markuiica-Antin, u.. p. GaboA. Varast~- t~ta. Varaiain, krapinai j., ca. 1. 
· A o d o l o v e i P a .a t a l. &dolo vci. Zabok, u. t. és a. p. Gornja Bedekov~inL · 

Aojaukl Dol r-..., Kri"Yi Put -.dó.i.. és pk., Lüa- Splgelski Breg Q, Sveta J ana adók. és pL. 
I'cwbt.wa ti-. Lih·Krbatla, zengi sttnji j., Zágráb t~m. Zagreb, jaskai jaatrebars.i.oi j., 
&ll. Vratnik, a. L Zensg Senj, a. p. Krivi Put. os. O. Jaska Jastrabarsko, a. t. Jaska·-
. Sejtél O, Kostrena Sveta Barbara adók., Suiío.k Jastrebarsko, u. p. l:iveta JanL 
pt., Modnu-Fiutat~ """ Modrui-Rijeka, su- Splraneo adók., Ra ven pk., )( Ravenaki Prikraj, · 
laki j., oa. G. Sulak, u.. t. és u.. p. Buccari S..-eti Martin, Spiranec j Belot~ár-Körös ""'·-
lakar. Bjdot~ar-Krizet~ci, lllrOsi krilevcii j., ház 11ö, 

Aoll61 r.., Krivi Put adók. éa pt., Líka-Ko·r- i. 64.1, H., rk. KOrlis Krilevci és Maii Ravea, 
Nea "•· Liia-Krbat~a, zens~ri aenji j., cs. 1.678 kb., tsz. Belovir Bjelovar, jb. 6s aiL 
l. Vratnik, L~ Zengs Senj, u.. p. Krivi Put. lCI!rös Krilevoi, cs. G. Kl!rös Krilevci, 16, 

loprun O, Kalnit adót., Sveti Petar Orebover XXV, 88, u. t. KOl'lls Krilevci, u. p. Raven. · 
,t., Bel0t1ár-Kir61 t~ta. BjeZot~ar-Krilevci, Spiraneo Q; Spiranec adók., Raveu pk., Be-,. 
..,rOsi . krilevcü j., 01. O. Sveti Peta~ Orehovec, t~ár-Köröl - Bjelot~ar-Kriiet~ci, kOriisi-
• t. Gomja Rijeka, L p. Sveti Petar Orehoveo . .i.rilevcii j., cs. ll. KOrlis Kriit~vci, a. t. Kör&i 

i o r m a n B r i j e 1 L Boailjevski Kre. · Krilevci, u. p. Ra ven. 
i o l t a r i L Oltrc. Sti~ié-BukoTica adók. éi pk., )( Gjolta, 
l o l t a r i 6 t o a al o l. Z Topolovae. Bokovica; Veróc~e t~m. Virot~itica, veröcsei -

. l p a h i 6i L j.,. ház !98, i. 1.916, H., n., m., ö, 5.101 
lpaJJI r, Krivi Put adók. és pk., Liia-Kor- kh., tsz. Eszék- Osijek, jb. és ah. Verőeze Viro-

.._ ".. Liia-Krbatla, zen~rsi senji j., cs. vitica, cs. o. Ver6cze Virovitica, 78, XXVIII, 
l. Vratnik, L t. Zensg Senj, a. p. Krivi Put. , ~-

At&Rati r, FelsőmiholJicz Gornji Miholjac Q, SpiAi6-Bukovioa adók. '-
.d6k. és pk., Vw6c•• Yiro-niticá, szlati pk., Vet·6c•e tim. Virot~itica, veröczei v~ 
ui alatinai j., cs. o. Sopje, a. t. r.abnna, viticai j., o. cs. ll. Verőeze Virovitica, 
L p. Szlatina . f, ~· 

Spaa,jno r.., Oitarije adók. és pk., SpoljareT Kat r'l, Kalinovae adók., Gjurrjetlt 
".., osulini pk., Belot~ár-Kör61 vm. BjeZOtlar-KrileM. 

j., •· o . .Josipdol, a. t. Ogalin, u. p. üatarije. gjufijevaci j., ca. o. Gjurgjevac, •· L és L fo 
Apaa,Ju.Ja r-..., Donje Pazariite adók., PazarlAte Gjurrjevae. 

Jk., Liia-Korbat~tJ ""'· Lika-KrbatJa, peruiiéi Spraj6eyo r.., Stajnica adók., .Jezerane pk.. 
j., ca. O. L t. Pemiié, u. p. Pazariste. Lika·KorbatJtJ "'· Lika-Krbat~a, heinjei j., 

ApuoTica adók., Drarovié p:.t., Po•aega ""'· cs. 11. Jezerane, 11. t. Jezerane, •• p. StaJnioa, 
..W.ga, pakraci j., ház 167, i. 1.~89. Stakorovec O, Hrebinee adók., Brcko'Yijull 
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pk., Zágrtib ""'· ZtJgreb, dugoseloi j., cs. O. Vinkovci, cs. ll. 7.supanya_ iupanja, 70, XX V lll, 
Brekovljani, u. t. Prikraj, u. p. Boijakovina. 90, u. t. és u. p. Zsupanya Zupanja. . 

Stakorodca Q, Krstinjsb Svinica adók., Stltar Q, adók. éa pk., S•ertm vm. -
Krslinja pk., Modrus·Fiume ""'· Modrul- Srijem, zsupauyai --lapanjai j., O• cs. o. Zsn
Rijeka., Yojni~i j., cs. G. Krstinja, •· t. Vojni~,. panya Zupanja, u. t. és u. p. Zs u p anya-
•· p. Krstinja. · Zupanja. 

Stakon!ia n, Popovo selo adók .. Gornje Dnb- Stitnjak adók., Vo.njska Polewa pk.. X Golo-
rave pk., Modru.-Fiume vm. Moclru8-RijektJ, brdci, M•uindvor, Stilnjak; Po•segtJ vm. Pozeg•, 
ogulini j., cs. G. Owulin, a. t. Tou nj, L p. pozsepi polewai j., ház 66, :E 48!, H., rseh, rk . 
Gornje Dubrave. Pozseg& Polega, 1.283 kh., tsz., jb. és ah. 

Stale Q, Bribir adók. és pk., Modrus-Fiume PozsPga Poleg~r, cs. G. Pozseg& Polega, 78, 
""'· Modrui-BijektJ, cirkvenicai erikvenicai XXVlll, 91, 11.. t. és u. p. PozSega Potega. . 
j,, os. G, Girbenica Grikvenica, •· t. és a. p. StttujakO, Stitnjo.k adók., Vanjaka Polega pk., 
Bribir. Po•sf!ga. ""'· Poiega, pozsegai polegai j., 

Steranci Q, Razdrto adók.. Severin na Kupi cs. ll. Pozsega Polega, u. t. és u. p. Pozseg&-
pk., Modru1-Fiume ""'· Modrui-RijektJ, Polega. 
vrbovskoi j., cs. G. Severin na Kupi, u. t. StlTica adók. és pk., X La•ine. Stivicn, Sti
Vrbvsko, 11. · p. Plemenita!i. viC! ki Jal.lanovac; Po ne ga ""'· Poz e ga, üjgra-

Steranec Q, Semovec adók. és pk., Varasd diskai novagradiAkai j., ház ~17, i 1.252. Sz., 
11m. V tJrtJitlin, var &lsd i varaidini j., cs. G. o, gk. Sibinj, ... 61-l kh., tsz. Pozsega Polega, 
Varasd Varaldin, u;, t. és u. p. V - jb. és ah. Újgradiska Nova GradiAka, cs. ll. 
Vamdin. Slaro Petrovo selo, 78, XXVII, 89, u. t. és u. p. 

Stef:miél r-, Stajnica adók., Jezerane pk. , Staro Petrovo selo. 
Lika-Korba11a. 4ka.-Krbe&11a, brinjei j., SttTica O, Stirica adók. és pk., Pozsega ""'· 
es. G. Jezerane, u. t. Jezcrane, Ilo p. Poiega, üjgradiskai nougradiAkn.i j., 0, 

Stefan i~ se l o l. Stel'ani~i. cs. ll. Staro Petrovo selo, a. t. és u. p. Staro 
Stetanje adók., Stefanje pk., X Staro Stefanje, Petrovo selo. · 

Stefo.nje; Belo11ár-Körös ""'· Bjelovar-Kri- Sthi6:U JablanoT&c n, Slivica adók. és pk.. 
ievci, C!azmai j., há.z 2!5, :E 1.1~. H., O• kg. Poesega 11m. · Polega, újKr&-diskai- novagra
Narta, kh., tsz. Helovár · Bjelovar, jb. éa diAkai j., cs, ll, Shro Petrovo selo, u. t. és u. J• 
ah. Cazma, ca. G. lvanska, t t:, XX\ II, 87, u. t. Staro Petrovo selo. 
Gazma, u. p. h·o.nska. S t o k a n i l. Bosiljevo. 

Sterauje Q, Stetanje adók. és pk., Belovár- Strbi11ci r'l, Budrovei adók. és pk., Ver6cn 
Körül BjeZo'Dar-Krizet~ci, 6a%mai j., 0· ""'· Virotlitica, diakovári djaltovoi j., cs. o • 
es. G. hanska, u. t. éazma, u. p. Ivanska. Diakovár Djakovo, u. t. Budrovci-Piskornci. 

Atetanonc o. Markulievec adók., sestine pk., u. p. Diakovár Djakovo. 
Zágráb t~m. Zagreb, zigrábi zagrebi j., cs. G. Strtgono adók., Goruja Rijeka pk., X Drobko
Zágráb Zagreb, u. t. ZAgráb Zagreb, u. p. vec, Rije~ki Voijavec, RijeC!ko BogaC!evo, Strigu-
• 
Sestine. vec; Varasd ""'· Varaltlin, novimaroll j., hlz 

Stlkada adók., Gra~ac pk., X GraeaC!ka Glavica, !19, :E 70j,, H., rk. Gornja Rijeka, 700 kh., tsz. 
Graea~ki Dolovi, Maia Gudura, Potkosa, Slikada Varasd Varaldin, jb. Novi Marof, ah. Zlatar • 

. Stikadski Klanac, Velika Gudura, Vrace; Lika cs. G. Gornja Rijeka, 16, XXV, 88, u.. t. és u. l'• 
Korbat~tJ ""'· Lika-Krbat~tJ, j., ház 3i3, Gornja Rijeka. . -
i. i.08ó, Sz., b., =f é.i Gra~ac, rk. Grabe és Stl'igono O, Stligovec adók., Gomja Rijeka 
RiC!ioe, 11.!19 kh., Lsz. Gospi~. jb. es ah. Graeac, pk., Varasd""'· Varaltlin, novimal'oflj., cs. o. 
cs. G. Gl'aC!ac, 711, XXVI, ~6, u.. t. és u. p. Grac!ac. Gornja Rijeka, u. t. és •· p. Gornja Rijeka. 

Sttll:ada Q, SUkada adók., GraC!ac plr.., Lika· 9trpcl n,· Nebljusi adók., Alsólapacz Oonji 
Korba.11a 11m. LiktJ·Krbava, graC!aoi j., "f"-, cs. G. Lapac pk., Lika·Korbat~a t~m. Lika-KrbtJtJ"• 
GraC!ac, 11. t. és u. p. Gracac. alsólapaczi - donjilapaci j., cs. ll. N~bljusi, a. 1.. 

StikadsU Xla11ac n, Stikade adók., Graa&.c Alsólapacz Donji Lapao, u. p. Nebljusi. 
pk., Lika-Korbava ""'· Lika-Krbatla, graC!aci Strpet n, KupineC!ki Kraljevec adók., KupiD.ec 
j., es. G. GraC!ac, u. t. és Ilo p. GraC!ac. pk., Zágráb ""'· Zagreb, pbarovinai j., ca. G. 

Stlmci n, Modrul adók. és pk., Modrus- Zdenl!ina, 11. t. és u. p. Stupnicki Leskoveo. 
Fiume 1llllo Modrui-Rijd:a, ogulini j., os. ll. S t r u c l j e v j e l. Strucljevo. 
Modrnl, L t. él u. p. ModruA. Struc)Jevo O, Zacretaki Pustodol adók., Z~-

Stltnr adók. és pk., Szerém vm.-Srijem, -tau- relje pk., Vara.stl vm. Varaitlin, krapinai j., 
panyai lupanjai j., ház -632, :E 1.681; H., Oo cs. G. Zacrelje, u. t. és u. p. ZaC!relje. 
q. Vinkaveze Vinkovci, 7.009 kh., tsz. Eszék - Sug"rica r-., Lukovo Sugarje adók., Karlop'IJO 
Oaijek, jb. Zsupanya Zupenja, ah. Viniloveze 1\arlobag pk., Lika-Korba.,a ""'· Lika-
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Krbca""• gospiéi j., 6, Karlopago Karlobag, Stara Gradiiikn, a. 1;, és •· p. Ógradiska - Stara 
•· t. és u. P• Karlopago Karlobag. GradiAka. 

Augarje Q, Lukovo Sugarje adók., Karlopago O, Lepoglavska Oliura adók., Ivanec pk., 
- Karlobag pk.. Likt~-Korbt~tltJ ••· "Likt~- Vt~rt~scl vm. Varddin, i'vaneei j., ca. o. hanoi, 
Krba""• gospiéi j., cs. ö. Karlupago Karlobag, L t. és u, p. Lepoglava. 
•· t. és u. p. Karlopago Karlobq. Sume6anl adók., Kril pk., Belo•ár-Körö• tltrl. 

Sugarska Duliba '""'- Lukovo Sugarje adót., Bjelovar-Krilevc\, ilumai j., hál 11!, t 651, 
Karlupago - Karlobag pk., Likt~-Korbava tim. H., sz., rk. éazma, kg. Lipovilnni, 1.3~! kh., tsz. 

• 
Lika-Krba•a, gospiéi j., cs. O. Brulane, a. 1;, Belov!r Bjelovar, jb. és ah. Gazma, cs. o. K1il, 
él L p. Karlopago Karlobag. 16, XXVII. 87, u. t. Kril, u. p. Ivanié vir-
~ u k a l o l. Gjuretina. lvanié-grad. 
tuUnec O, Svetoivanski Obrel adók., Szent- Snrne6anl O, Sumeéani adók., Kril plr:., Belo- ' 

ivinzelina Sveti ban Zelina pt., Zágráb ""'· •ár-Körö& vm. Bjelotlar-Krilet~ci, ilumai j., 
- Zagreb, azentivánzelinai svetiivanzelinai j., ca. O. Kl"il, •· 1;, Kri!, a. p. Ivanié vár Ivanié-
01. O. Szentivánzelina Sveti Ivan Zelina, a. t. grad. 
és •· p. Szentivinzelina Sveti Ivan Zelina. Sume6e adók., Bahrina pk., Po11ega ""'· -

. iuljam adók., GrgureTci pk,. B•ertm ••· Poiegt~, brodi j., biz 96, t .(.99, H., r ... o, rk. 
Brijem, mitroviezai mitrovicsi j., hú 176, ! Kani!&, 1.691 kb., taz. Pozsega -· Polega, 
t.Oli, Sz.,;=., rk. Mitrovicza Mitrovica, 4!.653 kb., jb. és ah. Brod, cs. 6. Sibinj 78, XXVIll, 91, 
tsz., jb. és ah. Mitrovicza .Mitrovioa, ca. O. a. 1;. Oriovac, u. p. Bebrina. 
GrgureTci, 70, XXVIII, 91 L 1;. .Mitrovica Snme6e O. Sumeée adók., Bebrina pk., Po11ega 
llitrovica, •· Grgurevoi. "•· - Poiega, hrodi j., 0, cs. G. Sibinj, a. t. 

Saljam O, adók., Qrgurnci pk., B•ertm · Oriovac, u. p. Bebrina . 
.._ Brtjea, mitroviczai mitrovicai j., .:f, cs. Sumetlea O, Otocsán Otoilac adók. és plt~ 
G. Qrgurevoi, L 1;, Mitrovicza -- llitrovica, L P• Lika-Korbafia tim. LiJ:a-Krbava, otocsáni -
GrlfUrevci. . otoilaci j., cs. O. Otocún Otoi!ac, a. t. és •· p. 

Suma DabroTlea r-., Suhopolfska BoroTa adók. Otocsán otoilac. 
Sotlopoije pk., VercJc.re tJm, Viroflitica, ver~- 1 Su me dj e L Sumedje. 
nei viro"riticai j., cs. O. Suhopo]je, u. 1;, és a. p. Sume1;1ioa adók., Dragorié pk., X Donja Sumet-
8uhopolje. lica, Gornja Sumetlica; Polleg a ""'·, Pozega, 

GIUIJa f"'\1 Postara Palak ad6k., Bobota pai:ráczi - pakraci j., ház 67, i, 510, Sz., rk. 
pk., B•erént "•· SriJem, vukovari j., cs. O. Patrácz Pakrac, kg. Kusonje, 7.fi09 kb., tBI. 
Bobota, a. t. Borovo, u. p. Bobot&. Pozsega Poll'ga, jb. és ab. Pakrácz Pakrac, 

la•a Harlad t""\ Rétfalu Relfala adók. éa ca. o. Pakrácz Palr:rac, 78, XXVII, 89, u. t. 
pk., vm. Virot~itica, eszéki - osijeki Pakricz Pakrac, u. p. Spanoviea. 
j., ea. o. Eszék Osijek, a. 1;, é8 •· p. Német- Sum e t l i o a L Cerniilka Sumetlica. 
létfalu Njemai·.ka Retfal(l. So.mica r., Borovo adók. és pk., See,t. t~m. 

Suma Ilja6 r-., Vuka adók. n pk., Veróc•e Srijem, vu.ko\·ari j., cs. O. Vukovir Vuko·var, 
tlfiS, VirotJilica, diakovári - djako"Voi j., ca. G. •· t. és u. P• Borovo. 
Vuka, u. t. Vuka-Dopsin, q, p. Vuka. . Sumon161 r-., Jezero adók., PiaAki pk., 
. Suma LjeskoT&6a r-., Gornji Varol adók., rus-Fiume . .,... Moclrus-Bije~a, 

Ógradisko. Stara Gro.diAka pk., Poueg11 vm. cs. 6. PlaA~ u. t. és a. P• P!~ki. 

• 
l·· 

Poiega, ~gm diskai novagradiAkai j., cs. G. Sum o n 1 é se l o ~· Su~on1é1. . 
Ógradiska Stara Gro.diAka, a 1;, és 8 , p. Ógra- Samonje '""'- Pla§kl adok. és pk., Moclru.-
diska Stara • Fiume ""'· Moclrui-Bijeka. ogulini j., cs. o. 

~ L D d ... . ,_ Plaiki, u. 1;, éa u. p. Plask1. 
~:~Ilma ug r-, renovac a óa.. es pa.., 8- . 1 D 1.6. 

v ó · y. 't . · 1 t- . 1 t' . u m o ' e c . o 1 t. 
,. er cse vm. 1ro"' J Ca, sz a ID&l s a IDa1 .11 O Ci k · CrJ''-ven1·oa adó L. .._ 

j " Sl t" ... . D .. .... .... 1 1 ~:~ap era , r vemca .. ... .. . , cs. u, a lDSa.l renovao, a • .,, .111.1 .. eu , •· p. k .. ,. :. F' _ 'll :. • B.. .. · k 
SI t. ,_. D p ., ..IKO.:.rua- 1ume ""'· ..IKO.:.rus- IJellitJ, Cll' -

O. tnSa.l reDOVU.C. 'k · · • C' k · ''-. . . . - or1 vemca1 J., os. O. 1r ·vemca orJa.· 
AamanOTel O, Jak~1ék1 Cerovac adók., Jaki1~p~, venica, a. 1;, és a. P• Cirkvenica Crikvenica. 

Pouegt~ ~m. Poeega, . polegal ~·· Suplee r-., Plasi!anaki PoUmm adók., PiaAki 
oe. O. KutJevo, u. t. Blacko-JakA1é, a. p. Jili1é. pk., t~.s. o.ru-

Plesno r-., Plesno adók , Krapje pk., lini j., cs. o. Plalki, •· 1;, éa a. p. Plaiki • 
Po•sega ""'· Pozega, novakai j., 01. G. Jue- 8 u p i c e l. Jezerske Supice, Supice, 
novae, o. t. Jasenovac, u. P• Krapje. SupJJa Llta f"'\, Podboraki Batinjani adók., 

Suma Pl'nAulk '""'- Non VaroA ndók., Ógradiska VanJski Daruvar pk., Po11ega vm. Polega, ua-
- Sta-a Grauiiíka- plr ., Po•sega "•· Polegt.J, 1 ruvari j., ca. o. Dal'uvir Daru var, u. t. 
újgra•liskai novqradiAkai j., ca. G. Ógl'adiska ~ Koneanioa, a. p. Daruvir Daru var • 

• 

• 

• • 
• 

• 

• 

• 

• 
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Sardone O, Komin adók., Szentivánzelina SuAnjevol Q, Susnjevci adók., Trnjani J*.. 
Ivett Ivan ZeUna pk., Zágrtí.b .,.., Zagreb, Poeaega v·m. Polega, brodi j., oa. G. Garoill, 
..entivánrelinai svetiivanzelinai j., aa. G. Szent· u. t. és u. p. Garl!in • 
h"inzelina Sveti Ivan Zelina, L t. 6a •· p. SuAnjevo selo r-., Oitarije adók. 6I pk., 
•entivánzelina - Sveti Ivan Zelina. rvs-Fivme vm. Motlrvi-Bijelca, orn1ini i. 

Su i a n j l. Ceaariilki Susanj, Krmpotsti Sulanj. cs. G. Josipdol, u. t. Ogulin, a. p. O§tarije. 
llh1le]J-breg Q, Knpina adót. él pt., Varaad ~ u t e j e v a c l. Zapeé. 

... Yaralai-. k:rapinai j., -. G. Krapina, Svajcarija r,, Donja Motil!ina adók., 
L t. • u. p. Krapina. · N &Si ce, pk:., Verócee vm. Virovitica, nuieá 

8 u l n j a r l. Daljak.i Auinju, Susnjar. naiicei j., cs. G. Nasicz Na!iice, u. t. éli L ,. 
811ADjara adók., StetaDja pk., Bdoeár-KÖf'öa Nasicz Naiioe. 

... Bjeloear-Krikeei, eum .. j., hú ~. f. SvaJjkoveo r-., Velika Ves adók., Zdreije pL, 
U7, H., rk:. !1.083 kb., ta. Belod.r Varasd va. Varaztli", krapinai j., -. l. 
Bjelovar, jb. és ah. es. l. lvan1b, 16, Zal!retje u. t. él •· P• Zal!retje. 
lXVII, 87, L t. •· p. lftDBka. Sn]Jugovo f"'- Potok adók., Popova6a )IL. 

SuAnjara Q, Suinjara adót., atefallje pk., Belovár-K6röa ""'· Bjeloear-Kriieeci, t. 
lhlovár-Kör6a "•· l!azmai tinai j., 01. o. Popoval!a, U. t. él L p. Popova~. 
j., c1. G. Ivanaka, L t. •· p. S v a r a e L Brod na Kupi. 

SuADjarl adót., Kril pk:., X DoDji Prnjarovec, S'rlca adók., Otol!ac plt., X Goria Lipo~ 
Qornji PrnjaroTBC?, Sul.njari; BelHár-KÖf'6• ., •. Otooki 'fiaovao, Ponori, Svica, Svi6ki KcmWi1 
-Bjdoear-Krikoci, j., laAa 186, i 781, Lika-Korbaea .,.. Lika-Krbava, otoc86111 
8., rk. Kril, kr. 1.908 kh., taL Belovár otol!aci j., hú S"- i !l.~iU, H., u., o ú • 

_ Bjeloftl', jb. Íll ah. -. G. Kril, 16, Kuterevo. .:f, 7.!68 kh., tsz. Goapi6, jh. Íll & 
XXVII, 87, L t. 6a L P• Kril. Otol!ac, ca. G. Olocsin 0~ 'flt 

SuADJarl Q, AuiD,jari adók., pt., Bdo- XXVI, 86, •· t. és u. P• Otocaá.n Otoaao. 
Nr-Körö_• .._ Bjeio'IIM·Kril..O, l!umai J., Anoa Q, Svica adók., Otocaán .... 
•· .o. K~ ·~ L 6I ~ P. . Lika-~•·baea v111. Lika-KrbfMHJ, otoCiáai-

S u i n J a r 1 L J&D,Jogorski . Kamen1k1 oioQci j 0 .:f CL o otocaán <>tol ae, ._ t. 
. ~njari, .T~viüi ~~ari. . 6. •• p. "'oto~sU1

1 

Ot~6ac. . · 
S u l n J a r 1 L To"111111ko GeroYo. 6 • 
Aulajar161 A, Janj& Gora adA., Piaiti pt. D'rl6Jd Iomiél '"'• Sv1ca &dók., Otocab 

Jfodr••·Fiv., .,., Modrwi-Bi,Jd:-, Cll"lini Otol!ac pk., Ltia-_K_orbava ~··· Lika-Kr~ 
j., es. ö. Plaiki, .. t. u L p. Plaiti. . -· otoii&Cl J., cs. G. Otocaán Ot--. 
AdaJ~ r-., Lukovo Sugarje ad6k., :larlopago •· t. es •· P• Otocsán Otol!ac . 

- Karlobq pt., .., Ltka- Avrakarloa adók.,Rujevac pk., Zágráb .., 
~rbatla, roapia j., ca. G. Karloparo Kulobag, Zagreb, dvori j., hú 48, i (06, Ss., -
•· t. és L p. Karlopara Karlohaf. Brdjani, !1.671 kh., tsz. Petrinja, jb. DYae. 

SaAnjeTCl adók., pk., Poucg• ... ah. Petrinja, cs •. G. Rujevac, 96, xxvn, 88, ..... 
Poiega, bzMi j., hú: 76, i 388, SL, h., m., rt. Dvor, •· P• Rujevaa.lrl 
Trnjani, rk:. PilkonYei, q. :llokol!eTik:, 1.861 Avral:arioa ö. Snakarica adók., Rujevae pk.. 
kb., tu. Polep, jh. Íll ah. Brod, Zál/f'áb tim. Zagreb, dvori j., cs, o. Ruje,..., 
-. G. Gariin, 78, XXVIII, 91, L t. Íll L p. Garein. u. t. Dvor, ·L p. Rajeval!ki . 

• 

• 
• 

' • • 

• 

• 

8 z a r ka IZ i g e t l. B vrakin Otok. . j., o' es. It. Tenye Tenja, r (Dri1' .. 
Szarvas-Sanali adók. és pk., Verebe.,., szarvas), ~-

Viromtica, eszéki osijeki j., hAz !14.9, i 1.191, sz e D t r y o r r y l. Sveti Juraj . SzentiJyOliJ· 
1., o, 1.849, kb., tu., Eszék Osjiek, jb. Eszék Sz e n t i v á n z e l i n a L Sveti Ivan Zelina-
alaóvároa Osijek donji grad, ah. Eszék Osi- Szentiv4nzelina. 
jek, cs. G. Tenye Tenja, 78, XXVIII, 91, &;1. Szentlászló tulovo adók, Ernestinovo pk. 
r (Drávaazarvu), ~- )( Erneatinovo, Szcntlá.szló Laslovo, Vrbik l 

Q, Szarvas Sa.rval adók. és Vertkee tim. Vi,·ovitiaa, eszéki osijelti j., 
. pk., Verócee v•. Virot~itica, eszéki - osijeki ház 84!, i. !.0!0, M., n., ~, r.k. és kar. JW~zék 

• 

• 
• 
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• Szen-Ten 16tH 

Olijek, 4..918 kh., tsz. Eszék Osijek, jb. Eszék. Szlatina Slattna adók. él pll:., X KuiW.nica, 
felsliváros Osijek roruji rrad, ah. Eszék Szlatina Turbina; Veröc•e t~m. -
Oaijek, cs. o. Markuiiica és Tenye 78, VirotJitica, ulaünai alatinai j., ház 608, i 
XXVIU, 91, r Las- H., m., u., n., f!, .:f, (1, rk. Sladojevei, 
lioYo-Korog), p. u. . th., tsz. Eszék Osijek, jb. él ah. hely-

Szentlászló- LasloTO Q, SzenUAszló Lulovo ben, cs. 6. helyben, 78, XXVIII, 89, r. 
adók., Emeslinovo pk., Veróc•e t~m. Virot~itictJ, _[ll e. ~-
-éki · j., ~, cs. G. Marituiica és Tenye SzlaUna SlaUna mY., Bilatina .•.. Biatina . 
- Tenja, (Szentliszló-Kórógy ndók. és plt., V•óc•e ~m. VirotJitica, szlatinai 
Ina-Korog), p. u. alatinai j., ef, .:f, J), ca. 6. helyben, r. 

8dazek v., Ztigráb ""'· Zagreb, _[Ile. ~· 
..U 893, f. 7.881, H., m., az., azlovén, n., eseh, g z 616 8 1. Bele§ . • 

•• 

S z l u i n l. Slunj Szluin. 
6, 1), 4-.00J kb., ta. Petrinja, jb. éa ah. hely
lieD, cs. G. helyben, 68, XXVII, 8!, r 

és Caprag), _[ll e. . S z o l n o k p u 1 1 t a l. Solnak - S10lnokpuuta. 

• 
• 

• 
• 

• • • 
• 

• 

• • , 
• T. . • 

• 

. 

'l'ahud '""- Ponlkve adók., Gornje Dubrava pk., T am a i l t a L Trlteaiea. · 
.odru1-Fiume ""'· Motlrus-Rijeka, oaulini Tanac r, Uiitica adók., Jasenon.e pk., Po••ega 
j., oe. o. Severin na Kupi, •· ~ Tounj, u. p • .,.. Polega, novskai j., oa. o. Jaaenovac, u. t. ... 
eornje Dubrava. és u. P• . 

n, Zrmanja-vrelo adók., Zrmanja T a n • r a j t a r i L :l.01tanjevac. · 
Jlk., Lika-Korbat~a t~m. Lika-Krbat~a, gra~ci Tanka I .. n, lldók,, lutina pk., 

. j., •· G. Zrmanja-nelo, •· t. éa u. p. Zrmanja- Bdat~ár-'R'6rW... Bje'loflar-Krimei, 

• 

j., ca. 6, KatiDa, L ~ éa L p. lutina. 
• 

Taltor-dTOr r;. adók., Hum na Sutli T a r a 6 i l. 
• 

Jk., Vara1tl ""'· VartJitlin, pregradai j.~ •· G. 'l'aruTiee r, Boletiaa adót., 
Brod, u. t. Pregrada, a. P• Hum na SutJi pk.,. Verdele ... Vtro.itie•, Terdczei viro 

adót., Hrastovica pk., Zágrtill ""'· viticai j., ea. a. Ver6ole Viro'riti-, L ~ • 
- Zagr•b,· petriojai j., ház 78, f, '12, H., rk. a. ,. 

• 

kg. Petrinja, 961 kh., tu., jb. ál ah. T&rllo (), Lepii6 adót., Bn8i pt., Zá1r~ 
ca. G. Petrinja, 96, XXVII, L ~ és H&. Z.gr.t, d1J80seloi j., e~. l. lloitar lvani~ 

L P• Hrastovica. L ~ rir l vani6-grad, L P• Breri. · 
O; Taboriita adók., Hrutoriea pt., T a t a l o v i 6 i L 

.-gráb ""'· Zagreb, petriojai j., •· l. Petrinja, Tatar-Tarol""' Gnojnice adók., Getin-grad pt., 
• 

L ~ és a.. p. Hrastovica. Jlodrv1-Fiu.e ... Jlotlr.H-Bijeka, szluini-
T a b o r i il t e l. Koreni~ko Vrelo. allliQi j., ea. l. Cetin-rrad, L t. :izluin Slunj, 
T a h o r i l t. e L TaboriAte. · a.. p. Cetin-cneL 
'l'aborBko 0, Hnm na Sutli adók. .. pll:., V11- TanDI ""' Obi~ ad~n:., .lla,ja plt., Ztigráb 

rcstl Varaltlitt, pregradai j., o, ca. G . .,,._ Za~, glinai j., cs. G. ObljaJ, u. ~ Glina, 
Humaki Brod, L t. Pregrada, L p. Hum na u. P• Maja. 
SuUi. Teclronc Q, Preeae adót., pk., Ztigrdi 

Tajlarl O, Gora~i adók., Prezid pk., Jtlorlrt~l· .,.. Zagreb, dugoaeloi j., •· O. Kloltar Ivanió, 
rtume f1m. Motlrui-Bijeka, Mbari j., os. G. u. ~ lttni6 vir hanié-grad u. p. Bregi. .. 
Cabar, u. t. és a.. p. Prezid. T e t i 6 l. Tekia. . · 

Tajnone n, Zoljan adók., Naaicz Nüice pk., Tekiti O, Benelovci adót., Jaktié pk., Po••• ga 
'Yeröc•e ""'· Viro"itica, naaiczi nasicei j., Po'Hga, po.aegai poterai j., ca. o. Pozsep 
•· ö. Nasicz Naiiice, L ~ és u. p. Nasicz Polep., L t. Blacko-Jakilié, •· p. Jakiié. 
•.sice~ T el e t a r i l. loatanjenc. 

Tn kallee n; BaAke. Oiitari}e adók., Karlopaga TemoTec O, Wretski Puatodol adók., Za"reél' 
- KarJabag plt., Lika-KorbtJtiCf "'"· Lika- pk., Var••tl ""'· Varaltlin, trapinai j., cs. ll . 
Krba""' Bospiéi j., ca. o. Brulane, u. ~ Zaereée, •· t. él •· p. Zaereée. · . 
•· p. Bnske Ostarije. Tellja TenJe adók. és pk., ){ Adica, BeUnia 

T ak a l n i k l. Netretiéko Bukovje. Dvor, Ada, Tenye Tenja, Tenjaka Bran· 
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jevina, Tenjaka Palilula, Tenjski Kunovci, Topolik; G. Klokoi!evci, u. t. Susine-Gjurgjenovat•, n. ,,, 
Ver6c•e ""'· - Viro11itica, eszéki osijeki j., ház N asieze N a.~ice. 
681, i. 3.4-411, Sz., n., h., :f-, rk. Eszék Osijek,; Tepltk n, Lukovo Su?arje adók., Karlopago -
7.866 kb., tsz. Eszék Osijek, jh. Eszék alsó- Karlr.•bag, pk., Lika-Korba1Ja vm.-Lika·Krbava, 
város Osijek rionji grad, ah. Eszék Osijek, gospiéi j., es. ö. Bru!iane, u. t. és u. p. Karlopago 
cs. 1!. helyben, 78, XXVIII. 91, u. t. Eszék Osijek, Karlobag. 
[SJ. TeJ)i\in Dol Q, Ploi!a adók., Lovinae pi., Lilca-

'fenja . Tenye O, Tenye Tenja ad6k. és pk., Korbava vm. Lika-Krba11a, grai!aci j., es. 11. 
Verócse vm. Viro11itica, eszéki - osijeki j., :f-, G01·nja Ploi!a, u. t. Lovinae, u. p. Gornja Ploéa. 
cs. o. helyben, u. t. Eszék Osljek, C8:]. Terezlno Polje Tr6zenföld O, Gornje Bazije 

T e n j e l. Tenja. adók., Lukács Lukai! pk., Verócse ""'· 
Tenjskn BraDjeTina ~. Tenye Tenja adók. Viro11itica, ver6czei viroviticai j., cs. G. Tré-

és pk., Veróc.re vm. Viro1Jitica, eszéki osijek1 zenfOld - Terezino Polje, u. t. és 11o p. Barra. 
j., cs. 1!. Tenye Tenja, u. t. Eszék Osijek, T e r e 1 o v a c l. Suhopolje. 
a. p. Tenye Ten~ T e r e z o v o l. Batinsko Terezovo. 

'L'enjska Palilala f'\, Tenye Tenja adók. és· T e r i h a j s k i R r i j e g I. Klake. 
pk., Veróc1e ""'· Viro11itica, eszéki osijeki T e r z a t t ó l. Trsat Terzattó. -j., cs. 1!. Tenye Tenja, •· t. és u. p. Eszék . T es t e r a P u s t a l. Cerevié. 
Osijek. · Tiborjanel adók., Vanjsko Valpovo pk., }( 

Tenjski AnfillnoTUe adók., Tenye Tenja pk., Ma~kovica, Tihorjanci j Verócse vm. Viro1Jitica, . 
X Drvaru§a, Josipin Dvor, Osjei!ki Antunovac, eszéki osijeki j., ház 78, ! :374, H .. rk. YeliS
Tenjski Antunovac, Tenjski Korogj-grad, Tenjsko· kovci, 1.176 kh., tsz. Eszék- Osijek, jh. Eszék 
Polje; Veróc.re 11m. Viro1Jitica, eszéki - osijeki fels6város Osijek gornji grad, ah. Eszék Osijek, 
j., ház 65, i. 483, M., sz., h., rt. I!:szek Osijek, cs. O. Valpó Valpovo, 78, XXVlll, 91, u. t. és 
kg. Tenye Tenja, '.!.~88 kh., tsz. Eszék - u. p. Valpó - Valpovo. 
Osijek, jb. Eszék alsóváros Osijek donji grad, ah. Tiborjanel Q, Tihorjanci adók., Vanjsko Val-
Eszék Osijek, cs. ö. Tenye Tenja, 78, XXVIII, povo pk., Vt:rócze vm. Viro11itica, eszéki -
91. u. t. Oajecki Antunovac, u. p. Tenye Tenja. osijeki j., cs. o. Valpó Valpovo, u. t. és u. P• · 

Tenjskl Antanone O, Tenjski Antunovac Valpó Valpovo. 
adók., Tenye Tenja pk., Veróc.r11 t1m. Viro· Tlél O, Cameralmoravieza -- Komorske Mora-
t~ifica, eszéki osijeki j., es. ö. Ten7e Tenja, vice adók. és pk., Modrus·Fiume ""'· - Modru.~-
a. t. Osjecki Antunovac, u. p. Tenye Tenja. Rijeka, vrbovskoi j., es. O. Vrbovsko, u. t. és u. p. 

Tenjskl Kllrogj-grad 0, Teujski Antunovac Cameralmoravicz~ .- Komors~~ ~oravice. 
auók., Ten y e Tenja pk., Veróczt: 1JM, Viro- Tiganj ~. N1k.1~eze Nl~l'_lCl adók. és . pk:, 
11itica, eszéki- osijeki j., es. o. Tenre Tenja, ""'· B_n~em, rum~l.J.,. os. O. Dobnne1. 
u. t. Brijest, 11, P• Tenye Tenja. u. t: és .u. P• N1kmcze N1k1ne1. 

_ . T 1 g 11 n l. Dubravec. 
TenJsk~ KunoTCi ~ •. Te?~e TenJ~ adók:. é~ Tlhoeaj Q, Slavetié adók., Petrovina pk., 

p ö., Veroeze """ V•r01J1t1ca, eszéki oslJekl z. 'b '7 b · k · · 1 h k · 
· 11 T .,. · t. E ék 0 . k a gr a ""'· oa gre J as a1 Ja s re ars 01 
J. cs. T. enyeT .-eliJa, u. sz - SIJe ' j., cs. o. Kalje, u. t. Jaska Jastrebarsko, u. p • 
. u. P• enye enJa. Petrovina. • 

Tonjsko Polje n, Tenjski Antunonc adók., Tibovo Q, Bród K./m. . Brod na 
Tenye Tenja pk., Verócze vm. Yiro1Jitica, Kupi adók. és pk., Modrus-Fiume ""'· Mod· 
eszéki osijeki j., cs. i), T~nye Tenja, u. t. rus-Rijeka, delnicei j., os. 11. Delnice, Uo t. és 
Osjecki Antunovac, u. P• Tenye Teuja. u. p. Hród K./m. Brod na Kupi. 

Tenye Tenja adók. és pk., X Adica, Betinin Tijanl O, Draga adók., Su§ak pk., Modrus· 
D1or, Kli!ika Ada, Tenye - 'l'enja, Tenjaka Brau· Fiume ""'· Modrus-Rijeka, su!iaki j., cs. 1!. 
jevina Tenjska Palilula, Tenjski Kunovci, Topohk j Subk, u. t. és u. p. :Susak. 
Verócze 1Jm. Viro11itica, eszéki osijeki j., Tlnutrcl adók., Staza pk .. Zágráb "'"· Zagreb, 
ház 681, i. 3.4-4-6, Sz., n., h., =t-, rk. Eszék Osijek, kostajnica j., ház 8~, :E 504, H., sz., rk. Kos· 
7.866 kh., · tsz. Eszék Osijek, jh. Eszélt alsó- tajnica, kg. Meminska és Utolica, 987 kh., tsz • 
város Osijek donji grad, ah. Eszék - Osijek,. Petrinja, j h. Kosta.jnica, ah. Petrinja, es. ö. Crkveni 

l • 

es. G. helyben, 78, XXVIII, 91, u. t. Esztik ....- Bok, 95. XXVU, 83, u. t. és u. p. Sai. 
Osijek, ~· Timarcl O, Timarci adók., Staza pk., Zagráb 

Tenye 'fenja Q, Tenye - Tenja a~ók. f1s pk., ""'· Zagreb,_ kostajnicai j., es. ö. Crkveni Bot, 
Veróc111 11m. Virot~itica, eszéki osijeki j., :f-, 1u. t. és u. P• Sai . 
es. 1!. helyben, u. t. Eszék Osijek, 18J. l Tisanlé-jarek O, Zabok adók. és pk., V•-

TeodoroTac r-., Klokoi!evci adók. é:1 pk ., Ve-
1 
rasd mn. Varazdin, krapinai j., ca. o. Zabok, 

róc•e tim. Virovitica, nasiczi na!iicei j., cS·, u. t. és u. p. Zabolt. • 

• • 
• 
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'l'isovac adók., Staro Petrovo selo pt., Po- slunji j., oa. 6, Gornja MoWa, L t. S1Jnin 

18ega "•· Polega, újgradistai novagradiikai Slunj, u. p. Primillje. 
j., bú 65, :! 366, H., rt. Staro Petrovo aelo, !1.997 Tobollóki J f"'- Tobolié adók., Primiiije 
tb., tsz. Pozsega Po!ep, jb. és ah. Újrradisk k., Modru.-PiutJUI em. Motlrui-Rijeka, a p 
- Nova cs. ll. Staro Petrovo sel uini slunji j., cs. o. Primililje, u. t. Szluin o. az l 

• 

78, XXVII, 89, u. t. éli a. p. Staro Petrovo ael Slunj, a. p. Primililje. o. 
l o Tlsonc Q, Tisovac adók., Staro Petrovo se Toboliókl Milkovl61 f"'- Tóboli6 adók., Pri-

pk., PoiBega "m. Polega., újgradistai nov Alje pt., Motlrvs-Fiv•• "•·-
• 

a- m: 
jrradilkai j., cs. O. Staro Petrovo aelo, u. t. ka, nluini slunji, cs. ö. Primiilje, u. t. Szloin é • J fi 
•· p. Staro Petrovo sei o. Slunj, u. p. Pri e. 

T i a o v a c l. Jasenai!ki Tiaovac, Oloi!ti Tis Tobollóki Sekullól r-., Tobolié adók., Primillje O· 

ne, Zabrdsti Tisovac, Zombera6ki Tisovac. ., Motlrvs-Fivme """ Modrvi-Rijeka., pk 
adók., Srb pk., }( Osredai!ki Vqn. luini slunj1 j., cs. O. Primillje, u. t. Szloin n, sz 

Tiikovac; Lika-Korba."a "m. Lika.-Krba.v Slunj, a. p. Primi!ilje. a, 
alsólapaczi donjilapaci j., lláz 49, :! 374, S Tobollóki Vakellél f"'\ Tobolié adók., Pri-z •. 
kg. Osredci, 6.505 k.h., tsa. Gospié, jb. Alsólapa ilje pk., Modrva-Fivwt~ ""'· Motlrvi-Ri· • ez m1 
-Donjilapac, ah. Grai!ac, cs. O. Velita Popin ka. szluini slunji j., cs. O. PrimiAlj ·, a. t. • a, JB 

Sz 79, XXV!, 86, u. t. és u. p. Srb. luin Slunj, u. p. Primillje. 
O, adók., Srb pt., Lik Toilak ndók., Veljon pk., Modrvs-Fivme a· 

Korba.'IJa. 'IJm. Lika-Krba'IJa, allólapaczi m. Motlrvi-Rijeka., szluini slunji j., ház 49, " · donjilapaci j., cs. o. Velita l'opina, u. t. éa a. ~81, Sz., kr. Veljon, 807 kh., tsz. Ogolin, jb. P• i. 
és Srb. . ah. Szluin Slunj, cs. G. Veljun, 79, XXVI, 84, 

T i lm i n V a r o !i l. Viaoé.· t. és u. p. Szluin Slunj. L 

Tkalcl O, Krapina adók. és pk., Varasd t~m Toilak O, Toi!at adót., v ... Ijun pk., Motlrva· • 
- Va.raldiri, trapinai j., cs. O. Krapina, L t. ivflle 'IJfll. Motlrvi-Rijeka, szluini - slanji és F: 
•· p. Krapina. cs. O. Veljun, a. t. és u. p. Szluin Slunj . • J., 

Tk a I o i J. Vrhovac. T o 15 ak l. Perjasi6ki To6ak. 
Ct Tkalec adók., Raven pk., X Donji Tkale Toll6 Q, Pisai5 adók., Podlapac pk., Lika-

IG Gorn,ji Tkalec, Grabrii!ak; Belovár-Kör6s t~m. orba."a t~m. Lika-Arbat~a., odbinai j., cs. o. 
Bjeloflar-Kriie'IJci, kOrOai - triJevcii j., ház 11 odlapac, u. t. Buni6, •· p. Podlapac. ' p 
:! 669, B., rk. Gornji Dubovec, gk. KOrOs T o l i é l. Tulié. 

• 
··-

Kri!evci, 1.689 kh., tsz. HelovAr Bjelovar, j b. 
é> ah. KOrOs Kriievci, cs. G. Vrbovec, 16, XX v. 
88, u. t. KOrOs Kriievci, u. p. Raven. 

Tkalec Q, Bisa.r adók., Gornja Rijeta pk. 
' 

Varasd Varaidit&, novimaroft j., os. o. 
Gomja Rijeka, u. t. SzentivAnzelina Sveli Iva n 
Zelina, u. p. Gornja Rijeka. 

• 
l· 

o. 
Tobolló adók., Primiilje pt., X Brdari, Cek 

noviéi-aelo, Katiéi, Milddinovi61, Mreinioa·vrel 
Obljai&C, Popoviéi, Primi!iljanski Tuk, Radoni 
'l'oholié, Toboliéti Botiéi, Tobol~éti Iliéi, Tob 
lii~ki Jani!iéi, Toboliéti Milhoviéi, Toboliéti Sek 
Mi, Toboliéti Vukeliéi; Motlrua-Fiume ""'· 
Jlodrv8-Bideka., szluini alunji j., ház 269, 

éi, 
o-
U· 

-
! 
z. 1 .ö:ll~. Sz., -T, 1·k. Tounjski Trlié, 9.507 kh., ts 

O~ulin, jb. és ah. Szluin Slonj, cs. o. PrimiilJ 
í U, XX V l, 84, u. t. Szlui.a Slunj, u. p. P 

• e, 
• 

ll-

mislje. 
8• Tobolló O, Tobolié adók., PrimiAlj e pk., Motlrv 

Fi u"" vm. Modrvi-Rijeka, ~;zloiui alon 
j., .:f, cs. o. Primiiije, •· t. Szluin - Slun 

.. 
J l 
• J, 

ll. p. P ri miilje. 
'l'oboliéld ~' Tobolié adók., Primili lj e 

pi..., Modrus-Fivme tim. Modrus-Rijek a, 
szluini -·- slunji j., cs. O. Gornja Moi!ila, u •. t. 
S:duin !:ilunj, u. p. Primi.Alje. 

Tobollóki Iliéi r-., Tobolié adók., Primisija p k., 
Motlrvs·Fivme ""'· Modrus-Bijeka, szlui 

• 
Dl 

' 
• 

B 
Tolnlca 0, Kalinone adók., Gjorgjevac pt., 
elo"ár-K6r6s fJm. Bjelo"a.r-KriitlfJci, gjor
vaci j., cs. O.· Gjurgjevac, u. t. és u. p. Gjor-• 

Je 
• 

8' J ev ac. 
T o m a j i 6 D r a g a l. Tomajiéi. 

• es 
Tomajtói r"', SzentrYGrgy · Sveü-Juraj adók. 
pk.,Lika-Korba'IJa. "•·- Lika-Krba.11a, zeng@'i 
senji j., 01. o. Zengg Senj, a. t. P.s u. p. 

Sz entgyOrgy Sveti Juraj. 

ti 

h 

Tomali adók., Trojstvo pk., Belo"ár-K6rtJa 
"'· - Bjelo"a.r· Krize"ci, belovári - bjelovari j., 
áz 193, i. 9lt', H., az., rk. Ciglena, kg. Novos~l
ni, 1.790 kh., tal., jb. és ah. Belovár- Bjelovar, 
. o. Belovir Bjelovar, 16, XXVII, 87, a. t. 

• Ja 
CB 

B elovir Bjelovar, u. p. Miiulinovac. 
• 

Tomali Q, Tomali .adók., Trojslvo pk., Belo-
tlá r-K6r6s Bjelo"ar-Kriie'IJci, belovári

elovari j., cs. O. Belovár Bjelovar, u. t. Be-b j 
l o vár Bjelovar, u. p • .Milulinovac. 

! 

D i 

Tomdanei adók., Gorjani pk., V er6c1e '*· 
Virotlitica., diakovári djatovoi j., ház 153, 
873, N., h., rt. Gorjani, J.ö50 kh., tsz. Eszék 
Osijek, jb. és ah. Diakovár Djakovo, cs. ö. 
akovár Djatovo, 78, XXVIII, 90, u. 1. Vit

It ovci, u. p. Gorjani. 

Tomalanel Q, Tomosanci adók., Gorjani pk .. 
tlf'Ócee ""'· Viro'IJitica, diakovári djako,·oi v: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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-
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. 
' 

' 
• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.. 
' 

Tom-Tom 

j., -. G. Diatovar - Djakovo, L t. L ,. potok, 96, XXVI, M, •· t. Károlyvaroa - Karlo-
8orjani. vac, •• P• NeireU6. 

TomaAenl 0 1 l:alje adót. é1 pt.. gdgrdb TomaRnlea O. Tomainica adók., Netretió pt., 
... Zagreb, jaakai - jastrebarakoi j., ... G. Zágráb fltrl. Zagreb, károl)'v6.rosi karlov&CIII 
Kalje, •· t. KraAió, •· p. Kalje. j., cs. G. Maii Modrullpotok, u. t. KirolJviroa -

!omalene adók., Klanjec pk., X PoUee, To- Karlovao, u. p. Netreti6 • 
8deveo, Tomdeveaka LuM!nica, Tomdaveaki T o m (l e v a D r a r a L Donji Kosinj. 

' 
lloboveo, Tomdaveaki Letovban, Tomaievecki Tomlea adók., Podvinj pk., Po.aega ""'·-
Jlakoyeo; Varasd ""'· Varaldin, klanjeci j., Poiega, brodi j:, ház liO, f. !!79, H., rk. Podvinj, 
lllá 801, i 1.617, H., rt. Klanjec, és Velika .f.60 kh., tsz. Pozseg& jb. és ah. Brod, 
lrpenja, 1.7.68 :th., tsz. Varasd jb. 01. G. Brod, 78, XXVIII, 91, a. t. Brod, L p • 
.l.laDjec, ah. 01. G. Klanjec, 58, XXV, 81, Podvinj . 

• 

L t. 6II L p. Klanjec. Tomlea O, Tomica adók., Podvinj pk., Poueg• . 
TomaleTec O, Tornalevec adók., Klanjec pk., flfrl, Poiega, brodi j., cs. G. a. t. Brod, 

Yara1d .,." VaraidiR, j., ea. G. L p. Podvinj. . 
L t. él u. p. Klanjec. Toml~l O, Gameralmoravic.za Komoni:e Ko-

T om a l e v e c L Bisilki Tomalevee, Billtu ra vice adók. é1 pt., Modf'tfi-Fiume ""'· -
pelki Tomalleveo. · Moc:Jru8-Bijd:a, vrbovskoi j., ca. O. Vrbovlko, 

!oJD.aleTe~ka La~elnloa O, adók. a. t. Komonke Moravice. 
~jec pk., Varaaci na. VaraidiR, klanjeci a. p. Vu~ini6-selo. · . . 
j., ca. G. Klanjec. u. t. és a. p. Klanjec. T o m i 6 i l. Gornja D1·elnioa. 

Bobone O, Tomaiel·ee adók., T o m i 6 i I. Tu!evió. · 
Ilanjeo pt., Vara1d filii. Varaidita, klaDjeoi Tominac-draga r-., adók., Jezerane 
j., ea. G. Klanjec, u. t. ·é:~ a. p. Klanjeo. pl.., Lika-KorbatltJ ""'· · Lika-KrbafiG, brinjeij .. 
!omalen~Jd LetoT~an O, Toma§evec adók., os. G. Jezerane, •· t. Jezerane, u. 

llanjeo pk., Varala fltrl, Varalc:Jin, · Tomlugaj adók., Grna&c pk., X 
j. ea. G. Klanjec. u. t. és a. p. Klanjec. Graa&éki Deringaj, Tominaraj, Tomingajaka Tupala, 

Rakone O, Toma§eveo adók., Tumingajate Tomingajaki Ljuborié, 
pt., Vara1d tlfll, VaraldiR, klaojeci Uiiva Draga; Lika-KorbatltJ fiW. Lika-Krbat~a, 

j.. 08. G. Xlanjec, •· t. és L P• Klaojec. , gralaci j., hál 188, i 1.04.ti, Sz., .;=., 3.870 kh., 
!omaAen~ko PoloD,je 0, Bisa!iki Tomalavec tsz. Gospió, jb. éa ah. Graa&c, os. G. Gra~ 7\•. 

adók., Gomja Rijeka pk., Varala flm. Varal· XXVI, 86, u. t. és •· P• Gw'ac. . 
.UR, novamarofl j., os. o. Szentiváozelina Sveti Tomlngaj Q., Tominaraj adók., G:raaac pk., 
mn Zelina, L t. Szentivánzelina Sveli lvan Lika-KorbQ.fJtJ ""'· Lika-Krbat1a, ~ra~ci j .. 
lelina, a. p. Gornja Rijeka. .:f-, os. o. Gra6ac, a. t. és a. p. Gral!ao. 

TomaAeviú Brdo r.., Studenci adók., p.~ruiié T o m i n g a j l. B1-uvanjski Tomingaj. 
pt., Lika-Korbáea tHII. Lika-Krba'Da, reru- Tomlnga.jska. Tilpala r'l, Tominp.i adó~, Gn-

j., cs. G. Janj~, L t. és u. p. P<:'rui;é, aac pk., Lika-Korbafia am. Lika·Krba'Da, if&· 
adók., Garellnica pt., Belofldr- KfWIJB c:!aci j., os. o. Grai!ac, u. t. és L P• ~rac~c • 

•· Bjdoflar-Krileflci, raresnicai j., ház !US, Tomlngajsk? e 0, Tom~ngaJ adót.,. 
f. 1.138, H., cseh, 0 , !!.385 th., tsz. Belovir Graaac. ~k., Lika-Korbafia fltR. L•ka-Krba-. 

jb. Garellnica, ah. Belovár Bjelovar gracac1 J., cs. o. Gracac, u. t. és u. p • 
-. o. Hercegovao, 16, XXVII, 87, a. t. és L p~ Tomlngajskl. LjuboT16 r'l, Tomi~gaj adót., 
8areinica. _ Gral!ae pk., Lika-Korbafia tHII. L•ka-KrbatHJ, 

O 
T 1· dók G ni k gral!aci j., cs. O. Gl'ac!ac, a. t. és u. p. · Graéao . 

. • oma 108 a ·• are.l ca P ·• Tomln Hrast f"\ Sodolovoi adók., Markoiica 
B•l~"~r-KörtJI tltR. B~lo'!Jar-Krile'Dci, gard- pk., B• ert. ""'· Brijem, vukovari j., os. o. 
llieai

1 
J.! O • cs. G. Hercegovac, •• 1;. és L P• Marku§ica, u. t. Martüica-Antin, L p. Gaboi, 

lare mea . . . T o m i n k i n a D r a B' a l. Senj$ko . 
Tomall61 0, Toplice Lel6e adók., Bosiljevo Tominono 0., Sadilovao adók., Uremik pt., 

Jik., Mo_c:J~wi-Fiume ••· • Moc:Jrus-Bijeka, .Z,'iutne- t1m. Moc:Jrui-Bijeka, szluini 
nbovsko1 J., cs. O. Generalaki Stol, •· t. Gene· slunji j., cs. o. Rakovica, a. t. Rakovica, a. ,. 
alski Stol, •· P• Bosiljevo. Drelnik. 

r om a Ak i B r i j e B l. Tomd. . TomiDOTOl adót., Kutjevo pk., x Bjelillevcí. 
. TomaRnlea adók., Netretió pk., X Grdon, Torninovci; Po eae ga fltll. Poiega, pozsepi -

'lomúnica; Zágráb flm. Zagreb, károi)'Virosi poleKai j., ház 70, f. 474., Cseh, sz., m., h., rk. 
- . karlovaci j., ház l!U., i. 7bl:J, H .. rk. ftetretitko Kutjevo, klf. Vetovo, 1.501 kb., tsz., jb. és ah. 
· lanije, !.037 kb., tsz. Zágrá.b Zagreb, jb. éa Pozse~ra Poleg;1, cs. G. Kutjevo, 78, XXVlll, 91, 

Ml. ~l)'VUOI Karlovac, ca. o. Mali Jlodrul- •· t. és 11. p. Kutjevo. · 
-

• 
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• 
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'l'omlnol"Ci C, Torninovci adók., Ku!jevo pk .• kh., Ls1.. Var~!i·l Varatdin, jh. Novi l\taror; ah. 
Po.scga "m. Pozega, pozsegai polesai j., Varasd Varazdin, cs. o. Novi Marof, 16, XXV, 
cs. O. 1\utjevo, u. t. és n. p. Kutjevo. 88, u. t. és u. p. Varasdteplici Varatdinske 

Tomljeuoviél r., Krivi Put adók., és pk., Li1ca- Toplica. 
KorhatJa fJm. Lika-KrbatJa, zenggi senji j. TopliC!klHrastoveo O, Topli~kiHrastovecadók., 
ca. o. Vrnluik, u. t. Zengg - ~enj, u. p. Krivi Put. Varasdteplicz - Vara!dinske Toplice pk., Va-

Tomljenovlé-!nlo "• Lukovo t:;ugarje adók., rasa fJm. Vartddin, novimarofi j., es. O. Novi 
Karlopaga. Karlobag pk., Lika-KorhatJa tJm. Marof, a. t. és u. P• Varasdteplicz Varaidinske 
- Likn.-KrbatJa, gospiéi j., cs. o. Karlopaga Toplice. · 
Karlobag, a. t. és a. p. Ka1·lopago Kadohag. To},lickl Leskonc adók., Varasdteplicz Va-

TompojeTcl adók. és pk., Bt~ertm ""'· Srijem, ra!dmske Toplice _pk., . X Gabrinovec, Topli~ki 
vukovar1 j., hAz t ü, i. 701, N., h., ~, kg. Mik· Leskovec; Varasa ""'· Varazdin, novimaroft 
lusevci, 3.185 kh., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. j., ház 86, i 1>71, H., rk. Svibovec, ~U19 kb., tsz. 
VakovAr Vukovar, os. o. Opatovac, 70, XXVlll, Varasd Vard.Jin, jb. Novi Marof, ah. Varasd-
90, u. t. Gjeletovci, u. p. Cakovci. Vara!!din, cs. O. Novi Marof, 16, XXV, 88, u. t. 

Tompojevcl O, Tompojevci adók. és pk., Sse- és u. p. Varasdteplicz Toplice. 
rtm ""'· Srijem, vukovari j., ~. cs. O. Opatovac, Topllckl Leskovec O, Toplicki Leskovec adók., -u. t. Gjeletovci, u. p. Cakovci. Varast.lteplicz Varazdinske Toplice pk., Varasd 

Tonci~i O. MaJetié adók., Netretió pk., Ztígráb "m. Varaldin, novimarofij., es. o. ·Novi Marof, 
t'm. Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., ca. o. u. t. és u. p. Varasdteplicz Varaz..Jinske Topl1ce. 
Maii Modruipotot, u. t. KArolyváros Karlovac, Tnpllckl Lukacenc O, Tuhovec adók., Varasd-
a. p. Netrellé. teplicz Vara!...tinsktl Toplice pk., Varasel ~'"'·-

T o n c i é se l o I. Tonl!ici. Varaidin, novimri.rofi j., cs. O. Novi Marof; 
Tonlmlr n, Varasdteplicz · Varaldinske Top- u. t. és u. p. Varasdteplicz - VaraZdinske Toplice. 

Iice adók. és pk., VaraBd "m. Varaidin, novi- Topltckl Petko,·ec O, Topll~ki Hrastovec 
marofij., cs. O. Novi .Marof, u. t. és n. p. Varasd- adók., Varasdteplicz Varazdinske Toplice pk., 
teplicz Vara2dinske Toplice. JTa,·asa 11m. Varaidin, novimarofi j., cs. t't 

T o Ilk o v i é i l. Otok na Dobri. Novi Marof, u. t. Varasdtep!icz - Vara7.dinske 
Tonkodé-selo n, Generalaki Stol adók. és Toplica, u. p. Ljubeséica. 

plt., Modrus-I!'iume ""'· Modrus-Rijeka, osu- Topllckl Ribnjak r-., Marino selo adók., An• 
lini j., cs. O. Generalaki Stol, u. t. és a. p. Gene- tunovac pk., Pozsega vm. Pose_qa, pakrAczi
ralaki Stol. pakraci j., cs. o. U ljnnik, u. 1.. Pakra~ka Poljnna; 

Toplice O, Sveta Jana adók. és pk., Zágráb 11. p. Antunovac. 
· ""'· Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., cs. o. Topola f"'l, Manastir Kru5edol adók., Kruiedol 

• 
KraAió, 11. t. Jaska - Jastrebarsko, a. p. Sve~ pk., Stsertm ""'· Srijem, iregi irigi j., cs. o. 

lreg Irig, a. t. Ireg Irig, u. p. Kruiiedol. 
Toplice Lei6e adók., Bosiljevo pk., )( Toma&ic!i, Topol-gaj ("1, Grk adók. és pk., Seertm ""'· -

Topl1ce Lei!ée ; Modnu-Fiume ""'· 8rije1n, mitroviezai mitrovicai j., cs. o. Sri· 
lUjeka, vrbovskoi j., ház 93, i öJ9, H., o. 1.69; jemska Raca, a. t. Jlolorovié, u. p. GrJc. 
kb., tsz. Og•1lin, jb. Vrbovsko, ab. Ogulin, cs. o. Topollk 0, Tenye Tenja adók. és pk., Ve· 
Generalaki Stol, 96, XX. VI, 84, a. t. Generalaki r6c11e ""'· Viro"itica, eszéki osijeki j., cs. G, 
St l, u. p. Bos1]Jevo. Tenye, Tenja, a. t. Eszék 1. Osijek 1., •· p • 

. To,.llce Leiiée O, Toplice LeA6e adók., Bosil- Tenye Tenja. · · 
jevo pk., ModruB-Fiume tJm. Mudrui·Bijeka, T o p o l ik l. Budakovacki Topolik. 
Yrho,·skoi j., o, cs. O. Ueneralski !:!toL, a. t. Topollna r-., Harkanovai adók., Koi! ka pk., Ve· 
Generalaki Stol, u. P• Bosrlje,•o. róctse ""'· Viro.,itú:IJ, nasiczi - naAicei j., 

Topilelea r., Uotlllovec adók., Budinliéfna pk, os. o. Koska, n. t. és a. p. KoAka. 
VaraBd t7m. Yaraldifl, zlar.arij., cs. G. Zajezda, TopoljRk n, Topolovac adók. és pk., Ztígrd'b 
L t. él. •· p. BudinAé1na. tJm. Zagreb, sziszeki sisaki j., os. G. GuA6e, 

T o p o l i é i n a l. Srijemaka Ra&.. a. t. Sziszek Sisak, a. p. Topolovac. 
JopU6ti Dorlt~T-ec '"" Varasdteplicz Va- Topolje adók., Bregi pk., X Ples, Topolje; 

raldiuste Topohce adók. és pk., VaraBd flm. Ztígráb ""'· Za,qreb, dugoseloi j., ház 55, i. 
Yaraldit~, novimarofl j., es. O. Novi .Marof, u. t. 2\ll, H., rk. Bregi és IAij!'vi Dubraveak, 5.466 
61 a. p. Varaadteplicz VaraZdinske Toplica. k.h., tsz. Zágráb Zagreb, jb. Dugo selo, ab. 

Topllckl .Urastovec adók., Varasdteplicz Zágrib Zagreb, ca. O. Klo!itar Ivanió, 53, XXV, 
Va.raidinske · Toplice pk., )( Crnile, Topli~ki 82, u. t. Ivanié var Ivanió-srad, •· P• Bt·egi. . 
Hr.utovec, Toplit!ki Petkovec; VaraBd f1m, Topolje o, Topo1je adók., Breji pk., Zágráb 
Yarald,,., novimarofi J,, ház 181, f, 95f, H., "m. Zagreb, dugoseloi j., ei. o, Klolltar Ivani6, .. 
rt. -Varaadteplicz VaratdiDBke Toplica, 1.001 L t. lvani6 Yir Ivanié-rrad, •• p. Breai, · · 
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Topolouo 11do.k. ea p.k., X Gorieica, Topoljat, 'fopub Staro aele o. Topud:o Staro aelo 
Topolovac; Zó.gráb ""'· Zagreb, sziszeki -- adók., Topusko pk., Zágráb ""'· Zagreb, 

j., ház 1!5, ! 88!1, H., rk. Preloséica:, ~.077 topuskoi j., cs. ö. Topusko, u. t. és u. p. Topusko. 
kb., tsz. Petrinja, jb. és ah. Sziszek Sisak, cs. o. Tor r-., Delnice adók. és pt., Motirus·Fiume 
Guiiée, 53, XXVII, Si, •· t. Sziszelr: Sisak, ""'· - Morlru*·Bijeka, delnioei j., ca. O. Delnice, 
~ p. u. . u. t. és a. p. Delnioe. 

Topolovac O, Topolovac adók. és p).., Zágráb ToraDj adók., Gaj plr:., Po•sega ""'· Polega, 
""'· Zagreb, sziszeki sisaki j., es. O. Gusée, pakráezi pakraei j., hú 113, i. 686, Sz., m., n., 
a. t. Sziszek Sisak, ~. rk, Pnkrúcz Pokl-ac, kg. Pakráez Pakrac 

To p o l o v a c l. Vrbon<!ki Topolovac. (Toranj), 1.991 kb., tsz. Pozsega Po!ega, jb. és 
T o p o l o v a c B r i j e g l. Topolovec-bre~. ah. Pakri.cz Pakrac, ·cs. O. Kuknnjevac, 78, 
Topoloni!ka BukoTica r., Budasevo adók., XXVII, &9, u. t. Pakraeka Poljana, u. p. Aotu-

Topolovac pk., Zágráb t~m. Zagreb, sziszel.i novae • 
sisaki j., es. O. GuAóe, u. t. Sziszek Sisak, Toranj O, Toranj adók., Gaj pk., Possega ""'· 
a. p. Topolovac. Poiega, pakráczi pakraci j., es. iJ. Kukuo· 

Topoloncki · Caprag O, Erdedsko Galdovo javac, u. t. Pakracka Poljann, u. p. Antunovae, 
adók., Topolovac pk., Zág_ráb tim. Zagreb, T o r a n j l. Po!e§ki Toranj. 
aziazeki sisaki j., es. O. l:iziszelr: Sisak, u. t. Tori!ec adók., Drnje pk., Belovd.r·Körö1 tim.-
és u. p. Sziszek Sisak. Bjetovar-Kri.iwci, kapronozai .k.opriVIJÍCai j., 

To p o l o v e c l. Pisarovinski Topolovec. ház 1t:s9, f 1.048, H., rt. Drnje, 1.7~6 kb., tsz. 
TopoloT<·c·breg r., Lui!elnica adók., Pisaro- Belo,·ár Bjelovar, jb. és ah. Kaproneza -

vina pk., Zcí.gráb 11111. Zagreb, pisarovinai j. Koprhnica, cs. _O. Kaproneza. Koprivnica, 16, 
ca. G. Pisarovina, u. 1;. és u. p. Pisarovina. XX V, 88, u. t. é .. u. p. Druje. 

Topolovlca adók., Veliki G1·djevac pk., Belo- Toröec O, Tori!ec adók., Droje pk., Belot~ár· 
vár-Köra1 11m. Bjelot~ar-Kriie11ci, grubisno- Körös vtn. Bjelo11ar-Kriiet1ci, kapronczai -
poljei j., háJ: 8!1, f 453, Sz., h., m., rt. Gru.bisno kopl'ivnicai j., es. o. Kapronaza- Koprivnica, 
Polje, kg. Velika Peratoviea, 1.329 kb., tsz. Belo· a. t. és u. p. Drnje. 
vár Bjelovar, jb. Grubiino Polje, ah. Belovár T o r ll e e l. Ludbreski Toréec. 
BjeloTar, es. O. Veliki Grdjevac, 16, XXVU, 87, u. t. Tordincl Tordineze adók. és pk., X S•erlm 
Veliki Grdjevac, •· p. Zrinjska. 11m. Srijetn, vukovari j., ház S~, ! 1.3eO, H., n., 

TopoloTI.ca O, Topolavica adók., Veliki Grdje- m., O• ~, kg. .Hobola, 3.9!1 kb., tsz. Eszék
Y&e pk., Belovár-KóróB em. Bjelo11ar·Kri- Osijek, jb. és ah. V utovár Vukovar, cs. ·6. 
lewci, grubi§nopoljei j., cs. O. Veli ki Grrljevae, Bo ho ta, 70, XXV HI, 90, a. t. Bdadin, u. p. Gaboi. 
•· t. Veliki Grdjevac, a. p. Zrinjska. Tordincl Tordineze O, Tordiucz.e Toruinei 

T o p o l o v i c a l. Moravii!ka Topolovica. adók. és pk., S•erém tim. Sri.fem, vukovari j., 
Topaska Petron Gora r-., . Ponikvari adók,, 0, ~, cs. o. l!obota, u. t. Briadin, u. p. Gaboi. 

Topu!!ko plt., Zágráb vm. Zagreb, topuskoi j., T o r d i n c z e l. Tordinci Tordincze. 
ca. G. CrnopotOOki Paunovac, u. t • .és u. p. Torló f"'\ Nosltovci adók., Sopje pk., Ylf'óc~e 
Topusko. ""'· Yiro11i.tica, szlatmai alatinai j., es. 0, 

· Topaskl Gredjoni adók., Toposko pk., Zág- Sopje, u. t. és u. p. Nosltovci. 
ráb Zagreb, topuskoi j., ház l7J, f 1.18ó, 'l' o r o v i J. Lipovljo.ni. · 
H., sz., rk. és kg. Topnsko, '!.563 kb., tsz. Pet- Tounj adók. és pk., X Kljuéariéi, Staniiié·brdo, · 

' rinja, jb. Vrgiomost, ah, G~ina, cs. O. Topusko, Tounj, 'l'ounjski .Histrac, Tounjski Potok, Tounjsko 
96, XXVI, 83, u. t. és u. p. Topusko. Gerovo; Motirus-Fiume vtn. Motirus·R·ijekcf, 

'fopuskl O, Topuski Gredjani adók., ogulini j., hú ~99, f 1.,13, H., 0 , kg. Gornje 
Topusko pk., tim. Zagreb, topuskoi ·j., Dubrave, 5.140 kb., tsz., és ah. Ogulio, ca. O. 
es. O. Topusko, . u. t. és u. p. Topusko. Josipdol, 96, XXVI, 85, r. ~ p. u. 

'l'opuakl r"', Ponikvari adók., Topusko ToUDj O, Tounj adók. és pk., Modru1·Fiume 
pk., Zá.gráb ""'' Zagreb, topuskoi j., cs. o. v1n. Motirus-Rijeka, ogulini j., o1 cs. o. 
Topuslro, a. t. és u. p. Topusko. Josipdol, r, ~ p. u. 

Topusko r., Porukvari adók., Topusko pk., Bis,rac r-., Tounj adók. és pk., 
Zágráb 11m. Zagreb, topuskoi j., O• .::f, cs. G. rlr-us-.li'iume ""'· Motirui-Bijeka, ogulini 
'fopusko, t' (Topusko Toplice), ..(11 e. ~. j., cs .. o. Josipdol, u. t. és u. p. Tounj. 

Topusko selo adók., . Topusko pk., X Tounjskl Po,ok O, Tounj adók. és pk., Mod· 
- Bjeljevina, Topusko Staro selo; Zágrá.b t~m. t'UI·Fiume tim. Motirus-Bijeka, ogulint j., 

Zagreb, topuskoi j., ház 180, f Ul77, Sz, ,h., rk. cs. o. Josipdol, u. t. és u. P• Touoj. 
és kJ. Topwiko, 3.466 kb., tsz. Petrinja, jb. Vrgin· Tounjskl Trilé. adók., PrimiAlja pk., X Ceki· 
most, ah. Glina, cs. G. Topulilko, 96, XXVI, 831 noviéi, Dizdari, Gaéeie, Gornje Tumare, Jagodiéi, 
a. ~- ~ L P• Topwo. . .. · . _ . . Klari~·rlavica, Kljul!-padina, Rokniéi1 
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Sveti Mihalj, Tounjski Trlié, Turk.o,•i6i; lovaci j., cs. O. Svetice, 11.. t. KArol;rviroa Kar
ltlodrui-FiunuJ vm. -- Modrus-B'.jeka, sr.luini Iovac, u. p. Jailkovo. 
- slunji j., hAz i04, f. J.2ó7, Sz., 0 , .:f, 6.486 Trebe! O, Zabolt adók. ás plt., Yarci1d 11WI. 

• • 

kh., tsz. Ogulin, jb. és ah. Szluin Slunj, cs. ö. Yarastlin, trapinai j., oa. o. Zabolt, u. t. éa 
PrimiAije, 79, XXVI, 84-, a. t. Szluin Slunj, u. p. Zabolt. . 
a. p. Primislje. T r e b e! l. Kulinski Trebe!. 

Tounjski Trflé O, Tounjski Trlié ndók., Pri- Treltlnja adók., Vukmanié pk., X Donja. Tre-
miAlje pk., Motlrua-Fiume v·1n. Motlrus-Bijel•a, binja, Gornja Trebinja, Knetgorica i Modr"a· 
~zluini sluuji j:, (), .:f, cs. o. Primislje, u. t. Fiume vm. Modrus-Biitka, vojniói j., ház 
Szluin Slunj, a. p. Primislje. 137, f. 817,. Sz., h., rk. Vukma.nié, q. Gornja. 

Tolllljsko Gerovo O, Tounj adók. és pk .. Trebinjn, 2.293 kh., tsz. Ogulin, jb. Krnjak, ah. 
Modrua-Fiume Motlru·s-Bijeka, ogulini j., Szluin - Slunj, cs. ö. Vukmanié, 96, XXVI, lU, 
cs. IS. Josipdol, a. t. és u. ·P· Tounj. a. t. és u. p. Skakovac. · 

Tovarnlk adók. és plt., 81erim ""'· Srijem. Trebovec adók., Bregi pk.., Zágráb tJm. -
ilidi j., ház 498, if. 2.521, H., n., sz., 6, .:j=-, ~rk. Zagreb, dugoseloi j., ház 168, i. 910, H., ri.. 
Sid, 6.ö11 kh., tsz. Mitrovicza Mitrovica, jb. Sid, Bregi, !1.635 kh., tsz. Zigráb Zagreb, jb, Dugo 

• • 

ah. Vukovár Vukovar, cs. ö. Sid, 70, XXVIII, selo, ah. Zágráb Zagreb, cs. IS. K.loftar Iv~ié, 
90, :f, _[ll e. ~. 58, XXV, 8!1, u. t. )vanié vár Ivanié-grad, 

Tovarnlk O, Tovarnik adók. és pk., S•erétn u. p. Bregi. 
""., Srijem, lidi j., o, .:j=-, cs. ö. Si d, :f, Treboveo O,·Trebovec adók., Bregi plt., Zá.g-
_[11 e. ~· ráb vm. Zagreb, dugoseloi j., os. 0. KloAtar 

T o v a r n ik l. Donji Tovarnik. Ivanié, u. t. lvanic vár lvanié-~rrad, u. p. Bregi. 
Trako!íéan adók., Bednja pk., X. Brezova Gora, Trema adók., Vojakovac pk., X Budilovo, 

Cvetlin, Cvetlinska Jazbina, J Trakoséan ; Dvorovi, GrubiAevo, Metlaéevo, Osudjevo, Trema, 
YaraBd t~m." Vat·azain, ivaneci j., ház 426, f Tremski Pri.os, Tremsko Dvoriilte, Tremsko 
!1.407, H., rk. Cvellin és Bednja, 8.486 kb., tsz. Gornje selo, Vraije Oko; Belot1ár-Körö1 ""'·-
Varasd Varddin, jb. Ivanec, ~. Varasd BjelofJar-KrilefJci, körösi- krilevcii j., ház 

ea. ö. 18, XXV, 88, .. L Lepor· i. 1.!13!!, H., rk. Gjnrrjio és Sveü Pew-
lava, a. P• !J.17.g kh., tBL Belovir Bjelovar, jb. ál ah. lö-

Trakol6au r"\, Trako16au. adók., Bednja pk., rös Kri!evci, es. O. KIJrOs Kri!evci, 11, XXV, 
Varasd "'"· Varlflidin, iveneci j., ea. O. 88, ll:• t. KOrOs Krilevci, a. p. Vojakovac. 
Bednja, u. t. Leporlava, 'R. p. BednjL · Trema O, Trema adók., Vojakovao pk., BIZo-. 

Trapari adók., JakAié pk., X Jak§iélri Gradac, tJár·Körö• tim. BjelotJar·Krizetlci, k:OrOsi · 
Jakiiéki Novoselci, Trapari; PoeBega tim. krilevoii j., os. o. K!Srös Krilevc~ L t. Körös 

• 

Polega, pozsegai po!epi j., ház 46,. f 335; . Kri!evci, u. p. Vojakovac. 
H., sz., t., m., rk. Sesvete, q. TreJtanovci, Tremslrl Prkos n, adók., Vojakovao 
970 kb., ta., jb. és ah. Poasega Poiega, cs. ö. pk., BdofJár-Kt1rö1 ".. Bjelotltar·Kriletlt:i, 
Pleternioa, 78, XXVIII, 911 •· t. Blacko..Jak.Sié, körösi krilevcii j~, os. G. KOrOs · Krilevci, 
•· p. Jaksié. · Ü. t. KOrOs Krifevci, a. p. Vojakovac. 

T1•aparl Q, Trapari adók., Ja.ksié pk., Po~aega Tremsko DvodUe r-., Trema adók., Vojako-
t>m. - Poiega, pozsegai po!egai j., cs. ö. Pleter- yac pk., Belová1·-Köt'öa tJm.-Bjelovar-KriietJci, 
nica, u. t. Hlacko-Jakéié, u. p. JakSié. körösi kriitlvcii j., cs. IS. K!Srös 1\rifevci, 

TraTiljak "• Cepinaki Martinci adók., Bi:iovac u. t. KISrOs Krilevci, a. P• Vojakovac. 
pk., Verőeze vm. Virovitica, eszéki osijek.i j., Tremsko Qoraje selo r-., Trema. adók., Voja
us. IS. Bizovac, u. t. Csepén Cepin, ~· p. Hizovac. kovac pk., BelotJár-Körös tJIII, Bjelovat·-Kr·l· 

'frbojeYié-jarak r"\, MoCilski Zbjeg adók., eevci, körösi krilevcii j., cs. IS. Körös .Krilevci, 
Primislje plt., Modrus-li'ium11 ""'· Modru.s- u. t. KOrös-Krilevci, u. p. Vojakovac. 
BiJeka, szluini slunji j., cs. O. Gornja Mocila, Tremuiinjak adók., Jabu;kovac pk., Zágráb t>m. 
u. t. Szluin Slunj, u. p. Primillje. Zagreb, petrinjai j., h6.z 76, :! IHS, Sz., .:j=-, 

Trbovi61 O, Dreioica adók. és pk., Modrus- rk. Gunilié, l.O~:a kh., tsz., jb. és ah. Petrinja, 
Fiume tim. Modru.s-Bijekr., ogulini j., cs. G. cs. o. Kralje\coni, 96, XXVII, 83, u, t. és u. p. 
Dremica, u. t •. Jezerane, u. p. Dre!nica. Kraljevéa.ni. · ,;' 

T r b o v i é i l. Pldéanski Trboviéi, Pothumaki Tremuiinjak O, Tremuiinjak adók., Jabllkovac 
Trboviéi. . pk., Zágráb vn1. Zagreb, petl-injai j., .:j=-, os. G. 

T r b o v i ó i L Trbojtlvié-jarak. . Kraljevcani, a. t. és u. p. Kraljevéa.ni. · 
T r b o v i 6 s e l o 1 .. TrojVl'b. · . Trenkovo adók., Mihaljevci pk., X Skomié, 

1 T r d i c a l. Gornje Vrap6e. · T1·enkovo i Po1aega ""'· Poiega, pozsegai -
Qorloa """ ..tók., hitovo polegai j., hú 66, i 600, H., m., rk. 

pk., Zá·r~ ea. Z•gf'cb, -·-kar- éli 1.811 kh., ta., jlt. '- aJa. Poueia --
.. " ... ·, ... • • . ' ' • 
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Poiega, cs, t!, Pozsega Puiega, 78, XXVIII, cs. O. Zajezda, a. t. BudinMina, 
91, a. t. Pozsega Poliega, [8J. Trgovifi6e) . 

(HraA~tltll• 

TrenkoTo O, Trenkovo adók., Mihaljevci pk., Trihalj O, Belsrad adók., Gri!ane-Belgrad pk., 
· Possoga vnl. Pozcga, pozsegai po!egai j., Modrus-Fiume ""'· Mod,·u"f-Riie"ka, cirkve. 
cs. o. Pozsega Pozega, u. t. Pozsega-Po:tega, nicai erikvenicai j., O• cs. o. Cirkvenira Crik-
[8). venica, u. t. és u. p. Gri!anc, [81. 

Trepca adók., Lasinja pk., Zágráb 11m. Zag- Trlbotinj O, Novi adók. és pk., 11Cocl1'1t8· 
reb, pisarovinai j., ház 38, i !U5,Sz., kg. Sti~n.n, Fi.ume vm. Modrus·Ri.iektt. cirkvenicai ···- erik- . 
570 kb., tsz. Zágráb Zagreb, jb. Pisarovina venicai j., ós. O. Cirkvenic:1. Crikvenicn, u. t. 
ah. Jaska, cs. o. Lasinja, 96, XXVI, 83, u. t. és a. p. Novi. , . 
Vrginmost u. p. I,asinja. Trnakonc adók., Okucani pk., PoMsegn. rm. 

Trepca O, Trepfn adók., Lnsinjn. pk., Zágráb Poicga, újgrndiskai novagradi!ikai j., ház !l, 
tnn-. Zagreb, pisarovinai j., cs. 0. Ln.sinja, i 1!!9, Sz., kg. Rogolje, 898 kb., tsz. Pozseg11 
a. t. Vrginmost, u. p. Lasinja. Po!ega, jb. és ah. Újgradiska Nova , 

T r e p é e l. Gjurgjevacko Trepee, Virovsko cs. O. Okucan i, 78, XXVII, 89, u. t. és n. l'• 
Trepée. . Okucani. . . 

Trepetje r'l, lmbrijovec adók., Gjelekovec pk.. TrnakoTac O, Trnakovac al cik., Okni'~ni pk., · 
Vat·asd v·m. Varasdin, ludbregi j., es. ö . .l'ozseg(e vm.. Poze,qa, újcradiskni l'l.ova;;ro.-
Mali Bukovec. u. t. és u. 'P• Legrad. diskn.i j., cs. O. Okuiíani, u. t. és a. p. Okui·ani. 

Tre!íéeno r., Ja!ikovo adók. és pk., Zágráb t~m. Tri!.& T& adók. és pk., Verócee "'"· Viro-
- Za,qt·cb, károlyvárosi karlovaci j., cs. O. Sve· tJitica, diakavari djakovoij., ház 1~7, f 1.0'31, 
tice, u. t. Károlyváros Karlovac, u. p. JaAkovo. H., m., o, gk. PiAirorcvci, Ir g. Majar, 3.046 kh., 

Tre!íéeronc O, Trg adók., Ozalj pk., Zágráb tsz. Eszék Osijek, jb. és ab. Diakovnr Djakovo, 
tmz. -· Za,qreb, károlyvárosi karlovaci j.," cs. o. es. O. L~vanjska Yax·~li, 78, XXVIII, 90, a. t. és 
Svelice, u. t. K&rolyváros Karlovac, u. p. Ozalj. u. P• Dxakovát• DJakovo. 

Tre§nja f'\ Újvukovár és óvukovár-Novi és Tr~ava. ~· T~n.va a~ók. é~ pk., .Y_erúc•e t'm. 

Stari Vukovar adók., Vukovár Vukovar pk., y,~ov?.tlca, dxakovát·l dJakovo~ J:• O• cs. o. 
Beerém vm. Brijem, vukoviLli j., cs. 1'1. Vuko- L?vanJska VaroA, u. t. és u. p. DtaJ.ovir -
vár Vukovn.r, a. t. és u. p. Vukovár- Vukovar. DJakovo. . . l 

Trei\tanovci adók., JakSié pk., X Pustara TreAta· T r n a v a l. Go.rDJa Trnava, Vel zh Trnava. 
novci, Tre§tanovci; Pozsega 11m. Poiega, T r n a v a B~ d o L Tr~ava. . 

Pozsegai po!e.,..i ; haz 4~ .1! 341 H sz ."~". Trnavac adok,, Koz cn; ca pk., Lika-Korbava 
a- ••• ' ' ;w ' ., ., 1 ' . r -'k K: b k ' ' . bá n .a. .1! ~OA 

rk. Jnkliié, 930 kb., tsz., jb. és ah. Pozsegn. Po!eg;•, 1lfll..- ..ur. a- .r a1la, oreDic.ai J., z "'•..., ' '' 
(lS. o. Pozsega Po!ega, 'i8, XXVIII, 91, u. t. Sz., ~k. ~oremca,. kg. Krbavxc~, 2.475 kb., tsv. 
Blacko-lak§ié, u. P• Jakliié. Gosp1~, Jb. Koremca, ah. O tocsan- Oto~c, es: O. 

T i\tan. 1 O T §t . dók J kli'é k Kor~nzca, 79, XXVI, 88, u. t. és u. p. Koren1ca. 
n re ovc ~ ,.re n.novci 8 • ., a,. 1 .P :• Trnavac O, Trnavac adók., . Korenica pk., 
.c'OIBega vm. .c'O»ega, pozsegzu po~.ega1 J., L 'k .., b . L ·•· K: b k . · · • 
..t.. A p p .. ... Bl k J k"'-' • a·.n..or at~a ""'· tn;a- r ava, OI8DICDI J., 
1 , cs. v. ozsega o .. ega, a. ~. ac o- a .. x.,, ,. K . ... é K · . 

J k"'é cs. u. oremca, u. ... s a. p. orenxca. 
u.Tp. !

1
51 
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1 

T "t . · ·· Trnavsld RakoTac r., M10jar adók., Levanjskn. 
r e ., e n o v c 1 • re., an ovo;. V .. k Tr • y.· •t • d"ak · · 

T .. t · · p t 1 Pusta T-"ta- ara .. p ., , erocse 11m.-· 1r0111 1ca, 1 ov1Lr1 
r e" e n o v c 1 us a • ra ,...,. dj k · · A L · k v a .. 
• . . - 11. ovo1 J., cs. v. evanJB a aro.., u. •• 

D<WCI. · · Diakovár D.in.kovo, u. P• Levanj~ka Varoill. 
T r é z e n t O l d l. Trezino Polje· TrézenfOld. 'frnjacl 0 , Si d adók. és pk., Sz er "' tJIIl. 

Trg adók., Ozalj pk., x Oza1jsko Polje, Tre!l- a . - . "'d. j A s···d, t '" ~· ..... orr;) em, "' l ., CS. u. l U. • r:S D. P• ~lu, 
éerovac, Trg, Zorkovac na Kupi; Zágráb 11m.- . Trnjakl 0 , N asi ez NaK1ce adók. és pk., 
Zagreb, károlyvirasi karlovaci j., hú lM·. Verócze vm. VirotJitic~. n~siczi nallicei j., 
f, 1.09:l, H., rk. Ozalj, 1.796 kb., tsz. Zágráb- cs. o. Nasicz .NaAice, m. h., u. t. és n. p. 
Zagreb, jb, és ah. Károlyvaros Karlovac, cs. O. No.sicz Nasice. 
Svetice, 96, XXVI, 84o, u. t. K4.rolyváros Kar- Tmjanl adók. és pk., Ponega tim. Polega, 
lovac, U. P• Ozalj . ..! · brodi j., ház U9, :E 7ö0, Sz., b., m., (5, gk. 

Trg O, Trg adók., Ozalj pk., Zágráb tJm. Pi~korevci, kg. Klokoi!evik, !.080 kb., tsz. Po-
Zagreb,károlyvAroai karlov .• cij., cs. O. Svetice, ~ega Polega, jb. és ah. Brod, cs. o. Gari!in, 78, 
•~ 1;. Károlyváros -Ka.rlovac, u. p. Ozalj. X.XVlli, 91, u. t. éa u. p. Gari!in • 

TrgoT8 O, Gage adók., Rujevac pk., Zágráb TrnJanl O, Trnjani adók. és pk., Po11ega ""'' 
""'· Zagreb, dvori j., cs. o. Rujevac, u. t. Poiega, brodi j., (5, es. O. Garéin, u. t. é.1 
Dvor, u. p. Rujevacki BeAlinac. a. P• Garoin. . 

Trgovli\ée O, Hra!iéina adók., Hra.Séina.-Trgo- T r n j a n i l. Hrastovica. 
• 

Y iMe pk., Varasd vm. Vat·aidin, ziatari j., T r n j a n i l. Staro selo, 
• 

• 

• • 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
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Trnjanski Iuti adók., Tl'D.njani pk., Pozsega. cs. ll. Garesnica, 16, XXVll, 87, u. t. és u. P• 
1:m. l'o'iega, brodi j., há.z 106, :E 4.98, H., 1·k. Gare§nica. 
1 lprisavci, 1. i 513 kh., tsz. Pozsega Polega, j b TrnoTitliSkl Popone O, Trnovilii·ki Popovac 
(1:; nb. Brod, cs. O. Garein, 78, XXVIII, 91, u. t. adók., Gardnica pk., Belo"ár·Körös vm. Bjelo· 
és n. p. Garein. "ar·Kriievci, gare!ínicai j., ca. O. Gare§nica, u. i. 

'1'rnjnnskl Kutl O, T1njanski Kuti adók., Trn· és u. p. Go.reinica. · 
jn.ni pk., J>oeBega em. l~ozega, brodi j., cs. ll. T r n o v i t i ií ki V i n o g r a d i l. Trnovitica. 
üarl:in, u. t. és a. p. Garéio. TrnoTO O, Lipa adók., Bosiljevo pk., Modrua· 

Trnje O, Lekneno adók., Novo Cioo pk., Fitune vm. Moclrus-Bijeka, vrho,·skoi j., cs. 
Zágráb vm.. Zagt·eb, nagygoriezai velika· O. Generalaki Stol, u. t. Generalaki Stol, u. p. 
goricai j., cs. O. Nagygoricza Velika Gorica. Bosiljevo. 
u. t. NagygoricZ4 V elika Gorica, u. p. Novo Úic!e. Trojeglan adók., Delo.novac pk., Pouegu vtiJ. 

T r n o v a l. Mod1·uski Salopeki. Polega, daruvari j., ház 117, :E cso:h, m., 
Trnonc adók., Smiljan pk., X .Jadovno, Podo§tra, sz., h., rk. De.lanovac, kg. Uljo.nik, kh., 

Smiljanska Oatra, Trnovac, Trnovacko Novoselo; W. Pozsega Polega, jb. és ah. Daruvar DaJ'UVal", 
Lika-Korbava vm. Lika·Krbava, gospic!i j., cs. o. Uljanik, 78, XXVII, 89, u. t. Sirni!, [8J. 
lui.z 1 i. 774, H., O• 6.863 kb., tsz., jb. és ah. Trojeglava O, Trojeglava adók., Delanovac 
Gospié, cs. o. Brusane, 79, XXVI, 86, u. t. és a. P• pk., Poesega vm. Polega, daruvari j., cs. O, 
Hrusane. Uljanik, a. t. IZJ. 
. Tl"D.oTac O, Trnovac adók., Smiljan pk., Lik a· T r o j e 1 l a v a l . .H.a~;enilíka 'l'rojeglava. 
Korbava vm. Lika-Kt·bava, gospiéi j., o. cs. O. . Trojstvena Vrbiea o. Malo Trojstvo adók., 
Bruiiane, u. 1;. és u. p. BruAIUle. Trojslvo pk., Belovár-Köröa tltn. Bjelovar-

'1' r n o v a c l • .üiéevac. Krize"ci, belovári bjelovu·i j., cs. O. Belovár 
T r n o v a c l. Dnopoljski Tr novae, Gliaaki Bjelovar, u. t. és u. p. MiAulinovac. 

Trnovac, Sokolovaéki Trnovac. Trojstvenl Iarkovac adók., Trojstvo pk., X 
·r r n o v a c l. Trnavac. Grginac, Trojstveni Markovac; Belovár-Körös 
Trnovnca f'"'\o Smoljanac adók., Dretnik pk .. vm. Bjelovar-Kt·izevci, belovfl.ri bjelovari j., 

JJfodrus-Fiutne vm. Moilrus·Bijeka, szluini ház 174-, i. 811, H., sz., 1·k. Trojslvo, kg. Novo
- slunji j., cs. ll. Rakovica, u. t. Rakovica, a. p. seljani, 1.730 kb., tsz., jb. és ah. Belovár- Bje
Dreznik. . lovar. cs. o. Belovár Bjelovar, 16, XXVII, 87, 

'I'rnovaiSko NoTOaelo fl, Tmovac adók., Smiljau u. t. és u. p. Belovár Bjelovar. · 
pk., Lika-Korbava vn&. Lika K1·bava, gospió1 TrojYtvenl Markovae O, Trojstveni .Markovac 
j., cs. o. Brusane, u. 1;. és u. P• Hruaane. adók .. Trojstvo pk., BeZovár-Körös vrll. Bjelo-· 

Trnova PoJjana O, Gomirje adók. é.s pk., 'Var-Krizevci, belovári hjeluvari j., cs. O. Belo-
Mudrus-Fiutnc vm. Moilrus-Bijeka, ogniini j., vár- Bjelovar, a. t.· tls u. p. Helovir Bjelovar. 
cs. o. Ogulin, u. t. és u. p. Gomirje. Trojstvenl Martinac O, Vi.Snjevao adók., 

T r n o v p c l. Barlolo\•eéki Trnovec, Desinilíki Trojstvo pk., Bclovár-Körös tun. Bjelovar• 
Tr no vec. ·. Krizcvcl, belovári hjalovari j., cs. O. Belovár 

T r n o v e c l. Paéetina. Bjelovar, u. t. és u. P• 
Tl'noTI. fl, KruAkovaM adók., Cetin-srad pt.. Trojstvo adók. és pk., X Maglenca, Miiulino-

Moilt·-us·Fiume t1tn. Moilt•us·Bijeka, szluini vac, Paulovac, Trojstvo; Belovár-Körös vtn.
- slunji j., cs. O. Cetin-rrad, •· t. Szluin - Bjelovar-KriietJci, belovári bjelovari j., hú 
Slunj, a. p. Cetin·grad. · ~74, i, 1/!4.!!, H., 0, gk. Prgomelje, kg. Novosei-

T l' n o v i l. Srednji Klasni6. jani, 4o. '344! kb., tsz., jb. és ah. Belovár Bje-
TrnoTltlca adók., Hercegovac pk., Belovát·· lovu·, cs. ll. Belovár Bjelovar, 16, XXVII, 87, 

Köt'68 "'"· Bjelovar-Kriievci, preAnicai j., ház i6J m. h., a. t. tls u. p. Misulinovac. 
,()4., :E 1.9!!6, H., m., o. 6.080 kb., tsz. Belovar 'frojatvt O, Trojstvo adók. és pk., BelotJdr· 
- Bjelovar, jb. Garelinica, ah. Belovár Bjelovar, Kür6s tJm. Bjelovar-Krizevci, belovári -. 
os. o. Heroerovac, 16, XXVII, 87, a. t. éa u. p. hjelovari j., 0, os. O. Belovár Bjelovar, 
Hercegovac. m. h., u. t. és a. p. MiAulinovac. 

TrnoTI.tlca O, Trnovitica adók., Hereegovac pk., TroJvrh adók., Josipdol pk., X Trojvrb, Troj-
Belovdr-Körös vtn. Bjelovar-Krilevc·i, garel!l· vrAki Vojnovae; Modrus-Ji'iutne vm. Modrui
nicai j., o, cs. O. Hercegovao, •• t. és u. p. Bijeka, ornlini j., ház 10J, f. 635, Sz., h., rk. 
Hercerovac. ' Cerovnik, kg. Josipdol ~s Plaski, l.SSS kb., tsz., 

Trnovi fcki Popovac adók., Garesniea pk., jb. és ab. Ogulin cs. G. Pla§ki, 06, XXVI, 85, 
BelotJár-Köt·ös 11m. -· Bjelovar-Kriievci, ~,rareil- u. t. és u. p. Josipdol. 
nicai j., h6.z 1&5, f. '168, Sz., m., h., rk. Trno- Trojvrh 0, '1'1·ojvrb adók., Josi!Jdol pk., 

, 

vilico., kg. Pa~ijau, 1.6''1 kh., tsz. Helovar rlls-I!'iumc ~:t11. Moilru~·BiJeka, o,Wini j.. · 
lljeloval', )'o. Gate~n\cv., ah. Belovár Bjelov~r, CJJ, ll. Pla~Iü, u. t. és u. p. Josipdol. 
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TejneTM Q, 'boJm ad6\., losip- ••· eaharl j., ~, ea. l. Oabar, 
dol pk., Motlru1·Fiume tltll. .Modrui-Rijeka, a. t. Cabar, ~· 
ogulini j., ca. ~. Pldki, a. t. és a. p. JosipdoL Tri\kl Lnzl Q, Belo adók., Bród K./m. Brod 

Trolokve n, Cesarica adók., Karlopo.go Kar- no. Kupi pk., MotlruB-li'iume vm. Motlrui· 
lobag pk., Lika-KorbavG 11m. LikG-KrbGfJtJ. Rijeka, delnicci j., cs. ö. Brod-Moravice, u. t. éa 
gospiéi j., ca. G. Karlopago Karlobag, u. t. és u. p. Bród K.fm. Brod na Kupi 
a. P• Karlopaga Karlobag. TrAkl Vrh O, Krapina adók. és pk., Varcud 

Tropeti o, Ö&bar adók. n pk., .Modn&B- ""'· VtJrGzdin, krapinai j., cs. G. Krapilla, •• t. 
Faume t~m. Modru6-RijelcG, b.bari j., ca. G. és a. p. Krapina. , 
Üabo.l', u. t. és u. p. Cabar. Triítenlca r'l, Lukovo Sugarje o.dók., Karlopaga 

T r os e lj i l. Tr8tenica. Kul'lobo.g pk., Lika-Korbava vm. Lika-
Trougalj r"l, Vagany Voganj adók. és pk., Krbava, gospiéi j., cs. O. Karlopaga KarloLag, 

S1ertm vm. 81'ijem, 111rnai j., cs. ö. Ruma, a. t. és u. p. Karlopo.go Karlobag . 
u. t. Vogány Voganj, u. p. Ruma. 'l' r t a nj se l o L Trtnji. 

Trplnja adók. és pk., Szertm ""'· Srijem. Trtnjl O, Jezerane o.dók. és pk., Lika-Korbavn 
vukovari j., ház 407, f. !.190, Sz., =f=-, rk. Vukovár vrn. Lika-Iü·bava, brinjei j., cs. ö. Jezerane, 
-· Vukovar, 5.048 kh., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. u. t. és u. p. Jezerane. · 
Vukovár Vukovar,. cs. O. JJobota, 7o, XXVIII, Trabaja n, Cesarica adók., Karlopaga r<:ar-
90, u. t. Borovo, ~· lobag pk., Lika-Korbava vm. Lika-Krbava, 

Trplnja O, Trpinja adók. és pk., Szerlm ovm gospiéi j., cs. O. Karlopaga Karlobag, u, t. és 
- Srijem, vukovari j., =f=-, cs. O. Boboto., u. t, u. p. Karlopaga - Knrlobag. 
Borovo, ~· · · Trapinjak O, Burié-selo adók., Krnjak pk., 

T r p i 11 j sk o. G a r d a l. Postara Lipova6&. Motlru•-Fiume tJm. Modrus-IUjekG, vojniéi j., 
Trpucl adók., Odra pk., X Donji Trpuci. cs, O. Veljun, a. t. és u. p. Kn.jak. . 

GorUJÍ Trpuci; Zágráb .-. Zagreb, nqy- Trff6 Q, Klini!a Sela adók. éa pt., ZdgrtJb 
roricl&i nlikaiJoricai j., hu 60, f. "&Ot, H., f)WI, Zagrib, jaskai jastrebarskoi j., ea, O . 
rt. Dubranec, 1.98!1 kb., tsz. Zá.gráb Zagreb. Zdeni!ina, u. t. és n. p. Zdencina. 
jb. Na~rygoricza V elika Gorica, ah. Sziszek T n c i l a i! a I. Graéenii!ka Tucilaca, Repus_-
Sisak, cs; o. Odra, F»S, XXV, 82, u. t. Nau- niéka Tucilaca. · 
goricza V elika Gorica, u. p. Odra. T u e i l j e v a e J. Rai!a. 

T1·sat-Terzattó adók., SuAak pk., X Krimeja. Tucenlk o.dók., Sveti Ivan ~bno pk., X Buza-
Podvoljak, Strmiea, Susak, Terzattó Trso.t; Morl- dovae, Salajei, Tucenik; Bel011ár-Körös vm. -
t'VB·Fiume t•tn. Moilrus-Rijeka, su5aki j., Bjelovar-Krilevci, kiJrOsi krifevcii j., ház 10,, 
ház, 49;i, f. 8.197, H., szlovén, m., sz., n., (), kg. €. 517, H., 1·k. Gradec, !.018 kh., tsz. Belovár
Rijeka, 661 kh., tsz. Ogulin, jb. és ah. Su§ak, cs. BjelovÍI.l', jb. és ah. KOrOs Krifevci, cs. ö. Sveti 
ö. Susak, haditengerészet, L"{VJ, 85, u. t. és I van Zabno, 16, XXV, 881 u. t. és u. p. Sveti Ivan 
• • 

. a. p. Suilak. Zahn\.:. 
Trs11ot-Terzattó O, Terza.lló Trsat adók., Tucenlk o, Tucenik adók., Sveti Ivan Zabno 

Suilak pk., Modrus-Fiunaevm. Modrus-Rijcka. pk., Belovár-Körös vm. Bjelovar-Kriievci, 
SU!aki j., o, es. G. Susak, u. t. és u. P• l::!u§ak. körösi kri!evcii j., cs. o. Sveti lvan Zabno, u. t • 

•• 

T rs is é e l. H.epu!!niéko Trsi!!ée. és u. p. Sveti l van Zabno • 
_ TrsteJ;dk O, Cu~erje adók., Sesvete pk., Zd.,q· T u e i n i l. Mlladini. 

• 

ráb tJm, Zagreb, zágrábi- zarrebi j., ca. O. Tu~onlca o, Poljanica adók., Mn.rija Bistrica 
Sesvete, a. t. és u. p St!svete, pk., Zágráb t~m. Zagreb, stuhicai j., cs. ö. 

T r s t e n ik l. Nartski Trstenik, PuSc!anski Marija Bistriea, a. t. és n. p. Marijo. Bistri ca.· 
Trstenik. Tubelj adók. és pk., X Leni~ée, Pr1stava, Pro-

Trahne O, Cr~njevec adót., TubelJ pk., senik, Tuhelj; Vara"a t~m. Varaldin, klanjeci j., 
Varasl'l .-. Varaltl.i,., klanjeci j., ea. o. haz 309, ! 1.769, H., 0 , 1.788 kh., tsz. ·val'asd
Klanjec, •· t. KlanJec. a. P• TnheJj. Varatdin, jb. Klanjec, ab. Krapina. Cl- ö. Klanjt>c, 

Triéan8.te Ramlee O, Cabar adók. 6s pk .• 5·1, XXV, 81, a. t. Klanjec, "'rA\, 

Moarus-Fivme oz;m. Modrui-Rijeka, caba.ri j., Tubelj O, Tuhelj adók. és pk., Varasd vm.-
cs. ö. Cabar, u. t. Co. har, u. p. T dé e. Va7't'idin, klanjeei j., o, cs. O. Klanjec, u. t. 

Trlíéanskl fiornl.kl 0 1 Goraci adók., Cabar pk .. Kl:mjec, ~· 
Modru11-l•'iume vm. Modrus-Rijeka, c:!abari j., Tubelj8ke 'l'op1lce O, Cresnjer~c adók. Tubelj 
cs. o. Cabar, u. t. Cabar, a. p. Tdce. _ pk., Varasd 'Vm. Varazdin. klo.njeei j., cs. ö. 

Tritéare n, Erdővrg Erde\·ik adók. és pk., Klanjec, n. t. Klanjec, u. p. Tuhelj. . 
8sert!7n vm. Srijem, újlaki · iloki j., cs. ö. Erdő- Tulteljsko Razdrto O, Rll.vno Brezje nuók., 
vég Erdevik, a. t. él! u, P• Erd 6 vég E1·devik Tullelj pk., Varaatl tmt. . raraldin, klan ;,.ri Í·• 

Trlée Q., ~..abar adók. és pk., Modrus-Fium~,lcs. G. Klanjec, a. t. Klnnjec, ll· p. Tuh!!lj, 

• • 

• 

• 

• 

• 

• • 
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-

-

· 'hhonc adót., Tarasdtepliez Varaldinske Luka6 pk., Vw4cu .,.., Virot~iticll, ver6czei-
Toplice pk., ){ Horvatióevi Jarkl, Svfboveéki Ret- viroviticai j., cs. lJ. TrézenfOld Terezino Polje, 
kovee, Toplic!ki Luk•vec, TuhovecJ Varasd "m. u. t, és u •. P• Lukács Lukai!. 
- Varaidin, novimaroft j., hé.z 140, f. 908, H., Turbina f"\ Szlatina Slatina adók. él pk., 
rt.Svibovec, Varasdtepliez Varaidinske Toplice, Verócee vm. Viro"itica, szlatinai alatinai j,, 
910 kh., tsz. Varasd Varaldin, jb. Novi Marof, cs. G. Szlatina Slatina, •· t. és u, p. Szlatina 
ah. Varasd Varaldin, es. G. Novi Marof, 16, - Slatina. 

· XXV, 88, •· t. és u. p. Vamsdteplicz Varal· Tur~enlca adók., pk., Zágráb '""· 
dinsi:e Toplfce. . -Zagreb, rlinai j., hú 13, f. 59, H., rt. Viduiíevac, 

Tuhonc Q, Tuhovec adók., Varasdtepl;ez -- kb., tAz. Petrinja, jb. és ah. Glina, es. G. GUna, 
Vara.ldinske 'foplice pk., Varasd tnn. Varaldin, 96, XXVI, 83, u, t. és u. p. Glina. 
novimRl'Oft j., cs. o. Novi Marof, -. t. és u. p. Tur~enlca o, Tur!enica adók., Stankovae pk., 
Varasdtep1icz Vara!dinske Toplice. Zágráb ""., Zagreb, elinai j., ·a. G. Glina, 

Tuk O, GudoTaeki Raji~ adók., pk .. u. t. és u, p. GlinL 
Belovár·Kör6• t~m. Bjelo:rJar-Kriie'IJci, belovári Tur~eTlé-poJJe adók., lvanovo Hlo p'k., X 
- bjelovari j., es. o. Belovár Bjelovar, L t. és Djakovac, Munije, Tureervió-polje; Belo'IJár-K6rö• 
u. P• Rovilée. "m. Bjelova.r·KriitJ'IJci, rrubi!inopoljei j., ház 

T uk I. Bjelopoljski Tuk, Gomirski Tuk, Mrko· tlJÖ, :f. 1.849, Sz., h., cseh, .::f, rt. G~iauo Polje, 
paljski Tut, Tot. 6.801 th., tsz. Belovir Bjelovar, jh. Grubilno 

T u k l. Janjani. Polje, ah. BelovAr Bjelovar, es. G. Grubilno 
T uk l. Visuto Polje, 16, XXVII, 87, u, t. Grubilno Polje, a. p. 
Tukljace r'l, Brlo§ka Dubrava adók., Bl'los pk., lvanovo selo. · . · · . 

Lika·Korba'IJa '""· Lika-Krba'IJa, otoesini Tul·ceTléopolje O, Turcevié-polje adók.,Ivanovo 
oto~aci j., cs. ö. Otoesán Otol:ac, . u, t. Zuta selo pk.,BtJlo'IJár·Körös 11tn. Bjlllovar-Kriie"ci, 
Lokva, L p. Brlog-stacija. grubi!inopoljei j., "'f, cs. O. Grubi!ino Polje, 11. t. 

T u ll! e T B r i j e r l. Krapinsko Polje. Grubi!ino Polje, •· p. Ivanova Hlo. 
Tulili r'l, Mazin adók., Bruvno pk., Lika-Kor- r, adók, és pk., Yara.atJ "•· 

ba11a ""'· Lika-Krba11a, gra&Lei j., es. O. Bruvno, Varaidin, varasdi varaidini j., cs. G. Varasd 
•• t. Gral!ac, u. P• Bruvno. Vara§dm, iQ, r (Varasd-Teplic),~. p. u. 

Tulnlll: adók., Pleterni~ pk., X ~ali . Tamovo 0, Bakarac adók. és pk., Modrtll• 
Tulnlk; Po••ega ""'· Pot~tJga, pozsega1 polept Fiume ""'· Modrus-Rijllka, suilaki j., cs. o. 
j., hAz M, :t!. 39~, H., rk. Buk, 1.801 kh., ~sz., jb. Kraljevica, u. t. Kri!i!ióe, u. p. Bakarac. 
és ah. Pozsep. Po!ep, es. O. Pletermca, 78, T u r i n o v o a e l o l. Turinovo. 
XXVIII, 91, u. t •. Ciglenik, u. P•. Pleterniea. Turlnskl Irc n, SzentryGrgy sveti Juraj adók. 

Tubdk O, Tulmk adó~., Pletern~~ pk., Pouega és pk., Lika-Korba"a 'IJm. Lika-Krba.'IJa, zenrri 
v~n.. Poieg~, po~ega1 po!ep1 ~·,es. O. Pleter- senji j., cs. G. Zengg Senj, 11, t, ds •• p. 
mea, u. t, C1glemk, u. p. Pl.etemwa. SzentgyOrgy Sveti Juraj. . · 

T u l o v o B r d o l. Bosanc1. . . 
T um a r e I. Donje Tumare, Gornje Tumare. Tur~a~~ adó~., Vr~o':ne ~k., ~ .Ma!iu!~ Bud-

. Tumbrl·selo r'l, Kupineeki Kraljevec adók., K.u- !ak, SJe~lVlca, TurJanski, Zt~ulJa i Lik.a_-Korba'IJtJ 
pinec pk., Zágráb ""'· Zagreb, pisarovinai j., 'IJm. Lika-Krba'IJa, otocsán1 oto~~ll;• ház 1", 
cs. O. Zuencina, u. t. és a. p. Stupnieki Leskovac. E 978, Sz., .::f, 8.069 th., tsz. ~ospu; Jb. és ah. 

Tupala 0 , Goviói adók., Sinac pk., Lika-Kor- Olocsán Oto6a.c, es. O. Vrhonne, 7~, XXVI, SS, 
bava 'IJm. Lika-Krba'IJa otocsáni otocaci j., a.. t. Otocsán Otoaa.c, •• P• Vrhovme. 
es. o. Janjce, u. t. Olocsán' Otol!ac, a. p. Lelóe. Turjausld O, Turjanaki adók.,· Vrhovine pk., 

T D p a l a I. Tomingajska TupRla. · Lika-Korbava "m. Lika.-Krba'IJa, otocsáni -
T D p c i I. Radinovo Brdo. otol!aci j., .::f, es. o. Vrhovine, u. t. Otocsán -
Tupclua O, Mahovljió adók., So!iice pk., Zágráb Oto&Lc, u, P• Vrhovine. o 

'IJm. Za gre b, jaskai jastrebarskoi j., es. o. T u r k a l j e v o s e l o l. .Josipdol. 
Kostanjevae, u. t. Kra§ió, u. p. Kostanjevac. T u r k a l j i l. Trojvrh. 

• 

Turanone adók., Lukács Lukae pk., X Gejzin Turke adók., Bród K.fm. Brod na Kupi pk., 
Dvorac, Kaniska, Netel!a, Pustara Visoka, Turano- X Ga!iparci, Gornji Lolac, Kalió Polar, Sedalee, 
vae, Vukmaniea; Verócee vm. Virovitica, Te· Turke, Turkavsta Podrora, Turkovski Zakrajc; 
rőczei viroviticai j., ház 167, :t!. 1.!98, H., m., Modrus-FiumtJ t~m. Modrus-Bijllka, delnicei 
rk. Lukács Lukai!, 8.886 th., tsz. Eszék Osijek, j., báz 1!8, f. 708, H., o, 8.64r7 kb., tsz. Orulin, 
jb. és ah. Ver6eze Virovitica, es. G. TrézenfOld jb. és ah. Delnice, cs. G. Gerovo, 96, XXVI, 85. 
-Terezino Polje, 78, XXV lU, 89, u. t. és •· p. u. t. Bród K/m. · Brod na Kupi, L p, Gasparoi. 
Lukáct Luka!. Turke Q, Turke adók., Bród K.fm. Brod na 

'hruono Q, Tur11.novae adók., Luklea Kupi pli:., "•· MotJrv~BijektJ, 
• 

o 

• 

• 

• 

• 

• 

o 

o 

o 

• 

• 

• 
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delnicei j., o, cs. ö. Gerovo, a. t.· Bród K/m. goricza \'elika Go ri ou, u. t. és u. p. NaiJYBOricza 
Brod na. Kupi, u. p. Gasparci. Veltk.a Gorica. 

'l'arkon~a 0, Pakraélti Batinjani adók., Badlje- 'l'lll'Opoljt<ka t•etroTiua (), Gradiéi adók, Nagy-
vina }lk., l 10ISBfl.D'' t•m. Poiega, pakráczi - goricza. Veli ka. G01-ica pk.,Zágrúb vm. Zllgreb, 
patraci j., cs. ö. Pakrácz Pakrac, u. t. Pukrácz nagygoliczai -- relikllgoricai j., cs. ö. Nagy-
-. Pakrac, u. p. Hauljevina. :,;oricza. - \'elika Uurica, u. t. éil u. p. Nai!'Y• 

Turkovcina O, Hellenica adók., Szentiv:í.nze- goricza Yelika Gorica. · 
lina S\'eti h·an Zelina pk., Zúg·rúb vm. Taropoljski Lazi O, .Mraclin adók., Vukovina 
Zagreb, szentivánxelinai svetiivanzelinai j., pk., Zá,qrúb L'm. - Zagreb, nagygoriczai velika
cs. ö. Szenlivánzelina Sveti Inn Zelina, u. t. goricai" j., cs. ö. Nngnoricza Velika Gorica, 
6s a. p. Szt·nlivamelina Sveti lvan Zelina. u. t. Nagygoricza Veliko. Gorica, u. p. Novo Cil!e. 

Tu1•.koviéi 0, Tounjski Trtié adók., Primiilje Turopoljskl Le.kenik atlók., Lekenik pk., 
pk., ]tfodt"us-J!'iume -vm. Motlru$-Bijeka• Zágráb vm. Zagreb, sziszek.i sisak1 j., ház 
szluini slunji j., cs. ö. u. t. Szluin 71, f, 3i9, H., rk. P.:l~enica, h09 q., tsz. Petrin~a, 
Slunj, u •. p. P1·imiAlje. jb. és ah. Sziszek Sisak, ca. G. Lek.enik, 63, 
. ·'l' u l' k u v i ~ s e l o l. ÜIJulinski Turkoviéi. XXVII, u. p. és a. t. Lekenik. 

Turll:ovska Podgora o, Turke adók., Bród K/m. 'l'aropoljskl Lekenlk O, Turopoljski Lekenik 
- Brod na Kupi pk., .liiotlrKs·Fiume "'"· adók., Lekenik pk,, Zágráb t~m. Za,qreb, szi
Motlrus-Bijekct, delnicei j~, es. 6. Gerovo, a. t. szeki -· sisaki j., cs. lJ. Lekenit, u. t. és 11. p. 
Bród Kjm. Brod r1a Kupi, u. p. Galparci. Lekenik. 

'l'arkovski Zakraj c Q, Tur ke adók., Bród Turopoljsld Lag adók., Vukovina pk., Zágráb 
Kjm. "Brod na Kupi pk., Motlrus-Fiume t~m· vm. Zagreb, nagygoriczai velik.agorico.i j., -- Motlrus-BiJeka, delnicei j., cs. ö, Gerovo• húz f., :E 16, H., rk. Slaro Ci ee, 4-.098, kb., tsz. 
•· t. Bród K/m. Brod na. Kupi, u. p. Gaiparci. Zágráb Zagreb, jb. Nu[!ygoricza ' V elika Gorica, 

• 
Tarna!ílca adók., SpiAi~·Bukovica pk., Verőcse ah. Sziszek Sisak, es. o. Nagygoricza Velih 

vm. Virovitica, verticzei viroviticai j., ház Gorica, öS, XXV, S:t, u. t. Nagygoricza Velika 
i. .f.j7, H., o, 1.124. kb., tsz. Eszék Osijek, Go1·ica, u. p. Novo Cici!. 

jb. és ah. Ver6cze Virovilica, cs. ö. Verc5cze 'fllropoljski Lug r-., Turopolski Lug adólr., 
- Virovitica, 78, XXVIII, 89, a. t. Vukosavl- Vukovina pk., Ztígráb ""'· · Zagreb, nagy
jevica, a. p. Spilié-Bukovica. · gori,.zai velikago. ico.i j, cs. O. Nat~ygorirza-

TarnaAica O, Turnaiiica adók., Spisió-Buko- Veliko. Gorica, u. t. Nal!'yiforicza Velil.a Gorica, 
• 

vica pk., Yer6cee -vm. Yirovitica, verl'!c:ei a. p. Novo Ciée •. 
viroviticai j., O• cs. ö, Verc5cze Virovilica, •· t.. 'l'111~1ljski Murku§evec Q, Gornji Luk.~,·e•· 
Vukosavljevica, u. p. Spisié-Buk.ovico.. ·, adók., Nal(yg•Jricza \'elika Gorica pk., Zágráb 

'l'llrn1 O, Bród K.jm. Brod na Kupi adók. és um. · Zag1·eb, nallygoric~ai vehkasori•·ai j., 
pk., Mod1·us-Fiume ""'· Modrus-Bijeka, del- cs. O. Od1·a, u. t. és u. P• Na~-ysoricza Vchka 
uicei j., cs. il, Delnice, a. t. Delnice, u. p. Bród Gorica. 
K./m. Brod na Kupi. 'faropoljsko HraAée adók., Odra pk., Zágráb 

Tarnié Q, Seovci adók., Vanjska Poiegu pk., vn&. Za,q·reb, nagygoriczai vel1kagoror.ai j., 
. ltssega t~m. Po"Jega, pozsep.i pozegai j., hé.z 99, :E ".60, ~-· rk. ?dJ·a, C06 ~h., tsz. Zágráb 
es. o. Pozsega PoZ&ga, u. t. és u. P• Pozsep _zag1·eb, Jb. Nagygol'leza V~hka ~ortco., ah. 
'Polega. SZiszek . S sak, c_s. ö. O~ra, 5·., XXV, Sjj, u. t. 

nlXA o v· }~"k. .1 'k ZI t k TT Na[lygoncza Vl'hka GorJca, u. p. Odro.. '.l·nr ~:~~>8 , e ..,. ·ovec au o ., u ar p ., ,. a· . . 
v • • • · Tu1·opoljsko UraAce O, Turopol;sko Hr&Sée 

rastl '11m. Varaztlsn, ziatari J., es. ö. Zlato.r, dók Od k z. áb ,_, b 
t. D · K. ...... Zlat B' tr' a ., ra p ., agr 11m. .LJagre , na11Y· 

. Uo ODJB ODJ...,lDa, Uo P• ar· lB l ca. · · , · k · · • Od ._ .N 
T · • ... l D · ... k Tu -~.. Kl · "k goncza1 Te 1 agoncatJ., cs. o. ra, u • .,. agy-u r n 1 s ., e estm., o mt .. .,e, &nJ e., o . ,. 1. k G · Od 

T 'lé gor1cza 'e 1 a onca, u. p. ra. 
~rnt e. . . . Turovac r-., Duboki Dol adók., Gral!ac pk., 
farnoTO C2 J~len)ak adók.! ~es1mé pk., Vaf:a~d Lika-Korbava v11&. Lika-Krba·ua, gral!aci j., 

tltll. ·Yarastlcn,. ~~egrada1 J., CB. O. Desmtó, cs. ö, V elika Popina. u. t. és u. p. Gral!ac. · 
Uo t. és a. P• Desmtc. T u r s k i B r i j e r l. Zrinski 'l'opolovao. 

Taropolje 0, Ku~e atlók., Vukovina pk., Zá g- T u r sk o s e 1 o I. Podbilo. 
rá b t:m. Zagreb, nagygoriczai Tusti Vrh O, Divjake adók., Skrad pk., Motlrua• 
j., cs. ö. NagycoJ·iczo. Velika Gorica, m. h., Fi-tune '11m. Modrus-:Bijeka, delnicei j., cs. ö, 
•• t. Na111goricza VelikaL Gorica, a. P• Novo Brod-Moravice, 11. t. és u. p. Skrad. 
Ciée. · 'l'uiUce r., Kurjak adók., Udhina pk., Lika· · 

· Turopolj~Jka ][ülJ& Gorica Q, Nagygoricza Korbat1a vtJ&. Lika-Krbav"a, udbiniLi j., os. o. 
. V elika. Gol'icn adók. és pk., Ztigráb '11t1J. Zag- Udbinn, u. t. éa u. p. Udbina. , ..... 

reb, Qa&')'roriczai \'elikagoricai j., cs. o. Nagy- Tuülovlé adók, Vuk:manió pk., X Brel'uva Glava, 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Okié, TuAilovié; Motlrua-Fium~ vm. TlileTI6 O, Vojvoduiu adók., Brinje pk., ·LilA· 
Rijcka, vojniéi j., ház 165, f, 1.045,_ Sz., T• rk. Korbatul vm. - Lika-Krba."a, brinjei j., os. ll. 
Vukmanié, ~. kb., tsz. Ogulin, jb. Kmjak, Brinje, u. t. és u. p. Brinja. 
ah. Szluin Slunj, cs. ll. Vukmanié, 96, XXVI, 8(., TuleYicld Su§Djarl r.., Vojvoduiia adók., Brinje 

e. ~· pk.,. Lika-Korba'Da tltn. Lika-Krbava, brinjei 
O, Tulilovié adók., Vukmanié pk., j., ca. ll. B1inje, a. t. és a. p. Hrinje. 

JJiodru~.<·l!'-ium~ vm. Modrtts-Rijeka, vojniéi j., Tul.no O, Cerje Tulno adók., Vidovec pk., 
T-, cs. o. Vukmanié, _r- e. ~· Varasd vm. Varazdin, varasdi- varai,Jioi j., 

Tu!íknnl O, Mahi~no adók., JaAlr:ovo plr:., Zá g· os. ll. Ladanjsko Brezje, u. t. és u. p. Cerje·Tulno. 
rúb rm. Zagreb, Urolyvá.rosi kal'lovaci j., TTornlea Beoöln r.., Manastir Ceol!in adók., 
cs. ll. Károlyvli.ros Karlovac, u. t. Ká.rolyváros Beo6in pk., Bzerém Srijem, újlaki iloki 
-- Karlov ac, •· p. J aAkovo. . j., ca. o. Cerevié, u. t. éa u. p. Beo6in • 

T u t o r o v i é i l. Gornje Dubrava. T"frda Rljeka O, Pavün-Kloiítar adók., Kapela: 
Tulene 0, Szentgyllrgy Sveli Juraj adók. plt., Belovár-Kör6a tim. Bjelotlar-Kriievci, 

és pk., Lika-Korba'Da vm. Lika KrbatJa, belová.ri hjalovari j., cs. li. Kapela, a. t. Belo-
zcnl!'gi - senji j., cs. ll. Zengg Senj, •• t. és vé.r Bjelovar, a. p. Kapela . 
a~ p. Szentr) lirlfy Sveti Juraj. • 

• 

• 
• 

• • -• 

• 

u. 
• 

. 

Udblna adó1r. és pk., X ~jluk, Donji Rebié, Vertk1e tim. Virot~itica, eszéki oPijeki j., 
Udbinu; Lika-Korbava vm. Lika-Krbavct, cs. ll. Csepén Capin, L t. és a. P• Csepén -
udbinai j., ház 303, i, 1.3,6, H., sz., t), k~r. Mutilié, Cepin.. 
6.00! kb., tsz. Gospié, jb. helyben, ab, Gral!ac, Ugljenlk Cre§Djevlea r", Velika CreAnjevica 
cs. li. helyben, 79, XXVI, 86, _r- e. ~. adók., Pitoma&&·pk., Belovár-Köröa vm. Bjelo· 

Udblna C, Udbina adók. ~s pk., Lika·Kor· 11ar-Krii~vci, gjurgjevaciJ., ca. ll. Piloma6a. a. t. 
bu·cu. ·v-m. Lik"·Krba·va, udbinai j., t), cs. ll. és u. p. Pitom .. ea. _ 
hdyben, _r- e. ~· UglJ l"\ Josipovac adók., Petrijevei pk., 

Udblnja O, Utinja adók., pk., Motl- Verócu t~m. Virovitica, eszéki osijeki j., 
r·ua-Fiumc vm. -- ModTui-Rij~ka, vojniéi j., cs. G. Bizovao, a. t. és a. p. Petrijevci. 
c11. O. Vukmanié, m. h., u. t. Skakavac, a. p. Ugrinl O, Urihir adók. és pk., Modrus-Fiume 
Ulinja. · vm.-- Modrua-Bijeka, cirk.venicai erikvenicai 

Udetln adók., Rujevac pk., Zágráb tml. Zag- i., cs. ll. Cirkvenioa Crikvenica, u. t. és a. p. 
reb, dvori j., ház 61, i. Sz., kr. Javoranj, Bribir. -
82-' kb., lsz. Petrinja, jb. Dvor, ab. Petrinja, UgriJloTCl adók. és pk., S•~rin1 vtn. Srijem• 
cs. ll. Rujevo.c, 96, XXVII, 88, a. t. Dvor, a. p. zimonyi zemnni j., há.z s~o, ! 1.880, Sz., T-, 

• 

Hujevacki Beálinar.. - rk. N ovi Banovci, 8.75! kb., tsz .. Mitrovicza -
Udetin O, Udetin adók, Ruievac pk., Zágt·áb Mitrovica, jh. és ah. Zimony- Zemun, cs. ll. Doba-

vm. Zagreb, dvori j., ca. G. Rujevac, a. t. novci u. Simonovci, 70, :XXVIII, 9!, u. t. és u. P• 
Dvor, u. p. Rujevaéki Be!ilinac. . Batajnica. 

Ugarel adók., Vanjska Pofega pk., X Kunovci, Ugrlnovcl O, Ugrinovci adók. és pk., 
Ugarci; Possega vm. Po!ega, pozsegai po!e- t~m. Srijetn, zimonyi -- zumuni j., =t=-. cs. li. 
~ai j. ház 4-5, z ~76, H., rk. Pozsega Po:lega, Dobo.novci, 11.. t. és u. p. Batajnica. 
1.663 kh., tsz., jb. és ah. Pozsega Po!ega, cs. ÚJgrácz Non Gradae O, RuAani adók., Gra-
1:1, Büikupci, 78, XXVIII, 91, u. t. és L p. dina pk., Ver&c•e vtn. Virovitica, veröczei
Pozsega Po!ega. viroviticai j., ea. li. TrézenfOld Terezino PolJe, 

Uga1·cl O, Ugruci adók., Vauj11ka Po!ega pk., u. t. Suhopolje, u. p. Gradina . 
• 

Possega 1m~. l}oiega, pozsegai polegai j., lljgradiska' Nova GradiUa adók. és pk., 
cs. ö. Bi!íkU!lci, u. t. és u. p. Pozsega Poiega, Po:sega V11l. Pozega, újgradiskai novagra-

Ugal·ska Korita ll, V elika Popina 11dók., dilikai j., ház 476, i. 3.574:, H., sz., n., m., cseh, 0, 
Zrma.uju. pk., Lika-Korbava. vm.- Lilca-Krbava, .:f, B"k. Sibinj, 1.988 kh., taz. Pozsasa Po!ega, 
~:ral:aci j., cs. o. Veliko. Popina, a. t. és a. p. jb. és ab. helyben, cs. ö. helyben, 78, XXVII, 
Zrmanj&-vrelo. · · 89, e. .._. 

Ugljara l"\ Csepén Cepin adók. és pk., - mY., Úhrradiska-

• 

-

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

•• 

• 

• 

• 

N~t'fa:·G!'adilka adók. Ml pt., Pouega; ""·- PolegtJ, Oeneralttl Stol, •· t. Generalakt Stol, u. p. Bosil-
új~radiskai novagralliskai j., o, .op., os. G. hely- jevo. . 
be~ f, r- e.. Unimnl adók., Dvor pk., Zágt·áb 11tll. Zt~grsb, 

U ankovácz l. N ovi Jan Újjanko\"ácz. dvori j., ház 6 2, i, 440, H., sz., rk. Divu!la, kg. Dvor 

• 
Újll:npela NoT& KapelR adók. és pk., X és ~!t·gestin, 961 kh., tsz. Petrinja, jb. Dvor, ab • 

Ujkapelo. Non Kap ela, Raskovacj PofiSe,qa 11m. Pehinja, cs. G. Divuia, 96,· XXV ll, 83, •· t. D"ior, 
- Poiega, újgradiskrti novigrad:skai j., hiz 141, a. p. Divusa. . · 
f, 761, H., O• kg. Kobail, 1.1&6 kh., tsz. Pozsega UncRDl O, Unéani adók., Dvor pk., Zágráb 
- Pozega, jb. és ab. Újsradiska Nova Gro.diska, vm. Zagreb, dvori j., cs. O. Divuia, u. t. Dvor, 
os. G. helyben, 78, XX VU, 89, _[ll e. ~· · u. p. Divu8a. 

Újll:apela Nova Kapela O, Ujkapela- Nova Urfnj O, Kostrena Sveta Barbara adók., Su!ak 
Kapela adók. és pk., Poesega tnn. Po'iega, új- pk., Modrus-Fiume "m. -Modrus-Bijda, suiaki 
gradiskai novagradiskai j., os. O. helyben, j., cs. G. Suia.k, u. t. és u. p. Buccarl Bakar. 
_r- e. ~· . Urljaj r'\, Srb adók. és pk., Lika-Korba"a 

Újlak -llok a.dók. és pk., X ÚJlak Ilok, tJm. Lika-Krbava, alsólapaczi donjilapaci j., 
Principovac j Beerém tJtn. - Srijem, újlaki -ilo ki cs. o. Srb, a. t. és a. p. Srb .. 
j., ház 1.053, i, 4.856, H., t.; n., m., o. ef', Uro~evo.c flo Jazak adók. és pk., Beerém vm. 
=F, (r, sk. Baöinci, 10.~40 kb., tsz. Mitrovicza Srijem, iregi iril!'i j., cs. G. Vrdnik, u. t. Vrdnik, 
Mitrovica, jb. és ah. helyben, cs. 6, helyben, 7 O, u. p. Jazak. · 
xxym, liO, j,, _[ll e. ~· Usarac ~ Kréedin adók. és pk., S1erém ""'· 

Ujlak Ilok mv., Ujlak Ilok adók. és pk., Srijem, ópazovai starapazovai j., us. o. Stari 
Surém t~m. Srijem, újlaki iloki j., o, ef', .:t. Slankamen, u. t. Beska, u. p. Krcedin • 
(r, cs. o. helyben, ,t, .r- e. ~· • Uskoke adók., Ogradiska Stara GradiAka pk., 

Ú j p a z o v a I. Nova Pazova Ujpazova. Poesega ""'· Pozega, újgradiskai novagra-
Újnkovár N ovi élt Starl Vakovar adók., diAkai j., hú.z 74, :E 363, Sz., h., rk. és kg. Ógradiska 

Vakorár Vukovar pk., X Dobra Vada, Lu!ac, Slara Gradiska, 8ll2 kh., tsz. Pozsega Pozesa, 
Treiiuja, Vukovir Vukovar; 81ertm tJm, jb. és ah. Újgradiska Nova Gradii!ka, cs. ll. 
Brijem, vukovari j., ház 1.647, i, H., sz .. Ógradiska Stara 78, XXVII, 89, u. t. 
n., m., o. ~, .:f-, (r, gk. Petrovci, 9.047 cs. és u. p. Ógradiska Stara Gradiaka. · 
G. Vnko\·Ar Vukovar, 70, XXVIII, 90, ,t, Uskoke O, Uskoke adók., Ógradiska Stara 
1\ .[ll e. • . • GradiSka pk., Pozse,qá vnl. Pozega, újgra.diskai 

U j z a l á n k e m e n I. N ovi Slankamen Uj- novagradi!ikai j., cs. 6. Ógradiska Stara 
zalánkemén. Gradi§ka, a. t. és a. p. Ógradiska Stllra Gra-

U l em e c i l. Lonéar-glavica. · diA ka. . 
Uljanlk adók. és pk., X Duhovi, Gornji Uljanik, va D1•ag~ fl, 'fomingaj adók., Gracac pk., 

Uljanik j Pouega tJm. Pozega, daruvari j., ház Lika-Korbava ""'· ·- Lika-KrbafJa, graöaei j., 
!7J, ! 1.678, Sz., h., cseh, n., m., ~, .:f-, 1·k. cs. G. GraC!ac, u. t. és u. p. Grai!ac. 
Gaj, 6.i19 kh., tsz. Pozsega Po!ega, jb. és ah. Ui1.tlca adók., Jasenovo.c pk., X Klenov Bok, 
Daruvir Daru~ar, cs. G. helyben, 78, XX VII, Tanac, Us tic a Uilticka Gradina, Usticka Villnjica j 
89, u. t. Gare§nl~a, .~· Po1sega t:m. Pozega, novakai j., hú !ll65, i, 
1Jlj~k 0, UIJa~~k adók. és pk., Pozsega 1Jm. 1.556, R, sz., .:f, rk. Jasenovac, :11,1:~6 kh,, tsz. 

-Poz~ ga, daruvar1 J., ~, T• cs. G. helyben, a. t. Pozsega Po!ega, jb. Novska, ah. 

Gare§m~, ~- . • ~ova Gradi!ika, es. ·lJ. Jasenovae, 78, XXVII, 89, 
Umetlc adók.~ ~e.&lnöam pk., Zágrab tnn. n. t. és u. P• Jasenovac . 

Zagreb, koslajmcat J., ház 81, i, 5105, Sz., rk. . U . 
Kó'~tajnioa, kg. Mel!enl!ani, 960 kh., tsz. Petrinjo., U!itica O, sbca. adó~.! Jasenovac pk., Poise ga 
jb. Kostajnica, ah. Petrinja, cs. G. Me6enl!ani, 96. vm. Poiega, novskal J., . .:f-, cs. G. Jasenovac, 

XXVII 83 t. M J
• a p M ,._ A • u. t. és u. p. Jasenovao. , , u. a ur, • • e .... n .. anJ. 

Umetlé 0, Umetió adók., Meoonl!ani pk., UAticka Gradlno. r"~, U§tica adók., Jasenovac 
Zágráb tJm. Zagreb kostajnicai j., cs. o. Me- pk., Po~aega ""'· Polega, n ,vs kai j., cs. ~. 
ceneani, u. t. Major, u. p. Mel!~:ncani. Jasenovac, u. t. és u. p. Jasenovac. 

· Umol adók., llosiljevo pk., )( Dani, Soline, Ustlcll:a Vl!lnjiea 0, Ustica adók., Jasenovac 
Umol j Modms-li'iume vm. Moarus-Bijeka, pk., Pouega vm. . Poiega, novakai j., cs. O. Jase-
vrbovskoi j., ház 87, i. 25\:S, H., rk. Toplice Le~ce, novae, u. t. és u. P• Ja.enovac. ' • 
1.10!! kh., tsz. Ogulin, jb. Vrbovsko, ah. Osulin, Utlnja adók., Vukmanié pk.", X (vankovié-selo, 
r·s. ~- Generalski · Stol, 96, XXVI, 84, ti. t. Gene- lvo§evic-selo, KJipino Brdo, Manjeroviéi, Moravci, 
ralaki Stol, u. l,• Bosiljevo. Uubinja, ULinjaj Modrus-Fiume vm. Modru§- . 

Urnnl o, Umol adok., Bosiljevo pk., Modrus- Bijeka, vojniél j., ház ~SS, :! 1.369, Sz. h., 
J•'iume '""' Mo6t·us·Rijska, vrhovskoi j., os. G, T és t w. Gornja Trebinja, rk. Skakaval'., lS.OSS 

• 

• 

• 

• • • 

--------------·-------

• 

• 

• 
l 
• 
• 



• 

• 

Uti··-"fal • 117ft 

ldl., -. Oplla, Ilf. hajak, ala. Slunj, IliWil ... BJ•Iofl•r-JCriletH:i, heloTAri hje-
~~- G. Vukmanit, 96, XXVI, 86, r. 18J. lovari j., cs. G. lnnska, u. t. Belovir ·- Rjelovar, 

Utlnja O, Utinja adók., Vukmanié pk., Mod- a. P• lvanska. . . . 
rusFiume 11m. drus-Rijeka, vojniéi j., =f, Utollea adók., M11,1ur pk., Zagt·ab Vt/1. Zag-
c.. G. Vukmanit, r. 18) p. u. reb, kostajnicai j., ház 1 i !lll, Sz., h., =f. lis 

UUDja-Trelo adók., Vojnié pk., X GaaeAa· k_ll'·. Sl~binja, rk: ~ostajnica, 3:!~ kb., tsz. Pe!~ 
selo Kartalije, MaleAevié-selo Podsedlo Utinja- riDJ&, Jb. KostaJDica, ah. PetrillJ&, cs. G. KostaJ~ 
nel~ Utinjski Medj djak Utfnjsko Brdo· Mod· nica, 96, XXVII, 83, u. t. Kostajniea, u. p. Majur. 
rui-Fivme ""'· eMod~us~Rije'ka, voj~iéi j., "Vtolica O, Uloli~ ~d~k .. Majur pk., Z~grá_b 
ház 184, f, t.JS.(., sz., rk. Vukmanié, kg. Utinja, 11~· Zagr~b, k.o~t&JDlCai J., =t:"• es. ll. Kosln.J· 

7oo kh t 0 l' 'b K · k h S 1 · Sl · mea, u. t. KostaJnlca, u. p. MaJur. 3 . ..., ., sz. guln,J. rnJa ,a. zum- unJ, U ll K . dók ,._ k T'k v · .. v · ·.. 96 XXVI 8~ ~ h t é va ca r-, oremea a . ..., p ., .~n a-..o..or• cs. u. OJnt .. , 1, , ..,, ..,.. m. ., u. • s b L 'k ..,. b k · · · 
P Utl.DJ. . a11a 1.1m. ' a~..o..r a1.1a, oremcll J., cs. 11. 

8 • • a. K ' t. é K • . . . . oremca, n. s u. p. orenJca. • • Utfuja-vrelo O, UtmJ&·vrelo adók., VoJmé pk., u e la ak 8 e 1 0 1 L'povo Pol' 
.. 1 d F. .., d ,. R . . k . . .. j z o • 1 Je. 
Jrs.O rus-. '~me 11m· .w.o ru~~- •Je ·a, VOJn~c1 • ·• Uzel~ova Vat·oA r"'l, Siroka Kula adók., Licki 
cs. ö. VoJnté, m. h.; n. t, és u. p. UtmJa. Os'k pk L 'k v b T"· v b • • 1 ., ' a· ..o. or cwa tim. ..ut,.a-.n. t' a1.1n, 

UtlDjski ecJjak O, UtmJa-vrelo adók., gospiéi j., cs, G. Siroka Kula, u. t. PeruAié, u. p. 
Vojnié pk., Modrua-Fiume 11m.-Motlru8-Rijeka, Siroh Kula. 
vojniéi j., cs. G. Vojnié, •· t. és u. P• Utinja. U z v 0 d u d 0 0 t 0 ka 1. Oiitarije. 

UtfDjsko Brflo O, Utinja-vrelo adók., Vojnié U!ljebl6 r-., Nebljusi adók., Alsólapacz-
pk., t1m. Modrus-Rjieka, voj· Donji Lapao pk., Lika-Korba1.1a 11m. Lika•. 
niéi j., ca. l. Vojni~ a. t. Vojnié, 11. p. utinja. Krbca11a, allólapaezi donjilapaci j., u, G. Neb

UUskaal O, 1......0 adók. 18 plt., Bdot~c&r- ljusi, L t. Alsólapacz Donji J,apac, u. p. Nehljusi . 

• 

• • • 
•• 

• v . • 

• 
• 

Vadina o. Piuaka adók., Vehi.o TrsoviAée pk., jb. és ah. Cazma, u. o. Gazma, 16, xxvn, 87, •• t. -Varasd 11m. Varazdin, klanjeei j., -cs. G. Za- és u. p. Cazma. 
bok, u. t. és u. p. Veliko Trgovi!ée. Vago"rlnR O, Vagovina adók., éazma pk., Be· 

Vagan O, Smokri~ adók., Lovinac pk., Lika- lovár-Köt·ós "m. Bjelove~r-Krilevci, i!azmai j., 
Korbat•a 'Vtn. Lika-Krbat~a., rraa&ci j., cs. G. cs. ö. Cazma, u. t. és u. p. Gazma. ; 
Lovinac, u. t. és u. p. Lovinal". Vajin-vrh adók., Josipdol plt., Modrus·Fíume 

V a B a n l. Osredal!ki Vapn, Popinski Vagan, 1/tn. Modrus-Rijeka., osulini j., ház lOt,·! Jt14, 
Pribudiéki Vagan. . Sz., b., rk, Cerovnik, kg. Josipdol, kb., tsz., 

Vaganne adók., Lieko Petrovo selo plt., X jb. és ah. Ogulin, es. o. Josipdol, 96, XXVI, 
Donji Vaganac, Gornji Vaganae, ReAetar; Lika- 85, a. t. és b.. p. Josipdol. 
Korbat~a ""'· Lika-Krbatla, korenicai j., ház V:ajin-Tl'h Q, Vajin·vrh adók., Josipdol pk., 
349, ! 1.917, Sz., h~, rk. Gornji Vaganac, kg. Modrus-Fiume t1m. Modrus-Bijeka, osulini 
J..icko Petrovo selo és Sadilovac, ,,831 kb., tsz. j., cs. O. Josipdol, u. t. és u. p. Josipdol. 
Gospi6, jb. Korenica, ah. Otocsán Otocac, cs. ValalS O, Novi adók. és pk., Modrus-E'i.tune 
G. Petrovo selo, 79, XXVI, 88, L t. és 1.1111-. Motlrul-Rijeka, cirk.venicai erikvenicai 
•· p. Lieb PetroTO selo. j., es. G. Cirkvenica Cril.veniea, •· t. éa u. p. 

Vaganao O. X:ruiica adók., pk., Lila- Novi. . 
Korbat1a "'· Lika-Krbatla, perulici j., ea. 6. ValenUnovo O, Vrbanec adók., Prelf&da pk., 
Pezariste, •· t. Perusit, •· p. Varasd tim. Varaidin, pregradai j., cs. ö • 

• 

V a g a n a c l. Bjelopoljski Tuk. Pregrada, u. t. és •· p. Presrada. 
V a g a n a c l. Sruiljanski Vapnac. Valetlé O, Salnit adók., Vrbovec pk., B.Zo~tir· 
Vagani n, Postara Ban.kovci adók., Neradin pk., Körös 11m. Bjelot1ar-Krilet1cí, kllrGsi krilev-

Beerém 11m . .:.... SriJem, iregi irigi j., cs. G. ci i j., cs. G. Vrbovcc, n. t. és a •. p. Vrbovec. 
Ireg Irig, a. t. Ireg Irig, u. p. Kru§edol. · Valfél O, Grobnik adók. és pk., Modrus--Vugovina adók., Ca.zma pk., X Daskatica, Va- Fiu-me 11m. Modrus-Ri:jeka, suAaki j., cs. ö. 
rovina; Belo11ár-Kör6s 11m. Bjelot~ar·Kriiet1ci, Sus ak, u. t. Su!iak, u. p. ~vie . 

• 

l'.azmai j., ház 185, :E ~90, H., rk. Gornji Draganci . V o. l i li B e l o l. Cetin-srad. 
• ~tefanje, S.6ü kb., ._ Belovir Bjelo:var, Valp6 · ValpOTO adók. és plr.,. )( Belitllée, 

• 

• • 

• 
• 

• 

• 

• 
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Kiti§anci, Valpovaake Toplice, Valpovai!ki Xral· helyben, cs. ö. helyben, 16, XXV, 88, 
jevci, Valpova~ko Topolje, Valpó Valpovo, _[ll e. . 

r. 
Zapjci; Verőcse tm. VirotJitiea, eszéki Varaldlnske Toplice Varasdtepltez adók. 
osijeki j., ház 916, i. 5.789, H., n., m,, 0• kg. és pk., X Martinkovec, Tonimir, Toplii!ki Bori
Budinci, 8.8!! kh., tsz. Eszék, Osijek, jh. Eszék i!evec, Varasdteplicz Varnldinske Toplice, 
felsc5város Osijek gornji grad, ah. Eszék Osi- Vrtlinoveo; ·varascZ t~m. VaralcZin, novima
j ok, cs. ö. hel!'hl'n, 711, XXVlll, 91, ifJ, r. rofi j., biz !93, :!. 1.739, B., O• ~.Wa kb., tsz . 
.[ll e. ~· · · Varaa-t Varaldin, Jb. N ovi Marof, ah. Varasd 

Vnlp6- ValpOlO mv., Valpó Valpovo adók. Varaldin, cs. ö. Novi 16, XXV, 
és pk., Yerócze "'"· Yirovitica, eszéki osi- I- e. ~. . 
jeki j., 0• cs. ö. helyben, r. _[ll e, V araldinsite Toplice Varasdtepllcz O, 
~- VarasdtPplicz - VaralJineke Toplice adók. és pk., 

Valponi!lta Gorica f"'\ Boea1.jevci adók., Van· VaraseJ tim. VardcZin, novimaroll j., O• os. 
jsko Valporo pk., Verőele t~m. VirotJitica. ö. Novi Marof, _[ll e. ~-
eszéki osijeki j., os. ö. Valpó Valpovo, u. t. Va r a l d i n sk e T o p l i c e vasuti mPgálló-
és •· p. Valpó Valpovo. heir L Tu•·6in. · 

Valpouölte Toplice At Valpó Valpovo, adók. V a r i 6 ak se l o I. Mlakva. 
és pk., Verőese tim. Virot1itica, eszéki osi- V a r o i L Bosiljevo. 
jeki j., cs. ö. Valpó Valpovo, u. t. és V a r o i l. Brodski Varoi, Varol, 
u. p. Valpó Valpovo. Mrelnii!ki Varos. 

ValponiíJd Kra]Jevcl f"\ VaJpó Valpovo Varollne 0, Gornji Lapae adók., Alsólapaez 
adók. és pk., Verőcll tlm. VirotJitica, eszéki Donji Lapac pk., Likri-Korbat1a t1m. Lika· 

. - osijeki j., cs. ö. Valpó Valpovo, u. t. és Krbava, alsólapaezi donjilapaei j., cs. ö. Alsó· 
11. p. Valpó Valpovo. . lapacz Donji Lapae, u. t. és u. p. Alsólapacz 

Valpovacko TopolJe r-., Valpó Valpovo Donji Lapae. 
adók és pk., Veróue ""'· Virovitica, eszéki Varolkl VrhoTOl adók., Vanjaka Po!ega pk., 
osijeki j., cs. ö. Valpó VaJpovo, u. i. és u. p. Possega t~m. - Polega, pozsl'gai po!eaaa j., 
Yalpó Valpovo. ház 6!1, f. .Wt, Sz,, rk. és kg. Pozse~ra Po!ep, 

Valpovo Valpó adók. és pk., X Beli!i6e. ~.660 kb., tsz., jb. és ah. p..,zsega Pu!ega, cs. 
. J{iti~anci, Valpova~ke Toplice, Valpoval!ki Kral- ö. Pozsega Po!ega, 78, XXVI I, 9J, a. t. ~ 
' fevci, Valpllva~ko Topolje, Valpó Va!puvo, a. p. Pozsega . Po!~a. 

Zagajci; Yet•ócse t1n1. Virovitica, esz!lki osi- Varollti Vl'hoTCI Q, Varoski Vrhovl'i adók., 
jeki j., báz 9", i 6.739, H., n., m., O• k&r. Budinci, Vanjaka Pozs,..ga pk., Pos se ga t1m. Pozega, 
8.8iH kh., tsz. Eszék Osijek, jb. Eszék felsóvá- pozs~tJai po!e1ai j., cs. O. Pozlleif& - Po!t'p, 
ros Osijek gornji grad, ah. E~zék Osijek, Ilo t. és u. p. Potsega Pofega. 
cs. ö. ~1ejyben, 78, XX.Vill, 91, r. Varolko Urdo f"'\, Hrodski Varoli adók., és pk., 
.r- e. ~- Possega tim. Polega, hrodi j., cs. ö. Brod, 

''alpovo- V&lpó mv., Valpó Valpovo adók. a. t. es L p. Brod. 
éa pk., Veróue t1n&. Vtrat:itica, eszéki osi· Varolko SeilAte f"'\ Brodiki Varoli adók. dl 
jeki j., o, cs. ö, helyben, r, ..(11 e. pk., Ponega ""'· Polega, brodi j., cs. G. 
~· Brod, Ilo t. és u. p. Brod. 

V a l p o vs ka C i g l j a n a l. Valpovo. VaAarlAte 0, Na~le'll Nailice adók. és pk., Ve· 
V a It i n j ak l. Gornje Prekrilje. rócse t1m. Virotli,iea, nasiczi nüicei j., cs: 
Varadin n, Grk adók. és pk., Slerém tlm. ö. Nasiez- Naiice, u. t. és u. p. Nasicz Naiiee. 

&·ijem, mitrovicz;ai mitrovicai j., cs. o. Sri· Valólea f"'\ Radui! adók., Medak pk., Lika· 
jemska Raca, u. t. Morovi6,. u. p. Grk. . Korbat1a tlm. Lika·Kt·batla, gospiói j., oa. ö. 

Varasd Va1·aid1n ljv., VaraseJ "m. Varal· Gornja Ploi!a, u. t. és 11. p. M.edalc:. 
din, ház 1.!!89, z 19.898, H,, n., .m., szlovén, o adók., Sopje pk., X Va!ika1 Vaika Ada; 
és rk. Kneginec, :f, (;1, 11.667 kh., tsz., jb. és Verőcse t~m. Viro·uitica, szlatinai alatinai j., 
ab. cs. O. helyben, 16, XXV, 88, ház 158, i. 966, H., n., l'k. Sopje, kg. Felsómihol-
r. e. • . jácz Uornji Miholjae, !USS kh., tsz. Eszék -

V a r as e p l c 1 l. Toplice Osijek, j b. és ah. Szlatina cs. ö. Sopje, 
Val'asuteplicz. 78, XXVIII, 89, u. t. Cabuna, u. p. Sopje. 

V araltOTilO Q, Vivodina adók. és pk., Zd.grtJ,b Valita O, Vaika adók., Sopje pk., Vet•óctJe t111t. 
""'· Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., os. o. Vit'Ot1irica, szlatin&i statinai j;, cs. O. 
Kostaujevac, u. t. Krasié, L p. Sopje, 11. t. Cabuna, u. p. Sopje. 

V araldin Varasd tjv., Varaali t111t. Varal- ..lda r-., Vaiika adók., l::lopje pt., Ver4cle 
din, hb 1.!89 1 ! 18.89iJ, H., n., m., szlovén, o t~m. Virovitica, s:datinai slatinai j., Cll. 4 • 
és ric:. Knell'inc~, .:f, (r, 11.667 kh., tlz., jb. é1 ah. Sopje, 11. t. Cabuna, u. p. Sopje. . 
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l"eéeslavec Q, Rusevac aU.úk., Sokolovac pk., Vat•uiain, ziatari j., h6.z :t:. H., rit. 
1Jelovdr-Körö8 t~m. BjelotJa,r-KrieetJci, kap- Donja Kon§éina és Zlatar, 8.910 kb., tsz. Varasd 
ronczai koprivnieai j., cs. o. Sokolovac, u. t. Varaidin, jb. és ab. Zlatar, cs. O. Zlatar, 5S, 
Lepavina, u. p. Sokolovac. · XXV, 81, u. t. Zlatar, u. P• Zlatar-Bistrica. 

V O, Bjelopoije adók., Korenica pk., O, Vele!ikovec adók., Ziatar pk., 
Lika-KorbatJa, tJm. Lika-KrbatJa,, korenicai j., Vara,stl vm. Varaeilitz, ziatari j., cs. O. Zlatar, 
cs. o. Korenica, a. t. és u. p. u. t. Zlatar, u. p. Zlalar-Bistt-ica. 

Vedrica f't. Palanka adl•k., Zrmanja p'k., Lika,· Vele~kneiíki LlpoTec O, Vele!ikovec adók., 
Korbava, vm. Lika,-Krbava, gra~aci j., cs. 0. Ziatar p:.., Yarasd vm. Varaetlin, ziatari j., 
Zrmanja-vrelo, 11. t. és a. p. Zrmanjo.-vrelo. cs. O. Zla.tar, u. t. Zlatar, u. p. Zlatar-Bistrica. 

Vedline t""l, Kukljié adók., Medak pk., Lika· V elika adók. és pk., X Gabrijelovac, Velikn; 
Korbat•a t:m. Lika-Krbava, rospiéi j., CB. o. Poesega ~~~~-· Po'iega., pozsegai polesai j., 
Mednk, u. t. és u. p. Medak. . ház 168, ! 890, H., O• kr. Oljasi, 6.698 kb., l.!z., 

Vedro PolJe adók., Staza pk .. Zágráb vm. jb. és ab. Pozaega Po!ega., cs. •'i. Bi~kupci, 
Zagreb, kostajnicai j., ház !8, ! 1ö6, H., rk. 78, XXVIII, 91, 4/!!)A. 
Sunja, BB kb., tsz. Petrinja, jb. Kostajnica, ab Velika O és I, adók. és pk., Pozaefla 
~etrinja, cs. O. Sunja, 96, XXVll, 88, u. t. Sunja, tJtn. Po'iega, pozsegai poi!egai j., O• cs. !1, 
u.. p. Staza. · Biskupci, ~-

Vedro Polje o. Vedro Polje adók., Staro pk., V e I ik a Jnmnicka V elika. • 

Zágráb ""'· Zagreb, kostajnicai j., cs. o. V e l ik a l. Ravenska V elika. 
Sunja, a. t. Sunja, u. p. Staza. l'ellka Barna adók., Veliti Grdjevac pk., 

V e d r o P o l j e I. Divoselsko Vedropolje. Belovár·Köröa tim. B.ielovar-J(riee'Vci, lfi'U• 
V elagula t""l, Medak adók. és pk., Lika·Korbat!a bisnapoljei j., ház 876, :E J.ul1, Sz., h., .:f, rk. 1 

t1m. - Lika,-Krbava, gospiéi j., cs. o. Medak, Grubiiino Polje, ö.611 kb., tsz. Belovllr - Bjelovar, 
a. t. és u. p. Medak. jb. Grubii.íno Polje, ab. Belovár Bjelovar, cs. O. 

Vela-Sten f""l, Draga adók., Suiak pk., Motlru- V~:liki Grdjevac, 16, XXVU, 87, 11. t. Grubi!ino 
Fiume ""'· Motlrus-Rijeka, susaki j., cs. o. Polje, u. p. Veliki Grdjevac. . 
Suiiak, u. t. és u. p. Su!nk. Velilta Barna O, Velika Barna adók., Veliki 

Vela Voda O, Gmi Lug adók. és. pk., Motlrua- Grdjevac pk., Relot:tít··Kiirüs vm. B.ielovar· 
Fi1une t:m. Modr!l·s-Rijeka,, delnicei j., cs. o. Kri'ievci, IP'ubisnopoljei j., .:f, cs. ö. Veliki 
Delnice, a. t. és Uo p. Crni Lu1. Grdjevac, u. t. Grubiiino Polje, u. P• .Veliki 

Vele BaihmJe O, BeliP'ad adók., Griiane- Grdjevac. 
Belgrad pk., Motlt"W-Fiume """ Motlrul- Vellka Brainaka Q, Brainaka adó-k., Sokolovac 
Rijel;a, eirkvenicatL- erikvenicai j., cs. o. Cirk- pk., Belovár-.K.öröa t1m. R,jelovar-Kriiet~ci. 
venica Crikvenica, u. t. és Uo p. Gri!ane. kapronczai koprivnicai j., cs. ö. Sokolovac, 

Velebié f""l, Gomja Jelenaka adók., .Popovaca u. 1i. Lepavina, u. p. Sokolovac. · 
pk., Belovdr-Köröa ""'· BjelotJa,r-Krilet1ci, V e l i ka B r a n j sk a J. V elika Bro.inska. 
tutinai j., cs. o. PopovaC!a, u. 1;. és u. p. Vellka Briljanlca O, Brl!ljanica adók., Vukovje 
Popovaoo. . pk., Belotiár•Küröa vm. R.ielovar·Kt·iietlci, 

Vele Drage O, Brod-Moravice adók. és pk., !f&reAnu.·a.i j., "f-, cs. o. Gareinica, u. t. Haret-
. lllotlt·us-Fiume ""'· Motlrui-Rijeka, delnicei j., nica, 1:8J. · 

cs. O. Hrod-M01·avice, u. t. és u. p. Brod- \loravice. Velikai Bulla adók., Kravarsko pk., Zúgráb ""'· 
Y ele Q, Dra!ice adók., Jelenje pk., - Zagreb, nagygoriczai velileagoricai J., ház 8!:f, 

llfoclrua-Jt'iume t:m. Modrui·loijeka, su~ ki j .. ! 494, H., rk. Kravarsko, !.071 J.h., tsz. ZH.g, ab 
cs. ö. Su8ak, a. t. Suilak, u.. p. Jelenje. Zagreb, jb. Nagygoricza- V elika Gorica, ; h. 

VcleAonc adók., Orle plt., X PoSa.vsJ.i Strulec, Sziszek ~isak, Cll. o. Nagygol'lCZa Veli.ka 
Velesevec; Zágt·áb vm. Zagreb, nooifygoriczKi Gorica, öS, XX V, 8:1!, 11. t. és u. J)• .l'\agylfor1cza 
- velika~toricai j., ház i:l!6, f. 1.~6, H., O· - Velika Gorica. · 
!.997 .kh., tsz. Zágráb - Zagreb, jb. Nagyguricza Vellka .Hana O, Velika Bana adók., Kravarsko 
- V elika Gorica, ah. Sziszek Sisait, cs. O. LekeiJik. pk.. Zágrab ""'· Za.gr~b, na(!')'goriczal 

XXV, 8!, u. 1;. Nagnoricza Veliita Gorica, v~:lik:agoricai j., cs. G, Nagygoricza Velika 
Ro p. Orle. Gorica, u. t. és u. p. Nagygoricza Veliita 

Vele§nec O, VeleAevec adók., Orle pk., Zág· Gorica. 
ráb ""'· Zagreb, na(!'ygoriczai velikagorioai Vellka Crkdaa adók., Krnjak pk., X Ponorac, 
j., o. cll. O. Lekenik, u. 1;. Natrnoriczo. Velika V elika Crkvina; Moarus·Fiume tim. Modrui-
Goricn., u. p. Orle. Bijeka, vojniéi j., IJáz &7, f. llü, o:-z., k.r~ Goruji 
Vele~konc adók., Ziatar pk., X Lovrenik .skrad, 1.881 kh., tsz. Oguhn, jb. K1-njak, ab. Szluin 

Opasanjek, Turni!íée, Veleikovec, Veleikoveöki ~lunj, cs. O, Veljnn, 96, XXVI, 84, a. t. 6a 
Liponc, ZlatarskJ Grani!ari; Y•raatl t~m. u. P• Krnjak, · - • • 
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lelita O, lelita Ortvina adók., Kriit:'Vct, j., cs. 8. Veliti Grdjnae, 
K1·njak pk., Modru1-Fíums tim. -· Modrul- u. t. és u. p. Veliki Grdjevae. · · 
Rijeka, vojniéi j., cs, G, Veljun, a. t. és a. p. Vellka Jazblna O, PodVl'b adók. és pk., 
Krnjak. Zágrcíb tnn. Zagreb, l!!amobori j., cs. 8. Samo-

Velika úreAnjeYlca adók., -Pitoma~a pk., X bor, u. t. és u. p. 8nmohor. 
Ugljenik, l:resnjevica, Velika l:resnjeviea; Belo· V elika Kopanlca adók. és pk., Posse,qa vm. --
"ár·K(Jrös vm. BjeZovar-Kriievci, gjnrgjevaci Pozcga. brodi j., ház 376, i. 1.848, H., n , <5, kg. 
j., hi1 187, i 1.31n, h., sz., rn., rk. Pitomaca, Novo Topolje, 6.1EI2 kb.,· tsz. Pozsega Poiega, 
kg. Maia (:reiínjevica, !.396 kb., tsz. Belovár jb. és ah. Brod, cs. O. VrpolJe, 78, XXVIII, 91, 
Bjelovar, jb. Gjurgjevac, ah,· Belová1· -- Bjelovar. ~ (Kopnnica Bera vci), a. t. Vrpolje, ~· 
cs. 8, Pitoma~, 16, XXVII, 87, u. t. és u. p. Vellka Kopanlca O, Velika Kopanica adók. 
Pitomaea. . és pk., Posse,qa vm. Pozega~ brodi j., <5, cs. ö. 

V elika ÖreAnjevlca O, V elika Cre§njevica Vrpolje, (Kopaniea- Bera vci), u. t. Vrpolje, 
adók., Pitomaea pk., BelotJár~Körös vm. ~-
Bjelovar-KrizetJci, gjurrjevaei j., cs, O. Pitomaea, V elika Leiínica o, Bród K/m. Brod na. Kupi 
a. t. és a. p. Pitomaiía. adók. és pk., Modrus-Fiume vm. Modrus-

Vellka Dapiíevica O, Dapl!evica adók., Grubisno Rijeko,, delnicei j., cs. O. Delnice, u. t. és u. p • 
Poljepk., Belovát·-Kürös ttm.- Bjelovar·Kriee·vci, Hród K.tm. - Brod na. Kupi. · 
1rubJinopoljei j., cs. O. Grubillno Polje, u. t. és VoJika Lol'l'tcina O, Gostovi~ adók .. Vrhovec 
a. p. Gru'billno Polje. · pk., Belovár-Körös vm. Bjolovar-Krizevci; 

· VeUI:a Erpenja adók., Veliko TrgoviAée pk., X körösi krilevcii j., cs. ö'. Vrbovec, u. t.· és 
Ja1ilje, Hnvnice, Y elika Erpenja, Vilanci; Varasd u. p. Vrbovec. · 
""'· Varaldin, klanjeci j., ház !1,, f. 1.':!8, V e l ik a L u d i n a I. Ludina. · 
H., <5 és rk. Veliko TrgoviSée, 1.613 kh., tsz. Velika Maslenjnca ~. Mali Bastaji o.dók., 
Varasd Varaldin, jb. Klanjec, ah, Zlatar. cs. O, Veliki Bastaji pk., Possega ttm. Poie_qa, daru
Klanjec, 63, XXV, bl, u. t. és u. p. Velik > Trgov Sée, vari j., cs. ö. Gjulaves, a. t. és u. p. Veliki 

Velika Jo..'rpeDja O, Velika Erpenja adók., Bo.s1aji. 
Veliko Trgoviiée pk., Varasd ttm. Varazdin, Velil:a adók., 'Velika Go
klanjeei j., <5, cs. O. .K.lanjec, u. ~. és u. p. rica pk., X Pleso, VeUtil lllaka: Zágráb ttm. 
Veliko Trgovi~. . . Zagreb, nagyuoriezai velikagoricai j., hál 

V e l ik a E r p e n j a l. Ravnicc. 177, f. l .!Ot, H., rk. Odra és Nagygoricza-
Tellka Gora O, Vinagora adók., Desinié pk., Velika. Gorica, 1.07~ kb., tsz. Zágráb Zagr<!b, 

Varasd ttm. Varaldin, pregt·adai j., cs. 6. jb. Nagygoricza V elika Gol'ica, ab. Sziszek-.... 
Desinié, u. t. és u. p. Desini~. Sisnk, cs. ö. Odra, 53, XXV;- 811 u. 1. és u. p. 

,V e lik a G o r a l. Zelinska Gora. ~agy!lol'icza V elika Gorica. · 

Tellka Qorlcza Nagygoricza adók. és pk., V~lika , O, Veliko. ~laka adók., V~lik~ 
X Kobilié, Rakarje, Tul'opoljika lllala Gorica, Gol'IC~ pk., .z~·q?'áb tJm. Zagreb, nagyrorzczat 
Nagygoric1.a V elika Gorica; Zágráb vtn. vehk~gorJeaJ J.,. es. O. ?dra, a. t. és u. P• 
Zagreb, nagygoriczai velikagoriezai j., ház ~61, Nagygo~;cza - V~hka Gor1ca. . . . 
f. 1.91i, H., <5, 998 kb., tsz. Zágrab Zagreb, V e~ 1 ka ~ 11 n~ ka l. Mhnskll. 
jb. helyben, ah. Sziszek Sisak, cs. o. helyben, Tebka Moen~ adok., Sokolo~nc pk., .X Pauno· 
53 XXV 82 -o _r- e. ~. vnc, SokolovafkJ Vrhovnc, Vehka Mu~na; Belo-

' ' ' .1.' . vár-K(Jr(Js vm. Bjelovar-K1··izevci, kapl'onczai 
Veli~& Qorl~ NaB'Jgorlcza 0~ Nagygol'JCza koprivnicai j., ház 153, i. ~ O:il, Sz., h., .::j=-, r.k . 

- Vehka GorJc~ a~ók. és. pk. Za~~áb 111"· Kaproncza Kopl'ivniea, Rasinja és Zlinski 
Zagreb, nagygonczaJ vebkagoriCal J., <5, cs. ö. Toplovac, 5.959 kh., tsz. Belovár Bjelovar, jb. 
helyben, f, _[ll e. ~· és ah. Kaproncza Koprivnica, cs. ö. Sokolovac, 

Vellka Gradasa adók., Gradusa plt., Zá,qráb 16, XXV, 88, m. h. (Mucna-Rieka), u. t. 
~m. Zagreb,. petriojai j., ház 119, _i. 745, Sz., Lepavino.. u. p • 
1=-, 1 kh., tsz.,. jb. és ah. PetrlnJa, cs. O. Vel11m Muóna O, Velika Muöna. adók., Soko-
Bijelnik, 96, XXVII, 83, u. t. és a. P• Sunja. Iovac pk., Belovár-Körös vm. Bjelovar-Kt·i· 

V elika Gradusa O, Velika Gradusa adók., levci, kapronczai - koprivnicai j., -=j=-, cs. ll. Solto• 
Gradusa pk., Zágráb vm. Zagreb, petriojai j., Iovac, (Mul!na-Rieka), u. t. Lepavina, u. p. 
T-, cs. ö. Bijelriik, u. t. és 11. p. Sunja. Sokolovac • 

Vellka Qudura O, Stikade adók., Gracac plt., Vellko. Ostrna O, Ostrna adók., Du&o selo 
Lika-Korbava 11m. Lika;-Krbava, graeaci j., pk., Zágráb ttm. Zagreb, dugoseloi j., cs. ö.· 
Cl. o. Gra6ac, a. t. és u. p. Graéac. Dugo selo, u. t. Dugo selo, u. P• Bozjakovina. 

· V elika JasenoT&iSa O, Grbavae adók., Veliki Vellka. Paka O, Sral!ak adók., Ribnik p_k., 
Grdjevao pk. Belovúr-K6r6• ••· · BjeJovt~r- Zr:Jgrúb ••· -~ Zagrlb, károlyv.árC?•i .· kulova~i 
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S., -. l. Mal1. Modnlpotö.t,. ~- 'to . UrolJYi.l'Otl "., · · ZtJ/If'tl6; piD.ai· j:, hb 9&, !. 811,· ·H., rt. 
- Karlovac, u. p. Ribnik. · . . Vidu!ievae, 1.8!6 kb., lsz. Peh'inja, jb. és ab. 

V e l i k a P e e k a L PeckL : Glina, es. ö. Glina, 96, XXVI, 83, u. t. é• u. p. 
Vellka Peratovica adók., Grubiilno Polje pk., Glina. · · 

X Gakovo, V elika Peratovica; Belovár·Kör6a V elika Solina Q, V elika l:lolina adók., l:ltan· 
- Bjelot~ar-KriletJi., grubisnopoljei j., ház kovae pk., Zágráb tJ1n. Zagreb, glinai j., es. O. 

SOJ, f. 1.3!8, Sz., .::f, rk. Grubiáno Polje, .4.458 Gfina, .u. t. és u. p. Gli.~a. 
th., tsz. Belovár Bjelov::.r, jb. Grubisno Polje, V elika 'frna1·a adók., Hereegovac pk., Belovár· 
ah. Belovár Bjelovar, es. ö. Grubisno Polje, 16, Kör6s vtn.- Bjclovar·Kriievci, garesnieai j., 
XXVH, 87, 11. t. és u. p. Grubisno Polje. hllz 1!:!31 :E 608, H., rk. Ladislav, 1.491 kh., taz. 

Veli.ka Peratovica O, Velika Peratoviea adók., Belovár Bjelovar, jb. Garainiea, ah. Belovár-
Grubrsno Polje pk., Belovár·Köröa t1t11. Bjelo· Hjelovar, cs. ö. Hercegovae, 16, XXVU, 87, u. t. 
wtJr-Kriie'IJci., grubisnopoljei j., =f, cs. o. Gru·· és u. p. Voliki Zdenei. · . . · 
bi§no Polje, u. 1;. és u. p. Grubisno Polje. · Vellka Trnava O, Velika Trnava adók., Her-

Vellka Plsanlca Nagypiszanlcza adók. és eegovae pk., ,Belovát··Kö·rös . tim. Bjelovar· 
pk., X Slatki Potok, Nagypiszanicza- V elika Pi- Kt·iieJJci, garesnieai j.; es. O. Hereegovac, ·u. t. 
sanica i Belot~ár-Kör6s tlfll. BjelotJar-Kriletlci, és u. p. Veliki Zdenci. 
belovári bjelovari j., haz 438, f. !I.MS, sz., m., V e l i k a T l' n o v i t i e a I. Trnovitica. 
h., n., Or !. =f, 6.511 kb., tsz., jb. és ah. Belovár Velikn :Ves auók., Zai!retje pk., x Lepajci, 
- Bjelovar, cs. ll. Ra<!&, 16, XXVII, 87, a. 1;. Radobojski Popovec, Sanjugovo, Svaljkovec, \elika 
Veliti Grdjevac, ~- . · Ves, Zaeretski lialovee; Vat·a.scl t•m.. Vara~ain, 

Vellka Plsanlca 'Nagrplszanlcza O, Nasy- krapinai j., ház 168, f. 1.141, H., 1·k. Radoboj és 
piszan1eza Velika Pisanica adók. és pk., BeZ0 . Zaéretje, UM-7 kb., tsz. Varasd Varaidin, jb. 
tJár-Kör68 ""'· BjdOtltJr·KriietJci, beloviiri és ah. Krapina, es. O. Zacretje, 63, XXV, 81, 
bjelovari j., o, ! , =f, cs. ·ö. Ra<!&, u. 1;. Veliki m. h., u. t. és u. p~ Za~retje. 
Grdjevac, ~- Velika Ves O, Velika Ves adók., Zaéretje pk.,. · 

Vellka Plan& 11, Donje Pazariste adók., Pa- Varasel tnn. VaraZclitz, krapioa.i j., es. o. 
zariste pk., Lika·Korbrwa JAka·KrbatJa. Zaé1·..:tJe, m. h., u. t. és u. p. Zac1·etje. 
pe:ruJiói j., cs. ö. Pazariite, a. 1;. Peruiié, u. p. Ve.lil:a t•anoTina adók., Topusko pk., Zágrá~ 

. · "''"· Zagreb, to puakoi j., ház M, ! W7 1 H., 
VeUJm PodvrAka RakoTica O, Podvrika Ra- rk. és kg. Topusko, _.94 kh., tsz. Petrinja, jb. 

koviea edók., Podvrh pk., Zágráb tlfll. Zagreb, Vrginmost, ah. GJina., es. o. 'J:opusko, 96, XXVI, 
samohori j., es. ll. Samobor, a. 1;. és •• p. Sa- 1:13, u. t. és u. P• Topusko. · 
mobor. . Velika Vranovina O, Velika Vran~vina adók., 

Vellka Popina adók,, Zrmanja pk., X Donji 'fopusko pk., Zrígráb vm. Zagreb, topuskoi j., 
Labusi, Gornji Cerovei, Gomji Labusi, Ljeskova cs. O. Topusko, u. t. és u. p. Top11sko. · 
Draga, Lutió-draga, Podljut, Podmila, Velike' Brianlee O, Starigrad adók., Jablanac 
Popinski Vagan, Popinsko Vrpoije, Sucevió-polje, pk.,_ Lika·Korba·oa tJm. Lika-Krbava, zen~rgi 
Ugaraka Ko1·ita, Velika Popina ; Lika·Korba'Va senji j., es. O. Jablanae, u. 1;. és u. p. Donji 
""'· Lfka-KrbatJa, gracaei j., ház !!53, ! 1.6891 Sta1-igrad. . · 
H., -'f-, rk. Palanka, 1J.U6 kh., tsz. Gospié, jb. és Velike Scsnte O, Vojakovaeke Sesvete adók., 
ah. Gra~c, cs. O. helyben, 79, XXVI, 86, n. t. éa Vo.jakovac pk., Belotlár-Köröa "m. BjeloJJat·
•· p. Zrmanja-vrelo. KriietJci., kllrösi - biieveii j., es. ö. Sokolovil.c, 

Vellli:a Popina O, V elika Popina adók., Zrmanja u. t. Carevda1· u. :p. Vojakovae. ... 
pk., Ltka-KorbatJa ""'· Lika-Kt·batJa, gra~o.ci Velike Sredice O, Sred1ce adók., Gndovae pk., 
j., =f, cs. O. helyben, u. t. és u. p. Zrmanja-vrelo. Belovár.·Karös vm. Bjelovar·KriieJJci, helo~ 

V e l ik a R ak o v i c a L. V elika. Podvr~ka. vári bjelovari j., es; ö. Belovár - Rjelovar, u. t • 
Rakovica. . _ és u. p. Belov!r Bjelovar. · 

Vellka Bemeta adók., Kruiiedol pk., St~erétn Vclikl Alan n, Stinica adók., Jablana.c pk., 
tm.- Srijem, iregi irigi j., ház 28, ~ 146, Sz., Lika·Korbatla vm. JAka-KrbaJJa, . zenrgi-
;:., rk. Karlováez Srij~mski Karlovci, kb., senji j., es. o. Ja.blanac, u. t. és a. p. Jablanao . 
tsz. Milrovicza Mitrovica, jb. Ireg Irig, ab. l' ellkl BnstRji . adók. és pk., Po11sega e~m; -
H.uma, es. o. Ireg Irig, '20, XXVIII, 9!, u. .t. Pole.tJa, daruvari j.,_ ház 219, ! ~.217, l:lz., m., n., 
Ireg Irig, u. p. Krusedol. =j=-, rk. Gjulaves, 3.62;2 kb., tsz. Pozsera Potega, 

Vellli:a Remeta Q, Yeliku Remeta adók., Kru- jb. és ab. Daruvár . ·D~ruvar, es •. ·.ú. Gjnla~es, 
Aedol pk., St~eré'm vm. Srijem, iregi irigi j., 78, XXVII, 89, ~. f, ~- · · 
-=f; ca. o. Ire~r Irig, u.. 1;. Ireg Irig, u. ,_p. . V Bastajl O, Vehh Baataji adók. éa pl(, 
Krulledol. Po1seg1L v tn. Po'iega, daru vari j., -t, et, O, 

• 

. V hllaa. adók., Stankovac pk., Ztig,.d,b Gjulavea, 'f. ~· .... -- ... - .. • 
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VeUkl adók., RuMero pt., X PoteAki Vellld GraltlCS&Ill o, Veliki Gtabii!a»i adók., 
IYanovci, Veli ki Bila,:; Pos:sega vm. Poicga, Sokolovac pk., BelotJár-Körös tan. BjeJovar· 
pozsegai po2cgni j., ház GS, i. 397, Sz., h., rk:. KriietJci, kapronczai koprivnicai j., CB. o. 
Ruievo, q.· Bekte8ko Gra.diste, 1.99' kb., tsz., Sokolovac, a. t. Rasinja, •· p. Sokolovac. 
jb. M alt. Pozsega Pmesa, CB. G. Ru§evo, 78, Velikl Grafac adók., _Maii Gradac pk., Zág· 
XXVIII, 91, a. t. Ciglenik, u. p. Ruievo. ráb tJm, Zagreb, glinai j., biz 158, i. 1.155, 
· VeUki DllaCi O, Yeliki Bila!! adók., Rullevo pk .. Sz., .:j=-, kb., tsz. Petrinja, jb. és ab. Glina, 

Poesega ""'· Polega, pozsesai potepi j., cs. G. Kali Gradac, 96, XXVI, 83, u. t. Banski 
es. G. Rusevo, ll· t. Cislenlk, u. p. Rusevo. Grabovac, u. p. Maii Gradac. 

Vellld Blsag 0, Bisas adók., Gomja Rijeka Velikl Gradac O, Veliki Gradac adók., Maii 
pk., Varasa tma. Vara-ltiin, novimarofi j., O• Gradac pk., Zágráb"'"'"· Za,qreb, glinai j., .:j=-, 
CB. 0. Gomja Rijeka, u. t. Szentivánzelina cs. G. Mali Gradac, u. t. Banski Grabovac, u. p. 
Sveti lvao Zelina, a. p. Gornja Rijeka. Mall Gradac. · 

V e lik i B o l f l. Holl!. VeiUd Grdjnac adók. é!l pk., Belot:ch··Kö,·ös 
V e l i k i B o l fa n I. Bolfan. vm.. Bjelovar-Kt'iievci, grubillnopoljei j., biz 
Vellkl Borlk A, Voloder adók., 'Popovaéa plt., S!lf., :E 1.851, h., sz., m., 0 , .:j=-, 3.617 kb., .:j=-, tsz. 

Belovár-Köröa vm. B.fclovar-Krizevci, kutino.i Belovár Bjelovar, jb. Grubi~no Polje, ab. Belo
j., es. o. Popova6a, •· t. és u. p. Popoval!a. vár-· Bjelovar, cs. o. helyben, 161 XXVII, 87, _r- e. 

Vellkl Drezonc o. Gradec adók. és pk., Be· ~. . 
lovcfr-Körö• vm. Bjelovar·Krizevci, korasi Yellki Qrdjenc O, Vehki Grdjevac adók. és 
krltevcii j., ·cs. G. Vrbovee, ll. t. és u. p. Gradec. pk., Belovár·Körös vm. Bjelovar-Krizevci, 

Vellkl Badiéi O, Budiéi adók., Bui! pk., Po· grubi§nopoljei j., 0 , .:j=-1 cs. O. helyben, .(ll e.~· 
esega vm. Pozega, po.kr.iczi pakraci j., cs. D. Velikf .Tadr~ adók., Sevezia na Kupi pk., 
Bucko Ko.mensko, u. t. Patrácz Pakrac, lio p. Modrus-Fiume vm. Motirus-Bi.jeka, vrbovskoi 
Hu!!ko KameDBko. j., hAz 68,· :E j79, H., rk. Lukovdol, l.t!O kb., 

VeUkl BakoTec adók., Maii Bukovec pk., Va· tsz. Ogulin, jb. Vrbovsko, ab. Ogulin, cs. o. 
ra1d vm. Varaidin, ludbregi j., ház 153, t Severin na Kupi, 96, XXVI, 84, u. t. Vrbovsko, 

. 1.066, H., o1 !1.0!0 kh., tsz. Varasd Varaldin, u. p. Severin na Kupi. · 
jb. Ludbres-, ab. Varasd Vara!din, cs. o. Maii Velikl Jadrc Q, Veliki Jadr~ adók., Severin 
Bukovec, 16, XXV, 88, u. t. és •· p. Mali Bu na Kupi pk., FiutM t~m. Motlrul· 
kovec. Bijeka, vrbovskoi j., cs. ö, Severin na Kupi, 

Vellkl Bnkoyec O, Veliki Bukovec adók. és u. t. Vrbovsko, u. p. Severin na Kupi. · 
p'k., Varasd vm. Varaztiin, ludbregi j., o. Vellkl Kamanjsld Yrh O, Police-Piriiée adók., 
cs. O. Maii Bukovec, u. t. és 11. p. Maii Bukovec. Ozalj pk., Zágráb vm. Zagreb, károlyvárosi -

V e l ik i D i 1 n ik J. Disnik. k.a.tlova.ei j., es, o. Svet.i.ee, u. t. K6.tot-,vé:rot.-
Vellkl Dol adók., Bakarac pk., X KritiUe, Karlovac, u. p·. Ozalj. 

Maii Dol, Veliki Dol; Modrua·Fiutne vm. V e 1 ik i Kl a n a c l. K/anac. 
Modrus·BiJeka, susaki j., biz 286, :E 1.006, H., Vellkl Komor O, Ma~e adók. és pk., Va,·astl 
rk. Mllli Dol, 788 kb., tsz. Ogulin, jb. es ab. t~m. Varaltiin, ziatari j., cs. O, Zlatar, u. t. 
Sulak, cs. O. K'-ljevica, haditengerészet, XXVI, Zlatar, u. p. Ma&!. · 

11. t. és a. p. Kri!iMe. Velikl Kozlnac O, Kosijersto selo adók., 
Velfkl Dol Q, Veliki Dol adók., Bakarac pk., Barilovit pk., Modrru-Fiu• · 11m. ModrtU-

Morlrus·Fiume t~m. Modrul-Bijeka, suAaki j., Rijeka, vojniéi j., cs. G. Barilovié, u. t. Krnjak, 
cs. O. Kraljevica, •· l. és a. p. Kr•tisóe. 11. p. Harilovió. 

Yellki .Erja-rec o. Svetice adók., Jukovo pk., Velikl .KraJ "• Divoselo adók., Gospici pk., 
Zágráb vm. Zagreb, klrolyrirosi karlovaci Lika-Korbat1a ·t~m. Lika·Krbat~a, sosp;éi j., 
j., cs. o. Svetice, a. t. Kirolyvtros Karlovac, cs. O. 6osp16, lio t. és u. p. Gospió. . 
u. p • .Jdkovo. Vellkl Kut O, Krilpolje adók., Jezerane pk., 

Velikl Gorenec O, Bednja adók. és pk., Va- Lika-Kot·bava vm. Lik-l·Krba't1a, brinjei j., 
ra1rl t~m. Varaidin, ivaneci j., cs. o. Bednja, cs. o. Jezerane, a. t. és a. p. Kri!Jpolje. 
u. l. Lepog1ava, u. p. Bednja. Vellkl Laz ~. Bribir adók. és pk., ModrwB-

Vellkl Grabl6anl adók., Sokolovac pk., X Fiume t~m. Modru8-Bijeka, cirkvenicai- crik-
Radeljevo, Rasinica, Grabii!ani; Belot~ár· venicai j., cs. o. Cirkvenica Crikvenica, a. l. 
Kór61 vm. Bjelovar-Kriiet~ci, kapronczai és u. p. Blibir. . 
koprivnicai j., ház aJ, :E 6á'J, Sz., h., rk. Rasinja Velikl LovraCSau O, Dubrava 
kg. Veliki Poganac, !.377 kb., tsz. Belovár adók., · Kritovljnn-Cestica pk., _Varasd 
Bjelovar, jb. és ah. Kaproncza Koprivnica, cs. Varaltiin, vu·asdi varaidini j.,. cs. O. Vinica, 
o. Sokolovac, 16, XXV, 88, a. t. Raainja, a. p. u. t. és a. P• Vinica. 
Bolrolovac. Veliiri Xllethtao "• Bastajski Brdjanl adók., 
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Veli ki Bas taji pk., Poúega 11m. Poiega, daru- dis ka Stara •• t. éa •• ·p. ósradiska 
Yari j., cs. O. Gjulaves, u. t. és u. p. Veli ki Bastajt Stara Gradi!ika.. · . 

Velikl Modruilpo1iok O, Mouruspotok adók., Veliki SuiJnjar adók., Kraljev&lni pk., X Do-
Netrelié pk., Zágráb fJm. Zagreb, ké.rolyvá- do!ii, Veliki Susnjar; Zágráb Zagre'b, 
rosi · karlovaci j., cs. O. filali Modru§potok, a. t. slinai j., ház !lOS, :! 1.486, Sz., .of-, rk. Cunti6, 
KA-rol:yvároa Karlovac, u. p. Netreti6. 1.899 kh., tsz. Petrinja, jb. és ah.· GHna, ca. O. 

V e l i k i N o v ak i l. Maru§eveeki Novaki. Kraljevéani, 96, XXVI, •· 1i. Banaki Grabo-
Veliki Otok o. Gjelekoveeki Otok adók., vao, u. p. Kraljeve&ni. 

Gjelekovec pk, VaraBd ""'· Varaidin, lud· Veliki Suiinjar O, ~u§njar adók., Kral-
breri j., cs. O. Maii Buk.ovec, 11. t. éli •· p. Legrad. jev&lni pk, Zágráb ""'· Zagreb, j., =f, 
· V e l i t i O t o k l. Svibovski Otok. os. O. Kraljev&lni, a. t. Banaki Grabovae, u. p. 

V e l i ki P a§ i j a n l. PaAijan. Kraljev&lni. 
Vellki Poganac adók., Sokolov.ao pk., X Tel:ikl Tabor r'\ Kolinica adók., pk., 

Ribnjak, Veliki Possnec; BelofJár·Köröa fJm. VaraBd ..,... Ve~raldin, prearadai j., cs. G • 
BjelotJar·Kriie'Dei, kapronczai toprivnicai j., Desinié, u. t. és u. p. Deainié. 

• 

ház 165, i. 850, Sz., .::f, rk. Rasinja, !1.616 th., TelUd Tak r\, Janja Gora adók., PiaAki pk., 
tsz. Belovár Bjelovar, jb. és ah. Kapronrza Modt"UB·Fiume Modrui-Bijeka, aiulini 
Koprivnlca, cs. O. Sokolovac, 18, XXV, 88, u. 1;. j., cs. O. Plaiki, u. t. és a. p. PJaAki. 
Rasinja, u. p. Sokolovae. Telik! Trh O, Zumberaeko Zeljezno adók., 

Tellld Poganae O, Veliki Poganac adók., Kalje pk., Zágrdb ""'· Zagreb, jaskai jastre-
Sokolovae pk., BelofJár-Körös ""'· BjelOfJar- barskoi j., ca. o. .K:ostanjevac, u. 1;. Kraiió, 
Kriievei, kapronczai koprivnicai j., .of-, Cll. G. u. P• Kalje. 
Sokolovac, n,; t. Rasinja, •· p. Sokolovac. V e l ik i V r h l. Jal!abetski Veliti Vrh. 

T ellki Pomoéin r-., Csepén Gepin adók. és V ·e l i k i V r h l. Veliki Kamanjski Vr h .. 
pk., Verőeze vm. Virovitiea, eszéki osijeki Vellkl Zdenol adók. és pk., Belovár-KtJrÖI 
j., cs. O. Csepén Cepin, u. 1i. és L p. ""'· BjelofJar-KriH'fJCi, preinicai j., ház !lU, 
LaczbAza Vladislavci. f. 1.616, cseh, u., h., "fo, rk. Hercerovac, 4.8!8 

Veliki Porob)jenlk r-., Lukovo Suprje adók., kb., tsz. Belovár Bjelovar, jb. Garesnica, ah. 
Karlopago Karlobag pk., Lika-KorbatHI ""'· Belovár - Bjelovar, cs. G. Hercesovac, 16, XXVII, 

. Lika-KibafJa, gospi6i j., cs. o. Karlopago 87, _[ll e. ~· · 
Karlobag, u. t. és u. p. Karlopago Karlobar. Velikl Zdencl o. Veliki Zdenci adók. és pk., 

Veiilii Po1ioceo 0. Potoaee adók., Vojakovae BelO'fJár-Köröa vm. B.felo'Dar-Kriie'Dci, raretl-
pk., Belovár-KöröB Bjelo'Oar-Kriief1ei, nicai j., "fo, cs. G. Hercerovac, _[ll e. ~· 
kOrOsi krilevcii j., cs. G. KOrOs Krilevci, V e l i k i Z d e n c a c l. Zden&lc. 
•· 1;. KOrOs Kri!evci, u. p. Vojakovac. Vellkl titnlk r-., Pazariite adók. és pk., Li.ka· 

V e l i ki P r o k o p l. Prokop. Korba'Oa fJm. Lika-KrbafJtJ, peruiiéi j., cs. ll. 
VeJnt Prlumac 0, Lukovo Surarje adók., Pazariite, u. t. Goipió, •· p. Pazariste. 

Karlopago Karlobag pk., Lika-Korba"a fJm. Vellko llrdo r-., Popovae& adók. és pk., Belo· 
Lika-Krbaf1a, rospiói j., cs. ö. Karlopago Kar- fJár-Körös vm. BjelofJar-Kriievci, .k.utinai j., 
lobag, u. 1;. és n. p. Karlopago Karlobag. cs. O. Popova&l, a. t. és a. p. Popova~. 

. Telikl Radinel adók. és pk., )( Protin Salü, V e l ik o B u d as e v o l. Hudasevo. 
• Veliki Radinci; Szerdm Srijem, rumai j., Vcliko DrljekoTo fl, Orahovica adók. és pk., 

ház 152, f. 833, Sz., .of-, rk. és gk. Mitrovicza Verőeze VirofJitiea, nasiczi nasicei j., 
Hitrovica, !ll.506 kb., tsz. Mit.·ovieza Mitrovica, cs. o. Orahovicza, u. 1;. Orahovica, u. p. Zdenci. 
jb. és ah. Ruma, ca. o. Grgurevci, 70, XXVIII, Vellko KorenoTO O, Kore~ovo adók., Gudo-
91, u. t. Mitrovioza Mitrovica, ~. vac pk., BelofJár·KöröB Bjelovar·KriiefJci, 

T ellkl Raiincl O, Veliki Radinci adók. és belovári bjelova1i j., cs. G. Belovár Bjelovar 
pk., SzeFém vm. &-ijem, rumai j., "fo, cs. O. u. t. és u. p. Belovár Bjdovar. 
Grgurevci, u. 1;. Mitrovicza Mitrovica, ~· Veliko Nabrdje O, Nabru.je adók., GaAinoi pk., 

Veliki Rast.ono O, Ro.Seniea adók., hanovo Ver6cze fJm. VirofJilica, dinkovári djakovoi 
• 

selo pk., Belo'Oár-Körös fJm. Bjelovar-Kri- j., "fo, cs. G. Drenje, u. 1i. és R. p. Diaková.r-
lefJei, grubisnopoljei j., cs. ö. Grubiino Polje, Djakovo. 
•· 1i. Grabi!íno Polje, u. p. Ivanovo selo. Veliko NoTo selo r\, éalma adók és'' pk., 

V e l ik i R as t o v a e l. Hrastinski Raatovac. ·Bsert!m -- Srijem, mitroviczai mitrovicai 
V e l ik i R a v e n I. R aven. j., cs. ö. Calma, u. t. és u. p. Calma. 
V e l ik i Sk o a a j l. Skocaj. VAllko Polje r'\ Lukacki Budrovac adók., 
Veliki Strug r-., Gornji Varoli adók., Ógra· Lukács Lukali pk., Verőeze vm. Viro'Oitiea, 

diska -- 8tara Gradi!íka. pk., Possega ""'· Po- verc5czei viroviticai j., cs. o. Trézenföld Tere· 
lega, újgradiskai novagradiskai j., cs. O. Úgra- zino Polje, u. 1;, és 11. p. Lukács - Lukai! . 
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Vellko Prljeyo O, Prljevo adók., Zrmanja pk., Veljunskl Ponorac o. Zagorje adók., Veljun 
Li1c:11·Korbava vm. Lika·KrbatiiJ, grai!aci j., pk., Fiume vm. Morlru8-Bijeka, 
cs. O. Zrmanja-vrelo, Uo t és Uo p. Zrmanja- szluini - slunji j., es O. Veijnn, 'Ilo t. és a. p. 
vrelo. · Szluin Sunj. 
. Veliko Selee O, Divjake adók., Skrad pk., VeDje adók., Kutjevo pk., Pos1ega vm. -
MotlruB·Fiume ""'· Motlrus-Bijeka, deluicei j., Poeega, pozsegai polepi j., ház f6, ! 1!19, 
~~. O. Brod-Moravice, Uo t. és u. p. Skrad. H., rk. Kutjevo, kg. Vetovo, kh., tsz., jb. és 

Vell.ko S'rlujiöko O, Svinji6ko adók., GuACe ah. Pozsega Polega, cs. o. Kutjevo, 78, XXVIII, 
pk., Zágráb tim. Z11greb, sziszeki sisaki j., 91, u. t. és Uo P• Kutjevo. 
.cs. O. Gu~lie, u. t. Sunja, u. p. GuMe. VeDje O, Venje adók., Kutjevo pk., Pouega 

Vellko Trgodilée adók. és pk., X Domahovo, t11n. Polega, pozsegai polegai j., cs. o. 
Veliko Trgovisée; VaraBd vm. YtJraldin, Kutjevo, n. t. és u. p. Kutjevo • 

• 
~lanjeci j., ház 216, i l.611,, H., 0 éa Luka, Vera adók. és pk., Sserlm ""'· - Srijem, vuko-
1.886 kb., tsz. Varasd Varaldin,. jb. Klanjec, vari j., ház 14-3, i 694, Sz., =f, rk. Dalja Dalj, 
ab. Zlatar, cs. o. Zabok, 68, XXV,. 81, r. 2.800 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Vutovár 
~ p. u. Vukovar, cs. o. Bobota, 70, XXVIII, 90, a. t. 

Vellko Trgo'riilée Q, Veliko TrgoviACe adók. Dalja Dalj, u. P• Trpinja. 
és pk., VaraBd ""'· Varaitlit~, klanjeci j., O• Vera O, Yero. adók. éa pk., Siserém ""'· -
ca. O. Zabok, . r. ~ p. u. Sri,jem, vukovari j., =f, ca. o. Bobot&, a. t. Dalja 

V e l ik o T r o js t v o I. Trojstvo. • Dalj, a. p. Trphija. 
Ve l ik o V uk o v j e l. Vukovje. V e r a l. Pl&SC!anska Vera. 
Velfmlronc n, Nasicz Nasice adók. és pk., 

1 Verőeze Virovltica adók. és pk., X Brdai:ina, 
Yer6cee "•· Yirooitica, nasiczi nailicei j., Brekinja, Kiselica, Korija, Kozja Glava, Lesi!ara, 
-~, d', cs. O. Nasicz N &!Iice, m. h., u. *• és Sveto Trojstvo, Sasnjatica, Verc5cze Virovitica, 
•· P• Nasicz Nasice. ·. Virovitiaki Antunovac, Virovitii!ki Brezik, Viro-

Velinel O, Razvor adók., Zagorska Sela pk., vitiC!ki Grabrik, Virovitii!ki Prkos, Virovitii!ki 
VaraBd vm. Y11raldin, klanjeci j., cs. O. De· Sveti Gjuragj, Virovitii!ki Sveti Kril, Virovitii!ko 
•in ic, u. t. Desinic, u. p. Zagorska Sela. Golo Brdo, Virovitii!ko RazbojiAte', Vukojevica; 

. adók., Vanjsko Valpovo pk., Veró· Verócse t/11'&. Virovitica, verc5czei viroviücai 
ue vm. Viro.,itica, eszéki osijeki j., ház 116, j., ház 1;14!1, !. 8. l 'O, H., m., n., o, ·=f, l), 
f. 6!1, N., h., o, 1.918 kh., tsz. Eszék Osijek, !l0.6!H kh., tsz., Eszék Oaijek, jb. és ah. hely· 
jb. Eszék felsilváros . Osijek gornji srad, ah. ben, cs. o. helyben, í8, XXVIII, 89, :f. 
Evék cs. o. Valpó Vo.lpovo, . 78, _[ll e. · 

XXVI.IJ, 9l, a. t. és u. P• Verőeze Virontica mv., Verlicze Virovitica 
VallJ J • Valpovo. . · adók. és plr.., Verócee vm. Virovitica, verőczei 

V eliaont O, ~dók:,. VaDJ&ko ~al· viroviticai j., 0 , =f=-, l), a.. D. helyben, 
povo pk., VerdCse ""'· Y.rovstaca, t:szék~ r _[It e . 
osijeki j., o, cs. o. Valpó Vaipovo, ~ (Velilí· 'v 1 B dn: · 
L • G ) 4o V I e s . e J& • ... ovc1- at, a. •• és u. p. a pó Valpovo. V 1 G- · V'" ·· 

V l · .. · .. · 1 p 'k e s . orDJa I:onJIC&. 
e J a " 1 " 1 • om ve. . . . • 

Veljan adók. és pk., X Lapovac, Veljun; Mod- Vesellél O, Gr1&! adók.,, R1bn1k pk:, ~llgrab 
rus·Fiume vm. Morlrus-Bijeka, szluini ""'·. Zagreb, k6.rolyváros1 karlovaci J., CB. o. 
slunJ"i J·· ház 161 i. 949 ·Sz. """- rk. Hrvatski Mah Modru!ípotok, u. t. Károlyváros Karlovac, 

• l • , ,, Rib 'k. 
Blagaj, !1.7!16 kh., tsz. Ogulin, jb. és ah. Szluin -· u. P• nl 
Siunj, cs. G, helybel]., 79, XXVI, EU, u. t. és a. P• V es e I i e se l o L Veseliói. 
Szluin Slunj. · . V e· s e l o v a e l. Petrus-vrb. 

Veljan O, Veljon adók. és pk., Modrus- Veternlea adók., Mihovljan pk., X OC!ura, 
Fiume ""'· Modrus·Rijeka, sziuini slunji Vete1·nica, Vetertliaka Gora, Veternii!ka Velika, 

. j., .:f, cs. o. helyben, u. t. és u. p. Szluin Slunj. VeteJ'Diaki Goiubovec, Veterniaki Gregurovec, Ve· 

• 

• 

V e I j u n l. Primo1'1iki Veljun. . terniilki Kuzminec; VaraBa vm. Varaeaita, · 
V e I j u n l. Visué. ziatari j., ház 496, i ~.99!1, H., rk. Lobor és Mi-
Ve1junaka Glina O, Sljivnjak adók., Veljan hovljan, 8.888 kh., tsz. Varasd Varaldin, jb. és 

pk., Mo.aruB-JI,iume ""'· Modru8-Bijeka, ah. Zlatar, CB, o. Krapina, 53, XXV, 81, u. t. és 
aluini- slunji j., es. o. Veljun, u. t. és u. p. u. P• Vetemii!ki Golubovec . 
Szluin Slunj. Vete1•nlca O, Veternica adók., Afihovljan pk., 

Veljunski Grobnik O, Sljivnjak adók., Veljun Varasd tim.-· Varairlin, ziatari j,, cs. o. Kra· 
pk., MoaruB·Fiu•me tlln. Mod·rus-Rijeka, pina, u. t. és u. p. Veternii!ki Golubovec • 
uluini slunji j., ca. o. Veljun, a. t. és u. p. V Gora O, Veternica adók., Mihov-
Szluin Slunj. ljan pk., VaraBd t~m. . Varaztlin, ziatari j., 

• 
• 

• 
• 

• • 

• 
' • • 

• 

• 
• 

• 

• 

• • 

• 

• 



l 
l 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Vet-Yil • • t68S 
• • 

cs. o. Krapiua, a. t. 6a •· p. Veterni~ki Golu- V i d e n k o v i é se l o l. Videukoviéi, 
bo vec. V i d n j e v iC i l. :Po·,ikve. 

Veternl6ka V elika O, Veternica adók., Mi- VidoborDJak r'\· Drenovae adók., Varasdtep-
hovljan pk., Yt~rastl t~m. Yardtlin, zlatari j., licz Varatdinske Toplice pk., Varasd ""..
o:1. o. Zlatar, a. t. és •· p. Veterni~ki Golubovec. Yt~rt~Ítlin, novimarofl j., cs. o. Novi Marof, a. '-

Veternl6ki Golabovec r'l, Velernica adók., és a. p. Varasdteplicz Vara!dinske Toplice. -
Mihovljan pk.., Yart~Bti ""'· Varaltiin, ziatari 'V i d o v a c l. Cesarieki Vidovac. 
J., cs. O. Krapina, . =f, ~- Vidovel adók., Vanjaka Polega pk., Pouegt1 

Veternllíki Greglll'ovec O, Veternica adók., ""'· Polegt~, pozsegai potagai j., ház 6!, 
Mihovljan pk., Yart~stl ""'· · Yt~raltlin, ziatui R, 870, H., rk. Pozsega Po!ega, 96!1 kb., tsz., 
j., cs. O. Krapina, •· t. és a. p. Velernieki Go- jb. és ah. Pozsera Polega, cs. O. 
lubovec. Po!ega, 78, XXVIII, 91, a. t. és a. p. l ouega 

Veternlöki Kazmlnec O, Veternica adók., Mi- Po!ega. . 
hovljan pk., Vt~rt~atl ""'· Yt~rt~ltlin, ziatari Vidovci Q, Vidovei adók., Vanjaka Polera .. 
j., ca. o. Krapina, a. t. és a. P• Vaternicki Go- pk., Pouegt1 tlm. PolegtJ, pozsegai polepi 
lubovec. j., ca. o. Pozsep Po!ep, a. t. és a. p. Pozsep 

• • 

Vetovo adók., Kaptol pk., X Pustara Vetovo, Po!ega. · · 
Vetovo ; Poeaegt1 t~m. Poiegt~, pozsegai po!e- Vidovec adók. és pk., X Budislavee, Dornit· 
gai j., ház 15!, f. 9! 7 ,.H., az., o, =j=-, 4-. 87! kb., ro vec, Krkanec, Papi nec, Sijanec, Vidovec ; Y t~ r asel 

,. jb. éa ah. PozseBa Polefl'a, cs. lJ. Kut- tlm. Yaraitlin, varasdi varaidini j., héz !37, 
jevo, 78, XXVIII, 91, a. t. Kutjevo, a. p. Kaptol. ! UlM, H., O• !.050 kb., tsz., jb. és ah. Varasd 

VetoTO O, Velovo adók., Kaptol pk., Poeae,qa Varaidin, ca. ·o. Ladanjs'k.o Brezje, 16, XXV, 
tltn. Polega, pozsepi po!efl'&i j., o, =f, cs. 88, m. h., •· t. Varasd Varüdí n, ~-
D. Kutjevo, a. t. Kutjevo, a. P• Kaptol. · Vidovec Q, Vidovec a.dó'k. .. és pk., Va.rnsd 

V e t r e n i c e l. Munjava. 11m. Yat•altlin, varasdi varaidini j., O• cs. o . 
Yezmari r'\, Blata adók., Plalk.i pk., Motlt·us- Ladanjsko Brezje, · m. ·h., a. t. Varasd -

Fiume ""'· Motlru8-Bijeka, Ofi'Ulini j., cs. O. Vara!din, ~- · 
Jesenica, u. t. Plaiki, a. p. Saborsko. V i d o v e c l. Caoors\:i Vidovec, Petrovaki Vi-

VezlS6e O, Okeiineo adók., Kril pk., BeZotlár- dovec. . 
. K~riis 11m. Bjdot~tJr_·Kriie11ci, l!azmai j., os. ö. Vidrenjak adók., Ludina pk., X Maia Ludina, 
• Knl, a. t. és a. ~· Kril. . . · Vidrenjak; Belotlár-Körös 11m. BjelofltJr· 
. Vicl6l r'l, Leünec adók., BrJ~e. ~11::· Lika· Krilevci, kntinai j., ház 14-t, f. 778, H., 
Korba11a ""'· Lika-Krba11a, bnDJel ·J., cs. O. rk. Ludina, !.003 kb., tsz. Belov!r Bjelovar, 
Brinje, •· t. és u. P• Brinje. jb. Kutina, ah. Cazma, cs. o. Popov~a, 18, 
V~ o~ 6 i l. Katnn, . . . XXVII, 87, a. t. és a. p. Ladina. 
V l e l 6 a e l 0 l. Vl6l~ . VIdrenjak O, Vidrenjak adók., Ladina pk., Be· 
T~~· Sela . O, V~a.kovec adók., · Krapma- l~t~ár-Körös 11m. Bjelo1Jar-Kriietlci, kati n~ 

- tephc~ . Krapmske -~oplice p~, h Yara.ttl vm. j., os. o. Popovaea, a. t. és u. P• Ladina. 
Y ar~·~'"• ~rerradiU l:' ca. o. -•:-ok, •· t. és •· P• Vld-::evae adók., Jalrinac pk., Zágráb ""'· 
Kra~mateplicz Kra~mske Toplice. · Zagreb, rlinai j., ház !l!, f. 1.1-'3, H., 0, kg. 

V 1 d a 6 e. v a c L V1daievac. Glina, 91.!80 kb., ta. Petrinja, .ib. és ah. Glina, 
'fldakoTI61 r'"I,Lipioe :~odók.,Jezerane pk.., Lika- os. o. Glina, 96, XXVI, 83, a. t. és L p. GlinL 

KMbatJa vm. LiktJ·Krbat~a, brinjei j., 08. O. Vidnilnac 0, Vidu§evac adók., Jukinac pk., 
Jezerane, a. t. Jezerane, a. P• Stajnica. Zágráb vm. Zagreb, glinai j., o. cs. o. Glina, 

V i d a k o v i é i l. Jesenii!ki Vidakovi6i. · •• t. és u. p. Glina. 
. V i d ak o v i é i l. Maii Kut. VIJenac r-, Hopovo adók., Ireg Irig plt., 

V i d a k o v i é s e l o l. Videko'viéi. Beerém tlm. Sr'ije"', irefi'Í irigi j.,. cs. o. 
VldaileTac r'l, Ójankovácz Stari Jankavci Ireg Il-ig, a. t. és a. p. Ireg Irig. . 

adók. és pk., B•eréM ""'· Srijeta, vukovari Vij e n a c l. BariluviCki Vijeno.c, 
j., CB. O. Nnitar, •· t. Újjankovácz N ovi . V i j e n a c 1. Mrelnieki Venac. · 
Jankovci, u. p. Ójlmk.ovAcz Stari Jankovci. Vllancl 0, V elika Erpenja adók., Veliko Trgo-

VldeJdé selo O, Donji Ladjavac adók., Szluin vi!i6e pk., Varasd Varaitlin, klanjeci j., 
Slunj pk., Motlrus-Fiume .""., · Motlrus Ri- cs. o. Klanjec, a. t. és •· p. Veliko Trgovi§ée. 

ida, szluini slunji j., os. o. Szluin Slunj, Vlletineo O, Rinkovec adók., Bednja pk., 
•· t. és u. p. Szlnin Slunj. Vart~stl 11m. Varaidin, ivaneci j., cs. o. Bednja, 

YldenkoTiéi r-. Lipice adók., Jezerane pk., u. t. Lepofl'lava, a. P• Bednja. 
Likt~·Korbava ."":, Lika-KrbaTJt~, brinjei j. Vlllókl Drezovac r-, Doljani adók., Skare pk~, · 
cs. o. Jezerane, a. t. Jezerane, u. p. Stajnica. Lika-KorbaTJtl 9m. Lika-Krbatla, otocsáni-
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oto~aei j., ts. O. Dabar, w. t. Otocsán Oto6ac, Podravska Moslavioa, •· t. Alsómiholjacz -
•· p. Skare. · · Donji Miholjac, 181· · · . 
. Vllié-selo adók. éa pt., X Bori~evci, Vilié·selo, V i I j e v o l. Viljevo-Kapelna. . 

. ~irerovci; Ponegrs ""'· Polegrs, pozsegai VDJeTo-K'apelna r\, Viljevo adók. és pk., 
po!egai j., biz 64., i, 451, H., sz., m., rt. Sken- Veróc•e ••· Viro"iticrs, alsómiholjiczi -
derovei, tg. Bolomace, 1.851 kb., tsz;0 jb. és ah. donjimiholjaci j., cs. O. Alsómiholjicz Donji 

- Polega, cs. O. Bu~to-Kamensto, 78, Miholjac éa Podravata Hoslavina, a. t •. 
. XXVIII, 911 •· t. és a. p. Pozsep -:- Polep. Alsómiholjácz Donji Miholjac, u. p. 

Vilié-selo o, Vilié-selo adók. és pk. Po.aega Vinagora adók., Desinié pk., X Desiniéta 
ti.. Poiega., pozsegai polegai j., cs. A. Bucko Dubravica, Gaber, Gabrovee, Grahot, Klanje~no, 
Kamensko, u. t. és u. p. Pozsega Polega. Kosenine, Maia Gora, Ves, Melovics, V elika 

Tilfn J[lanac ~""'\ Prljevo adók., Zrmaoja pt., Gora, Vinagora, Vinogorski Vrhi, Vu!iaki j Varasa 
Lika-Korba"a ""'· Lika-Krbrs"a,. graüci j., "•· Va.raidin, pregradai j., ház 389, ! !.~. 

, CB. o. Zrmanja-nelo, u. t. és .u. p. Zrmanja- H., o és rk. Desinié, th., tsz. Varasd-
-

n elo. Varaldin, jb. Pregrada, ah. Krapina, cs. a. Desinié,. . . 

Vlljnac ~""'\ Goroje 'Yiljevo adót., Nova Bu- 53, XXV, 81, a. t. és u. p. Desinié. 
kovica pk., Veróc•e t~m." Virot~itica, szlaUnai Vinagora Q, Vinagora adót., Desiniépk., Ya.ra1tl · 

j., cs. G. Szlatina Sla tina, 11· t. és 11m. Varaldin, p regradai j., o , cs. · a. Desini é, 
L p. Nova . u. t. és u. p. Desinic. . · 

ViljeT&iíka Cfglana f"'\ Viljevo adók. és pk., Vinagonki Vrhi Q, V!negora adók., Desinié· 
Veróc•e ""'· Viro"itica, alsómiholjé.czi pk., Varasd t~m. Varaldin, pregradi j., cs. 11. 
donjimiholjaci j., cs. G. Alsómiholjáci Donji- Desinié, u. t. és u. p. Desinió. ' 
miholjac, L t. Alsómiholjáci Donjimiholjac, Vinarec Q, Sveti Petar Orehovee adók. és pk., 

• 

L p. Viljevo. . Belo11ár-KórtJs t~m. Bjelo11ar-Kriie'Dci, kOrOsi 
Tiljna~:te Vodenlce 0., Viljevo adók. és pk., krilevcü j., cs. G. Sveti Petar Orehovec, u, t. 

• 
Verócee t~m. · Viro"itica, · alsómiholjáczi Gornja Rijeta, •· p. Sveti Petar Orehovee. 
donjimiholjaci j., cs. O. Alsómiholjácz Donji- V i n c e l. Sestine. · · . 
miholjac 6II Podravata Moslavina, n. t. Alsó- VincekOTié-breg t1, Donja Voéa adók., Maru-
m.iholjácz Donji .:.!iboljac, u. P• Viljevo. ilevec pk., Varasd em. Varaldin, iva:a.eci 'j., 

Vi1JeT&iíJd öret 0, Viljevo adók. és pk~. Ve- es. G. Ladanjsko Brezje,_ u. t. és u. p. M11.ru-
r6c1e t~m. Virot~itica, alsómiholjáczi · donji- §evec. · 
miholjaei j., cs. G •. Alsómiholjácz Donji Mihol- V i n c a z o v i é i l. Odvorci. · • 
jac, 11. t. Alsómiholjáci Donji Miholjac, a. p. Vinlea adók. és pk., Vara1d ""'· Varaitlin, 
Viljevo. • varasdi vara!dini j., ház 1ü, i. 1.037, H., o, 

VUjevac:ti Karlonc f""t, Kapelna adók., Viljevo 1.605 kb., tsz., jb. és ah. Varasd Vara!din, cs. G. 
pk., Verócee ""'· VirotJitica, alsómiholjáczi helyben, 16, XXV, 88, _[ll e. ~- · 
- donjimiholjaci' j., cs. G. Alsómiholjáez Donji Vinica mv., Vinica adók. és pk., Varasd/••· 
lliholjac, a. t. Als6miholjácz Donji Miholjac, Varasdin, varasdi varaidini j., o. cs. !), 

a. p. Viljevo. helyben, _[ll e. ~-
Viljnacko JledjuTodje r\, Kapelna adók., V i n i c a Helajaka Vinica. 

Viljevo pk., Vm·ócse ""'· Viro11itica, alsó- Vinica-breg adók" Vinica pk., X· Goru§enjak, 
miholjiczi donjimiholjaci j., c~. G. Sljivol!evci, Vinica-breg j Varasd t~m. Varaidin, v:uasdi -
u. t. Alsómiholjé.cz - Donji Miholjac, a. p. varaidini j., ház 128, ~661, H., rk. Nadkri!ovljan 
Viljho. · és Vinica, 1.897 kb., tsz., jb. és ah. Varasd-

1lljeTo adók. és _pk., X Adelin Stan, Badjevo, Varaldin, cs. a. Vinica, 18, XXV, 88, u. t. és 
Blanje, Carda, Grofov Vidik, Konoplji!ite, KraJ- a. p. Vioica. · 
~ine, Viljevaéka Oiglana, Viljevaéke Vodanice, Vinica-breg Q, Vioica-breg adók., Vinica pk., 
Viljevaéki Cret, Viljevo, Viljevo-Kapelna j Verő- Varasd "m. Varaitlin, varasdi varaidini j., 
ue t~m. · Virot~itica, a.lsómiholjáczi donji- cs. G. Vinica, u. t. és u. p. Vinica . 
miboljaci j., ház 838, i. ~U~9, H., m., o, kg. Vlnic:ta PeAéenica O, Marean adók., Vinica 
Kapelna, 11.010 kb., tsz. Eszék Osijek, jb. Alsó.- pk., Varasd ""'· Varaldin, varasdi vara!-
miholjácz Donji Miholjac, ah. Nasicz NaJice, dini j., CB. G. Vinica, u. t. és u. p. Vinico.. 
cs. G. Alsómiholjáez Donji o.e és Pod- Vlniiíno adók., Gornja Rijeka pk., X Bisaiki 
ravska Moslavina, 78, XXVIII, 91, {Viljevo- Cret, Kraeevec, Rade!iié, Vini~no j Varasd ""'·-
Kapelna), u. t. · Alsómiholjé.ez Miholjac, Varaidin, novimarofi. j., ház 1118, f. 1.071, H., 
~- t·k. Brezni~ki Hum Veliti Bisag, Visoko, ~.SOt. kh., 
. ViiJe-ro O, Viljel"o adók. és pk., Ver6cse t~m. tsz. Vat'8sd Vara!din, jb. Novi Marof, ah. Zlo.tar, 

- Virovitica, alsómiholjáczi donjimiholjaci -cs. G. Gornja Rijeka, 16, XXV, 88, u. t. és u. P• 
· j., 0 . rs. G. Alsómiholjácz Donji Miholjo.c és Gornja Rijeka. 
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. Vmlbo ·o. Vmi~no adók., Gomja .-Rijeka pk., asijeti j., cs .. 11. Csep6n . ·OepiO:, ·á. t. ·a 11. P• 
Yarostl. trm .... ...:.. VartJidits, novbnarofi j.~ ci!; ö. Csepén éepin. . :: . ·· - ... : . . · .- · 
QorDja Rijeka,. a. t. és 11. p. Gornja Rijeka. . · : vinsli Vrh ·adók., Netrétié pk.,: X X1,1éeTice, 

Vlnlpo1ok Q, Purp. adók., Lohol' pk., Varasa Vinaki Vrh; Zágráb.trm .. -_ Zagreb, Urolyvirosi 
.-. Y araidin, j., C!l· 6. Zlatar, 1i. karlovaci j., 1!!5; f. , H., r :i:. N o virrad na 
Zlatar, •·· p. Lobor. . Dobri, !U!! .kh.,Jsz. Zagreb, jb. és·ah • 

. V i n i l t e l. Omar. . · : . Kirolyviros ·Kerlovac, cs. O. Maii 'MoclrJiiipotok, 
. fhhrh O, Ozaijsti Oltri Vrh aiiót., O;~aij 96, XXVI 8{., u~ t. ~rolyviJOS ·K-rlovac, •· p~ 

pk.,- Zágráb""'·- Za11reb, kirolyvirosi karlo- Netretié. · · . .. . ... · . : 
nci j., ae. ö. Svetiae, •· t. Kirolyváros . .Kar- · Vinsli Vrh O, Vinaki Vrh adók., ·Netretié._pk., 
lovac, 11. p. Osa.lj. ·. . .. .. . , . · " Zágráb ""'· Zagreb, kirolyv.Arosi . karlovaci 

,Vinki)TaC: 0, adók.,. VrboftC pk., B~Jo- j., es. O;. Maii Modruiipotok; u. 1. Kir!ll'yv.rof!l-
fJó.f'rK6r.6s . trm. ·. BjdotHJr-Kriietrei, kiJrOsi Karlovac, u.. p. Netretié. . . ·. . . . - · . : · 
lnri!evcii J., CB. ö. Vrbovec, 11. ti és •· p. Vrbovec: Vln1erovec 0,-'Modrovec adó)t., Gotnj._ S~ubica 

. -Vt:a bt a Ul Bano"tCl- adók., Nijemci pk., 8s1- . Zágráb vm. Zagreb,. atubi!*i j.. 03. ö. 
rtm ""'· Brtje•, nntovezei 'Yinltoveü j.,. ·hAz Donja Slubica, 11· ~ Qonja Stttbica,. u •. P• Qorn.ja 
~. i Hl~ Ss., rt.· Petrovci, Itr. §idski Banovci, S.u:bicr.. .. . : . . . . 
768 kh;;. '-'· Eszék._ Oaijek, 'jb. és ah. Vinkov.cze VIr n, adók., .. x.oiiinj · pt.,·-. Lüu..-Kot·-

Vinke:tct ·cs. G. 70, XXVIII,. 90, a. 1. · . ""'· Lik a· KrbafJa, pewiiti . j., , ae. o . 
és. u •. P• · N ijemci... .. . · : . . · . . Kosinj, a. t.; PeruAié, •• p. Kosinj. . , · ' . 

· · Du.nil o; 'Yinkovaaki Banov.oi Virje adók. és pk, X Virj·e, :virov•ki koilaci: 
adók.., = Nijemci · pk.;. · _&ef'ltA ""'· .. Brtjem, \'in- Drenoviea, Karai~ Karüká Luka, ling&vo, Medve
kovazei vinkovoii J., oa. G. Nij&m.oi, .ll• . t. és dieka, Ogorelo Polje,· Senjanaka Luka,· -Vi~,..ke 
a. p. Nijemci. . : ~ · . . .. - ~ Vlrovsb Sirine, Virovaki · Gmee, Yil'Óvski 

.- VinlEovoi -~ :V~•i'•e adók. és pt., s_.ertm . . Virovsko Bukevje, ·Vironko. ;·•rrepae·; 
""'· . . 8rijem, :rinkov~i .. vinkovcii j.,. ház BeZofJár-K6rö& tim.· -BjeJofJtJr'-Krile~Oii ldur-
1.~96,. f. . 9.1!10,. h., ,n., m., ·n., o, .:f, ·Q, gk. gjenci j.;· hAZ 1.891; f. 8.688, H~,· rk. ·Ferdinan-
{'etrQyci, 9.4rU .kh., ta. Eszét Oraij:Jk, j)). és ah. dovac élf 'Molve, q. Plavsinac, 1S.UIS · kh., · tss. · 
b'lybeQ, e.a.·. O.. helJben; ro, XXVIII,. 90, · · Bjelovar-,: jb;·. Gjurgjevac, ah. -Kapronoza 
r • _p e. · · .. · · . . · . Koprivniea, cti. ·&. bel J ben, 16; .. XXVI~ 87, 
. V~o'Jcl .. ViDkonse mv., Vintovc:~~ -Y~n· . .P e. -~ .. · : . . . · :_ . ·, _ ... 
~VCJ .adók.; .és pt.,. B.ert. tlftl.. Srve~, vm- ·Vir•' . · v· · dó'- ·é k·: ·B· z •· ~..,.x-.~r · · k .. · .d,_ ,... h 1 b "e mv., Il"Je a .... s p_ ., , Otlar .o.tn "' tovcze1 vm. o ven J., -:r. ..,., .ca, G,.. e y eu, · · B·" , '17: ·l< .. • · ... • • · ... • ± .... 1 ' . .. . · . · · mn. ~e.o"ar-..o..ruefJc,, murgJevaot ·J., v, ..,..,· . 

e. · · · · · · ·' hely~~n; _t:- -8. -~~ . · • ~ :: ·: .. · · ·' · 

-ad~kk. -• .. ~t.h, áz 
1 

,.
96

- V· frj e- · Krilovljansko ·V irje. · · - ' · · 
VlJl 01'Cll J. 1 .•"" , . .• . . · . . . , •. ··, .. ·· .• 

i: · n.; m., sz., o.' ;f-, ·*• rk. Petrovci, • VlroTltl~~ •. ':~~eze ad~~·, és P.k·? X_ Br~a-
9,4H lth., tsz. ~zél; .. O•ijek, és ah. helyben, ~ma, BrekiDJ&, K~~lica, K9nJa, KozJa Gla'fa, _t~~-· 
u. o. helybep., 70, xxvm. 00, :f, p_ e. a~~a,_.Sveto ~~oj~tvo, Sa~~~atiol.,_ v~~~cz.~- :Viro: 

. ·. , . VItlca, V'll'oVItlCkl ·Antunovac, Vll'OVIbt\~1 .Brezik, 
_ . - fi'P'l:OTCI. mv ., Vink~ve~e · · Viroviti~ki Grabrilf, Virqvitiek(Pr'k:os, Vjrovlti~ki 
ko vci adók. és plt., B• er lm """· . · Sr:üem.-,. vin- Sveti ·. Gjuraij,~· Vi~o~itieki ~v.eti .. K~ Viro~it~&~ 
~ov~zei .. yinkoveii j.,. o; . l (1, CB. o. hely· Golo Brdo, VlrOVltl~k~. RazbOJIA~ •. V~óJ.eVIC&; 
ben, r~: r- ·.e. . -.L~~ '~ .: Veröcs e . :. "VirofJitiéa, yer~c~~,i .. : Vjró!f:Ucai 
.: y i n o g_ r a, 4 a c L. Kup~nQvo. . . .... : . . . b.áz. 1.~~:~' ,~ 8.1~, . ~· Pl:~· . Ő.• -=f-1. 1), !:IIJ.:6i! 
_ ,.VInogr4'dei· adók.; :Vanjsko :Valpovo p.t.,:::Ye· . tsz. Eszé~- OsiJek:, J,P· és ah_. . ill~ 6: 

r6cse tm •... · Viro.nlica,. ~réti_ _ osije~i ,_j.,_.~ helyben, 78, XXVlll~ ~· . . ..:~' :-; • _ :.:r.. e. 

Qllij~): -; i'Ornji. pel, ah. E!IZ~k Osijek, C1J. . ö. a~óf· ~ ~ . .It_~! _Verócs.e. ti!"~, .. Vir~~·-~·~-q,. ~~~ 
Yalpó· Valp·qv:o, .7-~, ,XXVIII, 91, ~ t.,;él .•· .P~ .. vuqVItJe&l J~,, q., -=!=:··~ •. ·~·:.,0·: ~_1llyhen. •.. 
Valpó Val po vo • ... :, . · .' . ; · : _ ·~ . . r. ,P e. • . . .. -~~,J·; . 
· .. Vinogr-.cJ4?i o,. Vin adók., .. Vt!onj&ko :: ~t~or~c .. 0,-·V ~~~t•e .. : Virori-
V:~i~p_ov~ pl{,.,, ·verócn ""'·· V,if'OfJtljca, eszék~ ticl'. a4~k. és p~, fer!fc~e;,m. i":"' Virqu.i~~~· 
... qsij~JP j.,, _Cl!: g;·· Valpó ,VaJ,poyo, •• ~ ,!Íll .. - virovi~iCIIoi j., es!. 0.~ V~~~zt!.,~~.:Y:~r9-~--' . . 
•· p. Valpó -Valpo'vo.- . . _.: ti~ m. _h., 11.o t.-;~s -~· :P!: ... y~r.~~Vi . ..;-~;v.i~ 
Vinogra4.in_,··:~ Jupino:vq . .'. -.·: ... vitieQ.. . '"·: .. ~:_;~.,:~ .. :·.; :.~_:,"':;/'·~ .. ;!{í;.z,:-~:Jj,: 

·._.,Vmorradska Bara. 0 Csepé.n :: · (:epiJt .adók. J~ro'fi~~ D.reJik ... ' n.:i,\Y.n~li71f:-Vi_i.p~Hiea·_ 
4!11 .. , pk., · Ver~~-e ""'· J:"'iro~~~q":. ~!Jzéki · adók. és pk., Ver6cee ""'· Virovitiea, .. .Vft~:.: 
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eaei viroviticai j., oa. lJ. Vereicu . Viroritica, VIsoka Gred.a r-, Ma!konc adót., Űjgradiska, 
•· t. és Ilo p. Lukács Lukaii. Vanjska Nova Gracüita pk., PonegtJ ••· -.· - Vlrorltiilkl Grab:lk f""'', Verc5cze Virovitiea PoiegtJ, ójpdistai novqradiAkai j., cs. lJ, 
adók. és pt., Veróc•e ti•. Virot~itica, veró- Újgradiska Nova u. t. és u. p. Új-
czei- Tiroviticai j., ea. lJ. Verclcze Virovitica, gradiska Non ~radi!ika. 
•· t. és 11o p. V ert5cze Virovitica. VlBoJd. BrJJeg r., Kurilovec adók., N 

VlrorlüiSkl Pr:tos r-, Verőeze Virovitica Velita Gorica pk., Zágráb ""'· Zagreb, 
adók. éa pk., Veróc•e ""'· VirOtJitica, verő- nqygoriczai velitaaroricai j., ca. O. Naar:rgoricza 
czei viroviticai j., cs. lJ. V11r6cze - Virovitica, - Velika Gorica, L t. és •· p. Nagygoricza-
•· t. és ·L p. Ver6eze Virovitica. Velita Gorica. · 

Vlrorlüi!Jd· Svett GjuraB:f 0, Verőeze - Viro- TIBoko adók., Gornja lüjeka pk., X Visoü:a 
vitica adók. és pt., Verdele ""'· VirOtlilica, Pata, Visoko; Yara•tl ""'· Varaidi", novi-
verőezei . j., ca. G. Verőeze Viro- marofi j., hb t 766, H., o. S.l61 kb., tsz. 
vitica, L t. és u. p. Ver6cze Varasd Varaldin, jb • .Nori ab. Zlatar, 

SnU Krll n, Vert5cse Virovi- cs. lJ. Gomja Rijeka, 16, XXV, 88, L t. és •· p • 
adók. éa pk., Verőele tlfll, Vir0t1itica, GorDja.Rijeka. 

verőcai viroviticai j., cs. lJ. Vert5cze Virovi- VIsoko O, Visoko adók., Gomja Rijeka pk., 
tica, L t. ú •· p. Verc5cze Virovftiea. VaraBd ••· Yaraldi", novimarofi j., O• cs. G. 

VlronU.no Golo Br•o n, Verdeze .,... Gornja Rijeka, u. t. és a. p. Goruja Rijeka • 
• • 

Viroviticf!, verőezei viroviticai j., cs. G. Ver&ze VIsovi 0, Podgorci adók., Gudonc pk., Be
- Viroviüca, •· t. és •· p. Vert5cze . Virovitica. lo•ár-KtJröB ••· Bjel0t1ar-Knlet1ci, belovári 

VlrodU.i!:te BuboJtlte f""'', Ver6cze Virovi- bjelovari j., es. O. Kapela, •· t. Belovir-
tica adók. él pt., Vertk•e ""'· Virot~itica, Bjelovar, L p. Roviiiée. 
vert5ezei. viroriticai j., es. G. Verőeze Virovi- Vis o T i l Kobuiéari. 
tica, L t. és L p. Ver6cze Virovitica. Vllu6 adók., p~ X Visu6, 

Vlrovske Gru.e f'\ Virje Jdók. és pk., B do- Bukovac, Visuéki Grabar, Visoéti Kuk; Lika
tJtí.r-KörtJ• ••· Bjdot~ar-Kriiet~ci, gjurgjevaci Korbat~a ""'· Lika-Krba•a, · j., ház 
j., cs. G. Gjurwjevac, •· t. és •• p. Virje. f, 1.511, Sz., =f, rk. Udbina, 1!1.0'1-' kh., tsz. 

Tlrouke Alrlae f'\ Virje adók. és pk., Bdo- Gospié, jb. Udbina, ah. Graüc, ca. 6. Udbina, 79, 
•M-Kör11 ••· BjdOtlar-Kriieflci, rjurrjevaci XXVI, 86, L t. és a. p. Udbina. . 
j., cs. lJ. Gjurgjevac, a. t. él u. p. Virje. Vlsu6 O, Visué adók., Udbina pt.; Lita-

VJronkl Crnec n, Virje adók. és p.k., Bdo· KorbatHI ""'· Lika-Krba•a, odbinai j., .:p., cs. o~ 
nr-Kör68 ••• BjeiOtlar-Krila~ci, a:jurgjevaci Udbina, u. t. éS u. P• Udbina. 

. j., cs. G. Gjurr,jevac, u. t. és u. p. Virje. Visu6ki Büovac O, Visué adók., Udbina pt., 
Tlrouki Pavlancl f""'' Virje adók. és pt., Belo- Lika-KorbfJtla ••· Li.i:a-Krba•a, odbinai j., 

•d.r-KörtJ• .,., Bjelot~tJr-Krilet~ci, rjurgjevaci es. G. Udbina, u. t. és L p. Udbina. 
j., cs. G. Gjurrjevac, u. t. és a. p. Virje. Vinéld Grabar r\, Visué adók., pt., 

TlroTBko Du:teyje f'\ Virje adók. és pt, Belo- LiktJ·KorbfJtla """ Lika-KrbtJfJG, odbinai j., 
•ár-Körl• "'· Bjelot~tlr-Kriiet~ci, s:jorrjevaci cs. 6. Udbina, u. t. és •· p. Udbina. 
j., cs. G. Gjurs.jevac, a. t. és L p. V irje. VIsaéld Iak r"', Visué adók., Udbina pt., LiletJ· 

Tlron:to Trepi5e f'\ Virje adók. él pk., Bdo- Korbava ••· - Lika-Krba••· udbinai j., cs. O • 
•ár-Körö• tltA. Bjelot~ar-Kriiet~ci, rjurgjevaci Udbina, u. t. és L p. Udbina. ·· 
j., cs. G. Gjurgjevac, •· t. és •· p. Virje. Vllél Vrh O, Zumberac'!ko Mnlo Polje adók., 

V i r ak i Ko n a c i l. Komatnica. Ka)je pk., Zágráb ••· Zagreb, jaakai jastre-
VIaooe o. So§ice adók, és pk., Zágráb ••· barskoi j., ca. 6. Kalje, •· t. .Kruié, •· p. Kalje •. 

Zt~greb, jutai jastrebarstoi j., cs. lJ. Kos tan- adók. és pt., X Ku!ievac, Slaiéak,! 
• 

jevac, •· t. Kraiié, •· p. SoAice. . ViAkovoi : Vcróc6e ••· Virot~itica, diatovári 
Vlaoölca f""'', Gornji Lapae adók., Alsólapaez djakovoi j., ház 106, :E 1.116, b., n., m., rt. 

- Donji Lapac pk., Liia-Korbada tim. Lika- Diakovár Djakovo, q, Dopsin, 4o.667 th., tn. 
KrbaN, donjilapaci j., cs. ó. Alsó- Esr.ék Osijek, jb. és ah. Diakovár Djatovo, 
lapacz Donji Lapac, •· t. él ll. p. &lsólapacz cs. G. Diakovú Djakovo, 78, XXVIII, 90, 

· Uonji Lapse. · . r, u. p. Diakovár Djakovo. 
Viso(!:ta Pa:ta f'\ Visoko adók., Gornja Rijeka O, Viilkovci adót. él pt., Yerde1e 

pk., VaraBd ""'· Yaraldit~, novimaroll j., cs. lJ. tim. Yirot~iCica, diakovári djatovoi· j., es. G . 
.Novi llarof, •· t.. és a. p. Gornja Rijeka. Diakovár Djakovo, . :r .. L p. Diatovár -

PreseiSno O, éaujevo adók., Gornja Djakovo. · 
Rijeka pk., VaraBd 11111. YaraidiA, novimarofi V i l t o v o i l. PohAki Vilkovci; 
j., es. G; ~ol'llja Rijeka, •· t. '• u. p. Goroja · adók., Trojstvo pt., X Letit~•ni. 
H.ijeta. · · 

1 
· T1·ojstveni Marlinac, YiAojevac;Bdot~ár-KtJr6• t1tJ1-
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- B.fdot1ar-KriletJci, belovári- bjelovari j., hizlah. Ogulin, ca. ft. ()sulin, 96, XXVI, 8&, u. t. 61 
160, i. 801, H., sz., rt. Trojstvo, kl!'· Novoseljani, u. p. Ogulin. · 
t.fS7 kb., tsz., jh. é8 ab. Belovár Bjelovar, VUIUij O, Vitunj adók., Ogulin pk., MocZru•· 
cs. ö. Belovár Bjelovar, 16, XXVII, 871 u. i. Fiume MorJru.'Y-Rijekf-', oplini j., cs. o • 
á •• p. MiJuliDovac. Ogulin, u. t. és u. p. Ogulin. · 

Tlinjevac Q, ViAnJavac adók., Trojstvo pk., VITodiD.a adók. és pk., X Beloliói, Dojutroviea, 
Belo~ár·Kót'öB ""'· Bjelot1f-'r·Krile'1Jci, belo- Hodinci, Pe~i~i, Petrui-vrh, Radina Vas, Srliéi, 
vári bjelovari j., ca. ft. Belovár Bjelovar, u. t. Stojavnica, VaraAtovac, Vivodina, Vivodinaki Zor-
é.l u. p. MiAulinovac. kovac, Vivodinako Brezje, Vuketié; Zágráb 

TfinjeT&C5a 1""'1, Smoljanac adók., Dretnik plt., Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., ház i. 
Modru1-Fi.ume ""'· Modrus-Rijeka, saluini 1.14.3, H., O• 1.893 kh., tsz. Z+gráb Z.,reb, jb. 

· · slunjí j., ca. ft. Rakovica, u. t. Rakovica, u. p. és ah. Jaska Jastrebarsko, es. ft. Kostanjevac, 
· . 96, XXVI, 8!, u. t. Kralié, ~. 

eTei adók., Radinci pk., Beertm VITodiD.a Q, Vivodina adók. és pk., Zágráb 
- Srijem, j., biz 10, i. 360, M., n., sz., rt. tJm. Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., O• cs, O. 
Kitrovicza .Mitroviea, kg. Veliti Radinci, 1.798 Kostanj~vac, •· t. Krdiií, ~· 
th., tsz. .Mitrovicza .Mitrovica, jb. és ah. ViTo.iD.ska HrastoTica O, Vivodinako Dvo· 
ca. ft. Ruma, 70, XXVIII, 9!, a. t. Vogány ri§ée adók., Vivodína pk., Zágráb ""'· Zf-'greb, 
Voranj, u. p. Veliti Radinci. jaakai jastrebarskoi j., cs. o. Kostaujevac, •· t. 

VfiltjeTcl 1""'1, ViAnjevci adók., Veliki Radinei Krüié, u. P• Vivodina, 
pk., Beeri-'" •m. Brijem, rumai j., cs. 0. Ruma, ViTodlnsld O, Vivodinako DvoriUe 
•· t. Vorán;r Voranj, u. p. Veliti Radinci. adók., Vivodína pk., Zágráb ""'· Zf-'greb, jaakai 

V i A n j e 1' c i P u s t a l. ViAnjevci. · j astrabarskoi j., cs. ft. Kosanjevac, •· t. 
Q, Sopot adók., Pregratia pk., Va• u. p. Vivodina . 

rasa tJm.- Varaldin, pregmdai j., ca. O. Pres· Vhodlnski Gornikl O, Donji Lovié adbk., 
rada, L t. és •• P• Pregrada. Vivodína pk.1 Zágráb ""'· Zagr6b, jaakai ·-

V i A n j e v e c l. Podvriki Visnjevee. jastrebarskoi j., cs. ft. Kraiié, a. t. Kruié, u. J• · 
Q, adók. és pk., Modt·us- VivodinL 

Fi.urM t~a. - Modrws-Rijeka, suAaki j., cs. o. ViTodlnskl Obrel O, Donji Loviú adók., Vivo-
:SuAak., u. t. Bucearl Batar, a, p. Kraaica. dina plt., Zágráb 'Vm. Zagreb, jaakai jaatre· 

V i A o j i c a l. Pastara j., cs. ft. Kraiié, u. t. Kra&i~, u. p. V i vodina. 
V i a n j i o a L UAtii!ka ViAnjicL ViToönsld Zorkovac O, Vivodína adók. ú 

Q, Gornje Dubrava adók. 68 pk., pk., Zágráb tJm. Zagreb, jas.k.ai jaslrebarsltoi 
Modrus·Fiume •m. Modrui·Rijeka, orulini j., cs. ft, Kostanjevac, a. t. Kra~ié, u. p. Vivodina. 
j., cs. o. Generaisti Stol, •· t. Tounj, u. P• Vfvo•ID.sko Breaje O, Vivodína adók. élt pk .• 
Gornje Dubrave. Zágráb ""'· Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., 

.Jazbfna r"\ Gornja Vi!injica adók., cs. G. Kostanjevac, a. t. Krdié, u. p. Vivodioa. 
Bednja pk., Varasd tJn,. Varaldin, ivane.ci j., VlTodlnsko Cerje O, Dqnji Lovié adók., Vivo-
cs. o. Bednja, n. t. Ivaoci, u. p. Bednja. dína plt., Zágráb tJm. Zagreb, jaskai jaatre· 

1""'1, Grabar adók., Kalje pk., Zágráb b~rskoi j., cs. o. Krasié, u, t. KraAié, •· p. Vivo· 
v.. ZCJgreb, jaakai jaslrebarskoi j., ca. It dloa. 
Kalje u. t. KraAié u. p. Kalje. ViTodlnsko DTorliée adók., Vivodína plt., X 

' 
1 

• · Galin, Gornji Lovié, Vivodinaka Hrastovica, Vivo-
TfteAlnec o. lvancJ adók. és pk., VaraalJ .,., d' .... B d' v· d' L D . ée z. -'b ". ~.... . . . ,. 

1 
. ", 4o ...... IDSa.l u 1m, 1vo msa.o vona ; "gr~ .,"., 

- r ara.~~u•n, neoec1 l•• ca. u, vanc1, •• .,. ..., " b · k · · 1 b k · • h" 113 .c 
1 

· ~.~agre , Jal 8I J&S re ars 01 J., az , z. 
•· P• vancl. . öl, H., rt.. Vivodina, 97'1 k.h., tsz. Zálrab-

!!tojevcf ~~ók., GrabovcJ P~· B6ef'tm . ~· Zagreb, jb. ú ah. Juta Jastrebars.ko, cs. ö. 
Brije~, r~ma•J:• hb 1M,~, :sz.! .::f, rk. ~lkiu_c•e Koatanjevac, 96, XXVI, u. t. Kralié, •· p. 
- N•ltmca, 4..766 kb., tsz. Ahtroncza .lrlitronca, VivodinL 
Jb. és ah. Ruma, cs. D: Grabovci, '10, XXVIII, 9I, VITodlnsko DToriAée O, Vivodinsko Dvorilée 
L t. és •· P• GrabovCL. adók., Vivodina pk., Zágráb ""'· Zagreb, jaakai 

TfiiojeTcl Q, Vitojevci adók., Grabovci pk., jaslrebarskoi j., cs. ft. Koatanjevac, a. t. Kralié, 
B•ertm vtiL 8ri.jem, rumai j., .::f, cs. ö. Gra· n. p. Vivodina. · · 
boTci, u. t. és u. P• Grabovci. · . . Vhoze r.., Prozor adók., OtocsáD Otoi!ae pk., 

Tltunj adók., Ogulin plt., X Oplinski Brestovae, Likf-'·Korbat1a tJm. . Lika-Krbtl"'-'• otocsáni-
Ogulinski Kosanoviéi, Ognlinski Stipanovi~i, Ogu- otoi!aci j., cs. G. Otocsin Oto~f!, a. t. és a;, P• 
hnaki Turkoviéi, Oklinak, Vitunj ; Modrus-Fiume Olaesán OtoC!ac. · 
."., Modru8·Ri.jeka, osulini j~, ház 153, i. 1M, Tbfé adók., Neltin pk., Seertn& ""'·- Srjjera, 
IS&., b., rk. és q. Ogulin, ,,099 kb., tsz., jb. és ÚJlaki iloki j., hiz 98, l. 510, Sz., .::f, rk. Újlak 
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- ll ok, 1.04! k~., tsz. Mílrovicza Mitrovica, Lika-Korba"a "'"· · · Lika-K.tbatJa, bririjei j., 
Jb. és ah. Újlak Ilok, cs. O. Neiitin, 70, XXVUI, cs. o. Jezerane, a. t.. Jezerane, n. P•. Staj11ica •. 
90, a. t. Újlak Il~k, a. p. Neiitin~ .. . .. V l a h i n H se l Q 1~ Vlahiniéi. .. . . 
. Vtzié O, Vizié adók., Ndtin pk., &ertm. t~m. . VlahoT.l6 adók., Kraljeveani pk.;. Zágráb· em. 
- Sri,iem, újlaki . ilo ki j., .::j=-, os .. O. Nf!_iitin. Zagreb, glinai j., biz 118, :E, BOt,· Sz.,. =f', rk. 
•· t. U)ak Ilok, u. p. Neiltin .. · . , Maja, 1.114! kb., tsz. Petrinja, jb. és ah. lHina, 

._Vi!anonc Q; Belec adók~, , ~!ldinséina pk., cs. O .. Maii G1·ada~:,. 9!1, XXVI, 83, • m. h., 
Var~sd vm.- Varaidita, zJatarj j. es. O. Zajezda, u. t. Banaki Grabovac,· u. p. Kraljevcani. 
a. t. és u. p. Budiniiéina. : VlahoTI6 O, Vlahovié adók., Kraljevéani pk., 
· O, Slrmec adók., Veliko. pk., Zágráb vm. ·. Zagreb, glinai j., .:f, cs. O. Maii 
Vara.sd "m. Varaidin, klanjeci j., cs. O. Za· Gradac, m. h., u •. t. Banski Grabovac, u •. p. 
bot, u. t. és u. P• Yeliko Trgoviilée. Kraljevéan1. . 

Vladimirono r'\, Gradinska Brezovica ·adók., V l a h o v i é i I. Tupéina. . · 
Grlldina pk., Vú·óc1e t1t11. · Virot~itica, verliozei VlaJiiJl&T Q, Piaviiinac adók., Podmvski Novi-
- viroviticai j., OB. o. Suhopolje, u. t. és u. p. grad pk., Belo'Oár-Körös tim. . Bjelo'Dar.Kri· 
Suhopolje. . , · . . .. ietJci, kapronozai koprivnicai j., cs, G. Virje, 

• 

. :Vladis~a~aC!ka Ionop)Jara ~ ~ozh6za VIa- m. h., u. t. és u. p. Podl·avski Nóvigrad. 
!lislavci adók., Haraszti Hrastin pk., Verócee .Sor n, Krbavica adók., Bnni6 

- Yiro"itica, eszéki · osije.ki j., cs. o. Cse- pk., Lika-li.orba"a tJm. . Lika-KrbatJa, kore-
pén - éepin, ~· t. és D. p. Laczhá~a Vla4~s nicai j., cs, O. Bunié, u. t. és u. p. Banié. 
lav~ i. , i·.. . ,,. ... . VlajlsaTljel'i6l 0, Debe~o Brdo. adók., Bnnié p t., 

V.ladislava«Ska. Lanara r-., · Vladis- Lika-KorbatJa "m. . Lika·Krba'Da, · korenicai j., 
la.vei. ad c)~" Haraszti Hrastin pk., Verócee· OB. O. Buni~, •· t. ás u. p. Hunié. . . 
em. Viro"itica, eszéki osijeki j., cs. o. Cse· Vlak& n, Stinica adók., Jablanac pJra.i Ltlca-
pén éepin, u. t. és u. p. Laczháza- Vladislavci, Korba")a tJfll, Lilca-Krba'Da, zenggi senji j., 

. - . . 
l1•dlslaniíki Maj ar n, Csepén .. · Cep1n cs. G. Jabla.na.c, 11. t. és 11. p.; Jablanac •. 

adój .. és pk;, V.eróc1e ""'· Viro"itica, eszé~i VlaiU6-brdo n,. Prekrilje adók., Vivodina pk., 
osijeki j., cs. o. Csepén Cepin, a. t. ~~ u. P• Zágrá'b .tim: . Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., 
Csep~ n. · Úepi~, . . . . . · cs. o. Kostanjevao, u. t. és •· p. Kraiié. . . 

. VIadialani Laczházf' adók., Haraszti. V .I a l i 6 i .1. Kostanjev.ac. . ·. · . . 
Hraslin pk., X .Morica, . Vl~~tdislavaé~'!- Konop- VIaAko Polje ~ók., Brlor · pk., K Bjeljevine, 
lj ara, Vladisl.ava~ka Lanara, L.aczh~a ... Vladis- Rosotrun, VIaAko Polje ; Lilca-Korba'Oa tJm. 
lava.;. Veroeze "m. Vir:ovitica, es~éki osijeki Li~a-KrbatJa, otocsAni otocaoi j., biz t86. 
j., ház .91, i.. 791J M., i!;, lk. Semeljci, kg. Dop· f. 1.!!63, .Sz., h., rk. ·Brlog és Kompolje, kg. Brlor 
~iB, 1.176 Itb., , tsz. Eszék Osijek, j b. Eszék felső- és Svica, s.j7o kb.., tu. Gospié,. jb •. és ah. ótocsán 
viros ...... Osüek goraji grad, ah. EszQJ[ Osijek, Otoeac, OB. G. Otoesán Otocac,, 79, XXVI, 
es •. :O. Csepé~ .. p~piP., 78, XXVIII, !}1, f, 86; u. t. Otocsá,n .. Otoa&c, u. p. Brlog-iitacija. 
~·. .· . · .. . . · · · · . · VIaAko PolJe O, .Vlaiiko Polje ~c)k., Brlog,pk., 

fladislaTCl . Ll\loCZb.áza Q, L~zháza . _. Yia- Lilca-Korba'!IQ t~m. Lilca-Krba"a, otocsáni .-
dislavci adók. .. Haras~ti Hrasl~n pk., Verck1e otoa&oi j., .cs. o. ·OtoOBán Otoeac, u. t. Oto-

• • 
- Virovitica, eszéki osijelrij., cs. O. Cs~pén esán· Oto~c, u. p. Brlor-stacija. . 

- éepin, r .. ~·~. ,.. . :·. Vlalkoyéc O, Desinec adók.,. PleiiiviC&: pt., 
· vasuti X, .CseP-én ~pin Zágr.áb tJm. :Zagreb, jaskai jastrebarskoi 

adók. és.{!k .• Ve,4c•e tJm... Virovitica, esz~p- j.; cs. o. Jaska- Ja.Streb&rsko, u. t. es u. p. Jaska-
usijeki j., ~· o .. Csepén. Cepip, r .. -.~ P• jasb·ebarsko. ·. . . . ' . . . 
CsepéD.. Cepin., ~ ... . i:, ..• , . · . ·· Vlatkoyac ("1, Siboko~ac adók., Bektele pk., 

'lla.disOlO f"\.· Ollri Vrh' adók.,· Staro Pe.trovo Po1aega 'Dm. Poie'ga, pozsega.i poiepi j., 
selo, .pk., · Pouega ""'· J!o'iega, újrr.e.dis~aj.. cs. o. Ruiievo, u. t •. és u. p. éaglin. ·. · 
novagradi§kai j., cs. O. Staro Petrovo selo, u •. t. · · Voéarlca adók., 'NoTBka pk.; Po~aega ""'· -· 
és u. p;, Staro: Petrovo selo.. · ·.,. . ·. Poiega, ··novskaf j., hAz 4!9, :E, !41f, H:, sz., l'k. 

Vladojeno 0, KeiiJl:ci,.'.adók._,. Semeljei pk.~ Gornji Rajié, gk. Donji Rajié, l · kb., tn. 
·verócze. t~m.. Viro11iticca, eliakovári djako.yoi Pozsega -Polega, j b. Novska, ah. Újgradiska·
j., cs. O. Sta1·i M.ikanovei, u. t. Semeljei-Siroko NoYa -Gradiiika, ·.CS.· O. Novsb, 78, -XXVII, 89; 
.t'olje, u. p. Semelj ci.. ·. '·· . . . . . , n. t. és u. p. Novska.. ·' • · .. : . ·· · 

f"':'ti: Zrmanja-vrelo .. adók., Voéarlca O; Voéarica. adók., Novik& 1pk., .RI· 
• 

ümi.nja pk., Lika-Korba"a "m. . Lika-Krba'Oa, uega t~m· •. . : Poiega, novskai j., . r'Novs'ka; 
gracaci j., cs. O. Zrmanja-vrelo• ,.u. t. és u. P• •· t. 'és u.' p. Novska. . ... t · : • •. 

Zrmanja-vrelo. . · : Voéanska Plit:vioa O, Donja Voéa adók., Ms-
Vlahiuiél r, Stajn1ca. adók., Jezeiane pt., rusevec pk., Varasd tJm . .. V.(.Jraiditi, ivaneci 

• 
• • 

• 

.. 

• 

• 

• 
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j., cs. ö. Ladanjsko Brezje~ a •.. t.. és q. P.• . .MaJ·u· rus·Fiume ""'· . Moansi-BijelctJ, .vrbovakoi j., 
leve c. · · ~ . . · · · . J. •• ház 60, i. , H., rk~ Li pa, t. 7.98. kl,l., ~z. Op· 
· Voéansk~ Rcka O, Gornja Voóa adók., Maru· lin, jb. Vrbov~ko, a~. Ogulin, ca. O. Generalaki 
§evec pk.., Varasd . ""'· .. Vara~din, .ivaneci j., Sto!, 96, XXVI, 84,._. u. t.. Generalaki Stol, a. p. 

• • 

ca. ö. Ivanci, u.· t. és. u. p. Marulievec. . · Bqsiljevo. . . . . 
Voóanskl JeloTec O, Gornja Voén adók., Ma- Vodena Dragai O, Vqdena _Draga adók., Uo-

rusevec pk., Varasd 'Dm. VarBzain,. ivaneci silje:vo pk.,_ Moarus-.li'iume ""'· ~odru8-Bijeka, 
j., cs. o. Ivanci, u. t. és u. p. ·Marulievec. . vrbovskoi j._, cs. ö. Generalaki Stol, a. t_. Gene-

Voée "- Orubica adók. és pk., Poesega ""'· ralaki Stol, ~· p. Bosiljevo. . . 
- Poiega, újgradiskai · novngradilkai j., cs. o. VodenliSkoBrclo(.'),Gornja Jeleniita ndók., Popo
Stuo Petrovo selo, a. t. Staro Petrovo .. selo, vai!a pk., Belo'Dár·Kör6s ""'· -- ~jelo'Dar•Kri-

• • 

•· p. Davor. . . . ... · iet1ci, tutinai j., .. cs. o. Popovai!a, u. t. és u. p. 
Voénjak 0~ Vrhovine adók. és . pk., J:4ka· Popovai!.a. : . . . . 

KorbatHs 'Dm. Lilct~-KrbavtJ, otocsáni- oto6aci Vodenl .Jarak 1"'1, Rasinja adók. és. pk., Va-
j., cs. o. Vrbovine, a. t. Otocsán Otoeac, u~ P• rasa ""'· · ·. VartJiain, ludbregi j., ·ca. o~ LucÍ-
Vrhovine. . . b reg, a •. t. és. a. p. Rasinja. . . : . 

V adók~ és p~.,. X Evelinovac, Jovanovica, )"odenJak r\, Delnice adók. 'él pk., Moarus-
N~vo Zve~vo. Staro · Zv~evo, · Volin, Voi!inska Fiume ""'· .. Motlrus-Bijeka, delnicei j., cs. o. 
Lisina ; Verócee ""'· Viro.,itica, szlatinai Delnice, a. t. és u. p. Delnice. .. . , 
alatinai j., ház '326, #!-·!.316, !h.,.,· !IZ., n., m.,, o, : Vodlca ~'"'\ Krmpote adók.,Ledeni~pk.,Modrus
=f-, 16.819 kh., tsz. Eszék . .Osije~, j~. és ah. Fiume 11m. MotJrus·Bijeka, cirkvenic.ai -
Szlatina. .· Slatina, cs. O. helJbeiJ,, 78, .XXVIII, cl'ikvenicai j., es .. O.. Ja~n.,k, u •. t. é.s .. a.- p. 
89, iiíJ, _r- . e. ~. . · -1 . , '. Klenovica. . · . ·, ;·.- . . . . . : 
.. Vocin mv., Vo~in; adók. éjt p.Jt."J"erócee··.";,.~ :V o d i c a L Daljaka VodiCl&- .. , . • • 
· VirotJitica, szlaiinai . , slati~_ai . j.; ck .::f, Vocilce ~""~• Starigrad adók., J ablanac pk.; Lika-

cs. O. helyben,,· ~ e. ~. · · · . 'Dm. . Lika-KrbtJ'Da, zenggi senji j., 
Vo6iuska ~~~ina 0 Voi!in ad~k .. ~a:-_-pt.,.Ve- cs. o. Jablanac,.·a. t. és a. p. Donji Starigrad. 

rócee 'Dm:. V,:iro.,it~ca,: . . slatin~i j., Vodje'Yié-brdo O, Zatrorje adók., Veijun pk., 
cs. ö. Voain, u. t. és u. p. ~oi!in.. ,., ;· "' . . ·""'· · Modru8-Bij«ktl, szluini· 
. -Vocinski .:H. um ~(lj.,\·. Voc~n- · pk., X Pustara slunji j.,· cs. o. Veljun, u.· to és L p. Szluia 

H11m, Yoi'inl!ki Hum; Ver:6c~e mn. . ,:Virovitica, Slunj.. . , , . . . _ · . · . . ... 

~zla~ina~ . slatina,~ _j:~ h~ 1~, :E 6&l, Sz.., m., Vodjincl adók. éa pk., 8eertm ""'· · SrijeM 
h.,.~k. ~:oém,.kg. i;.Jslcl?e, .!.~67~~·· tsz. ~zl\k .. vinkovezei vinkovcü j.,- hu!", i 1.068, H;! n.; 
~SlJ'!k, Jh. és .ah ... Szlat~:ll-8 SlatJna, ~· 0• Vo- rk. Ivankovo, kg. Vinkoveze•·· Vinkovci,8.736 kh., 
tin, 78, XXVIII, 89, a. t •. ,é~ _a • .P• V ocul~ Eszék . Osijek~ Jh. és ah. Vínkovc~e Vin-
. Voiíinski Hum q, Yoi!mskul;lq~. adók., Vo- ·cs ... G: Stan Mi-kailovci ··7o~ XXVIli "90 

.,ín pk., Verőcse vm~ VirotJitictJ1 ·. szlatinai tri h ·u t. b Ü'·,· Iva~ov~ · . - .' · · ' 
l ... v· t"' v· ···• •• · 

• avb~int Jk.,icKs. o. ocmL, ~·-,.:--·,.sadaó.k.P• V ~~~n. k VodJtDel 6;. Vodjinei adöi.·~,j· pi';, Ste'um "~~ 
0\l S aS&C r'l, lll_lwDe . , Ouln, p ., 8r.. ·. ·k . · · k .. " ·. x g· ta. • 

V • y· 't· zl t' · 1 t'· · · tJe~, vm ovcze1 v1n aven J., cs. u. ~ 
erocee vm. 1-rotJt, ~;-1!1. n 10~1-s a tD&l J., M'k · . ." ... és" ... I. "kó · . · 

" v -: · . t é V-"' · 1 anovc1, m. u., u. -· u. r• va.. . vo. oa. u. OClD, a. • & .g. ·P• <rulD. · - · . . . ; ..l • 
.. Voliinski M:aiíko.vac O, Hum-varal adók., Vo· :Vodna r., . ~rmpot~ ~dók., Krivi l'ut _P~• 

tin pk., V~rócee vm, YirotJitictJ, !lzl&linai L1.k~t--~orbatJa_ · ""'· Li~a-Kt·btltJfJ,. ze~IJB'I. _. . 
a~atinai j.,. cs. o. Voéin, u. ~.Pivnica, ·11. P• . l J., ~~: pö •. tZ~en~g _SenJ, a. t.. Ze~g .: _SeDJ, 
Yo6in. •.t- • ,·. • • • u-: .l• KnVJ u •• . . . ').:. . . .. :~ :·. -~ 
Vo~inskt P~pono aQ.~i .. · Voéin pk., X.:Voéin~kí . ·y..o d n i c a 1. Z~!~!/' va. . ~ · - . . . 

)»opovac, Zmajevae·; Verócee t~m. · VirotJit·ica, Vodos1;aj O •. Donje Meku!je a~ók., Rei!i,ca pk., 
!IZI&ti:qai . alatinai j., .ház 65, :E 38!, Sz .. ; rk; Zágráb ""'· Zagreb, _:károly'!árosi karlonei 
-. kiJ'. Voüin, 1;703 kh., tsz. Eszék Osijek, jb. és . cs. O. Károlyvár~s .Karlovac, u. t. Káro~Hj.ros 
ah. s.~atina Slatina, CS.· o. Voiíin, 78, ~XVIII, . Karlovac, u. P• Rei!Jca. :- . . . . . 
89, u. t. és u. p. Vocin.. . .. . . ,,;;.· .. · Vodote~ ad~k.,.Brinje:pk., X Bl'injsb. 

Voctnski Popone Q,. Vooins)r.i Popo.vac adók;. Draga; Brinjska Kamenica, Bukviéi, Galoviéi, 
Voi!in pk.,: :Ver6ceif il1n. · Y.er.oviticct, · szlatinai Gostovo Polje, IvakuSa, Kosovci, Lonwi, Maljkc>-
. slatinai- j., cs. O.· ;Vol!in, U•. t.· és u. p. Voéin.. viéi; Marii!ié-dl'aiJ'&, Morve, Skalié, Vodote~; Lika· 

, . Vode O, .Gerovó adók; és pk., Módrus~Fiume KorbatJa ·""'· Lika-Krba.,a,. briiljei j.,. ház 589, 
.m. Moaru8-BijektJ, CSabari j., cs. o. Gerovo, i. IM~, Sz., h., .::f; rk. Brinje, 9.061 .kh., tsz. 
1110 t. és. a~: p~ Gerovo. .. ·Rt.- . · .". jb. Brinje1. ah. ..Senj; cs. o .. Brinje, 
. Vodena Irraga pk.,· X Brekovié- 79, XXVI, 86, u. t. b u •. p. Hrinje. ·: . , , 
drq&, ·Protu1ipa, .. Sarovo, Voderia Draga; Moa- . Vod.ottö:O; ·vo.dote~. adök., Brinje pk., IAktJ-

• 
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Korbava vm. .IAka-Krbava, brinjei j., .;=., adók., Vojakovac pk., Belovár-Köt-68 vm. Bje-
ca. G. Brinje, u. t. és a. p. Brioje. lo~ar-Kriie'Vci, körösi kriievcii j., cs. ö. KörtJa 

VoganJ VogánJ adók. és pk., )( Trouralj, Kri!evci, a. t. Körös Krizevci, a. p. Vojakovac. 
Vogány Voganj; s._ertm v•. Srijem, rumai . Vojaleonilki Pobrdjanl '"" Vojakovac adót. 
j., hAz 166, f. 1.168, Sz., m., n., ~. rk. Ruma, és pk., BelotJár-Kör6s ""'- B.ielovar·KriietJt!i, 
gk . .Mitrovicza Mitrovica, 8.816 kb., tsz. Mitro- körösi krileveii j., · cs. 6. Körfta KriZevci, 
vicza jh. és ah. Roma, ca. 6. Ruma, u. t. Carevdar, u. p. Vojakovac. 
70, XXVIII, 9!, r. u. p. RumL . Vojakovailki Vajlét ~. Vojakovac adók. és pk., 

VoganJ V O, Vogány Voranj adók. Belovtir-Körö• vm. Bjdovar-Krile'fJt!i, körlJai 
n pk., &erm v•. Srijem, rumai j., .;=., ca. kriZevcii j., cs. 6. KiJrOs Krilevci. a. t. 
G. Roma, r, a. P• Ruma. Carevdar, u. p. Vojakovac. . 

V o g A n y Vogauj VorAnJ. Vojllnlca O, Vojni~ adók. és. pk., .Modrw•· 
VoJakonc adók. 'és pk., X Gabraji, Fi.~e "'"· .Modrwl-Ri.ieka, vojniéi j., c<J. G. 

• 

. Maii Carevdar, .Mii!ijevci, Novi Bolnjani, Stari Vojni~, u. t. és •· p. Vojnié. 

' 

Bolnjani, Vojakovac, Vojakovai!lr.i Pobrdjani, Voja- Vojbadók. és pk., )( Vojka, Vojka; S.ertm 
kovacki Vujiéi; Belot~ár-K6rtJ• "•· BjllotJar· ""'· Sri.jem, ópuovai starapazovai j., hú 701, 
KrihtJci, körösi krilevcii j., hú f. 1.1')_75, f. 4.158, Sz., .:f, rk. Golubinci, 9.681 kh., tsz. 
h., sz., .:f, rk. Carevdar, 6.605 kb., tsz. BelovAr Mitrovicza Mitrovica, jb. Ópazova Stara Pazova, 

jb. és ah. KOrils Kriievci, 01. G. KGrGs ah. Zimony Zemun, cs. G. Ópazova Stara 
- Krilevci, 16, XXV, 88, m. h., a. t. Puova, 70, XXYIII, Dt, m. h., a. t. Ópuova 
Garevdar, ~- Stara Pazova, ~-

Vojakovac O, Vojakovac adók. és pk., Belo· yojka· O, Vojka adók. és pk., B•erm ""'·-
eár·Kör6• ""'· BjdotJar-Krikvci, körösi Srijem, ópuovai j., .:f, ca. G. 
krilevcii j., .;=., cs. G. KGrGs Krilevci, m. Ópazova Pazova, m. ·b., li• '· Ópazova 
b., 11. t. Carevdar, ~. Stara Pazova, 

VoJakoT&Cíke 8esYe1.e adók., Vojakovac pk., X Vojlovlca ~ 
Male..~esvete, Velike Senete; Beloflár-Körös ""'· pk., Veróc•e'Vm.-

adók., Nova Bokovica ·· 
szlatinai alatinai 

m. b., a. t. 6a - Bjelo'fJar-Kriieflci, körösi lr.rilevcii j., ház j., cs. O. Szlatina - Slatina, 
61-, f. Sz.; rk. Carevdar, kl!'. Lepavina, 1.846 R, p. Mikleua • 
kb., tsz. Belovir Bjelovar, jb. ~~ ah. KOrOs VoJnl6 adók. és pk., X Knetevié-kosa, Kokirevo, 
Krilevci, cs. G. Sokolovao, 181 XXV, 88, •· t. VojiAnica, Vojnié, Zivkovié-kosa ;· Fiu•• 
Carevdar, a. p. Vojakovac. ""'· vojniéi j., ház 809, f. 1.81-t•, 

Vejakonilki ITanac o, PotoCec adók., Voja- Sz., .::f=-, rk. Vukmanié, 4-.91' kb., tsz. Orulin, jh. 
kovac plr.., Belovár-Köt-6• ""'· Bjelot~ar-Kri- Kmjak, ah. Szluin Slunj, ca. o. helyben, 98, 
leflci, körösi krilevcii j., cs. O. Körös Kri- XXVI, 81, _r- e. ~· 
levci, u. t. KGriJs Kti!evci, L p. Vojakovac. Vojnl6 O, Vojnié adók. és pk., .Motlrw•·Fiw•e 

Vojakovailki JO.oAtar adók., Vojakovac pk., ""'· .Modrw8-Rijeka, vojni~i j., .:f, cs. G. 
BeZoflár-KtJrö• ""'· BjelofJar-KriletJci, körösi helyben, _r- e. ~· . 

j., hál 88, f. 4-71, H., u., rk. Carev- V o j n i é J. v1ko Polje. 
clar, kg. Vojakovac, U!U kb., tsz. Belovh V o j n i é I. Vojnié-breg. 
Bjelovar, jb. és ah. Körös Kri.levci, CJ. o. Vojnié-breg O, Komor adók., Jlai!e pk., 
Körös Krilevci, 16, XXV, 8~, r (CArev- Varasd""'· Varaidin, zlatarij., CJ.ö. Zal!ret.fe, 
dar), •· p. Vojakovac.· u. 1. Gornja Bedekovcina, u, p. OrehovicL 

VoJakovailki InoAtar O, Vojakovai!ki KloAtar Vojnlilka IrivaJa O, Radonja adók., Vojnié 
adók., Vojakovac pk., BelofJár-KtJr6• t~m.-Bje· pk., .ModruB-Fiwm, ""'· Motlrul-Rüeka, Voj
lofJar-Kriievci, körösi . krilevcii j., cs. 6. KiJrOs niéi j., cs. 6. Vojnié, a. t. és a. P• Vojnié. 
-Krilevci, · r (Care,·dar), a. p. Vojakov-.c. Vojnliíka Poljana adók., Vojni~ pk., )( Svin-

Lemeil O, Gjurr,jic adók., Voja- jariea, Vojoiéka Pol~ ana, Vojniéti Grabovac; 
kovac pk., Bdovár·Kör6• ""'· Bjelovar-Kri· Fiume ""'· .Modrwl-Rijeka, vojniéij., 
út~ci, kllrGsi krilevcii ·j., cs. 6. Körös Kri- hAz 88, f, -656, Sz., tr. Kolari~ 1.1M kb., tsz. 
levci, L t. KllriJs KriJevci, •• p. Vojakovac. Orulin, jb. Krnjak, ah. Szluin Slunj, cs. G. 

V OBIJek adók., Vojakovae pk., Vojnié, 96, XXVI, 84o, •· t. és a. p. Vojnir. 
_ Beloflár-KtJr6a ""'· BjtJlovar-Krile'fJci, lr.örc1si V Poljaua O, Vojniélr.a Poljana adók., 

-krilevcii j., ház 188, f. 769, Sz., h., rk. Glorov- Vojnié Jlk., Modrw•·Fiume t~m. Modrwl· 
· Dica, tr. Vojakovao, ,.8(.!\ kb., tsz. Belovár Rijeka, vojni6i j., cs. 6. Vojni6, •· t. és u. P• 

Bjelovar, jb. és ah. Körös Krilevci, ca. 6. KllrlJs Vojnié. · , 
- Krilevci, 16, XXV, 88, •· t. Körös Krilevci, Vojniékl GraboT&c O, Vojnié.k.a Poljana adók., 
•· p. Vojakovac. · Vojnié pk., tJm. Modrul-RijektJ, 

VojakeTackl Olijek O, Vojatovai!ki Olijet vojniéi j., ca. ö. Vojnié, a. t. és a. p. Vojnir.. 
• • • 
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Vojni T1lk Q, Hegovo Razdolje adók .. Mrkopalj Jastrebarsko, .98, XXVI, 8!, •· t. Jask:R- Jaslre-
pt., MotlruB-Fiume vm. Modru8-Rijeka, dE'l· barsko, u. p. Petrovina. 
aiéei j., .;:., ca. ö. Delnice, a. t. és •· p. Mrkopalj. TolaTje Q, Volavje adók., Petrovinapk., Zá,qrtib 

V o j n o v a e l. Troj vriki Vojnovae. ""'· - Zagreb, j~kai jastrebo.rskoi j., ca. 6. 
VojnoTa61d Lug r-., Rabjanavei adók., Bizoyac Jasta- Jastrebarsko, u. t. Jaska . Jaatrebarsko, 

pk., Yer6c.1e vm.-·· Vir011itica, eszéki osijeki u. p. Petrovina. 
j., cs. 6. Bizovac, u. t. és u. p. Bizovac. V o l ri R e b a r l. Rebar. 

Tojuone adók., Lobor pk., VaraBd ""'· Vollnja adók., DivuAa pk., Ztigráb ••·-
Varalclin, ziatari j., . ház 189, f. 854., H., l'k. Zagreb, dvori j., ház .U, f. ,O,, Sz., h., rk. Divula, 
Lobor, 1.688 kb., tsz. Varasd Varazdin, jb, és ah. kg. Sakanlije, 3.'!26 kb., tsz. Petrinja, j b. Dvor, 
Zlatar, cs. O. Zlatar, 63, XXV, ~t. •· t. Zlatar, u. P• ah. Petrinja, cs. ö. Divula, 96, XXVII, 88, 
I.oiHH'. r. ~· . 

VojDoTec O, Vojnovec adók., Lobor pk., Volinja Q, Volinja adók., Divu~a pk., 
Varasel 11t1t. Varaiclin, ziatari j., cs. ö. Zlatar, vm. Zagreb, dvori j., ca. ö. Divula, r. 
•· t. Zlatar, a. p. Lobor. · ~- · • 

V o j n o v e c I. Kalnicki Vojnovec. , V o l j a v e c I. Rijeéki Voljavee. 
Vojuol'l~brdo Q, Gornji Buda!ki adók., Voloder adók., Popovaéa pk., )( Hru!ikovljan, 

Krnjak pk., Motlr"'s-Fiume •m. Modrus· Maii Borik, Mladine, Moslavatki Krivaj, Razkri!, 
RijektJ, vojniéij., os. O. V elj un, u. t. és •· p. Kmjak. Ravnik, Veliki Borik, Voloder, Volodera ka Krée

V o j n o v i é a e l o I. Vujnoviéi. vina, Voladerako Brdo; Belovár-Köröa ""'·-
Tojsü O, Plemeniéina adók., Pregaada pk., Bjeloflar-Krise•ci, j., ház 311, f. U58, 

'YIIrtJscl Varaidin, presradai j., cs. ö. H., m., o. gk. Lipovljani, kg, lfikleuska, .C..601 
Pregrada, L t. 6s u. p. Prerrada. kb., tsz. Belovár Bjelovar, jb. Kutina, ah, Cuma, 
VojTodi~brdo ~'""\, Kunié adók., pk., cs. 6. Popova~, 16, XXVII, 87, •· t. és a. P• 

Fiume .Motlrus-Bijeka, ogniini Popovaéa. 
j., ca. G. Plaiki, u. t. és u. p. Plaiki. Voloder Q, Voloder adók., Popova6a pk., Be· 

• • 
TejTodinec O, Gorica adók., Raainja pk., Z011ár-Köröa ""'· lofltJr·Kriieflci, tulinai 

Yaraatl ••· Varoltlin, ludbrep j., cs. G. Ma1i j., o, cs. ö. Popovaéa, u. t. és u. p. Popova!L 
Bukovec, •• t. és u. p. Rasinja. Volederaka Kri!eTina r-, Volader adók., Po-

Voj.,odda adót., Brinje pk., ){ Bo!aniéi, Drd- povaéa pk., Belot~dr-Köröl fltlt· Bjeloflar-Kri-
koviea, Grabova LokTa, Drara, Ritavac, let~ci, tutinai j., ca. o. Popovaiia, a. t. és L p. 
Skakavci, Stokuéina D.ra,a, Tule..Yié, · Tn!evitki PopoTaCa. · . 
Susujari, Vojvoduiia, Vranati; Likii-Korbat~a Volodersko Brdo ~ Voloder adóll:., Popovaiía. 
"'· LiktJ·Krbat~a, brinjei j., biz 179, i. 1.!87, pk., Beloflár-Körö• ""'· BjelOfltJr-Kriieflci, 
Sz., kg. Vodoteé, 5.190 kb., tsz. Gospié, jb. Brinje, kutinai j., cs. O. Popovaéa, a. t. és u. P• Popovaéa. 
ah. Zenn Senj, ea. 6. Brinje, 79, XXVI, 86, Vorkapl6 adók., Pema pk., Zágrtíb ••· · 
•· t. és a. p. Brinje. Zagreb, topuakoi j., hú 110, f. 773, Sz., kg. To-

VojTOdula 0, VojYodnila adók., Brinje pk., pu.sko, 1.859 kb., tsz. Petrinja, jb. VIiinmost, ah. 
Lilca-Kot·btJtHJ ""'· Liia-Krb"""• brinjel j., Glme, cs. ll. Topusko, 96, XXVI, 88, •· t. és-a. P• 

· ca. G. BrinjJ, u. t. ú .. p. Brinje. Topusko. . 
v 0 k 1. Kupinovo. Vorkapl~ O, Vorkapt~ a.dók., Pornapk., Zdgrá~ 

T l rl L 
• adó... 3o ... "r~.. v ""'· Zagreb, topuskot J., cs. G. Topusko, 11. t. 

o a oa '"'~ OTtnac a. ... P~·· .u-,.. a-.o. o~- és a. P• 1'opusko. 
bavtJ "'· Lika-Krba~"· J., ca. G. Lon- Vorkapl~l r-., Pla!éanski Pothum adók., Plaiü 
nae, •· t. és •· P• Lonnac. pk., lllodru•·Fiume ""'· Modrui·BijektJ, 08Q-

Tolarlee O, SzentgyGrgy Sveti Joraj adók. 1\8 Jini j., cs. ll. PlaAki, a. t. és a. P• Pluki. 
pk., Liia-KoriJat~a "'· Liia·KriJat~a, zenggi V G r o 8 1. Dijelka. 
aenji i., ea. O. Zengg Senj, •· t. éa a. P• Szent- V o r O am aj o r I. Mislavae. 
rJllrgy ~veti Juraj. . Vrabe~ka LJu.bljanloa O, Vrap~ adók. éa pk., 

V o la r 1 c e l. BarletBke Volane. Zágráb""'· z11greb, mgrábi j., es. o. 
Tolauc O, Slani Potok adók., Gomja Stnbica Vrapi!e, u. t. Zágráb Z.,reb, L p. Stenjevee. 

pk., Zdgráb . t~w. Zagrcb, atubicai j., ca. ö. Vrabei5kl Gorencl O, Gornje Vrapl!e adók., 
Donja Stubiea, a. t. Donja Stuöica, •· P• Gornja Vrapl!e pt., Zágráb ••· ZtJgreb, zágrábi -
Stubica. zq:rehi j., ca. ll. Vrapée, •· t. Z'gráb Zall'l .. b, 

TolaTje adók., Petrovina pk., X Crnilovac, a. P• Stenjevee. · . · · 
Petrovinaki Novaki, Volavje; Zágráb fltlt. Vrabei5ko Zanije O, Gornje Vrapl!e adók., 
Zagrib, jaskai jastreharskoi j., haz 165, f. 839, Vrapée pk., Zágráb .,... Zagreb, zágrábi -
H., rk. Petrovina, 1.985 kb., tsz. Zárr'b - zaifrebi j., cs. o. Vrnpee, u. t. .-· Zagreb, 
jh, éa ab. Jaska Jastreharsko, ca.' G. Juka a. P• Stenjevec . 
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·.Trace '""" Slikada adók., Graw ·l;)k., Likcc- 'franoTCl adók., ·trnjani:pk;; PoeseJJai" tJm:
Korballa "m, Lika-KrbatJa,' ·tra6acj j., es. O. Polega, brodi j., há7. 8!1, ,f. 'Ol~··.H., :rk."· Podvinj, 
Gra~ao, a. t. és u• p. Gra6ac.. ·,- gk. Sibinj,. ~-g .. Brod, .&4-~ t·h.,· tsz. Pozaep
. Vt•ai!aJ,"eTA Drag a f""', Zrm~nja: adók.· és .plt,, Poiega, jb. és ah,. Brod,, cs. o; :Q.t·od 78, XXVIII, 
Lika-Korba"a ·"m. · Lika-Kf'ba""• grai!aci~ j;, 91, u. t. .Brod, .a •.. P• :-Gal!i!in.. ., ~· : . . .. . · . 
cs. ll. Zrmanja-vrelo, u. t. és u. p. Zrmanja-vr.elo. Vranovcl·. ü·, ,Vr.anp'Vci · adók.~. Trnjan• pk., · 

VrRD.a r-., Kukuljanovo adók., Krasica. pk., Poe se ga t~m. · Polega,· brodi j., CJl, (!. Br.od, ll. t.· 
Mofl.rus-FiJ'ttie 11m. ModruS!-Rijeka, suiaki Brod,-u. p. Garöin. ., ',_, . ,:~. ,.. , ·.·. 
j., cs. :ö. Sui ak.,· u. t. Buccari Ba kar~ , u.. p. . V ran ov· Do l O, J-leihi~ adóJri,· é!l pk.,; Zi.igrtib 
~bljev:o. · . .. . .vm. . Zagreb, jaakai . j.strebankoi j., ca. o . 

Tr!Ulell 0, Vojvodu§a adók., B1inje. P.t.., Liloa- J as ka . Jastrebarsko, u.. t. .és· u~ p. Jaska -
KorbatJa "... Lika-KrbatJa, briojei. j., ·cs. ö. Jastrebar&ko. · 

· . .Brinje, •· t. és u. p. Brinje. . · .· Vranovina O; Pazariite adók.· és p.k.,, Lth· 
• • 

. VraneAina 0, Bizovac adók. és pk., Ver6cee Korbat1a 11m. · Lika-Krbat~a, peru!ii6i j,." .. cs. o. 
· tifn. . VirotJilica, eszéki - osijeki j., cs. ö •. Bizo- Paznriste, u. t. Peru§i6,. u. p. Pazari!lte. ,. 
ne, u. t. és u,. p. ·Bizovac. . . . · . Vrapce ad9k. és pk., X DQnja Kustoiija, Jarun, 

, Vranlé adók., Vilié-selo pk., X .Mrtovlasi, Nj eli é, :Opatovina; ·. · P1·ecko, Rudei,. · Sp(l.na!to, . .V rabelika 
• 
Poteaka Klisa, Vrani6; Pouega. vm.. Poie,ga; Ljubljanica,. V1api!e; Zágráb "m. Z{lgreb, lág-
pozsepi . polegaij., báz 38, i. 318;: Sz., kK- pljasi rábi zagrebi j., p~ !35, :E 1.70f., H., rk. _Gomje 
és Slobostina, 1.926 kh.,. tu., jb. és ah. Po:~;seB'_".__ Vrapce, Stenjeve.c és. ZiB'ráb Zagreb, I.Wfj kb., 
Polega, cs. ö. Bükupci, 78, XX.VIII, 9J, u •. t.js t3z. Zá~ib Zqreb, jb. és ah. 2;ásrib, ~agreb, 
a. p. Pozsep . Poi"ga .. ; · · . . .. , :, .cs. (J. helyben, 63, XXV, 81, m. h., !J• t. Zigrá~ 

V1~!Ulié O, Vranié adók., Vilié-selo p~, Po11eg~ - Zagreb, u. p. Stenjevec. . . . .. . .. ·. . 
""'·:-.-Poli! ga, pozsegai .. polel{ai j., cs.·. ö_. . ; l'rapce O, :v~~~e a~ó.k. és pk., Z,ágrtíb 
kupci, u. t. és u. p. Pozaesa Poiega. . ,., .. , ~agreb, ziB'l'á.!:>i . -z~~bi j., ·-~· .ö. helyben, 

Vranlk adók., Lovinac pk., Lika-KorhatJa tlqJ.- m. h:, n. t~ Zágrá!J, , Zagr~b, ~· p •. Stenj!Jr:~c. 
Li~a-Krba"a; grai!aci j., .ház ~. i.. aö6, H.,. rk~ . rraAtinac. r.~ Dóha~ovci adók. éa Pk.u; fl•e
Lovinac, 1. 749 kh., tsz. Gospié, j il,. ~B ah. Gra.i!ae; r 'fm t~m. SriJe~, . zimonyi . . .i ...... é, .. ö~ 
c;s. O . .Gornja Ploi!a, _79, XXVI, 86, ,·•· t. ~ u •. p~ Dobanovci, u. t.. és u. p~ Surmn. ; .... , .·. ·:· 
Lo~nac. . . . .. , . . ... , ·L .. : .... i . . ;vrata acJpk._, Futina P~·· X Be·~- s~l~, :Sl&:~ca, 

Vranik O, Vl'anik. adók., ) .. ov~ae pk." Lili4•: Vrata,; · Modru.•-Fiume t7fll, .Modr.ul,-.Si;eia, 
Kol bafla 1im. Lika~KrbatJa, graea.ci j.,_ P,~. ~- ll~!Dicei. j., "biz' 165, ':E. "7.a6, a:, rt: F,ufiile,' !!.lm 
G,ornjli P~o~ u. t. é~, •· _P• L.~yinac~ .• ·' ·,= ~h.~~- Ogil~,' ' é~· ~.'J?eliiice, ·.~s. G~_',Fuline, 

.:V r a n d 1 n a l. V l'Bilo!!~ma. , · . , . .":'·.. < ~ ?6• XXVI, . 85, m.-, h.f. a. ,t. F~ü,ne,: ~- """ 

.Vranjat r-., J ablanac adók. és p'!t., Mka-Kor- . 'Yl'nt.a o. ra \a· adó'J..., Fwmll!l p~.. Motlr,.._ 
bava t~~ .. :. Li~a-i{rb~""• zeni!'Si .. senJ~j.;·!lBt o: ffi~~e 11m. ·Modrvs-B~jek~, delniCi( j., ~.o: 
J~lanac, .• ; ~ ,es_ u.:Jt. -~~l•nac. . . .: , . , , . ·! ·.• Fuiine, m. h., u.· t~ FÜ!ine, ~.: : . .' ' , . ·' 

. V r. a nj ak-, l. Zumber~ilki Vranj.,k. ·., , , f""', Krivj Put: adok •.. és pl:.,· ~kO:: . . . . . . . . ' . - .. . . . . . - . -... . .. 
. . VranjeA~vct . ad9k., . Felsc5mi~olj~a. , . ~qr~ji Kor~a11a tim; . Lf{&a~K~bti.tla, ze~hf · seilJi j., 
Miholjac pk. Ver6cee ""'·- Virot~itica, szlati.n.f1.i- ca. O. ZenB'B' · Senj, u. t. Zengg Senj; a. p. 
S:~a~n~i ·j., l!.áz .9~, .~ 6~ 7, Sz., r!t. éadja;P,~~~ · kif. Krivi Put. · · · '· · ' : -~ · .. · " .... ' · ·. . ··' ' 
M;edinci, . . kh., .tsz: :Eszék Osijek, j~, és a.h· ~ratecko adók., G~ra pt:., · Zágráb tJtl.. -
Szlatina Slatina, cs. b. Sopje, 78, XXV:~IIt ,89, Zagreb; ··petrinjlfi.'j.·, hú ·7or_~· 868;_· H., ri:. 
~.'.'- ~ •· ,v Medinei-Senkovae. · . _ neo, 713· kh., tsz., jh; é&"ah, ·Petrinja,_ ca;· G. Pet.

,.VranjeAenl O, ~~·anjesevci ad~k_.,f.elsc5tuih(ll, rinja, 96, XXVII, SJ, ·a. t~"Güna,· a.' p .. Gora:. .: 
Jácz · Gomji ~iho,ljac, VBt:6cee t~m• , -VirotJiti~a, -:•vratecko·. 0, Vratei!"~o- s:dó'k.;· Gora ·pk.;· ·Ziig· 
ulatiniri alatinai j., cs. O. Sopje, a. ~·és p. l'· ráb ""'; Zrsgub, petrinjai· j,; cs •. O. Petrinja; 
lftdinei-Senkovac.. . .. :- .. 1, .. : u·. t. Gltna; eu. .p. Gora~· · · ·. ' -'· ' . : ' ,. ; 
.:Vr.~kov~c;-0, Za~ret~~ ~dók_. ~: p~-p.,-V;~t;.t~sd · V r a t e ck o l. Pokupsko. Vrate~ko. · . , · · .. 

"m:. . . V ~ral~in, krap~D&i ;i,., es· ö •. Z!!-~~~tj~ . u; J~ Vratnik o.< Meloice adók., Brloif pk:l 1.ika· 
é". ii.- ji •. Zai!r~tje •... , · ~- .. ~- .. · : . · "·;. Korb(Jt)a ·tim.. Li.ká:-Krbatl.a, yotOc$Ani ... oto!aci 
_J~~ojeiJ~ .. Q, ~ai& adó~'- Bednj~. ·pk., Va- j., o, c;s.;ö_. Vl'!Únik, u •. ~. Zu.ta Lok~ .u. P• 
t:'asfl; 1!!."•:. , V~:~raidin,,. i:va:Q,ec~ j" ·-cs •. G. Be~nja; Bdos"!!it~~o~:~ij•. . .. : .·'. . · • • . . : · • ·. :·. 
-.. t. -~P.91rl!ya, -~. p. Be~nja: . . , ... , . . ... ._. V r o. t n ik L Korenii!ka Kapela. . · . 
· VranoniSa Ö, Korenica adók .. ,.~,., pk., ~ik.f!<· ,_y. r~~ n ik· l. Samobo~ki Vr~ftik. .-: ..• · ·:· 
Kpfbt,zvtJ :11~· : ,liikq;Krbat~p,_ ~oJ;e~q~J:, ·,cs. o. _ :yratno ~dó~ •• Yi~ca ·.pk.; .: X Do~je·,~ratn!', 
J!;y~e~i~_. ilo,:, ~-~és ·.•• p •. ~.Kore.ni~a.:· .. -i( , · . ~l,)rnje Vratno; Va!'_ll(8.~ !'m. .. ,V"ar~édi.~, l&: 
.uYJ .. ~:n .P y;a:~·.k·o .. u.~- d, Q· l, y .. ~nov.pi. , · ...: . i-1!-s~i .. ~ varal~ini- j_., ház: 266r ~- .1.-':l~6, J~;,· ~: 

V 1; a n o v a ·s t e n a l. · Okop. . . . . .. ~. . . ·" Rag~'IE'i!ki. Kri~ovljan, :Vin.ica,: t. 718 kb., ~~ j_ b, 
• 

• 

• 

• • 

• 
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és ab. Varasd · Varatdin, C.. G. Vinie&t. 16, XXV, ra.s·d tim. Varaldita, pregradai j., ea. G. HuiJUiki 
a. t. és u. p. Vinica. • · Brod, u. t. Preg1'1Lda, u. p. Hum na Sutli. 

V r a 1 n o l. Donje Vratno, Kalni&o Vratno. Vrbje adók., Reietari plt., Po•uga t~m. ·, 
Oko '"" Trema adók., Vojak:ovac pk., Polega, újgradiskai j., ház 189, 

B.Zot~ár-K6r6s t~m. Bjelot~ar-Krilet~ci, k6rGsi f. 1.094, H., O• kg. Üjgradisk:a Nova Gradiska, 
- k:ri!evcii j., cs. 6. KOrOs Kri.levci, u. t. KG- 2.968 kb., tsz. Pozsega - Po!ep, jb. és ab. Újgra-

. rGs a. p. Vojakovac. diska Nova Gradiika, cs. G. Újgradiska Non 
Vr'ba adók., Trnjani pk., )( Donja Vrba, Goruja Gradiika, 78, XX VII, 89, u. t. él a. P• Újgradiska 

Vrba; Po•sega tim. -- Polega, brodi j., biz 162, Nova · • 

! H., rt. Trnjani, és Brod, kg. Brod, !.951 Vrbje O, Vrbje adók., Reietari pt., Po.aega 
kb., tsz. Pozseg& Polega, jb. és ah. Brod, cs. o .. tim. Polega, újgradiskai j., 0, 
Brod 6a Garl!in, 78, XXVIII, 91, L t. 6a L p. cs. G. Újgradiaka Nova Gradiika, a. t. és a. P• 

• • 
Brod és Gari'!in. Ujgradisk.a Nova Gradiika. · 

O, Dragani~i adók. 6a pk., Ztigráb Vrbno O, Bala adók., Bednja pk._, Varasd t~m.· 
••· Zagreb, károlyvárosi karloTaci j., cs. G. Varaldita, ivaneci j., cs. O. BedDja, u. t. Le-
X:árolyvuoa Karlovac, a. l. 6a u. P• Draganiói. poglava, u. p. Bednja. 

Vrbaneo a~ók., Pregrada plt., X Benkovo, Bu- Vrbova adók., Staro Petrovo selo pk., X Klinje, 
lin, Klenice, Svetojurski Vrh, Valentinovo; Va- Vrhova; Po.,ega Polega, újgradiskai
rtud tlfJI. Varaldita, prerradai j., ház !79, :E novagradiikai j., ház ~3, ! 1.839, H., rk. Staro 
1.65A, H.,rk. Petrovsko, Pl'egrada, 1.884. kb., tsz. Petrovo selo, gk. Sibinj, kg. Davor, 4.300 kb., 
Varasd Va.raldin, jb. P.regrada," ah.· Krapina, ca. tsz. Pozsega Polep, jb. és· ah. Újgradiska-
1. Prerrada, 53, XXV, 81, u. t. és u. p. Pregrada. Nova cs. o. Staro Petrovo selo, 78, 

V r b a n i 6 i I. Otok na Dobri. . XXVII, 89, m. h., u. t. és u. p. Staro · 
Vrbanja adók. és pk., X BoljkoTo, Vrbanja ; Petrovo selo. 

Beerém .,"., BrijefJI, zsupanyai fupanjai j., Vrbova 0; ·VrbóYa adók., Sta.ro Petrovo aelo 

• 

lláz 55!, f. !.691, H., o, gk. és kg. Rajevo selo, pk., Po.sega t~m. Polega, újgradiskai - nova- -
11.1~ kb., tsz. Eszék Osijek, jb. Zsupanya gradi§kai j., cs. O. Staro Petrovo selo, m. h., 
2upanja, ah. Vinkaveze Vinkovci, cs. G. Dre- u. t. és u. p. Staro Petrovo selo. 
novci, 70, XXVIII, 90, r. .(ll e, ~. V r b o v a c l. Podhoraki Vrbovac. · 

VrbaDja O, Vrbanja adók. és Beertm vm. Vrbovec adók., Vrbovec pk., X Celine, Marti-
-.Srijem, zsupanyai lupenjai j., O• cs. G. Dre- nova Ves, Sabac, Vrboveo, Vrbovel!ki Pavlovec, 
DOYCi, r. .(ll e. ~· Vrbovecko Cerje; Belo"ár-Kör6s tim; Bjtlo-

:VrbaDOTCl n, Cmac adók., Podravsk:a Mosla- 't~ar-Kriietli, kotlssi kri!evcii j., ház 47!, f !.875, 
villa pk., Ver6cee t~m. Virot~itica, alsómihol- H., o, 3.666 kb., biz. Belovir Bjelovar, jb. éa 
jáczi donjimiholjaci j., cs. o. Cmac, a. t. Cal!ini, ah. Koros Kriievoi, cs. o. helyben, 16, XXV, · 
a. p. Cmac.. , 88, r . .(ll e. ~. 

Vrbanovec O, Martijanec adók., éi pk., Va- O, Vrbovec adók. és pk., Belotlár· 
raad tlfJI. Varaitlita, ludbregi _j., cs. o. Ludbreg, Kör6s tim_. Bjelot~ar-Kriietlci, kGrOsi kri!evcli 
•• t. Ludhreg, u. p • .Martijanec. . j., Ot ca. 6. helyben, iQ. r . .['l e. ~· 

Vrbanaka D raga O, Svetil!ko Hralée adók., V r b. o v e c l. Samoboraki Vrhovec. 
• 

Jaikovo pt., Zágráb tim. -·· Zagreb, károly- Vrboveiíka Laka O, Vrbovel!ka Poljana adók., 
Yároai karlovaci j.,ca. O. Svetice, u. t. Kiroly- Vrbovee plt., Belot~ár-Köt·ös t~m. Bjdot~ar-
viros Karlovac, 11.. p. Jaikovo. Kriiet~ci, körOsi krilevcii j., cs. G. Vrbovec, 
V~blca a.dók. és pk., Verőce e tim.-Virotlitica, u. t. és u. p. Vrbovec. . 

eliakovári djakovoi j., ház 174, :E 841, H., n., Vorboniíka Poljma adót., Vrbovec pk., X 
o, gk. Pilkorevci, kg. Marku!iióa, !.631 kb., tsz. Brl!evec, Gjursjisée, Konak, Poljanaki Lug, Pri
Eszék Osijek, jh. és ah. Diakovár Djakovo, Iesje, Savska Ceata, Vrbovecka Luka, Vrbovelíka 
cs. G. Stari Mikanovci, 78, XXVTII, 90, a. t. Boljana; Belo'fJár-Körös tim. Bjelo"ar-Kri
Stari Mikanovci, IZ!· . iet~ci, k0r6ai krilevcii j., ·hiz 384, ! 2.359, H., 

Vrblca O, Vrhiea adók. és pk., Vertfcse tim. · rk. Vrbovec, 9.0l7 kh., tsz. Belovár Bjelovar, 
Virovitica, diakovári djakovoi j., o cs. G. Stari jb. éa ah. KOrOs Krilevci, cs. O. Vrbovec, 16, 
M•kanovci, u. t. Stari Mika.novci, 125J. XXV, 88, u. t. és u. p. Vrbovec. 

V r h i c a l. Trojstvena Vrbica, Zrmanjska Vrboveöka Poljma O, Vrbove6ka Poljana 
Vrbica. · · adók., Vrbovec pk., Belot~ár-Körös t~m. Bje-

Vrblk r-..., Szenl1ászló Laslovo adók., Ernes- lo"ar-Kriievci, kGrOsi kri!evcii j., cs. o. 
tinovo pk., Veróc1e t~m. Virovitica, eszéki Vrbovec, a. i. és u. p. Vrbovec. 
osijek.i j., cs. O. Tenye Tenja, u. t. és 11. p. Vrboveiíkl GaJ O, DijaneA adók., Vrbovec pk., 
Szentlászló-Kóróg;y Laslovo-Korog. · Belot~ár-Ko"rös :;m. Bjelot~ar-Krilevci, k01·6si 

V O, Hum na Sutli adók. és pk., Va- kri!evciij., cs. O. Vrbovec, u. t. és a. p. Vrbovec 
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J(arlnlé r., Gostovié adók., Vrbo- Modru1-Fiume vm. Motlrui-Bijeka, vrhovako! 
Yec pk., Belot1ár-Körö1 ""'· Bjelovar-Kriievci. j., cs. O. Vrbovsk11, u. t. és u. p. Vrbovako. 
kGrOai krilevcii j., ca. o. Vrbovec, •· t. éa Vrbovsk'o adók. és pk., X Bakaraka Drap., 
•· p. Vrbovec. Dobra, Donje Hajdine, Gornje Hajdioe, Jahlan, 

Vrboveilld Padovec O, Vrbovec adók. és pk., Jahlan Sta!'& Gesta, Jelovac, Liii&!v Brijeg, Potbr-
' Bllot~ár-Köröl ""'· Bjelovar-KriietJci, kOrOsi zal!, Ro!m.an-brdo, Senjsko, Vrbovska Presika, 

- krilevi!ii j., ca. G, Vrbovec, u. t. és .u. p. Vrbovec. Vrbovska Stubica, Vrbovski Prokop, VrboYsko, . 
Vrboveilli:l Plrakovec adJk., Vrbovec pk., X Vrbovsko Kamensko; Motlrus.FiuW4r ",., -

Dulepska, Erdeljaka, Vrbovel!ki Pírakovec i Belo- Motlrui-Bijika, vrbovskoi j., ház 397, f. 1.14-1!, 
t1ár-Körö1 Bjelo'!lar-Kriievci, körGsi - H., sz., ö, q. Komorske Moravice, kb., tsz. 
tmevcii j., hAz 97. ! 610, H., rk., Vrbov<!l!ki Ogulin, jb. helyben, ab. Delnice, CL O. helyben, 
Rakovec, 881 kb., tsz. Belovár- Bjelovar, jb. és ')6, XXVI, 86, ~. :J?, ,l1i e. ~. 
ab. KOrOs Krilevci, cs. O. Vrhovec, 16, XXV, Vrbovsko mv., Vrbovsko adók. és pk., ..Mod-
88, u. t. és u. p. Vrhovec. · rus-Fiume "•· . tlrui-Bijeka, vrbovskoi j .. 

Vrboveilld Pirakovec o. Vrbovei!ki Pírakovec o. cs. o. helyben, _[ll e.~· . 
adók., Vrbovec pk., BelotJár-Körös ""'· B je- V r b o v a k o I. Vrbovsko. 
lovar-Krilet~ci, kOrOBi kriZeveii j., cs.O. Vrbo- Vrborsko Kamensko O, Vrbovsko adók. és 
vec, u. t. és u. p. V,·bovec. ' pk., Motlru1-Fiume ""'· Motlrui-Bijeka, 

VrbOTekiSl Bakone adók., Vrbovec pk., X vrbovskoi j., cs. o. Vrbovsko, u. t. és •· p. 
Brezani, Hruskovec, Kolenica, Rakove6ki Goljak, Vrbovsko. . .. 
Rakovecko Dvorisée, Sambar, Vrbove~lti Rakovec, Vreeljl f"'t, Bla\a adók., Plük\ pk., .Moclrvs
Belovtir-Körös ""'· Bjelovar-KriletJci, kOrOBi Fiume '!lm. Motlr~i-Bijeka, Oil.dini j., cs. o. 
- kri!evcíi j., ház JOl, f. 1.164, H., o, !1.478 kb., J'esenica, u. 1;. és u. p. Pla!lki. 
tsz. Bel o vir Bjelovar, j b. és ah. KOrOs Kri- V r o e l j i p o d K u. p e l o m J. Ka pelaki Vrcelji. 

. levci, ce. o. Vrbovec, 16, XXV, u. t. és a. p. Vrilln-dol ·o, Buk adók., Pieternica pt., 
Vrbovec. Ponega ""'· Poiega, pozsegai polapi j., 

Vrbonilkl Bakone O, Vrbove~ki Rakone cs. o. Pletemica, u. t. és u. p. Pleternica. 
adók., Vrbovec pk., Belo",ár-Köröl ""'· Bjelo- Vrdnlk adók. és pk., Seerlm tim. Srijem, 
"ar-Krile"ci, torOBi krilevcii j., o. cs. G. iregi irigi j., hú !!4, f. 1.178, Sz., .:j=-, rk. 
Vrbovec, u. t. és L p. Vrbovec. Ruma, !.8:t8 kb., tsz. Mitrovicza jb. 

Topolovac O, Lorrel!ka Varos adók .. Ireg Irig, ah. Ruma, cs. O. Maidan Vrdni\. • 
Vrbovec pk., Belo",ár-Körös ""'· Bjelo",ar- 10, XXVlli, 9!, ,P e. ~-
Kriiet~ci,. kOrOsi krilevcii j., ··ca. o. Vrhovec, • VrdDJ.k O, adók. és pk., 81erlm ""'· -
a. t. és a. p. Vrbovee. · Srijem, iregi irigi j., ~. cs. O. Majdan Vrdnik, 

Vrbonilko Cerje O, Vrbovec adók. és pk., I- e. ~- . 
Belot~ár-Körös - Bjelot~ar-Krile'!lci, körösi r d n ik s e l o L Vrdnik. _ 
-kri!evcü j., cs. o. Vrhovec, u~ t. és a. P• Vrbovcc. Vrebac adók., Medak pk., X MiAéeviéi, Rude!, 

VrboTJjnl adót Oku6a.ui pk. Poneg·a ""' Vrebac, Vrebacko SeliAte; Lika-Korba'!la t1m.
- Poiega, újgradbbi ' j., hb Mka:Krba",a, gospiéí j., ~áz ! 1.17~, Sz., -T, 
181, z 7~~. Sz., .::f-, rt. Gomji Bogicevci, !!.StB rk. Bilaj, 9.9181 kh., tsz., Jb. és ab. GospJb, cs. ll. 
kb., tu. Pozsega . Polega, jb. és ab. Újgradiska Medak, '19, XXVI, 86, u. t. 'Medak, J:8). . 
-Nova Grediska, cs. G. Okul!ani, 78, }Q{VII, BH, Vrebac O, Vrebac. adók., Medak p~,. !N'a-
u. t. és u. P• Okuaani. Korbat~a ""'· Lt.ka.-K'I'bCI'IlG, iJOSpl61 J., =t-. 

VrbovljaJd O, Vrbovljaui adók., pk., cs. o. Medak, u. t. Medak, /ZJ. . . 
Po · Po" ú' d' k . Vrebackl Pavlovac adók., .M.eda.k pk., Vrel:.ial!kl uega ""'· »ega, Jgr& as a1 novagra- . . · . 
di!ik · · ..z. 0 ,. Ok • ni u t é Ok ,._ . Pavlovac, ZavodJe i L1ka-Korba'1Ja "•· L&Tca-. a1 J., .,-, s. u. Ud'--• • • s u. p. u .... nJ. K: b . ... . h..r. •46 ~ 83.. s k v 

. . r at1a, gosp1"1 J., .. z & , .., "'• .z., r. re-
frboTo O, PeAéeno adók.! Hrdém~ ~rgovlilée bac, !.01& kb., tsz., jb. és ab. Gospié, Cll. o. 

pk:, Varasd "~· . Var~i~u&, ziatari J., cs. O. Medak, 79, XXVI. 86, u. 1; • .Medak, u. p. Vrebao. 
Zajez~a, •· t. DonJe KonJséma, u. P• - Vrebacld PaTlovac O, Pavlovao 
TrgoVI!iée. adók., Medak pk., Lika-korbatHI ""'· Liko-

V r b o v o l. Pasavako Vrbovo. · Krbat1a, gospíéi j., cs. o. .Medak, a. t. Medat, 
· VrboTSka Preslka O, Vrbovsko adók. éa pk., a. p. Vrebac . 
.Motlrus-Fiume ""'· Morlrus-Bijell:a, vrbovskoi Vrebacko Selill~e r-, Vrebac adók., Medak 
j., cs. G. Vrbovsko, u. t. és u. P• Vrbovsko. pk., Lika-Korbava ""'· Lika-Krbat~a, gospi~ 

Vrbonka ~tubica O, Vrbovsko adók. és pk., j., ca. O. Medak, a. t. Medak, u. p. Vrebac. 
Moclrus-Fiume vm. Bijeka, vrbovakoi Vrela fl, Kijani adók., Gral!ac pt., Lika-Kor-
j., cs. O. VrbovlJko, u. t. és u. p. Vrbovsko. bava ""'· Lika-Krbatla, iJral!aci j., es. G. Gra-

Vrbovskt Prokap fl, Vrbovsko adók. és pk., l!ac, u. t. és u. p. Grai!ac. · . 
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V1·e Vri ' • 

V l' e l o l. Jasena~ko Vrelo, Vrelo, jb. és ah. Brod, cs. G. Garein, 78, ·xxvni, 91, 
Zrmanja Vrelo. a. t. és a. p. Ga.ri!in. · 

V r e l o l. Kosinjski Ribnik. Vr hovina Q. Vrhovina adók., Trnjani pk., 
Vrelo Vrnjike '"'- Kunié adók., PiaAki pk., Pozsega t11n· Polega, brodi j.. os. G. Gari!in, 

Motlrus-Fiume t1m. Modrui-Bijelt:a, ogulini a. t. és a. p. Garé1n. 
j., cs. G. Plaiki, a. t. és a. p. Plaiki. Vrhodne adók., Vrhovine pk., X Cma Vlast, 

V r e t e n a r i l. Dobanovci. · Medeni Dolac, Voénjak, Vrhovine; Lika-Korbat1a 
Vrglnmosf; adók. és pk., Zágráb tim. Zag- vm. Lika-Krbava, otocsáni otoi!aci j,. 

reb, topuskoi j., ház 108, :E 707, Sz., .:f=- és kg. ház 39!, :t !!.3!.18, Sz., .:f=- és Crnavlast, rk. Sinac, 
Slavsko Polje, rt. Topusko, 1.1)55 th. tsz. Pet- 9.974 kb., tsz. Gospió, jb. és ah. Otocsán .-
rinja, jb. ah. Glina, CB. G. helyben, 96, Otoi!ac, cs. G. helyben, _79, XXVI, 86, a. t. 
XXVI, BS, r. _r- e. ~. Otocsán Otooac, ~. · 

O, V1rginmost adók, és pk., Zág- Vrhodne Q, Vrhovine adók. és pk., Lika-
ráb vm. Za gre b, topuskoi j., .:f=-, cs. G. hely- Korbava · t1m. Lilt:a-Krba1Ja, otocsáni . otoi!aci 
ben, r. _r- e. ~. · .. j., .:f=-, cs. G. helyben, a. t. Otocsán Otoi!sc, 

Vrgorac r"', Palanta adók., Zrmanja pk., L11ca- ~. · 
Korbava - ·Lika-Krbava, grai!aci j., CB. G. Vrhovlnskl Dagi Dol O, Vrhovinsk.o Rudo· 
Zrmanja-vrelo, u. t. és a. p. Znnanja-vrelo. polje adók., Vrhovine pk., Lika-Korbatla ""'· -

Vrh O, Gjurinovec adók., Gornja Rijeka pk., Lika-Kt·b®a, otocsáni otoi!aoi j., cs.• G. Vrbo-
VarCJsrl ""'· V CJrCJirlifl, no'rimaroft j., cs. G. vine, t. a. O tocsan Otoéac, a. p; Vr bo vine. 
Gornja Rijeka, a. t. és u. p. Gornja Rijeka. Vrhovinsko Badopolje adók., Vrhovine pk., 

V r h I. Brodski Zakrajc. X Vrhovinski Dugi IJol, Vrhovinsko Rudapolje; 
• 

. V r h ~. Dragenióki Vrb. . . Li ka-Korba" a vm. Lika-Krbava, otoosani -
V r b l. Ravna G ora. otoi!aci j., ház 137, f. 86!1, Sz., kg. Vrbovine, 6.044 
Trh Iartln~élce O, Kostrena Sveta Lucija ·kb., tsz. Gospié, jb. és ah. Otocsán Otoi!ac,. 

ad~.k., Susak P~··. Motlrus-Fiume t1m. Modrui-; cs. 6. Vrbovine, 79,, XXVI, 86, •· t. otocsán-
R\1eka, suiaki J;, os. o. Susak, u. t. Susak, a. P• Oto!!ac, •· p. Vrhovm~. 
Sveta Lucija. Vrhorlasko RudopoJje O, Vrbovinsko Rudo-

Vrhovac adók., Kraiiió pk., X Grandié-brell',. polje adók., Vrhovine pk., LiTca-Korbafia ""'·-
Vrhovac; Zágráb vm. Zagreb, jaakai jastre-' L1Tt:a•KrbafJa, otocsáni otoc!aci j., cs. G. Vrbo-
barskoi j., bú: 100, f. 669, H., o, 779 kb., tsz. vine, 11. t. Otocsán Otoi!ac, u. p. Vrbovine. 
Zé.grá.h Zagteb, jb. és ab. Jaska Jastrebarslto, V r h Su il i c a L Sutica. 
os. G. Kraiiié, 96, XXVI, u. t. és u. P• Kratié. V r h T a k a. l i c e L Takaliee. 

Vrhovac O, Vrh~vae ~dók:, Kraiiié pk.! .Zág- Vrljeska adók., Veliti Bastaji pk., X Borova 
ráb 11m. Za gre b, Jaakal J&stre~arskol J., O • Kosa, Donja Vrijeska, Gornja Vrijesk.a, Mala Maslen-
os. G. u. t. és u. P: Kratió. jai!a; Pos se ga fJm. Po'iegtJ, daruvari j., hú 

V r h o v a c l. Sok.olova~kl Vrhovao. 168, f. 9-'3, Sz., h., m., rk. Daruvár Daruvar, 
. Vr h o v a~ l. TJ'OJVl'h. • kg. Veliki Bas'taji, !1.!196 kb., tsz. Pozsega-

Vrhovaiíkl Sopot O, ZaJa~ko selo adók., Kra· Poiega jb. éa ah, Daruvé.r Daruvar cs. o. 
iiié pk., Zá,qráb 'Vm. Zagreb, jaakai jaslre- Gjulo.v;s 78 XX VII 89 (Donja Vrijeska) 
barskoi j., cs. o. Kl·aiii~. u. t. és u. p. Kra§ió. a t és 'a ~ Veli ki' Bas~Ji ' 

Vrhova Gorica O, Bosiljevski Potok adók., "v· . "
0

" D . dók. é " ... , .. 
B .1• k .Mi .. 'lll. .Mi .. ~ rnoac , relmea a • a p •• , . .Lf.lOc.nts-

osJ Je vo p ., oc.rus-.L' 1ume vm. Oc.rus- F-' .Mi d • R .. 1: ..,,1• • • 0 Bijeka, vrbovskoi j., cs. G. Severin na Kupi, '"~e vm. 0 rus- ve a, 0 111 ... 1~1 J., CB. • 

a. t. Generalaki Stol, u. P• Bosiljevo. D•·elruca, u. t. ·Jezerane, u. P• Dreuuca. 
Vrhovcl o. Cabar adók. és pk., Morlrus- Vrplle Q, K?renica adót. és ~k.,, L_iTca-Kor-

Fiume vm. Modrus-Bijeka, ~ari j., es. o. bt.Ulti vm. Lika-Krbava, koremca1 J., CB. G. 
Cabar, u. t. Ca.bar, u. p. 'friióe. Korenica, a. t. és u. P• Korenica. 

Vrhovi!ak O, Otrusevec adók., Podvrh pk., Vrpolje adók. és pk.! Verőcse vm.- Viro11itict1, 
Zágráb tim. Zagreb, samobori j., cs. G, diakové.ri eljakovoi j., ház 170, i 1.464, H., 
Samobor, a. t. és u. p. Samobor. n., o, kg. Novo Topolje, 8.895 kh., tsz. Eszék-

V ~b o v c e v B r i j e g l. Tkalci. Osijek, jb, és ah. Diakové.r Djakovo, cs. ·G. 
V r h o v e e l. Bednjanski Vrhovec, Karnanicki helyben, 7~ XXVlll, 90, .[ll e. ~-

~ V1·bovec, Rakavecki Vrhovec. V1·polje O, Vrpolje adók. és pk., Verőcse vm. 
V r h o v e c l. Kanisk i Vrhovec. · Vit'Ot1itica, diakovári eljakovoi J., 0, cs. G. 
V r h o v e c l. Ivane<!ki Vrhovoi. helyben, _[ll e. ~-
VrJJOTina adók., Trnjani pk., Possega vm. V r p o l j e l. Banako Vrpolje, Popinsko Vrpolje. 

Poiega, brodi j., ház 110, f. 564-, H., rk. Tz·njani, VrAak r-., Popovo selo adók., Gornje Dobrave 
kg. Kloko<!evik, !1.219 kb., tsz. Pozsega Po!ega, pk., JJ[orlrus·Fiume vm. Motlrui-Rijeka, ogu-

• 

• • 
• 

• • 

• 

• • 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

1698 

lini j., cs. G. Ogulin, u. t. Tounj, 11. p. Go1·nje Stuhicn, •· L"Gornja BedeJ.ovi!ina, •· p. Do'nja · 
Dubrave. Stuhica. . · · 

V r ll ak l. Dobranaki Vriak. VaCSani O, Bojana adók., éaama pk., Bdovár-
VrAtoe 1"'1, Hrib adók., Gerovo pk., Modrus· Kör68 t~m. BjelotJar-Kri'iet~ci, ~azmai j., os. G. 

Fiume t1m. Modrus-Bijeka, ~abari j., cs. o. Cnzma, u. t. és u. p. Üazma. . 
Gerovo, u. t. ~~ u. p. Crni L ug. . V11cetlél 1'"'"'1, Brinje adók. c!s pk., Lik a-Korba" cs 

VrAkonc O, Donji Lovié adók., Vivodína pk., vm. Lika-KrbaN, brinjei j .. os. O. Brioje, u. t. 
Zágráb t1m. Zagrcb, ja~kai - jaatrebarskoi j., és u. p. Brinje. . 
cs. O. Kostanjevac, u. t. Kra!lié, u. p. Vivodina. V u 6 e t i é a e l o L Stajniéki Vu&!üéi. 

Yrtlag 1"'1, Djakovncki Selci adók. és pk., Ve- Vucent adók., Viikovci pk., Veróc•e vm. -
rócn t1m. Viro"itica, diakovári djakovoi j., VirotJitica, diakovári eljakovoi j., hAz !lt, f. 
ca. G. Diakovár Djakovo, u. t. és u. p. Diakovár 4.78, N., h., rk. Semeljci, kg. Dopsin, 1.639 kb., 
- Djakovo. tsz. Eszék OBijek, j b. és ah. Diakovár Djakovo, 

Vrülnona O, Varasdteplicz Vara!dinske os. o. Diakovár Djakovo, 78, XXVIII, 90, .u. t. 
Toplice adók, és pk., Varasd t~m. Varaldin, Viskovci, u. p. Diakovár Djakovo. 
novimaroft j., cs. O. N ovi Marof, u. t. és u. P• VuceTcl O, Vuéevci adók., Vi!!kovci pk.. Veróc•e 
Varasdteplicz Varafdinske Toplica. t1m. Virovitica, diakod.ri djakovoi j., cs. o. - . 

Vrtllnaka adók., Cazma pk., X Pavlii!ani, Diakovár Dj11okovo, u. t. Viikovci, u. P• Diako-
Vrtlinska; Belot1ár-Kót'ös Bjelotlllr• vir Djakovo.. · 
Krilet1ci, ~zmai j., bh 1351 f. 607, H., (), 1.318 Vu é e v c i l. Bizovaéki Vui!evci • 
kb., tsz. Belovár Bjelovar, jb. és ah. Cdma, V u é i 6 a e l o I. Ogulin. 
cs. o. éazma, 16, XXVII, 87, u. t. és •· p. éazma. VucllceTo O, Prosinec adók., Kraljevec pk., 

Vrillnaka O, Vrtlinska adók., éazma pk., Varasd t~m. Varaldin, klanjeci j., cs. G. 
Belo11ár-Kör6s 11m. Bjelot1ar-Krile11ci, &.zmai Klanjec, u. t. Klanjec, u. P• ,Kraljevec. · 
j., (), cs. o. éazma, u. _t. és u. p. l::azma. Vuclnlé selo Q, Cameralmoravicza Ko-

Vrtljtna 0, Krmpote adók., Krivi Put pk., Lilca- morslte Maravice adók., .és plt., Modrus-Fiume 
Korbat1a t1m. Lika-Krbat1a, zengsi senji j., t1m. Modrus-Rijeka, vrbovskoi j., cs. o. Vr
ca. o. Vratni.k, a. t. Zengg Senj, u. p. Krivi Put. bovsko, a. t. Cameralmoravioza Komorate Mara-

V rt l j i n e l. Haj ti é. vice, ~- · 
V r t l j i n a k _a I. Vrtlinska. Vucipoije Q, Grab adók., Gra~c pk., Lilca-
Vrtlog 0, Bijelo Brdo adók. és pk., Verócee KorhatJa tltn, Lika-Krbat1a, grai!aci j., ca. G. 

em. Virot1itica, eszéki - osijeki j., cs. O. Dalja Gt·a~c. u. t. és u. p. Grai!ac. . 
- Dalj, u. t. és u. p. Szarvas Sarvai. . Vucja Gorica f""'' Pri§lin adók., Hum na Sutli pk., 

VrlnjakoTec adók., Krapinateplicz ..:... Krapinske Varasd v.m. Varaldin, pregradai j., cs. o . 
Toplice pk., X Donje Vino, Klupci, Viea Sela, Hnmski Brod, u. t. P1·egrada, u.. p. Hum na Su tU. 
Vrtnjakovec, Zai!retski Jurjevec; Varasd t1m. Vucjak O, Gornje Statíve adók., Netretié pk., 
Varaidin, pregradai j., ház !59, f, 1.3!!, H., Zágráb t~m. Zagreb, károlyvárosi karlovaci 
rk. Krapinateplicz Krapinske Toplica, Veliko j., cs. G. Dura Resa, u. t. Károlyváros - Karlovac, 
Trgoviilée és Zacretje, 1.654. kh., tsz. Varasd u. p. Netretié. · . . 

., 

jb. Pregrada, ah. Krapina, cs. o. Zaérelje, V u i! j ak l. Grac!aéki Vuéjak, Kamenski Vuc!jak, · 
63, XXV, 81, u. t. és a. p. Krapinateplicz Ostrviéki Vuéjak, Poleilki Vuéjak. . 
Krapinske Toplice. . V u é j ak 1. Zavalje. 

Vrtnjakonc O, Vrtnjakovec adók., Krapina- n, Harkanavci adók., Ko!ika pk., 
teplicz Krapinske Toplice pk., Varasd t~m. Veróc•e tim. VirotJitica, nasiczi naiicei j .. 
Varaldin, pregt·adai j., cs. O. Zacretje, u. t. éso cs. o. Koika, u. t. Normanci, u. p. Koika · 
u. p. Krapinateplicz Krapinske Toplice. VuCnjak f""'', Poganovai adók., Podgo1·a6 pk., 

V r u t ak I. Crikvenica. Verőce e tlfll. Viro11itica, nasiczi na!iicei j., 
Vnllée O, Srai!ak adók., Ribnik pk., Zágráb cs. o. Koika, u. t. és u. p. Podgorai!. · 

em. Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., cs. O. Vuger-aelo O, Gjurgjekovec adók., Kai'iina pk., 
llali ModruApotok, u. t. Károlyváros Karlovac, Zágráb t1m. Zagreb, szentivánzel.nai sveti-
•· p. Ribnik. ivanzdinai j., cs. O. KaAina, u. t. Sesvete, u. p. 

O, Melnice adók., Brlog pk~, Lilca- Ka5ina. . 
Korbat1a t1m. Lika·KrbatXJ, otocsáni oto~ci Vuglenlca f""'', Donje Mekuije adok., Rei!ica pk., 
j., -cs. o. Vratnik, u. t. Zuta Lokva, u. p. Brlog- Zágráb t~m. Zagreb, károlyvárosi karlovaci 
itacija. . j., cs. o. KárolyváJ.·os Karlovac, u. t. Károly-

V r l i 6 s e l o l. Vrliéi. vé.ros Karlovac, u. p. Riei!ica. 
V u c e l i 6 i I. Donje Dubrave, Gornje Du b rave. Vuglovec O, Ivanei!ka Kanita adók., htauc i pk., 

· Vucak O, Lepa Ves adók., Donja Stubica pk., Varaad- vm. Varaldin, ivaneci j., cs. o. Ivanci, 
Zágráb t~m. - Zagreb, stubicai j., cs. o. Donja u. t. és u. p. Ivanei . 
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. .· Vugronc adók., Kasina pk., X Knéanec, Mar- LiktJ-KorbatltJ 11M. Likti-Kt'baVII, 1ospiói j., 
k.ovo Polje, Pr.,kvri!ije, V ugrovec; Zágrtib 11111. - cs. O. Siroka Kula, lio t. Peruiiié, • .- P• ~iroka Kula. 
Z11greb, szenlivánzelinai sveliivanze'inai j .. ház Vllkellé·draga Q, Krmpote adók,, Ledenice pk, 
:!4-!, i 1.~77. H.. Oo 1.011 kb., tsz. ZA~ráb - Moclrus·.F'iume flfH, Moclrus·BijektJ, tirkve
Zagreh, jh. Szentivánzelinai S.vl'ti I van Z··lina, nicai crik~enicai j., cs. O. Cirkvenica - erik-
ab. Zli gl'lt. Za gre b. cs. O Kailina, &3, XXV, B:t, veni ca, lio t. és a. p. Klenovica • 
u. t. !'es,·ete, u. p. Kasina. Vllkellél r., Krasno adók., SzentgyOrgy -

VngroTec O, · \' ugrovec adók., Ka!! ina pk., Sveti J u raj pk., Lika·KorbtJ11tJ 11m. Lilcu-
. Zágráb flm. Zagreb, szenti\'linzelinai sveti KrbtJva, zenggi senji j., cs. O. 1\rasno, u. 1. 

ivanZl'linai j., o, cs. o. Kasina, u. t. Sesvele, és u. p. SzentgyOrgy Sveü Juraj. 
11. Jt. Kasina. V uk e l i é i J. Gornja Dre!nica. 

Vugroni!kl ObreJ r., Vut·novec adók., K&Sina V uk e l i é i I. Latinski Vokeliéi, Mo~ilski Vu-
pk., Zágráb vm. - Zagreb, szentivánzelinai keliéi, Moraviiíki Vukeliéi, PlaJM.nski Vukeliéi, 
,;vetiivauzelinai j;, es. O. K&Sina, u. t. Sesvete, Tobolic!ki Vukeliéi. . 
u. p. Kasina. Vukellé·lisac r., Drelnica adók, és pk., Mod· 

Vugrovetíkl Popono O, §a§inovec adók., rua-Fiume t~m. Moclrvs-Bijeka, ogntini j., 
Kaiina pk., Zágráb ""'· Zagreb, szentiván· cs. 15. Dremica. a. t. Jezerane, n. p. Drelnica. 
zelinai sv.-titvaozelinai j., cs. 15. Sesvete, n. t, Vnkellé·poljana f"'\ Jesenica adók., PiaAki pk., 
Sesvete, n. p. Kasina. Moilrus-Fiume vm. Motlrus-BijelctJ, oguüni j., 

. V u j a c k o v i é P u s t a I. Sib. cs. 15, Jesenica, u. t. Pluki, u. p. Saborsko. 
Vajakovo r.. Stajniea ndók., Jezerane pk., Vuk.Pllé·selo r., Donji Kosinj adók:., Koainj. ik-r 

Ltka KorbtJva vtn. Lika-Krbatla. brinjei j., Lika-Ko1·bavtJ tim. Lika·KrbtJf1tJ, peruií1éi j., 
o.;s. 15. Jezeraoe, u. t. Jezerane, u. p. Stajnica. cs. 15.' Kosinj, •• t. Perusié, IL P• Kosioj. 

V u~~ k. o v o se I_o 1. Vujak:ovo. Vuketlé O, Vivodína adók. és pk., Z6gráb 
V u J ~é~ l. Tu_tevté. • .. • vm. Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., os. li. 
V u l J é1 l. N'oJakovackl VuJiéL Kostanjevac, u. t. Kl'a!íié, u. p. VivodinL 
VuJinao l"\ Stinica. adót., Jal•lanac pk., Lika- y kiél ,...,. p · · · dók. é k 111 3 

-u L. ..,., b . . n • ~ nnu:o·Je a s p ., JU011f'V8• 
.n.orbatJa i ka .o.. r atJa, zen(l'IJI seD J l .,..,. ..... il !< B .. k 1 · · 1 .. . . . ~_, • utne ""'· .-o ru~· t;] e a, sz wn1 s UDJI 
J., cs. ö. Jablanac, u. t. és a. p. Jablanac. . .. p · .,.1. ~ .., 1 · Si .,; 

V JI Gl K ba . dók 
8 

.. k J., cs. u. r1m1:o Je, u. .•• .,z um u,... u. p. 
. u nove aye ~. r Vlca a ., umc p ., P • -~r · 

Lika-KorbtJva vu-. Lika-Krbava, korenicaij.. nDU Je. . 
cs. 15. Bnnié, u. t. és n. P• Buuié. yu~nl r., Svebcko ":rasée ~dó~., Jaitovo ~~-· 

VaJnovae ,..., CeremoAniak adók., Nasicz Zagr~b "!"· -Zagreb, karolyva.roSI- karlovaCI J., 
~a!lice p.k., Vflt'ócee vm. VirotJitiea, nasiczi cs. 0· lSveüce, u. t. Károlyváros Karlovac, •• P· 

A"' • • ... N · N ,.. ~ é JaAkovo. n .... 1ce1 J., cs. u. &SlCZ a .. ace, n. ~. B u. P• V k . V l V k' • 
Nasicz Ndice. . 0 1 n r h · u 1m. 

VajnoTiéi Q, Gomirsko Vrbovsko adók., Go- Vukmanlca ·r., Turanovae adók., LuUcs -
mirje pk., Moclr·ua-Fiutne 11m. - Motlt•ui-R·ijeka, Luka~ pk., Veróc•e tJm. Vit•ovitica, veróczei -
ogniini j.; es. ö. Vrbovsko, u. t. és n. P• Vrbo\'sko viroviticai j., cs. 15. 'frézer.flilJ Terezino Polje, 

Vuka adók. és pk., }{ Postara Si~, Suma u. t. és u. P• Lukács Lukai! •. 
Klju~, Vuka; Veróc.re t~m. Virovit&ea, diako- Vukmanié adok. és pk., Moclrus-Fiume 
''ári djakovoi j., ház 144, i 7ti7, H., n., rk. Moilrus-Rijeka, vojniéi j., ház 10-1-, f. ö45, lL, 
!'unitovci, kg. Dopsin, 8.284 kh., tsz. Eszék · o, kg. Gornja 'frebinjn, t. 79.{. kb., tsz. Ogulin, jb. 
t)sijek, jb. és ah. Diakov.ir Djnkovo, cs. ö. hely- Krnjak, ah. Szluin ::Hunj, cs. o. helyben, \161 . · 

ben. 78, XX VIli, 90, u. t. Vuka-Dopsin, ~. XXVI, 84o, a. t. és n. p. Skakavac. 
Vuka o. Vuka adók. és pk., Verócse vm. Vnlmanié Q, Vukmanié adók. és pk .• Motlrus• 

Vit·ovitictJ, dinkavári djnkovoi j., cs. 15. hely- Fiume vtn. Motlrus·Rijeka, vojni6i j., 0, 
ben, u. t. Vuka-Dopsin, ~. cs. O. helyben, u. t. és u. p. Skakavac. 

Vuka·Dopsin "• · Uopsin adók., Haraszti VnkmanBka Seinlea o. Skakavac adók., Vuk-
Hrastin pk., Veróc&e vm. Virovitica, eszékr rnanié pk., Modrua-Fiume vm. .Jt[odrvs· 
- osijek.i j., cs. 15. Csepén éepin, r. u. t. Rijeka, vojniéi j., cs. O. Vukmanic!, u. t. és L P• 
l.aczháza Vladislavci. :3kakavac. 

Vnkancl O, Persaves adók., Lobor pk., Varasd Vukmanskl Cernac a.jók., Vukmanié pk .• Mod· 
tlln. Varaiclin, ziatari j., cs. ö. Z nlar, u. t. rus-Fiume vm. Moclrus-BijcktJ, vojniéi j., 
Zlatar, u. P• Lobor. Itb 76, i 631,· Sz., h., rk. Vukmanic!, kg • 

Vnkasl 0, Kunié adók., Pla5ki pk., Modt•tts- Tu~ilovié, 1.465 kh., tsz. OguUn, j b, Krnjak, ah •. 
Fiutne tim. Moilrus·Rijeka, o~rulini j., Cf!. /.i. Szluin Slunj, cs. O. Vukmanié, 96, XXVI) 84, 
l'ln&ki, a. t. és u. p. Plaski. n. t. és u, p. Tosilovic . 

. \'UiíaTtll"'\ Siroka Kula adók., Lii!ki Osik )lk., rukmnneki CerOTRC. o. Vukmanski Oerovac 

107 
• 

• 

• 

• 

• • • 
• 

• 

• 
• 

.. 

• 



• 

• 

• 

• 

•• 

• 
. Vuk Yuk 
• • • 

adók., . Vukmn.~lé. Ilk., ·_A!oclrus·Iliume · tml. · ·· Brdjani, 859 kb.; tsz., jl>. és au. PeLrinja, cs. 11, 
Motlru8·R:veka, vojniéi j., ~. O. Yukmanió, u. t. Bijelnik, 96, XXVU, 88, u. t. és n. P• SuQja . 
.ls u, p. TuJilovi~, . ··: . · VukoAevac O, Vuko§evac adók., Graduoa plt., 
.Vukod~r .O, Mabic!no adók., Jaikovo ]lk., Zág· Zágráb 11m. ~agreb, petrinjni j., cs. n. Bije~nik, 

rdb. nn . ...., _Zagreb, · U,rolyvárof,li . karlo..vaci j., o, t;, és u, p. St!nj.1. _ 
cs. ·o. KArolyrát:ps: Karlovac,. n, fit K.árolyváros y uk o v a c l. Bete r. - . 
- Karlovao, 11,1 p,: Jaakovo. . . ,, · ''ukova Gorlcn o.dók., Nclretié· pk., X Rnl'!ak, 

. V.ukojev~e. adó~.,: I..ekenik _pk., X Donji Vuko- Vukova Gorica; Zágráb 11m. Zagreb, ké.rol)·-
jevac, Gornji Yqkojevac1 Lekeni6ko Novo .selo, városi karlovaci j., ház 71, :E 86~, H., rk. Srednj'l 
Ogulirin!l, Pustike; Zágráb vm.. . ~agreb, szi~zcki P1·ilisée, 857 _kq., lsz. Zl).gráb Zagreb, jb.és ah . 
- sisaki j., há;~ 18i}, :E 8:14, H ... rk, Kro.varsko és Kát•olyvá.ros Karlova c, cs. G. Maii Modrufpolok. 
Peilcenica, 4-.26.7 :kb., tsz. Pelrinja, jb. és ab. Sziszek 96, XX VI, 84, u. t, Károlyváros Karlovac, u, l'· 
. ~isak, cs_.: a. Leken ik, 58, XXVU, 8~. u. t. és n. p. Donje Pi·iljSé~. . .. 

Lekl!nik. .. : . . . VU.kOT~ G.~rlea O, Vukova Gorica adók., l'iel-
Yukojen~Jd . L ug n, Stipanovci adók., Pod· relié pk., Zágráb vm. Zagreb, károlyvárosi 

gorlf,i! pk., Verdete t~m. · Virovitica,. na.siczi . karlovaci j;, cs. o, .Maii Modrulpotok, u, t;, 
nasicei j,, cs .• a_. Nasicz Nasice, u, t. b .u •. p. Károlyváros-· Ko.r:Iovac, u. p. Donje Priliiée. 
Podgora~. . . · , Vnkovár. Vukovar. mv., Újvukovár és Óvu-

Vukojevcl ~dók~, Podgorai!. pk., X P.odgorai!ki kovár N ovi és .-~tari Vukovar adók., · Vukovár 
• 

Pavlpvac, Pustara. Vukoje-r.ci, Vukojevei; Verócee Vukovar pk., 81er.t!tn vtn. Srijem, vukovari j., 
t1m.. Virovitica, nasiczi ndicei j., hAz 137, o, ~, J), CIJ. O. helyben, J,, r. . 
f, 8 Ul, H., rk. Podgorac, <~.970 ~li., tsz. Eszék _L1I e. . 
Osijek, jb, éa ah. Nasicz -Nasice, cs. ll. Nasicz V uk o v ~r ), Vukovár Vukovar. . . 
- Na!ice, 78, XXVUI, 91, u. t. és u, p. Podgo1·ai!. Vakone Q,. Fin6evec adók., Sveii Petar Ore- _ 

• • • l • 

Vukojevel O, Vukojev~i adók., Podgorai! pk., hovec pk., Belovár-Körös "m, . Bjelovar-K9·i-
Vú·öcee t~m. Virovitica; nasiczi nailicei j., zevci, körlisi . · k:ri!evcii j., cs •. ll~ Sveli Petnr . . ~ . 
cs. o. Nasicz No.!!ice, u, t. és u. p, Podgorai!. 01·ehovec, u, t. Gornja-Rijeka, u. p. Sveti Petar 

• 

VukojeTlea r., Verc5cze Vircvitica adók. és Ül'ehovec. . .... - . 
pk., Vertieee. vm. Virovitica, verilezei - viro· Vukovoc-breg r'l, Kelemen adók., Ja.liabet pk., 
vilicai j., cs. O. Ve1-!'!cze Virovilica, u. t;~ és u, p. Vat·astl ""'· Varaid in, varasdi vara.!dini j., 
Ve1'15cze Virovitica. · cs. G. Varasd Vara!uin, u. t. Varasdteplicz 

V1lkomerlé adók., Dobranec pk., X Petravec, Varaf.dinske Toplice, u. p. Jo.Ua.bet. 
Vukomerié; Zágráb vm. Zagreb, nagygoriczai Vukortci ~. Stajnica adók., Jezerane pk., 
-- velikagoricaij., ház 50, :E 391, H., l'k. Dub1·anec, Lika-Korbava vm. Lika-Krbava, .brinjei j., 

· 1.816 kb., tsz. z;irl'áb Zagreb, jb. ·Nagygorlcza cs. O. Je:r.ernne, u. t. Jezerane, u. p. S~juica. 
- V elika Gorica, ah. Sziszek . . Sisak, cs. o. V uk o v i 6 se l o l. Vukoviéi. -

• 

PiSO:rovino., 68, XXV, St, 11• t. és u. P• Nag Vukovlna ~dók. és pk., ·X Okuje, Vukovina; 
_V elika Gol·ica. ~ Y· Zágráb ,;m. Zagreb, na.gygoliczai velika-

. Vuk 16 
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v k 'é d 'k D b k gmicai j., ház 119, :E 6b"J, H., rk. Staro éice, 1.698 
omer • u omerl a 0 

., u ro.nec P ·• kb., tsz. Zágráb . Zagreb, jb. Nagygoricza V elika 
Zágráb vm. Zagreb, no.gygoriczai velika.- Uotica ah. Szi!;Zek Sisak, cs. O. Nagygoric.zn --
roricai j., cs. ll. Pisarovina, u. t. és a. P• V l' k G • =- XXV 8"' ... "' · 
Nagygoricza V elika Gorica. e 1 3 orlca, · "3• • "'• u. "' .. agygorlczo. 

-V elika Gorica, u. p. Novo Ci6e. . . 
VukosaTIJ&Tlca adók., }ipilié-Bukov~ pk.. VukoTlm' o, Vuko,·ina. adók. és pk., Zágráb 

Verócze vm. . ·virot1ilica, veröczei viroviticai "'"· Zagreb, nagygodczai velikagoricai j., 
j,, biz 2!!0, :E 1.191, H.; m., rk. Turnai'!ico., -1.186 cs. o. Nagygoricza Vdika Gorica, u •. t. Nasy-
kh., tsz. Eszék Osijek, jb. és ah. Verc5cze goricza Velika. Gorica, u. p. Novo Ci6e. 
Virovitica, cs. o. Verőeze Virovitica, 78, XXVIII, Vnkovjo o.uók., VukovjP pk., X Gojilo, Malo 
89, f, o, P• SpL5ié-Bukovica. Vukovje, Puljkcvac, Vukovje; Bt:lovár-Körö.~ 

YukosaTljeviea O, Vukos&vljevica o.dók:, Spiiiié- vm. Bjelovar-Kri-!evci, garesnicai j., ház 28'1, 
Bokovica pk .. , "Veröcze vtn. -- Virot~itica, veróczei i, 1.4!1 Sz., h., -=f=',· rk. Kanista ha, ·4.166 kh., 
- viroviticai j., cs. G. Ver!'!cze Virovltica, tsz. Helovár Bjclovar, jb. Gareinica, ah. Belovár 
r. u. P• SpiAié~Bukovica. Bjelovar, cs. O. Gardnica, 16, XXVII, 81, n.• t. 
. VukoslaT n, Sveti Petar ÖVrslec adók., Voja- Gare!inica, [8]. · . · · 

kovac. pk., Bel041ár-Kör6s vm. . Bjelovar· Vukovje t), Vukovje adók, és pk.: BelotJái'· 
Krizetu:i, klii·llsi kri!evcü j., es. G. Sv.eti I van Köt•ös "m. Bjelovar-Kt·iievci, ga1·e§nicai j., =f='-, 
iabno, u. t •. Koros Kri!evci, u. P• Vojakovo.c. cs. O. Go.rellnica, u. ~~ Gare~nica, ~· .· . 

Vukoilevac adók., Gra~usa pk., Zágrú.b vm. V uk o v j e l. Batinjsko. VukovJu, .Zelinsko 
---Zagreb, -pelrinjai j., hAz 89,- f, !f7, Sz., kg. Vukovje. .. · .. · · . . 
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YukoTO · Brdo ó, Zumberal!ko Zeljemo· adók., · V 0 k ií i n e c 1. Rljeck~ Vuksi~ec. 
. J{alje pk. Zágráb f.'m. Zagreb, jaskai jastre· Vuk!Un Slpak O, Got'DJII. ~upi!~na ~dók!, Krali~ . 

barskoi j., cs. c'J. Koslanjevac, u. t. Krasié, u. P• pk., Zá_qráb "m. Zagreb, J&skaJ J&strebarakol 
iC~lje. J·• cs. c'J. Krllliié, u, t. és a. P• KraJié. . 
· · Vukonj · O, Klenovnfk adók., Ivancf pk., Vall él (".

1 
Kriipoije adók., J ezerana pk., Lilii• 

Y arasd "'!'· Vam~clin, ivaneci j., cs. o. lvanci, KorhatJa "'"· Lih·Krba"a,. brinjei j., os. G. 
•· t. és u. P• Ivanot. ~ · Jezerane, u. t. és n. p. KriApolje. · 

Vakovo solo O, Ladoc adók., Brdovec pk., V u 1 i é i l. Medjed'aiíkf Voliéi Pothrunsk.i 
Zágráb 'fJflf., Zagreb, zág1·á.bi zast·ebi j., cs. o. Vuliéi. J ' 

Zapre!lit\, u. t;, és u. p. Savsld Marof. y i L · 
. Vu'·--nl 0 Jaikovo adók és pk z·" ráb ul Ainee O, epogiavska Oi!ura adók., Ivanct 

...... • • ., .. g "m. k Vi _,. Vi "_,. · · · · 
Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., cs. o. fv; . aras .. "m. ara ... sn, tvanect J., cs. o. 

Svelice, -. t. Károlyváros Karlovac, u. p. Jas· ncz, 0 • t. és ~· P• Lepogiava. 
tovo. · Vu)jkovae r\, Kapelna adók., Viljevo pk.~ V.ercJ-
: Vuksa.noTB Varo8 ("., Poi!itelj adók., Medak eze. VI~.. Virovi:ti.?a, als.ómiholjáczi ~ouj~mi-

pk., Lika-Korbava f.'m, Lika-KrbatJa, gospici holJacz_~·· cs. ~· SlJtvo§evct.'. u. •· AlsómJholjácz . 
j., ca. ~. Medak, u. t. és u. p. Medak. DonJl Mlholjac, a. P• Vdjevo. . 

í't, Lil!ld Oilik adók. és pk., Lika-Kot·- V u Ik o v Sa l a i l. Batajnica. 
btJ"a "m. I.Áka-Krbava, gospiéi j., ca. O. Sírokel Varnone adók., Küina pk., X Gajci, 
K.ula, •· t. Gospié, u. p. Li ék i Oilik. Prepu~tovee, Vugrovei!ki Obrei, Vurnovec; Zá g· 

VukAiél n, Cameralmot-avicza Komor.ske ráb tJm. Zagf'eb, szentivánzelinai sveliivan-
Moravice adók. és pk., Moarus-Fiutne "'n. zelinai j., ház 176 f, 970, H., rk. Kasina és Vur
Motlrus-Bijeka, vrbovskoi j., os. o. Vrbovsko, rovec, 1.816 kh., tsz. Zagreb, jb. Sunt· 
a; t.· és u. p. Cameralmoravicza Komorate ivánzelina Sveli Ivan Zelina, ah. i1gráb -
.Moravice. Zagreb, os. O. KaAina,· 63, XXV, u. t. Sesvete, 

V uk A i é i l. Radatoviéi. u. p. Kdina. 
VaUiuac adók., Farka$evac pk., Belovár-Körös VurnoTCC O, Vumovec adók., Kaiina pk., Zág

""'· Bjelovar-Kr&fe"ci, belovári bjelovari j., ráb f.'tn. Zsgreb, szentivánzelinai svetiiYan
ház 81, i, 40f., H., az., rk. Dubrava, kg. Srpska zeliJ:~ai j., os. ~. KaAina, u. t. Sesvete, a. p~ 
Kapela, l.töi k.h., lsz. és jb. UeiovAr Bjelovar4 KasinB. ' 
ab. KörOs Kritevci, cs. o. Sveti l van Zahno, Vurot O,Stara Drenana adók.,Selapk., Zágráb 
16, XXVII, 87, 01 t. Dubrava, u. l'• FarkMemo. "m. Zagreb, sziszeki sisaki j., oa.G. Slisz~:k 

VaUlnac O, Vuk$inac adók., Fw·kaAevac pk., -· Sisak, u. t. Petrinja, u. p. SeiL 
Belot1ár-Körös t1m. Bjelof.'ar-Kf'iZc"ci, helo· VuAakl r\, Vinagora adók., Desinié pk., Varasel 
vári bjelovari j., cs. c'J. Sveli I van Zalmo, u. t. t•m. VaraiditJ, pregradai j., cs. o. Desini é, 
Dubrava, u. p. l<'arkMe\'ac. u. t. és u. p. Desinié. 

• 

.. 

.. 

z. • 

Zabara ~ •. Aisómiholjácz Donji Miholjac Z a b I a t j e l. Posavsko Zablatje. 
•dók.. és pk., Verócze f.'m. Vit·ovitica, Blsó· Zablato r-1 Smiljan adók. és pk., Lika-Kor· 
miholjáczi donjimiholjaci j., es. ö. Alsómiholjácz bava vm. L&ka-Kf'bava, gospiti j., cs. ö. Br~· 
- Do nj i Miholjac, u •. t .. és u, P• Alsómiholjácz ~a ne, u. t. Gospié, u. p. Smiljan. 

-· Donji Mlholjo.c. Zabocki Dregi O, Zabok adók. és pk., Varasd 
Zaa.arJ_e O, lJabar adók. é~ pk., Lika-~orba"o. vm. Varaidin, trapinai j., cs. ö. Zabok, u. t • 

.,m. L'ka· Krbava; otocsám oloéa,ct J., cs. ö. és u. p. Zab ok. . 

D~uar, u. t: Otocsán Olol!ac, u. p~ Skare. Znboeki Jlum O, Sp'r.kovina adók., Zact•elje 
.Z a b a r J e l. Mlo.kva. k ., _, Tr "cl' k · · · .. 
Z h · 1 p 1. p ., r a ras .. "'It· ,. at·az ·ln, rapmal J., cs. v. 
. a a r J e • o JII.Do z b k t é z b k 
Z;lblatjA adók., Gjelekovec pk., Vat·asd vtn. a 0 1 •· • s u. P• IL 

0 
• 

....... V~raJa·itJ, ludhregi j., ház 58, i. 523, H., rk, Zaboilkt JakuAevee ~· Zabo.k ~~ók. és pk., 
lmbrijovec, 76~ kb., tsz. Varasd Varaidin, jb. Va1·ascl f.'m, Varaidm, krapmna J., cs. O. Za· 
Ludbreg, ah. Vatud Vara!din, cs. fl. Illali Buko- bok, u. t. és u. P• Znbok. 
vec, 16, X .X V, 88, u, t. és u. p. Legt·ad. • Zaboiíki J,ug O, Zabok adók. és pk., Vara.sa 

Zablatje O, Zablatje adók., Gje!ekovec pk., Vtll. Varaldin, krapinai j., cs. ö. Za.bok, u. t. 
Varasa Va,.azdi·n, ludhergi j., cs. o. és n. P• Zabok. 
Maii Uukovec, u. t. és u. J'• Legrad. Zal>oiíkl Parlonc O, Zabok adók. és pk., 

• 
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Vara&tl t~ln. Varaltlin, krapi~ai j., ca. lJ. Zubrds'ke Rngulje O, Z;tbl'flake Roguljo adók., 
Znhnk. a. t. és a. p. Z11.bok. l-lu~ pk., Po•aega ""•· Poiega, pnkl-áczi-

Zahok ndók. és pk .• X Grahrovec, Repover pakraci j., ra. G. Hul!ko Kanu~•·sko, u. t. Pakr~ 
Tillanic!-jat'ek, TrehP!, Zabo~ki RrPgi, Zaho·'·ki - P .. krnc, a. p. Bucko Kamen~ko • 
.Jakutt>ver, Zabocki Lu~r, Zabocki Pavlovec, Zahok; ZA••rds:.l l"ot•ovnc O, Budtét adók., Bul! pk., 
Varasa t~m. Varaiain, krapinai j., hb ·UH, Pouega t~m. l'oiega, pnkráczi - pakraci j., 
! l!.&'i.f.. H., o, !!.: SJ kh., tsz. V~>rasd Varaltlio • s. G. Bucko Kamensku, u. L. Pak.ráe& Pakrae, 
jb. Krap na. ah. Zlatar, ca. lJ.· Zahok, 58. X.\ V. u. p. Hu~ko Kamtmsko. 
81, fA'~, r (Zabok Krapinateplicz- Krapinsk.. Zubrd~ki Tlsovuc adók., Bufi pk., Pou~g• 
Topli e), .['1 e. ~· ""'" Polega, pakrácri pakraci j., biz sa, f. 

Zahok O, Zahok adók és pk., Varasd t•m ~~7, Sz .. kg. Buií, 1,7nu kh., tsz. PozsP.ga Polega, 
- VIZrtddin. krapinai j., O• cs. ö. Znbok, 1h. ~ah. Pakrácz Pakrae, cs. n. Huiíko Kamensko, 
(Zahnk-K raJ>inske Toplice), r. . .['1 e. oi11i •-; • 7..:., XX VU, t-iD, u. t. P11krá.cz Pakrac, a. P• 

Zahonko selo Q. l'i~cetke at!ók .. Nctretié pk. Huiiko Knmensko. 
Zágráb "m. ·· Zc&greb, ká.rolyv.\rosl karlova• i Zabrelaki Tlsono Q, Zahrdski Tisovac adók., 
j., ca. G. Maii Motlr~potok, u. t. KArolyvá.ros - Bue pk.., Pouega tim. Poieg11, pakráczi-
Karlova~, •· p. Netreti~ l'akt-aci j., cs. G. Bucko Kamt>nsko, u. 1. PakrAts 

Zabrdje R•lók., Farka§evac pk., Belot1ár·Köros P~kr11.c, a. p. B•;l!ko Kamell,.ko. 
t'm. lJ;JfllOt11Jr-Kriz~tlci, heloviri bjeluvari j., ZabukoYac O, Krmpote at!ók., Ledenice pk., 
hb 78; i 401, H., rk.. Gradec, 9~1 kb., tsz. é,. jh . .Uodrua-.l<'iu11lfl ""'·- Morlruii-Bijeka, cirkve
B~lovár BJI'Iovar, ah. KOrlis · Kri!evr.i, cs. n. nicai cr1kveuica j., CH. o. C1rkvenica Cri:k
Sveti lvan Zahn''• 16, XXVII, 87. u. t. Gl".J.doc, venica, a. t. és L P• Klenoviaa. . 
11. p. 1r.trka!levac. Z a C e r o v c e rn l. Strpri. 

Zabrdje- O, Zahrdja adók.. ~arka!levac pk , Zacretje at!ók. és pk., )( Sekiriiée, Vranko- · 
Belouár-Köröa tim Bielot~ar-Krizet1ci, b. lo- vec. z oéret e, Zacrdski Komor, Zacretski KOZJ&k; 
vári- bHovari j., cs. o. Sveti lvan Z~tbno, a. t. V11raaa """ Varaidin, krapinai j., bá.z ~7, 
Gradec, u. p. Farkasevac. . i. l,lilf~. H.. 0 é:t t·k. Ort!hovic1\1 !J.OOa kh., tu. 

Z a h r d o l. Svica. . \'arasd - Vara!din, Jb. é• ah. Krapina, cs. ö • 
Zabrtlaka JuToroTica t"\ Zabrtlalta Rorulif' ZuereLje, ó:i, XXV, 81, r. ~· 

adók., Buc pk., Pozaeg11 vm. Pozega, pakráczi Zallrelje O, ZuerelJe ut!ok. és pk., Varaali 
pakraci j., cs. O Hucko Kamensko, Ih t. Pakrácr om. Var11odin, krapinai j., O• cs. O. Zacretje, 

• • 
- l'akrac. a. p. Huiíko Kamenskn. r. ~· . 

Zabrdske Krlöke adok., Buc pk., Poueg11 t~m. D1ahrava O, Spi&ovina adék., 
-Pozega, pakra.czi- pakraci j., bAz 4:11. i; !1!87. l.a~rt!•Je pk., VariJad t~m. Vara.iditt, 1aapioai 
Sz., kl!' Uuc, 76ti kh.. tsz. P -.~z~ ell& Po!elr!l. j h. j., cs. o. Zab ok, a. t. Zabok, u. p. Gornja Bede- • 
és ah. Pakrú.cz Pakrac, cs. o. Hu~ko Kam•·nsko ko . .-c.na. 
78, XXVH, 8''• u. L. Pd:rá.cz- Pakrac, ·u. (). Zacretskl Qnlovec O, Velika Ves adók., 
Burko K11111eosko. Z.tCI'elje pk., Varasd ""'· Varalditt, krapinai 

Zabrdske Kriéke O, Zabrdske Kri~ke adók., ., cs. o. Zacretj" u. t. és u. p. Zaöretje. 
Buii pk, Pozaeg11 tim. Poieg11. pakráczi - Z.acreLskl Jurjeveo ö. Vrtnjakovee adók., 
pakrac1 j., cs. o. Hucko Kamensko, a. L. Pakrác1 h:raplOalt:pllcz 1\ra.pinske 1'op!ice pk., VariJBtl 
- PHkrar, u. p. B·•cko Kamensk·•· "'n. Varazain, pregradai j., cs. o. Zaéretje, 

Zabrdske Prgomelje adók., Huc pk., X Zahn: ke> u. L. és u. p. h.rapinatt!plicz Krapinske Toplice. 
P11!'o111elje; Poueg11 tlf't. Poieg11,. pakráczi - ZacrebJd Komor O, Zacretje adók. és plr., 
pakraci j., hiU .U, f. 271, Sz., kg. Buc, 1.4-d kh .. Varasd "n&. Varaztlin, krapinai j., es.· o. 
lal. Pozsega- Po!etra. jb. és ah. Pnkró.cz Pakrac. uer .. tje, u. t. es u. p. L.alireLje. 
cs. 11. Bucko Kamensko, 78, XXVll, SU, u. L Zullrett~kl Kozjak O, Zacretje adók. és plr., 
Pakrácz Pakrac, u. p. Buélto Kamensko. Varasd t1111. Varaitl·itt, krapinai j., es. o. 

Zabrdske Prgomelje O. Zabrdske Prg••melie Zacretje, u. t. és u. p. Zacretje. . 
adók., l:!u6 pk., Pozseg11 t~m. Poiega, pakráczi Zaiíretskl Prot~euik O, Zaérelski Pustodol 
- pakraci j., cs. o. Bucko Kamensko, u. t. adók., Za.(:retje pk.., ·VIJrtJBd t~m. Varaiain, 
Pakr~cz Pakrac, u. P• Bu~ko Ku.men11ko. krapinai j .. cs. G. Zal!retje, u. t. és u. p. Zaéretje. 

Zahrdske Rogulje adók., Buc pk., X Jakovci. Zaéret.11kl Pustodol adók., Zacretje pk., X 
Ja~orov.ca, Zbrdske Rogulje; Poueg11 tlta. - Strucljevo, Tt!m••vec, Zacretski Prosenik, Zai\retski 
Poiega, pakraczi pakraci j., ház 6,, ! 446. Pustodul, Zleé; V11r1JBd um. Varaidin, krapinai 
Sz., rk. Pakrácz Pakrac, kg. Buc, !Jt7'l! kh .. '·• haz 180, ~ 1.4fH, H., rk. Za~retje, l.fi5:& kb., 
lsJ.• · Poit>p1 · jb. es ah. Pakr;\cz- •sz. Varasd Vamt!in, jb. és ab. Krapina, c.s. D. 

·l'ak.t-ac, cs. o. Bucka Kamensko, 78, XXVll, 89. Zal!retje, ö3, XXV, 81, u. t. és u. p. Zaéretje. 
u. t. Pak1·ácz Pnkrao, u. p. Bucko Kamcnsko~ Zacretsld Po.stodol o, Za~retslri Pustodol 
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adók,, ZRé1·etje pk., Vartuti ·vm. Vara%dith j., (), ca. G. Cirkvenica Crikvenica, •· t. és 
&rapinai j., cs. G. Za.c!relje, u. t. és a. p. Zai!l·etje. u. p. Novi. 

Z-ó~etsko Zavrije O, Pa.c!etina adók., Zal!relje Z a g o n l. Zagoni. · 
pk., Varasa vtll. Yaraiain, krapinai j., ca. G. Zagont r., SzentgyOrgy Sveti Juraj adók.. is 

· 7..&1~retje, a. t. és a. P• Zac!retje. pk., Lika-KorbatJa vm. - Lika-Krbava, zenigi 
Z a d nj i Z v e il aj l. Gornji Zveéaj. senji j.~ cs, G. Jnblanac, u. ~ és u. p. Szent-

.Zadoborje adók., Ja!'!kovo (u Malom Erjavou) györgy Snti Juraj. . 
pt,, X Bridiéi, Kruti6i, Priseloi, Zadoborje; Zágráb Zagora Q, Krapina adok. és plr:., Varasel vm . 

. 1•tn. Zagreb, ké.rolyvároai karlovaci j., hAz Va,·a!ain, krapinai j., os. G, Krapina, u. i.. és 
~15, f. 706, H., 1·k. :Mabicno és Netretiéko Zavrsje, a. p. Krapina. · 
t.86t k!:., ·tsz. ZAgrAb Zagreb, jb, és ah. KAroly- Zagoraéta Varoli r-, Brezik adók., Medak pk., 
város Karlovac, cs. O. Du ga Reaa. és Svetice, Lilt:a· Korbava tJm. Lika-Krbaf1a, gospiéi j., .; 
~6, XXVI, 81, u. 1. Károlyriros Karlovac, a. p. cs. O. Medak, a. t. és a. p. Medak, 
Jaatovo. Zagorailki tjrdiéi 0, Modru!lko Zagorja adók., 

Zadobo1•je Q, Zadoborje adók., Jükovo pk.. Modru!l pk., Moa.rua-Fiume 11m. Moar·u.i-
Zdgráb wm. Zagt·eb, kirolyvárosi karlovaci Rijeka, ogulini j., cs. G. Modru§, u. t. és u. P• 
j., ca. O. Doga Resa és Svetice, u. t. Kúoly- ~odru§. · 
Táros Karlovac, u. p. Ja!ikovo. Zagorai5kl Koliéi 0, Modt'llsko Zagorja adók., 

ZadJ'&Tec O, Komor adók., Ma&! pk., Vara.rtl Modrus pk., ·Modrus-Fiume 11m. Modt'"s-
wta. Varaidin, ziatari j., cs. o. Zallretje, a. t. Bijeka, osulini j., cs. O. Modro!!, a. t. és u. P• 
Gomja Bedekoviíina, u. P• Orehovica. Modrui!. 

Zadrlnak f'"'l, Krmpote adók., Ledenice .pk., Zagorje adók., Veljun pk., X Sparenja"' VP-
Mo.drus-FimnB vm. Modrt68-Rijek(;J, cirkve- Ijunski Ponorac, Vodjevié-brdo, Zagorja; Modt·ús-
uicai c1·ikvenicai j., cs. o. Cirkvenica Crikve- Fiulne vm. Moarui-Rijeka, szluini slunji 
uica, u~ t. és n. P• Klenovica, j,, hAz 8!, !. n06, Sz., kg. Veljun, 1.!90 kb., tsz. 

Zadrkono Q, Komin adók., Szentivánzelina Ogulin, jb. és ah. Szluin Slunj, cs. o. Veljun, 
- Sveli l van ZP.Una p_k., Zágráb 111n. Zagreb, 79, XXVI, 84, u. 1. és u. p. Szluin Slunj. 
uenüvA.nzelinai avetiivanzelinai j., cs. o. Szent- Zagorje 0. Zagorje adók., Veljon pk., Motlrva
ivánzelina · Sveti I van Zelina, a. t. és a. p. Fiume tm. Modrus-Rijeka, szluioi slunji j .. 
Szentivánzelina Sveti Ivan Zelina. cs. G. Veljun, u. t. és u. p. Szluin Slunj. · 

Zadu.braTje adók., Trnjani pk., Pozseg a vn1. Z n 1 o r j e l. Modru!iko Zagorje~ ' 
- Polega, brodi j., biz lit, !, t.07, H., rk. Trnjani, Z a G o r om l. Zagora. 
ts. Klotocevik, !.169 kb., tsz. Pozsega Zagoraka Clglenioa Q, adók., Za~-

-jb. éa ab. Brod, cs. o. Garcin, 78, XXVIII, 91, retje pk., Varasd f1m. Varald,n, krapioai j .. 
m. b., •• t. és u. p. Garllin. cs. O. Z~retje, a. t. és u. p. Zallretje • 

.Zadabra"Jje (j, Zadubravje adók., Trnjani pk., Zagorska KopriTnioa O, Gjurmanec adók. é.:i 
Ponaga '!lm. Poiega, brodi j., ca. o. Garcin, pk., Yarl)ad 11m. Yaraldin, krapinai j., cs. ö. 

u. t. és u. p. Garllio. · Krapina, u. t. és u. p. Krapina. . 

· ZadTorako adók., Brezovica pk., Zc6g·1·cíb vm. Zagorska Lipnioa O, Cresnjevec adók., Tuhe!j 
- Zagreb, zágrAbi zagrebi j., ház 4-3, i. 427, pk., Varasd vm. Varalain, klanjeci j., cs. ö. 
H., rt. Goli B1·eg, 1.007 kh., tsz. és jb. Zágráb Klanjec, u. t. Klanjec, u. P• Tuhelj. · 
Zagreh, ab. Sziszek Sisak, ca. G. Odra, ö3, XXV, Zagorska Sela adók. és pk., X Bl'ezak.ovel·, 
81, a. t. Stopnicki Le•~ovec, u. P• Odra. Gornji Skrnik, Sutlanslr.i Poklek, Zag.:mka. Sei u; 

Zadvorsko O, Zadvarako adók., B1·ezovica pk., Varasd t1m. VaraJtlin, klanjeci j., ház 2i3, 
Zágráb vm. Zagreb, zAgrAbi za~rebi j., cs. f. 1.1í0, H., (), 1.857 kh., tsz. Varasd Varazdin, 

.t'J. Odra, u. t. SLupnicki Leskovec, u. p. Odra. jb. Klanjec, ah. Krapina, cs, O, Desinié, 68, XXV, 
ZagaJoi ~~ Valpó Valpovo adók. és pk., 81, u. t. Desinié, ~- .· 

VerDcse t1m. Virov-itica, eszéki osijekij., cs. o. Zagorska Sola O, Zagorska Sela adók. és pk., 
Yalpó Valpovo, u. t. és u. p. Val p ó Valpovo. Varasd tl7n. Varaid in, klanjeci j., o, cs. ü. 

ZaglaTCl ~ 1, Brotnja adók., Srb pk., Lika- Dt>sinié, u. t. Desinié, ~ . 
.Korbat1a tJtn. Lika-Krbava, alsó:apaczi donji- Zagorski Glogoveo O, Úresnjevee adók,, Tu-
lapaci j., cs. O. Doljane, a. t. és u. p. Srb. helj pk., Varasa vm. . Varaidiu, klanjeci j., 

Zugolik C 1 Grbajel adók., Bród K.Jm. B1·od us. ö. Klanjec, u. t. Kl11njec, a. p. Tuhelj, · 
na Kupi pk., Modrus-l<'iutne vm. Z4.'gorskl Jesenovec O, Klokovec adók., Krapi-
Rijeka, delnicei j., cs. o. GtroYo, u. t. Bród oateplicz Krapinske Toplice pk., Varasd vm. 
K-/m. Bl'Od na Kupi, n. p. Kuzelj, Vat·aiain, pregradai j., cs. o. Prelj'rada, a. t. 

Z-agon O, Novi aclók. és pk., Moch··us-Fiume és u. p. Krapinaleplicz Krapinske To1>lice • 
-''"· Modrus-Rijeka, cirkvenicai crikYemcai Z:1gorskl LuZami O, Jesenje adók., Gjurmaní'c 
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pk., Varasd tim. VaraJdita, kropinai j., cs. G. Z a h um l j e I. Breznii!ki Hum. . . 
- . ' . . . . . 

Bednja, u. t. és u. p. Krapina. . Zalstovoe. adók., Sveli Petar Orehov~e pk .• 
Zagorskl Pt·opn!ítovee o .. BudinA~ina adó·k. Be loDár-Karas ""'·. Bjelovar-"Kriiet~ci, kGrGsi 

és pk., Varasd vm. Varaidita, ziatari j., cs. G. krilevcii j., ház 78, :E. fH!i, H., rk. Miholjec, 
• 

Zajezda, a. t. Budin§éiD;D1 a. p. Hra§éina-Trgo- 1.669 kb., tsz. Belová.r Bjelo_var, jb. és ah. KGrGs 
vis6e. - Krilevcl, cs. G. Sveti Pelar Orehovee, 161 XXV, 

Zfgorskl 8kalié O, Jelenjak adók., Desinié 88, u. t. Gomja Rijeka, u. p. Sveti Petar Orehovec. 
pt., VaraGd vm. - Varaidin, pregradai j., os. ö. Zalstovec O, Zaistovec ndók., Sveti Petar 
Desini~, u. 1;, és u, p. Desinié. . Orehovec pk., Be.lO'Dár-KórtJs vm. BjelofJar• 

Zágráb Zogreb tjv. és fc5vliros, Zágráb vm KriietJci, kGrGsi krilevcii j., cs. G. SveLi Petar 
- Zagreb, hú 8.830, :E 79.038, H., szlovén, n., Orehovec, u, t. Gornja Rijeka, u. p. Sveti l>etar 
m., sz., cseh, o, ~, -~, eJ", .:f-, x), 1 Üi20 kh., Orehovec. . .. 
tsz., és a~. helyben, cs. G. helJben, 63, _XXV, Z_ajacko selo adók., Krailé pk., X Po!un. 
81, r. _[11 e. . Vrhova~ki Sopot, Zajnők o selo; Zágráb vm.-

Zagrad r., Slankamen adó Slari Slankamen Zagreb, jaakai jastr!!bar11koi j., ház 69, i. 380. 
pk., 81erlm '"''· Srijetn, ópazovai slarapazovai H., rk. Ozalj és Vrhovac, 4~!1 kh., tsz. 

• • 

j., oa. G. Slari Slankamen, u. t. UjzalAnkemén Zagreb, jb. és ah. Jaska Jastrebarslto, os. G. 
Novi Slankamen, u. p. Stari Slankamen. · . · Krdié, 96, XXVI, 8!1, u. t. és u. p. Krdió: 

Z a g r a d I. Driveniak-i Zagrad. Zsjacko seloo O, Zajaiíko Belo adók., Kralié 
Z a g r 11 d l. Ogulin. pk., Zágráb vm. Zagreb, juk ai jastrebarskoi 
Zagraiicl adók., Netretié pk., )( Netretifko j., es. G. Kraaié, '!i. t. és u. p. KraJié. 

Bulr::ovje, Skupica, Zagradci; Zágráb tltn. · ZCJg· Zajezda adók., Budinsfina pk., ){ Gertovee 
reb, károlyvárosi karlovaci j., ház 96, :E 710, Zajezda; Varasd tlm. Varazdin, ziatari j., hál 
H., rk. NoYigrad na Dobri, 1.33:2 kb., tsz. Zágráb 2::!4, :E 1.!164, H., o, 41..382 kb., tsz. Varasd Va.
- Zagreb, j b. és ah. Károlyváros Karlova e, rn!din, jb. és ah. Zlatar, cs. G. helyben, 63, XXV. 
cs. G. Dura Resa, 96, XXVI, 84, u. t. Károly- 81, u. t. és u. p. BudinMina. · 
v:í.ros OKarlovac, u. p. Nelrelié. Zsjezda O, Zajezda · adók., Bu!linséina pk •• 

Zagradcl O, Zagradei adók., Netretié pk., Varasd 11m. Varaiain, datari j., o, OB. G. 
Zágrtib .,",, Zagrsb, károiJVArosi karlovaQi helyben, u~ t. és u. p. Budinséina. . · 
j., cs. G. Dup Resa, u. t. KárolyvAras Karlo- Zajlle adók., Buií pk., X Buéka. Ravna Gorat 
vac, a. p. Netretié. · Jankov Potok, Mella, Zajile; . Poesega em.-

adók., Brodski Drenovae pk., Po .Se ga Poiega, · pakraczi patraci j., ház !&,, !. 7t!, 
f)llt, Poiega, brodi j., hAz 110, :E H., rk. szlovén, sz., h.. rk. Badljevina, kg. Biela, 6.188 
Buiíje, !.665 kh., tsz. PoZBOBa Polega, jb. és kh., tsz. Pozsara Polera, jb. ·és ah. Pak.rácz · 
ab. Brod, CB. o. Pleternica, 7~, XXVIII, 91, 11. t. Pakrac, cs. G. Bucko Kamensko, 78, XXVII, 8ft,. 
~s a. p. Ratkovica. · u. t. Sira~, 11• p. Bul!ko Kamensko. . · 

Zagradje O, Zarradje adók., Brodski Drenovae Zajile O, Zajile adók., Buií pk., Poesega vm. 
pi., Pozsega v·ni.. Pozega, brodi j., cs. G. Ple· Poiega, pakráezi pakraci j., es. G. Bueko. 
ternic&, u. t. és u. p. Ratkovica. Kamensko, u. t. Sira6, u. p •. Bui!ko · Kamensko. 

ZagraJ O, Mahii!no adók., Jukovo pk., Zágráb Zak.lnnova Varoli r"l, Mogovié adók., Medak 
""'· Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., cs. G. pk.,- Lika-Korba·11a t~m. Lika-Krbafla, 10spiéi 
KárolJvfuos KBJ.•lovac, u. t. KArolyváros Kai·· j., cs. G. Medak, u. t. és u. p. Medak. · 
lovac, u. p. Jdkovo. Zaklepica o. Breri adók. és pk., Zágráb""'· 

Zagraja r., Lupinjak adók., Hum na Sutli Zagreb, dugoseloi j., cs. G. Klostar lvanié, 
pk., Varasa tlm. Varazdin, progradal j., es. ö. u. t. lvanic vár lvanif.-grad, u. p. Bregi. 
Humaki Brod, u. t. Pregrada, u. p. Hum na Sulli Zaklopac a.dók., Srb pk., X Donji Zaklopac, 

· Zagreb Zágrilb tjv. és fc5vAros, Zágt•tib tJm. Gornji Zaklopac, Snvajski Brezovac; Lika-Kor· 
- Zagreb, ház 3.830, !. 79.038, H., szlovén,. n., ba·ua vm. Lilca-Krbava, alsólapaczi donjita
m., sz., cseh, o, ; , ~, d", J), 11.6~0 kb., tsz., paci j., ház tsö, iE M,, Sz., kg. Donja Su vaja, 

és ah. holy ben, cs. 6. helyben, öS, XXV, 81, :t.700 kb., tsz. Gospié, jb. Alsólapacz- Donji Lapac, 
:f, _[11e. • ah. Gra~ac, cs. G. Srb és Doljane, 79, XXVl, 86,. 

Sljemo 'l, Grallani adók., Sestine u. t. és u. p. Srb. . . 
pk., Zágt·áb vm. Zagreb, zágrábi zagrebi j., Znklopaea 1'""1, Li~ko Peh·ovo selo adók. és pk.,. 
cs~ O. Zágráb Zagreb, u. t. Zágráb Zagreb, Lika-Korbava v1n. Lika-Krba1:a, korenicai j.,. · 
u. P• Sestine. . cs. G. Liliko Petrovo selo, u. t. és u. p. Lillko. 

Zallrl O, llelo adók., Bród K.Jm. Bi:od na Petrovo selo. - · . 
Kupi pk., Moarus-Fi1une vm. Modrui-Bijeka, Zakopa O. Zakopa adók., Dvor pk., Zágráb vm •. 
tieinicel j., cs. G. l:srod-Moravice, u. t. Urod-Mora- - Zagreb, dvori j., cs. G. Dvor, u. t. ~ u. p .. 
vice, u. p. Bród K.jm. Brod na Kupi. Dvor. . 
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2akopa adók;, Dv or pk.,. Zágráb vm. Zagreb, Varasd . vm.. Varazel in, ivaneci ~.. ·ca.. o. 
dvori j., haz 44, i. 3U, Sz., kg. Dvor, 9u2 kh., Bednja, il. t. Ivanci, u. p_. -Bednja, . . ·' . 
tsz. Petrinja, jb. Dvor, ab. Petrinja, ca, O. Dvor, 96, Z a l u z j e l. Suvajsko Znlu2je. .., . 
XXVII, 88, u. t. és a. p. Dvor. . Zalninlca adók., Vrbovine pk., X Brakusov::a 

ZakoreDje adók·., Poleski Brestovac pk., Po- éelina, Brakusovli. Draga, Cvijnnovié-knée, ·Gola 
eu ga vm. Pozega, pozsegai polegai j., ház Brda, · Za:lulnica; Lika·Korba11a· 11111. . LikC4-
37, f, !137, H., rk. Poteaki Brestovac, 1.058 kb., Krba11a, otocsáni otowi j., h6.z 218, !.1.17-J, 
tsz., jb. és ah. Pozsega Po!ega, cs. O. Pozsega Sz., "f, rk. Sinac, k1. Vrhovine,. kh., \s1. 
- Polega, 78, XXVIII, 91, 11. t. 6s u. p. Pozsega Gospió, .jb, &l ah. OtocsAn Otooac,. cs. ·ll, Vrho-
- Polep. · vine, 79, XXVI, 86, 11. t •. Olocslin Otol!ac, 

Zakoronje O, Zakorenje adók., Polesti Bres- n. p. Vrhovine, , · · . :: ·.. . : ' 
tovac pk., 'fonega 11m. Polega," pozsegai Zalnbloa o, Zalulnica adók., Vrhovine pk., 
pozegai j., cs. o. Pozsega Polega, u. t. és Lika-Korb1J111J 11m. . Lika·Krbava, otocsáni. . 
u. p. Pozse1a Polega. . otocaoi j., .:f, os. o. Vrhov.ine, u. ·t. Otocaán -

• • • 

. Z:tkosa n, SzentgyOrgy Sreti Juraj adók. és Otocno, 11. p. Vrhovine. . . ~: · , , . 

• 

Jlk., Lika-Korbava vm. Lika-Krbava, zenggi Zamall6 n, Krmpote adók.,·: Krivi Pu~ pk., 
=--- senji j., os. ll. Zengg Senj, u. t. és u. p. Lika-KorbaviJ tim. Lika-Krbaea, · :-
Sznntgyllrgy Sveti J ura j. senji j., cs. ll. Vra tnik, •• t. Senj, u. p • 

Z a K o s o m l. Zakosa. · Krivi Put. . · , · , : 
Za Krstom r-., Maradék Maradik adók. és . Zamlaöa adók.,Dvor pk., Zágráb t~m. ZrJ· 

pk., Beerém 'Vm. Srijem, iregi irigi. j., cs. O. greb, dv\lri j., ház. 39, !, 3!8. H., sz., rk. Divn!la, 
Ireg Iri,, u. t. BeAka, u. p. Maradék' Maradik. kg. Dvor, 468 kh., taz. Petrinja, jb •. Dvor, ah. Pet· 

Z a k u t ek l. Sestine: rinja, cs. ll. Dvor, 96, XXVII, 83, u. t. és u. p~ Dvill!. 
Zala Draga O, Strljevo adók., Krasica pt., ZamlaiSa o, Za.mlaéa adók., Dror pk., Zdgráb 

lriorlrus-Fiutne f1m. Morlrt.e-s·Bijeka, swaki j., VII~. Zagreb,- dvori j., os. o. DVQl', a. t. es - . 
cs. O. Su!lak, (Buocari), u. p. Skrljevo u. p~ D'vor: . . , .. :·: 
• Zaleslna O, adók. és pk., Modrus· Z a m l a a a l. Znmlace. . · . . . . 
Fiume "'"· Modrus·B·ijekrJ, delnicei j., es. O. Zamlaiíe adók., Vidovec t~k., .. X · Űari()'Vec, 
Delnioe, u. t. és u. p. Delnice. Zamlace; VariJ8cl vm. - Varaldin, varasdi·--· 

Zalika rt, Kaludjerovao adók., PeruAló pk., varaidini j., bh 90, !, 61!, H., rk. Vidovec, 1.098 
Lika·Korbat~a "'"· Lika·Krba'Da, peruiiéi j., kb., tsz., jb. és ab. Varasd Va:raidin, oa. o. 
cs. o. Peruiió, u. t. és u. p. Pe1-ufié. Ladanj-;ko Brezje, 16, XXV, u. t. Y arasd-:-. 

l. a L ik o·m l. Zalika. Va1·aldin, u~ p • .Vidovec. . · . · · 
Zallpnfk rt, Ledenice adók. és pk., Morlru11- Zamlaiíe O,· Zamlace adók., Vidovec pk., fa-

Fi1nne 11m. Modrus-lUjeka, oirkvenicai erik· rasd ""'· Varaiclin, varasdi yarazdini ;j., 
venicai j., cs. o. Cirkvenica Crikvenioa, u. t. os. O. Ladanjsko Hrezje, u. t. Varasd. Var.,.din, 
és u. p. Klen~vica. u. P• Vidoveo. . ·. 

Zaloj adók., stanltovac p'k., Zágráb vtn. Zamladinec Q, M~kovec adók., Sve~ Petar 
Za.greb, glinai j., ház 61, f. 808, H., rt. Siiinec, Ore?ove~ pt., ~elova~-K~~ö~ !'"'· _BJelotJar-
1.331 k.h., tsz. Petrinja, j b. és ah. G tina, os. o. Kt·."le11Ch kOrOBI kr1lev~u J·:. os. D. SveU Pe: 
Bovié, 96, XX VI, 83, u. t. és u. p. Glina. ta.1· Orahoveo, . u. t. GomJa. R:tJek:a, u. P• Sveh 

Zal ; O z l . dók Sta k . k Z. 'b Petal' Orehovec. . 0
"
17 

' ba 0

1
l. o. .. ·• ~ oBvac. P '' a_..ur~ Zamlaka O, Semavec adók. és pír;,· VMasti 

tlln. - .DtJgre 1 g Inii.L..J., CS, u. OVlé, Uo ao es u ~cl' d' "d' ; · · " Gr • vn&. r araz \n, varas 1 vara .. 1m J.1 c.a. u. 
u. P• ma. - . Varasd Varafdin, u. t. és u •. p •. Vnralid -va-

Zalug O, PriSlin adók., Hum na Sutli pk., rafdin. · · · · · 
Varasa t~nJ. Varddin, pregradai j., cs. ll. Zamost O, Plesce ndók. és pk., Moti·J·us-Fs"me 
Humaki Brod, 11. t.· Pregrada, u. p. Hum na Sutli. tlnJ. _ Moclru8-Rijeka,' i!abari j.,· cs. o. Gerovo, 

Zalaka o.dók., KraAié pk., X Skaljevica, Za- u. t. és u. p. Plesce. · · · · : 
luka: Zágt•áb t•m.-- Zagreb, jaskai · jo.strebars- Z am os t l. B1·odski Zamost. · 
koi· j., ház 42, f 200, H., rk. Vrhovac, 679 kh., z a M o st om I. Kosinjski Zamost. · . · 
ts~ Zágráb Za.greb, jb. és ab; Jaska Jash·e- ZamrAj e O, Pokupsko Luka adók,, Recica plr., 
barsko, Cll. ö. Kra.Sié, 96, XXVI, s~. u. t. és u. P• Zágráb .,m. Zagreb, kArólyvárosf karlovaci 
K1·a.Aió. · j.,· cs. o. Kál·olyváros Karlovao, u. ·t. és u. p. 

Zaiuka O, Zaluka adók., Krasié pk., Zágráb Recica. · ·· · · · . 
"m. Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., cs. D, Z am r st e n l. Lipovo Polje • 
K raaié, u. t. és u. p. Kra§ié. Z o. m r s f e n I. Svetorocki Zamrsten. . . . 

Z a l u k a I. Lipméka Zaluka. Z a O t e ii l. OteA. · ~ . 
Zalulje O, Gornja Visnjica adók., Bednja pk., Zapoé O, Bln!evci adók., Severin na Kupi pk., 
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Jiotlrus-l<'iume tlfi,,-Modt·u8-Rtiie.l:a, vrbovskoi j,. Fitime tJm. :Z.lorlrus-RHeka, a•1~aki j., ca; o. 
•JS. G. Severio na Kupi, u. "- Vrbovsko, u. p. Su§ak, u. t. Su~ak, u. p. t'.:avle 
Plemenita!i. . Zanmol O, PlemPnila!l adók., ~enrin na Kupi 

Z a p e é i l. Zapeé. . pk., lllodrus-Fiume tJm. -- Motlrus-Rijeka, 
. Zapollca O, Strulec adók., Popovalia pk., Be- vrhovskoi j., cs. G. Severin na Kupi , a. t. 

lovár-Körös ""'· Bjelovar-Krize",ci, kulloai Vrbovsko. u. l'• PlemAoilaA. 
j., cs. G. Popoval!a, u. t. és u. P• Popovai!a. Znnlje adók. és pk., X Merljudra!je, Zavalje ; 

. Zapoljak r-., Medo.k adók. és pk., Lika-Kor· Lika-Korba'fJa tJm. Li.ka-Kt·be&'fJa, korenicai j., 
.. hava vm. Lika-KrbatltJ,BOspié.ij., ca. G. lledak, ház 18-<, i. l.tS:i, H., o, kg. Nebljus•, 6.1b0 kb., 

u. L és a. P• Medak. . · tsz. Gospié, jb. Kor .. nica, ah. OtocsAn Otoi!ae, 
7. a p o l j ak l. Saslavak. · cs. O. he. y ben, 79, XXVI, 86, _[ll e ~. 
Zapolje n, Adiamovci adók.,· Reietari pk., Zanlje o. Zavalje adók. es pk., Lika7Kor· 

Possega tim. PoiegtJ, '\ijgrndisbi novagro.· ba'fJa "'"· L1ka·Kt·ba1Ja, korenicai j., o, es. t;, 
diAkai j., es. O. Staro Petrovo selo, 11. t. és u. p. helyhen, _[8I e. ~- · 
Újgradiska Nova Grad~ka. . Zavlaka f""'\, Kalurma adók., Srb pk., Lika-Kor-. 

Z ap o lj e l. Dabarako ZnpoJje. ba11a "m. Lika-Krbava, alsólapaczi dooji-
adók., Brdovec pk., X Novi Dvori, lapaci j., oa. o. H•·b, u. t. és n. p. Srb. 

Zapreait: Zágráb ""'· Z11greb, zai!'rábi za- Zavodje O, ·Vrtbai!ki Pavluvac atlók., Medak 
rrebi j., hál i:W, i 1.490, H., rk. Brdoveo, 3.269

1
J·k.. Lika-Kot·ba'Oa "·"'· Lika-Kt·bava, i!'O&piéi 

th., tsz., jb. és ah. ZárrAb Zngreb, es. O. hely- j., es. o. M .. duk, u. t. ~letlak, u. p. Vrebae, 
ben, 53, XXV, 81, , ~. Z a v o d j e J. Harletsko Zavoolje. · 

Q, adók., uruovee pk. Zá g Zanatnle~ r., Jah;anac auók. és pk., Lika-Kor-
rtib •m. - Zagreb, zágrábi - zagrehi j., oa. o. ba'Oa vm. Lika-KrbatJa, zeuni B~DJi j., os. 
helyben, r. ~- o. Jahlanac, u. t. é::~ u. p. Juhlanae. 

Z a p r u d e I. Sveta Kl-r.&. Zavrh o. Z;r vr&Je adók., .Hr••u-Moraviee pk., 
Zaprndald Glogovec O, Sveta Klara adók. Moitrus-Fiume vm. Modrus-Rijeka, ddniceij •. 

és pk., Zágráb Zagreb, z!ifrábi za~ehi es. o. Bt·ou-.llora\ice, u. t. HrotJ-.\Ioraviee, u. p; 
j., Cl. O. OdJ'a, •• t. Nagygoricza Vehka Gorica, Sunato\'0 • 

• 

· u. p. Odra. 1 Zavr9je adók., Brod-Moraviee pk., X Colnari, 
lapradaki Otoi!eo Q, Sveta Klara adók. és DoDJa Lama11a UraH'a, Donji Sehovae, Goliki, · 

• 

• • 
pk., Zágráb 'Om. Zagreb, zágrAbi zagrebi Uoruja Lamana Uraga, Gornji S!!hovac, Gorieti, 
j., ca. G. Odra, •· t. Nagygor•cza \'elika Gorica, 1\avrani, 1-.lt"ptlée selo, Loka, ~a;.diéi, Nove Hile, 
11. P• Qdra. 1-'udgurani, hellar, Sajn. Sirnatovo, Zavrh Zavrsje; 

lapruciaki Otok adók., Sveta Klara pk., Zág· Muclrus-l•'iutn~: "m. Modru.1-lt·ijeka, tlelt.ieei j., 
ráb 11m. Za(J1'eb, zágrábi zagrehi . j., hAz b 7, haz l~:.!, ~ bU1, H., rk. Simalovo és_ l'ud,;lene, 
f. 40!, H .. rk. :Sveta Klara, 1.!<:"~ kh., tsz., jb. és :i.l ö4 k.h., tsz. Oguliu, j b. é::~ llh. Uelnice, es. G. 
ah._ ZArrAb Zagreb, cs. 6. Odt·a, ö3, X. A\', 81, B~· lllora vic~, \It), XX VI, 85, u. t. Brod-Mora-
a. "- Nagygoricza Velika. Gorica, u. p. OJra. Vlce, u. l'• Sunalovo. · . 

Zapruds\1. Otok 0, Zapruuski o ok adók., l Zavdje ~· /.a vrsje adók., Bro~_-Moro.vice. ~~·· 
S\·eti. Klara pk., Zágráb vm. Za gre b, zág,·á.ui Mudr·u.s-F,umc v~. -li'Iodrus-RIJeka, ~e lillCel J., 
- zagrabi j., cs. o. Odra, a. t. NHIYKOrieza ~~- O • .Hrod-.lloi'&Vlce, a. t. H•·or.l-Moravtce, u. p. 
Velika Gorica, u. p. Odra. · Su~alovu. . . . . . . 

Z · r-._ s lj dók D ,. 'k k. Mi ~ Z n v r li J e l. Netrehéko ZavrliJe, Padbelsko 
~reva , ., mo anac a ., re .. m p , 0&6- z · . p . V , · z · ..". ,.". d • R .. k 1 . . avriJe, u.stara Zavl'AJe, rabeéko ZavrsJe, a-

rt,B-.L' '"me .m.o rus- JJe ·a, sz uxm .. ts •1 -'" • 

si .. · ,. Rak · t. Hak: . ..re 11.0 ... u v '"Je. 
UDJI J., ca. u, oVJca, u. ov1ca, a. P• z " · 1 S'b' · 

D 1 'k · a v r " J e . 1 IDJ. 
re m · . . • . Zbelava O, 1\.uéau adók., upec pk., Varasd 
Zarline adók., KutJevo pk., X Knelcx, Zanlac; 'Dm. Varaidin, vat·asdi _ va1·aiuini j., cs. r •. 

Po1sega Poiega, pozsegai- poll'gai j .. Varusd Varllir.lln, n. t. és u. p. \'arasd Va-
hb 7o, :2. 467, H., 1·k. t'ule~ke Sesvete, 1.DU4 kh., ro..tolin. · 
tsz., jb. és ah. Pozs .. ga - t'olega, cs. O. Kutjevo, Zbig r-., Lukovo éugarje adók., Karlopaga -
78, XXVIU, 91, u. t. Ciglenik, u. P• Caglin. · 1\arlubag pk., Lika-Korbava vm. Lika-KrbatJU, 

Zal'llac O, Zarilac adók., Kutjevo pk., Po gospici j., cs. o. Kal'lo·pago Karlobag, u. t. és 
uega t~m. Poiega, pozsegai p· lell'_ai j., es. u. p. Karlopaga h.arlobag. · · 
O. Kutjevo, u. t. Ciglerd!l., u. p. Caglin. l.bitke o, P1·ezid adók. és pk., Morlrus-Fitm•e 

O, Rulié-selo atlók., Hreljiu pk., t'm. .Modr"s-Rijeka, eabari j., cs. O. Cabar, 
JiorJrus-Fiume tim. . Modrus·Rijeka, su§aki j .. u. t. és u. p. ·t'reziu. 
c~. o. Kralje~ca, a. t. és u. p. Hrt"ijin. Z!Jjeg adók .. Kanita pk., Pozsega vm. Po!ega, 

Zastenlce O, Grobnik adók. és. plt., Mod1·us- brodi j., ház SJ, i. 878, H., r., rk. Sumeée . 
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_ p. l:anHla,· kl!'· KnbaA, 1.676 kb., tsz. Pozsega nicai j., cs. O. Gareinica, "Ga t. és a. p. G_arei-
Polega, jb. és ah. Ba·od, cs, ö, Sibinj, 78, XXVHJ, nica. : 
91, 11. t. Brod, u. p. Uebrina. Zdeni5ec O. Siiéani adók., Cazma pk., Belo-vár-

O, Zbjelf adók., Kanila pk., Poe ae ga Kürös 11m. Bjelo11ar-KriietJci, fazmai j., os. O. 
• • 

.,,., PolegtJ, brodi j., cs. O. Sibinj, u. t. BroJ. Gazma, u. t. és u. p. Cazma. . 
u. p. Bebrina. Zdenclna adók., Klinfo. Sela pk., Z6grá"b 

Z b j e g 1. Lapaciti Zbjer, Moiíilski Zbjcg. vm. Zagreb, jaskai- jastreharskoi \., ház 68, 
adók,, Kutina pk., X Debela Kosa. E. 701, H., rk, Oki~ka Sveli Maríja és Sveti Martin 

Kuaoski K()sovac, Kutinsko Gojilo, Opaljena Kosa, pod Okieem, 7.799 th., tsz. Zága-Ab Zagreb, jb. 
Tnn.ka Kosa, Zbjegovaf11; Belovát·-Kürös 11m. ~s ah. Jaska Jas rebarsko, es. 6. helyben, 96, 
- Bjelovar-Kt·iie11ci, kulinai j., ház 93, i. 49:1 UVI. 8!!, r. ~ p. u. . 
H., rk. Kutina, 1.931 kb., lsz. BelovAr Bjelovar. Zdenclna Zdenfina adók., Klinfa Bela pk., 
jb. Kutina, ah. éazma, cs. O. Kutina, 16, XXVII. Zágráb - Zagreb, jaskai jastrebarskoi j., 
87, •· t. és u. p. Kutina. cs. o. helyben, r. ~ p. u. 

ZbjegoTaca O, Zbjegov116a. adók., Kutino. pk.. Zdenkovac r"\ hokovac adók,, Begteb pk .. 
Belovár-Körös vm. Bjelovar-Kriievci, kutinai Pvesc,qa 11m. Polega, pozsegai p,o!eif&Í j, 
j.. cs. O. Kulina, u. t. és u. p. Kutina, cs. O. Ruse vo, u. t. és u. p. Caglin. 

Zdellce adók., Kapela pk., X Bahotok, Donje Zdlltovo O, Ple!iivicka Reka adók.,. Ple~vica 
Zdelice, Gornje Zdelice, Jabuceta; Belovár-Körös pk., Zágráb'Dm. Zagreb,jaskai jastrebarskoi 
.,,,., BjelofJat·-KrisctJci, heloviri bjelovari j., j., cs. o. Jo.ska Ja.stteba.rsko, u. t. és u. p. 
biz 219, i. 1.099, H., rk. Miboljanec és Donji .Mosti, .Jaska Jo.slrebarsko. 
!.918 kb., · tsz., jb. és ah. Belovár Bjelovar, Z d i h o v o I. Hosiljevs"k.o Zdihovo. 
et. O .. Kapela, 16, XXVII, 87, u. t. J;'odravski Zeba r-, Muifori~ adók., l'lledak pk., Lika-
Ifovigrad, a. p. Kapela. Korbava 11m. L•ka·Krbat:a, gospiéi j., cs. o. 

Zdenac adók., Tounj pk., X Borovci, Brletiói, Gornja Ploea, u. t. é~ a. p. Meuak. 
Filipoviui, M(!aSiói, Orljak, Petrova. Drag a. Zebléi ,-." Pla!iki adók. és pk., Moilrus-Fiun~e 

Rebrovió, Zdenac; Modrus-Fiume tml. Modrus- vm. Modrus-Rijeka, ogulini j., cs. o. Pla!iki, 
Bijeka, ogulini j., ház ~1!1, :E 1.07~, H., rk. Tounj a. t. és u. p. Pla5ki. _ . 
és Tounjski Triié, kr. Gornje Dubrave, 3.700 kh., Zeblnec r-." PeAéenica adók., Le kenik pk., 
t.u., jb. és ah. Ogulin, cs. o. Josipdoi, 96, XX V l, Zágráb vm.· Zagreb, sziszeki . sisak.i j.,. es. G. 
86, a. t. és u. p. Tounj. Lekedk, a. t. és u. p. Le kenik. 

Zdenac O, Zdenae adók., Tounj plr., Modrus- Zeci r"\ PrimiAljan-ki Tdié adók .. Primiilje p~ .• 
liut~~e vm. Arodrt~s-Bijeka, oifUlini j., cs. o. Modrus-Fium.e vm. Modru8-Rijeka, szluini 
losipdol, a. t. és a. p. Tounj. slunJi j., cs. O, Primislje, u. t. Szluin -:-· Slunj, 

Zdenacki majur n, Zdenei adók., Orahovica u. P• PrimiAije. . . 
pk., Veröcee tnn. Virovitica, nasiczi nusict:i Zecevne n, Petrije.rci adók. és pk., Yeróc;.re 
j., cs. 6. Orahovica, a. t. Orahovica, u. p. Zdenci. vm. Virovitica, eszéki osijeki j., cs. ö. 
. Zdenacki OrloTRC o, Maii Zdenci adók,, Valpó Valpuvo, u. t. és _u. _P• .Petrijevc-i. . . . 
Gruhgno Polje pk., BeZovár-Körös 'IJm, Bjelo- Z e 6 e v 0 B r d o I. Seocnn1, .. 
flllr-KriietJci, grubisnopoljei j., CIS. o. Gruhi!!no ZeceT VaroA Q, Primislje adók. és pk., ]J:fodrus-
Polje, u. t. és n. p Grubisno Polje. Fiume 11m. Modrus-Bijeka, szluini slunji 

Zdenei adók., Orahovica pk., X Blatska, Dra- j.,. cs_. ~· PrimislJe, u. t. ::izluin ~lunj, u. P• 
pinka, Duga Medja, Orabovieke Podrumine, Zde- P11maAIJe. 
na~ki Majur, Zdenoi, Zokuv Gaj; Veröcee vm. Zeclca n,· Ogulinski Hrcljin adók., . Ogulin 
Vwot~itica, nasiczi nasieei j., liáz 175, f, 1.551"», pk., Modrus-Fiume 11m. Modrus-llijeka, ogu
m., h., t., rk. és kif. Obradovci, .f.66.f. kb., tsz. !ini j., cs. O. Ogulin, u. t. és u. p. Ogulin. 
Eszék Osijek, jb. és ah. Nasicz No.Siee, cs. ö. Zek.anovlél r-, Krivi Put adók. és pk., Lika
-ürahovica, 78, XXVIII, 91, u. t. Orahovica, u. p. Korbava vm. Lika-Kt·bava, z~:nggi senji j., 
Zdenci. cs. o. \ra tnik, u. t. - l:;enj, a. p. Ka·ivi Put. 

Zdenci O, Zdenci adók., Orahovica pk., Vertkze Zelcin adók., Vanj:;ka Valpovo pk., X Moéilno, 
"""'· Viro11itica, nasiczi nailicei j., cs. O. Zelcin; Verócec 'l.'m. "Virovitica, esztiki osijeki 
Orahovica, u. t. Orahovica, u. p. Zdenci. j., ház 74, i. 453, H., rk. Hlll'kanovci, 1.8-U kb., 

Idenel n, Orahovica adók. és pk., VerőeBe vm. tsz. Eszék - Osijek, jb. Esz~:k r .. l:;öváros Osijek 
- Viro·vitica, no.siczi nasicei j., cs. o. Ora- gornji l{rad, ah. Eszék Usijek, cs. ö, \'alpó
boviea, n. t. 01'ahovica, ~ p. u. Valpovo, 78, XXVUI, 91, a. t. és 11. P• Valpó

Z d e n c l. Brdovecki Zdenci, Brodski Zdenei. Valpovo. 
Zdoncnc Q, Paleiínik adók., Garesnica pk., Zelcin O, Zelcin adók., Vanjsko Valpovo pk, 

• 

IJelot'(Ír-Kö,·ös vm. Bjelovar-KrieetJci, gar!!s· Vet·öcse t'm·. Virot~itica, e~éki osijeki j., 
• 

• 
• 

• 
• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

• 

• 

• 

• 

1706 Zel Zia 

cs. G, Valpó 'Valpovo, u. 1;. és 11~ p. Va)pó tsz. Gospii!, jb, és ah. helyben, c9. ·ö, ·helyben:" 
Valpovo. · . haditengerészet, XXVI, 85, j,, .[ll e. 

Zelena Zaba 1""'1, AlsómiboljAez Donji Mihol- Zemun Zimony. tjv., Ssef'ém .vm. -
jae adók. és pk., Verócze tlnt. Virovitica, hliz ::!,!13!1, :E l7.1at, n., sz., h., m., cseh, (), .:f. 
alsómiholjil.czi donjimiholjaoi j., cs. o. Als{!- g), 9. 706 th., tsz. MHrovieza Mitrovioa; jb. és ab. 
miholjaoz Donji Miholjao, v.. 1;. és v.. p. Alsó- helyben, cs. O. helyben, 70, XXVIII, 91, .J:,, 
miholjacz_ Donji Miholjac. . :r. .[ll e. . . , .. . 

Z e l e n a J am a l. Hlebine. . . Z em u n l. Krapmski Zemun. . : . ·· 
Zelendvor r-, Petrijanecka Nova Ves . adók.. adók., Dubrava.pj[., X Zetbn,·1.g~~oli§ée; 

Petrijanec pk., VaraBd tim. Varazdin, va.1asdi Belo'IJár-Köf'ÖBtJm. BjelotJar-.KriistJci,. i!azmai 
- varaidini j., cs. o. Vinica, v.. t. V ini ca, u. p. j., ház 1:!8, f. 497, H., cseh, rk. Dltbra.va, 612 kb., 

• 

Petrijanec. tsz. Belovár-BJelovar, jb. és ab; Cazmn, ,cs •. IS. . 
ZelendvorsJd Qaj r\, adók., Petri- Cnzma, 16, XXVII, 87, u. t. és u.· p. D11brava' . 

janec pk., VarMii t~m. Vaf'aiain, varasdi.,_ Zetkan o. Zetkan adók., Dubrava pk.~ Bsl"tir~ 
varaidini j., cs. o. Vinica, u. t. V~nica, ·u. p. Körös tJm. BjeZovar-Kt·isevci, _éaz~ai j;, cs. o. 
Petrijanec. Cazmn, n. t. és n. p. Dubrava. . . · . . . . . · ·. 

Zelenike f"\ Cesarica adók., Karlopago Zgalliiée Q, Zetkan adók., Du.bra va pk., B.e10f1At'· 
Karlobag pk., Lika-Korbava flm. Lika·KTbatJa, Körös t11n. Bjelova.r-Krilevci, é&zf!lai. j., cs. t . 
gospiói j., cs. O. Karlopngo Karlobag, u. t. és Cazma, n. t. és u. p. Dubrava. · . .. , · . 
u. p. Karlop~o Karlobag. · Zgnrlé-brdo adók., Pokupst.o pk.,.· X..Cvetni6. 

Zeliéi r\, Gombje adók. és pk., Morlf'UB·F•ume brdo, Sestak-brdo, ZBUrié-brdo .; ·Z6g7•cib. "''"· -
""'· Moaf'ui-Bijska, ogulinij., cs. o. Vrbovsko, Za.grsb, pisarovinai j., ház 52, i, 3~1; H., rk. Pe-
a. t. és •· p. Gomuje. kupsko, t 306 kh., tsz. Zágráb . · Zagreb; jb, 

_ ZellnaQ, Breska Greda adók., Bregi pk., Zágráb rovina, ah. Jaska, es. O. Pokups]s.o,. 96, XXVI, 83, 
t~m. Zagf'eb, dugoseloi j., cs. o. Klostar Ivanió, n. 1;. Pisarovina, u. p. Pokupsko. · . . 
u. t. Ivanié vAr Ivanié-grad, n. p. Hregi. Zgnrlé·brdo O, Zgurié-hrdo adók., .Po1tnpab 

Zellnska Gora O, Hrnjanec adók., Szentiván- pk., Zágráb vm. Zagreb, pisarovinai j., .es. 6. 
zelina Sveü Ivan Zelina pk., Zágráb tnn. · Pokupsku, u. 1;. Pisarovina, u. p. Pokupsko.. · · 
Zagreb, szentivánzelinai · svetiivanzelina1 j., Zldlna r'l, Novaki adók., Gornji Miholjae_ pk •• 
cs. IS. Szentivámelina Sveti l van Zelina, a. t. Verőcse tim. VirotJitica, szlatinai alatinai j., 
és n. p. Szentivánzelina Sveti Ivan Zelina. es. O. Sopje, u.· t. Cahuua, u. p. Szlatina Slatina. 

. Zelinskl Brezovec 0, Sveti Helena adók., Zlmló adok:~ Vojnié. P.k:,. Moarus-Fiume_ ""'· 
Szenüvánzelina Sveti Ivan Zelina pk., Zágráb Moaru8-~1,1eka. V?JDl~l J., hu 17, f. us •. ~z., 
11... Zágreb szentivlinzPlinai svetiiv;~.nze- rk. Vukmamé, kg. Tusllovu~, !.116 kb., .tsz. Ognlin. 
!inai J., cs. o. S~entivánzelina Sveti I van Zelina, jb. Krnjak, ah. Szluin Slunj, cs. o .. Vojni6,. 96, 
•· t. és u. p. Szentlvánzelina Sveti !van Zelina. XXVI, 84, u. t. és a. P• Vojnié. . , . · , 

ZeliDskl Bukovec O, Hrnjanec adók., Szent- ~lmló O, Zimi6 adók., .. Vojnié. . P~·~ ~orlrau-. 
ivánzelina Sveti lvan Zelina pk., Zágráb F'~'!'s tim. Moar-us-B.'.J~ka, vo1Dlé1 J., cs. l. 
""'· Zagf'eb, szentivánzelinai svetiivanzeli· VoJm6, u. t. és a. P• VoJmé. · ·. . 
nai j., cs. o. Szentivanzelina Sveti Ivan Ze1ina, Zimony Zemun tjv. 8ze1·ém. vm. . SrijeM, 

.. u. t. és n. P• Szentivanzelina Sveti Ivan Zelina. ház ~.~H!.t, f. 17.131, n., sz., h., m., cs·eb, (), -t-. 
ZeliD.Ski Suhodol 0, Psarjevo adók., Szentiván· g), 9,706 kh., tsz. Mitrovic~a . Mitrovica, jb. ,éa 

zolina Sveli Ivan Zelina pk., Zágráb vm. ah. helyben, cs. lJ. helyben, 70, XXVIII, 9!1 j 1 • 

·zagreb, szentivanzelinai svetiivanzelinai j., cs. ö. ~.r. ..r e • .t'iR~>. . · . . 
Szentivánzelina Sveti !van Zelina, u. 1;. és n. p. Zimovnik r'l, Bezanija adók. és pk., 8serértt 
Szentivainz~;~lina - Sveti han Zelina. vm. Srijem, zimonyi zemuni j.! cs. IS. Zimr)ny 

Zellnsko JJnke'Yje Q, Pankovec adók., Szent· Zemun, u. t. és n. P• Zimony Zemun. 
ivinzelina. Sveli !van Zelina pk., Zágráb 11m. Zlnajevao O, Koransko adók., Perjasica pk .• 
- Zagreb, szentivánzelinai svetiivanzelinai j., Morl-rus-Fiume '11m. Moclrus-Rijeka, vojnjéi j .. 
es, o. Brokovlj~i. n. t. és n. P• Szentivanzelina cs. o. Perjasica, u. t. Generalski Stol, u. p. Per· 

• 
- Sveti l van Zelina. !&SIC&,. · . . 

• • • • 

ZeJiD.Sko VnkoTje O, Paukovec adók;, Szent- Zir r\, Zrmanja-vrelo adók., ZrQianja pk.,, LtktJ-
ivá.nzelina Sveti lvan Zelina pk., Zágráb tJJII., Korbava Vtll. Lika-Kt·bava, gra.cu~i j., ts. lJ. 

Zagrcb, szentivánzelinai-svetii vanz~:~linai j., cs. 6. Zrmanja-vrelo, u. t. és n. p. Zt·~anja-vrelo • 
Szentivánzelina Svetl lvan Zelina, u. t. és n. p. Zl'atar. adók., és pk., X Borkovec, Zlntn.r, Zla-
Szentivánzelina Sveti !van Zelina. . • . tnrski Ratkovec ; Vara-1~ 11m. . . VaraJel in, •la-. . . 

Zengg SonJ v., Lika-Korba'IJa t~m. Lika- tari j., ház 3!91 !. .!I.()Ut, H., 0, kr., Varasi-
Krbtwa, ház 467, i H., (3, -=f, 497 kb., Vnrafdin, !1.06~ th., tsz. Varasd Varddin, jb. 

• 
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és ab. helyhen, cs. O. helyben, 53, XXV, 81, n&Aicei j., ház 217, i. 759, H., rk. Nasicz-
_[ll e. ~- : · Na5ice, kg. Lond2ica, 3.fi!l4 kh., tsz. Eszék Osijek, 

-Zlatar Q, Zllltar adók. és pk., Vat·ascl vm. jb. és ah. Nasicz Ndice, cs. O. Nasicz NaAice, 
- TtJ,razain, zl.atari j., o. cs. o. helyben, 78, XXVIII, !Jl, irQ, :f, a. p. Nasicz Na~ice. 
_[l( e. Jfo ..Ab, . . · Z o l j a n B r d o I. Slukin Zoljan. . 

Zlatarski Hatkonc O, Ziatar adók. és pk., Zoljani adók., Svilaj pk., PoJSega ."m. -
Vt~r/Jscl vnl. Varazclin, ziatari j., cs. O. Zlatar, Poiega, brodi j., ház 13, i. 74, H., rk. Svilnj, 390 
u •. t. és a •. p. Zlatar. . kh., tsz. Pozsega Po!ega, jb. és ah. Brod, cs. ö, 

Grancarl O, VeleAkovec adók., Ziatar Svilaj, 78, XX VIli, 91, u. t. és u. p. Andrijevci • 
pk., Yaf'ascl vm. Varalcli1J, ziatad j., cs. ö. Zoljani O, Zoljani adók, Svilaj pk., Poutig" 
ZlatBl', n. t. Zlatar, u. p. Zlatar-Histrica. · vm. Polega, .brodi j., cs. G. SvilaJ, a. t. és a. p. 

Zlatarskl adók., Ziatar pk., X Ceti- Andrije:vci. 
novao, J,adislavec, Ziataraki Martinci; Varasel Zoljan Tajnovae 1. Tajnovac. 

• • • • • 

• 

."m. Varaiclin, ziatari j., ház 287, i, 1.4-~4, H., Zoretiéf o~ Jelenje adók. és pk:., Moclrus· 
rlr. Mal!e és Zlatar, 1.296 kb., tsz. Varasd Va- Fi11me t!m. Moclrus-Bijeka, suiaki j., cs. ö. 
raidi.R, jb. és ah. •Z! al ar, cs. ö. Zlata.r, 68, XXV, SuAak:, a. t. SuAak:, u. p. Jelenje. 
81, 11. t. és u. p. Zlatar. . . Zol'iói r-, Primii!iljanski Tr!ilí adók., PrimiAlja 

Ziataraki .Marttnci O, Ziataraki Martinci adók., pk., Morlrus·Fiume t:m.-Morlru8-Rijeka, szluini 
Zlata1· pk., Varasa . ."m. Varaid in, ziatari j., slunji j., cs. G. Primiilje, 11. t. Szluin Slunj, 
cs. O. Zlatar, u. t. és u. p. Zlatar. u. p. Primiilje. 

Zleé Q, Zalírelaki Pustodol adók.. Zalíretje pk., Z o r i é i J. Kurijevac. · · 
Varastl tJm. Varazclin, krapinai j., os. G. Zal'- Zorlclól O, Cirkvenica Crikvenica· adók. és 
retje, u. t. és a. p. Za.líretje. pk., Morlrus·Fiume tJm, Morlrus-Bijd:a. cirk· 

• 
ZJe Jame t"'l, Csepén -Cepin adók. és p'k., venicai crikveuicai j., os. o .. l:irkvenica 

Ver4tJte tJm. Virovitica, eszéki osijeki j., Crtkvenica, u •. t. és a. p. Cirkvenica- Grikvenica. 
cs .. IS. Csepén Cepin, u. t. és u. p. Cs.epén Zorkovao O, Mahilíno adók., Jükovo pk., Zá g· 
Úepin, . . ráb 11m. Zagt·eb, károlyvárost karluvaci j., 

Zlobin adók., Hreljin pk., X Zlobin, Zlobinsko cs. O. Károlyváros Karlovac, u. t. Károlyváro~ 
Brdo ; Moclrus-Fiume 11m. Moat·ui-Bijeka, Karlovac, u. p • .Jaakovo. . 
sui&.ki j., ház tM, i e4:l, H., o. 1.030 kb., tsz. Z o r ko v a e l. Vivodmski Zorkovac. 
Ognlio, jb. és ab. Susak:, cs.- O. Kraljeviea, hadi- Z o l' k o v a c L Zorkovac na Kupi. · 

• 

tengerészet. XXVI, 85, m.b., u. t. és u. P• Plase. Zorkovac na Kapt O, 'l'rg adók., Ozalj pk., 
Zlebin f""', Zlobin Hreljin pk., Moclrus- Zágt•áb vm.-Zagreb, károlyvárosi kariÚvacij., 

l<'iume tJm. Moarus-Bijeka, suiaki j., O• cs. O. cs. G. Sev1ce, u. t. Károlyváros-Karlova c, a. p. Ozalj. 
Kt uijevica, m. h., u. t. és u. P• Plase. Zov:UJ r-, lrlanastir Kruaedo! adók., Kruiedol 

:f.lobinsko O, Zlobin adók., Hreljin pk., pk., Sse·rém tJm. Srijem, tre;?i irigi J., cs. G. 
Modt'UB·Fiume 'Vm. Mod.ruB-Bijeka, su!iaki· j., lrer Irig, u. t. h-eg,_ Irig, u. p. Krusedol. 
cs. G. Kraljevica, u. t. és u. p. Plase. Zovljak t"'l, Grgurevci adók. és pk., Beerém tim. 

Zlogonje O. Donja ViAnjica. adók., Bednja pk., Srijem, mitrovJczai milrovic:u j., cs. O. Grifll· 
Varasd 11tll. Vat•alclin, ivaneci J., cs. G. Bednja, revei, u. t. Mitrovicza Mitrovioa, u. p. Grgurevci. 
a. t. Ivancf, 11. p. Bednja. Zrln adók. és pk., Zágráb vm. Zagreb, 
Zmajev~o~, VoiíinskiPopovaeadók.,Voeinpk., dvori j., ház 117, i. 781, H., O• ~.ö86 kh., tsz. 

Vert1r:se t/m. Virovitica, szlatinai slatinai j., Pelrinja, jb. Dvor, ah. Petrinja, cs. c'!. DivuSa., 
cs. o, ,Votiin, o. t. és u. p. Voein. 96, XXVII, 88, u. t. Dvor, u. p. Divuaa. 

Z IR e l o v o. ~ a l, Zmeloval!a. Zrin O, Zl'in adók. és pk., Zágráb tJm.-
Zno! O, O!trc adók., Lohor pk., Vat·asa ."m. Zagreb, dvori j., O• cs. O. Divuia, a. t. Dvor, 

- Yaraiclin, ziatari j., cs. o. Zlata.r, u. t. és u. P• Divusa. · 
•· p. Zia tar. · Z r i n j l. Zrin. . 

Zobenicin Gaj n, Ora.ova.e adók., Alsólapacz Zrlnjska adók., Veliki Grdjevac pk., Belovár
- ~onji Lnpac pk., Lika-Korbava ."m. Lika- Karas 11m. Bjelovat·-Krizevci. grnbisnopuljei 
Krba'Va1 alsólapaczi -- donjilnpaci j., cs. O. Alsó- j., hAz 166, i, 867, Sz., ru., h.. rk. Veliki Grd
lapac• Donji Lapao, o. t. és u. p. AJsólapacz jevac, kg. Na.gypiszanicza. Velika. Pisanica, 
- Donji La}>ac. ~-~3 kb.,. tsz. Helovár Bjelovar, j b. Grubiino 

. Zokoy Gaj f""', Zdenci adók., Orahovica pk., Polje, ah. BelovQ.r Bjelovar, cs. O. Veliki Grd
Verócu vm. Virovitica, nasiczi na§icei ·j., jevac, 16, XXVII, 87, a. t. Vtliki Grdjevllc: (XI. 
cs. G. Kloko~evci, u. t. Orahovica, a. p. Zdenci. Zrlnjsko O, Zrínj-ka adók., Velilli Gruje• ac 

ZolJan adók., Nasiez Na5ice pk., X N ovi Zoljan. pk., Belovár-Körös tJm. Bjelovar-Kri'ievcl. 
Potok ,Zo.l,;an, Stari Zoljan, Stukin Zoljan, Taj- grubisnopolje1 j., cs. G, Veliki 6rdjevac, u. t. 
novae; Ve·röcu ."m. Vit·ovitica, nasicld Veliki Grdjevac, ~-

• 
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Zrlnska Dt&IJ'A adók., Zrin pk., Zú.gráb vm. gral!aci j., cs. o. Zrmanja-vrelo, a. t. és •· p. 
- Zagreb, dvori j., ház 35, ! !131, Sz., kg. Zrmanja-vrelo • 
Zrinski Br ljani, 391 kh., tsz. Pelrinja, jb. Dvor, Zrmanjsko Krstn~e f""', Zrmanja-vrelo adók., 
ah. Petriuja. es. n. Divu§a, 96, XXVIf, 83, u. t. Zrmanja pk., Lika-Korbava vm.. Lika-Krblltla, 
Dvor. •· p. Divu~a. . graeaci j., cs. o. Zrmanja-vrelo, •• t. és u. p. 

Zrlnska Draga O, Zrinska Draga adók., Z1·in Zrmanja-vrelo. 
pk., Zágráb vm. Zagreb, dvori j., cs. o. Zrmanjski Doljaml O, Zrmanja-vrelo adók.. 
Divu!ia. a. t. Dvor, u. p. Di1•usa, Zrmanja pk., Lika-Kot·ba'IJa .Lika-Krbaflu, 

Zrlnska Pastara f'""'l, Gornje Bazje adók., ga·al'aci j., cs. ·O. Zrmanja-vrelo, L ~ és u. p. 
Lukica Lukai! pk., Verdcee vm. Virovitica, Zrmanja-vrelo. 
verc5czei viroviticai j., cs. o. TrézenfOld Zrm,.njskl Llpa6 f""', ·zrmanja-vrelo adók., 
Terezino Polje, a. t. és u. p. Lukács Lukair Zrmauja pk., Lika-Korbava t~m. .Lika-Krbafla, 

Zrlnskl Brdjani adók., Zrin pk., Zágráb vm. graeaci j., cs. O. Zrmanja-vrelo, u. t. és a. p. 
- Zagreb, dvori j., ház 81, ! 6:l5, Sz., =f=-, 3.307 Zrmanja·vrelo. 
kh., tu. Petrinja, jb. Dvor, ah. Petrinja, cs. ll. Zrmanj!!kl .Mracnj O, Zrmanja-vrelo adók., 
llivusa, !16, XXYII, 88, u. t. Dvor, a. p. Divu~a. Zrmanja pk., Lika-Korbava flm. Llka-KrbavtJ. 

Zrlnskl Brdjanl O, Zrinski Brdjani adók., graéaci j., cs. ll. Z1·manja-vrelo, a. t. és •· p. 
Zr;n pk., Zágráb 11m. - Zagrtib, dvori j., =f=-, Zrmanja-vrelo. 
cs. o. Divu!ia, u. t. Dvor, u. p. Divu§a. Zrnlél O, Dremlca adók. és pk., 

Zrlnskl Topolnnc adók., Kapela pk., X Do- Fiume "'"· Moclru8-Bijeka, ogulini j., cs. Cí, 
manjkuA, Jakoplice, JereUn, Slukiéevo selo, Ur .. znica, u. t. Jezerane, u. P• Drezuica. -
Zrinski Topolovac; Belot~ár-Kdrds 'IJm. .Bjelo· Zrnlé-poljana r"\, Podlapac adók, és pk., 
tJar-Kriievci, belov .. ri bjelovari j., ház· J16 Lika-Korbava Lika-Krbava., udbinai j., 
i. 1.6!4, H., ~' kg. Roviilée, 4.164. kh., tsz., jb. cs. ll. 1-'odlapac, u. t. Utlbinn, u. P• Podlapae. 
els ab. BelovAr Hj elo var, cs. o. Ka pel a, 16, Z u b i ó I. Kometnik. 
XXVH, ~7. u. t. LPpa,·ina, (g!. Zurilo 0, Dalja Dalj adók. és pk., Yertfoze 

Zrlnskl TopoloTac O. Zriu .. ka Topolovac adók., vm.- Virovitica, eszéki- osijeki j., cs. O. Dalja 
Kapela pk., Belovár-Köröa "'"· Bjelovar- Dalj, u. t. és u. p. Dalja Ualj. 
Krilef1ci. helovári hjalovari j., (;,cs. 6. Kapela, Zllt adók., Dvor pk., Zágráb v na. Zagreb, 
a. t. Lepavina, [8]. dvori j., ház 7!, ! 618, S:.r., kg. Jamnica, 1.!113 

ZrlnAélna r-., Ha&uojiAée ndók., Gm'Dja Rijeka kh., tsz. Petrinja, jb. Dvor, ah. Petrinja, ca. ö. 
pk., Varasel '""· Varazclin, novi1uarofl j., Dvor, !16, XXVII, 83, u. t. és u. p. Dvor. 
ca. O. Sveti Petar Orehovec, o. t. ~zentaván• .Zut O, Zut adók., Dvor pk., Zágráb 
zelina Sveti lvan Zelioa, a. p. Gomja Kijeka. Za,qreb, dvori j., cs. O. Dvor, a. t. és u. p. Dvor. 

Zrmanja adók. és pk., X étikova lilavica, Zvecaj O, Remete adók., Sestine pk., Zágráb 
Potkita, l-'upav~eva Glavica. Pupavcev Stublió, t~m. Za gre b, zágrábi zagrehi j.,_ cs. ll. Zágráb-
Vra~areva Drara, Zrmanja; Lika-Korbava vm. Zagreb, a. t. Zágráb Zagreb, u. p. Sestine • 
Lika-Krbaf1a, graeaci j., ház 33, ! !ttiO, Sz., ZvekoT&c O, Marinkovac adók., Klostar Ivanié 
kg. Zrmanja-vrelo, 9j.1 kh., w. Gospi~ jb. és ah. pk,. Belot~ár-Kdröa t~m. Bjelovar-Krilewci, 
Gral!ac, cs. ll. Zrmanja-vrelo, 79, XXVI, 86 ~azmai j., cs. ll. "Klo!itar Ivanaó, a. t. Dubrava, 
•• t. és u. P• Zrmanja-vrelo. . a. p. Klo!itar Ivanié. · 

Zl'lüanJa o. ZrmHDjll adók. és pk., Lika- z,·ijercl r-, Gornje Piavoice adók., Trojsbo 
KorhatJa t~m. IAka-Krbat~a, gral!aci j., cs. ll. pk., Belovár-Körr5s vm. BjelO'IJar-KriietJci, 
Zru1anja-v•·elo, u. t. és u. p. Zrmanja-vrelo. t.elovári hjalovari j., cs. ll. Kapela, u. t. Helo-

Zrmanja•Trolo adók., z .. manja pk., X B .. rovi vár Bjelovar, u. p. Mi§ulinovac. · • 

Podi, Dunji Gerovd, Gornji Javornik. Gut.lu .. a, Zvjorl••jak r\, Suhopolje adók. és pk., Ysrtk1e 
Magareée Polje, Maia Po pina, Natlvrelo Osljani, vm. Virot~itiea, -veröczei viroviticai j., cs. G. 
Olr•é, Paripova Draga, Razboj, Runjavica, Suhopolje, u. t. és u. p. Suhopolje. · · 
Smrdljivac, Tabariste, Vladutlié-draga, Zir, Zrmanja- Z v j e r i n j ak l. Senkov'lcki Zvjerinjat . 
vrelo, Zrmanjska Vrbica, Zrmanjske Krstai!e, Z v o n a r sk o se l o J. Lipnik. 
Zrmanjski Doljani, Zrman;ski Lipaé, Zrmanjski Zvoulk adók., FarkaAevac pk., Belová,.·Kót•ö• 
Mra~aj; Lika-Kot·bat•a vm. Lika-K,·ba'IJa, vm. BjelotJar-Kriie'IJci, belovári bjewvari j., 
gra.caci j,, ház 'i47, il. 1.638, Sz., T• rk. Palanka, ház Sti, ! -161, H., sz., rk. Cirkvena, kf. Bolé, 
9.7i! kh., tsz. Gospié, jb. és ah. Graéac, cs. ö. a76 kh., tsz. és jb. Belovár Bjelovar, ah. Kl!-

. helyben, 7!!, XX V l, 86, _[!i e. ~· •·Gs Kri2evci, cs. ll. Sveti Ivan Zahno. 16, XXVII, 
Zt'Wanja-vrelo O, Zrma.nja-vrelo adók., Zr- 87, u. t. Sveti Iva.n Zabno, u. p. Fa1·kdevac. 

• 

mu.nja pk., Lika-Ko1·bava vm. Lika-Krbava, ZTonik O, Zvonik adók., Fa•·ku5evnc pk., · 
iraéaci j., .::j=-, cs ll. helyben, _[!i e. ~. Belovár-Kó"t·öa ""'· Bjelova1·-KriletJci, helo-

Zrmnujska YrJiica f'""'l, Zrmanjn-vrelo adók., viri b.ielovnl'i j., cs. ö. Sveti lvan Znbno, •· '~ 
ZrmaDJa pk., Li~·a-Knrbal!a v111. Lika-J{rba w, Sn:ti h·an Zabno, u, p. Farka~evac. 
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tabica O, Gospié adók. és pk., Lika-Kot·b·a1Ja ZakBnjskl Dreznik O. :lalcanje adók., Ribnik 
nn. Lika-KrbatJa, gospiéi j., cs. ll. Gospió, u. t. pk.,· Zágráb tJm. - Zagreb. U.roly•Arosi kar
és n. p. Gospió. lovaci j., cs, ll. Svetice, u. t. KárolyvAras -

labjak adók., Gudovac pk., BeZotJát·-Körös Karlovac, u. p. Jurovski Bro.J, 
t~m. Bjelot~ar-Krilet~ci, belovAri hjalovari j.. iakale 0, Brlog adók. és pk., Lika-KorbavtJ 
hú 7~ :E 380, H., sz., cseh, rk. és kg. Rovisóe, Lika-KrbafJa, otoc. .. áni otofaci j., cs. ö. 
1.876 kh., tsz., jb. és ah. Belovál· Bjelovo.r, Utocsó n Otol!ao, n. t.. Zu ta Lok va, ll• p. BrloB-
os. o. Belovár Bjelovar, 16, XXVII, 87, u. t. és stacija. . 
u. p. Rovi§ée. -i a k u le l. Hol'avil!ke 2akule. · 

iabjak O, Zabjak adók., Gudovac pk., Bel o- Z a l c e v B r i j e g l. Dol, 
.-vár-Körös .,m, BjelotJat··Kt·isetJci, belovári -- iamarlja O, Kostanjevac adók., Soiice plr.., 

hjalovari j., cs. O. Belovár Bje.l.ovar, u. t. és Zágráb fJm. - Zagreb, ja.o~kai jastrebar~koi 
11. p. Roviiíée. · j., cs. ll. Kosto.njevac; u •. t. Krasió, a. P• Kos-

kbiJak O, Cerovac adók., Barilovió pk.. tanjevac. 
ltlotJrus-Fiume tJm. Modru8-Rijeka, vojniói j., iam a r i j a 1. iumheral!ko ieljezno. 
es. ll. Barilovi ó, Do t. Károlyváros Karlovac, i a m a r i j e l. iamarija. 
a. p. Barilovié. · · · iankonc r-., Oslrovo adók, és pk., B1erdflt . 

labnlk adók.,l:;emovec pk., X Bartolovec, :lab- vm. · Srijem, vukovari j., cs. o. Nuiítar,. •• ~ 
• 

nik; Varasa ·- Varaidin, varasdi var11!- Ostrova, u. p. Nuitar. 
tlini j., ház ~1, i. 560, H., rk. Bartolovec, 1.03~ inrovnlca O, I vanel!ka Kamenica adók., Ivanci 
kh., tsz., jb. és ah. Varasd Varaldan, cs. o. pk., Varasd t~m. Varaiain, ivaneci j., cs. ti, 
Varasd Vara!din, 161 XXV, 881 u. t. és n. p. lvanci, u. t. Lepogl.•va, u. p. lvanci. 
Varasd Vara!din. in.vnlcn O, Hagenj adók., Farkdevac pk., Be-

iab:nik O, Zabnik o.dók., Semovec pk., Varasa lo1Jár-Körös BjelotJar-KrisefJci, belovári 
""'· Ve~raldin, varasdi varaidini j., C:!. ö. - hjalovari j., os. ll. ~heai lvan Zabno, 11. i. 
Varasd Val'aldin, u. t. és u. p. Val'lloSd Sveti lvan Zabno, u. p. Farkaievac. 
''ara!din. adók., Sela pk., Zágráb ""'· - Zag· 

Zabnjaca r-., Crnac adók., Podro.vska Mosla- reb, sziszeki sisaki j., hAz ö•J, f. :H7, H., i), 
vina pk.,. Verőele tJm. . Yirowtica, o.lsómihol- kg. Petrinjo., 1.103 kb., tsz. ZAgrAb Zagreh, 
já.czi donjimiholjaci j., cs. o. Crnac, u. t. jb. és ah. Sziszek Sisak, cs. O, Sziszek Sisak, 

' Üai!inci, u. p. Crnac. 63, XXVII, bi, a. t. Lekenik, •• p. Sela. 
labojak O, Ravenska Velika o.dók., Raven pk., ia!lna O, Zalina adók., Sela pk., Zágráb 

B~lof1ár-Körös Bjelof1ar-KrisetJci, körösi .,m, Zagreb, sziszeki sisaki j., i), cs. G, 
- krizevcü j., os. ll. Vr bonc, u. t. KOrOs Sz1szek Sisak, u. t. Lekenik, u, p. Sela. 
Krilevoi, a. p. Raven. _ idala Répás adók., Uola pk.. Gambina, 

Zabno O, Sisal!ko. Odra adók., Sela pk., Zág- Répás Zdala, Zt.lalski Kunaci, Zdalski Ogorelo 
t·tib Zagreb, · sziszeki sisaki j., cs. O. PolJe; Belof1át•-Körös tma. BjelofJar-Kriievci, 

-Sisak, u •. t. és u. p. Sziszek Sisak. kapronczai kop1ivuicai j., ház 2!67, f. 1.1i!tl!1 H., 
Zakalj f'"\ Pallao adók., Grobnik pk., Modt'tts· m., o, 5.789 kh., tsz. Helovár ~ Bjelovar, jb. és ah. 

b'iume .,m. · Modrus-Rijeka, suiio.ki j., cs. ll. Kaproncza Koprivnica, os, ll. Gola, 16, XXV, 
Susak, u. t. Suilak, a. p. Cavle. 88, n. t. Gola, ~-

iakauje o.dók., Ribnik pk., X Jugovac, :lako.nje. idnla Répás (), Répb Zalala adók., Gola 
7..akanjsko. Sela, Zkaanjski B1·eznik; Zágráb .,m. pk., Belovár-Körös t~m. BjelotJar-KrisetJct, 
-- Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., haz 1711, kapronc~ai koprivnica. j., o, cs. o. Gola, a. t. 
i, 764, H., o, !.!O!J kh., tsz. Zágráb Zugreb 6o! a, ~- · 
j b. és ah, KArolyváros Karlovac, cs. O. Svetic.e, i d a i s ke C i g a n sk e K o l i b e l. !dala. 
96, . XXVI, 8{., u. t. Károlyváros Karluvac, Zth\lski IConaci r-., Répas idala adók, Gola 
u. p. Jurovski Brod, pk., Belof1cí.r-Körös .,m, Bjelovar-KriletJei, 

~aka.Dje O, Zakanje adók., Ribnik pk., Zágráb kapronczai koprivnicai j., c::~, ll, Gola,· n. t. 
tlM, Zagreb, károlyvárosi karlovaci j., o. Gola, u. p. Répás Zdala, 
cs. G. Svetiee, n. t. KArolyváros Karlovac, Zalalttko Ogorelo l'olje r-., Répás Zdala 
u. p. Jurovski ·Brod, adnk., Gola pk., Belovár-Körös tJm. Bjelovar• 

iakaojska Sela O, Zakanje adók., R~nik pk KriietJci, kapronezai koprivnicai j., oa. O. 
Zágt·áb tlm. - Zagreb, károlyvárosi karlovaci Uola, u. t. Gola, n.; P• Répás Zdala. · 
j., es. ll • .M.ali Modruipotok és Svelice, a. t. Ká.- Zdralovl adók., Trojstvo pk., X Novoseljani, 
roJyváros Karlo"tac, u. p. Jurovski Brod. p,·okljuvani, idralovi ; Belot~ár-Kör6s t~m. 
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Bjdovar-Kt·iietJci, helováli bjelovari j., ház 11m. Poiega., pozsegAi polegoi j., cs. 11. BiA-
W, !. 1.305, h., sz., cseh, kg. Novoseljani, rk. kupci, u. t. és u. p. Pozsega Polega. 
Belovár Bjelovar, !li.S85 kb., tsz., jb. és ah. Zlgroveo O, Sveti llija adók., Biskupec pk .. 
Belovár Bjelovar, es. ö. Belovár Bjelovar, Varasel 11m. Varazdin, varasdi varaidini j., 
16, XXVII, 87, u. t. és 11. p. Belová1• Bjelovar. cs. ll. Varasd Vara!din, •• t. Varasd Vara!-

tdralo"rl. O, Zelralovi adók., Trojstvo pk., din, a. P• VarasdtcpHez Varudinske Toplice. 
BelotJár-Köröa - BjelotJar-Kt·iievci, belovári 2tkovcl O, éabar adók. és pk., Moclru.~-
- bjelovari j., cs. ll. Belovár Bjelovar, u, t, és Fiume 11m. ltlodt·us-Rijeka, ~abari j., es, ll . 
R. p. Belovár Bjelovar, · Gahar, a, t. Gahar, u. p. TrMe. . 

Z e B a r l. Ogulin. Z i l i é i l. Joiavica • 
Z ej a v o i L Hrn!ikovrh. . 2lrcica O, Erdedska TiSina adók., Pala.njek tk., 
tejlncl O, Pluska adók., Veliko" Trgovisée pk., Zágráb tJm. Zagreb, sziszeki sisaki j., ea. i. 

"Varasd vm. Variddin, klanjeci j., cs. ll. Za· Sziszek Sisak, u. t. és a. p. Sziszek Sisak. 
bok, u. t. és 11. p. Veliko-TrgoviAél}• · 2irovao adók. és pk., X Bamjaiía, Carié-brdo, 

Z e j i n e c l. Zejinci. Dolina1i, Krnajski Potok, Ostojié-selo, RadaADiea, 
· 2elln r.., Ribnica adók., Novo éi~ pk., Ztí.g· Zirovac, Zirovaiík.i Mraiíaj; Zágráb 11m. ~•g

ráb Zagreb, nall'ygoriczai velikagoricai reb, dvori j.,. ház SO!, !. ~.397, Sz., T• rk. Gvolf.
j., cs. ll. Nall'YII''"'ricza V elika Gorica, u; t. Nagy- dansko, 8.779 kh., tsz. Petrinja, jb. Dvor, .ah. 
goricza Velika Gorica, u. p. Novo Ci.ee. Glina, cs. ll. helyben, 96, XXVII, RS, u.· t. Dver, 

!eljava O, Liiíko Petrovo selo adók. és. pk., u. P• Rujevaaki Beslinac. · 
'Lika·KorbatJa vm. Lika-KrbatJa, korenicai j., Zh·ovac O, Zirovac adók. és pk., Zá.grd.ll 11m • 

• 
· cs. ll. Li ako Petrovo selo, u. t. és u. p. Liiíko Pet- · Zagrcb, dv ori j., T-, Ziro va c, ll.• t. Dvor, 

• 

rovo selo. u. P• Rujevaiíki Befllinac. . 
Zeljemica O, Bela-Radovan adók., Vidovec pk., Zlrovacld llracaJ ~. Zirovac adók, és pk., · 

Varasd Varaedin, varasdi varaidini j., Zágráb 11m. Zagreb, dvori j., ca. o. Zirovac, 
cs. ll. Varasd . Vara!din, u. t. és u. P• Cerje- u. t. Dvor, u. P• Rujevacki Beilinac. 
Tu!Do• • Z i r o v n j a k l. Dubi ca. 

Z e l j e z n i c a l. I vanelika Zeljeznica. O, Novo brdo adók., Kravarsko pk., 
Z e lj e z n o L Zumberacko Zeljezno. Zágráb tJm. Zagreb, nagygoriczai velim-
2 em l j i é e v o l. Pa.celina. - goricai j., cs. ö. Lekenik. u. t. és u, p. Nau-
Zenkonc r-., Jarak adók, és pk., Szerém vn~. goricza Velika Gorica. - · 

- 8rijem, milroviczai mitrovicai j., cs. -ll. 
Zitomlr O, Jertovec adók., SzentivánzeliJta-Hrtkovci, Ilo t. Hdkovci, u. p. Jarak. . . • 

2ens.ka Sirana r.., Cameralmoravicza Ko· ~veti I~an_Zehna ~~·· Zá~ra~ ."m. Zagrc~1 sze~t-
morske Maravice adók. és pk., Modrus-Fiume lV~nzehnai svetilvanzel~D&l J., ;s._ ö. ManJa Bis-
t'lm. Modr"8-Bijeka, Vl'hovskoi j.~ cs. ll. tnca, u. t. és u. P• DoDJB KonJ étna. . 
Vrbovsko, u. t. Cameralmoravicza Komorske Zf.Taea ll, Boljevei adók. éli pk., Sterém 11111 • 

.Moravice, a. p. Vu!!ini6-selo. Srije111, zimonyi zemuni j., cs. ll. Boljeni, 
Zerjavlneo O, Sa5inovec adók., Ka&ina pk., u. t. Suriíin, u. P• Boljevci. 

Zágt·áb 11m. Zagt·eb, szenlivánzelinai sveti- tivaja adók., Dubica pk., Zágráb 11m. .Za1· 
i vanzelinai j.,cs. ll. Sesvete, u. t. Sesvete, u, p. rcb, kostajnicai j., ház. 225, ! 1.3tl7, S.z., T-, .rk. 
Kasina. Dubica, S.'töO kh., tsz. Peh·inja, jb. Kostajn'iea, 

2estllovac r-'1, Alsóm\holjáez Donji Miholjac ah. Petrinja, os. G. Dubica, 96, XXVII, 83, u. t. . -
adók. és pk., Verócee t~tn. Virovitica, alsó- és u. p. Su. . 
miholjáczi donjimiholjaci j., cs. ll. Alsúmihol- Zivaja 0 1 Zivaja adók., Dubica pk., Z6gráb 
jacz Donji Miholjac, u. t. és u. p. ALsómihol- vm. Zagrcb, kostajnicai j .• T-, cs. ll. Dcbica, 
já.cz Donji Miholjac. u. t. és u. p. SaS. . 

Ze!elovo _r.., Cernik·éavle adók. és pk., Mod- Zivci t""\ Hrib adók., Gerovo pk., Modrus·Fiume 
rus-Fiume Modrus-Bijeka, suilaki j., vm. Modrus-Rijeka, liabari j., cs. ö. Gerovo, · 
cs. ll. ·suAak, u. t. Su;uk, u, p. éavle. · u. t. és u. p. Gerovo • 

Z e! e l o v o s e l o l. Zeielo vo. Zivi Bunarl O, Stinica adók., J ablanac pli:., 
Zibrlnoveo O, Sveta Helena Koruska adók., Lika-Korb(Jt)a vm. . Lika-KrbatJa zenggi -

Vojakovac pk., Belovár·Körös t77l&; Bjelovar- senji j., cs. ö. Jablanac, u. t. és u. P• Jahliinac 
Krize'IJci, kllrllsi kri!evcü j., cs. ö, Kllrlls Zivlea f"\, Dabar adók. és pk., L·ika~Korbtn;a 
Kritcvci, u. t. Klll'ÖB Kl"ifevci, u. p. Vojakovac. 11m. Lika-Krbava, otocsáni oto!aci j., cs. ö. 

Zldovinjak O, Bedekovcina adók., Mace pk.. Daba1·, u. t. Otocsá.u Otocac, u. p. Skare. 
Varasd vm. Val'azclin, zlatal"i j., cs. ll. Za c- Zivlke adók., Lula.ni pk., Potsega tJm. Poeega, 
retje, R. t. és u. p. Goruja Bedekovi!ina. brodi j., ház 87, i. 496, H., rk. Oriovac, kg. 

21gerovcl O, :Vili6-selo adók. és plr., Po;ssega KobaS., lc64o7 kb., tsz. Pozsega Po:lega, j b. és ah • 
• • 

• - • 

• 
• 

•• • 

• 

• 

• 
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Bro~, _es. {1, l)jkapela_ . Nova Kapela, 78, XXVIII, diA~ai _j., elJ. o. Okuéani, u. t• Medari-DrapJié, 
91, •• t •. és :q. P• Or1ovac, · u. p. Ujgradiska Nova Gradiiika. 

Zidli.e Q,. ·Zivike ad~k.,. Luhn.i pk., Poz. se ga Zabrica . O, Budanica adók., Gabuna pk., 
tJfN, . l'o~ega, brodi j., ·cs. O. Ujkapela Nova Veróc•e ""'· .. Virovitica, verilcl!!ei viroviticai 
K u. t~ é-s u. p. Oriovac. · . j., cs. O. Suhopolje, u. t. és u. p. Cabuna. 

~. Martinci adók. ~s pk., 86erlm vtn. Zubrlncl adók., Bosiljevo pk., X Hrcié, Janeani, 
- Sri,jem, mitroviczai mitrovicai j., cs. O. Spahié~ . Zubrinci; Moclrus-Fiume Moa
Knzmin, u. t. és p •. p. Martinci. . ru8-1Ujeka, vrbovskoi j., ház ól, i. j87, H., 
.· ~iTkovlé-kosa o. Vojnié adók. és pk., Moarus- rk. Boslljevo, 1.!!88 kb., tsz. Osulin, jb. Vrbovsko, 
Fiume vm. . Modt··us-Bijeka, vojniéi j., cs. o. ah. Ogulin, cs. O. Severin na Kupi, 96, XX\'1, 
Vojnié, 11. t~ ~s u. p. Vojnié. 84, u. t.. Generalski Stol, a. P• Bosiljevo. · . 

jj,TUlja ~. Turjanaki adók., . Vrhovine pk. Zubrinci O, Zubrinci adók., Bosiljevo pk., 
• 

Lika-Kor,ba'Da ""'· Lika-Krbava, otocsáni Modru.s-Fiutne vm. Moarui-B\ieka, vrbovskd 
c1toaci J.. cs. ö. Vrhovine, a. t. Olo~sén j., cs. o. Severin na Kupi, u. t. Generalaki Stol, 
Otoeac, u. p. Vrbovine. a. p. Bosiljevo. · 

ilebec o, Pu§éa adók., és pk., Zágrab . ZubroTO n,· Cernik -Ca v le auók. és pk., 
Zagreb, zágrábi za&fl'ebi j., ca. o. Zapreiiié, rua-Fiume ""'· Modrus-Bijekt~, suAaki j., 
u. t. Pu!iéa-Bistra, 11. p. Zapre§ié. cs. o. Su~ak, u. t. Suiak, u. p. Cavle. 

liebina ~. Ru!lani adók., Gradina. pk., Veró· ~~~g~eT& Gorica r., Slapno adók., Jaikovo pk., 
eu Virovitica, verc5czei viroviticai j., Zágráb ""'· Zagreb, károlyyárosi karlovaci 
cs. · o. Trézenföld Terezina Polje, 11. t. Suho- j., cs. ö. Svetice, u. t. Károlyváros Karlovae, 
polje, 11. p. Gradina. , .. il. l'• Ja.Akovo. 

Z l e c I. Zlec. . Znjlno Polje r., Pribudié adók., Zrmanja pk., 
tmelont;a 0., Lieko Cerje adók., Lovinac pk., Lik·,·KorbatJa mt&. Lika-KrbafJa, srai!aci j., 

Lika-Korbava t~tn. Lika·Kt·bat~a, rraéaci j., cs. o. Zrmanja-vrelo, u. t. és a. p. Zrmanja-vrelo. 
cs. O. Lovinae, u. t. és u. p. Lovinac. tuk1Llj 0., Szentgylirgy Sveti Juraj adók. és 
. Znfdovac r'\ Musulinski Potok adók., Ogulin pk., Li.ke·Korbava tnn. Lika-Krbat~a, zensgi 

pk.., Moflrua-Fiume vm. Moflru8-Bijeka, ogu- - senji j., cs. ö. Vratnik, u. t. és u. p. Szent-
lini j., es. G. Ogulin, u. t. és u. p. Ognlin. györgy Sveti Juraj. 

!reme adók., Slaza pk., Zágráb "'"· Zag .2uli:nlca O, Kostrena Sveta Lucíja adók., 
reb, kostajnicai j., biz 70, ! 346, H., rk. Sunja, Susak pk., MorJrus-Fiume vm. Modrus-Rijeka 
907 kb., tsz. Petrinja, jb. Kostajnica, ah. Petrinja, su!!aki j., cs, O. Su§ak, a. t. SuAak, 11. p. 8veta 
es. ft. Sunja, 96, XXVII, 83, a. t. Sunja, a. p. Staza. Lucija. . 

Zreme O; Zreme ad_ók., Staza pk., Zágráb ""'· Zu.tuberaöld Doljanl Q, Sekulié adók., Sollice 
. Zagreb, k.ostajnicai j., cs. O. Sunja, u.- t. pk., Zágráb""'· Zagreb, jaskui jastl·ebarskoi 

Sunja, u. p. . j., cs. ö; Kostanjevac, u. t. Kra~ié, u. p. Radatovici. 
Zr.nouc O,· Bukov Vrh adók., Skrad pk., Znmberaiíld Gjnriél n, Peóno adók., Kaljc pl:., 

Jloflrus-Fit4me vm. Moflrus-Bijeka. delnicei j., Zágráb "m. Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., 
cs, O. u. t. Brod-Moravice, u. p. cs. O. Kalje, a. t. Krasié, u. p. KaJje. 
Skl'a.d. . Zamberacid Q, Sekulié adók., So!ice 
Zmo~ea ~ SzentgyOrgy Sveli Jur:ij adók. pk., Zágrábt~m. Zagreb, jaakai jastrebarskoi 

és pk., Lika-Korba"a tnn. Lika-Krbava, j., cs. O. Kosl&njevac, u. t. Krasié. u. p. Hadatovici. 
zenggi senji j., cs. o. Zengg · Senj, u. t. és Zumberacki Goljnk n, Peéno adók .. Knlje pk., 
•· p. Szentgyörgy Sveti Juraj. Zágráb "'"· Zagreb, j;~.skai jastrebarskoi 

• 
Z r n o v n i c a l. Ledeniéka iruovn:ca. · j., cs. ö. Kalje, u. t. Kra§ié, a. p. Kalje . 

r"l, Radovica adók., Cetin-grad pk., Zumberaiiíki Kordiéi O, Sosica adók. és pk., 
Moclrus-Fiume .,."., Modru.s-Rijeka. szlu ni Zágnib ""'· Za.tJreb, jaskai jash·ebarskoi j., 
- slunji j~, cs. o. Cetin-grad, u. t. Szluin r.s. ö. Kostanjevac, u. t. Krasié, u. p. Sasice. 
S)unj, u. p. Cetin-grad. Zumbe1·aiíki Osrcdek O, Budinjak ·adók., 

Zuberkovac adók., Ma.Aié pk., Poz se ga .,m. Kalje pk., Zágráb V7n. - Zagreb, jaskai jast~e-
:Pozega. újgradiskai novagradiskai j., ház :.t, í bal'skoi j., cs. li. Kn!je, u. t. K1nsié, u. p. Kalje. 
1·7.t., Sz., rk. Gornji Bo~icevci, k~. Ralko· Zun•berniíki Pnvl•tncl n, Grabar adók., Kalje · 
\'&e, 1.37-1! )tb,1 tsz. Pozsega Po!ega, jb. és uh. pk" Zcígn.í.b vtn. Zagreb; jaakai jastrebarskoi 
Újgradiska Nova G1·adiska, cs. o. Okucani, 78, j., cs. o. Kalje, u. t. Kl'a~ié, u. p. Kalje. . · 
XXVII, 89, 11. t. Medari-Dragalté, a. p. Újgm· Znmberaiiki POllOViéi O, Sekulié adók., So!iice 
uiska Nova Gradiska. · )Jk .. Zcígrtib v"'· Zagt·eb, jailkai jastrebarskoi 

Zuberkovae Q, Zuberkovac adóli., MaAié pk., j., cs. ö. Kostanjcvac, u. t. Krasié, a. p. Radatovici. 
Pozsega 11m. Pozega, újgradiskai novug•·a- Zumberaökl llnjiéi n, Grllbar adók., Kalje pk., 
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Zd-gt•áb ·11m• ZtJ!Jf'eb, jaakai jast~ebarskoi j., l 2umbel'ak O, iumberak adót., Kalje pk,. ZrJt· 
cs. ö. Kalje. u. t. Krnsió, p. u. I<alje. 1 ráb Za!J.reb, jaskai jo.sh·ebarslr.oi j., o, 

Zamberailki l!itanliílél O, Peéno adók., Kalje os. ö, Kalje, u. t. Krnsié, u. p. Ko.lje. 
pk., Zágráb 11m. Zagreb,jaako.i jastrebarskoi 1;nnol O, Ravenska. V elika adók., Raven pt., 
h cs. ö. Kalje, u. t. Kra!i•ó, 'R. lt• Kalje. Belo'Oár·Körös BjeZo11ar-KriJevci, kiJriJsi 

2nmberack1 Start Grad O, Zumberak adót., kri!evcii ·j., es. o. Vrbov~o, 'Ro &. KIJrGs--
. . 

Kalje pk., Zágráb 11m. Zagreb,jaskai jastre- Kri!evci, u. p. Raven. 
barskoi j., cs. ll. Kalje, u. t. Kra:<ié, a. p. Kalje. Z u n s k " s e l o l. Bratina. · · 

Z'U.mberacld TlsoT&o O, Grabo.r . adók., Kalje 2npaneo O, Podravsko Novo selo adók., Mali 
pk., Zágráb vm. - Zagreb, ja· kai jastrebarslr.oi 'Bokovec pk., Vartud 11m. Varaid in, luclbregi 
j., cs. O. Kalje, a. t. 1\mié, n. p. Kalje. j., cs. O. i\lali Bukovec, a. t. és a. p. Maii Bukovec. 

Zumberae.ll:i Vranjak O, Peéno adók., Kalje Z u p a n i l. Kostanjevac. · 
pk., Zágráb 11m. Zagreb, jaakai jastrebnrskoi 2nponja lsnpanya adók. és pk., 81erlrA 
j., cs. o. Kalje, u. t. Kusié, u. p. Ko.lje. 11m. Srijem, zsupaoyai · lupanjai j., hu 703, 
. Znmberacki 2rezoTao o, Gro~.bar adók., Kalje f. 3.838, H., n., sz., m.,. C;, sk. Rajevo selo, lr.g. 

pk., Zágráb "m. Zagreb, jaakai jastrebarskoi Vinkovcze Vinkovei, 8.679 kb., tsz. Eszék-
j., cs. o. Kalje, u. t. Krdié, u. p. Kalje. Osijek, jb. helyben, ah. Vinkaveze Vinkovci, 

Zumberacll:o BegoTo Brdo O, Kostanjevae, cs. o. helyben, 70, XXVIII, 90, ~. r, .f' e. 
;Ldók., Sosi~Se pk., Zágráb "m. Za,qreb, j~kai ~. · 
- jastrebarskoi j., cs. o. Kostanjevae, u. t. Znpauja Zsupanya Q, Zsupauylt Zupanja 
Kro.si6, a. p. Kostanjevac. · adók. és pk., 8e6rbf& vm. Srijem, zsupanyai-

ZnmberaCll:o Jlrzlo Polje adók., Kalje pk., X lupanjai j., ('j, cs. o. helyben, ~. iQ, :f, .fl e. 
Gluainja, Javor, V1Séi Vrh, Zumberaéko Mrzlo ~""· · 
Polje; Zágráb "m. Zagreb, jaakcu jastre· 2u}l&njol 0., Prokike adók., Brinje pk., Lika· 
barskoi j., ház 1111, i. ó ,i, H., t, rk. Kalje, Korba."a tma. Lika-Krba"a, brinjei j., es. ö. 
1.1!!7 kb., tsz. Zágráb Zagreb, jb. és ab. Jaska Brinje, u. t. és u. P• Zula Lokva. 
- Jastreba1·sko, es. ö. Klllje, !16, XXVI, 8!, u. t. ·ZupanoTa Varoli n, Bariete adók., Lii!ki Osik 
Kraiié, u. P• Kalje. . pk., Lika-KMba'Da 11m. ·Lika-Krba"a, sospiCi 

Zamberacll:o Mrzlo Polje O, Zumberai!ko j., os. o. Siroka Kula, u. t. Gospié, a. ·P• Vrehac. 
Morzlo Polje adók., Kalje pk., Zágráb 11m. 2a11lé O, Hrastovii!ki Krii adók., Gora pk., 
Zagreb, jaskai jastreb!lrAkoi j., t es. 0, Kalje, Zágrctb t~m. Zagreb, petrinjai j., es. G. Pe~ 
u, t. Kraliié, u. p. Kalje. rinjo., u. t. Petrinja, u. P•. Gora. - -

Znmberaöll:o NoTO selo O, Budinjak adók., i u t I. Zut. · 
Kalje ~k? Zágráb . Zagr~b, j~skaL jast~e- Zuta LokTa O, Prokike ad.ók., Brinje pk., Likca-
ba;stoz J., cs. O. ~al Je, 8 • t. Kr~lizé, u. P•. Ka.IJe. Korbava mn. Lika-Krba11a, brinjei j., cs. G. 
, ~amberacll:o B··stovo q, So~zce ':dók., es pk.~ Brinje és Vratnik, _r- e. ~· 
Zagráb 11m. Zagreb, Jaskaz Jastrebo.rekOl ;; . . 
i., cs. G. Koslanjevac, u. t. Kraliié, u. p. Soaice. Z u t~ L 0 Ir. v a 1: Cesanéka Zula Lokva. 

Zn.mberacll:o Selce n, Polr.lek adók., Kalje pk., Zntlo-selo n, Kumé adók., PlaAir.i pk., 
Zágráb tnll. Zagreb, jaakai jaslrebarskoi j., Fiume· 'Om. Modru8-Bijeka, ogulini j., ca. 6. 
cs. ö Kalje, u. t. KraSió, v.. p. Ka1je. Pla5k.i,. u. t. és u. P• PlaAki. _ 

Zn_mberaöko Zeljezno adok., Kalje pk., X 2n.tnloa O, Krapina adók. és pk., Ycw•scl 
Draséi Vrh, Markosiéi, Veh~i Vrh, Vukovo Brdo, tm&. VaraiditJ, krapinai j., cs. ö. Krapina, u. t. 
Zumberac'!ko Zeljelno; Zágráb 11tn. Zagreb, és ·u. p. Krapina. · · 
jaskai jastrebarskoi j., ház 17-j, i. 77!, H., rk. Zuilé-brdo n, Lukinié-brdo adók., Pisarovina 
• • 

:6nmt.erak, gk. Peéno, 2.006 kb., tsz. Zásráb pk., Zágráb tnn. Zagreb, j., cs. G, 
Zag•·eb, "jb. és ah. Jaska Jastrebarsko, cs. ö. P.sarovina, u. t. és u. p. Pisarovina. · 
KalJe, 96, XXVI, 8!, u. t. Kraliié, u. p. Kalje. i u! ke L Brihovo. · 

Zumberuöko Zeljemo O, Znmberacko Zelj~zno Zsnpanya Zupanja adók.. és pk., 81erlm 
adók., Kalje pk., Zágráb "m. Zagreb, jaskai 'Om.- Sr·ijem, zsupanyai lupanjai ·j., hu 70S, 
- jastrebarskoi j., es. o. Kalje, u. t. Kro.Sié, i. :i.S38, H., n., sz., m., C;, rt. ~ajevo selo, kg. Vin
u. p. Kalje. koveze Vinkovci 8.679 kb., tsz. Eszék 011ijelr., 

Zambe1·ak adók., Kalje pk., X Kupéina, Stupe, jb. helyben, ah. Vinkaveze Vinkovci, es. O, 
Zumberaéo.i -Stari Grad, Z11mherak.; Zágráb '1>11&. helyben, 70, XX VIli, 90, J3, ~. f' e. ~ • 
- Zagreb, jaakai jastrebarskoi j., ház 147, ! Zsupanya Zupanja O, Zupania 

• 

li18, H., C;, gk. Soliice, !.637 kh., tsz. Zé.Bráb adók. és pk., B~Serlm 'Dfll.- 8f'ij6m, zsupanyai-
Zagreb, jb. és ah.· Jaska Jastrebarsko, cs. O. lupanjai j., o, cs, G, helyben, ,t, r. fl 
Kalje, 96, XXVI, 82, v.. t. Kra8i.:, u, p. Kalje. l e. ~. · . 
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91.217 IV/112. szllm alatt a magas klncstilr illtal 
engedtUvezve . 

• 

ülföldi Dohányárú 
Részvénytársaság. 

IV., Papnöveld 8. az. 
Ez ldó szerint lli:Y"dUli eni8clélylyel biró RENDELés. 
PI!LVÉTEI.I IRODA az összes létező kOlföldi dohány· 
nártmáu}"Ok, nevezetesen havann ll., hollandi, sváJczi stb. 
azivarok es· szivarkák, valamint, anr;ol, er;yptom1, török 
cz:t;retták és dohányok részére. - Szakszerü felviláco
li okkal, átjoJYZékkel éa mlntákkal minden érdü:-

lödönek ténsénel szoJ.cálunk. 
Teldin : 240. Telefon: 240. 

• 

• 

teggazdaságosabb beszerzis 
:: a legújabb látható irású :: 

. , 
If O , 

mrrt a modrrn irógfp. 
frchnlka összrs uiu· 
mányoit rgyesltl ma
gában ~s uilágszrrtr 
ellsmrrt lrgtartásabb 
gyártmány. Dijtalan 
is u ft ri klltele21!1fsfg 
nrlküll brmutatás oz 
ország bármely rf
szfbrn. • Ugyanatt : 
"BURROUGH" ame

rikal számlrlró összeal16glipek, "rnlLLIDOAR" 
sué(rzl, "SAXOOIA" gla•;i;Ottei számol:g6pek, 
"KARTDTHEK" amerikai nyiluán1artási rendszer 
fs valólll AmERIKAI . IR DOA-, url szaba· fs 

KOnvurt!IR-BEREnDEZÉSEK trlepe. 

Keduezö riszletfi2'.etési féltételek . 
• , 

arsa 
• 

cs. és kir. uauari szállítók 

Budapest, Ul., Andrássy-út l 2. sz. 

,. 

• • 

• • 
• 

• 

• 

o ' 

• 

• 
• 

oooo_; u 1 1 n 1 1 1 1 1
7 

1 1 a JQ_1 1 •· H 1 1 •= 
• 
' 

• 

olozsvár~ 
az·ajdon. 

81/apittalotl 1836. év6en. 

"' gpu agpara 
elő 66 

• 

f!Yl. liir. posla-cfjeque- és 
cleal'ing-számla 826. sz. 

Sürgönpczím: 
/}pufagpár c'lColozsvár. 

telefon 424 . 
.00000 

o 

!Jpár:t 

• 

minden. fajtájlÍ. Nilünő minó
ségú Nénliöves, paraffinos és 

11 svéd 91'lljlót a legjutánposa66 
ár6an és szép kivitel6en. 

co:n •• u u 1 r 11 non 1 rno • n • ooc:o. 
a=z L4F.O E E ENNE a=ct -a k#- C'- LUJUNS -E Mli=GU U 19WVa -E U E J') 

• • , 

i ás · 
• 

·Budapest~ Üllői-út 109/B. sz. 
• • 

Laboratoriumok berendezése. 
Természetrajzi, fizikai és che
:: miai tanszerek. :: 

~oaz;n",. 4 E "'-"'iEJJ zwEz- 2•af'CJE&m E r.,...., zazv- ·a ·aLaF"...,.. •' ·~"'"-""~-a f 
108 
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ro lion 
bizható 

31 év 
ns 

zsá ·és 
• 

31-33 . Fl SCH 

• 

or· 

szöl6k l • iobb 
•• •• 

• 

olcsóbb, mint raffia. 
Tessék árjegyzéket kérni l 

• 

• • • • 

• 
------------------------------- -·--·----·-t"., __ , ,, v, -· -•-...""''d -u•-• -· --.:...· --·-TK·--&'-• .".. --, .,.., --

• • 

Bórdíszműárúk, utikészletek, iskolatáskák 
és egyéb bórárúk gyártása. l<ivánatra ár=== ajánlattal szivesen szolgiU. === 
T elafon: J6uef U-.4S.f Telefon : J6zeef 23-46· 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 38 • 
__; 

• 

• 

Kisebb ~s nagyobb köz- ~s magán
betétel<et 4 1/2 °/o-tól 5 °/o-ig terjedő 
netto kal'natláb mellett gyümölcsöztet. · 
A takar•ékpénztári és bankszal<mába 
vágó miltden egyébüzlettel foglalkozik. 

------------~-- -·-----------
• 

• • 

• 

• 
Budapest, V., Váczi-út 66. 
SGilillrali : "Vulkanaa" · 

Budapest. 

m 

Telefon: 
15-92. 

-- (t~ansmissiók). --
KQlön osztály mindenfajta preczizlós 
fogaskerekek készitésére, bármely · 

tetszéleges anyagból. 

•• 

• 

o 

• 

• 
• 

• 

• • 
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o 

------ --------------- ... --
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A legjobb, legszebb, legolcsóbb könyvek. Minden kötet 
320 576 oldal terjedelmű és finom, könnyű, tartós 
papirra van nyomtatva és igazi angol vászonkötésbe 
van bekötve. Havonkint egy kötet jelenik meg. ' 

' 

' 

korooa 

90 ÁRA Ké>TETENKINT ÁRA Ke>TETENKINT 

' -
MEGJELENTEK: • 

KÓBOR TAMÁS: Komédiák. (No
vellák.) Ára kötve -- --- -- l K 90 f 

BIRÓ LAJOS: Glória. (Novellák) 
Ára kötve --- --- --- --- ___ 1 K 90 f 

BALZAC HONORÉ: A szamárbór. 
ford. Harsányi Zs. Ára kötve 1 K 90 f 

ZOLA EMIL: Pascal orvos. ford; 
Gerő Attila. Ára kötve --- 1 K 90 f 

DICKENS: Két város. Reg. ford. 

TOLSZ'J;OJ: Hadzsi Murát. Reg. 
ford. Ara --- ___ --- ·-· --- 1 K 90 f 

VOSS RICHÁRD: A költő és az 
asszony. Regény. ford. Gerő Attila. 
Ára --- --- --- ... --- --- ___ t K 90 f 

TÓTH BÉLA: A boldogasszony 
dervise és más elbeszélések. 
Ára --- --- --- --- --- --- --- t K 90 f 

MAUPASSANT: Egy élet. Regény. 
ford. Adorján A. Ára kötve t K f 

C. F. MEVER: A barát násza. ford. 
Lányi Viktor. Ára --- --- t K f 

Bálint Mihály. Ára kötve 1 K' 90 f 
ANATOLE FRANCE: A pinguinek 

szigete. Reg. ford. Bölöni György. 
Ára kötve --- --- --- --- --- 1 K 90 f 

CS.EHOV: Az orvos felesége. Reg.· 
· Ara kötve --- --- --- ___ ~-- 1 K 90 f 
BeLSCH E: Szerel em az élők vilá-

HELTAl JENŐ: Hét sovány esz
tendő és más elbeszélések. 
Ára --- --- --- _ .. --- --- --- t K f 

GElERST AM: Az öcsi ke. Az örök 
rejtély. Két regény. Ara l K 90 f. 

SAJTÓ ALATT VANNAK: ' 

ANATOLE FRANCE: Az istenek SU DERMANN: Egy,szer volt. Reg. 
szomjaznak. Reg. ford. Bölöni Gy. ford. Béla Henrik Ara --- t K 90 f 
Ara --- --- --- -~- --- --- --- l K 90 f SZEMERE aveROY:' Két világ. 

C. O. JENSEN: D'Ora asszony. R , Á 1 K f 
R f d K · th f K""t l K 90 f egeny. ra --- --- --· ---eg. or . arm y . o ve . 

D'ANNUNZIO: A tűz. Reg. ford. GORKIJ M~XIM: Az anya. Reg. 
·Ly ka Károl . Ara ___ --~ ___ 1 K 90 f 1 ford. Dr. B ard Imre. Ára 1 K 90 f 

MURGER: ohémvilág. Reg. ford. DAUDET ALPHONSE: Sappho. 
Komor Gyula. Ara --- --- 1 K f Reg ford Kéri P I<ötve l l{ 90 f 

HEJJERMANS: A vörös kalóz. - . . . . 
Reg. ford. Balla M. Ara 1 K 90 f HUGO VIKTOR: No!re .. Dame. Reg . 

SCHNITZLER ARTHUR: Elbeszé- ford. Benedek M. Ket kotet 3 K 80f 
lések. ford. Roboz A. Ára l K 90 f · . stb. 

.1" ' ' ... ' • • • • • • ' ' ' ' • • • '< • . . ' .•• - • t ' ' . . . . - . . ,, 
ATI-IENAEUM IRODALMI ES NYOMDAi R.-T. , , , 
BUDAPEST, VII. KER., RAKOCZI-UT :,4. SZ. 
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Budapest, V., Erzsébet-tér 18. 
. . 

. 

V. ker., Erzsébet-tér 7· • 
• Erzsébetvárosi fl6kja: 

VIli. · ker., Baross-tér ~8 

Pénztári 6rák : 

Alaptőke 8,000.000 korona. Elfogad 
betéteket takarékpénztári könyvecs
kékre, folyó- (cheque) számlára és 
pénztárjegyekre. Leszámitol váltókat, 
u·talványokat, kötelezvényeket és nyilt 
számlákan alapuló künnlevőségeket. 
Előleget nyujt értékpapírokra és az 
azok vétele és eladására vonatkozó 
megbízásokat lelkiismeretesen és leg
előnyösebben teljesíti. Külföldi pénz
nemek vétele és eladása. Vállal szesz-. 
adóhitel-biztositékat a kincstárral 
szemben és letesz mindennemű óva
dékat. Elfogad letéteket megőrzés 
végett. (Safe deposit.) Kiállit hitel-

d. e. 9 1/21-ig, délután 3 -S .. ig. 

• 

. leveleket. · 

• 

l 

Alaptőke: 3,ooo.ooo korona. 
• 

Elfogad betéteket takarékp,nztfr-köny
vecskékre, pénztiri Jegyekre és foly6. 
(cheque) számllra. Leszimitol vllt6kat, 
nyilt szfmla-k&veteléseket, tovlbbf e16-
leget nyujt értékpaplrokra és ezek adfs
véLel't teljesltl, valamint blrmllyen sors
jegJet a l•celőnyösebb feltételak mallett 
oo részlatra ls alad. oo 

• • 

• • 

• 

, 

Budapest, V., Dorottya-utcza 6. Saját ház. 
l. Bank-osztálya vesz és elad mindennemú értékpapirokat, arany- és ezüstpénznemeket 

és idegen bankjegyeket ; kölcsönöket értékpapírokra ;. leszámitol váltókat és beváll szelvé
nyeket ; átvesz pénzbetéteket folyó- és csekkszámlára, betéti könyvecskére és pénztári jegyekre : 
hitelleveleket állit kl külföldre és minden tőzsdei megbízást helyben ép úgy, mint a külföld 
nagyobb pénzpiaczain a legjutányosabban teljesit 

n. Arú-osztálya elfogad mindennemú terményeket és árúkat a közforgalomnak átadott 
Budapest fővárosi és fiumei közraktárai ba, továbbá barcsi raktáraiba leendő beraktározásra; 
eléSleget ad azokra a legjutányosabb feltételek mellett és elvállalja azok bizománvi 
vételét s eladását. A bank újabban a JELZÁLOGtJZLETET vette föl üzleti körébe. Jel
zálogkölcsönöket engedélyez bérházakra és földbirtokokra saját kibocsátású 4 és 42/~0/o-os 
záloglevelek alapján 30, 40, 50, 60, 65 éB 70 évei törlesztésre a legelőnyösebb feltételek mellett. 

A ber.wujtásokat a leggyorabban bonyolitja le; minden megkeresést 6ra 
alatt válaszban részesit. 

Befizetett részvénytőke 50, korona. 
Fióküzlete l< :Belvárosi fiók: Kossuth Lajos-utcza 22. Erzsébetvárosi fiók: VII., Erzsébet-körút 
41. LitJótvámsi fiók: V., Nádor-utcza 25, Tőzsdeépület Józsefvárosi fiók: József-körút 50. Lipót
körúti fiók: Upót-körút 32. Margit-körúti fiók : MargiHcörút 3. Rákóczi-úti fiók : VIII., Rákóczi-út 
75. Terézvárosi fiók :VI., Andrássy-út 30. Károly-körúti fiók: VII.. Károly-körút 13. fióktelepek: 
Pozsonyban, Kolozsvárt, Fiuméban, Kassán, Közraktárak: Budapesten és Barcson. 
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Budapest Lipótvárosi 
Takarékpénztár 
Részv.-társaság 

V. ker., József-tér 13. szám. 
(1913. augusztus l-tól V., Váczi-kfirút 36-38.) 

Befizetett részvénytőke: K. 
• 

l 

• 

•• 

- • 

fogad betéteket 
takarékpénztári könyvecskékre, folyó
(cheque)-számlára és pénztárjegyek 
ellen. Leszámitol váltókat :: Elöleget 
nyujt értékpapirokra. :: : Elvállalja 

· értékpapirok vételét és eladását a . 
:: legelőnyösebb feltételek mellett. :: 

' 

. ' • 

••• • 

-

• 
• lY. SUtö-11. Z.. 

• 

Kölcsönös életbiztositó intézet. 
Előnyös biztosítási felté
telek. Olcsó dfjak. Oyors 
és levonásnélküli kifizetéa 

Ozleti eredmények 1911. véghel: 
• 

Biztositott töke . . • • • • • 215,600.000 K. 
EgyJeti vagyon . . . • • . . 83,900.000 • 
Kifizetett bJZtositások összege 113,900.000 • 

az egylet mfiködése óta. 

A tisztviselő-egyletnél mindenki, bár
mely társadalmi álláshoz tartozzék is, 
biztosithatja magát. A tisztviselő-egy
let szövetkezetei nyujtják a legelőnyö
sebb tisztviselői kölcsönöket, kölcsön
ügyben ne forduljon közvetítő ügynök
höz, a főképviselőség díjtalanul nyujt 
minden felvilágosítást s közli az egy-

Jeti szövetkezetek czimét. 

• 

, , , 

• 

Budapest, IV., Deák-Ferencz-utcza 7. szám. 
fiókpénztárak: II., fiS-utcza 18. V., Szabadság-tér 3., VI., Podmaniczky
utcza 2. VI.,. Teréz-körut 2. VII., Rákóczi-ut 28. IX., Calvin-tér 10. sz. 
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kamatozásuknáJ fogva és biztonságukra val6 tekintettel tókebefekte
tésre kiválóan alkalmasak. A záloglevelek legfelsöbb elhatározás
:: :: hoz képest .. :: :: 

• , , • , , 

továbbá a magas m. kir. minisztériumol< rendeletei értelmében a 
közigazgatás és igazságszolgáltatás minden ágában biztosítékok és 

. bánatpénzek gyanánt elfogadtatnak, nemkülönben árva- és alapit- · 
:: :: ványi pénzek gyümölcsöző elhelyezésére alkalmasak. :: :: 
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bánatpénzek, ELfOGAD betéteket takarékpénztári 
könyvecskékre és folyószámlákra. 

dllalkoz6k, b~rl6k, hfr· . 
lapok stb. részére igen 
el6ny6a feltételek mellett, 

Előleget ad értékpapírokra és 
sorsjegyekre. Tőzsdei megbizá
sokat teljesit Leszámitol 

váltókat Idegen pénzek 
· tisztviselói kölcsönök :: vétele és eladása. :: 

• 

l 
• 
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' 
kamat ellen~ben ~letbfz. 
tositásl k~nyszer és kezea 
nélkOl kaphat6k az 

nos 

• 

ALAPITTATOTT 
1846. ÉVB :: 

• 

. ' 

FIÓKOSZd L YOK : 

l. kerület, 
Fehérvári· út 1., 
l. kerület, 
Krisztina-körút 
133. l 

ll. 
Fö 2. 
V. kerület, 
Nádor • utca 23., 
VI. kerület, 
Andrássy - 2., 
VII. kerület, 

szám. · 
kerület, 

Rákóczi-alt 11. sz . 

• 

• 

-

da t, Y., D ttya
ápületé utca 4., 

Beftzetett alaptake: 1.5,000.000 korona névre szóló. 25.000 
darab részvény 600 korona beftzetéssel. Tartalék~lapok : olrca 
26,000.000 korona. Elfogad betéteket: Takarékpénztári 
könyvecskékre, pénztárjegyekre, valamint cheque- és folyós 
Leszámitol vé.ltókat. · Elöleget ad értékpaplrokra, egyuttal érték
papirok vételét és eladását legelönyösebben telleslti. Jelzálog
kölcsönöket ad készpénzben 41f20/o és 4Dfo záloglevelekben. Az 
Intézet záloglevelel adómentesek, a közszolgálat mlnden ágazatá
ban készpénzül és úgyszintén katonai házassági biz
tositékul elfogadtatnak és árvavagyon elhelyezésére alkalmasak. 
A záloglevelek úgy központi, mlnt fiókosztályainknál napl ár
oooo fo kaphatók. oooo 
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· az 1911 : XV. t.·cz. alapján ingatlan feldarabolásoknak, telepitéseknek, bérlöszövet
kezetek létesitésének és más birtokpolitikai műveleteknek . nyerészkedés kizárá
sával való végrehajtására és az ezen múveletekkel, valamint gazdas~.gi munkás
házak épltésével és közlegelők szerzésével kapcsolatos hiteligények kielégítésére 
alakult. . 

Az intézet .alaptőkéje 15,000.000 korona és az intézet tagjai azok, a kik az 
intézet alaptökéjéhez egy vagy több alapítványi üzletrészszel járulnak. A fenti tör
vényezikkben nyert felhatalmazás alapján a m. kir. pénzügyminister 80 db. alapit
ványi üzletrészszel járult az intézet üzletrészeihez. 

Az intézet rövid esv évi fennállása alatt fentvizolt programmjának beritttsa
képen a- következő műkodést fejtette ki: 

Parezenázás czéljából megvásárolt az intézet kb. 14.215 kat. hold földet és 
azt nagyrészben klsgazdáknak, .apróbb részletekben már tovább adta; részben 
azonban a parczellázás még folyamatban van. A vételár megállapitásánál az intézet 
a fősúlyt art a helyezte, hogy a vevő kisgazdák anyagi boldogulása biztositva legyen. 
A vevők a vételár 25°/t-át fizetik le készpénzben, mig a még hátralékos 75°/a fede
zetére hosszú lejáratú, előnyös törlesztéses kölcsön lesz folyósitva. A vevőket mér
nöl;i költség nem terheli és nagymérvű illetékkedv~zményben részesülnek. A fel· 
darabolt birtokok Veszprém, . Hont, Trencsén, Somogy, Pest-Pilis- Solt-l<iskun, 
Sáros, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Csanád, Zemplén, Szabolcs, Arad, Szilágy, 
l<olozs._-Szolnok-Doboka, Torda-Aranyos,l<is-l<üküllö és Maros-Torda vármegyékben 
feküsznek. · 

Bérbe vett az Intézet 16.495 kat. hold földet, mely területből egyedül Bihar 
vármegye 18 községében 1.838 ldsbérlővel, 21 bércsoport lett alakítva. 9 középbér
letet is létesitett az intézet 6.202 kat. holdnyi bérfölddel. Ezenkivűl 27.452 kat. hol
don vette át az intézet kisgazdák bérleteinek kezelését: Bérleteknél a tulajdonossal 
szemben az intézet szerepel, rnint főbérlő, egy összegben fizeti a tulajdonosnak az 
évi bért, viseli a delkredorét, a feldarabolással, l<iosz•ással és a bérbeszedéssei járó 
gondot és ez által a kisgazdák részére hozzáférhetövé teszi az olyan földet is, 
melyet eddig csak nagy bérlőknek adtak ki bérbe. Minden bérletkörzethez gyakor
lati gazdatisztek sorábol egy-egy bérleti felügyelót alkalmazott az intézet, a kik a 
bérlök 'között élvén, azokkal állandó érintkezésben vannak, nekik tanácscsal szol
gálnak és őket a modernebb gazdálkodásra szoktatni vannak hivatva. 

Legelökölcsön czímén a vételár teljes összege erejéig 50 éves törlesztéses 
kölcsönök alakjában 27 községnek (l<özbirtokosságnak) összesen 2,693.400 koronát 
szavazott meg az intézet. Előmozdította ez által a községek Jegelőszerzési törekvé
seit, közvetve pedig az állattenyésztés érdekeit szolgálta. 

Gazdasági munkásházak építésére folyósilva lett . 428.500 korona, meg
szavazva 543.500 korona. 

Telepítésekre szánt birtokokon a telepesek elhelyezése a súlyos pénzügyi 
vis?.onyol< folvtán nem volt lehetséges. Ez kétségtelenül legnehezebb feladata az 
intézel nek, mert a telepeseknelf a föld vételárának :!5°/o-án kivül még legalább annyi 
vr.gyonnal kell rendelkezniök, hogy a költözködés, uj berendezés és háúpités költ
ségeit viselhessék. Az elömunkálatok azonban minden irányban már olyan előre
haladolt stádiumban vannak, hogy a pénzügyi viszonyok javultával az intézet ezen 
ne:1éz feladatnak megoldásához is siker remenyével foghat hozzá. 
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·Elfogad takarékbetéteket. 
• 

Tőzsdei megbizásokat előnyös 
feltételek mellett teljeslt. 

Vesz és elad sorsjegyeket és 
értékpapirokat. 

Árusit részletre és letétre sors
jegyeket. 

KOZTISZTVISELÖI KOLCSON
OSZTÁLYA folyósit köz
tisztviselőknek és katona- · 

• 

• 

tiszteknek 30 évig terjedő 
törlesztéses kölcsönöket 
előnyös feltételek mellett. 
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A legelányösebben kamatoztat 
takarékbetéteket takarék könyvön 
és folyószámlán. Gabonanemúe· 
ket és · takarmányféléket a leg· 
elónyösebben vesz és elad bizo
mányban. 

• 

• 

• · BUDAPEST, V., TÜK R-UTCZA 4. 
TelefoR: 88· 13. : Közparc!ellázó. - Telefon : 68 13 • • 

• • 

A társaSiig ezélia: Ingatlanok parczellázása és mezógazdasági hasznositás. Ezen czélját a 
.• részvénytársaság lehetóle.,g egy vagy több oly vidéki intézet közvetítésével valósítja meg, mely a zálog

levél kibocsátására alkalmas kölcsön átruházását a Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankja 
mint részvénytársaság tartja fenn. A közremüködö vidéki intézet megválasztásánál a vásárló gazda-
közönség sajátos érdekeit veszi figyelembe. · 

Ennek folytán a részvénytársaság üzletköréhez tartozik : 
a) A magyar szent korona országaiban fekvő ingatlanok eldarabolásának megbizás alapján való 

keresztülvifele. b) A magyar szent korona országaiban fekvó ingatlanoknak vétele vagy haszonbérlete 
saját számlára, vagy másokkal társulva és ezeknek egészben vagy eidarabelás útján való értékesítése. 
c) Az eidarabolt birtok vevői részére lehetőleg egy vagy több vidélti intézet, illetve a Magyar Takarék
pénztárak Központi )elzálogbankja mint részvénytársaság l<özreműl\ödésével olcsó törlesztéses kölcsönök 
szerzése, valamint az ilyen ingatlanokra a vidéki Intézetek által nyujtott másodhelyü kölcsönök mobi
lizálása. dj Haszonbérletekre nyert megbizás alapján a haszonbérlő társulatok alapítása, a termények 
értékesítésének elömozdítása. e) Az eldarabolandó ingatlanokra kölcsön nyujtása. f) Mindazon intéz
kedések megtétele, melyek az eldarabolandó, vagy haszonbérbe adandó ingatlan értékének emelését 
és értékesíthetését elömozditja. · -

Alaptőke 3,ooo.ooo korona. 
Igazgatóság: Elnök: Mándy lajos. Alelnök: Weiner Sándor. tJgyvezetó igazgat6: Bozsán 

Vilmos. Igazgatósági tagok : Aczél Zsigmond, Blas){ovics Ferencz, Domokos .Géza, Elek Lipót, fischl 
Ignácz, flittner Károly, Ouist Gusztáv, dr. Galambos Pál, Hehs Béla, Horovitz Mór, Horváth Tivadar dr .•. 
Huszár Gyula, Jerfy Antal, Hálmán Sándor, dr. Karczag Sándor, Kelcz Gyula, dr. Kerényi Soma, 
dr. Ladics László, leitner Zsigmond, dr. leopold Kornél, Nagy László, Pósa Ernő, báró Radvánszl<y 
Albert, Reiszner Ede, Sándor Rezső, Schwartz Alfréd, ifj. dr. Schwartz Miklós, Szájbély Gyula, dr. Vadász 
lipót, Weldinger Dezső. FelügyeléS-bizottság: Babó Lajos, Farbakv István, Lengyel Sándor, báró 
Lippe Viktor, Mayer Aurél, dr. Ulimann Pál. · 

Ajánlatok a banl< igazgatóságához (Budapest, v., Tükör-utcza 4) intézendök ; minden megkeresést 
48 óra alatt válaszban részesitünk. · .. . . . 
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Ban 
t, • k rUiet 

• m. 

A BANK MŰKöDÉSI KöRE: 
a) "'mezöuazdas.ígi inpatl .. nok oneg\'c~tcle és .uok

no~,k telepítés és poll'Celluás útján való értékesitése l 
b) telepitések és p«l'aellúások el'l'állo~,lásol büo

m.inyboln; 
c) telepltések á JNli'Cella•ások tlnanelrozása; 
d) a tolepitési és pareellázási llgyek minden 

egyéb válfajánál való közremükódés. 
A bank - - középbirtokok képzésére is 5Úiyt 

fektetvén - alkalmas vcvó jelentkezése esrtén a 
parcellázás Alatt .ílló ingatlanokból 200-300 hold
nyi tcrllleteket ,, megfelelö épületekkel fölszerelve 
rgy tAgban is rl.tdóvi\ tesz. . 

A bank ,, (htrcJcll,íz,ísi müveletek teljes inté
zését magár11 ,.,·,u .. lja s dZokat saját müszAki, gAz
dasági és telekkönyvi uerve•<'le segélyével, a tulaj
donos mindcn .közremüködésc nélkül, teljes fele
lósséggel lebonyoliti"· • 

A parcellák vevoi a vételár SO- · 7S sziÍI<IIékA 
erejéig -egyetemleges kötelezettség kizár.ísával -
olcsó törlesztéses kölcsönöket nyunek, ,, mi által 
as értékesítés ielcnh;k.,nyen mcP. Viln könnyítve. 

• 

• 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

, 
, 

.-
BUDAPEST, 
RÉSZVÉNYTŐKE: 
TARTALÉKTŐKE: 

IV., Kigyó-tér. 
18 MILLIÓ 
4 MILUÓ 

KORONA. 
KORONA. 

Üzletágak: • 

-
Betétek takarékpénztári könyvecslcére, pénztár-
jegyre, folyó- és csekkszámlára. Bel- és kül
földi váltók leszámitolása. Tőzsdei me~bizá
sok a bel- és külföldi tözsdékre. Váltok és 
szelvények heszedéi)e bel- és külföldön. Tör
lesztéses jelzálogkölcsönök bérházakra és 
fö:dbirtokokra. 4'í• és 4'/'"i~-os adómentes 
záloglevelei, melyek mindenncmü tökeelhelye
zésre, többek között árvapénzek és katona
tiszti óvadékok elhelyezésére alkalmasak. : : : 

• 

Utazók figyelmébe l -r. ·:t '!i, ... 115: .. 

• • • • • • • • • • • • • • 

Ajánlatok a bank igazgatóságahoz (Bnddl'est, V., 
Béla-utcza 8) intúzendók, a mel)' mindcn kér
désben úgy élöszóval, mint irasban késaséggel 
nyujt beható és kimeritö útbaioazitút. 

• • 

16szleiBS tijéloztaldl tiYAoatra birtinek klldiat. 
• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A Belvárosi takarékpénztár részvénytársaság 
minden nagyobb városra és fürdöhelyre hitel
leveleket és utalványokat szolgáltat ki. Saját 
pánczéltermeiben bérbe ad jutányosan külön- • 
bözö nagyságú pánczélrekeszeket (Safe) és : 
nagyobb terjedelmü értéktárgyak elhelyezésére : 

: külön helyiséget, úgy oevezett ezüst-termel : 

• 

Értesitöf küld az igazgató: , 
R őser a nos 
Budapest, Vl, 
Aradi-utcza TO. szám. 

• 

• 

• 

Ezen tan· és nevelö-inté
zet fennáll 1853, azaz 

60 év óta ; eddigi növen
dékeinek száma : 20.637 . 

• 
• 

• 

• 

• • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ÉS 
• , 10. sz • 

A fela4 hreakedelml Iskola három éves tanfolyammal, 14-18 
éves ifjak számára. Blzonyltvinyal illam,rdnyeaek. 
Zárbizonyitványai a keleti és a gazdasági akadémia, a keres· 
kedelmi tanárképző, a vasuti tanfolyamok látogatására, a jegyzői 
vizsgálatokra, az állami tiszti hivatalokra, a kereskedelmi és 
ipari vállalatok irodai szakmáira stb. és az. elJéves &nUn
tesi katonai azola:ilatra képesít. 

• 

A pola:irl lakola négy éves tanfolyama 10 14 éves ifjak 
számára, minden tekintetben egyenjogú és egyenrangít az 
állnmi vagy községi iskolákkal. :: Blzonyltvár~yal áll am-

. érvényesek. Legjobb előiskola a gyakorlati életpályákra. 
A nevelölnthct czélja, hogy iskol:íink azon tanítványai. 
kiknek szülói a vidéken laknak, itt teljes ellátást, felügyellltet 
cs a múvelt családi életnek megfelilló nevelést nyerjenek. 

• \ 

• 

• 

• 
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GY R LTAL NOS 
ÜZLET R.·TARS. 

Részvénytőke: 5,000.000 kor. 
KÖZPONT: IV., Koronaherezeg-utcza 5. sz. 
FIÓKOK: V., Nádor-utcza 25. sz. 

VII., Baross-tér 16. sz. 
BÉCSI FIÓK : Wien, Stock im Elsenplatz 3. 

' 

• 

Központ és V 
váltóüzlet: •t ózsef-tér l. 

• 

• 

Befizetett részvénytőke : 
10 millió koro 
Tartalékalapok: 

• 

3 . millió korona. 
ALAPITTATOTT 1864-BEN. 

Elfogad bet~teket takar~kpénztári köny
vecskére vagy folyó- (csekk-) számlára és 
pénztárjegyekre. ::: ~rtékpapirok, sors
jegyek vétele és eladása a hivatalos napi 
árfolyamon. T6zsdel megbizisokat telje
sit a budapesti és külföldi t6zsdéken a leg
kedvezöbb feltételek mellett. Olcsó, magas 
elöleget nyujt értékpapirokra és sorsjegyek
re. Sorsjegyeket elárusit részletfizetés 
mellett. Igérvényeket kibocsát minden 

· huzásra. Osztálysorsjegyekel adása ere
deti árakon. · 

t!detk/Jre a k/Jwtkez/J: i!rtl!kpaplrok vl!tele ts el
adása a hivatalos napl árfolyamon. T~zsdel meg
blzhok keresztillvitele a budapesti. bécsi és összes 
külföldi tlizsdéken a Jegkedvezlibb feltételek mellett. 
Sorsjegyek eladása készpénzfizetésre igen Ju· 
lányos feltélelek mellett és lds havi részleHizetések 
ellenében. El~legek trtékpaplrokra a l~!golcsóbb 
kamathib mellett. Kisoraolt értékpapirok dttmentea 
bevaltása, eselleg leszámltohlsa esedékesség elölt 
ls. lgérvények eladalisa mlnden huzasra. Szel
vi!nyek d(jmentes beváltása. Ul szelvénylvek 
besr.erzése. Külföldl pénznemek és i!rczpénzek 
vétele és eladása a hivatalos napl áron. Ch~queek, 
utalványok, hitellevelek kibocsátása valamennyi 
európal és tengereniuli placzra. BiztositAsok 6tvé· 
tele sorsjegyek és r~szvények kisorsolásából eredö 
árlolyamveszteség ellen. Pénzbetétel~ kamatoztatása 
folyó· es chcqu~sdmlán, valamln!,_betéti könyvecské

: ken ellinyös feltételek mellell. c.rtékpalJiroknak, 
• okmányoknak, lepecsétell csomagoknak álvetele meg• 
8
88 

6rzi!sre. Osztily sorslegyek eladása. Sonol;lsok 
8 

killtsigmentes megvlzsgálba. Pi!nzti!rfGiktk btrbe-
• ••• adilia magalnfeleknek, ••• 

fiÓKOK: 
I., Krisztina-klirút 3. sz. V., Szabadság-tér 
(Tc'Jzsdepalota). VI., Viczi-lit 34., VIII., MAria 
Terézia-tér 1. X., (Kc'JbAnya) Liget-tér 1. • • 

~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alapittatott 
1888-be&. 

' 

., or-u. 7. 
Beftzetett alaptőke: 40,000.000 korona. 
Tartalékalapok: ca 32,000.000 korona. 

.Alap l Hatott 
1888-bea. 

• 

Jc&ligat6sic: Kormányzó: SzéU Kálmán v. b. t. t. Tagok: báró Madarassy-Beck Gyula dr., 
Bernrieder János, Kubinyi .4.rpád, Minkus Jen6, Thors J. Henrik, báró Hatvany József, Barta 
Arnold, báró Herzog Mór Lipót, Minvielle Lajos, l"el\tgyelö-blzottság: Elnök: Matuska. 
István, Tagok: gróf Széchenyi Aladár, Hevesy Lajos gróf Kornis Károly, dr. Brüll Ignácz, 

Barta Ödön. · 
• 

A legbiztosabb . t6kebefektetés ezétjaira legjobban ajánlhaták a 

-
. 

4°/o-os és 4 1/2°/o-os záloglevelei és községi kötelezöi. 
Ezen z:íloglevelek eSs községi kötelez6k, valamint azok kamatszelviSnyei az 1889: XXX. és illetve 
1897: XXX. IL t.-cz. értelmében adó- és illetékmentesek. Mindkétrendbeli értékpapirok óvadék
képesek és arra alkalmasak, hogy azokba községek, alapítványok és nyilvános felügyelet alatt 
álló intézetek pénzei, továbbá hitbizományi és letéti pénzek, a záloglevelekben gyámaltak és 
gondookoltak 11885: V!. t.·cZ.) pénzei is, továbbá a csász. és kir. közös hadügy-, valamint a m. 
kir. honvédelmi miniszterium körrendeletei értelmében katonai házassági óvadékok gyümölcsözöleg 
elhelyeztessenek és végre az összes m. kir. állami hivataloknál szolgálati és üzleti biztosítékokra 
fordittassanak. E záloglevelek és községi kötelezókr.s az Osztrák-Magyar Bank össz!lll bank-

intézetei nyujtanak kölcsönt. 
Fenü czimletek mindenkor a hivatalos napi ártolyamon jutulékmeritcsen kaphatók a bank pénz
táránil, a hol a szelvények és kisorsolt czímletek beváltás a is jutalél,. és költségmentesen törtépik. 
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Vagyon 1911. 
végén : 

• 

, , 

millió 
• 

korona . 

, 

. 

Kifizrtí:;ek a társaság 
frnnállása óta: 

• 

, 

millió 
korona. 

Hyereségosztalék a biztositottak rész!Zre 1911. évben a biztosítás 
tartamához képest az IZvi oijnak 9 40'8°/n-ig. :: A társaság elvállal 
Jutányos dijak és elanyös feltételek mellett . ~ , , . , 
ELET-, KIHAZA51TA51.- E 5 1ARADEK-,. 
BIZT051TA50KAT • 

A rokkantsági egylittes biztesitás által munkaképtelenség es12tén 
(tekintet nélkül arra, hogy az betegsiZg vagy baleset által köu!Zt
kezett be) a díjfizetés alóli felmentés áll be, azonkivül · · a bizto
sitás teljes fenntartása mellett -- a biztositott tákének 5°/o-a vagy 
10°/o a fizettetik ki évenkint rokkantsági Járadék gyanánt • 

• 

ffiAéYARORSZREH 16AZ6ATÓ5Á6: 

BUDAPEST, Ul., DEÁK-TÉR 6. 5Z., AHKER-PALOTA 

• 

• 

.. 

• 

--~------
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Károly-körtlt 2. sz • 
• 

• 

• 

Részvénytőke: • 
Szervezési alap: , 

Elnök: GRÓf' KAROLVI IMRE. 
Alelnökök: Malomszegi ELEK 
PAL és br. FEJÉRV ARV IMRE~ 

A vá l sztm elnöke: · 
Gróf TISZA LMAN. , . 

• 
• 

Tiiz-, élet-, baleset-, szavatos
sági-, · betöréses lopás eH eni; 
jég-, üveg- és állatbiztositás. 

' 

Olcsó dfjak! Modern feltételék! 
::: Kartellen kivül ! ::: 

• 

• 

' .. "!.··· . . .. ,·:r.· 
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, 

• 
· Budapest, V., Dorottya-u. 3 . 

• 

V61tónzlete ugyanott, földs~nt • 
• 

Nádor-utc·zai fiókja: V., Nádor-utcza 18 . 
Oktogon-téri fiókja: VI., Andrány-út 48. 
á Rák6czf-6tf . fiókja : VII., Rákóczi-út 

26. szám. 

Les•.lmitol knl- és belföldi váltókat és Itisorsolt 
frtékpapirokat. Kölcsönöket ad értékpapírokra és 
.irúkra. Veu és elad értékpapirokat, arany- és 

• 
e10stpénznemúeket, idegen bankjegyeket. Atveu 
pénzbetéteket takarékbetéti könyveeskékre, folyó
és ehekks1áml.lra. letét és megörzés végett .ltveu 
értékeket és okmányokat. Bérbead saferekeszeket. 
Hltellevelelr.et és ebekkeltet kiállit a killlöld minden 
placaára. Tózsdei megbízásokat a budapesti '- a 

lr.lllföldi töudékre jutányosan teljesít. 

Befizetett részvén 
40 millió kor. Tartalék
alapok: 13,750.000 kor • 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~ . 

• • • . ' 

-l 

BUDAPEST 
V. KER., VACZI-KÖRUT 26, 
Befizetett alaptőke : korona. 

• 

Elfogad betéteket takarékpénztári könyvecs
kékre és folyó (cheque) számlára. Leszámitol 
váltókat, utalványokat, kötelezvényeket és 
nyilt számlákon alapuló követeléseket. Vesz 
és mindennemú értékpapirokat, sors
jegyeket, érczpénzeket és külföldi pénzneme
ket a legelőnyösebb árban. Bevált jutalék és 
költségmentesen esedékes szelvényeket E16-
leget nyujt értékpapírokra mécsékelt kamat 
mellett. Kiállit utalványokat éa hitelleveleket 
a külföld miaden nevezetesebb p,iaczara . 
Elvállal t6zadel megbízásokat a budapesti, 
valamint az összes kOlföldi tózsdékre. ooo 

törl 
téses kölcsönöket n • • • • • 
•• •• .. .. 

• • • ••••••••••••••••••••••••••••• 
--------------------·-·-------------------

• • 

A '' ·ooos " ''11~/IJ-OB adómentes ziloglevelek 100, 200, 1100, 
1.000, 2.000, 15.000, 10.000 koronis czhnletekben, a 41/1• !1-0!I adó
mentes közsi!gl ki!tv~nyek, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 és 10.000 
koro u ás cz[mletekben, a ,., . -os adómentes k6~ségl ki!tvények 

dl 200, 500 1.000, 2.000; 5.000, 10.000 korona& cz[mletekben 

az 1889 : XXX. t.-cz. alapjin adómentesek ú a m. kir. nz-
. D.gyminlszter dr 60246,95. ~s 33967 96. az. alatt kelt rendelete 

folytán az Intézet záloglevelel, valamint a m. kir. p~nz11.gy· 
minis7.ter nr 4.18lí/904.. sz. alatt kelt l'endelete folytAn az lnté~t 
községl kötvtioyeí óvadékképesek és arra is alkalmasak, hogy 
azokban községek, testa.letek, alapitvinyok, nyilvatnos felügye
let ulatt 4116 int~zetek1 tovlbbi gyimaltak pénzei, ílgyszintén · 
hitbizomlnyi ~~ let~t1 p~nzek gyllmölosözöleg elhelyeztesse
nek és hogy D.zleti szolgilati czélokra· fordittnssannk. Az 
int~zet 4.'11•/...os ziloglevelel a m. kir. [honvé.delml miniszte
rium, valamint a cs. ~s kir. közös ho.dilgyminiszterium ren· 
deletel ért&lmében bizassági óvadék gy:mánt elfogadnndók. 
Az inti!zet ki bocsátmányaiJ·a az Osztrák·Hagy:tr Bank ilsszeB 
int~zetei az ~rték 75"1• erejéig kölcsönt nyujtanak. Az ahtp• 
sza bál ok 86. -a ~rtelmében a zdloglevelek és közBégi köt-

mint Részvénytársaság 
Budapest, V., Tükör-utcza 4. 
Elnök: M6ndy LaJos. Ver:éripzptó: Leltner Zalgmond. 

Alaptőke: 30,000.000 K, a me ly
ből be van fizetve 20,000.000 K. 

közs~gl jövedelmek és egyéb blrtok:jogok, melye a társasiÍjl' 
részére nyilvúnkllnyvileg le vimnak klltve. 2. Az eJtgedwc
nyt>zö 1léuzlntt!zetek szavntoss1iga (!8 készfizetúl keze~>lé.,!:l'. 
Azon intézeteknek, melyek eddig n bankra kölcsönöket ruluiz
tak át mintegy 210 uaillló korona értékben és azok behajthatö-

Alakult 1892 e'vi J·Uni"US 24 én aligáéJ•t szavatosságot készfizető kezesséret vl\llaltak, összes 
• - • alap- ~~ tartaléktökéje a 180 millló koronát meghaladja. 3. A 

tirsulat részvénytökéje 20,000.000 korona. 4. A tartalékalap, 
EzenkivO.l az. ·876. évi XXXVI. t.-oz. értelmében a zatloglevelek külön biztositékAt képezi: 1. A zlloglevelek és szel
vények ktl.li!n biztositiisi alapj n 10,000.000 ko1·ona. 2. Az llfszes lekötött jelzlilogra az 1876 :XXXVI. t.-cz. 17. §·a l'irtelmében 
eszltllzölt azon telekkönyvi !eljegyzés, hogy az illető követelések és zálogjogok, melyek alapján a zli.loglevelek kibocsll· 
tatnuk, a záloglevelek llaszességének biztosltékiul azolgilnak1 azokra végrehajtás nem vezethető s uokrn von at
koz6Iar a OBil d folytAn val 6 ~rtékeait.Sa eseteit kiv~ve, harmaaik szemi!lyek jogokat egyAltaliban nem szerezhetnek. • 

Az mlnden levonla n.Slklll l'ls ju tllltnmaenteaen beviltJa Budaputtm: Az Intézet pénz tá ra 6a a 
Wiener fi6ktelepe. Blcsbrm: a Wiener Bankverein. Bln'linbm: Deut1obe Bank. Brlmtl.ban: 
Bremer nie Bankhans J. Schulze & W olda . • llajt~a mellett~ Franlr:furlban: Frankturter Filiale der 
DPui!!Chen Bank. Deutschen Vet•einsbnnk Hamburgban: Hamburger Fillala der Deutsaben Bank. Strassburgban: Bunk 
von Elsass und Lothringen, Herren C. Stneling, L. Vilentin &: C. Milllcl•e•lben: Bo.yol'isahe Filiale de•· Deutschen Bank. 
Stuttgartban: Wllrtembergische Vereins-Bank . .Basel ben: ,Baseler Handelsbank. Zürioltbm: Alfr. Schuppiser &: Co., Vogel 

&: Co. Am•tllf'damban: Gebr. Telzera de Mattoa. 

") A közsl'lgi kötv.Snyeknek az 1897: XXXU. t.- oz. ~rtelm.Sben külön biztositékit képezi: l. azon ki!vetelések, amelyek alapján 
a tirsnslig községi kötvényeit kibocsl\totta, az esetleg lekötött jelzlilogok, p6tndók és kllzségi ji!vedelmek; 2. n kllzsógi köt• 
v~nyek ktl.lön biztositiisi alapja 3,000.000 korona; 8. Az int~zet követeléseit biztoslt6 eredeti nkmdnyokra rávezetett feljell'yz6a, 
valamint az esetleg lekötött jclzilogra nz 1897: XXXII. t.-cz. 17. §-a értelmében eszközllit azon telekkönyvi feljegyzés, hogy az 
llletö ki!vetelések, melyek alapján köza~l[i kötv.Snrek Osazess~r.Snek biztositékiul azolgllnak, uokra vtfgrehajtis nem lntézhetG 
6I azokra 1'onntko?.61ag a calidfolytAn vaTó 6rtékea1t6s eaetét kivhe, harmadik ~zemdlyck jogokat egylitillAn nem szorezbotnek . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

Életbiztositó Társaság 
Edingburg (Angolhon). 

ALAPITTATOTT IIZ5·BEN. 

Ev í be\•étel ...... ___ ___ 37,::!11.1>50 K 
I<iutalt nyereményrészek ••. 196.080.000 K 
Vagyon ____________ 309/181.515 K 
Halálesetek folytán kifi-

zetve... ___ ___ .•• 691 ,878.000 K 

A .standard• katvényeinek nevezetesebb 
előny· i: 

H:étségtelen biztonság. .o\lacsony díJak. 
Szldlad világkötvények Kötvények érvény
ben tartlisa díjfizetések elmulasztásánáL 
Tőkésités és előre megállapitott vissza
váltásí érték. Megtámadhatatlans:ig. Fel
tétlen· fizetés öngyilkosság esetében egy
évi fennállás után. Szabad ha\ború-bizto
sitás népfelkelők részére . 
. Díjtáblázatok kívánatra küldetnek. 

• 

Magyarországi fiók: 
Lajos-u. 4 

Csász. kir. 

szab. o • 
• 

• 

IV 

biztositó-tár aság · 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

, 
Nyugdíj-, Elet· és Katonai 
Biz~ositó Részvénytársaság 

• 

Budapest, VII., Erzsébet-körút 24. 
• 

• • 

' 
• 

• 

• 

• 

Köt felette előnyös feltételek mellett 
nyugdíi-, élet-, hozomány-, nép-, 

kato'nai szeigálati és 
• 

orvosi vizsgálat nélküli 
életbiztositásokat • 

Képviselők kedvező feltételek mellett , 
alkalmaztatnak Kérjen prospektust. 

életbiztositó-társaság 
• 

fiók-Igazgatóság (a társaeiig i palota felépitéséig, 1913. ·ua l-ig) 

Telefon: 
16 26. 

Telefon: 
·16 26. 

• 

J 

r6av6Dvt6h 6e enD biztosiültok mac
haladják a 1• allll6 ktrtni&. 

A társaság a legelőnyösebb feltételek 
és a legolcsóbb díjak me ll ett biztosit: 

Tu- ~ka' r ellen (villli.mcsapis okozta. kirok 
.. eUcn is) épUieteket, gyarakat, 

;épeket, cazda~l es ruh készletekel, mezei termé
nreket az aralis ideje alatt, marhai.Uomlinyt, irúkat, 

1nUorokat alb. 
• 

Jégkár ellen ~~~!:luyeteL 
B t •• é 1 ' 11 lakisokat, e or ses ~pas e en IIEieteket, 
kr,reskedelml VIIIY mia arúraktárakal, péDZintézeleket. 

• 

• 
l 
l 

! 
l 
l 
l 
' ' • • 
• • 
l 

rút 
• 

Részvénrt6te 8 milll6 komna. - DU· és kártartalék 55 
millió 145 IIZU koron•. - Bfztoaitotf tőkék ÖSSZBIB 218 
milli6 korona. - Folyó évi dijbevétel 9 milliö 8biJ ezer K. 

A társaság legelőnyösebb fel
tételek és a legolcsóbb díjak 

me ll ett biztositásakat köt: 
az ember élelére rninden szo.ká.sos módozat 82erlnl UIJ' 
ro int: Haláleseti lllztosUút, mel~ek alapján a töke a 
biztositott halála. uLán azonnal ktfizetondo hozzú.tarlo?..ói
nak \":tln" 111ás kcd\•ezményezeLlnok. Haláleseli és vegyes 
blztosltitSt, mely rokkantsár eselére dljfiz .. tés alóli fel
menléHscl és IlletJáradékkal is összeküthetö. .ltletesP.tl 
bil:teYitia& az ag:;:korró\ való rondoakodáa vagy i}'ermck
Jdházaaitia czéljií.hól. BleUárlldék, lzve,ryl, nyu«dij- éa 

gyenaekat\·e.lésl járadék blztoaitáat. 
• 

• 
• 

,\ társasá~ kölvényci a biztosilás 8 llvl fennállása után mc:ttiunadhala.llnnok és érvényliktól meg nom ros!lhatók; a 
sz:t\'alossag háboru csetére is kitérjed és a biztositott a !öld barnu•ly részere ulnzhat Vl\ll)' ott megtolepedhcl, lu\'ií.bbá foglal
kozástit la lllCJ\'altozlathatja anéltUI, liOilY pót.dijat tnrlo~na fizetni. - B~vebb flllvil•i::osilll.sokat kcszsér.:llcl nyujtanak : a 
m11;yarorad~i H6t Budapeste• 68 a társ:taál vezérll&:ynökaécel, illetve Ucvniikel az oruitlllllindon Jelentélt:enyebb holysó~:ében, 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

l 
• 

• 

• 
• 

• 

" l 
• 

! 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

Az 1857-ben alakult és legfelsőbb helyen engedélyezett 

• 
• 

' 

• • 

• 
• 

-

• 

Több mint 200 millió lappal bir és t elvállal: 

• 

• 

• 

a) tűzkár e.llen (ha azt villám okozta is}, épületekre, gyá
rakra, gépekre, gazdasági- és iparkészletekre, árúl<ra, butorneműel<re, 
marhaállománvra ; · · 

· b) szállítmányi károk ellen, vizen, szárazon és vasuton; 
c) jégkárok ellen teljes kártéritéssel; . 
d) betörési kár ok ell en és . 
e) az ember életére (az alább felsorolt különbözó médo-

zatok szerint). · · · 
A biztositási dijak lehető jutányosak s a felmerülő k~ok leg-

. gyorsabban és legméltányosabban térittetnek meg. . 

· Életbiztosítási módozatai kiterjednek: 
a) halálesetre szóló biztos i tásokra ; 
b) vegyes, illetve korelérésre és halálesetekre sz616 biztosi-

. tásokra; , 
c) kiházasitási biztositásokra ; . 
d) közvetlen vagy bizonyos id6 lejártával kezdódó életjára-

dékohra; · .. 
e) túlélési életjáradék, illetve özvegyi nyug-díjbiztositásokra; 
f) nevelési költségbiztositásol<ra ; 
g) jelzálog-életbiztositásokra. . . 

• 

Életbiztositásai érvénpénpesek a természetes elhalálozáson 
kivül: . 

. 

l. a háború veszélyeire minden pótdíj nélkül; .. 

2. a párbaj esetére; 
3. az ön gyilkosság folytán bekövetkező halálesetre; 
4. baleset folytán történő elhalálozás . • 

• 

• 

• 

Igazgatóság: Balabán Adolf, Hajós József, báró Harkányi 
f'rlgyes, László·Zsigmond, Orntody Vilmos, Gergely Tódor 
igazgató, Bara P. Zsigmond, Hajduska Albert, Poli Imre, 
; Róna Márk aligazgatók. · , 
. 

! 
• 

• • 

• 

• 

• 

• 

' 



• 

• 

• 

• 

• • l • • 
-

(Assicurazioni Generali) 1831-ben. 
E társaság, mely a károk előzékeny megállapitása és pontos kifizetése által .P.ltalános bizalmat 

keltett maga ü·ánt, az 1911. évi deczember hó 31-ról kelt mérlege szerint: alaptákében és készpénzbeli 
tartalékban 416,840.622 korona 40 fiUérrel rendelkezik; a fentemlitett évben érvényben levő életosztályi 
tőkebiztosításainak összege 1.189,700.207 korona 74 fillért teszen; fennállása óta károk fejében 
1.063, 798.459 korona 33 fillért fizetett ki. 

E számok bizonyítják, hogy az •Assicurazioni Generalic még a legelővigyázatosabb gazdának 
és családapának is teljes megnyugtatist nyujthat és hogy .• a nagy bizalom, melynek a társaság örvend, 
teljesc;n igazol t is. . 

Biztositlisok elfogadtatnak : tökére vagy életjáradékra, halál vagy elélés esetére úgy, 
hogy a biztositott összeg halálesetben azonnal, Yagy pedig úgy, hogy bizonyos megszabott határidőben 
fizettetik ki. Elvállal tovübb:í: leánykiházasitási és fiuellátási biztosításokat, valamint elzálog-élet
biztositásokat, nevelési költségbiztositásokat, tulélési, illetve özvegyi nyugdíjb ztositásokat. 

Különösen ajánlhatók az életbiztositások nyereményben való részesüléssel. 
Az eddig felosztásra került nyeremény-osztalék 1~52-től 1912-ig évenként átlag 25 korona 40 
tett ki minden 1 GO korona befizetett díj után. . , 

· Az eképen biztositott személy a rel. eső nyereményt : · 
1. Készpénzben felveheti ; vagy 2. a biztositott tőke szapo~tására ; avagy 3. az évi dij leszálli

tására fordíthatja. 
Az uj feltételek szerint kötött biztositisok számos előny mellett a biztositottnak még a követ

kező előnyöket is nyujtják: a) megt:ímadhatlanok a kötvények három évi fennállásuk után öngyilkosság, 
hat havi fennállásuk után párbaj esetében ; b) nem veszithetik teljesen érvényüket kölcsönmentes köt
\'ények három évi fennállás után; c) a biztositottnak egészségi állapotától függetlenül ismét érvénybe
léptetheták a flzetetlenül maradt díjrészlet esedékességétól számított hat hónapon belül oly kötvények, · 
melyek a díjfizetésnek elmulasztása folytán érvényüket vesztették ; d) népfőikelés esetén a biztosítás 
díjpótlék nélkül érvényben marad ; e) fontos előnyt nyujt még a társaság azzal. hogy oly vegyes bizto· 
sitások érvényét, melyeknek esedékessége alkalmával a biztositott 60 évesnél idósebb nem lesz, 50.000 
korona biztositott összeg erejéig, különösebb veszélylyel nem járó foglalkozásoknál, külön pótdíj fel
számítása nélkül rokkantság esetére is kiterjeszti, amennyiben a biztosítottat a teljes rokkantság tarta-
mára a díjfizetés alól felmenti. . 

Egyszeri bfztositás halálesetre: • 

• l 

Évi díj minden 1.000 korona bizt. tőke után, ha az illető : 
• 

25 éves 30 éves 35 éves 40 éves 45 éves 
1!1 korona r. 21 korona ::10 f. 25 korona 50 r. ::10 korona 80. r. ·- 37- korona 5:-::o--=-r • 

• 

2. T1iz, villámcsapás, légszesz- és gőzkazánrobbanás által okozott károk ellen : 
mindennemú ingó és inyatlan tárgyak. 

::1. A tiszta baszon és bérjövedelemnek laképületeknél tűzkár folytán való elmara
dása ellen, 

4. Törés által okozott károk ellen: tükör és tükörüvelrtáblák. 
5. Szállitmányi károk ellen: vizen és szárazröldön szállitott javak. Tengeren szállitott árúk 

is biztosittatnak. · · 
6. Betöréses lopás eUen: háztartási és irodai berendezések, árúraktárak, \'alamint templomok, 

zárdát és imaházakban található értékt:ífgyak. Készpénz- és értékpapirállomány is biztosittatik. 
7. Törés és repedés által okozott károk ellen : templomharangok. 
8. Jég ellen: ~ Magyar jég- ~s viszontbiztositó részvénytársaság által, mely társaság· 

nak teljesen befizetett alaptőkéje és készpénzbeli tartalékjai 7 millió koronára rugnak. (Iroda: V. ker., 
Nádor-utcza 5. sz.) . 

9. Baleset ellen: az •Első o. általános baleset ellen biztositó társaság« által, mely 
társaságnak teljesen befizetett alaptőkéje és készpénzbeli tartalékjai 30 millió koronán:íl többet tesznek 
ki. (Iroda: Badapest, Dorottya-utcza 10. sz.) 

10. Kezességi, óvadék, eltulajdonítás, lopás, hütlen kezelés és sikkasztás elleni 
biztosit-\sokat, valamint versenylovak, telivérek és értékesebb tenyészállatok bíztasitását 
a •Minerva• általános biztositó részvénytársaság által. (Iroda: Budapest, V., I~h·ös-tér 2.) 

• 

A CS. KIR. SZAB. TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSITÓ-TÁRSASAO MAGYARORSZÁGI 
IGAZGATÓSÁGA. 

Steinhardt. . 
• 

r 

A Triesti Altalános Biztositó-Társaság 
irodája: Budapest, Dorottya-u.I0/12. sz. 

• 

• • 

.. 

• 

• Poór: 

(Assicurazioni Oenerali 
az intézet saját házai 

' • 
• 

! 
' ., 
• • 



• 
• 

•••••a•••••••••••••••••••••••••• • • • • 
a ar • , , . 

: a ar enz ara : • • 
: - szuén ársasá : • • 
: Budapest, UIJI., Rdkórzi-út 59. : • • • (5a(át bi!rp~lafdiá~an.) . : 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : • • • 
• • • • • • • • 

ó •· • • • 

• ••• • •• • 

t 
l 

• • • • • • • • • • ' • 
• • • • • • • • • 
: folyósit rpit~si · is jrlzálog-köl- : 
: rsönökr·t brkrbrlrz~s melldt. El- : 
: fogad takarikbd~frkd 5 és 1j20/o : 
: kamatoztotdssal. li2lreJreJli2UaCi21 : 
• •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
\ 

~~ . -~ ..... -- ---- ·--7 7 t ---- ---~·- GVPGLU U U Z a --..ra _,_ 

• 

• 

(mint szövetkezet) 

VI., 8 (saját há:~). 

Ar. intézet sr.övelkezeti alapra lévén 
fektetve, az össznyereség 70 
százaléka a biztositott dijfize
tések arányában a tagok l<özt 
felosztatik. Aj4nlja mag4nhivatal
nokok részére a nyugdíjbiztositás 
különböz6 nemeit, azonkivül özvegyi 
járadékbiztositást, továbbrí ál
lami és közhivatalnokoknak nyugdfja:r
tatásuk esetére lakbérpótló járadékok. 
A1 összes biztosítási módo:ratoknál 
kiv4ns.igra a rollkantsági kocz
kázatot is elvállalja az intézet oly
ként, hogy munkaképtelenség esetén 
a biztositott a díj fizetése alól fel
mentetik. Az intézet orvosi vizs
gálat nélkül is köt a leg
elönyösebb feltételek mellett 

biztositást • 
• 

• 

l 

Bővebb felvllágosltással készség
gel szolgál az intézet igazgatósága. 

t,._---- n., •• r··n n-·--·- •. ". 7

--------·---_..-Nb= s unu s a 94nu u - UJ44 -a W4 ru ., a :v- e - U' NO'" 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• ze 1 a ar -
, , , 
enz ar es an 

, , , 
eszv.- arsasa 

Budapest, IV., K4roly-körút 20. sz. -

• 

• 

• 

RÉSZVÉNYTŐKE: 

10,000.000 K. 
• 

Elfogad betéteket taka
rékpénztári könyvecskék
re, pénztári jegyekre és 
folyó- (cheque) számlára. 

:: SAf'E DEPOSIT. :: 
Leszámitol váltókat, 6va
dékot nyujt szeszadó-hl
telnél, továbbá előleget 
nyujt értékpapirokra és 
ezek adás-vételét teljesiti 
a legelőnyösebb feltételek 
:::: mellett. :::: 

l 

l n. 

• • 

• 
A MONARCHIA LEONAGYOBB •OÖZMALMA. 
Alapitlatott 1863. évben. Elismert le1úobb minc5ségú 
liszt-, dal'a- és korpagyártmánya mind an kiáUitáson 
elsó dijjal lett kitüntetve. Különlf'&•'ssé~: Hor

dókban való kivitel Brazillába és a iorró égöv 
egyéb országaiba. Kivitel : Ausztriába, 

Német-, Norvég-, Angol-, Sv-éd-, Spa
nyol-, Dán-, Franczia- és Olaszor
szágba, Belgiumba, Hollandiába, 
Svájczba, Portugáliába és Török-
országba, , BrazUi á. ba, 
az lodiákba és Afrikába stb. 
GYÁRTASI . 

ÉVENKINT: 1,600.000 
o MÉTERMÁZSA o 
A A 
A & 
A A 

• 

• 

109 

• 

• 

• 

• 
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' 
• 

• 

• 

• 

------ -

GŐZMALOM BUDAPEST 

• 

-

• 

tvl 6rU~képesség : 

1,000.000 
auStermána 

buza éa 
rozs b 61, 

•• 

• 

• 

• 

1898-ik évben a malom-
• 

technika legujabb vív-
mányainak felhaszmUá
sával tökéletesen átala-

·- kittatott. Kivitel az 
összes európai ós a leg
több tengerentúli államba 

SzAmos ell6 
:: dijakkal kit8ntetve. :: 

. . 

GOZMALOM 
RÉSZVÉNY· 
TÁRSASÁG 

. 

• 

• 

BUDAPEST EN. 
- • • 

• 

Alapittatott 1880-ban. 
• 

• 

Napi örlöképesség 
3600 métermázsa. 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Az osztrák-magyar monarrhia , 
. h.~gnagyobb malomvállalata az 

" 

, - , 

• 

Kit malom Buaapr.s:en. oo Egy malom 
Trmrsv6ran. ooo ffilnarn Jr16lllt6san rls5 

lrl11!ntrtve. Kivltri az összes rur6. 
pal 61lamolrba ls a legtöbb 1mgerrn
túll 611omba, mint Brazfllóba, Indlába stb. 

• 

Euf 6rl6klpE:sslg : kftmllli6. mftE:rmdzsa. 

:R 
• • 

• 

• • 

' • 

• 

• • 

.. 

• 

• 

• • 

• 
• • 

• 

-
• 

• 

-

Telefon : József 18 69, 18 70 . 
• 

-

Buza-. rozs- és árpamalom, borsó-, 
köles- és rizsbáutológyár, tengerimalom. 

-

' • 

í 
l • 
l 
' 

i. ! 
! 

• 

' 

• -
• 

• 

• 
• 

• 
' • 
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• 

• 
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' 

• 

• 

• 

• 

GOZ 

BUDAPEST 
V., VISEGR401-UTCZA 7· sz,( 

• 

T•lefon•zfm: 30 af. ée al-31. 
Sür,CSnyczim: •H•ccenmacher ... 

• • 
• • 

• 

Legjobbnak elismert dara-,li•zt
és korpa-c5rleményeit búzáb61 
mrnden Jpar- és vrlágklállltá .. 

· •on a legela6 díjjal tüntették kl. 

• 

• 

l" 

o naro 
l" 

es .. ,, 
uo 

l" l" 

reszve n 
Budapest, IX., Soroksári·út · 

12. szám .. 
• 

. 

Gyiirt mint kíilönlegesdget: boxcalfot, 
marhaboxot egészben és félben, blvaly
boxcalfot, chevreauxot, cseres és barna 
vikszos hasitottat, természetes fodrú pitt
lingeket, sima és barna vikszos b6röket, 

vaJamint sima Jób6röket. 

-- ----
l 

Budapes~, VII., Er.zsébet-kör6t S3· OV ÁR: IX. ke rO let, •• sz. 
Petroleum, Ugroln, gazolin, benzin, ásvifnv-ken6oJajok: eleórendíí hengerola , efsór.endü gépolaJ, 
vulkánolaf, orsó-, gáz- és kékolal, paraffin. Sürgönvczím : ,. ETROlc 5'L~dapest. 

• 

• • 

• 

• • 
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és Uve litó tel e 
Budapest, VIli., Stáhly-utcza 13. 
•••• ••• •• • 

• 

• l 

Csiszolás ok: tOkrök és il· 
látsz6 Dvegre a legnagyobll 

máretek lg . 
Dvegek portilok 

részére, 4 méter magas· 
ságig a kivántszéless égben. 

•••• ••• •• • 

---.-----------
• 

• 

l 
l 
• 
' l 
l 

•• 

• 

Eredeti "Ott611 -mótorok benzin- i•s s?.ivcl-:n\ziizomre. 
Benzinlnkomohilok. Telj ns hcmo:inloko rnohiloR r:séplökt'osdr.tek. 
Faaprilo'•·kocsik. Vih\gilúko•Jsik. MagnsnynrnáHil D l J~ 1:) J•: L
rcmlsz"rü nyorsolnjmútoruk. - Fame~munk61ógépek F.. 
1\iesslinp; és Társn Lripzig-l'lacvit vezi·rki!pYiselote. J.,wjohh 
munkngépek, asztulnsmiihoiyr.k, faárúl(yiLrak ós Y.On"orugyi.rak 
slb. szlimiLra. - HGtéi- és jél(l(y6rt6gépek toj~nzdasá.
gok, uradalmak, sörgyoirak, vágúhillak stb. aY.ámárá. Magyar· 
oruncon Igen elterjedtek és mindenUtt a Iellfobban bováltak. 

ÉS 
VÁR ~~~~~ BUDAPEST 

Fióktelepek: 
Temesvár, Bonnáz-utcza 12. szám. 
Ujvidék, Temerinl-utcza 7. szám. 

A L 
'l'ESBBB BOBBAN1'ÓSZEBB . 

. 
Egvesltl magAban a többi robbantóanyagok mlnden elinyét, 
azok hátranyal nélkiil. Hatá·ra n zve versenyez a dynamlltal 
és mlnden más robbnnt6szerrel, t ökélete•en veazélyte
len, nem fagy mag. minden vonattal mindcn állomasru 
az'llltbat6 él nincs alávetve hat6aá&l korlátozásoknak. Klmcrlt6 

prospektus Ingyen es bérmentve. 

"TITANIT" AR BIZTO SAGl 
OBBA TÓ-ANYAG RÉSZV.-TARS. 

v. JUI:'R.., 
a. az. • 

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

• 

• 

' l 

, • , 

' 
• • 

m. kir. egyetemi könyvkereskedő, a m. kir. köz-
ponti statisztikai hivatal főbizományosa és szállítója . 

• 

• 

• 

. , • 
• 

Elvállal könyvtárak berendezését, kiegészitését és állandó karban
·tartását. Elfogad előfizetéseket a világ összes lapjaira legponto• 
sabb és leggyorsabb k esités mellett. Bármely szakmába vágó 
rnűvek legrövidebb id alatt árfelemelés nélkül beszereztetnek. 
A m. .kir. központi statisztikai hivatal és a rn. kir. földtani intézet 
::: által kiadott könyvek és térképek kizárólagos főraktára. ::: 

Arjegyzékef k'ivánatra ingyen és bérmentve. Postatakarékp~nz
tári csekk-számla 10.493. 

• 
• 

ALAPITVA: 1832. • TELEPON: 196. 
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• 

l 

! 

' 
• 

l 
• 
• 
. 
' 
J 
• 

• 
• 

• 

' • • 

' • 
• • 

' \ 
• • 

• 

• 

• 

l 
• ' 
l 
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• • lom l . 
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• 

Schutzmarke. 
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ég- . 
szabadalom l 
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olcsóbb 
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r ch 

A 
barend 

e.t: 
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l v Uli 
forrasz-

DAR 5 JÓZSEF lS OR NYI 
Budapest, l ., s Pálné-u. 16 • 
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Csász. és kir. udvari szállitók 

(CÉGTULA)DONOS: VI KÁR BÉLA) 
fÉRfiSZABÓK BUDAPESTEN IV., 
KIRÁL VI PÁL- UTCA 12. SZÁM. 
SAJÁT MÚHELVtJK A HÁZBAN. 

• 

Alapittatott az 1868-ik évben. 

Az 1900-iki pArisi viiAgkiAllitAs alkalmAval 
MagyarorszAgból ezen szakmAban egyedül 
aranyéremmel kitüntetve. Az 1907-ik évben 
ipari téren szerzett érdemekért a Ferencz 
józsef-rend lovagkeresztjével lett kitüntetve. 

. A magyar királyi posta- · . 
takarékpénztAri ebeque
szArnia: 12.549. szám. 
:: Clearing-forgalom. :: 

o 

• 
• 

• 

• 

• 

o 

• 

" 

ÉS GYARMAT
ÁRÚK NAGY-• 
KERESKEDESE 

BUDAPESTEN 
HOLD-UTCA 6 

o 

• 

., 

o 

• 

o 

• 

:: Telefonszám : 796. :: · 
• • 

• 

• 

• 

o 

o 

• • 

• 

--------------------------------------------------------------------------------------------------. 

• 

• 

• 

•• 

• 

• 

o 

• 

o 

• 
• 

.kö- és 
~· könyvnyomdai mtlintézet 
Készit : részvényeket, chequeket, 
pénztárjegyeket, takarékpenztári 
betétkönyvecskéket, plakátokat 
stb., a legízlésesebb kivitelben . 
Díszlevéldoboz és boritékok gyár
tAsi osztálya előállit állandó uj
donságokat levélpapír -különleges
ségekben, névjegyben és meghivó
kártyák ban. :: Vonalzóintézete és 
üzleti könyvek osztálya gyárt : üz
leti könyveket bankok és gyárak 
részére, másoló- és jegyzet-köny
veket, irkl\kat, b'Yakorlatokat, rajz-

. füzeteket és tömböket, növény
gyUjtöket és vázlatkönyveket Első 
magyar foto-iparosztálya gyárt: 
fényképészeti kartonokat 

• 

• 

• 

• 

Mozaiklap-, MQk6· 
és Czementárúgpár, 
Beton-, Vasbeton-

• 

és . Burkoló épitési 
•• •• vállalat :: 

• 

l KIZÁRÓLAG : . . 
• 

• 
• . 

• 

• 

.. 

• BUDAPEST, VII., GIZELLA-UT 38. 

• 

• 

• 

• 

l 

' ' 
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• 
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Igazgatóság: IV., Veres Pálné-u. 38. 
VAS·, f'ÉM- ÉS GÉPt:JZLET 

BUDAPEST, 

_____ Telefon 780. ____ _ 

rise des om es res 
budapesti temetrsrendezéS-intézet. 

Elvállalja egyszerű és dísz-temetések rende-
zését, hullaszállitúsokat és exhum:ílásokat. 

• V. kerület, Váczi-út 12. és 
V. kerület, Mark6-ucza 15. 

Központi temetésfelvételi iroda: 
IV., Kigyó-utcza 5. szám alatt. 
cKiotlld-palota.) Telefon 961 • 

fiÓKOK: 
1., Tabán, Attila-körút 50. sz. Telefon 432. 

1., Krisztinaváros,Mészáros-u. 2. Telefon 42-99. 
I., Vár, Tárnok-utcza 26. sz. Telefon 40-13 . 

Il., Krisztina-körút 8 10. Telefon 172 07. 
IV., Váczi-utcza 45. sz. Telefon 11-46. 
VI., Nagymező-utcza 26. sz. Telefon 22-58. 
VI., Váczi-út 33. sz Telefon 19-08. 

VII., Erzsébet-körút 15. Telefon József 12-17. 
VII., Dob-utcza 53. sz. Telefon 20-71. 

Nagy raktár szerszám
gépekben és mindennemú 
szerszámokban. Közló
múvek, vasuti sinek, 
épitkezési anyagok, 
csapágyfémöntóde. :: 

• 

• 

VIII., Dohány-utcza 102. Telefon József 16-54. 
\'III., Baross-u. 66-68. Telefon József 26-00. Legjobb hazai gyártmány. 
IX., Ráday-utcza 46. sz. Telefon József 23-92. 
IX., Üllői-út 21. Telefon 50-14. 
lX" Üllői-út 118. sz. Telefon József 8 62. 

Oy6rtelep : VII. kerület, Egressy-út 13. 

Vaskereskedők részére 
különleges fajták a leg

magasabb engedménynyel • 
Telefon 60 08. és 110 03. 

Nagy slrk6raktár: VIII., KlSztemet6-dt 5 • 
. 

Ariegyzék és bérmentve és ingyen. 

, 

GÉPGVÁR, MALOMÉPITÉSZET ÉS VASÖNTŐDE. , 

• 
• 

Szállit » Güldner« ·féle Diesel-rendszerű 

• 

' l 
'/ 1/ 
·--- . -

egyennyomású nyersolajmotorokat. 

• 

• 

Legnagyobb gazdaságos
sággal és szerkezeti töké
letességgel biró, feltétlen 
· üzembiztos gépek. 

' 
• 

Legnagyobb hatásfokkal 
biró f'rancis- turbiná· 

, kat, legkitünőbb és leg
jobban bevált kivitelben. Tessék a Francis-turbi-
li!r!J nákra vonatkozó leírásunkat kérni. 

• 

l 

• 

• 

• • 
• • J 

• 

• 

-----· 
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• •• 
51 UO 

l 

észu.-
, , 
arsasa 

• 

• 

• • • 

• 
• 

• • 

Budapest, U., ·nádor-u. 19. 
00 Telefon 38 83. 00 

• 

VASÁRÚ· ÉS GÉPGYÁR 
FÉM- ÉS VASÖNTŐDE · 

• 

Sürgönyczím: )unász Gépgyár Kolozsvár. 
----~~~~~~~-~~--~---
Folyó·Szilmla a Pol g. Takarékpt.•nill Kolozsvilr. 

I<ÉSZ{T mint különlegességet: különféle 
sodrony fékpályákat (sikló), sodronv

pálya-all;atrészeket, desintegrátorokat, ele
vátorokat, sószítáló gépeket, különleges fa
megmunkáló gépeket tömegárú-gyártáshoz, 
közlöműveket, csapágyakat, szij- és fogas
kerekeket, kerékpárokat mezei vasutalthoz, 
gőzkazánoka t, vaslemez- gyárkéményeket, 
víztartányokat, vízvezeték, csatornázás és 
gőzfűtéshez való alkatrészeket, vasoszlopo
kat és építkezési öntvényeket. viznyomású 
olajsajtókat, olajmagzúzó és pörkölő gépe
ket, szivattyúkat, gőzkazánokhoz minden
nemú túzrostélyokat, saját t<~lálmányú sör-

pasterizáló készülékei. 

Malomhengerek rovátkolása. 
_J 

-· 
• 

• 

--~~~-----

' 

i 
l 
l 

' . 

• ., 
,1' • f . . l 

bórárúháza Budapesten 
V., Váczi-körút 8. Telefon 193 . 

' 

és börkülönlegess.é l ~ 

czipészek, szíjgyártók, nyergesek, 
kocsigyártók, kárpitosok, bóröndösök, könyv
kötők, diszmúgyártók, tokkészitók, ostorosok, 
stb. részére. :: Alapittatott 1854-ben • 

, 

• 

kéz űárú-nagykP,reskedés 
• 

Budapest, V. kernlet, 
Sas-utcza 24. szám. 

• 

• • 

• • 

Telefon: 5 37. • Telefon: 5-37 • 
---

' 

• 

• 

A ros első és legrégibb 
csipketisztitó-, vegytisztitó- :: 
és kelmefestő-gyári-intézete. 

GYÁR ÉS F0ű-ZLET: 

BUDAPEST, VIli., BAROSS-U. 85. 
• 

Telefon: József 237. Alapltva : 1867, 
• 

• 

• 

• • 
• 

-FIOKOK: 11. ker. Fő-utcza 27. szám. 
l V. ker. Eskü-út 6., Kecskeméti-utcza 
14. sz. VI. ker. Andrássy-út 16., Teréz
körút 39. szám. V. ker. Harminczad
utcza 4. VI 11. ker. József-körút 2, sz. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
• 
' 

l 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 
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A n. é. közönség becses figyel
mébe ajánljuk, hogy saját gyárt
mányú szaláminkat ez Idén ls 
a azokott jó mln6ségben hozzuk 
forgalomba. Más haaonnevli 
gyártmányokkal való összeté
vesztés · elkerülése czéljából 
sziveskedjék az ·egyes rudakon 
alkalmazott ólompecaéten lát
:: ható védjegyünkre ügyelni :: 

l 

vas
na 

BUDAPEST 
• 

• 

l 

r 

s rcz ru-
eres e ö • 

• 

• 

• 

\ 

V., VAGZI-UT 6. ~ 
BÉCS, 2/t. RUEPPGASSE 11. sz. 

l ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Városi Iroda: Budapest, V. ker., Sas-u~cza 25. 

A legtartósabb, elszakithnfatlan kék munkásrtthát késziti 
a Magyar par Részvény-Társaság Ujpesten. 

Gyárt azonkivül : Molinost, Vttszont, chiffont, inh:dtet, 
• 

ponyvákat, . fonalat, tiszlitó·gyapotot és bányamécs-belet. 

• 

• 

• 

• 

• 

------ __________ .. _____ _ 

• 

• 

l 
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... ........... ................ 
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G0ZMOS0GYÁROS, 
cs. és kir. udvari szállitó 

• 

• r1a zmos ra 

• 

Erö- · 

• 

• 

l 
• 

• 

VIli., 8. 12. 

KOLONLEGESSÉG a 
Gallérok és kézel6k 
:: ztitisa. ::: 

• • 

• 

: Repcze-égoolaj, repcze-
kenőolaj,lenolaj techni-
kai czélokra, ét-lenolaj. 

Repczepogársa, lenmag· 
k : pogácsa, g,.mborka-

pogácsa. • 

• -
• 

• 

Gyár: 

. Budapesti Iroda : 
v., 5.11. 

• Telefon : 822. 

• 

• 

' 

.. 

l 

-

l 
l , v~, N 14~ 

BRASSO. ODERBERG. 

Elsőrendű kőolajok. 
Paraffin, benzin, lig
roin, gazolin, hydrür, 
gázolaj, coax, vase-

Iine, bőrkenőcs. 
Elismert jóminőségú, 
teljesen sav- és pa
raffin-mentes ásvány
kenőolajok minden-

nemű czélokra. 
Orsóolaj, gépolaj, 

tiszta olaj, hengerolaj. 
• 

-
so a 

• 
eart n- er 

r 
a-
.J/11' 

es za an ar 
l 

ársasá eszv.-
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• • 

• 
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PEST,. 
IX., So ri-út 33. sz. 

• 

• 

• 
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"ADRIA" 
Halkonzervgyárak 
Részvénytársaság 

• 

• 
l 

• • 

• 

• 
• 

Központ:· BUDAPEST, 
VJ., Vágány-utcza 12. 

fiók: DEBRECZEN. 
• 

• 

• 

• " • 
- -

vizöblités nélkül szagtalanok. 

Tervezések díjtalanul. Szerelések, 
alkatrészek, pala "Desodorin"- olaj 
eladása. Telefon: József 28 83. sz. 

Hazai ipar . 

BUDAPEST SZÉKES-fŐVÁROS, 
Nagy-Vára4, 1 Szatmár-Németi, 
Szeged, Marosvásárhely 
Beregszász, Baja, 
Kassa, Zsolna, 
Kolozsvár, Misko!cz, 
fiume, Sarajevo, 
Szabadka, Póla, 
Nagyszeben, · Sophia, 
U j pest, stb., stb. 

nyilvános illemhelyeinek vállalata. 

• ·-----------------------------------------·-------------------------

, 

-

asztali és áilványlámpák, 

-
asztali, fal· és állványlám

. pák, szab. Hermann-féle 
villám- és csodalámpák stb 

iróasztali- ~s szivarozó késr-
letek stb . 

• 

, , , ,, .l 

Raktárak Budapesten : 
Il., Szilágyi Dezső-tér 3/4., 
V., Erzsébet-tér 16. szám., 
VII., Erzsébet-körút 19., 
VIII., Kálvin-tér (Üllői-út 
és Baros-utcza sarkán). 

llaktárak a videken: 
Pozsony: Lórinczkapu-u. 
D<'br,•czen: Piacz-utcza. 
Kolozsvár: Mátyás-király-

tér. 

• 

• 
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KÖZPONTI IRODA : , , 
BUDAPEST, V., VACZI-UT 22. 

1 
• 

OYÁRAK: 

Olajtermékek gyára Budapest, V., 
Váczi-út 22. sz. 
Növényolajgyár Uj 
Els6 dégrasgyár Ujpest. 

nomitó Lang-
·-

• 

Enzersdorf. • 

' 

• 

• 

----------------
Trlefon: 
25-02, 25·04. 

Sürg-önyczím : 
Consumus 

-
Budapest, IX., Tóth l(álmán-u. 8 10. 

• 

A társaság mikfidésl kfire : 
1. Hiitöház. A modern technika eddig elért viv

m:inyainak fclhasznál:ís:í.val berendezett hütőh:izban 
bárki tetszés szerinti időre mindenféle élelmiczikket 
hosszabb ideig kifogástalan minőségbeu eltarthat, 
mérsékelt díjtételek ruellett. A beraktározandó árúk 
kezelésére illetőleg a beraktározás feltételeire rész
letes utasit:íssal készséggel szolgál a t:írsaság igaz
gatóS<iga. 

2. Jéggyár. Napi 1000 métermázsa tartós kris-
t:ilyj eget termel. . 

3. Kiviteli osztály. Wien. Berlin, Breslau · és 
Londonban Slij:ít alkalmazottainak yezetése alatt fen
tartott fiókjai mérsékelt jutalék mellctt mindenféle 
hazni élelmic:.~ikk bizom:ínyi értékesitésével foglal
koznak. 

4. Szállitási osztály. Fuvardíjkedvezményeket 
folyósit a nyugati \'amkülföl.dre feladott élő- és leölt 
baromfi-, tojás , vad-, vaj-, friss főzelék-, zöldség-, 
friss gyümölcs-, turó- és mézküldemények feladtisi 
okmányai alapján. 

5. Oyüjtöforgalom. A't élelmiczikkek pontos és 
olcsóhb sz:illitása érdekéhen Budapest ny. pályaudvar, 
Budapest-Józsefváros, Budapcst-Ferenczv:iros, (pr:í
gai húsárúk részére), Wien·Stbhf. és \Vien-Nrdbhf., 
Prng. \':llamint Berlin állomlisokra élelmiszor·gyŰjtő
íorgalmat tart fenn. 

. -
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• 

• 
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Er5- és kézhajtásra. Gallérvasaló
gépek, Ligroinolaj-fütésse1. Teljes 
berendezések, kórházak, szanató
riumok, 'zárdák, fürdők, árvahá
zak, munkástelepek, menhelyek, _ 
hadi· és gőzhajók, mosó- és tisz
titó-intézetek és szállók részére. 

Egyetlen ma 
• 

Kaphatók a • 

Gyár iroda: IX., -u. 52r 
Árjegyzék és tervek ingyen és 
bérmentve. Telefon József 6 41. 

-
6yárak: 

Zólyom-W öllersdorf. 
• 

celaz. '• kl... szab. 

vas- és bádog
társaság 
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Ke. SZI'f ••. Legjobh rasún-
n) ersvasból : fe

kete lemezeket (finom es ka
zán-lemez jótálliÍll mellctt. 
LemczkUliinlogessé:,:eket, u. 
m.: Hamumentcs (decapiro
zoll) ús fényezott (pulirozott) 
lomozcket, sajtolható cdém·
Jemezelr.ut, hunger és kály
ha.burkolnt-lemezckot. tál
cza-, késaczél-, Lölténytár· 
és lövegköpenyclemczekcl, 
ónozott f. fdll··r) le mczeket, 
ólmozott lume?.oket, feketr. 
hor;:anvozoll és ólmozull 
hullrimlcmozokot, lemczzsin
ddyckct, mindcnféle hur~&a
n yo,.oLL sze_llecsokot, lr.am
pókut stb. sw. o o o o o o 

ffirgrrnarlisrk kizárólag 

est V. Ha dor-u. 
szám alá lntizrnl1iik, • 
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